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 یه تمام شد، توکها  پله. نیی بود تا پاهچهار طبق. زهیخرت و پرت، خرده و ر. یگفتم چ. ردمکد یگفت هوس خر

.  بودهی تلفنی منشی هم رویزنگ نزده بود و گوش. ه گذاشته بودک یامیل گوش داد به پیپشت موبا. می بودکوچه
او هم . او هم نبود، تهران نبود.  وقتیک ندمانی نبیسکم یرده بودکر کف. رده بودکد یهوا خوب بود و هوس خر

هوس . اش نبود یافک ی تلفنی منشیصدا.  زنگ زده بودیرده بود و البد چهل بارکش را یهوس صدا. رده بودکهوس 
 بخواهم انگاری. دنوه دوستش دارد و جواب بشکد ی نشنود بگوه خودش همک یرده بود پشت تلفن، آرام، طورک

ده یالبد شن. دیاش دو ه اضطراب به چهرهکردم کنگاهش . ستاده بودمینم، دور اکخدشه رها  ی را بیا یخلوت خصوص
ه انگار ک یسک ی صداسرمای.  سردْبی بوده و رنجاننده و عجخشکشده   ضبطیالبد صدا. رده بودکه یه گالکبود 
 دور نماند و از قربان گربه از چشْم.  اضطراب شدهوْس. ه مال اوستک یا  خودش، خانه خانٔهنده باشد پشت درما

چ یده بود و پیه انگار آشنا دکردم به گربه کر کاضطراب را با هوس تاخت زدم و ف. ردک یها م ه نثار گربهک یا صدقه
  . شیزد دور پاها یم

ه بهم ک رازیهوس رفته بود و خوش جا داده بود به ترس لو رفتن . د جوابو مشخص بو. کجادم یپرس. میگفت، بر
   .داد پشت تلفنیب و  دادی ساعتیکزد و ی برانگکیتوانست ش یا حداقل می .ز رایخت همه چیر یم

د گفته بود یشا.  هزارچقدر؟ دو. د گفته بود نگران شدمیشا. قرمز.  بودین درب و داغونیماش ؟یر یگفتم دربست م
اش سرد  هوس. سرد بود. دستش را گرفتم.  گفته بود نگرانمنم؟ حتمًاکد ضبط روشن یپرسراننده . یزد ید زنگ میبا

 نوْر. ها کچی پشت به پنجره و پ، آن طرف اتاق،و روبرصندلی ی و نشسته بود رونمینش ی نمکنارت گفته بود .شد
 مشغول بود و فکرشه ک ییها  وقتمثل همٔه. اش باز سنگ شد ه چهرهکدم یدام و  کنی عیزد تو یه مک ییباال
خوشش . روبرو نشسته بود و دور از لمس من. ره شده بودمیاش خ رد و به صورتک یروبرو را نگاه م. دیترس یم
    .الاقل آن روز. ش بزنمیآمد دست به موها ینم

 .ندمانی آشنا نب.پشت سرش راه افتادم. ، گفتای راه نکنارم. ونکباالخره .  شلوغند و شهْرُکت ک بود و حریکتراف
توانسته بردارد  یه نمکگفت  یالبد م. یی عابر روبرودٔهیدم از نگاه درینگاه دزد. هوس را با حماقت هم تاخت زدم

 اگر باز .شه ی پاس مم حتمًادرس ینجوریاگفته بودم . داده یاد میل یفرانسی دتمعادالگفت داشته  ید میشا.  رایگوش
غرق . رشت بوداو اما نه، .  باشداجاه همانتوانست  یه مکاش  دمید. ردمک یبش می انگار تعق.شه ی، پاس مییایهم ب
 به او یآمد و نگاه یافتاد و م ی میافکام، ش ر به سمتی سرازِنیدگر عابریت تهدیان جمعیه مکدم ید یما، یپارانو

  . ردک یشناخت و حمله م ی و مره به او،یام و خ سنگ شدهه کد ید یمرد و البد ک یم
. دمید یو داشتم م. ردهک ی نگاه مه بدکرو  ادهی وسط پْکنه شده بود با مردینه به سیرده و سک یگفته بود بد نگاه م

ش را ناموس خودش یها  دوستیدخترها ه دوستک گفته بود یقیاز رف.  و دنبالش رد شدمشکستمصف اتوبوس را 
اخم . نارش بودمک. دمیدو. اتچهارام شد  دو قدم فاصله. نداشتم. دی ساعت پرسیسک .رو ادهی مثل پی عموم.دهید یم
 دود و دم و بوق یتودرآوردم از خودم ه ک یی صدادی ماسد همیشا. د گفتم مراقب خودت باشیشا. گفت برو. ردک

   . گفتم خداحافظ.ردکنگاه . سوار شد. برگشتم .کدان ونیبوق م
 .ردمک اضطراری رفتم معادالت را حذف
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