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اتوبوس  اش را اي هستم که اسم زيفل رنگقرمز  يِ گنده ي محفظه داخلِ ، گوش تويهدفون 
سخت  .اند پا درست کردهو  سر بی ي اغلبپاهاسرِکه  ازدحامی وسطام  گیر کردهپام و  سرِ .اند گذاشته

م یها برگزیده نامِ بردنِ که توي براي این. کوبد می سرم توي ِ خوب یک موسیقی .شدنجا  جابه است
شان کنم با  منطبق اند که مجبورم مردان سیبیلو تصاویري .اش را نبرم دهم اسم ترجیح می ،نشودتبعیض 
  .موسیقی
تا  گذارم می "هاما  "را  اش اسم .زل زده است ،کنار سرم ،جایی کی که جلویم ایستاده به يمرد

از  داردانگار، که  اندازد می شا اندامی به موزون وبوس رقصات گاز و ترمزِ .ش کنما مجبور نباشم مرد صداي
نگاه  او متوجه .اضطراب استاز  .خورد ظریفی می تکانِِ تکان هاما چشمِ عدسیِ .دآی بیرون می موسیقی 

 کنم دارم پایین را نگاه می .آزارش ندهم ینا از تر می دزدم تا بیش اش رويم را از ا نگاه ي من شده، خیره
 کمربندشدیکیِ خواسته نظرم را به نزو ناشلوارش را زیاد باال کشیده  .داردنظر  ندارم که مرا زیرِو شک 

 ،از زانو ،پایش  چون .تفاهم با مقداري سوء ،اماشده  من نگاه جهت متوجهتردید ندارم که  .کند جلب می
به  ،پیچیده اي قهوه چرمیِ کیفیک ي  دسته به دورِ محکم که ،را شا کمی حرکت دارد و دست چپ

  .برد بندش میکمر جلوي
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. مانع می شودکند و  می رو به در .شومپیاده تا رم خواهم از هاما بگذ می. نزدیک ایستگاه پنجم است
اما مرا ناراحت . رفتارش قدري زننده است .شود خودش هم در این ایستگاه پیاده می بگویدخواهد  می

 .کند نمی
 هولناك جمعیتش ا و به دنبال پرد، هاما بیرون می .شود در باز می .ایستد اتوبوس می .ایستگاه پنجم

ام  دستی به سیبیل .کنم تا سیبیلوها رد شوند کمی صبر می. دان هددر یورش بر سمتمردانی که به 
شوند و فقط  پراکنده می طرف آن  و  طرف کم جمعیت به این کم. شلوغی سرِ افتم پشت کشم و راه می می

اش  يروتند اما  ،اندازد گردد و به من نگاهی می بر می  یک لحظه .مسیریم اي هم ند دقیقهچ. ماند می هاما
 مرا دیده که شومنمتوجه  طوري این اش شاید به خیال. دهد انجام می سریع کار را این .اندچرخ را می
  . است

. زند شم میتوي چ ،ار جین آبیشلو پشتاز  ،شا بزرگ باسنِ. ام ست به هاما عادت کرده اي چند دقیقه
وجود  بهبندش اي عاطفی بین مغزم با اطراف کمر تنها رابطه .در میان باشد خاصی که تمایالت نه این

مسیرمان . شود به سمت چپ منحرف می رو کم از پیاده کم ودهد  اش ادامه می همچنان به راه. آمده است
 محو میها جلوي چشمآرام از  آرام. اش نبینم گرشاید دی .چند قدمی دور می شود ،از هم جدا شده

  .    درو میاگزوز فرو  دودی از غلیظ ي الهه تويد و شو می
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