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ي  شيشه. ويزيون حسام خسروي ايستاد جلوي سوزن ورودي بناي راديو و تله ،ساعت دو و نيم صبح چهارشنبه

سوزن رفت باال و حسام خسروي راند . اتوموبيل پژو چهارصد و شش را كشيد پايين و كارت را گرفت جلوي دستگاه

رف ورودي و رفت ط. پارك كرد و پياده شد. شد پيدا كرد ها چند تايي جا مي طرف پاركينگ كه روزها پر بود و شب

ي دو تا سه  خانمي كه مجري برنامه. ي چهارم و دنبال استوديو گشت رفت به طبقه. باالبر پايين بود .وارد ساختمان شد

اي كه تازه معرفي  زد براي پخش ترانه اي را مي دار، داشت دكمه بود، خانم حدودن پنجاه و پنج ساله رو صندلي چرخ

  . كرده بود

  .سالم نگار خانم -

ش گفته بود كه به عمرش نديده زن به اين  يك بار به. آمد اش نمي از اين همكار چندان خوش. سر تكان دادزن 

اين . ي راديويي اجرا كند دار كه به دو قطره عرق رو پيشاني محمد علي كلي شبيه است، برنامه زشتي رو صندلي چرخ

  .را هرگز به او نبخشيده بود

مساله اما اين بود . ن نگار براي او مثل اين بود كه كسي لگدي بكوبد وسط پاهاشديد. براي حسام خسروي مهم نبود

بوي مرگ و وحشت با اندكي . گذاشت شد، بوي غريبي از خودش در استوديو جا مي ي نگار تمام مي كه هربار برنامه

  . چاشني بوي نشين ِ عرق كرده

پاشيد تا فضاي استوديو را  كه سر ساعت سه ميحسام خسروي هميشه كپسول كوچك اسپري زير بغل همراه داشت 

از استوديو رفت بيرون و ايستاد جلوي دستگاه . كرد نيم ساعت بايد صبر مي. هنوز ساعت سه نبود. قابل تحمل كند

ترها، در اين  پيش. شد كشيد سيگار كه نمي. از دستگاه زد بيرون -بدون شير –ليوان مقوايي با شكر . قهوه

هاي  حاال هواي درون ساختمان تميزتر از ريه. ها زير سيگاري بيش از كودكان گرسنه در افريقا وجود داشت ساختمان

تازه، دليل . داد ه نميشويي سيگار روشن كند، اما سيگار كشيدن دزدكي مز آمد كه در دست گاهي پيش مي. نوزاد بود

همين قدر هم به نظر . چهل و سه سال داشت. تر سيگار بكشم تر است كم آورد؛ در سن و سالي كه من دارم به مي

چون زناني پيدا . البته براي تور كردن. انگاشت تر مي شد كه او را پنج سال جوان جا زني پيدا مي جا و آن اين. رسيد مي

رفت؛ و زن هم  حسام خسروي گاهي با چنين زني به بستر مي. ند با مجري راديو بخوابندشوند هنوز كه دوست دار مي

گفت چه انتظار داري،  حسام خسروي هم مي. برد با مردي به بستر رفته كه دچار مشكل راست كردن است زود پي مي

  شد؟ شود اين مشكل را نداشته با پيدا مي مردي. كشم و هم چهل سال دارم هم سيگار زياد مي

ي فني  ي شبانه داشتند و چندتا عمله اكره كه برنامهها در ساختمان كسي نبود جز چند مجري مثل حسام خسروي  شب

چند ماهي بود كه . ي بدمزه را مكيد حسام خسروي قهوه. اند اين وقت شب دانست چه كاره و ديگراني هم كه آدم نمي

شود، چرا  وقتي اسم به اين آساني مي. ´از حاال تا´به نام . سه شب در هفته از ساعت سه تا شش صبح برنامه داشت



پاسخ به تلفن چند شنونده . كرد گفت، موسيقي پخش مي حسام خسروي رو به شنوندگان چيزي مي. سخت بگيريم

هايي كه  داد دست آدم مي. ها نداشت جور برنامه ي چنداني براي اين هم بودجهدم و دستگاه راديو . داد و همين مي

  .خواهند ندان شناخته شده نيستند و پول زيادي هم نميچ

ها، كشاورزي هنوز شركت  آن وقت. ي دهقاني بود دومين پسر از خانواده. ي زيادي نداشت حسام خسروي تجربه

دو تكه زمين داشت كه در آن جو و گندم و . پدر او نيز يكي از آنان بود. پا وجود داشت صنعتي نبود و دهقان خرده

ا خسروي ضر. بعد تراكتور دست دومي خريد. تا پنجاه سال پيش اسب داشت براي شخم زدن. كاشت ميچغندر 

يار پدر بودند در مزرعه و  حسام و حميد دست. ليال و رعنا: حسام و حميد، و دو دختر: دو پسر. چهار فرزند داشت

حال بود،  بي از آب درآمده بود و آمنه خوشحميد مذه. رسيدند دخترها كنار مادرشان آمنه خانم به كار و بار خانه مي

اعتقاد بي . رفت مسجد و مجلس يا مي. ايستاد به نماز آورد مي وقت كه گير مي. ها بود چون خودش از آن خرمذهبي

. زن احمقي بود. دانست همه چيز يعني چه و نه نظارت گرچه نه مي. چون و چرا داشت كه خدا بر همه چيز ناظر است

 دش وانست لباس سفيد را از رنگي جدا كند و هنر آشپزي او درست كردن چيزهايي بود كه راحت ميت به زحمت مي

كرد  امضا مي. توانست نوشتن نمي. توانست بخواند روزنامه را مي لي او زد، تيترهاي صفحه خيلي زور مي. تخمي ناميد

تر  آموخت تا باهوش كجا بايد مي. تر نبود اش باهوش رضا خسروي هم خيلي از زن. رباغهوبا خط خرچنگ ق. البته

متر،  چنان پدري، با قد يك متر و پنجاه و دو سانتي. سالگي ديگر نگذاشت برود مدرسه پدرش از دوازدهبشود؟ 

زاييدن گوساله و دادن از هر دو گاوي كه داشت، يكي پيش از . خوش هم نداشت تبخ. شپشوترين دهقان منطقه بود

توانست كاه جويده را  اش هم بيماري گلو داشت و نمي شدند و االغ ندهاش هرگز پروار نميوسفبزها و گ. مرد شير، مي

با اين حال بيست و سه سال عمر كرد، بيست و سه . آمد كشد و به كار شخم زدن نمي مشكل نفس مي. قورت بدهد

با اين . من هرگز كشاورز نخواهم شد: گفت كرد، با خودش مي ش كه نگاه ميرضا به زندگي پدر. سال زندگي نكبتي

نشسته بود پشت خرمن گندم، مثل ميمون و آمنه هم  .شنا شدبا آمنه، زمان درو، در مزرعه آ. حال شد كشاورز

زود عروسي . آمنه آبستن شد. پريدند به هم و شلوار آمد پايين و دامن رفت باال و د بكن. حشري مثل گربه در بهار

پسري زاييد كه بعد شد آخوند حميد . با شكم باال آمده شد عروس. كردند و نكبت زندگي زناشويي آغاز شد

تغاري هم مرده به دنيا  ي بدبخت وقت زايمان پنجمي مرد و ته شت سر هم، آمنهپپس از زاييدن چهار توله . خسروي

آمنه به دنيا كه بود نديد پسرش . دانم چه قلب، شايد هم از چه ميي  شايد از فشار به سر، شايد از نداشتن دريچه. آمد

اش را زده بود و خوب  نديد كه دكتر منطقه با ماشين ليال را زير گرفت، چون آفتاب چشم. حميد آخوند بشود

ي  رعنا از خانهآمنه نديد كه . ها، ناديده گرفته شد اين كه نه ده استكان ودكا انداخته بود باال و از اين حرف. ديد نمي

آمنه نتوانست ببيند . اش شده بود شيرين تپل، اما درآمد چنداني نداشت اسم. ي خياباني پدري فرار كرد تا بشود جنده

نشست خيره به رو به رو و  تر مي كرد و بيش تر رو زمين كار مي تري از دست داد، كم كه شوهرش رضا حيوانات بيش

حسام . ي حسام را نصف كند چار جنون شد و نزديك بود با تبر بزند جمجمهيك بار هم د. كرد ناله و نفرين مي

در دادگاه روي دفاع از خود تكيه شد، گرچه قاضي بر اين نظر . ي پدر جاخالي داد و تبر را گرفت و كوبيد به جمجمه



. اتفاق زيادي نيفتاددر زندان  .حسام را به چهار سال زندان محكوم كرد. توان دست كم گرفت بود كه پدركشي را نمي

نشست به سيگار كشيدن و خوابيدن و خواندن  روزها در اتاق مي. حسام با هيچ زنداني دوست نشد، با نگهبان هم

توانست از الكساندر دوما، حسينقلي  حسام تنها مي. ي زندان هم كاخ كتاب درست و حسابي نبود خانه كتاب. كتاب

چهار سال در زندان گذراند و بعد به معناي واقعي . هاي غبار گرفته بخواند مستعان، جواد فاضل و از اين دست جنازه

اي كه در كودكي و نوجواني رفته بود به هيچ دردي  مدرسه. بود اما نان بايد بر سفره مي. كلمه، مرد آزادي بود

رفت  و پسران مي كاري بزرگي پس از كار نقاشي در بنگاه مقاطعه. خورد، جز اين كه خود ادامه تحصيل بدهد نمي

انداز  ها نقاشي و پس پس از سال. اش آمد خوش. با زحمت زياد توانست ديپلم دبيرستان بگيرد. ي شبانه مدرسه

در دانشگاه نيز با هيچ . ي فلسفه  رشته. دست از كار كشيد و رفت دانشگاه. توانست به تحصيل ادامه بدهد مي

التحصيل  خواندند و با هم شدند فارغ با هم درس مي. الهام غني. دانشجويي دوست نشد، اما دوست دختري پيدا كرد

وضع . قدر بود كه ازدواج كند باهاش حسام خسروي الهام را چندان دوست نداشت اما دوست داشتن آن. فلسفه

هاي  كتاب. هاي هنري الهام دبير دبيرستان بود و حسام خسروي هم ويراستار يك ناشر كتاب. شان بد نبود مالي

خواند كه  هايي مي در وقت آزاد كتاب. كرد را ويرايش مي ´ماتيس تا ماتيس´و  ´پيكاسو تا پيكاسو´اي چون  نوشتهبد

ي  در زمينه .ساز بشود دوست داشت نويسنده يا آهنگ. داد ارزند و بسيار به موسيقي گوش مي به زحمت خواندن مي

تنها پس از مدتي توانست . هام به او گيتار برقي هديه داددر يكي از روزهاي تولدش، ال. موسيقي اما استعداد نداشت

گيتار را داد به پسر همسايه كه حتا همان آكورد را هم نتوانست . اش را بگيرد هاي مورد عالقه آكورد يكي از ترانه

  . گيتار رفت به انباري و ديگر هرگز صداي ازش در نيامد. بگيرد

رود  آينده بچه چه خواهد بود؟ مي: آورد دليل مي. خودش را داشتخواست، خسروي ترديدهاي  الهام فرزند مي

شود  يا مي. كند ويرايش مي ´بوتچلي تا بوتچلي´يا كتاب . رود كند يا به زندان مي شود آخوند، جنده، تصادف مي مي

ن باره فكر در اي. خورد به مغزش اي مي سرباز و اگر نه در كشور خود، با خود ِ آبي به سر در كشوري دور، گلوله

يازده ماه بعد   ".بذار يه بچه بسازيم. شه پسري كه براي كار نيك كشته مي. آره اين بد نيس":گفت كرد و مي مي

افتخار هم هس واسه جنبش چهارم . تونه كشته بشه آخ، دخترم مي":خسروي با خودش گفت. دختري به دنيا آمد

نينا هنوز شيرخواره بود كه الهام رابطه گرفت با مدير دبيرستاني كه در آن  .اش را گذاشتند نينا اسم ".فمينيستي

اش با مرد ديگري  حسام خسروي زود فهميد كه زن. اش را كرد كه رابطه را مخفي نگه دارد ي سعي همه. داد درس مي

شبي،   ".يي داره وي ديگهي من ب كير نشسته. اين بوي كير من نيس. ده سه بار در هفته بوي كير نشسته مي". خوابد مي

واسه چي  گي؟ چي داري مي":رنگ الهام پريد "خوابي ها؟ الهام خانوم، با يه مرد ديگه مي":پس از شام رو كرد به الهام

يكي شما رو با ":خسروي نخواست از كير نشسته حرفي بزند و گفت ".خوابم زني؟ من با هيچ مردي نمي اين تهمتو مي

چنين شد كه حسام  ".من محمودو دوس دارم. آره، درسته":چندان مقاومي نبود، زد زير گريهالهام كه زن  ".هم ديده

تعجب نداشت كه كيرش را . مرد كچل با عينك بدون قاب. مدير مدرسه. اش كيست خسروي فهميد معشوق زن

آدم زشت . تميز نبود شويند، دوم اين كه محمود بدون كير هم خيلي تر و كه خيلي مردها كيرشان نمي اول اين. نشويد



. سه روز بعد آپارتماني اجاره كرد. بخت نخواهد شد فكر كرد الهام با او چندان خوش. چرك به تمام معنا. و كثيفي بود

   ".توني نينا رو ببيني ها مي آخر هفته":ش گفت الهام به

  .ي تو من خيلي چيزاي ديگه تو سرم دارم تا فكر ديدن بچه -

  .ي تو هم هس اما بچه -

  . ديگه نه -

الهام و نينا رفتند . به نظرش كودك زشتي بود و كج و كوله و دچار بيماري غير از سندروم داون. نينا را دوست نداشت

. از زن اول دو پسر و از زن دوم يك پسر داشت. اش هم جدا شده بود ي محمود سروستاني كه از زن دوم خانه

كار طالق . حال باشد كه دختر مفت و مجاني گيرش آمده ر بايد خوشخسروي با خودش گفت حاال بعد از آن همه پس

ش  اما زياد به. توانست كتاب و سي دي بخرد تر مي حاال كم. كه چندان راضي نبود ،داد انجام شد و بايد نفقه هم مي

آورد كه  ميدر خيال . خود او بود كه رضايت داده بود صاحب فرزندي بشود كه زماني در جنگ كشته شود. فكر نكرد

ايم كشته شدن دخترتان نينا خسروي را به شما خبر  آمده":زنند اش را مي گروهي از نمايندگان ارتش زنگ خانه

زخم در شكم . خورد گلوله بايد به جاي مغز به جاي ديگرش مي. درد نكشيد؟ چه حيف ".درد زيادي نكشيد. بدهيم

از كار . چندان احساس بدي نداشت. ده، همراه مادرشخوب، حاال دخترش را از دست دا. تر دردناك است بيش

ديگر ويرايش . شدند هاي هنري هم هر روز بدتر نوشته مي هيچ دوستي نداشت و كتاب. ويراستاري كم كم خسته شد

گفت  با خودش مي. كرد ي بيستم منتقل مي دهم به سدهي نوز ال بايد داداييسم را از سدهنبود، حا ´پيكاسو تا پيكاسو´

ش نوشتن  وظيفه. ي مردان اي ويژه نامه ي ماه شد نويسنده. شوند تر مي سوادتر و احمق دارند با گذشت زمان بي همه

مرد ´نوشت با عنوان  هايي مي اي كه چندان دوست نداشت، مقاله با شيوه. هاي مرد امروزي بود ي دغدغه مقاله درباره

داريوش هم زماني چندان محبوب ´و  ´گي تراكتور نخريمچرا در چهل سال´، ´گذارد تا كيرش بو بدهد واقعي مي

خيلي . دار بود و خواننده بسيار داشت هاش پرطرف كرد كه نوشته ها و تعجب نمي آمد از اين نوشته بدش مي. ´نبود

ماركي كه خسروي از آن نفرت . پوشيد اي كه لباس مارك آرماني مي زود شد محبوب سردبير عن دماغوي سي ساله

  "چرا نه؟"پاسخ اين بود كه  "چرا؟"پرسيد  اگر كسي ازش مي. آمد هاي ديگر هم بدش مي از مارك. داشت

دختر . اما رابطه جنسي پيدا كرد با يكي از دخترهاي بخش تبليغات .در تحريريه نيز حسام خسروي دوستي پيدا نكرد

در بستر همه كاري . چندان خوش نداشتاز شهري بود كه خسروي . ي نه چندان زيبا با اسم هنگامه بيست و سه ساله

   ".منو ببند به چارچوب تخت .بياي سراغ خودم توني واسه هر كاري مي"گفت  كرد و خودش هم مي مي

هاش را با تناب بست به چارچوب تخت، سيگار روشن كرد و آتش را چسباند به ران  حسام خسروي يك بار مچ

اما نه ":هق كنان گفت هنگامه هق ".تونم بيام سراغت خودت گفتي واسه همه چي مي". هنگامه جيغ كشيد. هنگامه

كرده و ديگر سيگار روشن به پوست او حسام خسروي هم تصميم گرفت به او لطف  ".واسه سوزوندن با آتيش سيگار

دانست، گذاشت تا روزي كشانده شود به  اي مي تنه گرچه حسام خسروي رابطه با هنگامه را تنها پايين. نزديك نكند

پدر و مادربزرگ پدري مرده بودند و پدر و مادرش هم پس از عمري . ديدار پدر بزرگ و مادربزرگ مادري هنگامه



ي بانكي  ماهانه بهره. وه فروشي خودشان را بازنشسته كرده و رفته بودند به ويالي كنار درياكار سخت در سبزي و مي

اتوموبيل حسام خسروي خراب بود و تصميم گرفتند با قطار بروند . گذراندند گرفتند و روزگار مي اندازشان را مي پس

اي گوشت تو دهان  تكه. امير قو كرد تو حلگري كند و زبان را فر تو قطار هنگامه خواست عشوه. ترين شهر به نزديك

تو گوش هنگامه . ناتواني نرسيده بود و فالنك برخاست ي پيش آن زمان هنوز دوره. چه كنم؟ زبان را مكيد. من

  "اما اگه يكي پيداش شد چي؟" .ار زياد شلوغ نبودطق. تو كوپه كسي نبود ".م بمال واسه":گفت

  .زنه سه يه آقا جلق ميبينه يه خانم داره وا اون وقت مي -

  "ريزي؟ حاال اگه بياي كجا مي". گرفت تو مشت و د بمال. انگيز بود اين براي هنگامه هيجان

  .رو زمين  -

ي رو به رو لرفتند رو صند. هنگامه هم فالنك را نشانه گرفت به كف كوپه. "يام دارم مي"كمي بعد حسام گفت 

   "كيف كردي عشق من؟":هنگامه پرسيد. كاري خودش افتحوصله نداشت پا بگذارد رو كثامير . نشستند

  . پس چي؟ خالي كردن واسه همين ساخته شده. خالي شدن هميشه كيف داره. معلومه -

در نگاه . ندلي رو به روصدو نوجوان آمدند و نشستند رو . بيش از انتظار حسام. گاه بعدي كلي آدم سوار شد تو ايست

دختر شروع كرد به ورق زدن مجله . ها گنده امير با خودش گفت اتحاد دماغ. آمدند اول برادر و خواهر به نظر مي

سرش  ههنگام. تر بودند براش از شپش هم كم. شان اعتنا نكرد حسام به. نوجوانان و پسر هم گوشي گذاشت به گوش

كرد و  بيرون نگاه ميي  به منظره. "ي خوابيده معشوقه. داشتم همين را كم".  را تكيه داد به پشتي و خواب رفت

خواست در  هايي كه نمي هايي بي حيوان وحشي و كارخانه دشت. خواست در آن زندگي كند ديد كه نمي هايي مي خانه

شوم  كنم، مي كشم، رو زمين تف مي سيگار ارزان مي. توانست باشد اما به نظر خودش كارگري بدي نمي. آن كار كند

بعد . نامم مي ´دار گراز سرمايه´فرستم براي رييس و او را  ا امضاي ناشناس ميهاي تهديدآميز ب عضو سنديكا و نامه

هات از بلندترين درخت  زن و بچه. هرجا باشي پيدات خواهيم كرد. روزي نوبت تو هم خواهد رسيد: دهم ادامه مي

اال چهارده ساله در ضمن دخترت كه ح. درصد اضافه كني كه حقوق ما را بيست و پنج آويزان خواهند شد، مگر آن

. كنم را حذف مي ´در ضمن´ي  اين جمله. ناكي است ات كه موجود وحشت بر عكس زن. خورد است به درد گاييدن مي

يا آ´ي  زياد از شهر خودش بيرون نرفته بود تا اطالعات جمع كند براي مقاله. كشيد قطار زوزه مي. زياد معنا ندارد

حق با . سردبير گفته بود واكنش زيادي عليه مقاله خواهد آمد ´تر دچار ناتواني جنسي هستند؟ مردان شهرستاني بيش

به نظر خودش  –اي  اي بود كه فكر كند چنين مقاله اين نشانه. از شهرستان كه اصلن. كسي واكنش نشان نداد . او نبود

توانم  چه مي. اش رسيده بود تا شغل عوض كند اال ديگر وقتح. انگيخت واكنش زيادي نمي - مزخرف و بي ارزش

از  ´انتظارات بزرگ´از جيب بغل كتاب جيبي . تر فكر كند تصميم گرفت بعد بيش. كرد بكنم؟ تو قطار داشت فكر مي

   "خوني؟ چه كتابي داري مي":هنگامه بيدار شد و پرسيد. چارلز ديكنز را بيرون كشيد و شروع كرد به خواندن

  .انتظارات بزرگ از چارلز ديكنز  -

  راجع به چيه؟  -



ي  راجع به خانواده":گفت. ´خب، خودت بخونش´اولين واكنش اين بود كه . آمد سئوالي كه حسام خسروي بدش مي

پاتريك . زنش اميلي مرده و دو تا پسر دارن. كنه ش فكر مي در خانواده تو بستر مرگه و داره به زندگيپ. واتسون

  "خواي بدوني؟ بازم مي. ليام كه آدم جالبي نيسكشيش و وي

  .نه ولش كن -

  . اش جدا بود اش از تن روح. آمد زني بود كه نه از ادبيات، نه از موسيقي و نه از چيز ديگري خوشش مي

حسام . رود از قطار پياده شدند، مثل برادر و خواهري كه هر كدام به سويي مي. اتفاقي نيفتاد تا رسيدند به مقصد

   ".خوره تو اتوبوس حالم به هم مي. بذار تاكسي بگيريم. شم ها حاال چي؟ اتوبوس سوار نمي":پرسيد

گفت  هر چيزي مي. ي ريشو چه بگويد انندهه ربدانست  حسام نمي. هنگامه اسم خيابان را گفت. سوار تاكسي شدند

   ".تون خيلي آشناس قيافه":راننده خودش سر حرف باز كرد. توهين بود به اهللا

  . فكر نكنم -

  .شما خيلي شبيه بهروز وثوقي هستين -

كن با يس بخور و چماقتو تيز داز كجات درآوردي؟ برو سان. بهروز وثوقي؟ به تنها كسي كه شبيه نيستم اون ميمونه -

  .اون ريش شپشوت

  "حاال الزم بود بند كني به ريشش؟":هنگامه گفت. راننده ترمز كرد و با خشونت گفت كه پياده شوند

من از هنرپيشه . گه تو شبيه اوني حاال به من مي. شناسن اون يارو رو همه مي. خاره اون ديوثا خودشون تنشون مي -

  حاال چيكار كنيم؟. جماعت نفرت دارم

  .به شرطي كه گير ندي به يارو. گيريم دوباره تاكسي مي -

  .باشه بابا -

شان  هنگامه گفت كه اسم. بي حادثه. كردند تاكسي ديگر رساندشان به خياباني كه پدر و مادربزرگ هنگامه زندگي مي

پرسيده . كردند ي عهد بوقي زندگي مي دو پير كه در خانه. حرفي كه براي حسام اهميتي نداشت. جعفر و فهيمه است

  ".شه امروز اگه الكل بزنم تو رگ اوضاع خراب مي. قهوه فهيمه خانم":حسام گفت. خورد يا قهوه شد چاي مي

امير از خودش پرسيد من اين جا چه . فهيمه قهوه قابل نوشيدن آورد. شد كشيد، چون جعفر سيگاري بود سيگار مي

دوست . از مركز بود و آن دو شهرستاني. جوان بود و آن دو پير. نداشت ها كنم؟ هيچ نقطه مشتركي با اين آدم مي

تصميم گرفت يكي از روزهاي آينده رابطه با هنگامه . هاي آرامي بودند ها آدم آن. داشت بزند وسايل خانه را بشكند

  .ند به بغداددگرفتند و برها  شنيد كه جعفر زمان جنگ با آدمي رفيق شده بود كه عراقي اول اما بايد مي. را به هم بزند

  كمپ اشرف؟ -

  .دونم نمي -

  "خوري؟ حسام جان باز قهوه مي":فهيمه پرسيد. داند امير با خودش گفت اين مرد هيچ نمي

  .يه حبه قند كافيه. بدون شير. آره ممنون -



يكي از . هستندها كه خوب  پيش اين آدم. اين جا هم. زنم همه جا خودم را جا مي. ام شترمرغ با خودش گفت شده

. تر است دست از پا خطا نكنم به. كرد دندش به اسيري و ديگري براش قهوه درست ميوآنان دوستي داشته كه برده ب

زرگ بزمان جنگ، بابا. زديم داشتيم از جنگ حرف مي":توانند اسم ماتيس را بي غلط اماليي بنويسند؟ گفت يعني مي

نه اين كه حاال عراق رو شكست داده باشه، اما بي انصاف خيلي . گرفت پول حسابي. من يه گاو فروخت به يه عراقي

  ".پول تيغ زد از اون يارو

ي  تو منطقه. به يه سكه پول. فروختن زن هم مي. فروختن زمان جنگ تنها گاو به عراقيا نمي. خدا بابابزرگتو بيامرزه -

  .شد ما زن و دختر به قميت يه كيلو قند و روغن فروخته مي

  "كردن با زنا؟ يكار ميعراقيا چ":مه پرسيدهنگا

اگه باالي هفده ساله بودن باس جوراب . شون واسه رد شدن از ميدان مين دادن به آموزش نظامي مي":حسام گفت

   ".بافتن مي

   ".زمان جنگ خيلي اتفاقاي بد افتاد":فهيمه گفت

  .بافتن غير از جوراب باس ژاكت هم مي -

  .دعا كنيم ديگه جنگ نشه -

ي مهدي ابريشمچي بود كه شده بود  ايده. بافتن مث ضربدر و باالش هم يه خط رو بازوي چپ باس يه عالمتي مي -

  . بچه بازه. چون شنيده بود طرف اون وريه. گش درآوردنشو از چ مسعود رجوي زن. گروهبان دوم ارتش صدام

  ".شنفه چه حرفا كه آدم نمي":فهيمه گفت

ها  اون وقتا اين چيزا رو از بچه. گفتن به ما كه نمي. ما خبر نداشتيم. ي ما بود تو محله يه بچه باز هم":جعفر گفت

  ".كردن پنهون مي

  ذاشت سرش؟ پس كاله چريكي نمي -

  .خوشبختانه بچه دار نشدن. با يه دختر خوب تو همسايگي ما عروسي كرد. پوشيد ي ما لباس مي نه، مث همه -

از كار در مجله هم استعفا . روز بعد حسام خسروي رابطه با هنگامه را قطع كرد. ردو صحبت اين گونه ادامه پيدا ك

اش امتحان اتوموبيل مونتاژ مدل جديد  اولين وظيفه. ي اتوموبيل مجله. ي ديگري كار پيدا كرد همان هفته در مجله. داد

زنگ . گشت تا خانه را پيدا كردكمي . كردند راست رفت به شهري كه جعفر و فهيمه زندگي مي سوار شد و يك. بود

خوام  معذرت مي":با جعفر دست داد. داخل شد ".حسام، چه عجب، بيا تو پسرم":فرياد زد. فهيمه در را باز كرد. زد

اومدم پيش از اينكه از يكي ديگه . تموم شد. م با هنگامه به هم خورده اومدم بگم رابطه. وقت مزاحم شدم ازتون كه بي

  "تون خبر داده؟ يا هنگامه به. تون بگم بشنفين، خودم به

.......   

  


