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قـرار گااشـته بـود انتاشـته ای بـوی تنـد عـرق         رستورانی که در آن با رستم

بوی انـواع سـیگار دیوارهـای    . که بیشتر کارگر ساختمان بودند مردهایی بود

ود را رستوران را در عطش یک تند باد سرد که همه ی این گرما و عـرق و د 

هرمز نگاهی به ساعت مچـیش کـرد و در همـان    . با خود بترد نگه داشته بود

مـان اول  رستم برایش نوشـته بـود کـه ای ه   . ز را پاییدمیحال سامسونت ییر 

. بلندی کشـید و بـه صـندلیش ت یـه داد    نفس  .مواظب همه چیز خود باشد

اما جز لولیدن ینها و مردهـایی  . داند تا ای پنجره بیرون را بتیندسرش را برگر

. رفتند چیـزی ندیـد   که گاهی دست هم را گرفته بودند و ای خنده ریسه می

چاک سینه هایشان را بای گااشته بودند با موهایی که هنوی جـای   ینهایی که

شانه ها بر آن بود در گرمای بی جان غـرو  اهـوای لتـال بلنـد سـفید       شیار

ر سر و عینک دودی پوشیده بودند و برخی به خاطر گرمایدگی کاله بزرگی ب

 چاره ای جـز هرمز . م نتود و اگر هم بود دیده نمی شدرست. بر چشم داشتند

شاگرد رستوران بعد ای پاک شدن کامل ل ه هـای یرد آفتـا    . انتظار نداشت

چراغهـا را روشـن کـرد و    . ستوران پرده ها را کامـل بـای کـرد   ای دیوار های ر

ارد شـد و ای دور دسـتی ت ـان    در همین حال رسـتم و .دستها را به هم مالید

کـه  ی دیگر انی پیراهن سفید با کراوات قرمز و صورت کامال صافش او را ا. داد

ای  .چقدر  چـاق شـده اسـت   : هرمز ف ر کرد .در رستوران بودند جدا می کرد

همدیگر را بغـل کردنـد و هرمـز بـوی      .ربایی تا حاال او را ندیده بوددوران س

  :جات دهنده ای خفگی به درون کشیدعطر را مثل معجونی ن

  .خو  بهت رسیدن!نو نوار شدی رستم -

  .ه باش رفیقصتر داشت.ه تو هم میرسنب -
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رستم خواست دو نوشیدنی خنک سفارش بدهد که هرمـز نگااشـت و گفـت    

بیرون که می آمدند ینی که  .ر میخواهد ای رستوران خالص شودهر چه یودت

یش چشـم را بـه کنج ـاوی وا    موهای بلند و پریشانی داشت و خط سینه ها

رسـتم  . تینـد گشت تا نتیجه ی کار خود را ببعد بر .میداشت، به هرمز تنه ید

 .وی هرمز را گرفت و بیرون رفتندبای

 مست بود؟ -

  .نه -

  .تهران با این شلوغی ای اینها نمی بینم -

  .اینجا می بینی -

 :یک ماشین ش اری روبای.رستم ماشین را روشن کرد

 .ل یک دور توی شهر بزنیم بد نیستاو -

  .باشه -

 آقای روبرت رو بتینی؟ بتینم با این ریخت میخوای -

 ... خواد  اون می. بتینمش  من نمیخوام -

  .کنیم ولی تا فردا یک ف ری برای لتاست می.درسته -

آمری ـایی  توی خیابانهای اصلی دور یدند و رستم سعی می کرد آقای روبرت 

هرمز رستم را ای دوره ی سربایی کـه در اصـفهان بـا     .را به هرمز معرفی کند

هـا را بـه هـم نزدیـک     ، آندو سال با هم بودن .بودند می شناخت هم گارانده

در آن سالهای سی و یک سی و دو که کودتـا ی بیسـت و هشـت     .کرده بود

هر . خود را وارد بایی سیاسی ن نند مرداد هم اتفاق افتاد آن دو سعی کردند

بارها شده بود کـه   .تا مدتی حالت جن یده ها را داشتچند هرمز بعد ای کود

تتش چـه مـی شـود و فقـط نـوعی      رستم او را ای کارهایی که معلوم نتود عاق

هرمـز هیچوقـت حـز  تـوده را نمـی       .ی کردن با جان خود بود بـای دارد بای

شناخت و لی رستم به طور اتفاقی قتل ای کودتا ی ـی دو مـاه در ایـن حـز      
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حاال چهار سال بعد ای آن دوران رستم بـرایش   .فراموش کردبود و بعد کامال 

کاری که هرمز  .ود برای کار به اهوای بیایده بنامه ای نوشته بود و ای او خواست

دوران . در تهران هم انجام می داد و در اصل مهارت ییادی هم در آن داشـت 

سربایی گاهی عصرها ای پادگان می یدند بیرون و هرمز یک راسـت رسـتم را   

اگر شانس می آوردنـد   .زدیک نتودبه باشگاه بیلیاردی میترد که چندان هم ن

روی را بـا هـم    د که قمار کند هرمز برنده می شـد و چنـد  و کسی پیدا می ش

رسـتم را   نگـار هنـوی مـزه ی آن خوشـگارانیها  هـن      ا.خوش می گاراندنـد 

  :قلقلک می داد که پرسید

 یادته هرمز؟ -

 چی؟ -

  !اون لعتت آخری. نصف جهان. اصفهان -

خنده اش بلند شد و تتدیل به قهقهه ای شد که انگار سالها در . هرمز خندید

لوالیش ینگ یده باشد صدای عجیـب   ویش مانده بود و حاال مثل دری کهگل

 .و نا آشنایی می داد

  .مطمئنم هنوی ع سشو داری. آره  -

  .خو  سر کیسمون می رد دختره -

 .تو هم بدجور دل داده بودی بهش.  خب -

گیریهـایی کـه در    تا رسیدند بـه سـخت   .فتندهر دو ای عشقهای آن دوران گ

روی صتح با صورت تراشیده و لتـال فـرم اتـو  کـرده بـه       هر .پادگان می شد

الغـر انـدام و بسـیار     .ار ریاقی برایشان رجز می خواندصف می شدند و تیمس

انگار تمام هوشش را در چشمهایش گااشته بودند که هـر گونـه    .بود باهوش

 :رستم گفت .می دیدپنهان اری سربایها را 

 !ستیل پهنتو نگه داشتی پسر  -

 .عادت کردمبهش . آره -
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رستم به خاطر . ا را دوباره برایشان تداعی کردستیل هرمز خاطره ی آن ساله

دختری که عاشقش شده بود و در هـر فرصـتی کـه در مرخصـیهای رویانـه      

ای آن بـه بعـد هـم     .ه سراغش می رفت ، سـتیلش را تیـز ید  پیش می آمد ب

ه داشـتند کـه   وقتی هرمز او را دیده بود کلی با هـم مرافعـ   .دبدون ستیل بو

ستیل بهتر است یا عشقتایی و هرمز قسم خورده بود که سـتیل بـرای مـرد    

 .ت و کلی حرف بار رستم کرده بودمهمتر اس

 

رسـتم خـودش بچـه ی اهـوای     . ان آنها را کشانده بود به اینجادوستی آن دور

وقتی روبرت آمری ایی ای او خواست کـه یـک مـدیر خـو  بـرای چنـد        .بود

نوشت  فورا نامه ی باال بلندی برای هرمز ،ش در اهوای پیدا کندباشگاه بیلیارد

ه بیلیـاردش  رستم می دانست که روبـرت بـرای باشـگا    .و ای او خواست بیاید

 .اما نمـی دانسـت چقـدر   . اهمیت ییادی قایل است و پول خوبی هم می دهد

 داردمد خوبی درآ. است برای روبرت کار می کندیک سال  :خودش می گفت

 .اتش را به خوشی  می گاراندامورو 
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ی ها م ان .ه عنوان یک توریست به ایران آمدجانی روبرت پانزده سال قتل ب

طور که در دفتر خاطرات رویانه اش  اما همان .دیدنی ایران را دید و لات برد

ـ   ات را وقتـی  هم با خودکاری متفاوت و رنگی متفاوت نوشته بود بیشـترین ل

بـه  . وا دختری اهـوایی بـودو کـار اصـلیش مترجمـی     شی.برد که شیوا را دید

همین علت توریستهای خارجی را همراهی می کرد و برای آنها توضـیح مـی   

اما اختالف  .آنها به هم عالقه مند شدند. داد و به سئواالتشان پاسخ می گفت

امـا   .روبرت در آن یمان چهل سـال داشـت  . حدود هیجده سال بود سنی انها

ی در سـفر بعـد   .ث شد که بـه هـم قـول ایدواد بدهنـد    باععالقه مندی آنها 

هـا ده روی بعـد ای خواسـتگاری    ایدواد آنها تن.روبرت ای شیوا خواستگاری کرد

کمتر به آمری ا سفر می کـرد و مثـل   . ی آن به بعد روبرت در اهوای ماندا .بود

، بسیاری ای آمری اییها و انگلیسیهایی که در جنو  ایران ساکن شـده بودنـد  

شاید نامه هایی که در فاصله ی بین دلتسـتگی آنهـا تـا ایدواد و     .اکن شدس

اندکی بعد ای ایدواد بین شیوا و روبرت رد و بدل شـد ییتـاترین نامـه هـایی     

نامـه ی اول  . انی به هم نوشته اندباشد که یک مرد آمری ایی و یک دختر ایر

کـویر ی   این نامه خیلی کوتـاه بـود و پشـت یـک ع ـس ای     .را روبرت نوشت

 :سراسر شن نوشته شده بود

دیـده ام  اما من ای وقتـی شـما را    .شاید کار خوبی نمی کنم. محترم  خانم ))

 .((فقط به شما ف ر می کنم

اما انگـار سـعی کـرده بـود نـه پاسـخی بدهـد کـه          .پاسخ شیوا طوالنی نتود

 هـن  .چیزی که رابطه را کامل قطـ  کنـد  جسارت روبرت را بیشتر کند و نه 

 :ای بایی شطرنج ساخته شده بودا برشیو
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کاش قتل ای نوشتن چنین متنی به سنتها و آدا  و رسوم مـا   .آقای گرامی))

پس باید  د؟شما واقعا به من ف ر می کنی .ایرانیها در جنو  توجه می کردید

 ((ها به من ف ر می کنند بگویم خیلی

 

اشت کوچ ی ر یاددکه بر روی کاغای که ای دفت،روبرت با خواندن این پاسخ 

بیـدار  شیوا توانسته بود حس حسادت را در روبـرت   .کنده شده بود جا خورد

ناگهـان   ها بـه او ف ـر مـی کننـد چیسـت؟      منظور شیوا ای این ه خیلی :کند

خود را در برابر او ناتوان . شیوا در نظر روبرت چند برابر شدییتایی و دلربایی 

پس باید  .ن است یودتر ای او بجنتندکه مم رقیتان ییادی را فرض کرد  .دید

شـروع  . برهاند یا این ه با او حرف بزند چیزی می نوشت که او را ای دیگر رقتا

 :کرد به نوشتن

آن پیـام را  من به قصد ایدواد  .همیشگی خواهد بوددلتستگی من به شما  ))

ـ      .به شما دادم دی فقـط  شاید دیگرانی که به شما ف ر مـی کننـد بـه طـری ب

. را برای یندگی همیشگی می خـواهم  اما من شما .شما را می خواهند ییتایی

 .((لطفا مرا تنها نگاارید

 

 :شیوا نوشت

اگـر   .چیز مشترکی بین همدیگر نمیتینم هیچ .ی ایی هستیدشما یک آمر ))

 .((نوقت درباره اش ف ر خواهیم کردچنین چیزی یافتید آ

 

. او یک آمری ایی بود. بیابد نش را کاوید تا چیزی مشترکروبرت تند تند  ه

مثل تمام این امری اییهایی که در جنو  کـار   .اما می توانست در ایران بماند

هیچ معلوم نیسـت شـیوا چـه     :با ینهای ایرانی خود خوش بودندمی کردند و 
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شـاید   .چیز مشترکی را جستجو می کند؟ من می توان او را خوشتخت کـنم 

ل سـاله  باشد که بخواهد آن را به مردی چهـ  ییتایی او به مراتب بیشتر ای آن

بله مـن   .آورم اما من خودم را تا حد او پایین می .با اختالف سنی ییاد بدهد

التتـه کـه   . بسـایم باید قدر و اریش ییتایی او را بدانم و برای او یندگی خوبی 

 و همینجـا در  میگیـرم ای پـدرم پـول ییـادی قـرض     . .این کار را خواهم کرد

. بلـه . می توانم یک کارخانه داشـته باشـم  . شروع به کار می کنم همین اهوای

من می توانم این کار را ب نم و شیوا حق دارد تا وقتی ای تواناییهای مـن بـی   

روبرت با خود حرف ید و حـرف ید  . ست این طور مرا در بریخ قرار دهدختر ا

یی شـیوا  انگـار ییتـا  . شد که می تواند شیوا را راضی کندو سر انجام مطمئن 

چیزی که هیچ توریسـتی نمـی   . زی بود که در ایران کشف کرده بودتنها چی

قدر ینـدگی عاشـقانه را    پس برای شیوا نوشت که هر دو. دهد توانست انجام

واناییهـای او را  اگر او هنوی دلتسته نیست به خاطر این است کـه ت  .می دانیم

پس ای مدتی شـیوا   .وشتتمام تواناییهایش را برایش نبعد . در نظر نمی گیرد

او پاسخ مثتـت  .  هن روبرت پیرویمندانه پایان بردبایی شطرنج وار خود را با 

ت  ییتاسـت احسـال   داد و در عین حـال ای ایـن موضـوع کـه  بـرای روبـر      

 .مجلل و همیشگی بر  هنش پوشاند ،مثل لتاسیخوشایندی پایدار

 

 .ینـدگی آنهـا رخ داد  حول بزرگـی در  اما دو سال پس ای ایدواجشان ناگهان ت

روبـرت   .ا رسـید همراه با تولد دخترشان سارا ختر فوت پدر روبرت هم به آنه

ین مـرد  برای مدت یک ماه بـه آمری ـا رفـت و وقتـی برگشـت نروتمنـد تـر       

ای تنهـا فرینـدش   پـدرش تمـام ارخ خـود را بـر     .آمری ایی جنو  ایران بود

هنگفـت بـا شـیوا حـرف      ین نروتاما روبرت هیچگاه ای ا. روبرت گااشته بود

 دنتـال موقعیـت مناسـب   هـم  شاید  .اید می خواست او را غافلگیر کندش.نزد

اما دلیل اصلی آن این بود که روبرت در این دو سال و انـدی   .تری می گشت
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اشـت فهمیـده بـود کـه     د  که در اهوای بود و با آمری اییهای دیگر رفت و آمد

زاران در غیـر اینصـورت هـ    .ید نـروت خـود را پنهـان نگـاه داشـت     همیشه با

مهمترین خطر وجود حز  توده بود که نه تنها .دسیسه در کمین خواهد بود

را  شـان با خارجیهای کشورهای سرمایه داری مش ل داشتند بل ـه نروتمندان 

شاید به همین علت بود که او کم کـم و پـس ای    .گاهی قل  و قم  می کردند

را در  که مجهزترین سالنهای بلیـارد  ال باشگاههای متعدد بلیارد خود ،ده س

و بـرای این ـه   ان ییـادی اسـتخدام کـرد    کارمند .خود داشت راه اندایی کرد

ییتایی شیوا را برای همیشه داشته باشد چنـد کلفـت بـه خانـه ی بـزر  و      

ا سـیزده  حـاال سـار   .ناحیه شهر ساخته بود اضافه کـرد  مجللی که در بهترین

 .ی مادرش را به رخ می کشیدایتییساله بود و ای همان آغای،
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6 
 

ن یقه پیراه .را کمی کوتاه و مرتب کرد ستیلش .صتح یود هرمز دوش گرفت

کفـش و  . باخالهـای قرمـز و شـلوار تنگـی پوشـید     کـراوات آبـی    ،بلند سفید

میخواسـت  رسـتم  . موهـایش را چـر  کـرد و ادکلـن ید    .جورابشهم نو بودند

نـد آقـای روبـرت بیشـتر بـه      هـر چ  .ستش را به بهترین نحو معرفی کنـد دو

اما یک سال کار کـردن بـا خـانواده ی آنهـا بـه او      ،مدیریت هرمز کار داشت 

خـودش را تـوی   هرمـز  . تیپ و قیافه هم برایشان مهم اسـت  آموخته بود که

 :آینه دید ید و گفت

 دیشب مادرت چی می گفت رستم؟ -

 ف ـر کـرده  . االخره دیدیم تو هم یک رفیـق داری میگه ب .هیچی بابا -

 .من بی کس و کارم

  می کنه؟ چه کار .خیلی پیر شده -

 .پدرمو دوست داشت -

  .اوهوم -

مــادر رســتم را فقــط وقتــی دیــده بــود کــه همــراه باشــوهرش ای پسرشــان 

بـه  خداحافظی کردند و وقتی بلیط اتوبوسشان جا مانده بود هرمز خـودش را  

و خیلـی   یتـا آنوقتها مـادر رسـتم بـه نظـرش ی     .ترمینال رساند و بلیط را داد

داشت به عشق و این چیزها  .شوهر مرده بود حاال آن .جوانتر ای شوهرش دید

 :کرد که رستم گفت ف ر می

 . بهتره بریم  -

قتــول ن ــردن برمــی گــردم . ولــی نمیخــوام دیگــه نصــیحتم کنــی -

  .بی ار که نیستم.تهران
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 .حاال راه که میتونی بیای. باشه -

قتل ای وارد شدن هرمز  چند  .ندزدیک خانه ای ویالیی پارک کردماشین را ن

ی ی ای آنهـا  .کارگر را دید که دیوار ساختمان را ای بیرون گچ کاری می کردند

شـاید مـی خواسـت    . ای سرش برداشت و به هرمز خیره شـد کاله نمدیش را 

چقـدر دیرتـر بـریم هـوا     هـر   :وقتی وارد حیاط شدند رستم گفت. سالم کند

اون تو .ر گااشته قای روبرت ساعت نه قراآ .ولی چاره ای نیست. گرمتر میشه

  .خن ه

 .ییر اون درخت بشینیم. خب یک نخ سیگار بده -

و رنگ بـه رنگـی داشـت نگـاه      و به کف حیاط که کاشیهای عجیبنشستند 

 : رستم گفت  .کردند

 .ر ای من و تو ای ینش یاد گرفتهفارسی رو بهت. خودش پیپ می شه  -

 عجب  -

 .انگار یک کار هنری ب نه.  شه پیپ رو خیلی خوشگل می -

 .ییادی تعریفشو می نی -

 .یک اربا  خو .اربابمه -

 .اربا  خو  وجود نداره -

 .به همینش بسای رفیق -

ها رو حز  تـوده در  و داغـون   شنیده بودم چند تا ای این آمری ایی -

 کرده؟

چـه بسـاطی بـه هـم      خواهی دیـد .عین خیالشون هم نیست .نه بابا -

 .یدن

 .کسایی مثل تو اون هم به کمک .میتینم  -
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دوسـت   .ه اون توده ایهای پدرسوخته کین؟جیره خـوار شـوروی  مگ -

میخـوان  . فقـط بـه خـاطر خودشـون    . ندارن آمری ایی اینجـا باشـه  

 .خو  شناختمشون ماهتو اون دو .خودشون باشن

  ساعت نه نشد؟. اینها رو میدونم -

 .بریم یاهلل .ای بابا ده دقیقه رد شده -

هوای خنـک  .ی ین و  مردمشهود بودمستخدمها وارد راهرو که شدند حضور 

در . ز داد که ف ـرش را بـه کـار بینـداید    و مطتوع راهرو جان تایه ای به هرم

تد که دهانشان میجن آدمهای گیجمثل . شد حرف ید گرمای بیرون فقط می

. مـده و هـیچ چیـزی را تشـخیی نمـی دهـد      به جـوش آ  و مغزشان ای گرما

زر  تئاتر شتیه بود تـا  یشتر به سالن بب .دشدن خره وارد اتاق آقای روبرتباال

چند میز با صندلیهای بزر  چرخدار و صندلیهای سلطنتی ییـادی   .اتاق کار

آقای روبرت پنجاه و چند سـاله  . یدند که ردیف شده بود و ای تمیزی برق می

صـورت الغـر و کشـیده اش    . میزش بلند شد و به آنها نزدیـک شـد  ای پشت 

چانه ی بـزر  و بینـی   . باالی لتهایش همخوانی داشت باستیل نایک و محو

موهـایش  . ه اش جـاابیتی هنرمندانـه داده بـود   معمولی و باری ش بـه چهـر  

اما چشمهای ستزش همه ی این جـاابیتها را در خـود   . تقریتا خاکستری بود

. تمام چهره اش رنگ دیگـری مـی یافـت    با هر بار پلک یدن. م  کرده بودج

 چشمها را بتندد خطوط صورتش طور دیگری خواهد بـود اگر  :هرمز ف ر کرد

او را در حالت خمیدگی با صورتی پـر ای   .و ناگهان بیست سال پیرتر می شود

تش را درای وقتی نزدیک شـد دسـ   .ک و پوست افتاده ی گلو مجسم کردچرو

شد برای گرفتن دست او کمـی  طوری که هرمز مجتور  .کرد اما نه تا نزدی ی

سـتن  آقای روبرت دعـوت بـه نش  . دو را به هم معرفی کرد رستم هر.خم شود

. ر میز بـرد و ت مـه ای را فشـار داد   دست یی .کرد و خود اول ای همه نشست

 :بعد رو به رستم گفت
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  مگه نه؟. جوان خوبی را معرفی کرده ای -

هرمز در لحن آقای روبرت و نگاهش بی اعتنایی و شاید نفرتی را شـاهد بـود   

شـاید ایـن نگـاه دلیـل      .ی نستت به رستم وجود داشته استاکه انگار ای دیرب

 . خاصی داشت

  .در کل باشگاههای تهران معروفه .بله آقای روبرت -

  .پس آقای هرمز میدونید که برای چه اینجا آمده ید -

  .بله -

بی سـرو  وارد شد و سه نوشیدنی را  هادر این هنگام ینی با لتال مستخدمه 

. سینی را در بغل گرفـت و منتظـر شـد    سسپ .گااشتعسلی روی میز صدا 

هرمز چشم در چشـم روبـرت شـد و     .برت اشاره ای کرد و مستخدمه رفترو

  :روبرت دوباره گفت .نمی توان به این مرد اعتماد کردف ر کرد 

اگـر کارتـان    .سپارم آقـای جـوان   من سه باشگاه بیلیارد به شما می -

 .افزایش می دمخو  بود باشگاهها را 

- .................. 

. ینـیم  بعدا با هم به آنها سر مـی . این باشگاهها خیلی مجهز هستند -

  .میخواهم کاری کنی که باشگاههای دیگر به حسا  نیایند

  . ردممن در تهران مدیریت می. میفهمم . بله -

ای . گویـد  التته رستم خیلی چیزها را نمی .این را رستم به من گفته -

 .این بابت خوشحالم

  .راحت باشدپس خیالتان  -

 .تان گرم نشود نوشیدنی .خب -

. بیرون آورد و با آن بایی می کـرد  سپس روبرت پیپش را .شربت را نوشیدند

بعـد   .مدتی س وت بـود . و بین انگشتهای الغر او میچرخید پیپ کوچک بود
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هرمز با نگاه به دیـوار متوجـه   . را عقب ید و به طرف میز کارش رفتصندلی 

 :رستم گفت. قابهایی ای نقاشیهای طتیعت شدو  قا  ع سهای سلطنتی

 . تا حاال خو  بوده  -

 جدی ؟ -

 .مطمئنم استخدام میشی. آره  -

گاه داشته بود و چند پک بلنـد  روبرت برگشت و حاال پیپش را گوشه ی لب ن

ر این چشمها انگا .اما چشمهای ستزش پیدا بود. دود چهره اش را پوشاند. ید

خودکار عجیتـی  . اغای روی میز گااشتنشست و ک. ای جنس دیگری باشند

پیپ را به آرامی تـوی  . نظر بزر  میرسید را توی مشت گرفتکه قطر آن به 

 :بعد گفت. گااشت که لیوان خالی در آن بود بشقابی

 .م که با کارمندهام چطور حرف بزنمدون من می -

- ................... 

دی اینجـا تـا   شما آقای هرمز آمـ  .منظورم اینه که نتاید تعارف کرد -

  .درآمد بیشتری داشته باشی نه این ه حمالی کنی

. ای صراحت لهجه ی روبرت خوشـش آمـده بـود    . هرمز یک لحظه جا خورد 

روی همـین بـود کـه روبـرت مـی       در ایـن چنـد   شهمه ی وسواسهای  هنی

یشتر خواهد شد یـا فرقـی نمـی    واقعا درآمدش ب :پرسید ای خودش می.گفت

او در  هـن داشـت اشـاره کـرده      خیلی صریح به آنچه حاال آقای روبرتکند؟

 : روبرت دوباره گفت  .بود

هر باشـگاه ده  . ول هر ماه سی هزار تو مان می دهممن برای سال ا -

  .قتول ندارین میتونین برین. پرسم نظرتون رو هم نمی. هزار تومان

 :فترستم گ

 . التته که آقای هرمز قتول می کنند  -

 .با تو نتودم جوان  -
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نـه  . انگار حرف او هیچ اهمیتـی نداشـت   .رمز نگاهی نامفهوم به رستم کرده

بل ه آینده ی خو  خود را  .اما در اصل او رستم را نمی دید .خو  بود نه بد

بـه   مجسم شده در  هنش مثل اتـاقی بـا هـوایی مطتـوع کـه پنجـره ای رو      

 رهگـاران همـه بـه او نگـاه مـی کردنـد و      . رهگاران بیشمار داشت می دید

هرمز در تهران با آن همـه کـار و    .کردند یندگی مرفه و مطتوع او را آریو می

مشغله که شاید ده باشگاه را مدیریت می کرد و هیچوقـت هـم در حسـا  و    

مان در آمـد  کتا  و حقوق کارمندانش کم نمی آورد فقط ماهی چهار هزار تو

پیشـنهاد   بـا  .خـو  اسـت  هم  مقدارالتته تا حاال ف ر می کرد همین  .داشت

چند بـار بـه دیـواره    آقای روبرت  هنش مثل یک توپ بیلیارد ضربه خورد و 

 :گفت. سپس ایستاد و آرام شد. های میز خورد

 ها را بتینم؟ میتونم همین امروی باشگاه .آقای روبرت -

که ای قتل آمـادگی شـنیدن ایـن حـرف را داشـت مـدتی        یروبرت مثل کس

  :چسپاند و پک ید ورتیش را به پیپس وت کرد و لتهای ص

 .اما هنوی کارمون تمام نشده آقا. التته  -

 چه کاری؟ -

 .قرار داد. معلومه. خب  -

 پیپ را جا گااشته بود و دود ناتوانی ای آن بر می .و سری  صندلی را عقب ید

رستم . زهایی در آن نوشته شده بود برگشتبا چند کاغا که قتال چی. استخ

 :گفت

 .معطل ن ن -

  .ین و اگر موافق بودین امضا کنیدفقط بخون. لهب: روبرت گفت 

عجیـب  بعـد بـا همـان خودکـار     . به طور سرسری آن کاغاها را خوانـد هرمز 

امضای آقای . ودش برداشتخ برایسه برگه را  .پایین شش برگه را امضا کرد

  .ه ش ل ییتایی کنار امضای او بودروبرت ب
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ـ    بـا عجلـه ای    رت بیـرون آمـد و  نیم ساعت بعد ای او رستم ای اتـاق آقـای روب

بین راه توضیخ داد که فردا شب خانم روبرت مهمانی . ساختمان بیرون رفتند

شـیوا  . انجام دهـد می دهد و باید کلی کارها ای جمله رساندن دعوتنامه ها را 

او که با داشتن همسری چون آقـای  . انم روبرت هر هفته مهمانی می دادیا خ

حال ی ی ای ییتاترین ینهای جنو  ایران بـه   روبرت خوشتخت بود و در عین

ییتـایی خـودش را بـه تماشـا     دوست داشت هم نروت و هـم   ،شمار می آمد

های او اغلب مهمان .می دادآقای روبرت هم معموال مهمانیهای ییادی  .بگاارد

هر و اهـوای  التته تاجران و آمری اییهای سـاکن خرمشـ  . دولتمردان شهر بودند

 :هرمز گفت. تندهم جای خود را داش

  .همین کارها یک رویهایی خون هر دومون رو جوش می آورد -

 .اون رویها گاشته رفیق -

که همینها کودتـا  من با سی هزار تو من می تونم فراموش کنم  .آره -

 .کردند

 .به نظرم منصفانه است -

  ید کارهای خانم رو انجام بدی نه؟حاال تو با .آره -

. قیر تلطیف شده به گوش مـی رسـید  خندید و در خنده اش نوعی تح رستم

  :گفت. برایش اهمیتی نداشت هرمزطعنه های 

  .یک خانم ییتا یا یک سالن بلیارد .برای من فرق نمی کنه -

  .خودش که تقریتا داشت پیر می شد -

  .ولی خانم روبرت ییتاترین ینیه که تا حاال دیدم -

ه صـورتش را رو بـه   در حال رانندگی انگار مان نی بود ک.هرمز به او نگاه کرد

 .حتی پلک نمیزد. ار داده بودند جلو قر
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 یک وقت گند نزنی رستم؟ -

 !چی؟ -

 . به یاد اصفهان افتادم  .گم یک طوری ای این ین حرف میزنیمی -

 :گفت. لی همچنان مان ن باقی ماندرستم خندید  و

  .کاری با خانم روبرت ندارم. فیق خیالت راحت ر.نه -

  .توجه نشد یا خود را به نفهمی یدود که هرمز مدر لحن رستم چیزی نهفته ب

  .خوبه. خوبه رستم  -

 . پس چی که خوبه  -

 .میخوام بینم. و برسون به ی ی ای این باشگاههافعال من -

اینطوری آقـای روبـرت   . به  هنت رسید یادداشت کن هر چی.باشه -

  .خوشش میاد

 

سـالن بـه   وسـعت هـر    .آن بود که هرمز ف رش را می کـرد  همه چیز بهتر ای

فاصـله ی میزهـا   . ر میز بلیارد در آن جا می گرفتقدری بود که حد اقل چها

نتود که به  هـن  نیایی  .چوبها را با دقت وارسی کرد را اندایه گرفت و جنس

مطمئنا آقای روبرت ی ی ای مجربترین کسانی بـود کـه بـه     .خود فشار بیاورد

هـای مختلـف در   بها برای باییچون انواع چو .نواع بایی بیلیارد عالقه داشتندا

نوع چینش میزها نشان می داد که هـر میـزی بـرای     .هر سالن وجود داشت

ای فـرد بـاییگر را در بـر    نوعی بایی در نظر گرفته شده است و کل سلیقه هـ 

کـف   .تگاههای خنک کننده مجهز شـده بـود  سالن با بهترین دس .می گرفت

تنـدی انجـام داد     آن را بـه سالن با فرشـی راه راه نـایک کـه بتـوان نظافـت      

لیـارد خـودش در   یدر آن لحظه هرمز به حقارت سالنهای ب. پوشیده شده بود

وقتی خو  ف رش را می کرد آقای روبرت نه تنها نروتمنـد  . پایتخت پی برد

بود بل ه برای افزایش نروت خود نیز بهترین گزینه را در این منطقه که اتتاع 
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اینجا بودند برگزیده اقل چند ماه ای سال را یا حد  ،خارجی یندگی می کردند

او وقتـی   .فورا یادداشـت کـرد  . چیزی که کم بود توپ بلیارد بود اما تنها .بود

تهران بود برای جا  مشتریهای بیشتر ای دخترهای ییتا به عنوان کمک هـر  

دخترهـایی کـه بـا حقـوق کـم       .رساننده ی وسایل استفاده مـی کـرد   میز و

پول ییادی ای مشـتریها مـی   اما با استفاده ای ییتایی خود استخدام می شدند 

کارمندهای دختر به نف  او هـم  این معامله ی دو طرفه ی مشتری و  .گرفتند

این ن ته را هم . ی بایی بلیارد به آنجا نمی آمدندچون مشتریها فقط برا. بود

یبـان  ی بود که انواع کتابها بـه  ادر یک اتاق کوچک کتابخانه . یادداشت کرد

 .ت تا بـا بـایی بیلیـارد آشـنا شـوند     التین و فارسی برای مشتریها وجود داش

این کـار  . نشست و نوک ستیلش را انگشت کشید هرمز روی صندلی اتاق کار

با خود ف ر کرد هر طور شـده  . انجام می داد که خیلی خوشحال بودرا وقتی 

اصلی  و نقش تهر چند هنوی به هوی. طور رسمی تش ر کندباید ای رستم به 

نوعی موفقیت برای خود رستم در این خانواده پی نترده بود اما رفاقت با او را 

 .می دانست
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3 
 

در بین دوستان صمیمی آقای روبرت و کسانی که گاهی با آنها در مورد امور 

مالیش مشورت می کرد یک افسـر باینشسـته بـود کـه در سـالهای ریاسـت       

به تایگی باینشسته شده بـود  . او کرده بود  شهربانی اهوای کم های ییادی به

بـدن ورییـده ای   . ار عصرها به خانه ی روبـرت مـی آمـد   و هفته ای دو سه ب

این الغری را بیشتر قد بلندش . ر این اواخر الغر و الغرتر می شدداشت که د

 .به تریاک را پنهـان کنـد  در اوایل سعی می کرد معتاد بودنش  .نشان می داد

تی امـا پـس ای مـد    .دکلن میزد که همه متعجب می شدنددر آمثال گاهی آنق

خودش می گفت که این تریـاک لعنتـی    .دودی بودنش برای همه آش ار شد

طغـرل  . ه رضا شاه ترکش خورده است می کشدرا برای درد پایش که در دور

که در خانه ی روبرت به او لقب تیمسار داده بودند بسیار خوش مشر  بود و 

در . ادی ای دوران خدمتش داشـت یی تعریفهاین با اطرافیانش هنگام پیک ید

ی ی ای همین عصرها بود که در هنگـام بـایی پاسـور بـا روبـرت و دو نفـر ای       

روبـرت بـه حسـا  مـی     روینامه نگاران بزر  شهر که آنها هم جزو دوستان 

در هنگام بایی خونسردیش را ای دست نمـی  . رف یدن کردآمدند شروع به ح

وقت پیروی می شد فقط کاله دوره ایـش را بـه فاصـله ی انـدکی ای     داد و هر 

در آن روی عصر حـرفش را بـه    .کرد و سر جایش می گااشت سرش بلند می

همگی ای جمله آقای روبرت مثل این ه . نجا رساند که میخواهد ایدواد کندای

د نگـاهی عجیـب بـه او کردنـد و     نکلمه ی ایدواد و ین کلمات ممنوعه باشـ 

علت . ای چند و چون ماحرا با ختر شوندبعد بایی را ناتمام گااشتند تا اندکی 

تیمسار هیچوقت ایدواد ن رده بـود و همیشـه ای    .تعجب آنها هم بی جا نتود

 .ینـدان شـهربانی باشـند یـاد مـی کـرد      ینها به عنوان موجوداتی که باید در 
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پـس ای   نظرش این بود که اگر جرم و جنایتی توسط مردها اتفـاق مـی افتـد   

ریشه یابی به این نتیجه می رسیم که این دیدیها و جنایتهـا ابتـدا در  هـن    

حتـی در مقابـل    .مرد فقط مجری تف ر ین بوده است یک ین ش ل گرفته و

تیمسـار گفـت کـه     .دان به خود یحمت احترام نمـی داد خانم روبرت نیز چن

ارهـا ای او بـه   نمی تواند بیشتر ای این تنها یندگی کنـد و بـرای این ـه خترنگ   

حـاکی ای شـوخی و مـزاه بـه یبـان       جمالتیعنوان یک سوژه استفاده ن نند 

اما وقتی بـا روبـرت    .چیزهایی که گفته است دروغ بوده آورد و گفت همه ی

ی روبـرت  هـر دو در اتـاق کـار آقـا     .ا شد دوباره بحث ین را پیش کشـید تنه

ـ  تیمسار کاله دوره ایش را روی میز شفاف و بـر  .نشستند دن اق گااشـت و ب

بعد هر دو آرنجـش را روی میـز گااشـت و     .الغرش را روی صندلی ت ان داد

 : گفت 

 نظر شما چیه آقای روبرت؟  -

  ؟تو لیاقت هر چیزیو داری .معلومه تیمسار -

  هر چیزی؟ -

که روی پیرهنش بود نگاه می کرد سرش  نوشیدنیروبرت که داشت به ل ه ی

 :شده اش را به او دوختستز و تنگ را بلند کرد و چشمهای 

  .خب لیاقتش را داری مگر آن چیز ین نیست؟ -

که ت ه های ریز یخ آن را خـوش طعـم و سـزاوار     نوشیدنیتیمسار یک قلپ 

نوشیدن کرده بود خورد و دوباره آرنجها را به میز ت یه داد و با صـدای بمـی   

 :فتگ

 داشته باشد؟ حتی اگر سی و پنج سال با من فاصله -

 این خیلی ییاده  ل؟منظورت اختالف سنیه تیمسار؟سی و پنج سا -

 .ولی شما گفتی لیاقتش رو دارم -
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د بـود  روبرت که تجربه ی ایدواد با ینی که اختالف سنیش بـا او تقریتـا ییـا   

توانست مفهـوم   انگار لیوان سدی بود که نمی. داشت لیوانش را کنار گااشت

ن در جلـو  بـودن آ توانسـت بـا    حرفهای تیمسار را بفهمد یـا بـالع س نمـی   

شد و مثل همیشه رک و  بعد کمی به جلو خم .خودش حرفش را خو  بزند

 :صریح گفت

  .می خواهی عیاشی کنی. پس شما یک ین نمیخواهی -

  مگه این ینها کار دیگری بلدند؟. بله  -

 .داری تند میری تیمسار طغرل -

خورده بود  طغرل به صندلی چرمی راحت که حاشیه های آن نقش سلطنتی

هیچوقت بـه شـیوا    .توانست لتخند بزند اما روبرت نمی . یه داد و لتخند یدت

ای او خیلی چیزها  .بخواهد با او عیاشی کند نگاه ن رده بود به عنوان ینی که 

د هیچوقـت بـه او خیانـت    شیوا با این ه بسیار ییتا و جاا  بو .یاد گرفته بود

شیوا را خوشحال می دیـد  برای خود او هم عجیب بود که هر گاه  .ن رده بود

با او که حـاال دو هفتـه    همتستریالتته . شد خود به خود و ای درون ارضا می

د دخترشان سارا ای طرفی وجو. تفاق می افتاد نیز لات خاصی داشتیک بار ا

 ـرده بـود   در کل روبرت ف ر می کرد اگر بـا شـیوا ایدواد ن   .را مدیون او بود

  :گفت. یندگی تلخی داشت

 . فهمیتو پیرتر ای اونی هستی که ب. سارکارهای دیگری هم بلندند تیم .بله-

یـش سـه رویه اش را   تیمسار با نابت نگه داشتن همان لتخنـد خونسـردانه ر  

  :خواراند

 .قصـد جسـارت نداشـتم   . ای روبـرت هر دو تامون پیـر هسـتیم آقـ    -

  .میدونی که من به خانواده ی شما ارادت دارم
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 .ی که نمیشه اسمش رو ارادت گااشتفتارادت ؟ ولی االن چیزی گ -

ی مشـورت می نـی   شاید ف ر می کنـی دار  .بله. نیدبهتره ایدواد ک

 ییاد خوردی؟ نوشیدنی .ولی اینطور نیست

مثال همین کـه  . ی شما چیز یاد بگیرمدوست دارم ا .نه مسیو روبرت -

 .منظور شما را نفهمیدم. همین که من دارم تند میرم. گفتی

  .می که تریاک مخت رو پوک کردهبرای این نمیفه -

بعـد  . ب کشید و به پشتی صندلی ت یـه داد روبرت با این حرف خودش را عق

انگار تمام حرفهایش ته کشده باشد دو مردمک ستز چشمها را روی میز بین 

کـاله تیمسـار   . دنتال چیزی برای دیـدن و گفتـنش شـد   دو لیوان جنتاند و 

  :گفت طغرل. کشید طغرل خن ی میز را بو می

تیـد کـه تریـاک کشـیدن را شـروع      برای ین وقتی جنرغتتم اتفاقا  -

 .گردم

  .التته تانیر داره -

 شما آقایروبرت تجربه کردی؟ -

 .کتر جابر ییاد شنیدمای جمله ای د. ولی ییاد شنیدم . نه  -

شاید انتخا  یک ین جـوان   .صه این ه من جوانی ییادی ن ردمخال -

  .حقم باشه

 اال کی مراسم میگیری؟ح. کسی نگفت حقت نیست -

سئوال آسانی پرسیده . ار شد که ای نظر روبرت الیم نتودس وتی بین آنها برقر

ولی تیمسار مثل این ه ای سنگر سرک ب شد تـا دشـمن را بهتـر بتینـد      .بود

دوبـاره آرنجهـا را بـه     .می صندلی جدا کرد و نوک آن نشستپشتش را ای نر

را بـا کـف دسـت گرفـت کـه روبـرت        میز ت یه داد و اینتار طوری چانه اش

  :فورا گفت. ن یا نگفتن چیزی دو دل مانده استفهمید بین گفت

 چیزی شده تیمسار؟ -
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 .... فقط  .نه. اوه -

  !فقط چی ؟ -

ا برداشت و سـمت دیگـر خـودش    کالهش  .دوباره ساکت شدتیمسار طغرل 

. دروبرت منتظر بو. با ییرکی حرکت می دادشطرنج را  مهره یانگار  .گااشت

 :طغرل گفت

خـودت کـه   . ه بدی مراسم رو اینجـا برگـزار کـنم   فقط میخوام اجای -

دوست دارم چنـد روی اول  . میدونی خونه ی کوچک و محقری دارم

  .یز و مجلل بگارونمرا یک جای تم

صـدایش را کـش مـی داد و انگـار یـک معلـم       . تیمسار با نرمش حرف میـزد 

سرش را  به آرامـی ت ـان مـی    د ادبیات شعری را برای دانش آمویانش بخوان

  :خورد بدن الغرش روی صندلی لول می .داد

اگر این لطـف را در حـق مـن     .کجا بهتر ای خانه ی شما دوست من -

دارم ای تو خواهش می کنم دوسـت  . ا به من داده ایب نی بهشت ر

 . من

ر و آنـور  روبرت که جا خورده بود و داشت ت ه های پریشان  هنش را ای اینو

. دسـتش را ای آن طـرف میـز درای کـرد     بعـد دو . ی کرد به خود آمدجم   م

طوری که آرنجـش بـه کـاله خـورد و     . ل همین کار را با عجله انجام دادطغر

کاله بر روی فرش افتاد دستهایشان در هم گره خورده بود و س وت بود کـه  

نها در وسط یـک  کرد آ اگر کسی وارد میشد ف ر می .ید این وسط حرف می

 :روبرت گفت. فظی مرده اندخداحا

  .پس چندان هم پیر نشدی -

  .چند شب بعد ای مراسم میرویم -

 .من هم باید دوستیم را نابت کنم. خوبه  -
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طغرل با اخمی ناگهانی دسـتش را پـس کشـید و پشـت الغـر و سـت ش را       

بعد نشست و ییر لـب  . خم شد و کالهش را برداشت. خوردمح م به صندلی 

 :غر غر کرد

ف ـر را دربـاره ی    کردم ایـن  ف ر نمی !ردم مسیو روبرتک ف ر نمی -

  .گرفتمهمانوقت من اگر کاری کردم مزدش را  .من داشته باشی

. مان حال نگاه نگرانش بـه طغـرل بـود   روبرت صندلی را آرام عقب ید و در ه

دستهای سفید کـه مویرگهـای ریـز    . را دور ید و پشت سر طغرل ایستاد میز

ی دوشهای طغرل گااشـت و کمـی   ن میروییدند را روآبی هر روی بیشتر در آ

 :آرام و دوستانه گفت. خم شد

  .حرف نسنجیده ای بود .باید منو بتخشی دوست من -

  .تایگیها طور دیگری شدم. تقصیر ای منه  -

  ؟عاشقش شدی. خاطرش را میخواهی -

ولـی شـاید حـق بـا تـو      . من که این چیزها را فقط شـنیده ام  ...من -

 .باشد

 کی مراسم بگیریم؟ حاال میگی -

نگاهش کـه در آن هـم   . طغرل ای جایش بلند شد و به سمت روبرت برگشت 

 .در خود داشت به نگاه روبرت مـیخ کـرد  شادی و هم اضطرابی طوالنی مدت 

د و بعد روبرت را بغل کر. د اندکی برداشت که نشان گریه بودلب پایینش مو

به دمـاغ روبـرت    یدنی نوشبوی تریاک و . پیشانیش را روی دوش او گااشت

 طغرل میان صدای نایکش که گاهی با ت ان ترکیدن بغضی قط  مـی . خورد

  :شد گفت

هم تاریخ مراسـم را  میخوا. شما افتخار کرده امهمیشه به دوستی با  -

  .میدونی که من هیچ سلیقه ای ندارم. هم خودت بگویی

 .هم بلدی کردن تا حاال نمیدونستم گریه. باشه تیمسار. باشه -
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  .دونستم خودم هم نمی -

را تا آخـر   باقی مانده نوشیدنی کالهش را برداشت و . طغرل خود را جدا کرد

و گونـه هـای   دستمالی ای جیب شـلوارش بیـرون آورد و چشـمها    . سر کشید

 بعد تند و بی حرف بـا ت ـان طـوالنی دسـت ای اتـاق     . استخوانی را تمیز کرد

د و ه که رسید منقلش را روشن کـر به خان. بیرون آمد و پا به خیابان گااشت

امـا  . توانست اینهـا را بـه پرسـتو بگویـد     می. لوله ی وافور را به دست گرفت

 یـا اصـال خـانم روبـرت را مـی      ستو چه می دانست آقای روبـرت کیسـت؟  پر

 .فقـط او را در آن خانـه مـی خـواهم     مـن  :شناخت؟ چه لزومی دارد بشناسد

. چه کارها که برای روبرت ن ـردم . اهم کمی ای تجمالت و ین لات بترممیخو

. کل یمین خانه اش را مفـت ای چنـگ شـهرداری بیـرون آوردم    . همین خانه

پویشان را به خاک مالیـدم  . اوقاف دیگر کدوم اداره است. وقف باشد که باشد

حـاال هـم   .آن هم در دو طتقه. یی بتواند آنجا خانه اش را بسایدتا این آمری ا

حتـی بهـم گفتـه    . یمینش که هیچی. خب. د بسایهد سالن بیلیارخوا که می

. نشـه اینطرفهـا پیـدا کـرد     میخواد یک نوع توپ بیلیارد وارد کنه که لنگشـو 

تونستم اینهـا رو بـه کـس     اگر من نمی. تونم درسته باینشسته شدم ولی می

ه چند شـب کـه بیشـتر هـم اونجـا      پس حق دارم ن. خب. گفت دیگه ای می

اسه من چه کار کرده؟ منو بـه ایـن و اون معرفـی    ین آمری ایی ومگه ا. باشم

درسـته کـه   . نه. ولتی و کوفت و یهر مار؟ چند تا روینامه نگار و مدیر دکرده

ولی حق من خیلی بیشتر ای رشوه و . دمو همون وقت به اسم رشوه می دادمز

اون . نمیتونس قتول ن نه. چند تا عالفه که اونطرفها میپل نمعرفی شدن به 

و پیک کارهایی که می نه دست  ولی جیک. نروتمنده که باشهایی یک آمری 

بـه ف ـر پـول تریـاک و م ـانم       من هم باینشسـته شـدم و دیگـه بایـد    . منه

؟ اینهمه سال کار کردن بـه مـن یـاد    روبرت کمک ن نه کی کمک کنه.باشم

بتـین  ! پرسـتو . خـب . واسه بعـد ای باینشسـتگی نگـه دارم    اد که بعضیها رود
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ــه ا ــون چطــوری هم ــن بم ــه ده ــی خوشــگلیت چشمشــونو  نگشــت ب ن وقت

ه سالش بـوده  مطمئنم خانم روبرت وقتی نوید.آره. تحتی خانم روبرمیگیره؟

 .اینقده ییتا نتوده
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روبـرت  . همیشه به خانه ی آقای روبرت رفـت  عصر روی بعد طغرل بشاشتر ای

 بیشـتر . چند شرکت خارجی خوش و بش می کرد در اتاق پایرایی با مدیران

تیمسـار طغـرل   . ه بودندمدیران شرکتهای نفتی بودند که با همسرانشان آمد

ا چرخشی تند سعی در بـای  م ث کرد و بعد انگار راه را اشتتاهی آمده باشد ب

  :ی خانم روبرت او را غافلگیر کردولی صدا. گشت داشت

  !جنا  تیمسار -

گرفتـه  رو دسـت دختـرش سـارا را    برگشت و خانم روبرت را دید که در راهـ 

 : دوباره گفت .بود

 و؟چرا تشریف نمیارین ت -

ه روبــرت موضــوع ایدواد او را بــا ای لتخنــد و نگــاه خــانم روبــرت فهمیــد کــ

 :کالهش را ای سرش برداشت و گفت .در میان گااشته همسرش

  .شوم مزاحم نمی. دمها به من نگفتند جلسه مهمی استمستخ -

بور می کرد نزدیک شد و با او  خانم روبرت که بعد ای ایدواد موهایش را رنگ

ای نظر طغرل اصال به او نمـی  لتال ستز ی دستی پوشیده بود که  .دست داد

طغرل مردم ها را چرخواند تا ییتایی پرستو را بـا او مقایسـه کنـد و بـا      .آمد

ش را مثل ت ان آرام یلزلـه ای خفیـف لتهـای    چیزیگرفتن نتیجه ی دلخواه 

خـانم  .سـارا رفتـه بـود    . محو و نادیدنی شـد  که تتدیل به لتخندی ت ان داد

 :می ساختگی گفتروبرت با اخ

صـحتتی بـا اینهـا هـیچ     هم. برت گفتم ولی گوش نمی نـه من به رو -

مجتـورم  . ا وقتـی بـا ینهایشـان مـی آینـد بـدتر      ضمن. مزیتی  نداره

 . تحملشان کنم
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 . می کردم شما هم در آن اتاق باشیدمن ف ر  -

حـاال کـه   . تفاقـا بـا شـما حرفهـایی دارم    ا. خب شما بفرمایید تو. نه -

  .وقت داشته باشیدامیدوارم . مگ روبرت مشغوله من به شما می

 . التته خانم. التته -

ست شتیه اتاق آنها ای راهرو گاشتند و در پایان راهرو وارد اتاقی شدند که در

تفـاوت  . ت که اینجا بوی عطر ینانـه مـی داد  با این تفاو. کار آقای روبرت بود

خـانم روبـرت   . ه یک طرف اتاق بزر  گااشته بودنـد گرش متلهایی بود کدی

روی میـز  . و ای طغرل خواست روبـرویش بنشـیند   روی ی ی ای متلها نشست

کوتاه شیشه ای که طغرل به خاطر بلندی قدش مجتور بـود پاهـا را در هـم    

خـانم روبـرت   . یک قوطی سیگار با ییرسیگاری بود جم  کند تا به آن نخورد

ورتش قیافه ی متف ـری بـه صـ   . ی سیگارها را برای خودش روشن کردا ی ی

فنـدک را گرفـت و    طغـرل . عد فندک را به طرف طغرل درای کـرد ب .داده بود

اما دوست داشت خانم روبرت هر چه یودتـر حـرفش را   . سیگاری روشن کرد

آیـا خـانم    ؟تن مراسم در این خانه رد شده بـود آیا پیشنهاد او برای گرف. بزند

گاه بـا او   ؟ حتما چنین بود وگرنه خانم روبرت هیچروبرت مخالفت کرده بود

حتما حرفهایی که او درباره ی ینها میزد بـه گوشـش   . کرد خوش و بش نمی

ت خواست به خاطر لا ده بود و ای مردی که در پنجاه و شش سالگی مییرس

غـرل  ط. گفت حتما همه ی اینها را می. و شهوتش ایدواد کند بدش می آمد

همه ی اینها را در  هن مرور کرد و تقریتا نا امید ای همه چیز حتی نـا امیـد   

صورت ییتای خانم . با روبرت پک آرامی به سیگارش ید ای ادامه ی دوستیش

بیننده ی خود را مضطر  کـرده   روبرت مثل یک پرتره ی نصب شده در هوا

 :حرف بیاورد جزه این نقاشی را بهتیمسار طغرل ف ر کرد با یک مع. بود

  .این سیگار حرف ندارد -

 :انم روبرت به حرف آمدنقاشی یا خ
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پیـپ بهتـر ای    کنـه  ف ـر مـی  . یـد یگار خوشـش نمـی آ  روبرت ای س -

  .سیگاره

  .التته پیپ مردانه تره -

گرفـت و بـا   خانم روبرت خم شد و ی ی ای دو ییر سـیگاری را کـف دسـتش    

  :ها را تنگ کردره ت یه داد و چشمدوبا. پنجه های بلندش پوشاند

  .دیشب در مورد شما حرف یدیم -

 .حس کردم اینطور باشه -

نتاید انتظار داشته باشین روبرت چیزهایی به این مهمی رو ای . خب -

  .من پنهان کنه

 .نگفتم که ناراحتم خانم روبرت. التته. بله -

ت دامنش را تا یانـو بـاال یده   خانم روبر. نگاه مظطر  طغرل آرام نمی گرفت

فیدی مطلق ساق ییتای پا که ای پشت شیشه ی میز نمود یافتـه بـود   س. بود

آرامشی که پرستو : ف ر کرد. کرد چیزی بود که  هن طغرل را کمی آرام می

دارم امتحان اولیه  انگار. تر خواهد بود تر و قابل لمس دهد نزدیک به من می

ی یعنـی رد شـدن   بعد خود را آمـاده کـرد کـه حـرف اصـل     . را پس می دهم

پاها را روی هـم  . ید ولی خانم روبرت داشت لتخند می. یشنهادش را بشنودپ

. هر حرکت دستش پیدا و پنهان مـی شـد  انداخته بود و خط سینه هایش با 

  :گفت

وقتی روبرت گفت اولش بـاور ن ـردم جنـا     . راستش غافلگیر شدم -

  .تیمسار

بـرای  . خـودم میـدانم  . کـنم خـانم روبـرت    کار عجیتی می. بله. اوه -

 ... همین خواستم که 

ش را توی صورت خوشتختی ول مثل دختری که اولین خنده ا. دیدشیوا خن

. تـایگی و جـاابیت داشـت خوشـتختی بـود     برای او هر کاری کـه  . می دهد

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

31 

توانسـت   ایدواد یک پیرمرد پنجاه و شش ساله با دختـری نـویده سـاله مـی    

 :بعد گفت.. ا با هم داشته باشد تایگی و جاابیت ر

 ن مانده؟کالهتان هنوی توی دستتاچرا  -

عار خواست . ی فرط اضظرا  کاله را فراوش کردهطغرل تایه متوجه شد که ا

ر یک لحظه ی کوتـاه کمـرش درد   اما د. خم شد تا کاله را روی میز بگااردو 

کوتاه خانم روبـرت را بـا ختـر     سعی کرد درد را پنهان کند اما اخمی. گرفت

 :شیوا گفت وقتی دوباره ت یه داد. کرد

  .میخواستم درباره ی دخترم با شما حرف بزنم -

 سارا خانم ؟  دخترتان ؟ -

  .ف ر کنم او را دیده باشید. بله  -

 . ولی ف ر کنم شتیه خودتان باشد. دقت ن ردم -

  .بقیه اش من هستم .فقط چشمهای ستزی دارد -

  .بله. چشمهای ستز پدر  -

  .درسته -

 

ه ی در آمد و وقتی خانم روبـرت گفـت بیـا تـو یـک      در این لحظه صدای تق

را روی  کـه دو لیـوان قهـوه داشـت     مستخدمه لتخند ینان وارد شد و سینی 

. د که نگاهش بیشتر متوجه خودش اسـت طغرل او را پایید و دی. میز گااشت

ی ـی ای لیوانهـا را   ؟ خـانم روبـرت   یعنی مستخدمه ها هم میداننـد : ف ر کرد

اگـر هـوای اتـاق اینقـدر مطتـوع و خنـک نتـود         کرد تسمسار ف ر .برداشت

 :گفت. ا به هر ترتیب رد می کرد رقهوه نوشیدن 

 .من در خدمتم -
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ده اید و به نـوعی  من میدونم که شما همیشه به شوهرم کمک کر. ممنونم -

برای همین است که درباره ی دخترم به شـما اعتمـاد مـی    . مشاور او هستید

 .ینم کنم و حرفش را می

ضظرا  تحمل  ناپـایر کـه ناشـی ای    ابعد ای آن . ل احسال خوبی داشترطغ

وت قلـب گرفـت و دیگـر نگرانـی     ترل او درباره ی رد پیشنهاد مراسم بود ق

را بـدون تعـارف وجلـوتر ای     قهوه شاید به همین خاطر بود که لیوان . نداشت

یـک قلـپ خـورد و    . شیوا لیـوان را تـوی دسـت داشـت    . نوشیدخانم روبرت 

بعـد   . ای پشتی متل کنده شده بود و لته ی متـل نشـت   . ایش خیس شدلته

موی بلنـد و بـورش را پـس ید و    در حالی که لیوان را روی میز گااشته  بود 

 :گفت

  .یک مزاحم داریم -

 بله؟ فرمودید مزاحم؟ -

فقط ای یبان سـارا شـنیدم کـه یـک پسـر بزرگسـال و       . التته هوی ندیدمش -

چون چندین بـار ت ـرا   . یرون می آید او را نگاه می نهه بعالف وقتی ای مدرس

  .شده ف ر کردم باید جلوش گرفته بشه

ترتــان در مدرســه عــادی درل ولــی شــما راننــده داریــن و همینطــور دخ -

 و مدرسه ی آمری ایی مگه نیست؟ت. نمیخونه

جلـو خـط   طـوری کـه   . متل ت یه داد و دستها را بغل کـرد خانم روبرت  به 

  :ته شدسینه ها گرف

چیـزی  . دم در مدرسه موق  سوار شـدن ماشـین  ولی . همه ی اینها درست -

 . که هست سارا ای این ناراحته که دخترهای دیگه مسخرش می نن

 .باید جلوش رو گرفت. درسته  -

  ؟کنید و شما این کار ر می -
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حـاال هـم رفقـای    . ی داده امبتینید من جوانهای ییـادی را گوشـمال  . التته  -

  .م را میفرستم تا حالیش کنندجوان

  .ولی اینطوری سر و صدا راه میفته -

- ........................... 

اگـر چـه بـا پـول     . راضیش کنیم. شنهاد من اینه که باهاش صحتت کنیپی -

سـاله هنـوی معنـای     چهاردهالتته یک دختر . فقط مزاحم دخترم نتاشه. باشه

  .مزاحمت اونچنینی رو نمیدونه

 ؟ای روبرت در جریان هستندآق -

 .التته -

  .پس فقط یک نشونی و آدرسی برای من کافیه -

  .روبرت میدونه -

در مقابل الطاف شما و آقای . کنم خانم روبرت پس من درستش می. خوبه -

  .روبرت این کمترین کاره

خـانم  . ایـد مـی گفـت   طغرل ناگهان احسال کرد چیزی گفته اسـت کـه نت  

 :روبرت گفت

  .ی کاری ن ردیمهنو -

ای جـایش بلنـد   . رت دوباره مثل دختر بچه هـا خندیـد  با این جمله خانم روب

نان پشت سـر شـیوا ای اتـاق خـارد     طغرل کالهش را برداشت و لتخند ی .شد

 . پیچید هنوی صدای روبرت و مهمانهایش در راهرو می. شد
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3 
 

قـدیمی   رستم بعد ای این ه خدمت سرباییش تمـام شـد در همـان مغـایه ی    

او در خانـه ای  . پدرش سه سـال پـیش مـرده بـود    . ش شروع به کار کردپدر

اه سعی کرد مغـایه را ر . واهر کوچ ش و مادرش یندگی می کردمحقرانه با خ

جلو مغایه را کاشی کرد و دیوارهـای داخلـی   . بینداید و همین کار را هم کرد

ز پوشـیدنی  مـه چیـ  او در  مغـایه اش ه . با گج کاری دوباره نو نوار ساخت را

جلو مغایه ویترینی شیشه ای گااشت کـه چاقوهـای کوتـاه یینتـی و     . داشت

حاال بیسـت و سـه سـال    . یک با رنگهای مختلف ردیف شده بودینجیرهای نا

گاهی بـا دخترهـایی کـه    . ای آن دوران الغری بیرون می آمد داشت و کم کم

ولخرجـی  فـی و  امـا ای عال . شد خود را به نحوی مشغول می کرد دوست می

دوست داشت یـک جـا خـرد کنـد و بـا یـک       . برای دخترها خسته شده بود

مادرش هم همین را . را روی کار و مغایه متمرکز ساید ایدواد مناسب ف رش

رستم در خانه که بـود  . نتودن بنیه ی مالی مش ل اصلی بوداما . می خواست

. مـی کـرد  کمـک  به مادرش در برخی کارهـای خانـه   . نشست هم بی ار نمی

به خواهرش که یـایده سـال داشـت    . ی می کرد جای خالی پدر را پر کندسع

. با خواهرش صمیمی رفتار می کـرد . در یاد گرفتن درسهایش کمک می کرد

که بعضـی ای آنهـا    در مقابل خواهرش هم اتفاقات مدرسه را برایش می گفت

 :گفت، خواهرش یک شب هنگام صحتت  در مورد مدرسه . برایش جالب بود

  .امروی رفتیم یه مدرسه آمری ایی -

 کجا ؟ -

 .مدرسه آمری ایی -

 نگفتن فاطی جون؟. واسه چی . خب -
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  .آشنا بشیم.خانم معصومی گفت بریم اونجا بتینیم چه ختره. چرا -

 حاال چه ختر بودفاطی ؟ -

بعدشم یمین . مدرسشون خیلی بزرگتر بود. فقط من غصه دار شدم. هیچی -

 .سیمانی نتودتالشون فوت

 پس چی بود؟ -

 . خیلی خو  بود. چمن بود -

 دیگه چی؟ -

 یه ع ال هم داشتن ای هممون ع س گرفت . دیگه هیچی -

   .خوبه -

  .فردا بهمون میدن -

 .آفرین. ع سه رو؟  -

 

ای شهرداری تقاضای تغییر جوای . وقتی به خانه آمد اوقاتش تلخ بودفردا شب 

ری که بود فقـط  است به جای کفش و هر چیزی دیگاو میخو. بودمغایه داده 

شاید این . اری با درخواستش مخالفت کرده بوداما شهرد. لتال ینانه بفروشد

. ای دیـدن ینهـا و دخترهـای جـوان بـود     درخواست او هم نـوعی هـول بـر   

خواهرش دست او را گرفت و به طرف تنها اتاقی کشید که هم در آن ناهار و 

بـا خوشـحالی و نشـاط و لـی لـی بـایی       . یخوابیدندخوردند و هم م شام می

شده بـود را بـه آرامـی بیـرون      کیفش را آورد و ع س بزرگی که قا  گرفته

ن لتخندی سـاختگی ع ـس را گرفـت و بـه آ    حوصلگی اما  رستم با بی. آورد

 :نگاه کرد

 همون ع سه فاطی؟ -

 آره -
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دسـتمالی چیـزی بیـار    . ی قا  رو  لک کردیبتین اینجای شیشه  -

 . کنم پاکش

تر رسـتم پاهـا را درای کـرد و ع ـس را بـاال     . فاطی بای هم لی لی کنان رفـت 

. هـم سـن فـاطی   . دخترهـایی بـا سـن کـم    . گرفت تا دخترها را بهتـر بینـد  

دختری که جلـوتر ای همـه ایسـتاده    . ترهای آمری ایی و دخترهای ایرانیدخ

بـه  . وردع س را باال تر آ. ری توی دست داشت نظرش را جلب کردبود و دفت

تـر   این هم راضی نشد و ایستاد تا به روشنایی المـپ بـاالی سـرش نزدیـک    

حتـی  . و چشمهای ستز با بقیه تفـاوت داشـت  دختر با موهای بلند بور . باشد

قد و قامتش ای دیگران بلندتر می نمود و لتال ی دست سفیدش او را چـون  

یـد و پـروای   ت ای ع س بیرون بیفرشته ای نشان می داد که هر آن مم ن اس

وقتی فاطمه برگشت برادر را در حالت عجیتی دید کـه ایسـتاده بـود و    . کند

رسـتم بـه خـود    . گنج را نگاه می ند خش ش یده بود انگار دارد نقشه ی یک

 : تند نشست و گفت. آمد

 ؟این دختر چرا جلو وایساده. این دختر -

 این ی ی؟  -

  .لک میشه. انگشتت رو شیشه نزار. آره -

 تو این مدرسه شاگرد اوله . آمری اییه داداشیاین دختره  -

  .عجب -

بعد به ما نگا  .با هم السیاش انگلیسی حرف میزد. اسمش سارا بود -

  .میخندیدن .می ردن

و فاطمه دیر وقـت شـب بـرادرش را    . رستم آنشب ع س را به خواهرش نداد

ا در دسـت داشـت ای   دید که ای لحاف کنده شد و در حالی که قـا  ع ـس ر  

فقـط دیـد کـه المـپ     . نگاهش ای پنجره او را دنتال کـرد  با. بیرون رفت اتاق

فردا  . نشست و به قا  ع س خیره ماندرستم روی پله ها . حیاط روشن شد
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ر را ایـن کـا  . ع س را روی دیوار اتاق نصب کنند رستم ای فاطمه خواست که

 رستم آدرل مدرسه را می دانسـت و ای همـان روی بـه بعـد بـود کـه      . کردند

کشـید و پیـاده بـه طـرف      ظهرها ساعت یایده کرکره ی مغایه را پایین مـی 

ییـر درختـی    بین راه تخمه و پاکتی سیگار میخرید و بعـد . رفت مدرسه می

ارا سـ . شـدند  بچه ها ساعت دوایده تعطیـل مـی  . روبروی مدرسه می نشست

عقب ماشینی می نشست و می  .ای ع س ییتاتر بود. آخر همه بیرون می آمد

شـتها  . می شد که سارا را ای نزدیـک بتینـد  تر  رستم روی به روی مشتاق. ترف

گونی در رویاهای خود او را لمس می کرد و صدای نایکش را به ش لهای گونا

گاهی که  سارای  هن رسـتم  بـه نفـس    . برای گوش دل خود ش ل می داد

بعـد بـه   . میخورد که فاطی ای خوا  مـی پریـد   نفس می افتاد ت ان مح می

هـول داشـتن سـارا کـم کـم آنقـدر در او رشـد کـرد کـه          . خوا  می رفت

مالحظات را ی ی ی ـی کنـار مـی گااشـت و بـاالخره رویی وقتـی مدرسـه        

پـر ای   ای دور به ماشین نزدیـک شـد و دسـت    تعطیل شد به جای نگاه کردن

کـرد و هـیچ ع ـس     راننده به او نگـاه . مه اش را به طرف راننده درای کردتخ

ای پشت شیشـه  . سارا سوار شد رستم به او خیره شدوقتی . ن ندادالعملی نشا

ـ   . تر می دید  او را کم رنگ ر سارا هم که بارها نگاه سـنگین و شـهوانی او را ب

ا کنـده  جرستم لتخند ید و ماشین ای . صورت خود احسال کرده بود ترسید

رستم کمی الغر و سـاکت شـده بـود    . یک هفته ی دیگر گاشت. شد و رفت

شـتها دیروقـت مـی آمـد و بـا      . ر به مغایه میرفت و دل به کار نمـی داد  دی.

ر شب دیر وقت که می شـد بـه   ه. اهرش مثل همیشه بگو و بخند نداشتخو

ی ایـن کـار او تعجـب    فاطمه ا .ی رفت و به قا  ع س خیره می ماندم حیاط

یک بار که به مادرش گفت مادر کمی جا خورد و به قا  روی دیوار . می کرد

. سارا وض  بـدتری داشـت  . بعد پاسخی کودکانه به دخترش داد یره شد اماخ

او ناگهان با هجمه ای ای حرفهای دختران آمری ایی و یـا نروتمنـدان ایرانـی    
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حرفهـای  . یک دیوانـه او را نشـانه کـرده   گفتند که  به او می. مواجه شده بود

مـی کـرد   فهمید اما حـس   یدند که سارا معنایش را چندان نمی رکی ی می

غرور و شخصیتی که دارد ناگهان با این حرفها و نگاهها و حرکات یـک مـرد   

همه چیـز را بـه مـادرش بگویـد و     تصمیم گرفت . رود غریته دارد ای بین می

رفـت و مخصوصـا    جایی نمی. وق دیگری نداشترستم به جز مغایه پات. گفت

 توانست به جایحاال که  هنش پر ای سارا ی لطیف و ییتا و دلخواه بود نمی 

ای دورش  چند دوستی هم کـه داشـت  . دیگری یا دوستانش چندان ف ر کند

روی وقتی میخواست مغایه را بتندد و به طرف مدرسـه ی   یک .پراکنده شدند

ره ایـش  کـاله دو . قد بلندی داشـت . وارد مغایه شد مردی سارا برود مشتری

تم روی ون تعـارف رسـ  سـالم کـرد و بـد   . روی صورتش سـایه مـی انـداخت   

رسـتم  . ا برداشت و دستی به سر کچلـش کشـید  کالهش ر. چهارپایه نشست

  :گفت

  .اگر مشتری هستید معطل نشم. خواستم مغایه را تعطیل کنم آقا -

  :لتش را تر کرد و گفت.گاه کردمشتری به ساعت مچیش ن

  .ولی هنوی یک ساعت تا ظهر مانده -

  .به هر حال آقا میخواستم بروم. خسته ام -

  چقدر هوا گرم و گرفته است؟. میخوام اینجا کمی استراحت کنم -

عـین  . چه نوع خریداریه؟ حرف تـو سـرش نمیـره    این دیگه: رستم اخم کرد

لش ترکـه   این. آخه من باید برم سارا رو بتینم. منبختک وصل شده به ناف 

ای چه میدونه سارا کیه؟ چه میدونه من چطـور میخـوامش؟ طغـرل دوبـاره     

 :گفت

  .دیگه رفتنت هم بی فایده است. و نیم شد ساعت یایده -

  چی گفتی؟ -

 .ف ر کنم دختره رفته باشهخواستی بری اون مدرسه ی دخترونه؟ مگه نمی -
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 .آمد تا به مـرد مسـن رسـید   رستم مثل کسی که جن دیده باشد ای ته مغایه 

  :طغرل گفت. رش یانو ید و شروع به التمال کردکنا

  .کن پسربه من نگاه  -

مرد مسن کسـی  . رفت و ناگهان وحشتش چند برابر شدرستم سرش را باال گ

کسی که روی اول سربایی او را دیده بود و ای نظم و . نتود جز سروان حمیدی

بـه   با دسـتور او بعد . بایی برای آنها سخنرانی کرده بودانظتاط در خدمت سر

ان سروان حمیـدی مـچ او   حاال هم. فرستاده شدند و دیگر او را ندید اصفهان

طغرل . ه اش می رفت و به یندان می افتادرا گرفته بود و حتما آبروی خانواد

 :گفت

 چته ؟ میلریی ؟  -

  .هیچی جنا  سروان -

  !جنا  سروان ؟ -

چـوبی مغـایه   دو مشتری تا آسـتانه ی باجـه ی   . طغرل خنده ی بلندی کرد

 . آمدند و سری  برگشتند

 . بهتر شد. خب. پس منو میشناسی -

 .بله قربان -

 . روی اون صندلی ن تتیت بشین بتینم. بلند شو -

. دستها را روی شـ م بـه هـم وصـل کـرد      رستم ایستاد و به نشانه ی احترام

طغـرل  . نـوک تیـز سـروان حمیـدی ر ا مـی دیـد       سرش پایین بود و کفش

  :وتر کمی خم شد و آهسته گفتحمیدی بلند شد و کمی جل

یا حـد  . سیه که منو فرستاده تا دارت بزنمدنتالشی دختر کاون دختری که  -

 . ولی دلم رحم اومده. اقل چند سال بندایمت یندون

- .................... 
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دیگـه روی خـوش تـو ینـدگیت      فقط یک بار دیگـه اونطرفهـا پیـدات بشـه     -

 . نمیتینی

- ......................... 

 ؟ چه کار به یک بچه داری. ینهای هریه هم ییادن. بچسپ به کارت -

-........................... 

 . ک چیزی بگو که بفهمم شیر فهم شدیحاال ی -

. پر ای خواهش و تمنـا و التمـال بـود   حرفهایی ید که . درستم به تته پته افتا

 انگار  هنش ناگهان فقط کلماتی را به او یـاد آوری می ـرد کـه طغـرل مـی     

 :طغرل گفت. خواست

 .بده به من. با نشونی. اسم و رسمتو بنویس رو یه کاغا. پسرکافیه  -

 . رستم نوشت و به او داد

 . مده باشیسر عقل اوبهتره . خوبه  -

بعـد   . کاغا را توی جیب شلوارش فرو بـرد طغرل کالهش را جابه جا کرد و و 

 . یخ کرده اش را روی صندلی انداخت رستم بدن. ای مغایه بیرون رفت
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0 
 

. د طغرل و پرستو دو هفتـه بعـد باشـد   رت پیشنهاد داد مراسم ایدواخانم روب

رد ایـن مراسـم را بـر عهـده     روبرت هم قتول کرد و در عین حال تمـام مخـا  

او توانسته بود حد اقل بـه  . مسار طغرل در پوست خود نمی گنجیدتی. گرفت

اما هر بار که خانم روبـرت  . خوشایند خود در یندگی نزدیک شود یک آریوی

می پرسیدند فقط می گفت  یا روبرت و دوستانشان ای پرستو و خانواده اشو 

طوری این جمله را بیان می کرد که انگـار اگـر روی   . مهم نیست. مهم نیست

و  ایدواد هم پرستو حضور نداشته باشد  بـای هـیچ تـانیری نداشـت و بـودن     

 ایاعضـ پرستو دختر ی ی ای معروفترین . نتودنش نتایست مهم تلقی می شد

خودش او را دسـتگیر و ینـدانی و بـاالخره بعـد ای     . حز  توده در جنو  بود

بارها دختـر را دیـده بـود کـه     . د اعدام کرده بودکودتای بیست و هشت مردا

. درش وقتی او در حتس شهربانی بود ،ای او التمال می کـرد برای مالقات با پ

د تـا بـه اینجـا    ا طـوری پـیش بـر   و کارها ربه دختر دل بست ای آنجا بود که 

سرپرستی و خرد او را بر عهـده گرفـت و تـا    . با مادر پرستو حرف ید . رسید

حاال دو هفته وقـت بـود   . رفت تا این ه مادرش هم اجایه دادحد تهدید پیش 

. روبرت و شیوا دست به کار شـدند . ینه های برگزاری مراسم ایجاد شودتا یم

ند و شادیهای شتانه را با مردهـا  مستخدمه ها را برای دو هفته چند برابر کرد

و ینهایی که هر کدام خود شخصیتی شاخی در بین آمری اییها و انگلیسـیها  

و  باشـد انگار مراسم مربوط به خودشـان  . ایرانیها بودند برگزار می کردند و یا

در  هـن هـر   شاید . ایدواد کنند آن دو بعد ای سالها دوباره هول کرده بودند

تش را در خانـه ی روبـرت مـی    طغرل بیشتر وق. اشتدوی آنها چنین می گ

شتها تا دیروقت با انواع مردان و ینانی که نمی شناخت بـایی پاسـور   . گاراند
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روبرت با او مهربان و صمیمی بود . رد و بعضی شتها همانجا می خوابیدمی ک

و به طت  آن دیگران هم با او رفاقت و دوستی می کردند و سعی می کردنـد  

ی ی ای این افراد روینامه نگـار جـوان   . یز کرده ی روبرت آشنا شونداین عزبا 

آمری ایی به نام هاریس بود که هفته نامه ای در خرمشهر و اهوای و دیفول به 

یـک شـب   . د و مطالتش همیشه جنجال مـی آفریـد  یبان التین چاپ می کر

 :طغرل آشنا کرد و به تیمسار گفت روبرت او را با تیمسار

  .ی مشهور بشی با هاریس بیشتر باشخواه اگر می -

ای فعالیتش در روینامـه نگـاری و کارهـایی کـه     . هارل تند تند حرف می ید

تیمسـار تـرجیح داد راسـتش را    .ی ف ر انسانها می تـوان انجـام داد  برای تعال

انگـار   .روبرت رفتـه بـود  . این جوان سمج دست ای سرش بردارد شاید. بگوید

 :گفت . کسی دوست شودوبرت نمی توانست با بدون ر

ولی من اصال سـر در  . ینید آقای هاریس چه خو  فارسی حرف می -

  .روینامه نگاری باید خیلی خسته کننده باشد. نمی آورم 

هاریس که مقابل او ایستاده بود و پشت سرش اتاقی بود که حاال دود سـیگار  

و  بر  و عطـر ینانـه ای دریهـایش بیـرون میـزد دسـتها را ای هـم بـای کـرد         

 :ابروهایش باال رفت

 .اینطور نیست. نه آقای تیمسار. نه -

اگـر چـه   . ی آن به جای باد بزن اسـتفاده کـرد  تیمسار کالهش را برداشت و ا

 : بعد گفت . چندان گرم نتود

کردیـد هـیچ س ای شـما راضـی     ولی آنطوری که شما تعـریفش را   -

در باره ی هر کس بنویسید باید منتظر ع ـس العملـش   . نمی شود

  .اشیدب

  .جاست جنا  تیمسار همین من ت کارهیجان و لا. درسته -
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لمـات هیجـان و   ک. رف میزد و حرفهایش تانیرگـاار بـود  هاریس با هیجان ح

. ای ایسـتادن خسـته شـده بـود      .تیمسار را ت ـان داد  لات چند بار  هن پیر

  :گفت

  .بتین دوست من بهتره من برای استراحت به ی ی ای این اتاقها برم -

  .ی من با شما کار واجتی دارم تیمسارول -

یک روینامه نگار چه کاری می توانست بـا  . خیره شد تیمسار به صورت جوان

 : او داشته باشد ؟ گفت 

  .در خدمتم. بگید. خب -

ر من میخوام کل این مراسم رو به صورت یک مقاله یا داستان یا هـ  -

بایـد  . التتـه اگـر اجـایه بـدین    . چیزی توی هفته نامه ام چاپ کـنم 

مـن خیلـی کـم    . یبان فارسیم را خیلیها نمـی داننـد  اضافه کنم که 

 . ینم فارسی حرف می

  !مراسم ایدواد من رو؟. ولی نمیفهمم -

ایـن کـار عـالوه بـر شـهرت شـما دوسـتی و صـمیمیت         . دقیقا. بله -

  .ایرانیها رو میرسونه وآمری اییها 

 به آقای روبرت گفتین؟ -

 .هنوی نه -

  
مدیون اقای روبرت هستم اگـر اجـایه بـدن    راستش من همه چیزو  -

  .من حرفی ندارم

ی بـیش ای حـد بـه    هاریس خوشحال شد و خطهای صورتش ای حالت هیجان

بعد ای آن چند بار دیگر . دست تیمسار را فشرد و رفت. حالت عادی بر گشت

. او پرسید که حوصله اش را سـر بـرد   با هم حرف یدند و هاریس سئواالتی ای

شت و بعد ای ماجراهای گوناگونی که اتفاق افتاد مطلـب مـورد   چهار هفته گا
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امـا طغـرل   . تیمسار طغـرل و آقـای روبـرت چـاپ شـد     نظر هاریس در مورد 

فقط ع س خـودش و پرسـتو را در   . چوقت ای مطالب آن سر در نمی آوردهی

شتر ای همه هـاریس را  یب. انی دید و به همه کس لعنت فرستادلتاسهای آنچن

. هـیچ نقشـی در ماجراهـای بعـدی نداشـت     در صورتی که او  .متهم می کرد

هر چند متن گاهی به طنز پهلو میزد امـا  . اریس فقط ای مراسم بودگزارش ه

. ی یـک روینامـه نگـار بـا تجربـه بـود       توصیفاتی که به کار برده بود شایسته

 : ن متن را با لاتی تمام نوشته استگاهی می شود حدل ید که هاریس ای

 

میدانیـد کـه   . ای یـک مراسـم ایدواد در اهـوای اسـت    که میخوانیـد  مطلتی ))

هـاریس بـرای شـما    . ا ای شما خوانندگان پنهان نمی نههاریس هیچ چیزی ر

پس این . این را همه می دانند. ن گزارشهای شادی آور را می نویسدجاابتری

تا هم لات بترید و هم دفعه هم گزارش من یعنی هاریس ویتلوند را بخوانید 

 .((سرگرم شوید

 

 : دو هفته قبل از مراسم ازدواج 

و شـش سـاله اسـت تـا حـاال عـز        که یک تیمسار باینشسته ی پنجاه داماد

نـده ی  خواهـد ای تـه ما   ولی حاال یک مرتته به قول آقای روبرت مـی . مونده

او به نزد آقای روبرت آمری ایی آمده است تـا  . قدرت لات بردن استفاده کند

ود را در خانه ی باش وهی که دورنمای آن را در ع ـس بـاال   بتواند مراسم خ

خانم روبرت که ای ییتاترین ینهای جنو  ایـران اسـت   . بینید برگزار کند می

م وقتـی ای او میپرسـ  . م واقعا در خانه ی او برگزار شـود دوست درد این مراس

 : چرا اینهمه اصرار دارد می گوید

  .مرد خوبیه -

 ای چه جهت؟ -
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 .ه با شوهرم خوش و بش دارهن جهت کای ای -

 پس اینطور ؟  -

  .یک چیز دیگه هم هست! هی هاریس -

 چی ؟ -

 .هیچی ای ین نمیدونه. میشه سر به سرش گااشت و خندید -

خـانم  . دانـد  واقعا این مرد پنجاه و شش ساله هـیچ چیـزی ای ین نمـی   . بله 

 من کـه . ینها و دخترهای دیگر هم مهم است اما نظر. روبرت راست می گوید

با مرد مسن و بـا  ولی ف ر می کنم ایدواد . نتوانستم امروی عرول را پیدا کنم

نـد و خانـه ی آقـای روبـرت     امشب همگی جم  شده ا. مزه خوشحالش کند

. تـوی حیـاط  . پشت میز قمار. تیمسار هم همه جا دیده می شود. شلوغ است

خانم  محفلهاییا کنار پنجره و در حال دید یدن ینهای جوان که همیشه در 

یدن و چشم چرانی غافلگیر  ایندفعه او را هنگام دید. روبرت شرکت می کنند

 : دارد سیگار می کشد. می کنم

 تیمسار به ینها عالقه دارین نه؟جنا   -

. غـافلگیر شـده اسـت احسـال بـدی دارد      سرش را بر می گرداند و ای این ه

گیـرد   ی لب میا سیگار بین لتش را پک میزند و بعد کالهش را بر می دارد و

 : آنوقت میگوید. و مثل یک اسلحه به طرف من می گیرد

 ؟ می شی سیگار . دواد می کنم هاریسباالخره دارم ای -

  .کنی پرسیدم چون دیدم به ینها نگاه می. نه  -

 فقط داشتم آنها را با همسر آینـده ی خـودم مقایسـه مـی    . من؟ نه -

 .کردم

  نتیجه چیه؟. خو   -

 :میگوید. ر ای چاله چوله میشودورت الغرش پمیخندد و ص

  .خوشگلتره. سره همسر من ای همه ی اینها -
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  .پس خوش به حالتون تیمسار -

  .اینو روبرت هم میگه -

 

 :سیزده روی قتل ای مراسم ایدواد

کارمندان دولتی و مدیران شرکتهای . وی خانه ی آقای روبرت شلوغتر بودامر 

. راه با همسرانشان اینجـا هسـتند  هم نفتی ای آمری ایی و فرانسوی و انگلیسی

ن ـه  دانند در چه مراسمی هستند امـا فقـط بـرای ای    برخی ای آنها اصال نمی

. و رقی که باشـد همـه مـی آینـد     نوشیدنی. خوش بگارد به اینجا آمده اند

کنم به او نزدیـک   سعی می. رسد ی ی ای ینهای انگلیسی به نظرم جاا  می

خنـک سـر مـی     نوشـیدنی  د یک لیـوان  دار. سالم می نم. شوم و حرف بزنم

ش گـاهی  کفشـهای پاشـنه بلنـد   .نرم و بدون فر هستند موهای بورش. کشد

 : میگوید: ای هی لش خوشم می آید. تعادل او را به هم می یند

 ؟ هاریس هستی نه. سالم -

 ای کجا فهمیدی؟ -

ولـی مواظـب   . حتما میخوای سئوال کنـی . ع ستو ییاد دیدم. خب -

 .خوردمنوشیدنی ییاد . باش

 اسمت چیه ؟ . تر حرف میزنیبیش اینطوری. چه بهتر. اوه -

  .با آقای روبرت. نامزدم فرناندو تو اتاقه. ایسن -

 ؟ دوست داری به جای ین تیمسار بودیمیگم ایسن تو  -

 ؟ تیمسار؟ اون کیه -

 ؟دوست داشتی جای ینش بودی. داماد دیگه -

  .فقط دوست دارم ین فرناندو باشم. نمیدونم. اوه -

 ؟ چرا -

  .ف ر کنم فرناندو خیلی قشنگتر ای دیگر مردها میرقصه -

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

47 

 ؟دیگه چی -

 . با آقای روبرت. دیگه این ه با همه دوست میشه -

 ؟ ترسی مینتو . طرفدار توده ایهاست من شنیدم فرناندو  -

 . یعنی خودش میدونه. نه. یعنی نه. نمیدونم. خب -

روی یـک  . بزنم شوم و سعی می کنم با یک ین ایرانی حرف ای ایسن دور می

موهای سیاه و انتوهش . وهایش را با دو دست به عقب میزندمتل نشسته و م

 خودم را ال ابـالی نشـان مـی   . پوشاند مثل قیر گردن سپید و قشنگش را می

. ک عدد مـوی را پوسـت کنـده و میخـورد    ی. خط سینه هایش پیداست. دهم

 :می گوید. کند به من نگاه می. کنم سالم می

 ؟ پسر جا قحط بود -

 چیه ؟  -

اگـر میخـواهی ییتـاییش را کشـف کنـی بایـد مثـل        . سی و چند سالی دارد

بیسـت تـا    باستان شناسها چشمها و گونه هایش را ب اوی تـا بـه الیـه هـای    

 : می گوید. بیست و پنج سالگیش برسی

  .کشتت شوهرم بفهمه می. خوبیت نداره  -

 ؟ ه ؟ مگه چه کار کردم که منو ب شهاسمت چی -

  .هانیه -

  .من هم هاریس -

 :خندد میگویم هانیه می. با او دست می دهم

  .کار خوبیه. تیمسار را هم داماد کردید -

  .بهتر بود بمیره تا داماد بشه. طغرل اینهمه سال تنها بود -

 ؟چرا -

 .رئیس شهربانی بوده. چون خیلی ظلم کرده. چون تو نمیدونی -

 ؟ پس چرا ومدی اینجا تو مراسمش -
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 .وا خانم دعوتم کردهآخه شی -

 

 :دو روز قبل از مراسم ازدواج 

خانـه  . ما همه می دانند که اسمش پرستوستا. هنوی ای عرول ختری نیست

حتی ای شیرای تعدادی . ای همه جا دعوت شده اند. ی آقای روبرت غلغله است

ای سه روی پـیش موسـیقی و رقـی و    . آقای تیمسار خوشحال است. آمده اند

. قای روبرت بـا خـانم روبـرت رقصـیدند    امشب آ. شدهفراوان  یهانوشیدنانواع 

. ا مشـاهده مـی کنیـد بسـیار ییتـا بـود      رقی این دو نفر که ع سی ای آنها ر

بعد ای . تمام جمعیت آنها را تشویق کردند رقصیدند و هنرمندانه و جاا  می

بـا  مردهایی که نامزد داشتند . آنها مردها و ینهای دیگر پای وبی کردندرقی 

گاهی کلماتی رکیک هم شنیده می شـود کـه التتـه    . رقصیدند نامزدشان می

رم تا بتوانم با عـده ای  نمیخو یدنی نوشخودم . است نوشیدن ییادی به خاطر

توانم با او حرف بزنم سـارا   رسد می  اولین کسی که به نظرم می. حرف بزنم

د حاال دار.  شده دختر خانم  آقای روبرت است که مثل مادرش ییتا و جاا 

تاده انـد و رقـی را   هر دو کناری ایسـ . با یک دختر همسن خود حرف میزند

گاهی ای شدت هیجان حرکاتی مویون اما کوتاه و با احتیـاط  . تماشا می کنند

 : میگویم . کنم به سارا سالم می. دهند انجام می

 .تو ف ر می نی چرا پدرت به تیمسار عالقه داره. سارا -

 .ن با هم دوستنچو -

 خب چرا با هم دوستن؟ -

یـک  . یک دفعه هم به من کمـک کـرده  . تیمسار خیلی کمک کرده -

 .دیوانه بود میخواست منو بدیده

  !واقعا؟ -

 : گوید دوستش که بین ما دو تا ایستاده می
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. میخواست سارا را بـدیده . هر روی می آمد مدرسه. یک مرد بود. آره -

  .ولی تیمسار نگااشت

 ؟ها نمیرقصینخب حاال چرا شما. یهعال -

 .وقتی اینا رفتن نوبت ماست. میرقصیم -

  ؟مگه چن نفرین -

 . همه جا ایستادن و منتظرن. بتین. ییادیم -

 

 : روز مراسم ازدواج 

وقتـی بـا لتـال سـفیدش     . ل خانم به خانه ی آقای روبرت آمدخره عروباال

ـ . ظاهر شد همه انگشت به دهن ماندنـد متان جم   ک ایرانـی ییتـا دوبـاره    ی

. رسـید  پرستو خوشحال بـه نظـر مـی   . همه برایش هورا کشیدند. دکشف ش

. و روی ی ی ای میزهـای شـام ایسـتاده   ر دست او را گرفته حاال جنا  تیمسا

آقای . هش را بر میدارد و تعظیم می کندکال. رسد تیمسار جوانتر به نظر می

گیرد و ع ـس سـه نفـره ای کـه      روبرت هم سمت دیگر او روی میز قرار می

مراسـم عقـد انجـام میشـود و     . گیـرم  کنید را همان لحظه مـی  ده میمشاه

حملـه مـی    نوشـیدنی سـرد و گـرم    ناگهان همه به سمت سینی های پـر ای  

 موسیقی تنـدی نواختـه مـی   . خورم می چای سرد من هم یک لیوان  .کنند

ی ایی و سپس یک آهنـگ  یک آهنگ آمر. شود و بدنها به حرکت در می آید

و مـی   بـه هیجـان آمـده انـد     مردها و ینها . ان ادامه داردرقی همچن. ایرانی

آقای . تل دو نفره ای کنار هم نشسته انداما عرول و داماد بر روی م. رقصند 

پرستو ییتاتر ای آن است کـه  . کراواتش را پشت سر هم صاف می کندتیمسار 

ولـی  . شت سر هم ای او تقاضای رقـی ن ننـد  مردهای آمری ایی و انگلیسی پ

حـاال نیمـه   . خودش هم که میگوید رقی بلـد نیسـت   .اد اجایه نمی دهددام

ینند و مردم با هـورا و   آقا وخانم روبرت برای مردم حرف می. های شب است
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همه ی نگاههـا ای  . رسد نوبت به داماد می. کف یدن آنها را تشویق می کنند

انگار دهانش خشک شـده کـه یـک    . ربین من به طرف اوستجمله نگاه و دو

 : راواتش را مرتب می کند و می گویدک. کشد سر می شربت 

 من ای همه تش ر می کنم . ای آقا و خانم روبرت تش ر می کنممن  -

کــنم تــا همــه ی  خــودم را نزدی تــر مــی. صــدایش در هیــاهو گــم میشــود

 . حرفهایش را بشنوم 

 .ای ینها بدگویی ن نمدهم دیگر  قول می -

 

یـک ین بـا   . شـود  ف ینها شنیده مـی صدای خنده ی بلندی مخصوصا ای طر

 :صدای بلند میگوید

 .بهتره قول ندی -

پرستو کنار او ایستاده و بـه جمعیـت نگـاه مـی     . دوباره صدای خنده می آید

 : گوید آقای روبرت می. مامور سرشماری مراسم کرده باشند انگار او را. کند 

 . شتتان به خیر دوستان. الم می نم من پایان مراسم را اع -

 

آقـای روبـرت   . د و چیزی نمیگارد که خانه خالیسـت معیت پراکنده میشوج

تقه ی دوم خانـه  داماد و عرول پشت سرش به ط. رود جلوتر ای همه راه می

و شب به  خداحافظی می کنم من با خانم روبرت و سارا . راهنمایی می شوند

 : خانم روبرت میگوید. گویم خیر می

 .بای هم بیا هاریس -

 .التته -
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9 
 

. انه دعـوت کـردم   ردای شب مراسم عرول و داماد را برای صرف چای عصرف

مـی خواسـتم بیشـتر بتیـنمش و شـاید      . کرده بـود   مغافلگیر ییتایی پرستو

این حس که خود را . من این کنج اوی را بر می انگیخت حسی دیگر نیز در

عصر مـن  . همچون تمتری باطل شده می دانستم در برابر پرستو مغلو  شده

و گرفتگـی   شـرجی هوا ی بیرون . برت در اتاق نشیمن منتظرشان شدیمروو 

نجام کاری به عجیتی داشت و این را ای ورود مستخدمه ها هنگامی که برای ا

در آینه خو  براندای موهایم را شانه یدم و خود را . حیاط می رفتند در یافتم

ی تیمسـار  ا روبـرت پشـت سـر هـم    . چیزی ای ییتاییم کاسته نشده بود .کردم

مـی دانسـتم   . دوست داشت سر به سرش بگـاارد . حرف می ید و می خندید

آن دو ای پله .می کنندیی که مردها نیز همچون ما ینها در این موارد شوخیها

صدای پای تیمسار که پله ها را با احتیاط، انگار کوهنـوردی  . ها پایین آمدند

ای پـای سـتک   آمـد و سـپس صـد    مـی پیمـود   را در سراشیتی تند تپه هـا 

 :ش را برداشت و گردنش را کج کردتیمسار کاله.پرستو

  .امیدوارم دیر ن رده باشیم. سالم  -

 : روبرت گفت . ن دادن سرش سالم کردپرستو هم با ت ا

 . لطفا بنشینید  -

د آن کـر  انگار اگر این کار را نمی. و دستش را طرف صندلیهای خالی گرفت 

مـن  . ای نشستن چای و بس ویت آوردنـد  عدب. دو نمی دانستند کجا بنشینند

انگار هیچ اتفـاقی نیفتـاده   . یدم که ساکت و آرام بود بیشتر پرستو را دید می

یبـان  انگار با ایدواد . ید برع س تیمسار که بیشتر ای همیشه حرف می. است

 : ی متل نشسته بود و به روبرت گفت تیمسار لته. دومی را یاد گرفته باشد
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 . م روبرتخیلی یحمت داد -

صـورت الغـرش بـه طـرف مـن      . هش را دوباره روی سرش گااشـته بـود  کال

 : چرخید

 . خانم روبرت ای شما هم ممنونم -

 : روبرت گفت

 ؟یای همه چیز راضی بود. وقت برای تش ر کردن هست -

ناگهـان بـه   روبـرت  . ی ید که خیلی وقت بود ندیده بودمو با شیطنت چشم 

بعـد  . ندی ید و به لیوان چایش نگاه کـرد لتخ تیمسار. یاد جوانیش افتاده بود

 : گفت

 . خوابش را هم نمی دیدم. ای روبرت مراسم عالی بود آق -

 : من گفتم

 . گویند ولی پرستو خانم چیزی نمی -

ای . کننـد  مسـتخدمها پیـدایش نمـی   . من بروم پیپم را بیـاورم   :روبرت گفت

 : دوباره گفتم . جایش بلند شد و رفت

پرستو خانم . چایتان ییاد هم سرد شود خو  نیست. بفرمایید. خب -

 .شما هم چیزی بگین

 : ر بدون این ه به من نگاه کند گفتتیمسا

  .همسرم الله. بهتره خودمون حرف بزنیم -

  الل؟ -

ت انگـار  طوری می گوید الل اس. به  هنم نرسیده بود که الل باشد هیچوقت

ایدواد به مراسـم نیـاورد و   پس این ه او را تا شب . دارد ای او تمجید می کند

بزند بـه خـاطر الل بـودن    در مراسم هم سعی کرد همه ی حرفها را خودش 

درست است که  دلم بـرای دختـر ییتـایی چـون او سـوخت امـا       . پرستو بود

ناگهان نفس راحتی کشیدم و تمام آن عدم اعتمادها و احسال مغلو  شدن 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

53 

یک ییتای واقعـی   ی که مندر صورت. او یک ییتای الل بود. ای  هنم پاک شد

فضا عوض شد و . وست داشتم روبرت هم یودتر می آمدد. و بدون نقی بودم

را در حـد خـود نمـی    شاید او . چندان به پرستو اعتنایی نمی کردممن دیگر 

و به چشم تیمسار نیز باعث می شد نقی دوم ا هر چند فقر و نداری. دانستم

. ه نمی توانست با من مقایسـه شـود  وجیک ین ییتای الل فقیر به هیچ. بیاید

روبرت در حالی که لتال خانگی یک دست او را الغر تر نشان مـی داد پیـپ   

 : گفت. دست آمد و نفس ینان روی متل نشستبه 

 . هیچوقت سر جایش نیست . داشتم دنتال این لعنتی می گشتم  -

 : گفتم

اینطـوری اعصـابت   . بخـری   می توانی چند تا ای ایـن پیـپ   !عزیزم -

 .راحت تره

 .درست میگی. آره  -

 : گفت. جنتاند و روی صورت پرستو ایستاد روبرت چشمها را

 ؟ نوشید چای نمی -

امـا چیـزی   . ن ختری خو  به روبرت اعالم کـنم خواستم الل بودن او را چو

 : تیمسار گفت . نگفتم

  .نوشیم همه می. چرا. چرا -

ی دنـدانها گااشـت   را ال روبرت مقداری ای چایش را خورد و ت ه ای بس ویت

را جستجو کرد تا به فندک مـن  چشمهای ستزش روی میز چیزی . و فرو داد

 : تیمسار گفت. پیپش را  با دشواری روشن کرد. رسید

 .دیشب اتفاق عجیتی افتاد -

 : روبرت کنج او شد

 چه اتفاقی؟ -

 : من هم گفتم 
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  .ک ایدواد دیگر را دیده اید تیمسارالبد خوا  ی -

فه افتاد و پیپ را روی میـز  وبرت طوری خندید که به سرر. هر سه خندیدیم

 : بعد چند بار گفت. گااشت

 .حدل خوبی یدی. آره. حتما همینطوره. حدل خوبی یدی شیوا -

چیـزی مثـل یـک حشـره در     . هیچ ع س العملی نشان نـداد . پرستو نخندید

ـ   . نمی شـنود . وی کرد تا بگوید او فقط الل نیستگوشم وی ه جنـا  تیمسـار ب

 : ت یه داد و و رو به من گفت متل

 ؟ خانم روبرت ای آن سیگارها نداری -

 . همین االن. التته -

 . شم بهتر تعریف می کنمک وقتی سیگار می -

 نمیشه چند شب اول بوی سیگار ندی؟حاال : روبرت گفت 

روبـرت  . ردم و او رفت تا سیگار را بیـاورد من به ی ی ای مستخدمه ها اشاره ک

ی کـر و الل  هنـوی ا . حاال بـه پرسـتو خیـره بـود    تیمسار با گفتن آن جمله به

امـا پرسـتو بـی    . و بـود منتظر ع س العملـی ای ا . بودنش چیزی نمی دانست

. انداحته چایش را کم کم می نوشـید  قیدانه روی متل افتاده بود و پا روی پا

 :تیمسار گفت. ام یک نخ روشن کردیمدمن و جنا  تیمسار هر ک

. تنها شدیم یک نفـر در اتـاق را ید   و پرستو دیشب بعد ای این ه من -

 .من ف ر کردم شما هستی آقای روبرت

گار داشـت بـه طـرف روبـرت     وقتی این جمله را گفت با همان دستی که سی

؟ و پس میخواستی مـن باشـم مـردک پیـر    : من توی  هنم گفتم. اشاره کرد

ار ادامـه  تیمسـ . سیگارم را پک یدم. ی ای دهانم رد شد و به لتها رسیدلتخند

 : داد

فهمیـد کـه    می. می دیرتر بود در را بای نمی کردمک. در را بای کردم -

  ؟چه میگویم
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طوری که کالهش هم ای ت ان خنـده هـایش در   . با این حرف قاه قاه حندید

اینتار روبرت خیلی جـدی بـه پرسـتو    . روبرت و من هم خندیدیم. امان نماند

 . کم کم متوجه می شد گاران. اه کرد و سری  صورتش را برگرداندنگ

مــن روی . چقــدر مهربــان اســت ایــن دختــر. ســارا دخترتــان بــود -

. که تهیه کرده بـود را ای او گـرفتم  نشستم و دسته گل کوچ ی یانو

 : روبرت گفت

 خب ؟ عجب؟ -

: گفت. دانستم اینقدر باهوش است نمی. بعدش به من تتریک گفت -

 . دوست دارد ای من تش ر کند

 : گفتمه خاصی من با عالق

 !چه کار خوبی . سارا! خدای من -

گـویم اتفـاق    به خاطر همـین مـی  . ولی تش رش فقط با حرف نتود -

  .جالتی افتاد

روبرت با چینی که به ابروهایش داده بود پیپش را ای روی میـز برداشـت امـا    

وتونهای ریختـه ن ـاهی کـرد و    به ت. نسته آن را کج کرد و توتونش ریختندا

 :گفت

 .مزاحمت شده پیرمردعجب ؟ پس خو   -

صراحت روبرت همیشه باعث . ر مثل بچه های خجالتی کمی سرخ شدتیمسا

 :ولی روبرت خواست ادامه دهد. بود دردسر 

چـون  . برای من و پرسـتو اجـرا مـی کنـد     آوایسارا خانم گفت یک  -

بعد ایسـتاد و شـروع بـه خونـدن      . ر کنددوست دارد اینطوری تش

مـن کـه   . یقه طول کشید انگلیسی بوده ده دقای اول تا آخر ک. کرد

 . هیچی نفهمیدم
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ناگهان روبرت که تا حاال خود را نگه داشته بود بـا دسـت   . مدتی س وت شد

خس خـس عجیتـی    ای صدایشمح م روی رانش کوبید و طوری خندید که 

وقتی ماجرا را در  هـنم مجسـم   . من و تیمسار هم خندیدیم. بیرون می آمد

سارا نیمه شب هنگامی که تیمسار می خواهـد  . ر بودکردم واقعا خنده دا می

میخواند که ده دقیقـه   به معشوقه اش دست بزند مقابل او ایستاده و سرودی

ان انگلیسی و مخصوص روی این در حالی است که سرود به یب. طول می کشد

تیمسار را مجسم می ردم کـه در آن حالـت عجیـب بـدون آن ـه      . تولد است

ی می خندید و میـان  روبرت هنو. سارا گوش می کند ی بفهمد به صدایچیز

 : خنده هایش گفت

 .دخترم میگم که هر شب برایت بخواندحتما به  -

 :تیمسار گفت. و دوباره خندید

من تا به حال این نـوع تشـ ر ییتـا و ای تـه دل را     . ولی صدای ییتایی داشت

  .نشنیده بودم

 : من گفتم 

  .یاد گرفته ای خودم. لتته سارا پیانو هم بلدها -

 .لی عالیهخی. ای شما خانم روبرت ؟ عالی -

ن کـرده بـود و چنـد پـک     روبرت رو به من در حال که دوباره پیپش را روشـ 

 : مح م ید گفت

یک معلم آوای باید . ولی سارا صدای خوبی دارد. پیانو هم مهم است -

نگار انتظار تایید بعد به تیمسار  خیره شد و ا. برایش استخدام کنیم

یتی را آهسـته میجویـد و چیـزی    تیمسـار  بسـ و  . را می کشـید او 

ود سارا کالهش یعنی هنگام سر: همان لحظه با خودم گفتم . نگفت

بـه هـر حـال    . را ای سرش برداشته؟ شاید هم کاله روی تخت بـوده 

دختر خوبی دارم کـه خواسـته ای مـردی کـه او را ای شـر مزاحمـی       
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برایش خیلی  پسر احمق مت آنمزاح. ر تش ر کندنجات داده اینطو

 : گفتم.یعنی چقدر طول کشیده. عاا  آور بوده

 . فعال که امتحاناتش مانده -

مـن کـر و   . وروبرت ماندیم و با هم حرف یدیـم  بعد ای مهمانی کوچ مان من

گفت تیمسار قـتال بـه او    الل بودن پرستو را به او گفتم ولی او تعجب ن رد و

 که هیچوقت این نقی خود را پنهـان نمـی   اما این را هم گفته بود. گفته بود

یک دلهره ی یودگار هم به سـراغم آمـد و   .در حالی که پنهان می کرد. کند

 :اگر روبرت می دانست پس چرا اینقدر به پرستو خیره می شد:رفت

 ؟کار درستی کرده. در مورد سارا چه میگویی روبرت -

کـه  مانـده بـود همـین ی ـی     . همه چیز را بـرایش مهیـا کـردیم   .نه -

 .دخترمان هم برایش آوای بخواند

 . من هم همین ف ر را می نم -

 .پس یک طور بهش بفهمان -

  .سر فرصت -

  ؟میخواهی مهمانها را تا کی نگه داریم. خب روبرت -

 ؟ در این مورد حرف یدیم مگه نه -

 ؟ پس همان دو هفته باشد. ف ر کردم نظرت عوض شده باشد -

 بله  -
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0 
 

اگـر  . ستت به او را بدبین و دور می کنـد د نهر نوع معلولیتی در ین  هن مر

چه روبرت مردی ین دوست بود اما تا به حال ییتاتر و سالمتر ای همسر خـود  

خندید و یا بدون  در همان مهمانی عصرانه وقتی خیلی راحت می. ندیده بود

اگر این  :کرد نوشید ف ر می توجه به حضور دختری بسیار ییتا چایش را می

هـر چنـد مردهـای    . نتود مم ن بود به سویش جـا  شـود  ل دختر کر و ال

هوسران تنها به جسم ین می اندیشند اما برای آنها مهـم اسـت کـه نیـروی     

ای طرف دیگر طنایی ینان ییتـا  . خود را برای سالمترینها بگاارند قلب و  هن

دو روی بعـد ای آن مهمـانی    .گوشـنوای اسـت  بیشتر با نوع گفتـار و صـداهای   

ر با کت و شلوار همیشگی و کـاله جدیـدی کـه او را پیرتـر ای     عصرانه تیمسا

ـ   بـه  . ه ای بگـردد قتل نشان می داد به روبرت گفت که بهتر است دنتـال خان

با پـول  . دارد که خانه ی قدیمی او را بخردهمین منظور احتیاد به خریداری 

. خو  را در همـین حـوالی اجـاره کنـد     توانست حد اقل یک خان ی آن می

شـیوا بـه   . ون رفت و تا ظهر به خانـه بـر نگشـت   خانه ی روبرت بیرسپس ای 

 : روبرت گفت 

 .میتونستی خونه اش را بخری روبرت -

  .چی ؟ همینم مانده -

  ؟تو که اینهمه برایش خوبی کردی -

اسـت  بعد هـم مگـر قـرار    . غرور داره. ولی من میشناسمش. درسته -

اه بـزر   من االن دارم سه باشـگ  خرد یندگیش را هم بدهیم شیوا؟

نمـی تـوانم بیشـتر ای    . اه می اندایم که مخارجش ییاد استبلیارد ر

  .این برایش خرد کنم
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طتقه ی دوم مـی  آنها نزدیک پل انی که به طرف . رت نزدیک شدشیوا به روب

ودنـد و یـا   مستخدمه ها یا به خاطر شیفت شب خـوا  ب . رفت ایستاده بودند

. بـرت را گرفـت و بـه خـود کشـید     های روشیوا بایو.در آشپزخانه مشغول کار

 : سرش را روی دوش او گااشت

  .حسودیم میشود که به همه خوبی می کنی. اینطوری بهتره روبرت -

  .به همه نه -

  .حتی اگر فقط به تیمسار و ینش باشه -

 :ا را گرفتشیو بایوی. روبرت ت انی به خود داد

 ؟ خوبی کردن را با عشق ی ی می دانی -

 . ترسم ولی گاهی می. یمی دانم که دوستم دار -

 . نترل عزیزم -

بـه خـاطر کـر و    . یندآنها متوجه نتودند که پرستو ای باالی پل ان آنها را می ب

. وجـودش را چنـدان بـاور ن ـرده بودنـد     الل بودنش او را نمی دیدند و شاید 

 : شیوا گفت

 ؟ حس می کنی. داریم پیر می شویم  -

 .اگر تو نگویی نه -

  .هیچوقت نمیگویم. خوبم روبرت. پس نمیگویم روبرت -

 .خوبه -

رت خـود را پیـر   با این ه شیوا سی و چند سال بیشتر نداشت اما به خاطر روب

ت بـه  فاصله افتاده بود و گاهی روبـر  شتهای با هم بودن بین . حس می کرد

اما این رفتار به نوعی دلخـراش و انـدوهناک   . نوایشی طوالنی بسنده می کرد

خیانت همسـرش   او ینی نتود که بتواند. رهاند یشیوا را ای ترسی همیشگی م

تحلیل رفتن روبرت او را ای لـاتی سـرکو  شـده کـه     . به خود را تحمل کند

شد بی نصیب می کرد و ای طرفی او را ای ترسی پنهان که هر  گاهی بیدار می
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ها سعی می کـرد لـات  . یش دارد می رهاند و خالصی می دادینی ای مرد یندگ

محفلهــایی کــه برگــزار مــی کــرد و . ری جســتجو کنــدرا در چیزهــای دیگــ

یـا  . یی و اندامش او را ارضـا مـی کـرد   تعریفهای غلو آمیز ینان درباره ی ییتا

. ی کردنش تا مدرسه و منتظر مانـدنش رسیدن به سارا و درسهایش و همراه

آخـرین بـار   . در او بیدار می کرداما گاهی نیز شیطنتی پنهان غولی ای غریزه 

: ) ه که به هاریس گفت این غول بیدار شد و هنوی نخوابیـده بـود   با این جمل

امـا بـدون هـیچ     شناخت با این ه هاریس را چندان نمی( بای هم بیا هاریس 

نـه سـوپش را   . هنگام صرف ناهار تیمسار ساکت بـود . مقدمه ای میخواستش

. دی می رد که به دیگران نمی رسیرا خال ظرف نوشابه  اما . خورد و نه ساالد

  :بعد ی تاره گفت

 .. عین . باید همشون رو دار ید  -

 شده ؟ ن نه میخواهی اعداممون کنی؟چیزی : روبرت گفت 

 : شیوا گفت

و به لیوان نوشـیدنی  .ف ر کنم کمی ییاده روی کردی جنا  تیمسار -

  .اشاره کرد

خواست هر طـور   انگار می. تقیم به چشمهای خانم روبرت یل یدتیمسار مس

 : گفت. اهش را در مردمک او فرو کندیخ نگشده م

  .دارم ای یک امر مهم حرف میزنم خانم روبرت. نه  -

 ای چی؟ -

م این مارمول ها کرد ف رش را هم نمی. سری به شهربانی یدم امروی -

داشته اند جزوه پخـش  . گویم افراد توده ای را می. هنوی ینده باشند

   .شاهی؟ بر علیه انقال  سفید شاهنآنهم چه. کرده اند می

. تا وقتی قورت نداد چیزی نگفت . ی برنج خورد و شروع به جویدن کردقاشق

 : یزدروبرت لتخند م
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شما آقای روبرت بگویید این انقال   چه عیتـی دارد ؟ مگـر مـردم     -

  خواستند؟ نمی

 : شیوا گفت

  .خانها. یمیندارها ضرر می کنند -

 به نف  مردم است یا نه؟. ضرر کنند. خب -

 : روبرت گفت

تو باینشسته . قال  سفید و سیاه  باشد یا نتاشداصالحات ارضی و ان -

 .پس جوش نخور. ندارییمین هم که . ای

 .نمک دولت اعال حضرت را خورده امولی نان و  -

مـا آمری اییهـا بیشـتر ای این ـه      .در مقابلش برایش جان کنـده ای  -

ش دولت وظیفه اش رفاه مردم. کر دولتمان باشیم ای او طلت اریمچا

 تو رفاه دیده ای ؟ . است

 ؟ انگار آقای روبرت هم مصدقی شده -

یعنـی  . تیمسار طغـرل؟ مـن هیچطـرف نیسـتم    مصدق کدام است  -

 . طرف خودم هستم

ی ی دو لقمه ی دیگر خورد و بعد بدون توجه بـه پرسـتو   . تیمسار ادامه نداد 

نشسـت و  پرسـتو امـا   . ش را پاک کرد و به طرف پل ان رفتبا دستمال دهان

بـه چشـمهای   . گاهی نگاهی به روبرت می انداخت. آرام آرام ناهارش را خورد

 : روبرت گفت. جنتید ستزش و لتهایی که می

ف ـر کـرده شـاه بـه خـاطر چهـار تـا        . تیمسار یود جوش می آورد -

اصـال  . خـورد  مصدقی و توده ای نشسـته تـوی کـاخش غصـه مـی     

  .سایند بدبختی ایرانیها همین است که نشناخته ای ی ی بت می

نه اسـت؟ بعـد بـا    ؟ گرسچرا بعد ای تیمسار نرفت. شیوا نگاهی به پرستو کرد

. دوست دارد بیشتر تجربه کنـد . بیچاره تا حاال چنین جایی نتوده :خود گفت
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بعـد  . دیگر ف ر کردن نـدارد که یک کر و الل . چه لزومی دارد به او ف ر کنم

مثل این ه : میز گااشت گفترا نصفه روی  نوشابه اشرو به روبرت که لیوان 

  .یادت رفته من ایرانیم

ه اش بیـرون آورد و روی  روبرت دست ای خوردن کشـید و دسـتمال را ای یقـ   

 : را مزمزه کرد نوشابه ت یه داد و . میز گااشت

بیـنم   من هر کسی را کـه مـی  . ولی واقعا همینطور است. نه عزیزم -

شاه یا فـاطمی  این بت یا مصدق است یا . توی  هنش یک بت دارد

 هیچ شـناختی ای هـیچ  . تولی این چیز خوبی نیس. و یا هم ریم آرا

 . کدامشان ندارند

 .تو مدیون شاه هستی مگه نه روبرت ولی -

ولی . درست است. رفتیم ماند باید می ما آمری اییها اگر مصدق می -

اال هم بـا رشـوه گـرفتن    ؟ تا حشاه برای ی ی مثل تیمسار چه کرده

 . ینده مانده

  :و ادامه داد. نداختوبرت با این جمله ی آخری به طرف پرستو نگاهی ار

پرستو بـه طـرف   . ای پشت میز برخاستند . بهتر است تمامش کنیم -

تـا بـا خـوا  عصـرانه      پله ها رفت  و آن دو به اتـاق خـوا  رفتنـد   

 خـورد و مـی   سـارا یودتـر ای آنهـا ناهـارش را مـی     . استراحت کنند

 . خوابید

دو . بیـرون آمـد  تی شیوا به خوا  رفت آقای روبرت ای اتـاق  پس ای مدتی وق

باید تیمسار را روبراه مـی  . برداشت و ای پله ها باال رفت نوشابه خنک شیشه 

در ضـمن  . پـاک شـود  کرد تا مشاجره ای که درباره شاه کرده بودند ای دلش 

ر و نتایـد در ف ـ  گفت که حد اقل دو هفته اینجا ماندگار اسـت   باید به او می

مخصوصا وقتـی ای  . نوی به تیمسار احتیاد داشتروبرت ه. فروختن خانه باشد

هنـوی  . نی سر یده احسال نیای بیشتری کـرد یبان خودش شنید که به شهربا
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نامیدند حسـا    شهربانی ای  این سرهنگ باینشسته که آنها او را تیمسار می

ـ  .برد می ا باشـگاههای  در این صورت روبرت برای انجام کارهایش در رابطه ب

. می توانست ای نفو ش استفاده کنـد  بیلیارد و همچنین دیگر کارهای دولتی

وقتی به طتقـه ی دوم رسـید تیمسـار را    . بوی تریاک در راه پله پیچیده بود

اتاق ییر دید که بدون کاله با ییر پیراهنی و شلوار راحتی سفید نایکی بیرون 

 :روبرت گفت. سایه کوتاه دیوار نشسته

 تون نیست تیمسار؟گرم -

این ـه بـی   روبرت ای . لوله وافور را کنار گااشت. تیمسار ناگهان هول برداشت

 :بعد گفت. ختر آمده عار خواهی کرد

 یعنی عصرها هم؟. حتما مصرفت رفته باال -

 .حاال شما هم هی گیر بده. نه بابا -

 .مگه اون اتاق متله نیست؟ کولر هم داره

 وی دو تا اتاقتان را به هم بریزم راستش نمیخوام برای این چند ر -

 ؟ این حرفها چیه تیمسار -

پرسـتو در اتـاق اصـلی     .ه دست تلو تلو خوران به اتـاق رفـت  تیمسار منقل ب

روبرت . لیوانها را پر کردند . کولر فضا را خنک کرد. در را بستند. خوابیده بود

 : گفت

کـار   ربه هر حال شاه ای همـه بهتـ  . ای حرفهایی که یدم ناراحت نشو -

  .حتی ای پدرش. کرده

 : سار اولین لیوان را برداشت و گفتتیم

  .پس به سالمتی شاه -

چـون  . می تونی سیاسـی نتاشـی  . تو یک آمری ایی هستی: بعد تیمسار گفت

حتـی اگـر ای اینجـا    . بقیـه ی چیزهـا را داری  . ینـ فقط میخواهی ینـدگی ک 

 . بیرونت کنند
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 . امبه اینجا عادت کرده . نه تیمسار -

 هر آمری ایی یا انگلیسی که مـی . اینجا درآمد خوبی هم داری. بخ -

 . مد خوبی داردماند درآ

ن باشگاهها در آمدم را بیشتر ایساختن خواهم با  و حاال می. درسته -

 .کنم

  .باشگاه بلیارد ییاده ولی -

. وضوع توپهـا کـه بهـت گفـتم    م. ولی میخوام بهترین باشه. درسته  -

م تـوپی  میخـواه . بیلیـارد را پیـدا کـنم   ین توپ هنوی نتوانستم بهتر

بعـدش میـروم   . کسی نتواند تهیه کنـد . باشد که لنگه نداشته باشد

ییـاد  . این کار را داشته باشهمدیریت دنتال یک کسی که تجربه ی 

 .کنم خرد می

  .خودت تجربه داری -

. مدیر جوان و بـا اسـتعداد پیـدا کـنم    باید یک . من؟ من دیگه پیرم -

در بـای شـد و پرسـتو    . که به علت صدای در بـود ار شد س وتی برقر

عد به حالت ب. پرستو در را بست. در آستانه ایستاده بودخوا  آلوده 

 : تیمسار گفت. دویدن ای اتاق دور شد

 . ای تنهایی می ترسد. بتین چطوریست؟ همه جا دنتالم می آید -

 روم  پس من می -

 : دتیمسار بایوی او را گرفت و نشان

کر و الل بودنش . دختر بچه ایست . عادت می کند. نه آقای روبرت -

 . وگرنه اصال حوصله اش را نداشتم. برای من بهتر است

 : روبرت ای دهانش پرید 

 . آنقدرها هم بچه نیست -

  .شاید -
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 :تصحیح کند اما به ضرر خودش شد روبرت سعی کرد حرفش را

  .س وت در عشق لات را بیشتر می کند -

 ؟ پس تو لات نمیتری -

دانسـت کـه    تیمسار را در حـدی نمـی  . رت ای این حرف تیمسار جا خوردروب

. کـرد  باید بحث را عوض مـی . و شیوا اینطور بی پرده حرف بزند درباره ی او

 :گفت . وشید و احسال کرد سرش گرم می شودیک لیوان دیگر ن

چنـد نفـر    ضـمنا امشـب  . د اقل تا دو هفته مهمـان مـن هسـتید   ح -

 . خواستی حتما بیا. کوچک دوستانهیک محفل . مهمانم هستند

بعـد سـر   . دود غلیظـی بیـرون داد  تیمسار لوله ی وافور را ای لـتش گرفـت و   

 : ت ان خورد و صورتش را باال گرفت سشطا

 . ممنونم آقای روبرت -

در اتـاق  . در را بست و بـه طـرف پل ـان رفـت    . روبرت خداحافظی کرد 

که کنار در ایستاده بـود و    اما پرستو. خواست ای آن بگارد. ی بای بوداصل

. داشـته بـود او را ای رفـتن بایداشـت    خود را ای چشم تیمسار پنهان نگه 

نـدگیش را  روبرت برای اولین بار ییتاترین لتخنـد ی .نگاهی به پرستو کرد

قتل ای آن ه اتفاق دیگری بیفتد مـثال قتـل ای   . بر گوشه ی لتهای او دید

هد و پای دل روبرت در آن چالها این ه لتخندش چال گونه ها را نشان د

طـرف دستشـویی رفـت و     به. ا تند کرد و ای پله ها پایین آمدگیر کند پ

خـود   هـن  انگار میخواست تانیر لتخند پرسـتو را ای  . صورتش را شست

ف ـر کـرد نتایـد اینقـدر     . چند بار دیگر آ  به صورتش پاشید .پاک کند

همچنـان در خـوا     یواشـ . آنوقت به اتاق خوا  رفت. خورد می نوشابه

ف دستها را پشت سـر در هـم   کنار او درای کشید و ک. عمیق عصرانه بود

تصویر پرستو و پوست تایه و دلخواهش و آن لتخند کـه انگـار   . قفل کرد

جای تمام گوشهای نا شنوا و یبانهای الل را پر می کرد ای  هنش بیرون 
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د؟ آیـا حضـور او را   چرا پرستو وارد آن اتاق ش: ای خود پرسید. نمی رفت

ه بـود و بـه دنتـال    او فقط ای تنهایی ترسید .مم ن نتود. می دانست؟ نه

کاری که انجام دهد نوعی با کر و الل بودنش هر نوع  .تیمسار می گشت

توانـد   ینـد نمـی   شنود و نه حـرف مـی   دختری که نه می. بچگی است

ـ . چیزی ای محیط یاد بگیرد اق شـد بـه   پعد هم  او اگر نیمه لخت وارد ات

اصال مم ن . طور اگر آن لتخند را ید نیز همین. خاطر ندانستن بود نه او

؟ چـرا تیمسـار ناراحـت نشـد    . است هر کس را بتیند این لتخند را بزنـد 

و ای اینهـا ییـاد   شاید و حتما قتال با او و خانواده اش رفت و آمد داشـته  

رد و همـه جـا   به همین خاطر هم بود که او را فقط شب ایدواد آو. دیده

روبرت غلطی ید و پشـت بـه   . اظتش بود تا کار یشتی انجام ندهدهم مو

بایـد بـه   . رومرد در این دو هفته به پشت بام نمـی  بعد ف ر ک. شیوا کرد

اگر شیوا . ان بترندمستخدمه ها هم بگویم که خوراکیهای آن دو را برایش

ه یودتر ای ایـن  کنم ک حتی باید کاری. مخالفت کرد باید بهانه ای بیاورم

تـر دیوانـه را در   چرا من باید یک تیمسـار معتـاد و یـک دخ   . خانه بروند

میتوانم خانه را با قیمتی .خانه داشته باشم؟ التته به تیمسار احتیاد دارم

کنند مهیـا   خو  ای او بخرم و بعد رفتن آنها را به خانه ای که اجاره می

هم یک دختر کر و الل و اینطور هم به حرف شیوا عمل کرده ام و  .کنم

اید و همه را شوکه کنـد بیـرون   دیوانه را که مم ن است ی تاره پایین بی

یین آمـد و دری  ای تخت پا. برت ای این ف ر آخر خود وحشت کردرو. کنم

. همین حاال پرسـتو پـایین پـالل باشـد    می ترسید . در را کمی بای کرد

یم گرفـت کـارش را   اره تصـم بعد خوابید و قتل ای خوا  دوب. کسی نتود

گـویم خانـه ات را    میلعنتی امشب به تیمسار : با خود گفت. عملی کند

 . بله. خرم می
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قتل ای صرف شام آقای روبرت مستخدم ینـی را فرسـتاد تـا بـه آقـا و خـانم       

طغـرل پـایین آمـد و    . سـارا و شـیوا هـم بودنـد    . بیایند پایینتیمسار بگوید 

طغرل  خانم پرستو نمی آیند؟: ها بود گفتکه نگاهش به پله  روبرت .نشست

 : گفت 

   .میل نداشت بیایدخودش که . ف ر نمی نم. نه -

شاید تیمسـار ای ایسـتادن او   . یمسار برای روبرت هزار معنا داشتاین حرف ت

 شاید هـم شـیوا ای آن دخترهـایی   . هنگام برگشتن با ختر باشدروبروی شیوا 

می دهند و در صورتی که پاسـخی  ست که فقط یک بار هول خود را نشان ا

 هـن روبـرت   . بی مهری و بی تفاوتی فـرو مـی رونـد   دریافت ن نند در الک 

کـه سـالهای سـال بـه خـود       چهره اش نشان ای اندوهی می داد. مشغول شد

هنگام خوردن شام به این ف ر افتاد که شاید پرستو با این کـارش  . ندیده بود

ای . ای پله ها و دیـدن دوبـاره اش کنـد    تنمی خواهد او را به مجتور به باال رف

تنـد تنـد   . س کرد اشتهایش چند برابر شـده اسـت  این ف ر شادمان شد و ح

. نیددر این میان روبرت صدای خنده ی تیمسـار را شـ  . شروع به بلعیدن کرد

. مسار کالهـش را بـه سـارا داده اسـت    اصال متوجه نشده بود که چه وقت تی

ه اما تمام ارا کاله تیمسار را روی سرش گااشتاینطور به نظر می رسید که س

شیوا هم می خندید و در عین حـال کـاله را بیـرون    . صورتش را پوشانده بود

 : روبرت گفت . ورد و ای سارا خواست با اد  باشدآ

 . تیمسار فقط به درد خودش می خورد کاله -

 :  لی که نم دان را ت ان می داد گفتشیوا در حا

 . هم ای این کاله استفاده می کنند ترهاچه طور ؟ حتی جوان -
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اما تیمسار خودمـان  . لی جوانها عقده ی جلب توجه دارندو. درسته  -

 . همین چند شب پیش خرش را ای پل گاراندیمکه 

روبـرت  بـا   . در معنای جمله ی پدرش مانده بود فقط سارا. هر سه خندیدند

. ی خـورد هش بـه درد خـودش مـ   فقط کال. حرفم منطقی بود: خودش گفت

و . خـورد  خیلی هم به دردم مـی . خورد ن دختره  به درد من هم میوگرنه آ

مهم این است  کرو الل باشد چه عیب دارد ؟:دوباره به سمت پله ها نگاه کرد

حـاال اگـر یبـان    . ثل تیمسار را ی تاره دیوانـه کنـد  که می تواند پیر پسری م

با حرفی یا جملـه ای   حتما آن نگاه و لتخندش به من را .داشت چه می کرد

موهـای  . بـه شـیوا نگـاه کـرد    . کرد که نمی توانستم دیوانه نشوم ت میل می

. ییتاییش عجیب و با دوام بـود  . نه ها و سینه هایش را پوشنده بودبورش شا

عجیـب   ؟ ولی دیگر نمی توانـد خـواهش  وجود این ین لات می برمچقدر ای 

ییتاسـت و خیلـی ای مـن     سـیار ب. اما ییتاست. همیشگی را در من ایجاد کند

آبـروی خـود و خـانواده ام را    چرا باید با نگاه یک دختر غریتـه  . جوانتر است

. لعنتی را بایـد بینـدایم دور  این ف رها و هوسهای . بترم؟ واقعا شرم آور است

بهترین کار این است که خانه  ی تیمسـار را  . اصال خو  شد که پرستو نیامد

ی من و خانواده ام هم حفظ مـی  آبرو. یندگی کندخرم تا برود برای خودش ب

 : شیوا گفت . شود

  .تصمیم گرفته به مدرسه ی دیگری برود -

 : روبرت چشمهای ستزش روی میز گشت و گفت 

 کی؟  -

 .می خواهد منتقل شود . سارا دیگر  -

  :سارا گفت

 .ولی راهش دوره بابا -

  .راننده که هست. خب -
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 : یمسار گفترا ای سارا گرفت و به تبعد نگاهش 

تـو هـم   . ر ای دوستان قدیمیم رو دعوت کـردم امشب فقط دو سه نف -

 . باش

ت داشـت  چـرا دوسـ  . صورت الغر طغرل را وارسی می کـرد  نگاهش با تردید

؟ من هیچ دلیلی نمی بینم که ایـن مـرد مـافنگی را بـه     حتما می آیم: بگوید

را بـرای  دوستانم معرفی کنم و بعد همین مرد بگویـد کـه تمـام کارهـای مـ     

آمری ـایی   ساختن این ساختمان او انجام داده و من بـی عرضـه تـرین مـرد    

ولی بای هم دارم بـا نگـاهم التمـال مـی کـنم کـه       . هستم که در ایران دیده

روبرت پاسخ حرفهـای خـود را مـی    . اال با من به اتاق پایرایی برویمهمین ح

خطر بـرای   ینگ .حتی آنها را به یبان  هنش بیاورددانست اما جرات نداشت 

 . او به صدا در آمده بود

 

امـا ایـن تشـ ر هـیچ     . ای پدرش به خاطر راننده تشـ ر کـرد  بعد ای شام سارا 

حرفی کـه   .انگار دخترش حرفی ساده یده باشد. ود نیاوردشوقی در او به وج

بعد . سال بعد بزند و هیچ توفیری نداشتتوانست یک سال قتل و یا یک  می

 :پوشید پرسید لتال مهمانی میشیوا هنگامی که او 

  چند تا ای مستخدمه ها بمونن؟ -

  .دو نفر بمونن خوبه .من فقط سه نفر دعوت کرده ام -

انگار مـی خواسـت چیـزی غیـر      .رفت شیوا ساکت بود اما ای اتاق بیرون نمی

 : معمول بگوید و ناگهان گفت 

  عروسی ع سی به دستت نرسیده؟ای مهمانی  -

 :، گفتکرد کراواتش را صاف می ر کههمانطوروبرت برگشت و 

 . ف ر کنم تا فردا برسد . عزیزم  -
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شیوا انگار کلمات دلخواهش را ای یبان روبرت شنیده باشد لتـه ی تختخـوا    

انگشتش صاف  چروکهای مالفه با رد. نشست و انگشتش را روی مالفه کشید

 : موهایش را پس ید و گفت . و دوباره جم  میشدند

 .وتش می ردی روبرتکاش ع ال رو دع -

   ال ؟ منظورت همون جوانک هاریسه؟ع -

؟ حتمـا  شـد تو که تیمسار را دعـوت می نـی چـرا هـاریس نتا    . آره  -

یـا  . شاید چند تـا ای ع سـها را بیـاورد    .تیمسار هم خوشحال میشه

 . متن گزارشش

بـه  . هاریس هم عادتهـای عجیتـی داره  . بهتره. بگاار برای فردا شب -

 . کنه فارسی صحتت نمیمن گفته بعد ای این 

 چرا ؟ -

  .جوان عجیتیه. میگه اینطوری بهتره. دلیلی نداره -

- ............ 

تمـام  لتخندی محو اما گسترش یافته در . تاق خارد شدشیوا بدون حرف ای ا

هـاریس فـردا شـب مـی آمـد و شـاید       . صورتش روی لتهای جوانش داشـت 

ه مسـتخدمه هـایی کـه    ب.کرد تا جوانیش را به او نشان دهدفرصتی پیدا می 

کردند نگاه کرد و در میان صدای به هم خـوردن کاسـه    میز شام را جم  می

من روبـرت  . ن که نمیخوام به روبرت خیانت کنمم: گفت ها و بشقابها با خود

ولی حتما خودش هم  .می دونم که او هم من رو دوست داره. رو دوست دارم

ی کـه بـه مـن داره هـم     میدونه که من چقـدر جـوونترم و  بـه خـاطر عشـق     

. آره. و هاریس رابطـه هـایی داشـته باشـیم     هیچوقت ناراحت نمیشه اگه من

ولـی  . که ای رابطه های من ناراحـت نمیشـه  عشق روبرت به من اونقدر ییاده 

چـون یـک مـرد    . شم که خـودش بهـم بگـه بـا هـاریس بـاش      نتاید منتظر ب

 . هیچوقت این حرفو نمیزنه 
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آقای روبرت . نه ی مشهور دیفول و اهوای بودندامهمانها صاحب سه روسپی خ

.  کار مهمتری با آنها داشـت اما حاال. یدواد با شیوا به آنجاها سر میزدقتل ای ا

کاری که در صـورت هم ـاری آنهـا مـی توانسـت یمینـه ی مشـهور شـدن         

. ای بلیـارد منطقـه را بـه وجـود آورد    سالنهای بیلیارد او به عنوان تنها سالنه

نها گرچه در صورت برمال شدن می توانست برای او که خود را دعوت کردن آ

شوهری وفادار و با شخصیت و دور ای فساد اخالقی نشان داده بود خطر نـاک  

باشد اما شیفتگی روبرت به کاری که در صدد آن بـود یعنـی ی ـه تـایی در     

ی ـی ای آنهـا چـاق و خنـده رو     . رد احتیاط را به حد اقل می رساندبایار بیلیا

دو نفـر دیگـر   . د که انگـار همیشـه دارد بـو مـی کشـد     بینیش طوری بو. بود

وقتی نشستند . ه با چشمهای براق و ستیل پر پشتسیاه چرد. معمولی بودند

بزرگش را روی سینه گااشـت   آقای سارمی همان مرد خنده رو و چاق دست

  :و گفت

  .تتریک می گویم .چه خانه ی بزر  و ییتایی!آقای روبرت -

  :روبرت گفت. هم تتریک گفتندبقیه 

 . نقشه اش سلیقه ی همسرمه -

شاید این حرف را ید که آنها را ای برخی خیاالت بیرون بیاورد و بدانند علـت  

نوک بینیش را بـین  . سارمی خندید. عوتشان چیزی غیر ای حرفه شان استد

 : دو انگشت فشار داد و انگار ستیلش  داغ باشد ی مرتته ول داد

  .خواستم بگویم ایدواد کنید آقای روبرت من ای همان اول می.  چه جالب -

 ؟پس چرا نگفتی -

 :سارمی گفت. ی و راستی دو مهمان دیگر خندیدندداوود

  .آنوقتها نه شما فارسی بلد بودی نه من انگلیسی -

انگـار آن  . مردم های ستزش منتظر فرصتی بودنـد . ایندفعه روبرت لتخند ید

. رفتنـد تـا او بتوانـد حـرفش را بزنـد     گ قـرار مـی   سه باید در حـالتی خـاص  
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امـا اول ای همـه   . ای قتل روی میز چیده شده بود نوشیدنیها و تنقالت و میوه

بعـد ای  . این تیمسار هم خیلی دیر کرده: با خود گفت. سیگار بای شد پاکتهای

این مهمـانی بـه تیمسـار     او هیچ چیزی ای محتوای. واگویه ی خود جا خورد

؟ به هر حال او بای نشسته شـده بـود و   کرد چه اگر او مخالفت می. دنگفته بو

در همین ف ر بود که ابتدا کاله تیمسار و . توانست این کار را ب ند شاید نمی

ایسـتاد و مهمانهـا را معرفـی    روبـرت  . عد صورت الغرش ای دری در پیدا شـد ب

 : تیمسار گفت  .سپس تیمسار معرفی شد. کرد

 . ما همدیگر را می شناسیم. تودآقای روبرت الیم ن -

بـه چهـره اش حالـت ضـمختی      تیمسار کالهش را برنداشت و. همه نشستند

 : دوباره گفت . داده بود

  .کردم دوستان قدیمی آقای روبرت باشید ف ر نمی -

الغـرش تـوی    پیـپ . ا ای دو طرف روی لته ی متل گااشـت روبرت دستش ر

  :گفت. سینی دود مالیمی داشت

  .گرده تیمسار ه قتل ای ایدواجم بر میدوستی ما ب -

 :سارمی گفت

  .آقای تیمسار هم به گردن ما حق داره -

بـا  . بین سارمی و تیمسـار در گـردش بـود    نگاهش. روبرت پیپش را برداشت

  :لحنی شیطنت گونه گفت

 ؟ ر مهمان افتخاریتان بوده نه رفقاحتما تیمسا -

 : ن گردنش چرخید و رو به روبرت گفتتیمسار ناگها

 گاهی هم اگر دعوایی در میگرفت . من فقط برای بایرسی میرفتم -

 :داوودی گفت

  .جنا  تیمسار درست میگه -
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ر را همیشـه بـه   این کا. ریخت روبرت توتون سوخته را توی ییر سیگاری می

دی که تتـدیل بـه   با لتخن. مثل یک عشق بایی طوالنی. کندی انجام می داد

 :خنده می شد گفت

شـوند   شان مثل تو کور باشد آن ینهـا بـدبخت مـی   اگر همه اشتهای -

  .تیمسار

 . یک مشت بو گندو بودند. به درک -

کشـیدند و انگـار قصـد داشـتند      نگاهی به سه مهمان انداخت که سیگار می

 :بعد گفت. تاق را با دود متراکم منفجر کنندا

 . التته حاالیش را نمی دانم  -

 

داوودی و آن ی ـی کـه    تیمسار طغرل به یـاد داشـت کـه همـین سـارمی و     

رویهـای دوشـنته روی   . ه بایار معرکه ای داشتنداسمش را به یاد نمی آورد چ

ته به این روسپی خانه ها می مرخصی سربایها بود می دید که آنها دسته دس

 هم اران خودش همیشه ای ین یا دختر جدیدی که بـه فـالن روسـپی   . روند

کرد خود را با آنها وفق دهد و سعی می . خانه اضافه شده بود حرف می یدند

دیگر دوستانش او را مسـخره   هر هفته داستانی ای خودش سر هم می کرد تا

بعدها کال این میل را . نه به دخترها و نه پسرها. اما واقعا میلی نداشت. ن نند

که بـه   فراموش کرد و لاتش را در لتال نظامی و دستور اعدام و بایرسیهایی

. داشـت  این فراموشی تا دیدن پرستو ادامـه . ه کردشتیخون میمانست خالص

او را هفته ای چند بار می دید که به هر ش لی به اتاقش می امد و بـا اشـاره   

یک سال و چنـد  . فهماند میخواهد پدرش را بتیند ی دست و گریه به او می

خودم را امتحان مـی  : با خودش گفت. بیشتر به باینشستگیش نمانده بود ماه

؟ شاید واقعا اینهمه آدم که بـرای بـودن بـا ینهـا هـر کـاری       دارد عیتی. کنم
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ا بـه آن لـاتی کـه مـی     شاید این دختر بتواند مـر . می نند درست می گویند

  .صدای رسامی را شنید. گویند برساند

 مخصوصا آن نظافتی که همیشه مـی . جنا  تیمسار حاال بهتر شده -

  .گفتید

  :ت تیمسار حالت ضمختی به خود گرفتصور

یز میرود تو و کثیف مـی  برای من موضوع این است که یک مرد تم -

 . چرخد در کوچه و بایار می طوربعد همان. آید بیرون

 : حاال با کیف پیپش را پک میزد گفتآقای روبرت که 

 . اووف . مخصوصا با این شرجی هوا. این ی ی را قتول دارم -

 : قوت قلب گرفت و رو به روبرت گفت تیمسار

 . کردم چیزها را گوشزد می من همین -

سـت کنـد و   در این میان تیمسار طغرل هـم میـوه ای پو  . س وتی برقرار شد

روبرت  ای جایش بر خاسته بود و متف رانـه بـه   .  شروع به نیش یدن آن کرد

آبشار داخل ع س  انگار ناگهان ای. ع س بزرگی ای طتیعت نگاه می کرد قا 

 : گفت. پرت شد روی یمین

  یم؟نک شروع می -

تیمسـار طغـرل   . داوودی مقداری آ  نوشید. بقیه فقط سرشان را ت ان دادند

ود که بی جهت ای همان اول که صاحتان روسپیخانه ها را اینجا دید بو برده ب

اقـای روبـرت نشسـت و    . حتما سود و ییانی در کار است. آنها را دعوت ن رده

  :بعد گفت . رمز توی مشت گرفت و آن را بو کردسیتی ق

  .التته هم اری همراه با مزد کالن. من به هم اری شما احتیاد دارم -

ا برداشت و انگشت بـه لتـه ی آن   تیمسار کالهش ر. هیچ دام چیزی نگفتند

 : اددروبرت ادامه . ید
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. ر خود اهـوای  آن هم د. م چند باشگاه بلیارد راه بیندایممن میخواه -

حتـی در ایـن   .اشـم  تی داشـته ب خواهم رقی نمی. اما بهترینهایش را

ف رم که بعد ای ت میل کار داخلی ساتمان همـه ی باشـگاهها یـک    

  .مدیر درست و حسابی ای هر کجا بیاورم اهوای

 :سارمی گفت

 .ا آمری اییها به طرف شما می آیندحتم -

خـواهم هم ـاری    برای همین مـی . خواهم اما من همه را می. التته -

 . کنید

 : داوودی گفت 

باشگاهتان را کنار روسـپی خانـه هـا    . ای روبرتخیلی ساده است اق -

  .بزنید

آقـای روبـرت   .  آنها نگاه کر داوودی با تعجب به. سارمی و آن ی ی خندیدند

 : گفت 

بتینیـد  . منظـورم چیـز دیگریسـت   . ساختمان باشگاهها آماده است -

ولـی وقتـی تیمسـار    . است به نظرتان خیلی خطرناک بیایـد مم ن 

 . طرناک نیستنار ما باشد هیچ چیز خک

 . حرفهای گنگ روبرت او را هم گیج کرده بود . همه به تیمسار نگاه کردند

 : ت گفتروبر

د اقل دو سـالتان  به جایش درآمد ح. خواهم من ای شما یک کار می -

 . سی هزار تومان به هر کدامتان. را یک جا می دهم

 چشـمها هر سه گردنشان کش آمد و انگار روبرت در جایی دور نشسته باشد 

 : ای این ه چیزی بگویند روبرت گفت قتل. را تنگ کردند و به او خیره شدند

 . یک کار جزئی است. کارتان آدم کشی نیستاما  -

 : رو به تیمسار گفت
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 چند باشگاه پرطرفدار وجود دارد؟ف ر می نی  -

گااشت و چند بار جلو و عقـب  کالهش را روی سرش . تیمسار چیزی نگفت 

 . چهارتایی می شوند: سارمی گفت. برد

من نمیخوام رقیـب   .خیلی آسون در باشگاهها تخته میشه. خوبه:روبرت گفت

 . داشته باشم

بایـد  بعد شروع کرد و ای اول کارهایی که آن سه مدیر روسپی خانه و تیمسار 

یک بـود و  تنها کسی کـه در کارهـای آنهـا شـر    . انجام میدادند را توضیح داد

 :حضور نداشت هاریس بود

چند دختـر  . با مدیر باشگاهها برخورد می کنیداها خیلی عادی شم -

. بلـه اینطـوری بهتـر اسـت    . ا در اختیار انها قرار مـی دهیـد  جوان ر

. د اسـت چطـور و ای کجـا ع ـس بینـداید     هاریس بل. دخترها با من

ع سها را در هفته نامه اش با توضیحات چاپ می کنـد و بالفاصـله   

هم دخترهـا و هـم   . ه کار می اندایدرا در شهربانی ب تیمسار نفو ش

جرمهای مختلف که تیمسار بلد اسـت جـور کنـد     صاحب باشگاه به

همـانطور کـه   . باشگاهشان هم تعطیـل میشـود  . شوند دستگیر می

 . گیرین گفتم در مقابل این کار ساده مزد ییادی می

مردم ف ـر می ننـد ای    با این کار اعتتارمان چی می شود؟ولی  :داوودی گفت

 .گیریم ه شان ع س میهم

 .قتل ای بیرون رفتن گفت. در این وقت روبرت برخاست و ای اتاق بیرون رفت 

 : 

 .سار برایشان توضیح بده تا برگردمجنا  تیم -

ای کرد اتاق نشیمن را براند. به طرف سالن ناهار خوری رفت. داخل راهرو شد

چـراغ  . بـاال بـرود  اشت تند تند ای پله ها دوست د. و نگاهی به پله ها انداخت

شـیوا بـه   .ندآهسـته خـود را بـه پشـت در رسـا     . اتاق سارا هنوی روشـن بـود  
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هنـوی ای آن  . دست بردار نیست: با خودش ف ر کرد: دخترشان چیزی میگفت

برگشت و روبروی پله ها . ترسیده. مادر است. حق داره. خب. پرسد پسر  می

پله ها طوری بـاال رفـت    بعد ای. ای روی گردن به پشت نگاهی انداخت. ایستاد

. پشت اتاق پرستو ایسـتاد . خورده بود که انگار ای یک سراشیتی په پایین سر

پرسـتو روی  . در بـای شـد  . خنـدش افتـاد و دسـتگیره را چرخوانـد    به یـاد لت 

هـایش ای هـر طـرف    مو. لتال نایکی بـه تـن داشـت   . تختخوا  خوابیده بود

اگر بیـدار بـود و فقـط     :نیدش روبرت صدای قلتش را می. پریشان ریخته بود

قتل ای این ه . بر میگشتم. شدم آن لتخندش را دوباره نشانم میداد راضی می

؟ در یعنی نزدیـک شـوم  . ولی حاال. یا تیمسار باختر شوند بر می گشتمشیوا 

  :ناگهان ای طرف پرستو صدایی آمد همین حال

  !آقای روبرت -

با دسـت میپاییـد و عقـب    را  پشتش. روبرت جا خورد و چند قدم عقب رفت

. یجـی غلیظـی خـود را بـه پـایین رسـاند      بعد بیـرون رفـت و در گ  . می رفت

ا شست و خود را قتل ای وارد شدن به اتاق پایرایی صورتش ر. هیچ س نتود

بود خـود   یا بهتر. باید کمی صتر می کرد. رنگش پریده بود. در آینه نگاه کرد

ینانه ی ییتا در گوشش بـود کـه   هنوی آن صدای . را مریض احوال نشان دهد

تیمسـار و سـارمی در مـورد    . همه ساکت شدند و دوباره شلوغ شـد  .شدوارد 

روبـرت سـر جـایش    . خندیدند یدند و می ی ی ای رویهای بایرسی حرف می

. خم شد و به جای پیپ ای قوطی سیگار نخی برداشت و روشن کـرد  . نشست

 : تیمسار گفت 

سـه هفتـه مـزدش را    .  ایت داشـت اون ین واقعا ای دستت شـ ولی  -

  ؟نداده بودی

 .کدوم مزد؟ مگه نگاهش ن ردی؟ اصال دلخواه نتود که ینی ه -

 .به هر حال مزدش را نداده بودی -
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هم مزد خودت هـم   . مسار شما هم خو  سرکیسه ام کردیولی تی -

  .مزد اون ینی ه

وردن و انگار برای اولین بار بـود کـه وول خـ   . روبرت به دود سیگار خیره بود

 . در هوا می دید محو شدن دود سیگار را
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11 
 

با شنیدن صدایش جان . ای ظهر منتظرش بودم. هاریس نزدی های غرو  آمد

نوایشی سخت  انگار حد اقل صدای او با صدای من همدیگر را در. می گرفتم

بود با  آمری اییش که حاال تنها یبان او –یبان انگلیسی .و غلیظ آیموده بودند

مثل خاک باغچه ای که تنها یک نوع گل و . فارسی من عجین می شدجسم 

چیز دیگری که او را برایم جاا  می کرد لتخندی بود که  .رویاند گیاه را می

ندیـد یبـان   وقتی می خ. تدیل به خنده های شادی آور می شدبیشتر وقتها ت

به همراه داشـت و قمقمـه ای    نوشیدنیهمیشه .قرمزش جلب توجه می کرد

یقتـر و  جلدی چرمی برایش ساخته بود مثـل قمقمـه ی سـربایها امـا دق     که

من و روبـرت  . آنروی ع سها را با خودش آورد. جاابتر یک طرف شلوارش بود

ت سـر  سارا هم سر رسـید و پشـ  . بعد ای شام ع سها را نگاه کردیم و هاریس

 انگار همـه . من چندان متوجه ع سها نتودم. هم ای عمو تیمسار حرف می ید

بـه جـای ع سـها بـه انگشـتهای      . باشند ای آنها می گاشـتم  ی ع سها ی ی

در سـالهای اول  روبـرت  . ه می کردم کـه جـوان و پرخـون بودنـد    هاریس نگا

د انگشـتهایش ی جـا خـر   گاهی ف ر می کنم قـدرت  . چنین دستهایی داشت

هـاریس   .دستهایش خیلی یود پیر شـدند . پیپش کرده و دیگر قدرتی ندارند

. ود کـه جـای او را بـرایم پـر مـی کـرد      مری ایی سی و نه ساله بـ یک جوان آ

 : روبرت گفت . و من هیچ واکنشی نشان نداده بودمع سها تمام شده بود 

  .این ع سها حتما تیمسار را خوشحال می کنه. هاریس ممنون -

 . و خانم پرستو  -

  .التته. التته  -
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کـرو والل  ختـره  وقتی هاریس اسم پرستو را آورد روبرت بـه او نگفـت کـه د   

قتـل ای این ـه روبـرت بـرای شـب و       .شاید این حـرف سـهم مـن بـود    . بوده

  :نیهایش برنامه ای بریزد من گفتممهما

  .قراره هاریس بهم ع اسی یاد بده -

 :روبرت خندید

 ؟ عجب؟ خب ای چی ع س میگیری؟  ای کله ی تال تیمسار -

 .وقتی پیپ می شی جاا  میشی. ای تو هم ع س میگیرم -

 .وبهخ -

چیزی که برایم عجیب بود این بود که روبرت هنگام حضـور هـاریس همـان    

 شوخیهایش هیچ فرقـی نمـی   .ا به من میزد که اگر حضور نداشتحرفهایی ر

هر چند من با هیچ مردی تنها نمیشدم اما در مـورد تنهـا بـودن مـن و     . کرد

سـتخدمها  انگار هـاریس ی ـی ای م  . ریس هیچ ع س العملی نشان نمی دادها

تمـاد  همیشـه ای اینهمـه اع  . گلدان که کنار دستم گااشته باشد یا یک. باشد

. خواسـتم  اما حاال خودم هاریس را تنها مـی . روبرت به هاریس ترسیده بودم

هاریس گفت ع اسی در شب خیلی مشـ له  . روبرت هم به راحتی قتول کرد

که بـه   روبرت بای هم قتول کرد . بیرون خانه جاهای روشن ییاد استولی در 

 .ا با او مرور کند تـا مـا برگـردیم   جای من ای سارا مراقتت کند و درسهایش ر

لحظه ها یی را به دست آورده بودم که بی نهایـت ای مـن دور بودنـد امـا بـه      

 .مثـل خـودم  . نانیه هایی که جـوان بودنـد  . ی تاره آنها را کنار خود می دیدم

فی مهربـانی و نـوایش دیـده    کـا روبرت با من مهربان بود اما من به اندایه ی 

هاریس انگار ناگهان فارسی را حتی در حد الفتا بلـد  نتـود و لـی مـن     . بودم

 .با هم ای خانـه بیـرون آمـدیم   .  اتش را میفهمیدم و پاسخ می دادمتمام کلم

ای  .ود که تا شصت کیلومتر سـرعت داشـت  ماشین هاریس یک جیپ ستک ب

خـود را مـردی آیاد    .هـا مـی رود  و این ه با آن بـه کجا  ماشینش برایم گفت
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اشد و ای هر چیـزی  توصیف کرد که می تواند بدون هیچ دغدغه ای هر کجا ب

  :وقتی به خیابان اصلی رسیدیم گفت. گزارش تهیه کند

  .خانم روبرت امیدوارم ای رانندگی من نترسید -

 چطور؟ -

 با این حال سرعت ییادی می گیرم . رانندگیم تعریفی ندارد -

  وبای انتخا  ن ردی؟چرا ماشین ر -

  .التته باید این کار را می کردم -

س موهایم را مثل دم استی تندرو پشت سرم ح. سرم را ای پنجره بیرون دادم

 : هاریس گفت. ای گرمی هوا کاسته شده بود. می کردم و صورتم ای باد پر بود

گفتید میخواهید ع اسی یـاد  . من در اختیارتان هستم خانم روبرت -

 ؟رستهد. بگیرید

ا را بـا دو دسـت عقـب    موهـ . سرم را آوردم تو. صدایش را خو  نشنیده بودم

 :یدم و گفتم

 گفتی ع اسی؟ -

دوست داشـتم  . ند و لتخند همیشگیش را نشانم دادسرش را به طرفم برگردا

 .همینطور تا همیشه لتخند بزند

 .بله خانم روبرت -

مثـل یخهـای   به نظرم رسید که گفتن خانم روبرت به من ای طـرف هـاریس   

. برت در آلمان تجربه کردم سرد اسـت بایی اس ی که سال اول ایدواجم با رو

 :گفتم

 ؟ اگر نظرم عوض شده باشد چی هاریس -

 ؟ چی -

 .نظرم عوض شده -
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گاهی دسـتش  . نگاهش به روبرو بود. ریس خندید و خنده اش را مهار کردها

 : گفت. یگااشت ولی دنده را حرکت نمی دادرا روی دنده م

 ؟ رمیگردیم خانم روبرتپس ب -

طوری که یـک لحظـه انگـار هـاریس بـا      . این را خیلی بی خیال و آرام گفت

ی ـی ای  . مدتی س وت کردم. ر که من نمی فهمیدم حرف یده باشدیبانی دیگ

شـیدم و بـدون آن ـه    نفـس عمیقـی ک  . ه های باالی پیراهنم را بای کردمت م

 :نگاهش کنم گفتم

 .شیوا بهتره .بهتره به من نگی خانم روبرت -

 ....من چنین جسارتی نمی نم خانم . اوه  -

در ضمن به خانـه   .شحالتر میشم که با من راحت باشیولی من خو -

  .دوست دارم جایی که یندگی می نی رو بتینم .گردیم برنمی

هیچ نشانه ای را که آدمها بنا بر . شتبه او نگاه کردم که صورت بچگانه ای دا

انگـار یـک   . شنوند در صورتش پیدا میشود نتـود  فهمند یا می چیزی که می

انیش را بـرای  ماسک نابت که همیشه خوشحال اسـت صـورت اصـلی و انسـ    

 : گفت. همیشه پوشانده باشد

. خیابان والی . همین نزدی یهاست. جایی که یندگی می کنم؟ باشه -

بهت پیشنهاد می نم نظرت رو عوض کنـی خـانم   . مسافرخونهتو یه 

  .شیوا

 :گفتم. حت حرف میزد و این خوشحالم کردرابا من 

 تنها هستی که؟. بریم همونجا. نه -

  .ولی دوستم این هفته اینجا نیست .تنها که نه -

نور چراغ همه چیز را در تاری ی پیـدا مـی کـرد    . ماشین دور بیشتری گرفت

خصوصا مـن  . گاشتیم ولی ما به هیچ دامشان نیای نداشتیم و تند ای آنها می

مـن بـه   . حتیاد نداشتم و حتی به این ماشینن مسافرخانه هم اکه حتی به آ
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شـید و دنـده عـوض    دستی که بین من و هاریس در تـاری ی محـوی میدرخ  

 ماشـین را . هاریس تند پیـاده شـد  . به مسافرخانه رسیدیم. می رد نیای داشتم

هاریس هم عـرق کـرده   . هوا به نظرم گرم رسید. دور ید و در را برایم بای کرد

 : گفت. بود

  .اما بای ای بیرون بهتره. داخل اتاقم فقط کمی خن ه -

 . باشه هاریس -

ی دهانه ی مسافرخانه بیـرون  ین و مردی ا. مسافرخانه شلوغ نتود. راه افتادیم

روی صـندلی   صـاحب مسـافرخانه ای  . دهر دو چهره های تیره داشـتن . آمدند

کلیـدهای  .دف سنی بلند شد و کلیدی ای پشت سرش برداشت و به هاریس دا

با چشمهای پـف کـرده   . تقریتا پنجاه سالی داشت. ییادی تنها و آویزان بودند

ای پلـه هـا بـاال    . ه انگار همیشه نیمه بای بوده استو غتغتی بزر  و دهانی ک

ت او را برانـدای  سعی می کردم پشت سر هاریس حرکت کنم تا ای پشـ . رفتیم

م را ول داد و مـن انگـار   وقتی رسیدیم دسـت . کف دستم عرق کرده بود. کنم

دستش  گلدانی ای دستم افتاده باشد و نگران ش سته شدنش باشم با احتیاط

 : گفت.کلید را چرخواند و وارد شدیم. را که دور می شد نگاه کردم

 . خو  شد عصر کولر را خاموش ن ردم -

 همین یک اتاقه؟ -

نـور   بـا چشـمهای تنـگ ییـر    . اق پر ای ع سهای بزر  و کوچک بوددیوار ات

انگار دنتـال ع ـس   . رش کافی نتود ع سها را نگاه کردمالمپی که به نظرم نو

 : گفت. گشتم ولی نتود خودم می

  .همینه. بله -

تند تند تختخوا  دو نفره ای که یک طرف اتاق بود را ای لتاسـها و چیزهـای   

بعـد دو  . اژه ی بتخشید ای یبانش نمی افتـاد در همان حال و. افی پاک کرداض

 :گفت. نشستم. را کنار دیوار گااشت و تعارف کرد بالشت
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 رایی کوچولو ای خانم شیوا باشه؟یک پای -

 ؟بتینم چه می نی -

ای یخچال کوچ ی که روی آن هزار ظرف بـزر  و کوچـک   . با هم خندیدیم

 دو لیـوان شیشـه ای و  . بیـرون آورد  نوشـیدنی هم گااشته بودند یک شیشه 

خـودش روبـرویم   . وی تخـت گااشـت  ر. یک سینی هم ای باالی یخچال آورد

 :گفتم. ریخت نوشیدنیچهاریانو نشست و

  .الیم نتود هاریس -

 .اونوقت میریزیم بیرون. معطلش کنی گرم میشه -

و هـاریس بـه هـم     ف ر کردم چقدر مـن . خندید و لیوان را به دست من داد

بعـد  . خـودش هـم خـورد   .کمی نوشیدم و لیوان را گااشـتم . نزدیک بوده ایم

 : گفت

 . ا خانم روبرت برایم مثل یک بت هستیدشم -

  .بای هم شیوا یادت رفت -

  .بگاارید برایم بت باقی بمانید. نمیتوانم  -

تعریفهـایش ای مـن    .چیـزی نگفـتم   .ورتش حالت جدی به خود گرفته بودص

ن مح م دستش دور لیوا .د برای آنچه خواهش تنم می خواستمقدمه ای بو

 :گفتم. سرش پایین بود. شده بود 

  .بتها هم خو  و بد دارند -

  .نه -

  .ولی باید ای بت خودت تعریفی داشته باشی هاریس -

 . تعریفم فقط دو کلمه است. دارم -

 خب ؟  -

  .ییتای مطلق -
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یریخـت را بـا ت ـان    خندیدم و سعی کردم هیجانی که با کلماتش به درونم م

ت مـه  . ای خن ی هـوا کاسـته شـد   . جرعه جرغه نوشیدیم. خنده تلطیف کنم

 :گفتم. ی پیراهنم را بای کردمها

 پس چرا بین ع سهایت نیستم؟ -

 : گفت. ا به طرف دیوار کرد و لتخندی یدصورتش ر .به دیوار اشاره کردم

 . ییتای مطلق را نتاید با اینها قاطی کرد  -

 . اوه -

سرش را میدیدم کـه پیـدا و   . و پایین تختخوا  دنتال چیزی گشت بلند شد

 :گفتم. به دست دوباره نشست بعد آلتومی. شد ناپیدا می

 نشینی هاریس؟ چرا اینجا نمی -

بعـد کنـارم   .انگار تردیـد داشـت  . به من نگاه کرد. کنار خودم را نشانش دادم

ع سهای ییادی ای مـن  .ع سها را نشانم داد. شسته بودیمبایو به بایو ن.نشست

 . ع سهای روبرت و سارا هم بود. بودمبود که در محفلهای شتانه 

  :گفتم. ی دستش گرفتم و کنار خودم گااشتمرا اآلتوم 

  پاهایم را درای کنم میشه؟میخواهم  -

 التته  -

ن دیگـری  هـاریس لیـوا  .  روی یانوهـا دسـت کشـید   .پاهایم کرخت شده بود

 .خـودم ای تغییـر لحـنم تعجـب کـردم     . گفتم نـه . ریخت و به من تعارف کرد

نه بیـرون  بود ای ال صدای دخترانه ای در من النه داشت و هاریس باعث شده

 :ه ای نوشید و بی توجه به من گفتهاریس جرع .بیاید و خودی نشان دهد

ایرانیهـا در جنـو  محشـرند    . دختری که ایدواد کرد هم ییتا بـود   -

  .خانم روبرت

 :همان لحن دخترانه ای درونم گفت

 ؟ ای من ییتاتر بود -
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 :نه ی نفی ت ان داد و گفتاسرش را به نش

 . به سن شما برسد چروکیده خواهد شدوقتی . اصال . نه  -

 میدانستی کر و الل است؟ -

پاهـایم را درای  . دقیـق نگـاهم کـرد   . صورتش به سرعت به طرف من چرخید

 :گفت .م و نمیدانستم هاریس منتظر چیستکرده بود

 اصـال نمـی   .دانستم نمی .ست میگویید خانم روبرت ؟ بیچارهرا .اوه -

  .دانستم

 :گفتم. لیوانش را تمام کرد

 . روبرت اینجا نیست  -

 خانم روبرت ؟  -

من خیلـی وقتـه    .روبرت پیر شده. ن گوش کنی هاریسبهتره به م -

 .هاریس خواهش می نم. فرصت هستمدنتال 

کـرد و   امـا هـاریس امتنـاع مـی     .به طرف خودم کشاندمصورتش را با فشار 

ای ایـن  . پایین رفت و صـورتش روبـرویم بـود    ای تخت .ی تاره ای جا کنده شد

یعنی او . م انتظار چنین ع س العملی را نداشت .کارش شگفت یده شده بودم

 هیچ تمایلی نداشت؟

  ؟به من تمایلی نداری آنوقت میگویی ییتایی مطلقم -

  .ییتایی برایم هنر است. ییتایی با تمایل فرق می ند -

 .خواهم ییتاییم را به تو بتخشم من می -

 .درست مثل هنری نا . مت لات میترمن فقط ای دیدن ییتایی -

 . هاریس آیارم نده . لطفا آیارم نده  -

چیـزی در  . لطفش را به من نشان دهـد  هاریس ایستاد و ف ر کردم میخواهد

در بریخـی ای خـواهش و حـس     .اش بود مثل دل سویاندن بـرای مـن   چهره

 :هاریس گفت .آیارنده ی تحقیر دست و پا میزدمبسیار عمیق و 
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 ....یعنی چه طور بگویم . نمیتوام  من .بتخشید خانم روبرت  -

بعد یانو ید و . د و لتخند همیشگیش رنگ باخته بودصورتش رنگ به رنگ ش

 :دوباره گفت

 . هیچوقت  .این شب لعنتی رو فراموش نمی نم هیچوقت -

 :ادامه داد. با مشت به یمین می وبید

 قصدی دارید نمی آوردمتانگفتید چه  اگر ای اول می. خانم روبرت  -

 .اینجا

ا اگر حدسی که در مورد عـدم  ام. حرفهایش برایم نامفهوم بود  .چیزی نگفتم

 ین تحت دو نفره اینجا چه می کـرد؟ در او می یدم درست بود پس اتمایلش 

 : گفتم 

  .هستیبا دیدن این تخت ف ر کردم هر شب با دختر یا ینی  -

حـرف  . میـزد پریشانی در چهرهاش مود . عرق کرده بود. سرش را باال گرفت

 : آخرش را ید

  .برویم خانم روبرت...برویم . .. چطور بگویم ... من  -
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او می دانسـت هـاریس   . هاریس ختر داشت تمایالت جسمی آقای روبرت ای 

افسـار گسـیخته ی همسـرش     اما ای خواهشهای .چه کسی یندگی می کندبا 

هر رفتنـد  آن شب وقتی هاریس و همسرش برای ع اسی به شـ . ختر نداشت

بـه ی ـی   . این ف ر و هول که دوباره پرستو را بتیند نمی گااشت آرام بگیرد

روبـرت در اتـاق   . سارا بـه اتـاقش  رفـت   . ی مستخدمها گفت سارا را بخواباندا

همـه   !چه اتاق یشـت و احمقانـه ای  : ش را بای کرد و المپ را روشن کردکار

مـثال میـز کـارم بـه      .شده است که من نتوانم بروم آن تـو چیز طوری چیده 

در را . ه سراغم می آیـد ش لی است که اگر نزدی ش شوم حتما حالت تهوع ب

شـود   چطور مـی . نتود خیلی راحت پرستو را می دیدماگر تیمسار باال  .بست

و هول ن ند ای جایش ت ان  که یک پیرمرد استخوانی بتواند یک جا بنشیند

یپش روی میز انتظـار او  پ. بود همه چیز مرتب. بخورد؟ به اتاق پایرایی رفت

ز پـرده هـای اتـاق و میـ     ،صندلیها  متلها، چشمهای ستزش روی. را می شید

توانـد  یـک ف ـر کـه ب    امـا چـه چیـزی؟   . مستطیلی گشت تا چیزی پیدا کند

. دستها به کمر جلو پله هـا ایسـتاد  ؟ تند برگشت و تیمسار را به اینجا ب شاند

تیمسـار را  . اال رفـت و در نیمـه راه ایسـتاد   ا بای پله ه. مستخدمها رفته بودند

. هان با حجم الغر تیمسار روبرو شـد باالتر رفت و ناگ. پاسخی نیامد. صدا کرد

 :لتخند ینان گفت

 کجا هستی تیمسار؟ -

 ؟ مهمان داری. داشتم می آمدم -

 . ک آمد و علت شادی تیمسار مشخی شدبوی تند تریا

 . دوست دارم با هم باشیم .تنها هستم. اما بیا پایین. مهمان ندارم -
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 .التته -

نـخ سـیگار   قـوطی سـیگار را بـای کـرد و چنـد      . روبرت به اتاق پایرایی رفت

می ـرد کـه   بعضی شتها ای این سیگارها اسـتفاده  . مخصوص را قاطی انها کرد

ای بـین خـود و    با این کـار شـادی دو طرفـه   . به جای توتون حشیش داشت

این شادی دو طرفـه  . کشید سیگارها می شیوا هم ای این. شیوا ایجاد می کرد

ه روبرت را در آن سن راضـی  ک می رسید کوتاهی  هیجانهایبیشتر وقتها به 

وشنایی اتاق پایرایی بـه آنجـا   تیمسار طغرل پایین آمد و ای دیدن ر. می کرد

  :با صدای دو رگه ای گفت. را دید که پیپش را اماده می کرد روبرت. رفت

  .مدممن هم آ .خب -

 :ه به او انداخت و گفتبرت نگاهی کوتارو

  .داماد پیر ما -

برویش نشست و در متل جـا  تیمسار رو .بعد خندید و خنده اش طوالنی شد

 : بعد گفت  .خوش کرد

 .ما تقریتا همسن هستیم. به چی میخندی روبرت -

و تـایه ،ایدواجـم تـو    من جوان مانـده ام   .ولی هیچ س باور نمی نه -

  .این سن نتود

دود صـورتش را پوشـاند و   . گااشت و چند پک مح ـم ید  به دهان پیپش را

ر جعتـه ی  تیمسـا  .یدنـد  حاال فقط مردم های ستزش با تیمسار حـرف مـی  

با اولین پـک در حـالی کـه     .سیگار را طرف خودش کشید و نخی روشن کرد

 :ار را طرف روبرت گرفته بود گفتسیگ

 حشیش ؟  -

  .گفتم داماد را سر حال بیاورم -

را بست و دود را تـا  چشمها  .و اینتار با لات و احتیاط پک یدخندید تیمسار 

 : گفت .آخر فرو داد
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  .خیلی وقت بود امتحان ن رده بودم -

 می دانست که. ش را به لته ی متل ت یه دادو آرنج روبرت پا روی پا انداخت

خندیدن با سیگار دوم تیمسار شروع به  . حشیش می تواند او را سرگرم کند

. که انگار دیگر نیـایی بـه آن نـدارد   کالهش را طوری روی میز انداخت . کرد

 :گفت

  .جان من خیلی می چسپه. روبرت تو هم امتحان کن  -

 .حشیش فقط حق مهمانهاست -

انگـار   .هر جمله ای که می شنید می خندیدحاال دیگر با . تیمسار سرفه کرد

 .دادنشسـت و قلقلقـش مـی     حرفهای روبرت چون دستی روی پوستش مـی 

ر همان حال لیوان را کمـی  آقای روبرت برای خودش لیوانی چای ریخت و د

 .یس شد و بخار چای ای آن بلنـد شـد  قسمت کوچ ی ای شلوارش خ .کج کرد

  :رت ایستاد و شلوارش را نشان دادروب

  .ریختم نتاید چای می. بتین تیمسار. اوه  -

لوار روبـرت اشـاره   می رد به شـ تیمسار خندید و با دستی که سیگار را حمل 

  :کرد

  .خیلی با مزه شدی. خیلی با مزه شدی روبرت دوست من -

و با دسـت   .تا بیایم ای خودت پایرایی کن. بروم شلوار را عوض کنم -

 . و چای و بشقا  تنقالت اشاره کرد به ظرف بزر  میوه

 : تیمسار گفت 

 .ممنونم روبرت. خیالت راحت روبرت -

خیـالش  .تاریـک بـود  . نگاهی به اتـاق سـارا کـرد   رفت  وقتی ای پله ها باال می

س یدنـش حالـت   صتر کرد تا نفـ  .حاال کنار در اتاق پرستو بود. راحت تر شد

ولی ای شیشه ی  .صدایی نیامد. بعد چند تقه به در ید. طتیعی به خود بگیرد

دوباره در ید و وقتی صدایی نیامد . شد دید که اتاق روشن است باالی در می
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ت بـه در روی  پرستو پشـ . ای دری در نگاه کرد. گیره را چرخواندبه آرامی دست

هر حال من که فقـط میخـواهم    ؟ بهیعنی خوا  است:تختخوا  خوابیده بود

چشـمهای  . صورت پرستو به ی تـاره برگشـت  . رفت تو و در را بست. بینمش

  :روبرت گفت. طرف روبرت چرخیدکامال به . درشتش برق ید

 .آندفعه حرف یدی -

 وبرت ؟ آقای ر -

لتخند را مستقیم ای یبان او میشنود  روبرت که اینتار مطمئن شده بود و صدا

 :ید و گفت

  .پس تو الل نیستی. درسته. من روبرت هستم -

موهای بلند سیاهش را با دو دست پـس ید   .پرستو لتال خوا  به تن داشت

 :گفت. سپس با گیره ای دم استی کردو 

 چرا نمینشینی ؟ -

 : پرستو گفت. رد و صندلی ندیدروبرت نگاه ک

  .کنار من. بیا اینجا آقای روبرت -

شد تـا چهـره اش   بعد خم . پرستو ای او تش ر کرد. روبرت کنار پرستو نشست

 :را ای نزدیک بتیند

 ؟ ایی که میخواهد به طغرل خوبی کندیک آمری  -

چهره اش آنقدر صاف و لطیف بود کـه در  . روبرت به صورت پرستو خیره شد

یعنــی طغــرل ای ایــن لتهــا : بــا خــود ف ــر کــرد. درخشــید چــراغ مــینــور 

ینـی نـایک و   چانـه اش گـرد و مناسـب و ب    .چشیده؟لعنت بـه ایـن پیرمـرد   

 :متناسب با چهره داشت

 طغرل مرد خوبی برایت نیست؟ -

 من گفتم نیست ؟  -

  :پرستو سرش را عقب برد و  به نیمرخ روبرت نگاه کرد
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اد نیستی؟مخصوصا با این نمایش کـر  لی اصال بعد ای ایدواد شو. نه  -

 .و اللی

  .داستانش طوالنی است مرد آمری ایی -

 .باشه -

 تو برای چه به اینجا می آیی؟ -

 .... آن شب که لتخند یدی  .برای این ه بتینمت -

  .می دانم -

  .چیز دیگری هم هست -

  ؟چه چیز -

 :لتهایش جنتید و گفت. رت صورتش را به طرف پرستو چرخاندروب

 . به تو نیای دارمحس می کنم  -

  .ولی من هیچ حسی ندارم -

 :پرستو گفت. ی کرد جمله ای بیابدروبرت ناامیدانه دوباره سع

آن هم توسط تو که همه چیز را برایش . طغرل دخترانگیم را گرفت -

  .فراهم کردی

 :روبرت گفت

 .. کردم آن پیرمرد بتواند ی ف ر نم -

. قـد نسـتتا بلنـدی داشـت    . بعد ای تخت پایین آمـد و ایسـتاد  . پرستو خندید

  :روبروی روبرت گفت

خـواهم   ولـی مـی  . یدم فرار کنـی  حدل می. آندفعه صدایت کردم -

عنـی در  ی. داند من می توانم حرف بزنم بگویم که طغرل هنوی نمی

 . اینجا جز تو کسی نمی داند
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چهره در چهره ی هـم  . و چانه ی روبرت را توی دست گرفت پرستو خم شد

چانـه ای او را بـه   ستش را حس می کرد که کوچک و ستک روبرت د. بودند

 :پرستو گفت. عقب رانده بود

تـو یـک   . حترامی برای پولـدارها قائـل نیسـتم   ؟ هیچ امیدونی چیه -

شـماها را برسـد کـه طغـرل او را     خواست حسـا    پدرم می. انگلی

چـون فقـط تـو    . ینم پس بگاار بگم چرا فقط با تو حرف می. کشت

 .بگیری مرد آمری ایی میتونی انتقام منو

 م عقب چانه ی روبرت را مثل یک ظرف داغ ناگهان ول داد و دستش را مح

روبرت که حرفها و نگاه پرستو همراه با دست کوچک نویده سـالگیش  . کشید

ییتا و  را حس کرده بود گیج ای حرفها و مملو ای حقارتی که در مقابل این ین

 :روبرویش ایستاده بودوی پرستو هن .جسور حس می رد هیچ نگفت

  نمی دانستی انگلی آقای روبرت؟تا حاال -

روبرت نتوانست حقارت بیش ای حدی که ین با هدفی خـاص بـر او تحمیـل    

 ؟ یبانش به آرامی جنتید. کرد را تحمل کند می

خندت و این ه تنها با من حرف با آن لت. پایری ف ر می ردم مرا می -

 ؟ گل هستم؟ همیناستی بگویی من انولی فقط میخو. یدی

 .نه -

 . ا ادامه ی حرفهای پرستو را بشنودروبرت سرش را باال گرفت ت

  .خواهی میدانم که حاال بیشتر مرا می -

  :روبرت گفت. پرستو آن را عقب ید. روبرت دستش را پیش برد

  .خیلی بیشتر. التته -

  .برای همیشه .خیلی راحت میتوانم مال تو باشم من -

 خب ؟ -
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بعـدا بـا   . تـو انتقـامم را میگیـری   . م را کشـت خب چی؟ طغرل پدر -

 . همیم

امـا در آن   .این شرط را نمی تونست انجام دهـد  .روبرت دهانش بای مانده بود

 : لحظه ی غلیان هول گفت

 .در این مدت بین ما چه خواهد بود. شاید این کار طول ب شه -

ن خـوار  ای این ه مردی با نروت و ابهتی مثل روبرت را اینچنـی . پرستو خندید

 :گفت . حاال وابسته به او بود احسال خوبی داشتکرده بود و 

  .تو ین ییتایی داری. اما روبرت -

اما این را هم اضافه کرد کـه بـا آمـدن او     .روبرت تایید کرد که ینش ییتاست

 .چیـزی کـه کـم اتفـاق مـی افتـاده      . عنی پرستو  هنش کامال پریشان شدهی

 :دوباره گفت

 .ام به من فرصت دهی که با تو باشماین انتقتو باید در فاصله ی  -

 .آنهم تا وقتی هیچ کس نفهمد. ی التته گاه -

 :وقتی روبرت می رفت پرستو گفت. ای هم جدا شدند

  .صورتت را بشویی بد نیست -

ورتش ابتدا همانجا صـ . ن مالقات دلپایر ای اتاق خارد شدروبرت شادمان ای ای

ای پله ها پایین آمد و بعـد ای  . ت اند را شست و پیراهنش را ای ترل تار مویی

 .سرعت به سمت  اتاق پایرایی رفت برداشتن پاکت ع سهای شب ایدواد  به

صدای آوای خواندن تیمسار طغرل که ای مصرف حشیش عقلش کم شده بـود  

   .شد شنیده می

نرسیده به در مستخدمی کنار دیوار در حالی کـه چمپاتمـه یده بـود و بـه او     

 : به طرفش رفت و آرام گفت. صدایش یدنگاه می رد 

 سارا خوابید ؟ -
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د ف ـر کـردم   بله اربا  ولی چون چراغ اینجا روشـن بـو  : ین مستخدم گفت 

 .مهمانی دارید و ماندم

  .حاال برو. خب  -

 ...بهتره . بله .. ولی  . بله آقا  -

 :گفت . انحالی ین را حس کردروبرت پریش

 . .. اگر پول نیای داری بگو . بگو  -

 ... آقای تیمسار.. فقط . ه آقا ن -

 وقت ندارم . ؟ بگو تیمسار چی -

خواست بپرسد بقیه ی موهـایم  انگار می .ین موهای کوتاهش را آرام چنگ ید

صورت الغر و چروکیده و پر ای فقرش را هیچوقـت ای ایـن نزدیـک    کجاست؟ 

کلمه ی انگل در  هـنش قـل   . بی اختیار به یاد پرستو افتاد. حس ن رده بود

 : ین گفت. ی خوردم

آقـای تیمسـار مثـل حـاال     . رای عوض کردن ظرف میوه رفته بودمب -

حرکات عجیتی . مرا که دید خواست نزدی ش شوم. خواند آوای نمی

ــاق بیــرون آمــدم مــن خــودم را . کــرد آقــا  . کنــار کشــیدم و ای ات

. صد ناراحت کردن تیمسار را نداشـتم میخواستم به شما بگویم که ق

ینش میلریید و نزدیـک بـه   لب پای. تر شده بود ین صورتش کشیده

طوری حرف میزد انگار یک ین مسـیحی در مقابـل پـدر    . گریه بود

 .کند روحانی اعتراف می

 : روبرت گفت 

 .فراموش کن -

بعد  همانطور که در اتاق را بای می رد دستی که پاکت را حمل می ـرد ت ـان   

 .دبه ای کتک خورده به خانه برگردداد تا ین مثل گر
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16 
 

رویها می گاشت و آقای روبرت بدون این ه چندان به قول خود برای گرفتن 

روبـرت مـی    .هی با او دیدارهای عاشقانه داشـت انتقام پرستو ف ر کند گاهگا

چون شـیوا را در   .طور کامل با پرستو باشدتواند به  دانست که هیچوقت نمی

بخشید و تـا حـد    ه میکنار خود داشت و هر چند پرستو به او لاتی دیگرگون

 .را بسیار محترم و باال مـی دانسـت  اما شخصیت شیوا  ییادی دوستش داشت

ب وقتی روبـرت  یک ش. ین خیانت پنهان خود شرمگین می شدگاهی نیز ای ا

  :پرستو گفت. و پرستو تنها شدند

  در این شهر رستوران نیست؟ -

  چی؟ -

ر می نـی  ف . وست دارم یک شب به رستوران برویممن د. رستوران -

 ؟ چند وقته به بیرون نرفتم

مخصوصا که خیلی جـوان  . پرستو راست می گوید: روبرت با خودش ف ر کرد

ان دیگـر او را بـه   اما چطور می توانم دور ای چشم طغرل و شیوا و کسـ . است

 : گفت .شناسند همه ی مردم اینجا مرا می رستوران بترم؟ تایه ،

 .فقط یک شرط داره. باشه عزیزم  -

 .ر شد برای من شرط نگااری مرد آمری اییاقر -

  .بین تیمسار و شیوا ی ی را انتخا  کن .مجتورم -

. گر میخـواهی لـو نـرویم هـر دو    ا :و چشمها را تنگ کرد و آهسته گفتپرست

را  با هیچ بهانه ای نمی توانست طغـرل  .درست میگفت. روبرت خوشحال شد

ـ  .ای رفتن به رستوران حاف کند د و ه مسـتخدمها سـپردن  فردا شب خانه را ب

 .ید پرستو بای هم حرف نمـی  .نفر پنجم سارا بود. پنج نفره به رستوران رفتند
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؟ به هر حال همین که پیش مـن  نزدنش چیستعلت حرف  :روبرت ف ر کرد

  :طغرل بین راه گفت. یند برایم کافیست حرف می

الل بیـایم   ای این ـه بـا یـک ین کـر و     .من صمیمانه تش ر می کنم -

 . ن خجالت می کشیدمبیرو

هـیچ تغییـری در   . چشم به صورت پرستو نگاهی انـداخت  روبرت ای گوشه ی

ن کرایـه  ماشـی . ه شنیده است ربطی به او نداردانگار چیزی ک. صورت او ندید

قتل مـزدش را گرفتـه   پیاده شدند و راننده که ای . ای جلو رستوران ترمز کرد

  :ر راه رفت و گفتنزدیک به تیمسا شیوا کمی. بود راه افتاد

  .گیرد التته ییتاییش جای یبانش را می -

. فقـط لتخنـد ید   چیـزی نگفـت و   .ل کالهش را روی سر جا به جا کـرد طغر

سـار بـود یـک لحظـه     پرستو که همراه با تیم. روبرت دست سارا را گرفته بود

روبرت در آن نگاه بسیار کوتاه حـل شـد و دیگـر خـود را     . سرش را برگرداند

معلق بـین همـه   . یا حتی خانه و رستوران نمی دانستسارا یا شیوا  متعلق به

صل باشد بـه چشـمهای پرسـتو    ی اینها چون بادبادکی که نخ آن به جایی و

  :نخ را پاره کردصدای سارا . وصل بود

 .شلوغ نیست -

یودتـر میـزی را انتخـا  کـرده     شیوا و طغـرل  . رستوران چندان شلوغ نتود 

ی سارا تنظیم کرد و بعـد خـود   ا برارابتدا صندلی .  به طرف آنها رفت. بودند

گام صرف شـام ای همـه   بعد در هن. روی میز فقط یک ظرف آ  بود . نشست

روبرت سعی مـی کـرد همـراه بـا طغـرل و شـیوا حرفهـای        . چیز حرف یدند

سارا بـین او و پرسـتو نشسـته      .زند تا آشفتگی پنهانش آش ار نشودمعقولی ب

طغرل قاشق و چنگال را گرفت و رو به . ش نگاه می کردگاهی به چهره ا. بود

 :شیوا خندید و رو به روبرت گفت . ردپرستو ادای به کار بردن آنها را درآو

 .الل بودم خیلی یحمت داشتی روبرت بتین اگر کر و -
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 : سارا گفت 

و اللها بـا یبـان حرکـت حـرف     گفت با کر . من ای معلممان پرسیدم -

ان داد که همه جز پرستو  حرکت دست نش آنوقت سارا چند. میزنند

کـرد حـرف را   سـعی  . روبرت ای این حالت ناراحـت بـود   . خندیدند

 :به شیوا گفت. عوض کند

 تیمسار ع سها را دیدی؟. ع سها را به تیمسار دادم -

  :رستو را به حال خود گااشتتیمسار پ

 .بسیار عالی بودند. آقای روبرت بله  -

 .باید ای هاریس تش ر کنی -

  .ولی چند روییه اصال ندیدمش .ماحت -

  :وجه شد و گفتروبرت مت. چهره ی شیوا رنگ عوض کرد

 ؟ چیزی شده -

 .این ت ه ماهی خو  نپخته. نه -

 .بشقا  من بردارای . بیا. کنار بزارش. خب -

روبـرت چقـدر مهربـان    : منقلب شده بود با خود ف ـر کـرد   شیوا همچنان که

حـد  . ت شایسته ی خیانت من نتـود ی و محتمردی با این همه فداکار. است

ن را  بین همه ی ینها اقل تمام نروتش را خرد من کرده و تا توانسته مقام م

اگـر بفهمـد کـه مـن ای     . شـدم  شاید اگر نتود خیلی رود پیر می. ممتای کرده

امـا در همـین   . ای داشته ام مم ن نیست منـو بتخشـه  هاریس چه خواسته 

تیمسار با گفـتن این ـه   . اتفاق عجیتی افتاد فرو رفته بود لحظه که او در ف ر

خواسـت ای   وقتی مـی  .ندلیش را عقب ید و ای جا بر خاستمن سیر شدم ص

میز فاصله بگیرد در همان قدم اول تعادلش به هم خورد و صـدای افتـادنش   

ای جمله پرسـتو کـه ای   . کف رستوران همه را وحشت یده کرد روی کاشیهای

بقیه ای جملـه کارکنـان رسـتوران بـه کمـک      . ادخود جیز ناهمواری بیرون د
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درد  خـورده بـود و صـدای دلخراشـی ای     تیمسار با صـورت بـه یمـین   . آمدند

در اصل این پرستو بود کـه خیلـی ماهرانـه  بـا      .دهانش را بای نگه داشته بود

اال خـود را  اما ح. ای تیمسار او را واژگون کردگااشتن پای خود در مقابل پاه

رایه کردند و به خانـه  روبرت و همراهان ماشینی ک. می دادوحشت یده نشان 

بر دکتـر جـا  . ن را به سـراغ دکتـر جـابر فرسـتادند    بعد سریعا ماشی. برگشتند

 :تیمسار را معاینه کرد و گفت

امـا  . استخوان چانه اش هـم ضـربه دیـده    . متاسفانه بینی تیمسار ش سته  -

سـته و باعـث افـزایش    ه ش مهمتر ای همه سه استخوان دنده هایش است کـ 

 .ند رویی در درمانگاه بستری بشهبهتره چ. درد میشه

تیمسار با پیشنهاد بستری مخالف بود اما روبرت و شیوا او را راضی کردنـد و  

حد اقـل  . روبرت ای خوشحالی بال در می آورد. باالخره او را به درمانگاه بردند

عین حال قسـمتی ای   در. توانست با پرستو باشد چند رویی بدون مزاحم می

. د و االن پرسـتو بایـد خوشـحال باشـد    انتقام پدر پرستو  هم گرفته شده بـو 

سـارا  . به رستوران رفته اند پشیمان بود وقتی به خانه برگشتند شیوا ای این ه

پـس ای مقـداری   . رده بود و آن را به اتاق خـود بـرد  کاله تیمسار را با خود آو

شیوا هـم  . استروبرت گفت که خسته استراخت و حرف و رفتن مستخدمها 

قتـل ای خـوا  درسـهایش را مـرور     ای او خواست که حتما . به اتاق سارا رفت

درسها را بـا هـم مـرور    . رغتت کتا  و دفترش را بیرون آوردسارا بدون . کند

المپ قتل ای خاموش کردن . گاه شیوا به دخترش شب به خیر گفتآن. کردند

اما روبرت با . را ید و ای اتاق خارد شدبعد کلید . اتاق کاله تیمسار را برداشت

او وقتی دید شیوا بـه اتـاق   . بود خسته است  به اتاق خوا  نرفتاین ه گفته 

پرستو . ند و باالخره ای پله ها باال رفتسارا میرود نتوانست قلتش را متقاعد ک

ن و بـه او گفـت افتـاد    را دعـوت کـرد بنشـیند    انگار که منتظرش باشد او را 

 :روبرت گفت. هر دو خندیدند. ار او بودهطغرل ک
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  ؟خودش هم فهمید -

  .سرش باال بود. م قدش بلند تر ای این حرفها باشدف ر کن -

  .پس نفهمیده -

 : روبرت گفت  .ادای افتادن تیمسار را در بیاوردپرستو خندید و سعی کرد 

  .باید یود برم. وقت ندارم  -

 : پرستو در چشمهایش خیره شد و گفت

 به خاطر تو بود  -

 چی ؟  -

  .چی ؟ همین که طغرل مثل چو  خشک افتاد -

در همان حال شیوا بـرای  . تمام بدنش داغ شدروبرت تحت تانیر حرفهای او 

هیچ چیزی جز خستگی و . به پرستو ای پله ها باال می آمد دادن کاله تیمسار

 صـدای گنگـی بـه   . کنـار در رسـید  . خوابیدن کنار روبرت در  هـن نداشـت  

کرد  ؟ در را بایکسی آنجا نتود پس صدا ای چه بود جز پرستو . گوشش رسید

تو بفهماند که میخواست با این حرکت به پرس. و کاله را توی دست ت ان داد

بی کالم و بی ان ـه  . اگهان آن دو را دید و دستش لرییدن. کاله را آورده است

صـدای  .  هـا انـداخت    کاله را پایین پلـه .ن دو بفهمند ای پله ها پایین رفتآ

. نداشـت خود همیشـگیش  قلتش را میشنید که هیچ شتاهتی به صدای قلب 

آنقـدر بـه ایـن لگـد     . یی بود که درون آدم را لگد می نـد بل ه چون صدای پا

کردن ادامه می دهد تا درون هیچ می شود و در حقارتی دردنـاک خـود را و   

. تش را شسـت ربـه دستشـویی رفـت و صـو    . ردشخصیت خود را ای یـاد میتـ  

لحظه صورتش انگار در عرض این چند . در آینه نگاه کرد. موهایش را پس ید

 الغـر و . آیا این خـود واقعـی او نتـود؟ خـودم هسـتم     . الغر و ت یده شده بود

؟ یک ین کر و الل ای ییتـای مطلقـی کـه    ت یده و غیر خواستنی برای روبرت

تعریف کرد اما در پایان چرا هاریس آنهمه ایم گفت بهتره؟ هاریس لعنتی می
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ولـی  : و پشت بـه در خـود را بـه خـوا  ید     به اتاق خوا  رفت مرا نخواست؟

مم ـن  عنی مم ن اسـت اشـتتاه کـرده باشـم؟     ی . روبرت لتال به تن داشت

یـزی نیسـت کـه    چ؟ ایـن  به آنجا رفته باشداست روبرت برای دلداری دادن 

یس را تا پایان بـردم امـا   من هار. ان رفتممن تا پای. اسمش را خیانت گااشت

اگر آنشب هاریس مرا راضی می رد حاال ای . لعنتی بود معلول و ناتوان او یک 

خـودم را  . تحقیر نمیشدمهمه ی شب را با هم باشند دیدن این دو که شاید 

جلوتر ای روبرت می دانستم و او را تحقیر می کردم که در این سن و سال به 

. ست خود را ای دست پرستو خالص کنـد ت نتوانروبر. ف ر خیانت افتاده است

تقـامی مـی دانسـت کـه بایـد مـی       انگار پرستو این کار را نیز جزئـی ای آن ان 

چرا که نه ؟ بعدا وقتی روبرت کنار شیوایی که تـا صـتح بیـدار بـود و      .گرفت

خواهـد   ؟ او میچرا که نه: د خوابید با خود گفت آرام و بی صدا گریه می کر

و انـدک انـدک و یجـر آور    انتقامهـای ا . غرل ای او انتقام بگیردیانت به طبا خ

هـم قـول    هر چه باشـد مـن  . پس من هم خود را کنار نمی کشم. خواهد بود

ای طرفی روبرت اینطور ف ر می کرد و ای طرف دیگـر  . داده ام که انتقام بگیرم

 شیوا که پشت به او مثل انتـوهی کینـه کـه بـه شـ ل ینـی در آمـده باشـد        

رده تیمسار کارهای ییادی برای روبرت ک :ده بود ف رهایی در سر داشتخوابی

خانـه جـای داده بـه     پـس این ـه او را در ایـن   . اما حاال به او خیانت می کند

ی نـد روبـرت در حقـش محتـت     بیچاره طغرل که ف ـر م . خاطر همین است

مـن هـم   . چه فرقی می کنـد . من هم مثل تیمسار طغرل هستم. کرده است

 وبی برای او مهیا کردم و ف ر می ردم روبرت آمری ایی عشق را مـی یندگی خ

خیانت کـنم  هر چند مم ن بود هول جوانی باعث شود من هم به او . فهمد

من که به گواهی همه ی . کردم؟ نه ؟ به او خیانت میاما اگر جوان نتودم چه

ینها و مردها ییتاترین ین جنو  هستم چطـور نمیتـوانم مـرد مسـنی مثـل      
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. ول تمام خوبیهایم را فرامـوش کـرده  او به خاطر ه. برت را راضی کنم؟ نهرو

 . من هم خیانت ار خوبی خواهم شد
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13 
 

جـای  . ر گفته بود ای بیمارستان مـرخی شـد  تیمسار یودتر ای آنچه دکتر جاب

هنـوی اسـتخوانهای   . نیش چون خطی نایک باقی مانده بـود ش اف روی پیشا

حـاال  . ت شدن را به آهستگی انجام می دادسینه اش درد داشت و خم و راس

یک روی . نوک فلزی به کالهش اضافه شده بودعصای دسته طالیی ییتایی با 

اتـاق کـار آقـای    حاال هر دو در  .به روبرت گفت که با او کار دارد بعد ای ناهار

رخوشیهای ییادی را ای سـر گارانـده   روبرت که در این مدت س. روبرت بودند

تیمسار روبروی . چهره ای جوانتر ای قتل داشت نشست بود و به نظر تیمسار 

 :بعد گفت. و عصا را میان پاهایش قرار داد او روی صندلی نشست

 .ختر بدی دارم روبرت -

 این نشان ای فروپاشـی درونـی او  .مهای ستز روبرت شروع به حرکت کردچش

نیدن آن جمله فقط یک چیـز بـه  هـنش رسـید و آن هـم      روبرت با ش. بود

گـردنش کشـیده تـر شـد و     . سار ای ماجرای عشقیش بو برده استاین ه تیم

  .سرش را جلو آورد

  برای من؟ -

  .برای تو و همسرت .بله آقای روبرت -

  !خدای من -

هنگامی که روبرت دیگر مطمئن شده بود که موضوع چیزی جز رابطـه ی او  

تیمسار  نیست و خود را برای توجیه یا تهدید آماده می کرد با همسر تیمسار

 :ای کشم شی سخت نجاتش داد
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اینشسـتگیم  امروی صتح به شهربانی رفتم تا ای چرایی تاخیر حقوق ب -

آنجـا  . ت کردند برایم ماشـین کرایـه کردنـد   شیوا خانم محت. بپرسم

 . انی که به سارا خانم چشم بد داشتهمان جو. رستم را دیدم

رت که خود را ای خطری جـدی خـالص شـده دیـد گـردنش را      روب -

بعـد ای قـوطی   . خش ی لتش را با نوک یبان تـر کـرد  عقب کشید و 

سـیگار را  .سیگار نخی برداشت و قوطی را به طرف تیمسار هل داد 

این ه  روشن کرد و مثل این ه نفس راحتی ب شد تمام دود را بدون

مثل ماری  ش را باال آورد وتیمسار عصای. پایین بدهد در هوا پراکند

ابـه جـا کـرد و ای    کالهش را کمی ج. خشک شده روی میز گااشت

 :آقای روبرت گفت. قوطی سیگار نخی برداشت

 ؟ اینتار حتما دیدی کرده بود نه. نجایش که بد نتود تیمسارتا ای -

  .گویم االن می. نه -

شـت  انگار دوست دا. شن کرد و به صورت روبرت چشم دوختسیگارش را رو

 : گفت. گفت را بر چهره اش بتیند تانیر کلماتی که می

دانیـد کـه در بـاره ی چـه مـی      می . ای همسرتان ش ایت کرده بود -

 گویم؟

 ای همسر من؟ شیوا؟. متوجه نمیشوم تیمسار. ه ن -

بود کـه همسـرتان    ش ایت به خاطر تهمتی. من پیگیری کردم. بله -

او را متهم به دیدی متنی بر این ه بدون هیچ مدرکی . به رستم یده

  .ناموسی کرده

 بدون مدرک؟. این دیگر مسخره شد -

 التته مدرکی هم نداریم؟ -
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. را پس راند و سرش را باال گرفـت روبرت که میوه ای پوست می کند بشقا  

ی میـوه بـری را   دستش را ت ان ت ان داد و چاقو.خطوط صورتش بیشتر شد

 : رو به تیمسار گرفت

ولـی  . حاال هم پول میخواد. وض  ما را دیدهاون پسره . بتین تیمسار -

هـیچ شـ ی نـدارم روسـیاه     . ش ایت کنـه . راه خوبی انتخا  ن رده

  .میشه

ای این ه همسرت به دادگاه بـره  . پس من بیخود جوش میزنم. خوبه -

  ؟هیچ ترسی نداری

روبرت . سیگارش را پک ید و دیگر ساکت شد .تیمسار می دانست چه بگوید 

توی حفره ی دهانش بود انگار ناگهان به یـاد چیـزی خطیـر     که قاچ پرتقالی

د و چنـد مشـت   قاچ پرتقال را درسته قورت دا. افتاده باشد ای حرکت بای ماند

  :بعد دوباره گردنش به جلو درای شد. آهسته به سینه اش ید

 منظورت چیه ؟. نه تیمسار -

 ا نمیشدم کار به اینج اگر من بیمارستان نتودم و یودتر با ختر می -

یمن فـردا یـا پـس    همـ . حاال ش ایتش رفته بـه دادگـاه   کشید ولی

  .فرداست که برای همسرت احضاریه بیاد

  .باید اون پسره رو آدم می ردی. ولی این آبروریزیه -

بعد با عجلـه کـراواتش   . یفه اش را بای تر کرد. روبرت صدایش را باال برده بود

 :گفت .ن آورد و روی صندلی بغلی پرت کردرا بیرو

 چرا ساکتی تیمسار؟ -

 : ار خود را ناراحت نشان داد و گفتتیمس

ولی برای پیدا کردن یک راه حل بهتـره خـانم شـیوا هـم     . متاسفم -

  .اینجا باشند

  میخواهی دق مر  بشه؟ -
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  .من پیشنهادی دارم که باید هر دوی شما باشید. نه -

برگشـت و   عتاما با همـان سـر  . بلند شد و با عجله به سمت در رفتروبرت 

 :خم شد و گفت. پشت سر تیمسار ایستاد

  .اینطوری شیوا هم نمیفهمه. میتونی فقط به من بگی تیمسار -

 : تیمسار صورتش را برگرداند و گفت

 . خانم شیوا را ختر کن. مجتورم روبرت -

. ولـی همـانطور دم در ایسـتاد   . در را بای کرد و چیزی گفـت . روبرت برگشت

. شـد فته ها بغل کرده بود و به کـف اتـاق خیـره    دستها یش را مثل ماتم گر

توانسـت   تیمسار به او نگاه کرد و با خود چیزی را یمزمه کرد که روبرت نمی

. روی پوسته ی یینتـی  آن دسـت کشـید    بعد به عصایش نگاه کرد و. بشنود

شـیوا  . با پوست یمخت دستش امتحان می کـرد انگار تیزی چاقوی بزرگی را 

ید که با عجله به سمت ردیف متلهای آنطرف اتاق کـه  داخل شد و تیمسار د

هـر دو   روبرت نگاهی به تیمسار کـرد و بعـد  . ند رفتتایه خریداری شده بود

خانم روبرت در ایـن چنـد روی پریـده رنـگ و     . روبروی خانم روبرت نشستند

روی اولی کـه تیمسـار   . تا حد ییادی عصتی به نظر می رسیدالغر شده بود و 

شت برای اولین بار بود که دید خانم روبرت موهایش را به شـ ل  به خانه بایگ

ار در حاال موهایش تک و توک سیاه بودند و انگـ . ای کوتاه کرده استپسرانه 

ختر بد را به گونـه   روبرت می خواست در ابتدا. ف ر رنگ کردن آنها هم نتود

ای . شـد انرات روحی را بـر او داشـته با   ای برای شیوا توضیح دهد که کمترین

دیربای می دانست که همسرش به خاطر ییتایی و محفلها و همچنـین نـروت   

اضر نتود به آن لطمـه  ییاد خود را دارای اعتتار و شخصیتی می دانست که ح

اما حاال این ختر می توانست اعتتـارش را بـه حقـارتی در نـزد     . ای وارد شود

متل نشسـته بـود   روبرت که لته ی . ران و شاید همه ی مردم تتدیل کنددیگ
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کرد تـا بـه چهـره ی     بعد سرش را بلند. شد و آرنجها را به یانو ت یه دادخم 

 :قدرت چشمهای ستزش اعتقاد داشت؟گفت آیا هنوی به. شیوا نگاه کند

بتـین  . من گفت که بهتر است تو هـم بـدانی   االن تیمسار چیزی به -

 .. شیوا 

 : فت شد گ شیوا میان حرفش پرید و و در حال که بلند می

. ره لـاتی نـدا  نوشـیدنی  شنیدن حرفهای تیمسار بدون سـیگار یـا    -

  درسته روبرت؟

بعـد دامـنش   . وطی سیگار و فندک را با خود آوردبه طرف میز قتلی رفت و ق

انگـار ایـن ین بـا    . تر بچه ای خود را روی متـل انـداخت  را باال ید و مثل دخ

. د حرفهـایی بزنـد  مقابلش نشسته بودنخواست به دو مردی که  حرکاتش می

انگار جعتـه ی جـواهری ای   . کرد و لتخند یدقوطی را بای . پاها تا یانو پیدا بود

طور تلقـی  یک لحظه می توان این. باشدمردی که دوست داشت هدیه گرفته 

 : را روشن کرد و رو به تیمسار گفت سیگارش. کرد که هاریس آنجا باشد

 ؟ تیمسار پرستو خانم خوبند -

 : ت ان داد و گفت  تیمسار سرش را

  .ولی حرف من جدیست خانم روبرت -

چشـمهایش را بـه دهـان تیمسـار     شیوا به روبرت نگاه تندی انداخت و بعـد  

 :روبرت گفت. دوخت

  .منظور تیمسار همان حرفهاست که خواستم بگم -

بعد خم شد و . دو طرف  آن را گرفتتیمسار عصایش را روی رانها گااشت و 

ینی نوشـیدنی  یمه بای شد و ی ی ای مستخدمه ها با سدر ن. سیگاری برداشت

ردد و به مستخدم گفـت برگـ  . وبرت به ساعت روی دیوار نگاه کردر. وارد شد

تیمسـار  . بعد روبرت برای تیمسار فندک گرفت. دو نوشیدنی دیگر هم بیاورد

شـیوا کـه کـامال در متـل فـرو      . دود را بیرون داد و کالهش را جا به جا کرد 
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ری بود که انگار کسـی کمـک   صدا طو چرا چیزی نمیگویید؟: گفت رفته بود

  :تیمسار گفت. روبرت به تیمسار اشاره کرد. می طلتد

پیشنهادی دارم کـه   التته من. برای کل خانواده مش لی پیش آمده -

 . یشتر مربوط به شماست گفتم بیاییدولی چون ب. هنوی نگفته ام

 خب؟ -

در . و ساکت مانـد  یده بود را ت رار کردتیمسار همان حرفهایی که به روبرت 

روبـرت انگشـتها را در هـم    . منتظر ع س العمل خانم روبرت بود همان حال

خـود را   خانم روبـرت . مردم هایش ای حرکت نمی ایستادند قال  کرده بود و

 : بعد با صدای جیز مانندی داد ید . به لته ی متل رسانده بود

 . دهم حق شرف را نشانش می -

  .کار ای تهدید گاشته. ید خانم روبرتآرام باش: گفت  تیمسار

  .ولی تمام هم السیهای سارا شاهدند -

  :دستش را در هوا ت ان می داد گفتروبرت با عجله و در حالی که 

؟موضـوع  آن بچه ها را میتری میگویی شاهدند. یعنی میروی دادگاه -

یـا او   حـق بـا مـا باشـد    . تو نتاید به دادگاه بـروی . این نیست شیوا

بـه مـردم و دهـان    .. بله .. به مردم . مردم . ادگاه نرفتن مهم استد

 .. نحسشان ف ر کن 

را گااشـت و بـدون   تند تند لیوانها . ن موق  مستخدم نوشیدنیها را آورددر ای

بین آنها سـهمی بـا خـود     انگار او هم ای فضای آشفته ی. معطلی بیرون رفت

رار بود تا ابد ادامه داشـته  ود که انگار قس وتی بینشان ح مفرما ب. برده باشد

 :گااشت و ته آن را به کف کوبید تیمسار عصایش را بین پاها. باشد

  .پیشنهادی دارم .گفتم که -

. ینـد انگـار آبرویـی دارد    روبرت طوری حرف مـی : خانم روبرت با خود گفت 

اعتتـار   در حالی که. گیرد انگار رفتن من به دادگاه تمام اعتتارش را ای او می
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امـا ایـن   . لعنـت بـه تـو روبـرت    . فقط داشتن یک سوگلی کر و الل اسـت او 

این تیمساری که نمی داند هر شب ینش با مـردی مـی خوابـد کـه     . تیمسار

یمسـار  ایـن ت  .خـدای مـن  . آه. بوی تعفـن خیانـت را ای او میشـنوم    فقط من

شـریف مثـل   حتما دوسـت نـدارد آبـروی مـردی      !!بیچاره یک پیشنهاد دارد

 اگـر مـی  . بیچاره تیمسـار . ن دامادش کرده و به او خانه دادهچو .روبرت برود

. پیشنهادی دارم ت و نمی گفتسنست هیچوقت اینطوری جلو من نمی نشدا

ی اینجا گریخته بود و شاید هم خودش به جـای اون لعنتـی ای   حتما تا حاال ا

اال م تـا حـ  دختـر .. ولی سارا برایم مهم اسـت  .. ولی . روبرت ش ایت می کرد

ن بـه  حـاال ناگهـا  . مادر ییتا و نروتمند و دانا. همه جا به من افتخار می کرده

بهتـر  . این تیمسـار گفـت یـک پیشـنهاد دارد     ؟آن دادگاه لعنتی بروم که چه

 :گفت  .چه بوی تریاکی هم می دهد. است گوش کنم

 . گوش می نم تیمسار -

  .خوبه -

د لیوان را مثل چیـزی کـه نمـی    روبرت شربت پرتقالش را تا آخر نوشید و بع

تیمسار گلویش را صـاف  . کجا بگاارد همانطور توی دست گرفتدانست باید 

 :کرد و گفت

. عنی همان جـوان شـاکی ایدواد کـرده   اول ای همه بگم که رستم ی -

 :شیوا گفت. این میتونه ختر خوبی باشه

  یعنی چی تیمسار که ختر خوبیه؟ -

 .من به ایدواجش هم ربط دارهنهاد چون پیش. را مقدمتن گفتم این -

شـما  . و آن هـم دلجـویی ای رسـتمه   . ما فقط یک راه داریم. بتینید

ش می نیـد بـا   اینجا به عنوان یک مستخدم یا هر چیزی اسـتخدام 

حتمـا بـرای شـما مشـ له      .اون هم ای ش ایتش میگاره. حقوق کم

ولی میتونید به عنوان یک پادو استخدامش کنید کـه  . خانم روبرت
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در ضمن ایدواجـش  . ساختمان رفت و آمدی نداشته باشد اخلبه د

بـه نظـرم شـ ایتش    . ر نظر بگیرید که ای خطرش می کاهدرا هم د

. هم برای همین بوده که پولی به عنوان حق شـرف دریافـت کنـد    

 .چون بی اره

خانم روبرت که انگار به جـای حرفهـای تیمسـار طغـرل صـدای ویوی ینتـور       

دست گرفـت و سـرش را پـایین     را مح م با کف شنیده باشد هر دو گوشش

  :روبرت گفت. انداخت

  .فقط سارا دیده. ما که او را ندیدیم  -

 :ها را مالید و رو به روبرت گفتچشم. خانم روبرت سرش را باال آورد

ه دنتالش می رده را اسـتخدام  ؟ حاال همان کسی کسارا مهم نیست -

 ؟ کنیم؟ این یعنی چی

 : تیمسار گفت 

در ضمن همه ی اینهـا بـه   . ا با سارا خانم صحتت می کنیدی شمول -

 .خاطر اینه که شما به دادگاه نرین

 : بعد گفت . پیدا کرد و آن را روی میز گااشت روبرت جای گااشتن لیوان را

  .من هم بهش توضیح میدم -

ش ایتش  .خواد چرا یک پول قلمته بهش ندیماگر پول می :خانم روبرت گفت

  .رو پس میگیره

 :ر کالهش را جا به جا کرد و گفتتیمسا

وقـت پـول تمـام شـد یـک      پول رو میگیره و ف ر می نه هـر  . خب -

آدمهـا را  . من سـی سـال رئـیس شـهربانی بـودم     . ش ایت کافیست

باید طوری با او رفتار کنیم که هم ف ر کنه داریم بهـش  . میشناسم

 . شیمخوبی می نیم و هم ای او کار ب 

  :روبرت گفت
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  .یشنهاد خوبیهبه نظرم پ -

. شیوا دوباره در متـل فـرو رفـت   . مک چشمهایش کمی آرام گرفته بودندمرد

نگـاهی بـه   . فشـرد  تیمسار چانه اش را حرکت میداد و لتها را روی هـم مـی  

ای هـایان ماننـد   خواست طوالنی شود کـه صـد   س وت می. روبرت انداخت

  :شیوا آن را پس ید

  .من هم موافقم. شمام تیمسار با. من هم موافقم روبرت. باشه -
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11 
 

گاشت و هرمـز قـرار دادش را بـرای     حاال دو ماه ای آن گفتگوی سه نفره می

رستم برای این ه بیشتر بـه هرمـز    .ه باشگاه بیلیارد امضا کرده بودمدیریت س

. ار مـی کنـد  کرد که ی سال است برای این خانواده ک اطمینان دهد ادعا می

خانه ی آقای روبـرت رفـت تـا اطالعـاتی را کـه      فردای روی قرار داد هرمز به 

ای بیلیـارد بـود   یادداشت کرده بود و مربوط به کاستیها و کمتودهای سـالنه 

 ماشین کرایه ای با سـر و . نمی تواند بیایدرستم گفته بود . برایش بای گو کند

اخـل شـد راهـرو را درسـت     وقتی هرمز د. صدای ییاد کنار در ورودی ایستاد

آقای روبـرت را بـه او    اتاق کار. ی ی ی ای مستخدمه ها پرسیدا. تشخیی نداد

اشـد  آقای روبرت انگار منتظـر کـس دیگـری ب   . در ید و وارد شد. نشان دادند

 :و دوباره چشمش را به در دوخت. بیا بشین: ابروهایش را باال برد و گفت

 ...خو  موقعی اومدی آقا ی -

 .هرمز آقای روبرت. هرمز -

  .خوبی دارمختر . بله آقای هرمز -

همانطور که حرف میزد نیم نگاهی هم به در می انداخت که در پس ای چنـد  

یش را ای صورت بر میداشـت  تقه بای شد و یک جوان در حالی که عینک آفتاب

لند شـد و  آقای روبرت ای جایش ب. در دست دیگرش چند مجله بود. وارد شد

ی مجـالت را ی جـا   فحه انگار تمام داستانهای طنز صـ . خنده ی بلندی کرد

 امـا آن دو انگلیسـی حـرف مـی    . بعد شروع به حرف یدن کـرد . خوانده باشد

جوان . ا این حال سعی می کرد لتخند بزندب. فهمید یدند و هرمز چیزی نمی

ضـربه  . آن ضربه میـزد  مجله را بای کرده بود و با انگشت روی صفحه هایی ای

ای اتاق بوی سیگار تـایه و  هو. ان ای تاکید بر اهمیت موضوع داشتهایش نش
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جوان نگاهی . برت چیزی گفت و هرمز را نشان دادآقای رو. مطتوعی می داد

هرمز هم همـان کـار را   . سطحی به هرمز کرد و به نشانه احترام سر ت ان داد

ر آقای روبرت مجله ها را کنا. رمز منتظر شدجوان بیرون رفت و ه. ت رار کرد

جایش بلند شد و به سمت هرمـز   بعد ای. ردمیز گااشت و به ساعتش نگاه ک

  :روبروی او نشست و گفت. آمد

ا اینجا با ام. وقتی پشت آن میز یعنی میز کارم هستم خسته میشم  -

 .دوستان هستم و خوشحال

  .شما لطف دارید -

روبرت شروع به خوردن تنقالت کرد و ای هرمز خواست تعارف را کنار بگاارد 

 :روبرت گفت. سراغ سیگار رفتقتل ای هر چیز به هرمز . 

  .؟ مربوط به بیلیارد میشودنمیپرسی چه ختر خوبی دارم -

  جدی؟ -

یعنی فقط باشـگاههای مـن   . ما دیگر رقیتی در این شهر نداریم. بله -

  .که تو مدیرشان هستی حق فعالیت دارند

 :بعد پرسید. هرمز کمی م ث کرد

 معلـوم مـی  . ولی اگر به خاطر ورش ستگی باشد ختر خوبی نیست  -

  .اینجا به بیلیارد عالقه ندارند شود که مردم

 هـم  حاال. خاطر فساد اخالقی رفته اند کنار ولی آنها به. آفرین پسر -

 . توی شهربانی آ  خنک میخورند

  چطور آقای روبرت؟ -

. رش را همین حاال هـاریس بـه مـن داد   ولی خت. این را من نمیدانم -

س صـاحتان  ع ـ . آوردین جوانی است کـه مجلـه هـا را    هاریس هم

 . باشگاه هم در مجالت بود
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این ـه  . تایگی و مطتوع بودنش لات می برد هرمز سیگارش را پک میزد و ای

 : آنها هیچ رقیتی نداشته باشند چندان خوشحالش نمی رد 

شد که بتـوانم آنهـا را    ولی آقای روبرت مدیریت من وقتی نابت می -

 .ش ست دهم

 . رفت داشت یادم می. هآ. حاال هم ف ر کن ش ست دادی -

ی بای و بسته شدن کشـو فلـزی   صدا. لند شد و پشت میز کارش قرار گرفتب

  :مانی روی میز گااشتبرگشت و یک بسته اس نال ده تو.آمد 

یک خانـه  . این ده هزار تومان پیش پرداخته. تو تایه به اینجا آمدی -

 . ه کن و یک وسیله نقلیه مناسب بخراجار

  .ممنونم آقای روبرت -

ای سه روی پیش که آمده بود دائـم در ایـن   . هرمز واقعا به این پول نیای داشت

بای هم تشـ ر  . و مادر و خواهرش باشدف ر بود که یک ماه باید مزاحم رستم 

 :بعد گفت. کرد 

چیزهـایی هسـت کـه بهتـر     . دیروی به ی ی ای باشگاهها سر یدممن  -

 . یعنی کمتودهایی هست. است بگویم

تنقالت گرفـت و بـه صـورت او     مردم های ستزش را ای کاسه یآقای روبرت 

 :دوخت

  .من گوش می نم آقای هرمز. خوبه  -

بـرای پخـش موسـیقی در    من دسـتگاهی  . سیقی بوداول ای همه مو -

 . سالنها ندیدم

  ؟بعدی. خب -

باالتر نصب کنند خیلـی پـایین    بعدش چراغهای باالی میزها را باید -

کف سالنها باید ای موکت تیره تر . دچشم باییگرها ا یت میشو. است

  .بقیه ی چیزها خو  بود. شیده شده باشد تا نور را جا  کندپو
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 ؟خو  بود -

حـدل یدم بـرای روی    .التته توپهای بیلیاردرا هنـوی نیـاورده بودنـد    -

  .خواهید افتتاه می

ست که میخواسـتم  توپهای بیلیارد مهمترین چیزی ا .بله جوان. بله -

بـه طـور   . مـن آنهـا را در خـارد سـفارش دادم     .روی آن تاکید کنم

هـا  لنگـه ی این . شوند خصوصی و فقط یک بار این توپها ساخته می

خـر اسـم مـن و    گفتـه ام کـه حـروف اول و آ   . در دنیا نخواهد بـود 

 . همسرم روی آن هک شود

  .این عالیه آقای روبرت -

شوند آنهم با  چون این توپها فقط یک بار ساخته می. ممنونم جوان -

  .ترین نوع عاد پس باید مواظب بودبه

 حتما  -

تو برای گم نشدن حتی یک عدد ای این توپها چه نظری داری آقای  -

  ؟هرمز

ولـی  . ای توپهای معمولی استفاده می ـردم من در تهران . من ؟ خب -

چند دختـر جـوان هـم بـرای جـا  مشـتری و هـم بـرای نـوعی          

  .محافظت و بعد نظافت سالن کافیست

  ن؟چند دختر جوا -

موق  گفتن این سه کلمه ابروهای آقای روبرت باال و باالتر رفت و مردم های 

صـندلیش را  . ی جوان را عینا میتیننـد درخشـیدند  چشمها انگار آن دخترها

پشـت  . ردیف صندلیها را دور یدیعد دستها را به کمر ید و . عقب ید و ایستاد

هرمـز سـومین    سر هرمز ایستاده بود و لی حضور سنگینش باعـث نشـد کـه   

. ری ید و سر جـایش نشسـت   آقای روبرت دور دیگ. سیگارش را روشن ن ند

  :بعد گفت
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مخصوصـا   .هر چند در تهـران مـن نمیـدانم   . اشتتاه بزرگهاین یک  -

من پیشنهادم این . پهای خیلی معمولی استفاده می ردیاین ه ای تو

گاه و است که بـرای هـر باشـگاه سـه مـرد بـرای محافظـت ای باشـ        

 . نظافت را هم انجام میدهند. وصا توپها استخدام کنیممخص

  .اینجا با کار من در تهران فرق دارد. بله آقای روبرت -

عـالی  امـا در مـورد توپهـا اگـر بگـوییم ای عـاد       . التته که فرق دارد -

 . اینجا مردم خیلی گرسنه اند. هستند مم ن است دیدیده شوند

 .ا را بیمه کردد کل باشگاه و توپهولی آقای روبرت میشو -

 . حرفش را نزن جوان. بیمه ؟ نه -

 . مشتریها کم میشوندآنوقت پس بگوییم توپها معمولی است ؟ -

خواهد بـایی کنـد مـی آیـد      وقتی هیچ رقیتی نداریم هر کسی می -

  .باشگاه ما

  .گویید التته درست می -

حتـی اگـر یـک    . گیری ؟ حقوقت را میتو نگران چه چیزی هستی -

 .اشیمشتری هم نداشته ب

 :هرمز لیوانی آ  نوشید و گفت

  ؟پس آن چیزها آقای روبرت -

 چه چیزی ؟  -

 آن موسیقی و چراغها و کف سالنها  -

  .آنقدر ام انات بدهم که تا حاال ندیده باشی. آنها را درست می نم -

 .ممنون آقای روبرت -

با آقای روبـرت دسـت   . اس نال را توی جیب شلوار جا داد ایستاد و بسته ی

  :رفت شنید که روبرت گفت تی به طرف در میداد و وق
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خوشـحال  . شوی با دوستان آشنا می. امشب مهمانی مفصلی داریم  -

می دانی جوان ؟ االن با حرفهایت مطمئنم کردی کـه  .میشوم بیایی

  .شانس آوردم که پیدایت کردم. ای همه چیز سر در می آوری

 :ر بود گفتلپهایش ای قاچ میوه پبرگشت و رو به آقای روبرت که 

بیـایم آقـای   سـعی مـی کـنم     در مورد مهمانی هم.شما لطف دارید -

 وقت به خیر  .روبرت
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13 
 

بـا ینهـا و   . مه ابارها این مهمانیها را برگزار کـرد  .مهمانی امشب ت راری است

کردند که هاریس مـی   می ف ریمردهای بسیاری که همگی درباره ام همان 

صـتر کـردم تـا    . ی آخرین مهمانیم میگاردسه ماه ا تقریتا .ییتای مطلق. کند

انم حـاال همـان خـ   . یه بلند شوند و بعد رنـگ بـور بـزنم   موهایم به همان اندا

تقریتـا تمـام    .چقـدر هـم ییـاد آمـده انـد     . روبرتی هستم که همه می دیدند

. این را سرآشپزم مهتاد به مـن گفـت   .ایم آمده اندکسانی را که دعوت کرده 

. انم چه کسی آمـده و چـه کسـی نیامـده    دارم که بدوگرنه من هیچ تمایلی ن

مـی خـواهم دوسـتان روبـرت را     . نتار شاید کمی تمایل داشته باشـم التته ای

چنـد وقـت اسـت     دستشان را بفشارم و خو  در چهره شان نگاه کنم. بتینم

نمیخواهم لاتی که میتـرم   .میگردم که مثل هاریس جاا  باشد دنتال کسی

ایـن ینهـا بوهـای متفـاوتی مـی       چقدر. د کمتر باشدی لاتی که روبرت میترا

گار بـا بـوی عطـر ییتـا     ان. متفاوتی به سر تا پای خود میزنندعطرهای . دهند

کاترین هم اینجا را بتین ؟ . اما همه به نظرم صورتی یشت دارند. خواهند شد

ین جوان و جاابی . ی شده است ین مردی که به تایگی ساکن اهوا. اینجاست

حاال بعد ای شام همگی . طرفی که مردها ایستاده اند. بروم آنطرفتر ولی. است

. هـایی میزننـد کـه بـوی سیاسـت مـی دهـد       دور هم جم  می شـوند و حرف 

خـب  . ندان را چاپیده اندترسند که خیلی ای نروتم بیشترشان ای توده ایها می

ی کند یا اصال من ـر نـروت مـی    برای همین است که روبرت نروتش را رو نم

گوید بـا   من فقط صاحب باشگاه بلیاردم و گاهی می :گوید همیشه می .دشو

من یـک  . بتینید: مثال هم میزند . ین خانه دیگر نروتی برایم نماندهساختن ا

حاال ای کنار ینی رد شـدم کـه   . راست میگویدشاید . ماشین برای خودم ندارم
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آنجـا  . ا گرفتـه جلو صورتم ر. بهتر است موهایم را پس بزنم. به من سالم کرد

 قـتال دلـم را مـی   . چشمهای عجیتـی دارد . کند هاریس دارد به من نگاه می

در ع س می خواهد نه در جای  اما حاال میدانم که او فقط ییتایی مرا .لریاند

 آنطرفتر روبرت روی صندلی نشسته و با مدیر شرکت نفت حـرف مـی  . دیگر

چاق کـه غتغـب چنـد    رت چشمهایش را تنگ کرده و یل یده به آن صو. یند

این ـه خـودش را   ؟ برای ا روبرت اینهمه نمایش در می آوردچر. الیه ای دارد

. مـن مـی کـرد    ولی کاش این کار را بـا . توی دل همه جا کند؟ التته و حتما

. ولـی نـه  . ا بود که توانست مرا جا  خود کندن نمایشهشاید اول هم با همی

ایـن  . لین حرفش بـه او دل بسـتم  با او. ن اولین باری که دیدمش دلم لرییدم

ایـن را  دوسـت دارم   .خواهد؟ چه میگوید؟ کراواتش نخ نما شده مرد چه می

 :به او بگویم ولی نمیگویم  در مقابل میگوید

  ین ه به جا نیاوردید حانم روبرت؟مثل ا -

عتـراض  تایگیها آنقدر کم حرف شده ام که حتی سـارا هـم ا  . چیزی نمیگویم

. کم کم دارم مثل پرستو الل مـی شـوم  شاید . نمیزنیمی ند که با من حرف 

ل شوم روبرت مرا دوست خواهـد داشـت؟ مگـر نـه این ـه پرسـتو الل       اگر ال

 :باره میگوید مرد منتظر است و دو است؟

  .دکتر جابر هستم -

ولی او دیگر . حتی  او را ای یاد برده ام. دکتر جابر؟ فراموشیم چقدر ییاد شده

مد خشک و خـالی  حتی یک خوش آ .اید چیزی بگویممثل این ه ب. پیر است

که چسپ یده باشند بـا یور  انگار  لتهای ماتیک خورده ام. میتواند نجاتم دهد

  :میگویم .میشوند اای هم جد

  .امیدوارم خوش بگارد دکتر -

  .التته خانم روبرت -
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؟ یـا  چرا کراوات نو نمیپوشد؟ او هـم ای نروتمنـد بـودن میترسـد    . رد میشوم

همسرش به او خیانت کـرده و او در مـاجرایی عجیـب تصـمیم گرفتـه      این ه 

مـن   ای تنهایی و دل گیریش آگـاه شـوند؟   است کراوات نخ نما بپوشد تا همه

بـا این ـه کـارم    . ای ییتا و ناینینم را کوتاه کردمهم همین کار را کردم و موه

بایـد بـه مـن    : بیش ای حد بود اما روبـرت فقـط گفـت   نشان دهنده ی رنجی 

مها بلد است موهایت را یک آرایشگاه خو  ینانه بهتر ای این مستخد. میگفتی

به عمق قضیه پی نتـرده   او اصال. بعد ای آن حرفش بیشتر رنجیدم. کوتاه کند

ای آن اشـتهایم   بعـد . یند هیچ احمقی باهمسر ییتایش اینطور حرف نمی .بود

و گاهی پـیش او کـه   نمیتوانستم با سارا ییاد حرف بزنم . کم شد و الغر شدم

را  نوشـیدنی مثل این ه یـک دور دیگـر سـینیهای    . گرفت  بودم گریه ام می

حاال راحت . بردارم و روی آن متل بنشینمبهتر است من هم ی ی . میگردانند

ورده و با آن کلنجـار  یرون آروبرت پیپش را ب. گارانم تر مهمانها را ای نظر می

یـا  . وابسته بـه آن پیـپ لعنتـی اسـت    مانی انگار وجودش در این مه. رود می

نوشـابه   لیوان. گیرد خنده ام می. بدون آن پیپ کسی او را نمی شناسدشاید 

با عصایش به طرف روبرت مـی   .این هم آقای تیمسار. ن ت ان میخوردت ا ام 

و به کسی اشاره کرد کـه  آن را روی میز گااشت . لیوانی در دستش است.آید

 رسـید و  حـاال . هنـوی نیامـده  . ینم چه کسی استنگاه می نم بت. نزدیک شود

تیمسار هم با صـدایی کـه   . روبرت سرش داد میزند. من ای پشت او را میتینم

. جوان سرش پایین است و بر میگردد. یتا میشنوم به او چیزهایی میگویدتقر

. رکی است که ای من ش ایت کرده بود؟ خـب همان پس .نیم رخش را میتینم

نوقتها چقدر ای ایـن  آ. او به دخترم نگاه کرده بود. یت شدهدیگر برایم بی اهم

کنـد دیگـر آ  ای سـرم     ولی وقتی روبرت به من خیانـت مـی  . اتفاق ترسیدم

؟ بهتـر  گفتم مـن . ن هم به من هم به دخترم نگاه کندبگاار این جوا. گاشته

یانـویم بـه     .می ایسـتم حاال که . را یودتر خالی کنم نوشیدنی اماست لیوان 
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بلند کـه  . م مستخدمها کمی آنطرفتر بگاارند باید بگوی. ز شیشه ای خوردمی

د درست گفتـه و وین اضـافه   حتما مهتا. سنگینی می کنم شوم احسال می

را بـر   تیمسـار کالهـش  . متـوجهم میشـود  . روم به طرف روبرت می. کرده ام

مانـده   می دانم کـه لتهـایم ای   .دهانم را بای می نم. میدارد و دوباره می گاارد

  :می درخشد نوشیدنیی 

 ؟ االن با کی حرف میزدی -

  .گفته بودم حق ندارد به مهمانیها بیاید. با رستم -

 ؟االن کجاست.ای اول باید ف رش را می ردی -

  .ف ر کنم رفته باشد بیرون. دانم نمی -

ای دری آنطرفتـر  . به طریی عجیب نگاهم می نـد میگـارم  ای او و تیمسار که 

یـک  چنـد ین سـالم می ننـد و    . شـوم  وارد راهـرو مـی   دور ای چشم روبرت

. وارد حیـاط میشـوم  . پاسـخی نمیـدهم  . مستخدم میگوید که میوه کم است

ا ستیلهای پهن کنارش ایستاده مردی ب. شود متوجه ام نمی. جوان را میتینم

می ـنم کـه    اشـاره . رستم برمیگردد و مـرا میتینـد  . به او اشاره می ند. است

دسـتم را بـه طـرفش    . گوید و به طرفم مـی آیـد   مین مردچیزی به آ .بیاید

 :میگویم.ی ند و دستم را میگیردنگاهم م. میگیرم

 .ای حاال آیادی که در مهمانیها شرکت کنی -

 ... ولی آقای روبرت  -

  .گفتم که آیادی بیایی -

لف یدن آیا فقط به خاطر سـای مخـا  . دانم لجم گرفته یا چیز دیگری استنمی

اندگی تردید در دلم ریخت ولی یود خـود را قـان    . را کردمبا روبرت این کار 

 کردم که وقتی روبرت به من خیانت می کند بهتر است با هر کاری کـه مـی  

 بیشتر بین ینها مـی . طرفی سارا االن چهارده سال دارد ای. کند مخالفت کنم

بیچـاره  . به قـول تیمسـار خطـری نـدارد    . و این جوان هم ایدواد کرده. ماند
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مـردی  . لی درست کنار دست او ایستاده اسـت ار نمی داند که خطر اصتیمس

و بعد خودش به سراغ پرسـتو مـی   که هر شب او را به چیزی سرگرم می ند 

نگـار ای یـک   ا. برگشتن به سـالن احسـال خـوبی دارم    به هر حال موق . رود

باید  نتقام راا. اما نه. ت ه ای ای انتقامم را گرفته ام. خشم عمیق خالی شده ام

دخترهـای   .مت سارا میرومدارم به س. همچون خودش. ی سره و ی جا گرفت

او هم دارد تتدیل بـه ییتـای مطلـق مـی شـود و      . جوان دورش را گرفته اند

حـاال  . در همـان آلتـوم لعنتـی خواهـد گااشـت     حتما هاریس ع سهایش را 

. آنها را ای سـارای مـن جـدا مـی کنـد      موهای سیاهشان. دخترها کنار رفتند

برای این . رند نگاهمان می کننددا. گیرم و به گوشه ای میترم دستش را می

کنیم مثل کاریست کـه یـک شـعتده بـای      دخترها و ینها هر کاری که ما می

رفـتم   شاید اگر من به دادگـاه مـی  . گفت تیمسار درست می. دهد انجام می

اتی باخت و من و سـارا تتـدیل بـه موجـود     همه ی شعتده باییهایم رنگ می

دخترها و ینها اما حاال  .ن نمیچرخیدمیشدیم که دیگر هیچ نگاهی به سمتما

 : سارا میگوید. و سارا هم به آن نگاهها محتاجیم انگار من. به ما نگاه می نند

  .همه ای لتاسم تعریف کردند -

  .فعال به من گوش کن. دخترم  -

  .بگو مامان -

یعنـی  . را بفهـم منظـورم  . تو ای همین االن یک خانم محترم هستی -

 . ه تو بی احترامی کندهیچ س نمیتواند ب

 ؟اتفاقی افتاده. نمیفهمم -

زنم و نگاهش اما من لتخند می. کند سارا با نگاهی پر ای تردید به من نگاه می

 .صاف و براق می شود
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یفهای ییـادی ای  تعر. خواستم اعتماد به نفست باال باشدفقط می. نه  -

ن تعریـف ایـن اسـت کـه شخصـیت      اما بهتـری . تو میشود می دانم

  .مح می داری

 ؟ شخصیت مح م -

انگار میخواستم چیـز دیگـری    .هم نمیدانم چرا گفتم شخصیت مح م خودم

دختـرم منتظـر پاسـخ مـن     . ولی حاال سعی می کنم توضیحش دهـم  .بگویم

او هـم  . بیـنم کـه بـه کـاترین گیـر داده انـد       است و ای طرفی دخترها را می

 ییتاست 

ــی شخصــیتی - ــد  یعن ــیچ س نمیتوان ــه ه ــی   ک ــی احترام ــه آن ب ب

قسمتی ای این شخصیت به خاطر خـانواده ات اسـت و قسـمت    .کند

  .بزرگش خودت هستی

آنجــا کنــار دســت کــاترین ی ــی ای   .مــن راه مــی افــتم. ســارا دور میشــود

شده و صورتش پر ینی که حاال قدش کوتاهتر . مستخدمهای قدیمیم ایستاده

بـروم  . ت کشیده سراغ من بیایـد این وض  خجال حتما با .ای لک و پیس است

 :گوید  می .کند نگاهم می. دستش را میگیرم. طرفش بهتر است

  .خانم روبرت هیچ فرقی ن رده اید -

 ؟ یعنی همان دختر گلت هستم -

 پس چی؟. همان -

. چون خودش فریندی نداشت. گفت تو دختر گل خودمی همیشه به من می

ـ   این ین نمـی . ددش هم می رسیآنوقتها قدری ییتا بود و به خو ه توانسـته ب

. اگر هم بوده باشـد . بوی او را که نمی دهد. من خیانت کند و با روبرت نتوده

اما مردها تا نیمه شـب  . حاال موق  رفتن ینهاست. من که آ  ای سرم گاشته

 ای کله شان نپرد ول نمی تانیر نوشیدنیها تا . مانند و پاسور بایی می نند می
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روی متلها هـم خـالی   . دور هم روی میزها نشسته اند. سمتشانروم می. کنند

  :روبرت می آید. شنوم صدای چند سالم می. نیست 

 راستی تو گفتی بیاید؟. دوباره آمد -

  رستم را میگویی؟ -

  .بتین شیوا این جوان قول داده بود نیاید پس خودم را؟ -

  .دهیم کنند که چرا راهش نمی اگر نیاید مردم شک می -

 سارا چه میشود؟ پس -

  .سارا با من -

نگـار گوشـت مـن ییـر     پیپش را طوری پک میزنـد کـه ا  . روبرت بر می گردد

من هم خیلـی چیزهـا    ولی. دوست ندارد با او مخالفت کنم. دندانهایش است

تیمسـار  . وسـت نـدارم جسـمم عاطـل و باطـل باشـد      مثال د. را دوست ندارم

 سورهای توی دستش نگاه میعصایش را بین پاهایش  گااشته و به ردیف پا

میخواهـد پرسـتو را تنهـا     ایـن مـرد چقـدر    .چشمهایش را تنگ کـرده . کند

همه چیز این خانـه عـادت    به. گوید او عادت کرده است همیشه میبگاارد؟ 

نگـاه تنـدی بـه    . دانم به چه چیـزی عـادت کـرده    من خو  می. کرده است

در . ینهـا خوابیـده  سـر و صـدای   . گردمکنم که بر پشت می. کنم روبرت می

مثل این اسـت کـه آدم   . شود حالی که پا تند می نم مردی روبرویم ستز می

امـا   .چقدر تغییـر کـرده  یک مرتته با یک آینه ی قدی روبرو شود و ف ر کند 

معلـوم  . دستمالی به صورت خیسش مـی کشـید  . اینتار واقعا کسی دیگر بود

ـ   منتظر اسـت  . تفاده کردهبود ای دستشویی حیاط اس سـتیل  . رومکـه کنـار ب

همین چند لحظه  چهره اش را به گمانم. د و استخوانیپهنی دارد با دماغ بلن

. می تپانـد دستمال را توی جیب شلوار . آنوقت دور بود. پیش در حیاط دیدم

 :گویم می. نگاهش پایین است. بینم مستاصل است می

  .ندیده امقتال  شما را  -
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کنم چهره اش کـامال ضـمخت    نگاهش میحاال که . صورتش را باال می آورد

 .دهد بوی سیگار تندی می. چشمها انگار ای سنگی شفاف هستند حتی. است

 :گوید می

 .... قرار است مدیر  .هرمز هستم خانم روبرت -

 بیلیارد؟ پس شما هستید؟. اوه  -

  .ولی شناختم. ام من هم شما را ندیده. بله خانم روبرت -

 چطور ؟ -

 .ای نگاهتان خانم روبرت -

نگاه کردن ای باال به پایین دست؟ تحقیـر   ؟ یک جورمگر نگاه من چطوریست

 : میگوید. ش نگاه یک صاحتخانه است به مهمانحتما منظور. ؟ نه

  .ای آشنایی با شما خوشوقتم -

بـرویم  . ولی روبرت چیـزی بـه مـن نگفتـه    . من هم همینطور جوان -

  .پیش روبرت

همه . زنمیروبرت را صدا م. ومر بی آن ه منتظر پاسخش باشم کمی عقب می

ین حال کـراواتش را را صـاف   روبرت می آید و در ع. ناگهان ساکت می شوند

کراوات ، کـت و شـلوار   . خود را به این چیزها مشغول کرده همیشه. می کند

الن مهمانی ، پیپ، سیگار ، تمرین راه رفتن و تمرین حرف یدن بـا مـدیر فـ   

ه رخ کشیدن یبان فارسـیش کـه اگـر مـن     و ب شرکت یا فالن بایرگان ایرانی

اواتش را برای چـه کسـی صـاف    ولی حاال کر. گرفت نتودم هیچوقت یاد نمی

بـه مـن   ؟ یادم می آید که خیلی وقت است دیگر شتها موق  خـوا   می کند

جـوان همـان جـای    . میرسـد . گیـرد  غصه ام می. نمیگوید کراواتم را بای کن

 :میگویم. خودش ایستاده

  اهت را به من معرفی نمی نی؟باشگ تو مدیر -

 :میگوید. کند به جوان نگاه می
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  .این ه هرمز خودمان است -

  هرمز خودمان است؟ -

 حاال با هم آشنا شدید؟. قت نشد و. جانبتخش شیوا  -

بـه هرمـز   . گردد سـر بـاییش   روبرت با عجله بر می چقدر روبرت را بتخشم؟

 :میگویم

 روع می نی؟حاال کی کارت را ش. میتوانی بیشتر بیایی -

 .هر وقت توپها برسند خانم روبرت -

 .نمیتوانم خنده ام را پنهان کنم. ای این جمله اش خنده ام گرفته

  توپها؟ -

ییتاییهـا را  شاید چون ع ال نیسـت انـدایه ی   . یند ولی او حتی لتخند نمی

شاید ییتایی من را هاریس . تاییهایی که در آلتوم حتس میشوندیی. نمی داند

 .ینـد ن آلتومها حتس کرده و حاال هرمز چیزی ای ییتایی مـن نمیت تماما در آ

 : میگویم  .مچنان بی هیچ انعطافی مانده استچهره اش ه

 .ی استروبرت همیشه میگوید اختصاص. بله. آن توپهای بیلیارد -

 . مشخصات خاصی دارد. بله خانم روبرت -
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10 

 
ـ   ر مرکـز شـهر  ک خانـه ی کوچـک د  هرمز با پولی که ای روبرت گرفته بود ی

 اجاره کرد و یک دستگاه جیپ روبای که سرعتش تا چهل و پنج کیلومتر مـی 

 هر روی به باشگاهها سر میزد و کم کم تمام آن ام اناتی که مـی  .رسید خرید

گفـت   مندانه چیزهایی را که می آقای روبرت سخاوت. است را فراهم کردخو

که همیشـه دوسـتش    ای این ه توانسته است شغلی. در اختیارش می گااشت

تنها چیزی کـه   . ییاد به دست آورد خوشحال بود آنهم با درآمد ، داشته بود

شـدت مـی   کرد گرمای سنگین و خفه کننده ای بود کـه گـاهی    ا یتش می

 عینک آفتابی بـا کـاله حصـیری هـم نمـی     . شد خود منزجر می گرفت و ای 

وی کـه میگـارد   کـرد هـر ر   اما حس می .توانست ای گرما و شرجی هوا ب اهد

حاال دیگر تمـام اهـالی خانـه ی    . به این هوا و مردمش عادت می کند بیشتر

روبرت و کسانی که رفت و آمد می کردند را می شناخت و بـا آنهـا احسـال    

مانـد و   شتها وقتی به خانه بر می گشت منتظـر رسـتم مـی   . دراحتی می کر

امـا  . یدنـد  مـی گاهی تا پاسی ای شب با هم درباره ی گاشته و حـال حـرف   

د و دختـر آقـای روبـرت چیـزی     رستم هیچوقت ای ماجرای عاشـقانه ی خـو  

در آن خانه کاری مخفـی انجـام   او قرار بود . چون قرار بود مخفی بماند.نگفت

 تیمسار به او گفته بود که چه کاریست و ای ف ر کردن به آن لـات مـی   .دهد

رستم فقط میدانسـت  . تگرف اما  معلوم نتود چه وقت این کار انجام می. برد

الی خـود  که راه یافتن به آن خانه و استخدامش در آنجا خیلی ای مش الت م

پـس  . ده بـود و این راه را ای طریق تیمسار طی کرو خانواده اش را حل کرده

رسـتم ایدواد  . ماند تا کارش را ای دست ندهـد  باید به تیمسار وفادار باقی می
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که اگـر اهـالی خانـه ای هرمـز دربـاره ی او      و این نگرانی را داشت ن رده بود 

تیمسار بـه او  . همه چیز به قول تیمسار لو برود بپرسند او راستش را بگوید و

اینطـوری برایـت   . دواد کـرده ای و بی ـاری  گویم که تو ای من می: گفته بود

به همین خاطر بود که آنشب این بحث را با هرمز پـیش کشـید و   .بهتر است

 : گفت 

  .دواد کرده باشه بیشتر تحویلش میگیرنآدم اگر ای -

 ؟ یرن؟ تحویلت نمیگچطور -

وگرنـه  . اول گفتم ایدواد کرده ام و خالص من ای روی. برع س رفیق -

 . می کردنهیچوقت استخدامم ن

نپرسـیدند   ؟ پس چطور ای من؟ نمیفهمننی چه؟ باالخره که چییع -

  ایدواد کرده ای یا نه؟

  :بعد گفت. فهمانده بود کافی بود هرمز  همین قدر که به. هرمز س وت کرد 

 . هوایی تایه کنیم. بریم بیرون. واد امشب خونه نمونیمدلم میخ -

  .ولی ماشین با تو. باشه بریم -

 :بیرون که رفتند رستم گفت

 ؟میخوای یک بار خو  بریم -

 ؟ بار برای چه -

 تنها جاییه که میشه هوا عوض کرد  -

  :گفت. هرمز خندید

 .اگه هست بریم. ری موندمخیلی وقته تو خما -
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ماجرای آقای تیمسار و رستم در واق  ای وقتـی شـروع شـده بـود کـه آقـای       

ای در روبرت ساعتش را به ی ی ای مستخدمها داد تا بـرای تعمیـر بـه مغـایه     

قه ی ییادی داشت و همیشه به این ساعت عال .نزدی ی ساختمان منزل بترد

اما صاحب مغایه ساعت . مری ایی اصلهساعت مثل خودم یک آ این: می گفت

یمان بـود بـا    و این هم. ی مغایه را یک هفته را تعطیل کرده بودسایی به علت

یـک  . و دیدار هر شته ی روبرت با پرستوبستری شدن تیمسار در بیمارستان 

مـد و  ا برایش گفت پرستو ای تخت پـایین آ شب که روبرت داستان ساعتش ر

خواهی ع س پدرت را بای هم می چیه؟: روبرت گفت. کشویی فلزی را بای کرد

ولی  .باید صتر کنی عزیزم. گیریم انتقامش را می. نشانم بدهی؟ من که گفتم

پرستو برگشت و اینتار به جای ع س پدرش که در آن کشـو پنهـان می ـرد    

 : گفت. گرد ینجیر دار کف دست کوچ ش داشتیک ساعت 

  .مرد آمری اییفعال این را داشته باش  -

 . اوه  -

وش سـاعت بـای شـد و    روبرت ساعت را گرفت و با فشار روی ت مـه ای سـرپ  

 :گفت. ر ییتا بود که چشم روبرت را گرفتساعت آنقد. صدای آهنگی آمد

 می توانم بخرم؟ -

  .این را نه -

  .پس تا وقتی ساعت خودم برگردد امانت پیشم باشد -

 .مرد آمری اییالتته  -

پدرش است که بعد ای اعـدامش ای ینـدان    پرستو نگفت که ساعت تنها یادگار

شـاید پرسـتو   . و مـادرش سـاعت را بـه او داده بـود     برای آنها فرستاده بودند

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



 

131 

هیچگاه به  هنش نرسیده بود که ساعت را مم ن است بارها و بارها تیمسـار  

عدام ساعت را ای پـدرش گرفتـه   در یندان دیده باشد یا حتی خودش قتل ای ا

قدرت خـود را بـه هـر دو    تی ای طرف پرستو هم بود تا اما ام ان شیطن. باشد

قتـل ای  . یادت ای تیمسار به بیمارستان رفتروی بعد روبرت برای ع .نشان دهد

وقتـی کنـار   . ورود به ساعت ینجیر دار نگاه کرد و دوباره در جیتش فرو بـرد 

  :ی صندلی فلزی نشست تیمسار پرسیدتخت تیمسار رو

  .فتاده اندخانم روبرت حتما به یحمت ا -

 . خانمت سر میزنهالتته بیشتر شتها به . نه تیمسار  -

  .بهتر است یودتر خو  شوم. گویم همین را می -

  .صتور باش پیرمرد. خو  میشوی -

. ت را ای جیـب شـلوارش بیـرون بیـاورد    در این هنگام روبرت ایستاد تـا سـاع  

دای وقتی درپوش بـای شـد و صـ   . خورد ت ان ت ان می آن دنتاله ی ینجیری

رداند و نگاهش را به اهنگ شنیده شد تیمسار صورتش را به طرف روبرت برگ

بـه روبـرت   . انگار درست به یندان برگشته بـود  با آن آهنگ. دست او دوخت

 : گفت

  توانم بتینم؟ می -

وارونـه کـرد و بـه    اما تیمسار ساعت را . روبرت ساعت را کف دستش گااشت

فلزی ساعت بود را پیدا کـرد   خطهایی که روی سطح. پشت آن دست کشید

بعد در حـالی کـه دهـانش خشـک     . شد که این همان ساعت استو مطمئن 

روبـرت  . شـد سـاعت را برگردانـد    شده بود و نگاهش به همه چیز خیره مـی 

قـه چـه   اما هرگز نفهمید که در عـرض آن چنـد دقی  . خداحافظی کرد و رفت

ت بـه جـز ای پرسـتو ای    تیمسار فهمید که روبر. ضربه ای به تیمسار یده است

و همانجـا  . ه است ساعت را به دست آورده باشدتوانست هیچ س دیگری نمی

وقتی در مالقات بعدی روبـرت  . رابطه ی خیلی نزدیک آنها پی برد بود که به
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و بـه صـاحتش پـس داده     گفت که ساعت را فقـط چنـد روی امانـت داشـته    

انتقـامی سـخت ای    در ف ـر ای همان لحظه بـه بعـد تیمسـار    . مطمئن تر شد

نسته بود روحیه ی خـود را  در این مدت با هوشیاری و ییرکی توا. روبرت بود

کـرد تـا    گاهی که روبرت به خیال خود او را به چیزی سرگرم می. حفظ کند

امـا انتقـامی   . را با چشم تا پله ها دنتال می ـرد بتواند سری به پرستو بزند او 

ه نتود و ای طرفی می خواست این که او در نظر داشت ای دست خودش ساحت

نـاه را  بل ـه گ . دهد که خود فدای این مسئله نشود کار خطیر را طوری انجام

در  هـن پلیسـی خـود     بارها با خود ف ر کرد و. به گردن کسی دیگر بینداید

چه بسـا شـتها   . خشم و کینه اما یافتن راه را کندتر کرده بود. کند و کاو کرد

گشت و کینه ی خود را بـه روبـرت در خیـاالت     و میکه تا صتح پهلو به پهل

آن  امـا بعـد  . رسـید  خود چند برابر می کرد تا جایی کـه بـه کشـتن او مـی    

بعد ای نشستن پای منقل و فرو دادن دود . محافظه کاری به سراغش می آمد

بـه  . توانست به دورترها هـم ف ـر کنـد    شد و می تریاک  هنش منتسط می

رسـتم  . ر پایان به یاد رستم افتادو د. و برش بودند ته و ادمهایی که دورگاش

حتمـا او نیـز   . شق به سارا بـه حـد جنـون رسـیده بـود     همان کسی که در ع

اعتنـایی کـرده انـد     دوست داشت ای این خانواده که به عشق یا هول او بـی 

رستم که پس ای تهدیـد تیمسـار در   . پس به سراغ رستم رفت. انتقامی بگیرد

ه بود و به دکان چسپیده بود وقتی تیمسـار را دیـد کـه در    الک خود فرو رفت

عصـایش را بـه    اما تیمسار نوک. ت صتح وارد مغایه اش می شد ترسیدآن وق

ینـد   درست مثل دم جنتان ی که دمش را به یمین می. یمین ید و سالم کرد

رستم بی اختیـار   . لتخندی ساختگی بر چهره داشت. و بعد آوایش را میخواند

  :دست کشید و گفتدلی فلزی روی صن

  .بفرمایید قربان -
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خواهد کـل   به اطرافش  نگاه کرد و مثل یک مشتری که می. تیمسار نشست

 :مغایه را بخرد گفت

 ی اینها چقدر می ارید رستم خان؟ همه -

 .قابلی  ندارد قربان -

  :تیمسار گفت. ود و خیره به تیمسار نگاه می کردرستم ایستاده ب

 .ربانی نیامده امشه من ای. بنشین پسر -

ای جیــتش پاکــت  تیمسـار عصــایش را الی پاهــا گااشـت و  . رسـتم نشســت 

 :بعد نخی روشن کرد و گفت. به رستم تعارف کرد. سیگاری بیرون آورد

من برای آقای روبرت کـار مـی   . ندفعه هم ای شهربانی نیامده بودمآ -

 .کنم

- ......................... 

  :ثل باد بزن ت ان دادتیمسار کالهش را برداشت و م

 ؟ ای گرم کار کردن سخت است نهاین هو تو -

  .ولی کار است دیگر. التته قربان -

را بعد در حـالی کـه دود   . ا روی سرش گااشت و خو  تنظیم کردکالهش ر

 :بیرون میداد سرش را نزدیک کرد

درآمـد   برمت جایی که چند برابـر اینجـا   می. میخواهم کم ت کنم -

منظورم همانجاست کـه خـودم   . سختی هم نیستکار . داشته باشی

 . خانه ی آقای روبرت. هستم

انگار تیمسار ناگهان توسـط  . و خودش را عقب کشید. رستم ابروها را باال برد

 : گفت. نهان گندیده باشد و بوی بدی بدهدیک نیروی پ

دانم کـه هـر جـا باشـد درآمـدم ای       التته می. این محال است قربان -

 . ولی آنها ای من متنفرند یشتر استاینجا ب
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ی به طری حنده داری کـج و راسـت   تیمسار خندید و بدن الغرش روی صتدل

 :گفت. شد

صـال  ا. راضیش می کـنم . ند سال با آقای روبرت دوستی دارممن چ -

هـر  . فقط به حرفهای من گوش کـن . تو کاری به اینها نداشته باش

  .شوی مطمئن باش استخدام می. چه گفتم انجام بده

 ؟ولی مثال چه کاری. چشم قربان -

کـردی   مثال آنها برای این ه دیگر ای تو و کاری که با دخترشان مـی  -

چیزهـای  و . کنی که ایدواد کرده ای و بی ـاری  نترسند باید وانمود

 ؟ حاال موافقی. دیگری که برایت خواهم گفت

 .هچرا که ن. التته قربان  -

لوم نتود بـه چـه   مع .ایش طی کردا دور مغایه را با عصتیمسار ایستاد و دور ت

وقتـی تیمسـار   . لحظه ها برای رستم کـش مـی آمدنـد   . چیزی نگاه می کند

دسـتها را بـه   . ش حالت جدی تری به خـود گرفتـه بـود   دوباره نشست صورت

 : صایش ت یه داد و با لحنی جدی گفتع

خـواهم کم ـت    درست است که مـی . ماند  پس فقط یک چیز می -

  .انی که باید ای این کارم سودی بترمد کنم ولی خودت هم می

تمـام حرفهـای تیمسـار را    . م ای کرختی بیرون آمد و حرکـت کـرد   هن رست

او بـرای آن  . خود دانست و تصـمیم گرفـت بگویـد نـه    نقشه ای برای نابودی 

ای او بـاد بگیرنـد یـا بالیـی      خواهنـد  پس حتما بای می. خانواده کار می کند

 :تیمسار گفت. سرش بیاورند

  .لتته در این سودی که من میترم تو بیشتر کیفش را می نیا -

  .فهمم قربان منظورتان را نمی -

ایـن  . بهتر است خو  به حرفم گوش کنـی . را نفهم احمق منظورم -

ولـی کـاری کـه ای تـو     . دهـم  کار ساده ای نیست که من انجام می
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در ضمن حتما متوجـه  . آسان است میخواهم آنجا انجام دهی خیلی

مـی دانـی چـه    . که اگر قتـول ن نـی بـرع س مـی شـود     شده ای 

 کارهایی ای من ساخته است؟

و کـاری را کـه   . ه تر همه چیز را برایش توضـیح داد بعد تیمسار خیلی آهست

ستم در این مدت رنـگ بـه رنـگ    ر. نجام می داد دقیقا برایش شره دادباید ا

مـت  سـرش را بـه عال   .حالتهای مختلفی به خود می گرفت صورتش. می شد

حرفهـای تیمسـار   جم بزر  و پیچ در پیچ فهمیدن ت ان میداد و گاهی در ح

کردنـد کـه معاملـه ی منصـفانه      در پایان هـر دو قتـول   .خود را گم می کرد

دست همدیگر را فشردند و تیمسار به او گفت که منتظر خترش باشد . ایست

فهمـی   میحاال آقای روبرت  :راه بایگشت همه چیز را مرور کردتیمسار در . 

چون کارم را بـدون سـر و صـدا    . التته شاید هیچ وقت نفهمی. من کی هستم

پس آن رخت دامادی و آنهمه اشتیاق برای این ه مرا با خرد . دهم انجام می

مـن  . بود که ای ینت سیر شده بودی؟ خـب  خودت داماد کنی فقط برای این

اظر شـد  که ح خوبه ؟ آنقدر به ین من نزدیک شدی. هم ای ینم سیر شده ام

و  حقه ای بـه  ولی خ. ا دوست داشته باشدتو ر ساعت پدرش را به تو بدهد؟

 کنی دوستت دارد ولی او هم مثل پـدرش ای  تو ف ر می. کار برده این پرستو

توانست حرف بزند تا حاال هزار  اگر می. هر چه آدم نروتمند است متفر است

پسـره رسـتم همـون کـاری رو     ایـن  . خوبـه . بار این را به تو گفته بود لعنتی

اول باید یک قصه ی خو  برای روبرت و ینش بسـایم  . یخواممی نه که من م

امـا رسـتم   . بیفته و هر چه من گفتم قتـول کـنن   که ای ترل عقلشون ای کار

همانطور به جلو خیره . ها روی صندلی نشست و ت ان نخورد مثل جادو شده

مغایه و هر چـه در  .  هنش ت رار کردرا بلند بلند در  ماند و آنچه شنیده بود

خود را بزرگتر و باهوشتر ای آن می دانست . رسید آن بود به نظرش حقیر می

حرفهـای تیمسـار ناگهـان  هـنش را     . صتح تا شب در این بیغوله بنشیند که
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 تـوانم در  واقعا چرا مـن کـه ایـن همـه توانـایی دارم و مـی      : تغییر داده بود 

ایـد بـه   ب. ینهـا را دارم ر ای امن لیاقت بیشت. بنشینم بهترین جا کار کنم اینجا

وم اسـت کـه   هر چه درآمدم بیشـتر باشـد معلـ   . مادر و خواهرم بیشتر برسم

اما شـاید   .تهدیدم کرد. ای طرفی چاره ای هم ندارم. وضعمان بهتر خواهد بود

بـا تیمسـار بـه خـاطر چیـز      این همه عالقه ی ناگهانی رستم برای هم ـاری  

 . ر نیروهای غریزی و درونی آدمهاستچیزی که اسال آن ب .دیگری بود
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جانسـتون همسـر   . وبرت به مهمانی آقای جانسـتون رفـت  اول شب بود که ر

آیا همـانطور کـه    .د که به تایگی به اینجا آمده اندکاترین ین ییتا و جوانی بو

گرفتنـد؟ مـن نمـی     کاترین گفته بود اولین سالگرد ایدواجشان را جشن می

ه در خانه ماندم و سـارا را همـرا  . می دانم که ای رفتن امتناع کردم فقط. انمد

بعـد بـرای این ـه آن دسـتهای مح ـم و      . پدرش به خانه ی کاترین فرستادم

ها نیرومند را بر استخوان پر ای خواهش دستم احسال کنم  ی ی ای مستخدم

ن مقـابلم  مردی که در شـب مهمـانی ناگهـا   . را به سراغ آقای هرمز فرستادم

ای وقتی او را دیدم . معرفی کردایستاده بود و بعد خود را مدیر باشگاه بیلیارد 

گشـتم تـا کینـه ی     انگار او همان کسی بود کـه دنتـالش مـی    .منقلب شدم

کسی که مـی توانسـت مـرا ای    . تت به خیانت روبرت را فرو بنشانمدرونیم نس

هـر بـار بـه طرفـی      بـود و  این بریخ ناخوشایندی که درونم را به بایی گرفته

برگشتن مسـتخدم در   ؟ در فاصله ی رفتن ومدآیا او می آ. میراند نجات دهد

. ینـه ی ورودی اتـاق کـارم نگـاه کـردم     چند بار خـود را در آ . راهرو قدم یدم

رفته بود و لتال ی دست سـتز  چهره ای که دوباره جان گ. و بور موهای بلند

اما هاریس کاری بـا مـن کـرد    . وشیدمهمان لتاسی که برای هاریس پ. به تن

 همـان .  ر کردم که یشت و ناخواستنی هستمواقعا ف. مکه ای خود متنفر شد

ولـی هـاریس بـا    . مربوط به آن نتـود . شب بود که موهایم را کوتاه کردم؟ نه

توضـیحاتش  . می دانست هیچ تمایلی به مـن نداشـت  این ه مرا ییتای مطلق 

. عـاا  آور بـود   امیال غریـزی بـرایم   وتش با درباره ی هنر ییتاشناسی و تفا

آنقدر مشتاق بـودم  . رسد مستخدم آمد و گفت که تا چند دقیقه ی دیگر می

در اتاق کـارم روی متـل   . یدم و مستخدم دوباره همان را گفتکه دوباره پرس
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بهتـرین   .م بین تیک تاک ساعت گیـر کـرده بـود    هن. نشستم و منتظر شدم

. داردشب مهمانی فهمیـدم کـه بـه سـیگار عالقـه      . منوع سیگار را آماده کرد

. امـا مهمتـر ای همـه خـودم بـودم     . به اندایه کافی و میوه و تنقالت نوشیدنی

آیـا  . باشـم  هر نـوع نوشـیدنی   خودم که باید برای او جاا  تر ای سیگارها و 

اما دیدن موهایم که صـورتم را  . یم را پس یدم و دوباره برگرداندم؟ موهابودم

. گـرفتم  ؟ باید خود را جدی تـر مـی  ده باشد چه چیز را عوض می کندشانپو

انگار مردی که من خواهانش . بر در آمد و بعد در نیمه بای شد صدای تقه ای

یـزی  چ. رگشتن در را نیمه بای گااشـته بـود  بودم در تردیدی برای آمدن یا ب

ا دوبـاره  در ر. خـودش بـود  . در تا آخر بـای شـد  . گفتم مثل بفرمایید یا بیا تو

دوست داشتم در همـان  . مح م و نیرومند. ایستادروبرویم . مدآبست و پیش 

حالت می ماندیم و این ام ان وجود داشت  که بشود بی هیچ حرفی تنهـا بـا   

 :گفت . ای اندوه درونی همدیگر با ختر شد چشمها تمال

  .فورا آمدم. رت، به من گفتند با من کار داریدخانم روب -

حـاال  . با هـم صـحتت کنـیم   فقط خواستم . ی هرمزخو  کردی آقا -

 .بنشین

معجـونی ای تمـام چیزهـایی بـود کـه      . نشست و من به صورتش نگـاه کـردم  

 : گفتم . معموال در مردهای جوان وجود دارد

 .مثل یک دوست با من حرف بزن. دوست دارم با من راحت باشی -

 .بله خانم روبرت -

 :بعد گفتم. خم شدم و سیگاری برداشتم

 امتحان نمی نی؟. ستگار خوبی اسی -

 .التته -
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وقتی ایـن کـار را کـرد    . شت و بعد فندک را ای دست من گرفتسیگاری بردا

حرکـت دسـتها و خـم شـدنش و نگـاه      . اولین حرکت صمیمانه ی او را دیدم

 : گفتم . ه ام درست مثل یک دوست نزدیک بودگارا به چهر

 . شنیدم ای تهران آمده ای -

  .ی به اینجا عادت ن رده ام خانم روبرتهنو. ای تهران. بله -

 .کنی اگر به کارت عالقه داشته باشی عادت می -

  .آ  و هوا و نوع برخورد مردم و چیزهای دیگر. منظورم کار نیست -

پاهـا را روی  . گاهی چشم در چشم هم می شـدیم  ید  همانطور که حرف می

می فهمیـد کـه    حتما ای یقه ای که بای گااشته بودم. هم انداختم و خم شدم

دو لیوان  .ر آن افتاده و راه بایگشتی نیستاما تله ای که د. این یک تله است

. یخ را با قاشـق در لیوانهـا ریخـتم    بعد ت ه های. پر کردمشربت را تا نیمه ای 

 :هرمز گفت

  .یحمت ن شید خانم روبرت -

ر سـ وتی  دوسـت داشـتم او را د  . ه چهـره اش نگـاه کـردم و هـیچ نگفـتم     ب

لیوان را طرف او گااشتم و اینتار طوری به پشتی متل ت یه . ینی بتینماینچن

  :گفتم. فرسنگها ای او فاصله گرفته باشم دادم که انگار ناگهان

 .ای اینجا راضی خواهی بود -

  :جرعه ای نوشیدم. لیوان توی دستم بود

  ؟به نظرم تو باهوشتر ای ان هستی که نفهمی چرا اینجایی -

  :م لیوان را روی میز گااشتبعد ای شنیدن حرف. ممواظب حرکاتش بود

  .خانم روبرت من منتظر دستورم و هنوی نمی دانم -

 دستور دوستانه است؟. گفتم با من دوستانه حرف بزن -

 :کشیده بودم  جلوخودم را 
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اما من هم با تو کـار  . رت به تو گفتهاینجا کار تو همان است که روب -

  .دارم

  .بفرمایید. خب  -

ولـی  . بـا هـم حـرف بـزنیم    . مثل حـاال . گاهی تو را بتینم میخواهم -

 . حرفها بین خودمان می ماند

دوبـاره سـیگار کشـیدیم و اینتـار     . را تا آخر خورده بـودیم   شربتمان هر دو 

دیدم که هرمز انگار ناگهان تشنه شده باشـد خـم شـد و هـر دو لیـوان را ای      

ای این حرکتش موجی . رفت ی ای لیوانها را به طرف من گی. پر کرد نوشیدنی

.  ه های کهنه ی تنهایی را پاک کـرد ای شادی به درونم ریخت و مقداری ای ل

 :گفتم

 . ممنونم  -

م روبـرت و بـین خودمـان    کـنم خـان   به دوستی با شما افتخار مـی  -

  .نوشیم حاال به سالمتی شما می. خواهد ماند

 .بای هم ممنونم -

هر چیـز تلـخ یـا شـیرین     نوشیدن  لیوان را ی تاره نوشید و معلوم شد که در

پـایین بـود حـاال بـه     چشمهایش که پیش ای این رو به . سابقه ی ییادی دارد

من جرعه . مال پاک کرد با دست. نوک ستیلهایش خیس بود. طرفم خیره بود

 :و گفتم. ای نوشیدم

و مـن فاصـله ی سـنی ییـادی      حتما متوجه شـده ای کـه روبـرت    -

برای همـین  . دیگر نداریم که بزنیمرفی برای همحاال دیگر ح.داریم

شاید اطمینان به تو با ایـن سـرعت یـک     .کنم احسال تنهایی می

. ولی من دیگر تحملم تمـام شـده بـود   نوع دیوانگی به حسا  بیاید 

 متفهمی هرمز؟
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خیلـی جـوانتر ای آقـای    ف ر کنم . به من اطمینان کنید. التته خانم -

 .............چون شما هنوی . روبرت باشید

  بینی؟ پس ییتایی را در من می -

 .کردم به خودتان هم بگویم ولی هیچوقت ف ر نمی. التته -

مـی  . ندش را دیدم که چه مهربانانه بودلتخندی کوتاه ید و من اولین بار لتخ

 :گفتم. لتخندش اعتماد کرد شد به او و

حتمـا پـس فـردا شـب در جشـن       .پس فردا روی تولد روبرت اسـت  -

  .م در هر مراسمی تو را بتینمدوست دار. شرکت کن

  .من هم دوست دارم -

ن آمـده  انگار او ای دوردستی چون شهر تهرا. ای حرف یدن با او لات می بردم

چـون  . گااشـت  انـر خـود را مـی    نوشیدنیکم کم . بود تا تنهایی مرا پر کند

جریانی ای گرما که نه در بیرون بل ه درست در رگها همه چیز را به نف  قلب 

اینجاسـت کـه یبـان بـه جـای      . رود دهد و پیش می ضد عقل تغییر میو بر 

اکنون هر دو یبان قلتمان را تنـد تنـد بـه کـار     . گیرد عقل ای قلب دستور می

شـد و تمـام کلمـاتش بـوی      انگار این یبان هیچوقت خسته نمـی . بردیم می

 : گفتم . داد دوستی می

 .روبرت به من عالقه ای ندارد -

  .چطور ینی به این ییتایی را دوست ندارد. داین حرف را نزنی. نه -

  .ولی واقعا دوست ندارد -

 ر است چرا اسم شما را روی توپها حک می ند؟اگر اینطو -

 .عشق نیست. این کارش ریاست -

ی روشن دیـد و نوشـته   آنقدر دخترانه و صمیمانه حرف یدم که  هنم را خیل

 :گفت. ها را خواند

  .نم روبرتکنید خا شما خیلی آدم را وسوسه می -
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 . التته تنها برای توست -

ای چشمهایش معلوم بود که ترسی بین ما دو نفر . فهمد گفت منظور مرا نمی

 من باید در رویها و شتهای بعد این ترل را ای بـین مـی  . فاصله می انداخت 

مـرد مـورد    برای من خیلی اضطرا  آور و در عین حال مهم بـود کـه  . بردم 

کسی کـه دسـتهای مح ـم و نیرومنـدی داشـت و      . نظرم را پیدا کرده بودم 

همـین  . ید  یبان قلـب حـرف مـی    آنوقت با . نوشید  می نوشیدنی را ی تاره 

حجب و حیایی که داشت و خود را در آن حالت هوسناک ای نزدیک شدن به 

من کسی را که نه تنهـا تنهـایی ایـن    . داشت نیز برایم عزیز بود  من نگاه می

چنـد  . ایم نستت به روبرت را می یدود پیدا کرده بودم چند ماه بل ه کینه ه

 من بـا شـعف بـه او نگـاه مـی     . لحظه س وت بود و هر مز سیگار می کشید 

 : ناگهان گفت . کردم 

 کردید  نتاید اینگونه مرا شادمان می -

 ای چه حرف میزنی  -

 . ای ناگهانی دوستی با شما  -

 ترسید ؟  ای این می. خب  -

رسم تمام  هنم پر ای حرفها و ییتاییهای شما ت می. ترسم  می. بله  -

 . چیز دیگری هم هست . شود و آنگاه در کارم موفق نتاشم 

 چه چیزی ؟ -

 و اینی ی خطرناکتر است . وابسته شدن  -

 کنیم وابستگی را دور کنیم  سعی می. نه  -

در متـل فـرو رفـت و پـی در پـی عـاروق ید و       . بعد ای این حرفهـا آرام شـد   

انگار این عاروقها هر کدام کالمی باشـند ناخوشـایند بـرای     .معارت خواست 

 : گفتم . من که باید می بخشیدم 

 بهتر است بروی . شاید روبرت االن برگردد  -
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 روبرت ؟  -

. بعد هـر دو ایسـتادیم   . طوری اسم او را به یبان آورد انگار او را نمی شناسد 

 : آنگاه گفت .. دستی به ستیلش کشید 

 اشید خانم روبرت مواظب خودتان ب -

 تو هم همینطور . حتما  -

. شاید من نیز ایـن احسـال را داشـتم    .چشم ای من بگیردانگار نمی توانست 

. ؟ نمـی دانسـتم  ال ش ل گرفتن بودح در ی بعد ای روبرتآیا وابستگی جدید

شانه ای ای دلتستگیهای کوچک این فقط ن. بی اختیار به همدیگر خیره بودیم

. ایـان یـک نامـه ی عاشـقانه میگـااریم     ایی بود که در پبل ه چون امض. نتود

در را بای کرد و همچنان که . نامه های همدیگر را خوانده بودیماکنون هر دو 

خوشـحال ای آنچـه   . دوباره بـه جـای اول برگشـتم    . تنگاهش به من بود رف

 پیچیـد و بعـد محـو مـی     گاشته بود به دود سیگار نگاه کردم که در هم می

. محوشدنش را پی در پی تماشـا کـردم   . به ش ل دود سیگار بودروبرت . شد

او که مرا ای یندگی خود محـو کـرده بـود و در ایـن جـوانی ناگهـان تنهـایی        

 شد و دور خـود مـی   مطلقی را نثارم می کرد اکنون در دود سیگار حقیر می

تنها نیای به وقت بیشتری . هرمز مرا نجات می داد. چرخید و آنگاه دیگر نتود

هر چند آن وابستگی ناگهانی مم ن بود به وجود بیاید امـا ترسـی ای   . داشتم

 وابستگیش به پرستو ترسیده بود؟ آیا روبرت ای. نداشتم آن
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29 

 
ه جشن تولد آقـای روبـرت   یمان برای تیمسار وقتی فراهم شد که یک شب ب

آن شب به خاطر رسیدن توپهای بیلیارد همه ی اعضـای خـانواده   . مانده بود

 سـارا و ی ـی ای مسـتخدمها بـرای مـرور     . جز سارا به باشگاه بیلیارد رفتندبه 

تـر ای  تیمسار می دانست که موقعیتی به. کردن درسهایش در خانه مانده بود

رستم را ختر کرد و خـود نیـز بـه بهانـه ای ای     . این برایش فراهم نخواهد شد

ا در محـل  خـدمت اره . برای رفتن به باشـگاه معـارت خواسـت   آقای روبرت 

داشـتند کـه    آنهـا انتظـار  . ده بودند و کاری به چیزی نداشتندمطتخ جم  ش

بـا پـول   تیمسار تنها خدمت اری کـه بـا سـارا بـود     . آنشب را مرخصی بگیرند

او با هوشـیاری و ییـر نظـر     .کار را ی تاره انجام نداده بود اما این .خریده بود

ک شـده بـود و اکنـون در    ه او نزدیـ گرفتن خدمت ار و نوع رفتارش کم کم ب

ظرفهـای سـارا   هنگـام شـام مقـدار ی داروی خـوا  آور را در     . اختیار او بود

ا مطمـئن شـود سـارا تمـام غـاا را      خدمت ار ایستاد ت. ریخت و به اتاقش برد

فقط تا اینجای ماجرا اما خدمت ار . سپس ختر را به تیمسار داد. رده استخو

ر کرد که ای رفت و آمد خدمت ارها بـه  سپس تیمسار او را مامو. را می دانست

در ایـن هنگـام بـود کـه رسـتم وارد شـد و       . لو گیری کندطرف اتاق سارا ج

او ای پله ها . باال برود و مقداری منتظر بماند تیمسار گفت بهتر است ای پله ها

آهسته نشست و اتـاق  . می دانست که  خانم پرستو آنجاست رستم. باال رفت

ش می سارای که مدتها قتل در هوس.  هن او پیش سارا بودتمام . را بای ن رد

ف اتاق سارا رفت و در را سپس خود به طر. تیمسار مدتی صتر کرد. سوخت 

بعـد  . علوم بود که داروها انر کرده انـد م. سارا روی تخت خوابیده بود. بای کرد
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ـ     . له ها باال رفت و رسـتم را صـدا ید  ای پ . درسـتم و او ای پلـه هـا پـایین آمدن

 : تتیمسار گف. یدند آهسته با هم حرف می

مطمـئن بـاش   . کنـد  حاال کامال خوابیـده و چیـزی را حـس نمـی     -

  .من بیرون در می ایستم. مزاحمی نداری

 ولی شما مطمئن هستید؟. ه قربان بل -

 وقت رو ای دست نده پسر  -

جسـم ییتـایش در   . بعد به سارا نزدیک شد. رستم وارد اتاق شد و در را بست

هـول چـون طوفـانی درخـت     . نایک خانگی چقدر ییتـاتر شـده بـود     لتال

وجودش را در اختیار گرفت و تمام حرکات بعدیش را نه با اختیار خود بل ـه  

تیمسـار ای الی  . در او پدید می آورد انجام مـی داد با ت انهایی که آن طوفان 

 ایـن همـان  . ماهها صـتر کـرده بـود اتفـاق بیفتـد      در شاهد ماجرایی بود که

و هر چه این صـحنه را   گرفتانتقامی بود که ای روبرت به خاطر خیانتش می 

در همـان  . شـد  کرد ای میزان خشم و کینـه اش کاسـته مـی    بیشتر نگاه می

هنگام همگی در ی ی ای مجهزترین باشـگاههای سـه گانـه ی بیلیـارد جمـ       

یس هـار . ید بودند و آقای روبرت با شور و حرارت درباره ی باشگاه حرف می

ـ  . تند تند ع س می انداخت د و ای ییتـایی آن  دیگران توپها را لمـس می ردن

ن شـوهری کـه   همه به خانم روبرت به خاطر داشتن چنـی . تعریف می کردند

خانم روبرت ای آنهـا   ک کرده است تتریک می گفتند واسم او را روی توپها ح

سـرش  بودنـد خـانم کـاترین و هم   ای جمله کسانی کـه آمـده   . تش ر می کرد

همسرش که در گاشته کارمند سفارت بریتانیا بود اکنون مدیرت یک . بودند

بانک خصوصی را در اهوای بر عهده گرفته بود و قول داده بود سرمایه گـااری  

اهـوای ای نعمـت تلفـن برخـوردار     دهد تا  بزرگی در بخش مخابرات انجام می

ییـرا  . ر اسـت ه او ای طرف حز  تـوده در خطـ  خیلی ها معتقد بودند ک. شود

هرمز متوجه شد که روبـرت هنگـام حـرف یدن    . را رو کرده استنروت خود 
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وبـرت عاشـق   شاید ر :بیشتر نگاهش به طرف کاترین است و با خود ف ر کرد

برایش مثـل قتـل جـاا  نیسـت     خانم روبرت  حاال. این ین جوان شده باشد

روبـرت   در این میان فرصتی پیش آمد که هرمز و خانم پس راست میگفت؟.

 انگـار بـی اختیـار و بـدون تـرل مـی      . چند کلمه ای با هـم صـحتت کننـد   

 : خانم روبرت گفت . خواستند دوستی خود را علنی کنند

  .بی صترانه منتظر فردا شب هستم -

  .من هم همینطور خانم روبرت -

 :برت مثل دخترهای تایه بالز گفتبعد خانم رو

   .یود رفتی دوست مندیشب خیلی  -

  دیر خترم کردید خانم روبرت  خیلیو شما  -

 ؟ ای حاال شروع می شود کارت  -

  .ای فردا شروع می شود. ای فردا. بله -

 

 : تیمسار فورا پرسید . رستم ای اتاق بیرون آمد 

 بیدار شد؟ -

  .نه -

حـاال یود ای  . فهمد چـه شـده   مطمئن باش خودش هم نمی. خوبه  -

 .اینجا میروی

 چشم قربان  -

. احتیـاط در را بـای کـرد    ولی تیمسار برگشت و بـا  .رستم ای خانه بیرون رفت

بـه  . لتال سارا را مرتـب کـرد و بیـرون آمـد     .همه چیز خو  پیش رفته بود

 : سراغ خدمت ار رفت و او را به کناری کشاند 

امشب که خانم و آقای روبرت آمدند بـه آنهـا بگـو کـه سـارا خـانم        -

  .دهممزدت را چند روی دیگر می .فقط همین. سردرد دارند 
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  .بله تیمسار -

تیمسار به این موضوع هم ف ر کرده بود که شاید فردا صتح سارا بـر انـر درد   

اگر دکتـر او را  . تور بشوند دکتر جابر را ختر کنندنتواند به مدرسه برود و مج

به همین علت چند ساعت قتل ای ایـن  . شد معاینه می رد همه چیز فاش می

دکتر را در مـدت بسـتری بـودنش خـو      به سراغ دکتر هم رفته بود و چون 

فردا صتح وقتی آقـای روبـرت سراسـیمه    . تطمی  کرده بود شناخته بود او را

یادداشتی به ی ی ای مستخدمهایش داد و او نیز همراه با دکتر برگشت دکتـر  

 :رفهایش را ای قتل مرور کرده بودهمه ی ح

 اتفاقی افتاده؟ -

 :آقای روبرت گفت 

االن میگوید همـه جـای بـدنش درد مـی      .دخترم دیشب سالم بود -

 . کند 

 د سال دارد اقای روبرت؟چن -

 سال  نزدیک پانزده -

او آن  دکتر کنار سارا نشست و ای او پرسید کجای بدنش بیشتر درد می ند و

خانمهـا بیـرون    دکتر لتخنـدی ید و وقتـی دیـد   . ناحیه را با دست نشان داد

 :ایستاده اند گفت

 .این جماعت هم وحشت کرده اند انگار .مرا ترساندی آقای روبرت -

روبـرت چشـم بـه دهـان دکتـر      . لش را جم  کرد و آماده ی رفتن شـد وسای

 :داشت 

خـون ای  . شـوند  رسـند اینطـوری مـی    دخترهایی که به بلـوغ مـی   -

التته بعضی وقتها هم بلوغ مثل بلوغ سارا . درد دارند. بدنشان میرود

 .  ندک است و خانواده را ناراحت میخانم دردنا

 یعنی همین است؟ -
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 .دشو دردش یود تمام می. قرصهای ضد درد را نوشته ام  -

تیمسـار توانسـت انتقـامش را     .رفت و همه چیز به این سادگی گاشتدکتر 

ش مـی داد و در دل  حتی وقتی دکتر جابر آنجا بود به حرفهایشان گو. بگیرد

ـ    . نقشه ام حرف نداشت: شادمانی می کرد رت ؟ بـه  بتین چـه کـار کـردم روب

چنـد  . شودنامول من دست یدی من هم کاری کردم که تنها فریندت نابود 

برویـی برایـت   ین دختر با ختر می شوند و آنوقـت آ ماه بعد همه ای حاملگی ا

ی است که حتما آنوقت هم ای من میخواهی کم ت کنم و همان رو. نمی ماند

. مـال خـودت  . برش دار. پرستو هم برای خودت. من هم به تو پشت می کنم

مـن کـه ای اول   . رسـتو پ ولی وقتی رسوا بشوی نه شیوا برایـت مـی مانـد نـه    

. ی نـدارم کـه پرسـتو را ای دسـت بـدهم     حاال هم غصه ا. داشتمهیچ س را ن

 .هنوی مانده. بله. اهل این خانه بفهمند من کی هستم هنوی مانده تا

انگـار در آبـی    او که. خانه رسید در خوابی عمیق فرو رفتاما رستم وقتی به  

ولـی صـتح بعـد ای    . ر ای لات بـود به غلیظی جسم  آ  تنی کرده باشد سرشا

ر دل احسال پریشـانی و  بیداری و بعد ای به یاد آوردن آنچه انجام داده بود د

ته مانده ی این دوست داشـتن ناگهـان   . او سارا را دوست داشت. نگرانی کرد

کامال احسال کرد او تی که تا وق. یافتجریان  وجودشبه صورتی عجیب در 

کسی که دوستش دارد چه کرده بود؟ به یاد گاشـته   اما او با. را دوست دارد

انگار لات آن نگاههـا و رو برگردانـدن   . مدرسه و نگاههای دیدکی به او. افتاد

؟ دختـری  کرد اکنون سارا چه می. بیشتر ای لات کوتاه شب گاشته بودسارا 

هان رسوا خواهد شـد و ایـن همـان دختـری     که فقط چهارده سال داشت ناگ

آیـا قتـل ای هـر    . د برای رسیدن به او هر کاری ب نداست که رستم حاضر بو

نواده هیچگـاه  آن خا. محال بود. نه. می توانست به خواستگاری او برود اتفاقی

د ای طرفی دیگر مگـر خـو   مگر شرط اصلیشان این نتود؟. او را نمی پایرفتند

پس همـه ی پلهـا را پشـت سـرش خـرا        اد کرده است؟نگفته بود که ایدو
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سارا هر چند دور ای دسترل من بود . کاش این کار را ن رده بودم  :کرده بود

کـرد و دل  اما اگر این کار را نمی کـردم شـاید مـی شـد گاشـته را جتـران       

مـی  مگر خود خانم روبرت نتود کـه بـه مـن گفـت     . خانواده را به دست آورد

من خواست ایـن کـار    اصال چرا تیمسار ای می شرکت کنم؟توانم در هر مراس

اگر به آقـای روبـرت    ر با این خانواده چه دشمنی دارد؟ تیمسارا انجام دهم؟ 

 .امـا نـه  . در خواهد آورد و مرا خواهـد بخشـید  اطالع دهم حتما ای ماجرا سر 

د را تنهـا و در کشم شـی   رسـتم خـو  . تیمسار هوشیارتر ای ایـن حرفهاسـت  

توانست کاری را که انجام داده است با کسی حتـی هرمـز    نه می. ددرونی دی

گاشـته  توانست ای ف ـر سـارا کـه اکنـون بـیش ای       در میان بگاارد و نه می

 . دوستش می داشت بیرون بیاید
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21 
 

ه حد اقـل پنجـا  . ش را در باشگاه بیلیارد آغای کردای همان روی صتح هرمز کار

مدند و هرمـز ای آنهـا   آقا و خانم روبرت نیز آ. نفر برای بایی وقت گرفته بودند

آقای روبرت باییها را تماشا می ـرد و پشـت سـر هـم ای خـانم      . پایرایی کرد

مت راضی بودن ؟ و خانم روبرت سرش را به عالپرسید نظرت چیه روبرت می

هرمز که متوجه نگاههای پـر ای شـیطنت خـانم روبـرت     . ای کار ت ان می داد

د تا آقای روبـرت بـه چیـزی شـک     د به او نزدیک نشوشده بود سعی کرد ییا

زدیـک ی ـی ای میزهـا    آقای روبـرت ن . صدای موسیقی مالیمی می آمد. نترد

  :ایستاد و گفت

 می توانی بیایی . امشب دوستانم جشنی می گیرند  -

  .اگر اجایه بدهید. حتما  -

 مواظب توپها هستی ؟  -

  .التته -

. منکـ می ر دیگر را اضافه به نظرم تعداد محافظها کم هستند یک نف -

گم شدن یا دیدیده شدن هر توپ به اندایه ای برایم مهم است کـه  

  .است پای شهربانی به اینجا ب شد مم ن

 . بله آقای روبرت  -

 شتها که نگهتانها نیستند چه می نی ؟  -

فی هم برای هـر  یک قفل مخ. رها به اندایه ی کافی مح م هستندد -

همـه را  میگویم  قتل ای رفتن نگهتانها در ضمن . کدام تهیه دیده ام

  .بگاارنددر جایی در ییر یمین 

  .خوبه -
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رسـتم رفـت و   شب هنگام پس ای این ه کارهایش را انجـام داد بـه خانـه ی    

به اتـاق رسـتم   . مادرش گفت که مریض احوال است. پرسید خانه است یا نه

فـرو  و در خـود  چروکیـده  . حال او را در این حالت ندیده بـود تا به . وارد شد

 : گفت . اال آورده و به سینه چسپانده بودپاها را ب. رفته خوابیده بود

 رستم؟ -

  تویی هرمز؟ -

چه بیشتر پرسید کمتـر   اما هر. هرمز کنارش یانو ید. و ناگهان بغضش ترکید

به همه . له را ت رار می رد که خیانت کردهرستم فقط این جم. پاسخی شنید

بار و لی  حتما بای رفتی. خوبه  :هرمز گفت. دهرچیز خودش و مردم خیانت ک

. مـن رفـتم  . نوشـیدنیهای اونطرفهـا خـو  نیسـت    . ایندفه ییاده روی کردی

 .مواظب خودت باش

و خـود بـه   . نوشیده یواقعا همین ف ر را می کرد که ییاد. ای خانه بیرون آمد

 .رها بیشتمراسم ای دفعه ی پیش کم جمعیت تر بود و تعداد مرد. جشن رفت

همـه مشـغول بـایی    . ت دوباره او را به همه معرفـی کـرد  وقتی وارد شد روبر

 نوشـابه  لیـوانی  . دست به دست میگشـت  نوشیدنی سینی های . پاسور بودند

داشـت در تنهـایی بـه     انگـار دوسـت  . برداشت و روی متلی تک نفره نشست

وغ کرد دخترش به بل ای طرفی دیگر خانم روبرت که ف ر می. چیزی ف ر کند

رسیده لتال جدید و ییتایی با آستین کوتاه و دامن چین دار که مـد جدیـد   

خـودش  . ن بار به او حق داد که آرایش کنـد روی بود به او پوشاند و برای اولی

لتـال  . یظی هم در موها و هم در صورت کردهم کمتر ای او نتود و آرایش غل

ارا بـه قسـمت   سـ . خوشش می آمد یرش یش را پوشید که قتال روبرت ای آن

تعریف همـه ایـن جملـه را در     همگی ای ییتایی او تعریف کردند  ینها رفت و

آنوقـت خـانم روبـرت    . مثل مادرش ییتا و خوش انـدام اسـت   خود داشت که

یودتــر خــود را ای دســت ینهــا و دخترهــایی کــه دســتش را . طاقــت نیــاورد
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ن هم آنشب کاتری. ترین حرف بزندوسوسه شد تا با کا. میگرفتند خالص کرد

آرام آرام و بـا طمانینـه ای خـاص بـه قسـمت      بعـد  .خود را خو  آراسته بود

مردهـا بلنـد مـی شـدند و سـالم      . دها رفت و شروع به سالم کـردن کـرد  مر

د جوانی که جابه ی مر. و کمی خم شد سالم کردآقای جانستون . ند می رد

 ـه جلـب   بـرای آن . ت دنتال هرمز می گشـت اما خانم روبر. ییادی هم داشت

 هـا ی چشـم را نابـت نگـه     توجه ن ند ییاد گردنش را نمی چرخواند و مردم

هرمز ایستاد . آرام به هرمز رسید که لیوانی نیمه در دست داشت . داشته بود

 :خانم روبرت گفت. و کمی بیش ای احوالپرسی حرف یدند سالم کرد . 

  .بیشتر خوشم می آید دیرتر پیدایت کنم هر چه  -

  .رف ید خانم روبرتود حیشاینجا نم -

  .این نیمه است. بهتر است یک لیوان دیگر برداری  -

  .نیمه اش را خورده ام -

 :بود اما جلو خود را گرفت و گفتخانم روبرت در استانه ی خنده 

  .خودماتاق .  نیم ساعت بعد. کن  نوک ستیلت را هم پاک -

مز درای کـرد  خانم روبرت رد شد و پشت سر او تیمسار دستش را به طرف هر

 . ای آقای روبرت شنیدم که کارت عالی بوده : 

 .ایشون لطف دارند -

  :عصایش را دست به دست کرد و گفت تیمسار

مـی شـود آدمهـا را    . ال آنجـا حرفهـای ییـادی یده مـی شـود     معمو -

دوست دارم اگر توده ایها را شناختی فقط به خـودم ختـر   . شناخت

  .بدهی

 :صدای بلند آقای روبرت آمد

تـو  .بگاار آقای هرمز کارش را ب ند. مسار ول کن این توده ایها راتی -

  .که باینشست شدی
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 :تیمسار سرش را برگرداند

. جیها و نروتمندها قربانی می شـوند ولی هنوی خیلی ای خار. درسته -

 ؟ ای روبرت یعنی  نتاید احتیاط کردحاال آق

و به نیم ساعت  هرمز نشست و بی اعتنا به حرفها جرعه ای ای لیوانش نوشید

 : آقای جانستون گفت . بعد ف ر کرد 

  .مخصوصا برای بان ها. احتیاط شرط الیم است -

. جانستون سرگرم بایی پاسور بـود . مسار به طرف او رفت و کنارش نشستتی

  :تیمسار گفت. اما حواسش به تیمسار هم بود

  .گفتی تا آقای روبرت هم بشنود بلندتر می. آفرین -

تـایه   من ی ی که. در نانی نروتمندها باید بترسند. شنیدم: فتآقای روبرت گ

 . کو تا نروت. باشگاهم را راه انداخته ام

یک پیرمـرد کـه جـز همسـایگی بـا آقـای       . مردهای دیگر همه سر جنتاندند

 : جانستون هیچ سنخیتی با جم  نداشت صدایش را صاف کرد و گفت 

ر مـن  بـه نظـ  . ویندگوش به ینگ شـور . شناسم توده ایها را من می -

اینجا که ما هستیم اسلحه فـراوان  . حق با اقای تیمسار طغرل است

  .وای اگر به دست اینها بیفتد. شود یافت می

 :تیمسار دوباره به صدا آمد

 .ای ما گفتن بود. بله -

. هرمـز ای روی متـل بلنـد شـد    . ه بـود  نیم ساعت شده بود یا نه ؟ حتما شد

سـالن خـالی بـود بـه     . ت و ای در خـارد شـد  توی سینی گااش لیوان خالی را

ای قسمت ینها که رد مـی  . خانم روبرت حرکت کردطرف ته سالن یعنی اتاق 

کـرد   امـا ف ـر نمـی   . ا دید که کما بیش او را دیده بـود شد ناگهان دختری ر

 دختـر جلـوتر ای او حرکـت مـی    . محو ییتایی او شد. دختر خانم روبرت باشد

ای شفافیت و صـافی ییـر    شبایوهای. رفت دش میسارا به طرف اتاق خو. کرد
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سـارا وقتـی دسـتگیره ی اتـاقش را میچرخانـد      . درخشـیدند  نور چراغها می

سرش را برگرداند و هرمز را دید که به او خیره است و در همان حال خیلـی  

سـارا وارد  . ت او با خانم روبـرت را تشـخیی داد  هرمز شتاه. رود آرام راه می

انم روبـرت  خ. خانم روبرت شد وارد اتاق. راهش ادامه داد هرمز به. اتاقش شد

 :که منتظر او بود گفت

 رسیدی عزیزم؟ -

هرمـز   .رف خانم روبرت غافلگیر کننده بـود این جمله ی سئوالی آن هم ای ط

 :نجوا کنان گفت

  .نزدیک بود عاشقش شوم. دخترت هم ییتاست -

 :که سرخوش بود گفت خانم روبرت

  ؟روبرت به من خیانت می نی واقعا ؟ پس تو هم مثل -

  :هرمز گفت. نشستند

  .کردم آقای روبرت اهل خیانت به شما باشد ف ر نمی -

 .حاال دیگر گاشته -

 .لتال ییتایی پوشیده ای -

  .شنوم خوشحالم که ای یبان تو می -

انگـار دو  . هر کدام دیگری را تماشـا مـی کـرد   . س وتی بینشان به وجود آمد

هرمز . قابل را هدف قرار دهنداصی ای بدن فرد ممتاری که میخواستند جای خ

 :گفت

 .بودحتم دارم منظورت خانم کاترین  -

 ای چه حرف میزنی؟ -

  .من هم دیدم چطور به او نگاه می رد. خیلی متاسفم. ای خیانت -

ال خـانم  تا حاال فقط پرسـتو را داشـت امـا حـا    . خانم روبرت ابروها را باال برد

 :گفتهان ؟ ناگکاترین هم اضافه شده بود
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 .. کم م کن . روم هرمز اگر اینطور باشد من ای دست می -

  .ف ر کردم شما هم حدل یده اید. ینم من فقط حدل می -

چند شب است که به بهانـه ای  . باید یودتر به ف رش می افتادم. نه -

 .رود به خانه ی آقای جانستون می

هرمـز  . یش گفتبراخانم روبرت داستان خانم پرستو و آقای تیمسار را ای اول 

. لش به سختی برای خانم روبـرت سـوخت  که ای هیچ دامشان ختر نداشت د

دوسـت داشـت کم ـش    . کرد حاال بیش ای پیش با او احسال صمیمیت می

خـانم روبـرت بـا    . راهی برای کمـک کـردن بـه او نیافـت     در  هن خود. کند

: دمـز ف ـر کـر   هر. تنهاییش را به هرمز منتقل می کـرد اندوهی تمام نشدنی 

نتاید . نه. مم ن نیست. خانم کانرین شوهر جوانی دارد. حتما اشتتاه کرده ام

 .می گفتم

 

ی مقابل اتاق سارا انـدکی م ـث   هرمز به مهمانی برگشت و هنگام رد شدن ا 

ه آقای روبرت پر ای نفرت اما اینتار نگاهش ب. بعد به جم  مردها پیوست. کرد

ییـرا  . ت روی متل درای کشید تا بخوابدبربعد ای رفتن هرمز خانم رو. شده بود

توانست به جم   با گریه هایی که کرده بود آرایشش به هم خورده بود و نمی

خانم روبـرت نشسـت و   . ی بای شدن در آمد و سارا وارد شدولی صدا. برگردد

 : سعی کرد لتخند بزند 

  اینجا چه می نی دخترم؟ -

 نمیخواهی خداحافظی کنی؟. روند مهمانها می -

  .خسته ام دیگر. نه دخترم. وها -

ارا نرفـت و روی  امـا سـ  . ار داشت دخترش او را تنها بگـاارد خانم روبرت انتظ

ای امروی صتح تمایلی عجیب به مردها در خود احسال . متل روبرویی نشست

بل ه ای آنجا که او صتح هـر  . این تمایل ربطی به بلوغ قالبی نداشت. کرد می
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اما احسال لاتی تایه که تـا بـه حـال بـا آن     ،شد  چند با درد ای خوا  بیدار

حاال می خواست چیزی بگویـد کـه بـه آن    . هم وجود داشتروبرو نشده بود 

 :لات ربط داشت 

  ا نگفتی که من به بلوغ رسیده ام؟مادر شم -

  .و این خیلی مهم است. التته دخترم -

 ؟ ای یندگی انتخا  کنمپس آیا حق دارم مردی بر -

می خود را کنتـرل کـرد و بعـد    تظار این حرف را نداشت کخانم روبرت که ان

 :گفت

ــرم صــتر مــی . حــق داری دختــرم - ــا دخترهــای محت ــا  ام کننــد ت

  .خواستگارهای خو  به سراغشان بیایند

 اگر آمده باشند چه؟ -

 آمده باشند ؟ چه کسی آمده؟ -

 .هیچ س مادر -

 م؟من او را میشناس -

 .هیچ س. گفتم که مادر -

ای طرفی مطمئن بود . را با هزار پرسش تنها گااشتوبرت سارا رفت و خانم ر

که آن مرد هرمز بوده است و ای طرفی دیگر عالقه ی دختر خـود بـه هررمـز    

انگار همـه  . را نمی توانست تحمل کند که انگار نزد مادرش اعتراف کرده بود

اکنون  که مـردی بـرای تنهـایی و    . انت کنندخواستند به نحوی به او خی می

نها دختـرش چنـین ای او   ینه ی خود نستت به روبرت یافته بود تعالد درد ک

بـه   در همین ف رها بود که صدای همهمه ای ای بیـرون شـروع  .  یاد می کرد

. پریشـان و نگـران خـود را بـه راهـرو رسـانید      . وییدن کرد و به اتاق او رسید

صدای روبرت را تشخیی داد که آقـای جانسـتون   . بیشتر شدصدای همهمه 

. خـود را بـه جمعیـت رسـاند    . ید لحنی کشدار و غیر معمول صـدا مـی  را با 
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ـ   . جمعیت برایش راه بای کرد و یده بیرون ای خانه خانم کاترین را دیـد کـه یان

جلوتر مردها جسم بی جـان و خـونی  آقـای    . رنگ پریده به جلو خیره است

آقـای تیمسـار کالهـش را روی    . ون را  عقب ماشینی جای می دادنـد جانست

انم روبرت را دید وقتی خ. ید بود و نوک عصایش را به یمین می گرفته سینه

 :جلو آمد و گفت

 . با چاقو آش و الشش کردند. توده ایهای لعنتی -
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د را دو شب بعد ای آن اتفاق بود کـه ای خانـه بیـرون آمـدم و ناخودآگـاه خـو      

شـت و  سیگاری گوشه ی لـب دا . هرمز در را بای کرد. مقابل منزل هرمز دیدم

خیرگـی  . آسـتین و شـلوار راحتـی ایسـتاده بـود     تنها با پیرهنی نایک و بـی  

سـیگار را ای گوشـه ی لـب    . من نشان ای تعجب و نابـاوری داشـت   نگاهش به

 : راست ایستاد و گفت . گرفت

 خانم روبرت؟ -

 .تمخودم هس. بله -

ه و انگار مـن بـیش ای او را  . جلوتر ای او راه افتادم. کنار رفت و من داخل شدم

 :خانه را بلد بودم که صدایش آمد چاه

  .کار خوبی ن ردید. خواهش می کنم خانم روبرت -

  ؟میخواهی ای خانه ات بروم -

 ... آمدنتان به اینجا . منظورم آقای روبرت است -

نگاهش نشـان  . رو به من کرد. ای من جلو بیفتد ایستادم و صتر کردم تا کمی

. او مح م مثل سنگ بی حالـت بـود  ه ی اما چهر. لتخند یدم. ای ترل داشت

 :گفتم. ایی که ت ان میخوردند ینده بودندانگار ای صورتش فقط مردم ه

  .گردد هیچوقت هم به یندگیم بر نمی. روبرت رفت به درک -

  :دهانش بای شد. خاموش کردسیگارش را . لتهایش خشک شده بود

 ؟ منظورتان چیست خانم روبرت -

  .زنگفتم اینطور رسمی با من حرف ن -

  ؟اما منظورت چیه که روبرت رفت .قتول -

 .می گویم -
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اغهـای منـزلش تـک و تـوک روشـن      چر .دوشادوش هم در س وت راه رفتیم

. کفشـم میخـورد   کاشیها ناصاف بودند و گاهی ریگی یا سنگی به نوک. بودند

هوا کمی خنک تر شد امـا چنـدان   . الری رسیدیم و بعد وارد هال شدیمبه تا

  :گفت. کرد نمیتفاوتی با بیرون 

 .االن آ  خنک می آورم. شتر ندارم فعال فقط یک کولر بی -

  .بنشین .نه -

هـر دو  . ا رفتنش گم بشود و دیگر بـر نگـردد  طوری گفتم انگار می ترسیدم ب

مقابل هم پشت میز دو نفره ی فلزی با صندلی چـوبی کوتـاهی کـه پاهـا را     

 :گفتم. کرد نشستیم ناراحت می

دیگـر امیـدی   . کـاترین رابطـه دارد  او با . هرمزروبرت نا امیدم کرد  -

  .نیست

 ؟ کاترین -

 مثل این ه حدل تو درست بود نه؟ -

  .پس اینطور -

نستم ای راه چشمها بـه او  نا امیدیم را تا آنجا که توا. به چشمهایم یل یده بود

مردهـا  . روی میز خالی دنتال چیزی گشـت  . سرش را پایین گرفت. فهماندم

گاهی واقعا حرفهـای خـوبی   دنتال چیزی می گردند و همه در جاهای خالی 

 :گفت. می یابند

  .پس می توانی با خیال راحت تنهاییت را بپایری -

 یعنی چه؟ -

صه ها و ف رهـا نجـات پیـدا    ولی دیگر ای مخم. خودم هم نمی دانم -

نایش بیرون آمـدن  شاید مع. حد اقل ت لیفت معلوم است. کرده ای

 . ای بالت لیفی ست

 : فتم دوباره گ. 
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. گر چندان بـه پرسـتو هـم رغتـت نـدارد     دی. دیشب با کاترین بوده -

  .نصفه های شب مست به رختخوا  آمد

بای هم می . بای هم می خواستم حرف بزنم .هرمز وارد اتاقی شد و در را بست

بویی که تا صتح در خود فـرو  . می داد بگویمروبرت  خواستم ای نوع بویی که 

. رون آمـد  هرمـز بیـ  . ریختمشـان  ای وجودم بیرون مـی برده بودم و االن باید 

 :گفت. لتال مرتتی پوشیده بود

 ماشینم را قابل میدانی؟. برویم بیرون -

  .بیرون نه .نه -

 .آرام میشوی. ینیم حرف می چرا؟ -

 .همینجا آرامترم -

 :گفتم. و با چهره ای متف ر سر جایش نشستسرخورده 

 درد مرا فهمیدی هرمز ؟ -

. حتما هر مـز منظـورم را فهمیـده بـود    . ض و خواهش بودصدایم همراه با بغ

 : دوباره گفتم. ی میز بود و نوک ستیلش را می شیدآرنجش رو

 ؟ در مقابل چه میخواهی. خواهشم را بپایریمیخواهم  -

  من؟ -

 تو. بله. تو -

 . اصال نمیدانم خواهشت چیست. نمیدانم ای چه حرف میزنی -

مـن هـم   . ی برای خودش برداشـت رون آورد و نخای جیب پیراهنش پاکتی بی

 : بعد گفت. ش را روشن کرد و اول طرف من گرفتفندک. برداشتم 

 .م روبرتمعارت می خواهم خان -

  ای چی؟ -

  .حرفهایم هم تند بود. ای برخی حرکاتم -
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او مـرا چگونـه   . دای کـردیم  همچنان ه سیگار را دود می ردیم همدیگر را بران

شاید همه ی آنچه مـی دیـد   . رده بودمن خودم را برایش آماده ک؟ ممی دید

ی برای برای همین مرا خال. قدار ییادی کینه به روبرت هم بودم. هول نتود

آرام گفت . آمده ام کار روبرت را تالفی کنم مرا می دید که. خودش نمی دید

 : 

  .ای دخترتان چه ختر -

  داری خواستگاری می نی؟. می دانستم این را خواهی پرسید -

میتوانی . من هم خواستگاری کردم. ابلش چه میخواهیگفتی در مق -

 .نپایری

 اگر نپایرم چه میشود؟ -

 .ی کندهیچ فرقی نم -

ه در حقارتی سـخت  نمی توانستم این واقعیت را بپایرم که خانواده ام اینگون

قتل ای پرستو همه چیز خو  بـود و حـاال بـا اضـافه شـدن      . گرفتار آمده اند

واقعیتـی  . ود و هـم دختـرم را بتخشـم   کاترین من مجتور می شـدم هـم خـ   

د نیـز  کردم حماقت بـو  اما بغض من که اگر وجودش را ان ار می. سنگین بود

تنهاییم آنقدر سنگین بود که تنهـا دسـتهای   . وجود داشت و یک واقعیت بود

 : گفتم. ی هرمز می توانست ای پس آن برآیدمح م و توانا

 .سارا منتظر تو بود -

. سـطح کثیـف میـز خـاموش کـرد       ید و آن را رویآخرین پک را به سیگار 

 :گفت

 پس اگر دوستم داشت بپایر که به خواستگاریش بیایم  -

 .دوستت دارد -

یی که ای حرفهای مثل دانش آمو. کلمات را خالصه می ردم تا به عمل برسم 

و آنقدر روی دفتـرش نقاشـیهای عجیـب و غریـب مـی       معلمش خسته است
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گـی بـودم   من منتظر همان ین. را بشنودخانه  کشد تا یمان کوتاه شود و ینگ

گرما خودش را بـه مـن چسـپانده    . گاشتمدتی . که مرا ای یمان نجات دهد

 : هرمز گفت . آوردم و عرق پیشانیم را خشک کردمدستمالم را بیرون . بود 

 التته به هم ریخته . اتاق خنک تر است . بیا برویم آنجا  -

بود و احسال صمیمیت بیشـتری بـه    ای حرفهایش که لفاظی کمتری در آن

من می داد لات بردم و فهمیدم که به یودی یمان را چون لتاسی کـه ای تـن   

م خود میگـااری کنـار خـواهیم    بیرون می آوری و تا صتح در دور دست جس

م و ناگهان بـه  به یاد هاریس افتاد. به هم ریخته بود. وارد اتاق شدیم. گااشت

بیـرون رفـت و بـا    . ی تخت فنـریش نشسـتم   بعد لته. مدت کوتاهی ترسیدم

 : برگشت و گفت  نوشیدنی سرد 

 .خانه ی خودتان است نوشابه های ای -

 .حاال دیگر فرقی نمی کند -

مـن هـم سـعی کـردم     . درای کرد و بایوی راستم را گرفت دستش را ای پشت

امـا  . هایش ای سیگار ییاد کمی کتود بودلت. با هم نوشیدیم. همان کار را ب نم

ا مـی  مهایش چون نوری قوی بود که پرتوش تا ف رم می رسد و ف ـرم ر چش

 :گفت. خواند

بـا  . ر شـوکه شـده   انگـا . رویی است بیمار است  دوستم رستم چند -

 .خود حرف میزند

تیمسـار  . دکتر جابر را ختر کردی ؟ به تایگی دکتر شهربانی شـده   -

  .سفارشش را کرده

حاال همـه اش  . ا  داده دکتر جابر فقط به او قرص آرام بخش و خو -

  .تو که در یدی ف ر کردم رستم باشد. خوا  است 

 ؟پس ناراحتت کردم -
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هیچ ف ر نمی ردم خانم روبرتی که می شناختم ناگهـان دم در  . نه  -

  .خانه ام باشد

ولی باید تنهاییم را با یک نفر که دوسـتش  . من هم ف ر نمی کردم -

 . نداشتمتحمل آن خانه را . کردم می داشتم قسمت می

چون من هم توانسـتم جـوای یـک خواسـگاری را     . کار خوبی کردی -

  .بگیرم

تنهاییم با . ه ی واقعی من بعد ای چند روی بوداین اولین خند. با هم خندیدیم

یش مانـده بـود و   ریخت اما کینه هایم ای روبرت سـر جـا   خنده ها بیرون می

ای یمـان و واقعیـت   را  و کم کـم خـودم   نوشیدیمدوباره . هیچ ت ان نمیخورد

چنـد  . چیزی فرتوت و بیهـوده دور انـداختم  لتال یمان را مثل . دورتر دیدم

بیـدار  . کـرد  ؟ صدای هرمز بیدارم کرد که چیـزی یمزمـه مـی   ساعت گاشت

  :گفت. تاریک بود. شدم 

  .نیمه شب است خانم روبرت -

  !خدای من -

 .رسانم من  تو را می -

  .این کار مم ن است به ضررت باشد. نه -

  .بگو ماشین کرایه ای بوده. شب مرا نمی شناسند -

 دست و پا گم کرده در حالی که لتاسم را می پوشیدم و موهایم را مرتب مـی 

 :کردم گفتم

 بگویم کجا بودم؟ -

 بگو با خانم کاترین گردش می کردیم ؟  -

 کاترین ؟  -

و همـه  . فهمد کـه دسـتش را خوانـده ای    اینطوری روبرت می. بله  -

  .ف ر می کنم اعترافش آرامت کند. می کندچیز را اعتراف 
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و کینه ام ای روبرت خالی حس کردم آرامم . به آرامش و آرام بودنم ف ر کردم

. اکنون دیگر روبرت جلوتر ای من نتـود  . انتقام خود را گرفته بودم. شده است

پشـت سـر مـن در    بل ه او همدوش من راه میرفت و مم ن بود چندی بعـد  

نتقام گیرنـده ی خـود حقیـر    روبرت را در مقابل وجود ا. رددوردستها قرار گی

 : فقط گفتم . وقتی رسدیم نمی دانستم چه بگویم . می دیدم

 .متش رم -

 .شب خوبی بود. من هم  -

آیـا   .به حرفش فگر کردم. یک بار ت ان داد و من پیاده شدمدستش  را فقط 

بـه دوش کشـیده    انقامهای مـرا  او هم لات برده بود یا فقط بار تنهایی من و

با شـادی تمـام   . او مرا دوست داشت.  چقدر احمق بودم.  خدای من. آه بود؟

بگـاار بـا کـاترین    . هوی نیامده بـود . جای روبرت خالی بود. به خانه بای گشتم

هر گاه بیاید و بوی مردانه ای ای من بشنود ،به شرط این ه انـدکی مـرا    .باشد

گریسـتم   تهایی کـه مـن مـی   دوست داشته باشد تا صتح خاموش چـون شـ  

روبـرت کنـارم   . ا نزدی های ظهر بود کـه بیـدار شـدم   صتح ی. خواهد گریست

خطـوط چهـره   .  به صورتش نگاه کردم. چون جسدی خرخر کنان افتاده بود

 بی حوال معلوم بود که . می داد  نوشیدنیهای تند بوی . اش تغییر یافته بود

رد او را کشـان  زدیـک صـتح دو مـ   ن. ای خدمت ارها پرسـیدم  .به خانه برگشته

سـر   .چیـزی نگفـتم  . تگارها او را اینجا خوابانده انـد خدم . کشان آورده بودند

کم کم همه چیز را به یاد می . یاد شب گاشته ام با هرمز افتادم میز ناهار به

اهـد  آوردم و کل جسمم به مور مور لات بخشی کـه انگـار تـا ابـد ادامـه خو     

ارد هنوی در گوشم پچ پچ رمز که میگفت دوستم دصدای ه .داشت افتاده بود

بی من او هم احسال راحتی مـی  حتما ای شادا .سارا نگاهم می کرد. می کرد

اما ترسیدم کـه متـادا    .موضوع خواستگاری را به او بگویمدوست داشتم  .کرد

آقـای تیمسـار ای روی پلـه هـا      .خیلی یودتر ای موعد ای دست بـدهم هرمز را 
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روی صـندلی  . صایش را مح ـم بـه پلـه هـا مـی کوبیـد      ته ع .پایین می آمد

 :ست و نگاهی به اطراف کرد و گفتنش

  ؟آقای روبرت نیستند -

  .پدرم استراحت می نه -

دیگر چندان بـه  می دانستم روبرت . سارا این را گفت و بعد س وت برقرار شد

پیرمرد که ای جایی ختر نداشت ناراحت نتـودن مـردی   . پرستو وابسته نیست

لعنتـی   حتی ای آن تـوده ایهـای  . همه بیشتر به او خیانت کرده بود ود که ایب

موقـ  بـاال بـردن قاشـق غـااخوری بـه وضـوه        .که آقای جانستون را کشتند

بیـدار  : و ای ی ی ای خـدمت ارها پرسـید   نگاهی به باال کرد. لریید دستش می

  نشدند؟

  .نه -

ن گاشـته انگـار   کردم و به همین علت همچـو  خود را رها و ستک حس می

اکنون با دیدن تیمسـار بـه پرسـتو    . وانستم به دردهای دیگران ف ر کنمت می

ف ر می کردم که با این جوانیش در یک چهار دیواری همیشگی حتس بود و 

دوست داشتم ای . کرو الل بودنش یجر ییادی می کشیدبا آن نقی عمده ی 

پرستو به آنچه بـود  واقعا  ؟ آیام که چگونه با پرستو رفتار می ندتیمسار بپرس

؟ اما حتمـا عـادت کـرده بـود کـه      عادت کرده بود؟ حتی به این وض  تنهایی

دیگر آن کینـه ی  . هیچگاه به میل خود حتی ای ای پله ها هم پایین نمی آمد

وقتـی روبـرت بیـدار شـد و     . ا نستت به او در خود حس نمی کـردم گاشته ر

مسار هم عصـا کوبـان   تی. ارش رفتن حضور ما خورد به اتاق کناهارش را بدو

شاید این یـک دیـوانگی بـود    . ا نتود و من ای پله ها باال رفتمسار.به آنجا رفت

کـه ناخواسـته بـه     ینی. ی یندگی یک ین جوان سر در بیاورمکه بخواهم ای را

خواسـتم در  . ینانه مرا بـه پشـت در رسـاند   اما کنج اوی . من بدی کرده بود

صدای آهنگـی خفـه ای   . در را بای کردم. ه او نمی شنوداما به یادم آمد ک بزنم
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پرستو که پشت به در خوابیده بود و انگار چیزی را نگـاه  . دور شنیده می شد

هـیچ چیـز   . لتخند ینان نزدیک شـدم .  رد رو برگرداند و به من خیره شدمی

توانست او را ای بی خطر بـودن کسـی کـه نـزدش مـی آیـد        جز لتخند نمی

 در دستش سـاعت ینجیـر داری  . اما آهنگ بیشتر شنیده شد .ن دهد اطمینا

کنـارش  . حتمـا آهنـگ را نمـی شـنید    . بود که آهنگ ای آن بیرون می آمـد 

هـیچ  . اتفاقی افتاد که مـرا شـوک یده کـرد   او هم نشست و ناگهان . نشستم 

مش نگـاه  ابتدا به پشت سر و دقیقا در اتاق که بسته بود. نداشتمانتظارش را 

  :انش بای شدکرد بعد ده

 خانم روبرت؟ -

طرف دهـانش چرخیـد   صدایش را شنیدم و به سرعت و ناخودآگاه صورتم به 

  :منتظر بودم گفت

اما غیر ای شـما و آقـای روبـرت    . من همیشه می تونستم حرف بزنم -

  .هیچ س نمی داند

دوبـاره  . فلزیش را حـس کـردم   خن ی ته . ساعت را کف دست من گااشت 

 :گفت

 . ای ترل تیمسار نمی شد . م با شما حرف بزنم همیشه میخواست -

 ابتدا من فقط س وت کرده بودم واو  ره  ره حرفهایش را با من در میان مـی 

ای ابتدای آشناییش با تیمسار گفت و این ه مادرش به او گفتـه بـود   . گااشت

ای . ای اعـدام پـدرش  .بزند تیمسار او را رها خواهد کرداگر خود را به کرو اللی 

ای . ای انتقامی که دوست داشـت ای تیمسـار بگیـرد   . ت که یادگاری او بودساع

ای .  دیـد جـرات آمـدن بـه اینجـا را نداشـت      ای مادرش که با ته. تنهاییهایش

همدستی روبرت و تیمسار گفت و در پایان وقتـی مـن دیگـر تحمـل آنهمـه      

حرفهای سنگین را نداشتم که حجمشـان ای چیزهـایی کـه مـی بینـیم هـم       

 : بود چیزی گفت که قلتم ای پای درآمد  بیشتر
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مـی  . خواهد مرا به آقای روبرت بفروشد دیشب طغرل گفت که می -

اک و حشـیش او را  خواهد در مقابل پولی که بتواند تا آخر عمر تری

حتما آقای روبرت مهربـان  . التته من حرفی ندارم .مهیا کند بفروشد

 .تر است
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23 
 

اینتـار سـنگینتر و بـا     .خانه ی هر مز رفتخانم روبرت به  همان شب دوباره

د نمـی دیـد کـه انـدوه او را     به گونه ای که هر مز در توان خـو . بغضی بیشتر

وقتی حرفهای پرستو را خو  مزمـزه   .وقتی هرمز حرفهای او را شنید. بزداید

دلش برای خانم روبـرت  . کرد خود نیز دچار همان اندوه شد کرد و بعد حضم

. م نتوانسـتند همـدیگر را آرام کننـد   ب دیگـر هیچ ـدا  اما آن ش. سوخت می

نیمه های شب خانم روبرت را رساند و وقتی به خانه برگشت در حیاط خانـه  

 ای وقتی آمده ام همه ی اتفاقها به نظر عجیب می: قدم ید و با خود ف ر کرد 

چرا تیمسار چنین ظلمـی بـه   . ی آدمهای اینجا به نوعی بیمارند همه. رسند

آنهم به کـه ؟  . بخواهد او را چون برده ای بفروشدرده است و اکنون پرستو ک

هر چند قتال : درست ار و شریف و بزر  می دانست به کسی که هرمز مردی

نم شـیطانی مـی   آقای روبرت را به خاطر خیانت به همسـرش مـردی بـا جـ    

خواهـد بـه جـز همسـرش دو ین دیگـر را       ؟ حاال که میدانستم اما حاال چه

ای طرف دیگـر  . وقت مست و بی هوش به خانه می آیدو شتها دیر مالک شود

ده و روی آور مـن خود خانم روبرت است که برای گرفتن انتقام ای روبرت بـه  

تنهـا عقـده هـای     .او مرا دوسـت نـدارد  . هن .ادای دوست داشتن در می آورد

رستم هم ناگهان بیمـار شـد و    .ی  هن و قلتش را نزد من می آورد ناگشوده

باید ای ایـن سـردرگمی   . نطور شد و هیچ س ای او ختر نگرفتیدانم چرا اینم

چرا آقای روبرت سه نفر مدیر باشگاه را با همدستی تیمسار می . بیرون بیایم

چرا با این ـه   روی این توپهای بیلیار حسال است؟ انداید یندان؟ چرا اینهمه

؟ نمی دانم اینجا ردیگارد هیچ سراغی ای او نمیگیچند روی ای بیماری رستم م

در این شهر چه ختر است و بیشتر ای همه نمـی دانـم مـن چـرا بایـد اینجـا       
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نهمـه  اگر قرار باشد رئیس من و کسی کـه بـه مـن حقـوق میدهـد ای     ؟ باشم

ک کـرده  به ینش که اسم او را روی توپها ح اگر. بیرحم باشد بهتر است بروم

ول هم به این حقوق ای ا. هم خیانت خواهد کرد خیانت می کند حتما به من

چطور کسی که برای درآمد بیشـتر سـه نفـر بیگنـاه را بـه      . ییاد شک داشتم

 یندان می انداید تا تنها باشگاه خودش کار کند اینقدر درآمد دارد که هر ماه

اما هر چـه  . ینم ؟ من قید این کار را میسی هزار تومان به من پرداخت کند

هر چند مادرش خـود را در اختیـار   . ل ب نمتوانم ای سارا د ف ر می کنم نمی

من گااشته و ییتایی او را کمتر تجربه کرده ام اما سارا کسی اسـت کـه مـن    

برگـردم و  . شهر بروم و پس ای چندی برگـردم می توانم ای این . ش دارمدوست

توانم کاری کـنم کـه دل خـانم     قتل ای رفتن هم می. ایسارا خواستگاری کنم

ه کـل  می توانم بـا ای بـین بـردن ایـن سـه باشـگا      . اورم روبرت را به دست بی

مطمئن هستم که در این موقعیت خانم روبـرت  . یندگی روبرت را ای او بگیرم

. ت کـل روه و قلـب او را فروختـه اسـت    چون روبر. شد خوشحال هم خواهد

هرمـز بـا ایـن اف ـار تنـد و      . معامله یک معاملـه ی منصـفانه اسـت    پس این

شد مقـدار ییـادی ای آن را حـاف    ت و صتح وقتی بیدار پریشان به خوا  رف

. و عاقالنه تر و ییرک تر کـار کنـد   او سعی کرد ای حرارت  هنش ب اهد. کرد

د تمام توپهای بیلیـار را  او قتل ای این ه محافظان باشگاه به سر کار خود بیاین

. جـای داد  همه را در کیسه ای بزر  ریخت و در عقب ماشینش . جم  کرد

به همین علت به محافظـان گفـت کـه بـه خـاطر      . تا شب صتر می کرد باید

بعـد  . ها را بـای کنـد و امـروی تعطیـل اسـت     مش لی نمی تواند امروی باشـگاه 

او می دانست روبرت تـا بعـد ای ظهـر    . ین را در خانه پارک کرد و خوابیدماش

بـه  می خوابد و به عشقتایی با کاترین مشغول اسـت پـس وقـت نمـی کنـد      

پس باید صـتر مـی    .فی خود نمی توانست به آنجا برودای طر .سر بزند باشگاه

حتمـا خـانم    .ش بیایـد کرد تا شب فرا برسد و خانم روبرت دوباره به سـروقت 
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ه ای روحی. شب نگاشته بود که خانم روبرت آمدپاسی ای . روبرت خواهد آمد

 :ز سعی کرد او را به حرف بیاوردهرم. پریشان داشت و بغض کرده بود

  دیگری افتاده؟اتفاق  -

ستیصـال و خـواهش دو شـب    در نگاهش همان ا. خانم روبرت به او نگاه کرد

 :گفت. قتل را دید

  .روبرت و تیمسار با هم دعوای مفصلی راه انداختند -

 .این مهم است. موضوع چه بود -

 ؟ سیگار داری. التته که مهم است  -

ی بـین لتهـا   رد و خـودش هـم نخـ   هرمز با عجله سیگاری برایش روشـن کـ  

انگار سنگینی حرفهایش را بر چیـزی  . خانم روبرت پک مح می ید. گااشت

 : گفت . کوبید می

دهـد کـه بتوانـد    تیمسار ای او خواسته در مقابل پرستو به او پـولی ب  -

ی بین روبرت و همسـرش   گفته که ای ای رابطه. یندگیش را بگاراند

یاد و فحش تیمسـار را  او با فر. اما روبرت همه را رد کرد. باختر بوده

 . من آنجا بودم. به بیرون هل داد  ای اتاقش

 خب؟ -

ف ـر مـی کـردم    . پرسـتو احتیـاجی نـدارم    روبرت داد ید که من به -

  .مرا دارد به پرستو احتیاد نداردخواهد گفت چون 

رت ییتـایش  صـو . آ  دهانش را قورت داد. در اینجا خانم روبرت س وت کرد

را ای قتل نفی می  خواست بگوید نگار چیزی که میا. را به دو طرف ت ان داد

 :خواست بپایرد  نمی. کرد

 ری گفت؟مگر چیز دیگ -

  .همین .گفت من کاترین ییتا را دارم -

 !خدای من -
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  .کاترین ییتا را دارد -

 .کنم که پشیمان شود من کاری می -

 ....مگر این ه امشب هم . تو هیچ کاری نمی کنی -

 امشب هم چه کار کنم ؟ -

 : گفت . رد و مدتی به اتاق هرمز نگاه کردبرت سرش را بلند کخانم رو

 . آنگونه که دو شب پیش کردی -

 این برایت کافیست ؟  -

 . کنم فردا ف ری می. برای حاال کافیست -

 گاهی به خـانم روبـرت و  . ر طول و عرض آن محدوده را قدم یدهرمز چند با

  :بعد گفت. گاهی به خود ف ر کرد 

 ؟  تیمسار هنوی آنجاست -

  .نمی دانم کجا .با پرستو ای خانه رفت. نه -

  .می ترسم یهرش را بریزد -

  :بلندتر گفت خانم روبرت کمی

  حاال چه وقت این حرفهاست؟؟ -

 
 

جسمش همچون کوه . اما نه اینگونه سرد. خانم روبرت را دوست داشتهرمز 

 ای شـب ای هنیمه . ت با گرمای  تن او خود را آ  کندخواس یخی بود که می

ین توپهـا را  گونی بزر  و سنگ. هر مز به بهانه ای بیرون رفت. هم جدا شدند

 . روبرت را صدا ید و تا خانه رساندآنگاه خانم . ای ماشین بیرون آورد

 
برگشت . اتاق خالی بود. پله ها باال رفت اول ای . خانم روبرت به خانه برگشت

جسم آرام گرفتـه   .تاریک بوداتاق . نداختو پایین پله ها به اتاق سارا نگاهی ا
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به هرمز . روبرت تنها کاترین را دارد: کرد ف ر . تخوا  رسانداش را به تن رخ

اما هرمز در این اندیشه بود کـه  . او را شایسته تر ای روبرت پنداشت .ف ر کرد

با وجود این رابطه ی اش ار با خانم روبرت و وابستگی شـدید او بـه خـودش    

؟ ترل او بیشتر این بـود کـه خـانم    را خواستگاری کندمی تواند ای سا چگونه

روبرت او را جایگزین واقعی روبرت بپندارد و با شدت گرفتن اختالفاتشان بـه  

نـه گفـتن بـه ایدواد او بـا      گونه ای اش ار ای او چیزی را بخواهد که در اصل

ی که ربط،آیا در صورتی که هرمز ای اتفاقی که برای سارا افتاده بود . ساراست

بـرت را  خـانم رو  بـو میتـرد  مستقیم با معمای بیماری ناگهانی رستم داشـت  

؟ اما اتفاقاتی که در آینده رخ می داد همـه چیـز را   دلپایرتر ای سارا نمی دید

قـات دور ای انتظـار  هـن    کـرد و اکنـون او آغـای کننـده ی آن اتفا     معین می

نه برگشـت تـا   هرمز پس ای رساندن خانم روبرت با سرعت به خا. همگان بود

کاری را که به شب موکول کرده بود تمـام کنـد و آن ای بـین بـردن ی ـی ای      

ی در پی حـرفش را بـه میـان مـی     مهمترین چیزهایی بود که آقای روبرت پ

بـر دوش کشـید و   سپس انتوه توپهـا را  . ماشین را در خانه پارک کرد. کشید

ونی انداختـه  چند سنگ بزر  که همراه توپهـا در گـ  . عقب ماشین جای داد

قـداری م ـث کـرد و سـیگاری     م.بود آن را بیش ای پیش سنگین کرده بـود  

و جـدی بـه گـونی توپهـا نگـاه       هنگام کشیدن سیگار متف رانـه . روشن کرد

راغ قـوه را روی آن نابـت نگـه    ی ی ای توپها را بیـرون آورد و نـور چـ   . می رد

خـانم و آقـای   حروف اول اسم . قدر ظریف و ییتا ساخته شده بودندچ. داشت

بـه  . یود بـه نفرتـی بـزر  تتـدیل مـی شـود       عشق چـه . ه کردروبرت را نگا

ز ای آقـای  دود چون نفرت درونی هرمـ . سیگارش پک ید و دود را بیرون داد 

انگار جادوگری بود که بر قلتی آکنده ای دروغ ورد . روبرت بر توپ دمیده شد

ا ایـن قلتـی کـه هرمـز در     امـ . روغها ،ریاها و خیانتها پاک شوندمیخواند تا د

دست داشت حتی با جادو گری و وردی که بر آن خوانـده بـود و دودی کـه    
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بـا  : با خود گفـت   ن را ای میان بترد او مجتور بود آ. بود پاک نمی شد دمیده

اگـر عشـق او   . انتقام خود را ای روبرت می گیـرم  این کارم حد اقل مقداری ای

ر می آید و تتدیل به خیانت می شـود پـس   اینگونه یود و با تلنگری ای پای د

رود  آن قرار دادهای کاری من و مدیریت باشگاهش نیز به یودی ای بین مـی 

آخرین . مگر تیمسار سالهای سال به او کمک ن رد؟ توپ را در گونی انداخت.

چـراغ قـوه را طـرف    . کونه سیگار را ییر کفشها له کـرد  دود را بر انها دمید و

. دوست داشت چگونگی له شدن کونه ی سیگار را بتینـد   انگار. پایش گرفت

؟ اری خـاموش لـه نخواهـد کـرد    آیا خانم روبـرت در پایـان او را چـون سـیگ    

ماشـین  . ده در نیمه شب به سراغش آمده بودف رهای عجیب و مضطر  کنن

ای خانه خارد شد و راه تقریتا دوری را در پیش گرفت کـه بـه   . را روشن کرد

ای نرده های آهنـی ینـگ   . آنجا ایستاد. رسید د کارون میقسمت تماشایی رو

رفت  به آنسوتر نگاه کرد که رود آرامتر می. دیده به رود نگاه کرد که روان بو

گـونی را تـا آنجـا    . بعد به طرف ماشـین رفـت  .  چراغ قوه را طرف آ  گرفت

میترسید که با پخش شدن . را قتال با طنا  نایکی دوخته بودسر آن . کشاند

آن حجم سنگین را بـا  . ن را پیدا کند و همه چیز لو برودتوپها در آ  کسی آ

هی نتـود  نگاهی دیگر بار به ته روخانه که جز سیا. تا باالی میله ها آوردفشار 

فت و صدای برخوردش بـا آ  را  گونی سرعت گر. انداخت و گونی را هل داد

ا ای یمــین چــراغ قــوه ر. خــو  شــد ســنگها را گااشــتم: کــرد ف ــر . شــنید

ای ف رهـ قتـل ای خـوا     .ین را حرکت داد و بـه خانـه برگشـت   ماش.برداشت

اگر خانم روبرت مرا جانشـین خـوبی بـرای    . گوناگونی به  هنش هجوم آورد

چیزی کـه چنـدی    .مم ن است دارای نروت ییادی شوم روبرت بداند آنوقت

انگـار   .دشیطانی  هنش را تسخیر کرده بو قتل او را آیار می داد چون ف ری

وت جـا مانـده   ف ر کردن به سارا بیرون ای  هنش در جایی میان شهوت و نر

 .بود
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با حـس درد ماهیچـه هـای دسـتش     . رمز صتح دیروقت ای خوا  بیدار شده

لتـال پوشـید و در   . آمد شکاری که نیمه شب گاشته انجام داده بود به یاد

ام و بـا احتیـاط   رد آرداد سـعی کـ   حالی که دهانش مزه ی گس سیگار مـی 

رفت اما باید هوشیاری خود را در این موقعیـت   سرش گیج می. رانندگی کند

باشـگاه بـه طـرف خانـه ی روبـرت      به جای رفتن به . کرد حسال حفظ می

. موها را با انگشتها شـانه ید  . را در آینه ی ماشین براندای کرد صورتش .رفت

  :ا آقای روبرت کار داردگفت که ب وارد خانه شد و به ی ی ای مستخدمه ها

  .آقای روبرت استراحت می نند -

صورتی الغـر و انـدوه   . همدیگر را چند بار دیده بودند. ه مستخدمه نگاه کردب

. دیگران لتخندش را فراموش نمـی کـرد  یده داشت اما هیچگاه در مواجهه با 

 :گفت. این خصوصیت همه ی مستخدمها باشد شاید

اگر هم نمی توانیـد خـانم   . همی دارمکار م.بهتر است بیدارش کنید -

 . کنید روبرت را ختر

بیرون آمد و بلند گفت  راهروهنوی مستخدمه جوابش را نداده بود که سارا ای 

 ختری شده آقای هرمز ؟ : 

. ا صاف کرد و سعی کرد لتخند بزندکراواتش ر. هرمز بی اختیار راست ایستاد

کیـف  .سـه ای بـه او نمـی آمـد    لتـال مدر . سارا دوباره سئولش را ت رار کرد

ی مـادرش کمـی فـر    موهایش بر خـالف موهـا   .مدرسه ای توی دستش بود

 :هرمز سالم کرد و گفت. داشت

  .ای باشگاه می آیم. مجتورم با پدرتان حرف بزنم -

 .ولی پدرم خوا  است -
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  ؟مادرتان چطور -

 منتظر می شوید؟. باید بپرسم  -

  .التته -

ه طی کـرد و دو ر  راهرو درای را اهست سارا با مستخدمه حرف ید و مستخدمه

 :هرمز گفت. شد 

 میتوانم سئوالی بپرسم؟خانم سارا  -

. کرد خود را دختری خود دار نشان دهـد   سعی می. طرفش برگشتسارا به 

بایوها را باال انداخت و مثل . اما در برابر هرمز نمی توانست نرمی نشان ندهد 

یدن بـا مردهـا نشـان دهـد      حـرف دختری که می خواهد مهارت خود را در 

 :گفت

 . التته آقا  -

 چرا آقای تیمسار ای اینجا رفت؟ شما متوجه شدید -

سارا که خوش داشت ای او سـئوال دیگـری   . هر دو روبروی هم ایستاده بودند

 : شود فقط گفت 

ولـی ای کجـا بـا    . بود که آقای تیمسار ا اینجـابرود  این طتیعی. خب -

 ختر شدید؟

را می فهمید ختر را ای مادرش شنیده اسـت و مـادرش   اگر سا:هرمز ف ر کرد

؟ در ایـن موقـ  خـانم    ای هم اینگونه با او رفتار می ردشب گاشته با او بوده ب

یده باشد تند تنـد بـه سویشـان     روبرت با عجله بدون این ه موهایش را شانه

سارا به طـرف در   .به سارا نگاهی انداخت. ای دور هر دو را در نظر داشت. آمد

 :هرمز گفت. روجی رفتخ

  .روید برسانمتان خانم سارا جایی می -

  .راننده منتظر است. خداحافظ آقای هرمز . نه  -

 :خانم روبرت گفت
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  .اصال قابل پیشتینی نیست .تایگیها خیلی بی احتیاط شده -

 .من مقصر نیستم -

بـه نظـرم بـرایش    . اتفاقی افتاده که باید به روبرت بگـویم   :هرمز دوباره گفت

 باشد  مهم

االن هـم   .دانـی  برای او فقط یک چیز مهم اسـت کـه خـودت مـی     -

  .شود تا یک ساعت دیگر بیدار نمی .وابیدهخ

  .شود چون مربوط به باشگاه می. پس منتظر می شوم -

ـ   ای خانم روبرت ای او خواست بر ه بیدار کردن او اصرار ن ند و به جـای آن ب

  :بعد گفت. اتاق خودش بروند و استراحت کند

 .گیرم و می آیم من یک دوش کوتاه می -

هم به اتاق با . هنوی جوان و تایه بود. ای کرد وقتی می رفت ای پشت او را براند

اتاقی که انگار تنها برای آشـنایی و دیـدار آن دو نفـر    . کار خانم روبرت رفتند

خانم روبرت موهـایش را تـایه   . بای می شد و بعد ای آن وجود خارجی نداشت

 : گفت . ت با آن کلنجار می رفتشک کرده بود و هنوی شانه به دسبا حوله خ

 دوست نداری موهایم را شانه کنی؟ -

  .ختر بدی دارم. وقت این جرفها نیست خانم روبرت -

شـانه را  . د کرد و صورت ییتایش کشیده تـر شـد  خانم روبرت چشمها را گشا

 :موها را با دست پس ید. روی میز شیشه ای گااشت

 چه ختری؟ -

 . متاسفانه همه را دیدیده اند. پهای بلیاردتو -

 چی؟ -

 :تر ای همیشه به هرمز نگاه کرد خانم روبرت لته ی متل نشست و خیره

  توپها دیدیده شده؟ مطمئنی؟ -

 .همین صتح رفتم. التته خانم روبرت -
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هیچ ای ایـن موضـوع   من  .ترین ختر را برای روبرت آورده ایپس بد -

 .ناراحت نیستم

  .ین راه درآمد خانواده  ی شماستچرا ؟ باالخره ا -

  .من کامال ای او نا امید شده ام. مد روبرتمن نه ؟ راه درآخانواده  -

الف بـین روبـرت و   کرد طـوری حـرف بزنـد تـا میـزان اخـت       هرمز سعی می

توانـد   وقتی این حرفهـا را شـنید مطمـئن شـد کـه مـی      . همسرش را دریابد

 : حرفهای بعدی خودش را بزند

  .ی روبرت که بیشتر برای خودم ناراحتماما من نه برا -

 ؟ یشود؟ بی ار میشوی نهشغلت ایت گرفته م -

ود بدتر ای اینها روبرت به من گفته بود که اگر ی ی ای توپها گـم شـ   -

شاید . تیمسار بدترین موق  رفت. پای شهربانی را به وسط می کشد

  .کم م می رد

ل گناه دیدیدن را توانیم ک اصال می. ولی روبرت به تو اطمینان دارد -

  .به دوش تیمسار بینداییم

 ؟یعنی چه  -

برای انتقـام توپهـا   . وا کرده و ای این خانه اخراد شدهدیروی دع. خب -

  .را دیدیده

هرمز  که ای این حرف خانم روبرت هـم شـوکه شـده بـود و هـم خوشـحال       

انگار حشره ای را ش ار کـرده  . هوا ت ان داد و بعد به هم کوبید دستش را در

 : بعد گفت . باشد

 ؟ کنی پس تو با من هم اری می -

 .گرفتار شدن تیمسار بدش نمی آید دانم که پرستو هم ای می. التته -

مگر غیـر ای ایـن   . مجتور است دوباره توپ سفارش دهد تیمسار هم

 است؟
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حـق بـا او   . ه موهایش را شانه می رد نگاه کـرد هرمز به خانم روبرت که دوبار

بدانـد  نش را ییاد مشغول کـرده بـود و دوسـت داشـت     اما چیزی که  ه. بود

  :گفت. چرایی اهمیت توپها برای روبرت بود

امـا نمـی دانـم ایـن     . ستم با توپهای معمولی هم کار کنممن میتوان -

  د که اینقدر اهمیت پیدا کرده اند؟توپها چه وجه تمایزی دارن

ن که چای همچنا. ی ی ای مستخدمه ها چای آورد. خانم روبرت چیزی نگفت

 :فتمینوشیدند خانم روبرت گ

ولی معموال تا مدتی آنقدر گـیج  . ف ر کنم ای خوا  بیدار شده باشد -

همه اش هـم بـه خـاطر    . فهمد و منگ است که هیچ چیزی را نمی

تی گاهی بوی حشیش و تریاک مـی  ح. استنوشیدنی مصرف ییاد 

 . کرد این هم چیزی بود که تیمسار همیشه مصرف می. دهد

. ه قند له شده ته لیـوان دیـده میشـد   چند حت. ان چایش را گااشتلیو هرمز

درسـت مثـل روبـرت کـه شخصـیتش      . شـدند  کم کم در کل چای حل مـی 

آیـا چیـزی ای او   . که برایش ایجاد می شد حل شـده بـود  ناگهان در شرایطی 

 :باقی می ماند؟ گفت

 .فقط هوای مرا داشته باش. پس من میروم -

 پرسم؟و بمم ن است چیزی ای ت -

  ؟بپرل -

 ؟سارا به تو چیز خاصی نگفت -

  .من چیزی نگفتم فقط پرسید چه ختر شده؟. نه  -

؟ ای دیر آمـدن او بـه خانـه ختـر دارد    خانم روبرت می خواست بداند که سارا 

. شخصیتش برای دخترش حفظ شـده باشـد   این موضوع برایش مهم بود که

ه دوبـاره بـه همـان    را در بـین . تاق بیرون آمد و راهرو را طـی کـرد  هرمز ای ا

لتخندش را دید و بعد به اتاق کـار آقـای   . به او سالم کرد. مستخدمه برخورد
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آقای روبرت آنطرف روی متل نشسته بود و با چهـره ای در هـم   . روبرت رفت

سـرش را ت ـان داد و   . یش را با قاشق کوتاهی بـه هـم میـزد   بر هم لیوان چا

 : وقتی هرمز سالم کرد گفت 

 . بشین پسر -

 :ز روبرویش نشست و بالفاصله گفتهرم

 .ختر بدی دارم آقای روبرت -

ت و مردم های دماغش را با دستمال گرف. روبرت مقداری ای چایش را نوشید

  :گفت. ستزش نابت نگه داشت

ف ر کـن  . آقای حانستون بیچاره. امرویها همه اش ختر بد می رسد -

 همرتی ـ بعـد هـم ایـن     کـرد؟  کاترین ییتا بدون من چه مـی . پسر

د بـا عصـایش بـایی کنـد     بـرو . ای خانه انـداختمش بیـرون  . نسنال

. اه یـادم رفـت  ... هم به مـن میگفـت    ین پتیاره اش. پیرمرد خرفت

 .ههههه

دوبـاره  . شتانه را در وجودش دارد گیجیهرمز فهمید که او هنوی نیمه ای ای 

 : گفت 

ه ختر این است اقای روبرت که توپهای بلیارد دیشـب دیدیـده شـد    -

  .اند

  توپهای چی؟ -

 .بیلیارد قربان -

مدتی گاشت تا مردم ها حالـت نابـت خـود بیـرون آمدنـد و ناگهـان آقـای        

ید که صدای پای دویـدن  روبرت لیوان خالی را چنان مح م به دیوار اتاق کوب

آقای روبرت دیگر چیـزی نگفـت و   . دو مستخدمه سرک کشیدند. دو نفر آمد

ت ای اتاق خارد شد هرمز به سرع. یف کرده لرییدنی خفپس ای مدتی شروع ب

  :م روبرت که ای روبرو می آمد گفتو به خان
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  دکتر جابر االن کجاست؟ -

 اتفاقی برایش افتاد؟. شهربانی -

دکتـر جـابر   . ین را روشن کرد و به شهربانی رفتماش. هرمز بدون پاسخ دوید

جـابر  دکتـر  . بـد اسـت   گفت که حال آقای روبـرت بسـیار   . را در اتاقش دید

او . بود که کس دیگری هـم در اتـاق اسـت    هرمز متوجه نشده. همراه او آمد

نهـا بـه خانـه ی روبـرت مـی      آهمان تیمسار طغرل بود که حـاال همـراه بـا    

تیمسار که دکتر جابر را با سفارش خودش پزشـک شـهربانی کـرده بـود     .آمد

تالفی کرده و ولی دکتر جابر گفته بود قتال .آمده بود تا ایندفعه او تالفی کند

دکتـر جـابر پـس ای     .چند بار اسم دختر روبرت و رستم را پیش کشـیده بـو  

معاینه گفت که شوک بزرگی بر او وارد شـده و اگـر بسـتری نشـود و تحـت      

روبرت شدید تـر ای قتـل مـی    . نتاشد احتمال س ته صد در صد است کنترل

تـا  . قتـت مـی شـد   ای او مرا. او را به بیمارستان شهربانی منتقل کردند. لریید

مردم هایش چیزی یـا  . حالش بهتر شد و توانست حرف بزند نزدی های شب

ـ . برش ایستاده بودند جستجو می کـرد  کسی را بین کسانی که دورو االخره ب

مد و روبـرت ناگهـان   سارا آ. چشمهایش نم داشت. توانست اسم سارا را بگوید

همـه بیـرون   . نهـا باشـد  ی دکتر خواست با دختـرش ت با اشاره ا. به گریه افتاد

 هرمز پی در پی سیگار می کشید و بر خود لعنت مـی . رفتند و منتظر شدند

وپهـای لعنتـی را   رسد هیچوقـت آن ت  اگر میدانست کار به اینجا می. فرستاد

اما ای طرفی ایـن سـئوال همچنـان در  هـنش بـزر  و      . بیرون نمی انداخت

اینقدر اریش می دهد؟ سارا  ه این توپهاشد که چرا آقای روبرت ب بزرگتر می

دکتـر ای همـه   . کـرد  با دستمال سفیدی اشـ هایش را پـاک مـی   . بیرون آمد

وقتی همه به جز تیمسار و دکتر جـابر ای بیمارسـتان   . خواست به خانه بروند

چیـزی مـی   رفتند خانم کاترین را دیدند که یمزمه کنان بـا خـود    بیرون می

خانم روبـرت مـدت مدیـدی سـعی     آن شب نیز . گفت و وارد بیمارستان شد
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کرد با سارا حرف بزند و او را آرام کند اما سارا انگار ای چیـزی مـاورای  هـن    

همگی ختر داشت که یجر کشان و اندهگین می گریست و گاهی در حـالتی  

خـانم  هرمـز کـه بـه    . ماند ای حیرت فرو میرفت و نگاهش به جایی نابت می

شـد خـود بـه    د و وقتـی ای او ختـر ن  مدنش بوروبرت عادت کرده بود منتظر آ

یت نگـران کننـده ی سـارا    خـانم روبـرت ای وضـع   . خانه ی آقای روبرت رفت

هرمز به خانه برگشت و آنقدر ف رهـای  . بود  باید مواظتش می. برایش گفت

 .عاا  دهنده را ای سر گاراند که بیداری را چون کابوسی تا صتح تحمل کرد

 . 
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حـاال یـک هفتـه ای    . خاطر سـ ته ی مغـزی مـرد   روی صتح به روبرت همان 

سـارا ای آن حالـت   . تقریتا همـه چیـز عـادی شـده بـود     . مرگش می گاشت

ناراحت کننده بیرون آمده بود و خـانم روبـرت لتـال سـیاهش را هـر چنـد       

انگار تمام جوانب . ون آورد و لتال همیشگیش را پوشیدای تن بیر ،خیلی یود

سـتو  حتی به سارا می گفت روبرت ای وقتـی پر احتیاط را ای دست داده بود و 

هرمز بیشـتر وقـت   . او را مرده حسا  می کرد. به اینجا آمد برایش مرده بود

بـدون حـرف    گاراند اما رستم یا خوا  بود و یا خود را در خانه ی رستم می

ظر بود منتانگارچون غریته ای که او را نمی شناخت و . تنها به او نگاه می رد

دن بـه  گشت و با گوش دا شتها به خانه بای می. د را معرفی کندکه هرمز خو

ف ـر  .  هنش اما بیشتر به سـارا وابسـته بـود   . موسیقی خود را سرگرم می رد

 .هر خواهد برد یاد و عشـق ساراسـت  تنها  چیزی که با خود ای این ش :می رد

. مـد وبرت ابتدای شب به خانه ی او آاوایل هفته ی دوم بود که دوباره خانم ر

هـر دو مـدتی   . او شادی گاشته ی خود را باییافـت  هرمز خوشحال ای دیدن

روبـرت   خـانم . های پـر معنـا یدنـد   روبروی هم نشستند و به همدیگر لتخند

ای دلتنگـیش   حرفهایش بویی ای غم و اندوه نداشت و. دوباره آرایش کرده بود

نوبت حرفهای بعد . هرمز نیز دلتنگیش را اعتراف کرد .برای هرمز بسیار گفت

هرمز بـای  . سید و خانم روبرت همه چیز را گفتهرمز ای سارا پر. جدیتر رسید

 : و اطمینان یافت جدی تر گفتهم ای او پرسید و وقتی ای سالمت کامل ا

  ؟هنوی نمیدانم چرا روبرت به توپها وایسته بود -

  .به اندایه ی کاترین وابسته نتود -
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نم ولـی ایـن وسـط توپهـا انگـار      ربطش را با کاترین یا پرستو نمیدا -

 .مهمتر بودند

 : خانم روبرت گفت

 ؟ در خانه ات چای هم پیدا میشود -

  .التته -

خانم روبـرت  . هر دو شروع به نوشیدن کردند. دهرمز چای درست کرد و آور

 : گفت 

  .شود میگفت توپها را ای بهترین جنس ساخته و لنگه اش پیدا نمی -

  .گفت تقریتا درست می. به من هم گفت -

 ؟چطور -

 بهترینشان ای عاد هسـتند امـا ایـن   . جنس توپها را من می شناسم -

مطمئن هسـتم ای گرانتـرین عـاد    . توپها وینی بیشتر ای عاد داشتند

  .استفاده کرده بود

 ؟پرسی پس چرا بای هم می -

یعنـی عاشـق بیلیـارد    . س ته کـرد برای این ه روبرت به خاطر آنها  -

 بود؟

پـدرش در  . او با بلیارد بـزر  شـده بـود   . ویمیادم رفته بود بگ. اوه  -

  .آمری ا برای همین جایزه ی مهمی گرفته بود

 : گااشت و گفتهرمز که توجهش جلب شده بود لیوان چایش را روی میز 

 چرا این را مطره نمی کرد؟ -

ینجـا نظـر   او میگفت شهرت ییـاد در ا . ترسید چون ای توده ایها می -

 . توده ایها را جلب می ند

خواست مثل  گفت روبرت هم میدر اینصورت می شود. اینطورپس  -

 ؟ درسته. پدرش باشد
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او در نظر داشـت بـه   . او پدرش را خیلی دوست داشت. بتین .دقیقا -

عنوان کسی که اولین بار بلیارد واقعی را وارد ایران کـرده شـناخته   

  .شود

 ؟ یرم که حساسیتش به همین خاطر بودپس میتوانم نتیجه بگ -

  .نی تا حدی مطمئن هستمیع.شاید -

امـا در باشـگاه روبـرت    . تهران فقط یک نوع بیلیـارد داشـتم   من در -

وقتـی مـردم مـی آمدنـد حتـی      . جود داشـت انواع مختلف بیلیارد و

روبرت کار . ها ای بعضیهایش سر در نمی آوردندآمری اییها و انگلیسی

 .دیگری هم کرده بود

 ؟ چه کاری -

انگار ینی بود که  می خواست ای . تیاق پرسیدرت این سئوال را با اشخانم روب

هرمـز  . اوردتنها چیزی که شوهرش ای او پنهان نگاه داشـته بـوده سـر در بیـ    

 : به سقف نگاهی انداخت و گفت. سیگاری روشن کرد

ی برای یادگیری بیلیاردهای مختلف و باییها مرتبیک کتابخانه ی خو  و -

 . رجمه و بیشتر به التین بعضی ت. قمار با بیلیارد تهیه کرده بود

  .تو که انگلیسی بلد نیستی -

  .ولی خود روبرت برایم توضیح داد. نه -

 . وبهخ -

کـرد هـم    وقتـی خـو  ف ـر مـی    . رسید هرمزکم کم به جوا  سئوالش می

باشگاههای دیگـر را  . روبرت تمام جوانب را سنجیده بود این ه. همینطور بود

ود و دنتال بهتـرین مـدیر گشـته    کرده ب با هم اری و نیرنگ و تهمت تعطیل

همـه ی اینهـا بـا    . ادی که برای او در نظر گرفته بـود همچنین حقوق یی. بود

کـه او در  گفت نشـان میـداد    توجه به سوابقی که حاال خانم روبرت ای او می

شیفتگی بیش ای حد او به بیلیـارد باعـث شـده    . پی قهرمان شدن بوده است
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پس تصمیم گرفته بود توپهـای  . ترین نحو اجرا کنده چیز را به بهبود که هم

امـا  . بودن آنها اعتراف کننـد بیلیارد را طوری سفارش دهد که همگی به نا  

د تـوده ایهـا کـه مخـالف     در این میان بین شهرت و افتخار و قهرمانی و وجو

هرمز لحظه . کرد این بود که کار او را کند می. آمری اییها بودند در تضاد بود

  :گفت. ش نستت به روبرت احسال حسادت کردر دلای د

 چه مرد عجیب و جسوری؟ -

  .التته در همه چیز .بله -

این ه او ناگهان در دام عشـقی  . عنای حرف خانم روبرت را می فهمیدهرمز م

تنها گااشـتن ین  . اده بود هم احتیاد به جسارت داشتتایه و بعد تایه تر افت

ب تـرین کـار روبـرت در    توانسـت عجیـ   جوان و ییایی چون خانم روبرت می

 :اری روشن کرد و گفتهرمز برای خانم روبرت هم سیگ. یندگیش باشد

  .التته سیگارهای شما بهترین سیگارها بود -

 ؟ چرا این را میگویی -

 ؟ نتود -

هـر وقـت کـه    . هنـوی هـم هسـت   . اما چرا ای گاشـته میگـویی  . بود -

  .بخواهی

ـ  . می دانم  - ه مـن نزدیـک شـدی کـه     تو در این مدت کوتاه انقـدر ب

  .نمیتوانم باور کنم

  :چهره اش بود گفت خانم روبرت که آرامش عجیتی در

  .باور کن غافلگیر شدم. توانم باور کنم من هم نمی -

 ؟ خاطر وابستگی روبرت به پرستو بودچرا روراست نمیگویی که به  -

نسـتم  شب اولی که با هم بـودیم توا . اول فقط برای انتقام بود. التته -

  .اما بعدش دیگر نه. ود را ای آن کینه راحت کنمخ

 ؟ شود کنی با رفتن من تمام می و حاال چه ؟ ف ر نمی -
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  :خانم روبرت با همان آرامش گفت

نتاشی حد سته اگر واب. نمیتوانی مرا تنها بگااری. تو اینجا می مانی -

  .التته همین برای من کافیست. اقل به من عادت کرده ای

 . فی نیستولی برای من کا -

 ؟ تو سیگارت را تغییر داده ای -

  .فقط به جای توتون کمی حشیش قاطی آن کرده ام. نه  -

 :بعد خندید و گفت. ار نگاه کرد خانم روبرت به سیگ

  همین اینقدر عاقالنه حرف میزنیم؟پس برای  -

ی کـه  طـور . بعـد نیمتنـه اش را روی میـز انـداخت    . هرمز هم به خنده افتاد

 : رنجهای خانم روبرت را گرفت و گفتآ. ه او میرسیددستش به آسانی ب

روبـرت هـم کـه    . دانی که سارا ای من خوشش مـی آیـد   تو هم می -

اگر میخواهی بمانم باید به من حق بدهی که بـا سـارا   . دیگر نیست

  .ایدواد کنم

موهـا را   هطرفـ  یـک . آرنجهایش را آیاد کـرد . خانم روبرت خود را پس کشید

  :لت جدی به خود بگیردپس ید و سعی کرد حا

  .داند چه خو  است و چه بد هنوی نمی. او بچه است -

 ؟ تو میدانی؟ میدانی که من خوبم یا بد -

ه بسـت و بـا یبـان    خانم روبرت دهانش را بای کرد اما دوبار. مدتی س وت شد

انگار حرفی که میخواست بزند فقط تا نوک یبان و خیسی . لتها را خیس کرد

 : هرمز دوباره گفت .لتهایش آمده بود

اگر من ای نظر تو خو  هستم پس بهتر است به سارا هم بگویی که  -

  .خوبم

  .ولی این را فقط به من نابت کرده ای. تو خوبی -

 منظورت چیست؟ -
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ایـن حـرف   . تو مرا بپایر. یادی خواهد داشت یسارا خواستگارهای  -

  .من است

  .این خودخواهی است -

 ؟ نداری. و مرا دوست داریت. ما تقریتا هم سن هستیم. نه -

  .برای من خانم روبرت هستی. تو خانم روبرت هستیولی . التته  -

 ؟ رود چرا یادت می. روبرت مرده -

  .؟او به من عالقه داردتو دخترت را دوست نداری. خدای من -

مـوجی ای احساسـات   هر کـدام در  . ها س وتی نستتا طوالنی برقرار شدبین آن

 : خانم روبرت گفت. چای نوشیدندآهسته . ضد و نقیض بودند

 . حتی این صنالی برایم راحت نیست. خانه ی مزخرفی داری -

  .اما تو خانه ی ییتایی داری و متلهای راحت -

میتــوانیم . پــس چــرا قتــول نمی نــی؟ مــن ین نروتمنــدی هســتم -

  .خوشتخت باشیم

 . ستش به این موضوع هم ف ر کرده امرا -

 ؟به ییتاییم ف ر کرده ای. چه خو  -

 .لمسش کرده ام -

هم بگویم که او به تو عالقـه  درباره ی سارا . شنوم خوشحالم که می -

ولی دخترها همانگونه که شـیفته  . شاید هم شیفته ی تو باشد. دارد

  .تو فقط ییتایی او را دیده ای. شوند می شوند متنفر هم می

سـت  هرمز انگار در هاله ای ای حرفهای خانم روبرت فـرو رفتـه باشـد نمیتوان   

جوان و جـاا  و نروتمنـد در   ، ینی ییتا . نفی کند درست بودن سخنانش را

این واقعیـت  . آش ار ای او تقاضای ایدواد داشت مقابل او نشسته بود و به طور

  نادیده بگیرد؟عجیب که تا چندی پیش محال می نمود را چگونه میتوانست 
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بـرت را بـا قلـتش    آن شب هنگام خوا  هرمز نمی دانست حرفهای خـانم رو 

ا قلـتش  امـ . ا عقلش می گفت که حرفش را بپایردف ر ی. یا با ف رشبسنجد 

خودپسندی خـود   دختری که مادرش به خاطر. همچنان برای سارا می تپید

هرمز فقـط   اما آیا این حرف خانم روبرت درست نتود که. ای او دریز می کرد

در دخترش ختر داشت که ؟ آیا خانم روبرت ای چیزی ییتایی او را دیده است

ش ار بـرای  آتوانست به صورت  برای هرمز ناشناخته بود و در عین حال نمی

یم گرفت هـر طـور   ماما تص. هرمز بگوید؟ هرمز آن شب را هم راحت نخوابید

ا مجسم کـرد و  ای شب خود را روبروی سار ی تا پاس. شده با سارا حرف بزند 

جمعه بود و سارا مدرسه نداشت چه بهتر ای آنجا که فردا . بارها با او حرف ید

 هرمـز مـی  . رفـت  بـه سـراغش مـی    و خواست که صتح یود ای خوا  بر می

دانست که وقتی خانم روبرت را نیمه شب به خانه اش رسانده اسـت مم ـن   

تصمیم خود را گرفت و صـتح نـه   . ا ظهر یا نزدی های ظهر بیدار شودنیست ت

ود قدر دیر که خانم روبرت سد راهش شـ آنقدر یود که شک برانگیز باشد و آن

وقتی وارد شد مستخدمه ای کـه لتخنـد   . به طرف خانه ی آقای روبرت رفت

گهـان جانشـین   انگار او بـه نا . ت به او سالم کرد و احترام گااشتبر لب داش

 : هرمز گفت. خانه ساکت بود. آقای روبرت شده باشد

بـرای  . تینندن را باشگاه پدرشاانم سارا گفته بودند دوست دارند بخ -

 .همین آمده ام

 . پس بگاارید خترشان کنم -

 .اتاقشان را نشانم دهید کافیست .فقط مرا راهنمایی کنید. نه  -
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رفـت   دنتال مستخدمه که بسیار آهسته تر ای آنچه او دوست داشـت راه مـی  

بـه اتـاق سـارا    . رفـت  انگار در یمین چمن بدون هدف راه مـی . قدم برداشت

بیرون آمد و  بعد. مستخدمه در ید و وارد اتاق شد. نتظر شدمهرمز . رسیدند

س ای مـدتی سـارا ای   پ. انگار گفته باشد نگران نتاشید. سری ت ان داد و رفت

هرمز بـه  . رون در ایستاد و ای دور سالم کردبعد تمام قد بی. اتاق سرک کشید

او  مانـد و بـه  سارا ابتدا سـاکت  .سالم کرد و صتح به خیر گفت . طرفش رفت

یـایی  انگار می خواست ای وجود هرمز و این ه صداها را فقـط در رو . خیره شد

 : هرمز گفت .سپس پاسخ سالمش را داد . شتانه نشنیده است مطمئن شود

د باشـگاه  ف ر کردم امروی دوست داشته باشـی . میتخشید خانم سارا -

 می توانم ای جزئیاتش برایتان توضیح دهم . پدر مرحومتان را بتینید

 :بعد گفت. چیزی به یاد بیاورد بخواهد انگار . سارا لب پایینش را گزید

  .آقای هرمز االن می آیم. رویهای تعطیل خسته کننده هستند -

 :هرمز در ماشین نشست رو به او کردوقتی کنار دست 

  .رمخیلی دوست دارم رانندگی یاد بگی -

  .گیرید یاد می -

چیزی که عالوه بر عالقه اش او را . ردتالش بود تا او را به حرف بیاوهرمز در 

ی در تنهـایی بـا   تا اینجا کشانده بود اطالع ای حرفهای آقای روبرت بـود وقتـ  

 : هر مز گفت. سارا حرف یده بود

  .مرا بتخشید. وقت فرصت نشد به شما تسلیت بگویمهیچ -

شاید حـرفم بچگانـه باشـد ولـی     . ولی من انتظار داشتم آقای هرمز -

  .ا هم به حسا  بیاوریدانتظار داشتم مر

سارا خیلی صریحتر و واضـختر ای آن حـرف   . هرمز داشت به نتیجه می رسید

 :ید که انتظارش را داشت گفت می

  .حاال آمده ام که جتران کنم خانم سارا -
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 . ممنونم -

. گاهی به سارا نگاهی می ـرد . هرمز آهسته میراند. به جاده ی اصلی رسیدند

طـوری کـه   . که می دید می گفت اهی ای چیزهاییسارا به جلو خیره بود و گ

 : هرمز گفت. ی دید و باید برایش تعریف می کردانگار هرمز آنها را نم

چـون آن  . شما را خیلی دوست داشـت خـانم سـارا    پدر مرحومتان -

 . شب فقط با شما حرف ید

ولـی حرفهـایش   . م چرا با مـادرم حرفـی نـزد   نمی دان. آن شب؟ بله -

  .لی دوست دارد و چیزهای دیگرهمین بود که مرا خی

 ؟چیزهای دیگر یعنی چه؟ مثل این ه خصوصی است نه -

پـدر گفـت آریو   . التته برای خودم مهـم اسـت  . فقط مهم نیست. نه -

 .گویندف ر می کنم همه ی پدرها این را ب .داشته عروسیم را بتیند

 .ولی ای طرفی باید خوشحال باشید که دوستتان داشته. سفممتا -

 . همیشه با من خو  بود. خوشحالم -

سارا یک دستش را در موها فرو  کرد . رمز به طرف ساختمان باشگاه پیچیده

 : در همان حالت باقی ماند بعد گفت و مدتی

  .توپهای لعنتی اگر گم نمی شدند پدرم ینده بود -

 ؟ خاطر توپها بود شما  ف ر می نی به -

 . این را خودش به من گفت. التته -

 : گفت. اشین را خاموش کرد اما پیاده نشدز مهرم. رسیده بودند

چون توپها برای من هـم مهـم    .خواهش می کنم به من هم بگویید -

هر چند اهمیت آنها را به انـدایه ی پـدر مرحومتـان نمـی     . هستند

  .دانم

انگـار انگشـتهای   . توه موهای بـورش بیـرون کشـید   سارا دستش را ای میان ان

 : گفت. یرد رنگی بیرون آوردته ای دست ش نایک وظریفش را آهس
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 ؟ گفت که آن توپها آینده ی ما بود پدرم -

 ؟آینده -

گفت آینـده ی مـا در   . ولی همین کلمه را گفت. نمی دانم آقا هرمز -

  .بودن آن توپها بود

 پیـاده شـد   سـارا  . در را برای سارا بای کرد. ر یدماشین را دو. هرمز پیاده شد 

 : هرمز گفت. شد

 . بزرگت یک قهرمان بیلیارد بودمن می دانم که پدر -

شـما کلیـد اینجـا را    . کـرد  پدرم همیشه تعـریفش را مـی   . بله. اوه -

 دارید؟

  .را گشت و دسته کلیدی بیرون آوردهرمز جیتهایش 

ــد وارد شــویم. التتــه - ــدر  دوســت داری ؟باالخره جــایی اســت کــه پ

  .مرحومتان ساخته

کاش با مـادرم   .اما می دانید؟ مردم حرف در می آورند. دوست دارم -

 . می آمدیم

هـوا دم کـرده و   . در جیب گااشت و به سارا نگاه کـرد هرمز دسته کلید را را 

شـد گرمـا را بـه ایـن تنـدی       تا وقتی رانندگی می کرد باد مان  می. گرم بود

 : گفت. حس کنند

  .من بی احتیاطی کردم بتخشید. درسته -

 .چندان مهم نیست. منظوری نداشتم. نه  -

در راه بـای  . حتما مادرتان هم منتظر اسـت . برمی گردیمبه هر حال  -

 : گشت هرمز گفت

 ؟ باره بگویید واقعا پدرتان چه گفتمیتوانم بخواهم دو -

 ؟مهم است. همان که گفتم -

 ؟ گفت توپها آینده ی ما بود. منظورم جمله ی آخرش است -
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 . بله. کنم دقیقا همین را گفت حاال که ف ر می -

. را هم با تعجب او را نگاه می کـرد سا. ه سارا نگاه کردب. هرمز ناگهان ترمز ید

ه مثـل معمـایی بـه  هـنش     جملـ . ن هرمز روی این جمله ایسـتاده بـود   ه

توانست معمـا را حـل    انگار با ایستادن و نگاه کردن به سارا می. چسپیده بود

بعد دوباره راه افتاد و اینتار بی سخن و با . چهره اش را خو  تماشا کرد. دکن

ـ . وارد خانه شدند. ییاد به خانه ی آقای روبرت رسید عتسر ایه خانم روبرت ت

یتی عمیقـی نسـتت   چهره اش ح ایت ای نارضا. ای رفتن سارا با ختر شده بود

 :و گفت اما در مقابل سارا لتخند ید. به کار هرمز داشت

  ؟فقط ناراحت بودم که چرا صتحانه ات را نخوردی -

 :بعد گفت. برت به هرمز نزدیک شدخانم رو. سارا به اتاقش رفت

 . خو  مرا غافلگیر کردی -

 . هیچ حرف خاصی نزدیم. وری نداشتم منظ -

 . گار آمدهتبرای سارا خواس. دیشب یادم رفت بگویم -

  ؟شوخی می نی -

 .پدرش معاون شهردار است. یک پسر آمری ایی -

. ا در  هـنش بـود   هنـوی آن معمـ  . خواست خداحافظی کنـد . هرمز باور ن رد

بعـد خیلـی   . ولـی سـارا پاسـخ مثتـت داد    . میتوانی بروی: نم روبرت گفتخا

. دوسـت دارم میزبانیـت کامـل باشـد    . امشب یودتر می آیـم : آهسته تر گفت

ید که فرار ای د یهرمز در چهره ی او جوانی و شادابی همراه با خواهش تند 

اما . گشت به یاد رستم افتاد وقتی به طرف خانه بر می. آن نامم ن می نمود

این جملـه پـی در پـی    . چشمهای خیره و نابت او را نداشت حوصله ی دیدن

 :شد در مغزش بایگو می

 (( .وجود آن توپها آینده ی ما بودند)) -
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اما این جمله آنقدر . او دروغ گفته باشد با خود ف ر کرد مم ن نیست سارا به

د شـای . گفت در حالت عادی گفتـه شـده باشـد    بی معنی است که نمی شود

ه رسـید  وقتی به خان. ست در آن حالت حرفش را کامل بزندروبرت نتوانسته ا

کولر سـعی کـرد   باد به اتاقش رفت و در خن ی . نتوانست گرما را تحمل کند

 هن او ای دیربای درگیـر  . مله ی روبرت اضافه کندجمالتی را به اول و آخر ج

رت اهمیت داشت که این موضوع بود که چرا توپهای بیلیارد اینهمه برای روب

 جملـه را  به هم ریخت و بعد موجب مـرگش شـد؟   گم شدنشان ناگهان او را

 : کامل نوشت و به این صورت در آمد

آن توپهـا آینـده   . توپها بود میدانی دخترم تمام آینده ی ما در بودن  آن)) -

 (( .ی ما بود

. باشـد ( (باشـگاه بیلیـارد    ))  اصـل  هرمز فرض را بر این گرفت که جمله در 

دوبـاره  . د معنای دقیقی پشت این جملـه باشـد  اگر منظور روبرت این بود بای

. تا عصر و اوایـل شـب وقـتش را گرفـت     جمله را پس و پیش کرد و این کار

ه تا به حـال بـه هـیچ س    مطمئن بود که روبرت میخواسته حرفی را بزند ک

ای بیلیـارد در  او می خواسته اهمیت وجود آن توپها  و باشـگاهه . نگفته بوده

سـارا بچـه تـر ای آن بـود کـه       امـا . آینده ی دخترش را به او بفهماند یندگی

شود به جای توپهـا کلمـه    در نهایت هرمز به این نتیجه رسید که می. بفهمد

آیـا روبـرت انقـدر بـه در آمـد باشـگاه       . را گااشـت (( قهرمانی بیلیارد  )) ی 

. ؟ این ام ـان وجـود داشـت    بود ایی در آن امیدوار و مطمئنبیلیارد و ی ه ت

ای جملـه توپهـای   ولی اگر چنین بود بایی بیلیارد را می شد با توپهای دیگـر  

؟ برای چـه آقـای روبـرت    چرا باید توپهای مخصوص باشد. معمولی انجام داد

وین توپهـا را هـم وارد مسـئله    هرمـز   همه وقت صتر کرد تا توپها برسند؟این

یم نتود جمله ای که سارا ای پدرش نقـل کـرده   ال. اینتار مسئله حل شد. کرد

واقعا فقط توپهـا دارای اریشـی بـزر  بـرای آینـده      . بود را پس و پیش کرد 
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اتاق را تمیز کـرد  . بود خانم روبرت بیایدشب شده بود و هر آن مم ن  .بودند

بـه آشـپزخانه رفـت و     .ن در هال در این گرما نامم ن استو ف ر کرد نشست

چـون در حـل معمـا    . ار را با شادابی بسیار انجام داداین ک. چای درست کرد

حدسـش در مـورد حـرف    حد اقل تا حدی مطمئن بـود کـه   . موفق شده بود

اما خانم روبرت نیامد و به جای او ی ی ای مستخدمه هـا  . روبرت درست است

ا مستخدمه ماشـین را بـه   ب. د که حال خانم روبرت به هم خوردهبه او ختر دا

که هرمز اولین بـار   ،روبرتآقایخانم روبرت در اتاق خوا  خود و  .سرعت راند

 : وقتی با هرمز تنها شد گفت. ، روی تخت خوابیده بوددید بود می

 ؟ ترسیدی -

 ؟ حاال بهتری. ه که ترسیدم خانم روبرتالتت -

 .میخواستم امتحانت کنم. ای اول هم دردی نداشتم -

  .یعنی الیم نیست دکتر ختر کنم -

 ؟ دکتر -

د و مثل دختر بچـه  شیفتگی او به هرمز  بیشتر شده  بو. روبرت نشست خانم

 : موهایش را پس ید و گفت. ها رفتار می رد

  .خب -

 ؟ دیگران چه خواهند گفت. برتاین درست نیست خانم رو -

 . دیگران وجود ندارند -

ـ  او بـه  . رت بـرای او گااشـته بـود ختـر نداشـت     هرمز ای تله ای که خانم روب

خواست سارا ای هرمـز   می. به سارا بگوید به اتاقش بیایدود مستخدمه گفته ب

او این کـار را حتـی بـه قیمـت ای دسـت رفـتن تمـام اعتتـار و         . نا امید شود

خانم روبرت وقتی این تصمیم . در نزد تنها دخترش انجام می داد شخصیتش

را گرفت که صتح بعد ای رفتن هرمز با سارا صحتت کـرد و فهمیـد کـه سـارا     

پیش به هرمز عالقه مند شده است و آش ارا ایـن عالقـه ی خـود را     بیش ای
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خانم روبرت نمی توانست تنهـا مـردی کـه بعـد ای     . نزد مادرش بیان می کند

آیا این اتفاق می افتـاد و هرمـز   . او همدم شده بود را ای دست بدهد روبرت با

 ر این م ر و حیله گرفتار می شد؟ د

 .فقط من مانده ام.تگار آمدهم که گفتم برای او خواسمن ه -

 . انتظار نداشته باش باور کنم  -

  .همین که باور نمی نی یعنی به او عالقه داری -

 ؟ اینجا؟ با این وضعیت. بهتر است عاقالنه رفتار کنیم -

ای سـیگارهای پـر ای حشـیش    من نـه چیـزی نوشـیده ام نـه     . التته -

 . خیلی عاقالنه رفتار می کنم. کشیده ام

در صورتی که عشق به خـودی خـود غیـر    . ر عاقالنه حرف میزدندنها ای رفتاآ

 : هرمز گفت. خصوصا وقتی ینی به آن متتال باشدعاقالنه است و م

 . مانگاه با هم به خانه ی من برویمبهتر است به بهانه ی رفتن به در -

بیـا  : این خیال که ساراست گفـت  خانم روبرت با . در این هنگام کسی در ید

مسـتخدمه وارد  . تزده خود را پس کشید و راست نشستوحش هرمز کمی. تو

 به سارا گفتی بیاید ؟ : خانم روبرت گفت . شد

ر میشـود  ولی می خواستم خـواهش کـنم اگـ   . می آیند . التته خانم -

 . التته بقیه هستند. امشب یودتر به خانه بروم

 برو  -

 : هرمز ای جایش بلند شد و گفت 

 ؟ ا می دید نهکرده بودم سارا ما ر اگر قتول -

- ............................ 

  .فهمم این کارهای تو را نمی. نمی فهمم خانم روبرت اصال -

  .رویم به خانه ات می. رویم  با هم می. بهتر است آرام باشی -
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مد و مـادرش  قتل ای رفتن سارا پیش آ. ن رفتندآنها به بهانه ی درمانگاه بیرو

سارا به هرمز نگاه . ت و یود بر می گردندچیز مهمی نیسد که به او توضیح دا

 :گفت کرد و

  .ای این ه مواظب مادرم هستید ممنونم آقای هرمز -

  .خیلی مدیونمپدرتان من به مرحوم . این وظیفه ی من است -

هرمز توانست ای خطر بچه گانه ای که مم ن بود برای همیشه  هن سـارا را  

بعـد ای  . فـر سـاید برهانـد   نای خودش و مادرش و شاید کل یندگی و عشق مت

رسیدن به خانه به این نتیجه رسید که خانم روبرت پس ای تجربه ی آن درد 

تنهایی و خیانت پی در پی شوهر می خواهد تمام خواهشهای تلنتار شـده ی  

ند و خره تمام می شداما این خواهشها باال. درمان کند خود را تنها با وجود او

دیروقت خانم روبرت را به  مز مثل هر شب؟ هرآنوقت آیا عشقی وجود داشت

سـارا  . اما اینتار هم سارا و هم مستخدمه ها منتظرشـان بودنـد   . اندخانه رس

 : بعد دوباره ای هرمز تش ر کرد . جلو آمد و مادرش را در آغوش گرفت

 .خیلی وقتتان گرفته شد -

  .یادتان باشد. رمند این خانه هستمولی من هنوی کا -

  .لطف کردید. ضمن ای امروی صتح هم ممنونم در. ماند یادم می -

 .شب به خیر -
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28 
 

لتال و دیگر ملزومـات  . بود که هرمز کنار رود کارون بود ساعتهای اول صتح

ای قـایقران مـی   . قـایقرانی خواسـت او را همراهـی کنـد    غواصی را خرید و ای 

 :نجای رودخانه را به آرامی طی کندخواست که اینجا و آ

 .می دانید که. مچیزی گم کرده ا -

ن در جایی که مطمئن شد گونی پر ای تـوپ را همانجـا رهـا کـرده ای قـایقرا     

  سـپرد و شـنا   خود را با لتال مـایو بـه آ  . خواست تا باال آمدن او صتر کند

به . را خو  بتیند گااشت همه جا  شتا  تند آ  نمی. کنان به ته رود رفت

و اینتـار جسـورتر و    شـت ی را بـر چشـمها گاا  عینـک غواصـ   .باال بای گشـت 

سنگینیش به گل و الی چسـپیده   آن ته گونی به خاطر. پایین رفتمح متر 

امـا  . توه توپها خواست آن را بـاال ب شـد  خوشحال ای این اتفاق و دیدن ان. بود

دوبـاره  . ی گونی به این آسانی کنده نمی شـد نفسش یاری نمی داد و ای طرف

شـود   آیا اینجـا کسـی حاضـر مـی    :گفتبه قایقران . باال آمد و نفس نفس ید

 .خرم ؟ مایو را خودم میکمک کند

 .اما با پول. تا دلت بخواهد کمک هست. مایو الیم نیست -

  .دو نفر کافیست می  توانی صدایشان کنی؟  -

وقتی هرمز گفت که باید چه کـار کننـد مـزد خـود را تعیـین       .دو نفر آمدند

گـونی چنـد دقیقـه    . ه آ  یدنـد ال ای تن در آوردند و بکردند و بی درنگ لت

ای همان . با سنگینی خود پایینتر برده بود بعد در قایق بود و یک طرف آن را

و او ایـن کـار را کردنـد     .مک کنند تا آن را تا ماشین بتـرد دو نفر خواست ک

 رانـد و هـزار ف ـر در سـرش مـی      با شتا  می. حاال در راه خانه ی خود بود

با . رسیدبه خانه . یش می کردت را پس و پبربای هم آن جمله ی رو. چرخید
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سر گونی را که مح م کرده بود بـای  .   به آشپزخانه رفت و چاقویی آوردشتا

دوبـاره بـه آشـپزخانه    .و ی ی ای توپها را برداشتسنگها را بیرون کشید  کرد 

اما چـاقو تـوان بریـدن آن را    . ر با چاقو سعی کرد توپ را بش افدرفت و اینتا

ـ  . ر ش ستن آن افتاده ف ب. نداشت وایم یـدکی  به حیاط بای گشت و ای بـین ل

دوبـاره بـه جـانش    . هم پیـدا کـرد  سنگی بزر  . ماشین پیچ گشتی برداشت

ـ   . ا سوراخ کردهر طرف توپ ر. افتاد زر  سـوراخهای  بعد بـین سـوراخهای ب

 . پ مثل میوه ای ای وسط دو نصف شدهمینطور ادامه داد تا این ه تو. کوچک

امـا در دیگـری   . ی ـی ای انهـا خـالی بـود    . را  هر دو نیمه را نگاه کردا اضطب

آنطرفتر در شادمانه  .آن را بیرون آورد و در دست گرفت. چیزی می درخشید

اما ت ـه ای المـال تراشـیده    . باورش مش ل بود. آفتا  ایستاد تا بهتر بتیند

 . شده و ییتا در کف دستش می درخشید
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20 

 
سارا در نامـه  . ه سارا و هرمز ای اینجا رفته اندروی است ک حاال چند: روی سوم 

نوشـته   .نوشته نگران نتاشـم . وشته که با هرمز به تهران می روداش به من ن

دادم و مـان  ای   اگر من به حرفهایش در مورد عالقه اش به هرمز گـوش مـی  

. فـت شدم هیچوقت بدون اطالع من با هرمـز نمـی ر   خواستگاری هرمز نمی

او چگونه توانسـت بـه   . اما نمی توانم هرمز را بتخشم. گوید راست میدخترم 

 و حتی تنها دخترم را ای من بگیرد؟تنهایی مطلق من راضی شود 

 

ای من معارت خواسته  است و بعـد  . امروی نامه ای ای هر مز رسید: روی پنجم

نوشته است چنـد روی دیگـر مراسـم    . دعوت کرده است که به تهران بروم مرا

یتوانم خوشـحالی خـود   نم. کنند گیرند و با هم به طور رسمی ایدواد می می

بـه  . کنم که حاال فقط دو نفر هستند مستخدمه ها را جم  می. را پنهان کنم

! ینیـد می :گـویم  می خندم و می. خوانم نامه را برایشان می. بقیه گفتم بروند

رم که حرفم را منتظ. هرمز به ف ر من هستنددخترم و آقای . من تنها نیستم

پایرم که اصال نامـه ای رسـیده   انگار اگر این کار را ن نند نتاید ب. تایید کنند

بعـد صـورتم را   . ی ی ای آنها دستم را می گیـرد . هر دو تایید می کنند. است

هنوی به مـن مـی گوینـد    . خوش به حالتان خانم روبرت: میتوسد و می گوید

تـا حـاال دسـتخط    . نامه را می خوانم روند دوباره وقتی آنها می. م روبرتخان

نامـه را  . خطش هم مثل خودش مـرا آرام مـی کنـد   دست. هرمز را ندیده بودم

ف ر می نم به تهران بروم یا نه؟ شاید هـم  . گاارم و چای مینوشم کناری می

 .رفتم
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ینهمه یعنی ا. به دستم رسیدهمقدار ییادی پول با نامه ای ای سارا : روی هفتم 

ای اول هـم معلـوم   . حتما هرمز آنجا کار خـوبی دارد ا آورده اند؟ پول را ای کج

سـارا در نامـه نوشـته حتمـا بـه      . کـرد  وگرنه روبرت او را استخدام نمی. بود 

. ی اهوای تا تهران خط به خط نوشـته کل مسیری را که باید بروم ا. برومتهران 

انـد یـا    را اجـاره کـرده  دانـم خانـه    ولی نمی. را هم نوشته آدرل خانه شان

. امروی هاریس به دیدنم آمـد . ینطور که نوشته باید خریده باشندا خریده اند؟

بـا هـم   . کلـی خندیـد  . گفتم با نامزدش رفته اند تهران. ای سارا سئوال گرفت

این ه هاریس به من در مـورد سـارا   . شستیم و حرف یدیم و او تتریک گفتن

. باید همینطور می شـد  یعنی این ه. تریک می گوید یعنی این ه خو  استت

اهم به تهـران بـروم   ای تنهاییم و این ه میخو. گویم من چیزی به هاریس نمی

میگویـد بـرای اولـین بـار      .هاریس ای من ع س می گیـرد . چیزی نمی گویم

 حتمـا . تـاتر شـده ای  میگوید یی. که نگاهت به دوربین است و میخندیاست 

اهد به هاریس بگـویم کـه   دلم می خو. بعدش میگوید تو ییتای مطلق هستی

حاال هاریس رفته و من . اما نمی گویم. ییم را در آلتومهایش یندانی ن ندییتا

مه ی هرمز را موق  خوا  مـی  نا. خوانم دوباره نامه ها ی سارا و هر مز را می

 . آرامم می کند. خوانم

 

خدمه هـا بـرایم بـای    ی ی ای مسـت . امروی یک پاکت به دستم رسیده: م روی نه

ی باغچه هر دو کنار هم در جای. ع س هرمز و سارا کنار هم. خدای من. رد ک

دسـتش در  . سارا کاله کوچ ی روی سرش گااشـته  .مانند و ستز ایستاده اند

بـه ایـن    هیچوقـت خنـده ی هرمـز را   . خندنـد  هر دو می .دست هرمز است

شـان فـرار می ننـد اینطـور مـی      حتما مردها وقتی بـا نامزد  .صورت ندیده ام

ه روبـرت و مـن   وگرن . ت با روبرت به جایی فرار ن ردممن که هیچوق. خندند

گااشـتم کـه خوشـگلترم     من کالهی روی سرم می .همینطور می خندیدیم
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. ودم اسـت دختـرم هـم مثـل خـ    . ع سهای دیگر را نگاه مـی کـنم  . می کرد

 .کـنم  مجسـم مـی   او را به همان ییتایی کنار خودم بندم و  چشمهایم را می

 ع س دیگر را نگاه می. خندم می. لات میترم. کنم ام را مثل سارا میچهره 

. ییتا هستند که تـا حـاال ندیـده ام    زر  وهر دو سوار بر یک ماشین ب. کنم 

دارد؟ پشت ع س بـا خـط سـارا    یعنی ماشین در تهران با ماشین اینجا فرق 

تـایه   آنها ماشـین ! وای خدای من. ماشین خارجی که تایه خریده ایم :نوشته

هرمـز یرنـگ   . داماد خودم اسـت دیگـر  . انگار سر گنج نشسته اند. خریده اند

دیـدمش ؟ یـک جـایی     کجا. همان بار اول که دیدمش معلوم بوداصال . است

ـ . ولی او نخندید. یدمبه او خند. توی مهمانی بود ود تـا توپهـا نرسـند    گفته ب

 . خنده دار بود حرفش. خب. کارم نمی گیرد

 

طغرل باید برای مـن   چرا تیمسار. مه اینتار ای سارا و هرمز نیستنا: روی دهم 

کند و نامـه را بـه    بایش می. گویم بایش کند به مستخدمه می نامه بنویسد؟

انگـار نیشـتری در وجـودم فـرو     هر کلمـه اش   با .خوانم می. دستم می دهد

 نمـی . مسـتخدمه چیـزی مـی گویـد    . خوانم  می نوای . باور نمی کنم. میرود

تیمسـار  . جیز بزنم االن است که .نامه را دوباره که می خوانم. اهم بشنومخو

من باید دیوانه باشم که بـاور  اصال . نوشته که اصال نمی شود باور کرد چیزی

ولـی بـه سـارا چـه     . کینه ی روبـرت و مـن را در دل داشـت   او همیشه . کنم

نطوری بوده یـا  مگر اینجا همی. مربوط بود؟ حاال گیرم به سارا هم مربوط بود

اتـاقش تـا بـا او     هیچوقت سارا خودش تنها بوده که تیمسار کسی را بفرستد

میگوینـد  رستم ؟ رستم که بیمـار اسـت و   این ار را ب نند؟ آن هم چه کسی؟

حتما تیمسار این را . او را برده مشهد برایش شفا بگیردمادرش . جنون گرفته

. ولی کور خوانده. و س ته دهدروبرت مرا هم بترساند نوشته که بعد ای مر  

بـا نـامزدش اسـت و    . دخترم شاد شاد اسـت . روم تهران من همین رویها می
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راستی مگر دکتر جابر همـان  . هیچ غمی ندارد . کنند وقتی رفتم عروسی می

پـس ایـن مـردک چـه     . یامد و گفت به بلوغ رسیده دخترم؟ خـب روی صتح ن

نوشـته کـه بـاور     رده داسـتانی هر چه آنروی دیده را طوری سر هم ک نوشته؟

میگـویم پـاره کنـد بریـزد     . دهم مستخدمه نامه را می. کنم به خیال خودش

 . هر چه تیمسار طغرل است ییر لب هم دشنام می دهم به. توی سطل

 

خواهنـد سـیم    ها می امروی چند مرد آمده اند به قول مستخدم: روی یایدهم 

میگـویم  . فن است خانم روبـرت یگویند برای تل؟ مگفتم برای چه. کشی کنند

ک عصـر اسـت سـر و    ای صتح یود تـا حـاال کـه نزدیـ    . خب سیم کشی کنند

. ا چقدر ای این تلفن تعریف می کـرد ه روبرت اولهیادم آمد.صدایشان نخوابیده

گفت کـه   حتما دروغ می. آمری ا همه دارند و خیلی خو  استگفت در  می

ا دارد؟  همین فردا مـی روم    است چرا اینهمه سر و صداگر خو. خو  است

مـی  . کمی چاق شده اسـت . ده ی سارا پیغام می دهم که بیایدبه رانن. تهران

شین میشود تـا تهـران رفـت؟ میگویـد تهـران چـرا؟ بـرایش        با این ما :گویم

  پس حتما خـو . هم مثل هارریس میگوید متارک است او. توضیح می دهم

. مویـد یـک روی صـتر کـن    گ بعـد مـی  . است که همه می گویند متارک است

ارم همـه چیـزم را جمـ  و جـور     حـاال د . میگویم باشـد . تعمیراتی الیم دارد

به آن ی ی . گویم تو هم بیا به ی ی ای آنها می. ها ناراحتند مستخدمه. می نم

. تاده ام حـاال جلـو آینـه ایسـ    . امروی سیم کشی هم تمام شـد . گویم هم می

ایــن را . اره برگشــته جــای اولــشییتــاییم دوبــ .آرایشــم را کامــل مــی کــنم

 . قتی می گویند حتما درست است دیگرو. مستخدمه ها می گویند

 پایان 
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