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 خالصه��

کمند همراه مادر میان سالش زندگی میکنه و از یه 

مشکل ظاهری رنج میبره که گاهی اوقات باعث گوشه 

 گیریش میشه. 

با خیال پیدا کردن کاری که آرزوی خودش و مادرشه ، 

پا به یک کمپانی فرشبافی میذاره تا به عنوان طراح 

مصاحبه بشه   اما بنا به دالیلی نمیتونه و مجبور 

دست خالی برنگشتن پیشنهاد کار دیگه  میشه برای

ای رو قبول کنه و این کار پاش رو به ماجراهایی باز 

 میکنه که حتی تصورش رو نمیکرد.....
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 1فصل 

های زیادی سرمون سبز در طول عمرمون آدم

 خالی جای که رندمی جوری هابعضی شند.می

... بودند همیشه که مونندمی جوری هاپیدا مونه،نمی

 راه دنیا رس من اما از اون جاهای خالی همیشگی بود.ت

 .رو خودم راه من و رفتمی رو خودش

 آواز و غمگین موسیقی نگاهم رو از آسمون گرفتم.

 بارون هایقطره و بود کرده پر رو ماشین فضای سنّتی،

 استرس کافی اندازه به .لغزیدمی بغل ایشیشه روی

بگم پخش رو  راننده به شدنمی روم ولی داشتم؛

 و دروازه و سردر .بودیم رسیده تقریباً خاموش کنه.

 معلوم همینجا از کارخونه ایمحوطه دیوارهای

 راننده که همین و بودم کرده پرداخت رو کرایه .بود

 بیرون داشت، نگاه ورودی جلوی رو ماشین
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 چتر خواستم .داد ادامه راهش به ماشین .پریدم

 سمت وی کیف زنگ زد.ت گوشیم که کنم باز رو سفیدم

 توی بارون .کرد گیر راه وسط .بردم دست کیف زیپ

 باز رو چتر و شدم زیپ بیخیال .چکیدمی صورتم

 گوشی زنگ .رفتم ورودی سمت و گرفتم نفسی .کردم

 نگهبانی جلوی نفری چند و بود شلوغ اتاق .شد قطع

 مردی .دادم نشون شناسایی کارت .بودند ایستاده

 حبه تشریف آوردید؟مصا برای: پرسید

 با تکون سر، جواب دادم: بله بله.

 بفرمایید. -

 رو کارت شود.ای روی صورتم میو نگاهش لحظه

 محیط توی .دادم باالتر رو صورتم روی ماسک و گرفتم

 آدم بود؛ وجوش جنب از پر اشگوشهگوشه .افتادم راه

 ماشین سروصدای باری، و سواری های ماشین ها،
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 نگاهم ی بافت فرش که دورتر بودند.ها سوله از آالت

 بود قرار .انداختم طبقه سه اداری ساختمون روی رو

 همدست به دست اگرکائنات... شود کارم محل

 و زد زنگ دوباره گوشی .کنند خرابش که دادندنمی

 باالی کنسول زیر .برگردوند جاش سر رو حواسم

 رو گوشی .گذاشتم زمین رو چتر و ایستادم ساختمون

 از اخمی .بود مامان ی شماره الی زیپ درآوردم. از

 .مامان سالم: دادم جواب و افتاد پیشونیم روی دقت

 کمند، تو کجایی؟ -

 سوده حتماً ای بستم و باز کردم.هام رو لحظهپلک

 مگه؟ چطور: گفتم ایسرفهتک با .بود پرونده چیزی

 مصاحبه رفتی؟ -

 زدی؟ حرف سوده با اوووم... آره. -

 به من نگفتی؟چرا  -
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 لبخند زدم و جواب دادم: مثال قرار بود سورپرایز باشه.

 تری گرفت: از دست تو!آهی کشید و لحن مالیم

به تابلوی ورودی نگاه کردم و لبخندم پررنگ تر 

 دعوتم اومده، خوششون اولیه طرحهای از: گفتم شد.

 .میشند طرحهام بقیه مصاحبه،عاشق.کردند

 کاش: گفت مامان گاه کردم.به پوشه ای تویی دستم ن

 .گفتیمی من به

 می خواستم وقتی قطعی شد بگم. -

 دونستیم چرا.و هر دو می
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مامان کمی مکث کرد و آخر به حرف اومد: کمند، فکر 

 کنم بهتره برگردی خونه.
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: گفتم نفس نفسی کشیدم که ماسک تکون خورد.

خیلی وقته تو  رو اینجا کاتالوگ و کارت من مامان،

 حاال .بوده هم تو آرزوی اینجا دونممی وسایلت دیدم.

 می کار اینجا من شده، هم هردوتامون خاطر به

 .نذاشت سوده کنم، سورپرایزت خواستممی .کنم

گفتم،اما خودم هم مطمئن نبودم که بعد از اینطور می

 دخترم !من؟ آرزوی: گفت مامان مصاحبه قبولم کنند.

 تو وقتی .پیشه سال خیلی مال ماجرای بود؟ کجا آرزو

 دونممی چه من وگرنه .داشتند دستباف کارگاه اصفهان

 !چیه ماشینی فرش

 از... طراحم من بافم،فرش من دونم.ولی من می -

 .باشه خداشون
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 من کرد.های مامان، بدترش میدلم آشوب بود و حرف

 نه داشتم، نیاز نفس به اعتماد و قلب قوت به فقط االن

 .نذار بیخبر رو من: گفت مامان شیمونی.پ

 فوراً و کردم نگاه گوشی ساعت به خداحافظی کردیم.

 پا ورودی سمت و بستم رو چتر .کیف توی گذاشتمش

 هوا ورودی، سرتاسری هایشیشه اونطرف .کردم تند

 که ودرحالی درآوردم دستمال .بود مطبوع و گرم

د کارمن سمت کردم،می خشک رو موهام و پیشونی

 تابلوهای به چشمم قبلش اما روابط عمومی رفتم.

 طبقه رو مصاحبه محل بزرگی فلش با که افتاد راهنما

 هامچشم و ندادم هدر رو وقت .بود کرده اعالم سوم

 آخر قدم چند و رفتم طرفش به .گشت آسانسور دنبال

 طبقه ایدکمه و شدم واردش فوراً .بود باز .دویدم رو

نداختن چتر توی کاور بودم که ا مشغول .زدم رو سوم

 چشمم .کردم بلند سر کسی مانع بسته شدن در شد.
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 در الی از که مردی چهره و افتاد چرم دستی کیف به

 رو خودش من، چپچپ نگاه به توجهبی .شد پیدا

 .داشتم عجله: گفتم و کشیدم کنار .انداخت

ی سه رو زد و گفت: خب زودتر خودش دکمه ی طبقه

 آومدید.می

 جواب ابروم پرید و آهسته سمتش سر چرخوندم.

 .بود ترافیک اتوبان .شهره خارج اینجا: دادم

 مشکل خودتونه. -

دونستم و به همین خاطر بود که با هر طبقه، بله می

 جای به: داد ادامه بعد کمی شد.تپش قلبم بیشتر می

 .اومدیدمی دیگه راه یه از اتوبان،

شه دخالت دادم: می جواب و اسم یه خیابون رو گفت.

 نکنید؟
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 و انداخت هامچشم به نگاهی این بار به طرفم چرخید.

 سوم یطبقه به .انداخت دستم ایپوشه به نگاهی

 با بعد ایدفعه: گفت رفتن، بیرون موقع مرد و رسیدیم

 .باشید ترراحت که برید پرسنل آسانسور

 ابروهای با و قبل از هر حرفی از طرف من، خارج شد.

 البی، رفته بیرون زدم و به دور و بر نگاه کردم.باال

 از یکی سمت داشت مرد .بود خلوت مصاحبه، روز برای

 .رفتم جلوتر .میرفت ها اتاق
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 از وگوگفت صدای مرد وارد اتاق معاون بازاریابی شد.

 سست من پاهای و شدمی شنیده راهرو این بیرون

 از یکی م که نیفتم.داشت نگه رو دیوار .بود شده

 واقع در... بود آدم همین هاکنندهمصاحبه
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 به .کشیدم آه و کردم نگاه آسانسور به .ترینشانمهم

 کردم عبور بسته درهای جلوی از .برداشتم قدم زحمت

 فامیلیش که افتاد پالک روی مرد اسم به چشمم و

 از یکی حتماً .بود «بافت سربان» شرکت اسم از بخشی

ها و تشکیالتش ای این کارخونه و ساختموندارهسهام

 اینجا پسرمؤسس... «سربان دارا» شد.هم می

 امروز دونستممی صبح سر از .پیچید ام معده !بود

 توی سیاه یگربه یه کوچه، سر .رهنمی پیش خوب

 راهم به ولی بود قبل از بدتر حالم .بود کرده میو صورتم

های رهچه روی .دادم ادامه انتظار سالن سمت

های ها چشم چرخوندم که هر کدوم با لباسمتقاضی

ورق های مدارکشون شقشیک و رسمی و پوشه

 شدنمی محدود طراح به فقط استخدام نشسته بودند.

 از یکی روی .بود هم دیگر شغلی هایگروه شامل و

 کرم فضا .کردم نگاه دیوار و در به و نشستم هاصندلی
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 دیر ها رنگ چوب بودند. پارتیشن و کفپوش و بود رنگ

 رسیدنی همچین از بهتر رسیدن دیر ولی بودم نرسیده

 !بود

 دید توی مرد اتاق در به انتهای راهرو زل زدم.

 رد اشتباهی آسانسور خاطر به رو نفر یه بود ممکن .بود

 گفته فقط .کردم مرور ذهنم توی رو هامحرف !کنه؟

بودم و جمله  بسته جمع رو فعل حتی .نکنه دخالت بودم

 سر خودم برای .آومدنمی پیش مشکلی مؤدبانه بود.

 آمد بیرون هاپارتیشن از یکی پشت از زنی .دادم تکون

 .بود من اسم آخری که زد صدا رو نفر چند اسم و

 مرتب هاملباس آسانسور ی آینه توی از جا بلند شدم.

 به که کشیدم روشن آبی شال زیر موهام به دستی .بود

 ولی بودم پوشیده جین من همرنگش میامد. پالتوی

 تیپ این سوده .دارند تریرسمی تیپ دیگه دخترهای
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 نظر به اعتمادتر قابل که بود داده پیشنهاد رو

 از .نه یا بوده درست انتخابش دونستمنمی .برسم

 جوون پسر و دختر یه همراه .نبودم مطمئن چیزهیچ

ن رو گرفت و کدوممو هر یپرونده زن .شدیم اتاق وارد

 مصاحبه یکی یکی: گفت آخر سواالتی پرسید.

 همین انتهای معاون آقای اتاق .میشید

 .خانوم بفرمایید .راهروئه

پرونده دختر رو همراه فرمی دستش داد و دختر بلند 

 مدیر... یا... معاون؟ آقای خود: پرسیدم شد.

 داوری؟ هیئت هنری؟

 نباشید نگران سه چهار نفر هستند. -

 نم رو قورت دادم.آب دها
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زن که تازه توجهش به من جلب شده بود، نگاهی به 

 ام انداخت و گفت: چرا ماسک زدید؟پرونده

 یه کم سرما خوردم. -

 .بردارید میتونید ها زیاده.فاصله ی صندلی -

حاال خیره شده بود به ماسک و من صدای نفسم رو 

 باشید. راحت: گفت دوباره شنیدم.می

 نگاه من به هم جوون مرد حاال همچنان منتظر بود.

 بندهای پشت رو هامدست و کردم ای هسرفه .کردمی

 کفپوش به نگاهم داشتم، برش وقتی .بردم ماسک

 زن هایچشم به و کنم بلند سر تا کشید طول کمی .بود

 زخم روی چشمش و بود کرده سکوت .بندازم نگاه

ام رو که یه طرف گونه زخمی .کردمی حرکت صورتم

 کنار تا چشم زیر از درست پوشونده بود؛

 حدی تا گریم فونداسیون و پودرکرم با تونستممی .لب
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 امپرونده زن .نبود دائمی حل راه این اما .کنم محوش

 مخاطب رو مرد بعد .شد دقیق عکس روی و کرد باز رو

 باشید؟ بیرون لحظه چند شهمی: داد قرار

روی صورت من، بیرون رفت و زن گفت:  مرد با نگاهی

ممنون که تشریف آوردید تا اینجا... ولی باید عرض 

 کنم که طراح جدید رو استخدام کردیم.

 بله؟! -

 دیر رسیدید متأسفانه. -

 من همزمان با معاون رسیدم. -

 کنند.مصاحبه کننده ها فرق می-

مات صورتش مونده بودم که ادامه داد: شرمنده 

 شاهلل دوره های بعدی استخدام.ان عزیزم.
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 هنوز: گفتم و شدم بلند و در خروج رونشون داد.

 !نشدم مصاحبه

 استخدام کردیم. -

های جدیدم رو نشون بدون مصاحبه؟!... حداقل طرح -

 بدید.

پلکهاش رو روی هم فشار داد و من حس کردم که 

 خودم از حالم حس، این خاطر به موی دماغ شدم.

ای دیگه آورد: باز کرد و یه بهانه پلک .خورد همبه

 عزیزم، متأسفانه شما واجد شرایط نیستی.

: گفتم آرامش با پوزخند زدم و سمت میزش رفتم.

 چیه؟ شما شرایط

 پوزخند بعدی رو زدم و ادامه دادم: خوشگلی؟!

 خواهرانه من از ولی خواهم.خانوم گل، عذر می -

 مدیر و معاون از بری تا بهتره بشنوی،
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 توی .شرکتند ی وجهه اینجا کارمندهای وی.بشن

 همکار داریم، خارجی مهمون .مهمه چیزها این تجارت

 .داریم رقیب داریم،

 شه...آخه اینطوری که نمی -

مشتری های بزرگ دوست دارند طراح رو ببینند،  -

 جلسات تو طراحی تیم داستان پشت طرح رو بشنوند.

 ست.ه کارخونه این ی میکنه،هسته شرکت مهم

و سرش رو با تکون داد و جوری نگاه کرد که 

 پلک و خوردم رو بغضم انگاربحث تموم شده است.

 طرح های پوشه و پرونده .بشه تر واضح دیدم که زدم

 بیرون مرد نگاه .رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو هام

 رد کنارش از که کس هر نگاه و... بود من به اتاق

 یچید.پ دوباره اممعده .شدممی
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 نکرده امیدوارش کاش کاش مامان نفهمیده بود.

 راه کارمند یه از .کنه پشیمونم داشت حق .بودم

 راهنمایی زن و پرسیدم رو طبقه بهداشتی سرویس

 یهمه که شدم پرنور و بزرگ سرویس وارد .کرد

 روی و گذاشتم کنار رو پوشه و کیف .بود بسته درهاش

که داغی عصبانیت از بین  پاشیدم آب صورتم

 و گشتم موبایلم دنبال کنم، خشک اینکه بدون بره.

 تموم: داد جواب بوق اولین با .آوردم رو سوده یشماره

 !زود چه شد؟

به سینک تکیه دادم و گفتم: شروع نشد که بخواد 

 تموم شود.

 مصاحبه رو میگم. -

 !ندادند راهم اصالً ای؟چه مصاحبه -
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 میگی؟ راست میگی؟چی  -

 شرایط واجد بود،گفت کی بود، منشی دونمنمی آره. -

 .صورتم خاطر به .نیستم

 نداشتند رو تو لیاقت .نباش ناراحت شعور!چقدر بی -

 !هااحمق

دونستم چشمشون انقدر به ظاهره، اگر می -

 آومدم.نمی

 هاشدست شستن برای دری بازشد و زنی بیرون آمد.

من صدام رو پایین آوردم: هنوز  و ایستاد نزدیکم

 لرزه.هام میدست

 طراحی، تو عزیزم... اینجا نشد، یه جای دیگه. -

 هر یا کنی فرش طراحی داره فرقی چه گرافیستی،

 دیگه؟ چیز
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 باز چشم وقتی .داشت فرق من برای جواب ندادم.

 فرش مامان و بود پا به قالی دار خونه توی بودم، کرده

شدم که هم باید طراح فرش می من .زدمی رج تابلو و

 مگه کار باکالسی بود و هم مامان رو خوشحال می کرد.

 مامان که داشتیم ایران توی بافیفرش شرکت تا چند

 من داره؟ نگاه رو هاشتبلیغ و کاتالوگ و کارت

 اینجا توی کار پی دلش نگه، اگر حتی دونستممی

یون م در شرکت مدیرهای با: گفت دوباره سوده .مونده

 .گفته خودش از کارمنده شاید بگذار.

شون به خودم توی آینه نگاه کردم و جواب دادم: همه

 .ندارد کارمند و مدیر مثل همند.

 هم ریخت: مطمئنی؟صدای زن کناری، ذهنم رو به

 توی .بود زخمم به چشمش توی آینه نگاهش کردم.

 .فعالً .میزنم زنگ خونه رسیدم من سوده،: گفتم گوشی
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 زن، به توجهبی تاییدکرد و خداحافظی کردیم. سوده

 اومدی؟ استخدام واسه: پرسید .رفتم کیفم سمت

 سمتش برگشتم و گفتم: با من بودید؟!

 به شدی؟ رد ناخواسته حرفهات رو شنیدم. -

 ...خاطرِ

ای خودش رو نشون داد که از این با انگشت گونه

از  که بود معلوم تونست باشه.تر نمیتر و صیقلیصاف

 تکون سر .اونقدرها نه ولی من بزرگتره؛

 ای زمینه چه در: گفت و کرد ریز رو چشمهاش .دادم

 بودی؟ شده دعوت

کالفه جواب دادم: فکر نمیکنم به شما ربطی داشته 

 باشه!

و خواستم از کنارش رد بشم که گفت: ربطش اینه که 

 من سهامدار اینجام!
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 قبل از تر جدی زدم. زل بهش حرفش میخکوبم کرد.

 استخدام من، از اشاره یه با: داد ادامه و آمد جلو

 .میشی

هام درشت شد و کیفم رو محکم نگه داشتم که چشم

 نیفته.
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جوری صورتش رو چرخوند که من هم همین کار رو 

 دیدش توی زخم که کردم کج رو صورتم کنم.

ی پالتو و شال رو من نگاه و شد خیره زخم به زن .باشه

 من کار به طراح اما: اومد حرف به گرونقیمتش چرخید.

 .آدنمی

ابروهام توی هم رفت و زن توضیح داد: حاضری 

 دستیار بشی؟
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 دستیار چی؟ -

 همون مسئول دفتر دیگه. -

 شم!متوجه نمی -

نفسش رو فوت کرد و واضح تر گفت: میدونی که اینجا 

 فاتح سربانم. آقای دختر من یه شرکت خانوادگیه.

 که؟ میشناسی رو سربان

 رد ظاهرت خاطر به بار یه: داد ادامه سر تکون دادم.

 .شیمی استخدام ظاهرت خاطر به حاال شدی،

 مسئول دفتر میخواید؟ -

 .عامل مدیر من نه. -

 من داشت شرکت مؤسس دختر واقعاً زبونم بند اومد.

 تا دونستم چرا!!نمی من ولی کرد؛می مدیر دستار رو

 داریم: داد رو جوابم ممکن شکل ترینتلخ به خودش
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 عوض رو مدیر دستیار دالیلی به

 که خواممی رو نفر یه گم،می رودربایستیبی .کنیممی

 !نندازه هوس به رو مردی

بند کیف روی ساعدم لیز خورد و به مچم گیر 

 چیزی و دادم فشار هم روی رو هاملب کرد.

گفتم، فقط بغضم رو نشون ون هر چی میچ نگفتم؛

: گفت و گذاشت دست امشونه روی زن داد.می

 سود ضعفتنقطه از .نده دست از رو شانست

 !باش زرنگ .ببر

کرد حالت زن حرکت میهای خوشنگاهم روی چشم

 واقعاً های مرد داخل آسانسور بود.که کامالً شبیه چشم

رهای مختلف به فک .باشند برادر و خواهر که خوردمی

 دختر و پسر تا گرفته در دم دربون از سرم هجوم آورد.

 حتی و بیرون هایآدم تا هااستخدامی مسئول تا سربان
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 شاهد که مامان .بودند گرفته رو حالم مامان، خود

 را جراحی عمل هربار و بود قبلیم یردشده هایمصاحبه

 نه؟ میخوای کار باالخره:پرسید زن .کشیدپیش

ها به گوشم خورد: ام باز شد و صدام مثل غریبههلب

 باشه.

 خوبه -

 و خونه برگردم تونستمنمی ام زد.ای به شونهضربه

 جای که شرکت این از مخصوصاً .شدم رد دوباره بگم

 و کرد دراز دست زن .داشت مامان دل تو خاصی

 پس رو طرحها و کرد جدا رو پرونده .گرفت رو امپوشه

دل آماده کرده بودم، توی با خون که هاییطرح .داد

 رو پرونده زن کرد.هام سنگینی میدستم، الی انگشت

 .آیمی فردا همین: گفت و داد تکون

 همین فردا؟! -
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با تکون سر وارد کرد و بدون اینکه نگاهی به پرونده 

 مالک هیچ من، زشتی جز به که انگار بندازه، رفت.

دستم خیره  توی ای پوشه به .نبود مهم براش ایدیگه

شدم و به مردی فکر کردم که قرار بود فردا 

 زشت دفتر مسئول دنبال براش که مردی ببینم.

 راه و کردم ایناله !نیفته هوس به وقت یه تا گشتندمی

 .افتادم
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ی شیرکاکائو فرو کردم و کیک نی رو توی بسته

 پشت ک آشپزخونه گذاشتم.صبحانه رو روی میز کوچی

 تنم به سرما قُلپ، اولین با و نشستم میز



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 به آشپزخونه بیرون از مامان حرکت صدای .نشست

 رو برق .میومد اینطرف که کردم نگاهش .خورد گوشم

 شدی؟ بیدار: گفت و کرد روشن

 بذار: گفت دوباره و رفت سازچای سمت گفتم.« اهوم»

 .کنم دم چایی برات

 ن خوبه.همی نمیخواد-

 پس بده گرمش کنم. -

 .کن ولش خوبه -

 هایلباس با مامان برگشت و از همونجا نگاهم کرد.

 خبر که دیروز .نامطمئن صورت و خواب راحت

 همین .بود نشده باورش زیاد بودم، داده رو استخدامم

 راستیراستی: پرسید .کردمی نگاه مشکوک هم حاال

 کار؟ سر ریمی داری

 .«فردا همین از» ی گفتند.به من اینطور -
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 ایشاال خیر باشه. -

 چی؟ ناهار: گفت یه قلپ دیگه خوردم.

 ای، رستورانی، چیزی دارند. حتماً بوفه -

 سرویس ببین بپرس دور از شهره، مراقب باش. -

 .دارند

 .نیست دور هم خیلی میپرسم -

مامان نفس عمیقی کشید و باالخره بعد از یه روز 

 و تپل صورت روی بخشآرامش لبخند یه زد.لبخند 

 اششدهرنگ کوتاه  موهای قاب توی که گردش

 من لخت و بلند موهای روی دستی و اومد جلوتر .بود

 داشت،برمی جلوم از رو کیک خالی ایبسته .کشید

 هایطرح کارت، به بده رو حواست از پس: تاکیدکرد

 .بشه بهتر بعدیت
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کرد با سِمَت طراح می خیال هنوز سر تکون دادم.

 اتفاقی چه بگم بود نیومده دلم استخدام شدم.

 شرکتی به شدن نزدیک و بود کار و حقوق مهم .افتاده

 و میامد پیش موقعیتی یه شاید .خواستم می که

 رو هانقشه شاید .میدادم مدیر نشون رو طرحهام

 چند معلوم؟ کجا از شد،می عوض زندگیم و پسندیدمی

بلند شدم و به سرویس کوچیک  بعد، دقیقه

 مامان ها بود.آپارتمانمون رفتم که توی راهروی اتاق

 بری؟می رو کیفت کدوم: پرسید ازبیرون

مسواک رو توی کابینت کنار آینه برگردوندم و گفتم: 

 همون که رو تخته.

هام رو خشک می دستمال کندم ودرحالی که دست

 تخت جلوی .بود اتاقم توی مامان کردم، بیرون رفتم.

 دانشگاه و مدرسه که مواقعی و بود نشسته امنفرهیک
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 خوب .چپوندمی خوراکی کیفم توی رفتم،می

 میز جلوی .نیستم برو سلف و کافه من دونستمی

 نگاه طرحهام به و ایستادم پنجره، نزدیک کارم،

 قسمتم هرچی بگو .نزنه شور دلت: گفت مامان .کردم

 .باشه

دستم رو با حرص روی کاور  ای تویدستمال مچاله

 هاانداختم و گفتم: هرچی قسمت باشه.طرح

 و سمت کمد دیواری رفتم که لباس عوض کنم.
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 از تر رسمی مامان قبل از روشن شدن هوا راهیم کرد.

 فضای با که ترتیره هایرنگ با .بودم پوشیده دیروز

آسانسور  از بار این .باشد داشته هارمونی ریاست دفتر

هام توی سالن، با پرسنل استفاده کرده بودم و قدم
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صدای ساعت دیواری بزرگ البی هماهنگ 

 نظر به سروصدا بی و آروم جا همه دیروز، برعکس بود.

 و بودند هاشوناتاق توی یا طبقه این کارکنان.رسیدمی

 زنِ همون اتاق جلوی از .پارتیشن دیوارهای پشت یا

های زن روی من زوم مچش و شدم رد دیروزی،

 توی راهم به و کردم حفظ رو نفسم به اعتماد شد.

: خورد گوشم به پشت از صداش .دادم ادامه راهرو

 !خانوم

 اومده بیرون اتاق از متوقف شدم و سمتش چرخیدم.

 خانوم،: گفت آهسته و شد نزدیکتر .آمد می سمتم .بود

 !کردیم استخدام .گفتم بهتون دیروزکه

 ه یه شغل دیگه اینجام.واس من بله. -

صورتش جمع شد و خواست بازوم رو بگیره که خودم 

 می واقعاً رو عقب کشیدم و با اخطار نگاهش کردم.
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 بندازه و بگیره رو بازوم کنه؟ بیرونم خواست

 ارتباطی شما به !شده هماهنگ: گفتم بلند !بیرون؟

 !ندارد

 ببین عزیزم... -

 !!ببین شما من میبینم. -

 سرم پشت درهای از یکی حسابی باال رفته بود.صدام 

: افتاد مِنمِن به سمت، همون به نگاهی با زن و شد باز

 ...ظاهراً خانوم این... اوووم... خواممی عذر

 ای شنیده شد: کدوم خانوم؟صدای مردونه

 این انتهای کی دفتر دونستممی دونستم کیه.دقیقاً می

 تم: من.گف و چرخیدم پاشنه روی .راهروئه

های مرد روی زخمی که مثل دیروز با ماسک چشم

 قورت رو دهانم آب .اومد جلوتر پوشیده نشده بود.

 جیب ی لبه هایدست با و بود درآورده رو کتش .دادم
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 با و شناخت باالخره .کردمی نگاهم خاکستریش، شلوار

 !آسانسور: گفت دیوارها، پشت محل دادن نشون

به حرف اومد: دارا خان، این  زن همین رو کم داشتم.

 خانوم دیروز برای کار اومده بودن که رد شدند.

دارا اخمی روی صورت نشوند و رو به من گفت: پس 

 چرا اینجاند؟

 گم.جانب شد: من هم همین رو میبهزن دوباره حق

کردند که گفتم: من واسه یه کار هر دو به من نگاه می

 هماهنگ شده. سربان آقای دختر با دیگه اینجام.

شد کم باز میبه مرد جوون نگاه کردم که اخمهاش کم

شباهت به ریشخند گرفت که بیای جاش رو میو خنده

 خبر که بود معلوم .گرفت صورتم از رو نگاهش نبود.

 و دادم فشار محکم دستم توی رو کیف بند .داره

 .هماهنگه بله: گفت زن به رو باالخره !داراخان
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 چطور؟ -

 جدید مدیر هستند. دستار -

 دستیار مدیرعامل؟!! -

دارا با لبخند گشادی سر تکون داد و زن نگاهی به من 

 انداخت.
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 ول رو کیف بند هام از فشار، درد گرفته بود.انگشت

 تمام ناگهانیش لبخند از شدمی و تکون سر زن .کردم

 ...درسته... بله: گفت فقط .خوند رو فکرهاش

دارا سربان دستش رو به طرف ته راهرو دراز کرد و من 

 کنم.رو مخاطب قرار داد: بفرمایید، من راهنمایی می
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 قدم جلوتر از من راه افتاد که دیگه حرفی نمونه.

 پیچیدیم ایدیگه البی توی و کردم رو راهرو .برداشتم

 در سمت مرد .شدمی باز توش آسانسورمدیرها که

 از اتفاقاً: گفت الش باز بود. که رفتمی چوبی بزرگ

 !منتظرتونه صبح

 بیشتر .نبود اتاق شبیه همراهش وارد همون اتاق شدم.

 کسی رسیدنمی نظر به .داشت شباهت هتل سوئیت به

 وسط مات، ایشیشه و چوب پارتیشن !باشه من منتظر

 طرفاین .شدنمی دیده پشتش و بود گرفته قرار اتاق

ها و ی گلدوند و قفسهبو کار میزبزرگ ها،شیشه

 بودند ایقهوه همگی هاکاناپه مبلمان و کمدهای چوبی.

 بود قرار .آومدمی کامالً کفپوش و پرده به رنگشون و

 صدای میکرد؟ رو فکرش کی .کنم کار جایی همچین

 .بفرمایید: آورد خودم به رو من دارا
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 من ولی داد؛صندلی پشت میز کار رو نشون می

وجور شدن وسایل دستیار از جمع قبل تونستمنمی

 از یکی .میداد بدی حس قبلی، سر جاش بشینم.

 کجاست؟ مدیرعامل:پرسیدم و رفتم مهمان هایکاناپه

دارا مکث کرد و من یه لحظه خیال کردم خودش رو 

 !رئیس: گفت بلند پارتیشن به رو اما نشون بده.

 سینهبهدست دارا ای مات حرکتی دیدم.از پشت شیشه

 نگاه خیره پارتیشن وسط در به باالرفته ابروی با د.بو

 !!رئیس: گفت بلندتر .کردمی

ای باز شد و من هم به همون خیره  و در چوب و شیشه

 سربان فاتح قطعاً آمد بیرون که مردی اما شدم.

 یکیاین پدر که بود چیزی از ترجوون .نبود

 تیرگی خاطر به شاید .بود سیاه زیادی موهاش .باشد

چشم هاش یا روشنی پوستش اینطور به نظر 
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 توی جوون دختر به نگاهم و شدم بلند فوراً  رسید.می

 نگاه پایین به و بود داده تکیه میزی به که افتاد اتاق

 مورد در خیالی و فکر احتماالً .بود گرفته حالش .کردمی

 کرده آب بر نقش سربان دختر که داشت مرد این

 اهمیتی و بود ریلکس ظاهراً .کردم نگاه دارا به .بود

 .باشم پدرتون دستیار کردممی فکر من: گفتم .دادنمی

 .اینجاست چیرمن فقط پدرم بازنشسته شده. -

 بزرگ؟ رئیس شد رئیس هیئت مدیره؟چیرمن می
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 وارد رو شنیدم: ایشون؟صدای مرد تازه

 حرفی خواستم .بود من به چشمش نگاهش کردم.

 ودش ادامه داد: دستپخت خواهرت!خ که بزنم
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دارا نیشخندی زد و چشم هر دو روی من زوم 

 توی بود معلوم .میکردند ورانداز رو من وجود شد.

 صدا، و حالت تغییر بدون مرد .گذرهمی چی ذهنشون

 .خوشگله عوضش: گفت فقط

 مرد دارا به خنده افتاد و سر چرخوند که مثالً من نبینم.

 شه.گه خیالتون راحت میدی: گرفت رو حرفش پی

 ترجدی ای برگشت.دارا خودش رو جمع کرد و با سرفه

 من روی از رو فشار بابام اگر شهمی راحت: گفت

 !برداره

 به خودش بگو! -

 ولی اون چشمش به دهن یکی دیگه است. -

 مرد نگاه .خوردم جا دارا سرد لحن از و زل زد به مرد.

راه افتادم و  در طرف به .گرفت خشم رنگ دارا به

 گفتم: من بیرون باشم بهتره.
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 دستگیره طرف دستش من، از قبل از کنار دارا رد شدم.

 خاطر به تحقیر همهاین از بعد .کنه بازش برام که اومد

 خودم و کردم اخمی !بود شده جنتلمن حاال زخم، یه

 که همین .رفتم بیرون .کشیدم رو دستگیره محکم

به گوشم  بحثشون آروم صدای شد، بسته

 کرده خراب برند و شرکت این از رو تصورم رسید.

 قشنگ بیرون از کسی هر و چیز هر انگار .بودند

 ویرونی و زشتی فقط دیدی،می که رو باطنش .بود

 پالک .دادم تکیه در رویروبه دیوار به .شدمی نصیبت

 نوشته زیرش که اسمی «.CEO» خوندم رو در باالی

رادین »نداشت، « سربان» به ربطی هیچ بود، شده

 تابلو کردن چک از ترپرت حواس ورود موقع «.همتی

 قابل داخل صداهای .نکشید طول زیاد بحثشون .بودم

 رو امتکیه من و اومد بیرون دارا باالخره .نبود تشخیص

 چیه؟ من تکلیف: گفتم و ایستادم صاف .گرفتم دیوار از
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 دونم.لبخند کوچیکی زد و جواب داد: نمی

 عصبانی شده؟ -

 بدجور. -

 اداری کار تجربه صورتم توی هم رفت.

 همچین مدیر با زدن کلّه و سر مخصوصاً .نداشتم

 خواهرم .پسرداییمه: داد ادامه دارا .شرکتی و کارخونه

 .تو خاطر به... گذاشته دمش رو پا

: گفتم آهسته آب دهانم رو قورت دادم و جلوتر رفتم.

 .نکردم کاری که من

 نطوری فکر میکنه.اون ای -

 چی گفت مگه؟ -

دارا تکونی به سر و ابروهاش داد و آهسته تر گفت: 

 سرش نذار، دست بزن داره!سربه
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 حس لحظه یه هام آویزون شد.هام باز موند ودستلب

 نه؟ نداری، کارسابقه: پرسید و خندید ولی جدیه کردم

 رو راهش .نخندیدم روش به البته خیالم راحت شد

و سمت اتاق خودش میکشید، گفت: برو راهر توی

 .کنه بیرونت نیست قرار کسی تو.
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 اصابت قلبم به بعدی تیر از جا کنده شدم و داخل رفتم.

 دستیار خانوم یشونه روی مدیر آقای دست .کرد

 حس واقعاً دیگه .نموند دور من چشم از اما بود؛

این چیزها  به: گفت من به رو مرد .مزاحم کردممی

 عادت میکنی.

 بله؟! -

 به بحث های بین خانواده. -
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کمی بحث کشیده تا ذهنم از چیزی که دیده بودم، 

 سر تکون با سمتشون پشت در بسته منتقل بشه.

 .درسته: گفتم

 هایمونده باقی کردنجمع مشغول دختر جلوتر رفتم.

 نگاه من به .بود مقوایی کارتون توی هاشوپرتخرت

 آن از .بلند قد و داشت زیبایی صورت .کردنمی

 شد تموم کارش .دارند دوست مردها همه که هاییتیپ

 در سراغ مستقیم نگاه، و بحث و حرف بدون و

 .دممی اطالع بمونه، جا چیزی اگر: گفتم .رفت

 بیرون برای جواب دادن به خودش زحمت نمی دهد.

 دفتر توی همتی، رادین و موندم من .رفت

سکوت ناهنجار رو شکست:  خودش .شیکش

 بچرخون.
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: گفت قبل از ترجدی و افتاد راه طرفم به مات موندم.

 !نیست فشاری چرخشیه، دستگیره

 سر و گرفتم نفسی با دست در ورود دفتر رو نشون داد.

 خودم بار این .برگشت دوباره سکوت .دادم تکون

 ...برای دیروز .هستم محمدی کمند من: کردم شروع

کرد: ظاهراً از قبل استخدامی، نیازی به  حرفم رو قطع

 مصاحبه نیست.

 یعنی... -

 یعنی همین هفته کارت پرسنلی میگیری. -

لب باز کردم که اجازه نداد: در مورد پروفایل کاری و 

 حقوق و بیمه با منابع انسانی حرف بزن، نه من!

تر از چیزی که با من چونه حوصلهحس کردم بی

 ایم.: ببین امروز چه کارهگفت .گفتم «چشم» بزنه.
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 میز سمت فوراً  با سر مانیتور روی میز رو نشون داد.

 میز جلوی .چرخوندم چشم دسکتاپ روی و رفتم

 ایبرنامه و کردم باز رو کاری تقویم افزارنرم .ایستاد

 جلسه فضلی آقای با دیگه ساعت نیم تا: گفتم رو امروز

آد تولید می مدیر عصر، .استراحت و ناهار بعد .دارید

 باال.

 آه وقتی سر بلند کردم، چشم هاش قفل صورتم بود.

 .کشیدم
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نگاهش رو از زخم گرفت و به خودم و لباس هام 

 !شدی استخدام چطور باشه  حواست: گفت تلخ داد.

- ... 
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کسی که بهت لطف می کند، در ازاش چیزی می  -

 خواهد.

 حرف چی از دونستمنمی انداختم.نگاهم رو پایین 

 هنوز امپوشه و کیف و بودم ایستاده میز پشت .زنهمی

 .باش راحت: داد ادامه .بود دستم توی

 راحتم -

 از دادمنمی اجازه و مستقیم به چشم هاش خیره شدم.

 اشدخترعمه بعد و کنه استفاده سوء بقیه مثل هم من

امه دادم: و از اد بیشتر جرئت با .بیاره برام جایگزین یه

 این راحت تر هم قرار نیست بشم!

 یه فقط جوابش امیدوار بودم منظورم رو فهمیده باشه.

 توی .بود سرتاپام به دیگه نگاه یه و ناجور پوزخند

 جلوی... فقط: گفت ترتلخ مرد و شدم جمع خودم

 !نشه پیدات مهمونهام
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چرخید و به طرف در وسط پارتیشن رفت که اونطرفش 

 زدم پلک بست، رو در که همین تر و پرنورتر بود.بزرگ

 گلوم روی دستم .دادم بیرون رو امشدهحبس نفس و

 خاطر به کشیدن کنار .گذشت ذهنم از فکرهام .رفت

 موندم،می باید .نداشت معنی وتخماخم و نگاه تا چند

 نشونشون رو هامطرح کمکم و افتادممی جا

ش رو خود های سختی کاری هر .دادممی

 استخدام ظاهرت خاطر به اگر مخصوصاً داشت.

 .تواناییهات نه شدی،می
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از تاکسی پیاده شدم و به ونهای سرویس شرکت نگاه 

 با کارمندها بیشتر چون کردم که همیشه جا داشتند.

 جدا هم کارگرها اتوبوس و آومدندمی خودشون ماشین

 به رو خودم تا برداشتم قدم هوایی پل طرف به د.بودن

 آسفالت به رو نگاهم .برسونم خیابون اونطرف ونهای

 از ها، ساختمون و شاخوبرگ انعکاس که دادم خیس

 بیدار که زود صبح هر .بود پیدا هاش چوله چاله

 زنده برام دانشجویی هایصبح یخاطره شدم،می

های زیر درخت خنک، هوای توی زدن قدم تنها .شدمی

ها بسته بودند و حواس ی چشمپاییزی... وقتی همه

دنیا یه جای دیگه... وقتی آروم از بیخ گوشش رد 

 بوق، صدای رفتم.شدم و سمت مقصد خودم میمی

 خیابون سمت رو دیگه عابر دو و من سرِ

 ماشین دیدن با من و اونهارفتند .برگردوند

ده، از این رانن ایشیشه پشت زن صورت .ایستادم
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 که زد اشاره و داد پایین رو شیشه فاصله هم پیدا بود.

 سمت و گرفتم فاصله هوایی پل ورودی از .برم جلو

 در جلوی .«!کمند کردی گیر» کردم زمزمه .رفتم ماشین

 جواب دارا خواهر.دادم سالم و ایستادم ماشین راننده

 .بشین:وگفت داد

 ها...شم، سرویسمزاحم نمی -

 رسونمت.میبشین،  -

کمی با نگاه کردن به ماشین و اطراف، معطل کردم و 

 کنار و زدم دور رو ماشین عاقبت سر تکون دادم.

 خودش .انداخت راه رو ماشین زن .نشستم راننده

 میشند؟ سوار اینجا کارمندها پس: گفت

 بله. -

 این چند روز با سرویس میری، میآی؟ -

 بله. -
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کلن خاصش واضح تر ماسک رو پایین دادم و بوی اد

 زد،می برق وارداتیش ماشین چیزهمه به مشامم خورد.

 توی زیبایی انگشتر و بود پشت کیفش و پالتو

: پرسیدم .کردمی توجه جلب فرمون دور انگشتش

 دیدید؟ رو من اتفاقی

رخش نشست و فقط گفت: لبخند کوچیکی روی نیم

 کردی؟ باز جا توشرکت راحتی؟

 ممنون کموبیش. -

 ز اون روز دیگه ندیدمت!ا -

 مشغول بودم. -

 من زدن سر منتظر کردمنمی فکر ه ای کردم.سرفه

 استخدامم از تشکر برای اگر شاید .باشه بوده

 شد، شلوغ سرم: گفتم .بود بهتر میرفتم، سراغش

 .بیام تشکر برای کردم فراموش
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 نیازی نیست. -

مدتی به سکوت گذشت، تا اینکه من یکی از 

های پس ذهنم رو به زبون آوردم: آقای مدیر سوال

 راحت کوتاه آمدند!

 هاش چیزهای دیگه است.چون اولویت -

نگاهم رو به خیابون دادم و صدای زن دوباره به گوشم 

 ی شرکت و خانواده است.خورد: اولویت من هم وجهه

 دستار اخراج دلیل گفتمی ششم حس نگاهش کردم.

 شرکت نبوده. یوجهه فقط قبلی،
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زن سرعتش رو بیشتر کرد و دوباره به حرف اومد: به 

خاطر همین وجهه و به هم نخوردن تعادل کارمندها و 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

این چیزایی که خودت بهتر از من میدونی، میخوام 

 کمکم کنی.

آب دهانم رو قورت دادم و پرسیدم: چه کمکی ازم 

 آد؟برمی

چشم و گوش من  فعالً به وقتش خودت میفهمی. -

 باش، همین.

هام رو توی هم فشار منتظر جوابم بود و من انگشت

 از خبرچینی نه بودم، کار دنبال فقط من دادم.می

 از رو دستش !اشدخترعمه برای مدیرعامل دور زنهای

 جواب .زد بشکن گوشم نزدیک و برداشت فرمون روی

 .دممی خبر ببینم خاصی چیز اگر .چشم: دادم

 و از داشبورد بردار.کارتم ر -
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روی کارت « دریا سربان»همین کار رو کردم و به اسم 

 گممی که کاری اگر: گفت دوباره دریا چشم دوختم.

 .دارم رو هوات هم من کنی،

 دریا سر تکون دادم و کارت رو توی کیفم گذاشتم.

 ماشین توی خارجی موزیک و کرد روشن رو پخش

ل بسته بود که دنبال د مردی به پوز و دک این با .پیچید

 و زدم نامحسوسی پوزخند پلکید.این و اون می

 به .کردم نگاه بیرون به .دادم هامچشم به چرخشی

 هاسرویس از زودتر ماشین، این با .نداشت ربطی من

 دریا و بودند نیومده مدیرها از کدوم هیچ هنوز .رسیدیم

 های برنامه و شدم دفتر وارد .بود اولی من، خاطر به

 من بعد، ساعت چند روز رو یه بار دیگه چک کردم.

 .جلسه مدیر و بودم لپتاپ پای
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باکس مربوط به اتوماسیون داخلی دفتر رو باز 

 کرده فوروارد من برای مستقیم مدیر کردم.

 با مرتبط یکی .بودند دیروز ارسالی های درخواست .بود

 مراسمات برگزاری درخصوص یکی و مالی امور

 موندممی منتظر و گرفتممی پرینت باید .آینده رونمایی

 رو بررسی و رد ینتیجه .کنه مطالعه و بیاد خودش تا

 پرینتر و انداختم نگاه ساعت به .کردممی اعمال خودم

 طول چقدر جلساتشون دونستمنمی .کردم روشن رو

 کنفرانس اتاق یجلسه از ایدقیقه بیست .میکشه

خونه  یشماره و زد زنگ گوشیم .گذشتمی

 اگر: گفت پرسی،احوال از بعد مامان .دادم جواب افتاد.

 ...بعداً داری کاری

 .نیست خاصی کار نه. -
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ها برای بررسی وضعیت من زنگ هر روز همین ساعت

 کارتت: پرسید کردم.زد و من خیالش رو راحت میمی

 شد؟ صادر

 خبر؟ چه خونه .گرفتم تحویل صبح آره. -

 پیدا کار گفتم بهش مده بود.او سر یه اتخاله هیچ. -

 کردم؟ بد .کردی

 .باشم موندنی کنم فکر نه -

 مشکلی نیست؟ -

 .چی همه خوبه نه -

 .بیا زودتر عصری پس به کارت برس. -

 خالی فضای به گفتم و خداحافظی کردم.« اهوم»

 .بود آوری کسالت شغل .انداخت نگاهم اطرافم
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یس و سلف رو مشخص تکلیف حقوق و بیمه و سرو

 تا بود تلفنی و سیستمی بیشتر کارها کرده بودیم.

 هایبرگه .میکشیدم خمیازه اوقات گاهی .حضوری

 به کردم شروع و برداشتم رو شدهپرینت

: گفتم بلند .درخورد به ایضربه که برداریخالصه

 .بفرمایید

 پایین ایطبقه کارمندهای از مردی در رو باز کرد.

 این ببخشید،: گفت اومد،می جلو که همونطور بود.

 .شما خدمت .خواستند مدیر که فروشیه لیست همون

 .االن همین: کرد تکمیل بلند شدم و تشکر کردم.

 االن؟ -

 کنفرانس اتاق تو بغل، همین: گفتم سر تکون داد.

 .بهشون بدید تونیدمی .هستند
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ی جواب ازدهابروهای مرد باال رفت و با لبخند خجالت

ی  تونم برم وسط جلسهداد: من که نمی

 .ببرید باید شما مدیرعامل!

 بود گفته واضح خیلی مدیر هام رو مشت کردم.دست

 به تونستمنمی اما نشم؛ ظاهر مهمونهاش جلوی که

 رو ها برگه .بگم رو چیزی همچین مقابلم کارمند

 یک .چرخوندم چشم ها برگه روی .رفت مرد .گرفتم

از اسامی فرش های مختلف و خصوصیات  لیست سری

 من اومدن از هم همینطوری مدیر شانه و رج و... بود.

 چپیدمی فقط .کردنمی نگاه روم توی و بود ناراضی

 حتماً دادم،می دستش اخراج گزک نباید .اتاقش توی

 با و کشیدم نفسی نفس .داشت الزم رو هابرگه این

 به الی بود.خ معمول طبق راهرو .رفتم بیرون پوشه

 دلم و کردم نگاه کنفرانس اتاق سرتاسری هایشیشه

 دیوار و روی نجات راه یه دنبال هامچشم .شد آشوب
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 فرجی یه دادممی لفتش اگر شاید .گشتمی

 اتاق شد؛ کشیده راهرو ته اتاق سمت چشمم .شدمی

 طرف همون به .کردممی مشورت باهاش بود بهتر .دارا

 انگار در زدم، خودش باز کرد. وقتی و کردم تند پا

 با .زدمی حرف گوشش پای گوشی با .بود در پشت

 دفترش وارد من و زد داخل به اشاره دست

 ادامه تلفن با صحبت و زدن قدم به خودش .شدم

 با .گرفت اداری دفتر های کاناپه سمت رو دستش .داد

: پرسید و کرد قطع رو تماس .کردم رد دست حرکت

 بله؟

 این باید من آقای سربان، یه چیزی شده. اووم... -

 ...ولی مدیر آقای دست برسونم رو ها لیست

 رفته بیرون؟ -

 داره جلسه نه -
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 جلوی گفته من به: دادم توضیح کرد.گیج نگاه می

 .نرم مهمونهاش

 هم توی ابروهاش کمی طول کشید تا حالجی کنه.

 گی؟می جدی: پرسید و رفت

رو از دستم گرفت و  ها برگه سرم رو تکون دادم.

 گفت: پس چرا گفته ببری؟

آروم شانه باال دادم و دارا چرخشی به چشم هاش 

 حرکتم هر تا کنه دوزه دو رو من خواستمی مدیر داد.

 اخراج برای بهانه یه خواستمی .بشه تموم ضررم به

: پرسید و کرد نگاه هابرگه به دارا .بیاد دستش کردنم

 هست؟ چی ایجلسه

 .جدیده همکاری اینده فروش جدید تو شیراز.با نم -

 .یادمه آها.-
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 یا برم: پرسیدم حالتش کشید.دستی به موهای خوش

 نه؟
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 برم.هام انداخت و گفت: من مینگاهی به چشم

 چرا؟ شما هام رو تکون دادم و گفتم: نه.فوراً دست

 .میکنیم هم سالمی یه چیزی نیست. -

 اینجایید! آخه شما معاون -

اگر از کارمندهای دیگه بخوام، باید براشون توضیح  -

 بدم چرا!

 زل و با تکون سر نگاهم کرد که متوجه منظورش بشم.

 فرصت من و افتاد راه .اشتیره چشمهای به زدم

 در به .رفتم دنبالش .رفت بیرون .کنم تشکر نکردم
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 جلوتر که زد اشاره .بود رسیده کنفرانس اتاق ایشیشه

 که کشیدم گردن .شد اتاق وارد سروصدا بی رم.ن

 دیده زیادی چیز زاویه این از .ببینم رو داخل

 رو هابرگه دارا .بود رومروبه مدیر صندلی .شدنمی

 بعد .زد حرف اطرافیان با ایجمله چند و داد تحویلش

 مدیر چشم که گفت مدیر گوش کنار چیزی و شد خم

برداشتم که توی  عقب به قدمی .چرخوند من سمت رو

 نگاه .کشیدم سرک دوباره بعد ثانیه چند دیدنباشم.

 قورت رو دهانم آب .بود اینطرف همچنان مدیر

 با دارا .گفت دارا به چیزی و گرفت رو نگاهش .دادم

 رو ابروش که ودرحالی اومد طرفم .برگشت ها برگه

 !نشد هایالیت: گفت فرستاد،می باال

 برگه رد اذیت کردن بود.م هدف چند ثانیه مکث کردند.

 همراهم .کردم تند پا دارا اتاق سمت و گرفتم رو ها
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: گفتم .داد نشون رو جاخودکاریش و شد اتاق وارد

 .شدم دردسر .خواممی معذرت

 !راحت خیالت دردسر هرکی هست، شما نیستی. -

های کشماژیک هایالیتش رو از میون خودکارها و خط

بیرون کشیدم و شروع کردم به مختلف ظرف روی میز، 

 روز، چند این توی هایالیت کردن متن و ارقام مهم.

 هم رو خودش یحوصله طرف که بود اومده دستم واقعاً

 خیلی کارم !هابرگه کامل خوندن به برسه چه نداره،

 دارا .برگردوندم پوشه توی رو هابرگه و شد تموم زود

 گه!چی می دیگه ببینم بذار: گفت و گرفت رو پوشه

رسانی قبلی مجدداً تکرار شد و من کمی عملیات برگه

جلوتر ایستادم که مطمئن بشم مشکلی پیش 

 به دادمنمی اجازه و بود کارم اول یهفته هنوز آد.نمی

 خراب شغلیم شانس چیزهایی همچین خاطر
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 نگاه روشون و بود گرفته دارا از رو هابرگه مدیر .شود

و دارا دوباره با کاغذها  گفت بهش چیزی .کردمی

 بار یه مدیر یکشیده و سیاه هایچشم بیرون آمد.

 من به دارا .نرفتم عقب بار این .بود زوم من روی دیگه

 نقاشی رو هاحاشیه گفت شد؟ چی: پرسیدم .رسید

 کنم؟

 فشار رو لبهام ای به من خیره موند.دارا لحظه

پسرداییش بود و  طرف .بودم رفته تند حسابی .دادم

 الزم رو عدد یه .نه: داد جواب و زد لبخندی دارا مدیر.

 .خوند که... داشت

 .فرستاد بیرون رو نفسش به هم نگاه کردیم.
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 وخمشچم: گفت پوزخند زدم و برگه ها رو گرفتم.

 .آدمی دستت

شم، خودم با ماسک ی بعدمزاحم شما نمیدفعه -

 رم.می

 رو سرش دارا .نبود ایچاره ولی اشتصورت خوشی ند

 .بگرد داری دوست هرطور: گفت و کرد کج

 اضافه شد، سر تکون داد.و برای کارمندی که رد می

 .نداره ربطی کسی به صورتت: کرد

 مدیر دفتر طرف به لبخند بیجونی زدم و تشکر کردم.

 یه هاش، جلسه از بعد: گفت دوباره دارا که افتادم راه

 میخوره. گرم نوشیدنی

 کنار رو پوشه سر تکون دادم و به دفتر برگشتم.

 پنج .رفتم ها کردن خالصه ی ادامه سراغ و گذاشتم

 قرار قاب توی دریا و شد باز در بعد، دقیقه
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 رو سکوت و شدم بلند جا از .زدنمی حرفی .گرفت

 .سربان خانوم دارند، جلسه مدیر: شکستم

 بود؟ کجا صبح .میکرد بدرقه رو مهمونها داشت دیدم -

 صبح؟-

 از کجا اومد شرکت؟ -

 ایتحفه چه مرد این مگه حاال آه کشیدم.

 پیشونیم .رهنمی نگم، چیزی دریا به تا دونستممی بود؟

 پرداخت براش جریمه یه: گفتم و خاروندم رو

 .بود صبح مال .چمران های طرف .کردم

ای بگه که دارا از سر تکون داد و خواست چیز دیگه

 ش گفت: اینجایی؟نزدیک

کنار خواهرش، توی قاب در نشست و اضافه کرد: دو 

 ساعت منتظرم!
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 تکون من برای سری دریا و با سر راهرو رو نشون داد.

 !زنیممی حرف بعداً: گفت و داد

کار این زن با من تموم نشده بود و من بین 

 حس نمایی اون و پسرداییش گیر کرده بودم.قدرت

 و انداخت نگاه دورش به دارا افتاد. راه دریا .نبود خوبی

 یه امروز .زدم لبخند .کرد درشت برام رو چشمهاش

 دست از بار یه و بود داده نجاتم مدیر دست از بار

 این .شدم بلند و نشستم .رفت دریا دنبال .خواهرش

 اتاق سمت راستیک و بود شده دفتر وارد مدیر بار

وشن ر وشلوارکت قبل، روزهای عکس .رفت خودش

 دارا حرف یاد بست، پشتش رو در وقتی پوشیده بود.

 ضربه چند .رفتم پارتیشن طرف به و افتادم

 باز رو در .ندارد دادن جواب حال دونستممی .زدم

 صندلیش پشت به کت کردن آویزون درحال .کردم

 بزنم؟ لباسی چوب به میخواید: گفتم .بود
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آویز هم به کمد ته اتاق اشاره کردم که رخت

 انداخته نگاه دفتر این کل به اول روز اشت.د

 جاش سر و کرد رد سر با مدیر .بودم

 مدت این توی .بود پوشیده مشکی دستکش .نشست

 رو ساعت و میکنه دست دستکش که شدم متوجه

 حرفی .داشت عالقه اکسسوری به کالً .ندازهمی روش

 بابت این از و بود نزده جلسه، به دارا کشوندن از

 ودم.ب خوشحال
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 بودم، اومده گفتنش برای که چیزی کرد.منتظر نگاه می

 بدم؟ داریدسفارش میل چی: گفتم

 دستی توی هوا تکون داد و گفت: هرچی.

 توی دلم فحش دادم و خواستم برم که گفت: المپ.
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 بله؟-

شمرده گفت: المپ رو... نگاهم کرد و دوباره شمرده

 روشن... کن!

کلیدهای برق نصب روی دیوار بغل نگاه کردم و وارد به 

 و زدم ضربه کلید روی .بود ابری هوا امروز اتاق شدم.

 از قهوه، سفارش با که رفتم بیرون ایدیگه حرف بدون

 به دادن جواب و کردن خالصه حین .بیارم در دلش

 هاتماس از که رو هایینوت .رسید قهوه بلند، تلفنی

 میز کنار همراه فنجان داخل بردم. بود، شده برداشته

 یه .کردمی نگاه کاغذ سری یه به و بود ایستاده

 رو فنجون .کشتنمی رو من کوچولو خواهیمعذرت

 عذر جلسه بابت: گفتم آهسته و گذاشتم میزش روی

 .خواممی
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 بودید گفته خودتون: دادم توضیح سرش رو بلند کرد.

 .نیام مهمونها جلوی

: گفت نهایت در اینکه تا کرد.ه میچند ثانیه فقط نگا

 !کن لمس

 درست دونستمنمی هام ریز شد و ماتم برد.چشم

 برق، کلید کیبوردِ: داد ادامه خودش .نه یا شنیدم

 .بکوبی نباید .لمسیه

هام رو سرم رو به طرفین تکون دادم و لب

 آدمی چه گیر... و «کن لمس» و «بچرخون» بستم.

هام زیاد طول شتن لبدا نگه بسته بودم؟ افتاده

 زنید؟نکشید: عمداً اینطوری حرف می

- ... 

 که به من بر بخوره، استعفا بدم؟ -

- ... 
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 مونم.من این کار رو سخت پیدا کردم، پس می -

 چقدر گرفتی که بمونی؟ -

 متوجه نمیشم؟ -

 فرستادنت که بمونی؟ -

 فرستادند؟ کیها کیها؟ -

 ی من رو نـَ...کس: کردم دفاع خودم از پوزخند زد.

 فرستاده رو من اشدخترعمه و ادامه جمله رو خوردم.

 من و رفت زخم سمت نگاهش .موندم خیره هم به .بود

 بیرون اتاق از ای،دیگه حرف هر از قبل .برگردوندم رو

 اما .بود نخواسته من از ناجوری چیز دریا که فعالً .زدم

ی کوفت شرکت این توی رو پام دیگر خواست،می اگر

 ذاشتم.نمی
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 �🜻🂫� پایان این فصل.

 

 4فصل 

چنگال رو توی ماکارونی فرو بردم و نگاهی به میز 

شکل  U کنفرانس انداختم که پشتش نشسته بودم.

 قوس ای قرار داشت.شیشهبود و توی اتاق بزرگ نیمه

 خودم فقط که حاال حتی .بود مدیر جایگاه میز، وسط

 مشغول .نداشتم رو جاش سر نشستن جرئت بودم،

 به حتماً که افتاد یادم و شدم ماکارونی جویدن

 به زیاد کل در چند هر .بدم آب دفترش هایگلدون

 اما آمد.ه بود، بیرون نمیک هم وقتی و زدنمی سر دفتر

 حساس شدیداً شرکت جنسهای روی انگار

 یدستگیره سمت فکرم .کنم ریسک خواستمنمی !بود

 ایدیگه چنگال .افتادم خنده به و رفت برق کلید و در
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 و افتاد هاشیشه اونطرف به نگاهم .گذاشتم دهان توی

 به چسبیده لوگوی پشت دارا .موند راه وسط چنگال

 انگار چرخوند.سته بود و به اطراف چشم مینش شیشه

 ظرفها سریع و اومدم خودم به .میگشت چیزی دنبال

 میز زیر چرخه،می کردم حس که همین .کردم جمع رو

 توی غذا بوی به که بودم شنیده هم پیش روز دو .رفتم

 خواستم نمی بود خوب من با رفتارش.داد گیر راهرو

 .بیاد پیش مشکلی بینمون

ی صندلی تکیه رو تیز کردم و به پایه هامگوش

 متوجهم هاصندلی و میز میون بودم امیدوار دادم.

 مشغول و برداشتم ماکارونی از دیگه چنگال یه .نشه

 گیرسخت که دادند می یاد ما به ها نقص .شدم جویدن

 مهم کنیم،می خیال که آنقدری چیزهاخیلی که... نباشیم

 فلسفی فکرهای توی .کردم پر ایدیگه چنگال .نیست

 روی هاییقدم صدای و شد باز در که بودم خودم
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 میز زیر از رو هاش کفش .خورد گوشم به کفپوش

 صندلی همین مقابل درست .میامد جلو که میدیدم

 رو صندلی .کردم باز و دادم فشار رو پلکهام .ایستاد

 زل صورتم به دارا .بردم بیرون رو سرم .کشید عقب

 فقط کنه.دونستم با خودش چی فکر مینمی و بود زده

 نمیخوای؟ ترشی و ماست: گفت

 آب بطری جلوی خنده ام رو گرفتم و با سر رد کردم.

 گرفت، می سمتم که درحالی و برداشت رو میز روی

 !بخور آب پس: گفت

 سعی بطری رو باال جا گذاشته بودم و همین لوم بود.

یز م روی رو بطری و رفت کنار .برم بیرون کردم

 به .گذاشتم بطری کنار رو هاظرف و نشستم برگردوند.

 بوی روز چند این پس: گفت .کشیدم دستمال هاملب

 !اینجاست از غذا
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 آد بو بپیچه تو دفتر.مدیر خوشش نمی -

 سابقه واقعاً .کاره محیط اینجا آد.من هم خوشم نمی -

 نه؟ نداری، کار
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 همین واسه رو سلف: داد ادامه انداختم.سرم رو پایین 

 ری؟نمی سلف چرا .دیگه ساختند

- ... 

 گذره؟زیر میز بیشتر خوش می -

 اخم .کردم بلند رو سرم با دست میز رو نشون داد.

 هایچشم تیره، موی .بود کرده تعجب فقط .نداشت

 حساب هرجور .گندمی پوست و ایقهوه درشت

در مورد زندگی من چه  اون .بود قیافهخوش کردی،می
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 میز زیر: دادم جواب درکی میتونست داشته باشه؟

 .زنهنمی زل آدم به کسی

 خیلی ام نشست.نگاهش برای چندمین بار روی گونه

 !زنندمی زل جنها: گفت جدی

من دوباره جلوی خنده ام رو گرفتم و خودش به خنده 

 .گهمی مادربزرگم: کرد اضافه افتاد.

 رو خودش ل قرار نبود توبیخ بشم.حداق لبخند زدم.

 گفتم، که بهت: گفت عمیقی نفس با و کرد وجورجمع

 براشون اول روز چند .بگرد داری دوست هرطور

 توضیح براشون پرسند،می رو دلیلش بعد عجیبه،

 .همه کنن،می عادت همه میشید، جور هم با دی،می

 جای یه: کرد اضافه گفتم.« چشم»سر تکون دادم و 

 ساده رو انقدر بزرگش نکن! زخم
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موضوع فقط یه زخم نبود که نبودنش چیزی رو حل 

 که دیواری .هاآدم و من بین بود، دیوار یه موضوع کنه.

 شبهیک و بود کشیده طول هاسال آجرهاش گذاشتن

 حرفت مدیر با: کرد عوض رو حرف دارا .شدنمی خراب

 نشده؟

 نه -

ت به کار خودت اگر میخوای اینجا موندگار بشی، سر -

 باشه... و اصالً روی حرفش حرف نزن.

 اشاره چیزی به میدونستم باتاکید سر تکون داد.

 دیروز: گفت خودش .چی به دونستمنمی ولی .میکنه

 !بود شما حرف ما، خونه توی

 یعنی؟ چطوری من؟ حرف: پرسیدم ابروم پرید.

 دنبال .شاکیه مسئول دفترش بی اطالع عوض شده -

 ت.اس بهانه
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 پسرداییتون با شما زندگی میکنه؟ -

 .کردند فوت اشخانواده بود، بچه وقتی با ماست. -

اش رو به روم نشد بپرسم چرا پدرشون کارخونه

 مادرشون از سرمایه شاید ی زنش سپرده.برادرزاده

 .نده دستش ای بهانه پس: گفت تر جدی دارا .بود

یک  خوردن برای نفسی گرفتم و بطری رو برداشتم.

جرعه آب و پیدا کردن فرصتی برای فکر کردن به 

 با بعد .خوردم کمی و کردم باز رو بطری در هاش.حرف

 دلسوزی؟ منید؟ فکر به چرا: گفتم کوچیکی، ایسرفه

مشغول بستن در بطری شدم و نگاهم رو به بطری 

 .شاید: داد جواب دادم تا راحت حرفش رو بزنه.

و چشمهاش به  انداخت باال شونه نگاهش کردم.

 گذشت طوالنی ای ثانیه چند چشمهای من گره خورد.

 مثل بعد، .کرد باریک رو چشمش یه و داد باال ابرویی تا
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 سر باشه، رسیده نتیجه به محاسباتش و فکرها اینکه

 .داد تکون
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ی میز پشت داد و قدمی به عقب برداشت، به لبه

ف اومد: به حر به هاش رو روی میز گذاشت.دست

 خاطر دلسوزی نیست.

 آهسته پرسیدم: چی؟

 چی همه آری.آد که حرصش رو درمیخوشم می -

 .باشه اونها میل باب نباید

 فشار من روی... وقتهایی یه: داد ادامه اخمی کردم.

 .شونهمه... میارند
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 و بود ناهار وقت ها انداخت.و نگاهی به اونطرف شیشه

 .بریم کن جمع: گفت و برگشت خلوت. راهروها

 بله؟-

 «.کجا؟»، بگو «بله؟»نگو  -

 !سلف: داد جواب و افتاد راه در خودش «.کجا؟»نگفتم 

 خوردنم غذا اینجا وظروف روی میز نگاه کردم.به ظرف

 در دارا .باشه مدیر دست اخراج ایبهانه یه تونستمی

سر جام  هنوز .کرد اشاره بیرون به سر با و کرد باز رو

 به کسی من، مثل یکی وجود با: داد ادامه ایستاده بودم.

 !زنهنمی زل تو

 ابروم و زدم لبخندی اش رو بین موهاش کشید.و پنجه

 از ایهاله توی همیشه که رفت باال نفسش به اعتماد از

 توی هاظرف گذاشتن مشغول.بود پنهان طبعیشوخ

ها که از معاون از یکی با شدنم دیده .شدم دستی ساک
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قضا پسر فاتح سربان بود، جا پام رو توی شرکت 

 و گذاشتم ساک توی رو بطری کرد.محکم می

 با .بود منتظرم در بیرون .کردم مرتب رو هاصندلی

 هاتوسیله: گفت و افتاد راه آسانسورها سمت دیدنم،

 .دفتر تو بذار رو

همین کار رو کردم و با کارت سلف برگشتم.قفل زدم و 

: گفت در شدن بسته از بعد وارد آسانسور شدیم.با هم 

 آی؟می اتوبان از هنوز

 .آممی هاسرویس با: دادم جواب لبخند داشت.

 تون نزدیکه؟به خونه -

 به مسیرش میخوره. -

 اوکی -

 کارت رو نشون دادم و گفتم: من رزرو نکردم.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

جوابش یه لبخند دندون نمای دیگه 

زرگ همکف راه ب البی توی.آسانسورایستاد بود.

 شده کشیده سمتمون کارمندها نگاه افتادیم.

 دارا ولی بیفتم؛ عقب که کردم کمتر رو سرعتم .بود

 انصافاً .برسم بهش تا انداخت سر پشت به نگاهی

 کرده قضاوتش بد اول روز .بود گذاشته مایه برام

 ضعفنقطه رو زخمم که بود کسی تنها .بودم

ساختمون و صحن  البی توی مسیر ادامه .دیدنمی

 به بیرون در رو با اعتماد به نفس بیشتر طی کردم.

 گیج هاینگاه .رسیدیم بغل ایدوطبقه ساختمون

 شدیم ساختمون وارد .بود تفریحم باعث حاال کارکنان

 دماغم زیر غذا بوی در، پشت کوچیک البی توی و

 به دارا صدای که برداشتم قدم سالن در طرف به .زد

 ا؟کج: خورد گوشم
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 داد نشونم رو دوم هایطبقه هایپله دست با چرخیدم.

 با و شد درشت هامچشم .بود مدیران مخصوص که

 چشم جلوی .اومد طرفم .کردم رد سر تکون

 پشتم رو دستش سلف، سالن و البی توی کارمندهای

 .افتادم خنده به .کرد راهنمایی هاپله سمت و گذاشت

 4فصل_خورده_خط#

 

 خلوت گفت: چی شد؟روی پله های 

زنند، خواهرتون اخراجم از فردا پشتم حرف می -

 کنه!می

 .نیستم پسرداییم من نگران نباش -

 رو در دارا .رسیدیم باال سالن در به شونه باال انداختم.

 داخل حال در .بشم وارد تا موند منتظر و کرد باز برام

 .کنید کارهارو این نیستید مجبور:گفتم رفتن،
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 شرکت تو کسی ندارم دوست وام.خودم میخ -

 !بخوره غذا میز زیر کنه، ناامنی احساس خانوادگیم

 طبقه این .دادم تکون سر حرفش به دلم نشست.

!... کارخونه سلف تا بود هاهتل رستوران شبیه بیشتر

 و گچبری قاب دیوارها .پایین از ترکوچیک البته

بود  لوکس مبلمان و هاپرده ای،نقره کالسیک کاغذهای

 رو داخلی مسئولین و مدیران از خیلی هنوز و همرنگ.

 هانگاه و بود چرخیده طرفمون به سرها .شناختمنمی

 سالن وسط درست میزی طرف به .بود دارا روی

 برام رو صندلی .رفتم دنبالش کوتاه هایقدم با .رفت

 یروحیه اما کنه؛می رویزیاده دونستممی .کشید بیرون

دیوارهای دورم  که گاهی از پشت داشتم ماجراجویی

 که ایروحیه داد.کرد و خودی نشون میسر بلند می

 شده ارضاء کتاب و سریال و فیلم انواع با همیشه

 تجربه ودقعیت توی هم بار یه داشت عیبی چه .بود
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 به مستقیم چشمم و نشستم صندلی روی کردم؟می

 از دور کوچیک، میز یه پشت .شد باز مدیر هایچشم

 و نشست کنارم دارا بقیه میزها نشسته بود... تنها.

 مسئول .برگردوند خودش سمت رو نگاهم

 غذا نوع سه .آورد برامون رو روز منوی سفارشگیری،

 خم میز روی .دسر و ساالد و غذا پیش نوع چند با بود

 بودم، خورده رو غذام نصف من: گفتم آهسته و شدم

 .سیرم

ه جواب داد: من هم که دارا هم مثل من خم شد و آهست

 .نمیخورم ناهار تو رژیمم.

 واقعاً خنده به هم نگاه کردیم و هر دو آروم خندیدیم.

 به .کرد جلب رو هاتوجه هرحال به ولی بود؛ ناخواسته

 آشنا دارا خواهر بینشون از .کردم نگاه اطراف میزهای

 یکی و کردمی مدیریت رو شرکت مالی بخش که بود
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 دارا کردند.گاهی به دفتر رفت وآمد می که دیگه نفر دو

 .کافیه سوپ تا دو: گفت ای هسرفه با و کشید عقب

 طرف نگاهم .کردم تایید رو حرفش به من نگاه کرد.

 هم خوردن غذا موقع حتی .برگشت مدیرعامل

 صدای .کردمی نگاه جلوش ظرف به .داشت دستکش

 میخوری؟ ساالد: خورد گوشم به دارا

: دادم جواب .میخندید !سوپ؟ و ساالد کردم.نگاهش 

 !!میخورم کوکا .نه

 چسبه!با سوپ می -

 دقیقاً! -

دوباره خندیدیم و این بار کارمند سلف هم با ما 

 خندید.می
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مرد رفت و نگاه دارا سمت خواهرش کشیده 

 !کنهمی نگاه بدجوری دریا: گفت و درآورد شکلکی شد.

 امدیم.ود نمیشاید بهتر ب -

 خودمون کنار همه که آوردمت .بهتره اینطوری نه -

 خواستی هرجا میگیری، باال رو سرت فردا از .ببیننت

 اوکی؟ میری،

 بررسی سر با حرکتی به چشم و ابروش داد.

 نه؟ یا هستی راضی کارت از اصالً: پرسید .کردم

 های نقشه و ها طرح از باشد بهتر شاید مکث کردم.

 سواستفاده شبیه خیلی اینطوری اما م؛بزن فرشم

 یه که اینجا تا .نیست سختی کار: دادم جواب .شدمی

 هایالت و خالصه و تلفن جواب و هماهنگی سری

 .کردنه
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ای دلسوزی صورتش رو جمع کرد و دارا به نشونه

 گفت: با طراحی آشنا بودی؟

 .گرافیستم و طراح .بله: دادم جواب سوپها رو آوردند.

 ه مدت جا بیفت.فعالً ی -

تونستم جلوی لبخندم رو و من نمی« فعالً »گفته بود 

 نگاهم .برداشتم قاشق و جلوکشیدم رو سوپ بگیرم.

 که افتاد مدیر حالتبی همیشه هایچشم به دوباره

 لحظه، همون .من به دارا از و دارا به من از .بود ما روی

 بلند جا از کت، برداشتن با و داد عقب رو صندلی

 نصفه هابشقاب توی غذاش .کرد حرکت در سمت .شد

 می داشت واون بودند ناهار مشغول همه بود، مونده

 من .شد رد میزمون کنار از حرفی هیچ بدون .رفت

 دارا !دفتر میرفت داشت اون و بودم دفترش مسئول

 جاش سر رو لیوان من و زد غر لب زیر
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 سرم .دفتر به رسیدممی اون از زودتر باید .برگردوندم

 .ندارد عیبی برو،: گفت .کردم کج دارا برای رو

 من از جلوتر مدیر بلند شدم و پا تند کردم.

 از خواستم هاپله وسط و بردم باال رو سرعتم .میرفت

 خوشش کارت این از: گفت آهسته که بشم رد کنارش

 !آدنمی

 ایستادم و گفتم: کی؟

 اونی که تو رو فرستاده. -

بهش بگو من پشیمون  :داد ادامه جواب ندادم.

 شم.نمی

 فهمم.منظورتون رو نمی -

 ی خودم... اگه الزمه بدونی!دارم میرم خونه -
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 یه جز به من ولی میدونستم منظورش به خبرچینی منه؛

 و بودم نگفته کسی به ایدیگه چیز ماشین ایجریمه

 راه زودتر و کردم اخم .نداشتم هم رو گفتنش قصد

 .افتادم
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ای داغ کنارم روی نیمکت سوده با دو تا لیوان قهوه

 لیوان هامون شده بود.پارکی نشست که یکی از پاتوق

 منتقل هام انگشت به گرماش و گرفتم دستش از رو

 خب؟: گفت و نشست ترراحت .کردم تشکر .شد

 اول سالم. -

 خب؟ سالم. -
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 قهوه «.دونمنمی» یعنی که درآوردم شکلکی میخندید.

 و بود خنک آبان اوایل هوای .کردم مزه رو

 تلفن پشت که همونهایی: اومدم حرف به .چسبیدمی

 .گفتم

 کنه؟!یعنی پسر رئیس باهات شوخی می -

 پسر مسئول قبلی، مؤسس برندشون. -

 دیگه بدتر! -

 کالً آدم خونگرمیه. -

 ادامه .نگرفت من از رو نگاهش ولی ای خورد؛جرعه

 رو من ی مالحظه هم کم یه ادم: با همه خوبه.د

 .کردم حس اینطوری من... یعنی... میکنه

 چه بامعرفت. -
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لیوان رو کنار گذاشت و روی نوک بینی سرخش 

 من .بود من از سفیدتر خیلی پوستش دستمال کشید.

 طرفت کردی حس اگر: گفت .داشتم معمولی پوست

نفر آشنا  یه با باید باالخره .نکش پس پا تو آد،می

 مدت یه بگیریم، عروسی علی و من بشی دیگه.

 .شیمی تنها تو شم،می سرشلوغ

 من عادت دارم. -

 از مدیر فعلی بگو. -

 کاری .بینمشنمی زیاد .رهمی آد،می مثل آدم آهنیه. -

 رو داخلی تلفن بیاد، بیرون اینکه جای به باشد، داشته

 !حد این در !میگیره

 وندی.خب تو دختره رو پر -
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تکونی به سرش داد و من متوجه منظورش 

 بیرون .باشه باهاش کار محل بیرون: دادم جواب شدم.

 .شونیقه به نچسبیدم که شرکتی

 رو سرم مرد، صورت یادآوری با من سوده خندید.

 خیلی: دادم ادامه خنده با و انداختم پایین

 دستکش کنه. شیو میره یادش وقتها بعضی .حالهبی

 .کثیفه جاهمه انگار .میپوشه

 تو: پرسید .بود زده زل بهم سوده سرم رو بلند کردم.

 نمیکنه؟ اذیت که رو

 نه -

 .کن ولش پس اهمیتی نده. -

 به مدتی ای از قهوه خوردم.شونه باال دادم و جرعه

 زنگ موبایلم اینکه تا گذشت روزمره وگفت گـپ



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

لب گفتم: دارا  زیر و کردم چک رو شماره .خورد

 سربان.

 نیمکت از رو اشتکیه هم سوده سر جام صاف نشستم.

 داده؟ شماره: گفت و گرفت

 .دارند رو هم های شماره همه محل کاره. -

 به نظرم خودت رو دست کم نگیر. -

 سوده به خنده افتادم و لیوان رو کنار گذاشتم که نریزه.

ر و پ ابروهات خوبه، هیکلت چیه؟: گفت و خندید هم

 زخم یه فقط رنگه.هات هم خوشای چشمنازه، قهوه

... میخواد میزر لیزر و عمل تا چند هم اون که داری

 !زهرمار !نخند

 گفتنمی بقالی هیچ خندیدم.و من همچنان آهسته می

 !بده جواب: زد تشر .ترشه من ماست
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. 

طرف خط پخش همین کار رو کردم و صدای دارا اون

شد. به هم سالم کردیم و دارا گفت: داشتم قطع 

 کردم!می

آرنجم رو به پشت نیمکت تکیه دادم و سرم رو به کف 

دستم. نگاهم به دو تا پرنده روی خاک پاییزی افتاد. 

 خوام. بفرمایید؟جواب دادم: دستم بند بود، عذر می

 چیزه... تو گفتی با طراحی آشنایی؟ -

 بله. -

ی عملکرد و ارزیابی ارائه نتیجه من فردا صبح باید -

 بدم. یه سری طرح قدیمی و جدید دستمه.
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تونی یه سر بیای مکث کرد و کمی بعد ادامه داد: می

 نظرت رو بدی؟

 امروز که جمعه است! -

ی آره دیگه. وقتی نمونده. این هفته چند سری جلسه -

 داخلی داشتیم؛ ولی به نتیجه نرسیدم.

 د؟!خوایاز من مشاوره می -

کنه ها یه دیدگاه جدید کمک میآره. بعضی وقت -

 تصمیم بگیری.

به صورت سوده نگاه کردم که با حرکت دست سوال 

دونستم چی بگم. ادامه داد: لوکیشن پرسید. نمیمی

 بفرستم؟

تونستم جواب به من چند بار کمک کرده بود و من نمی

 رد بدم. به حرف اومدم: باشه، بفرستید.
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اَپ رو باز که واتسقطع کردیم. درحالیتشکر کرد و 

کردم، گفتم: قراره لوکیشن بفرسته، برم مشورت می

 بدم.

سوده لبخندی زد و با تکون لب و چشم و ابرو، گفت: 

 به نظرم زودتر فکر جراحی باش.

اش رو نشنیده گرفتم. به خندیدم و منظور پشت جمله

خوام دست به صورتم دونی که نمیجاش گفتم: می

 نم.بز

 تو هم با اون تفکراتت! -

ام. با این زخم بزرگ شدم، بخشی از من راضی -

 وجودم شده.

تونی تو یه کافه ولی زندگیت رو مختل کرده. نمی -

 بشینی!
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هامون اشاره کرد. شونه باال دادم و حرفی و به لیوان

ی رفتارها و نزدم. این زخم سپر دفاعی من بود تا همه

ش. حال من با هیچ عملی درست وخوم بیفته گردنخلق

شد و بدتر از همه این بود که خودم همینطوری نمی

 مجردیش باشه چی؟خوش بودم. گفت: اگه خونه

خب باشه. طرف هم پول و اعتبار داره، هم قیافه و  -

تحصیالت. لنگ دختر نیست که یکی مثل من رو 

 اش!بکشونه خونه

. اگر سر تکون داد. بلند شدم. سوده جلوم رو نگرفت

ذاشت برم، گرفت و نمیاون لحظه دستم رو می

رفت و مسیر زندگی چیز یه جور دیگه پیش میهمه

گفت شد. اگر اون لحظه میساده و راحتم عوض نمی

شدم... اما جلوم رو ، من یه آدم دیگه نمی«نرو»

نگرفت. دست دادیم و من سمت خیابون کنار پارک راه 
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ایی رو دادم که دارا افتادم. تاکسی گرفتم و آدرس ج

 فرستاده بود.
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 نگاه سردر باالی طالیی پالک به جلوی در نگاه داشت.

 جلوتر رو آبیم پالتوی هایلبه .شدم پیاده و کردم

 چیزی کسی .زدم زنگ .رفتم در وطرف کشیدم

دروازه بود تا  شبیه بیشتر که دری .شد باز در .نپرسید

 بزرگ فضای به .شدم وارد .آهنی و بزرگ در.

 فکر .نبودیم شهر از خارج .کردم نگاه دیوارپوش

 !باشند بزرگ انقدر شهر داخل ویالهای کردمنمی

 ویالی یه خونه، مردی سمتم اومد و راهنمایی کرد.

 و شده طراحی های باغچه با حیاطی .بود شهر شمال
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سید توی بهار و تابستون رمی نظر به .داشت استخر

 تزیینی هایدرخت هم حاال همین خیلی چشمگیر باشه.

 یگوشه پارکینگ .بود دیدنی پاییزیش زرد و سبز

 چهار برای و بود شده پوشیده نرده و بونسایه با حیاط

 ماشین سه و در جلوی مرد وجود با .داشت جا ماشین

 تنها که بود شده راحت خیالم حدی تا شده،پارک

 حرکت خونه سمت سنگپوش، مسیر از بودیم.ن

 منتظرم ویال در جلوی ایوان روی دارا .کردم

 طبقه دو ظاهراً و داشت کرم سنگ ساختمون .بود

 رو ساختمون عرض نصف در، جلوی ایوان .بود

 دورش تا دور .داشت طرفه یه هایپله و پوشوندمی

 روی .بودند کرده نصب نما سنگ جنس از هایینرده

 تموم مسیر انگار و داشتم استرش ا قدم گذاشتم.هپله

 و خوردمی گوش به دور از هاماشین صدای .شدنمی

 از که کالغی و... محوطه ته هایسگ پارس صدای
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 اومد طرفم ایوان توی دارا .کردمی پرواز سرمون باالی

 :گفت رسمی احوالپرسی و سالم از بعد و

 نگرانی؟

 نه -

 بفرما داخل. -

 و پااین کمی ای رو نشون داد.زی و شیشهدر پهن فل

 در سمت محوطه، به ایدیگه نگاه با و کردم پااون

 .مافه کافه بکشونمت نخواستم: گفت .رفتم

 وارد کفش با .کرد باز رو در گفتم.« اهوم»

 رو شالم و نشست صورتم روی مطبوعی گرمای .شدیم

 تابلو چند با در جلوی البی .گفت آمد خوش .کردم شل

روی دیوارها و گلدون بزرگی روی میز گرد وسط، 

 مامان و خودم ایساده آپارتمان یاد تزیین شده بود.

 خاصی فر و قر و بود شهر مرکز که افتادم
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 طرف رو من و گذاشت ساعدم روی دست .نداشت

 زحمتبی خیسه، هاکفش: گفت .برد در کنار پادری

 .نشند اذیت خدمه کنیم، خشک

 به که کسی و من دلم قرص شد. همین کار رو کردم

 آدم تونستنمی بود، هم اشخونه خدمتکارهای فکر

 باال، هایپله کنار درگاهی طرف به رو من .باشه بدی

 راهرو وارد .بود نشده ظاهر کسی هنوز .کرد هدایت

 سالن .رفتمی پایین که رسیدیم هاییپله به و شدیم

 .بود ها پله پایین اصلی
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ی خورد و با چهار پلهها یه پاگرد کوچیک میته پله

 سالن توی پا که همین شد.تر وارد سالن میپهن

 راحتی نفس و افتاد سربان دریا به نگاهم گذاشتم،
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 و بود داده لم ایکاناپه روی زن .نبودیم تنها .کشیدم

 هایشیشه پشت هایدرخت به چیزی، نوشیدن درحال

بلند سالم کرد و دریا سر  دارا .کردمی نگاه سالن

 رو حرفش من، دیدن با که کنه سالم خواست چرخوند.

 با و آورد پایین آهسته رو دستش توی فنجون .خورد

 ...داراجان: گفت مِنمِن

نگاهش روی من میخکوب شد و دارا من رو طرف 

 ولی شد؛ بلند جا از کمکم دریا مبلمان کنار پنجره برد.

ای جلوش به طرز احمقانه .نگرفت من از رو نگاهش

 سرما حس دونست چی بگه.ایستاده بودیم و زن نمی

 به .بده توضیح که کردم نگاه دارا به و شد منتقل بهم

 رو اومدند محمدی خانوم: کرد شروع و اومد خودش

 .کنیم کار ها طرح
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ها جلو وشلوار فرم از پشت پلهای با کتزن جوون دیگه

 تون رو بیارم آقا دارا؟وهقه: پرسید و داد سالم اومد.

 دارا سمتش برگشت و جواب داد: واسه دو نفر لطفاً.

زن سر تکون داد و قبل از رفتن، نگاهش روی من 

 .جان ترالن بری تونیمی: گفت دریا ثابت موند.

 حاال که دریا ، رفت.«چشم»ترالن جنبید و با گفتن 

 :گفت دارا و شد خیره دارا هایچشم به بود، مقابلمون

 دونم حتماً تعجب کردی.دریا جان، می

دریا پوزخند زد و با نشون دادن من، جواب داد: بهتر 

 نبودش خبر بدی؟!!

 ها چرخید و گفت: بابا...نگاهش سمت باالی پله

 پله از که بود مرد این سربان فاتح پس فوراً چرخیدم.

 شکم کمی ولی بود قدبلند .میومد پایین ها

ر و دختر بزرگ داشته پس اومد نمی بهش .داشت
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 بهمون .آوردمی هم جوونی حتی پول شاید باشه.

 و کرد تکرار رو من مورد در توضیحش دارا .رسید

 فاتح بودی؟ ندیده رو پدرم محمد، خانوم: شد معرفی

 .بزرگ سربان

 لبخند مرد سر تکون دادم و ابراز خوشوقتی کردم.

 ردوبدل دریا با نگاهی .کرد تشکر و زد کوچیکی

 به اشاره با و ریخت گردن کنار رو موهاش دریا دند.کر

 .بفرمایید: گفت مبلمان، ست

 .آمدم کار برای شم.من جواب دادم: نه، مزاحمتون نمی

ها رفت و همزمان گفت: دارا خیلی ریلکس سمت کاناپه

 .بشین بیا وقت زیاده.

 سمت همه ای کردم و منتظر حرکت بقیه موندم.سرفه

با این که مشخص بود خیلی هم راضی  رفتند، هاکاناپه

 باالخره و کشیدم شالم کنار موهای به دستی نیستند.
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 دریا .نشستند دارا و من رویروبه .رفتم دنبالشون

 دست صورتش روی و کرد فوت رو نفسش

 خانم همون شما: گفت من به رو فاتح .کشید

 واردید؟تازه

ن همی چون و نیازی نبود بگه از روی صورتت شناختم.

 حاال هم نگاه می کند به زخمم بود.
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 تکون طرفین به سری تأسف با نگاهش رو گرفت.

 تازه .بله: گفتم !چیه برای تأسفش نبود معلوم ولی داد؛

 .سربان خانوم لطف به .شدم استخدام

 دریا روی صندلیش لم داد و رک گفت: به لطف خودت!

به حرف اومد: ما بینمون شد سکوت و کمی بعد دریا 

 معموالً عادت نداریم کارمندهامون رو تو خونه ببینیم!
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: داد جواب به دارا زل زد و دارا پا روی پا انداخت.

 .نکن شلوغش

زیاد نگذشت که ترالن با سینی برگشت و وقتی فاتح 

 آرم آقا.رو دید، گفت: االن براتون می

مرد با حرکت دست رد کرد و جواب داد: من باال 

 دم.خور

ها رو روی میز جلومون گذاشت و همین که فنجون

رفت، دریا گفت: اون روز هم ناهار رو کنار مدیرها 

 خوردی، آره؟... دارا آوردت.

 دارا به رو فاتح و مثل خبرچین ها به پدرش زل زد.

 گه؟می درست دریا: گفت

از اینکه دارا رو توی دردسر انداخته بودم، حس بدی 

 یادتون اگه رفتم زود من نه.: دادم جواب داشتم.

 .بود اومده پیش کاری یه .باشه
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 کمند از من .میگه راست دریا و دارا لب باز کرد: بله.

 رو اونجا جو یحوصله تنهایی .بیاد همراهم خواستم

 .ندارم

 کشید نفسی فاتح من رو به اسم کوچیک صدا زده بود.

 درحالی و گرفت رو بازوم دارا که بزنه حرفی خواست و

کرد، گفت: بریم به کارمون که بلندم می

 !بمونی شب مجبوری بشه، دیروقت برسیم.

 شوخ لحن و نگاهی به صورت پدرش انداخت.

 رو کیفم .نشوند اخم فاتح صورت روی ولی داشت؛

 گیج و بودم شده معذب .شدم بلند و برداشتم

 طرف به .افتادیم راه و برداشت رو فنجونها دارا .میزدم

 چشم اطراف به ه همین سالن رفتیم.ت بزرگی در

 ستونی مثل بودیم، اومده ازش که هاییپله .چرخوندم

 هاپله پشت دیوار اونطرف تا سالن و بود سالن وسط
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 و هاپرده و لوکس جنس هااین وجود با .داشت ادامه

 پر رو سالن طرف هر که وارداتی لوسترهای و مبلمان

ماشینی بودند،  همگی هاقالی و هافرش بودند، کرده

 جالب برام بافت بودند.های برند سربانهمه از طرح

 در و داد دستم رو فنجون دارا .رسیدیم در به .بود

 که شدیم راهرویی وارد .کرد باز رو بزرگ کشویی

 با و رفت ایدیگه در سمت .شدمی باز بهش درهایی

 بود، بزرگ .شدیم خونه الکچری ایکتابخونه وارد هم

های متعددی که همه دیوارها رو پوشونده قفسه با

 تا چند و کالسیک مطالعه میز و چرم هایکاناپه بودند.

 رو فنجونها دارا .بود پخش اتاق توی گلدون و عسلی

 رو امبازمونده هایلب من و کرد مطالعه میز روی

 باز اتاق در .کردنمی ول رو کتابها جلد چشمهام .بستم

: گفت دارا به رو در بود. قاب توی فاتح .چرخیدم .شد

 .باش بیرون لحظه چند
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ای جدی بود که دارا فقط تبعیت صداش به اندازه

 !نترس: گفت من به رو رفتن، بیرون موقع کنه.

و چشمک کوچیکی زد که فضای خشک و جدی رو 

 مطالعه میز پشت و شد وارد فاتح تر کرد.لطیف

ا رفتم و روش ه کاناپه از یکی طرف به .نشست

 آروم برای و کردم جمع رو خودم .بود سرد نشستم.

 از چیزی و بود ضدصدا اتاق .بستم رو پلکهام شدن،

: کرد شروع مقدمهبی فاتح .شدنمی شنیده بیرون

 گذاشتید؟ هم با وقراریقول

 با: داد توضیح هام باز شد و گیج بهش خیره شدم.لب

 .پسرم



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 چه تم و گفتم: نه.ی شال رو توی دستم گرفمنگوله

 وقراری؟ قول

 تو بگو. -

 چیه؟ منظورتون من واسه کار اومدم. -

 کار؟ -

 بله. -

 قبل از استخدام با هم آشنایی نداشتید؟ -

 .نه که معلومه نه -

 واقعیت رو االن بگی، خیلی بهتره تا خودم بفهمم! -

ایشون تو شرکت به من لطف داشتند، نخواستم  -

 .گفتن که کاری پی اومدم م.روشون رو زمین بنداز

 همینطور که خوبه سر تکون داد و گفت: خیلی خوب.

 .بمونه
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 تر راحت خیالش انگار ولی متوجه منظور دقیقش نبودم

 هامدست به من شدو سکوت بینمون .بود شده قبل از

 نگاه .آوردم باال رو سرم تا گذشت مدتی .کردم نگاه

برای همین  :کرد زمزمه آهسته .بود صورتم غرق فاتح

 فکر کرده من فرستادمت!

 منید؟ با خواهم،می عذر: گفتم و لبخندی زد.

 سر و دستش رو تکون داد و گفت: نه... با خودم بودم.

هاش رو روی میز گره کرد و بهشون زل دست

 و کشید سرک دارا .شد باز و خورد به ایضربه زد.

 شد؟ تموم: پرسید

جواب داد: تموم فاتح نگاهی سمتش انداخت و 

 !کن تمومش دیگه تو ولی نشد.

 من هر کاری کنم غلطه، نه؟ -
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 به توجهبی دارا فاتح بلند شد و به طرف در راه افتاد.

 .میکنم بخوام کاری هر .منه زندگی: گفت من حضور

تر گفت: این اسمش فاتح از کنارش رد شد و آهسته

 !کنیمنمی قبول سرپیچی ما سرپیچیه.

 ما؟! -

ی عصبی دارا شنیده نبسته بودند و صدای خندهدر رو 

 دارا صدای .پسری و پدر ایکلیشه هایبحث شد.می

... تو نه .میکنم انتخاب من رو دورم آدمهای: شد بلندتر

 !شما نه

 انداختم پایین رو سرم در رو کامل باز کرد و داخل اومد.

 میز سمت و بست رو در .دادممی گوش نکنه فکر که

 ر گفت: اینها رو ول کن، بیا طرحها رو ببین.آرومت .رفت

 فوراً خواست در مورد چند دقیقه پیش حرف بزنه.نمی

 .شدم بلند
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های سه سال قبل را با ی بزرگ، طرحپشت میز مطالعه

 و فروش آمار ها مقایسه کردیم.های امسال فرشطرح

مورد  در رو نظرم .بودند کرده بندی جدول رو بازخوردها

 و طراحی که بود سالی چند ها پرسید.جنبه هنری فرش

 هاویژگی این از و کردمی تحقیق

 هایکارشناس یبقیه کنار رو نظراتم .آوردمسردرمی

 مغایرت همه با انگار که کرد ثبت شرکت هنری تیم

 که شدنمی باورم کردم، نگاه ساعت به وقتی .داشت

ا گفت: به خاطر دار .باشد گذشته ساعت یک از بیشتر

 همین گفتم بیای ببینی.

 چون نظرم فرق داره؟ -
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 هم ما، هم کنم یکنواخت شدیم.چون حس می -

 فکر جور یه تیم تمام .دارهاخانه یسلیقه

 حرف من حرف رو ندارد جرئت هم کسی .کنندمی

 .بیاره

 سازند.چون هنر و تجارت با هم نمی -

 .. اما این...طرحی رو نشون دادم و گفتم: این هنره.

 که چیزی: کردم اضافه ای رو نشون دادم.طرح دیگه

 .مردم پای زیر میره نهایت در

 نگه غریب رو هنر ما چون: دادم ادامه سر تکون داد.

 این که ذهنی .داشتیم نگه بسته رو هاذهن .داشتیم

 .خرهنمی خب نفهمه،

 بودم امیدوار «.کار کنیم؟پس چه»امیدوار بودم بپرسه 

 سر فقط ولی یم بخواهد تا براش توضیح بدم؛تصم

 هاطرح و هاپرینت آوریجمع به کرد شروع و داد تکون
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 و کرد تشکر .بعد برای گذاشتم و کشیدم آه .هاپوشه و

 بگم باش همینجا .کرد یخ که اینها .شدی خسته: گفت

 .بیارند تازه

 بیرون اتاق از .دادم تکون سر نگاهش به فنجونها بود.

همین که در رو بست، سکوت مطلق اتاق و  و رفت

 خودم یسرفه صدای حتی حس تنهایی به جونم افتاد.

 که رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو گوشی .بود عجیب

 قالی روی گذاشتنم پا با... اما باشم منتظر راهرو توی

 میخکوبم و رسید گوشم به ایناله صدای راهرو،

 دست دا قطع شد.ص .زدم زل راهرو انتهای به .کرد

 همون از یکی شاید .افتادم راه و گذاشتم قلبم روی

 پلک بار چند !گفتمی دارا مادربزرگ که بود هاییجن

 راهرو، انتهای در .گذشتم بسته درهای کنار از و زدم

 دو از نور .شدمی باز حیاط به و بود ایشیشه و فلزی

بیرون  .بود تابیده بلند یکناره روی در، باریک یشیشه
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تری داشت و هم هوای هم فضای روشن

 دلم و بود شده محکم گوشی دور هامدست بهتری.

 .برگردم مطالعه اتاق سمت خواستنمی

 عمیقی نفس در رو باز کردم و پا بیرون گذاشتم.

 بهتری حس باغچه، و درخت چند دیدن با و کشیدم

 تکرار ناله صدای و نکشید طول زیاد خیلی .کردم پیدا

 دورتر اتاقکی به چشمم طراف رو بررسی کردم.ا .شد

 گلخونه رسیدمی نظر به که افتاد خونه پشتی صحن از

 طرفآن و داشت ایشیشهنیمه دیوارهای .باشه

 هایگل و پیچک هایشاخه از پوشیده هاششیشه

 از بودم مطمئن ولی بود شده قطع صدا .بود دیگر

 .بوده طرف همون
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 به بعد، کمی رو قورت دادم و حرکت کردم. آب دهانم

 اطراف کسی .بودم رسیده گلخونه پشتی هایشیشه

 و شیشه به چسبیده پاییزی هایبرگ الی از .نبود

 سرک داخل به خالی، هایگلدون و خشک هایشاخه

 .کشیدم

چیزی که مقابل چشمهام قرار داشت، نه جنی بود و نه 

گلوی مرد دیگر  به نایلونی طناب با مردی جنگیری.

 اهل و بزنم داد خواستم کرد.ش میچسبیده بود و خفه

 یک روی .افتاد فاتح به چشمم که کنم خبردار رو خونه

 هامچشم .بود من به رخشنیم و نشسته چهارپایه

 ایجنبنده هیچ .کردم نگاه رو دورم و زد بیرون

 فیلم تونستممی ولی بزنم داد تونستمنمی .نبود

باال آوردم و دوربین موبایل رو روشن  رو .بگیرم

 !بزن حرف: خورد گوشم به داخل از فاتح صدای کردم.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

فشارطناب اونقدری بود که صورت مرد رو کبود 

: گفت دوباره فاتح .کنه ناله تونستنمی حتی دیگه کنه.

 !آخر فرصت !بزن حرف نداریم، شوخی

 تسلیم برای واکنشی ولی شد؛مرد داشت خفه می

 رو فیلم و خبر چه دونستمنمی اصالً داد.نمی نشون

 هامچشم پشت به اشک .گیرممی چی برای

 اما میخواستم؛ کمک و میزدم داد باید .رسید

 اون تا مرد اما پلیس به بزنم زنگ باید .ترسیدممی

 چه به من پای نبود معلوم و آوردنمی دووم موقع

، نزنی حرف: کرد تکرار فاتح .شهمی باز ماجرایی

 !باش کسوکارت فکر به همینجا خاکت میکنم!

ای توی دیدرسم ظاهر خواست ادامه بده که مرد دیگه

 و کرد بلند رو کلتش معطلیبی که بود شرکت مدیر شد.

 خالی مرد پیشونی تویی تیری که نکشید ثانیه به
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 رو صداش من اما داشت؛ کنصداخفه .شد

ام باز هگون روی رو راهش ایقطره و زدم پلک .شنیدم

 !کردی عجله: گفت فاتح کرد.

و مدیر خونسردتر از همیشه، جواب داد: دهنش رو 

 بسته بودند.

دست، نعش رو روی زمین ول کرد و من بهمردِ طناب

 اومدم خودم به لرزد.حس کردم که زمین زیر پاهام می

 و بود شده بلند هامنفس صدای .شدم دور پنجره از و

ور خودم چرخیدم و شالم د .بشنوه کسی ترسیدممی

 بیرون ازش که دری طرف به رو نگه داشتم که نیفته.

 بود، دیده رو من کسی اگر .کردم تند پا بودم، اومده

 روی هامدست و زمین روی پاهام میشد؟ چی

 پشت راهروی توی رو خودم .لرزیدمی در یدستگیره

 بدتر رو حالم طرفاین نورکم فضای و انداختم در
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 پاهای دیوار کنار در تکیه دادم و لیز خوردم. به .کرد

 .نداشت حرکت جون سستم
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خودم رو بغل کردم و یاد دارا افتادم. فوراً دیوار رو 

گرفتم و از جا بلند شدم. به طرف کتابخونه دویدم. 

وقتی واردش شدم، دارا توی اتاق بود. قبل از 

کشیدم و  هام دستچرخیدنش به طرف در، زیر چشم

 نفسی گرفتم. برگشت و گفت: کجا بودی؟

 من... -

قدمی برداشت و به گوشیم نگاه کرد که توی دست 

گیره. دادم. متوجه شدم که هنوز داره فیلم میفشار می
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های لرزون قطعش کردم و دارا جلوتر اومد. با انگشت

 پرسید: خوبی؟

خوب نبودم. پدر و پسرداییش توی گلخونه قتل کرده 

خواستم از اینجا و من به چشم دیده بودم. می بودند

 برم. جواب دادم: خوبم.

 چی شده؟ -

 هیچی... یه لحظه... یه لحظه تنها شدم، ترسیدم. -

 به خنده افتاد و گفت: پس کاش نرفته بودم.

 اینجا زیادی ساکته، وهم داره. -

 بیا بریم بیرون. -

از خداخواسته سمت کیفم رفتم و گوشی رو داخلش 

ای گرفتم که ظاهرم رو بهتر داختم. نفس عمیق دیگهان

کنه. به صورتم دست کشیدم و بیرون رفتیم. یکی از 
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درها رو نشون دادم و گفتم: رفتم اونجا یه آبی به 

 صورتم بزنم. فکر کردم سرویس بهداشتی باشه.

طرف درش چه دونستم اونو نفسم گرفت. اصالً نمی

دش گفت: اونجا خبره که اگر پرسید جواب بدم. خو

 بالاستفاده است.

 تون ترسناکه.سر تکون دادم و گفتم: خونه

 نپرس! -

به صورتش نگاه کردم که حاال توی هم رفته بود. از در 

کشویی بیرون زدیم و پا توی سالن گذاشتیم. دوباره 

 گفت: سرویس پایین این طرفه.

الزم نیست. االن بهترم. اگر با من کاری ندارید،  -

 برم؟

 ر که نه... ولی یه قهوه هم نخوردیم!کا -
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 خوریم.فردا تو شرکت می -

ذارم دونستم فردا پام رو توی اون شرکت میالبته نمی

 یا نه. با تکون سر جواب داد: حتماً. ممنون که اومدی.

ام نیومد و من خوشحال بودم. از دم کسی برای بدرقه

یه ایوان جلویی خونه تا خود ماشینی که دارا برام کرا

کرده بود، آهسته دویدم و سعی کردم به اطرافم نگاه 

نکنم. همین که در ماشین رو بستم، ترس دوباره به 

جونم افتاد و بازوهام رو بغل کردم. من کار اشتباهی 

تونستم جلوی مرگ اون مرد رو نکرده بودم. نمی

اومد. برای قانع کردن خودم بگیرم. کاری ازم برنمی

رسیدم هام رو بستم. وقتی میسر تکون دادم و پلک

شد. هیچکس من رو کنار چیز درست میخونه، همه

 اون گلخونه ندیده بود. 
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 �💖😊�پایان این فصل. 

 

 6فصل 

 یجلسه .نداشتم تمرکز اما به مانیتور زل زده بودم؛

 مدیر و دریا و دارا حضور با صبح هنری، تیم و بازاریابی

 شده بررسی هایآیتم و جلسهصورت باید شد. انجام

 پارتیشن اونطرف مرد حضور ولی .کردممی تنظیم رو

 گوشیم توی فیلم مرور به شب، طول تمام .ذاشتنمی

 من توهّم یا اشتباه که میشدم مطمئن باید .بود گذشته

 کسی اگر که بودم کرده چک رو لحظهبهلحظه .نبوده

های گلخونه شده شیشه پشت من متوجه فیلم توی

 پوشونده حیاط هایکفپوش رو فیلم نصف بود، بفهمم.

 شقیقه .فاتح ویالی راهروی هایقالی و دیوار در و بود

 گرفته سردرد دیشب، خوابیبی از .دادم فشار رو هام
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 بدم، استعفا ینامه یا نیام امروز اگر دونستممی .بودم

ز دارا ا موردم در بود کافی .کنممی مشکوکشون حتماً

جو کنند و متوجه غیبتم توی اتاق مطالعه بشند... پرس

 رو کشیدنش ماشه دونست چی در انتظارمه.بعدخدا می

 ایخفه جیغ با من و پیچید دفتر توی ایتقه !بودم دیده

 نگه رو میز .بود شده باز دفتر به ورود در .پریدم جا از

 شد اتاق وارد فاتح.ایستادم صاف و داشتم

 دی؟!ترسی:وگفت

 مشغول تالش کردم که صدام رو صاف نگه دارم: نه.

 .داخل بفرمایید... هوابی بودم، کارم

توی اتاق راه افتاد و گفت: در رو باز بگذار که رفت 

 وآمد رو ببینی.

 و رفت دفتر وسط در سمت مستقیم سر تکون دادم.

 .بیارند چایی تا دو بگو: داد ادامه
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 رو در مدیر شد.منتظر جواب نموند و وارد اتاق 

 نکرده شکی من به حداقل .کشیدم عمیقی نفس .بست

 ویالش توی دیروز که مردی دونستمنمی حتی .بودند

 وجود با وقتی دونستممی فقط بوده، کی بود، مرده

 کشتن از ابایی شونخونه توی ناخونده مهمون

 یشماره !همیشگیشونه کار این یعنی نداشتن،

 چند تا چای سفارش دادم. دو و گرفتم رو خونهچای

 رو پوشه یه پذیرایی، سینی بر عالوه مرد بعد، دقیقه

 داخل و گرفتم دستش از .آورد خودش با هم

 یکی روی فاتح و بود خودش صندلی پشت مدیر .بردم

 رو هادهندهطعم و چای .میز نزدیک های کاناپه از

 وحالمحس تا نکردم نگاهشون و گذاشتم جلوشون

وقع تحویل پرونده، چشمم به اسم خودم م .نشه منتقل

 گوشم به فاتح صدای روی پوشه افتاد و خشکم زد.

 شد؟ چی: خورد
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 با ی خودم گرفتم و به فاتح دوختم.چشم از پرونده

 .بشین: گفت و داد نشون رو ها کاناپه از یکی دست

شد و پاهام تکون ضربانم داشت تندتر می

ن ندونم کاری م .بشین نترس،: داد ادامه خورد.نمی

 نویسم.پسرم رو پای کسی نمی

زد، نه فضولی کردن من توی داشت از دارا حرف می

 اش.خونه
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 خاک روش خیالم کمی راحت شد و سمت کاناپه رفتم.

 روش مهمونی بود هامدت که انگار بود، گرفته

 مدیر چرا که نمیکردم درک دیروز همین تا .ننشسته

وآمد و رفتبزرگ انقدر بی شرکت یک عامل

 عادی آدم یه اون .کردممی درک حاال اما تنهاست.
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 پایین رو سرم و نشستم کاناپه یلبه .نبود

 فقط: گفت و شد جاجابه صندلی روی فاتح .انداختم

 .بندازم پروفایلت و رزومه به نگاهی یه خواممی

 باهاشون خواستنمی دلم دوست نداشتم جواب بدم.

 با این حال لب باز کردم: اختیار دارید. .بزنم حرف

 بزرگ صندلی یدسته روی مدیر و سرم رو باال گرفتم.

 ...دخترم: کرد شروع فاتح .بود گرفته ضرب مدیریتش

 با کبوتر گندمی قدیم از شنیدی: داد ادامه ابروم پرید.

 باز؟ با باز کبوتر،

از همون دیروز هم معلوم بود که از نزدیک شدن دارا 

 رو حرفش پی .نگفتم چیزی آد.من خوششون نمیبه 

 بیرون نتونی که نرو چاهی تو من پسر طناب با: گرفت

 .بیای
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اسم طناب رو برد که من رو یاد خفه کردن مرد 

 مسئله و بودند خودشون تاریک چاه اون نداخت.می

 هاغریبه پای نشدن باز مسئله .نبود دارا با من گشتن

 دوباره ی کشته می شد.کس توش که بود ایخونه به

 رو نصیحت دیگه، جمله چند با مرد و دادم تکون سر

 که بودم مدیر کنجکاو.برداشت رو پوشه .کرد تموم

 بهم .کنم نگاهش نداشتم دوست ولی .گفتنمی چیزی

 رو مقتول که این با داد،می وجدان عذاب حس

 به .بود کرده شلیک اون های دست .شناختمنمی

دم که مشغول خوندن پرونده ش خیره فاتح صورت

 اخراجم یبهونه رو چیزی یه بودم امیدوار بود.

: پرسید .کردنمی شک من به کسی اینطوری .کنه

 بوده؟ کی مُعَرفت

 دخترخانومتون. -
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 ...کلی طور به نه -

 کارهاتون پیگیر .بود برندتون طرفدار مادرم اوووم. -

 .کردم شرکت دارید، استخدام دیدم روز یه .بودم

 ی دستیاری هم که نداری.که اینطور... رزومه -

: کردم اضافه فوراً خودم ای عالی بود.این یه بهانه

 .ندارم هم نامهتوصیه و کار .بله

 قورت رو دهانم آب مرد سر بلند کرد و به من زل زد.

 مشغول .زد ورق و برگشت پرونده سر دوباره .دادم

ی روی مدت .ایستاد نگاهش ناگهان که بود خوندن

همون برگه متوقف شد و من نوک کفشم رو به پایه میز 

 اون که کرد نگاه مدیر به باالخره بینمون فشار دادم.

 ریزتر لحظه هر هاشچشم و فاتح به بود زده زل هم

 رو چای حرفی بدون و بست رو پرونده فاتح .شدمی
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 پسرم دفتر تا رو من: گفت و شد بلند .کشید سر

 میکنی؟ همراهی

ا بلند شدم و نگاهی به مردهای مقابلم از ج

 .دارم حرف دارا با: داد ادامه مدیر به رو فاتح انداختم.

 گفتم و در رو نشون دادم.« بفرمایید»
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فاتح کتش رو از دسته های کاناپه برداشت و روی 

 من از جلوتر و داد دستم رو پرونده ساعد انداخت.

 صدای افتادم، راه که همین رفت. بیرون .کرد حرکت

 !بری تونیمی: خورد گوشم به مدیر

 اشاره رفتنم اجازه بی به احتماالً برگشتم.

 کردم سعی و دادم فشار رو هامدندون .زدمی

 از رو، زمین روی مرد اون جسد افتادن هایصحنه
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 هست اجازه: دادم جواب .کنم بیرون ذهنم ایزمینهپس

 ه کنم؟بدرق رو تونشوهرعمه

 نه! -

 به و برگشت در قاب توی فاتح گیج نگاهش کردم.

 .کشهنمی طول: گفت مدیر

مدیر نگاهش رو از هر دومون گرفت و من دوباره راه 

 قدم راهرو توی و زدیم بیرون دفتر از وقتی افتادم.

 دارا دفتر در نزدیک .داشت اخم فاتح برداشتیم،

 چشم صورتم توی .شدم متوقف هم من .ایستاد

 تا که گردهمی چیزی دنبال انگار که جوری رخوند.چ

 بود؟ چی پدرت اسم: پرسید مقدمهبی .ندیده حاال

 این با ام این چیزها ثبت شده بود.توی پروفایل پرونده

 سعید .سعید .هست امپرونده تو: دادم جواب حال

 .محمدی
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 اصالتاً اهل کجایی؟ -

 اصفهان. -

یا اومده من توی سفر مامان به تهران به دن

 درد مامان ام،خاله یدهه مهمونی توی درست بودم.

 اصفهان مال امشناسنامه وگرنه .بود گرفته زایمان

 و کشید اشچونه روی دستی فاتح .شدمی

: گفت و گرفت ازم رو پرونده بعد .کرد ایسرفهتک

 .دممی تحویل خودم

 طرف هر نگاهش ای مات موندم.لحظه

به رادین بگو کاری پیش آمد، : داد ادامه .چرخیدمی

 رفتم.

با انگشت در دفتر دارا رو نشون دادم و گفتم: مگه 

 خواستید...نمی
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دستی تکون داد و حرفم رو قطع کرد: خونه 

 .دارم کاری االن بینمش.می

سری تکون داد و سمت آسانسور مدیرها 

 نگاه مرد رفتن به و ایستادم همونجا برگشت.

 و شد آسانسور وارد ه بود.افتاد شور به دلم .کردم

 شده دگرگون حالش و بود برده رو پدرم اسم .رفت

 هاسال که پدری بودم، ندیده وقت هیچ که پدری .بود

 آسانسور .کردم حرکت .بود کرده ترک رو مامان قبل

 تحویل قصد فاتح ظاهراً و همکف به بود رفته مستقیم

رو  پدرم حتماً مرد این .نداشت رو من یپرونده دادن

 زدم رو آسانسور یدکمه و شدم کنده جا از میشناخت.

 قاتل نه دیگه .دویدم مدیر دفتر سمت .بیاد باال که

 و شدم اتاقش وارد .بودنش مدیر نه و بود مهم بودنش

 .رفتند اومد، پیش براشون کاری سربان آقای: گفتم
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به پشتی صندلیش تکیه داد و صندلی تکونی 

دارم مرخصی ساعتی  هم من: دادم ادامه خورد.

 .نیستم ساعت دو یکی مریضه، دوستم میگیرم.

 با: اومد حرف به کم باال رفت.اش کمابروی کشیده

 !کی؟ اجازه

 معطل نکردم و در رو بستم.
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کیف و پالتوم رو برداشتم و بدون خاموش کردن 

 من فرصت آخرین این سیستم، به سمت در دویدم.

 اخراج به اهمیتی .بود پدرم دیدن برای

 رو خودم و دویدم مدیرها آسانسور سمت .دادمنمی

 هدف یه برای و آوردم بیرون موبایل .انداختم داخلش

کینگ پار توی آسانسور .گرفتم اینترنتی تاکسی دروغی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 رو اطراف فاتح ماشین دنبال زیر ساختمون نگه داشت.

 باشه هاییماشین همون از یکی دونستممی .کردم چک

 BMW یه .کردم پیداش .بودم ویال پارکینگ توی که

هاش رو پاک اش شیشهمشکی بود که راننده

 معطلش همکف توی حتماً .بود نیفتاده راه هنوز کرد.می

 هنوز تاکسی شی نگاه کردم.گو صفحه به .بودند کرده

 کرایه و دادم فحشی لب زیر .بود نکرده قبول رو مسیر

 پارکینگ خروجی سمت تند هایقدم با .کردم بیشتر رو

 قبول تاکسی که بودم کارخونه یمحوطه وسط .رفتم

 منتظر سردر از دورتر کمی .فاصله دقیقه سه .کرد

ر زودت فاتح ماشین که بودم امیدوار .موندم تاکسی

 داده مامان که عکسی از رو پدرم صورت بیرون نیاد.

 از بعد بار اولین برای .کردم دعا و آوردم یاد به بود،

 به .برسونه پدرم به رو من فاتح که کردم دعا هاسال

 یبقیه مامان و بود کرده رها رو ما که مردی
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 و رسید تاکسی .آتیش دست بود روسپرده هاشعکس

 به رو و نشستم فوراً ون آمد.بیر فاتح ماشین همزمان

 جاش به کنید، کنسل رو سفر شهمی آقا،: گفتم راننده

 برید؟ ماشین اون پشت

 !چی دیگه خیر!مرد چرخید و با عصبانیت گفت: نه

 کنم... خیلی مهمه.خواهش می -

 من روعالف کردی؟! -

 دم.دو برابر می -

 فاتح ماشین به نگاهی چپ ادامه داد.مرد به نگاه چپ

 برابر ده: گفتم التماس با شد.انداخت که دور می

 .دممی

 شروع مرد پشت چشم نازک کرد و به جلو برگشت.

 راه باالخره .فعلی مسیر کردن کنسل و غرغر به کرد

 .نکنیم گمش .تندتر شهمی اگه: گفتم .افتاد
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 آدمی صاف درده، هرچی مرد دوباره غر زد: شانس منه.

 !من سر رو شینهمی

 اگر: داد ادامه مرد نفسم رو فوت کردم و ساکت موندم.

 .باشم گفته کنم،می رد بفهمند

 باشه -

 در خودم روز به حوصله ندارم پلیس کشی شود. -

 .موندم

 دورتر داد.ای کردم و مرد همچنان ادامه میآهسته ناله

 شده شهر وارد .بود ماشین بینمون و روند می

 اگر حتی تشخیص بدند. بتونند که نبود جوری .بودیم

 امتحان ارزش موند،می نتیجهبی کارم و فهمیدندمی

 توی روندن ساعت نیم از بعد .داشت رو کردن

 راننده به من و پیچید خلوتی یکوچه توی ها،خیابون

 .نرید کوچه تو: گفتم
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 کارتش به رو کرایه مسیر توی مرد همین کار رو کرد.

قتی دیدم ماشین و و کرد توقف سرکوچه .بودم ریخته

 شم.فاتح ته همون کوچه پارک شده، گفتم: پیاده می
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 ماسک جلوتر نگاه داشت و من به سرعت بیرون زدم.

 کوچه سمت و کشیدم صورت روی رو سفیدم

 چی دونستمنمی من و نبود آشنا محله .رفتم

 مرد و بود اشتباه فاتح رفتار از برداشتم شاید .منتظرمه

 سرک کوچه داخل به ای داشت.یگهد کار

 یه پارکینگ به شدن وارد درحال ماشین .کشیدم

 رفت، داخل کامل که همین .بود کارهنمیه ساختمون

 نگاه اطراف ساختمونهای به .افتادم راه کوچه توی

 جز به شد،نمی دیده عابری .بودند مسکونی همه .کردم
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بود  شده ول معطل که رسیدم ساختمون به .بچه تا دو

 های آهن بین شکاف از خورد.و کارگری به چشمم نمی

 پاهام صدای تا برداشتم قدم آهسته و شدم رد حصار

 دیده زیادی چیز و بود تاریک فضای .نشه شنیده

 بین ماشین صندوق فقط زاویه، این از .شدنمی

 ترآروم .بود چشمم مقابل در هادیواره و هاستون

ای چیده شده آجره به رو خودم و کردم حرکت

های مصالح ای پارکینگ رسوندم که کیسهگوشه

 ماشین به کنارشون از و نشستم پشتشون روشون بود.

 از ای گوشه به و بود شده پیاده فاتح .شدم خیره

 جلوتر رو خودم .نمیدیدم من که میرفت پارکینگ

 به فاتح یآهسته صدای .شدنمی دیده چیزی .کشیدم

 .شدی پیر: خورد گوشم

هام به شماره ی سینه کوبید و نفسم به قفسهقلب

 اومده دیدنش برای که کسی .بود کنارش کسی افتاد.
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 چنگ لباسم به و کردم تیز رو هامگوش .من پدر .بود

 !موندی جوون تو: داد رو جوابش کسی .انداختم

 زنونه صدای پاهام سست شد و به آجرها تکیه دادم.

ز من داشت دنبال مغ و بود مامان صدای .میشناختم رو

گشت که اینجا بودن مامان رو هزار و یک بهانه می

 من و بود شده ترآهسته وگوشونگفت حاال توجیه کرد.

 ریسک رفتن جلو برای شدنمی .شنیدمنمی چیزی

 توی دونستمی مامان !بود آشنا من مادر با فاتح .کرد

 از حرفی هیچ االن تا چرا مشغولم، آدم این شرکت

 کارچه من مادر با سربان فاتح زده بود؟!ن آشنایی

 فکرهای و شدم خیره پارکینگ تاریک سقف به داشت؟

 شدم بلند و کردم بیشتر رو جرئتم .زدم پس رو منفی

 از رو اطراف .بود بزرگ خیلی ساختمون .برم جلوتر تا

 از .کردم حرکت جلوتر ستون سمت به و گذروندم نظر

پشت ستون  و گذشتم آسانسور خالی جای کنار
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 از کار: شدمی شنیده مامان آروم صدای حاال نشستم.

 .بود نگفته .نداشتم خبر من .بود گذشته کار

 نگرانی؟ -

 مامان مکث کرد و بعد گفت: آره.

 بار آخرین میبینی که، من هنوز هم اینجا رو یادمه. -

 ماست، بر و دور وقتی تا نباش نگران .دیدمت اینجا

 .نباش نگرانش

 مینه فاتح.درد من ه -

به اسم کوچیک صداش زده بود و من حال بدی 

 می رو مرد این که بود نگفته من به چرا داشتم.

 شناسه؟
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 دردی؟ چه فاتح جواب داد: درد؟

 همین که دور و بر شماست! -

 فاتح سکوت کرد و مامان ادامه داد: اخراجش کن.

 دیر شده -

 فاتح! -

 شد!یا نباید پیدات میشدی یا نباید پنهون می -

تر چیزی گفت و غم صداش به اعصابم مامان آهسته

 مامان اما برم؛ طرفش که شدم خیز نیم سوهان کشید.

 دیگه گرفتی، ازم رو امبچه یه فاتح،: گفت التماس با

 .بگیری هم رو یکیاین ذارمنمی

 مهین!-

 هواییش نکن، بگو اخراجش کنند! -
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 سوال از بود شده پر ذهنم نشستم.خشکم زد و دوباره 

 جای یه بریم: گفت فاتح .لرزیدمی مامان صدای و

 .سرده اینجا .مناسب

 یکی این آقات، خاک به رو تو کمند رو هوایی نکن. -

 !نگیر من از رو

 لرزی!بریم یه جای گرم، داری می -

صدای حرکتشون به گوشم خورد و من به خودم 

 نای رفتم.ن ماشین میشد خارج از قبل باید اومدم.

 گریه به همونجا ترسیدممی و نداشتم حرکت

 ماشین .برداشتم قدم آجرها سمت آهسته .بیفتم

 داشتم نگه محکم رو پالتوم و کردم تند پا .شد روشن

 خروجی شکاف طرف به .نخوره چیزی به هاش کناره تا

 دور زودتر که بردم باالتر رو سرعتم و دویدم

 نفس اسکم رو با شدت درآوردم.م و زدم بیرون .بشم
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 رو دیوارها .میسوزوند رو گلوم بغض .بکشم نفس

 دستم توی ماسک .کردم حرکت کوچه سمت و گرفتم

 و عصبانیت .انداختم پایین رو سرم .بود شده مچاله

 و گرفتم ایدیگه نفس .کردمی امخفه داشت ناراحتی

 ولوو .افتاد مدیر ماشین به نگاهم که کردم بلند سر

سفید وارد کوچه شده بود و من از اینکه چشم یه قاتل 

 دیده رو کشتنش آدم به مادرم بیفته، وحشت کردم.

 باز ماجرا این جای هیچ مامان پای خواستمنمی بودم،

 .شود

سرعتم رو بیشتر کردم که جلوش رو 

 نگه ولی نه؛ یا دیده رو من دونستمنمی بگیرم.

 سرعتش یدم.پر کوچه وسط و فرستادم لعنت .نداشت

 محکم جام سر و نرفتم کنار .میشد نزدیک و بود باال

 فشار رو دندونهام .بود شده تر نزدیک .ایستادم

 توی از .ایستاد مقابلم درست و کرد ترمز باالخره .دادم
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 که کرد اشاره سر با .زدیم زل هم چشمهای به شیشه

 از نگاهی و چرخوندم سر .موندم جام سر .بکشم کنار

 ته از فاتح ماشین به انتهاش انداختم. کوچه قوس

 کوبیدن صدای با .شد راحت خیالم .رفت و پیچید کوچه

 طرفم به و بود شده پیاده مدیر .برگشتم در

 میکنی؟ کار چه اینجا: پرسید جدی خیلی .میامد

 !کردید؟ تعقیب رو من چرا شما کاری داشتم. -

 فاتح اومدم. GPSمن دنبال  -

: داد ادامه و ایستاد جلوم موندم. ساکت جوابی نداشتم.

 !اومدی؟ چی دنبال تو
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های اطراف دادم و عقب رفتم. نگاهم رو به در و پنجره

مرد جلوتر اومد و اضافه کرد: دوستت اینجا بستری 

 بود؟!

ها درس کشید. من از قاتلداشت دروغم رو به رخم می

تم: من دنبال گرفتم. شونه باال دادم و گفاخالق نمی

هاشون مشکوکم کرد، ترسیدم فاتح خان اومدم. حرف

اخراجم کنند. دنبالشون اومدم معذرت بخوام ولی... 

 گمشون کردم.

ی دروغم گوش داد. بعد مچ دستم رو تا آخرین کلمه

گرفت و محکم از سر راه ماشین کنارم زد. به تیر برق 

رم وسط خوردم؛ اما قرار نبود کوتاه بیام. پای جون ماد

بود. باید قبل از سر رسیدن این مرد، از ماشین فاتح 

شد. به طرف در راننده دویدم و خودم رو پیاده می

اومد. به در ماشین توجه جلو میجلوش انداختم. مرد بی
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روم چسبیدم تا وقت بیشتری برای مامان بخرم. روبه

کرد. خواستم چیزی بگم ایستاد. توی سکوت نگاهم می

هاش گرفت و سرم رو باال م رو بین انگشتاکه چونه

نگه داشت. گیج از حرکت ناگهانیش، فقط زل زدم. 

 دونم.پرسید: فاتح تو رو فرستاده، می

 حتی به همدیگه اعتماد نداشتند. آهسته گفتم: اینجا؟

هاش صورتم رو سمت خودش کج کرد و فشار انگشت

 من!بیشتر شد. به زخم چشم دوخت و جواب داد: کنار 

خودم رو عقب کشیدم و ترس سراغم اومد. پرسید: از 

 کجا پیدات کرده؟ چه قولی بهت داده؟

داد. حرفی نزدم. نگاه تیزش مجال حرف زدن نمی

 دوباره پرسید: این زخمِ چیه؟

صدای بوق از ماشین پشتی بلند شد و من از جا پریدم. 

مدیر فاصله گرفت و به بازوم چسبید. از جلوی در پرتم 
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د. خودم رو با ستون برق نگه داشتم. در ماشین رو کر

باز کرد و نشست. از اون طرف شیشه به من خیره شد 

هاش رو روی بازوم ماساژ دادم. و من جای انگشت

 عاقبت گفت: دو ساعت مرخصیت تموم شد!

من اخمی کردم و ماشین پشتی دوباره بوق زد. مدیر 

سرم رو به  نگاه ناجوری به آینه انداخت و راه افتاد.

طرفین تکون دادم و به سمت خیابون دویدم. مغزم پر 

از خیاالت مختلف بود. مادرم مردی رو به اسم کوچیک 

ذاشت، ها باهاش قرار میکوچهزد و توی پسصدا می

ای در ی دیگهاش رو بگیره، بچهترسید که مرد بچهمی

کار بود که مرد گرفته بود... و من... من که تمام عمرم 

درم رو ندیده بودم. پدری که فقط یه اسم توی پ

زد. فاتح... شناسنامه بود و هیچکس حرفی ازش نمی

های تک سلولفاتح سربان... دردی بود که توی تک
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داد. مردی که یه عمر پدری به من مغز من جولون می

 بدهکار بود!
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تلویزیون برای خودش روشن بود، مامان غذا درست 

های پذیرایی با گوشی ور کرد و من روی کاناپهمی

 سه دو توی که بود مامان به اما حواسم تمام میرفتم.

کم کم و بود نزده فاتح با مالقاتش از حرفی هیچ روز

 نگاهش دوباره کرد.داشت من رو دلخور می

 آشپزخونه هایکابینت روی و بود من به پشتش .کردم

 نریزم؟ سیر: پرسید .زدمی هم مرغتخم
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 من دونم.گوشی رو کنار گذاشتم و جواب دادم: نمی

 .بیرونم شام

العملش، با دستِ زیر چونه، خیره و برای دیدن عکس

 : بیرون؟گفت و چرخید طرفم به شدم.

 آره. -

 !رفتینمی بیرونتو که شام  -

تو هم با مردها قرار »جلوی زبونم رو گرفتم که نگم 

 داره؟ عیبی چه: گفتم عوض در «.ذاشتینمی

 تو این بارون؟! -

به پنجره نگاه کردم و هوای ابری عصر پاییزی، سرما 

 بارون تو .دنبالم آدمی یکی: گفتم به تنم نشوند.

 .مونمنمی
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ی دستش رو روی میز آشپزخونه گذاشت و جلوتر هکاس

 !کی؟: پرسید اومد.

 شناسی!پوزخند زدم و جواب دادم: نمی

 کمند! -

 پسر مؤسس شرکتمون. -

هم ریخت و من دلیلش رو صورت مامان فوراً به

 همین دارا: کردم بیشتر رو پیازداغش دونستم.می

خواد می شاید .شون خونه دعوتم .دنبالم آدمی هاموقع

 اش معرفی کنه.من رو به خانواده

و لبخند بزرگی تحویل مامان دادم که دستش رو روی 

 مامان؟ شده چیزی: پرسیدم داد.هاش فشار میلب

 دستش رو برداشت و گفت: نه.
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هدف توی آشپزخونه راه ه ای کرد و بیسرفه

 ناراحت میکنه فکر ندونه یکی: گفتم دوباره افتاد.

 !شدی

 می حدقه توی چشمهاش تم برگشت.ایستاد و سم

 حاال تا کی از... فقط .نشدم ناراحت: گفت .چرخید

 !کارشون؟صاحاب ی خونه رندمی مردم

 از .داره فرق اش خانواده کل با دارا پسر خوبیه. -

 .اومده خوشش من

مامان چیزی زمزمه کرد و بلندتر گفت: کمند جان، 

 !کجا؟ اونها کجا، تو مامان!

 ه؟چه عیبی دار -

 کبوتر با کبوتر، باز با باز. -

 فوت رو نفسم حتی ضرب المثلش هم با فاتح یکی بود.

 وارد .بشم آماده رفتن برای که شدم بلند جا از و کردم
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 از پر همیشه میزم و تخت روی .شدم شلخته اتاق

 در چارچوب توی مامان .رفتم کمد سمت .بود وسیله

هفت شیشو بیست تو باید من کمند،: گفت و ایستاد

 سالگیت بهت درس زندگی بدم؟!

گشتم، جواب های آویزون میدر حالی که بین لباس

 .شدم بزرگ من دادم: نه مامان جان.

 پس شام خوردنت تو خونه ی رئیس چیه دیگه؟ -

یکی از آویزها رو بیرون آوردم و خیلی جدی رو به 

 مامان گفتم: این مخالفتت یه کم زیاد نیست؟

 و گفت: چی؟!ابروی مامان پرید 

 دلیل مطمئنی ندارد؟ -

 چه دلیلی؟ -
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 دامن و شومیز پوشیدن به کردم شروع بیرون رفت.

 که بودم کرده آماده هم رو ایقهوه بوت .رنگشکالتی

 ساعت نیم .خوردمی خاص های مهمونی درد به فقط

 و چرم پاییزی پالتوی و بوت .شد تکمیل چیزهمه بعد،

 روی هم ایساده آرایش هام.تر از لباستیره شال

 معمولی دیدار این بفهمند همه که بودم نشونده صورت

 و بشه شوکه دارا که نداشت فرقی برام .نیست کاری و

 بیرون اتاق از .فاتح و بود مامان من هدف .بخوره جا

 دارا رسیدن منتظر ها کاناپه از یکی روی و رفتم

ل کرده بود، از اتاق بیرون و رو غذا که مامان .موندم

 و دادم تلویزیون به رو نگاهم اومد و جلوم نشست.

 بخورم؟ شام تنهایی من: شنیدم رو صداش
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 ضرب خودشون مثل .کردم نگاهش زده بود.لحنش غم

 .شهنمی شب هزار که شب یه: دادم تحویل المثل

یه بار دیگه شانسش رو امتحان کرد: شام از گلوم 

 مونه.م پیشت میدل ره.پایین نمی

 زود: گفتم ای افتادم که فاتح ازش گرفته بود.یاد بچه

 !بگیرند ازت رو اتبچه که نیست اینطور .آممی

صورتش توی هم رفت و دستی به پیشونی و موهای 

 اگر: گفتم دوباره لختش کشید که شبیه موهای من بود.

 غصه که نبودی تنها االن بود، نکرده ترکمون بابام

 .بخوری

های مامان لرزید و نگاهش رو از من لب

 برگرده؟ نیست قرار واقعاً بابام: پرسیدم گرفت.

 چرا یه دفعه یاد اون افتادی؟ -

 همینطوری... -
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 کسی چیزی بهت گفته؟ -

 مثال؟ چی نه -

 جواب و کردم چک رو دارا ی شماره موبایلم زنگ زد.

 .پایین آممی االن .سالم: دادم

 بیا، منتظرم. -

 هم توی رو هاشدست مامان دم و بلند شدم.قطع کر

 که کردم معطل بار چند در جلوی تا .دادمی فشار

 هنوز .نداشت تاثیری ولی بشکنه؛ رو سکوتش

 سوار من و کردیم خداحافظی .بدونم من خواستنمی

 .رفتم پایین و شدم قدیمی آپارتمان آسانسور
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 سوار وقتی .دارا پشت فرمون ماشینش نشسته بود

 حدس که همونطور .چرخید تیپم روی نگاهش شدم،

 لبش ایگوشه لبخندی .بود شده غافلگیر میزدم،

 !کردممی شیک هم من گفتیمی: گفت و نشست

 یه برای به خنده افتادم و به صورتش نگاه کردم.

 جاری رگهام توی پرتالطمی و گرم حس لحظه

هم خواهر و  و بودم کرده پیدا رو پدرم هم انگار .شد

 فهمیدن موقع واکنششون از چند هر برادرم رو.

 من نیست، کاری شام گفتید: دادم جواب .ترسیدممی

 .پوشیدم نرمال هم

 دارا راه افتاد و آهسته گفت: همیشه به نرمال!

 که جمعه: داد ادامه و پیچید خیابون توی لبخند زدم.

 دعوتت .کردند برخورد بد خیلی ما، یخونه اومدی

 ردم که عذرخواهی باشه.ک
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 .ممنون ولی نیازی نبود؛ -

 در این هفته سرمون گرم بود، زیاد حرف نزدیم. -

 بله. -

 برتر های طرح طرحهای خوبی تصویب شد، نه؟ -

 .دارند هم رونمایی جشن

های داخلی ارائه شده هایی افتادم که در جلسهطرح

 و هنری تیم هفته این توی .دادم تکون سر بود.

بازاریابی درگیر مصوبات بودند و مدیر فقط یه بار سر 

: اومد زبونم سر .بودم خوشحال ندیدنش از زده بود.

 هست؟ امشب هم مدیر

 رادین؟ -

 آدم اون روی زیبایی اسم همچین حیف رادین!

 .بله: دادم جواب .شوم
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 گاهی .میز رو میذاریم سرویس شب هر ما شاید. -

 .نه گاهی آد،می

 کاش نیاد. -

ندید و با نگاه کوتاهی به من گفت: خوشحالم که خ

 رو هاشونقیافه دارم دوست دعوت رو قبول کردی.

 .ببینم

 باز هم خبر ندارن؟ -

 که نداشت اهمیتی برام بار این گفت.« اهوم»

 ستوه به برای من .ندارند خبر رفتنم از اشخانواده

 با چشمش جلوی رو من باید .رفتممی فاتح آوردن

 نگاه خیابون به بغل یشیشه از د.دیمی پسرش

 خیس بارون زیر ها آدم و ها درخت و ها ماشین .کردم

 می و بود خانواده شورشی کناریم مرد .بودند شده

 دارا و خندیدم دوباره .بره جنگشون به من با خواست
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 باهات امخانواده میل برخالف چرا پرسینمی: گفت

 ام؟صمیمی

 مهم اب دادم: نه.جو نگاهم رو از شیشه نگرفتم.

 .نیست

 شاید برای من مهم باشه! -

 که ترسیدم .بود من به چشمش این بار نگاهش کردم.

 گرفته جون سرش توی من مورد در خیاالتی واقعاً

 و داد خیابون به رو حواسش دارا .رفت باال ابروم .باشه

 به ساعت نیم از بیشتر .نکشید پیش جدی حرف دیگه

 توی رو ماشین رسیدیم. باالخره و گذشت رانندگی

 چتر برام و کرد پارک حیاط یگوشه پارکینگ

 .شدیم خونه وارد .بود شده مالیم بارون .گرفت
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ها رو گرفتیم و ای پیش، خیسی کف کفشمثل دفعه

 راه پایین سالن سمت هم با دارا چتر رو کنار گذاشتیم.

طرف  .شدمی شنیده ازش وگو گفت صدای که افتادیم

 از دیگه بار یه .افتاد دارا به هانگاه ست استیل رفتیم.

 ایدیگه جوون زن و دریا و فاتح .بود شده شوکه دیدنم

 پنج چهار یدختربچه یه بودم، بلو ندیده حال به تا که

 سفید که پیرزن یه و هاششونه روی بافتن با ساله

 که بود پیدا نگفته .داشت دوزیسنگ دامن و شده

 کسی .دادم سالم بلند مون مادربزرگشونه.ه پیرزن

 مهمون خانوم کمند: اومد حرف به دارا .نداد رو جوابم

 .هستند من

فاتح از مبلی که روش نشسته بود، بلند شد و زل زد به 

: شکست رو سکوتشون مادربزرگ .رفتیم جلوتر من.

 آورده؟ دختر دارا
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 سرهامون پشت، از صدایی جلوی خنده ام رو گرفتم.

 برگردوند: چه خبره؟ رو

 نزدیک سالن ایدیگه طرف از داشت رادین بود.

 .داریم مهمون: داد جواب دارا .شدمی

و رادین صداش رو باالتر برد: کارمند من هر روز اینجا 

 کنه؟!چه غلطی می

اش کافی بود تا دوباره فیلم قتلی به یادم دیدن چهره

توی  درست کنم فراموشش کنم.بیاد که مدام سعی می

همین خونه، جلوی خود فاتح، ماشه رو کشیده 

 رو دیگه نفر یه کشتن یبرنامه هم امشب شاید بود.

 گلوم روی رو دستم و شد سنگین نفسم !داشت

 .منه مهمون: داد رو جوابش دارا .گذاشتم

 خونه ای تو نیست. -
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ای زن فاتح به پسرش زده بود و این حرف رو برادرزاده

دارا به پدرش خیره شد و گفت:  کرد.فاتح دخالتی نمی

 آره؟

فاتح نگاهش رو روی جمع چرخوند و بعد از سمت ما 

 مشکل .دارا نیست این مشکل: گفت مالیمت با آمد.

 .ایهدیگه چیز

 من حق ندارم مهمون بیارم؟ -

 باشی؟ نداشته حق چرا معلومه که حق داری پسرم. -

و نگاهی به صورت من انداخت که درست کنارش 

 فاتح دستش رو پشتم گذاشت و دریا پوزخند زد. بودم.

 رو خودت تو .نشه سوءتفاهم دخترم: گفت من به رو

 متشنج اینطور همیشه خونه این جو .نکن ناراحت

 .نیست
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 صدا فاتح یاد قتل توی گلخونه افتادم و حرفی نزدم.

 .کن اضافه سرویس !خانم عاطفه: زد

 دریا بلند گفت: بابا!

رادین خیره شد و سرش رو کج کرد که فاتح به صورت 

 و برداشت پشتم از رو دستش بعد رادین کشش نده.

 دلم .رهمی دستش کف با سلولهام که کردم حس من

 اگر .بگه بهم خواستممی فقط کنم، اذیتش اومدنمی

 هاینبودن همه بمونه، امآینده توی که دادمی قول

رفت  دختربچه سمت فاتح .بخشیدممی رو اشگذشته

 بریم: گفت بچگونه صدای با همزمان و بغلش کرد.

 بابایی؟ شام

دختر کوچولو دست دور گردن فاتح انداخت و رو به 

 های من کو؟دارا گفت: پاستیل

 دارا لبخندی زد و دست توی جیب کتش برد.
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ی پاستیل رو درآورد و گفت: شما با من خوب بسته

 خریدم! رو پاستیل من ولی نیستید.

دختر قری به گردنش داد و جواب داد: من که 

 مامان؟ نه مگه خوبم.

 فاتح .داد تکون سر دریا برگشت و به دریا نگاه کرد.

 داد فشار انگشت دو بین رو دختر بینی دارا .اومد جلوتر

 اشسینه به رو بسته دختر .گرفت سمتش رو بسته و

 م.شا از بعد .نکن باز االن: گفت دریا و چسبوند

دارا چشمکی به دخترک زد و دختر رو به من پرسید: 

 این چیه؟
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انگشت کوچیکش رو روی زخمم گذاشت و نوکش رو 

 جواب که بود چیزی از ترمعصومانه لحنش حرکت داد.

 .شده زخم: گفتم .ندم

ناخودآگاه نگاهم سمت رادین کشیده شد که دورتر از 

داد و  ادامه انگشتش حرکت به دختر جمع ایستاده بود.

 پرسید: چی شده؟

 تر رو لبهام صورت فاتح توی هم بود.

 ولی است همه سوال سوال، این دونستممی .کردم

 دروغ .نبود ساله پنج دختر یه گوش مناسب جوابش

 .کردم تصادف: گفتم

 خوشگله. -

 هافرشته مثل صورتم رو ناز کرد و دستش رو عقب برد.

ی بعید ا بچه همچین خانواده این از .کردمی نگاه

 کوچولو؟ چیه اسمت: پرسیدم و زدم لبخند براش بود!
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 ترانه. -

 چه اسم قشنگی. -

 من به رو فاتح خندید و دوباره به مادرش نگاه کرد.

 .نمونید پا سر .میز سر بریم: گفت

 به دارا جلوی همه دستم رو گرفت و همه راه افتادیم.

 با و بود ساکت مدت تمام که انداختم نگاه جوونی زن

 نکرده معرفیش کسی کرد.ابروی باالرفته نگاهمون می

 پشت اونطرف، سالن نفره،هجده غذاخوری میز .بود

 رأس خودش و گذاشت زمین رو ترانه فاتح .بود هاپله

 فاتح صندلی چپ سمت رو مادربزرگش دریا .رفت میز

 خودش تا بعدش صندلی تا دو رو ترانه و نشوند

ست فاتح نشست و را سمت جوون زن .بشینه بینشون

 توی پولداری مرد هیچ دونستم کیه.من دیگه می

 کسی پای و کردنمی سر زن یه با فقط زندگیش
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 و نشستم .کشید بیرون صندلی برام دارا .موندنمی

 رومروبه ترانه .نشست جوون زن و من بین هم خودش

 با میز، دیگر انتهای .بیاد نبود قرار پدرش انگار و بود

 به رادین .کردم نگاه طرف همون به .شد کشیده صدا

 سرویس .نشست میز ته جمع، از صندلی پنج یفاصله

 انرژی بودنش دور .بودند چیده همونجا رو غذاخوریش

 چشمتوچشم من با و کرد بلند سر .کردمی منتقل بدی

 .انداختم بشقابم به و گرفتم رو نگاهم .شد

چیز همه ولی ی پدرم بودم؛ ها توی خونهبعد از سال

 اون که دادم فاتح به رو حواسم زیرچشمی غریبه بود.

 پایین رو سرش و کشید آه .بود من به حواسش هم

 دیگه اسم یه و بود نمونده مامان پای چرا .انداخت

 خجالت ما از انقدر بود؟ کاشته ما ی شناسنامه توی

 میکشید؟
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ای بود که بچه اون کدومشون به دارا و دریا نگاه کردم.

 آوردن مشغول خدمتکار دو از مامان گرفته شد؟

 خود جز به کسهیچ دونستممی .بودند برنج هایدیس

 این نه البته .نداشتند بچه اون از خبری زنش و فاتح

 دارا، آقا: کردم باز لب .بود نشسته کنارش که زنی

 آرند؟نمی تشریف مادرتون

ت مونده ما دارا سوالم همه رو از حرکت کرد.

 تکیه صندلی پشتی به و کرد صاف رو گلوش بود.

 .شده فوت هاستسال مادرم: گفت .داد

خواهم، خدا رحمتشون سر تکون دادم و گفتم: عذر می

 کنه.
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 برادرم و خواهر دو هر نگاه دارا و دریا به من بود.

 این ایخاله من کدوم؟ .بود تنی یکیشون ولی بودند

 اصفهانی یلهجه ته با مادربزرگ بودم. کوچولو فرشته

 .بیامورزه هم رو شوما رفتیگان خدا: اومد حرف به

 روی بار چندمین برای فاتح هایچشم سر تکون دادم.

 کامل میز .دادم تکون سر .دید رو نگاهش و افتاد من

 رو خانوم پالتوی و کیف: گفت ترالن به رو فاتح و شد

 .بگیر

 دست رو کیفم و پالتو آمد.گفت و طرفم « چشم»ترالن 

 تنها چند هر .داشتم نگه رو شالم ولی ;دادم دختر

 با که انداختم سمتش نگاهی .بود رادین جمع ی غریبه

 روی هاشدست و خالیش بشقاب به بود زده زل اخم

 ترالن !آومد؟می بدش من از انقدر چرا .بود مشت میز

 .باال در کنار کنممی آویزون: گفت
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 ممنون میشم. -

 فاتح .برگشتم جام سر با لبخند سر تکون داد و رفت.

 غذا کشیدن مشغول .زدند خوردن به تعارف دارا و

 فاتح بعد، دقیقه دو .بود رسمی خیلی چیزهمه .شدیم

 داری؟ هنر لیسانس: کرد باز رو صحبت سر

درحال ریختن چیپس سیبزمینی کنار بشقاب، جواب 

 .خوندم گرافیک دادم: بله.

 بی هم بود، ماشاهلل.دانشگاه خو -

 پروفایل اطالعات دستم از حرکت و لبخند زدم.

 کار االن تا: پرسید دوباره .بود کرده حفظ رو امپرونده

 کردی؟نمی

 .جدی نه ولی خرده ریز و دورکاری بود؛ -

 نداری؟ ماشین تون از کارخونه دوره.خونه-
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ای زدم و گفتم: نه، با سرویس رفت وآمد لبخند دیگه

 م.کنمی

یه قاشق از برنج برداشتم و صدای فاتح دوباره به 

 گوشم خورد: سرویس راحته؟

 بشقابش به و گرفت رو نگاهش دوباره سر بلند کردم.

 ممنون .بله: گفتم .داد

و زن جوون باالخره به حرف اومد: چرا سوال پیچش 

 میکنی فاتح جان؟

 هاش داد و فقط گفت: همینطوری.فاتح تکونی به لب

 ه داد: من اینجا نشستما!!زن ادام

خودش خندید و دریا پوزخندش رو با نوشیدن آب از 

 خانوم این: پرسید دریا از مادربزرگ لیوان، پنهان کرد.

 باشن؟ کی کی
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 جوون زن به نگاهش اما اول خیال کردم با منه

 .مادرجون عروسته: گفت آمیزکنایه لحن با دریا .بود

 ب پرسید: زهره؟مادربزرگ زیر ل

 و نگاهی به زن انداختن و تکرار کرد: زهره؟

زن نفسش رو بیرون فرستاد و دریا گفت: نه مادرجون، 

 مریمه.

 و ترانه اضافه کرد: مری...

 به فاتح مادربزرگ چند بار پلک زد و توی فکر رفت.

 .بکشم برات بگذار .مادر بخور رو غذات: اومد حرف

 زهره کوجا مونده س؟ -
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فاتح مشغول غذا ریختن توی ظرف های پیرزن شد که 

 یه طفلک یحافظه که بود معلوم هنوز گیج میزد.

 زیر از تونستممی آینده در شاید .هست چیزیش

 توی خوردن غذا به بعد دقایق !بکشم حرفی زبونش

 ظرفم توی مرغ رون یه دارا اینکه تا گذشت، سکوت

از کی تا حاال  :بپرسه دریا تا بود کافی همین و گذاشت

 استخدامی؟ روزه چند کالً انقدر خودی شدید؟!

توی جواب مونده بودم که خود دارا گفت: چه فرقی 

 ندازی؟می چرتکه داره؟

 چون طبیعی نیست! -

گفت: دارا کوتاه خندید و چیزی رو گفت که نباید می

 !عشق؟ چی طبیعی نیست؟

 عشق؟! -

 شاید عشق تو یه نگاه باشه! -
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لحظه لیوان فاتح محکم روی میز کوبیده شد و همون 

 درشت دارا برای رو چشمهاش توجه همه رو جلب کرد.

 شدن عاشق برای: داد ادامه اهمیت بی دارا .بود کرده

 شما سلیقه با باید همه !بگیریم؟ اجازه شما از باید هم

 کنند؟ زندگی

 باش مؤدب: گفت بلند فاتح و نگاهی به من انداخت.

 !دارا

 رویایی مرد یه کنارم رو توی دستم فشار دادم. قاشق

 قیافه خوش و تحصیلکرده .بزرگ خانواده یه وارث .بود

 همچین با ساده دوستی خواب من امثال .مهربون و

 و عشق به برسه چه دیدند،نمی رو هاییآدم

 رو دستش فاتح .بشه گیج که داشت حق دریا .عاشقی

نوشیدنی  از جرعه چند من و گذاشت پیشونی روی

 که بودم منتظر .شد بلند رادین موقع همون خوردم.
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 من طرف داشت ولی .بره و بکشه رو راهش

 ظرفم به رو حواسم و گذاشتم میز روی رو لیوان .میومد

 به رو صندلیم .بود رسیده سرم باالی .شدنمی اما دادم؛

 باال رو هامدست ایخفه جیغ با من و کشید عقب

 مادرش بغل توی ترانه نیفتم. و بشه حفظم که گرفتم

 به توجهبی رادین ولی کرد؛ اعتراض دارا .بود شده قائم

 توی قدری به .کرد بلندم زور به و گرفت رو بازوم همه،

 و شد بلند دارا .بگم چی دونستمنمی که بودم شوک

 درست که بود اینطرف هایپله طرف رو من رادین

 کارچه من با ن!ک ولم: گفتم بلند .بود اونطرف ایقرینه

 !داری؟
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 ات.صداش به گوشم خورد: غذات تموم شد، برو خونه
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کشید. نگاهی به هام باز موند. همچنان من رو میلب

گفت. فاتح سرش رو عقب انداختم. کسی چیزی نمی

هاش نگه داشته بود و حتی دارا خشکش زده بین دست

افتادیم. دوباره گفتم:  ها راهاومد. روی پلهبود و جلو نمی

 رم.دستت رو بکش! خودم می

ها تر کشید و پا تند کرد. رسماً روی پلهبازوم رو محکم

رم. دویدیم. به دستش چسبیدم و گفتم: دارم میمی

 کنی؟! چرا اینجوری می

 چون پات رو از گلیمت درازتر کردی. -

 ولم کن! -

و از گلیمت به البی باال رسیده بودیم. تکرار کرد: پات ر

 درازتر کردی!

 دیگه شورش رو درآوردید! -
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رو اضافه « اوباش»و « جانی»و تا نوک زبونم اومد که 

کنم؛ اما جلوی خودم رو گرفتم. در رو باز کرد، من رو 

های بوت، بیرون انداخت و در رو بست. با وجود پاشنه

خودم رو نگه داشتم و سمت در چرخیدم. با شومیز و 

نفس و بارون بیرون بودم و نفسدامن، توی سرما 

زدم! این چه وضعی بود؟ قرار بود فردا سر کار می

همدیگه رو ببینیم، انگار که چیزی نشده؟! پوزخند زدم 

های های جلوی ایوان راه افتادم. به درختو سمت نرده

خیس توی تاریکی نگاه کردم و به خودم و فاتح فحش 

رو محکم فشار  هامدادم. در دوباره باز شد و من پلک

هام نشست. دادم. کسی بیرون اومد و پالتو روی شونه

هام به به هوای دارا روی پاشنه چرخیدم و چشم

صورت رادین افتاد که زیادی نزدیک بود. خیره نگاه 

کرد و حتی بخار نفسش توی نفس من پخش می

کردم و این شد. گرمای دورش رو حس میمی
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محکم با دو دست به  کرد.عصبانیتم رو دو برابر می

اش کوبیدم. قدمی عقب رفت و کیفم از دستش سینه

معطلی سمت افتاد. خم شدم و کیف رو برداشتم. بی

ها صدای دارا به گوشم ها پا تند کردم. پایین پلهپله

خواست صبر کنم. وسط حیاط بهم رسید. خورد که می

صورتش ناراحت بود و هر دو خیس بارون بودیم. من با 

پاک اومده  بودم که با پدرم وقت بگذرونم و نیت 

قانعش کنم که خودش رو معرفی کنه؛ اما چیزی که 

نصیبم شده بود، بیرون پرت شدن بود. دارا گفت: 

 رسونمت.ولشون کن. می

های سنگینم رو از حال ناز و ادا و تعارف نداشتم. اخم

 رادین گرفتم و رو به دارا جواب دادم: بریم.

ماشینش حرکت کردیم. رادین هنوز با هم به طرف 

جواب توی ایوان ایستاده بود. این کارش رو بی
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جواب ذاشتم. ساکت موندن فاتح رو بینمی

 ذاشتم!!نمی
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این دو سه روز خبری از فاتح نبود. مامان هم خودش 

ها از رو سرگرم کارهای روزمره نشون میداد. صبح

ای که توش مسئول آبدارخونه بود، برای مدرسه

ها توی خونه حواسش پی زد و شبخبرگیری زنگ می

تمومش بود. انگار نه انگار آشپزی و بافت تابلوی نیمه

گرفت؛ ولی رادین که اتفاقی افتاده! دارا با من گرم می

از اون شب کذایی به دفتر سر نزده بود. برنامه هاش 

به امروز و فقط پیام داده بودم که رو منتقل کرده بودم 
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هام رو نداده بود... خوشبختانه! تلفن مطلع بشه. جواب

روی میزم زنگ زد. شرکت داخلی بود. جواب دادم: 

 بفرمایید؟

صدای دریا رو شنیدم:تاییدیه های مالی رو الزم دارم. 

 خودت بیار.

 مدیر نیست. -

 قرار بود تایید کنه. تو اتاقشه. -

 رم برم تو اتاق.اجازه ندا -

خواست براش ببرم. هم به خاطر لحن دلم نمی

فرمایشش و هم به خاطر واجب نبودن اینجور تاییدیه 

ها. دریا بعد از مکث کوتاهی گفت: نگران نباش. 

 ای واسه نگرانی داری!چیزهای دیگه

 بله؟-
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 منتظرم. -

خواست من رو بکشونه به دفترش رسید قطع کرد. می

های باز او حرفش بودم. فایلو موفق شد. کنجک

هایی که قبالً دسکتاپ رو بستم و برای برداشتن برگه

ای بغلی توی اتوماسیون ارسال شده بود، وارد نیمه

دفتر شدم. اتاق بدون حضور رادین مرموزتر به نظر 

ها گشتم و پیدا کردم. با ها و پوشهرسید. بین برگهمی

توی راهرو راه  زده، دفتر روقفل کردم وهای بغلبرگه

ی دارا انداختم. خبری از  افتادم. نگاهی به در بسته

کسی نبود. پیچیدم به راهروی بعدی که به سالن 

رسید. برای چند نفر سر ی طبقه میانتظار بین دو نیمه

ی دوم رفتم. اتاق تکون دادم و سمت راهروی نیمه

م دریا دومین اتاق توی راهرو بود. قبالً یه بار دیده بود

 اما فقط از دم در. در زدم. بلند گفت: بیا تو.
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هام دادم و وارد اتاق شدم که چرخشی به چشم

های های دیگر، به جای زبرا، پارچهبرعکس اتاق

اش آویزون بود و دو تا تابلوی ای شیکی به پنجرهپرده

تزیینی هم داشت. مبلمان، اتاق رو شبیه خونه کرده بود 

راه افتادم. برگه ها رو از  تا محل کار. به طرف میزش

دستم گرفت و روشون نگاه انداخت. گفت: فکر کردم 

 حالت بده.

زل زدم به صورتش و این بار چیزی نپرسیدم؛ چون 

ده: گفتم بیای دلداریت دونستم خودش جوابم رو میمی

 بدم.

برگه ها رو گوشه میز انداخت. چونه ام رو باال گرفتم و 

 منتظر توضیح موندم.
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چرخشی به صندلی داد و دستش رو زیر چونه زد. 

 گفت: خبر نداری، آره؟

 از چی؟ -

از اینکه دارا اون چیزی که میخواست از بابامون  -

 گرفت و بازی رو تموم کرد.

حاال واقعاً حالم گرفته شده بود و دریا هم خیال سر 

دوندن داشت و نمیرفت سر اصل مطلب. پرسیدم: 

 گید یا برم؟واضح می منظورتون رو

بابام باالخره به دختری که دارا دوست داشت،  -

 رضایت داد.

ای اضافه کرد: تو رو دید، به اون ای آهستهبا خنده

 راضی شد!!

پلک زدم و قدمی به عقب برداشتم. دریا بلند شد. 

هاش رو روی میز گذاشت تا ستون بدنش باشه. دست
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بال یکی با دوباره گفت: از خودت نپرسیدی چرا دن

آره خونه، جلوی چشم من شرایط تو؟ چرا تو رو هی می

شه؟... چرا؟ و رادین و مدیرها باهات جونجونی می

چون به بابام بفهمونه اگه ریحانه نباشه، جاش یه 

 آد!ای دو زاری میهرزه

هام از دو طرف به پایین کشیده شد و مات موندم. لب

د. اون دارای خواهر و برادر یکی از یکی بدتر بودن

کرد. دریا آشغال هم حتی داشت از من سوء استفاده می

درست ایستاد و گفت: همین امشب تو خونه ما 

 شه. همه چی تموم شد.مراسمه! نامزدیشون اعالم می

به چشمهام زل زد. اگر خواهر تنیم بود و با من و مامان 

ادب بار زن و بیشد، هیچ وقت انقدر طعنهبزرگ می

ای . سر تکون دادم و گفتم: اگر امر دیگهنمی اومد

 نیست، برم سر کارم.
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 گم؟! اخراجی!هنوز نفهمیدی چی می -

ام. اخراج شدن و نشدنم رو من کارمند یه نفر دیگه -

 کنه.مدیر تعیین می

 مدیری که سر میز شام حکم اخراجت رو داد. -

ای اش رو نشنیده گرفتم و بدون حرف دیگهکنایه

رفتم. قبل از باز کردن، دوباره گفت: بهت سمت در 

خوبی نیومده. آوردمت سر کار، گفتم طرف من باشی، 

هوات رو دارم. ولی تو هوا برت داشت. این هم نتیجه 

 کاری!طمع

از اتاق بیرون رفتم و با تکون سر رد کردم. امکان 

نداشت فاتح بگذاره اخراج بشم. حداقل یه شغل رو به 

ی به دفتر برگشتم، قفل باز شده من بدهکار بود. وقت

بود. نفس نفسی کشیدم و داخل رفتم. رادین به جای 

های چپیدن توی اتاق خودش، روی یکی از کاناپه
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های باز شده از دو جلوی میز من لم داده بود و با دست

کرد. در رو بستم و جلوتر رفتم. طرف، به سقف نگاه می

 نگاهش رو به من داد و گفت: اخراجی!

ای. بدون هیچ ط یه کلمه بدون هیچ مقدمه و مؤخرهفق

توضیحی. پرسیدم: چرا؟ دلیلش چیه؟... کدوم وظیفه 

 رو درست انجام ندادم؟

حرفی نزد. دوباره پرسیدم: چون دخترعمه تون اینطور 

 خواهد؟می

داد. پوزخندی زدم و حتی صورتش تغییر حالت نمی

 تون خواسته؟گفتم: پسرعمه

شمهام خیره بود. فکرم رو به زبون جلوتر رفتم. به چ

 آوردم: آقای سربان بزرگ خواست؟

 جواب نداد.
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روم رو برگردوندم و سمت کیف و موبایل و بارونیم 

رفتم که هر کدوم یه طرف اتاق بود. شروع کردم به 

پوشیدن بارونی. از جا بلند شد و طرفم اومد. هنوز از 

ماشه کشیدنش توی روز ترسیدم و یاد هر حرکتش می

افتادم. سر میز شام روشن، وسط ویالی خانوادگی می

هم از کوره در رفته بود. این آدم صفر تا صدش، یه 

ای بود! زیرچشمی نگاهش کردم و رفتم که جلوتر ثانیه

نیاد. آهسته گفتم: می خواید حرف دارا رو پیش 

 بکشید؟

، ادامه نداختمموبایل و دفتر یادداشتم رو توی کیف می

 دادم: یا نکنه تعجب کردید که همچین کاری کرد؟

 میدونستم. -
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زیپ کیف رو بستم و نگاهش کردم. جلوتر اومد. 

هاش رو روی سینه قفل کرد و گفت: مردها با دست

 کنند... ولی ازدواج نه!های زشت درد دل میزن

نگاهش توی صورتم چرخید. بهش خیره موندم که 

د. دستم ناخودآگاه بلند شد که انگار فَکت علمی گفته بو

توی صورتش بخوابه. ولی مچم رو توی هوا نگه داشت 

و کنار زد. هر کدومشون یه جور تحقیرم کرده بودن. از 

روز اولی که پا گذاشته بودم شرلیط همین بود. من 

خور این و اومده بودم که طراح فرش باشم، نه حرف

رو گرفتم  اون. بغض به گلوم چنگ انداخته بود. نگاهم

و اشکم رو پس زدم. به طرف خروجی رفتم و قبل از 

بیرون رفتن، چرخیدم. به میزم تکیه داده بود. 

های کردم که صدام گرفته باشم. به حرف اومدم: سرفه

زنهای زشت خطرناک از چیزی اند که فقط درد دل 

 گوش بدند!
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دندون هام رو فشار دادم و بیرون زدم. خوب 

کار کنم. کسی حق نداشت اره چهدونستم امشب قرمی

خواهد برسه! من با تحقیر کردن من به چیزی که می

 دادم!اجازه نمی

ی خلوت ویالی چند ساعت بعد، میون تاریکی کوچه

فاتح، توی ماشین سوده نشسته بودم. هیچ کدوم 

زدیم. سوده هم مثل من ترسیده بود که حرفی نمی

فت و شکست. دستش رو جلوی فن گرسکوت رونمی

 گفت: تو هم سردته؟

 نه -

 میخوای برگردیم؟ -

 تا اینجا نیومدم که برگردم. -

 بیا برگردیم. -
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نگاهم رو از ورود ویال گرفتم که با نور سردر روشن 

شده بود. به سوده نگاه کردم. فرمون جلوش رو بین 

انگشتهاش فشار میداد و نگاهش به من بود. گفتم: 

 مم.خوام واقعیت رو بفهنترس، می

آخه اینطوری که تو تعریف کردی، ممکنه تو دردسر  -

 بیفتی. پلیس خبر کنند چی؟

 نمی کنند. -

من هنوز چیزی در مورد قتل بهش نگفته بودم. ادامه 

دادم: سوده، تو مجبور نیستی بمونی. من خودم 

 گردم.برمی

 وپرت نگو. من به خاطر تو میگم.چرت -

 8فصل_خورده_خط#

 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاه کرد و ادامه داد: پس بگو چرا مامانت به در ویال 

 .بوده اشبچه دنبال کرده.هاشون رو جمع میکاتالوگ

یه بار اومدم سورپرایزش کنم، خودم شیش هیچ  -

 خوردم!

سوده به خنده افتاد و پرسید: جدی میخوای نامزدی رو 

 خراب کنی؟

 .بخوره همبه ممکنه ولی هدفم اون نیست -

 ه دوستم، ارزشش رو نداره.فقط خودت رو عذاب ند -

 تا سه دو همون جز به نبود قرار انگار سر تکون دادم.

 باز رو ماشین در .بشه وارد دیگه مهمون ماشین،

 مراقب: گفت و گرفت رو ساعدم فوراً سوده .کردم

 .نکاری رو من .کمند باش خودت

 بیخبر ساعت یک از بیشتر اگر آم.نه، زود می -

 ن پاکت رو هم بده بهش.ای .بگو مامانم به بودی،
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به پاکت کاغذی روی داشبورد اشاره کردم که فلش 

 شکه، به دو بود معلوم که سوده فیلم قتل توش بود.

 پیاده من و کرد سخت سر حرکت با باالخره

 فاتح مطمئناً .زدم زنگ و رفتم در سمت مستقیم .شدم

 صدایی .کردنمی کاری هام،حرف به دادن گوش از قبل

 بلند شد: بله؟ آیفون از

 .دارا آقا مهمونی دعوت هستم.

 چند لحظه. -

 تا موندم، معطل در جلوی دقیقه دو صدا شد قطع شد.

 رو در و رفتم داخل .کنند باز رو در حرفی بدون اینکه

: گفتم .بود ایستاده در پشت مردی .کوبیدم سرم پشت

 .فاتح آقا یا... دارم کار دارا آقا با

 بفرمایید. -
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میشگی رو نشون داد که با سنگ با دست مسیر ه

 آخرش و کردم پااون و پااین کمی پوشیده شده بود.

 و باریک فرعی یه سمت پیچید راه وسط .افتادم راه

 خونه در: گفتم .برگشت مرد .ایستادم درجا من

 !طرفهاون

 وره.فاتح خان این -

 آم.من اونطرف نمی -

تو  :گفت دوباره مرد و حرکت شدید سرم، حرفم بود.

 گلخونه منتظرتونه.

، قلبم از سینه بیرون زد و «گلخونه»ی با شنیدن کلمه

 طرف به من و اومد سمتم مرد قدمی به عقب برداشتم.

 فاتح خود صدای که بودم هاپله روی .دویدم ویال اصلی

 !کجا؟: خورد گوشم به
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 از فاتح شدم و از همونجا به مسیر صدا نگاه کردم.

اومد و تپش قلب من رو می جلو خونه ساختمون پشت

 شما !کرده تحقیر رو من پسرتون: گفتم کرد.بیشتر می

 !دادید اجازه هم

ها سست و با اشاره به مسیری که ازش آمده پایین پله

 رو صدامون کسی خوامنمی بود، گفت: بیا کتابخونه.

 .بشنوه

 ها پله از و کردم جمع رو شجاعتم صداش آروم بود.

های اطراف های مسیر و هالوژنچراغ .رفتم پایین

جا نور ساختمون، روشن بودند و به همه

: گفتم آهسته رسیدم، آخر ایپله به وقتی پاشیدند.می

 حرکت هیچ بودم، شما جای اگر .دستمه مهمی چیز

 .کردمنمی اشتباهی
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 و نشوند صورت روی اخمی فاتح اخطارم رو داده بودم.

تو شبیخون  حرکتی؟ چه دخترم؟ چیه منظورت: گفت

 زدی به مراسم پسر من، ما حرکت اشتباهی نکنیم؟!
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کرد کرد. حق داشت. فکرش رو هم نمیگیج نگاه می

دونم. با دست مسیر که در موردشون چه چیزهایی می

 رو نشون داد و گفت: بفرما!

دنبالشون حرکت کردم؛ ولی با فاصله، که اگر ناگهان 

بتونم فرار یا دفاع کنم. هرچند ته دلم کاری کردند، 

دونستم که فاتح هر چقدر هم که آدم بدی باشه، با می

کنه. امشب به هر دومون ثابت دختر خودش کاری نمی

های ضلع کردم. از کنار ساختمون رد شدیم و به پلهمی

تر بود و حیاط جلو رو به پشت غربی رسیدیم که کم

زمین پرشیب و ناهمواری داد. ویال روی خونه پیوند می
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ی پشت بنا شده بود و حیاط جلو کامالً بلندتر از محوطه

ها رو طی کردیم و گلخونه از دور چلوی خونه بود. پله

چشمم ظاهر شد. نفس عمیقی کشیدم و دستم 

اراده سمت اسپری توی جیب پالتوم رفت. فاتح بی

جلوی در راهروی کنار کتابخونه ایستاد و بازش کرد. 

از گلخونه گرفتم و وارد راهرو شدم. صدای  چشم

موسیقی مالیم و گپ زدن چند نفر از سالن انتهای 

تر شده شد و خیالم کمی راحتهمین راهرو شنیده می

بود. فاتح سمت کتابخونه رفت. دنبالش حرکت کردم و 

معطلی ی ساکت ویال شدیم. بیباالخره وارد کتابخونه

 پرسید: پی چی هستی؟

رو از روی اسپری بلند کردم و دستم رو از  هامانگشت

جیب درآوردم. جواب دادم: پسرتون از من 

سوءاستفاده کرده تا شما به دختری که دوست داره 

 رضایت بدید. درسته؟
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کنم. تذکر داده بودم که حواست رو جمع انکار نمی -

 کنی.

 باعث اخراجم شد! -

 مشکلت فقط کاره؟ -

 تون به منه.همشکلم توهین شما و خانواد -

 خوام.دخترم من معذرت می -

-  ... 

 صداش کنم خودش عذرخواهی کنه؟ -

 شه!با عذرخواهی حل نمی -

به من خیره شد. موضوع اصلی رو گفتم: من رو تحقیر 

 کرده، باید پاش وایسه.

 مِن افتاد: نکنه... کاری کرده... کاری کرده؟به مِن
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مه داد: این های آویزون به من زل زد و ادابا دست

 هات یعنی چی؟حرف

 یعنی نامزدی بی نامزدی! -

هاش رو ی چشمپلک بست و با دو انگشت گوشه

مالش داد. باید انقدر تحت فشار میذاشتمش که 

واقعیت رو به زبون بیاره. گفتم: باید نامزدی رو کنسل 

 کنید. اگر به نامزدی باشه، حق با اونیه که بازی خورده.

نشون دادم. پلک باز کرد و با کف دست خودم رو 

 مبهوت موند. گفت: همچین چیزی امکان نداره.

 چرا؟ -

 همین که گفتم. -

 من قانع نشدم. -
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ای پیدا ات. خودم برات کار مناسب دیگهبرو خونه -

 کنم.کنم. خودم بهت رسیدگی میمی

وشلوار و در باز شد و هر دو برگشتیم. رادین با کت

 اومد.شده بود و جلو میپیراهن مشکی، وارد اتاق 
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. 

 خواد؟آب دهانم رو قورت دادم. پرسید: چی می

 به جای فاتح، خودم جواب دادم: نامزدی با دارا!

ی ابروی رادین پرید و به فاتح زل زد. فاتح با خنده

هاش رو از دو طرف باز کرد و گفت: عصبی دست

 خواد به زور عروس خانواده بشه!می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هم ریخت و به من زل زد. سرش رو صورتش دوباره به

داد. رادین جلوتر اومد و از کل به طرفین تکون می

 جمله فقط تکرار کرد: به زور؟!!

 خودم جواب دادم: آره.

 زور کن ببینیم! -

 جلوم ایستاد. گفتم: مجبورم نکنید!

 خوای کن، منتظریم!هر کاری می -

گوشی رو  تر شد. من دست توی کیفم بردم ونزدیک

راست سراغ گالری رفتم و گفتم: همین درآوردم. یک

 شه.امشب تکلیف من و دارا مشخص می

 وگرنه؟ -

 نگارها!افته دست پلیس و روزنامهوگرنه این فیلم می -
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و عقب رفتم و فیلم رو جلوی چشمشون گرفتم. درست 

کردند برگشته رو خفه میای که مرد بختهمون لحظه

کرد. حتی ه توی مغزش خالی میو رادین یه گلول

هاشون زل زدم شد. به صورتهاشون شنیده میحرف

که تصور هر چیزی رو داشتند، به جز این. فاتح چند 

ی میز کار تکیه داد. رادین مثل قدم عقب رفت و به لبه

حرکت موند. گوشی رو پایین آوردم و نگاه روبات بی

کاری هام برگشت؛ ولی من با اون رادین سمت چشم

نداشتم. هدف من فاتح بود. واضح گفتم: باید همین 

امشب نامزدی من و دارا رو اعالن کنید. این فیلم 

دست دو سه نفر دیگه هم هست. اگر امشب 

 شه.کوچیکترین اتفاقی برام بیفته، فیلم پخش می

فاتح روی صورتش دست گذاشته بود و به زمین نگاه 

ای جز تعریف کرد. جوری آچمز شده بود که چارهمی

موند. ادامه دادم: یا من رو به کردن واقعیت براش نمی
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کنی... یا زندگیتون زیر و رو عنوان عروست قبول می

 شه! انتخاب کن آقای سربان.می

اش رو باز کرد. ی یقهفاتح دستش رو برداشت و دکمه

ی نفسی گرفت. خودم گفتم: مگر اینکه عذر و بهونه

 ای باشه.دیگه

زدم که حرف بزنه. سرش رو به طرفین بهش زل 

تکون داد و با نگاهی به رادین و بعد به من، گفت: 

 شه.نمی

 چرا نشه؟ -

 دختر من... -

 چرا نشه؟ -

هام رو ببینه و فقط امیدوار بودم التماس ته چشم

حقیقت لعنتی رو بگه. من حتی عذرخواهی کسی رو 
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 خواستم. فاتح توی روم با تأسف پوزخند زد ونمی

 خوای عروس خانواده بشی، آره؟زمزمه کرد: که می

منتظر تصمیمش موندم. روی صورت دست کشید، 

نگاهش رو دوباره به رادین داد و در نهایت گفت: به 

 دارا بگو بیاد اینجا، کارش دارم.

هام توی هم رفت و بینشون چشم چرخوندم. اخم

رادین بازوم رو گرفت و با سر به در اشاره زد. راه 

تادم؛ اما مردد بودم. از کتابخونه بیرون رفتیم. از اف

ترسیدم. چیزی که پشت این راهرو دیده بودم، می

 شاید تهدیدم رو باور نکرده بودند.
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خواستم حرفی بزنم که سمت در سالن رفت و من رو با 

افتاد، خودش کشوند. گیج از اتفاقاتی که دور و برم می

سالن گذاشتم. جمع کوچیک به طرفمون نگاه پا توی 

کردند و رادین دستش رو از روی بازوم برداشت. با هم 

جلوتر رفتیم و رادین سراغ دارا رفت که کنار دختری 

کرد با کرد. شاید خیال میایستاده بود و شوکه نگاه می

اخراج، از سرش باز شدم و تمام. به جمع نگاه 

قوام خیلی نزدیک بودند. انداختم. به نظر خانواده و ا

ی دارا و چند زن و مرد میانسال دیگه روی جمع خانواده

ها نشسته بودند و چند جوون و دو سه تا بچه صندلی

توی سالن پخش بودند. رادین داشت زیر گوش دارا 

گفت. دارا دستش رو پشت دختر کناریش چیزی می

پریده به طرف کتابخونه گذاشت و با صورت رنگ

د. موقع رد شدن از کنارم، ابرو باال انداختم. حرکت کر

ها سمت من بود. فقط سر تکون داد و رفت. نگاه
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ای جز جلو رفتن نداشتم. داشت چه اتفاقی چاره

افتاد؟ چرا فاتح دارا رو خواسته بود؟ نکنه من اشتباه می

های باال نگاه کردم. باید کرده بودم؟ آه کشیدم و به پله

تر شده بودم و مریم که نزدیک کردم؟ حاالفرار می

ی لبش داشت و انگار از دیدن من لبخندی گوشه

ای دونستم مهمون دیگهبدش نیومده بود، گفت: نمی

 هم هست!

 توی فکر جواب رفتم و آخر گفتم: یهویی پیش اومد.

 مریم رو به جمع گفت: از دوستان خانوادگی.

ها هبرای اطرافیان سر تکون دادم و روی یکی از کاناپ

نشستم. مریم خواست معرفی کنه که دریا سکوتش رو 

 شکست: ممنون مَری جان! از خودت پذیرایی کن!

مریم با نیشخند روی صورت، ساکت شد و سمت 

ای رفت. با اضافه شدن من به جمع، اطرافیان دیگه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

جلوتر اومدند. مریم و دختر جوونی که حتماً اسمش 

ریحانه بود، کنار دریا نشستند. چشمم دنبال ترانه 

های گشت. یه گوشه با سبدهای گل و تزیینی

م رفت. سر چرخوندم و چشممخصوص مراسم ور می

ریخت. به رادین افتاد که برای خودش نوشیدنی می

بعد از دیدن فیلم قتلش توی گوشی من، قطعاً یه 

نوشیدنی قوی نیاز داشت! پوزخند زدم. نگاهی به در 

انتهای سالن انداختم. شاید فاتح داشت دارا رو توجیه 

خواست کرد که فعالً با من راه بیاد. شاید میمی

ز دست من خالص بشند. جوری امشورت کنه که چه

خواست برای عذرخواهی وادارش کنه؟ فکرم شاید می

داد و دیدن ریحانه که با استرس با به جایی قد نمی

شد. چند دقیقه زد، باعث سرگیجه میدریا حرف می

بعد، دارا و فاتح بیرون اومدند و به طرفمون راه افتادند. 

 شد.هاشون چیزی خونده نمیاز صورت
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ترها به احترام فاتح ایستادند. وارد جمع شدند و جوون

من هم با دلهره بلند شدم. فاتح کنار یکی از مردها 

ای به من چشم نشست و دارا نزدیکش ایستاد. لحظه

دوخت. اخمش رو دیدم. فاتح گلس بلندی از روی 

ها رو عسلی برداشت و چند ضربه بهش زد که توجه

دارا و بعد به من انداخت. حس جلب کنه. نگاهی به 

بدی به جونم افتاد و قدمی به عقب برداشتم. قرار بود 

ی منه، با من خلوت کنه و به زبون بیاد که پدر گمشده

هم نه اینکه یه بازی دیگه راه بندازه و نامزدی رو به

بزنه. دارا همچنان اخم سنگینی داشت. باید جلوی 

لب باز کردم؛ اما  زدم بیرون.گرفتم و میفاتح رو می
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ترهای مجلس فاتح با یه لبخند تصنعی رو به بزرگ

وقرارهایی ها بین خودشون قولشروع کرد: جوون

 گذاشتند. ما هم مجبوریم تبعیت کنیم.

خندید و جمع هم به خنده افتاد. پی حرفش رو گرفت: 

ها رو ی همه، خبر خوب بچهخوام امشب با اجازهمی

 تأیید کنم.

من نگاه کرد. نفسم توی سینه حبس شد. دوباره به 

گلسش رو باال گرفت و ادامه داد: دارا، پسرم، نامزدیت 

 با ریحانه جان مبارک باشه.

صدای کف زدن و شادی از جمع بلند شد و من نفس 

وحالی که زیاد طول نکشید. فاتح راحتی کشیدم. حس

رو کرد به من و دستی دور کمرم نشست. سرچرخوندم 

رخ رادین میخکوب شد. صدای فاتح ی نیمو نگاهم رو
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کمی به گوشم خورد: و همینطور تو رادین. تو هم دست

 گم.از پسرم نداری، تبریک می

ها سمت من چرخید. خبر دوم برای همه سورپرایز سر

های باز به من خیره بود. مریم زیر خنده زد و دریا با لب

 شد وتر میی دست رادین هرلحظه تنگموند. حلقه

افتم. صندلی کردم دارم روی زمین میمن حس می

کنارم رو گرفتم و به زحمت لبخند زدم. رادین به 

 صورتم زل زد و زمزمه کرد: اشتباه بدی کردی!

 نگاهم رو گرفتم.
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ها رو باال برده بودند، با اینکه معلوم بود جمع گلس

شروع ها هاش سودا و آبمیوه است. تبریکتوی بعضی
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شد و ریحانه سمت دارا رفت. دختری با قد متوسط و 

حالت و لبخند های خوشموهای بلوطی بود. چشم

دلبری داشت. دارا پیشونیش رو بوسید. به فاتح خیره 

ترین شکل داده بود. حتی شدم که جوابم رو به واضح

تحت فشار فیلم هم راضی نشده بود که دارا طرف من 

دم که حقیقت رو خودش بگه بیاد. بهش شانس داده بو

ی پدر و دختری رو درست کنه؛ اما اون و رابطه

انتخابش رو کرده بود... تحت کنترل گرفتن من، از 

کوکی کنارم. به دریا و دارا نگاه کردم که یه طریق آدم

عمر توی ناز و نعمت بزرگ شده بودند و حاضر 

شدند از هر کسی سوءاستفاده کنند. پلکم رو بستم می

باز کردم. من هم تصمیمم رو گرفته بودم... خراب و 

ی دادم که هرزهشون. نشونشون میکردن زندگی همه

دو زاری کیه. نگاهی به صورت رادین انداختم. سر 

ها بلند بود؛ با این حال، خودم رو ی بوتچرخوند. پاشنه
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باالتر کشیدم و روی صورتش دست گذاشتم. قبل از 

هاش بود. هام روی لبلب اینکه متوجه منظورم بشه،

شون ای داشتم که از این به بعد بیچارهمن برگ برنده

کرد. خیلی زود عقب کشیدم و آهسته گفتم: اشتباه می

 رو تو کردی!

رو به جمع که با حرکتم کامالً ساکت شده بود، لبخند 

زدم و عذر خواستم: کار مهمی دارم که باید زودتر برم. 

 خوش باشید.

ها راه م و بدون نگاهی به عقب، سمت پلهسر تکون داد

 گیره.افتادم. مطمئن بودم که کسی جلوم رو نمی
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 9فصل 

با صدای قمری چشم باز کردم و نفس عمیقی کشیدم. 

وقوسی به خودم دادم و پشت پنجره نشسته بود. کش

ونیم بایل رو چک کنم. هفتغلت خوردم تا ساعت مو

داد. خمیازه کشیدم. اتاق پر از صبح رو نشون می

سکوت بود و هوای خوب و خنک صبح. حالم عالی بود. 

پتو رو تا روی گردن باال کشیدم. دیروز سر کار نرفته 

ی بودم و امروز هم قرار نبود برم. هیچکس از خانواده

خواست، یفاتح حتی زنگ نزده بود. اگر فاتح من رو نم

گرفتم. من و پی زندگیم رو می« به جهنم»گفتم می

دختری نبودم که زندگی بقیه رو خراب کنم، حتی اگر 

گذشت. هایی از ذهنم میتوی عصبانیت فکر و خیال

ای کشیدم. انگار تمام اتفاقات اخیر نفس عمیق دیگه

مثل یه کابوس قصد تموم شدن داشت و حاال نوبت یه 

رای خودم سر تکون دادم. اصالً شاید روز تازه بود. ب
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واقعاً خواب دیده بودم. لبخند بزرگی روی صورتم 

نشست. پتو رو کنار زدم و بلند شدم. مشغول مرتب 

ی یه آهنگ خواب کوچیکم شدم و ترانهکردن تخت

 قدیمی رو زیر لب خوندم:

 شهدونن، تو نیای بهار نمیها میی گلهمه

 شه...زار نمیهباغ آرزوی قلبم، بی تو الل

کرد. روکش رو انداختم و قمری همچنان همراهی می

طرف پنجره رفتم. دو ضربه به شیشه زدم و گفتم: 

 خیر.بهصبح

طفلک پر کشید و من خندیدم. با تاپ و شلوارک خواب 

دور خودم چرخی زدم و موقع شونه کشیدن به موهام، 

 آهنگ رو بلندتر از سر گرفتم:

 ره سایه دیدمرو بوم خیالم، دوبا

 یه گلدون شقایق براش از باغچه چیدم



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 درد این عشقو کشیدم... درد این عشقو کشیدم...

برگشتن به زندگی عادی خوب بود. لبخند زدم و بیرون 

ها بشم. چند رفتم تا وارد سرویس توی راهروی اتاق

ام آماده بودم؛ اما... ی یه نفرهدقیقه بعد، برای صبحانه

کردن دم اسبی باالی سر، صدای مامان به درحال جمع 

گوشم خورد. دست نگه داشتم و خوب گوش دادم. 

رفت سر صدای مامان بود! مامان که این وقت روز می

 کار! به طرف پذیرایی راه افتادم و گفتم: مامان!

 از پذیرایی صدام زد: کمند، بیدار شدی؟

 چرا نرفتی سر کار؟ -

م، متوجه دلیلش و همین که پا توی پذیرایی گذاشت

هام شدم. دم اسبی رو ول کردم و موهام روی شونه

ریخت. مامان که با مانتو و مقنعه نشسته بود، توضیح 

 رفتم که آقا رو جلوی در دیدم.داد: داشتم می
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به صورت رادین زل زدم و کش مو رو توی دستم 

ها نشسته بودند و مامان جلوش فشردم. روی کاناپه

هام به لرزه گذاشته بود. مردمکظرف شیرینی و چای 

افتاد و مثل سقوط از پرتگاه، به واقعیت برگشتم. انگار 

چیزی تموم نشده بود! رو به مامان گفتم: کارشون 

 چیه؟!

مامان لب تر کرد و با تکون سر گفت: اومدند 

 خواستگاری.

 هفت صبح؟! -

 دوباره به رادین نگاه کردم و جلو رفتم.
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ها افتاد و پوزخند روی گل روی کابینتچشمم به دسته

هام اومد. رادین گفت: بهتره دیگه بیشتر از این لب

 کشش ندیم.

 چی رو؟ -

به مادرت گفتم تصمیممون رو گرفتیم. نیازی به  -

ای داشته خوام اگر قراره بچهمعطل کردن نیست. نمی

 باشم، قبل از عقد به دنیا بیاد.

دار شدن از همچین آدمی و فکر بچههام باز موند لب

گفت؟ رو به هم زد. داشت چه چرندی میحالم رو به

 گفتم.مامان ادامه داد: البته نباید انقدر رک می

هاش وا های مامان بدجوری درشت شده و دستچشم

چرخید که چیزی بگه. رادین رفته بود. حتی زبونش نمی

فت: باید زمان گاجازه طرفم اومد، همبلند شد و بی

 حرف بزنیم.
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به مامان خیره شدم که نگاهش پر از سوال بود و پلک 

زد. شک داشتم که رادین اصالً گفته باشه فامیل نمی

زدیم. فاتح سربانه. حق داشت. باید حرف می

هام رو فشار دادم و سمت اتاق راه افتادم. دندون

ی دنبالم اومد. همین که وارد اتاق شدیم، سراغ رویه

هاش رو هام پوشیدم و لبهرفتم. روی لباس بلندم

تر آوردم. خودش گفت: مگه همین رو نزدیک

 خواستی؟! چرا دیروز غیبت زد؟نمی

 همین نه! گفته بودم دارا! -

فوراً سر چرخوند و من چند قدم فاصله گرفتم. نگاهش 

نداخت. دستم بلند شد من رو یاد حرکت اون شبم می

ش داشتم. سط راه نگههام جا خوش کنه. وکه روی لب

نشینی ظاهراً قرار نبود دست از سرم بردارند. من عقب

ی ها جلوتر اومده بودند... تا خونهکرده بودم؛ اما اون
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مادرم! مسئله دیگه اعتراف نکردن فاتح نبود، مسئله 

تحقیر و توهین به من و مامان بود. مسئله خواهر و 

اشتم. مسئله ای بود که من هیچوقت ندبرادر و خانواده

ترین چیزها کشیده هایی بود که برای سادهسختی

همه بودم. مسئله اون فیلم قتل بود. من با دونستن این

تونستم به زندگی قبل برگردم. رادین اطالعات نمی

خواستی پات به اون دوباره جلو اومد و پرسید: می

 ثروت باز بشه، که شد!

یل اصلی کارم رو خواستم نه اون و نه فاتح دلفعالً نمی

خواستم. بهانه آوردم: بفهمند. من ترحم فاتح رو نمی

 وتنها! فاتح خان کجاست؟نه هفت صبح. نه تک

جلوتر رفتم و صدام رو پایین آوردم: توی اون فیلم 

 فقط تو نبودی.

 ولی از این به بعد فقط منم! -
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 شه.فیلم دست منه. هرچی من بخوام، همون می -

آورد و تهدید کرد: تا وقتی بفهمیم  ترصورتش رو پایین

 فیلم دست کیاست.

روم رو برگردوندم. سمت تخت راه افتادم و نشستم. 

هاست. من بچه نیستم که بلوف زدم: فیلم دست خیلی

داده باشم دست دوست صمیمی و دخترخاله پسرخاله. 

 ها دادم!فهمید به کیشما اصالً نمی

ایستاد. جواب داد: پس تا آخر به طرفم اومد و مقابلم 

 عمرت گیر من افتادی!
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های چرم مشکیش نگاه کردم. با کفش اومده به کفش

بود روی فرش بافت مامان. یاد دارا افتادم و 

دلسوزیش برای خدمتکارها. پوزخند زدم و گفتم: اینجا 

ویالی خودتون نیست که با کفش اومدی! ما مستخدم 

 نداریم.

رم رو بلند کردم. مکثی کرد و گفت: شناسنامه و س

 مدارکت رو بده.

 چی؟ -

 واسه عقد الزمه. -

و من تازه یاد عقد افتادم. بعد از نامزدی، یه چیزی بود 

به اسم عقد! این آدم برای عقد و ازدواج و زنش هم 

هیچ حد و حدودی نداشت؟ آب دهانم رو قورت دادم و 

 گفتم: انقدر ساده؟!

 تر.م سادهاز این ه -
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امروز برعکس همیشه توی شرکت، اللمونی نگرفته 

دخترت داد. پرسیدم: نظر دوستبود و حداقل جواب می

 چیه؟

 چیزی نگفت. توضیح دادم: همون دستیار قبلیت.

 اون مشکلی نداره. -

پوشش رو پشتش برد و کت عقب های دستکشدست

رفت. ادامه داد: قرار نیست من خودم رو محدود کنم. 

 نی که خودش رو انداخته تو هچل تویی!او

روی کرده گفت. من بدجوری زیادهراه نمیخیلی هم بی

ترسیدم. برگ برنده دست من بود. بودم؛ ولی نباید می

رفتم. ای که زجرشون بدم، جلو میبه اون اندازه

دادم به پلیس و شدم، فیلم رو میهروقت خسته می

هام بودم. دستدادستان. فاتح خودش اینطور خواسته 

رو پشتم به تخت تکیه دادم و ستون بدنم کردم. به 
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باال نگاه انداختم و با پوزخند ناجوری کنایه زدم: ولی 

 تونم با کسی تقسیمت کنم!من عاشقتم. نمی

 شناسنامه! -

 شاید پشیمون شده باشم. -

 دیگه دست تو نیست. شناسنامه رو بده! -

 بعد از خواستگاری. -

از جا بلند شدم. مجبور شد عقب بره و ابروش پرید. 

من که فقط قصد اذیت کردن داشتم، تأکید کردم: با 

آری. دریا آی. مادربزرگ و دریا رو هم میترت میبزرگ

کنی که مؤدب باشه، وگرنه جواب رد رو شیرفهم می

 افته.دم، فیلم دست پلیس میمی

هاش رو زل زده بود به صورتم و من رد فشار دندون

دیدم. انگشتم رو جلوش نگه داشتم و دوباره لب باز می

کردم که ناگهان مچم رو گرفت، پیچوند و پشتم برد. 
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اش برخورد. کنار گوشم گفت: یا هام به سینهشونه

ره، یا چی محترمانه پیش میدی و همهشناسنامه رو می

ریزند تو خونه، به محض بیرون رفتن من، چند نفر می

 دیگه پیدات نشه. میل خودته. برنت یه جایی کهمی

گوشم رو کنار کشیدم و ساکت موندم. به عبارت دیگه، 

شدم، یا عقد من زندان خانگی بود. یا زندانی می

نیست. آهسته نفسم رو بیرون فرستادم و به سربه

ذاره انگشتت به من زحمت گفتم: فاتح خان نمی

 بخوره.

 من زیر دست فاتح نیستم! -

داشتم. ادامه داد: راه سومی هام رو بسته نگه لب

 ی فاتح رو کردم.جا هم مالحظهنداری. تا همین

 فشار دستش رو بیشتر کرد. سریع گفتم: باشه.
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خواستم بویی تر بود و من نمیطرفمامان چند متر اون

 ببره.
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سمت رادین سر چرخوندم و ادامه دادم: ولم کن تا 

 بیارم.

هاش دور نگه دارم. نگاهم رو از چشمو سعی کردم 

 تر گفتم: ولم کن.آهسته

باالخره دستش رو عقب کشید و من دور شدم. وارد 

کردم، سرم رو ای شده بودم که اگر احتیاط نمیبازی

داد. مدارکم توی کمد بود. شناسنامه و عکس به باد می

ای برگشت و و کارت رو تحویل دادم. بدون هیچ کلمه
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افتاد. به حرف اومدم: شماها دارید من رو  طرف در راه

 ندازید؟دست می

ای عقد کردم کسی از ترس تهدید، یه هفتهباور نمی

خواست. برگشت و کنه! مگر اینکه فاتح اینطور می

آهسته جواب داد: من دنبال زن نبودم، تو دنبال 

ها بیرون در منتظرند، تصمیمت رو ومنال بودی! بچهمال

 بگیر!

هاش دونستم حرفرو سمتم گرفت. میو مدارک 

راست بیرون تهدید توخالی نیست. با سر رد کردم. یک

رفت. کمی بعد، مامان وارد اتاق شد. بین موهام دست 

کشیدم و نگاهم رو پایین انداختم. پرسید: اینجا چه 

ها خبره کمند؟! این پسر کی بود؟ از این ماشین بزرگ

 ؟جوری باهاش آشنا شدیداشت. تو چه
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صداش باال رفته بود. نفسی گرفتم و سرم رو بلند 

کردم. جواب دادم: این همون مدیرعامل شرکتمون 

 بود.

 ری؟گفت؟ به خاطر اون دو روزه نمیچی می -

دونستم کردم. بعید میش میچیز آمادهباید برای همه

خیال بشه و روی ول کردن من ریسک کنه. رادین بی

شد، چی به روز من خارج میاگر رادین از کنترل فاتح 

اومد؟ عقد کردن بهتر از مردن بود. بعداً یه راه می

 کردم. گفتم: از من خوشش اومده.فراری پیدا می

 ری سر کار؟انقدر زود؟ مگه چند وقته می -

کنه. پول مگه بده؟ توی یه ویالی آنچنانی زندگی می -

داره، ماشین خوب داره. من چند سال کار کنم که یه 

 اشین ساده بخرم؟م

 کمند! تو که اهل این چیزها نبودی! -
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 باالخره که چی؟ زندگی راحت بده؟ -

کنارم روی تخت نشست و دستش رو روی موهام 

خواستم مامان وارد بازی من و فاتح حرکت داد. نمی

بشه. این هم یه جور ازدواج بود دیگه. خواستگارهای 

دلیلی  من هم که سر کوچه صف نبسته بودند. مامان

 برای مخالفت نداشت. فقط پرسید: گفتی کیه؟

ی زن آقای سربان... فاتح رادین همتی. برادرزاده -

 سربان.

العملش رو ببینم. به صورتش نگاه کردم که عکس

کرد و دستش روی هام حرکت مینگاهش توی چشم

ای کم طرف دیگهموهام متوقف شده بود. نگاهش کم

ش رو گرفتم و گفتم: کشیده شد و توی فکر رفت. دست

 مامان!... چی شد؟

 خوای از این شهر بریم؟پلک زد و جواب داد: کمند، می
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 مامان! -

 نگاهم کرد.
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دونستم ترسش از اینه که فاتح من رو ازش بگیره؛ می

ای که ازش گرفته ذاشتم. من اون بچهولی من نمی

نم به گردوندم. این ازدواج و رفتبودند، بهش برمی

ی فاتح بهترین موقعیت بود. فاتح اگر قصد خونه

برگردوندن بچه رو داشت، تا االن مامان رو 

دووند. مامان دوباره گفت: ها؟ بریم یه جای سرنمی

 ریم.کنم، میدیگه؟ من خودم رو بازنشسته می

 ریم. چرا باید بریم؟جایی نمی -
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 خوای بری سر کار؟مگه نگفتی نمی -

دوباره برم... دیدی که، اومد دنبالم. از من شاید  -

خوشش اومده، خواستگاری کرده. مدیرعامله مامان. 

 چرا ردش کنم؟

مامان آه کشید و بلند شد. به طرف رفت. قبل از اینکه 

 در رو ببنده، گفتم: نگران نباش.

و روی صورتم دست کشیدم که خودم هم نگران خودم 

ده بودند و کوتاه نباشم. دیگه ماجرای فیلم رو فهمی

اومدند. باید از این موقعیت بهترین استفاده رو نمی

کردم، هم بردم. هم فاتح رو مجبور به پدری میمی

رسوندم، هم جون خودم ی مامان رو به مامان میبچه

بردم. بعد از تمام این کارها، رو از مهلکه در می

تونستم تکلیف فیلم رو هم روشن کنم. با تأکید سر می
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کون دادم. فیلم دست من بود و اگر طرف از ترس تا ت

 افتاد.اومد، هیچ اتفاق بدی برام نمیپای عقد جلو می

 9فصل_خورده_خط#

 �🌹🌹�پایان این فصل. 

 

. 

 10فصل 

با پیراهن سفیدی که مامان خریده بود، روی مبل 

های کردم به شوخیدونفره نشسته بودم و سعی می

ی نبود که توی اون شرایط خاله بخندم؛ اما خنده چیز

ی دیگه، با مردی سراغم بیاد. قرار بود تا چند دقیقه

ها عقد کنم که حتی کنار من ننشسته بود. مهمون

ها از شمار بودند. فقط سوده و خاله و دخترخالهانگشت

طرف ما و فاتح و مادربزرگ و ترانه از طرف رادین. 
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خاله، فاتح  های مامان همه اصفهان بودند.ی فامیلبقیه

ی فهموند که یا رابطهشناخت و این به من میرو نمی

مادر و پدرم رسمی نبوده، یا پدرم هیچوقت با 

ها اسم توی شناسنامه ی مادرم آشنا نشده. اینخانواده

اش وآمد کم مامان با خانوادهکرد و رفترو توجیه می

ی یه زن مخفی بودم و این حس بدی رو. من بچه

ی از پدر نداشتن بدتر بود. به گوشیم نگاه داد. حتمی

داد و عاقد هنوز کردم. ساعت شش عصر رو نشون می

نیومده بود. مامان طرفم اومد و سوده که کنارم روی 

ای نشسته بود، بلند شد. براش سر تکون مبل دیگه

دادم. مامان جاش نشست و آهسته زیر گوشم گفت: 

 پشیمون شدی؟

پرسید و یکی از سوال رو می یک هفته بود که مدام این

دالیلش سر نزدن رادین به من بود. توی این یک 

کنند. هفته، متوجه شده بودم که یه عده تعقیبم می
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فاتح خودش برای خواستگاری اومده بود. تو روی من 

پسر ما از وقتی دختر شما رو دیده، »و مامان گفته بود 

. با هم و من به خنده افتاده بودم« صبر و قرار نداره

های فاتح هرچی که تنها صحبت کرده بودند و حرف

بود، مامان رو نرم کرده بود. هر دو تصمیم رو واگذار 

کرده بودند به خودم و تصمیم من وارد شدن به این 

های منتظر مامان نگاه کردم و بازی بود. به چشم

 جوابش رو دادم: نه.

 آد سر جاش بشینه؟چرا نمی -

ه کرد. گوش خاله با ما بود، به اون طرف مبل اشار

 تر گفتم: هنوز که عاقد نیومده.آهسته

وشلوار و پیراهن و به رادین نگاه کردم که کت

خاکستری به تن داشت و با حالت عبوس صورتش، 

کرد. سرتاپا یه تیکه یخ شده بود! به من نگاه نمی
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هام رو کنندهدیشب بهش پیام داده بودم که تعقیب

اومد پا . جواب نداده بود. بدم نمیبفرسته پی کارشون

دونستم وگور بشیم؛ اما میپس بکشم و با مامان گم

کنند. اگر به قول دیگه کار از کار گذشته و پیدامون می

رفتیم، خیلی بهتر بود. مامان رادین محترمانه پیش می

نگاهی به فاتح انداخت و من مثل هر دفعه، زل زدم به 

هاشون رو ببینم. مامان صورت هر دو که تغییر حالت

پرسید: آقای سربان، کاش حاال که عاقد دیر کرده، 

 کردید خودشون رو برسونند.ها رو خبر میبچه
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ها رو این سومین باری بود که امروز مامان حرف بچه

کدوم رو رحمی تمام هیچکشید. فاتح با بیپیش می
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ها واب مامان رو داد: بچهنیاورده بود. نه دریا، نه دارا. ج

خارج از شهر هستند. متأسفانه نتونستند جلسه رو 

 رسیدند.کنسل کنند، وگرنه خدمت می

خواستم بلند بشم صورت مامان گرفت و حرفی نزد. می

ی فاتح مشت بکوبم. حتی یه نگاه دورادور به و به سینه

کرد. مامان موقع اش رو از مامان دریغ میبچه

دونستم معنایی ه رو بوسیده بود. نمیورودشون تران

هام رو کجا خوام، دستداره یا نه. فاتح گفت: عذر می

 تونم بشورم حاج خانوم؟می

ها، مامان فوراً بلند شد و با نشون دادن راهروی اتاق

 گفت: از این طرف بفرمایید.

خواستم یه چیزی رو بهانه کنم و دنبالشون برم؛ اما 

ت و پرسید: گفتی آقا دوماد خاله دوباره سمتم برگش

 چند سالشه؟
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گیج به خاله نگاه کردم و برای اینکه ضایع نباشه، یه 

 وسه چهار سال.چیزی پروندم: سی

خورد. یه خاله سر تکون داد. به رادین همین حدود می

لحظه ترسیدم که خاله با رادین شوخی کنه؛ ولی 

حواسش رو به حرف دخترش داد و به خیر گذشت. 

دم و با لبخندی به جمع کوچیک، سمت راهروی بلند ش

تر قدم ها رفتم. موقع نزدیک شدن، آهستهاتاق

برداشتم که گوش بدم. مامان و فاتح مشغول حرف 

تر بود: خود زدن توی راهرو بودند. صدای مامان واضح

 خواد!گه عروسی نمیکمند چی؟ هولش کردید، می

 خودش راضیه. -

 تو انداختی تو سرش. -

 دست خودمه.ی من. بغلآد خونهنترس، داره می -
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شد بیشتر از این به ورودی راهرو رسیده بودم و نمی

بیرون معطل کرد. وارد راهرو شدم. مامان سریع گفت: 

 آرم حضورتون.ی تمیز میجاست. االن حولههمین

 فاتح رد کرد: نه نه. زحمت نکشید.

یه چیزی  و من با لبخند کجی وارد اتاقم شدم که مثالً

بردارم. نزدیک در ایستادم. صدای فاتح به گوشم 

 خورد: قسمتشون این بوده، مانع نشو!

مامان جوابی نداد. وقتی صدای بسته شدن در 

سرویس رو شنیدم، دستم سمت رژ لب روی میز 

آرایش رفت و بازش کردم. مامان به اتاق سرک کشید 

 و پرسید: خوبی مامان؟

 بله. -

 قا.حوله دادم به آ -
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گفتم. مشغول رژ زدن شدم « اهوم»ابرو باال انداختم و 

 کنی؟و مامان گفت: رنگش رو عوض می

تازه حواسم به رنگ رژ جمع شد که زیادی تیره بود. 

پوزخندی زدم و گفتم: عوض کنم بلکه بیاد کنارم 

 بشینه.

مامان کف دستش رو طرفم حواله کرد و با خنده رفت. 

هام رو به هم زدم. دستی بین لبرژ رو کامل کردم و 

تر بشند. وقتی بیرون رفتم، موهام کشیدم که مرتب

رادین مشغول صحبت با موبایل بود و ترانه با 

 کرد.های استند تزیینی بازی میها و گلبادکنک

 10فصل_خورده_خط#

 

. 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

رنگ های صدفیبه طرف ترانه رفتم و یکی از بادکنک

ی بادکنک رو . دستهرو بیرون کشیدم و سمتش گرفتم

ای به هام نگاه کرد. حرکت بامزهگرفت و به لب

هاش داد و گفت: خوشگل کردی دل رادین رو چشم

 ببری؟

ها به خنده افتادم. لپش رو کشیدم و گفتم: این حرف

 رو کی یادت داده جوجه؟

 خندید و جواب داد: سامی.

و سریع حالت صورتش عوض شد و دستش رو روی 

هاش رو هام رو ریز کردم. چشمشملبش گذاشت. چ

درشت کرد و با بادکنک سمت فاتح دوید که از 

سرویس بیرون اومده بود. شونه باال انداختم و سر جام 

ی عکس و فیلمبرداری رو نشستم. سوده که وظیفه

برعهده گرفته بود، اشاره زد که ژست بگیرم. همین 
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کار رو کردم. مامان چای مادربزرگ رو عوض کرد و 

مادربزرگ با لهجه پرسید: اقدس چطورس؟ هنو سالی 

 به دوازده خونه آقاشه؟

اسم خاله وسطیم رو برده بود و مامان از ترس نگاهش 

هاش کرد. زل زدم به خاله که چشمرو از زمین بلند نمی

رو باریک کرده بود. فاتح دخالت کرد: مادرجان، ایشون 

 خانم هستند.مادر عروس

 کرد: مهین! اما مادربزرگ بدترش

ها رو معرفی کرده بودیم و کسی فقط خاله و دخترخاله

دونست این اسم مامان رو نبرده بود؛ چون خاله نمی

مالی کرد: اولین دیدار مامان با مادربزرگه. فاتح ماست

 بله مادرجان. مهین خانم هستند، مادر عروس.

من رو نشون داد. مادربزرگ به من نگاه کرد و سر 

 از همون فاصله گفت: عروس کی؟تکون داد. 
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فاتح آه کشید. مادربزرگ دوباره برگشت به عوالم 

خیال مامان شد. فاتح رو به خاله گفت: خودش و بی

 اش ضعیف شده.مادرم کمی حافظه

خاله با همدردی سر تکون داد و گفت: خدا شفاشون 

شاهلل... آخه ما هم یه خواهر داریم به اسم بده ان

 اقدس.

 .چه جالب -

 بله. -

مامان سر جاش برگشت و لبخندی روی صورت 

دونست؛ ولی من نشوند. به من نگاه کرد. خاله نمی

دونستم که به مادربزرگ معرفی نشده. خودم رو به می

اون راه زدم. چشمم به رادین افتاد که نگاهش به من 

بود. خوشحال بودم که حواسش به تلفن بوده و حرف 

ایل رو توی جیب بغل کت مادربزرگ رو نشنیده. موب
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انداخت و همون لحظه زنگ در شنیده شد. خودش 

سمت آیفون رفت و بازش کرد. کمی بعد عاقد به 

کرد، وارد همراه مردی که دفتر و دستکش رو حمل می

آمد گفتیم. من شد. همه بلند شدیم و سالم و خوش

شال حریرم رو روی سر انداختم و موهام رو کنارش 

  همراهش داخل نیومده بود.مرتب کردم. مردِ
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ام نشوند که از اول آقا رو کنار شوهرخالهفاتح حاج

مجلس تا االن فقط مشغول میوه پوست کردن بود و 

شد. ام میهر بار نگاه کردن به بشقابش باعث خنده

جا شدند و سمت مامان و خاله رفتند. ها جابهدخترخاله

کرد و کنار عاقد نشست. با نشون فاتح ترانه رو بغل 
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دادن فیلم جرمشون تهدیدش کرده بودم؛ اما هیچ 

ای از اجبار توی صورت فاتح نبود. لبخند نشونه

کوچیکی هم داشت. سر چرخوندم و خیره شدم به 

های رادین که انگار خیال نشستن کنار من رو چشم

طرف پذیرایی نگاهش به من بود. نداشت. هنوز از اون

تم رو کنار روی مبل گذاشتم و منتظر موندم. کف دس

شدم؛ اما کرد، بلند میی دیگه معطل میاگر چند ثانیه

تکونی به خودش داد و مسیرش رو از بین میز و 

ها باز کرد. خودش رو کنارم روی مبل انداخت و صندلی

 به عاقد چشم دوخت.

آقا بساطش رو باز کرد و مثل اینکه از قبل توجیه حاج

های پیش از چینی و شوخی و صحبتاشه، مقدمهشده ب

خطبه رو فاکتور گرفت. رفت سر اصل مطلب: بنده کمی 

خانم و آقاداماد رو تأخیر داشتم، بیشتر از این عروس
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ها یه صلوات بلند منتظر نذاریم. برای خوشبختی جوون

 ختم کنید.

اهلل شروع کرد. آقا با بسمهمه صلوات فرستادند و حاج

بودن پدرم رو خودشون حل کرده بودند. عمداً ی نقضیه

ی باالی سر رو کنار گذاشته بودیم قند سابیدن و سفره

که اصالً به من و رادین و دلیل اینجا نشستنمون 

خواستم بهش پیام بدم که اومد. همون دیشب مینمی

ترسیدم. همچین پشیمون شدم؛ اما از برخوردش می

قدرها هم دستم اون داد که کم آوردم وکاری نشون می

پر نیست. دوباره به فاتح نگاه کردم. هیچ پدری بد 

خواست. حتی به مامان هم قول داده دخترش رو نمی

برد پیش خودش. جلوی رادین بود. داشت من رو می

 اومد.درمی
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عاقد ادامه داد و خطبه به من رسید. ترس برم داشت. 

 هاش سرخ شده بود.به مامان نگاه کردم که چشم

ام، خیلی کالسیک گفت سوده از کنار دخترخاله

عاقد دوباره تکرار کرد و این «. عروس رفته گل بچینه»

رادین «. عروس رفته گالب بیاره»ام گفت بار دخترخاله

سمتم سر چرخوند و دلم آشوب شد. عاقد برای بار 

وگالبی نمونده بود که من بیارم. سوم پرسید و دیگه گل

کردند. سرم رو پایین انداختم. همه به من نگاه می

دست رادین روی دستم نشست. امروز دستکش چرم 

خاکستری پوشیده بود، همرنگ کتش. فشاری به 

دستم آورد و من سر بلند کردم. فشار دستش بیشتر 

 ی بزرگترها بله.شد. جواب دادم: با اجازه
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اش لهجمع صلوات فرستاد و عاقد ادامه داد. هنوز جم

آقا گفت. حاج« بله»درست تموم نشده بود که رادین 

عقد رو تموم کرد و به همین راحتی یه ازدواج مسخره 

شکل گرفت. در کمال ناباوری، قلبم آروم شد. انگار که 

ام جا پر کشیدند. شوهرخالهها یکتمام دلواپسی

 ای هم داره!شوخی کرد: ماشاهلل دوماد چه عجله

شد و همه شروع کردند به تبریک ی جمع بلند خنده

گفتن. دستم رو از زیر دست رادین بیرون کشیدم. 

بندیشون های روی میز افتاد که بستهنگاهم به هدیه

شبیه هم بود. مشخص بود که همه رو یه نفر خریده. 

ی ها رو از روی میز بلند کردم که با سلیقهست حلقه

ی من انتخاب نشده بود. بازشون کردم. یه حلقه

تر. به رادین نگاه کردم. ی سادهدار و یه حلقهنگین
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رسید که حلقه توی تر از چیزی به نظر میحوصلهبی

دستم بندازه. خودم بیرون آوردم و توی دستم انداختم. 

ها بود. حتماً متوجه هام روی نگیننگاه دخترخاله

میلی رادین هم شده بودند. نفسم رو بیرون دادم و بی

ین رو بلند کردم که حلقه بندازم؛ ولی دست چپ راد

دستش رو عقب کشید و از جا بلند شد. خاله و 

ام به هم نگاه کردند و سوده گفت: عکس شوهرخاله

 چی؟

ساعد رادین رو گرفتم که بشینه. همین کار رو کرد. 

تر شدم و سوده عکس انداخت. مامان برای نزدیک

گاه کردم. ی جلوم نبغل کردنم اومد. به تزیینات ساده

زدیم و تمام. اگر فاتح حقیقت رو چند تا امضا می

گفت، کار به رو کردن فیلم و اتفاقات بعدش می

 کشید. حاال مجبور بودم با جریان آب پیش برم.نمی
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قع ها رو با آویز توی چمدون چیده بودم که مولباس

تر باشم. مامان درحال چیدن بیرون آوردن راحت

زدیم. دوباره مجبور کدوم حرف نمیکشوهام بود. هیچ

شده بود مرخصی بگیره. سمت پنجره رفتم و نگاهی به 

حیاط پشت ویال انداختم. رادین داشت با دو سه تا مرد 

زد. یکیشون همون مرد توی گلخونه دیگه حرف می

ستاده بودند که روی آبش بود. کنار استخر آبی ای

ی چی های خشک افتاده بود. معلوم نبود دربارهبرگ
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زنند. صدای مامان به گوشم خورد: کمند، حرف می

 خوبی؟

 نگاهم رو به مامان دادم و گفتم: آره.

 مطمئنی؟ -

جلوی کشوها نشسته بود. ادامه داد: چرا انقدر عجله 

ن ذاری... االخوام چیزی بگم، نمیکنی؟ هی نمیمی

 آم.ی اوالدم برنمیکنند من از پس جهیزیهفکر می

 ای؟!شون پر از اثاثه، چه جهیزیهخونه -

گرده بگی زبونت نمی«... شونخونه»گی خودت می -

 «.امخونه»

 مامان، اینطوری پیش اومده دیگه. -

 اش؟!هنوز عقدید، چرا اومدی خونه -
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بودیم؟ قرار نیست عروسی بگیریم. مگه حل نکرده  -

 کشی؟چرا دوباره حرفش رو پیش می

چیز شک صورت مامان منقبض شد. باید هم به همه

دونستم چرا کرد. خود من هم شوکه بودم و نمیمی

دونستم ظرف چند هفته، کارم به اینجا کشیده! فقط می

بازه منم. مامان که اگر ضعف نشون بدم، اونی که می

اتاق رو نشونم دوباره مشغول شد. دیشب فاتح این 

داده بود که بپسندم. وسایلم رو بازنکرده توش گذاشته 

ی بودم تا امروز سر فرصت بچینمشون. مامان کله

سحر سر رسیده بود که اوضاع رو چک کنه و با هم 

وسایل رو بچینیم. سوده رو خبر نکرده بودم که پاش 

تر رفتم و آهسته گفتم: به این خونه باز نشه. نزدیک

گران چی هستی؟ خونه پر از آدمه. مادربزرگ مامان، ن

ی کوچیک دارند، چه اتفاق بدی ممکنه پیر دارند، نوه

 اینجا بیفته؟
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کرد. مامان نگاهش رو به لباسی داد که داشت تا می

 فقط گفت: اتاق مهمون رو بهت دادند.

نفس عمیقی کشیدم. حتی اتاق خود رادین رو ندیده 

نزده بود. با اینکه یه بودم. از دیشب تا االن هم سر 

اومد، من خوشحال بودم. احترامی به حساب میجور بی

کاری به کارم نداشت. خیال مامان رو راحت کردم: اگر 

بنا به ازدواجم بود، این بهترین گزینه بود که من هم 

چسبیدم بهش. یه نگاه به من بنداز! خودت قبول 

 نداری؟

سالح رو  هام واقعیت داشت... اگر اوندرواقع حرف

توی دست رادین ندیده بودم. مامان جواب نداد. دوباره 

 ها شدیم.مشغول لباس
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دادم به فاتح تا از این به بعد، باید تمام حواسم رو می

باالخره اعتراف کنه که پدرمه، من و مادرم رو به 

رسمیت بشناسه و من رو به خواهر و برادرم معرفی 

نبود. فقط باید احساساتش رو درگیر کنه. کار سختی 

کردم که خودش پا پیش بذاره. اگر انقدر سنگ بود می

ای وقت اوضاع جور دیگهکه باز هم ساکت بمونه، اون

دادم چه کارهایی رفت و من نشونشون میپیش می

 آد. اخمی کردم و سر تکون دادم.ازم برمی

 وآمد از راهرو به گوشم خورد وکمی بعد صدای رفت

فوراً بیرون رفتم. رادین رو دیدم که دری رو باز کرده 

ی باالی بود. به همون طرف راه افتادم. راهروی طبقه

ها باز ویال بلند و عریض بود و از دوطرفش در اتاق

شد. هر کدوم مخصوص یکی از اعضای خانواده می
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بود. پشت سر رادین وارد اتاق شدم. بزرگ و جادار 

ی تهش که اتاق رو شبیه ا تیکهبود. تراس نداشت؛ ام

L کرد، کامل از شیشه پوشیده شده بود و چون از می

جایی دید نداشت، پرده نصب نکرده بودند. وسایل 

چوبیش مثل اتاق مهمان مشکی بود. اینجا هم فرش 

ی خودشون رو انداخته بودند. رادین به طرفم کارخونه

چرخید. نگاهم رو از اطراف گرفتم. پرسید: چی 

 خوای؟یم

 ری سر کار؟کِی می -

 فقط نگاهم کرد. ادامه دادم: من هم ببر، تاکسی نگیرم.

قدمی به طرفم برداشت. خواستم دوباره تکرار کنم که 

 گفت: کجا؟

 سر کار. -

 چه کاری؟! -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پوزخند زدم. خودش ادامه داد: اخراج شدی.

روی صورتم دست کشیدم. ابروهاش توی هم رفت. 

کرد و مشغول پوشیدنش  سمت کت روی تخت حرکت

روی پلیور یقه متوسطش شد. گفت: من دوست ندارم 

 زنم کار کنه.

ی بلندش کردم. داشت جلوی آینهگیج نگاهش می

 کرد. گفتم: عه؟!موهاش رو مرتب می

ی کوتاه به طرفش رفتم. چیز زیادی روی میز آینه 

مونه. نبود. گفت: شناسنامه و مدارکت پیش من می

. اگر چیزی الزم داشتی، دریا برات ریبیرون نمی

 گیره.می

خواست به زبون ای هم بود که نمیو حتماً قوانین دیگه

 بیاره. پرسیدم: منظورت اینه که اینجا حبسم؟

 آره! -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هام زل زد. اضافه کرد: برس رو کنار گذاشت و به چشم

 خودت خواستی.

 ی من این نبود! من گفته بودم دارا...خواسته -

ام دارا هم نبود. له رو خوردم؛ چون خواستهی جمو بقیه

خواستم و اوضاع جوری رقم خورده بود من پدرم رو می

اش این بشه. حرفی نزد. اخم کردم و بیرون که نتیجه

هام رو توی راست سراغ مامان که لباسرفتم. یک

های خالی نگاه ها و ساککمدها چیده بود و به چمدون

 وای بمونی؟خکرد. پرسید: واقعاً میمی

- ... 

 آی خونه؟با من نمی -

 مامان... -

 خوای جمع کنیم برگردیم؟ ها؟می -
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خواستم دلواپس من بمونه. با سر رد کردم و گفتم: نمی

نه مامان جان. همه که نباید جشن عروسی بگیرند. من 

 و رادین دوست نداریم.
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مورد تفاهم به این فکر کردم که قطعاً توی این یه 

ی جمع و شلوغی رو کدوممون حوصلهداشتیم. هیچ

کرد. دستش رو زل نگاه مینداشت. مامان هنوز زل

رفتیم، تمام که با هم از اتاق بیرون میگرفتم و درحالی

هایی رو که قبالً گفته بودم، تکرار کردم: از من حرف

اند، شغل عالی داره، ی خوبیخوشش اومده، خانواده

 کردم؟م که بد نیست. چرا نباید قبول میظاهرش ه
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در رو پشتمون بستم و مامان جواب داد: چون دوسش 

 نداری.

و نگاهش محو پشت سرم شد. برگشتم و چشمم به 

ها بود. سری برای مامان تکون رادین افتاد. جلوی پله

داد و با نگاه کوتاهی به من، پایین رفت. مامان آهسته 

 گفت: شنید؟

 نه. -

ها حرکتش دادم و اضافه کردم: دوست هبه طرف پل

 هاست.داشتن و نداشتن مال بچه

ها پایین رفتیم که به مامان دیگه ادامه نداد. با هم از پله

شد. همون البی که البی پشت در اصلی ویال ختم می

دو سری پله ازش سمت سالن پایین ویال کشیده 

شد. رادین و دریا پشت در مشغول صحبت بودند. با می

دیدن ما ساکت شدند. دریا به مامان خیره شده بود و 
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کرد. مامان پالتوش رو سرتاپاش رو ورانداز می

وجور کرد و روش دست کشید. برای اینکه جمع

خیالش راحت بشه، سمت رادین رفتم که مثالً 

اش کنم. خواستم دستش رو بگیرم که پس بدرقه

وش هام رو روی هم فشار دادم و به بازکشید. دندون

آویزون شدم. سمت در کشیدمش و آهسته گفتم: اون 

 فیلم یادت رفت؟ مراقب رفتارت باش!

در رو باز کردم. با ابروی باالرفته نگاهم کرد و گفت: 

 های فیلم رو جمع کنم چی؟نسخه

 تونی.نمی -

 کنم!سالخیت می -

 تونی!نمی -

 برگرد تو. -

 ام تا جلوی دره؟محدوده -
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ان و دریا برگشت و کوتاه گفت: جواب نداد. سمت مام

 خدافظ.

هر دو خداحافظی کردند و رادین بیرون رفت. با لبخند 

سمتشون برگشتم. مامان گفت: برم زودتر. یه سر به 

 مدرسه بزنم.

و به صورت دریا خیره شد که شاید تعارف به موندن 

چلوند. دریا فقط هاش میبزنه. کیفش رو بین دست

 گفت: به سالمت.

هم های سالن رفت. صورت مامان بهف پلهو به طر

جوری که ریخت. گفتم: بمون، یه چیزی بخوریم. این

 شه.نمی

کرد، جواب داد: بذار که بغلم میبا سر رد کرد و درحالی

 جا شدی.واسه بعد که جابه
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روبوسی کردیم. اصرار نکردم. براش تاکسی گرفتم و 

جاش طرف سالن پایین راه افتادم تا دریا رو سر 

ها، گفت: میز صبحونه بنشونم. ترالن با دیدنم روی پله

 رو چیدم خانوم.

، ابروش باال رفت. سر تکون دادم و «خانوم»و با گفتن 

سمت میز غذاخوری رفتم که دریا و ترانه یه طرفش 

اش. انواع نشسته بودند و مادربزرگ و مریم طرف دیگه

یکی  های صبحانه روی میز بود. سالم دادم وخوراکی

 ها رو بیرون کشیدم که دریا گفت: اونجا نه.از صندلی
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ای رو نشون داد و اضافه نگاهش کردم. صندلی دیگه

 کرد: اونجا.
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 وقت؟پیشونیم چین افتاد و پرسیدم: چرا اون

ات رو اونجا گذاشتم. نیست که ما سر عقد هدیه -

 نبودیم.

ای نشستم همون صندلیابروم رو باال فرستادم و روی 

که اشاره زده بود. یه ساک کوچیک هدیه کنار فنجون و 

دستی بود. تشکر کردم و جعبه رو از داخل ساک پیش

 درآوردم. ترانه به حرف اومد: بازش کن.

نگاهی به جمع کوچیک انداختم و متوجه نیشخند مریم 

رنگ شدم. در جعبه رو باز کردم. چشمم به ست طالیی

جاش کردم. ترانه به جلو خم شده ی جابهافتاد و کم

 بود. جعبه رو نشونش دادم. گفت: چه قشنگه.

روی گردنبند دست کشیدم. واضح بود که جنسش از 

ای از فنجونش طال نیست. به دریا نگاه کردم. جرعه

 آد!خورد و گفت: دقیقاً بهت می
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 دند. ممنون.دهنده رو نشون میها درون هدیههدیه -

افتاد و دریا نگاه چپی بهش انداخت.  مریم به خنده

قوری رو از وارمر برداشتم و برای خودم چای ریختم. 

 خواد دستیار جدید بیاره؟دریا دوباره گفت: می

کرد. جواب ندادم. ادامه داد: شاید همون به من نگاه می

 قبلی رو برگردونه!

هام رو فشار دادم. معلوم بود برای ناراحت کردن لب

خواست میخش رو از همین اول محکم یگه. ممن می

ی یه کار به اون بکوبه. پی حرفش رو گرفت: از عهده

 سادگی برنیومدی!

منظورش کاری بود که توی سرویس بهداشتی شرکت 

ازم خواسته بود. اینکه مردی رو به هوس نندازم! 

خندیدند. زدند و میمادربزرگ و ترانه با هم حرف می

راب کنم؛ ولی انگار دریا دوست نداشتم جو میز رو خ
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ره همون قبلی رو قصدش این بود: حاال می

 گردونه.برمی

 مشکل شما چیه؟ نکنه عاشق شوهر منی؟! -

ی مریم بلندتر شد و گفت: عوضش خونه از خنده

 نواختی دراومد.یک

کرد. دریا جوابم رو داد: نه! ولی قسم به من نگاه می

حذف  ها روخوردم نذارم به عشقش برسه. خیلی

 کردم.

دونست هاش بود. یعنی خوب میلبخند کجی کنج لب

عشق رادین چه دستیار قبلیش باشه و چه نباشه، من 

یکی نیستم. مشغول آماده کردن نون تست و مربا 

شدم. بحث از من دور شد. مریم گفت: ریحانه کی 

 آد، جمعمون جمع بشه؟می
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دید گازی به نون زدم و دریا جواب داد: ریحانه ندید ب

نیست که با یه عقد لنگر بندازه! تا نامزدی و عروسی و 

آد اینجا... تازه اگه قبول کنه کوفت و زهرمار نگیره، نمی

 بیاد اینجا.

نفسم رو فوت کردم و زل زدم به صورت دریا. دریا 

 پوزخند زد و گفت: منظورم تو نبودی البته.

مریم حرفش رو تکمیل کرد: آخه آخر هفته جشن 

 اریم.نامزدی د

 مبارک باشه. -

ای از چای خوردم. یادم افتاد که برای چی و جرعه

اینجام. بد نبود حاال که نه فاتح بود و نه رادین، تا 

شد تحقیق کنم. پرسیدم: حتماً براتون جایی که می

 سخته که برادرتون از پیشتون بره.
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اخت. ام تعجب کرد. ابرو باال انداز لحن بدون کنایه

 ره؟ترانه پرسید: دایی می

دریا دستی به موهای روشن ترانه کشید و گفت: نه 

 مامانم.

 قدرها نزدیک نیستم.رو به من ادامه داد: من و دارا اون

مریم زحمت من رو کشید و پرسید: واه! چه عجیبید 

 شما!

چرا عجیب؟ مگه برادرهای تو یه ساله حالت رو  -

 افتاده؟!نپرسیدند، اتفاقی 
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که چاقوش هاش داد و درحالیمریم چرخشی به چشم

نداخت، گفت: ما دوقلو رو با صدا توی ظرف پنیر می

 نیستیم!!

دستم از حرکت ایستاد و فنجون رو پایین گذاشتم. 

تونستم لقمه رو بجوم. و من حتی نمی« دوقلو»گفته بود 

به صورت دریا خیره شدم که اهمیتی به ناراحتی مریم 

خورد. واقعاً شبیه ده بود و داشت کالباسش رو میندا

 دارا بود. لقمه رو به زور قورت دادم و گفتم: دوقلو؟

دونی؟ همه نگاهم کردند و ترانه جواب داد: مگه نمی

 مامانم با دایی قله.

خودش رو جلو کشید و خندید. روی پیشونیم دست 

کشیدم و به ظرف و ظروف خیره شدم. اگر دوقلو 

ای باشند که تونستند اون بچهکدوم نمییچبودند، ه
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تر گفتم: خواهر و برادر فاتح از مامان گرفته. آهسته

 ای ندارید؟دیگه

 کنی؟جیم میچرا سین -

نگاهش کردم. دستش رو توی هوا تکون داد و گفت: 

 نه تا جایی که بدونیم!

هاش و به مریم زل زد. مریم که نیشش باز بود، دست

 به من جواب داد: نه. رو باال گرفت و رو

ها پا تند همون لحظه از جا بلند شدم و سمت پله

 کردم. صدای دریا بلند شد: کجا؟

 سر کار. -

 چی؟ -

 رم شرکت، سر کارم.برگشتم و تکرار کردم: می
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دونست دو تا مرد دریا جلوم رو نگرفت. شاید چون می

شند. درست مقابل در ایستاده جلوی در حیاط مانعم می

که بازش نکنم. سر یکیشون که موی بلند  بودند

خوام برم شرکت، پیش شده داشت، داد زدم: میبسته

 شوهرم!

شه دیگه. گفتند شما تو خونه گم نمیخانوم می -

 بمونید.

 حق حیاط اومدن چی؟ ندارم؟ -

 به من چیزی نگفتند. -

 پررو! باز کن! -

کردند. آخر تر از قبل، به هم نگاه میمردها عصبانی

یکیشون گوشی رو بیرون آورد و دور شد. بعد از چند 

 بره.جمله و نگاه به من، برگشت و گفت: داوود می
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به مو بلنده اشاره کرد. از هیچی بهتر بود. اخمی کردم 

رفتم و فاصله گرفتم تا داوود ماشین رو بیاره. باید می

آوردم. خواهر یا برادرم شرکت و سر از کارشون درمی

مامان گرفته بودند و حتی توی ویال کنار خودشون رو از 

داشتند! شاید فاتح اون رو هم الیق بزرگ نگه نمی

هام بخار دید. از گوشهای خودش نمیشدن با بچه

خواستم سر یه نفر داد بزنم. زد و فقط میبیرون می

ماشین جلوی پام نگه داشت و من سر داوود بیچاره 

 خالی کردم: دو ساعته منتظرم!
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نگاهی به صورت رادین انداختم که توی نور کم 

شد. با لجبازی برش های اطراف، خوب دیده نمیچراغ
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رویی با ی روبهگردونده بودم و حاال خودم حوصله

تونستم بگم پشیمون کس رو نداشتم؛ ولی نمیهیچ

اومد. وارد حیاط شدم. دو تا ماشین دیگه پشتمون می

های توی باغش رو روشن که فقط المپ ویال شدیم

جور تزیینات خزی نداشت. چند تا گذاشته بودند و هیچ

ها رو داخل آورده بودند. چند های مهموناز ماشین

کردند. وگو میزدند و گفتنفری توی باغ پرسه می

رادین آه کشید و پیاده شد. از ماشین بیرون زدم. بدون 

یم. صدای حرف و نگاهی سمت ویال حرکت کرد

شد. وارد البی پشت در موزیک از داخل شنیده می

اومد. تر میشدیم. حاال سروصدای سالن پایین واضح

شده برای مراسم بود، ی اضافهپسر جوونی که از خدمه

سمتمون اومد که راهنمایی کنه. رادین گفت: به آقای 

 سربان بگو، رادین برگشت.
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بل در باال رفتیم. های مقاپسر سر تکون داد و ما از پله

من سمت اتاق خودم راه افتادم و رادین سمت اتاق 

جا خودش. کیفم رو روی تخت انداختم و همون

نشستم. هنوز از استرس و دویدن توی جنگل خسته 

رفتم پایین. موبایل زنگ بودم. با این حال باید می

 خورد. از کیف بیرون آوردم و جواب دادم: سالم سوده.

 رسیدی؟ االن تهرانی؟سالم.  -

 آره. خوبم. -

 مشکلی نیست؟ -

 نه. تو چی؟ بابات دیگه چیزی نگفت؟ -

 ره.یه کم غر زد. بابامه دیگه، یادش می -

یه بار دیگه عذرخواهی کردم. توی راه حرف زده 

کردم و به پدرش توضیح بودیم. باید یه دلیلی جور می

افظی دادم که چیزی رو از چشم سوده نبینه. خداحمی
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کردیم. دراز کشیدم و به سقف زل زدم. صورت رادین 

شد. سرم رو محکم تکون از جلوی چشمم پاک نمی

کردم تا از دادم و بلند شدم. باید سر خودم رو گرم می

ها رفتم. یه کاور درآوردم و یادم بره. سراغ کمد لباس

از اتاق بیرون زدم که دوش کوتاه بگیرم. چهل دقیقه 

ن آبی کوتاهم جلوی آینه ایستاده بودم و با بعد، با پیراه

رفتم. عمداً زخم رو نپوشونده بودم. خط چشمم ور می

همین دیروز سرش بحث کرده بودیم و کارمون به آب 

پاشیدن به صورت همدیگه کشیده بود. به هر حال، 

کردند. من خیال جراحی طوری قبولم میباید همین

راغ ریمل رفتم. نداشتم. خط چشم رو کنار گذاشتم و س

چند بار کشیدم و به صورتم نگاه کردم. آرایش تیره، 

داد. هام رو بیشتر نشون میدرشتی و رنگ چشم

ترین رژ رو برداشتم. دستی به موهای تیره

ترشون کردم. عطر ام کشیدم و مرتبسشوارخورده
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پاشیدم و تمام. از اتاق بیرون رفتم. دریا و مریم توی 

ه بودند و زیر نور لوستر رسماً راهروی بلند ایستاد

درخشیدند. دریا با دیدن من جلو اومد و گفت: می

 خوای بیای؟طوری میهمین

 جا خوردم و ایستادم.
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های منفیم سر چرخوندم و دنبال رادین گشتم که حس

ای لم رو سرش آوار کنم. دورتر از جمع، روی کاناپه

داشت لباسم رو سوراخ داده بود و نگاه مستقیمش 

کرد. کمی طول کشید تا نگاهم رو بگیرم و راه می

ها پایین اومده بودند. بیفتم. دریا و مریم هم از پله

سمت یکی از میزهای پذیرایی رفتم و لیوانی برداشتم 
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تا با یه چیز خنک خودم رو آروم کنم. فاتح داشت 

کرد. وبش میاومد و با چند نفر خوشطرف میاین

ای از سودا خوردم و دونستم هدفش منم. جرعهمی

کردم به خاطر لباس منتظر موندم. بهم رسید. خیال می

بازخواست کنه؛ ولی لبخند بزرگی داشت. حالم رو 

دونه چی بین خواست فکر کنم که نمیپرسید. دلم می

من و رادین گذشته... که وقتی من رو دست 

ش از بابت سپرده، خیالی روانی زنش میبرادرزاده

سالم برگشتنم راحت بوده. جواب دادم: خوبم... فعالً 

 خوبم.

هاش نگاه کردم. راه افتاد که من هم حرکت به چشم

کنم. پرسید: چیزی پیش اومده؟ قرار نبود برگردید، 

 باره برگشتید!یه

 از رادین نپرسیدید؟ -
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 رادین که سرخوش بود. -

ی مشکی دوباره به صورت رادین خیره شدم. تاکسیدو

پوشیده بود و طبق معمول کلی اکسسوری داشت. 

ی کراوات و اون ساعت، دستکش، زنجیر جیب، گیره

ی گوش. انگار نه انگار که مدیرعامله و های لبهحلقه

نباید مثل اوباش بگرده. کسی طرفش رفت و نگاهش 

رو از من گرفت. فاتح دوباره گفت: باهات در میون 

 گذاشته؟

تر شده بود و به پایین دش پررنگسر چرخوندم. لبخن

کرد. متوجه منظورش نشدم و پرسیدم: دامنم نگاه می

 چی رو؟

هام داد و بعد از کمی مکث، گفت: نگاهش رو به چشم

 هیچی... هیچی، گفتم شاید با هم... حرف زده باشید.
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ام، اون چه حرفی؟! من عروس زوری این خانواده -

 هم دنبال نجات خودشه. همین.

یقی کشید و چیزی نگفت. به دو مرد مسن نفس عم

پرسی کردیم؛ اما نگاه رسیدیم. معرفی کرد. احوال

مردها مدام روی زخم صورتم بود. فاصله گرفتیم. از 

های زیر اسپیکرها دور شده بودیم و چشم من به فرش

خواست حاال که با من خلوت کرده، حرف پا بود. دلم می

جای خونه گفتم: همهپیش بکشم و با هم آشناتر بشیم. 

 های خودتونه.پر از فرش

دستش رو پشتم گذاشت و جواب داد: اگر من به کارم 

 کنه؟اعتماد نداشته باشم، کسی اعتماد می

های سر تکون دادم. ادامه داد: پسرم روی فرش

 گیره، چی بهتر از این؟شرکت خودش جشن می

 دونید مادر من هم بافنده است؟می -
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نگاهش رو گرفت. با دست  به صورتش زل زدم.

 ی پیشونیش، جواب داد: جداً؟کشیدن به گوشه

های سنتی پدرتون ها پیش توی کارگاهبله. سال -

 کرد. توی اصفهان.کار می
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پسر خواست پیاده بشه و در رو برام باز کنه که خودم 

 باز کردم و عقب نشستم. بلند گفتم: بجنب!

افتاد و سرعتش رو باال برد. طول مسیر به داوود راه 

سکوت و حرف زدن داوود پشت تلفن گذشت. باالخره 

ی شرکت شدیم و توی پارکینگ وارد محوطه

ساختمون اداری پیچیدیم. قبل از پیاده شدن پرسیدم: 

 کنید؟شما هم تو همین شرکت کار می
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به عقب چرخید. ظاهراً از مؤدب شدن ناگهانیم تعجب 

 . جواب داد: نه.کرده بود

 کار داشتید؟پس تو ویال چه -

اش رو ریز کرد و گفت: کار من های تیرهچشم

 جاست.همون

 چی؟ -

 کار دیگه. -

 کار؟چه -

 کار. -

ای رفتم و پیاده شدم. البته که قرار نبود روز غرهچشم

ی دلشون رو برای من باز کنند؛ ولی من اول سفره

انسور پرسنل شدم و آوردم. وارد آسباالخره سر درمی

شال و پالتوی مشکیم رو مرتب کردم. باالی زخم کمی 
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پوست شده بود. شاید از سرما بود، شاید از پوست

ی آخر رسیدم. مثل همیشه استرس این مدت. به طبقه

خلوت بود. از دور چشمم به دارا افتاد که جلوی در یکی 

ز زد. روم رو برگردوندم و اها با کسی حرف میاز اتاق

کنارشون رد شدم. هنوز کار زشتش رو فراموش نکرده 

بودم. چیزی به زن گفت و دنبالم حرکت کرد. توی 

خورد، راهروی بعدی پیچیدم که به دفتر مدیرعامل می

بازوم رو نگه داشت. چرخیدم و به صورت هم خیره 

شدیم. مثل من اخم داشت. دست پیش رو گرفت: تا 

 ثابت کنی؟ عقد پیش رفتی؟! که مثالً چی رو

 هیچی. -

شه، دنبال پول بودی، نه؟ دیدی از من آبی گرم نمی -

 چسبیدی به رادین.

 البد. -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 پس قیافه نگیر، هرکی دنبال منفعت خودش بود. -

سرم رو با تأسف تکون دادم و برگشتم؛ ولی دوباره 

 گفت: ببین...

هاش باز شده بود. با حرکتی کرد و جلوم ایستاد. اخم

ری به حرف اومد: کمند، شیش ماه بود تلحن مالیم

ذاشتند با ریحانه باشم. تو فکر یه راه حل ها نمیاین

 بودم که... که...

اش رو تموم کردم: که من رو ساکت شد. خودم جمله

دم که به تب دیدی، گفتی مرگ رو نشونشون می

 راضی بشند!

به جای خجالت کشیدن و انکار کردن، زیر خنده زد. 

درشت کردم و سمت در دفتر رادین راه هام رو چشم

 افتادم. دوباره دنبالم اومد و گفت: نه اونطوری.

 جلوی در برگشتم و گفتم: چطوری؟
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 فکر کن در حقم یه خواهری کردی. -

توی سرم طنین « خواهر»به صورتش نگاه کردم و 

 خب.انداخت. دلم به رحم اومد. جواب دادم: خیله

 صلح کنیم؟ -

ی توی دستش انداختم و نگاهم به حلقهشونه باال 

افتاد. حتماً بعد از کلی کلنجار به هم رسیده بودند و 

 ی همین هفته نامزدیشون بود.ذوق داشتند. جمعه
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خواستم در رو باز کنم که گفت: رادین تو دفتر نیست. 

 باالست.
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با انگشت سقف رو نشون داد و اضافه کرد: رو پشت 

 بومه.

 اهوم. -

پول خوبه؛ ولی نه به قیمت رادین! سعی کن خودت  -

 رو تو دردسر نندازی!

های با ابرو تأکید کرد. سر تکون دادم و به طرف پله

ای بینمون کنار آسانسور مدیرها رفتم. حرف دیگه

ای بوم شیشهها باال رفتم. در نیمهردوبدل نشد. از پله

جور نیمکت و هیچباز بود. به بیرون سرک کشیدم. 

گاردنی در کار نبود. یه بوم ساده با صندلی و روف

در، کنار بههای کوتاه دورش. رادین پشتدیواره

کرد. ی بوم ایستاده بود و به پایین نگاه میی لبهدیواره

تر شدم و سرفه کردم. بدون اینکه برگرده، نزدیک

 گفت: ماشین داوود رو دیدم.
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 اومدم سر کارم.تر رفتم و گفتم: نزدیک

 هام رو زدم!چهل دقیقه پیش حرف -

کنم. گم نسبتی داریم، فقط کارم رو میبه کسی نمی -

 آم.هات هم نمیجلوی مهمون

 کس نیا!جلوی هیچ -

دونستم چه جوابی بدم. به طرفم و سمتم چرخید. نمی

هاش پشتش قفل بود. ادامه داد: جلوی راه افتاد. دست

 ا.این و اون طرف من نی

قدمی به عقب برداشتم و گفتم: تو هم وقتی کسی 

 نیست، طرف من نیا!

 همچین قراری نداشتیم! -

هاش بود... روی خط طبیعی انتهای نگاهم به چشم

اش هاش... روی چند تار خاکستری کنار شقیقهچشم
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ی ی نازک اللهکه تا حاال ندیده بودم... روی سه حلقه

ده. ف گوش نمیگوشش. دوباره جلو اومد که بگه حر

دیگه رو بیاری تونی یکیپرسیدم: ناراحتی که نمی

 جام؟

تونی جای صدای زنگ موبایلش بلند شد. گفت: تو نمی

 کسی رو بگیری.

 مونم.من به هرحال سر جام می -

 یعنی بیخ گوش من... باشه بمون! -

دستش رو بلند کرد که نخ افتاده روی پالتو رو برداره. 

که به طرف در بوم م و درحالیفوراً رو برگردوند

ی من رفتم، گفتم: فقط یادت نره زندگیت به اشارهمی

 بنده.

جا جواب تلفنش رو داد. وارد راهرو شدم و از همون

نگاهش کردم. مشغول صحبت با گوشی بود. مطمئن 
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بودم از کار و بار فاتح باخبره. من انقدر دور و برش 

ن تشکیالت زدم که بفهمم. حتماً زیر ایپرسه می

ذاشتم موفق، هزار جور جرم خوابیده بود. من نمی

ی مامان کنارشون از دست بره. هیچ ی گمشدهبچه

بعید نبود که یه سالح هم دست اون داده باشند. به 

تونست من کلید دفتر توی مشتم نگاه کردم. کسی نمی

 رو از کارم بیرون کنه.
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های رادین چشم باز کردم و مثل هر درست توی چشم

هاش چقدر تیره است. بار به این فکر کردم که چشم
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کنار بالشم، روی تخت نشسته بود و کف دستش 

خیز شدم. کرد. پلک زدم و نیمصورتم رو لمس می

عقب کشید. پتو رو باالتر آوردم و گفتم: واسه چی 

 اومدی اینجا؟

هام دست کشیدم و بازوهام رو چشمجواب نداد. روی 

زیر پتو بردم. بلند شد و توی اتاق حرکت کرد. سپیده 

کرد. تازه سر زده بود و اتاق رو با نور مالیمی روشن می

خم شد و دستش با ساک دستی من باال اومد. گفت: پا 

 شو، بریم.

 ها؟ -

 کار داریم. -

 کار؟ سفر کاری؟ -

 تقریباً. -
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وشلوار ایستاد و منتظر موند. پلیور و کتجا و همون

ای پوشیده بود. ظاهر رسمی داشت. به ساعت سرمه

گوشی نگاه کردم و وقتی دیدم قصد رفتن نداره، پتو 

رو پایین آوردم. قبالً من رو با لباس راحتی دیده بود و 

حاال هم که مثالً محرم بودیم. از تخت پایین رفتم و 

 آن دنبالمون؟پرسیدم: می

 ریم. حاضر شو.نه، ما می -

به در اشاره زد و بیرون رفت. گفته بود حاضر بشم و 

دونستم روی وجهه حساسه. برای اینکه بحث من می

پیش نیاره، نیم ساعتی جلوی آینه صرف کردم و 

تر از همیشه لباس پوشیدم. موقع پایین رفتن از مرتب

ها، کمی مردد بودم؛ اما چشمم به فاتح افتاد که پله

انگار برای بدرقه اومده بود. جلوی در اصلی ایستاده 

بودند. خیالم کمی راحت شد. هرچند نگاه ته 
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هاش موقع خداحافظی چیزی نبود که انتظارش چشم

 رو داشتم. پرسیدم: چیزی شده؟

ی منفی فاتح نگاهی با رادین ردوبدل کرد و به نشونه

زد؛ ولی ساک توی دست سر تکون داد. دلم شور می

هاش رو روی داد. فاتح دستین معنی رفتن میراد

 هام گذاشت و آهسته گفت: نگران نباش.شونه

های خودش نگران بود. رو به رادین سفارش ولی چشم

 کرد: مراقب دخترم باش!

 هاش رو برداشت و من گفتم: شما هم با ما بیاید.دست

ها که لبخند کوچیکی زد و گفت: من بیام ور دل جوون

 چی؟!

دین نگاه کردم که توی اتاق حرف سفر کاری رو به را

تأیید کرده بود. در رو برام باز کرد. بیرون رفتم. 

ماشینش جلوی پارکینگ روشن بود. پاهام سمتش 
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شد. رادین ساکم رو توی ماشین انداخت و کشیده نمی

خودش پشت فرمون نشست. برای آدمی که حکم 

ند؟ بستبستند. میقتلش صادر شده بود، ساک نمی

های ویال نگاهی به فاتح انداختم که هنوز جلوی نرده

بود. از دور دست تکون داد. همین کار رو کردم و کنار 

رادین نشستم. از حیاط ویال بیرون زدیم. به کت 

پاییزیش توی کاور نگاه کردم که پشت ماشین آویزون 

بود. خبری از کیف دستیش نبود و ساعت اسپرت 

 ها؟!ل جوونداشت. کنایه زدم: ور د

 ریم؟... واقعاً!حرفی نزد. ادامه دادم: کجا داریم می

 ماه عسل. -

 و پوزخند زد.
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رخش نگاه کردم. خیلی مرتب اصالح کرده بود و به نیم

هام رو روی هم زد. لببوی پرفیومش زیر دماغ می

 فشار دادم و گفتم: گفتی سفر کاری!

 دروغ گفتم. -

هاش ی جلو به خیابون و ماشیناز شیشهابروم پرید و 

نگاه کردم. قطعاً این اولین و آخرین دروغش نبود. پی 

ترسوند. اخطار یه چیزی بودند و مقصد، من رو می

 دادم: یه لحظه هم یادت نره چی دست من دارید!

 ره.یادم نمی -

 اجازه سر کشوهام نرو!و بی -

داختم. های عقب اننگاه کوتاهی به ساک روی صندلی

ی پخش ماشین رو زد. صدای جواب نداد و فقط دکمه

 نواختن ویلون فضای ماشین رو پر کرد.
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ی چالوس ی نقلی جنگلی اطراف جادهمقصد یه خونه

ها همیشه یه هایی که وسط فیلمبود. از همون خونه

شد افتاد که تا آخر فیلم نمیاتفاق بدی توش می

ی خاکی تا دهلرزید. جاجمعش کرد. دست و پام می

رفت. رادین ترمز زد و نگاهم کرد. جلوی در خونه می

خواست حالم رو ببینه. پرسیدم: اومدیم اینجا که می

 چی؟

های کوتاه و بلند پاییزی نگاه کردم که توی و به درخت

کردند. جواب داد: خوش ها خودنمایی میانواع رنگ

 بگذرونیم.

ی یه لبخند اندازههای صورتش حتی به ماهیچه

جا نشده بود. پوزخند زدم و گفتم: میلیمتری جابه

 ممنون. خیلی خوش گذشت. دیگه برگردیم.
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اراده تکونی به دستش روی فرمون داد و من بی

هام رو جلوم سپر کردم. انگار که اگر تفنگی در دست

شه! هام رد نمیبیاره و شلیک کنه، گلوله از دست

 سیدی؟آهسته گفت: چی شد؟ تر

 نه! -

دستش رو جلو آورد و روی پام گذاشت. حرکتی 

دونستم هدفش ترسوندن منه. ادامه داد: نکردم. می

های عمیق اینطوریه. آخرش غرق شنا کردن تو آب

 شی!می

توی سرم تکرار « ماه عسل»دستش رو حرکت داد و 

شد. فاتح من رو فرستاده بود به تخت این روانی؟ من 

داده بودم که این آدم به من  رو توی شرایطی« بله»

زد؟ دستش کرد! حاال حرف ماه عسل مینگاه هم نمی
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که پیاده رو پس کشید، سری تکون داد و درحالی

 فهمی.شد، گفت: بخوام بکشمت، قبلش میمی

واضح حرف کشتن زده بود. کشتن من. نفسی گرفتم و 

به خودم دلداری دادم. فیلم دست من بود و فاتح 

شدم. ساک من و خودش رو برداشت و  طرفم. پیاده

ی سنگی قدیمی رفت. مردی از سمت ورودی خونه

توش بیرون اومد و چیزهایی به رادین گفت. کلید رو 

داد و موقع رفتن، با لبخندی به من گفت: مبارک باشه 

 عروس خانوم. خوشبخت بشید.

تشکر کردم و لبخند روی صورتم ماسید. به رادین 

ل زدم. نگاهش رو از من گرفت روی سکوی جلوی در ز

 و وارد خونه شد. در رو باز گذاشت.
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به طرف خونه رفتم و بعد از بررسی اطراف و کمی 

پا کردن، وارد شدم. بلند گفتم: تنها پا و اوناین

 اومدیم. ممکنه با چند نفر برگرده، خفتمون کنه!

 کنه.بیست ساله واسه ما کار می -

دروپیکر ی بیجلو رفتم. توی آشپزخونهبا احتیاط 

های وپرتایستاده بود. در یخچال رو باز کرد. به خرت

ی توش نگاه انداخت. ادامه داد: تو از چیزی چیده شده

 نترس...

اش ی در یخچال به من بود. جملههاش از گوشهچشم

 رو تموم کرد: به جز من!

روم رو گرفتم و توی پذیرایی کوچیک قدم زدم. 

ای آماده بود. راهروی ی شیشهبلمان کرمی و شومینهم
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ها رفت. روی یکی از کاناپهها میباریکی سمت اتاق

 نشستم و پرسیدم: واسه چی اینجاییم؟

ده. بلند شدم و با ساک دونستم جوابی نمیالبته که می

ها رفتم. تخت بزرگش روتختی بژ سمت یکی از اتاق

د. آهی کشیدم و رسیداشت و گرم و نرم به نظر می

هام با پیراهن و شلوار جین مشغول عوض کردن لباس

کلفت شدم. این هم از سفر کاری! روی تخت دراز 

دو ساعتی معطل کردم؛ ولی بیشتر از کشیدم و یکی

شده از زیر شد قایم شد. بوی سوسیس سرخاین نمی

اومد. صبحونه نخورده بودیم و االن نزدیک در داخل می

رون زدم و سمت آشپزخونه رفتم. جلوی ظهر بود. بی

کرد. ی کوچیک غذا درست میاجاق داشت توی یه تابه

های چوبی رو گرفتم و گفتم: پشت یکی از صندلی

 عجب ناهار رمانتیکی!
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بدون اینکه برگرده، خیلی جدی پرسید: تو هم 

 خوای؟می

چند لحظه مکث کردم تا منظورش رو هضم کنم. 

کرد و به فکرش داشت برای خودش درست می

نرسیده بود که من هم ممکنه ناهار بخوام! ابروهام 

توی هم رفت و بدون هیچ حرفی، سراغ بشقاب و 

چاقوی روی میز رفتم که برای خودم خرد کنم. حس 

کردم کالً یه ساختار ذهنی دیگه داره و توی یه می

بشری رو فضای دیگه است. من حوصله کشف هیچ بنی

رو شده رو به اونیه ماه از این نداشتم. زندگیم ظرف

شد. هنوز یه سوسیس تموم بود و هر روز بدتر می

نشده بود که ولش کردم. چاقو رو روی میز انداختم. 

صداش پخش شد و رادین ناگهان برگشت. واضح و 

 تلخ پرسیدم: چرا اومدیم اینجا؟!
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قدمی برداشت و توی یه حرکت آنی، چاقو رو بلند کرد 

ای از جا پریدم. ی کوبید. با جیغ خفهو وسط میز چوب

 فهمی.بلند گفت: بعداً می

لرزید. نفس عمیقی گرفتم و پارچ و لیوان روی میز می

 گفتم: االن بگو.

 اینجاییم که دوست و آشناهات بررسی بشند. -

جمله رو سخت و محکم ادا کرده بود. گاز رو خاموش 

خواست به همین زودی تکلیف فیلم رو کرد. پس می

وشن کنه. اخطار دادم: اگر خبر ندم سالمم، فیلم ر

 شه.پخش می

 ری!اگر پخش بشه، سالم از اینجا نمی -

- ... 

 شه.ات هم کنترل میشماره -
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ترسیدم به خاطر کارهای من، به مامان و سوده می

هایی نیست که به آسیب بزنند. گفتم: فیلم دست آدم

 فکر شما برسه.

 بینیم.می -

 حق ندارید دوست و آشنای من رو الکی اذیت کنید. -

توجه به حرفم، تابه رو وسط میز گذاشت، نشست و بی

مرغ شد. توی مشغول لقمه گرفتن سوسیس و تخم

همچین موقعیتی که قلب من توی دهنم بود، داشت 

خورد. روی موهام دست کشیدم که آروم راحت غذا می

اومد. اگر از اول قصد ور درنمیچیز با عقلم جبشم. هیچ

همچین کاری رو داشتند، دیگه عقد برای چی بود؟ 
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کاری؟ سرش رو بلند کرد و نگاهی به باال برای محکم

 خوای گشنه بمونی، بخور!انداخت. گفت: اگه نمی

 چرا قبل از عقد این کار رو نکردی؟ چرا االن؟ -

. ی کوچیکی خوردنگاهش رو دوباره به ظرف داد و لقمه

هام رو روی سینه قفل کردم و خودم جواب دادم: دست

ای نداره. پس زنگ بزن، بگو دونی هیچ نتیجهچون می

خود مزاحم مردم نشند. دست کسیه که امکان نداره بی

 بتونید پیداش کنید.

ی بعدی رو توی دهان گذاشت. دوباره بلوف زدم: لقمه

 اصالً ایران نیست!

. بعد از مکث طوالنی، نگاهم کرد و ابروش باال رفت

ربط گفت: دست و صورتت رو بشور، بشین غذات بی

 رو بخور!



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کدوم از لحنش شبیه مامان شده بود. انگار هیچ

گرفت. پوزخند زدم. ادامه داد: هام رو جدی نمیحرف

 شه؟!ها پوشیده میکنی با این آتاشغالفکر می

نگاهش روی زخمم بود. جواب دادم: بشه یا نشه، 

 خودمه!مشکل 

 پاکش کن! -

ابروهام گره خورد. دردش رو سر زخم من خالی 

کرد. از عمد آرایش کرده بودم که طعنه نشنوم؛ اما می

 خوام.اش این بود. گفتم: نمینتیجه

دیگه حرفی نزد. فقط لیوان آب روی میز رو برداشت و 

صاف توی صورت من خالی کرد. شوکه از اتفاقی که 

عقب برداشتم و روی صورتم افتاده بود، قدمی به 

چکید. سرفه کردم دست کشیدم. آب از سر و روم می

هم و از هچلی که ناخواسته توش افتاده بودم، حالم به
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اومد. خورد... از خودم توی موقعیتی که کاری ازم برنمی

به طرف پارچ روی میز هجوم بردم و قبل از اینکه 

ود. از بفهمه چی به چیه، پارچ روی سرش خالی شده ب

جا بلند شد و من پارچ رو روی میز کوبیدم. دیده بودم 

که سوئیچ رو توی کدوم جیبش انداخته. رانندگیم 

رفتم. به شده میخوب نبود؛ اما باید زودتر از این خراب

طرفم اومد. به محض نزدیک شدن، دستم سمت جیب 

شلوارش رفت و ظرف چند ثانیه با سوئیچ بیرون اومد؛ 

 قفم کرد: عجله نکن!ولی صداش متو

ی تیز چاقو زیر گلوم بود. سرمای فلز رو حس لبه

تونستم درست نفس بکشم. دستش کردم و نمیمی

پشتم بود و مانع هر حرکتی. کل خونه توی سکوت 

 مطلق فرو رفته بود. خودش گفت: برگردون سر جاش.
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هاش خیره شدم. شوخی نداشت. سوئیچ رو به چشم

ی جیبش برگردوندم؛ ولی چاقو رو عقب نبرد. تو

دونستم اگر جلوی این آدم خودم رو ببازم، کنترلم می

گیره. جلو رفتم و گلوم رو سمت چاقو رو دستش می

بردم. دستش رو عقب برد. جلوتر رفتم، دستش 

تر رفت. ظاهراً قصد هیچ کاری نداشت. عقب

به راست هاش رو کنار زدم و فاصله گرفتم. یکدست

اتاقی برگشتم که وسایلم توش بود. در رو از پشت 

قفل کردم و روی تخت نشستم. به موبایل نگاه 

اش انداختم. سوده چند بار زنگ زده بود. خودم شماره

 رو گرفتم. فوراً پرسید: حالت خوبه کمند؟

 من خوبم. تو چی؟ چیزی شده؟ -
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 کرد.یه نفر اومده بود سوال جوابم می -

 در مورد من؟ -

آره. گفت اگر چیزی که دستمه تا فردا تحویل ندم،  -

 آد. منظورش چی بود؟ چی دستمه؟بالیی سرت می

 هیچی. من تو دردسر افتادم. -

 وای! کمند کجایی؟ چی شده؟ -

شه. مستقیم رفتم رادین گفته بود گوشیم کنترل می

سراغ تهدید: اگر فردا تماس نگرفتم، با مامان برید 

 چیزی.سراغ پلیسی 

 ترسم. تو رو خدا! کجایی؟نگو، من می -

 فعالً به مامان نگو. از خونه بیرون نرو. -

 کمند! -
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خداحافظی کردم و یه دستمال و محلول از کیفم 

هم ریخته رو پاک کنم. کمی بعد، درآوردم که آرایش به

در کوبیده شد و صدای رادین به گوشم خورد: اگر به 

 لدم. مادر تو اون بیرونه.تهدید باشه، من بدترش رو ب

از ارتباط مامان و فاتح باخبر نبود؛ ولی مطمئناً فاتح 

بهش گفته بود که کاری به مامان نداشته باشه. وگرنه 

ها برای کشید. تمام این حرکتکار اصالً به عقد نمی

ترسوندن من بود. دستمال دور انداختم و در رو باز 

و دست کسی کردم. توی روش گفتم: حتی اگر فیلم ر

دیگه پیدا کنید، به این معنی نیست که دست یکی

 نباشه.

ای به در کوبید که به دیوار برخورد. ی دیگهضربه

های خیسش رو عوض نکرده بود. ادامه دادم: لباس

 وپا نزن!پس بیشتر از این دست
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راهم رو کشیدم و از کنارش رد شدم. از خونه بیرون 

های بلند نگاه کردم تا رفتم. با نفس عمیقی، به درخت

های پریشونی درونم کمتر بشه. قدم زدن روی برگ

ی ی اطراف حس خوبی داشت. روی لبهخوردهخیس

سکو نشستم و به آسمون چشم دوختم. صدای چند 

رسید. رادین از ها به گوش میپرنده از سمت درخت

خونه بیرون اومد و نزدیکم ایستاد. نگاهم رو به 

های زیادی سپردم. من با آدم ای روی خاکنقطه

کس مثل وبرخاست نداشتم و هیچوآمد و نشسترفت

کس مثل این آدم، آرامش و این آدم عجیب نبود. هیچ

 تالطم توأم نبود... سکوت و فریاد... یخ و آتیش.
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ی ی دیگهآب دهانم رو قورت دادم. دورتر رفت و لبه

تکیه داد. توی گوشم سکو نشست. به دیوار خونه 

هدفون گذاشتم و مشغول سریالی شدم که وقتم رو پر 

خوام حرف بزنم... که کنه و به رادین بفهمونه که نمی

بلند بشه و بره؛ اما بیست دقیقه بعد رادین همچنان 

 سر جاش بود. 

اش انداختم. های بستهسر چرخوندم و نگاهی به پلک

زده بود و  همزد. آرامش من رو بهداشت چرت می

ذاشتم. صدای سوت قطار خودش آروم بود؟ من نمی

هام پیچید. چشمم سمت گوشی برگشت. توی گوش

فیلم رو نگه داشتم و عقب دادم. صداش رو تا آخر باال 

ای به بردم، هدفون رو قطع کردم و با نگاه دیگه

صورت رادین، سریال رو پلی کردم. سوت قطار توی 

از جا پرید. نیشخند زدم. سکوت فضا پیچید و رادین 

رادین درجا بلند شد و با کمک دیوارها خودش رو باال 
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کشید. یه لحظه ترسیدم که جدی گرفته باشه و طرفم 

ها بود. از سکو پایین رفت و تر از این حرفبیاد؛ اما گیج

حتی به من نگاه نکرد. وسط زمین خالی ایستاد و دور 

... دنبال گشتخودش چرخید. نگاهش هر طرف رو می

چیزی که نبود. عاقبت روی زانو نشست و به من زل 

زد. صدای فیلم رو قطع کردم و توی خودم جمع شدم. 

کردم واکنشش انقدر شدید باشه! بلند شد، فکر نمی

هام دور موبایل قفل شد. دلم لرزید. جلو اومد، انگشت

ای از کنارم رد شد و داخل خونه برگشت. با نگاه خیره

وندم و برای دور کردن ذهنم از اتفاق چند جا مهمون

ی سریال شدم. هرچند مغزم دقیقه پیش، مشغول بقیه

یه جای دیگه بود. فعالً گیر هم افتاده بودیم. خودش 

تونه کنه. دونست که هیچ کاری نمیهم خوب می

ی اساساً حرصش هم به خاطر همین بود. فردا مثل بچه

 گردوند تهران.آدم من رو برمی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 12فصل_خورده_خط#

 ️��️پایان این فصل. 

 

. 

 13فصل 

تر ی چای رو از ماگ سر کشیدم. گرمآخرین جرعه

های سبز و نارنجی شده بودم و نگاه کردن به رنگ

کرد. از دیروز با هم چیز رو بهتر میپشت پنجره، همه

حرف نزده بودیم. کاری به کار هم نداشتیم. توی حال 

با چوب و سوهان و چکش  خودش بود و جلوی شومینه

رو انداختم و با ماگ خالی به طرف  رفت. پردهور می

آشپزخونه رفتم. ماگ رو شستم و آویزون کردم. رادین 

هنوز مشغول بود و صدای ضربه زدنش به چوب به 
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خورد. وارد پذیرایی شدم و کالفه از دو روز گوشم می

 بالتکلیفی، به حرف اومدم: اصالً اون آدم کی بود؟

 کی؟-

 اونی که کشتی!-

چوب بگیره، جواب داد: بدون اینکه نگاهش رو از تکه

 چه فرقی داره؟

ی عصبی سراغم اومد. ادامه داد:اگر برات مهم خنده

 بود، تا االن فیلم رو پخش کرده بودی!

حرفش راست بود؛ ولی بهم برخورد. اگر فیلم کشته 

کردم مقتول یه آدم شدن یه زن بود، یا حس می

کردم... حتی به خاطر دست نمیلیه، تا االن دستمعمو

ام. اونی که کشته بودند، از خواهر یا برادر گمشده

خورد که یه آدم عادی و قماش خودشون بود. نمی

 گناه باشه. گفتم:مجبور بودم.بی
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چوبش حاال هاش متوقف شد و نگاهم کرد. تکهدست

ی شبیه مجسمه شده بود. گفت: مجبور؟!... مجبور بود

 شوهر پولدار پیدا کنی؟... قرض باال آوردی؟!

روم رو برگردوندم. هیچ توضیحی نداشتم. فقط گفتم: 

خواستم زهرم رو به دارا با غرور من بازی شده بود، می

 بریزم. تو خودت رو انداختی وسط.

دوباره مشغول سوهان کشیدن روی مجسمه شد. 

من روی معلوم نبود چیه. صدای موبایلم از اتاق اومد و 

دونستم حتماً دوباره یکی از صورتم دست کشیدم. می

های سه قرن پیشم زنگ زده که کالسیدوست و هم

بگه در مورد من سوال پرسیدند. با اخم به رادین زل 

دید. گفت: جواب زدم که سرش پایین بود و نمی

 دی؟نمی
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هایی که رفتید سراغشون، حتی نه!... نصف این-

ندارند! آبروم رو جلوی همه  ی جدید من روشماره

 کنند من چه جرمی کردم!بردید. االن فکر می

مجسمه رو روی میز جلوی شومینه گذاشت و شروع 

 زمان گفت:سوده چی؟هاش. همکرد به تکوندن دست

اسم سوده رو برده بود. دلم آشوب شد. سمتش رفتم. 

 اش سر زدند.بلند شد و گفت: به خونه

کرد سوده با پدر و مادرش زندگی میهام باز موند. لب

و حتماً جلوشون خجالت کشیده بود؛ به خاطر من. داد 

 زدم:مگه احمقم که سپرده باشم به دوست صمیمیم؟!

 ای نداری!به طرفم راه افتاد و گفت: تو دوست دیگه

حرفش گرون تموم شد. مقابلم ایستاد و ادامه داد: 

 رفته هم نداری!دوست خارج
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آهسته بیرون دادم. اضافه کرد: سوده گفته یه نفسم رو 

 پاکت دادی و همون شب پس گرفتی.

کس پلک زدم. حرفش رو تموم کرد: فیلم دست هیچ

 نیست.

 هست.-

 نیست!-

 تونی ثابت کنی.نمی-

 کنم.ریسک می-

 ریسکِ چی؟-
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خواست ریسک کنه و دونستم. میو جواب رو خودم می

ام پیچید و رو بکنه زیر آب. معدهجا سرم همین

هاش گرفتم و هام مشت شد. نگاهم رو از چشمدست

از جا کنده شدم. با آخرین توان سمت در دویدم. 

ها پا تند کردم و بیرون زدم و در کوبیده شد. روی پله

به جنگل کنار جاده زدم که نتونه با ماشین تعقیبم کنه. 

وید. سرعتم رو دنگاهی به عقب انداختم. دنبالم می

تونستم جایی برای مخفی شدن بیشتر کردم. اگر می

تونست وسط پیدا کنم، جونم رو نجات داده بودم. نمی

ها دور نبودیم و جنگل شلیک کنه. خیلی هم از آبادی

کرد. فکرهای درهم و برهم رو پس زدم جلب توجه می

ای و نفس گرفتم. پاهام مال خودم نبود. توی هر چاله

افتادم، گل و آب بارون دیشب به اطراف پرت که می

های نارنجی روی زمین شد. دیگه نه انبوه برگمی

زیبایی داشت و نه هوای خنک پاییزی لطفی. فقط 
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کردم؛ اما صدای پاهاش سرما بود و سرما. باید فرار می

شد. صدای شلیک کر کننده، من تر میهر لحظه نزدیک

دم. سالح رو سمت رو از جا پروند. به عقب نگاه کر

آسمون گرفته بود. به سرعتم اضافه کردم و داد زدم: 

 کمک!

دونستم کسی این اطراف باشه. بلند گفت: اما بعید می

 خفه شو!

صداش نزدیک شده بود. بغض رو نادیده گرفتم و 

دوباره داد زدم: کمک... کــــمـــــک!... کسی... 

 نیست؟

زد، توی هوا می ام بیرونبریده از حنجرهکلمات بریده

رفت... کسی نبود. شد و میشد و محو میبخار می

ای به پشتم خورد و روی کس نبود. ضربهوقت هیچهیچ

زمین افتادم. غلت زدم که جلوش رو بگیرم؛ ولی دو 
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ام فشار داد. نفس زانو نشست و دستش رو روی سینه

کم آورده بودم و توان فریاد زدن نداشتم. صورتش 

کرد. ام سنگینی میبود و دستش روی سینهباالی سرم 

ها ی قربانیکوبید. همهی سینه میقلبم به قفسه

ی آخر عمرشون همچین حسی داشتند؟ حس لحظه

ی تسلیم شدن مقابل سرنوشت مقهور. لبخند گوشه

هایی دیدم و نگاهی که من رو یاد شکارچیلبش رو می

 نداخت که شکارشون رو به چنگ آورده بودند.می

ی بارون روی صورتم چکید. فشار دستش بیشتر قطره

تر. کف دستش رو های قلب من آرومشده بود و کوبه

های حرکت داد. به صورتش وسط آسمون ابری و برگ

نارنجی خیره بودم و نگاه اون به زیپ بلوزم بود که 

های بارون شروع به کشید. قطرهداشت آروم پایین می

خزید. وی پوستم میچکیدن کرده بودند. دستش ر

شد. به من ای باز نمیهام برای گفتن هیچ جملهلب
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و حاال سوتین رو کنار زده بود و « خفه شو»گفته بود 

های کرختم قدرت تکون خوردن کرد. دستنگاهم می

شد. بارون روی نداشت و گرمای تنش منتقل می

کرد. یادم چکید و اون همچنان نگاه میام میسینه

ه تا به حال کسی اینطوری نگاهم کرده اومد کنمی

 باشه. پلک زدم و نفسی گرفتم.

 13فصل_خورده_خط#

 

. 

، توی گل غلت خورده بودم «خفه شو»به من گفته بود 

خواستم نگاهم کنه. از خودم ها، میو با تمام این

کشیدم. سکوت رو شکست: اینجاییم تا خجالت می

 نامزدی دارا بگذره.
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ف بزنم. صدای ماشین از سمت تونستم حرهنوز نمی

جاده به گوشمون خورد و رادین فوراً سر چرخوند. با 

ها، گفت: یه نفر رو دیدن رنگ ماشین از الی درخت

 آوردند.

جا کرد. به خودم اومدم و سر جام و پاهاش رو جابه

نشستم. توی خودم جمع شدم و باالخره صدام رو پیدا 

کسی من رو  کردم: نامزدی تموم بشه که چی؟... که

 باهات نبینه؟

 ی مردم رو ندارم.حوصله -

تر کردم. آهسته گفت: لباست رو درست پاهام رو جمع

 کن.

هام رو روی هم فشار دادم. دستش سمت دندون

سوتین اومد و حس خجالتم از شرایط رو دو برابر کرد. 

خودم بستم و زیپ رو باال کشیدم. زیر بازوم رو گرفت 
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ی گل بیرون کشید. جلوی چالهو من رو از وسط 

 ام رو گرفتم و زیر لب گفتم: باید برگردیم تهران.گریه

جواب نداد. با پاهای سست قدمی برداشتم. زن دارا 

ها لباس بپوشه و نامزدیش رو قرار بود مثل پرنسس

جشن بگیره، من اینجا توی گل و بارون غلت 

شدم تا کسر شأن خانواده خوردم و مخفی میمی

 خوام تو نامزدی باشم!م. تأکید کردم: مینباش

 اینجا کار دارم. -

 دیگه؟کشتن یکی -

- ... 

 همونی که آوردند؟ -

 کار دارم. -

 خوام برگردم تهران.می -
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های خیس زیر پا نگاه کردم که و جلو افتادم. روی برگ

پوش مسیر شده بودند. توی بارون زدند و کفبرق می

هاش رو از ذهنم بیرون بو کشیدم و سعی کردم چشم

زد. جلوی در رسیدیم. چند نفر از کنم. کنارم قدم می

ها پیاده شده بودند و نگاه همه به من و ماشین

های کثیفم بود. نگاهم رو پایین انداختم و از سکو لباس

 باال رفتم. صدای رادین به گوشم خورد: خودشه؟

کسی جوابش رو داد: احتمال داره... باید دید چیزی 

 دونه.می

ای ردوبدل نشد و من وارد خونه شدم. روی حرف دیگه

های جلوی شومینه نشستم تا گرمم کنه. یکی از صندلی

ی چوبی لرزید. چشمم به مجسمهدست و پاهام می

افتاد که انگار قرار بود حیوونی چیزی بشه. بغضم 

هام دست کشیدم. یه آن حس شکست و زیر چشم
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رو بکشه. نباید وارد همچین خواد من کرده بودم که می

ترین اشتباه زندگیم بود. در باز شدم. بزرگای میبازی

هام رو پاک شد. زیر چشمی نگاهی انداختم و اشک

های آتیش خیره کردم. نزدیک صندلیم ایستاد. به شعله

 شدم. گفت: ساکت رو جمع کن، بریم!

و خودش دوباره بیرون برگشت. به طرف اتاق راه 

دادم که نگرانم ید به مامان و سوده خبر میافتادم. با

نشند. یه عذرخواهی اساسی به سوده بدهکار بودم. 

چند ساعت بعد، خونه رو تحویل همون مرد دادیم و 

برگشتیم تهران. وقتی ماشین وارد کوچه شد، از 

 شلوغی کوچه پیدا بود که مراسم شروع شده.
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شما که قرار بود برگردید،  تر شد و ادامه داد:نزدیک

 چرا خرید نکردید؟

اومد. شاید منظورش حاال مریم هم داشت طرفمون می

ی نامزدی برای دارا و ریحانه بود. مریم خرید هدیه

 گفت: لباس نخریدی؟

مِن کردم و آخر گفتم: لباس من رو که کسی کمی مِن

 ندیده.

دریا با دست سرتاپام رو نشون داد و رو به مریم  

 فت: دیدی گفتم!گ

رو به من اضافه کرد: رنگش مناسب نیست. فقط حرفِ 

 شه. چیز بهتری نداری؟پشت سرمون اضافه می

ها بود. بازوم رو ی من همین مدلاخم کردم. سلیقه

برد، گفت: که سمت اتاق خودش میگرفت و درحالی

 بابا گفته حواسمون بهت باشه. راه بیفت.
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ها بودم. به حرفاینتر از اعتراضی نکردم. خسته

خواست فاتح به خاطر من سرشکسته عالوه، دلم نمی

هاش ایستادیم که بزرگ بود بشه. جلوی در کمد لباس

و دست کمی از فروشگاه لباس نداشت. سعی کردم 

جوری نشون ندم که انگار تا به حال همچین کمدی 

ندیدم. خودش شروع به گشتن کرد و با چوب آویز 

رو کشید و گفت: بپوش، یه ساعته  برگشت. زیپ کاور

 مجلس شروع شده.

نفسم رو بیرون دادم و آویز رو کشیدم. مریم روی 

ای نشست و پا روی پا انداخت. به من زل زد. کاناپه

 گفتم: همین وسط بپوشم؟

 چیه مگه؟ پرده بگیریم جلوت؟! -

ی ریزی هم انداخت: با خودش به خنده افتاد و تیکه

 تا پای عقد کشوندی؟ همین نجابتت رئیست رو
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ای هام دادم. ادامه داد: یا زخم دیگهچرخشی به چشم

 خوای ببینیم؟!هم داری، نمی

خواستم جوابی بدم؛ اما چیزی به ذهنم نرسید. دریا 

هوا پایین کشید و گفت: زیپ پشت پیراهنم رو بی

 لفتش نده.

چپ نگاهشون کردم و دریا پشتش رو سمتم کرد. چپ

خودش نداد. لباسم رو پایین کشیدم و مریم تکونی به 

ای یقه هالتر عوض کردم. دریا زیپ رو با پیراهن نقره

زد و توی تنم خوش بست و نگاهم کرد. پارچه برق می

ی من پرتر از دریا بود. بهم نشسته بود؛ با اینکه باالتنه

کردند که به اومد اما... هر دو به دامن بلند نگاه میمی

ی شد. صحنهروی زمین کشیده میخاطر اختالف قد، 

کمدی درست کرده بودم. مریم به مسخره گفت: 

 پرفکت! واسه خودت دوختند!
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دریا دست به کمر زده بود و کنار لبش نیشخند داشت. 

ی مردم! گفتم: لباس خودم رو شده بودم اسباب خنده

 پوشم.می

خواد و خواستم کاور لباس رو بردارم که دریا گفت: نمی

 آویزون کنی، بندازش بره.

 لباس رو؟ -

 زنم!تن خورده. من دیگه به این دست هم نمی -

هام رو به هم فشار دادم. مادر من جلوی مردم چای لب

وقت این خرید، اونذاشت و با پولش برام لباس میمی

آدم لباس برندش رو به خاطر یه بار پوشیدن من دور 

 نداخت. نفسم رو فوت کردم.می
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با دو دست دامن لباس رو باال کشیدم و به طرف میز 

خندید. دو کیلو آرایش دریا راه افتادم. مریم آهسته می

ی هام بود. معلوم نبود دریا با پاشنهپارچه توی دست

چند متری این رو پوشیده! صداش بلند شد: چی 

 خوای؟می

وردم. نگاهی به داخل کشو انداختم و قیچی رو بیرون آ

برگشتم و وقتی قیچی رو توی دستم دید، ابروش باال 

ی لباس رو ول کردم و برای بریدن پایین رفت. پارچه

دامن خم شدم. مریم از جاش بلند شد و دریا گفت: 

 خل شدی؟

اگر عقد کردن با یه قاتل خل شدن نبود، پس چی بود؟ 

تر! قیچی رو توی رادین دیوونه بود و من از اون دیوونه

رچه فرو بردم و شروع کردم به بریدن. مریم صدایی پا
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از گلوش درآورد. به بریدن دامن ادامه دادم. کسی 

زد. باالخره دور تا دور دامن بریده شد. حرفی نمی

پارچه روی زمین افتاد و تهش رو با دست کندم. تکه

من درست ایستادم. زل زده بودند به من که پایین 

بود و بخشی از ساق پام  لباسم کامالً کج برش خورده

اش رو بست. قیچی های باز موندهبیرون بود. مریم لب

رو توی کشو انداختم و سمت در راه افتادم. دریا 

 پرسید: کجا با این لباس؟!!

 بدون اینکه برگردم، جواب دادم: نامزدی برادرت!

ها پا تند کردم. دنبالم بیرون رفتم و به طرف پله

طوری کشید که ایننشون میواومدند و دریا خطمی

ی اومد نتیجهپایین نرم. هرچند مریم بدش نمی

دویدیم. ها میها روی پلهنمایش رو ببینه. شبیه بچه

امروز روزی نبود که کسی سر به سرم بذاره و من 
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های سالن پایین تحمل کنم. توی البی سمت پله

چرخیدم و دریا تیر آخر رو انداخت: رادین عصبی 

 شه.می

ن عصبی شدنش رو دیده بودم. بیشتر از اون، چه م

هام رو به هم ساییدم و غلطی قرار بود کنه؟ دندون

های سالن قدم گذاشتم. دیگه دنبالم نیومدند. روی پله

یه عمر توی خودم زندگی کرده بودم. یه عمر قایم 

شده بودم. دیگه بسّم بود. نگاهم روی سالن پایین و 

ها هم زیاد نبود. مردها همه قدرجمعیتی چرخید که اون

های شب با ها لباسرسمی پوشیده بودند و خانم

های بلند های ساده. به راهم ادامه دادم و گوشوارهرنگ

و سفیدم رو از الی موهام درآوردم. توی پاگرد سمت 

های آخر چرخیدم و نگاه چند نفر به من افتاد. پله

به های بیشتری ها سمت دامن چرخید و چشمنگاه

ای مشغول رقص بودند و طرفم کشیده شد. عده
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عروس و داماد بینشون. مجلس نه کالسیک بود و نه 

غربی. جمعیت وسط پخش بودند. قدم توی سالن 

گر رو نادیده گرفتم. های پرسشگذاشتم و چشم

ی سفید و نگاهم به ریحانه بود که با لباس ساده

ی با هم کرد. حتموهای آراسته بین بقیه خودنمایی می

آشنا نشده بودیم. هر حرکتش من رو یاد خودم روی 

نداخت. تضاد عجیبی با هم داشتیم. ها میگِل و برگ

 اون پرنسس بود و من قورباغه!
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 ای گفت: واقعاً؟سرفهسر تکون داد و با تک

 تصادف عجیبی نیست؟ -
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نگاهم کرد و از حرکت ایستاد. گفت: پس مال 

های پدریم جدا شدم. پیشه. من از کارگاهوقت خیلی

 کار رو سپردم به برادر بزرگم، خودم برند ماشینی زدم.

 و موفق شدید. - 

 گند.طور میاین -

ی به هم چشم دوختیم. این اولین بار بود که یه مکالمه

کرد، نرمال طوالنی داشتیم. شاید اگر به من اعتماد می

دریا زدم: شما ذاشت. دلم رو به خودش پا پیش می

 فقط همین دوقلوها رو دارید؟

هاش باز شد و بعد از کمی سبک و سنگین کردن، لب

 گفت: چطور مگه؟

ها دوست دارند شما طوری. مطمئناً خیلیهمین -

 پدرشون باشید.
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لبخند زد و تشکر کرد. بعد دوباره به پیشونیش دست 

 کشید و گفت: تو هم مثل دختر منی...

 متوقف شد: عروس دوم!با صدای مردی 

برگشتیم و فاتح معرفیمون کرد: کمند خانم، برادر 

 خان.بزرگم که صحبتش بود... صالح

تر از فاتح بود. موهای سفید بیشتری تر و تپلمرد کوتاه

ی اصفهانی رو حفظ کرده بود. قبالً توی داشت و لهجه

مهمونی اعالن نامزدی دارا، به همراه زن و پسرش 

وگو ی بعد رو با هم گفتن. چند دقیقهدیده بودمشو

ی اصفهانی بودن کردیم؛ اما فاتح هیچ حرفی درباره

مامان و من نزد. صالح بعد از کمی مزمزه کردن 

 حرفش، باالخره پرسید: زخم جای چیه دخترم؟

به صورت دو مرد مقابلم نگاه کردم که هر دو کنجکاو 

زخم،  بودند. شاید مامان نخواسته بود با گفتن دلیل
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های قدیمی رو وسط فاتح رو عذاب بده و داستان

همه خواست پدرم بدونه. اینبکشه؛ ولی من دلم می

سال، زخم رو عمداً نگه داشته بودم که وقتی پدرم 

 رسید، نشونش بدم. به حرف اومدم: زخم تیزیه.

ابروهای صالح باال رفت. به فاتح نگاه کردم که همیشه 

بس. ادامه دادم: وقتی بچه برام یه جای خالی بود و 

 بودم، یکی از طلبکارهای پدرم چاقو زد.

زد. اضافه کرد و حتی پلک نمیفاتح مبهوت نگاه می

کردم: هیچوقت نفهمیدم طلبش چی بود که از من 

 گرفت!

داد و رد فشار فاتح سرش رو به طرفین تکون می

هاش روی صورتش افتاده بود. صالح ابراز دندون

حرکت موند. نفس عمیقی کشیدم تح بیتأسف کرد و فا

 وقت پیشه.و گفتم: مال خیلی
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ای ازش دست فاتح روی بازوم نشست. هیچ خاطره

نداشتم. از وقتی خودم رو شناخته بودم، فقط من بودم 

و مامان. چرا سراغمون رو نگرفته بود؟ چرا پیدامون 

دونستم پدر داشتن یعنی چی. نکرده بود؟ من حتی نمی

مِن گفت: من... اوووم... عذر زد و با مِنفاتح پلک 

 خوام.می

ی سالن پا ما رو تنها گذاشت و به طرف سمت دیگه

تند کرد. به دور شدنش خیره شدم. صالح هم لبخندی 

 زد و با تکون سر رفت. من موندم و خودم.
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یون جمع رقصان چشمم به مریم و دریا افتاد که م

وسط، خوش بودند. لیوان توی دستم رو سر کشیدم و 

شد گذاشتم. شام نخورده توی سینی پسری که رد می

ای رفتم و به بودیم. دوباره سمت میز پذیرایی دیگه

های روی میز نگاه کردم. کسی کنارم ایستاد. خوراکی

اش پیدا بود که کیه. دیگه مطمئن از دست پوشیده

واس داره. دوری کردنش از مردم هم به بودم که وس

خاطر همین بود. خودم گفتم: باالخره نتونستی قایمم 

 کنی، نه؟

و با چنگال یه نوع شیرینی توی بشقابم گذاشتم. 

 توجهی؟لیوانی برداشت و گفت: انقدر عاشق جلب

عوضش دخترها با دیدن من، دلشون برات  -

 دند.سوزه، پا میمی
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ای که شیرینی دیگهلیای خورد و من درحاجرعه

های زشت داشتم، ادامه دادم: آخه... مردها با زنبرمی

 کنند.ازدواج نمی

چرخید و به میز تکیه زد. یخ توی لیوان رو تکون داد و 

 گفت: مردهای نرمال.

رخش نگاه کردم. معنی پوزخندم رو چرخیدم و به نیم

دونست که نرمال نیست. فهمید. خودش هم میمی

ی چند ساعت پیش توی جنگل، حرف نزده ارههنوز درب

ای دوباره فکرش رو ببره ترسیدم هر اشارهبودیم. می

همون سمت و... نگاهش طرف من برگشت و نفسم رو 

ای حبس کرد. روم رو برگردوندم. مردی برای لحظه

اومد. پسر صالح بود که نرسیده داشت طرفمون می

و گشتم... ها رمتونی ستونتیکه انداخت: پشت همه

 نگو اینجا بودی!
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جواب رادین نگاه خیره به ته سالن بود. مرد ادامه داد: 

 کنی؟معرفی نمی

رادین به نگاهش ادامه داد و کالً خودش رو به نشنیدن 

زد. مرد دستش رو جلوم آورد و گفت: علی... پسر 

 ی شوهرت!برادرِ... شوهرعمه

ام دیگهخندید و من با تردید دستم رو جلو بردم. طرف 

 ایستاد و دستش رو به میز تکیه داد. گفتم: کمند.

سر تکون داد و دوباره رو به رادین گفت: چه خبر از 

 کارخونه؟

گم رادین باالخره نگاهش کرد و جواب داد: می

 ها رو بفرستند برات.کارمندهام گزارش

علی تکونی به سر و لبش داد و گفت: بهت برخورد؟! 

 جاسوسی نیستم!نترس، دنبال 
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جور زودرنج بود. دو رو به من ادامه داد: همیشه همین

سال آخر دبیرستان رو با هم خوندیم. کالً فازش قهر 

 بود. یه کلکسیون معروف هم داشت!

اش رو از نه من حوصله داشتم و نه رادین که حاال تکیه

کرد. علی دوباره میز گرفته بود و به لیوانش نگاه می

 خوام بزنم تو کار ماشینی.فته؟ میگفت: بابام گ

 به جای رادین، من جواب دادم: چرا؟

 ها سود ندارند.کارگاه -

 صادرات چی؟ -

ها هم هند و پاکستان و چین دست گذاشتند. تحریم -

 از طرف دیگه...

زد، سوخت. فرش هایی که مامان میدلم به حال گره

دگی هم قرار بود مثل هزار تا هنر قدیمی دیگه، از زن
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ی مردم حذف بشه و ازش فقط یه اسم بمونه گوشه

 تاریخ. سر تکون دادم و گفتم: من هم طراح فرشم.
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هر دو ابروی علی باال رفت و گفت: چه جالب! 

 دونستم.نمی

افته، لبخندی زدم. ادامه داد: پس راهمون به هم می

 اگر قابل بدونید.

دونم. مرد یعنی نمیتکونی به دست و سرم دادم که 

دستی بین موهاش کشید که بلندتر از موهای رادین 

وشلوار روشن به تن داشت و آدم ناامنی به بود. کت

رسید. دستی دامنم رو کشید و من نگاهم رو به نظر نمی
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گفت: پایین دادم. ترانه بود که با صدای بچگونه می

 خاله!

ل کردنش دلم لرزید. بشقاب رو کنار گذاشتم و برای بغ

 خم شدم. بلندش کردم و گفتم: جون خاله؟

 مامانم کو؟ -

ش داشتم و گفتم: بریم پیداش توی بغلم محکم نگه

 کنیم.

به رادین نگاه نکردم. فقط برای علی سر تکون دادم. 

ی علی به هنوز دو قدم برنداشته بودم که صدای آهسته

وکوله رو جمع گوشم خورد: هنوز هم چیزهای کج

 کنی؟می

روم پرید و از باالی شونه نگاهی به عقب انداختم. اب

چشمش دقیقاً روی من بود. منظورش من بودم! جا 

خورد و نگاهش رو برگردوند. سر چرخوندم و با 
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های محکم به راهم ادامه دادم. نگاهم پی دریا قدم

توی سالن چرخید. دخترش رو وسط جمعیت ول کرده 

شناختم. نمی ها روبود به امون خدا. بیشتر مهمون

موزیک تندتر شده بود و نور سالن رو کم کرده بودند. 

 ترانه پرسید: قشنگ شدم؟

ی سرش سرش رو جلوم خم کرد تا من سنجاق گوشه

 رو ببینم. جواب دادم: خیلی.

 ترالن جون کرده. -

 دستش درد نکنه. -

ام دست کشید و من از میون جمع راه باز به گوشواره

نبود. همچنان به گشتن ادامه کردم. خبری از دریا 

دادیم. نگاهم به در باز بین سالن و راهروی اتاق 

مطالعه افتاد. از همون فاصله سرک کشیدم. در بازتر 

شد و صورت دریا توی دیدرس قرار گرفت. خواستم به 
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ترانه بگم که چشمم روی صورت مرد پشت سر دریا 

 ثابت موند و سکوت کردم. نگاه دریا به من افتاد و

زودتر بیرون زد. در کشویی رو پشتش بست. سر 

خوای بریم آناناس چرخوندم و به ترانه گفتم: می

 بخوریم؟

ترانه توی فکر رفت و من با دیدن دریا که طرفمون 

اومد، از حرکت متوقف شدم. ترانه به حرف اومد: می

 مامان هم ببریم.

تر شده بود، ادامه داد: گم شده رو به دریا که نزدیک

 دی؟بو

هاش رو برای گرفتن ترانه دریا با اخمی به من، دست

شویی دراز کرد و جوابش رو داد: نه مامانی، دست

 بودم.
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ترانه خندید و بغلش رفت. دریا بدون حرفی، از من دور 

شد و ترانه برام دست تکون داد. نفسم رو فوت کردم 

خواست و وسط جمعیت دور خودم چرخیدم. دلم می

 هام کار کنم.روی طرحبرم اتاقم و 
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از جمع دور شدم و به اون سر سالن نگاه کردم. جایی 

که رادین مشغول صحبت با علی بود؛ اما علی فقط 

خورد. هاش تکون نمیکرد و لبخیره نگاه می

شد؛ ی علی چیزی خونده نمیسمتشون رفتم. از چهره

بحث مهمه. اما از نگاه رادین معلوم بود که موضوع 

جلوتر رفتم. علی با صورت آویزون رو برگردوند. بدون 

هیچ حرفی توی سالن راه افتاد و دور شد. رادین 
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جا بشه که چشمش به من افتاد. سرتاپام خواست جابه

تر رو از نظر گذروند و روی دامن متوقف شد. نزدیک

رفتم و منتظر موندم که به خاطر پارگی کج لباسم 

ولی خبری نبود. نگاهش رو گرفت و بازخواست کنه؛ 

ی خالی حرکت کرد. دنبالش رفتم و سمت یه کاناپه

 گفت؟مستقیم پرسیدم: پسر صالح خان چی می

 گفتم.خودش رو روی کاناپه انداخت و گفت: من می

 چی؟ -

ی کاناپه نشستم که صداش رو بشنوم. و روی دسته

سرش رو جلوتر آورد و میون موسیقی رقص، جواب 

 دخترش خرج کنه.فتم واسه دوستداد: گ

هام ریز شد و بهش خیره موندم. اضافه کرد: که چشم

 ست هر کاری نکنه!به خاطر یه نیم
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دستم رو مشت کردم. معلوم بود چون از علی خوشش 

آد، زیر پای دختره نشسته. پوزخندی تحویل دادم نمی

 یعنی با تو خوابید؟« هر کاری»و گفتم: 

 نه! -

که خودش زحمت توضیح رو کشید:  تر شده بودمگیج

 زبونش رو انداخت دورِ...

صورتم منقبض شد و فاصله گرفتم. این آدم قطعاً یه 

شد. اول برای علی تعریف کرده بود و حاال چیزیش می

برای من که مثالً زنش بودم! از جا بلند شدم که 

م داشت. اخم کردم دستش دور ساعدم نشست و نگه

به من نبود. به سقف باالی و برگشتم؛ ولی نگاهش 

سرم بود. به همون طرف نگاه کردم و چشمم به 

دوربین مداربسته افتاد. انگار چراغ همیشگیش 

خاموش بود. به صورت رادین خیره شدم که به سقف 
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چرخوند. بلند شد و آهسته گفت: برو اطراف چشم می

 اتاقت، در رو قفل کن.

ون ساعدم رو ول کرد و سمت تراس پشتی ساختم

شد. چند نفر رفت که درهاش به یه ضلع سالن باز می

ها داخلش بودند. نگاه رادین همچنان به اطراف و سقف

و دیوارها بود. نگاهی با فاتح ردوبدل کرد و فاتح 

طرفش رفت. چیزی به هم گفتند و فاتح برگشت. 

ها رادین با مردهای بیرون خلوت کرد. بعضی از مهمون

کردند. ظاهراً متوجه چیزی شده ها نگاه میبه دوربین

بودند. موهام رو پشت شونه انداختم و طرف تراس 

رفتم. من مجبورش کرده بودم که برگردیم. اگر اون 

کرد، رادین از آدمی که گرفته بودند مشکلی درست می

افتاد. دید. شاید هم اتفاق بدتری میچشم من می

ن ها ایستادم و نگاهشون کردم. رادین مپشت شیشه
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رو دید؛ اما به حرفش با مرد مو بور ادامه داد. از تراس 

 پایین رفتند.
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اش ایستادم. حداقل وارد تراس شدم و روی لبه

های ته مسیرشون سمت گلخونه نبود! طرف اتاقک

رفتند. رادین نگاه کوتاهی به من انداخت و محوطه می

ای داخل خونه هبه راهش ادامه داد. چرخیدم و به آدم

چیز خبر از همهها، بینگاه کردم که پشت شیشه

 گذرونی بودند.مشغول خوش

جا ایستادم و بعد سمت در چند دقیقه منتظر همون 

خواستم بفهمم رفتم؛ اما وسط راه پشیمون شدم. می

چه خبر شده. چرخیدم و از تراس پایین رفتم. توی 
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د نفر جا روشن بود. چنمحوطه قدم برداشتم. همه

ها کشیدم. شدند. راهم رو سمت اتاقکاطراف دیده می

سروصدای موزیک کمتر شده بود و آرامش شب 

بیشتر. روی بازوهام دست کشیدم که سرما رو دور 

ای به گوشم خورد و درجا کنم. صدای خرد شدن شاخه

ایستادم. برگشتم اما چیزی به چشمم نخورد. آهسته 

وندم. کسی نبود. چرخیدم و اطراف رو از نظر گذر

ها باز شد و مردی شروع همون لحظه در یکی از اتاقک

به دویدن کرد. من درست توی مسیرش بودم. جیغی 

کشیدم و خواستم فرار کنم که دو نفر دیگه دنبالش 

های مرد رو از پشت گرفتند. اومدند و لباس

هاشون دور مرد پیچید و دهانش رو چفت کردند. دست

 رم اومد: مگه نگفتم برو اتاقت!صدای رادین از کنا
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کشون طرف اتاقک هام به مردی بود که کشونچشم

بردند. سر چرخوندم و رادین جلوتر اومد. پرسید: می

 چرا افتادی دنبال من؟

 من؟! -

 کنی!آره، تو!... از سر شب من رو ول نمی -

به خنده افتادم و توی جواب موندم. به جاش طرف 

هاشون به من ارتباطی اریخونه قدم برداشتم. گندک

نداشت. از یکی از درهای تراس وارد سالن شدم و 

ها رفتم. راهروها و البی باال خلوت راست سمت پلهیک

بود. خودم رو به اتاقم رسوندم و در رو پشت سرم 

بستم. باقیش اهمیتی نداشت. با همون لباس روی 

تخت ولو شدم و سعی کردم مغز پرتالطمم رو آروم 

ی جنگل گیر کرده بود. چه انگار هنوز یه گوشه کنم که

روز طوالنی و مزخرفی! فقط حرف زدن با مامان حالم 
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ای کرد. گوشی رو برداشتم و چند دقیقهرو بهتر می

باهاش حرف زدم. زیاد طول نکشید که چیزی به در 

طرف در خورد و من صاف نشستم. صدای رادین از اون

ها رو هک کرده بودند شنیده شد: چیزی نبود. دوربین

 که یارو رو ببرند.

 ها؟کی -

تونی جوابم رو نداد و فقط گفت: منتقلش کردیم. می

 بیای پایین.

 خوام.نمی -

هام رو دور زانوهام انداختم. چند ثانیه بعد، گفت: دست

 من بیام تو؟

هام باز موند و به در خیره شدم. ادامه داد: شاید لب

 برگردند!
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ها و هاش. اون درختدیگه از دروغپوزخند زدم. یکی 

های نارنجی رو از ذهنم بیرون کردم و محکم برگ

 جواب دادم: الزم نیست!

بیشتر از این معطل نکرد. رفت و من صورتم رو توی 

 بالش فرو بردم.
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ی رسمی مدیرعامل و گروه بدون ماسک توی جلسه

های مدیر تولید گوش ه بودم و به حرفتولید نشست

دادم که کامالً واضح بود برای از سر رفع کردنه. نه می
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خودش موقع حرف زدن جدیت داشت و نه رادین 

ی جلسه سراپا داد. در عوض اعضای دیگهگوش می

گوش بودند. به رادین نگاه کردم. طبق معمول، توی 

های ها بود. نگاه خیره، ابروکوکیشرکت مثل آدم

باالرفته، لم داده روی صندلی. یه سری گزارش ریز و 

درشت، جلومون روی میز کنفرانس گذاشته بودند؛ 

شده های ثبتی تولید یک سال اخیر. به گزارشدرباره

توی آرشیو سیستم شباهتی نداشتند. خودم از روی 

تاپ کنجکاوی آرشیوهای اصلی رو چک کرده بودم. لپ

شده رفتم. های ذخیرهلرو باز کردم و سراغ فای

ام با صندلی رادین رأس قوس میز، یه صندلی فاصله

های بود و مرد بغلی هم به مانیتور من دید نداشت. فایل

ای انداختم. این تولید رو باز کردم و روشون نگاه دوباره

 ها فرق داشتند.گزارش
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آقای احمدی تشکر کرد و زمان رو در اختیار مرد 

های شش متری و نه در مورد طرحای گذاشت تا دیگه

های مالی رفتم متری پارسال حرف بزنه. سراغ گزارش

و گردش مالی سال اخیر رو یه بار دیگه چک کردم. با 

های های آرشیو هماهنگ بود؛ اما با گزارشگزارش

روی میز نه. ابروم باال رفت و روی صفحه زوم کردم. 

یز توی چهای مربوط به فروش رفتم. همهسراغ فایل

آرشیو و بایگانی کامالً مچ بود. مو الی درز آمار 

رفت. پوزخند زدم. ظاهراً آرشیو عددسازی شده نمی

بود! مشخص بود که چرا رادین دوست نداشت توی 

 ها فرق داشتند.جلسات شرکت کنم؛ چون داده

دستی به موهای کنار شالم کشیدم و سر تکون دادم. 

عجیبی دیده بودم که  های فروش چیزقبالً توی گزارش

داد. آرشیو خوب مهندسی شده بود؛ اما حاال معنی می

های فروش یه گاف کوچیک داشتند. بیشتر گزارش
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واسطه بود. احتماالً چون فروش کارخونه بی

های ها و فروشگاهخواستند پای نمایندگینمی

دهنده به عددسازی باز بشه. برای تیزی خودم سفارش

دیدم، های امروز رو نمیاگر گزارشلبخند زدم. هرچند 

رفت. خرید مواد اولیه باال بود، فکرم به اون سمت نمی

تولید باال بود، فروش باال بود، گردش مالی هم مطابق 

رفت... اما... فروش باواسطه از طریق این آمار باال می

تر از فروش ها و مراکز فروش خیلی پاییننمایندگی

ن با واقعیت بازار کشور جور واسطه بود و ایکلی و بی

ای از تولید و فروش اومد. در واقع بخش عمدهدرنمی

های شرکت هایی که وارد حسابفیک بود تا پول

ها از کجا شد، توجیه بشه. سوال این بود که پولمی

اومد؟! صدای رادین من رو از فکرهام بیرون کشید: می

 درسته؟

 سر بلند کردم. نگاه همه به من بود.
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های اطراف چشم چرخوندم که خبر نداشتند روی آدم

کنند، داره پولشویی شرکت معتبری که توش کار می

 کنه! جواب دادم: بله؟می

 سوال پرسیدم. -

 شه تکرار کنید؟می -

آموز رو موقع کرد که مچ دانششبیه معلمی نگاه می

ش خوابیدن گرفته. خودش رو جلو کشید و دست راست

که با خودکارش ور رو روی میز گذاشت. درحالی

رفت، گفت: نظر شما رو پرسیدم، گویا توی طراحی می

 سررشته دارید!
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هام با علی بود، توی نامزدی دارا... اش به حرفاشاره

؟! یعنی دریا و دارا حرفی از روز مصاحبه و «گویا»

مصاحبه نشدن من نزده بودند؟ ادامه داد: اگه مزاحم 

 شیم!ن نمیکارتو

جدی بودن صداش، دو نفر رو به خنده انداخت که زود 

تاپ رو بستم، سر تکون خودشون رو جمع کردند. لپ

ی مقابل میز نگاه کردم که دادم و به اسالید روی پرده

 6تصویر یه فرش بود. اطالعات دورش رو خوندم. 

. با دقت  800شانه و تراکم  1200متری، 

سی کردم و چیزی که به ی طرح رو بررگوشهگوشه

 دو ساله.ذهنم رسید، گفتم: ساده است... و مد یکی

کسی پوزخند زد. دختر جوونی بود. آقای احمدی 

 گوشزد کرد: طرح خانوم اکرامیه.
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با اخم سمت رادین برگشتم که با سوءاستفاده از 

پرتیم، مجبورم کرده بود جلوی صاحب اثر، نقد حواس

دی قبل، گفت: این کنم. رادین با همون صورت ج

 ترین طرح پارساله.پرفروش

دو ساله هام رو فشار دادم. ادامه داد: اگر مد یکیلب

 خرند!که چه بهتر. دو سال دیگه، دوباره از ما می

لبخندهای رضایت روی صورت جمع نشست و من 

کردم که دلیل این ضایع کردنش، حرف دقیقاً حس می

خواست علی بوده. میی طراحی فرش با زدنم درباره

دونم. شه. جواب دادم: نمیچیز سرم نمیبفهمونه هیچ

 ی مدی ندارم.شاید. من که سلیقه

 بافیم.ها میبافیم. برای مشتریما هم برای شما نمی -

 مطمئنید تنها دلیلتون همینه؟ -
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ی تشکیالت خواست پتهای دلم میو برای لحظه

دم رو گرفتم. قالبیشون رو روی آب بریزم. جلوی خو

هام قفل شد و پرسید: هاش دوباره روی چشمچشم

 پس چیه؟

ی صندلیم هام روی دستهساکت موندم و انگشت

 محکم شد. اضافه کرد: بفرمایید ما هم روشن بشیم.

وشلوارپوش نشسته بود و جوری لفظ ورق و کتشق

زد که انگار اون آدمی نیست که وسط گل قلم حرف می

دستش قصد درآوردن قلبم از سینه رو  پرتم کرده بود و

داشت. حرفی نزدم و نگاهم رو پایین انداختم. جلسه 

رو ادامه دادند. کمی بعد، رادین به ساعتش نگاه کرد و 

گفتند « خسته نباشید»بندی شد. احمدی مشغول جمع

و بعد از رادین بلند شدند. چند قلپ از آب معدنیم 

وجور کردن معخوردم و بلند شدم. شروع کردم به ج



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تاپ و کاغذ و خودکارها. لفت دادم تا از  راهرو لپ

 متفرق بشند.

 14فصل_خورده_خط#

 

سروصداها کامالً خوابیده بود که چیزی رو پایین گردنم 

حس کردم. لمس نوک انگشت بود، درست زیر شال، 

هام متوقف شد. انگشتش رو روی مانتوی پاییزه. دست

آروم. حتی برنگشته رومتر برد. آحرکت داد و پایین

ها فقط از یه نفر جور دیوونگیمعلوم بود کیه. این

رفت. اومد. انگشتش داشت زیادی پایین میبرمی

هام رو روی هم فشار دادم و چرخیدم. انگشتش پلک

بدجایی بود. نفسی گرفتم. کتش رو درآورده بود. 

ی هاش همرنگ پیراهنش سفید بودند و دکمهدستکش
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درخشید.گفتم: پرستیژت مال اینجا میسردستش از 

 احترامیت مال من؟بقیه است، بی

نگاهی به دستش انداختم که جمعش کنه. جواب داد: 

 بقیه زنم نیستند!

هام درشت شد و و دستش رو جلوتر آورد. چشم

دستش رو پس زدم. فاصله گرفتم و حرف رو عوض 

 ی وظایف من نیست!کردم:نظر دادن تو حیطه

 تی بیای تو جلسه.خودت خواس-

با یادآوری جلسه به خنده افتادم. ادامه داد: من که 

 گفتم بمون تو خونه!

که سمت در ها رو برداشتم و درحالیتاپ و برگهلپ

 دختر قبلیت رو بیاری؟رفتم، گفتم: که دوستمی
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در رو باز کردم و نگاهی به رادین انداختم که به میز 

نه قفل بود. جمله هاش روی سیتکیه داده بود و دست

 دختر علی رو؟رو تکمیل کردم: یا دوست

جوابش یه اخم عمیق بود. صدام رو پایین آوردم: 

 مشکل کنترل داری؟ برو دکتر!

جوری به وسط پاهاش نگاه کردم که متوجه منظورم 

بشه. از جا کنده شد و طرف در اومد. فوراً در رو بستم و 

دفتر شد و من طرف دفتر پا تند کردم. پشت سرم وارد 

خیلی راحت سمت میزم رفتم. از اینکه جلوش هر 

زدم، حس عجیبی داشتم. حواسم رو به حرفی می

مرتب کردن الکی میز دادم. نگاهش روم سنگینی 

 کرد. پرسید: تو جلسه فکرت کجا بود؟می

سر بلند کردم. کتش رو روی کاناپه انداخت و 

 ر من!نشست، ادامه داد: به جز شلواکه میدرحالی
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هام رو دوباره درشت کردم و خودکار رو روی میز چشم

انداختم. طرفش رفتم. دوباره با تأکید بیشتر گفت: 

ها چی بود؟... دلیلمون منظورت از اون حرف

 بافیم؟ها رو برای چی میچیه؟...فرش

کردم که زندگیم نباید یه تهدید دیگه رو، رو می

شون پولشویی فهمید که من ازتر بشه. نباید میسخت

های سنگین و ها همیشه جرمجور پولباخبرم. منبع این

خطرناک بود. فقط گفتم: خودنمایی جلوی فرش 

های سنتی...جلوی برادر دستباف...جلوی کارگاه

 خان.فاتح

ابروش باال رفت و بلند شد. چند لحظه خیره موند. من 

گفتم. طرفم اومد و من عقب چیزی بیشتر از این نمی

هام توی هم پیچیده شد و قلبم به تپش . انگشترفتم

 افتاد. سرد گفتم:اینجا محل کاره آقا، هتل نیست!
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 شد؟هتل بود، حل می-

معنی حرفش رو نشنیده گرفتم و سمت میز پا تند 

کردم. کتش رو برداشت و بدون کش دادن بحث، 

 سمت خروجی رفت.
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شب آرومی بود. اسمش رو گذاشته بودند شب 

تونست واقعیت رو عوض خانوادگی. انگار یه اسم می

کنه. شاید دریا که کنار فاتح نشسته بود و برای پدرش 

گرفت، خودش رو از خانواده حس سیب پوست می
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کرد... یا ریحانه که به خاطره تعریف کردن دارا می

دورتر از جمع  خندید... حتی رادین که طبق معمولمی

رفت... اما من هنوز غریبه تاپ روی پاهاش ور میبا لپ

هاشون موندم. نگاهم رو از صورتبودم و غریبه می

ی فاتح رو اشغال کرد ی کاناپهگرفتم. مریم طرف دیگه

 گذره؟و من رو مخاطب قرار داد: خوش می

پا روی پا انداختم، دامنم رو مرتب کردم و جواب دادم: 

 چی؟

 ندگی لوکس!ز -

 من که چیز لوکسی ندیدم. -

ها سمت با این جمله دارا حرفش رو قطع کرد و نگاه

من چرخید. توی این جمع، همه به جز ترانه و 

کردند که من به مادربزرگ که توی باغ نبود، تصور می

خاطر پول خودم رو توی این خانواده انداختم. حتی 
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ا یه فیلم دونستند که حاضر شدم بفاتح و رادین می

ام برسم. هرچند چیزی تهدیدشون کنم تا به خواسته

که در نهایت نصیبم شده بود، یه ست فیک از طرف 

دریا بود و یه اتاق بدون سرویس بهداشتی و یه ماه 

عسل وسط گل! پوزخند زدم. فاتح گفت: چیزی الزم 

 داری؟

خواست بفهمونه راه ابروش رو باال انداخت. شاید می

فتم و اینجا بیشتر از اینکه دختر و عروس رو اشتباه ر

ام. روم رو برگردوندم و طعنه خانواده باشم، یه زندانی

 زدم: نه. همین که سر برج حقوقم رو بدید، بسّه.

بیشتر از یک ماه از استخدامم گذشته بود و حقوقی 

گفت. دارا لبخندی نگرفته بودم. کسی چیزی نمی

و سمت فاتح دستی ری لب داشت. دریا پیشگوشه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردی چی پیش گرفت و رو به من گفت: خب فکر می

 ی شوهر.ره خونهآد؟! وقتی آدم ظرف سه هفته میمی

ای کرد و به حرف حق داشت. جواب ندادم. دارا سرفه

افته تو دیگ باید اومد: حاال که شده. اونی که می

 فکرش رو کنه!

هاش از باالی کرد که چشمداشت به رادین نگاه می

تاپ به من بود. پشت چشم نازک کردم. انیتور لپم

نگاهم سمت فاتح رفت که پدریش فقط برای دریا و 

دارا بود. حتی تالشی برای نزدیک شدن به من 

ها با رویای دیدنش سر کرده بودم؛ کرد. من سالنمی

شد تمام دونستم هنوز هم دیر نیست. میاما می

تمام سفرها، های نرفته رو دوباره با هم رفت، پارک

ها... کافی بود قدمی برداره. سینماها، خرید کردن
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ریحانه آلبوم عکسی رو که دستش داده بودند، سمت 

 دارا گرفت و حرف رو عوض کرد: مادرت؟

 دارا سر تکون داد و گفت: آره. اینجا دریای جنوبه.

 اقوام مادریت رو ندیدم تو نامزدی. -

ه اون هم خارجه، داییم که فوت شده. یه خاله دارم ک -

 اتریش.

و نگاهی به رادین انداخت که فامیل مادری به حساب 

 اومد.می
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ریحانه مشغول ورق زدن شد. هنوز با هم حرف نزده 

پرسی بود. مون در حد سالم و احوالبودیم و کل رابطه
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ی درست و رسید و خانوادهدختر موجهی به نظر می

خالفت فاتح با ازدواجشون رو حسابی داشت. دلیل م

فهمیدم. نفس عمیقی کشیدم و دست زیر چونه نمی

زدم. مریم از بشقاب فاتح سیب برداشت. مادربزرگ 

 گفت: من چَییما خوردم؟

 دریا جواب داد: خوردی مادرجون.

 حسن هم خوردس؟ -

 ایشاال که خورده. -

مادربزرگ نگاه گیجی به اطراف انداخت و گفت: پلو ته 

 کونه. آپاشو دست بجنبون.ه، حسن غرغر میبیگیر

حسن رو ول کن مادرجون. حسن پیش  -

 هاست.حوری

 سیا!الل بیشی سق -
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خندیدند. چشم دریا به ترانه افتاد که دریا و فاتح می

زد. بلند گفت: ترانه، بیا سمت صندلی رادین پرسه می

 ور.این

ی سالن ترانه عروسکش رو برداشت و سمت دیگه

غره رفت. ریحانه گفت: دریا برای رادین چشمدوید. 

 اِ... این رو...

ی جمعی یه مشت بچهآلبوم رو بلند کرد و عکس دسته

مون رو قد رو نشون داد. دارا گفت: بابا همهقد و نیم

هاش برده بود خرید. من اصالً یادم نیست. فقط عکس

 مونده. تو یادته؟

منفی سر تکون داد. ی مخاطبش دریا بود که به نشونه

 ریحانه گفت: اون موقع قشنگ معلوم بود دوقلویید.

ها رو اسم برد: من، دریا، دارا آلبوم رو گرفت و بچه

 علی، فاطو، رادین...
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همون لحظه مکث کرد و ساکت شد. ریحانه سرش رو 

جلو برد. نگاه دارا هنوز به عکس بود. کنجکاو شدم و 

ودم رو جلو کشیدم. ام رو از صندلی برداشتم. ختکیه

ی فاتح رفت. ریحانه نگاه دارا سمت صورت گرفته

 پرسید: این آخری کیه؟

های تراس پشتی فاتح از جا بلند شد و طرف شیشه

 حرکت کرد. آهسته پرسیدم: کیه؟

 مِن کرد و جواب داد: برادرم دانیال.دارا کمی مِن

هام برقی زد و بهش خیره موندم. گفته بود چشم

گفت این همون برادر یه حسی به من می و« برادر»

ی منه که فاتح از مامان گرفته. دوباره پرسیدم: گمشده

 االن کجاست؟
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های دور و بر نگاه کردم. دریا مسیر و به صورت

نگاهش رو عوض کرد و مریم شونه باال داد. گفتم: 

 خارجه؟

 مُرده. -

ی طوالنی به سکوت گذشت، تا اینکه من چند ثانیه

زدم و خودم رو عقب کشیدم. مریم برای دلداری پلک 

 فاتح بلند شد و طرفش رفت. دریا گفت: جمع کنید!

ریحانه که از من بیشتر معذب شده بود، آلبوم رو 

آقا گوفتی صندوقیشه وا بست. مادربزرگ گفت: به حج

 کردی؟

 حال جواب داد: بله مادرجون، گفتم.دارا بی

لبوم بسته خیره وجور کردن شد. به آو مشغول جمع

شدم. حتی نتونسته بودم یه دل سیر ببینمش. مامان 
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فهمید، چی به دونست؟ اگر خبر نداشت، وقتی میمی

 اومد؟ آهسته پرسیدم: کِی فوت شده؟روزش می
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ها. هفت هشت موقعدارا صداش رو پایین آورد: همون

 سالش بود. مثل اینکه مریضی گرفته.

معلوم بود که خودش هم بچه بوده و چیزی  آه کشیدم.

ها پیش مُرده بود و من تازه آد. برادرم سالیادش نمی

از وجودش باخبر شده بودم. این چه روزگاری بود؟ بین 

ی شومیزم رو بازتر کردم موهام دست کشیدم و یقه

ها اومد و که درست نفس بکشم. ترالن سمت کاناپه

 م. بفرمایید شام.گفت: میز آماده است دریا خانو
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دریا از خدا خواسته، برای عوض کردن فضا بلند شد و 

 گفت: بریم تا سرد نشده.

 ی سالن صدا زد: ترانه! شام.سمت دیگه

 بلند شدم و گفتم: من میل ندارم.

ها راه افتادم. نگاهم کردند. اهمیتی ندادم و طرف پله

تر از چیزی بودم که پشت میز بشینم و لقمه از ناراحت

گلوم پایین بره. باال رفتم و خودم رو به اتاق رسوندم. 

ی دردسرهام به توی تاریکی به در تکیه دادم. همه

خاطر هیچی بود؟ مثالً قرار بود با برادرم پیش مامان 

برگردم و بریم پی زندگیمون. حاال دست خالی مونده 

ام رو ازش برداشتم. کسی بودم. در باز شد و من تکیه

ها رو روشن کرد. رادین بود که المپداخل اومد و 

 پرسید: چی شد؟
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گفتم؟ سر چرخوندم و توی اتاق قدم زدم. چی باید می

؟ دوباره پرسید: «ریزیم غلط از آب دراومدبرنامه»اینکه 

 هم ریختی؟چرا به

هم ایستادم و حال خرابم رو سرش خالی کردم: چرا به

 نریزم؟ یه بچه مُرده!

 خب؟ -

... پسری که تو عکس کنارت ؟«خب»پرسی می -

 وایساده بود، مُرده... تو یه سر سوزن عاطفه نداری؟!

ی رباتی خیره شده بود. ادامه دادم: با دوباره با قیافه

وسال بودید، سنبازی بودید، همهم دوست بودید، هم

 حاال مُرده!

 مردن فامیل من به تو چه؟! -

زدم که پوزخند زدم و سمت در بالکن رفتم. بیرون 

هوای تازه به سرم بخوره و چیزی لو ندم؛ اما دنبالم 
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های حفاظ پوش شد که نردهوارد بالکن پهن سنگ

ها رفتم و فلزی دورش نصب شده بود. سمت نرده

 العملت زیادیه!نفسی گرفتم. پرسید: عکس

ها به پهلو تکیه دادم و گفتم: حاال چرا واسه کنار نرده

 تو مهمه؟

ادامه دادم: مگه من زن هشتاد سال  سمتم راه افتاد.

 کنی؟عمرتم که بازجویی می

تر شد. اضافه کردم: من به خاطر دارا تو این نزدیک

 هچل افتادم، نه تو!

 نه... واقعاً یه چیزیت شده! -

ترسیدم. های باریکش میاز نگاه تیز و چشم

تر بشه. رد گم کردم: من به خواستم مشکوکنمی

هیچی نصیبم نشده... نه جشن خاطر پول اینجام؛ اما 

 گرفتیم، نه کسی خبر داره... تو حتی...
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ی یه وجب. روم ایستاده بود، با فاصلهحاال دقیقاً روبه

تکونی به سر و ابروش داد تا ادامه بدم و من حرفم رو 

 ندازی!!نخوردم: حتی حلقه نمی
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گاهش، ی ناش رو باال گرفت که زاویهپلک زد و چونه

دید ای نمیسطح من رو یادآوری کنه. من رو در اندازه

که خودش رو درگیر حلقه کنه. حاال هم که جواب 

هام رو روی هم فشار دادم و پرسیدم: داد. دندوننمی

 ی یکی دیگه دستته، آره؟حلقه

ابروش پرید. ذهن من حتی تا خالکوبی اسم کسی 

ونست تهاش کشیده شده بود. وسواس نمیروی دست
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آورد. سر ها رو درنمیتنها دلیلی باشه که دستکش

 تکون دادم و بلندتر تکرار کردم: زن داری، آره؟

هاش داد. نگاهم رو از چشمهمچنان جواب نمی

اش رو برداشتم. توی یه حرکت ناگهانی، دست حلقه

ای رو بیرون کشیدم. زل زدم گرفتم و دستکش پارچه

دست و دستکش رو  به دستش و واکنشم یه جیغ بود.

ام بردم. رادین هام رو سمت یقهول کردم و انگشت

همون لحظه از شوک بیرون اومد و دستش قفل شد 

دور گلوم. دستی که دو انگشت آخر رو نداشت. سمت 

ی حفاظ رو لمس کرد. نه ها هلم داد. کمرم میلهنرده

تونستم درست نفس تونستم حرف بزنم و نه میمی

بیدم که دستش رو عقب ببرم؛ بکشم. به مچش چس

هاش چفت گلوم شده بود و هر لحظه راه اما انگشت

های سردش توی بست. چشمنفسم رو بیشتر می

متری که هام زل زده بود. با هر سانتیسکوت به چشم
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اومد، کمرم از پشت روی حفاظ خم تر مینزدیک

هام رو توی مچش فرو شد. ناله کردم و ناخنمی

موهام وزید و تارهای لَختش رو اطراف  کردم. باد زیر

هام سیاهی رفت و پلک صورتم پخش کرد. چشم

بستم. زیر پاهام خالی شد. تا افتادنم چیزی نمونده 

میرم و بعد فشار ای حس کردم دارم میبود. لحظه

هام هجوم آورد و دستش برداشته شد. هوا به ریه

ها دهپاهام روی زمین برگشت. به سرفه افتادم، روی نر

زده به حفاظ، پخش زمین شدم. لیز خوردم و تکیه

ها چند برابر شد. مرگ با من یه قدم فاصله سرفه

زد. دیدم که توی بالکن قدم میداشت. پاهاش رو می

شد و نزدیک گشت. دور میرفت و برمیپاهایی که می

بریده ادامه دادم و به گریه های بریدهاومد. به نفسمی

م صورتم رو پوشوند؛ ولی تصویر دست هاافتادم. دست

 شد.انگشتی از جلوی چشمم پاک نمیسه
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ام ها پیش مرده بود و شوهرم داشت خفهبرادرم سال

کرد، با دستی که انگشت حلقه نداشت. پدرم اصالً می

دونست اینجا چه خبره! نفس عمیقی کشیدم و نمی

هام رو از روی صورت برداشتم. دستکش دومش دست

رد. محکم روی زمین پرتش کرد. دستمالی از رو درآو

جیب دامن بیرون کشیدم و صورتم رو خشک کردم. 

رفتم؛ اما کردم و از اینجا میباید خودم رو مرتب می

 حالم خوب نبود.
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دیدم که داشت نزدیک ی چشم پاهاش رو میاز گوشه

خواست کار ناتمومش رو تموم کنه! شد. شاید میمی

پوزخند زدم. کنارم نشست. با پررویی به من نگاه 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

حرکت نگه داشتم که گورش هام رو بیکرد. چشممی

رو گم کنه؛ ولی دستش سمت گردنم اومد. خودم رو 

عقب کشیدم و رو برگردوندم. روی سرم دست 

رفت. پلک بستم. چند ثانیه گذاشتم که کمی گیج می

داشت  هاش دوباره سمت من اومده بود وبعد، دست

هام باز شد، خودم رو شد. پلکآروم دورم پیچیده می

تر هاش دورم محکمجمع کردم و پسش زدم. دست

شد و من رو به خودش چسبوند. دیوونه شده بود؟ 

بازی دیگه کنه؟ صورتش خواست یه دیوونهدوباره می

هاش که داشت گردنم رو کنار گردنم حس کردم و لب

ت و عصبانی بودم که برای کرد. انقدر ناراحرو لمس می

کردم. خودم رو عقب ی درخور پیدا نمیحرف زدن واژه

کار تر شد. به حرف اومدم: چهکشیدم. صورتش نزدیک

 کنی؟می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

های سرش رو بلند کرد. به هم خیره شدیم. دست

 حسم رو باال گرفتم و گفتم: برو عقب!بی

و م داشت. دوباره جلو اومد خواستم بلند بشم؛ اما نگه

هام چسبید. روی پاهاش جمع هاش به لباین بار لب

شده بودم. هلش دادم. دور نشد. عطر همیشگیش 

شد تر ی بازوش تنگزد. حلقهبیشتر از قبل زیر دماغم 

هاش گردنم رو نوازش کرد. محکم سر تکون و انگشت

 دادم. فاصله گرفتم و گفتم: ولم کن.

ای از موهام متوقف شد؛ اما صورتش رو عقب نبرد. تکه

اش ادامه داد. رو کنار گردنم جمع کرد و به نگاه خیره

های کف بالکن دادم و ضربان تندم نگاهم رو به سنگ

شد. ام پخش میرو نشنیده گرفتم. نفسش روی گونه

 خوام.هام لرزید و دوباره گفتم: نمیلب
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و صدام برای خودم هم مفهوم نبود. آهسته پرسید: 

 چی؟

ام رو صاف شدهپام رفت، زانوی خمدستش زیر ساق 

ذاشت خزید و نمیهاش روی پوستم میکرد. انگشت

زدم. باید کمک درست فکر کنم. باید داد می

شد کردم... اما چیزی مانع میخواستم. باید فرار میمی

 خوام.ذاشت. زمزمه کردم: نمیو نمی

هاش روی پام باالتر اومد... باالتر... نفسم رو انگشت

هام دوباره پرسید: ته بیرون فرستادم. جلوی لبآهس

 چی؟

هاش سمت زخم صورتم رفت... سمت گوشم... و لب

هاش سرم توی گردنش فرو رفته بود و حرکت دست

هام، مغزم رو از کار انداخته بود. زانوم رو زیر لباس

ی کمرش انداخت. دوباره خم کرد و طرف دیگه
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و حرکتم داد تا دراز هام رو پیدا کرد هاش دوباره لبلب

 بکشم.
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کننده گذشتند. صورت رادین الی های گیجدقیقه

شده دورش. زل زده موهای من بود و پاهای من پیچیده

هایی که دورش ها و ستارهبودم به ماه زندانی الی نرده

هامون عادی شده بود، من سرمای درخشیدند. نفسمی

کردم و رادین هم قصد تکون خوردن نمیکف رو حس 

خواستم حرکت کنم. چون هر حرکتی نداشت. نمی

ام و همین چند دقیقه پیش با داد که زندهنشون می

م م کنه! من چهخواست خفهمردی رابطه داشتم که می

کرد؟ شده بود؟ داشت من رو مثل خودش دیوونه می
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کرد که میچرا؟ دارا برای ریحانه خاطرات بامزه تعریف 

بخنده و ما چند متر باالتر، بعد از یه درگیری فیزیکی، 

های کف بالکن پخش شده بودیم. از روی سنگ

 اومد!شدم، بدم میکمندی که داشتم بهش تبدیل می

پاهام رو حرکت دادم. رادین نفسی گرفت و بلند شد. 

وول و نصفه و نیمه بود. نشست و لیز هامون شللباس

و به دیوار بالکن برسونه. به دیوار خورد تا خودش ر

هاش گرفت. نفس تکیه داد. سرش رو بین دست

هاش عمیق کشیدم و به صورتش نگاه کردم. چشم

چیز، هنوز روی پاهام زوم بود و من با وجود همه

ای کردم و روی صورتم خواستم نگاهم کنه. نالهمی

 درخشید.دست کشیدم. ماه همچنان باالی سرمون می
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های بارون شنیده شد: صدای داوود بین ریزش قطره

 دید خانوم؟آدرس نمی

نگاهم رو از بارون پشت شیشه گرفتم و به صندلی 

راننده دادم. طعنه زدم: اونی که پشت تلفن ازش اجازه 

 گرفتی، آدرس نداد؟

که روی دُم درحالیداوود نگاهی به عقب انداخت و 

کار کنیم کشید، گفت: چهکوتاه موهاش دست می

شه؟ دوباره خانوم، این هم کار ماست. حاال چی می

 زنگ بزنم؟

ی پرحرفی نداشتم. نفسم رو فوت کردم و حوصله

 خواد.گفتم: نمی
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و آدرس مامان رو دادم. مدتی به رانندگی توی ترافیک 

م کرد و گفت: شهری گذشت، باالخره جلوی در پیاده

 کنم.همون جلو پارک می

 تونم برگردم.خودم می -

 کاریه! هستم دیگه. کاری هم بود، بگید.حاال چه -

دونستم دستور داره که بمونه و برم گردونه. بحث می

شد که نکردم. پیاده شدم و کلید درآوردم. دو روزی می

گذشت. رفتم و بیشتر وقتم توی اتاق میشرکت نمی

میم گرفته بودم که خودخوری رو تموم کنم و امروز تص

با مامان حرف بزنم. همین که کلید توی قفل واحد 

چرخید، صدای مامان از سمت تلویزیون بلند شد: 

 کمند!
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هام رو جفت کردم و وارد شدم. سالم کردیم. کفش

م گرفت و طرفش رفتم. پرسیدم: چی خندید. خندهمی

 شده؟

 هوای تو گرفتم. هیچی. اومدنی لواشک دیدم. به -

ی شیرینی توی دستم رو ام بیشتر شد. جعبهخنده

 نشون دادم و گفتم: من هم برات ناپلئونی گرفتم.

جعبه رو روی میز جلوش گذاشتم. روبوسی کردیم. 

خودم رو کنارش روی کاناپه انداختم و شال رو 

درآوردم. مامان صدای تلویزیون رو کم کرد و گفت: از 

 ش توئه.صبح تا شب فکرم پی

 صبح حرف زدیم که. -

 باز هم. -
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دستش رو روی صورتم گذاشت و سرش رو کج کرد. 

گفت: یهو نفهمیدم چی شد! تا به خودم اومدم، خودت 

 بریدی و دوختی. من رو تنها گذاشتی.

ابروهاش تاب برداشت و صورتم منقبض شد. حق 

داشت. خودم هم توی کار خودم مونده بودم. ادامه داد: 

 لم خوشه که دوسِت داره.حداقل د

ی بلند بافتم رو مرتب آب دهانم رو قورت دادم و یقه

های رادین روی گردنم، بیرون کردم که جای انگشت

کاری من غصه خواستم مامان به خاطر ندونمنزنه. نمی

 بخوره. دستش رو عقب برد و گفت: چه خبر؟

اش رو از کاناپه کمی به صورتش خیره موندم. تکیه

 گرفت و دوباره پرسید: چیزی شده؟

 مامان، حرفی نیست که بخوای به من بگی؟ -
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ی مامان بود. تکرار کردم: حرفی، حاال نوبت نگاه خیره

 ی خودت و...چیزی، درباره

مامان نگاهش رو گرفت و نفس عمیقی کشید. فهمید 

 که به چیزی بو بردم.
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. پرسید: چیزی خواستم خودش برام تعریف کنهمی

 شنیدی؟

 مامان، من در مورد برادرم شنیدم. -

های مامان دوباره سمتم برگشت. سر تکون چشم

 دادم. گفت: برادرت؟!

 ای که فاتح ازت گرفت و برد.بچه -
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 کمند! -

ساز هاتون رو تو اون ساختمون نیمهمن حرف -

 شنیدم. اونجا بودم.

 شنیدی؟ های مامان لرزید و جلوتر اومد. گفت: چیلب

 از سرنوشت پسرت خبر داری؟ -

دست مامان روی قلبش رفت. موهام رو پشت گوش 

 خوای بگم؟زدم و گفتم: می

 گی؟چی داری می -

پسرت مریض شده و... مامان... برادرم وقتی بچه  -

 بوده... مُرده.

اش رو توی مشت هاش رو بست و یقهمامان پلک

د و دستم هاش رو باز کرمچاله کرد. صداش زدم. چشم

 کار کردی؟رو محکم گرفت. گفت: کمند، تو چه
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 مامان، من... -

هم ریخته بود. ادامه دادم: انکار نکن. من خبر حالش به

ات رو ازت گرفته، دارم. من شنیدم به فاتح گفتی بچه

 ذاری من رو هم بگیره.گفتی نمی

مامان آه کشید و از جا بلند شد. به طرف آشپزخونه 

د شدم و پالتو رو کنار گذاشتم. قدم برداشت. بلن

دنبالش رفتم. سمت یخچال رفت. گفتم: عکس پسر 

ی فاتح توی آلبوم بود. بچه رو ازت گرفت؛ ولی مُرده

نتونست مراقبش باشه. اسمش دانیال بود، نه؟ چرا تا 

کردی اگر حاال به من نگفته بودی پدرم کیه؟ خیال می

 کنم؟بفهمم پولداره، تو رو ول می

در یخچال رو کوبید و با بطری آب این طرف مامان 

اومد. کنار میز آشپزخونه ایستاده بودیم. گفت: دختر 
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شنوی چی زنی؟ هیچ میها چیه میمن، این حرف

 گی؟!می

 مامان... -

 بسه کمند! اون روز منظور من یه چیز دیگه بود! -

ساکت شدم و فقط بهش زل زدم. در بطری رو باز کرد 

 قلپ بخور، آروم بشی.و گفت: یه 

بطری رو گرفتم؛ ولی نخوردم. دلم به شور افتاده بود. 

 ها رو بگم...شه بخوام اینگفت: کمند... باورم نمی

نفسش رو بیرون داد و تکمیل کرد: منظور من اون 

 ای بود که سقط کردم... نه که از عمد... بچه افتاد.بچه

ی بطری رو روی میز گذاشتم و پشت صندلی رو تو

ای کشید و صورتش توی دست گرفتم. مامان آه دیگه

هم رفت. ادامه داد: بابات چوب الی چرخشون گذاشته 
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بود. یه شب ریختند خونه بگیرنش، بابات فرار کرد، 

 من که هول به تنم افتاده بود، سقط کردم.

شناختم. ممکن بود هام باز موند. من مامان رو میلب

ی کاری کنه؛ اما دربارهفاتح مخفیاش با ی رابطهدرباره

 گفت؟ ممکن بود بگه؟گفت. میپدر من دروغ نمی
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چرخید که چیزی بپرسم. خودش اضافه کرد: زبونم نمی

کمند، عزیزم، بابات فاتح نیست. مگه همچین چیزی 

 شه؟ با خودت نگفتی پس سعید محمدی کیه؟می

 مون گذاشته.یه اسم که فاتح تو شناسنامه -

 آه دخترم... خدا من رو لعنت کنه... -
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من این سعید محمدی رو ندیدم. هیچ فامیل و  -

وخویش پدری نداشتم. حتی سنگ قبری ازش قوم

دوونی؟ ندیدم. فقط یه عکس بود. داری من رو سر می

 آد.چی جور درمیفاتح پدرمه. همه

ذاشت با پسرش... آخه اگه فاتح پدرت بود، می -

 غراهلل!است

 هام بیرون زد و گفتم: پسرش؟... رادین؟!چشم

های مامان توی صورتم چرخید و سرخ شد. چشم

هاش رو دورم حلقه کرد. من رو به خودش فشرد دست

و دوباره لعنت فرستاد. دردش رو حس کردم. حس 

گفتم. یه دروغ کردم که تمام مدت به خودم دروغ می

های خیس ونهاحمقانه! خودش رو عقب کشید و با گ

نگاهم کرد. گفت: تقصیر منه. من نتونستم جای خالی 

 بابات رو پر کنم. نتونستم...
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 مامان! -

های مامان در مورد رادین گیج بودم. همچنان از حرف

رادین پسر فاتح بود؟ مامان سر تکون داد و گفت: 

داشتم که ام تو دلم نگه میتقصیر منه. من باید گذشته

 باز نشه. پای تو به اون شرکت

شه؟ با زنِ گفتی رادین پسر فاتحه؟ مگه می -

 برادرزنش...

ای که مامان با تکون رد کرد و گفت: نه نه! همون بچه

 گفتند مُرده. دانیال.

 من عکس بچگی رادین رو دیدم. -

 گفتم.نباید بهت می -

 گی؟مامان، چی داری می -
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هاش به اطراف دوید. دوباره مامان سکوت کرد و چشم

ی من نگاه کرد. عاقبت به حرف اومد: برادرزاده به

زنش، با پدر و مادرش تو تصادف مرد. اسم و رسمش 

 رو برداشتند واسه این بچه... دانیال. 

 چرا؟ چرا باید همچین کاری کنند؟ -

دونم. بیشتر از این نپرس. اگر بفهمند چیزی نمی -

 دونی...می

 شه؟چی می -

کشید. نفسی گرفت که به هام دست مامان روی شونه

خودش مسلط بشه. جواب داد: همچین 

دلیل نیست کمند. مبادا به روت هایی بیکاریپنهان

 دونی.بیاری. مبادا کسی بفهمه می

سر تکون دادم. یه صندلی عقب کشید و نشست. 

هاش رو به میز تکیه داد و سرش رو به کف آرنج
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و زمینم هاش. توی آشپزخونه راه افتادم. آسمون دست

هم ریخته بود. نه خواهر و برادری در کار بود و نه به

پدری. شوهرم یه آدم دیگه بود. فاتح فقط داشت 

کرد و من رسماً شده بودم یه تحملم می

چی. به زورِ تهدید خودم رو توی اون ویال سوءاستفاده

ها دور اش شده بود رد انگشتجا کرده بودم و نتیجه

هام فشار دادم. به زور ی چشمهام رو روگردنم. دست

خواستم. زمزمه کردم از یه مرد غریبه پدری می

 هام رو برداشتم.و دست« احمق»
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هام رو برداشتم. به مامان و دست« احمق»زمزمه کردم 

ی فاتح نزده بود. نگاه کردم. حرف واضحی درباره

خواستم اعصابش رو بیشتر از رد. نمیکداشت گریه می

هم بریزم. فقط فکرهام رو به زبون آوردم: من این به

 کردم، فاتح ولمون کرده.خیال می

هاش دست کشید. سرش رو بلند کرد و زیر چشم

اش رو ول آهسته گفت: فاتح کسی نیست که زن و بچه

 کنه.

 ای از بطری خورد و ادامه داد: بابات ترکمون کرد.جرعه

هایی افتاده بود که موندنش کنارمون بدتر بود. تو یه راه

وگور من آوردمت تهران. چند سال اول، خودم رو گم

کردم که شرش دامن ما رو نگیره... ولی ببین چی به 

 زورت اومد.
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صورتم رو نشون داد. پی حرفش رو گرفت: بعید 

 دونم تا االن خودش رو به کشتن نداده باشه.می

 م نگفته بودی؟ فقط گفتی رفته.چرا زودتر به -

خواستم یه هام زل زد و جواب داد: چون میبه چشم

زندگی عادی داشته باشی. دوست نداشتم ازش متنفر 

 بشی، خودت رو عذاب بدی، بترسی.

های کرد. با قدمفین میحرفی نداشتم. مامان فین

آهسته بیرون رفتم و از توی جعبه دستمال کشیدم. قبل 

ای مامان ببرم، زنگ در بلند شد. حال از اینکه بر

مهمون نداشتم. غر زدم و سمت آیفون رفتم. داوود بود 

 آرید؟که گفت: تشریف نمی

 تازه رسیدم! -

آقا رادین گفتند زودتر ببرمتون. پایین منتظرم هر  - 

 وقت...
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 آد.بگید نمی -

گوشی رو سر جاش برگردوندم و بغضم شکست. 

قم رو کنار زده بود و ظرف یه ماه، احساساتم منط

دونستم زندگیم از کنترلم خارج شده بود. حاال نمی

دونستم. کار کنم. از این رادین جدید هیچی نمیچه

 مامان بیرون اومد و پرسید: کی بود؟

 ام.راننده -

صورتم رو خشک کردم. زنگ دوباره به صدا در اومد. 

 این بار گوشی رو برداشتم و فقط گفتم: اومدم!

 لتو و شالم رفتم. مامان گفت: چه زود!سراغ پا

 برم خونه، توی آرامش فکر کنم، ببینم تکلیفم چیه. -

پرسیدی. از دست من ناراحتی؟ کاش از خودم می -

 گفتی.کاش اول به خودم می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی منفی تکون دادم. تأکید کرد که سری به نشونه

تصمیمم هرچی هست، حرفی از هویت اصلی رادین 

ها رو دستم داد. بدون گریه واشکنزنم. موقع رفتن ل

جدا شدیم؛ ولی صورت هردومون پکر بود. به زودی 

گشتم خونه. هر کردم و برمیاین مشکل رو حل می

چیزی یه راه حلی داشت. داوود جلوی در منتظرم بود. 

سوار شدم. با نگاهی به سر و ته کوچه، پشت فرمون 

: آقا نداخت، گفتکه ماشین رو راه مینشست و درحالی

 است. رادین خونه

 مگه من پرسیدم کجاست؟ -

 گم یعنی...می -

 نگو! -

چیزی زیر لب گفت. هندزفری گذاشتم و تا موقع 

هام گوش دادم. ذهنم درگیر رسیدن به آهنگ
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زدم. ممکن بود هایی بود که باید به فاتح میحرف

 ای نداشتم.ریسکی باشه؛ ولی چاره
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های ورودی ویال برد و داوود ماشین رو تا نزدیک پله

خودش دور زد. ترالن توی البی پشت در خونه بود. با 

 وارد شدنم گفت: آقا رادین تو سالنه.

نفسم رو فوت کردم و درحال درآوردن پالتو پرسیدم:  

 آقا فاتح کجاست؟

تو  دختر دستی روی دامن مشکیش کشید و جواب داد:

 اتاقشون هستند.
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راست سراغ اتاق کار خود فاتح سر تکون دادم و یک

ی باال بود. در زدم. های طبقهرفتم که یکی از اتاق

 صداش اومد: بیا تو دخترم.

داخل رفتم و در رو باز گذاشتم. از دیدنم اصالً تعجب 

کردم مامان انقدر زود بهش خبر نکرده بود. فکر نمی

دادم که تمام این حق میداده باشه. به خودم 

ها به سرم زده باشه. جوری با هم هماهنگ وشبههشک

کرد. کنار بودند که هر کس جای من بود، شک می

پنجره بود. با دست به داخل اشاره کرد و گفت: بیا. 

 منتظرت بودم.

توی اتاق قدم برداشتم و گفتم: پس مادرم تماس 

 گرفته!

پای پنجره  هایفنجون توی دستش رو کنار گلدون

گذاشت و مستقیم نگاهم کرد. چیزی توی دلم به 
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کردم پدرمه و هر چقدر جوش اومد. تا امروز خیال می

افته. بازی و تهدید کنم، هیچ اتفاق بدی برام نمیلج

کردم قراره نازم رو بکشه و باالخره یه روز خیال می

اعتراف کنه؛ اما حاال دیگه حس امنیت نداشتم. مامان 

د بابام چوب الی چرخشون گذاشته. من یه بار گفته بو

هام های بابام رو چشیده بودم و حاال... لبزخمِ دشمن

رو فشار دادم و وسط اتاق ایستادم. نگاه مرددی به 

اطراف انداختم.  دکوراسیونش رنگ چوب روشن بود و 

های خاتم خطاطی. خود فاتح به دیوارهاش پر از قاب

ود که یه فیلم دست حرف اومد: پس دلیلت این ب

 گرفتی، اومدی سراغ من؟!

 به مادرم جریان فیلم رو گفتید؟ -

 معلومه که نه! -
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خواستم شما رو تحت فشار بذارم تا بگید من... می -

 شه.من و دارا خواهر و برادریم و نمی

روی صندلی کارش نشست که ساده و کوچیک بود. 

 های روی میزش، فضا رو تلطیفخودکار و دفترچه

کرد. گفت: بعد هم رادین پا پیش گذاشت، دیگه می

مطمئن شدی که یه چیزی هست. به رادین راضی 

 شدم؛ ولی دارا رو منع کردم. نه؟

با نفس عمیقی سرم رو پایین انداختم. کمی بعد 

نگاهش کردم. چشمش رو به کاغذهای روی میزش 

طور... داد و بعد از مکث، دوباره شروع کرد: که این

 اطر من زن رادین شدی!پس به خ

جواب ندادم. صدای حرکتی از پشت سر، توجهم رو 

جلب کرد. برگشتم. رادین بود که توی اتاق جلو 
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اومد. حتی در نزده بود. از کنارم گذشت و سمت می

 فاتح رفت. کنار میز ایستاد و ازش پرسید: چه خبره؟

 خوام طالق بگیرم.من به جای فاتح جواب دادم: می
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فاتح سر بلند کرد و هر دو به من زل زدند. حرفی نبود 

خواستم، با همین که بشه توی لفافه گفت. طالق می

فایده بود. دلیل و بیصراحت. اینجا موندنم دیگه بی

فاتح روی صورتش دست کشید و یه کلمه هم نگفت. 

 رادین لب باز کرد: طالق؟!

من از کارم  جلوتر رفتم که با حرف قانعشون کنم:

کنم. پشیمون شدم. هیچ مشکلی براتون درست نمی

 رم.گیرم و میفقط طالق می
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کرد. دست ی رادین به من بود و معذبم مینگاه خیره

نداخت، وقتی دور گردنم انگشتیش رو یادم میسه

نداخت و گرما و آورد. کف بالکن رو یادم میفشار می

نگاهم رو نداخت. هاش رو یادم میوزنش رو. لب

گرفتم و رو به فاتح گفتم: من فقط دو جا اون فیلم رو 

 داشتم.

که فلش و موبایلم رو بیرون کیفم رو باز کردم و درحالی

 آوردم، ادامه دادم: یکی توی این فلش...می

فلش رو روی میز گذاشتم. بعد، فیلمِ توی گالری 

گوشی رو آوردم و اضافه کردم: یکی توی این گوشی 

 کنم.چشمتون پاکش میکه جلوی 

فیلم رو پاک کردم و جلوشون گرفتم. کسی چیزی 

جای دیگه خورم هیچگفت. خودم گفتم: قسم مینمی

نیست. خودتون دوست و آشنام رو چک کردید. 
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گم. من اصالً دوست صمیمی ندارم دونید دروغ نمیمی

 که بتونم همچین فیلمی رو بهش بسپرم.

د. روی صورت فاتح وآمد بونگاهم بینشون در رفت

متوقف شد. امیدوار بودم به خاطر اون حسی که شاید 

شون، حرفم رو قبول به مامان داشت، به خاطر گذشته

کنه و اجازه بده برم. رادین سکوت رو شکست: از کجا 

 گی؟بدونیم دروغ نمی

خوام برم. نگاهم رو به میز دادم و گفتم: من فقط می

 گم.دروغ نمی

 فیلم رو پخش کنی؟بری که  -

 نه. -

 چه تضمینی هست؟ -

 ذارید!م نمیاگر پخش کنم که زنده -
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ت نذاریم؟!... وقتی چطوری پیدات کنیم که زنده -

 طالق بگیری بری.

نگاهش کردم و فاتح آهسته اسمش رو صدا زد. رادین 

قدمی به سمتم برداشت و گفت: فکر کردی با بچه 

 طرفی؟

د که دیدی. دیگه ها بوهای فیلم همیننسخه -

 شناسید.مون رو میکنم، خونهندارم، فرار نمی

 حرفش رو تکرار کرد: هیچ تضمینی نیست.

نفسم رو بیرون فرستادم. فاتح وارد بحث شد: انقدر 

 زود تصمیم نگیر!

 دیر هم شده! -

 

 دونم؟ای هم هست که من نمیچیز دیگه -
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م: ی لباسم رو پایین دادم و گفتبعد از کمی تعلل، یقه

 هست.

های رادین روی گردنم افتاد که نگاه فاتح به رد انگشت

هاش باز هاش توی هم رفت و لبکبود شده بود. اخم

موند. سعی کردم بغض رو از صدام دور کنم: به من 

 خوام طالق بگیرم.تجاوز شده. می

 16فصل_خورده_خط#

 

. 

جرئت نگاه کردن به رادین رو نداشتم. فاتح سمتش 

زل زد. صدای رادین به گوشم خورد:  چرخید و بهش

 دم!طالق نمی
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نگاهم همچنان به فاتح بود که دستش رو روی 

ای برای مادر من ارزش داد. اگر ذرهصورتش فشار می

اومد. اسم تجاوز رو برده قائل بود، جلوی پسرش درمی

تونست تونست سکوت کنه؟! چطور میبودم، چطور می

به رادین؟ پوزخند زدم و با ناباوری و التماس زل بزنه 

ای نداشت. سمت در اتاق راه افتادم. حرف زدن فایده

اومد، توجه به رادین که دنبالم میرفتم. بیباید می

خودم رو از اتاق بیرون انداختم. صدای رادین با تأکید 

 دم!بیشتری به گوشم خورد: طالق نمی

هاش خیره شدم که زبونه چرخیدم و به چشم

ی تجاوز دروغ گفتم؛ اما دونستم دربارهکشید. میمی

شدم. کردم، از خودم متنفر میای فکر میاگر جور دیگه

گلوم رو فشار داده بود، پس تجاوز کرده بود، همین. 

 ری!جلوتر اومد و گفت: هیچ جا نمی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

م تونی به زور نگهشجاعتم رو جمع کردم و گفتم: نمی

 داری!

اش ی سینهبرداشت، به قفسهای و وقتی قدم دیگه

کوبیدم. دستش پشت کمرم رفت و من رو سمت 

خودش کشید. توی سکوت به هم خیره بودیم که در 

 باز شد و فاتح بیرون اومد. رادین گفت: فیلم دستته.

 نیست. به چه زبونی بگم؟ -

های دیگه هم کنه، غلطکسی که یه بار یه غلطی می -

 کنه.می

پیشونیم افتاد. ادامه داد: فکر چینی از دقت روی 

کنی؟ های شرکت رو چک میدونم گزارشکنی نمیمی

 کنیم!کار میخوب خبر داری داریم چه

دونم. آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: من هیچی نمی

 خوام.به من ربطی نداره. من فقط طالقم رو می
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 دم.طالق نمی -

 دوسِت ندارم، ولم کن! -

 دم!! رد: طالق... نمیهلش دادم. تکرار ک

تر شد. بهش خوردم. داشت ی دستش تنگو حلقه

نداخت؟ نگاهش کرد؟ خودش رو یاد من میکار میچه

شد به رو؟ تنش رو؟ جوری نزدیک بود که روم نمی

فاتح نگاه کنم. فاتح جلوتر اومد و گفت: واسه طالق 

زوده دخترم، هنوز یه ماه نگذشته. عقدتون پر سروصدا 

گرفته دارم، یه طالق دیگه ولی من یه دختر طالقنبود؛ 

 خوام.نمی

های رادین توی گوشم بود و تصویر ماه صدای نفس

تونستم حرف چرخید. نمیباالی بالکن توی سرم می

 بزنم. فاتح اضافه کرد: یه فرصت بده دخترم.
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هنوز حاضر نبود به رادین تلخی کنه، از من خواهش 

شل شد. فاصله گرفتم و  کرد! دست رادین باالخرهمی

ی من برای کسی نفس کشیدم. ظاهراً نظر و خواسته

مهم نبود. گیر افتاده بودم. دستی روی صورت کشیدم 

هاشون توی راهرو حرکت و بدون نگاهی به صورت

رسوندم و فکر کردم. باید خودم رو به اتاق می

کردم و دنبال راه حل کردم. باید خودم رو قایم میمی

 .گشتممی
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زدم. حال توی راهرو قدم میآخر وقت بود و من بی

همه راز و رمز، کردم بعد از برمال شدن اونفکر نمی

ی برگشتن سر کار رو بدند؛ اما با داوود به بهم اجازه

خواستم شانس بیرون رفتم. نمیاومدم و میشرکت می

ز خودم بگیرم. تحمل اون فضا و رفتن از ویال رو ا

ها دیگه برام سخت بود. حداقل توی دفتر سرم آدم

شد. امروز کارمندها زیاد سر نزده بودند و خود گرم می

رادین هم دیر اومده بود. دیگه کاری به کارم نداشت. 

ی تجاوز بهش برخورده بود که نگاهم شاید قضیه

 کرد. چه بهتر!نمی

ر دفترش، حرفش رو با یکی از دارا با دیدنم نزدیک د

های سایت قطع کرد و دنبالم توی راهروی منتهی بچه

تر شد و آهسته گفت: چرا به دفتر رادین پیچید. نزدیک

 ها موند دست من.دیر اومد؟ این
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ی قرمز توی دستش رو تکون داد. با حرکت سر پوشه

تأیید کردم و خواستم بگیرم که ادامه داد: خودم 

ا چیز هم هست، باید بگم بهش. حالت دم. چند تمی

 بده؟

 نه. -

 از من دلخوری هنوز، یا رادین بالیی سرت آورده؟ -

ایستادم و نگاهش کردم. مثل همیشه لحن شوخ 

های ذهنم رو توی لفافه پرسیدم: چرا تو داشت. سوال

و دریا باهاش بدید؟ مگه جای برادرتون نیست؟ از 

 بچگی با شماست!

و پوزخند زد. سراپا گوش شدم.  «برادر»تکرار کرد 

ام گفت: وقتی اومد دبیرستانی بود. قبلش پیش خاله

کرد. حاال ما برادر نخوایم باید کیو اتریش زندگی می

 ببینیم؟... البته شوهرته... منظوری نداشتم.
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 مهم نیست. -

دوباره سمت در دفتر راه افتادیم. انگار حتی دارا و دریا 

کردم، گفتم: ه در رو باز میکهم خبر نداشتند. درحالی

 کشه.به هرحال زیاد طول نمی

 دارا وارد شد و من هم داخل رفتم. پرسید: چی؟ چطور؟

طرف پارتیشن بشنوه، گفتم: جوری که رادین هم از اون

 شیم.داریم جدا می

های دارا بیرون زد و در وسط اتاق باز شد. رادین چشم

کرد. رو میبرعکس این مدت، حاال داشت به من نگاه 

 به رادین ادامه دادم: مگه نه؟

فهمید که تر از همیشه شده بود. باید میدفتر ساکت

کرد که چیزی ام. باید درک میتوی تصمیمم جدی

بینمون نیست. خیلی مسخره شروع شده بود، خیلی 
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شد. هنوز منتظر جوابش بودیم. مسخره هم تموم می

 باالخره لب باز کرد: آره.

هام رو به هم چرخوند و وارد اتاقش شد. لبو سر 

فشار دادم و به دارا اشاره زدم که داخل بره. همین که 

در رو پشت سرشون بستند، سراغ کیف و کتم رفتم و 

از ساختمون شرکت بیرون زدم. قبول کرده بود و دیگه 

 ی دخالت توی کارهای من رو نداشت.اجازه
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پارکینگ و ماشین داوود که حتماً  به جای رفتن سمت

منتظرم بود، سمت ایستگاه سرویس کارکنان رفتم. 

گشتم خونه، پیش مامان. با نگاه به ونی که باید برمی

تازه رسیده بود، پا تند کردم. راننده داشت پیاده 
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کشه تا شد. سالم کردم و پرسیدم: خیلی طول میمی

 حرکت کنید؟

 ریم.ه مییه چایی بخورم، ماشین پر بش -

تشکر کردم و ماشین رو دور زدم که سوار بشم؛ ولی 

هایی توجهم رو جلب کرد. جلوی در ون صدای قدم

ای به پشت متوقف شدم و خواستم برگردم که ضربه

هام سیاهی سرم خورد. درد زیادی نداشت؛ اما چشم

هایی دورم پیچید. رفت و پاهام سست شد. دست

ازی نبود. توی حالی کسی چسبی روی دهانم زد که نی

هام رو باز نبودم که بتونم داد بزنم. به زحمت پلک

کردم و همون لحظه چیزی روی سرم کشیده شد که 

آسمون خاکستری عصر رو پوشوند. از روی زمین بلندم 

های پشتی ماشینی افتاده کردند. کمی بعد روی صندلی

هام رو با بودم که بالفاصله حرکت کرده بود. دست



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

بسته بودند. کمی سردرد و حالت تهوع داشتم.  دستبند

 قرار بود چه بالیی سرم بیاد؟

از پشت پارچه، نفس عمیقی کشیدم و چند بار پلک 

زدم تا کمی به خودم بیام. لگدی به در ماشین کوبیدم 

رفت و نه و از تهِ گلو داد زدم؛ ولی نه صدا بیرون می

داد. های پام به در و صندلی اهمیت میکسی به ضربه

ی من سرعت ماشین باالتر رفت و فریادهای خفه

بلندتر شد. برای راننده مهم نبود و توی خیابون هم 

شنید. پاهام از حرکت ایستاد و ساکت شدم. کسی نمی

منتظر رسیدن به جایی که معلوم نبود کجاست، موندم. 

دونستم چقدر هام دوباره روی هم افتاد. نمیپلک

کم م شده بود. ماشین کمگذشته. صدای خیابون ک

سرعتش رو پایین آورد، پیچید و باالخره ایستاد. دوباره 

شروع کردم به ضربه زدن به در که ناگهان باز شد. 

هایی بلندم کرد و از ماشین بیرون کشید. دست
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ی من براش مهم نبود. از اینکه قاتی سروصداهای خفه

ثل ای شده باشم و یه خالفکار دیگه مهای تازهبازی

فاتح و رادین سراغم اومده باشه، به خودم لرزیدم. 

گشتم. کاش موقع رفتن، به رادین کاش با داوود برمی

گفتم. حتی خبر نداشت توی شرکت نیستم! دوباره می

های قوی شروع کردم به سروصدا و مقاومت؛ اما دست

 مردی به داخل جایی هلم داد.

با صدا چند قدم حرکت کردم. پام به چیزی خورد که 

ی صندلی های کف زمین تکون خورد. پایهروی سنگ

پیچید. توی یه جای دربسته و بود. صدام دور سرم می

هام رو تیز کردم. صدای سگ خالی بودیم. گوش

هام دست گذاشت و شد. مرد روی شونهشنیده می

هام رو باز پایین هلم داد، روی صندلی نشوند. نه دست

 رو برداشت.ی روی سرم کرد و نه کیسه
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هاش اومد. صدای قدماز الی پارچه حتی نور داخل نمی

شد. بیرون رفت و در رو رو شنیدم که از من دور می

جدی من رو دزدیده بودند. توی یه اتاق بست. جدی

زندانی شده بودم. از جا بلند شدم که همون لحظه 

 ای به گوشم خورد: بشین!صدای مردونه

کوبید. این مرد نبودم. قلبم به در و دیوار سینه میتنها 

شناختم. از جون من چی کی بود؟ صداش رو نمی

ها خواست؟ روی صندلی برگشتم. صدای آروم قدممی

اومد. توی اتاق شنیده شد. مرد به طرف من می

هام به شماره افتاده بود. من چرا اینجا بودم؟ چرا نفس

ته بودم که اصالً به خودم رو توی ماجراهایی انداخ
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خورد؟ من کی بودم که کسی بخواد گروه خونیم نمی

بدزده؟ بغض ته گلوم نشست و ناله کردم. مرد پشت 

کردم اگر به من دست صندلیم ایستاده بود و حس می

بزنه، ممکنه سکته کنم. دستش روی کیسه نشست و 

کردم. ی من بیشتر شد. سوزش اشک رو حس میناله

هام رو فشار دادم. کیسه از کرد. پلکداشت تعلل می

 روی سرم برداشته شد.

آروم باز شد و هام آرومتوی خودم فرو رفتم. پلک

چشمم به صندلی مقابل صندلیم افتاد. مستقیم به 

های رادین. مرد قبلی هنوز پشت سرم ایستاده چشم

شد. رادین از ها هر لحظه بلندتر میبود. صدای سگ

توی اون انبار تاریک، مثل روز داشت. من چشم برنمی

خواد بالیی سرم بیاره. خودش برام روشن بود که می

 به حرف اومد: زودتر از تو رسیدم.
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صدایی از گلوم درآوردم. مرد از پشتم حرکت کرد. از 

شناختم؛ اما یادم کنار صندلیم رد شد. صورتش رو می

های فاتح که اومد کجا دیدمش. شاید بین آدمنمی

وپال بودند. کنار رادین ی توی حیاط ویال پخشگاهگه

ایستاد. در انتهای انبار باز شد و من به همون طرف 

نگاه کردم. پسری داشت سه تا سگ بزرگ و سیاه رو 

ی های سرتاسری، بین دو نیمهکرد. میلهوارد انبار می

نداخت. انبار بزرگ نصب بود که من رو یاد زندان می

کردند و با هر صدا، صدا میها سروها پشت میلهسگ

شد. به رادین خیره شدم که گفت: حال من بدتر می

 ترسیدی؟

هاش بود؟ خیلی راحت جلوم این هم یکی از دیوونگی

های قفل نشسته بود، با پلیور و شلوار مشکی، با دست

روی سینه و پاهایی که روی هم انداخته بود. ادامه داد: 

وسط ناکجاآباد...  ترسیدم...من هم جای تو بودم می
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کس خبر نداره کجایی... دیگه فقط ما چند نفر... هیچ

 فاتح هم نیست که نجاتت بده.

هام درشت شد و ضربانم دوباره باال رفت. البته چشم

و « فاتح»گفت ترسیدم. این آدم به پدرش میکه می

جلوم یه نفر رو کشته بود، زنش رو از شرکت دزدیده 

دونی. من هر حرکتی ازش گبود و آورده بود توی س

دیده بودم. خواستم بلند بشم و به در و دیوار بکوبم؛ اما 

 دستش رو بلند کرد و گفت: خودت رو خسته نکن.
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تونم دوباره سر جام نشستم. پی حرفش رو گرفت: می

 ت کنم، بدم سامی چالت کنه.جا خفههمین
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کرد که حاال با خونسردی به مرد کناریش نگاه 

آوردم. همون مردی بود که اش رو به خاطر میچهره

ی شب نامزدی دارا با دریا دیده بودمش. یه لحظه

خورد. فکرهام کوتاه، پشت دری که به اتاق مطالعه می

ها رو پس زدم و سعی کردم آروم بمونم. صدای سگ

ذاشت. رادین از جا بلند شد و من خودم رو جمع نمی

هام حلقه زد و صورت مامان چشم کردم. اشک توی

اومد، چه حالی جلوی چشمم اومد. اگر بالیی سرم می

 شد؟می

رادین نگاهی به سامی و اون یکی پسر انداخت. هر دو 

ها رو باز کرد که سری تکون دادند. پسر در بین میله

ها رد بشند. بعد دور شد. هر دو از درهای دو طرف سگ

سرشون بسته شد و انبار خارج شدند. درها پشت 

های دور سرما توی تنم نشست. نگاهم رو از سگ

هاش خیره شدم. بلند شد. رادین گرفتم و به چشم
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ای بود. گاهی از آروم موندم. آرامش احساس پیچیده

هایی گرفت، گاهی از غم. یه لحظهشادی سرچشمه می

دونستیم هر تالشی توی زندگی بود که دیگه می

موندیم. نشستیم و منتظر میمیفایده است. ساکت بی

رادین مقابلم ایستاد و گفت: فیلم شلیک من رو داری، 

توی شرکت فضولی کردی، معلوم نیست از چه 

ای باخبری... داری از کنترل خارج چیزهای دیگه

 شی.می

ی حرف زدن بده. باید از گلو صدا درآوردم که اجازه

م. کنفهموندم که دردسری براش درست نمیبهش می

 خوای!توجه ادامه داد: حاال هم طالق میبی

ساکت شدم. گردنش رو کج کرد و دوباره گفت: چیزی 

به اسم طالق تو زندگی امثال من نیست. ما یه جور 

 دیم.دیگه طالق می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

و دست راستش پشت کمرش رفت و نفس من رو بند 

آروم به هم هام جمع شد و زانوهام آرومآورد. شونه

هام رو تار کرد. دستش با همون چشمچسبید. اشک 

زدم ظاهر شد. همون سالح چیزی که حدس می

هاش ای توی فیلم ضبط شده، بین چرم دستکشنقره

ی شلیک کرد و طرف من نگه داشت. بود. کلت رو آماده

درست روی پیشونیم، وسط ابروهام. آب دهانم رو 

هام موقع اشک روی گونههای بیقورت دادم و قطره

جا تو مغزت خالی کنم، تونم همیند. لب باز کرد: میافتا

 ها کارت رو تموم کنند.یا بدم این

زد که هام دوباره پر شد. یه جوری آروم حرف میچشم

انگار من اون زنی نبودم که توی بغل گرفته... که انگار 

ها و این صحنه رو بارها و بارها تکرار کرده. این حرف

 خوای؟طالق می نفس عمیقی کشید و پرسید:
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مکث کردم، توی فکر رفتم، ترسیدم؛ اما در نهایت 

سرم رو تکون دادم. اینجا بودنم، تاوان اشتباه خودم 

ی ورود و خروج از ویال دونستم به زودی اجازهبود. می

شه و ده و باالخره یه روز ازم خسته میرو هم بهم نمی

زودش فرقی نداشت. به کشه. دیر و اون ماشه رو می

هام رو مشت کردم و بغضم هام خیره بود. دستچشم

هام رو رو قورت دادم. تکونی به دستش داد و من پلک

بستم. خبری از شلیک نبود. چشم باز کردم. دستش رو 

 کنم.خب... ولت میانداخته بود. گفت: خیله
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ام رو بیرون دادم. شاید داشت من رو شدهنفس حبس

اخت. ادامه داد: اما قبلش باید برام کاری نددست می

 کنی، یا این.خوام میکنی. یا کاری که ازت می

سالحش رو دوباره نشونم داد. اضافه کرد: انتخاب با 

 خودته!

داد. از همون یه بار دیگه داشت بهم حق انتخاب می

زد های مخصوص خودش! هنوزقلبم تند میحق انتخاب

ها نگاه کنم. سگ تونستم به صورت وحشیو نمی

منتظر جواب بود. اگر با انجام دادن کاری، شر این 

کردم. شد، قبول میخانواده از سر من و مامان باز می

من به احتمالش هم راضی بودم. دوباره سر تکون 

دادم. سالح رو پشت کمر برد و برای باز کردن 

 هام، پشت صندلی رفت.دست
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هام، سالح رو پشت کمر برد و برای باز کردن دست

پشت صندلی رفت. بازشون کرد و برگشت. مقابلم 

هام برد. ایستاد. دستش رو سمت چسب پهن روی لب

هام رد کرد. متوقف شد. ی صورتم کَند و از لباز گوشه

هاش دادم ی انبار گرفتم و به چشمنگاهم رو از گوشه

هام بود. پوزخند زدم. چسب رو کند و که روی لب

ها برگشت. نور از انداخت. روی صندلیش بین سگ

شد ی کوچیک پشت سرش داخل انبار پخش میپنجره

ها کرد. روی سر یکی از سگآلودتر میو فضا رو وهم

دست کشید که ارتفاعش بلندتر از صندلی بود. آب 
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دهانم رو قورت دادم و پرسیدم: چه کاری ازم 

 خوای؟می

 خوام گندی رو که زدی، جمع کنی.می -

 چه گندی؟ من کاری نکردم. -

کنی چرا تو ریحانه رو انداختی وسط خانواده. فکر می -

ای بین من و فاتح مخالف بودیم؟ چون هر رابطه

ریحانه و دارا، این خانواده رو به شرکت پدر ریحانه 

داد. حاال مجبوریم سهام پدر ریحانه رو ربط می

 گردونیم به یکی دیگه.بر

 خواید هیچ ربطی بین شما و اون شرکت نباشه؟می -

 سر تکون داد. پرسیدم: شرکت چیه؟

 ونقل و ترابری کوچیکه.یه شرکت حمل -
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جا هام باز موند. گفته بود ترابری. شرکت جابهلب

دونستم کردن بار. پوزخند بعدی رو زدم. حاال دقیقاً می

انکی تولید و فروش فرش، ی بچه پولی رو توی گردونه

جایی جنس به دادند. پولی که از جابهوشو میشست

اومد. البته که نباید ردی از هر ارتباطی بین دست می

شد. پیدا می« بافتسربان»ی اون شرکت با کارخونه

دارا عاشق دختر اشتباهی شده بود. رادین گفت: 

 دونم فهمیدی چی به چیه.باهوشی. می

و ناخواسته، اطالعات جدیدی سمتم  هر روز خواسته

دونستم سر سالم از این ماجرا شد و من میسرازیر می

برم. ساکت موندم. ادامه داد: من با اون بیرون نمی

شه. یکی شرکت کار ناتموم دارم. پدر ریحانه خارج می

باید جاش رو بگیره. یکی که قابل کنترل باشه. از ترس 

و  یکی که سابقه جون خودش و مادرش ساکت بمونه.
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کس ی توی چشمی نداشته باشه. یکی که هیچگذشته

 شناسدش.نمی

کرد. جواب دادم: من زنتم! زنت شرکت به من نگاه می

 ده؟!ها ربط نمیرو به سربان

ها داد و گفت: با هویت خودت کاری نگاهش رو به سگ

کشه. دو ماه طول مینداریم. کل این قضیه فقط یکی

 ام.شه و تمحل می

 تمام؟! -

ری دنبال دوباره به من چشم دوخت و تکمیل کرد: می

 زندگیت... با هویت خودت.

 کار کنم؟باید چه -

 فهمی.کنیم، بعد میسهام رو به نامت می -
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شد، مسئولیت کار اون شرکت به اگر سهام به نامم می

کرد. ممکن بود زیر نظر من هزار تا من ربط پیدا می

انجام بدند، هزار جور قرض و بدهی باال جرم و جنایت 

 چیز بیفته گردن من.بیارند و همه
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تونم ندونسته قبول کنم. تر از قبل گفتم: نمیجدی

 شاید...

جمله با بلند شدن دست رادین و پرت شدن توپ 

کوچیکی که از جیب بیرون آورده بود، ناقص موند. توپ 

ها با سروصدای سمت من پرت شده بود و سگ

چیز توی یه چشم اومدند. همهامون به طرفم میبی

هم زدن اتفاق افتاده بود. از جا کنده شدم و سمت در به
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دویدم. دستگیره رو گرفتم و شروع کردم به فریاد 

شد. کسی به ها از پشت شنیده میزدن. صدای سگ

رسید. به در مشت کوبیدم و وقتی مطمئن دادم نمی

ها درست پشت شه، چرخیدم. سگنمی شدم در باز

ها و سرم بودند. نشسته روی پاهای عقب، با زبون

خورد. توپ کنار پاهای سستم هایی که تکون میدم

اومدند ها زل زده بودم که جلو نمیافتاده بود و به سگ

و انگار منتظر بودند. منتظر توپ انداختن من! نفسم رو 

 ر، روی زمین نشستم.با آه بیرون دادم و با تکیه به د

خواست بفهمونه نگاه رادین به من بود. با این کارها می

ام. مجبور بودم خالیجلوش چقدر ضعیفم، چقدر دست

پیشنهادش رو قبول کنم و امیدوار باشم که وقتی 

کارش با من تموم شد، دست از سرم برداره. 

های لرزونم سمت توپ رفت. توپ رو برداشتم و دست

ها به همون طرف انبار پرت کردم. سگی سمت دیگه
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ای کشیدم. رادین جلوم دویدند و دور شدند. آه دیگه

ایستاد و دستش رو سمتم دراز کرد. حرکتی به دستم 

 ای ندارم!ی دیگهندادم. فقط گفتم: ظاهراً چاره

خم شد و زیر بازوهام رو گرفت. بلندم کرد. ترس 

خواستم نمیهای پیش هنوز توی تنم مونده بود. ثانیه

هاش رو عقب برد به صورتش نگاه کنم و بفهمه. دست

و کنارم به دیوار نزدیک در تکیه داد. آهسته گفت: 

شی. قرار نیست عمرت رو با عوضش از من خالص می

 یه علیل بگذرونی!

اخمی روی صورتم نشست و سر بلند کردم. به 

هاش خیره شدم که مطمئن بشم درست شنیدم. چشم

 : چی؟!زمزمه کردم

پوزخند زد و جواب داد: دستم رو دیدی، یاد طالق 

 افتادی!
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هام باز موند. آدم کشته بود، روی سرم سالح گرفته لب

بود، من رو تا حد مرگ ترسونده بود، بعد خیلی راحت 

داد! هاش ربط میطالق خواستن من رو به انگشت

نگاهم به دست چپش کشیده شد و اون دو انگشت 

ز توی دستکش، همیشه حالت خمیده آخر که با پروت

داشت. دستش رو سمت در برد و قفل رو با کلید باز 

کرد. کنار رفتم. نور از الی در وارد انبار شد و من قدم 

برداشتم. رادین بدون نگاهی به من، پرسید: خدافظی 

 کنی؟نمی

ایستادم. قدمی به طرفم برداشت و نگاهش توی 

رین باریه که همدیگه صورتم چرخید. ادامه داد: این آخ

 بینیم.رو می
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جور ربطی بین هویت جدید دونستم چرا. نباید هیچمی

شد. کاری رو قبول ی سربان پیدا میمن با خانواده

دونستم چیه؛ اما تنها فرصت نجاتم کرده بودم که نمی

رفتم. از این آدم بود. باید قبل از پشیمون شدنش می

 گفتم: خدا رو شکر!پس تلخ 

پلکی زد، عقب رفت و با سر به بیرون اشاره زد. نفس 

ی عمیقی کشیدم و بیرون رفتم. نگاهی به محوطه

ی شهر رسید که حومهپشت در انداختم. به نظر می

باشه. حیاط دیوارپوش، وسعت آنچنانی نداشت و 

شد. یه دو تا درخت پاییزی دور و برش دیده مییکی

سنگ سفید قدیمی، بیشتر متراژ رو  با نمای خونه

گرفته بود. سامی و اون پسر، کنار یه ماشین معمولی 

چیز مطمئن نبودم؛ ولی سفید ایستاده بودند. از هیچ
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ی حرکاتم رو زیر نظر دونستم از این به بعد، همهمی

گیرند. دوباره به داخل انبار نگاه کردم. رادین می

شسته بود و های کف زمین ندر روی سنگبهپشت

ها کنارش دراز کشیده بودند. حس بدی سراغم سگ

چیز مبهم و ترسناک شده بود. پاهام تکون اومد. همه

 خورد. سامی به طرفم اومد و گفت: بریم.نمی

 کجا؟ -

جواب نداد. دوباره به رادین نگاه کردم که مشغول 

هاش بود و حتی به من نگاه دست کشیدن به سر سگ

برام گرون تموم شده بود؛ اما کرد. حرف آخرش نمی

 خواستم چیزی بگم. سامی تکرار کرد: بریم.نمی

 و من به زحمت پاهام رو حرکت دادم.
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های مشکی یه اتاق بزرگ و پرنور نشسته روی کاناپه

بودم که تمام دیوارهاش سفید بود. مبلمان اداری 

های سفید. داوود و سامی کنار کرکرهمشکی داشت و 

ی اتاق ایستاده بودند و نگاه هر دو به من بود. دو پنجره

ی طور نگاه مرد ناشناسی که جلوم روی کاناپههمین

ای نشسته بود و ناگفته، از دفتر و دستکش معلوم دیگه

هایی رو برای امضا جلوم گذاشته بود که وکیله. برگه

کرد. اینجا شرکتی بود لی میبودند که توی دلم رو خا

شدم و دستم به هر کاری که که باید سهامدارش می

شد. رادین رو از دو روز پیش مشغولش بود، آلوده می

اومدم و خیال ندیده بودم. توی ویال از اتاقم بیرون نمی
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کردم اگر خودم قولی که دادم رو فراموش کنم، بقیه می

سراغم اومده بود  کنند؛ اما امروز سامیهم فراموش می

 چیز رو یادآوری کنه!که همه

وکیل که ظاهراً متوجه وقت تلف کردن من بود، به 

پشت صندلیش سر چرخوند و نگاهی به سامی 

اش رو از دیوار کنار پنجره گرفت انداخت. سامی تکیه

وشلوار مشکی و پیراهن و طرفمون اومد. کت

 خاکستری پوشیده بود و با ریش و سبیل، استایل

کرد. خودکار رو مردونه داشت. مستقیم به من نگاه می

 هام فشار دادم و گفتم: چرا خودش نیومد؟بین انگشت

ی وکیل ستون کرد و هاش رو پشت کاناپهسامی دست

 گفت: قرار نبود بیاد.

 کار کنم!هنوز به من نگفته باید چه -

 گم... به وقتش.من می -
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طرف راه افتاد. هر نفسم رو بیرون دادم و داوود هم این

سه به من خیره بودند. سامی رو به وکیل گفت: 

 سعادت، توضیح بده!

آقای سعادت دوباره توضیح داد: هفتاد درصد سهام 

شه. به عنوان مدیر مشغول اینجا به نامتون می

 شید...می

های قبلی رو نداشتم. خودکار توان دوباره شنیدن حرف

بشه. به صندلی  رو روی کاغذ اول گذاشتم که ساکت

کرد. یه ساختمون ریاست نگاه کردم. حالم رو بد می

ی کوچیک بود و کارمندهای زیادی نداشت. محوطه

ها بود. موقع پشتش شامل انبار و پارکینگ کامیون

ها و اومدن از در انتهای محوطه اومده بودیم. کامیون

هایی که مشخص نبود ها رو دیده بودم. ماشینتریلی
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ونقل چه چیزهایی دخالت دارند! صدای توی حمل

 کنی؟!تهدیدآمیز سامی رو شنیدم: امضا نمی

این امضا براشون مهم نبود، راضی شدن من به 

همکاری مهم بود. نگاهش کردم. معطل کردن هیچ 

کردم. این ای نداشت. باید سرنوشتم رو قبول میفایده

ها قبل رقم زده بودند و سرنوشت رو پدر و مادرم سال

 راه فراری ازش نبود.
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شون یه امضای جعلی زدم. سامی رو به طبق خواسته

 داوود گفت: ماشین رو بیار جلوی در.
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ها ادامه دادم ی برگهداوود رفت. من به امضا زدن بقیه

شه؟ با ی معارفه تشکیل میو پرسیدم: االن جلسه

 سهامدارهای دیگه.

این چیزها نیست. همه سامی جواب داد: نیازی به 

 اند.توجیه

ها رو تحویل امضاهای بعدی رو تموم کردم و برگه

وکیل دادم. حتی از هویت جدیدم وکالت هم گرفته بود. 

ها رو توی کیفش گذاشت و من دوباره به صندلی برگه

چرم پشت میز اداری نگاه کردم. پرسیدم: از فردا باید 

 بیام سر کار؟

ی نیست. آوردمت که محیط اگر بخوای... ولی نیاز -

 رو ببینی.

منتظر موند تا سعادت بلند بشه و از هر دومون 

خداحافظی کنه. وقتی مرد بیرون رفت، سامی حرفش 
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اش با رو ادامه داد: این یه شرکت کوچیکه. اداره

 کار کنند.دونند چهخودمونه. کارمندها می

 اند؟!!حرفش رو تکمیل کردم: همه توجیه

داد و با تکون سر گفت: فقط  ابروش رو باال

دو سری شند. در ماه یکیجا میهای ویژه جابهمحموله

کنند. همین. چیز هم بارهای ساده رو پخش می

 ترسناکی نیست.

آب دهانم رو قورت دادم. حتماً از صورتم خونده بود که 

ترسیدم. در رو نشون داد. بلند شدم. هر دو بیرون 

د رو دست من داد. با اکراه رفتیم. دفتر رو قفل زد و کلی

گرفتم. به اطراف نگاه انداختم. راهرو خالی بود. توی 

کرد. به همین سادگی وآمد نمیها هم کسی رفتپله

شده بودم سهامدار! سری به طرفین تکون دادم. داوود 

ماشین جدیدش رو جلوی در ساختمون پارک کرده بود. 
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جلو  سامی در پشت ماشین رو برام باز کرد و خودش

نشست. سوار شدیم و راه افتادیم. دیگه از پرسیدن 

رفت و خسته بودم. نه دست رادین دور گردنم یادم می

موندم تا هر های توی انبار. منتظر مینه دندون سگ

 وقت زمانش رسید، خودشون توضیح بدند.

تر شهر های خلوتبیست دقیقه بعد، داوود توی خیابون

گفت. کسی چیزی نمی رفت.انداخته بود و جلو می

مسیرمون نه ویالی فاتح بود، نه کارخونه. داوود عاقبت 

جلوی در یه مجتمع مسکونی نگه داشت و در پارکینگ 

 رو باز کرد. پرسیدم: اینجا کجاست؟

 ی جدیدت.صدای سامی شنیده شد: خونه

روی صورتم دست کشیدم و داوود داخل رفت. مسیر 

پوش بود و سنگمنتهی به پارکینگ پایین مجتمع، 

اطراف حیاط پر از درخت و آالچیق و نیمکت. پارکینگ 
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شد تشخیص داد که مجتمع جا میبزرگ بود و از همین

ها پارک کرد و با پرواحده. داوود توی یکی از دهانه

نگاهی به آینه، گفت: من روزها پایینم. اگر الزم شد با 

 گید.گیرید. کاری داشتید میمن تماس می

 ارم.شماره ند -

 سامی به حرف اومد: بریم باال. پیاده شو.

 شونه باال انداختم و پیاده شدم.
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فضای پارکینگ سفید و خاکستری بود، با خطوط و 

های زرد رنگ. سامی سمت آسانسور حرکت شماره
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کرد. دنبالش رفتم. دکمه رو زد و گفت: کمتر از یه ماهه 

 کنی.اینجا زندگی می

 حواس پرسیدم: بله؟بی

ی شش رو زد و ادامه در باز شد. سوار شدیم. طبقه

داد: تو سمیرا بشیری هستی که چند وقته توی این 

کنی. اینجا به نام تو نیست. مال خونه زندگی می

شوگرددی پولدارته که فعالً داده به تو؛ چون مجبور 

شدید از هم جدا بشید، هوات رو داشته. سهام شرکت 

با پول اون خریدی، خودش برات جور کرده، با  رو هم

 کنه.صاحب قبلی سهام آشنایی داشته. تضمینت می

ساکت شد و به من نگاه کرد. پلک زدم. پی حرفش رو 

 گرفت: باهاش هماهنگ شده.

 با کی؟ -

 رحمان. رحمان بداغی. -
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 ولی من همچین چیزی رو قبول نکردم! -

 قرار نیست ببینیش. -

 پس... -

ی دوباره دیدن تو رو زنش جمعش کرده و اجازه -

ده. تو هم دنبال پول درآوردنی تا زودتر بری نمی

ات باهات شکرآبه... به ی خانوادهی خودت. میونهخونه

 خاطر رحمان.

 کدوم خانواده؟ -

 آقا و خانم بشیری! -

هام دادم. از من یه آدم جدید با یه چرخشی به چشم

ند. آسانسور نگه داشت. ی دیگه ساخته بودگذشته

پیاده شدیم و توی البی بزرگ مجتمع سمت یکی از 

شد، که وارد میدرها راه افتادیم. کلید انداخت. درحالی

 تونه بیاد باال.گفت: پایین نگهبان داره. کسی نمی
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 مثالً کی؟ -

هر کسی که بخواد در موردت تحقیق کنه، بپا بذاره،  -

 سر راهت سبز بشه.

م و وارد آپارتمان شدم. ادامه داد: رحمان سر تکون داد

تونند ها نمیهایی رو اینجا آورده. همسایهقبالً زن

تشخیص بدند تو بودی یا یکی دیگه. سرشون تو کار 

 خودشونه.

ی توی راهرو حرکت کردیم. سالن و آشپزخونه

ای و های سفید و نقرهآپارتمان، مبله و دلباز بود، با رنگ

ر خودم چرخیدم. سامی همچنان سبز. وسط سالن دو

داد: دانشگاه نرفتی. فامیل خاصی نداری. توضیح می

هات خارجند. جایی استخدام نشدی. این بیشتر دوست

اولین کارته و رحمان بهت قول داده ازت حمایت کنه. 

 خودش راه و چاه رو یادت داده.
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ها رفتم. ابروهام باال رفت و سمت راهروی اتاق

 ه رحمانی بوده ماشاهلل!زمان گفتم: چهم

شده، اومد. چشمم از میز آرایش تکمیلسامی دنبالم می

به تخت دونفره کشیده شد و سمت سامی برگشتم. 

گفت: همه نو اند. دیروز پر کردیم. اون هم موبایل 

 جدیدته.

های به گوشی روی تخت نگاه انداختم که حتماً شماره

رد شد و الزم توش ذخیره شده بود. سامی از کنارم 

 طرف میز آرایش رفت.
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ها رو بلند کرد و گفت: التکس گریم یکی از قوطی 

واسه زخمت. اگر نتونستی استفاده کنی، آرایشگر 

 آد.می

روی بسته زوم کردم. کمی بهم برخورد؛ اما گفتم: 

 تونم!می

سر جاش گذاشت و طرف کمد دیواری رفت. در 

چیزی که مقابلم ظاهر شد، از کمد کشویی رو باز کرد و 

تر بود! با دست داخلش رو نشون داد که دریا هم کامل

پر از کیف و کفش و پالتو و لباس بود. گفت: استایل 

 سمیرا بشیری اینه.

ها نگاه ها و رگالهای لوکس داخل قفسهبه جنس

کردم. دختری که شوگرددیش تا این حد پول به پاش 

کرد و مچین فشنی زندگی میریخت، باید هم با همی

درخشید. نفس عمیقی کشیدم و صورتش مثل آینه می
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ها برداشتم. سامی دستش رو به طرفین چشم از جنس

 گذره.باز کرد و گفت: همین... اما عادت نکن... زود می

 گذره؟... من هنوز نباید بدونم چی؟!چی می -

هام رو بسته و باز کردم و بعد از ساکت شده بود. پلک

نگاه کوتاهی به اطراف، دوباره گفتم: چرا خودش 

 نیومده؟ هنوز که کاری رو شروع نکردیم!

 قرار نیست بیاد. -

 باید بیاد توضیح بده. -

 دم.من دارم توضیح می -

خوایم، هام بسته موند. ادامه داد: کاری که ازت میلب

ونرم داره. زنی و زبون چربحساسه. نیاز به چونه

اس. باید پید الزم بشه، گاهی جیممکنه گاهی شنو

 درست طبق برنامه پیش بری.
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 واضح بگو. -

همین چهارشنبه با مدیر یه شرکت ترابری دیگه  -

کنی. باید راضیش کنی که دو شرکت ادغام مالقات می

 بشند.

 چرا؟ -

چون این شرکتی که سهامش رو داری، واسه  -

 همچین روزی تأسیس شده!

نزیت و پولشویی، گرفتن پس قصدشون عالوه بر ترا

خواید ادغام کنید اون یکی شرکت بود. طعنه زدم: می

 که دست زیاد نشه؟!

و نیشخندی روی صورت نشوندم. سامی خونسرد موند 

جواب گذاشت. پرسیدم: اگر صاحب اون و طعنه رو بی

 شرکت راضی نشه چی؟

 هر کاری یه راهی داره. -
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یدن توی فکر رفتم. بدون دیدن اون شرکت و سنج

تونستم نظر بدم. حداقل کاری برخورد مدیرانش نمی

خواستند، کار غیراخالقی نبود... تا جایی که که ازم می

تر گفت: کار خبر داشتم! سامی به طرفم اومد و جدی

هاست. هرچی زودتر به نتیجه برسی، تو ادغام شرکت

شی. دیر و زودش به توان خودت زودتر خالص می

 بسته است.

داد و تیز نگاه کرد. مؤدبانه و معمولی حرف  ابرو باال

فهموند که جون و آزادیم زد؛ اما با هر نگاه به من میمی

 دستشونه. پرسیدم: انتظار داری باور کنم؟

 چی رو؟ -

ی من خونده است. کارتون باهام تموم بشه، فاتحه -

 ذاره!رادین من رو زنده نمی
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کرد و بعد دستش رو توی جیب  چند ثانیه خیره نگاه

کتش برد. قدمی به عقب برداشتم. دستش رو بیرون 

آورد و مشتش رو جلوم گرفت. گیج نگاهش کردم. 

مچش رو چرخوند و مشتش رو باز کرد. چیزی کف 

ای، یه آهوی ی چوبی قهوهدستش بود، یه مجسمه

هام رو زد. لبکوچولو که صیقل خورده بود و برق می

ای دونستم چیه. همون مجسمهدادم. می روی هم فشار

بود که رادین توی ویالی جنگلی درست کرده بود. حاال 

های سیاهش به من نگاه کامل شده بود و چشم

کرد. هیچ حرفی نداشتم. سامی سمت یکی از می

ها رفت، آهو رو روش گذاشت و گفت: مال پاتختی

 توئه.
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هم سمت ای از اتاق بیرون رفت. نگاو بدون حرف دیگه

وجوش افتاد. تمام آهو کشیده شد و مغزم به جنب

های غیرعادی و رفتار زشت رادین رو توی سرم حرکت

مرور کردم و مرور کردم و مرور کردم. سمت پاتختی 

هام رو روی هم رفتم و مجسمه رو برداشتم. دندون

فشار دادم و بیرون زدم. سامی داشت از خونه خارج 

بل از بستن در، بهش رسیدم. شد. پا تند کردم و قمی

آهو رو توی جیب کتش انداختم و بلند گفتم: بهش بگو 

 مال خودش!

و در رو توی روش کوبیدم. نفسی گرفتم و به در خیره 

شد. در نزده بود، شدم. صدایی از بیرون شنیده نمی

زنگ نزده بود، کلید ننداخته بود. کمی بعد خودم در رو 

نبود. نگاهی توی البی باز کردم. سامی پشت در 

شد. سر تکون دادم و خواستم انداختم. کسی دیده نمی

در رو ببندم که چشمم به آهو افتاد. جلوی در روی 
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زمین گذاشته شده بود. سر زانو نشستم و به مجسمه 

های ظریف و پاهای نازکش. نگاه کردم؛ به چشم

طور پشت در بمونه. داشت مظلوم شد که همیننمی

هام سمت مجسمه رد که برش دارم. دستکنگاه می

رفت. با نگاه کوتاهی به دور و بر، بلند کردم و داخل 

 برگشتم.
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پشت میز کنفرانس نشسته بودیم. در انتظار مدیر 

وکیلی شرکتی که قرار بود باهامون مالقات کنه. من و 

که کارهای انتقال سهام رو انجام داده بود، یه طرف 
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میز و دو مرد دیگه که مشاور حقوقی این شرکت بودند، 

ی میز. نگاه هر دو به میز فلزی جلومون بود طرف دیگه

های سفید کاکتوس تزیین شده بود. به که با گلدون

ساعت مچی لوکسم نگاه کردم که از کمد آپارتمان 

دیر شده بود. روی میز ضرب گرفتم.  برداشته بودم.

زخمم زیر آرایش و گریم پوشونده شده بود و پالتو و 

زد. استرس کیف و کفشم، قیمت پشتش رو داد می

داشتم و انگار خودم هم عوض شده بودم. وکیل نگاهی 

به من انداخت و رو به دو مرد مقابل پرسید: آقای 

 آرند؟!مقصودی تشریف نمی

 حرف اومد: اگر نیان، من هستم.مشاور مقصودی به 

ابرو باال دادم و مرد جوون رو به من ادامه داد: 

 های پدرم دقیق نیست.برنامه
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پس یکی از مشاورهای طرف، پسرش بود. گفتم: 

 اطالع نداشتند جلسه امروزه؟

 لبخندی زد و جواب داد: اطالع داشتند.

اخمی کردم و دوباره به سعادت نگاه انداختم. حرفی 

زنگ موبایل مشاور به گوشمون خورد. حتی  نزد.

موبایلش رو سایلنت نکرده بود! از جا بلند شد و زیر 

ای که گفت. از اتاق بیرون رفت. پوشه« ببخشید»لب 

سامی از طریق سعادت فرستاده بود، باز کردم. یه بار 

ها و توضیحاتشون چشم ها و اسمدیگه روی عکس

سال تپل با پوست چرخوندم. خود مقصودی یه مرد میان

ها مربوط به مشاورها و تیره بود. سه چهار تا از عکس

شد. عکس پسرش بینشون راننده و پیشکارش می

بود، امیر مقصودی که پوست سبزه داشت و صورت 

گرد پدرش رو به ارث برده بود. به اتاق برگشت و من 
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که فوراً پوشه رو بستم. سمت میز حرکت کرد و درحالی

نشست، گفت: آقای مقصودی ت میبا خیال راح

 تونند خودشون رو برسونند.نمی

هام باز موند و نگاهی روی مردها انداختم. سعادت لب

 دیم.به حرف اومد: پس با شما ادامه می

دستم رو بلند کردم و گفتم: نه. بهتره به یه روز دیگه 

 موکول کنیم.

خواستم این ی خوبی نبود. اگر مینیومدن مدیر نشونه

ازی زودتر تموم بشه، باید با خودش صحبت ب

کردم. از جا بلند شدم که امیر مقصودی گفت: می

 ممکنه چند هفته طول بکشه.

هاش رو به طرفین تکون داد و اضافه کرد: من دست

 هستم. بفرمایید.
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ی ی میز تکیه دادم و گفتم: محدودهدستم رو به لبه

 اختیارات شما تا چه حده؟

اش رو . روی صندلیش لم داد، چونهانگار بهش برخورد

شده رو منتقل باال گرفت و گفت: من موضوعات مطرح

 کنم به ایشون. تصمیم با خودشونه.می
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تا حدی در مورد موضوع جلسه مطلع بودند و نیومدن 

ی نظر منفیش بود. پسرش رو دهندهخود مدیر نشون

تشکیل بشه و  ی فرمالیتهفرستاده بود که یه جلسه

شدم که بتونم تمام. من باید با خودش وارد بحث می

ی اول. گشت سر خونهراضیش کنم؛ وگرنه رادین برمی

زور نگه داشتن من! بدون هیچ سر طالق ندادن و به
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ها رو حرفی سمت در راه افتادم. سعادت پوشه

برداشت و دنبالم اومد. صدای غرغر امیر و مرد دوم به 

بیرون رفتیم. راهروی شرکت خالی  گوشمون خورد.

کار کردید خانوم؟ بود. سعادت بالفاصله گفت: چه

 خواید جور کنید؟طوری میاین

 کاره است.نگاهش کردم و جواب دادم: پسرش هیچ

 گه. هنوز که گوش ندادیم چی می -

معلومه جوابشون منفیه. اگر هی درخواست مالقات  -

ه هم ظاهر بدیم، خود مقصودی تا شیش ماه دیگ

 شه.نمی

 کم جلو بریم...باید کم -

تونم الکی وقت من مثل شما یه کارمند نیستم! نمی -

 ها کنم. باید زودتر تموم بشه.بازیصرف این مسخره
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مرد نفسش رو بیرون داد و من توی راهرو حرکت 

کردم. نگاهم روی درها بود. مرد همچنان دنبالم 

 شنیدم: خانوم محترم، کجا؟اومد. صدای امیر رو می

برگشتم و با نشون دادن درها گفتم: دنبال اتاق آقای 

 گردم.مقصودی می

 به چه منظور؟! -

 ی بعدی رو از منشیشون بگیرم.وقت جلسه -

امیر به مرد کناریش نگاه کرد و مرد شونه باال انداخت. 

خودش سمتمون اومد و من دوباره راه افتادم. امیر که 

 بود، گفت: وقت بعدی، چهار هفته بعده.نزدیک شده 

تر گفت: خانوم، اوضاع پوزخند زدم و سعادت از نزدیک

 رو بدتر نکنید!

تر از چیزی بودم که به حرف کسی ولی من عصبی

اهمیت بدم. مطمئناً رادین هم به خاطر همین اعصاب و 
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کارهای خرکیم، این کار رو ازم خواسته بود، نه به 

وق باالم!! پس با روش خودم خاطر روابط عمومی ف

رفتم. به عالوه، طرف از همین حاال هم جلو می

غیرمستقیم نارضایتیش رو اعالم کرده بود، دیگه چه 

فرقی داشت؟ درست مقابل در بازی ایستادم که 

مشخص بود باید دفتر رئیس باشه. در زدم و وارد 

شدم. دختری که پشت مانیتور مشغول کار بود، با 

ز کار کشید و نگاهش رو باال آورد. با ورودم دست ا

دیدن امیر که پشت سرم داخل اومده بود، بلند شد و 

 پرسید: بفرمایید امیرخان.

داد. به صورت امیر نگاه کردم که به دختر عالمت می

 دختر رو به من گفت: با جناب مقصودی کار دارید؟

 که حتماً نیستند! -
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رفتم. ابروی دختر پرید و من سمت در اتاق اصلی 

شد. وگوی تلفنی از اون طرفش شنیده میصدای گفت

 سعادت دوباره اخطار داد: خانوم، نرید تو.

 و من در رو باز کردم.
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دست نشسته بود و به بهمقصودی پشت میزش گوشی

کرد. برگشتم و رو به امیر گفتم: عه... من خیره نگاه می

 خودشون رو رسوندند!

هاش رو روی هم فشار داد و امیر چیزی سعادت پلک

نگفت. چرخیدم. مقصودی تماس رو قطع کرده بود. 

 پرسید: اینجا چه خبره؟!
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لبخندی روی صورت نشوندم و جواب دادم: پسرتون 

گفتند سرتون شلوغه، گفتم زحمت نکشید تا اتاق  

 کنفرانس بیاید... اجازه هست؟

د و هاش رو ریز کرداخل رو نشون دادم. مرد چشم

تر شد. امیر که حاال جلو اومده بود، لبخند من پررنگ

 گفت: من االن حلش...

مقصودی حرف پسرش رو قطع کرد و به داخل اشاره 

زد. قبل از اینکه پشیمون بشه، خودم رو توی اتاق 

انداختم و موقع بستن در، رو به سعادت گفتم: منتظر 

 باشید.

ی یکی از ی دست مقصودی، رودر رو بستم و با اشاره

های جلوی میزش نشستم. چند ثانیه به هم زل کاناپه

زدیم تا من به خودم اومدم و سر صحبت رو باز کردم: 
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کـ... سمیرا بشیری هستم. به تازگی مدیریت یه 

 ونقل رو برعهده گرفتم. شرکت...شرکت حمل

اطالع دارم. روزی که وقت مالقات گرفتید، تحقیق  -

 کردیم.

ادامه داد: گفتید مُعرفتون  ای کردم و مردسرفه

 بود؟« بداغی»

 طور که منشیم خدمتتون اطالع دادند.بله. همون -

دوباره بینمون سکوت شد. مرد داشت سرتاپام رو 

گذره. دونستم چی از فکرش میکرد. نمیبررسی می

ی دو شرکت لب باز کردم: مزاحمتون شدم که درباره

 حرف بزنیم.

صندلیش تکیه داد و گفت: که با نفس عمیقی به پشتی 

 رو بخرید!!« پخش مشرق»خواید می

 نه. -
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 نه؟ -

رفتم، سعادت زیرآبم رو اگر دست خالی بیرون می

شد. سامی روی زد و معلوم نبود بعدش چی میمی

حساس بودن ماجرا تأکید داشت. خواستم با شوخی 

 قدر پول داشتم!فضا رو لطیف کنم: کاش اون

خندید؛ اما نگاهش جدی بود. ادامه مقصودی آهسته 

دادم: من برای شراکت اینجام. برای به اشتراک 

گذاشتن منابع. برای ادغام دو شرکت، به نسبت 

های جای دنیا، شرکتسهام. این روزها توی همه

 شند.کوچیک برای دووم آوردن به هم ملحق می

مرد نگاهش رو گرفت و من آب دهانم رو قورت دادم. 

رنگ راه افتاد. های ماهاگونید شد و کنار کاناپهاز جا بلن

داشت و من توی اتاق تیره و رسمیش قدم برمی

کنه. دونستم که در مورد پیشنهادم فکر میحداقل می
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ی اتاق ایستاد. نگاهم رو به دیوارهای پر مقابل پنجره

جات و اجناس از تابلو و قفسه دادم که انواع تزیینی

داش سر چرخوندم: چند لحظه نفیس روشون بود. با ص

 تشریف بیارید.

ترس و استرس سراغم اومد. بلند شدم و به سمتش 

 حرکت کردم.
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ی پنجره ایستادم. رو به من گفت: گفتید طرف دیگه

 تون چقدره؟ناوگان زمینی

دونستم تحقیقاتشون هنوز نگفته بودم؛ اما می

. ادامه داد: قدری بوده که خودش بهتر بدونهاون

 مساحت انبارهاتون؟
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 خب... -

 تون؟!سابقه -

خواستم حرفی بزنم که نگاهش رو به بیرون داد و نگاه 

ی پشت من رو هم به همون طرف کشوند. به محوطه

ها بود و تعداد ها و تریلیساختمون که پارکینگ کامیون

« غزال ترابر»و مساحتش اصالً قابل مقایسه با شرکت 

هم توی کاری که رادین ازم خواسته بود، نبود. خودم 

مجی بخونم و مرد مونده بودم! انتظار داشتند اجی

شرکتش رو تقدیم کنه؟ دوباره نگاهمون به هم 

برگشت. مرد چونه باال داد و با افتخار پرسید: چرا فکر 

 کردید ممکنه توافق کنیم؟!

رسیدم؛ اما نباید با دلخوری قطعاً امروز به نتیجه نمی

شدیم که راه مذاکرات بعدی رو ببنده. خالص می جدا

شدن من، به این توافق بستگی داشت و باالخره موفق 
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ای که نشون شدم. لبخند زدم و گفتم: با این منظرهمی

 دادید، اشتیاق من بیشتر شد!

حالت صورت مقصودی باالخره عوض شد و با تکون 

، رفتکه سمت صندلیش میسر، به خنده افتاد. درحالی

 کنه.تون میگفت: پسرم بدرقه

فشار نیاوردم. فعالً تا همین حد کافی بود. آشنا شده 

بودیم، در مورد پیشنهادم مستقیم حرف زده بودیم، 

بهش فکر کرده بود و در نهایت تأثیر بدی روش 

نذاشته بودم. هنوز لبخند بزرگی داشت. مذاکرات 

و سمت داد. کیفم رو برداشتم بعدی نتیجه رو تغییر می

در رفتم. دست روی دستگیره گذاشتم و گفتم: از 

 وقت شدم.آشناییتون خوش

 سری تکون داد و گفت: به همچنین.

 به امید دیدارهای بعدی... -
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 شک دارم اما... -

شونه باال داد و دوباره خندید. در رو باز کردم و سه 

جفت چشم به من زل زد. صدای مقصودی از پشت 

 مهمونم رو بدرقه کن.سرم اومد: امیرخان، 

آروم باال رفت و از همون فاصله سرش ابروی امیر آروم

رو برای پدرش کج کرد. نگاهش به من برگشت و 

 گفت: بفرمایید از این طرف.

سری برای سعادت تکون دادم. راه افتادیم. امیر تا 

ی راه رو تا جلوی آسانسور همراهمون اومد. بقیه

دیم. به محض ماشین داوود، توی سکوت طی کر

ی اول بد نشستن داخل ماشین گفتم: به نسبت جلسه

 پیش نرفت.

 الزم نیست به من توضیح بدید. -
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و روی صورتش دست کشید. داوود ماشین رو روشن 

کرد و راه انداخت. کسی سوالی نپرسید و من از این 

بابت ممنون بودم. داوود مستقیم سمت مجتمع روند و 

. توی پارکینگ مجتمع سعادت رو سر راه پیاده کرد

 دوباره تأکید کرد که اگر کاری داشتم، تماس بگیرم.
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ها و باال رفتم. توی این چند روز، فقط یکی از همسایه

ها رو دیده بودم. داوود دیروز لیست یکی از نگهبان

های خوراکی رو باال خرید رو گرفته بود و خودش نایلون

مدت توی خونه تنها بودم و فقط آورده بود. تمام 

تونستم گاهی به مامان زنگ بزنم که نگرانم نباشه، می

 همین و بس.
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ی کلید انداختم و پا توی آپارتمانی گذاشتم که خونه

ی سمیرا بشیری بود که هنوز باهاش من نبود. خونه

کرد. کردم. در و دیوار نفسم رو تنگ میغریبگی می

همراه کیف دستی، روی  شال و پالتو رو درآوردم و

های بلوز بافتم رو باال دادم و ها انداختم. آستینکاناپه

ی کنسول سالن سمت آشپزخونه رفتم. نگاهم توی آینه

روم رو با این آرایش و به خودم افتاد. دختر روبه

ها و جواهرات نشناختم. آهی کشیدم و وارد لباس

بی جا شستم و سیهام رو همونآشپزخونه شدم. دست

از توی یخچال برداشتم. جلوی خروجی ایستادم. با 

شد، گازی نگاهی به سالن بزرگ که گاهی ترسناک می

به سیب زدم. صداش توی سکوت اطراف پخش شد و 

هام از حرکت ایستاد. تهِ دلم خالی شده بود. با دندون

و دوباره شروع به « گذرهاین روزها هم می»خودم گفتم 

رو برداشتم و سمت اتاق بردم. ها جویدن کردم. لباس
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ها گذاشتم و خواستم گاز همه رو روی یکی از صندلی

بعدی رو بزنم که نگاهم به جای خالی آهو افتاد. آهو 

سر جاش نبود. روی پاتختی نبود! صدایی به گوشم 

 خورد: رسیدی؟

فوراً چرخیدم و سیب از دستم افتاد. غلتید و غلتید و با 

اهم رو از سیب گرفتم و به پای رادین متوقف شد. نگ

صورت رادین دادم. بالفاصله گفتم: گفته بودی دیگه 

 بینمت!نمی

 ناراحتی که دیدی؟ -

آهوی توی دستش رو روی میز آرایش گذاشت. جواب 

 دادم: آره.

 ی بعد طبق برنامه پیش برو.پس دفعه -

ی امروز، از خودم زودتر هم خوردن جلسهخبر به

اومدی بازجویی؟... حداقل  رسیده بود. کوتاه نیومدم:
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نشونه، بعد بذار برسم، بعد. پلیس هم اول طرف رو می

 کنه!بازجویی می

هام رادین طرفم اومد و من عقب رفتم. از حرف

پشیمون شدم. بهتر بود آروم بمونم تا ماجرا بیخ پیدا 

تر رفتم. پام به تخت خورد نکنه. دوباره جلو اومد. عقب

ی تخت چسبید. ه لبههام بو روش نشستم. دست

 رادین گفت: حاال که نشستی، بگو!

دندگی رو کنار گذاشتم و شروع کردم: با مقصودی یه

 گه موافق نیست.حرف زدم. فعالً می

 کردی.نباید سر خود عمل می -

 گشتیم؟بدون مذاکره برمی -

 کردی.با پسرش مذاکره می -

 نتیجه نداشت. -
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ن و شلوار خاکستری باالی سرم ایستاده بود. با پیراه

 هایی که پشتش قفل کرده بود.روشن و دست
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نگاه کردن به صورتش مثل نگاه کردن به سقف 

دار بود؛ اما باز بهتر از نگاه کردن به جلو بود... به زاویه

 شلوارش! پرسید: خب. حاال چی؟ 

حواسم رو به بحث دادم و گفتم: الاقل االن رو در رو 

دونه دنبال واسطه حرف زدیم. میشدیم، بیآشنا 

 ام. برخورد بدی هم پیش نیومد.چی

سرم رو پایین آوردم و نگاهم رو کنترل کردم که روی 

پنجره بمونه. تکونی خورد و کنارم نشست. نفس 
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راحتی کشیدم. گفت: ممکن بود از کوره در بره، 

 چیز رو به باد بدی!همه

فتم: روش من هم نگاهش جدی بود و هم صداش. گ

همینه. مگه نسپردی به من؟ از این به بعد هر کاری 

 کردم، باید بیای بازخواست؟

 نیام؟ -

دونستم توی هام خیره شده بود. میدوباره به چشم

گذره. سریع از جا بلند شدم. ساعدم رو فکرش چی می

گرفت و نگه داشت. چرخیدم ولی جواب ندادم. تکرار 

 کرد: نیام؟

 نداره.به من ربطی  -

زد که برم؛ اما بلند شد و مقابلم ایستاد. عقلم نهیب می

کرد. خودش ساعدم رو ول کرد و پاهام حرکت نمی
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ی اتاق رو نشون داد و توی اتاق راه افتاد. طرف دیگه

 ها رو آوردم.گفت: این

شده و کارتن لوازم و های بستهبه چمدون

بندیلم رو هام نگاه کردم. طعنه زدم: بار و وپرتخرت

 بستی که ویالتون تنگ نشه؟!

هام از ی طرحسمتشون رفت و با بیرون آوردن پوشه

 کارتن، پرسید: این چیه؟

هایی که به خاطرش اومده بودم همون طرح -

 مصاحبه.

ی تمام اتفاقات بعدش، ابرو باال با یادآوری دوباره

ای انداختم. مطمئن بودم که خودش دیده. حرف دیگه

ای به سکوت گذشت، تا اینکه دوباره نیهنزد. چند ثا

طرف من قدم برداشت و سوال قبلی رو تکرار کرد: 

 نیام؟!
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لحنش خواهشی نبود. انگار فقط کالفه بود که جوابش 

 رو بدونه. جواب دادم: نیا!

بدون هیچ حرفی طرف در رفت. دنبالش حرکت کردم و 

گفتم: به خاطر تو توی این مصیبت افتادم. سالح رو 

 گذاشتی. سرم

برنگشت. دنبالش وارد سالن شدم و ادامه دادم: واسه 

هایی که دو ی هنری اومده بودم. به طرحیه مصاحبه

 سال روش کار کرده بودم، حتی نگاه نکردید!

به راهش سمت در واحد ادامه داد. دوباره گفتم: بهم 

 تجاوز کردی!

وسط راهرو ایستاد و من هم متوقف شدم. چرخید. از 

باره اسم تجاوز رو برده بودم که به هر دومون عمد دو

 آی؟!یادآوری بشه. به حرف اومد: االن چرا دنبالم می
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نفس عمیقی کشیدم و حرف آخرم رو زدم: کاری که 

دم. دیگه حق نداری خواستی رو به هر قیمتی انجام می

 بیای اینجا.

 ره؟چرا؟ زیادی بسته است؟ در و دیوار و سقف دا -

گفت؟ اخم به پیشونیم گیج شده بودم. چی داشت می

تری؟ زیر افتاد. اضافه کرد: تو فضای باز راحت

 آسمون؟

های منقبض صورتم ناگهان باز شد و ابروهام ماهیچه

آورد که باال رفت. داشت اون دو باری رو به خاطرم می

بیش از حد به هم نزدیک شده بودیم. هر دو بارش 

اری بود. نفسم رو عصبی بیرون دادم خارج از چهاردیو

 و جلوتر رفتم. با انگشت در رو نشون دادم و گفتم: برو!
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هاش دورم پیچید و توی یه لحظه، اما جلو اومد، دست

هام برای چند هامون رو از بین برد. پلکی لبفاصله

ثانیه روی هم افتاد و عطرش من رو برد یه جای دور... 

زیر نور ماه. بازوش تکونی  برد به بالکن ویالی فاتح،

تاک ساعت سالن دوباره به خورد و صدای تیک

که هام برگشت. به خودم اومدم و درحالیگوش

داشتم، عقب کشیدم. هاش برمیهام رو از شونهدست

 کنه؟مقابل صورتم گفت: جای سربسته راضیت نمی

تر اومد: یه هلش دادم. تکون نخورد. صداش پایین

 ی؟خواجای آزاد می

 برو بیرون! -

 مطمئنی؟ -

 بیرون! -
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زد و من از اینکه جلوش داشت توی روم نیشخند می

آوردم، متنفر بودم. دوباره هلش دادم و گفتم: کم می

 ازت متنفرم.

هام هام رو نگه داشت و با لبخند کجی، جلوی لبمچ

 طور!گفت: من هم همین

هام رو روی هم فشار دادم. ولم کرد و من دندون

ید و سمت در حرکت کرد. بدون نگاهی به عقب، چرخ

جا ایستادم و دست روی گلوم بیرون رفت. همون

ی جنسی چیز بینمون یه جاذبهدونستم همهگذاشتم. می

معناست و باید یه جوری کنترل بشه. تنها راهش بی

دور شدن از هم بود. باید هرچه زودتر مقصودی رو 

 کردم.راضی می
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 20فصل 

عکس رحمان بداغی رو دیده بودم. همون مردی که 

ها ایستاده بود و میون صحبتشون کنار یکی از مهمون

اومد؛ اما کرد. پیر به حساب نمیگاهی به من نگاه می

موهای جوگندمی داشت که پشت سرش بسته شده 

کنارم بود. نگاهم رو از مرد گرفتم و به داوود که 

 ایستاده بود، گفتم: خودشه؟

 بله.  -

آد؟ نکنه زنش مثالً به هوای اون دعوتم، چرا جلو نمی -

 هم هست؟
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ی پیراهنش کشید و حرفی نزد. داوود دستی به یقه

برعکس همیشه، به خاطر مهمونی کراوات بسته بود. 

 دوباره پرسیدم: شاید مقصودی نیاد؟

های امساله. تیترین پارآد. این یکی از بزرگمی -

 دعوته.

 شاید بخواد دعوت رو رد کنه! -

کنه. بیزنسشون ها رو رد نمیکسی این دعوت -

 هاست.وابسته به همین آدم

ی هام دادم. اضافه کرد: امشب همهتکونی به لب

 ها...ها... دشمنها هستند! دوستکلفتگردن

و تکونی به ابروش داد و خواست بیشتر توضیح بده که 

 خب. فهمیدم.خب، خیله گفتم: خیلهفوراً

هاش داد. معلوم بود که اطالعاتش چرخشی به چشم

زنکیه. نفس دردبخور باشه، خالهبیشتر از اینکه به
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عمیقی کشیدم و گارسون دوباره جلومون سینی گرفت. 

ای دو های مردونهخواستم یه بار دیگه رد کنم که دست

مان نگاه کردم تا گلس بلند کرد. گارسون رفت. به رح

ها رو سمت من گرفته بود. گفتم: من که یکی از گلس

 خورم.نمی

فقط بگیر دستت. بیست دقیقه است یه گوشه  -

 وایسادی!

گلس رو گرفتم و رحمان نگاهی به سر و ریختم 

تونست ایراد بگیره. یه انداخت. از لباسم عمراً نمی

ی های بلند و یقهپیراهن مشکی بلند بود، با آستین

آورد و پالنجینگ. جنس چرم پارچه نفس بند می

کرد. به حرف ها رو خیره میهای گردنبند چشمالماس

 ندازند!اومد: این مدل آویز رو با این یقه نمی
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منظورش ست جواهرم بودم. پوزخند زدم و جواب 

 دادم: حاال که من انداختم.

 انداختی!رحمان به نصیحت ادامه داد: البد ساعت هم 

هام رو پایین کشیدم که ساعت رو دور مچم آستین

دادند. نبینه. دوباره غر زد: باید آدابش رو یادت می

 قراره با من دیده بشی!

به داوود نگاه کردم. روش رو برگردوند و دخالت نکرد. 

نفسم رو بیرون فرستادم و چیزی نگفتم. مرد با صورت 

اً پیشنهاد خوبی ای از لیوان خورد. حتمناراضی جرعه

بهش داده بودند که برای این همکاری به طمع افتاده 

سمت در نگاه «. اومد»بود. سر چرخوند و زمزمه کرد 

انداختم. مقصودی و پسرش همراه یه خانم وارد شده 

 کردند.وبش میبودند و توی مسیر با چند نفر خوش
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 م: نرم جلو؟رحمان از من جدا شد. از داوود پرسید

 صبر کنید، هر وقت این پیری عالمت داد. -

 باشه. مگه نگفتی همه هستند. آقا فاتح کجاست؟ -

ها نیست. بیزنس ی این کرکسخان تو دایرهفاتح -

 قانونی داره!

ام و دندون نیشش رو نشون داد. نتونستم جلوی خنده

رو بگیرم. پس حتی توی قشر خودشون هم مشغول 

رفتن بودند و کسی از وجودشون باخبر نبود که زیرآبی 

بخواد دعوت کنه! شونه باال انداختم و به لیوان توی 

دست ایستاده بهدستم نگاه کردم. مثل مترسک لیوان

وگفت بودم و بقیه در حال چرخ زدن توی سالن و گپ

بودند. موسیقی مالیم بود و مهمونی حالت رسمی 
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هاش و تعداد مهمونداشت. خونه، یه ویالی شیک بود 

ی بزرگ داشت، با چیدمان های مبلهواقعاً زیاد. سالن

هایی نذاشته کالسیک. به عمرم پا توی همچین خونه

بودم. داوود جلوتر اومد و آهسته گفت: به در و دیوار 

 نگاه نکنید.

فوراً چشمم رو پایین انداختم و سر تکون دادم. 

داد: نخورید  خواستم لیوان رو بو بکشم که سریع تذکر

 بهتره. شر نشه.

ش کرد. نگاه چپی روونهامشب مدام مادرشوهری می

کردم و لیوان رو پایین آوردم. انگار توی چشمشون 

رسیدم. بد آدمی رو انتخاب حسابی ناشی به نظر می

کرده بودند. حتی خودم هم از خودم مطمئن نبودم. 

. دنبال رحمان گشتم. درست کنار مقصودی ایستاده بود

زدند. امیر مقصودی توی دیدرس نبود. با هم حرف می
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چند دقیقه بعد، راه افتادم و به داوود گفتم: من قدم 

 جا بمون.زنم. تو همینمی

های داوود با تکون سر تأیید کرد. نگاهم توی ستون

شده، به خودم افتاد و لبخند زدم. نگاه چند کاریآینه

معیت راه باز نفر روی لباسم بود. آهسته از میون ج

آوری زندگیم به کردم. همین تابستون پیش، از کسالت

سوده شکایت کرده بودم و حاال وسط یه فیلم جنایی 

بودم. انگار ممکن بود کارگردان هر لحظه کات بده و 

من رو از صحنه بیرون کنه. برای فکرهای خودم ابرو 

باال دادم و نگاهم روی مرد مقابلم ثابت موند. مرد 

وارپوش با موهای سیاه مرتب که پشت به من وشلکت

داد دو سه روز به حال ایستاده بود. حتی اجازه نمی

خودم بمونم و آرامش داشته باشم. سمتش پا تند 

کردم و با رسیدن بهش، دستم روی بازوش نشست. 

خواستم بتوپم که مرد چرخید و صورت ناآشناش 
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شید، مقابلم ظاهر شد. دستم رو برداشتم و گفتم: ببخ

 اشتباه گرفتم.

سر تکون داد و من با فحشی که توی دل نثار رادین 

کرده بودم، دور شدم. حتی وقتی خودش نبود هم 

ها ادامه کرد. به حرکت میون آدماش ولم نمیسایه

دادم و از همون فاصله به صورت رحمان زل زدم که 

چشمش سمت من چرخید و با تکون سر، عالمت داد. 

ومد؛ اما خودم رو کنترل کردم و اضطراب سراغم ا

 طرفشون رفتم.
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با نزدیک شدنم، روی صورت رحمان لبخندی جا خوش 

کرد که طبیعی بودنش، من رو به تعجب انداخت. زیر 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

و توجه مقصودی به من جلب شد. « سمیرا»لب گفت 

تر شدم و مقصودی لبخند زد و ابرو باال انداخت. نزدیک

بردم، گفتم: سالم جناب دستم رو جلو میکه درحالی

 مقصودی. دوباره همدیگه رو دیدیم!

هام رو گرفت و مقصودی خیلی کوتاه نوک انگشت

جواب سالم داد. اضافه کردم: از دور شک داشتم 

 خودتون باشید.

 یعنی امشب به خاطر من نیومدید؟ -

ای کرد و مقصودی رحمان مثل شوهرهای حسود سرفه

 ت بحث کاری.اصالح کرد: باب

هر دو خندیدند و به من نگاه کردند. جواب دادم: نه نه. 

 تون کنم.خوام اینجا خستهنمی

 بسیار خوب. -
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گفت و قدمی « بینمتونمی»و با لبخند و تکون سر، 

هاش رو برام درشت کرد و من برداشت. رحمان چشم

 برم؟!تون رو سر میسریع گفتم: انقدر حوصله

دم رخوند. ادامه دادم: قول میمقصودی ایستاد و سر چ

 حرف پیش نکشم.

 در اصل، همین اینجا بودنت حرفه. -

های سفید کف فقط لبخند زدم و نگاهم رو به سنگ

سالن دادم. کامل چرخید و گفت: قبالً این اطراف 

 نبودی!

جور جاها سر بلند کردم و رحمان به حرف اومد: این

 آشنا نشدیم.

 پرسید: پس کجا؟ هاش رو ریز کرد ومقصودی چشم

 هر دو طبق برنامه جواب دادیم: سفر ترکیه.
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وسنگین کردن، مقصودی مکث کرد و بعد از کمی سبک

 های جدید!گلسش رو باال آورد و گفت: آشنایی

ها  تکرار کردیم. من و رحمان هم با بلند کردن لیوان

ای خوردند و من ادای خوردن درآوردم که از جرعه

 خوری؟!نموند. پرسید: نمی های مقصودی دورچشم

 نه، خیلی ممنون. -

به خنده افتاد و نگاهی با رحمان ردوبدل کرد. حس 

ای دادم. دوباره مکث کرد و آخر کردم جواب احمقانه

 گفت: بسیار خوب. با من بیا خانوم.

سری برای رحمان تکون داد و راه افتاد. رحمان با 

نبال دست مسیر رو نشونم داد و خودش حرکت نکرد. د

مقصودی قدم برداشتم. به طرف راهروی خلوتی 

دونستم رفتیم که نور کمتری هم داشت. میمی

های جدی داره. صبر کرد تا کمی از جمعیت دور حرف
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دونم اینجا بشیم و سروصداها بخوابه، بعد گفت: می

 تصادفی من رو ندیدی!

حتماً رحمان قبل از رسیدن من، مخش رو کار گرفته 

حاضر شده بود حرف بزنیم. سکوت کردم تا بود که 

 پذیر نیست.خوای امکانادامه بده: چیزی که می

 شند.ها ادغام میچرا؟ خیلی از شرکت -

 ترابر ندارم.من نیازی به منابع غزال -

 پس به خاطر ما این کار رو کنید. -

 شد.جلوی در ته راهرو ایستاد که رو به حیاط باز می
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هاش به بیرون نگاه انداختیم. تاریکی شب با از شیشه

نم بارون، های اطراف خونه روشن شده بود و نمچراغ

کرد. تر میبرگ رو رمانتیکهای کمفضای دور درخت

ای افتاد سر کج کردم و چشمم به مرد مومشکی دیگه

نداخت. آه کشیدم و که دوباره من رو یاد رادین می

هام رو ریز گردونم... اما... چشمخواستم نگاهم رو بر

کردم. رادین بود. این بار خودش بود که از کنار 

شد. صدای مقصودی رو شنیدم: ها رد میدرخت

 خواید بیرون ادامه بدیم؟می

نگاهش کردم. با سر اشاره به بیرون زد. ذهنم رو 

 وجور کردم و گفتم: بله. هوا خوبه.جمع

مین که از ضلع غربی سر تکون داد و در رو باز کرد. ه

خونه، پا بیرون گذاشتیم، چشمم سمت مسیری کشیده 

شد که رادین ازش رفته بود. از ما فاصله داشت و 
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کس اطرافمون داد. هیچهمچنان به راهش ادامه می

شد. به طرف مقصودی برگشتم و گفتم: دیده نمی

 فرمودید؟می

های کنار خونه گذاشت و سمت آهسته قدم روی سنگ

ها رفت. من هم دنبالش رفتم. صدای بارون درخت

موسیقی عجیبی داشت؛ اما جوری نبود که خیسمون 

کنه. گفت: امیدوارم بهت برنخوره؛ اما شرکت ترابری 

 ها نیست.شغل مناسب خانم

 چرا؟ به خاطر کامیون و تریلی؟ -

لبخند محوی زد و سربسته گفت: این بیزنس، بیزنس 

 ول یکی دیگه!ها نیست... مخصوصاً با پخانم

درسته که پول از رحمانه؛ ولی ما از هم جدا شدیم.  -

 گیره.کنم، سودش رو میدارم با پولش کار می
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به خنده افتاد و بعد عذرخواهی کرد. سرش رو پایین 

انداخت و حواس من پی رادین رفت که دور شده بود و 

پیچید. اینجا چه کار داشت به طرف پشت ویال می

آد؟ کجا غیبش زده خبر نداشتم که میکرد؟ چرا من می

بود؟ مقصودی سر بلند کرد و گفت: از جسارتت خوشم 

خوام جواب منفی ما خوام ناراحتت کنم. میاومده، نمی

 رو به دل نگیری.

کنار درختی ایستادیم. یک بار دیگه داشت پیشنهاد 

کرد و من حرفی برای گفتن نداشتم. ادغام رو رد می

داخت، توی صورتم دقیق شد و نگاهی به اطراف ان

 ادامه داد: مگر اینکه بخوای چیزی به من بگی.

قدمی به عقب برداشتم و به در راهرو نگاه کردم. 

 اضافه کرد: چیزی که نظرم رو عوض کنه!
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هام دور گلس محکم شد و پرسیدم: متوجه انگشت

 شم. چه چیزی؟نمی

رفت. به اینکه زیادی و ذهنم فقط به یه سمت می

یده باشم و مرد فکر و خیالی کرده باشه. به لطف خند

رادین هم که شده بودم اهل تور کردن شوگرددی. 

مقصودی قدمی به جلو برداشت. رادین کدوم گوری 

 مونده بود؟ نفسی گرفتم و مرد گفت: واقعیت رو.

گیج شده بودم. پرسید: دلیل اصلیت رو بگو، تا رو 

ید صادقانه ها رو باپیشنهادت فکر کنم. بعضی قدم

 برداشت.

فهموند که اگر چیزی با تکون ابرو داشت به من می

 جا باید بگم.هست، همین
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ی گفتنش حتی اگر خبر داشتم که واقعیت چیه، اجازه

ای مهلت رو نداشتم. سکوت کردم. مقصودی چند ثانیه

داد و عاقبت با تکون سر به طرفین، چرخید و سمت در 

کرد. من موندم وسط تاریکی. گلس رو به دست پا تند 

ی دستم رو باز و بسته کردم. به ام دادم و پنجهدیگه

های روشن چشم دوختم. باید یه فکر اساسی پنجره

ی بارید. هوای سرد نیمهکردم. بارون همچنان میمی

شد. آذر به جونم نشسته بود و فکرم از رادین دور نمی

 گرفتم که روی زمین با دست دامن لباسم رو باال

کشیده نشه. به طرف پشت ویال حرکت کردم. ته 

مسیر، با نگاهی به عقب، پشت خونه پیچیدم. هنوز دو 

قدم برنداشته، چشمم به رادین افتاد. این دیگه 

آلودگیم خیاالت نبود. دختر کنارش نیشگونی به خواب

زد. حتی از این فاصله، صورت دستیار سابقش رو می
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ها بونی کنار درختدادم. زیر سایهتشخیص می

های دختر های رادین روی شونهایستاده بودند. دست

هم زد. حال من رو بهبود و نزدیک صورتش حرف می

هاش نگه کاریوفصل کثیفریخت. من رو برای حلمی

داد، تا خودش راحت با دختری داشته بود و طالق نمی

داشت و که دوست داره بگرده! هنوز باهاش رابطه 

کش من... من چه انتظاری داشتم؟ من از یه روانی آدم

چه انتظاری داشتم؟ نگاه دختر به من افتاد و رادین سر 

چرخوند. لباس رسمی پوشیده بود و حتی حاال از دختر 

گرفت. بهش خیره شدم و با سفیدپوش فاصله نمی

تأسف سر تکون دادم. به طرف من حرکت کرد و 

های بیرون افتاده . روی کفشنگاهش رو روم چرخوند

از برش دامن، روی دامن و یقه و گردنبند، روی 

 هاش داد: چرا اومدی بیرون؟! صورتم. تکونی به لب
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و من بدون تعلل، گلس توی دستم رو سمتش پرت 

کردم. کنار کشید و کریستال روی زمین خرد شد. من 

از جا کنده شدم و راه اومده رو برگشتم. صدای 

های رادین از پشت سر، روی های بلند من و قدمپاشنه

خورد. های خیس اطراف خونه به گوش میموزائیک

راهرو رسوندم.  سرعتم رو باال بردم و خودم رو به در

فهموند که اومد و سکوتش به من میهنوز دنبالم می

ها به سمتمون رو نداره. البته اصالً قصد کشیدن توجه

بافت با سمیرا خواست مدیرعامل سربانکه نمی

بشیری دیده بشه. حتی شک داشتم که توی این شلوغ 

پلوغی کسی بدونه رادین همتی کیه! وارد راهرو شدم. 

تن در بهم رسید و دستش رو روی دستم قبل از بس

گذاشت که دستگیره رو بگیره. دستم رو عقب کشیدم 

و راه افتادم. وسط راهرو ساعدم رو نگه داشت. 
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برگشتم و صدام رو پایین آوردم: ببخشید، 

 وحالت رو خراب کردم!عشق

 دهنت رو بسته نگه دار، با داوود برگرد خونه! -

 وگرنه چی؟ -

 مناکش کشید و باال داد.دستی به موهای ن
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نگاهی به ته راهرو انداخت. داخل خونه همچنان 

ای نشسته پرسروصدا و شلوغ بود. از این زاویه، عده

بارید، حتماً رفتند. اگر بارون نمیای راه میبودند و عده

زدند و ما رو ها پرسه میی پشت خیلیتوی محوطه

کس سرش به خودش و دیدند؛ ولی انگار هرمی
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عقب رفتم و آشناهاش گرم بود. رادین جلو اومد. عقب

 ذاشتی جایی که من نباشم!گفتم: حداقل می

 شه.طوری میکنی، اینوقتی شوهرت رو بیرون می -

هام باز موند. فکر کرده بود کیه؟ فکر کرده بود لب

ناراحت شدم؟ دستم رو بیرون کشیدم و گفتم: بشه! 

 چه بهتر! 

اومد. به خروجی راهرو رسیده بودیم و ن جلو میهمچنا

تر شده بود. ایستادم و ادامه دادم: من ده فضا روشن

آرم پای قرارداد، شرّت از زندگیم روزه مقصودی رو می

 شه.باز می

کرد. از باالی شونه نگاهی زد. فقط نگاه میحرفی نمی

به سالن پشتم انداختم. چشمم به امیر مقصودی افتاد 

اومد. سرش رو برام اهراً به هوای من جلو میکه ظ



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تکون داد. جوابش رو دادم و زیر لب گفتم: پسر 

 مقصودی کارم داره.

دستی به موهای نمناکم کشیدم و دوباره به رادین 

 آد!چشم دوختم. اخم داشت. گفتم: داره می

 کار داره؟با تو چه -

د ای به عقب انداختم، دستم رو برام امیر بلننگاه دیگه

 کردم و گفتم: اینجام.

م تکونی خوردم و رادین دستش رو جلو آورد تا نگه

داره. قدم آخر رو به عقب برداشتم و حرکت دست 

نتیجه موند. امیر که رادین برای گرفتن کمرم، بی

 اومد، جواب داد: چرا اینجا؟سالنه طرفم میسالنه

 ی ته راهرو جالب بود.منظره -
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تر شده بود. هاش سنگینبه رادین نگاه کردم. اخم

بهش اشاره کردم و رو به امیر گفتم: دوست ندارید 

 ببینید؟

 بیرون قدم زدید؟ -

 بله. اهل قدم زدن نیستید؟ -

 آد.بدم نمی -

نگاهم سمت رادین برگشت و ابرو باال انداختم تا قبل 

از اینکه امیر توی چارچوب بیاد، گورش رو گم کنه. 

هام رو روی هم دندونرادین با حرکت سر رد کرد. 

رسید و رادین همچنان فشار دادم. امیر داشت می

دونستم اگر داد. خوب میسرش رو به طرفین تکون می

پسر مقصودی اون رو دقیقاً کنار من ببینه، کل 

ره، با این حال عقب هاشون زیر سوال میبرنامه

شد. نفسم رو بیرون رفت و توی راهرو پنهان نمینمی
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خر شیطون پیاده شدم. به امیر نگاه کردم و دادم و از 

 گفتم: سردم شد، یه وقت دیگه.

و دستم رو برای گرفتن بازوش بلند کردم. بدون 

نگاهی به پشت سر راه افتادیم. بالفاصله بعد از دور 

شدن از راهرو، بازوش رو ول کردم. خودش گفت: 

 پدرم نگرانتون شد، گفت سراغتون رو بگیرم.

ناراحتم کرد؛ ولی نیازی به نگرانی  جواب منفیشون -

 نیست!

 پس صحبت کردید. -

 بله. -

همون لحظه، داوود ناگهان کنارم ظاهر شد و گفت: 

 کیفتون خانوم.
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ایستادیم. کیف رو گرفتم. داوود همچنان به ما زل زده 

گرفت. نگاهی توی سالن چرخوندم و بود و فاصله نمی

ای دیدم. نگاه داوود هم به رادین بود. گوشهرادین رو 

پوزخند زدم. امیر بین من و داوود چشم چرخوند و 

عاقبت رو به من گفت: پس حاال که مشکلی نیست، 

 شم.من مرخص می

 کنم... ممنون.سر تکون دادم و گفتم: خواهش می

گوشیش رو در آورد و در حال شماره گرفتن، طرف 

ی از کیفم درآوردم و ای حرکت کرد. دستمالدیگه

کشیدم، پرسیدم: که روی لباس و موهام میدرحالی

 رحمان کجاست؟

 کنار زنشه. قرار نیست دیگه جلو بیاد. -
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 مقصودی چی؟ -

 ور.نشسته اون -

زد، نگاه انداختم. مرد به طرفی که با سر اشاره می

خندید. داوود زد و میدو نفر حرف میداشت با یکی

 برگردیم. ادامه داد: بهتره

 دستور از باالست؟ -

ام به رادین رو نشنیده گرفت. از همون فاصله، کنایه

اخمی تحویل رادین دادم. آوردن دوست دخترش 

شعوری بود. فقط جلوی چشم من، دیگه نهایت بی

چیز رو خواستم موافقت مقصودی رو بگیرم و همهمی

ی اطراف مغزم رو درگیر تموم کنم. موزیک و همهمه

ود. سری تکون دادم و تمرکزم رو روی فکرهام کرده ب

گذاشتم. کیف رو توی بغل داوود چپوندم و مستقیم 
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سمت مقصودی رفتم. با دیدنم، حرفش رو قطع کرد و 

 بلند شد. پرسید: چی شده؟!

 قدم زدم. -

 بدون چتر؟! -

سر تکون دادم و خواستم دوباره حرف ادغام رو پیش 

سکوت داد و گفت: بکشم که خودش با دست عالمت 

 دونم حتماً توی شرایط سختی هستی اما...می

 اما چی؟ -

دونم واقعاً پی چی ی دیروز نیستم خانوم. میمن بچه -

هستی. به گوشِت خورده کی برگشته ایران و من همین 

خوای سهیم روزها یه همکاری مهم توی راه دارم. می

 باشی!
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بزرگ ی پس هدف رادین سهم گرفتن از یه معامله

دونم با این رحمان بود. جواب ندادم. ادامه داد: من می

 بداغی صنمی نداری... کی پشتته؟

 من... -

 بگو خودش بیاد جلو. مرد و مردونه! -

ها حق ندارند دنبال کسی پشت من نیست. زن -

 بیزنس باشند؟ حق ندارند دنبال پول درآوردن باشند؟

- ... 

 سم!ترهام نمیمن از کثیف شدن دست -

و دستمال مچاله توی دستم رو سمت بشقاب روی میز 

پرت کردم. ادامه دادم: امکانات و منابع بیشتر، یعنی 

قدرت بیشتر. ادغام دو شرکت، یعنی یه شرکت بزرگ. 

خوام اجازه بدید دوستتون من دشمن شما نیستم، می

 باشم. من دنبال کارهای بزرگم.
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باالخره  کرد و انگارمقصودی توی سکوت نگاهم می

هایی زده بودم که ارزش فکر کردن داشته. سری حرف

تکون دادم و ازش دور شدم. این جریان باید زودتر 

 کرد.فیصله پیدا می
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از خواب بیدار شدم و غلت زدم. نگاهم رو به اطراف 

نورگیر، کامالً روشن بود و البته خالی. چرخوندم. اتاقِ 

هم بزنم. سرفه کردم که سکوت مطلق خونه رو به

ها دیر بیدار برد و صبحها سخت خوابم میشب

شدم. دو روزِ گذشته، نه خبری از رادین بود و نه می
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خبری از سامی. چرخیدم و آهوی روی پاتختی رو چک 

و  کردم. سر جاش بود. نفسم رو بیرون فرستادم

موبایل رو برداشتم. نه تماسی، نه پیامی. خودم رو باال 

ی تخت تکیه کشیدم و نشستم. سرم رو به لمسه

وروز خودم رو از نظر گذروندم. شروع کردم دادم. حال

هام که گوشی توی دستم زنگ خورد. با به ماساژ چشم

پرسی ی مامان، فوراً جواب دادم. احوالدیدن شماره

یه کرد: خیلی وقته ندیدمت. چرا سر کردیم و مامان گال

 زنی؟نمی

زدیم، حالم رو صداش آروم بود و هر بار که حرف می

کدوم از این اتفاقات رو بهش نگفته کرد. هیچبهتر می

آره. تخیلم رو به کار دونستم طاقت نمیبودم. می

انداختم و جواب دادم: کار و بار زیاده مامان. آخر 

ریم. رسیدگی به دو روزه میها هم که سفر یکیهفته
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ی رادین و دوست و آشناهاشون وقت شرکت و خانواده

 بره.می

من دلم تنگ شده. یه کم هم واسه مادرت وقت  -

 بذار.

تونستم مادرم بغض به گلوم چنگ انداخت. حتی نمی

رو به خونه دعوت کنم. به حرف اومدم: مامان، قول 

 م.دم این ماه تموم بشه، هر روز پیشت باشمی

دونم خوام مزاحمت بشم. میمن فقط نگرانتم، نمی -

 خواید دو تایی وقت بگذرونید...عروسی، میتازه

ها و روتختی به اون طرف تخت نگاه کردم، به مالفه

ها عروسی که شبعروسی بودم! تازهسفید. عجب تازه

ذاشت تا ها رو روشن میترسید و المپاز تنهایی می

لطف الپوشونی فاتح، هنوز خیال خوابش ببره! مامان به 

کرد این ازدواج طبیعیه و رادین من رو دوست داره. می
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کرد با اینکه من به خاطر تصوراتم از پدری خیال می

فاتح، پیشنهاد رادین رو قبول کردم، حاال دیگه کنار 

کنم. آه کشیدم و صداش اومدم و دارم زندگیم رو می

 به گوشم خورد: الو؟

 حظه فکرم رفت یه جایی.بله؟... یه ل -

 سرت شلوغه؟ -

 ورها چه خبر؟نه. اون -

 مثل همیشه. خبر خاصی نیست. توچی؟ -

 من... دو روز پیش رفته بودم یه مهمونی... -

و شروع کردم به تعریف کردن از تمام چیزهایی که 

پوشیده بودم و جاهایی که دیده بودم. به ماجراها 

اراحتیم نبره و دوباره وتاب دادم که مامان بویی از نآب

تابی کردنش چیزی رو حل با فاتح تماس نگیره. بی
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موند. بعد از کرد. باید از فاتح و رادین دور مینمی

 بیست دقیقه، باالخره قطع کردیم.
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شد. با طوری نمیرو خیره شدم. نه، ایندوباره به روبه

د. من شدست روی دست گذاشتن، پروسه طوالنی می

خواستم زودتر از رادین جدا بشم. حاال برای جدایی می

کرد. یه دلیل دیگه هم داشتم. داشت به من خیانت می

روی بالش کناری کوبیدم و از روی تخت بلند شدم. 

ی داوود رو گرفتم و همین که وصل شد، گفتم: شماره

 ریم ویالی آقا فاتح.ماشین رو حاضر کن، می

 نگفتند. چرا؟االن؟ به من چیزی  -

 خوام گزارش کار بدم!می -
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منتظر بحث و اعتراض نموندم و قطع کردم. چهل 

دقیقه بعد، توی حیاط ویال بودیم. داوود ماشین رو 

های ورودی قدم برد و من روی پلهسمت پارکینگ می

داشتم. ترالن پشت در منتظرم بود و با نگاهش برمی

های قبل خیلی هکرد که با دفعهام رو ورانداز میلباس

فرق داشت. پالتوی پوست کرم و بوت چرم اصل 

ها رو پوشیده بودم که هر دو از یه برند بودند. ته کفش

 آد؟!پاک کردم و کنایه زدم: چیه؟ به من نمی

 بله؟ -

نگاهی به صورتش انداختم و اضافه کردم: زیاد تنم 

 مونه. نگران نباش.نمی

حرفم، لبم رو گاز و همون لحظه با یادآوری معنی دوم 

گرفتم. مخصوصاً که برای دیدن رادین اومده بودم! 
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ای کرد و فقط گفت: آقا فاتح باال ترالن سرفه

 منتظرتون هستند.

ها باال رفتم. فاتح جلوی در اتاق سر تکون دادم و از پله

رادین بود. نگاهش رو از در گرفت و به من دوخت که 

دیده شدن من و شدم. مطمئن بودم که از دزنزدیک می

کاری که ازم خواسته بودند، با خبره. حتی حالم رو 

ای براش نپرسیده بود. یا من و قولش به مامان، ذره

ها به رادین اعتماد کامل ارزش نداشتیم، یا مثل احمق

ی لبش نشست و پرسید: اومدی داشت. لبخندی گوشه

 دیدنی، یا اتفاقی افتاده؟

 با رادین کار دارم. -

کردیم. جلوتر رفتم و دو ضربه به در زدم که سالم 

طرف راهرو بلند شد: در رو باز صدای دریا از اون

 کنه.نمی
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اومد. از فاتح طرف میهر دو سر چرخوندیم. این

 پرسیدم: چرا؟

 ت رو نداره.دریا جواب داد: حوصله

هام رو روی هم فشار دادم که فاتح به حرف دندون

 نداره دخترم. اومد: ارتباطی به اومدن تو

دونست من گفت؛ با اینکه میمی« دخترم»باز به من 

خبر دارم باعث سقط جنین مادرم شده. پوزخند زدم. 

های غذای کنار در گرفت. انگشتش رو طرف سینی

نخورده انداختم. رادین در نگاهی روی غذاهای دست

خورد؟! که چی؟ دریا کنارمون کرد و غذا نمیرو باز نمی

شمش به پالتوی تنم بود. ابروش رو باال داد ایستاد. چ

 گذره!و گفت: ظاهراً خوش می
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هاش روی صورت پدرش میخکوب شد و ادامه چشم

تونم بپوشم، تن زن هایی که من نمیداد: لباس

 پسرداییم هست... با پول بابام!
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فاتح اسمش رو صدا زد و کالفه گفت: تو هر چی 

 خوای، داری!می

 این رو ندارم. -

 سفارش بده. -

ی عصبی و کوتاهی کرد. معلوم بود که دریا خنده

فهمی بابا؟ ایه. گفت: حرفم رو نمیدردش چیز دیگه

خودش یه عمر تو هر صفی جلوی من و دارا بود... حاال 
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ی دیگه نوبت زنشه؟ البد خانوم رو فرستادی یه خونه

ره. چرا که دوبرابر اینجاست!... حداقل خودش هم ب

 ره پیش زنش؟نمی

فاتح نفسش رو بیرون فرستاد و فقط گفت: دریاجان، 

 دخترم...

خوام پسرداییم رو دریا دوباره به حرف اومد: من نمی 

 ی پدریم ببینم. انتظار زیادیه؟تو خونه

وآمد نگاه عصبانیش از من به فاتح و برعکس در رفت

برادرشونه. بود. حتی دریا و دارا هم خبر نداشتند رادین 

این دیگه چه بساطی بود؟ رادین توی عکس اون 

دونست آلبوم، هفت هشت ساله بود و مطمئناً می

هاهستند و اسمش ی واقعیش همین آدمخانواده

اش رو گرفته. دونست جای پسردایی مردهدانیاله. می

ها هایی که خارج از ایران گذرونده بود، اینتمام سال
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ال داشت صدای دریا رو از دونست و همین حارو می

شنید. نفس عمیقی کشیدم و به در ضربه پشت در می

 زمان گفتم: باز کن! منم، کمند.زدم. هم

فاتح به اتاق خودش اشاره کرد و گفت: کاری داری به 

 کنه.من بگو. وقتی حال نداشته باشه، باز نمی

دستم رو از در عقب کشیدم و دریا اضافه کرد: واسه 

 کنه، واسه تو باز کنه؟!میبابام باز ن

خواستم سمت اتاق فاتح راه بیفتم که صدای چرخش 

کلید به گوشم خورد و دستگیره چرخید. الی در باز 

شده بود. تکونی به ابروم دادم و به دریا خیره شدم که 

به من زل زده بود. شکل نگاهش دلم رو آشوب کرد. 

آهسته ها پایین رفت. فاتح بدون حرفی چرخید و از پله

 گفت: این رو بهش بده.
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سینی صبحانه رو بلند کرد و طرفم گرفت. بهش گفته 

بودم پسرش تجاوز کرده، از دزدیدن و ترسوندن و 

خواست که تهدید من باخبر بود، با این حال ازم می

هام رو روی هم فشار دادم. برای پسرش غذا ببرم! لب

 تر آورد و اصرار کرد: از دست توصداش رو پایین

 خوره.می

به خاطر موهای سفیدش کوتاه اومدم و سینی رو 

 Lگرفتم. وارد اتاق شدم و در رو با پا بستم. روی اتاق 

ی نزدیک شکل چشم چرخوندم و نگاهم به کاناپه

ای افتاد که رادین روش دراز کشیده بود. دیوار شیشه

با تیشرت آستین بلند و جین تیره. هیکلش با 

توی چشم بود. با وجود یه بار های راحت بیشتر لباس

ی رابطه، هنوز بدون لباس همدیگه رو ندیده تجربه

بودیم. چقدر مسخره! به هم خیره شدیم و بعد از چند 
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ثانیه، اونی که زودتر نگاهش رو گرفت، من بودم. 

 شنیدن از دیگری رو نداشت.« سالم»کدوم انتظار هیچ
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روی میز جلوش گذاشتم. طرفش رفتم و سینی رو 

 م نیست.گفت: گرسنه

 به آقا فاتح بگو. اون اصرار کرد! -

چیزش سیاه و سمت تختش برگشتم که همه

ها، خاکستری بود. همرنگ میز آینه و کاناپه و عسلی

وپرت که یه های سرتاسری پر از خرتهمرنگ قفسه

های باالیی کنارش چهارپایه برای دسترسی به قفسه

ی تخت رو درآوردم و روی تخت انداختم. لبهبود. پالتو 

نشستم و به رادین نگاه کردم که همچنان دراز کشیده 
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ای داشت. بود. حتی حاال، توی اتاقش، دستکش پارچه

 گفت: مثالً قرار بود ارتباطت با این خانواده قطع باشه!

داوود حواسش به پشت بود. کسی تعقیب  -

 کرد.نمی

گاهم ت گذاشتم و تکیههام رو پشتم روی تخکف دست

 زدههای بیرونکردم. پا روی پا انداختم و به عضله

بازوش نگاه کردم که زیر سرش گذاشته بود. به حرف 

 اومد: اومدی نگاهم کنی؟

ی شرقی رو دادم، به پنجرهچشم ازش گرفتم و به روبه

های پر از جنس کشیده سرتاسری. نگاهم سمت قفسه

نباشه. صداش دوباره شد، به هر جایی که رادین 

 شنیده شد: یا من نگاهت کنم؟

خودم رو به نشنیدن زدم. منظور حرفش رو 

اومد. جلوم دونستم. بلند شده بود و طرفم میمی
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ام رو سمت خودش هاش چونهایستاد و انگشت

برگردوند. نگاهمون گره خورد و انگشتش کنار صورتم 

حرکت کرد. بحث رو عوض کردم: این همون 

 گفت؟خان مینیه که پسر صالحکلکسیو

 خوای ببینی؟ی خودمه. مینه. اون تو خونه -

ام آی خونهزنه. میمن هم یه زرافه دارم که حرف می -

 ببینی؟

ی من کرد. ادامه دادم: حداقل زرافهمبهوت نگاه می

 خائن نیست!

 گی؟!!چی می -

 هیچی، ولش کن. اومدم گزارش بدم. -

که سمت کاناپه ه افتاد. درحالیام رو ول کرد و راچونه

گشت، گفت: اگر الزم بود، سامی سراغت رو برمی
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گرفت. وقتی هنوز خبری از رضایت مقصودی می

 نیست، یعنی هیچ کاری از دستت بر نیومده. 

ی شل لباسش خودش رو وسط کاناپه انداخت. یقه

اش گرفتم. ای کردم و نگاهم رو از سینهافتاد. سرفه

ای از تُست ها رو درآورد و تکهیکی از دستکش

برداشت. نگاهش رو روی سینی نگه داشت و گفت: 

 شنوم.می

تکه نون رو توی دهان گذاشت. صاف نشستم و شروع 

کردم: اون شب مهمونی، مقصودی یه چیزهایی 

دونه من و رحمان بداغی با هم گفت میگفت. میمی

 ای نداریم!رابطه

 یده.حتماً جوری حرف زدید که فهم -

 ما عادی بودیم. -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گفت هدف میوه خورد. ادامه دادم: میای از آبجرعه

 دونه.اصلی من رو می

دست رادین متوقف شد و لیوان توی هوا موند. به من 

دونه شرکت من گفت مینگاه کرد. توضیح دادم: می

دنبال سود یه همکاریه و ما خبر داریم کسی واسه یه 

... این چیزها. چرا قبلش معامله باهاش اومده ایران و

 به من نگفته بودید که جلوش آچمز نشم؟
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 لیوان رو پایین گذاشت و پرسید: چی جواب دادی؟

گفتم آره. من هم دنبال پول و قدرت و بیزنس نوع  -

کنیم و خودشونم. اگر ادغام بشیم، به هم کمک می

 ها.این
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دونستم متوجه دلیل تا اینجا میبه هم خیره موندیم. 

اومدنم شده. این اطالعاتی نبود که در اختیار هر کسی 

گذاشته باشند. اگر به گوش مقصودی رسیده بود، 

یعنی... صدای رادین فکرهام رو کامل کرد: یه خبرچین 

 بینمونه.

بلند شد و سمت در حرکت کرد. تا خود اتاق فاتح 

یم. فاتح روی یه دنبالش رفتم. با هم وارد اتاق شد

لتش رو صندلی نشسته بود و با عینک روی چشم، تب

لت رو کنار زد. نگاهی به رادین انداخت و تبورق می

 گذاشت. پرسید: چی شده؟

معطلی جواب داد: خبرچین رادین جلوتر رفت و بی

 داریم.

های فاتح بیرون زد و از جا بلند شد. رادین با سر چشم

حرف رو گرفت: مقصودی به من اشاره زد و پی 
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مشکوک بوده، فاتح. حرف خلوت من و تو، چطور به 

 گوش مقصودی رسیده؟!

ی من جا خورده لحن تندی داشت و فاتح هم به اندازه

که سمت رادین بود. عینکش رو در آورد و درحالی

 رفت، گفت: چه حرفی؟... آروم باش.می

ن از کنار در جلوتر نرفته بودم. عصبانیت صدای رادی

ذاشت: هم نقش بازی کردن رحمان رو فهمیده، نمی

 ترابر دنبال چیه.دونه غزالهم می

 شاید رودست زده، حرف بکشه. -

اش رو نه. اگر مطمئن نبود خبر داریم، پای معامله -

کشید. اگر همه بفهمند طرفش ایرانه، وسط نمی

کنند، چیزی به مقصودی ش میخورها دورهالش

 دونیم که گفته.ده میرسه. مطمئن بونمی
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فاتح توی فکر رفت. پوزخند زدم. پس دردشون وسط 

ها همین بود. گرفتن سهم بیشتر و بازیوگربهاین موش

کنار زدن بقیه. رادین سکوت اتاق رو شکست: داری 

طوری خوای اینکنی فاتح؟ میکار میپشت من چه

 پشیمونم کنی؟

آرومش  هاش رو باال گرفت و خواستفاتح فوراً دست

 کنه: نه نه. اصالً.

امکان نداره پشیمون بشم. این حق منه، من حقم رو  -

 گیرم!می

 جان...رادین -

 رم. چه با تو، چه بدون تو!تا تهش می -

چرخید و دست فاتح روی بازوش نشست. مجبورش 

کرد نگاهش کنه. با تأکید بیشتر گفت: من نکردم. کار 

 من نبوده.
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 فتم!پس کی؟ حتی به سامی نگ -

فاتح دوباره توی فکر رفت. رادین پرسید: نکنه به زنت 

 چیزی گفتی؟

 باز به مریم گیر نده! -

ای به هم خیره موندند و فاتح فکرش رو با لحن لحظه

 پرسشی به زبون آورد: شنود؟

رادین نگاهی به من انداخت و ضربان قلبم باال رفت. 

ر ، رادین زودت«من شنود نذاشتم»لب باز کردم که بگم 

 کنیم.گفت: نترس، حل می

 چارچوب در رو محکم نگه داشتم و حرفی نزدم.

 21فصل_خورده_خط#

 

. 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

رسید، گفت: ما فقط یه جای فاتح که کالفه به نظر می

زنیم. چطور فهمیدند این خونه حرف از کار می

همه کجاست؟ چطور اومدند تو خونه؟ جلوی اون

 دوربین!

کرد و زیر لب گفت رادین نگاهش رو از کف اتاق بلند 

ها به فاتح زل زد و اضافه کرد: دوربین«. هادوربین»

 ووصل شد.شب نامزدی دارا قطع

هر دو از جا کنده شدند و به طرف در اومدند. از سر 

 راهشون کنار رفتم. صدای رادین اومد: تو هم بیا.

ازخداخواسته، راه افتادم. فاتح نگاهی بهش انداخت و 

چیز باشه. داد: باید در جریان همهرادین جواب 

 خوام دوباره جلوی مقصودی مات بمونه.نمی

های سالن ها عبور کردیم، توی البی سمت پلهاز پله

پیچیدیم و وقتی به پایین رسیدیم، دریا و مریم با 
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دیدنمون به هم نگاه کردند. بدجوری سمت در کشویی 

 رفتیم. دریا پرسید و کسیانتهای سالن مارش می

جواب نداد. رادین با موبایل به نگهبان جلوی در خبر 

داد و آهسته چیزهایی توی گوشی گفت. فاتح در رو باز 

کرد. هر سه وارد راهرویی شدیم که در اتاق مطالعه 

رفت، که داخل اتاق میشد. فاتح درحالیبهش باز می

گفت: آشناست که نخواسته فیلمش ثبت بشه. دعوت 

 بوده.

توی جیب گذاشت و به اطراف اتاق  رادین گوشی رو

نگاه کرد. اتفاقات شب نامزدی رو توی ذهن مرور 

کردم. تمام فامیل و آشناهاشون بودند. هر کسی 

تونست این کار رو کرده باشه؛ اما هر کسی می

ها رو دستکاری کنه. اصالً مگه چند تونست دوربیننمی

ی زیرآبی رفتن این خانواده نفر ممکن بود درباره

اطالعی داشته باشند که قصد شنود گذاشتن کنند؟! از 
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مند بود. در اتاق نظر فامیل، فاتح یه تاجر معتبر و قانون

باز شد و سامی و داوود همراه دو مرد دیگه داخل 

اومدند. پشت سرشون دریا و مریم وارد شدند. دریا 

 پرسید: یکی بگه چی شده؟

شته. یه فاتح به حرف اومد: یه نفر اینجا شنود گذا

 آشنا.

 آشنا؟! -

رادین با دست به یکی از مردها اشاره کرد و گفت: 

 احمد، بجنب.

تر بود و هاشون درشتی آدماحمد که هیکلش از همه

زد، دستگاهی رو باال معموالً جلوی در خونه پرسه می

گرفت و مشغول گشتن توی اتاق شد. روی یکی از 

فم اومد و ها نشستم و منتظر موندم. رادین طرکاناپه

ام نشست که کنار کاناپه ایستاد. دستش روی شونه
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ابروی من رو باال برد. حواسش به من نبود. رو به فاتح 

دونم کار کیه؛ علی. اون شب واضح به حرف اومد: می

ها. گفت قصد جاسوسی ندارم... یه چیزی تو این مایه

 چون توجهم رو جلب کرد، یادمه.

 تو رو علی زیادی حساسی. -

هم ریخت و ابروهاش توی هم رفت. ت رادین بهصور

کرد. آب دهانم رو ام سنگینی میدستش روی شونه

 قورت دادم. احمد گفت: اینجاست.

و مربع مشکی کوچیک رو از زیر میز در آورد و توی 

 پارچ آب روی میز انداخت.
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از جا بلند شدم که رادین دستش رو برداره؛ ولی 

ی کمرم ستش رو پشتم حرکت داد و گوشهجاش دبه

حرکت موندم و نفسم رو آهسته بیرون نگه داشت. بی

دادم که بفهمه لمسش روی من دادم. نباید اجازه می

ای کشوندم، سمت ذاره. ذهنم رو سمت دیگهتأثیر می

شنود. حرف علی رو من هم شنیده بودم؛ اما من چیز 

د. نگاهم سمت ای دیده بودم که رادین ندیده بودیگه

دریا چرخید که حاال دقیقاً کنار سامی ایستاده بود و به 

دونست چیزی که کرد. خودش هم میمن خیره نگاه می

شه. دیدم بمبیه که اگر ولش کنم، روی سرش آوار می

به سامی نگاه کردم که تمام حواس اون هم به من بود. 

اون شب سمت همین اتاق، پشت در کشویی، هر دو رو 

گفتم؟ با صدای رادین، چشم ه بودم. باید میدید

 ازشون برداشتم: کمند!
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نگاهش کردم. این اولین باری بود که اسمم رو از 

هاش مونده بود. شنیدم و چشمم روی لبزبونش می

 کنی؟پرسید: به چی فکر می

ی نفرینی که مدام به این جاذبه»تونستم بگم نمی

م. ادامه داد: جواب نداد«. های مهمپره وسط بحثمی

 چیز عجیبی از اون شب یادت افتاده؟

به صورت دریا و سامی نگاه کردم. این کار برای رادین 

خیلی مهم بود. اگر پای خواهر و مشاورش وسط 

شد؟ حتماً یه بالیی سر سامی اومد، چی میمی

 اومد... یه جنایت دیگه. تکرار کرد: چیزی دیدی؟می

خواستم پلک زد. نمی دریا به سامی نگاه کرد و سامی

پای من توی جنایت بعدی رادین گیر باشه. با سر رد 

کردم. دریا نفس راحتی کشید. فاتح گفت: جوش 

 شه.نزدید، االن معلوم می
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جلوتر رفتم و دست رادین باالخره از کمرم جدا شد. 

ها قطع نبود؟ چطوری معلوم پرسیدم: مگه دوربین

 شه؟می

نسته این اتاق انقدر دوطرف هر کی که بوده، نمی -

 مهمه که سیستم دوربینش جداست. بیرون باشید.

برای مریم سر تکون داد که بره؛ اما مریم همچنان 

ایستاده بود. فاتح دوباره گفت: برید بیرون تا تکلیف 

 روشن بشه.

سمت در قدمی برداشتم که رادین ساعدم رو نگه 

وبدل داشت. دریا و مریم به من نگاه کردند و بعد از رد

کردن نگاهی با هم، بیرون رفتند. فقط من و رادین و 

های فاتح موندیم با احمد که داشت یه تیکه از قفسه

کشید تا اتاقک یک متری پشتش کتاب رو کنار می

ی پایین اتاقک یه گاوصندوق بود و ظاهر بشه. گوشه
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ی همین اتاق. احمد باالش سیستم دوربین مدار بسته

ی میز تکیه دادم. و من به لبهمشغول ور رفتن شد  

صدای موبایلم بلند شد. نگاهی به صفحه انداختم. 

بعداً خودم زنگ »سوده بود. قطع کردم و پیام دادم 

گذره که انقدر خوش می»فوراً جواب فرستاد «. زنممی

سوده جون، »نوشتم «. ما رو یادت رفته؟ حسودیم شد

سلفی باشه بابا. حداقل یه »نوشت «. یه کم شلوغم

و یه « آقا بهت ساخته یا نه؟بفرست، ببینیم حاج

 استیکر خنده فرستاد.
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وسط اون بلبشو، لبخند روی لبم نشست و به رادین 

ور بود. از ترس اینکه فکر نگاه کردم. چشمش این
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جاسوسی من به سرش بزنه، گوشی رو سمتش گرفتم 

رش رو و گفتم: سوده است. همون که پدر و ماد

 ترسوندید!

ی گوشی زوم شد و من با یادآوری نگاهش روی صفحه

حرف آخر سوده، موبایل رو عقب کشیدم. هرچند از ته 

نگاهش معلوم بود که خونده. پشت چشم نازک کردم. 

 فاتح سمت احمد رفت و گفت: چی شد؟

 برم اون تاریخ.آقا، دارم می -

بشه. تاپش رو چرخوند تا صفحه دیده کمی بعد، لپ

روز و ساعت نامزدی رو آورده بود. فیلم رو جلوتر برد و 

ووصل ها قطعروی همون تایم تقریبی رسید که دوربین

شده بودند. فیلم رو نگه داشت و خودش بیرون رفت. 

وقتی در رو بست، فاتح دوباره فیلم رو پلی کرد و هر 

سه به صفحه خیره شدیم. در انتظار کسی موندیم که 
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ارد اتاق توی فیلم بشه و شنود رو کار بذاره. قرار بود و

دونستم قرار صورت دریا یا سامی رو ببینم؛ اما من می

 هنوز خبری نشده بود. پرسیدم: تایمش درسته؟

ها الکی فاتح جواب داد: آره. اون دستکاری دوربین

 نبود. هر کاری کردند، همون موقع کردند.

های اون رفیقرادین ادامه داد: ما هم انداختیم گردن 

ها نداشت... طرف بیخ که ربطی به اونحرومی. درحالی

 گوشمون بود!

فحشی داد. بیشتر منتظر موندیم و باالخره لوستر اتاق 

ام رو از میز گرفتم و جلوتر رفتم. روشن شد. تکیه

کسی مستقیم سمت میز کار اومد، دستش رو زیر میز 

فت. فاتح کوبید، با خیال راحت برق رو خاموش کرد و ر

فیلم رو برگردوند و هر سه نفر به صورت دارا خیره 

های زد. فاتح با شاخکس حرفی نمیشدیم. هیچ
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زده از سرش چرخید و گفت: چرا باید این کار رو بیرون

 کنه؟

 دونی؟رادین پوزخند زد و جواب داد: یعنی نمی

- ... 

 خواد سر به تن من باشه!کس تو این خونه نمیهیچ -

های وباره باال رفته بود و مستقیم توی چشمصداش د

هم ریخت؛ اما لب باز کرد. صورت فاتح بهفاتح نگاه می

نکرد. رادین ادامه داد: واسه لطمه زدن به من، هر 

 کنید!!کاری می

 رادین... -

زمان گفت: خودم رادین به طرف در چرخید و هم

 کنم.رسیدگی می
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بار توی این فاتح دستی به صورتش کشید. برای اولین 

مدت آشنایی، دلم به حال فاتح سوخت. مدام از رادین 

کرد. رو خورد و سکوت میو دریا و حتی دارا حرف می

 شه.چی داره از کنترل من خارج میبه من گفت: همه

شونه باال انداختم و سر تکون دادم. در رو نشونم داد و 

 با گردن کج گفت: دخترم، تنهاش نذار.

هم فشار دادم و آهسته گفتم:  هام رو رویپلک

خان، رادین با یه دختر دیگه است. از اون بخواید فاتح

 ام.کارهآرومش کنه. من هیچ
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تاپ سر چرخوند و زیر ی آرومی سمت لپفاتح با خنده

 لب گفت: یکی دیگه؟ رادین؟!
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هام رو ریز کردم. معلوم بود که به جز دریا، کسی چشم

دستیار رادین کنجکاو نشده بود. حرفی نزدم و  در مورد

سمت در رفتم. فاتح همچنان به تصویر دارا توی 

مانیتور خیره بود. داخل سالن همه منتظر بودند. معلوم 

بود که از رادین چیزی نشنیدند. مریم پرسید: کی بود؟ 

چی شد؟ اینجا چه خبره؟... ناسالمتی خانوم این خونه 

 منم!

 جواب دادم: غریبه بود. نشناختیم. دریا نیشخند زد.

های سرتاسری و دنبال رادین گشتم. از پشت شیشه

یه ضلع از سالن دیدمش. توی حیاط جنوبی خونه 

ایستاده بود. به طرف خروجی سمت تراس رفتم که 

خودم رو به حیاط پشتی برسونم. صدای دریا شنیده 

 کارش داری؟شد: چه
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ورت چیه؟ ای چرخیدم و جواب دادم: منظلحظه

 شوهرمه!

 از خونه رفتی! چه شوهری؟ -

زنه. گفتم: نترس، دونستم جوش چی رو میخوب می

 زنم... البته فعالً!چیزها حرف نمیراجع به بعضی

نگاهم رو بین دریا و سامی حرکت دادم. دریا با حرص 

ای به سامی، حرکت کردم. سر چرخوند. با نگاه دیگه

م مونده بود توی اتاق بیرون خونه هوا سرد بود. پالتو

ی تراس نگاهی به رادین انداختم و از رادین. از لبه

های خشک ها پایین رفتم. نزدیک استخر، روی برگپله

های توی جیب به آب نگاه ایستاده بود و با دست

ات بد تر شدم و گفتم: با شوهرعمهکرد. نزدیکمی

 شه.زنی. ناراحت میحرف می

 حاال مدافع فاتح شدی؟پوزخند زد و گفت: 
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 گم.نه. به خاطر خودتون می -

های شناور روی آب گرفت و به نگاهش رو از برگ

اراده به زبون ابرهای آسمون داد. جلوتر رفتم و  بی

دونم مرده است یا آوردم: من پدرم رو ندیدم. نمی

دونی دلتنگ شدن واسه کسی که هیچوقت زنده. می

های خیالی ساختن رهدونی خاطنبوده، چه شکلیه؟ می

حسی که هیچوقت تموم یعنی چی؟ یه حس بی

کنه، شه. همیشه هست. یه بار حالت رو خراب مینمی

 شه تصمیم غلط بگیری، یه بار...یه بار باعث می

هاش رو بست و من حرفم رو تموم کردم: حداقل پلک

 تو فاتح رو داشتی.

روش رو از آسمون گرفت و به من چشم دوخت. 

فهمیدم. شاید داشت پر از حرف بود و من نمینگاهش 

فهمیدمش من کرد. اینکه نمیبا یه زبان بیگانه فکر می
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ترسوند. صورت دستیارش توی سرم نقش رو می

ای وسط هام رو فشار دادم. حرف دیگهبست و مشت

 کنی؟کار میکشیدم: با دارا چه

 کار کنم؟چه -

 چرخید.هام میهاش توی چشممردمک
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 فقط گفتم: کاری نکن که پشیمون بشی.

 فعالً نباید خبردار بشه. -

 بعد چی؟ -

 فهمی.می -
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سرم رو پایین انداختم و نگاهم به برگ زیر پام افتاد 

که خیس و زرد بود. نشستم و برش داشتم. صدای 

 پرسی؟رادین به گوشم خورد: چیزی نمی

ت و سرم رو بلند نکردم. قدمی به جلو برداش

هاش جلوی چشمم ظاهر شد. ادامه داد: کفش

 خوای چیزی ازم بپرسی؟نمی

هام دادم و از جا بلند شدم. دستی به فشاری به لب

اش کشید و سربسته گفت: در مورد موهای کنار شقیقه

 اون شب!

های معمولی سرش داد بزنم که خواست مثل زنمی

با هم اون دختر کیه و چیه و چرا باهاشه؟ بپرسم هنوز 

هستید یا فقط همون یه بار بود؟ نفس عمیقی کشیدم، 

 سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم: نه!

 پرسی؟نمی -
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 نه. مهم نیست. -

و برگ رو روی زمین ول کردم و به طرف در تراس راه 

 افتادم. کارم اینجا تموم شده بود.
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دو روز دیگه هم توی تنهایی و سکوت آپارتمان رحمان 

گذشت تا دارا باالخره دُم به تله داد. هم با ردیاب 

کردند و هم گوشی و دفتر کارش کنترل تعقیبش می

شد. باالخره یه قرار شام مشکوک گذاشته بود. می

رستوران کافهشد تا وارد داشت از ماشینش پیاده می
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ی باالش نگاهش بزرگی بشه که من و رادین از طبقه

روی تاریک جلو کردیم. متوجه ما نبود و توی پیادهمی

اومد. آهسته پرسیدم: چرا انقدر زود اومدیم؟ می

 خودش تازه رسیده.

کاره است. حتماً االن دور و بر اینجا مقصودی این -

م، تو رو اومدیدو نفر رو کاشته. اگر زود نمییکی

 دیدند.اینجا می

کرد. دارا وارد داشت به اطراف خیابون نگاه می

ها فاصله گرفتیم و سمت ساختمون شده بود. از پنجره

 آد باال؟میزمون رفتیم. دوباره پرسیدم: می

 ریم پایین!ما می -

گذره و قراره امروز چه معلوم نبود چی تو سرش می

افتاده بود. آه  ها راهبرخوردی پیش بیاد. به طرف پله

کشیدم و سمت کیف و پالتوی سفیدم روی یکی از 
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میزها رفتم. برشون داشتم و حرکت کردم. بافت سیاه 

ی سالن به من زل های دیگهو سفیدم کوتاه بود و زوج

هام انداختم و سرعتم رو زده بودند. پالتو رو روی شونه

باال بردم که به رادین برسم. دقیقاً کنارش قدم 

ها چرخید و سوالی نگاهم کرد. داشتم. نزدیک پلهبرمی

ی مردم عادت دارم؛ اما به جواب دادم: به نگاه خیره

 هام!صورتم، نه لباس

هام ثابت موند. نگاهش خطوط هاش روی لباسچشم

کرد و من حسِ ومعوج روی بافت رو دنبال میکج

شناختم. نفسم رو حبس بیدارشده توی نگاهش رو می

ی پالتو رو جلو کشیدم. نگاهش رو به کردم و لبه

 خوای ردشون کنم؟هام داد و پرسید: میچشم

 چی؟ -

 بگم رستوران رو خالی کنند... -
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 فوراً سر تکون دادم و گفتم: نه نه. بریم پایین.

ها چشم دوختم. دوباره راه افتادیم و من به پله

کردم روزی برسه که توی یه کافه هیچوقت فکر نمی

ی داشته باشم. پوزخند زدم. از خم پاگرد همچین آپشن

 گذشتیم. گفت: زود باش، تا دارا یه گند دیگه نزده.

ای هم لو داده باشه چی؟... در اگر چیزهای دیگه -

 ترابر.بافت و غزالمورد سربان

های مصممش رو به مقابل داد و با لحن سردی چشم

 گفت: شانس بیاره که لو نداده باشه!

دادم. نگاهش مستقیم به میز آب دهانم رو قورت 

دنجی کشیده شد که دارا پشتش نشسته بود. میزی که 

ی وسط رستوران بود. روی پشت ستون و دیواره

دیواره گلدون گذاشته بودند. وارد سالن پایین شدیم و 

 سمت همون میز رفتیم.
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رادین کنار صندلی دارا ایستاد. دارا به هوای گارسونی 

 ی سر چرخوند و گفت: فعالً آب، بعداً...چیز

های ی رادین توی لباسکشیدهو با دیدن صورت درهم

های ای تیره، ساکت شد؛ درست مثل قناریسرمه

داد. دلم به هاش رو حرکت نمیشده. حتی چشمخفت

حالش سوخت و یاد دویدن خودم توی جنگل افتادم. 

خ رادین رهام رو روی هم فشار دادم و به نیمدندون

چشم دوختم. این آدم هر بالیی سرم آورده بود و حاال 

کرد. از اینکه این شرایط رو هم داشت خیانت می

کردم، حس بدی داشتم. رادین سرش رو تحمل می

وار از جا سمت میزهای دیگه تکون داد و دارا اتوماتیک
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های سرگردون روی میز، دنبال بلند شد. با دست

برشون داشت و چرخید.  گشت.گوشی و سوئیچ می

زد. به زحمت سر تازه متوجه من شد. نگاهش دو دو می

تکون داد. جوابش رو دادم. رادین روی بازوی دارا 

 دست گذاشت که حرکتش بده. به حرف اومدم: رادین!

هر دو نگاهم کردند. مکثی کردم و ادامه دادم: کجا 

 بریش؟می

 پوزخندی زد و پرسید: نگرانشی؟!

 آره. -

حس به من خیره موند و چند ثانیه بعد، رت بیبا صو

سر چرخوند. قدم برداشت و دارا رو هم حرکت داد. از 

طرف سالن رستوران، توی دورترین میز دور شدند. اون

نقطه به اینجا، میزی رو اشغال کردند. نفس عمیق 

ای کشیدم و سر جای دارا نشستم. حاال فقط دیگه
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بود. خوشبختانه رادین سرهاشون از باالی دیواره پیدا 

زدند. مردی حرکت ناهنجاری نکرده بود. فقط حرف می

 ی مشکی نزدیک شد و پرسید: چی میل دارید؟با جلیقه

ای من اهل کافه و رستوران و هرجای عمومی دیگه

نبودم. حتی نگاهم سمت منو نچرخیده بود. هول شدم 

 و گفتم: هیچی... یعنی... منتظر کسی هستم.

ای رو زیر میز پنهان کردم. لبخند مؤدبانههام و دست

زد و با تکون سر رفت. شالم رو روی گوشم مرتب 

سیم مشخص نباشه. همین کردم که هندزفری بی

ها قرار بود رادین تماس بگیره و طول جلسه با موقع

اومد، تماس مقصودی یا هر کسی که از طرفش می

ه اگر هم توی جیب پالتو بود ک GPSوصل بمونه. ردیاب 

مشکلی پیش اومد، در دسترس باشم. اگرچه هدفشون 

بیشتر کنترل کردن من بود تا اوضاع. به ساعت گوشی 
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شد. کم پیداش مینگاه کردم. هر کسی که بود، باید کم

گوشی توی دستم زنگ خورد. حتماً کسی وارد 

رستوران شده بود. فوراً تماس رو وصل کردم و گوشی 

لند کردم و چشمم به امیر رو توی کیف گذاشتم. سر ب

مقصودی افتاد. پس پسرش رو فرستاده بود. داشت 

 اومد و هنوز من رو ندیده بود.طرف میاین
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دارا حل شد. چیز »صدای رادین توی گوشم پیچید 

به «. بیشتری لو نداده. قرار بود امشب بگه

روی هم نگاه کردم. دارا هاشون درست روبهصورت

ی اش رو از رادین گرفت و بلند شد. گوشهنگاه خیره

تونستم حدس بزنم توی لبش لبخند بود و حتی نمی
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اون دوسه دقیقه چی بینشون گذشته. دارا سمت 

خروجی راه افتاد و من رو برگردوندم. نگاهم سمت 

های بیرون امیر رفت که میز رو پیدا کرده بود و با چشم

رد. به حرف اومدم: درست کاز بهت، من رو ورانداز می

 اومدید.

تر شد و ابروش رو باال داد. به شوخی قدمی نزدیک

 گفتم: بفرمایید. مهمون منید.

 قرار بود مهمون یکی دیگه باشم! -

دونند. فقط هویت دارا رو نمی»رادین پشت خط گفت 

ای کردم سرفهتک«. فرستادهایمیل و پیام ناشناس می

 نیستم؟« یکی دیگه»و گفتم: مطمئنید که من اون 

 شم!متوجه نمی -

هام به پدرتون درخواست ها و ایمیلمن توی پیام -

 مالقات دادم.
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لب باز کرد؛ اما چیزی نگفت. واقعاً جا خورده بود. با 

دست صندلی مقابل رو نشون دادم و گفتم: لطفاً 

 دم.بفرمایید. توضیح می

امیر نفسش رو فوت کرد و پشت میز نشست. گفت: ما 

 رو دست انداختید؟

 ای بود.نه. البته که نه. هدفم چیز دیگه -

 چی؟ -

اول اینکه از یه چیزهایی مطمئن بشم؛ از خبرهای  -

ی همکاری جدیدتون شنیده ضدونقیضی که درباره

ای در کار بودم. من مطمئن نبودم اصالً همچین معامله

ترابر باشه. پس به عنوان مخبر ایمیل دادم که غزال

اره... و پدرتون شب مهمونی، تأیید کرد که خبر د

 حقیقت داشته.

 دوم چی؟ -
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های مشترک دوم اینکه به پدرتون بفهمونم هدف -

داریم... سوم اینکه بدونید من یه دختر ساده نیستم. 

 تونم بازی بدم.تونم بازی کنم، هم میهم می

صدای تأیید از رادین به گوشم خورد. طبق برنامه پیش 

هاش رو داد، دستبودم. امیر که تا االن گوش میرفته 

روی میز گذاشت و با آرامش بیشتری گفت: با این 

 تونید برنده باشید!های کوچیک، نمیبازی

 کنم.ام رو میسعی -

این کار، اصالً زنونه نیست... مخصوصاً توی ایران.  -

شید؟ هیچ زنی توی این کار دستی چرا متوجه نمی

 نداره.

 شم.اولیش می پس من -

انتظار داشتم زیر میز بزنه و بلند بشه؛ اما به خنده افتاد 

اگر »و به صندلیش تکیه داد. رادین پشت خط گفت 
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ای افتاد و خواستی مداخله کنیم، این اتفاق غیرمنتظره

ی امیر تموم شد و رادین جمله رو خنده«. جمله رو بگو

 ی مرتبط باجمله«. نمک بخورغذا رو بی»گفت 

ی مسخره، رستوران رو انتخاب کرده بود. از جمله

لبخندی روی صورتم نشست. امیر گفت: تا به حال به 

 طوری دنبال پول بدوئه!زنی برنخورده بودم که این

 چطوری؟ -

 انقدر سخت... -

 تر از تحمل شوگر؟سخت -

امیر نیشخندی زد و موهاش رو باال داد. ریش کوتاه و 

 پوشید.می مرتب داشت و همیشه خوب

 2فصل_خورده_خط#

 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

. 

خواست شام برای گارسون اشاره زد که بیاد. می

راه بود و تونسته بودم چیز روبهبخوره؛ یعنی همه

نظرش رو جلب کنم. یه غذای ساده سفارش دادیم. 

هایی در رادین هم سفارش داد. تا رسیدن غذا، حرف

کارکنان ردوبدل ها و منابع و ابزار و تعداد مورد شرکت

شد. شروع به خوردن کردیم؛ هرچند نه اشتها داشتم و 

نه غذا طعم خوبی داشت. نگاه کوتاهی به میز رادین 

خورد. امیر دوباره به حرف انداختم. اون هم چیزی نمی

 ها نیست.اومد: پدر من زیاد اهل اعتماد کردن به غریبه

 متوجهم. -

ه. اینجا روابط طلبهای خاصی رو میاین بیزنس آدم -

 زنه. فقط سرمایه مهم نیست.حرف اول رو می
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سر تکون دادم. صداش رو پایین آورد و واضح گفت: 

ها باشی و رفیق درشتبحث ترانزیته. باید شریک دونه

توده. باید باج عالم و آدم رو سر وقت بدی. باید جا 

 پات رو سفت کنی که یه روز نذارنت کنار.

که مجبور نباشم حرف بزنم. اصالً به خوردن ادامه دادم 

دونستم چی باید بگم. دوباره مشغول غذا شد. نمی

دوست نداشتم کنارش بشینم. حتی روی صندلی راحت 

بگو تو هم »نبودم. رادین توی گوشم به حرف اومد 

گفتم: من هم دنبال شراکت و «. دنبال قوی شدنی

 تر باشیم.ادغامم که قوی

خودشه. اون آدم تا طرف حساب پدرم، پی منافع  -

کَنه. قوی و غیرقوی مهم جایی که تیغش ببره، می

نیست. مهم اون اعتمادیه که به ما داره، نه به تو! با 

 شه، نه با تو!ما وارد همکاری می
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اعتماد؟!... اون اعتماد »پلک زدم. رادین زمزمه کرد 

خواستم همین رو بپرسم که «. چطوری به دست اومده؟

ام نگاه های بازشده؛ اما امیر به لب«نگو!»فوراً گفت 

کرد و منتظر بود که حرفم رو بزنم. یه چیزی می

نظرمون پروندم: درسته، متوجهم. شاید در آینده نقطه

 به هم نزدیک شد.

ام با لبخند کجی سر تکون داد و نگاهش روی باالتنه

 چرخید. جا خوردم. گفت: شاید... چرا که نه؟

غذا رو به «. دهنش رو ببند!»صدای رادین رو شنیدم 

زور قورت دادم و برای خودم آب ریختم. نگاه امیر 

اومد. رو به سمت مردی برگشت که داشت طرفمون می

 امه.خوام، رانندهمن عذرخواهی کرد: عذر می
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سر تکون دادم. مرد نزدیک شد و کنار گوش امیر 

چیزی گفت. امیر نفس عمیقی کشید و با تکون سر 

 خب.یلهجواب داد: خ

کردم طول رو به من ادامه داد: باید زودتر برم. فکر نمی

 بکشه.

از خداخواسته لبخندی تحویل دادم که زودتر بره. 

اضافه کرد: در اصل... اگر بخواید بیشتر صحبت 

 کنیم.می

 بله؟ -

رم خونه. اگر دوست دارید تشریف بیارید، اونجا می -

 دیم.بحث رو ادامه می

ت و به راننده نگاه کردم که منتظر ابروهام باال رف

 ایستاده بود.
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ها ای که سالنگاهم روی راننده ثابت موند و اون لحظه

کردم، باالخره رسید. اون حسی که توی ذهنم مرور می

هاش بیرون زد. توی دلم مخفی کرده بودم، از روزنه

ذاشت ای که به مغزم ریشه دوونده بود و نمیاون خوره

ی صداها کجی کرد. همهصورتم رو ترمیم کنم، دهن

ها محو شده بودند. فقط من ی آدمقطع شده بود. همه

 مونده بودم و راننده.

شناخت. کرد؛ اما من رو نمیهای مرد نگاهم میچشم

ها پیش، با چاقو روی صورتش خط دختری رو که سال

 شناخت. با صدای رادین از خالءانداخته بود، نمی

با تو ام! همین االن بگو گورش »ها بیرون پریدم ثانیه
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ی اطراف نفسی گرفتم و همهمه آهسته«. گم کنه!

 دوباره برگشت. گفتم: منزلتون؟

هاش داد. به گارسون اشاره کرد که امیر تکونی به لب

زنیم، یه حساب رو بیاره و رو به من گفت: یه دوری می

 قاعدم کنید!خوریم، شاید هم تونستید متچیزی می

خدافظی کن، برو »صدای رادین دوباره بلند شد 

؛ اما من تازه کابوس دوران بچگیم رو از نزدیک «بیرون

دیده بودم. اون آدمی که قرار بود همیشه پشت لعنت و 

های مامان بمونه، جلوم قد علم کرده بود. من نفرین

هام تکون تونستم خداحافظی کنم و برم؟! لبچطور می

صدای خودم رو شنیدم: فکر بدی هم نیست. خورد و 

 زنیم.یه گپی می

 بسیار خوب. -
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و حساب رو پرداخت کرد و به راننده گفت: حشمت، 

 ماشین رو بیار جلو در.

تر گفت مرد رفت و زخم من به سوز افتاد. رادین عصبی

«... کار تو تا همین حد بود«... »الزم نکرده بری جایی»

دادم با خودش حرف  اجازه«... بگو پشیمون شدی»

داد و نه دست از عشق بزنه. اون که نه طالق می

داشت، حق نداشت برای من بایدونباید قدیمیش برمی

ها اون آدمی رو دیده کاریبذاره. من میون این کثافت

بودم که زندگیم رو به گند کشیده بود. از این به بعد، 

کردم. بلند شدیم و سمت قوانین رو من تعیین می

جی راه افتادیم. نگاهی به میز رادین انداختم که با خرو

بون اخم به من زل زده بود. توی بارون، زیر سایه

دونست؟ روم رو کرد و حاال من رو مقصر میخلوت می

هاش برگردوندم. از رستوران بیرون زدیم. صدای نفس

های تندش رو توی شد و نفستوی گوشم پخش می
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. درست زیر گوشم... کرد..اون بالکن یادآوری می

هندزفری رو قطع کردم و محکم از گوشم بیرون 

کشیدم. سمت ماشین امیر حرکت کردیم؛ ماشینی که 

اش حشمت بود. چند بار نفس گرفتم و با نگاه راننده

های رستوران، سوار ای به رادین پشت شیشهدوباره

شدم. امیر کنار من پشت ماشین نشست و من به 

آینه زل زدم که حواسش به های حشمت توی چشم

من نبود. ماشین رو راه انداخت. امیر پرسید: به 

 دی؟ات خبر نمیراننده
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متوجه شدم که فعل رو جمع نبسته. به روی خودم 

 نیاوردم و فقط گفتم: پیام دادم، چک کرد.
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در واقع داوود نیومده بود. من با رادین اومده بودم. امیر 

تر از قبل گفت: حشمت تر نشست و صمیمیراحت

 رسوندت... اگر خواستی بری.می

زنگی توی سرم به صدا در اومد؛ اما دوباره به روم 

ای نیاوردم. لبخندی زدم و حرف رو سمت دیگه

 شم آقاحشمت!کشیدم: ممنون می

مرد توی آینه نگاهی به من انداخت و گفت: اختیار 

 دارید خانوم.

 ی شما هستند؟پرسیدم: خیلی وقته رانندهرو به امیر 

ربطم کمی مکث کرد. بعد جواب داد: امیر از سوال بی

 آره. حشمت مطمئنه.

با تکون ابرو تأکید کرد. توضیح دادم: امثال ما 

 تونند هر کسی رو دورشون نگه دارند.نمی
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اون که آره. بابا یه عمره با سه چهار نفر کار  -

 است.هکنه. حشمت یکی از اونمی

و من « یه عمر»نگاهی به حشمت انداخت. گفته بود 

تونستم جلوی فکرهای مختلفم رو بگیرم. حشمت نمی

توی بچگی سر راهم سبز شده بود، من رو کتک زده و 

ترسونده بود، صورتم رو بریده بود و زیر گوشم با اون 

بابات بدهکاره. بهش بگو تا »صدای کریه گفته بود 

اون بدهی چی بود؟ «. اف کنهبالیی سرت نیومده، ص

چقدر بود؟ مال خود حشمت بود یا کسی که براش کار 

هام رو روی هم فشار دادم که آروم کرد؟ پلکمی

 بمونم. امیر پرسید: خوبی؟

 پلک باز کردم و جواب دادم: آره.

بردند. نه خودش، نه پدرش، نه حشمت. نباید بو می

ه صحبت شدم. امیر شروع کرد باول باید مطمئن می
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ی شرکت. در مورد تعمیرات جدید ساختمون و محوطه

هام رو تیز کردم که هیچ نکته و نام و نشونی رو گوش

هاش عادی بود و هیچ ربطی به نشنیده نذارم؛ اما حرف

اش تازه دادم. چونهحشمت نداشت. فقط سر تکون می

گرم شده بود که باالخره رسیدیم. حشمت ماشین رو 

رگ و پرنور آپارتمان برد و در رو برام داخل پارکینگ بز

باز کرد. موقع پیاده شدن، دوباره به صورتش زل زدم 

که جای هیچ شکی برام باقی نمونه. خودش بود. سنی 

ها انقدر زود ازش گذشته بود؛ اما خودش بود. یعنی آدم

کردند؟ انقدر زود گذشته و کارهاشون رو فراموش می

بردند؟ یا شاید می هاشون رو از یادصورت قربانی

یازده ساله، چیزی نبود که ی دهزندگی یه دختربچه

اهمیت به خاطر سپردن داشته باشه. با صدای امیر به 

 خودم اومدم: بفرمایید.
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ی دوم سر تکون دادم و دنبالش رفتم. آپارتمانش طبقه

ها روشن شدند. بود. با هم وارد خونه شدیم و هالوژن

ی دونستم اینجا خونهجلو رفتیم. میتعارف زد. با کفش 

اش؛ ولی اهمیتی مجردیشه، برای پیچوندن زن و بچه

نداشت. مهم اطالعاتی بود که باید ازش بیرون 

 کشیدم.می

 22فصل_خورده_خط#

 

. 

دایره، چیدمان مدرن سفید و آبی پذیرایی بزرگ و نیم

داشت. به یکی از راهروها اشاره کرد و گفت: از این 

 طرف.

اهش راه افتادم و وارد یه نشیمن دیگه شدم که همر

 تر بود. گفت: راحت باش.ونرمتر و گرمانگار خصوصی
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با شنیدن صدای زنگ موبایلش، ادامه داد: حتماً پدرم 

 خواد بپرسه چی شد.می

های آبی و راحت لبخندی زدم و روی یکی از کاناپه

نشستم. گوشی رو درآورد و بیرون رفت. در موردش 

دونستم. حقوق ها نمیبه جز اطالعات توی پوشه چیزی

های سیاسی و اجتماعی و ی فعالیتخونده بود، سابقه

اقتصادی خاصی نداشت. رفاقت نزدیکش با پسر یکی 

های مجلس توجهم رو جلب کرده بود. به از نماینده

اش با پدرش خوب باشه. از رسید رابطهنظر می

نظم و آدم بی اش معلوم بود کهچیدمان مرتب خونه

رسید هدفش از آوردن من به هَوَلی نیست. به نظر می

ای اینجا، شناختن بیشتر من باشه. فکرم سمت دیگه

خواست به تالفی بازی خوردن، تهدید رفت... شاید می

و ارعاب کنه و اینجا حیاط خلوتشون بود. من با پای 

ی شیر. فحشی دادم و بلند خودم اومده بودم توی لونه
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که امیر دوباره به نشیمن برگشت و پرسید:  شدم

 چیزی الزم داری؟

 نه. با پدرتون حرف زدید؟-

 یه کم بهش برخورد؛ ولی جای نگرانی نیست.-

هاش خیره شدم که بفهمم چقدر جدیه. ادامه به چشم

 داد: توی این بیزنس طبیعیه بخوای خودی نشون بدی.

تقابل به در اصل هدفم تشویق به اعتماد بود. اعتماد م-

 کاری.جای مخفی

ی پذیرایی که سمت بار گوشهسر تکون داد و درحالی

ی صندلی آویزون کرد. رفت، کتش رو به دستهمی

نقشی رو نفسی گرفتم و سر جام برگشتم. تُنگ خوش

بیرون آورد و با دو تا لیوان شات کوچیک سمت میزی 

رفت. اگر قصد چیزخور کردنم رو داشت، کاری ازم بر 
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گرفتم. هاش رو زیر نظر میاومد. فقط باید دستنمی

 گفتم: من خودم رو برای خطراتش آماده کردم.

 درحال ریختن، جواب داد: خطرات چی؟!

نگاه کوتاهی به من انداخت و اضافه کرد: گرمت 

 نیست؟

خواستم لباس های پالتو رو توی دست گرفتم. نمیلبه

: خطرات این در بیارم. دوباره برگشتم سر موضوع قبل

 شغل.

های کوچیک توی دستش بود. و نگاهم دقیقاً روی لیوان

حرف از اعتماد متقابل زده بودم؛ اما یه سر سوزن هم 

بهش اعتماد نداشتم. سمت یخچال کوچیک زیر 

های بار رفت که کامالً شفاف بود. ظرف یخ رو در قفسه

 زمان گفت: خطرات که تو هر شغلی هست.آورد و هم

 ها، اتفاق بدی برای پدرتون نیفتاده؟م این سالتو تما-
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کنه طرفش است. کسی جرئت نمیپدرم کارکشته -

 بیاد.

ی در حال یخ انداختن با انبر بود. پرسیدم: یعنی همه

 ای؟هاش تسویه است؟ نه طلبی؟ نه بدهیحساب

 هاش رو بگیره.مقصودی بزرگ بلده طلب-

صورتم  ی زخمیآهسته خندید و من دست روی نیمه

 گذاشتم که پوشیده شده بود.
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ها طرف من اومد و بحث رو ادامه امیر با تُنگ و لیوان

داد: خب... گاهی مجبوریم سخت بگیریم، تند بریم... 

 شند.وگرنه سوارمون می
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موقع رو سر تکون دادم و سعی کردم جلوی بغض بی

ی داره. بگیرم. آهسته گفتم: باالخره هر کس یه روش

تونیم کارها رو با تر از نسل قبله. مینسل ما منعطف

 خشونت کمتر پیش ببریم.

که روی ها رو روی میز گذاشت و درحالیتُنگ و لیوان

نشست، گفت: دقیقاً. مثل ی جلویی میکاناپه

 دیپلماسی!

با ابرو اشاره به لیوان کرد. لبخندی زدم و تشکر کردم. 

تم که ساعت رو چک کنم. دنبال موبایل توی کیفم گش

های ها و پیامقبل از دیدن ساعت، چشمم به تماس

نشده افتاد. گوشی سایلنت بود. عذرخواهی کردم دیده

 و گفتم: یه لحظه.

یکی خوندم که های رادین رو باز کردم و یکیو پیام

همه برای منع کردن من از این خونه بود. همون لحظه 
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االن »جواب فرستادم «. بیا بیرون»ای اومد پیام دیگه

های بعدیش هیچ ربطی به موضوع نداشت پیام«. نه

ابروم باال «. اون دختری که با من دیدی، دوستم نبود»

اون «... »باید حرف بزنیم، بیا پایین»رفت. فرستاد 

پوزخند «. کنی نیست، بیا پاییندختر کسی که فکر می

ش کرد من احمقم؟ امیر گفت: چیزی پیزدم. خیال می

 اومده؟

 مهم نیست. -

نگاهش کردم. مشغول مزمزه کردن بود و لیوان جلوی 

کرد. ممکن بود چیزی توی یخ باشه؛ اما من رو نگاه می

ای رادین جلوی همین ساختمون بود. به طرز احمقانه

ترسیدم. چشمم دوباره سمت گوشی دیگه نمی

برگشت و با پیام آخر رادین خشکم زد. نوشته بود 

ی ساده، نفسم رو خواهر... همین یه کلمه. «..خواهرمه»
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دونست من خبر دارم که فاتح آورد. اون نمیبند می

شد دختر فاتح. همون دختری پدرشه. خواهر اون، می

که از مامان گرفته و پنهونش کرده بود... خواهر من! 

هام سیاهی رفت و موبایل از دستم ای چشمبرای لحظه

 جلو کشید و گفت: خوبی؟!افتاد. امیر فوراً خودش رو 

چند بار پلک زدم و سر تکون دادم. دست لرزونم 

هام رو به زحمت سمت گوشی رفت و برش داشت. لب

 باز کردم: خوبم. یه خبر ناگهانی بود، شوکه شدم.

 خبر بد؟ -

 دونم.نه... نمی -

کالفه به اطراف نگاه انداختم؛ به لیوانی که با وسواس 

ی کاناپه اش. دستهشدهنقبضپر کرده بود، به صورت م

رو گرفتم و بلند شدم. قدمی تلوتلو خوردم و بعد با 

، سمت «بهتره یه وقت دیگه صحبت کنیم»گفتن 
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خروجی حرکت کردم. معلوم بود که جا خورده؛ ولی 

مِن کرد و گفت: پس بگم بیشتر نپرسید. کمی مِن

 حشمت ماشین رو حاضر کنه.

 نبالم.ام بیرونه. اومده دنه. راننده -

جلوی در عذرخواهی کردم و امیر شونه باال انداخت. 

 شه کرد. یه وقت بهتر.جواب داد: چه می
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بیرون زدم و سمت آسانسور پا تند کردم. اگر امیر نیت 

نتیجه مونده بود. همین که از در ناجوری هم داشت، بی

رادین عابر ساختمون بیرون رفتم، نگاهم به ماشین 

های جلوی در، نزدیک پارک افتاد که از ترس دوربین

نکرده بود. به طرفش رفتم و سوار ماشین فرورفته 
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معطلی راه انداخت و سرعتش توی تاریکی شدم. بی

رو باال برد. ماشینی از خم کوچه پیچید. نزدیک بود 

شاخ بشیم. طرف فحشی داد و رادین سرعت بهشاخ

تم حرفی بزنم و بیشتر خواسرو باالتر برد. نمی

تحریکش کنم. به صندلیم چسبیدم و در رو سفت نگه 

روند. ها میداشتم. همچنان توی سکوت بین خیابون

وارد بزرگراه شد. باالخره کم آوردم و گفتم: آروم! چه 

 خبرته؟!

و همین کافی بود تا ماشین رو با همون سرعت کنار 

کنه. پارک  ها رو بلندی ماشینبکشه و بوق ممتد بقیه

کرد و کمی به جلو پرت شدیم. صورتم از سروصدا 

هاش جمع شد. رادین هر دو دستش رو روی گوش

هاش رو بست. اخمی از دقت روی فشار داد و پلک

پیشونیم افتاد و بهش زل زدم. صدای بوق قطع شد؛ 

اما رادین دستش رو برنداشت. کمی طول کشید تا 
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و به اطراف اش رشدهپلک باز کنه و صورت جمع

توجه بچرخونه. خواستم اسمش رو صدا بزنم؛ ولی بی

ها، در رو باز کرد و پیاده شد. همچنان به عبور ماشین

هاش رو کردم. دستبه در چسبیده بودم و نگاهش می

پشت گردنش قفل کرده بود و جلوی ماشین راه 

رفت. نفس عمیقی کشیدم و پیاده شدم. حاال پشت می

پوشش رو روی های چرمد و دستبه من ایستاده بو

هام داد. طرفش رفتم و دستصورتش حرکت می

هاش حلقه بشه؛ اما ناخودآگاه بلند شد که دور شونه

فوراً عقب کشیدم و روم رو برگردوندم. به من ارتباطی 

شدم. دو دقیقه بعد، نداشت. نباید بهش نزدیک می

داخل  کرد. کنار بزرگراهآروم شده بود و به من نگاه می

شهر، زیر نور چراغ برق ایستاده بودیم. کنایه زدم: که 

 خواهرت بود... آره؟
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ای ی مثبت سر تکون داد. چه دنیای پیچیدهبه نشونه

بود. با شوهرم یه خواهر مشترک داشتم. مامان در 

اش به من دروغ گفته بود. دوباره مورد فاتح و بچه

گی، می گفتم: هر روز داری یکی از رازهات رو به من

دونه عاقبتم چیه!... اصالً قصد ول کردنم رو خدا می

 داری؟!

سمتم حرکت کرد و به حرف اومد: انقدر داره سخت 

 زنی؟گذره که به در و دیوار میمی

حرفش رو نشنیده گرفتم و پرسیدم: گفتی خواهر، چه 

 خواهری؟
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 اش به گوشم خورد و از پشت سرش،ی آهستهخنده

ماشین داوود رو دیدم که از کنارمون رد شد. کمی 

 جلوتر نگه داشت. رادین گفت: باهاش برو.

و سمت ماشین خودش حرکت کرد.  دنبالش رفتم. 

نرسیده به در راننده، ساعدش رو گرفتم و اصرار کردم: 

 بگو. کدوم خواهر؟ من باید بدونم دورم چه خبره.

روی ساعدش،  به ماشین تکیه داد و با نگاهی به دستم

 ترسی؟گفت: چی شد؟ دیگه از عاقبتت نمی

 نه! -

هاش خیره بودم. رادین نفس عمیقی کشید. به چشم

ای رابطه داشت. یه خواهر از گفت: پدرم با زن دیگه

 اون زن دارم.

قلبم از فکر مامان لرزید. شک کرده بودم که سقط 

ی مامانه تا من خودم رو به دردسر بیشتر جنین قصه
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نندازم. خواهرم اون بیرون بود و من اون شب یه دل 

سیر ندیده بودمش. هر دو  برخوردمون خیلی بد و 

زننده بود. صورتم منقبض شد و به رادین خیره موندم 

گفت داد، نمیزد، دلداریم نمیکه هیچ حرفی نمی

هام لرزید. ساعدش رو از شه. لبچیز درست میهمه

ی اده گفتم: رفتم خونهاردستم بیرون کشید و من بی

 پسر مقصودی که نقطه ضعف پیدا کنم.

 که زودتر ازم خالص شی؟ -

هام رو دوخت. در ماشین رو باز کرد و تلخ حرفش لب

شی... ادامه داد: نترس، همین روزها خالص می

 شید!تون خالص میهمه

خواستم با این حال پشت فرمون بشینه. نمی

اشین بیرون اومده بود و خواستم برم؛ اما داوود از منمی

 کرد. رادین یه بار دیگه گفت: برو!منتظر نگاهم می
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هام رو و پشت فرمون نشست و در رو کوبید. دندون

روی هم فشار دادم. شیشه رو پایین داد و اضافه کرد: 

 لفت نده!

با اخم نگاهش کردم و سمت شیشه رفتم. آهسته 

 کنم.گفتم: هر کاری دلم بخواد می

 زنه!زیرش می دلت بعداً -

ای به هم خیره موندیم، تا اینکه ابروم پرید. لحظه

شیشه رو باال داد و من عقب رفتم. قبل از اینکه سوار 

 ماشین داوود بشم، رفته بود.
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های قهوه رو جلومون روی میز منشی مقصودی فنجون

 ای نیست؟گذاشت و پرسید: امر دیگه

مقصودی با دست رد کرد و زن جوون از اتاق بیرون 

کردم ی ورود به دفترش، حس میرفت. از لحظه

تر از دیدارهای قبلیه. حتماً حاال اعتمادش به حوصلهبی

من، از قبل هم کمتر شده بود. توی دلم فحشی به دارا 

ر صحبت رو تر کرده بود. سدادم که شرایط رو سخت

 کنه.کنم چیزی اذیتتون میباز کردم: حس می

ای صداش رو صاف کرد: خانوم بشیری، اگر با سرفه

گفت که گرفتید، دستیارم میپیش از مالقات تماس می

 امروز زمان مساعدی برای مالقات نیست.

 چطور؟ -

 کار مهمی دارم، وقتم پُره. -
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که بیرونم  آوردابروم آهسته باال رفت. داشت بهانه می

ی این کنید من از عهدهکنه. گفتم: هنوز هم فکر می

 آم؟بیزنس برنمی

سکوت کرد. ادامه دادم: من هم توانش رو دارم، هم 

 هوشش رو، هم پولش رو.

 هنوز نگفتی پولت از کجا اومده؟ -

 از رحـ... -

 نگو رحمان بداغی! -

تکونی به سر و ابروش داد و با دست به فنجون اشاره 

فنجون رو برداشتم که فرصت فکر کردن پیدا کنم.  زد.

های زیادی واسه پول ای خوردم و آخر گفتم: راهجرعه

 درآوردن هست.
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اخم کوچیکی بین ابروهاش چین انداخت، دستش رو 

زیر چونه زد و منتظر توضیح موند. توضیح دادم: به 

 کنم اما...شون افتخار نمیهمه

و جمله رو بستم: به هام رو به طرفین باز کردم دست

 اینجا رسیدم.

 پس کارت رو بلدی. -

سر تکون دادم. بعد از مکث طوالنی به حرف اومد: 

حاال که خودت دستی توی این کار داری، حتماً موقعیت 

 کنی. هوم؟من رو درک می

 موقعیت؟! -

دونم کی هستی! کسی مثل من، من حتی درست نمی -

 فیه.جور پیشنهادها همیشه منجوابش به این

 اما... -
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مونه. سعی نکن من رو تهدید کنی. من و منفی می -

 سی ساله دووم آوردم.

به ساعت آنتیک روی دیوار دفتر نگاه کرد. جواب 

آخرش رو داده بود و اصرار بیشتر من سودی نداشت. 

ای از قهوه خوردم و بلند شدم. با هم ی دیگهجرعه

آمیز باشه؛ مسالمتدست دادیم که جدا شدنمون 

هرچند نگاهش پر از تهدید بود. خداحافظی کردم و از 

اتاق بیرون رفتم. سری برای منشیش تکون دادم و از 

آوردم، که گوشی رو بیرون میدفتر خارج شدم. درحالی

ی سامی رو آوردم. باید به توی راهرو راه افتادم. شماره

ولی نه خود  چیز به باد رفته؛دادم که همهیکی اطالع می

رادین. سامی بعد از دو تا بوق جواب داد و من سر اصل 

خواد ادغام مطلب رفتم: از دفترش اومدم بیرون. نمی

 کنیم.
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ای ادامه داد: گفت و رو به کس دیگه« اهوم»سامی 

 گه مقصودی رد کرده.می

وارد البی شرکت شدم و سمت پنجره قدم برداشتم. 

 ی رادین به گوشم خورد: کالم آخرشه؟هصدای آهست

 گه کالم آخرشه؟سامی پشت خط گفت: می

پشت چشم نازک کردم و جواب دادم: بگو آره. 

 تونم بیشتر از این اصرار کنم، گفت کار داره.نمی

سامی حرفم رو برای رادین تکرار کرد و رادین چیزی 

 خب.گه خیلهگفت. سامی سراغ من برگشت: می

 کار کنم؟همین؟!... االن چه -
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ی راهروها صدای صحبت امیر مقصودی از سمت دیگه

گه بیا خونه. شد. سامی جواب داد: میشنیده می

 کنیم.مقصودی تو مشتمونه. حلش می

هام دادم و دستی روی شال زمستونیم حرکتی به لب

کشیدم. منظورشون چی بود؟ امیر صدام زد. چرخیدم. 

و کنارش همون دختر بود. خواهر وارد البی شده بود 

رادین. خواهر من! برام ابرو باال انداخته بود. گوشی رو 

قطع کردم و سمتشون رفتم. حاال منظور سامی رو 

فهمیدم. گفته بود مقصودی توی مشتشونه. معلوم می

بود که توی مشت کی! پس حلّال مشکالتشون خواهر 

ن داد. ی من بود. نگاهش کردم. امیر سری تکوبیچاره

سالم کردیم. معرفیمون کرد: سمیرا خانم، نوا جان از 

 دوستانم.
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اسمش نوا بود. دستم رو جلو بردم و گفتم: «... نوا»

 خوشوقتم.

نوا توی رودربایستی امیر، باهام دست داد و سعی کرد 

دادم. روز اولین دیدارمون که لبخند بزنه. بهش حق می

شب  شغلش توی شرکت پدریش رو گرفته بودم و

تلخی کرده بودم... اما اون هم باید دومین دیدار اوقات

داد. من خبر نداشتم چه نسبتی با رادین به من حق می

داره. دستش رو به زور از دستم بیرون برد و من با 

وجور کردم. امیر پرسید: ای خودم رو جمعسرفهتک

 پدرم رو دیدی؟

 دیدم. -

 از کارت خوشش نیومده بود. -

 ادند.توضیح د -
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موندید حتماً قسمت نبوده. اگه دو شب پیش می -

 شد!زدیم، شاید اوکی میحرف می

خواست بگه رگ خواب زد. میداشت نیشخند می

اش، باخت پدرش دستشه؛ ولی با بیرون زدنم از خونه

 دادم. پرسید: اون خبر بد چی بود؟ رفع شد؟

 خبر بدی نبود. فقط ناگهانی بود. -

کرد. بینی دم که مداخله نمیبه صورت نوا خیره ش

حالت داشت. قد های درشت و خوشاستخونی و چشم

بلندش که حتماً به فاتح رفته بود. نگاهم رو گرفتم و رو 

 به امیر گفتم: شب درازه.

دونه. با حرکتی به سر و دستش داد که یعنی نمی

 ها، گفت: فعالً با اجازه.نگاهی به پله

اومد، یه مرد تنها. امیر ها باال میکسی داشت از پله

ی دستش رو پشت نوا گذاشت که بیشتر از یه رابطه
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دوستانه بود. نوا لبخند بزرگی تحویلش داد و به طرف 

خواستم یکی از درهای راهروی شرقی رفت. می

 شد.دنبالش برم؛ اما نمی
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کار وارد رفته بود که حتماً مرتبط به امیر سراغ مرد تازه

سال با گفت. مرد میانمهمی بود که مقصودی می

های خاکستری، دستش رو سمت امیر دراز کرد. لباس

خواستم سر برگردونم که چیزی توجهم رو جلب کرد. 

ی مرد مقابل چشمم آویزون تر شدم. دست دیگهدقیق

کرد. جای خالی دو ترم میبود و هر لحظه مات

ه شده بود و انگشتش مثل پتکی توی صورتم کوبید

توان چشم برداشتن نداشتم. امیر مرد رو سمت 
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راهروی دفتر مقصودی برد و من آب دهانم رو قورت 

 دادم. موبایلم رو محکم گرفتم که دوباره نیفته.

رفتم؛ ولی کارم تموم شده بود و باید از شرکت می

تونستم. اون آدمی که با مقصودی کار داشت، مثل نمی

خالی بود. من گیج شده بودم  رادین جای دو انگشتش

تونستم نفس بکشم. با و حس بدی داشتم. حتی نمی

ی البی رفتم و بازش کردم. های تند سمت پنجرهقدم

هام فرو رفت. به خیابون هوای خنک اواخر آذر به ریه

بزرگ و خلوت خیره شدم و سعی کردم تصویر دست 

اال شد! گوشی رو برادین رو از مغزم بیرون کنم... نمی

ی خود رادین رو گرفتم. جواب آوردم و این بار شماره

 داد: کجا موندی؟

 هنوز تو شرکتم. -

 ضعف پیدا کنی؟!شون نقطهقراره باز بری خونه -
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رو با طعنه گفت که حرف اون شب « ضعفنقطه»و 

خودم رو بهم برگردونه. اهمیت ندادم و سوال اصلیم رو 

 پرسیدم: دستت چی شده؟

 کرار کردم: دستت مادرزادیه؟ساکت موند. ت

همچنان سکوت کرده بود و صدای نفسش شنیده 

ای ام فشار دادم و لحظهشد. دستم رو روی شقیقهمی

 پلک بستم. دوباره پرسیدم: کار کسی بوده؟

 چه فرقی داره؟ -

 فرق داره. کی کرده؟ -

مردی توی اون دفتر لوکس نشسته بود که اطرافیانش 

اش صورت لعنتی من و راننده شده داشتندانگشت قطع

رو خط انداخته بود. فرق داشت. خیلی فرق داشت! 

 گفتم: رادین، کی کرده؟... ِکی؟... کجا؟

 بیا خونه. -
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 تونم کمکت کنم.حرف بزن! تو نگی که من نمی -

 کی کمک خواست؟ -

چند نفر بین راهروها رد شدند. صدام رو پایین آوردم: 

 کنی.تو!... هر بار که نگاهم می

ی طرف خط دوباره سکوت شد و من سرم رو به لبهاون

پنجره چسبوندم. رادین جواب داد: یه شرکت بزرگ و 

 ام!تشکیالت پشتش زیر دست منه! یادت نره من کی

 شوهرم! -

تماس رو قطع کرد و من رو با اعصاب داغون تنها 

ها با من و ی این آدمگذاشت. اینجا چه خبر بود؟ رابطه

کرد خداست که بود؟ مقصودی خیال میزندگیم چی 

زد و با جونشون بازی ها میدست به ترکیب آدم

کرد؟ نفسم رو بیرون فرستادم. دنیا به من یاد داده می

گیرم. دنیا به من بود که تا وقتی نپرسم، جوابی نمی
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جا روی یکی از های زیادی بدهکار بود. همونجواب

 د موندم.ها نشستم و منتظر رفتن اون مرصندلی

 23فصل_خورده_خط#

 

. 

زیاد طول نکشید که از راهروی جلوی البی رد شد و به 

ها پایین رفت. نفس عمیقی جای آسانسور، از پله

کشیدم و بلند شدم. جلوی در دفتر مقصودی، چند بار 

ی اول بدون اجازه وارد شدم. پلک زدم و مثل دفعه

 مقصودی و منشی و امیر، هر سه داخل اتاق اصلی

بودند و با باز شدن در، سکوت کردند. رو به مقصودی 

 گفتم: کار من تموم نشده.

از جاش بلند شد و عصبانی گفت: دیگه داری صبرم رو 

 کنی!لبریز می
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داخل رفتم و گفتم: اگر جای شما بودم، اتاق رو خالی 

 کردم!می

هشدارم جواب داد. مقصودی نفسش رو فوت کرد و به 

های رفتن زد. هر دو با نگاه یامیر و منشی اشاره

چپ بیرون رفتند. به طرف میز مقصودی حرکت چپ

کردم و مقابلش ایستادم. بدون هدر دادن وقت 

شده رو قبالً های قطعکدوممون گفتم: من انگشتهیچ

 خوام بدونم جریانش چیه؟!هم دیدم. می

هاش خیره شدم و ادامه ابروی مقصودی پرید. به چشم

 مردی که اومده بود، انگشت نداشت؟دادم: چرا این 

مثل من با صدای تندوتیز جواب داد: حتماً کاری کرده 

 کرده!که نباید می

 مثل من؟! -
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اخمی از دقت روی صورتش نشست و به سرتاپام نگاه 

هام چشم چرخوند، با اینکه بارها کرد. روی دست

هام رو دیده بود. پوزخند زدم. رادین گفته بود انگشت

مقصودی توی مشتشونه. دیگه نیازی به مراعات کردن 

من نبود. دستمال مرطوبی از کیفم درآوردم و روی 

های صورتم کشیدم. با هر حرکت دستم، چشم

خواستی شد. به حرف اومدم: میتر میمقصودی درشت

 بدونی کی هستم؟

پوشش روی زخم رو به زحمت کندم و وقتی بخشی از 

ام. همون کمند محمدیزخم ظاهر شد، گفتم: من 

ی پسرت صورتش رو نقاشی کرد. ای که رانندهبچه

 اومدم بدهی پدرم رو پس بدم!

مقصودی قدمی به عقب برداشت و خودش رو با 

های صندلیش نگه داشت. روش نشست و نگاه دسته
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اش هنوز به زخم صورتم بود. لب باز کرد؛ اما خیره

م انقدر مهم حرفی نزد. خودم گفتم: چرا؟ طلبت از پدر

 بود؟

ته جمله صدام گرفت و بغض سراغم اومد. نفسی 

گرفتم و بغضم رو خوردم. باالخره دردم رو به زبون 

 آوردم: پدرم کجاست؟ کشتیش؟

کرد که انگار روح سرگردان مقصودی جوری نگاهم می

های دور احضار شدم. چشم از من اتاقشم و از گذشته

کشید. قرار نبود جواب برداشت و روی صورتش دست 

ها جواب نداشت. بده. شاید هم دنیا برای بعضی سوال

حداقل من سبک شده بودم و بار روی دوشم حاال به 

رو افتاده بود. چرخیدم و سمت در های مرد روبهشونه

خوام رفتم. قبل از بیرون رفتن برگشتم و گفتم: می
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!... کنم که بشندها ادغام بشند... و هر کاری میشرکت

 تونه جلوی این کار رو بگیره.کسی نمی

 العملش نموندم و در رو بستم.منتظر عکس
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های عقب رو پایین داده بودم و کنسول وسط صندلی

گاه چونه کرده هام رو تکیهآرنجم روش بود. انگشت

کردم. نیم ساعت پیش، بودم و توی فکرهام سیر می

ی رفتن بشم. اس گرفته بود که آمادهداوود باهام تم

حاال هم پشت فرمون نشسته بود و از توی آینه تیز 

دونستم که گفت؛ ولی من میکرد. چیزی نمینگاه می

دو روز، خبر قراره بازخواست بشم. قطعاً ظرف این یکی
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های آخرم با مقصودی به گوش رادین و سامی حرف

چسب و دستبند رسیده بود. الاقل این بار با سرپوش و 

ها نگاه رفتم. نفسی گرفتم و به بیرون شیشهنمی

 کارم دارند؟انداختم. آهسته گفتم: خبر نداری چه

 طبق انتظارم جواب داد: نه.

هام رو برگردوندم. اضافه کرد: این چیزها به خود چشم

گن فالن کار رو آقا رادین مربوطه و سامی. به من می

پرسم چرا؟ چطور؟ نمیکنم. کن، من همون کار رو می

 و...

ریم؟ این رو که خب، ولش کن. کجا میخیله -

 دونی.می

ای کرد و جواب نداد. استرس من بیشتر شد. سرفهتک

هام گرفتم و بند کمر بارونی طوسی رو توی دست
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حرکت دادم. خیابون خلوت بود و داشت با سرعت 

 روند. تلخ گفتم: دنبالت کردند؟!می

 آره. -

فت و نگاهم رو از خیابون گرفتم. چه ابروم باال ر

کرد! به آینه چشم دوختم و خواستم حاضرجوابی هم می

چیزی بگم که متوجه شدم نگاهش به پشت ماشینه. 

 فوراً گفت: برنگردید.

سر جام ثابت موندم و آهسته گفتم: دارند تعقیبمون 

 کنند؟می

داوود فوراً موبایل درآورد و تماس گرفت. بعد از 

من، تعقیب کردن مقصودی چیز عجیبی نبود؛ افشاگری 

ترسوند. داوود مشغول گزارش دادن اما من رو می

اوضاع بود. خودم رو جلو کشیدم و گوش دادم. داوود 

 پرسید: برگردیم مجتمع؟
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 خوام ببینمش.به حرف اومدم: رادینه؟... می

دیدم که بفهمم داوود توجهی نکرد. باید رادین رو می

های من و مقصودیه. شاید ان حرفتا چه حد در جری

تونست کمکم کنه دادم، میهای پدرم رو میاگر نشونی

هاش با که از سرنوشتش باخبر بشم. داوود به حرف

سامی ادامه داد، اسم خیابونی رو برد که توش بودیم و 

قطع کرد. شاید حاال که هویتم رو لو داده بودم و دیگه 

مرگ و زندگیم خوردم، اهمیتی به به دردشون نمی

 دادند. گفتم: چی شد؟نمی

 برید خرید تا تکلیف روشن بشه. -

 هام بیرون زد و گفتم: چی؟! خرید؟!چشم

ای پیچید. داوود سر تکون داد و سمت خیابون دیگه

چند دقیقه بعد، جلوی یه مال بزرگ نگه داشت و من به 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سردر ساختمون زل زدم. انگار واقعاً جدی گفته بود. 

 شد و در رو برام باز کرد. خودش پیاده
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های ی کیف رو توی ساعد انداختم و با قدمحلقه

نامطمئن پیاده شدم. داوود آهسته گفت: به اطراف نگاه 

 نکنید. یه خرید ساده است.

جواب، فقط سر تکون دادم. های بیخسته از سوال

بلند، به های سوزنی ماشین رو قفل زد و من با پاشنه

ها راه افتادم. خودم رو معرفی کرده بودم؛ اما طرف پله

گشتم. آه کشیدم و هنوز با استایل سمیرا بشیری می

سعی کردم تمرکزم رو حفظ کنم. داوود کنارم حرکت 
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ها رو طی کردیم. آهسته زد. پلهکرد و حرفی نمیمی

 خواید من رو به کشتن بدید؟!گفتم: می

 شه.نمیاین تو شلوغه. چیزی  -

داد. ای اتوماتیک رو نشون میبا سر ورودی شیشه

افتند های مقصودی میدوباره گفتم: از این به بعد، آدم

 دنبالم؟

دونستم که اوضاع و نیازی به جوابش نبود. خودم می 

شه. وارد ساختمون شدیم و توی بدتر از این هم می

تر از من حرکت همون طبقه راه افتادیم. یه قدم عقب

 کرد. پرسیدم: از دستم عصبانی بود؟یم

نگاه کوتاهی به صورتش انداختم که بفهمه منظورم 

رادینه، نه سامی. جواب داد: خبر دارند چی به مقصودی 

 گفتید.
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ها رفتم. نفس عمیقی کشیدم و به طرف ویترین

های یکسان. نگاه های مختلف و رنگهایی با مدللباس

مردمِ اطراف،  کردن بهشون حس خوبی داشت. حضور

تر کرده بود. به قدم زدن ادامه دادم و خیالم رو راحت

ها افتاد. جلوی ویترین ایستادم و چشمم به کفش

 آهسته گفتم: کارتم رو که مسدود نکرده؟

هاش گیج بود. سری دوباره به داوود نگاه کردم. چشم

های تکون دادم و وارد شدم. چند تا کفش با پاشنه

کی رو انتخاب کردم. فروشنده کارت متوسط پا زدم و ی

بندی شد. داوود بیرون کشید و مشغول بسته

کرد. کفش سینه ایستاده بود و به زمین نگاه میبهدست

رو تحویل گرفتم و بیرون رفتم. بسته رو دستش دادم. 

 دوباره راه افتادیم. پرسیدم: برگردیم؟

 یه کم معطل کنید. -
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های ت به بوتیکنفسم رو بیرون فرستادم و توی طبقا

ها رو وپرتدیگه هم سر زدم. داوود پشت سرم خرت

های مردونه کرد. عاقبت چشمم به اکسسوریحمل می

ها زوم شد. تصویر دست رادین افتاد و روی دستکش

از ذهنم گذشت و حالم رو گرفت. صورت مقصودی 

جلوی چشمم نقش بست. چند نفر رو مثل ما ناقص 

ی کج ریخته کنار صورتم کرده بود؟ دستم سمت موها

پوشوند. عمداً این مدل مو رو رفت که نصف زخم رو می

کردم که کمتر توی چشم باشم. مرتبشون انتخاب می

های دستکش حرکت کردم و وارد شدم. جلوی قفسه

هام چرخوندم. از یه جفت کردم و کارت رو بین انگشت

خریدم خیاالت به سر خوشم اومده بود؛ ولی اگر می

زد. خواستم برگردم که دستی از کنارم رد ن میرادی

ها رفت. شد و من رو از جا پروند. سمت یکی از قفسه

 صدای رادین به گوشم خورد: این خوبه.
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ابروم رو باال دادم و سر چرخوندم. درست کنارم 

 گی؟!ایستاده بود. گفتم: چرا به من می

 خوبه کارت خودمه! -

 ست منه!حاال که د -

هاش داد و حرکت کرد. دنبالش رفتم چرخشی به چشم

تر گفتم: قرار نبود با هم دیده بشیم، چرا و آهسته

 خوام ببینمت؟اومدی؟... چون گفتم می

گشت، جواب داد: نه. اگر که برمیایستاد و درحالی

 کردی!اومدم حسابم رو خالی مینمی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

صداش آروم بود و نگاهش خیره. البته که 

های خرید رو گرفته بود. کنایه زدم: هنوز اساماس

 حقوق اون یه ماه کارم رو ندادید.

نگاهم رو گرفتم. دوباره به حرف اومد: که اینطور... پس 

 های مقصودیه.اونی که صورتت رو زخمی کرده از آدم

هام دوباره سمتش برگشت. خودم توضیح دادم: چشم

ی جریان نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. وقتی گفت

 ادغام رو حل کردی، به سرم زد حرصم رو خالی کنم.

نگاهش باز خیره شده بود؛ مثل اون روز توی جنگل، 

مثل اون شب توی بالکن. آب دهانم رو قورت دادم و 

عقب رفتم. جواب داد: عوضش دیگه اون آشغال رو 

 زنی به صورتت.نمی

های اخیر دستم سمت زخم رفت که برعکس هفته

ونده بودم. دستش رو بلند کرد و دیگه نپوش
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هاش الی موهام خزید. با یه حرکت، موهام رو انگشت

از روی زخم کنار زد و خوابشون رو برگردوند سمت 

ی صورتم. نگاهش روی زخم نشسته بود و قلب دیگه

زد. با جلو اومدن فروشنده، چشم از هم من تندتر می

 ؟برداشتیم. مرد پرسید: بیارم از نزدیک ببینید

رادین سمتش سر چرخوند و من به طرف خروجی پا 

هدف جلوی تند کردم. خودم رو بیرون انداختم و بی

ها راه افتادم. چند ثانیه بعد، رادین دوباره کنارم ویترین

اش رو بیشتر کرده بود. داشت و داوود فاصلهقدم برمی

صدای آروم رادین به گوشم خورد: دست داوود رو پر 

ها رو پرت حمله کنه، اول باید پاکتکردی، اگر یکی 

 کنه هوا!

ی لبم از تصور داوود توی اون صحنه، لبخندی گوشه

 نشست که زود پاک شد. پرسیدم: حمله؟! وسط مردم؟
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برقی رفتیم و من نگاهم رو به اطراف دادم. به روی پله

ها به ما نسبت شلوغ بود. ممکن بود یکی از این آدم

ی باال شدیم و حرفی نزد. وارد طبقهحمله کنه؟ رادین 

تر بود. رادین از دوباره حرکت کردیم. این طبقه خلوت

های های صیقلی و فلز حفاظها و سنگی ویترینشیشه

دور، پشت سرمون رو تحت نظر داشت. گوشیش رو 

داد. نفس عمیقی گرفتم و مدام توی دستش تکون می

. دست های بارونی فرو بردمهام رو توی جیبدست

رادین دور کمرم حلقه شد. من رو همراه خودش سمت 

های بسته برد که توی تاریکی ویترین یکی از بوتیک

شد از داخلش پشت سر رو دید. فرو رفته بود و می

 پرسیدم: چی شد؟

 هام روی شیشه چرخید.و چشم
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های خورد و حرکتسروصدا از عقب به گوشم می

دیدم. کسی روی زمین افتاد توی شیشه میمحوی رو 

تر و من خودم رو جمع کردم. دست رادین دورم محکم

اش خورد. آهسته گفت: نترس، شد. صورتم به سینه

 گرفتنشون.

هاش کرد و رادین هم آدمبیشتر از یه نفر تعقیبمون می

رو برای گرفتنشون پخش کرده بود. من اون وسط 

م زده بود که سراغ مشغول خرید بودم! حتی به سر

هام رو بستم و نفس ی اینجا هم برم! پلککتابخونه

تر از آرومش رو روی صورتم حس کردم. به هم نزدیک

این شده بودیم؛ اما من هنوز عادت نکرده بودم. پلک 

باز کردم و نگاهم توی شیشه به خودمون افتاد. سرم 
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اش گذاشته بودم، صورتش سمت سرم رو روی سینه

هاش دورم بود. به خودم اومدم و ود و دستکج شده ب

تر شد. به عقب هلش فاصله گرفتم. بازوهاش محکم

کرد. به صورتش زل زدم هاش رو باز نمیدادم. دست

که اخم کلش رو پوشونده بود. صدام رو پایین آوردم: 

 دیگه حق نداری طرف من بیای!

 تو طرف من اومدی! -

پوزخند زدم. مون توی این شرایط، برای بحث بچگونه

هاش رو کنار کشید. روم رو برگردوندم و دست

هام رو مرتب کردم. چند نفر داشتند به ما نگاه لباس

تر از قبل بود و چهار نفر از کردند. راهرو خلوتمی

برقی مشغول بردن دو مرد به های رادین روی پلهآدم

ها رو شون توجهپوش و مردونهپایین بودند. جمعِ سیاه

ای های خریدم گوشهکرد. داوود همراه بستهجلب می
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کرد. صداش زدم ایستاده بود و به رفتن مردها نگاه می

و حرکت کردم. دنبالم اومد. با فاصله از بقیه، راهروها 

رو طی کردیم و خارج شدیم. هر کدوم از 

هاشون گذاشتند ها رو توی یکی از ماشینکنندهتعقیب

های مال دخالتی انو حرکت کردند. هیچکس حتی نگهب

نکرده بودند. داوود در رو برام باز کرد و خودش 

خریدها رو توی صندوق گذاشت. وقتی پشت فرمون 

 نشست، پرسیدم: رادین چی شد؟

 رند.وری میماشینشون تو پارکینگ بود. همون -

 دیدند؟!ها میاگر نگهبان -

ها هم توجیه ها کارشون رو بلدند... نگهبانبچه -

 بودند.

روی صورتم دست کشیدم و آهسته گفتم: قراره با اون 

 کار کنند؟مردها چه
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کرد، داوود سکوت کرد و وقتی داوودِ وراج سکوت می

خواستم یعنی چیز بدی توی سر رادین بود. نمی

دستش بیشتر از این آلوده بشه. ادامه دادم: برو 

 دنبالشون. تو آپارتمان که کاری نداریم.
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کرد، داوود سکوت کرد و وقتی داوودِ وراج سکوت می

خواستم یعنی چیز بدی توی سر رادین بود. نمی

دستش بیشتر از این آلوده بشه. ادامه دادم: برو 

 دنبالشون. تو آپارتمان که کاری نداریم.

گوشی رو برداشت و بیرون رفت. همین که برگشت، 

 ریم دنبالشون.خودش گفت: می راه افتاد.
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 پا روی پا انداختم و کنایه زدم: اجازه صادر شد؟

یاد چند دقیقه پیش توی مجتمع تجاری افتادم و لبم 

ها و بادیگاردها قرار نبود شاهد رو گاز گرفتم. راننده

روابط خصوصی ملت باشند! آهسته گفتم: ببخشید 

 واسه چند دقیقه پیش... جلوی بوتیک...

یفم ضرب گرفتم که استرسم رو خالی کنم. روی ک

مِن افتاد و آخر جواب داد: من که ندیدم؛ داوود به مِن

 ولی دیدن این چیزها واسه ما عادیه.

ی پنجره دستم از حرکت ایستاد و نگاهم به گوشه

 ثابت موند. پرسیدم: یعنی چی عادیه؟

 خب.یعنی...-

 با چند نفر دیگه دیدیش؟-

 گرفت: با هیچکس!فوراً حرفش رو پس 
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پوزخند زدم و منتظر رسیدن موندم. زیاد طول نکشید 

های اطراف شهر پیچید و که توی چند تا فرعی از محله

ای بود که یه جلوی یه در فلزی نگه داشت. همون خونه

بسته اومده و با چشم باز برگشته بودم. بار چشم

خورد. در باز ها از همین بیرون به گوشم میصدای سگ

د و داوود ماشین رو داخل برد. توی حیاط متوسط، ش

کنار دو ماشین دیگه پارک کرد. به خونه و چند درخت و 

ها نگاه کردم و قدم برداشتم. سروصدای موزائیک

زدوخورد و پرت شدن چیزهایی، از همون انباری 

شد. رادین کمی دورتر از ی حیاط شنیده میگوشه

ی ، روی یه بشکهاشانباری، با کت آویزون به شونه

ها جلوش ورجه وورجه برعکس آبی نشسته بود و سگ

های درخت باالی سرش، روی زمین کردند. برگمی

شد. به تر نمیخیس ریخته بود. فضا از این پاییزی

طرفش رفتم و دورتر ایستادم. سوالی نگاهم کرد. 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خودم جواب دادم: کاری که با من داشتی رو بگو. چی 

 ته بودی داوود من رو بیاره؟خواستی که گفمی

ها رادین ساکت موند. سامی از طرف یکی از ماشین

جلو اومد و گفت: اسم و رسم اونی که به صورتت چاقو 

 زد.

ی پسر به طرفش برگشتم و گفتم: حشمت. راننده

 خورد.مقصودی بود. سنش به حدود پنجاه می

 مقصودی نگفت چرا؟-

نگاهی ردوبدل با تکون سر رد کردم. سامی و رادین 

 دونی؟کردند. سامی دوباره پرسید: خودت نمی

 خود حشمت گفته بود طلبی چیزی داره... از پدرم.-

 طلب شخصی؟-

 شک دارم.-
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دونی که مستقیم پس خود مقصودی رو مقصر می-

 رفتی سراغش.

 شما از کجا فهمیدید؟-

 گفتند ساختمون رو گذاشته بودی رو سرت!-

هاش رو اال داد و دستجواب ندادم. سامی ابرو ب

پشتش قفل کرد. توی فکر رفته بود. صدای رادین به 

 خوای حشمت رو پاک کنیم؟گوشم خورد: می

متوجه منظور نشدم و به صورتش نگاه کردم. ادامه 

 داد: بریم سراغش؟
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هام باز شد؛ اما ساکت موندم. سامی گفت: تا االن لب

 .موش پیدا کردهیه سوراخ

وجو بود، نه هام رو بستم. پس قصدشون پرسلب

بازخواست از من. هرچند من هنوز دلشوره داشتم. 

دیم؟... یا من کنار طوری ادامه میپرسیدم: یعنی همین

 کشم؟می

رفت و ها ور میرادین با توپ توی دهن یکی از سگ

کرد. اخم کردم و با لفظ خودش گفتم: سرش رو ناز می

 ؟!شمیا من پاک می

چشم از سگ گرفت و به من دوخت. ناگهان حرف رو 

 عوض کرد: بیا جلو.

ها رو نشون داد. تکون نخوردم. ادامه داد: بیا، و سگ

 نترس. تا وقتی با من باشی، کاریت ندارند.

 بعدش چی؟ -
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 بعدش دیگه من نیستم که ازت محافظت کنم. -

هام رو باریک کردم و با دقت بهش خیره شدم. چشم

 اضافه کرد: دیگه خودتی و خودت.

ی بارونیم کشیدم و رادین نگاهی به دستی به یقه

سامی انداخت. رو به سامی گفت: شاید سامی کمکت 

 کنه.

فهمیدم؛ ولی هر چی که بود، منظور دقیقش رو نمی

 روی صورت سامی اخم نشوند. رادین ازش پرسید: نه؟

های بلند از قدمسامی سری به طرفین تکون داد و با 

ما فاصله گرفت. وارد انبار شد. من نگاهم رو دوباره به 

ای رادین دادم. کتش رو برداشت و به سرشاخه

های پلیور آبی نفتی رو باال داد و آویزون کرد. آستین

طرفم اومد. مقابلم ایستاد. سوال اصلیم رو پرسیدم: 

ند. کنحاال که من اسم واقعیم رو گفتم، حتماً تحقیق می
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بافت با فهمند زن تو ام. ارتباط تو و سربانمی

 شه.ترابر معلوم میغزال

ی با حرکت ابرو روی سوالم تأکید کردم. اون لحظه

تهدید کردن مقصودی، اصالً حواسم به این مسئله 

نبود. کمی طول کشید تا رادین جواب بده: عقد ما ثبت 

 رسمی نشده.

س کشیدن ای نفبه صورتش زل زدم و برای لحظه

ها و موقعیتی که توش بودیم فراموشم شد. به حرف

شد. حتی کم داشت مفهوم میچیز کمفکر کردم. همه

عقدمون ثبت رسمی نبود! رادین همتی... یه اسم و 

نشده، یه شرکت در فامیل دروغی داشت، یه زن ثبت

رفت به حساب فاتح! های کثیفی که میسایه و پول

هاش ا نبود. نگاهم توی چشمانگار کالً مال این دنی
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دونستم دقیقاً از چی ناراحتم! سرش چرخید و نمیمی

 رو کج کرد و گفت: خوشحال شدی؟

تازه یادم افتاد که باید خوشحال باشم. ازدواجمون 

جایی ثبت نشده بود که طالقمون الزم باشه. مثل آب 

رفتم. با گردوندم و از زندگیش میخوردن، روم رو برمی

ختمون خونه اشاره زد و گفت: برو تو تا سر به سا

 ها روشن بشه.تکلیف این

ها سمت انبار رفت. خودم رو کنار و خودش همراه سگ

ها طرفم نیاند. اینکه چه بالیی قرار کشیدم که حیوون

بود سر اون مردها بیاد، دیگه برام اهمیتی نداشت. 

نگاهی به خونه انداختم که نسبتاً قدیمی بود و در 

اومد؛ اما به ه با ویالی فاتح، اصالً به حساب نمیمقایس

 رسید.شدت آروم و دنج به نظر می
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خورد و به طرف ورودی همکف راه افتادم که نه پله می

نه ایوانی. درش باز بود. وارد راهروی باریک شدم که 

شد. شال و بارونی رو درآوردم و به دو در بهش باز می

رو سرک کشیدم. یه ن کردم. به در روبهساعد آویزو

شده با فرش و چند تا هال کوچیک و ساده بود، پوشیده

شد. برگشتم و در کاناپه. انتهاش یه درگاه دیگه باز می

دوم رو باز کردم. چیزی که مقابلم ظاهر شد، میخکوبم 

 کرد.

های سرتاسری یه طرف سالن با دهان باز به قفسه

ره پاهام حرکت کرد. وارد سالن بزرگ نگاه کردم. باالخ

شدم و دیوارهای دیگه رو بررسی کردم. همه پر از 

ها چشم چرخوندم. همون قفسه بود. روی جنس
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گفت. هر چیزی کلکسیونی بود که پسرعموش می

شد. دور خودم چرخیدم و طرف کلید برق توش پیدا می

ها راه افتادم. رفتم؛ نور پنجره کافی نبود. جلوی قفسه

دیدم، برام م جمع شد. معنی چیزهایی که میصورت

ها های بنجل توی قفسهروشن نبود. نگاهم روی جنس

آشغال رو دور شد. چرا باید یه مشت آتجا میجابه

های های شکسته، ظرفکرد؟ لیوانخودش جمع می

های سوراخ، های بدون جلد، سکهخورده، کتابترک

متوقف شدم  های ناقص...های یه بال، عروسکپروانه

رو زل زدم. عروسکی که یه گیس و و به عروسک روبه

زد. شال و هاش توی حدقه لق مییه پا نداشت و چشم

هام سر خورد و افتاد. صداش من بارونی از توی دست

رو از یه کهکشان دیگه به زمین برگردوند. نفس 

ام گذاشتم. با عمیقی کشیدم و دستم رو روی گونه

چرخیدم و نگاهم روی صورت  هاشنیدن صدای قدم
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ها دستی تکون رادین نشست. جلوتر اومد، رو به قفسه

 داد و آهسته گفت: اینجا رو دیدی؟

ها گرفتم و گفتم: این همون دستم رو طرف قفسه

 کلکسیونه، نه؟

سر تکون داد. انگار اصالً متوجه من و اوضاع پیش 

 ها چیه؟!اومده نبود. پرسیدم: این

 وسیله. -

ه نه، آشغال! کلکسیون دور ریختنی نگه وسیل -

 داری؟می

و حتی حرف زدن در موردش برام عجیب بود. جواب 

 داد: هر چی خراب شد، باید دور ریخت؟!

دونستم چی بگم. نزدیکم با تأسف سر تکون دادم. نمی

 هام؟!تر پرسیدم: من هم یکی از اینایستاد. رک
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هم یکی ی کنارمون رو نشون دادم. من با دست قفسه

گفت؟ این آدم ها بودم که پسرعموش میاز این آشغال

روی هر چیز بنجلی کراش داشت؟ ابروهاش گره 

خورد؛ ولی جواب نداد. تکرار کردم: من هم یکی از 

 هام که نگه داشتی؟!این

ی قفسه نفسش رو با صدا بیرون داد و دستش رو لبه

ی چوبی رو کشید و من عقب پریدم. گذاشت. قفسه

های روش، جلوی پاهامون وپرته همراه خرتقفس

پرت شد و صدای بلندش توی سالن پیچید. جیغ 

های اطراف پاهام نگاه کردم. ای کشیدم و به خردهخفه

 دارم!رادین به حرف اومد: من چیزی رو نگه نمی
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قفسه بینمون افتاده بود و فکر کردن به خودم و این 

کرد. روی چوب پشت م رو بد میها، هنوز حالجنس

رفتم، که سمت رادین میقفسه پا گذاشتم و درحالی

کردی! باید گفتم: از روز اول یه جوری بهم نگاه می

 فهمیدم.می

دیدم. حرفی هاش رو زیر پوستش میرد فشار دندون

زد. حرفی باقی نمونده بود که بخواد بزنه. من رو به نمی

ذاشت ود و نمیخاطر جای زخمم نگه داشته ب

کرد. از بپوشونمش؛ اما خودش دستش رو قایم می

هام از عصبانیت به لرزه ها پایین رفتم. لبروی چوب

افتاده بود. به دستش زل زدم. با انگشت اشاره دستش 

 رو نشون دادم و گفتم: درش بیار!

کرد. بلندتر تکرار هنوز ساکت بود و سرد نگاهم می

 ن!کردم: درش بیار! همین اال
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ی قبلی که های تند به من زل زده بود. دفعهبا نفس

هام مرور دستکش رو بیرون کشیده بودم، جلوی چشم

کردم. دوباره با تأکید گفتم: شد. این بار من کاری نمی

 در بیار!

هاش داد. جلوی نگاه پلکی زد و تکونی به دست

ها رو بیرون آورد. باالخره ی من، دستکشبُرّنده

نور دیده بودم؛ اما چیزی از عصبانیتم  دستش رو توی

دونستم و همین کم نشده بود. دلیلش رو خوب می

کرد. از این حس بدم دلیل، عصبانیتم رو بیشتر می

اومد. اون بیرون دو نفر رو زندانی کرده بود، یه نفر می

دونستم. با رو جلوم کشته بود، شغل و درآمدش رو می

یستاده بودم. ها، هنوز جلوش اوجود تمام این

ها رو طرفم گرفت و گفت: بسّه؟... یا بقیه رو دستکش

 در بیارم؟
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ها رو کشیدم و توی صورتش پرت کردم. دستکش

تکون نخورد. لعنت فرستادم و برگشتم که به طرف در 

هام رو برم، قدمی برداشت و کمرم رو نگه داشت. پلک

تر شد. هاش دورم محکمبستم و فشار دادم. دست

 تم: به من دست نزن!فقط گف

ی من نشست و صورتش رو به اش روی شونهچونه

کردم؟ چرا کار میسرم چسبوند. من باید با این آدم چه

ریخت؟ من که کاری از دستم هم میهر بار من رو به

چسبید؟ پلک باز کردم، نفسم اومد. چرا به من میبرمی

 رو بیرون دادم و پرسیدم: اونی که کشتی، کی بود؟

هاش چرخیدم و هلش دادم. چیزی نگفت. توی دست

فاصله نگرفت. دست از تقال برداشتم و گفتم: اگر با هل 

 کنی، باید جوابم رو بدی!... کی بود؟دادنم ولم نمی
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زد. جلوتر رفتم و هام خیره بود و حرفی نمیبه چشم

 دوباره پرسیدم: چندمی بود؟!

اری کرده ای پرسیدم: باهات کجلوتر اومد. جور دیگه

 بود؟

لرزید. باالخره لب باز کرد: هام مینگاهش توی چشم

 ها با من کاری کردند!ی آدمهمه

تر شد و ادامه داد: من سکوت کردم. صورتش نزدیک

 های زیادی دارم.دشمن

پوزخند سراغم اومد. یه بار دیگه هلش دادم و غر زدم: 

من طراحم، هنرمندم، دوست ندارم قاتی این 

 ها باشم.ریکاکثافت
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تر شد. اضافه کردم: قاتی هاش تنگی دستحلقه

 آدمی که حتی عقدش هم واقعی نیست.

 من نگفتم واقعی نیست. -

 ثبت نیست، یعنی واقعی نیست! -

هام نشست. نفسم رو با آه بیرون هاش روی لبلب

اش سر خورد. به پلیورش هام روی سینهدادم و دست

ختم. جدا شد؛ اما صورتش هنوز مقابل چنگ اندا

صورتم بود. نفس عمیقی گرفتم و لب تر کردم. به 

 حرف اومدم: باید به من جواب بدی رادین.

هاش زیر ی بعدی بود و حرکت دستاما جوابش بوسه

ذاشت درست کرد و نمیبلوزم که دوباره هواییم می

هاش روی زخمم رفت... روی گردنم... فکر کنم. لب

ی گوشش افتاد و روشون های دور اللهم به حلقهنگاه
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هام بین موهاش فرو رفت. دست کشیدم. انگشت

هاش متوقف شد. نفسش رو روی گردنم حس لب

کرد و هام همچنان حرکت میکردم. انگشتمی

های قلبم رو بگیرم. پاهام رو تونستم جلوی کوبهنمی

هام رو پشت گرفت و از زمین بلندم کرد. دست

ش انداختم. زانو زد و چند ثانیه بعد، روی زمین گردن

 دراز کشیده بودیم.

اش کرده بودم. این بار حتی یه بار دیگه تجربه

ی تجاوز رو بیارم. پلیورش زیر سرم تونستم بهانهنمی

ی بدون لباس، نشسته بود و حتماً به تنهبود. با نیم

کرد که نگاهم رو به پنجره داده صورت من نگاه می

ی چشمم سُر خورد. صدای ای از گوشهم. قطرهبود

سامی از بیرون خونه به گوشمون رسید: رادین، جواب 

 بده.
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منظورش به اون ده باری بود که گوشی رادین زنگ 

خورده بود. رادین اهمیتی نداد. سر جام نشستم و 

بلوزم رو مرتب کردم. جینم یه گوشه افتاده بود. کمرم 

د و حواس من رو دوباره رو ماساژ دادم. تکونی خور

رفتم؛ ولی دست پوشیدم و میپرت کرد. باید لباس می

کرد. به طرفش نگاه کردم. و پاهام سنگینی می

هام کشیدم. چشمش به من بود. دست زیر چشم

رادین نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: البد زورت 

 کردم!

 آره. -

و رو برگردوندم. روی فرش لیز خورد و خودش رو به 

هاش رو دورم انداخت و انگشتش سوند. دستمن ر

ام رو لمس کرد. سمت خودش حرکتم داد. حتی چونه

وحسابی نبودیم. بغض دوباره سراغم اومد. عقد درست
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هاش گرفتم و بعد از کمی کلنجار با نگاهم رو از چشم

خودم، پرسیدم: دستت چی شده؟... کی کرده؟... حرف 

 بزن!

 پشت در صدا زد: رادین!لرزید. سامی از صدام می

 رادین رو من آهسته جواب داد: گفتم که دشمن دارم.

مقصودی. تو دنبال معامله و پول نیستی. دنبال  -

 انتقامی.

جمله سوالی نبود و رادین جواب نداد. حداقل االن 

خواست مقصودی رو دونستم پی چی هستیم. میمی

زمین بزنه. سرش رو به سرم چسبوند. صدای سامی 

 ره بلند شد: رادین!دوبا

رادین حرکتی کرد. ساعدش رو نگه داشتم که نره؛ ولی 

 سری تکون داد و رو به در داد زد: اومدم!
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 25فصل 

های اداری دفتر خسته بودم و از قدم زدن پشت کاناپه

های پشت محوطه های دفتر و کامیونی پنجرهمنظره

کننده نبود. سرم رو باال گرفتم و به آسمون راضیهم 

آبی صاف چشم دوختم. باد سردی وزید و شال رو از 

روی موهای لَختم کنار زد. سرما روی پوستم نشست. 

ای پلک بستم و برای چندمین بار فکرم سمت لحظه

دیدارم با مقصودی کشیده شد. این بار میون ناباوریم، 

ابر تماس گرفته بود که ترخودش با منشیم توی غزال

برای بازدید از شرکت وقت تعیین کنیم. منشی قبل از 

من که مثالً مدیر اینجا بودم، با سامی تماس گرفته 
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بود. سامی، از خداخواسته، اولین روز بعد از تعطیالت 

آخر هفته رو تعیین کرده بود و من امروز به عنوان 

 مترسک منتظر رسیدن مقصودی بودم!

زیدم و از پنجره فاصله گرفتم. چفتش رو به خودم لر

دونستم چرا بستم و دوباره توی اتاق راه افتادم. نمی

های آخرم، خودش مقصودی با وجود شنیدن حرف

خواست موقع بازدید از چیزی قدم شده! شاید میپیش

ایراد بگیره و قضیه رو فیصله بده یا شاید نوا واقعاً 

کنه. نفسم رو فوت تونسته بود زودتر از من راضیشون 

کردم. نیم ساعت از وقت مالقات گذشته بود که مرد 

منشی در زد و وارد اتاق شد. قبل از پرسیدن من، 

تونند خودشون خودش گفت: تماس گرفتند، گفتند نمی

 رو برسونند.
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مکث کردم و مرد شونه باال انداخت. با دست اشاره 

نظور زدم که بیرون بره و خودم سراغ موبایلم رفتم. م

مقصودی از این کارهاش چی بود؟ تحقیر من؟ گیج 

ی داد. شمارهبودم و رادین جواب گوشیش رو نمی

سامی رو آوردم. بعد از چند بوق، تماس رو وصل کرد و 

 من فوراً گفتم: مقصودی من رو دست انداخته.

 چی شده؟ -

 آند.زنگ زدند، گفتند نمی -

 ه؟طرف خط سکوت شد. پرسیدم: منظورش چیاون

 شاید پشیمون شده... یا یکی منصرفش کرده. -

 شاید هم دوباره قصد تحقیر داشت. -

 برگرد آپارتمان. -
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به سقف نگاه کردم و نفسم رو با فوت بیرون دادم. 

 کنه؟کار میتوی گوشی گفتم: خود رادین کو؟ چه

 این خط منه! -

 کنارت نیست؟ -

 زندگی شخصیتون رو شخصی نگه دارید! -

دونستم به خاطر چیه. اون روز ده بود و میلحنش زنن

جلوی کلکسیون رادین، لفتش داده بودیم و کارشون 

معطل مونده بود. به هرحال بهم برخورد. ابروم رو باال 

 دادم و کنایه زدم: دریا خانوم چطوره؟!

شون رو تونستم جلوی فاتح و رادین پتهساکت شد. می

طع کرد. به روی آب بریزم؛ اما حرفی نزده بودم. ق

که موبایل طرف کیفم روی میز مدیریت رفتم و درحالی

نداختم، بیرون زدم. وارد آسانسور رو توی کیف می
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شدم و فکرم دوباره سمت رادین کشیده شد که از دو 

 روز پیش، هیچ خبری ازش نداشتم.
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ذاشت! خبر میکرد و من رو بیخودش رو خالی می

داشت من خبرگیری کنم! پوزخند زدم.  حتماً انتظار

حداقل این بار روی زمین خالی نبودیم، کف سالن 

اش فرش پهن بود. آسانسور توی پارکینگ خونه

کوچیک شرکت نگه داشت. به خودم فحشی دادم و 

اش رو از ذهنم بیرون فرستادم. سمت تصویر باالتنه

 ماشین رفتم و صدا زدم: داوود!

پلکید. دلم ناگهان برای ین میمعموالً دور و بر ماش

سوده تنگ شد. هیچکس نبود که باهاش در مورد 
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رادین و اخالقش حرف بزنم. جلوی مامان اصالً روم 

شد. کنار ماشین دوباره داوود رو صدا زدم و وقتی نمی

دیدم نیست، سراغ موبایلم رفتم که تماس بگیرم؛ ولی 

زد. همون لحظه چشمم به جلوی ماشین افتاد و خشکم 

هام از یه جفت پا نزدیک الستیک جلو افتاده بود. لب

هم باز شد و سمتش قدم برداشتم. درست توی 

ی بین سپر ماشین و دیوار پارکینگ، مردی با فاصله

دراز افتاده بود. جلوتر رفتم. صورت لباس سیاه درازبه

داوود مقابل چشمم ظاهر شد. از جا پریدم و خواستم 

 پشت گفت: داد نزن!جیغ بکشم که کسی از 

به سرعت برگشتم و خودم رو عقب کشیدم. مرد 

تر رفتم و سال چند متر دورتر ایستاده بود. عقبمیان

هاش رو باال گرفت که خودم رو جمع کردم. دست

شد. گفت: خالی بود. سالحی همراهش دیده نمی

 هوشه.نترس! بی
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نفسی گرفتم و به خودم مسلط شدم. روی صورت مرد 

خوندم و چند بار پلک زدم. چیزی که چشم چر

شد. نگاهم رو تیزتر کردم و دقیق دیدم، باورم نمیمی

شدم. سرم رو به طرفین تکون دادم. حتماً از ترس 

چند ثانیه پیش، خیاالتی شده بودم. به خاطر تمام این 

ها و ماجراها، زده بود به سرم. مرد به حرف دسیسه

 شناسی؟اومد: من رو نمی

کردم و این هام حس میرو پشت چشم سوزش اشک

مرد شباهت عجیبی به عکسی داشت که مامان از پدر 

خیالیم نشونم داده بود. مرد جلوتر اومد و گفت: تو 

 کمندی؟

عقب رفتم و به دیوار خوردم. سردم بود و دیوارهای 

کرد. نمور و بوی روغن ماشین، داشت حالم رو بد می

 دنبال من بودی؟ ای برداشت و گفت:مرد قدم دیگه
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آب دهانم رو قورت دادم. مرد اضافه کرد: من سعید 

 ام.محمدی

و دیوار « سعید محمدی»، گفته بود «پدرت»نگفته بود 

داد که من دورتر بشم. پدرم مقابلم ایستاده اجازه نمی

ای روشن. وشلوار قهوهبود، با موهای خاکستری و کت

«. نترس» گفتهوش کرده بود و میام رو بیراننده

 ای کردم تا صدام باز بشه: از کجا من رو...سرفه

 از طریق مقصودی. -

 با اون در ارتباطی؟ من رو اینجا کشوند که تو بیای؟ -

جا هام جابهفقط سر تکون داد. کیف رو توی دست

وجو کردی، رسیدی به کردم. پرسید: در مورد من پرس

 مقصودی؟
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تونستم بگم خیلی تصادفی کسی رو دیدم که به نمی

خاطر تو به من چاقو زده. دوباره پرسید: چرا رفتی 

 سراغ مقصودی؟

 خواستم بدهیت رو بدم!می -

 بدهی رو پس دادم. -

خونسردی رو کنار گذاشتم و صدام باال رفت: ولی به 

 عقلت نرسید حال من رو بپرسی؟!

ی جیب شلوار هاش رو تونفس عمیقی کشید و دست

هاش خیلی هاش تمیز و شیک بود و کفشبرد. لباس

رسید. سرتاپاش سالم بود. چه گرون به نظر می

تونست بیاره؟ جواب داد: وضعیت ما ای میبهانه

 کنی، نیست!طوری که فکر میاون
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ام رو از دیوار برداشتم و جلو رفتم. پرسیدم: تکیه

 چطوری؟

کارها به درد تو اومدم بگم برو پی زندگیت. این  -

 خوره.نمی

هر دو دستش رو باز کرد و ساختمون رو نشون داد. 

 ی امثال مقصودی نیستی.اضافه کرد: تو در حد و اندازه

دستم رو مشت کردم و سوال مهم رو پرسیدم: چرا ما 

 رو ول کردی؟

اش رو ول حرفی نزد. ادامه دادم: چرا یه نفر زن و بچه

اومدم، هیچوقت دنبالت نمیکنه؟! اگر االن هم می

 دادی، نه؟خودت رو نشون نمی

ای پلک بست و باز کرد. من حق داشتم بدونم. لحظه

این دیگه شوهر اجباری نبود که نتونم بازخواستش 

کنم، رادین نبود که دستم جلوش زیر سنگ باشه. این 
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پدرم بود که دختر نوزادش رو به امون خدا ول کرده 

کرد! نگاهش دوباره حتش میبود و حاال داشت نصی

سمت من برگشت. پرسیدم: کجا رفتی؟ کجا بودی؟... 

 چرا من و مادرم رو ول کردی؟

احساس پدر و دختری این بود؟ اون من رو دیده بود و 

هفت وولم کرده بود؛ من که اون رو ندیده بودم، بیست

ای سمتم سال نتونسته بودم ولش کنم! قدم دیگه

 موندم؟مد: چرا باید میبرداشت و به حرف او

ابروهام باال رفت و بهش خیره موندم. ادامه داد: زنی 

 زنی، به من خیانت کرده بود.که سنگش رو به سینه می

هام رو باریک کردم. پی حرفش رو گرفت: پای چشم

ی من باز کرده بود... ازش ای رو تا خونهمرد دیگه

 بود!زاده داشت... زندگی من رو به باد داده حروم
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سر تکون داد و «. فاتح»جلوتر رفتم و زمزمه کردم 

 توی فکر رفت. پرسیدم: من چی؟ من آدم نبودم؟

 پوزخند زد و گفت: از پدر خودت پدری بخواه!

ی کتش هام روی یقههام به لرزه افتاد و انگشتلب

محکم شد. نگاهی به دست من انداخت و نگاهی به 

ر صورتت مجبور صورتم. اضافه کرد: همین که به خاط

کن مقصودی بشم، برات بسّه. شدم برگردم و کارچاق

 حقی به گردن من نداری!

هام رو روی هم فشار کتش رو جلو کشیدم و دندون

تر گفت: دادم. دستش رو دور مچم انداخت و صریح

 پدرت من نیستم. برو دنبال فاتح سربان بگرد!

 من عروس فاتح سربانم! -

 شد و دستش افتاد. گره ابروهاش از تعجب باز
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کرد و انگار ورود فاتح به این به من خیره نگاه می

ماجرا براش قابل هضم نبود. زیر لب گفت: عروس 

 کی؟

 اش رو ول کردم و گفتم: فاتح!یقه

پسر فاتح مرده، خود فاتح سرش رو کرده تو  -

 الکش، چه فاتحی؟! چه عروسی؟!

شد. نگاهش رو از من میصداش هر لحظه بلندتر 

ای خیره شد. زمزمه کرد: یه دوقلو هم گرفت و به نقطه

 داشت ولی...

 سر چرخوند و دوباره به من خیره شد. ادامه داد: نه!

 من زن دانیالم. -
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 نه!... اون بچه مرده. -

داد و من به اون سرش رو به عالمت منفی تکون می

 عالمت مثبت. اخم عمیقی به صورتش برگشت و

هاش رو دو طرف سرم گذاشت. خودم رو جمع دست

های صورتم رو از نظر کردم. داشت تمام نقطه

 هام متوقف شد و تکرار کرد: نه!گذروند. روی چشممی

 آره. -

چیز بود. چه قبل از عروسی با همهمادرت با اون بی -

من، چه بعدش. من با هم دیدمشون! خودش اعتراف 

 کرد!

شته به من نگفته بود و من حتی چیز از گذمامان هیچ

تونستم بگم دروغه، تونستم ازش دفاع کنم. نمینمی

توهّمه، تهمته. اشک دوباره سراغم اومد. فقط سر 

 تکون دادم و گفتم: من زن دانیالم.
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هاش از دو طرفش آویزون شد و نگاه عصبیش دست

به هر طرف چرخید. بدجوری توی فکرهای خودش 

ام غلتید. ای روی گونهو قطره غرق شده بود. پلک زدم

کردم، هایی که بهش فکر میپدر من، تمام این سال

ی بعدی دونست. قطرهحتی من رو دختر خودش نمی

چکید و من روی صورتم دست کشیدم. صدای سامی 

 هات رو ببر پشت گردن!توی فضا پیچید: دست

چشم باز کردم. هر دو سمت صدا چرخیدیم که از 

اومد. سامی و رادین با ینگ میطرف خروجی پارک

اومدند و چند مرد ی شلیک جلو میهای آمادهسالح

های رادین دو داشتند. آدمدیگه، همراهشون قدم برمی

بسته نگه داشته بودند و مردها به سعید مرد رو دست

ی سالح بود. حتماً کردند. روی سر هر دو لولهنگاه می

نگاه کردم و ترس  های سعید بودند. به اطرافاز همراه

های رادین دور پارکینگ و اطراف سراغم اومد. آدم
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وشلوار و بعضی ها حلقه زده بودند. بعضی با کتستون

با کاپشن و پلیور. همه دستکش به دست داشتند، حتی 

چرخوند. به تکشون چشم میسامی. سعید روی تک

 سامی خیره شد؛ اما مخاطبش من بودم: شوهرت اینه؟

جور برخورد خشنی، جواب دادم: اینجا از ترس هر

 نیست. کارها رو سپرده به من.

رادین لب باز نکرد و تکونی نخورد. من همون لحظه 

حس کردم که یه چیزی سر جاش نیست. سعید کامل 

به طرفشون برگشت و سامی رو بهش داد زد: 

 هات رو ببر پشت گردن!دست
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: تو من رو پدرت قدمی به عقب برداشت و گفت

 دونستی و تله گذاشتی؟می

ابروم پرید و به رادین خیره شدم. سعید تکونی به 

 دستش داد و رادین بلند گفت: حماقت نکن!

ای به عقب برداشت. حاال نزدیک من سعید قدم دیگه

های شوهرت بود. به حرف اومد: من رو با سگ

 کشوندی تو دام؟!

رادین انداختم. پس ای به صورت خونسرد نگاه دوباره

هدف اصلی این بود. رسیدن به سعید دلیلی بود که من 

رو برای این کار انتخاب کرده بودند. هویت جعلی و 

کم پیش رفتن و رسیدن به پوشوندن زخم برای کم

گدار به آب زدن من باخبر بود و سعید بود. رادین از بی

ی کافی پیش برم، خودم رو دونست وقتی به اندازهمی
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هام کنم. فشاری به دندونبه مقصودی معرفی می

 آوردم و جواب دادم: من خبر نداشتم.

ای تحویل داد و روی ی کوتاه و مسخرهسعید خنده

زخمم نمک پاشید: پس تو رو طعمه کردند. عجب! 

 شوهر عزیزت کجاست که تو رو طعمه کرده؟

چرخید و مرور گفت توی سرم میهایی که میکلمه

نفسم رو آهسته بیرون «. طعمه»، «دام»، «تله»شد می

فرستادم که آروم بمونم. تمام این مدت مشغول بازی 

دادن من بودند. بغض به گلوم فشار آورد. باید جلوی 

چشم مردی که عقدش رو با من ثبت نکرده بود، از 

شنیدم که من رو توی دامن مادر ول مردی طعنه می

ین به چه حقی کرده بود و زده بود به چاک! راد

احساس من رو وسط کشیده بود؟! این دیگه نهایت 
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شرفی بود. نفسی گرفتم و بغضم رو قورت دادم. بی

 صدای رادین دوباره بلند شد: سالحت رو بنداز!

هاش اشاره کرد که نزدیک بشند؛ اما و با سر به آدم

همون موقع سعید چرخید و دستش رو دور گردنم قفل 

بلند شد و سامی فحش داد.  کرد. صدایی از مردها

سالح فلزی سعید زیر گلوم جا خوش کرد و من به 

هام سیاهی رفت و پارکینگ دور خودم لرزیدم. چشم

سرم چرخید. به خودم اومدم و پلک زدم. چنگ 

ی سالح، انداختم به دست سعید و با فشار دوباره

حرکت موندم. صدای سعید از باالی گوشم شنیده بی

ا رو واسه یکی دیگه بگو. من رو هشد: این قصه

 بری بیرون!کشوندی اینجا، خودت هم می
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قدری بلند بود که همه بشنوند. با این و صداش اون

تون رو بذارید کنار، راه باز حال بلندتر گفت: اسلحه

 کنید... من با کسی شوخی ندارم!

فشاری به گردنم آورد. از درد ناله کردم و روی نوک پا 

راه نفسم بند نیاد. مردها به رادین نگاه بلند شدم که 

کردند و همه همچنان سمت سعید نشونه رفته می

تر داد زد: بندازید، وگرنه شلیک بودند. سعید عصبانی

 کنم! من با بلوف به این سن نرسیدم... بنداز!!می
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صورتم رو به سقف بود و از زیر چشم به رادین نگاه 

افتاده، ا ابروهای توی هم و پیشونی چینکردم که بمی

کرد. پوزخند زدم و بغض دوباره ته ما رو ورانداز می
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خواست رسیده گلوم خونه کرد. تازه به چیزی که می

ی توی سر من چه اهمیتی داشت! رادین بود، گلوله

تکونی به خودش داد و سعید کمی عقب رفت. رادین 

ستقیم سمت های سعید خیره بود و سالحش مبه چشم

ای پلک بست و باز کرد. سالح رو جلوتر ما. لحظه

گرفت. پوزخند بعدی رو زدم. دستش از آرنج خم شد و 

ذاشت، گفت: خیله که سالح رو روی زمین میدرحالی

 خب.

های دورش اشاره کرد. همه با همون اخم به آدم

ها رو عقب کشیدند و زمین گذاشتند. همه به جز سالح

کرد. با صورت عصبی به رادین نگاه میسامی که هنوز 

رادین نگاهش رو از سامی گرفت و سامی با نفسی که 

کرد، سالحش رو پایین گذاشت. مردها عقب فوت می

 کشیدند و سعید به من گفت: کیفت رو بنداز!
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همین کار رو کردم. من رو به جلو هل داد. مردها راه باز 

ید سمتشون کردند. با احتیاط از جلوشون رد شدیم. سع

عقب من رو به طرف خروجی برد. روی چرخید و عقب

صورتم اخم نشوندم و نگاه سردم رو به رادین دوختم. 

کسی جلومون رو نگرفت و به محض خروج از 

تر آورد و بازوم رو ساختمون، سعید سالح رو پایین

سمت یه سوناتای سفید کشید که دورتر از ساختمون 

و من رو از طرف در راننده  پارک بود. قفلش رو باز کرد

به داخل هل داد. نگاهش روی خروجی پارکینگ و 

وآمد بود. خودم رو به ساختمون و کوچه و من در رفت

صندلی شاگرد رسوندم. پشت فرمون نشست و بست. 

فوراً ماشین رو روشن کرد و کنایه زد: اون رو پنچر 

 کردند! خرمغزها!

ود. حتماً نگاهش به ماشین لوکس جلوی ساختمون ب

کرد این یکی ماشین هم مال سعید رادین فکر نمی
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باشه... حتی شاید ماشین سومی هم در کار بود. به نظر 

کاره رسید که این آدم یه مجرم ساده باشه، ایننمی

 بود! ماشین رو راه انداخت و خیلی زود سرعت گرفت.
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ماشین رو راه انداخت و خیلی زود سرعت گرفت. 

نگاهش از آینه به عقب بود. جای ساعدش دور گردنم 

 م کن.آن، پیادهرو ماساژ دادم و گفتم: دنبالت نمی

اما توجهی نکرد و سرعتش رو باالتر برد. توی خیابون 

گفتند؟ چرا ای انداخت. چرا همه به من زور میدیگه

شده بود؟ اشک دوباره سراغم زندگیم به اینجا کشیده 

اومد و سعی کردم پسش بزنم. من نه پدرم رو 
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شناختم و نه شوهرم رو شناخته بودم، چرا باید می

دونستم کردم؟ من دیگه حتی نمیبراشون گریه می

هام دست کنم. روی چشمکار میام و دارم چهکی

خوام پیاده کشیدم و با صدای گرفته تکرار کردم: می

 آد.ی دنبالت نمیشم... کس

 مطمئن نباش! یکی پشتمونه. -

حواسش بیشتر از جلو، به پشت بود. نفسم رو بیرون 

دادم و کالفه به عقب نگاه کردم. ولوی رادین داشت 

کرد. سعید فحشی داد و گفت: گوشیت رو تعقیبمون می

 بنداز بیرون!

 م کن!تو کیف بود. پیاده -

 محکم بشین. -

های دیگه رو وق ماشینو گاز رو گرفت و صدای ب

دونستم رادین روی صدا حساسه. حال درآورد. می
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بدش رو دیده بودم. دلم به شور افتاد و دوباره به عقب 

تر شده اومد. نزدیکبرگشتم. همچنان دنبالمون می

بود. سعید توی بزرگراه انداخت و رادین هم پیچید. به 

ریز داشبورد صندلی و در چسبیده بودم و خرده

 کرد. گفتم: شاید کاری داره.صدا میسرو

 پوزخندی زد و سمت روگذر روند. گفت: با من که نه!

مشکل بین شماها به خودتون مربوطه. چرا من رو  -

 کنید؟قاتی می

اش این شی، نتیجهوقتی عروس رفیق مادرت می -

 شه!!می

ی مامان جلوی چشمم اومد. قلبم فشرده شد و چهره

تن توهین بارش کرده بود.  توی همین نیم ساعت دو

جور خطایی از مامان های عمرم هیچمن توی سال

وتنها بزرگ کرده بود، ندیده بودم و اونی که من و تک
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تر گفت: حتی مادرم بود. خواستم دفاع کنم که تلخ

عقدت هم نکرده؟!... حتماً از اون بابای الشیش یاد 

 گرفته. کدوم گوریه؟

دادم. رادین به ما رسیده بود هام رو روی هم فشار لب

پیچید که سعید دوباره گاز رو و داشت جلومون می

ی قبل ها بلندتر از دفعهفشار داد. سروصدای ناجور بوق

شنیده شد و قلبم از تپش ایستاد. رادین این بار کنار 

کشید. کامل چرخیدم و به عقب زل زدم. پارک کرده 

ی صندلی هام تودونستم. انگشتبود. حالش رو می

هام رو بلند کردم فرو رفت و از فشار سفید شد. دست

 و با نفس عمیقی به جلو برگشتم. داد زدم: نگه دار!

 آروم. -

 کسی دنبالمون نیست. نگه دار! -

 باید حرف بزنیم. -
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 وهفت سالمه!بعد یه عمر؟! من بیست -

 مادرت من رو مطمئن کرده بود. -

ام رو مالش هصداش بلند بود. ساکت شدم و پلک

 دادم.
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تر شد: رک و تر آورد و صداش آهستهسرعت رو پایین

 کنده گفت تو دختر من نیستی.پوست

 ترم.کرد بی تو راحتحتماً خیال می -

 طوری؟!این -

با سر به عقب اشاره زد و من دوباره یاد رادین افتادم، 

دردی که هاش، یاد یاد بازی کردنش با من، یاد دروغ
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رسید، به دردهام اضافه کرده بود. اگر دستم بهش می

کردم که کلکسیون هر چی فحش بلد بودم نثارش می

هاش هم تکمیل بشه! سعید دوباره گفت: از من فحش

ها بشی؟!... از کجا معلوم با یه گرفتت که قاتی این آدم

 مشت دروغ سرت کاله نذاشتند؟!

حتی سعید، هیچی به  فاتح و رادین در مورد این کار و

من نگفته بودند که بخواد دروغ باشه یا راست؛ اما 

ممکن بود از سعید چیزی دستگیرم بشه. جواب دادم: 

 دونم.ی کارهات رو میحقیقت رو به من گفتند. من همه

هاش داد و بحث رو کش نداد. چرخشی به چشم

 ریم؟پرسیدم: کجا می

 خونه. -

ل غربی شهر بود، با و منظورش از خونه، یه ویال شما

ی شکل پارک و دیوارهای سراسر سفید. محوطه
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ای تعقیب ی خلوت و پرتی بود و اگر ماشین دیگهمحله

موند. از پشت کرد، از چشم سعید دور نمیمی

های ماشین چشم چرخوندم. ساختمون و شیشه

رسید تا جای محوطه، شبیه ویالی ییالقی به نظر می

ی هم داشت، اینجا نبودند. ازندگی. اگر زن و بچه

زد. پارکینگ خالی بود و اطراف خونه، پرنده پر نمی

ماشین رو جلوی در چوبی خونه نگه داشت و هر دو 

پیاده شدیم. این مرد سالح زیر گلوم گذاشته بود و من 

چیز مطمئن نبودم، نه حتی از پدریش. خودش از هیچ

 سمت در رفت و قفلش رو باز کرد. رو به من گفت:

 بریم تو.

 اگر نخوام؟ -

 گشتی؟!... بفرما، اومدم.مگه خودت دنبال من نمی -
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ی های تیرهبا دو دست خودش رو نشون داد. به چشم

اش نگاه کردم که اطرافش چند خط چین افتاده غریبه

 بود. جواب دادم: نه واسه اینکه تفنگ بذاری زیر گلوم!

ت. فکر بردمباید یه جوری از اون مهلکه بیرون می -

 کنم؟!کردی شلیک میمی

 بقیه این فکر رو کردند که گذاشتند بریم! -

 بقیه احمقند! -

ساکت شدم. با غرور سرش رو باال گرفته بود و جوری 

هاش رو پشت کمر زده بود که انگار تنها آدم این دست

دنیا که چیزی بارشه، اونه. پوزخند زدم و نگاهم رو به 

دم، به شمشادها و برگ اطراف داهای بیدرخت

های بلند ساختمون. پدرم سبزها و پنجرههمیشه

ای داشت و من و مامان خیلی از همچین خونه و زندگی

های عمرمون رو با سختی گذرونده بودیم. از اینکه سال
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هام درشت هایی دراومده بود، چشمهاش از چه راهپول

از تر شد و خدا رو شکر کردم که از ما دور بوده. مالیم

طوری گفتم که بذارند قبل به حرف اومد: جلوشون اون

 بردارت نبودند.هاش دستبریم، وگرنه سگ
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ای در خونه رو بازتر کرد. نگاهم رو پایین انداختم. چاره

های زدیم. آهی کشیدم و با قدمنبود. باید حرف می

سست وارد خونه شدم. در مستقیم توی سالن اصلی 

شد که بزرگ بود و هر دو طرفش مبله. قدم باز می

برداشتم و سعید در رو بست. نگاهی به اطراف انداخت 

های کاناپه رو نشون داد. چند دقیقه بعد، و یکی از ست

روی هم نشسته بودیم و کسی قصد هر دو روبه
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شکستن سکوت رو نداشت. پا روی پا انداخته بود و 

تا سوال تمام نوجوونی و دست زیر چونه زده بود. هزار 

کدوم ارزش جوونیم رو پر کرده بود و حاال هیچ

پرسیدن نداشت. هیچ حسی به این مرد نداشتم و حتی 

خواست پالتو و شالم رو در بیارم. باالخره به دلم نمی

 خوای غذا سفارش بدم؟حرف اومد: می

هنوز خیلی تا شام مونده بود. گفتم: من واسه غذا اینجا 

 نیومدم.

چند ثانیه به من خیره موند، بعد با آه بلندی دست روی 

هاش رو بین صورتش کشید و به جلو خم شد. انگشت

های کف سالن موهاش فرو برد و نگاهش رو به سنگ

ها، یه بار با خودت نگفتی داد. پرسیدم: تمام این سال

شاید زنم دروغ گفته، شاید دخترم مال منه، برم ببینم 

 .مرده است یا زنده
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داد. ادامه دادم: توی اصفهان ولمون کردی، جوابی نمی

 سر از تهران در آوردی!

مادرت راهش رو جدا کرده بود، تو هم که مال من  -

 نبودی، بعد از اون اتفاق هم که دیگه...

جمله رو ناتموم گذاشت و دستی توی هوا تکون داد. 

 ات بودم.سرش رو بلند کرد. تأکید کردم: من بچه

شکی نداشتم که مال من نیستی. اومدن من هیچ  -

 امروزم هم از سر دلسوزی بود.

طور گفتم: مرسی. ی عصبی سراغم اومد و همونخنده

 چقدر لطف کردی!

خواستم به خاطر هاش رو فشار داد و گفت: نمیپلک

فکر و خیاالتت در مورد من، درگیر کار و بار مقصودی 

ی بشی. اومدم پشیمونت کنم، برگردی سر زندگ

 خودت.
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کردم یه مستقیم نگاهم کرد و ادامه داد: فکر نمی

 ی مرده از گور در بیاد و فاتح واسه من تله بذاره!بچه

ی کاناپه کوبید و با نگاهی به در و دیوار اضافه به دسته

کرد: چند سال شده؟! چرا االن؟! تا االن کدوم 

سوراخی بودند؟ فاتح شهرش رو عوض کرده بود، از 

شیده بود بیرون. بیست ساله که حتی چیز کهمه

 اسمش به گوشم نخورده!

ی کاناپه زد و ساکت شد. از ای به دستهی دیگهضربه

آوردم؛ اما از یه چیز مطمئن بودم. چیز سر درنمیهیچ

اینکه فاتح از چیزی بیرون نکشیده بود. فقط 

کاریش بیشتر شده بود و برای این کار، چی بهتر مخفی

ی متحرک! آه کشیدم. نگاهم روی ردهی ماز یه بچه

 فضای داخلی خونه گشت. گفتم: بچه پولدار بودی؟
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ها از کجا با سر رد کرد. دوباره پرسیدم: پس این پول

 اومده؟
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 دونی.باز دست زیر چونه زد و گفت: خودت می

های دونستم از راهسر تکون دادم. البته که می

اد: من رو مقصر ندون. هیچی غیرقانونی. ادامه د

اونجوری که تو گوشِت خوندند، نیست. من فقط یه 

کاشت، مجبور راننده بودم. اگر فاتح به زنم چشم نمی

موندم، شدم دست به کاری بزنم. همون راننده مینمی

 کنار تو و مادرت.

گه. هاش خیره شدم که معلوم بود دروغ نمیبه چشم

دی بود که دروغ بگه. نفرت نفسش باالتر از حبهاعتماد
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از فاتح به جونم افتاد و زیر پوستم خزید. توی 

زندگیش از همه سوءاستفاده کرده بود. خواستم حرفی 

دستی کرد: من یکی از بزنم که سعید پیش

هاش بودم. گاهی براش پادویی هم کامیونراننده

کردم. بارمون همیشه فرش و نخ و این چیزها بود... می

 دیدی...م مییه وقتی ه

ها چی بار ابروش رو باال داد که بفهمونه اون وقت

زدند. پی حرف رو گرفت: زبر و زرنگ بودم. از من می

خوشش اومده بود. فهمید مجردم، برام آستین باال زد. 

یه دختر رو نشوند کنارم سر سفره عقد. از دخترهای 

 کارگاه باباش بود.

د. چیزی که هام باز شد و اخم صورتم رو پوشونلب

شد. سعید ادامه داد: بعداً شنیدم، باورم نمیمی

 فهمیدم دختر نبوده. چار روز قهر کردم، بعد یادم رفت.
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کنش نبود. پوزخند زد و عصبی اضافه کرد: ولی ول

 کن زن من نبود!خودش زن و بچه داشت؛ ولی ول

صورتم منقبض شد و از جام بلند شدم. شروع کردم به 

شنیدم: زنم رو با . صداش رو میهدفقدم زدن بی

کارم دیده بودم. بو برده بودم که یه پسر چهار صاب

 پنج ساله دست این و اون دارند.

توی سرم زنگ زد و تکرار شد. یه پسر « پسر»کلمه 

ی نوا هم داشتند. من یه برادر داشتم و رادین درباره

اش تکمیل کرد: هر کس دروغ گفته بود. سعید جمله

 کرد!ود، خون به پا میجای من ب

 کار کردی؟فوراً چرخیدم و گفتم: تو چه

 پس خبر نداری. -

دونست که از چیز زیادی متوجه اشتباهم شدم. حاال می

ی کارهای خودش. خبر ندارم. مخصوصاً درباره
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ی لبش نشست و خیلی زود پاک شد. لبخندی گوشه

ها حافظهجواب داد: من کاری کردم که اسم فاتح از 

 پاک بشه... تا همین امروز!

جمله تنم رو لرزوند. رو برگردوندم و دوباره راه افتادم. 

زدم، به رادین کار کرده و هر حدسی میدونستم چهنمی

ای بود که برخالف تصور شد. رادین اون بچهکشیده می

همه، زنده مونده. قلبم فشرده شد و نفسی گرفتم. 

ده بود. سعید حرف رو عوض رادینی که من رو طعمه کر

 کرد: مادرت با کارهاش زندگیمون رو ویرون کرد.

ایستادم و دوباره نگاهش کردم. بلند شد و عصبی 

گفت: فاتح تو رو از من گرفت... حاال سر راه من سبز 

 گی عروس فاتحی؟!شدی، می
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ی کوفتی باز کاش پام هیچوقت به اون کارخونهای

بافی و طراحی کاش اصالً سراغ فرشای شد.نمی

کاش تمام بچگیم با چشم دوختن به دار رفتم. اینمی

گذشت. سعید سری تکون داد و نفس قالی مامان نمی

عمیقی کشید. بعد با آرامش بیشتری گفت: شام 

 دم. تا اون موقع، استراحت کن.سفارش می

 های مارپیچ و پهن تهِ سالن رو نشون دادبا دست پله

رفت. کتش رو از روی کاناپه ی باال میکه به طبقه

داد، سمت که گردنش رو ماساژ میبرداشت و درحالی

در خروج رفت. من موندم و یه دنیا سوال. منظور سعید 

تونست باشه؟ اون کاری که فاتح رو زمین زده چی می

بود، چی بود؟ سعید چطوری به مقصودی بدهکار شده 

اومد؟ مامان واقعاً بعد از کجا میهمه ثروت از بود؟ این
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تر از همه، عروسی با سعید، خیانت کرده بود؟ مهم

 کار کنه؟خواست با سعید چهرادین می

های خواب یکی از اتاقدو سه ساعت بعد، روی تخت

ای به در خورد و ی دوم دراز کشیده بودم که تقهطبقه

 صدای سعید اومد: شام رو آوردند.

 ب دادم: میل ندارم.سقف، جوابهخیره

خواستم و مسخرگی این اوضاع، حالم رو بدتر کرد. می

ترین کارم، خبری چند ماه قبل که سختبرگردم به بی

چپ نگاه کردن مردم بود. حاال دیگه زخمم تحمل چپ

ترین مشکلم بود و نگاه رادین بهش ته دلم اهمیتکم

م. خبر لرزوند... رادین... دوباره یادش افتاده بودرو می

نداشت کجام، با پدرم خصومت شخصی داشت و حتماً 

دونست. در اتاق باز شد من رو مقصر فراری دادنش می

و سعید با سینی غذا داخل اومد. پالتو و شالم رو 
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درآورده بودم و موهام محکم پشت سرم بسته شده 

بود. نگاهش به من، با اولین نگاهش توی پارکینگ 

تفاوت نبود. سر جام شرکت فرق داشت. سرد و بی

نشستم و پاهام رو جمع کردم. سینی رو جلوم روی 

تخت گذاشت و بوی برنج زیر دماغم زد. گفت: یه 

 شی.چیزی بخور، بهتر می

های غذا و نوشیدنی نگاه کردم. سعید به ظرف

طرف سینی روی تخت نشست و به من زل زد. اون

 پرسید: سردته؟

فاژها تا همین چند با سر رد کردم. معلوم بود که شو

ساعت پیش خاموش بودند. گفتم: اینجا زندگی 

 کنی؟نمی

 نه. -

 ای داری؟ی دیگهزن و بچه -
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 کمی طول کشید تا جواب بده: بچه نه.

 کجا رفته بودی؟ -

شد!... رفته بودم خلوت کنم، وگرنه مخم منفجر می -

 بخور.

جا کردن برنج توی قاشق برداشتم و مشغول جابه

خودش دوباره سکوت رو شکست: کِی با  ظرف شدم.

 هم آشنا شدید؟... کجا؟... چطوری؟

طوری به شه. من دنبال کار بودم. همینچند وقتی می -

 پست هم خوردیم. 

 دوستید یا عقد؟ -

 عقد. -

 نفسش رو فوت کرد.
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قاشقی از برنج رو توی دهان گذاشتم و بعد از قورت 

اون طلبی که مقصودی ازت داشت، چی دادن، گفتم: 

 بود؟

 تو از چه طریقی فهمیدی؟ -

 ضارب زیر گوش من گفت. -

هاش پیدا شد و باالخره جواب داد: یه رد فشار دندون

توافقی کرده بودیم که نشد عملی کنم. درست پیش 

نرفت. چند سال بعدش که سری تو سرها درآوردم، 

رو تو. مقصودی رد مادرت رو گرفت، دست گذاشت 

زخمیت کرد و حرفش رو پخش کرد که به گوش من 

خواست با خواست من رو بکشه بیرون. میبرسه. می

 تهدید تو، برگردم سر توافق.
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ی دست هر الابالی شده بودم. سعید حرفش رو بازیچه

کردم تموم کرد: که برگشتم... حتی با اینکه خیال می

 دخترم نیستی!

انگار منتظر بود که تشکر کنم. ابروش باال رفته بود و 

قاشق رو پایین گذاشتم و روم رو برگردوندم. از جا 

کنم. غذات رو بخور، ت نمیبلند شد و گفت: خسته

استراحت کن. وقت واسه حرف زدن زیاده... از این به 

 بعد، من دیگه هستم.

پس با خودش خلوت کرده بود که تصمیم بگیره. 

یا... بردن من کنار  تصمیمش موندن کنار من بود...

خودش؟! بین این دو تا، زمین تا آسمون فرق بود. به 

 سرویس اتاق اشاره کرد و ادامه داد: پکیج روشنه.

پا پا و اونسر تکون دادم. داشت برای رفتن این

 کرد. باالخره گفت: گشنه نمون.می
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اراده گفتم: و سمت در چرخید. قاشق رو برداشتم و بی

 مادرم...

د و برگشت. ادامه دادم: از وقتی من یادمه، متوقف ش

کس نبود. تا همین چند هفته پیش، هیچ مادرم با هیچ

 خبری از فاتح نداشت. فاتح خودش زن داره.

ی نگاهش رو پایین انداخت. دستی روی چونه

ها اش کشید و پرسید: منظورت از این حرفشدهاصالح

 چیه؟

چنگ انداخت.  شونه باال دادم و بغض ناگهانی به گلوم

دونستم چرا گفتم. من تمام عمرم یه خودم هم نمی

گفتند هیچوقت ی کامل رو کم داشتم. مگه نمیخانواده

هام دیر نیست؟ سعید طرف در رفت و من روی چشم

دست کشیدم. قبل از باز کردن در، گفت: بذار ببینیم 

 چی به نوبت.اوضاع از چه قراره... همه
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پشتم تکیه دادم. بیرون رفت  هایپلک زدم و به بالش

و من دنبال معنای پشت کلماتش رفتم. شاید اون هم 

اعتقاد داشت. دلم گرم شده بود؛ « فرصت دوباره»به 

اما همون لحظه صدای چرخش کلید توی قفل در، من 

رو به حال برگردوند. در اتاقم رو قفل کرده بود، هیچ 

یقاً دونستم دقی ارتباطی نداشتم و حتی نمیوسیله

کجام! با این حال، چیزی که توی جیب شلوارم بود، 

کرد. به سینی غذا نگاه کردم. شوهرم دلم رو قرص می

روی پیشونیم سالح گذاشته بود و پدرم زیر گلوم. هر 

کردند که انگار منظوری نداشتند! دو جوری وانمود می

 من وسط چه لجنی گیر کرده بودم؟
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ها پایین رفتم، با دست به میز پذیرایی همین که از پله

جلوی یکی از دیوارها اشاره کرد و گفت: صبحونه 

 حاضره.

رسید که دونستم؛ ولی به نظر نمیهنوز ساعت رو نمی

ی سالن هم خواب بود. صبح زود باشه. ساعت ایستاده

 پرسیدم: ساعت چنده؟

شد، به ساعت لند میکه از روی صندلیش بدرحالی

 وبیست.مچی چرمش نگاه کرد و گفت: ده

پیراهن و شلوارش رو عوض کرده بود و من هم از بین 

ی توی کمد، یه شومیز و شلوار انتخاب های زنونهلباس

م بود. سمت میز راه افتاد و کرده بودم که تقریباً اندازه

 من گفتم: من میل ندارم.
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 نخوردی. شه. دیشب هم درست غذامگه می -

از این اداهای پدرانه خسته بودم. ابرو باال دادم و 

 نفسم رو فوت کردم. اصرار کرد: بشین پشت میز!

نگاهی به اطراف انداختم و سمت میز رفتم. همراهم 

های نزدیک به هم، انتهای میز اومد. روی صندلی

های تنم مال کیه؟ زن نشستیم. پرسیدم: لباس

 جدیدت؟

های آماده روی میز انداختم که خوراکیو نگاهی به 

ی من و مامان نداشت. جواب داد: شباهتی به صبحانه

من زن رسمی ندارم، به جز مادرت... که اون هم طالق 

 غیابی گرفته.

دونستم چرا؛ اما حرفش حالم رو بهتر کرد. به جز نمی

ها رو ای نداشت. تمام این سالما خانواده

ی جدا نداشت. ا خانوادهگذرونی کرده بود؛ امخوش
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های استوایی توی بشقاب ریختم. خودش کمی از میوه

هم مشغول خوردن بیکن شد. چنگال رو توی دهان 

 گذاشتم و درحال جویدن گفتم: تلفن اتاق قطع بود!

به روی خودش نیاورد. کمی بعد تست برداشت و 

گفت: دیروز من رو شوکه کرد. واقعاً انتظارش رو 

 ری پیش بره. تمام روز گیج بودم.طونداشتم این

ای از قهوه خوردم که گرم بشم. نگاهش کردم. جرعه

ادامه داد: شبم با فکر و خیال گذشت. واسه اینکه 

بخشم. مشکلم با فاتح و سراغت نیومدم، خودم رو نمی

مادرت بود، کشوندم به تو. فراموشت کردم. دختر 

 خودم رو فراموش کردم!

ام فشار دادم. برای خودش هچنگال رو بین انگشت

داد. اضافه کرد: نباید حرف مادرت رو باور سر تکون می
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بردم... هنوز هم دیر کردم. باید تو رو با خودم میمی

 نشده...

هام خیره شد. چند ثانیه به سکوت گذشت. به چشم

شنیدم و واردی میای از آدم تازههای تازهحرف

ن بدم. خودش العملی نشودونستم باید چه عکسنمی

کنم. برمت. حساب زخمت رو تسویه میگفت: می

 کنیم.صورتت رو جراحی می

هام ناخودآگاه ام رو بستم و انگشتهای بازموندهلب

خواست زخمم رو ازم بگیره. سمت جای زخم رفت. می

موندم؟ بعد از عمل، من همین آدمی که هستم، می

 گفتم: من...

. گفت: نگران دستش رو باال گرفت که سکوت کنم

 بریم.مادرت نباش. اگر مهین بخواد، اون هم می
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کردیم و من مشغول حالجی همچنان به هم نگاه می

اش جدی بود و به نظر هاش بودم. چهرهکردن حرف

کم باز شد و نگاهم رسید که دروغ بگه. صورتم کمنمی

تر و ارنگرو به غذاهای روی میز دادم که انگار حاال رنگ

بوتر شده بود. سکوت و آرامش، فضای صبح رو خوش

پر کرده بود. سعید منتظر تأیید من بود. سر کج کردم و 

شونه باال دادم. دوباره مشغول خوردن شد و شروع 

آی. هاش: فعالً تو با من میکرد به تعریف کردن برنامه

کنی، هر چی ی اصلیم. اتاقت رو مرتب میریم خونهمی

دی، بعد به کارهای دیگه داشتی سفارش میالزم 

ریم کانادا... اگر مونیم. میرسیم. زیاد ایران نمیمی
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نخوای، یه کشور دیگه. هر دانشگاهی که خواستی، هر 

 شغلی که خواستی...

 من طراحم. -

 دی.این هم بد نیست. همین رو ادامه می -

ناخودآگاه لبخند پررنگی روی صورتم نشست و به 

ید هم منتقل شد. دوباره شروع کردم به صورت سع

ای بود، اگر کنندهوگوی دلگرمخوردن. گفت

هام نداخت و دندونها من رو یاد رادین نمیسوسیس

شد. سعید دوباره به حرف اومد: از جویدن متوقف نمی

ی جدید عقدی ثبت نکردید که طالق بخواد. شناسنامه

 گیرم برات.می

 و گفتم: شناسنامه؟ لقمه رو به زور قورت دادم

تا طعمه کردن تو پیش رفتند. حتماً شناسنامه و  -

 مدارکت رو گرفتند.
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کدوم از مدارکم دست خودم نبود. حق داشت. هیچ

تری رو پرسیدم: سرم رو پایین انداختم و سوال مهم

 هاش... خبر داری؟دست دانیال... انگشت

 کمی طول کشید تا بگه: خبر دارم.

یه. چرا با همچین آدمی دونم کار مقصودمی -

 ای حدی داره!وبرخاست داری؟ هر بدهینشست

این بار جواب دادنش بیشتر طول کشید: 

ها رو سال تا سال وبرخاست ندارم. این آدمنشست

 ام...بینم. من تازه برگشتم ایران، پی یه کارینمی

کنی؟... سرم رو بلند کردم و گفتم: خود تو هم می

 ...انگشت بریدن و قتل و

 تو کار ما... -

 کار شما دقیقاً چیه؟ -
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- ... 

ونقلید. دارید های حملتون درگیر شرکتهمه -

 کنید؛ اما چی؟ترانزیت می

- ... 

 مخدر؟ ارز و طال؟ اسلحه؟ اعضای بدن؟ -

 نه! من کاری با آدم مادم ندارم. -

بقیه رو انکار نکرده بود. آب دهانم رو قورت دادم و 

ای از قهوه ی دیگهکردم. جرعهشجاعتم رو جمع 

ای گفتم: دیروز گفتی اون بچه مُرده. خوردم و با سرفه

هاش مال وقتی بچه بود بالیی سرش اومده؟ انگشت

 اون موقع است؟... مشکلت با دانیال چی بود؟

مشکل ما بچه نبود، فاتح بود. من اون موقع پادوی  -

ودی فاتح بودم. فاتح به مقصودی پاتک زده بود، مقص

زد. فهمید من هم از در میدر و اوندنبال تالفی این
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دست فاتح شکارم، من رو کشوند خلوت، با هم توافق 

 کردیم.

 که تو به فاتح نارو بزنی؟ -

سعید حرکتی به سر و دستش داد و روی صندلیش 

 تر نشست.راحت
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ون های فاتح رو پنهجواب داد: من فقط دو تا از کامیون

کردم که سر وعده به مقصد نرسه، همین. تمام کار من 

 ی هرزگی پدرشه!همین بود. دست اون بچه، نتیجه

شاید خود فاتح هم همین نظر رو داشت که انقدر 

اومد. به صورت سعید خیره جلوی رادین کوتاه می
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داد چی به روز رادین اومده. شدم که اهمیتی نمی

آلبوم بود،  ای که عکسش تویصورت معصوم بچه

گناهِ توی عکس هام ظاهر شد. دانیال بیجلوی چشم

دونست قراره چه که اون موقع انگشت داشت و نمی

ام اتفاقی براش بیفته. حس بدی سراغم اومد. معده

تیر کشید. نفسم سنگین شد. سعید دوباره شروع کرده 

بود به خوردن صبحانه و رادین یه  جایی اون بیرون 

زد. بغضم رو پس زدم و دست و پا می توی فکر انتقام

به ظرف سوسیس نگاه کردم. دست سعید روی ظرف 

نشست. بلندش کرد و با انبر بشقابم رو پر کرد. با 

 تأکید گفت: یه لقمه بخور.

شدم، گفتم: سیر که بلند مینفسی گرفتم و درحالی

 شدم.
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رسید: مهین از میز فاصله گرفتم. صداش به گوشم می

 رگت کرده که جون نداری.طوری بزاین

ها روی صورتم دست کشیدم و سمت یکی از پنجره

ای از حیاط بود و روش گوشهرفتم که نمای روبه

تر شمشادهاش. چند دقیقه بعد، صدای سعید از نزدیک

 اومد: دو سه ساعت کار دارم.

ای چرخیدم. کت مشکیش رو از روی کاناپه

مونی تا من داشت. اضافه کرد: یه کم تنها میبرمی

 ریم خونه.ردیف کنم. وقتی برگشتم، با هم می

بالتکلیف سر تکون دادم. کت رو روی ساعد انداخت و 

سمت خروجی رفت. دنبالش حرکت کردم. کلید رو 

کنم، واسه خاطر امنیت نشون داد و گفت: اگر قفل می

 خودته.
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شک داشتم؛ اما مخالفتی نکردم. باید به فکرهای توی 

دادم. ماشین رو جلوی همین در ون میسرم سر و سام

های باریک پارک کرده بود. بیرون زد. از پشت شیشه

در، دیدم که قفل کرد و سمت ماشین رفت. نفسم رو با 

آه بیرون فرستادم و کاری رو کردم که به نظرم درست 

بود. به شیشه کوبیدم تا برگرده. نگاهی به در انداخت 

: مامان حتماً نگرانه. و برگشت. بازش کرد. فوراً گفتم

 شه بهش زنگ بزنم؟نمی

به گوشی توی دستش نگاه کردم. گفت: حتماً فاتح 

 کنه.خطش رو کنترل می

ریم سراغش. گردنش رو کج کرد و ادامه داد: بعداً می

 بریمش. خب؟با خودمون می

اپ یه پیام زنم. فقط تو واتسپس زنگ نمی -

 دم. خط اعتباری نداری؟می
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 شید و گفت: باشه.نفس عمیقی ک

یه گوشی دیگه از جیب کتش درآورد و دستم داد. 

رفتم، که سمت ماشین میسری تکون دادم و درحالی

 اپ رو باز کردم.واتس

 26فصل_خورده_خط#

 

. 

ی مامان نبود. نوشتم ای که ذخیره کردم، شمارهشماره

بینمت. مامان من کمندم. حالم خوبه. به زودی می»

معنی «. نمک بخورباش. غذا رو بیمراقب خودت 

دونستم و خودش! کنار ی آخر رو فقط من میجمله

اومد. گفت: ماشین ایستادم. سعید داشت طرفم می

 کسی کاری به مادرت نداره، نترس.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

نگاهش کردم. با اطمینان بیشتری گفت: راضیش 

 کنم با ما بیاد.می

ز بغض دوباره گلوم رو گرفت. به زحمت گفتم: من به ج

 مادرم کسی رو ندارم.

ام رو گرفت و مقابلم ایستاد. اولین باری هر دو شونه

هاش رو روی کرد. دستبود که پدرم من رو لمس می

بازوهام حرکت داد و گفت: از این به بعد، من هم 

ذارم کنم. دیگه نمیها رو جبران میهستم. اون سال

 تنها بمونید.

اضافه کرد:  انگشت مرددم روی ارسال لرزید. سعید

کنم. دوباره خانواده من اشتباه بدی کردم. جبران می

 شیم.می

با حرکت سر، روی حرفش تأکید کرد و من پلک بستم. 

پلک باز کردم و از رؤیا بیدار شدم. رؤیاهای کودکی و 
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های سعید محمدی بیرون نوجوونی و جوونیم که از لب

رآورد، پر هام رقصید، دو تا بال داومده بود، مقابل چشم

کشید و سمت آسمون رفت. من موندم و حسرت 

ی ارسال رو لمس کرده ها و انگشتی که دکمهواقعیت

کدوم از این آرزوها و رؤیاها، نه زخم صورت بود. هیچ

های رادین رو کرد و نه انگشتمن رو پاک می

ها شد، آدمگردوند. گذشته هیچوقت تموم نمیبرمی

هیچوقت خانواده شدند، ما هیچوقت عوض نمی

 شدیم.نمی

برای سعید سر تکون دادم و گوشی رو سمتش گرفتم. 

نگاهی به پیام ظاهراً معمولیم انداخت که همون لحظه 

سین خورده بود. برنامه رو بست و گوشی رو توی جیب 

برگردوند. با دست خونه رو نشون داد و طرفش راه 

م و افتاد. همین که پشت کرد، دستم رو از جیب درآورد

شده رو زیر ماشین کوبیدم. سمت سعید ردیاب روشن
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هام نشست. دوران پا تند کردم و اشک پشت پلک

ها تموم شده بود. وارد خونه اعتماد کردن من به آدم

شدم و سعید در رو دوباره قفل کرد، لبخندی زد و طرف 

ماشین برگشت. کنار ماشین برام دست تکون داد. 

عید پشت فرمون نشست ام چکید. ساشکی روی گونه

کم توی مسیر منتهی به در دور شد. تا بیرون و کم

رفتن ماشین از خونه، خیره موندم. پدرم من رو زندانی 

به سمت سرنوشت آخر،  GPSکرده بود و من با 

راهیش کرده بودم. پدری که از وقتی خودم رو شناخته 

کشیدم. پدری که مسبب بودم، انتظارش رو می

هام روونه بود. بغضم شکست و اشک های بزرگمصیب

شد. روی صورت دست گذاشتم و خودم رو خالی 

 کردم.
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ها و آشپزخونه و توی خونه راه رفته بودم، به اتاق

پاسیو سرک کشیده بودم و حاال از بیکاری روی همون 

دونستم ساعت چنده. حتی نمی تخت دیشب ولو بودم.

اون بیرون چه خبر بود؟ کدومشون به این خونه پا 

ذاشت؟ رادین یا سعید؟ اگر سعید متوجه ردیاب می

جور پدرها آورد؟ من اینشد، چه بالیی سر من میمی

شناختم. اگر جور پدری رو نمیشناختم! من هیچرو نمی

داد تا زنده افتاد، قطعاً آدرس من رو نمیگیر رادین می

ش دارند. رادین قبل از پیدا کردن من، بالیی سر نگه

کردم و آورد. بعد خودم مداخله میسعید نمی

ذاشتم کار به جاهای باریک بکشه. ممکن بود نمی

سعید آدرس من رو نده و من توی این خونه گیر 
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بیفتم؟ سر جام نشستم و بالش رو توی بغلم گرفتم. 

اصالً رادین پیگیر من سرم رو توش فشار دادم. 

شد؟ یا حاال که سعید رو گیر انداخته بود، دیگه می

ای نداشتم؟ توی بالش جیغ کشیدم و براش فایده

اش روی اعصابم سوهان کشید. سرم رو صدای خفه

های عقب بردم و بالش رو پرت کردم. حرکت لب

شد. شاید من رو رادین روی پوستم، از مغزم پاک نمی

که وقتی پاش افتاد، به نفع اون قدم خام کرده بود 

کننده نقش تونست انقدر قانعبردارم! یعنی یه مرد می

هام بازی کنه؟! دستی بین موهام کشیدم که روی شونه

ریخته بود. همون لحظه صدایی از بیرون اتاق به 

 گوشم خورد.

هام رو تیز کردم. ممکن بود که صاف نشستم و گوش

ستاده باشه؟ شاید هنوز هاش رو اینجا فرسعید آدم

شک داشت که دخترشم. ضربان قلبم باال رفت و با 
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ای، از جا بلند شدم و ی دیگهشنیدن صدای آهسته

های مستقیم سمت گلدون روی عسلی رفتم. گل

مصنوعی رو بیرون کشیدم و گلدون رو محکم گرفتم. 

به طرف پنجره رفتم. به در حیاط و پارکینگ دید 

شد. برگشتم و ون خونه دیده نمیکس بیرنداشت. هیچ

ی میز آرایش وسط اتاق ایستادم. به خودم توی آینه

وواج. باید خونسردیم دست و هاجبهنگاه کردم، گلدون

کردم. نفسی گرفتم و به طرف در رفتم. به رو حفظ می

دیوار کنارش تکیه دادم. صداها از اون طرف در بیشتر 

رد. آب دهانم رو کشده بود. کسی داشت در رو باز می

قورت دادم و همین که چفت در باز شد، گلدون رو باال 

گرفتم؛ ولی کسی داخل نیومد. آهسته از دیوار کنار در 

فاصله گرفتم که سرکی بکشم. ناگهان لگدی به در 

کوبیده شد و من با جیغ گلدون رو سمت سر مردی 

هاش رو طرف پرت کردم که پشت در بود. دست
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رو صدا زد. نه خودش رو سرش برد و اسمی 

 شناختم و نه اسم رو.می

ای به مرد، از اتاق بیرون به اطراف نگاه کردم و با تنه

هدف توی راهرو دویدم. صدای مردهای زدم. بی

شد. با سرعت روی ها شنیده میای از پایین پلهدیگه

 کردند.ها حرکت میپله
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م و به هر طرف چشم هام فشار دادسرم رو بین دست

شدم. به ها پنهان میچرخوندم. باید توی یکی از اتاق

سمت یکی از درها دویدم و خودم رو توی اتاق ساکت 

و سرد انداختم که خالی بود. در کمد رو آهسته باز 

کردم تا چیزی برای دفاع از داخلش پیدا کنم. چیزی 
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گال ی فلزی رنبود. لعنت فرستادم و ناله کردم. به میله

چنگ انداختم و سعی کردم بیرون بکشم. صداهای 

وار من برای راهرو بیشتر شده بود و حرکت دیوانه

درآوردن میله، نتیجه نداشت. کسی به در کوبید و 

های من بیرون زد. با آخرین توان به میله فشار چشم

کردند آوردم و حرکتش دادم. داشتند در اتاق رو باز می

آره. ی در زیاد دووم نمیل سادهدونستم که قفو من می

ای که به سینه آهسته در کمد رو بستم و با میله

 چسبونده بودم، منتظر هر اتفاقی موندم.

در اتاق با شدت به دیوار بغلش کوبیده شد و 

سروصدای مردونه باال گرفت. وارد اتاق شده بودند. 

هام رو به شماره شنیدم که نفسها رو میصدای قدم

. کسی پشت در کمد ایستاد و من میله رو نداختمی

ی ضربه زدن کردم. در ناگهان باز شد. صدای آماده

دادم بلند شد و میله رو کوبیدم. مرد کنار کشید و سعی 
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هام رو بگیره. مرد دوم به کمکش کرد با بدوبیراه دست

هام درآورد. دوباره داد زدم اومد و میله رو از بین دست

خونه کمک خواستم که سر برسه و و از آدم خیالی این 

 من رو نجات بده.

ها پرت شد و مردها بازوهام میله با صدا روی سرامیک

رو به طرف بیرون اتاق کشیدند. توی چهارچوب در 

هلم دادند و اولین چیزی که جلوی چشمم ظاهر شد، 

هیکل زخمی و خونی دو نفر روی زمین بود. دوباره جیغ 

اهم به رادین و سامی و دو کشیدم و سر بلند کردم. نگ

نفر دیگه افتاد که همگی به سمت ما سالح گرفته 

 بودند. رادین داد زد: کنار وایسا!

پرتی مردهای ناآشنا به خودم اومدم و از حواس

استفاده کردم. توی راهرو دویدم و خودم رو به دیوار 

چسبوندم. مردها سالح کشیدند و خواستند وارد اتاق 
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صدای شلیک پیچید و در و دیوار به هم قبلی بشند که 

ترین اتاق انداختم و کوبیده شد. خودم رو داخل نزدیک

بازوهام رو دور خودم پیچیدم. سروصدای شلیک و 

شد. به دیوار تکیه فحش همچنان از بیرون شنیده می

هام رو گرفتم تا قلبم از سینه بیرون نزنه. دادم و گوش

 لرزوند.م رو میفکر رادین اون بیرون، تمام بدن

هام رو از روی باالخره صداها خوابید و من دست

هام بلند کردم. در اتاق باز شد و سعید توی گوش

رحم. چهارچوب ایستاد. نگاهش تیز بود و سکوتش بی

هام رفت. حتماً بالیی سر رادین و دستم سمت لب

هاش اومده بود. قدمی به عقب برداشتم و دلم فرو آدم

وقع، دستی سعید رو کنار زد. مردها ریخت. همون م

 بازوهای سعید رو گرفتند و با خودشون بردند.
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ی رادین، باختهکسی داخل اومد. با دیدن صورت رنگ

هام به لرزش افتاد، به طرفش دویدم و مردمک

هام رو دور گردنش انداختم. بازوهاش دورم دست

قلبش روی حلقه شد و بلندم کردم. حس ضربان 

ی من، کافی بود تا پلک ببندم و نفس راحتی سینه

بکشم؛ اما بالفاصله یادم افتاد که تمام کارهاش یه 

بازی مزخرف بوده تا از طریق من به سعید برسه. سرم 

 هام آهسته پرسید: خوبی؟رو عقب کشیدم. جلوی لب

اخم کردم. من رو زمین گذاشت. جوابم بهش یه سیلی 

های اون طرف در رو توی بود که آدمتوی صورتش 

راهرو پراکنده کرد. رادین کامل داخل اومد و در رو 

کرده به من چشم دوخت پشتش بست. با ابروهای گره
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و من سیلی دوم رو زدم. هر دو مچم رو گرفت و طرف 

خودش کشید. چرخشی به گردنم دادم تا موهام رو 

طوری عقب بدم. به هم خیره بودیم. آهسته گفت: این

 کنی؟استقبال می

 مثل خودش آهسته گفتم: من بازیچه نیستم.

 کاره است؟تقصیر منه که بابات همه -

 دونستی؟از کِی می -

هام رو هام رو پایین آوردم و سعی کردم مچدست

 بیرون بکشم. ادامه دادم: از وقتی اومدم استخدام؟

 نه. -

 قبل از عقد؟ -

چیزی نگفته بود. تو  دونست؛ ولی به مننه! فاتح می -

 خودت گفتی.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 من؟ -

کردی اون روزی که واسه طالق اومده بودی. فکر می -

فاتح پدرته... من شنیدم... مجبور شد برام توضیح 

 بده.

بعد هم تو من رو کشوندی تو اون انباری، پیشنهاد  -

 کار دادی!

هام از تقال ایستاد. سکون و سکوت به اتاق دست

ا رو روی پوست ساعدم هبرگشت. لمس دستکش

اومد. جلوتر اومد و حس کردم که داشت باالتر می

تر گفت: من حواسم بهت بود. دورت بودم. آهسته

 ذاشتم بهت آسیب بزنه.نمی

دورم بودی؟ کجا؟... کجا بودی؟... من ردیاب رو  -

 روشن کردم که تونستی بیای.

 زد.پدرت بود. بهت آسیب نمی -
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 زد.ش زده بود، باز هم میزد. قبالً با رفتنمی -

هام از دو طرف به پایین کشیده شد و ساکت شدم. لب

حق نداشت به خاطر اهداف خودش، من رو با مردی 

ها پیش از زندگیم رفته بود. با رو کنه که سالروبه

دست کنارش زدم و گفتم: کارت با من تموم شده. 

 خوام برم پیش مامانم.می

تش رو روی دستگیره جمله سوالی نبود. رادین دس

 گذاشت و گفت: تو هنوز زن منی!

 کنه.نه! هیچکس زنش رو طعمه نمی -

 کمند! -

 خوام برم پیش مامانم.می -

هام خیره شد و با آه، دستش رو از روی به چشم

 دستگیره برداشت.
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زباله بود. سامی جا پر از خرابی و خردهبیرون رفتم. همه

های رادین روی سر زد. دو تا از آدمف میبا تلفن حر

ها تکون سعید سالح گرفته بودند که از جاش روی پله

نخوره. به همون طرف حرکت کردم و کنارشون 

ایستادم. سعید سر چرخوند و با تأسف برام سر تکون 

داد. حتماً فهمیده بود که لو دادنش کار من بوده. 

دیشون من هام دادم و پرسیدم: فرستافشاری به لب

 رو بکشند؟

 ها رو به کشتن دادی!فعالً که تو اون -

های رادین گرفتار بودند، نگاه به مردهایی که بین آدم

کردم. یکی رو با گلدون زده بودم و یکی رو با میله. 
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والش بودند. صدای سعید رو شنیدم: بقیه هم آش

 ها سر رسیدند...وقتی این

ها رو ادامه داد: بچهمنظورش به رادین و سامی بود. 

 فرستادم تو رو ببرند یه جای امن.

 جای گروگان؟ -

دوباره سرش رو به طرفین تکون داد. سامی نزدیک 

شد و گفت: با تهدید جات رو گفت. اگر دیرتر رسیده 

 بودیم...

جمله رو تموم نکرد. هر دو به سعید خیره شدیم. 

پوزخند زد و روش رو برگردوند. روی سر و وضعش 

چرخوندم. هیچ زخمی برنداشته بود. حتی چشم 

هاش خاکی نبودند. رادین بدون درنظر گرفتن لباس

کرد. دستی به سرم کشیدم و از من کاری باهاش نمی

 ها پایین رفتم.پله
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 27فصل 

ی کوکو رو توی سینی خالی کردم و صدا زدم: تابه

 مامان! بیا، حاضره.

های تاقش شنیدم و سراغ نونرو از ا« اومدم»صدای 

ساندویچ رفتم. دیشب کنار سعید بودم و امشب کنار 

مامان. رادین نتونسته بود جلوم رو بگیره؛ ولی دم در 

خونه سه نفر رو کاشته بود که نگهبانی بدند. انگار که 

سرنوشت من و مامان برای بقیه اهمیتی داشت! 

و مقصودی که بعد از خبرچینیش برای سعید، پاش ر

بیرون کشیده بود. سعید هم که توی مشت رادین بود. 
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من دیگه برای کی مهم بودم؟! صدای مامان به گوشم 

 ات لقمه بگیر. از ظهر سر پاست.خورد: واسه راننده

مشغول ساندویچ درست کردن برای سه نفر پایین 

شدم و سمت در باز اتاق نگاه انداختم. مامان مثل 

زد. لبخندی از رج می همیشه پشت دار نشسته بود و

 شی، بیا.هام اومد و گفتم: خسته میآرامش روی لب

کنه. از وقتی رفتی، این قالی من رو خسته نمی -

کنیم، زنیم، درد دل میهمدم منه. با هم گپ می

 گیم...خاطره می

ها چپوندم و خندیدم. کاهو و خیارشور رو هم توی نون

ها و بطری داخل نایلون پیچیدم. با سینی ساندویچ

نوشابه سمت آیفون رفتم و برش داشتم. بلند گفتم: 

 داوود!

 طبق انتظارم، چند ثانیه بعد جواب داد: بله؟
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 بیا باال، غذا ببر، گشنه نمونید. -

دیم. همبرگرهای سر یه چیزی سفارش می -

 خیابونتون خیلی...

 بیا ببر! -

 باشه. -

گذاشتم. به در رو باز کردم و گوشی رو سر جاش 

چهارچوب در اتاق مامان تکیه دادم و به حرکت 

هاش نگاه کردم. باالخره پرسید: توی دست« شانه»

 چرا نگفتی شوهرت هم شام بیاد؟

هاش از حرکت ایستاد و سمتم سکوت کردم. دست

دونست دنیایی که من برگشت. خودش بهتر می

اشتباهی واردش شدم، دنیای آرامش نیست؛ ولی 

کنه از هر راه دم چرا آرومه؟ چرا سعی نمیفهمینمی

 ممکن من رو بیرون بکشه؟! دوباره گفت: با هم قهرید؟
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پیشونیم رو خاروندم. ادامه داد: چرا هیچ حرفی از 

 زنی؟زندگیت نمی

 مامان... زندگی من... -

صدای زنگ در واحد، حرفم رو قطع کرد. چرخیدم و 

و دنبالم  سمت در خونه رفتم. مامان هم بلند شده بود

اومد. پشت در، داوود ایستاده بود. سینی رو طرفش می

گفتم گرفتم. تشکر کرد و گفت: تو زحمت افتادید. می

 سجاد بپره یه چیزی بگیره.

مامان به جای من جواب داد: زحمتی نیست. نوش 

 جان.

و کنارم ایستاد. داوود جلو اومد که سینی رو بگیره. 

 پرسیدم: از دیروز بهتری؟

پشت سرش دست گذاشت که ضربه خورده بود. به 

 گفت: بهترم. چیزی نبود.
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جونش جلوی سپر ماشین، از ی بیدیدن پاها و چهره

رفت. نگاه مستقیم مامان به صورت داوود یادم نمی

 بود. پرسید: چند سالته پسرم؟

هام رو روی هم فشار دادم. داوود که کمی و من پلک

مامان جواب داد:  گیج شده بود، با نگاهی به من و

 وهفت.بیست
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 مامان فقط سر تکون داد و آهسته گفت: نوش جان.

و من صدای آه کشیدنش رو شنیدم. داوود دوباره 

تشکر کرد و رفت. در رو بستم. مامان برای 

های هاش رفت و من به حرفوشوی دستشست

سعید فکر کردم. پسری در کار بود که مامان فقط 
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دونست. نه اسم و نه عکس و نه ش رو میسن

ای؛ وگرنه تا االن پیداش کرده بود. وقتی از نشونه

شویی بیرون اومد و شروع کرد به خشک کردن دست

 هاش، پرسید: کار و بار شرکت چطوره؟دست

بافت نذاشته بودم. ها بود که پام رو به سربانهفته

 کنم.جواب دادم: اونجا کار نمی

وی هم رفت و طرف میز اومد. دوباره صورت مامان ت

 پرسید: چرا؟ نکنه گفته حق نداری کار کنی؟

های نگرانش خیره شدم. یه گوشه تنها مونده به چشم

کرد. حق نداشتم یه بار دیگه با بود و با قالی درد دل می

کاری حالش رو پریشون کنم. تمام اون ندونم

یه تنه زد، در مقابل هایی که سعید در موردش میحرف

پولی و مریضی و درد بزرگ کردن من توی بی

ی مامان هم هاش، چیزی نبود. ما حتی با خانوادهدست
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اومد و ارتباط خاصی نداشتیم. فقط گاهی خاله می

وجور کردم و گفتم: نه. تصمیم رفت. خودم رو جمعمی

هام خواد طرحهام کار کنم. رادین میگرفتم روی طرح

 رو اجرا کنه.

نم رو قورت دادم. صورت مامان باز شد و لبخند آب دها

هاش رو بزرگی زد. با تکون سر تأکید کردم. دست

دورم انداخت و محکم بغلم کرد. کنار گوشم گفت: 

 های قشنگت رو دیدند؟باالخره نقشه

جدا شد. دوباره سر تکون دادم. ادامه داد: آفرین. دلم 

 رو شاد کردی کمند.

تر ری با جریان طالق راحتطولبخند زدم. حداقل این

گفتم که تفاهم کم بهش میاومد. باید کمکنار می

نداریم و بهتره فقط رئیس و کارمند بمونیم. پشت میز 

ناهارخوری نشستیم و مشغول درست کردن ساندویچ 
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پخت مامان تنگ شده بود و شدیم. دلم برای دست

کرد. مامان در حال عطر کوکو حالم رو خوب می

راهه؟ بهگوجه، گفت: پس زندگیتون روبرداشتن 

 نرماله؟

خواستم چیزی بگم که خودش ادامه داد: نرمال که 

 دونم نیست؛ ولی... با هم خوبید؟می

دونی که نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم: تو بهتر می

بیزنس اصلی آقا فاتح چیه. رادین هم... تو همون کاره. 

بکن نکن داره، ره، سختگیری داره، آد، زود میدیر می

 فرسته جلوی در...غول میسه تا نره

با دست پایین رو نشون دادم. مامان پرسید: مگه 

خودتون توافق نکردید؟ مگه خودتون نخواستید؟... چرا 

 انقدر زود دلت رو زد؟
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نگاهم رو به ظرف خیارشور دادم و گفتم: چون دوست 

 داشتن کافی نیست.

مچین لفظی رو و توی دلم به خودم فحش دادم که ه

استفاده کردم. صدای مامان به گوشم خورد: کافی 

 نیست؛ ولی هر چی نباشه، بهتر از یه عمر حسرته.

دستش روی ساعدم نشست. نگاهش کردم. 

 هاش غمگین بود.چشم
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به خاطر همین انقدر ساده با هر تصمیم من موافقت 

ب من ی حسرتش نصیخواست تجربهکرده بود. نمی

هم بشه. من از روز اول بهش گفته بودم رادین دوستم 

میل نیستم. برای مامان فقط داره و من هم به رادین بی
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همین مهم بود که من و رادین همدیگه رو دوست 

 داشته باشیم. لب باز کردم: مامان، رادین...

 بگو کمند. -

 رادین من رو دوست نداره. -

ساعدم حرکت  ابروی مامان پرید و دستش رو روی

ی تونستم دالیلم رو به زبون بیارم. به اندازهداد. نمی

کافی ناراحت شده بود. پرسید: چطور؟ چیزی گفته؟ 

 قهر کردید؟

شونه باال دادم و گازی به ساندویچ زدم. وقتی از جواب 

ندادنم مطمئن شد، شروع کرد به خوردن. نگاهش 

وردیم ی غذا رو توی سکوت خهمچنان به من بود. بقیه

و با هم میز غذا و آشپزخونه رو مرتب کردیم. موقع 

 ها، به حرف اومدم: تو و آقا فاتح...شستن ظرف
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مامان به سرعت در یخچال رو بست و نگاهم کرد. 

 ادامه دادم: با هم در ارتباطید؟

 منظورت چیه؟ -

 وجو و...خبرگیری و پرس -

 گیرم.دخترم عروسشه. معلومه که خبر می -

 ها چی؟توی این سال -

جلو اومد و شیر آب رو بست. بشقاب رو پایین گذاشتم 

 خبر بودید؟گم یعنی... از هم بیو گفتم: می

ای داشتیم کمی معطل کرد و باالخره گفت: اگر رابطه

کردم. تو که من کارت و کاتالوگ و آتاشغال جمع نمی

 افتادی. نه؟هم با دیدنشون به اشتباه نمی

 کردی؟یچرا جمع م -

 شون بودم.های وابستهها و فروشگاهدنبال شرکت -
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 چرا؟ -

 گشتم.پی یه چیزی می -

کرد پسرش سرش رو پایین انداخت. قطعاً خیال می

توی یکی از این مراکز مشغوله. حتماً به خیلی جاها هم 

وسال سر زده بود و مثل همین چند دقیقه پیش، سن

ام کشیدم. از هملت رو پرسیده بود. دستی به چشم

کاره، های مامان و فاتح توی اون ساختمون نیمهحرف

ها در ارتباط شد که توی این سالجوری برداشت نمی

ای پرسیدم: شاید یه بوده باشند. سوالم رو جور دیگه

 وقت بابام هم مثل من برداشت کرده...

شده به من های باریکمامان سر بلند کرد و با چشم 

ح کردم: برداشت غلط... شاید تو نگاه انداخت. اصال

طوری فکر کنه و هم یه جوری وانمود کردی که همین

 بره...
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های مامان درشت شد و من دوباره اصالح کردم: چشم

 ها...چون رفته بود تو کار خالف و این

 خوای چی بدونی؟می -

 کرد بره. نه؟اگر مطمئن بود دخترشم، ولم نمی -

صورتش گذاشت و حرکت هاش رو روی مامان دست

ها متوجه شده بود که خیلی داد. دیگه با این حرف

که هاش رو کنار کشید و درحالیدونم. دستچیزها می

تر گفت: داشت، صریحها رو از روی کابینت برمیسس

من بعد از شوهر کردنم، با فاتح هیچ صنمی نداشتم. 

وجو بوده، کشی بوده، پرساگر چیزی هم بوده، حساب

 اهش و التماس بوده. فقط همین.خو
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دونستم حتماً برای فهمیدن دیگه چیزی نپرسیدم. می

گرفته. اگر من هم به اش سراغ فاتح رو میجای بچه

شدم. اگر رادین ام نمیخیال بچهجاش بودم، بی

کرد... حس گرفت و من رو ترک میی من رو میبچه

ا دو سه ساعت بعد از تلخی سرتاپام رو گرفت که ت

ی من و مامان وگوی شبانهشام هم ادامه داشت و گفت

رو خراب کرد. برای خالص شدن از اون حس، تاپ و 

دامن راحت پوشیدم و همراه هدفون سراغ قالی 

ی مامان رفتم. هدفون رو توی گوش گذاشتم کارهنیمه

های متوالی مغزم رو از زدنو پشت دار نشستم. گره

کرد. از جایی که مامان ول کرده بود، دور میچیز همه

یکی، هماهنگ با دونه، یکیشروع کردم. دونه

ای روی های موزیک. زیاد طول نکشید که سایهضربه

ها جا خوش دیوار جلوم افتاد و بعد دستی پشت چله

هام متوقف شد و سر بلند کردم. رادین با کرد. انگشت
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ه بود و خواننده توی پالتوی بلند مشکی کنار دار ایستاد

 خوند:هدفون می

 ست که افتاده به جانماین ترس چه ترسی

 ترسم اگر دور شوی زنده نمانممی

مامان وسط قاب در ایستاد و به من نگاه کرد. چشمم 

 خوند:سمت رادین برگشت. خواننده همچنان می

 ترسم از این دل، جادو شده باشهمی

 این شیر گرفتار یه آهو شده باشه

هی کشیدم و هدفون رو در آوردم. مامان پرسید: آ

 صدای زنگ رو نشنیدی؟

با سر رد کردم و چاقو رو کنار گذاشتم. بلند شدم. به 

کمرم دست کشیدم و خواستم دلیل اومدن رادین رو 

هاش رو دورم انداخت و هوا دستبپرسم که رادین بی
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محکم به خودش فشار داد. اخم روی صورتم نشست و 

به مامان گفت: عادت کردم، نباشه خوابم  رادین رو

 بره.نمی

مامان به خنده افتاد و جفت ابروهای من باال رفت. 

آم. بعد قرنی ازش جدا شدم و گفتم: من جایی نمی

 اومدم پیش مادرم.

اش الی موهام فرو رفت و گفت: های پوشیدهانگشت

 من چی؟

کرد: تو هام رو روی هم فشار دادم و مامان مداخله لب

 ی فقرا بد بگذرون.هم بمون. یه شب تو خونه

هام رو برای مامان درشت کردم که به روی چشم

خودش نیاورد. رادین برعکس انتظارم جواب داد: اگه 

 عیبی نداره...
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ی مامان با تکون دست رد کرد و گفت: چه عیبی؟ خونه

 خودته.

کم و به صورت رادین نگاه کرد و لبخند زد. نگاهش کم

پایین اومد و به دست چپ رادین افتاد. فوراً چشم 

ذاشت، که روی گلوش دست میبرگردوند و درحالی

 خواب هست.گفت: کمند، تو کمد رخت

نفسش رو بیرون داد و به من چشم دوخت. حاال که 

ی حاالتش بودم. دونستم، متوجه همهچیز رو میهمه

زدم. غره رفتم و همراه مامان بیرون برای رادین چشم

مامان اتاق من رو به رادین نشون داد و رادین داخلش 

 رفت.
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مامان رو حرکت دادم تا کمی از در فاصله بگیریم. 

کنی؟ من اومدم اینجا که ازش دور کار میگفتم: چه

 باشم!

 چرا؟ -

 چون... چون که... -

 شبیه مردهایی که زنشون رو دوست ندارند، نیست! -

 !مامان -

خندید و با هر دو دست، صورتم رو قاب گرفت. 

هام دادم و سمت در رفتم. با خنده چرخشی به چشم

 خیر!بهگفت: شب

 ای دادم: مامان!چرخیدم و اخطار دیگه

 شونه باال داد و گفت: با هم مهربون باشید.
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سرم رو به طرفین تکون دادم و وارد اتاق شدم. کنار 

زد. بخشی هام رو ورق میمیز کارم ایستاده بود و طرح

ها و ابزارآالتم روی میزم بود. مدادها و از طرح

ها هر طرف چیده شده بودند. در رو محکم بستم شاسی

که حواسش رو جمع کنه. سمتش رفتم و آهسته گفتم: 

 همه دروغ خسته نشدی؟از این

سر بلند کرد و با اخم جواب داد: وسط درگیری چپیدی 

 کردم؟کار میم نداره! چهاینجا که در و پیکر ه

 کسی به من کاری نداره... اگه شما بذارید! -

روش رو برگردوند و توی اتاق کوچیکم راه افتاد. 

مشغول جمع کردن وسایل و ابزارم شدم. از پشت 

بافت سرم گفت: به مادرت گفتی قرار طراح سربان

 بشی؟!!
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معلوم نبود چند دقیقه با هم حرف زدند که بحث به 

شیده. نفسم رو فوت کردم و گفتم: پرسید چرا اینجا ک

 کردم!مالی میرم کارخونه... باید ماستنمی

دستش دور کمرم حلقه شد. پوشه رو ته میز انداختم و 

چرخیدم. توی سکوت به هم خیره شدیم. آهسته 

 بافی؟پرسید: از کی می

 از بچگی. -

 صورتش رو جلو آورد و دوباره پرسید: به خاطر پول؟

هاش که مدام هاش دادم و جلوی لبنگاهم رو به چشم

اومد، جواب دادم: اساساً من واسه پول جلوتر می

 کنم، نه؟کار میهمه

ام به رو کردن فیلم و عقد بعدش بود که اون اشاره

هاش کردند به خاطر پول بوده! لبموقع فکر می

 کار؟تر شد و گفت: همهنزدیک
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فتاد و این چندمین بار بود. قلبم دوباره به هول و وال ا

هاش رو شدم. دستداشتم از دست خودم دیوونه می

کنار زدم و سمت کمد دیواری رفتم. یه پتو برداشتم. 

ها رو از زیر روتختی بیرون کشیدم و یکی از بالش

هدف وسط همراه پتو جلوی رادین نگه داشتم که بی

 اتاق ایستاده بود. گفتم: بخواب... نیست که بی من

 بره!خوابت نمی

که تکونی به دستش نداد. روی زمین انداختم و درحالی

ام. رفتم، گفتم: من همین اتاق بغلیسمت کلید برق می

 بی من نترسی یه وقت!

های برق کوچه از خاموش کردم. پوزخند زد. نور چراغ

الی پرده، روی صورتش افتاده بود. از اتاق بیرون رفتم 

برگشتم. مامان چند بار برای و دوباره پشت دار قالی 
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نتیجه هاش بیسوال پرسیدن سرک کشید که تالش

 موند.
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چهل دقیقه بعد، متوجه خمیازه کشیدن مامان شدم و 

دادم، هام از حرکت ایستاد. اگر بیشتر لفتش میدست

برد. فکرم رو از های پذیرایی خوابش میروی کاناپه

قرار بود توی یه اتاق صبح  رادین و اولین شبی که

کنیم، گرفتم و بلند شدم. به پذیرایی سر زدم و آهسته 

 گفتم: سر جات بخواب.

« خیربهشب»هاش دست کشید و دوباره مامان به چشم

گفت. به اتاق خودم برگشتم. رادین روی زمین دراز 

ی بین تخت و میز تحریر. کشیده بود، توی فاصله
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ون بود. پاورچین از کنارش هاش به صندلیم آویزلباس

رد شدم و روتختی رو کنار زدم. دراز کشیدم و نگاهم 

رو دادم به سقف تاریک. به خوابیدن قبل از دوازده 

شب عادت نداشتم، مخصوصاً با وجود رادین توی 

اتاق. به پهلو غلت زدم و به دیوار بغل تخت خیره 

 شدم. صدای آرومش به گوشم خورد: بیداری؟

 موندم؛ ولی جواب دادم: نه!میباید ساکت 

طرف هام رو روی هم فشار دادم و با تکون اونو پلک

تخت، باز کردم. غلت خوردم که هشدار بدم؛ اما با 

اش پشیمون شدم. ما حد برخورد بازوم به پوست سینه

و مرزها رو رد کرده بودیم و برای این اداها دیگه خیلی 

روی تخت بودیم.  دیر بود. حداقل این بار مثل آدمیزاد

نفس عمیقی کشیدم و نگاهش کردم. به پهلو دراز 

گفت. بعد از طالق، کشیده بودیم و کسی چیزی نمی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

برای دنیا مهم نبود که من چند بار با شوهرم بودم... 

 آهسته به حرف اومدم: اون رو روشن کن.

خواب روی پاتختی پشتش رو تکونی خورد و چراغ

ال صورتش رو بهتر روشن کرد. سمتم برگشت. حا

هاش روی ی بینمون رو از بین برد. لبدیدم. فاصلهمی

های من روی پوست گردن و هام قفل شد و دستلب

تر تر شدنش عقبهاش لغزید. برای نزدیکشونه

رفتم. دست زیر تاپم برد و از تنم بیرون کشید. 

تر هاش پایینام فرو برد و لبصورتش رو توی سینه

م الی موهاش جا باز کرد. از قبل هارفت. انگشت

اش روی پوست شکمم نشست بلندتر شده بود... چونه

و از همون زاویه بهم خیره شد. نگاه کردن به 

چیز از ذهن من بپره. هاش کافی بود تا همهچشم

هام، ای به لبی دیگهخودش رو باالتر کشید و با بوسه

 آهسته گفت: بچرخ.
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هام کف اتاق بود و روی شکم لباسنیم ساعت بعد، 

دراز کشیده بودم. بازوهاش چفت بازوهام بود و 

کدوم قصد شکستن سکوت صورتش بین موهام. هیچ

خواستم دور بشه؛ ولی بعد از هیاهو رو نداشتیم. نمی

باالخره بازدم عمیقش موهام رو حرکت داد و فاصله 

گرفت. سر جام چرخیدم و بهش زل زدم که حتی فکر 

خیز شده بود که ند شدن از تخت به سرش نزنه! نیمبل

ی من، سر جاش با نگاهی به صورت و ابروی باالرفته

 برگشت. بازوش رو دراز کرد.
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اش خودم رو جلو کشیدم و سرم رو روی شونه

گذاشتم. بعد از کمی تعلل باالخره حرف پیش کشید: 

 دونستی من دانیالم؟تو می

های من و سعید رو توی پارکینگ شرکت حرف البته که

شنیده بود. برامون کمین کرده بودند. جواب دادم: آره. 

دونستم. چرا هویت پسرداییت رو یه چیزهایی می

 گرفتی؟

- ... 

 چرا گذاشتی همه فکر کنند تو بچگی مُردی؟ -

 شاید چون واقعاً مُردم. -

حرفش ته دلم رو لرزوند. پرسیدم: از ترس 

 ای بابات؟هدشمن

 ی هفت ساله هم امنیت نداره.تو این بیزنس، یه بچه -
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 چطوری کسی نفهمید؟ -

سرم رو کج کردم و از همون زاویه به صورتش نگاه 

ام برداشت انداختم. یه تیکه از موهام رو از روی شونه

هاش گرفت. تعریف کرد: درگیر و بین انگشت

لی های کثیفشون شده بودم. واسه اون سن خیبازی

آوردم. فاتح شدم، دووم نمیزود بود. اگر مخفی نمی

خبر مردنم رو پخش کرد، من رو فرستاد اتریش پیش 

ام. با آشناهاشون زندگی کردم. چند سال دایی و خاله

اش تصادف کردند، من با بعد، وقتی داییم و خانواده

اسم رادین برگشتم ایران. دو سال آخر دبیرستان رو 

ا و دارا اصالً من رو نشناختند. اینجا خوندم. دری

کس نشناخت... از بچگی کسی رادین رو ندیده هیچ

 بود.
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هاش فکر کردم. صورتم جمع شد و به معنای حرف

تمام عمر بین دو اسم معلق مونده بود. دستم رو روی 

دست چپش گذاشتم که نزدیک آرنجم بود. پرسیدم: 

 خوای بگی دستت چی شده؟نمی

کشید و مشت کرد. موهام رو بین  فوراً دستش رو عقب

های دست سالمش حرکت داد و فقط گفت: انگشت

دم، هر کس کاری با من و تو کرده، بهت قول می

 شه.مجازات می

اش چسبوندم و با ی زخمی صورتم رو به شونهنیمه

 تردید پرسیدم: خیلی عذاب کشیدی؟

بعد از مکث طوالنی جواب داد: وقتی یه تیکه از بدنت 

کنی. اون نیست؛ ولی ها حسش میشه، تا مدتجدا می

 کنی.تو حسش می
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ی تخت تکونی خورد و فاصله گرفت. سر جاش لبه

نشست. نگاهی به من انداخت و طعنه زد: تا تجاوز 

 بعدی.

اش تو پشت چشم نازک کردم و گفتم: تویی که همه

 نخ منی!

آره. هر چی بیشتر طرفت بیام، تو زودتر کارها رو  -

 بری... که خالص بشی!یش میپ

 کارها که تموم شد، رفت. سعید محمدی رو گرفتی. -

 کارت تازه شروع شده. -
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خیز شدم و با دقت به صورتش نگاه کردم؛ اما نگاه نیم

ی روتختی. ی کنار رفتهام بود و گوشهاون روی سینه

 ادامه داد: قول دادی تمومش کنی.

 لی باید بدونم چی؟قول دادم؛ و -

ها. من دست از سر مقصودی ادغام شرکت -

بینه. فردا با نوا یه کار دارم. مجازاتش رو میبرنمی

 کوچیک داری.

 با خواهر جونت؟ -

 و پوزخند زدم و ادامه دادم: یه دروغ دیگه.

جوری دوباره دراز کشیدم. انکار نکرد: اگر اون

دی بیرون. نوا اومی اون عوضی نمیگفتم، از خونهنمی

فقط یه کارمند قابل اعتماده. کاری بهش سپردم، داره 

 ده.انجامش می

 اون شب مهمونی... -
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گفت. همراه اون داشت پیشرفت کارش رو می -

 عوضی بود.

 تو چرا اومده بودی؟ -

 جاهاست.چون راه ارتباطیش با من همین -

شد که بلند شد و ادامه داد: پای تو هم وسط بود، نمی

 یام!ن

ی لبم نشست. مشغول پوشیدن لباس لبخندی گوشه

 زیر، حرفش رو عوض کرد: سر زدم که گند نزنی.

سر جاش دراز کشید. با پوزخندی غلت زدم و روتختی 

رو روی سرم کشیدم. از همون زیر پرسیدم: سعید چی 

 شد؟

 صداش از زیر پتو اومد: نترس! زنده است!
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ی بغل ای کشیدم و سرم رو به شیشهی دیگهخمیازه

ماشین چسبوندم. پلک بستم و گفتم: مطمئنی درست 

 جا رو گفتند؟اومدیم؟ همین

جاست. صدای داوود از سمت راننده شنیده شد: همین

 لوکیشن فرستاده بودند.

اومد. دیشب برای آرامش گرفتن به اتاق خوابم می

اش شده بود خودم پناه برده بودم و نتیجهقدیم 

خوابی با رادین! صبح که از مامان خداحافظی کرده بی

زد و معلوم نبود چی توی بودیم، مدام بهمون لبخند می

 گذره. داوود دوباره گفت: اومد.مغزش می
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طرف باز شد و و من چشم باز کردم. کمی بعد در اون

انداخت. داوود دستی به دُم نوا خودش رو توی ماشین 

اسبی کوتاهش کشید و رو به من پرسید: من بیرون 

 باشم؟

سر تکون دادم. بیرون رفت. هرچند مطمئن نبودم 

کاری باشه. هنوز سالم نکرده بودیم که نیازی به پنهون

نوا یه ساختمون بزرگ اواسط همین خیابون رو نشون 

 مقدمه گفت: اونجاست.داد و بی

 کردم و پرسیدم: چی؟ به هتل نگاه

پارتی!... خیره شد و با ابروی باالرفته جواب داد: پول

 این هم مایو!

ای رو روی پاهام ول کرد. داشت من رو دست پوشه

ی هام دادم و به پوشهنداخت. چرخشی به چشممی
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آبی نگاه کردم. خودش توضیح داد: یه ناهار کاری داره. 

 چند نفر از آشناهاش دعوتند.

 کی؟ -

 امیر مقصودی! -

 گفتی.خب از اول می -

مثالً قرار بود بدونی! اومدیم آقا رو تهدید کنیم.  -

یعنی... تو تهدید کنی. مجبورش کنی رو مخ باباش کار 

شنوی کنه، راضیش کنه به ادغام. مقصودی ازش حرف

 داره. جونشه و همین یه پسر.

 با چی تهدید کنم؟ -

 با مایو! -

ی روی پاهام رو م و پوشههام رو ریز کردچشم

ها و کاغذها رو بیرون آوردم. نگاهم برداشتم. عکس
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های خصوصی امیر و یه زن توی استخر و روی عکس

های وواج گفتم: عکسوخواب زوم شد. هاجتخت

 خودته!!

 قرار نیست که پخش بشه. -

ها رو فرم و پهنش داد. عکستکونی به ابروهای خوش

نفس عمیقی گفتم: کافی توی پوشه برگردوندم و با 

ترسند. اصالً ها از چهار تا عکس نمینیست. این آدم

 براشون مهم نیست.

ها دست زن و پدرزنت گی عکستو فقط بهش می -

 اش با من.رسه، بقیهمی

شونه باال انداختم و نوا بیرون رفت. معلوم بود که از 

آد؛ اما حسش رو توی کار دخالت من خوشش نمی

ی احتمالی بین رادین و هرجور رابطهداد. هنوز نمی

دونستم رادین دروغگوی گرفت و میاون، حالم رو می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خوبیه. پوزخند زدم. داوود پشت فرمون نشست و 

منتظر موند تا ماشین نوا از پشت سر حرکت کنه و جلو 

رسیدیم. به ساعت نگاه بیفته. باید بعد از اون می

 کردم. تقریباً زمان ناهار بود.
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م کرد و من با ده دقیقه بعد، داوود جلوی هتل پیاده

ی آبی، وارد ساختمون ای و پوشهپالتوی چرم قهوه

ی شدم. یکی از کارمندها راهنماییم کرد. توی آینه

ام رو وارسی کردم. دیگه نیازی به آسانسور چهره

پوشوندن جای زخم نبود. وارد رستوران هتل شدم و به 

زرگی رفتم که نوا و امیر پشتش نشسته طرف میز ب

ها های خالی دیگه پیدا بود که مهمونبودند. از صندلی
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هنوز نرسیدند. امیر با دیدن من از جا بلند شد. 

کردم که دونه. فکر نمیدونستم تا چه حد مینمی

پدرش چیز واضحی در مورد من و سعید بهش گفته 

انقدر  باشه. وقتی رادین برای بیرون کشیدن سعید

ریزی کرده بود، یعنی شخصیت سعید نقل دهن برنامه

 هر کسی نبود.

به میز رسیدم و حالت جدی صورتم رو حفظ کردم. 

طرف میز ایستادم. هر دو رو ورانداز کردم تا این

پیچیدگی شرایط و اهمیت موضوع دست امیر بیاد. 

نگاهی با نوا ردوبدل کرد و رو به من گفت: خانوم 

 بشیری!

خواست نوا بویی ببره. ماجراها خبر نداشت یا نمی یا از

نگاهش روی صورتم بود. به حرف اومدم: من یه 
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درخواستی دارم که به نفعتونه قبول کنید؛ وگرنه 

 مجبورم دست به کاری بزنم که در شأنم نیست.

هاش رو باریک کرد و با تفریح پرسید: چه کاری چشم

 در شأنتون نیست؟!

 تهدید. -

خنده زد و چند نفر از میزهای اطراف به ما زل امیر زیر 

ها رو زدند. برای آروم موندن فضا، یکی از صندلی

بیرون کشیدم و مقابلشون نشستم. امیر هم خنده رو 

تموم کرد و سر جاش نشست؛ اما هنوز لبخند داشت. 

 کنید؟باالخره پرسید: من رو تهدید می

 بله. -

 ؟امبا چی؟ چه تهدیدی؟ مگه من بچه -
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دقتید. من بدون تحقیق در مورد بچه نیستید، بی -

شم. توی همون طرف مقابلم وارد مذاکره نمی

 ها، چیز جالبی دستم افتاد.تحقیق

هاش داد و حوصله حرکتی به دست و چشمامیر بی

نفسش رو فوت کرد. به ساعت نگاه انداخت و گفت: 

 رسند.هام میمهمون

 گیرم.پس زیاد وقتتون رو نمی -

ها، شه رو باز کردم و درحال بیرون آوردن عکسپو

ادامه دادم: این یه روش کالسیکه و همیشه هم جواب 

 ده.می

ها رو جلوش روی میز انداختم. نگاهش رو از من عکس

تر ها داد. صورتش هر لحظه منقبضگرفت و به عکس

هاش گذاشت و هاش رو روی لبشد. نوا دستمی

 : آروم باش.کشید. امیر فوراً گفت« هین»
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ها. بعد و شروع کرد به جمع کردن و ورق زدن عکس

به من خیره شد و اخم سنگینی روی صورت نشوند. 

خواید دست زن و پدرزنتون بیفته؟... دست گفتم: می

 های توی راهتون چی؟مهمون
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امیر زیر لب فحشی داد و همون لحظه نوا ساعدش رو 

ها پخش بشه، ز گفت: امیر، اینکشید و با سوز و گدا

 ره سراغ شوهرم!پدرزنت می

هام از هم جدا شد و ابروهام باال رفت. امیر دوباره لب

 سعی کرد آرومش کنه: چیزی نیست، نترس.

 شه!واسه تو چیزی نیست، من چی؟ زندگیم نابود می -
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 افته.دست کسی نمی -

 وسط حرفشون پریدم: خیلی مطمئن نباش!

ر چرخوند و آهسته مشتی روی میز کوبید. امیر سمتم س

 شه.نوا دوباره شروع کرد: امیر، پخش می

 خب بشه! -

خب بشه؟! حرفت اینه؟!... اگر پخش بشه و برند  -

هات رو رو خورم گندکاریسراغ شوهر من، قسم می

 کنم.می

اخمی از دقت روی صورت امیر افتاد و سمت نوا خم 

من تازه اومدم تو  تر گفت:شد. نوا بلند شد و جدی

شرکت؛ ولی خیلی چیزها ازت دارم. همه رو از ترس 

همچین روزی، دست این و اون سپردم. قدم اشتباه 

 شی.برداری بیچاره می
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منتظر واکنش امیر موند. امیر مشت روی میزش رو 

دونی؟ چی داری فشار داد و به حرف اومد: مثالً چی می

 کنی؟درازی میکه جلو من زبون

کسی که یه بار یه »رف رادین افتادم که گفته بود یاد ح

نوا جواب «. کنههای دیگه هم میکنه، غلطغلطی می

هات تو شرکت خبر دارم. اگر داد: من از زیرآبی رفتن

ها رو بازرسی اسنادش دست پدرت بیفته و حساب

 کنه...

امیر دستش رو بلند کرد که نوا ساکت بشه. نوا ادامه 

گنه نذار، امیر. خودم هزار تا درد دارم. داد: من رو تو من

 کنی.همین االن حلش می

و با انگشت من رو نشون داد. از نظر امیر، من همین 

اش باخبر شده بودم. امیر نفس های دیگهحاال از غلط

هاش دستمال گذاشت و عمیقی کشید. نوا زیر چشم
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ای به صورتش داد. کیفش رو از پشت حالت گرفته

کشید و سمت خروجی پا تند کرد. من و امیر صندلیش 

کمی توی سکوت به هم خیره موندیم تا اوضاع اطراف 

ها سمت امیر اومد و آهسته آروم بشه. یکی از گارسون

 پرسید: مشکلی پیش اومده امیرخان؟

امیر به خودش اومد و چشم از من برداشت. رو به مرد 

 آهسته گفت: نه، حل شد.

 سوئیت آماده کنم؟اگر الزمه،  -

خواست بحث رو های دیگه بود. مینگاهش به مشتری

ای ادامه بدیم. امیر دوباره تکرار کرد: حل جای دیگه

 شد. ممنون.

 خوای؟مرد رفت و امیر رو به من گفت: چی می

 ها.ادغام شرکت -
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خوام هرطور شده سکوت کرد و من ادامه دادم: من می

ت نیاز دارم. تجمیع وارد این کار بشم. به حمایت پدر

امکانات و منابع دو شرکت به نفع همه است، حتی خود 

دونه من چه روابطی دارم. ابرو عالوه، پدرت میتو! به

تونستم از طریق باال دادم و از سعید مایه گذاشتم. می

 اون مقصودی رو به طمع بندازم.
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در جریان امیر در مورد روابط نپرسید. پس تا حدودی 

بود. پی حرف رو گرفتم: حاال که پدرت ازت 

شنوی داره، تو گوشش بخون که موافقت کنه. یه حرف

 ده.مشارکت ساده است. هیچی از دست نمی
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نفس عمیقی کشید و منتظر توضیح بیشتر نگاهم کرد. 

اضافه کردم: این کار رو جور کن، من لطفت رو 

پاک کردن این  کنم. اول از همه، باجوره جبران میهمه

 ها.عکس

سینه نگاهم کرد. بهبه پشتی صندلیش تکیه داد و دست

ها رو از جلوش برداشتم و پاره کردم. امیر به عکس

هاش رو ی چشمرومیزی تمیز و شیک زل زد و گوشه

ماساژ داد. توی فکر رفته بود. بعد از دو دقیقه، جواب 

 دم.کنم. قول نمیداد: سعی می

ها گفتم: امیدوار باش تکون دادن عکسبلند شدم و با 

 ات مؤثر باشه!سعی

اخم کوچیکی کرد و من به طرف خروجی راه افتادم. 

ها زمان وارد سالن شدند. نگاهم به عکسچند نفر هم

های عمومی بودند، استخر، افتاد که همه مال مکان
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کرد که کار خود نوا طوری شک نمیپارتی، هتل... این

ی توی پوشه، ظاهراً به اسناد دیگه ها وباشه. برگه

شد که نوا گفته بود. اگر به های امیر مربوط میزیرآبی

فهمید کسی از زدم، میها میجای نوا، من حرفی از اون

کنه. احتماالً رادین داخل شرکت با من همکاری می

هنوز به نوا کنار امیر نیاز داشت. برای خودم سر تکون 

ی دونستم که امیر قراره ایدهدادم. از همین حاال می

 ادغام رو تو سر پدرش بندازه.

داوود دم در هتل منتظرم بود. با هم به طرف ماشین 

رفتیم. اطراف رو زیر نظر داشت. در رو برام باز کرد. 

های پشت ماشین نشستم و وقتی داخل روی صندلی

 اومد، گفتم: من رو ببر همون خونه.

 کدوم خونه؟ نگاهی به پشت انداخت و پرسید:

 ی سگی.همون خونه -
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تر از قبل به من زل زد و پرسید: ویالی... گیج

 خان؟فاتح

ای که نفسم رو فوت کردم و گفتم: نه. همون خونه

 دارید.توش سگ نگه می

دونستم اگر قرار به نگه داشتن سعید باشه، قطعاً می

دیدمش. هم به خاطر خودش و جاست. باید میهمون

ی برادر پنهونم همه سوالی که دربارههم به خاطر اون

اش کشید و گفت: آقا داشتم. داوود دستی به شقیقه

 رادین اونجا نیست. االن سر کاره.

ی بغل به بیرون نگاه کردم و چشمم به دست از شیشه

دختری افتاد که دور بازوی پسری حلقه شده بود. 

زدند. دختره چیزی رو برای پسره داشتند قدم می

خندید. زیر لب گفتم: پس کرد و پسره مییتعریف م

 برو کارخونه.
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ولی االن باید برگردیم مجتمع. قرار نیست جای  -

 ای بریم.دیگه

دختر و پسر دور شدند و من سر چرخوندم. رو به داوود 

ی من نیستی؟ جایی که من پرسیدم: مگه تو راننده

 گم برو!می

 بعد از مکث کوتاهی پرسید: کاری دارید؟

اسه شوهرم تنگ شده، باید از تو اجازه دلم و -

 بگیرم داوود؟!
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ای به جلو برگشت. سرفهکمی خیره موند و بعد با تک

ای ماشین رو راه انداخت و موبایلش بدون حرف اضافه
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رو درآورد. شماره گرفت تا اطالع بده. دوباره نگاهم رو 

شیشه افتاد ی کوچیک روی به خیابون دادم. چند قطره

های ریز برف و نگاه من رو خیره کرد. بارون نبود. دونه

بود. لبخندی روی صورتم نشست و به آسمون چشم 

گن دوختم. صدای داوود میون فکرهام پرید: می

 دلشون تنگ شده.

های باز سمتش چرخیدم هام بیرون زد و با لبچشم

به گفت. قطع کرد و من با پوشه می« بله« »بله»که حاال 

 اش ضربه زدم. سریع گفت: دلیل پرسید دیگه!شونه

هام دادم و لبخند محوش رو ندیده چرخشی به چشم

های شلوغ گرفتم. بعد از رانندگی طوالنی توی خیابون

و خلوت، به کارخونه رسیدیم. من رو جلوی ورودی 

ساختمون اداری شرکت پیاده کرد. توی کیف بزرگم 

بود. وارد ساختمون شدم چتر داشتم؛ ولی فاصله زیاد ن
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تر از محوطه به نظر پلوغکه به خاطر بارش برف شلوغ

رسید. سمت آسانسور مدیرها راه افتادم. طبق می

ی طبقه رو زدم و یاد روز اول معمول باز بود. شماره

افتادم که دارا در رو نگه داشته بود. روزهای معمولی 

میق خبری چه زود گذشت و من سر از یه باتالق عبی

شد ازش بیرون رفت. آسانسور نگه درآوردم که نمی

داشت. توی راهرو قدم گذاشتم و آرزوهایی که روز 

مصاحبه توی سرم بود، مثل باد سرد زمستونی به 

صورتم کوبیده شد. آه کشیدم و سمت دفتر رادین 

رفتم. دستگیره رو چرخوندم. باز نشد. به طرف در دفتر 

اومد، کمی ای خنده میدارا حرکت کردم. از داخل صد

معطل کردم و در نهایت در زدم. ساکت شدند. دارا 

 گفت: بفرمایید.

نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم. دارا پشت 

ها. هر دو لبخند میزش بود و ریحانه روی یکی از کاناپه
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وگشادی داشتند که با ورود من کمرنگ شد. سالم گَل

شد و پرسید: اتفاقی کردم. جواب دادند. دارا از جا بلند 

 افتاده؟

 حواس گفتم: با برادرت کار دارم.با سر رد کردم و بی

هر دو به من زل زدند. متوجه اشتباهم شدم و سعی 

 گم دیگه.کردم درستش کنم: پسرداییت رو می

و خندیدم که به شوخی بگیرند. ریحانه خندید و گفت: 

 حکم تیرت صادر شد!

و نشون داد. دارا ابرو باال آلود دارا ربا خنده صورت اخم

 انداخت و گفت: چه برادری تو رو خدا!!

کردم صلح لبخندم رو حفظ کردم و پرسیدم: فکر می

 کردید!

 صلح نه، توافق کردیم. این دو تا فرق دارند. -
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 سر چی؟ -

نگاهم تیز شد. بعد از لو رفتن شنودش توی اتاق 

رقصی برای مطالعه، کوتاه اومده بود و قید خوش

مقصودی رو زده بود؛ احتماالً در ازای یه باج دیگه. 

رادین حتی گوشش رو نپیچونده بود. دارا جواب داد: 

 سر یه چیز کوچولو.
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شونه باال انداختم و آهسته گفتم: اون شب حسابی 

 ترسیده بودی.

من؟... من و ترس؟... من پسر فاتح سربانم. تازه  -

 وخت!شانس آورد دلم براش س
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خندید و من هم حاال لبخند کجی داشتم. ریحانه می

 ریحانه رو به من پرسید: چی شده مگه؟

 زمان گفتیم: هیچی.من و دارا هم

ریحانه شونه باال داد و گفت: خیلی وقته خبری ازت 

 نیست! تور باالخره تموم شد؟

طور بهش گفته بودند و پدرش حرفی از پس این

ابر به من، نزده بود. ترفروختن سهامش توی غزال

های مشکوک رو از جور فعالیتخوب بلد بودند این

خانواده پنهان کنند. جواب دادم: تموم شد. جای 

 دوستان خالی.

نشست، که روی صندلیش میتشکر کرد. دارا درحالی

گفت: حتماً یه گوشه کنار مونده. ببین پشت بوم 

 نیست.
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ندن کسی خودش خندید؛ ولی از نظر من گوشه کنار مو

خنده نداشت. سر تکون دادم و بیرون رفتم. مستقیم 

های درِ بوم، رفت. از شیشههایی که باال میسمت پله

های جا بود. کنار لبهبه بیرون نگاه کردم. رادین همون

رنگ، زیر بارش برف. انتهای بوم، با پالتوی شتری

اطرافش سفیدپوش شده بود و از نیفتادن جاپا روی 

بود که خیلی وقته اونجاست. در رو باز برف مشخص 

رنگم رو درآوردم. باالی سر گرفتم و به کردم و چتر بی

تر شدم، چرخید. طرفش راه افتادم. وقتی نزدیک

ایستادم. به هم چشم دوختیم. برف روی موها و 

گفت. به طرفش هاش نشسته بود و چیزی نمیشونه

 کردیم. زمان گفتم: امیر مقصودی رو تهدیدرفتم و هم

 چی گفت؟ -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنه... تا وقتی یه به نظر من فعالً کاری که بخوایم می -

 ضعف ازمون گیر بیاره.نقطه

 کشه.به اونجا نمی -

بهش رسیدم و کنارش ایستادم. چتر رو طرفش گرفتم 

که باالی سر هر دومون نگه داره. از دستم گرفت و 

پرسیدم: چرا ی بوم گذاشت. پوزخند زدم و بست. لبه

 آی اینجا؟اش میهمه

نگاهش رو به اطراف انداخت و وقتی از جواب شنیدن 

 ناامید شده بودم، به حرف اومد: خلوته.

ی پایین ساختمون، جلوتر رفت و با نگاهی به محوطه

های دورت ری، تعداد آدمادامه داد: هر چی باالتر می

 شه.کمتر می

نگاه کردم. کنارش های پایین به طرفش رفتم و به آدم

ی بوم پشت دادم. چرخید و روی لبه نشست. به لبه
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خورد. دو تا آالت از دور به گوشمون میصدای ماشین

قدرها زدند. اونها پرسه میکالغ روی شیروانی سوله

باال نبودیم؛ اما واقعاً کسی نبود. آهسته حرف پیش 

های کذایی، دیگه مطمئن شدم کشیدم: با اون عکس

ای که گفتی پدرت از واهرت نیست! پس اون بچهنوا خ

 یه زن دیگه داره، کو؟
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هاش رو فشار داد و بعد باز کرد. شاید ای پلکلحظه

ی فاتح ی دیگهفقط یه چیزی پرونده بود و از بچه

 گی؟خبری نداشت. گفتم: چرا چیزی نمی

 چون تو دوست نداری دروغ بشنوی. -

 بگو. پس حقیقت رو -
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 چرا برادر من انقدر برات مهم شده؟! -

با یه لنگه ابروی باالرفته، زل زده بود که بفهمونه 

ی فاتح و متوجه منظور من از سوال هست. گذشته

رو برده بود و « برادر»ی دونست. کلمهمامان رو می

 دونی.موند. گفتم: پس میدیگه تردیدی نمی

یده بودی، تا وقتی خودت پای پدرت رو وسط نکش -

 دونستم اون زن مادر توئه.نمی

 داری؟سعید رو کجا نگه می -

 چطور؟ -

 حق نداری بکشیش. -

 براش ناراحتی؟ -

 خیر!نه -
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ساکت موندم و نگاهم رو به سفیدی برف زیر پاهام 

دادم. بارش شدیدتر شده بود. سرما به پوست صورتم 

 دونستم بینی و دور زخمم حتماً سرخنشسته بود و می

اومد. رادین سمتم کج شده. نفسم با بخار بیرون می

ی بعد که دلت شد و صداش از کنار گوشم اومد: دفعه

 تنگ شد، به من بگو، نه راننده!

آروم سر چرخوندم و به صورت از خودمتشکّرش آروم

هاش بود. گفتم: یه نگاه کردم. لبخند کوچیکی روی لب

 آورد.چِرتی گفتم؛ وگرنه من رو نمی

صورتم چشم چرخوند و خندید. سوالی نگاهش  توی

 کردم. گفت: چند ساعت گذشته؟می

دونستم که از چی چند ساعت گذشته! همین دقیقاً می

امروز صبح با هم بیدار شده بودیم. تکرار کردم: 

 طوری گفتم که سوال جواب نکنه!اون
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 خندید. جواب داد: فقط همین؟همچنان می

 دیگه چی؟ -

ی ها و ابروش داد. به آسمون گرفتهلبحرکتی به 

کور باالی سرمون نگاهی انداخت و گفت: اومدی نقطه

شرکت... باال سر هم که سقف نیست... هوای آزاد... 

 طوری دوست داشتی، نه؟این

 مزخرف نگو! چون کار داشتم اومدم. -

دستش رو دورم انداخت و گرما زیر پوستم دوید. 

شدند. یفتاده، آب میهای برف روی پیشونیم ندونه

هاش خیلی کوتاه روی زخمم نشست و با لب

ی من دوباره خندید. توی تمام این مدت، غرهچشم

خندید. من هم اولین باری بود که انقدر زیاد و عمیق می

به خنده افتادم و سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم. با 
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صدای دریا، هردو چشم از هم برداشتیم: احمدی 

 گرده!لت میجا دنباهمه

صورتش جدی بود و لحنش تلخ و کوبنده. کاله پافرش 

کم پاک شد و به رو روی سرش کشیده بود. لبخندم کم

خندید. سری برای صورت رادین نگاه کردم. دیگه نمی

دریا تکون داد و از جاش بلند شد. دستی روی موهاش 

کشید و راه افتاد. چتر رو برداشتم و دنبالش رفتم. 

من سمت در رفت. مقابل دریا ایستادم و جلوتر از 

 گفتم: مشکلی پیش اومده؟

بدون جواب و هر حرفی، چرخید و راهش رو سمت در 

کشید. فحشی دادم و حرکت کردم. آخر از دست این 

 شدم!خانواده دیوونه می
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و جای  داوود ماشین رو داخل خونه نبرد. حیاط پر بود

ی ای نداشت. پیاده سمت جمعِ جلوی لونهماشین دیگه

تر زدند. وقتی نزدیکها راه افتادم. با هم حرف میسگ

شدم، سکوت کردند. اتفاق مهمی در جریان بود که 

خورد. سامی و چند مرد، باید به دست من رقم می

جلوی درهای انباری ایستاده بودند. نوا به ماشینی تکیه 

کرد. رادین روی سینه به من نگاه میبهداشت و دست

صندلی یه موتور مشکی، کج نشسته بود، با پالتوی 

هاش و آرنجی که روی زانوش گذاشته چرم روی شونه

داد. هاش حرکت میبود. توپ بیسبال رو بین انگشت

داوود به من رسید. هردو مقابل جمع ایستادیم و من 
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رفتم دفتر ید میشروع کردم: چرا اینجاییم؟ مگه من نبا

 مقصودی؟

سامی جلوتر اومد و پرسید: پسره دقیقاً چی گفت 

 پشت تلفن؟

گفت حرف زده با پدرش. مقصودی تقریباً راضیه.  -

تر حرف کنندهی بعدی قانعکافیه که من تو جلسه

بزنم... بعد هم که از دفتر خود مقصودی تماس 

 گرفتند واسه جلسه.

دونستم حرف فت: میسامی به رادین نگاه کرد و نوا گ

 امیر روش تأثیر داره؛ ولی خود امیر زود وا نداد؟!

قبل از اینکه کسی چیزی بگه، خودم جواب دادم: تو 

رستوران هتل پیشنهاد دادم که اگر پدرش رو راضی 

 کنم. پشت تلفن گفت یادم نره.کنه، جبران می
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طوری نه شونه باال انداختم و ادامه دادم: این

های شرکت. ره، نه دستکاری حسابهاش لو میعکس

گیره. پیشنهاد ما هم که تازه کمیسیون هم می

غیرمنطقی نبود. گفتیم ادغام، نگفتیم خرید. باید احمق 

 باشه که الکی دست و پا بزنه.

دادند. نوا همه سکوت کرده بودند و فقط گوش می

دوباره گفت: امیر با من سرسنگین بود. ممکنه من رو 

 . یا بخواد تو این جلسه نیشش رو بزنه.بذاره کنار..

سامی توی فکر رفت. رادین سر تکون داد و گفت: هر 

شه. قرار که نیست وسط چی باشه، امروز معلوم می

 جلسه سالح بکشند!

 وارد بحث شدم: از کجا مطمئنی؟

 از اینجا. -
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داد. چرخیدم ماشینی رو پشت ماشین سامی نشون می

ید رو تشخیص دادم. و با اولین نگاه، سوناتای سع

خودش بیرون اومد و طرفمون راه افتاد. آزاد بود، توی 

هاش. های خودش؛ ولی بدون محافظیکی از ماشین

حتی یه زخم هم روی صورتش نبود. رادین گفت: این 

 کنه.آد. مقصودی دست از پا خطا نمیباهات می

نگاهم رو به سعید دادم که بهم نزدیک شده بود. 

 ی که رفیقت بود!پرسیدم: مقصود

من رفیقی ندارم. فقط برای یه کار اومدم ایران. یه  -

 ی انتقال. ما با مقصودی...معامله

ای رادین وسط حرفش پرید: شما با ما. دیگه مقصودی

کنیم. از این به در کار نیست! داریم باهاش ادغام می

 بعد با ما طرفید.
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معامله و پول و بال زدنش برای جور کردن یه از این بال

 کوفت و زهرمار، پوزخند زدم و روم رو برگردوندم.
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دونی پات رو کج برداری چی رادین ادامه داد: می

شه. ما هزار تا دلیل داریم که با خاک یکسانت کنیم. می

اگر تا االن سالمی، فقط واسه اینه که دهنت رو بسته 

 نگه داشتی.

نشست. ظاهراً غیب شدن ناگهانی اخم روی صورتم 

موند و کارش سعید برای رادین تبعات داشت. باید می

داد. سعید رو نشون دادم و پرسیدم: این رو انجام می

 تون به این آدم وابسته است؟معامله

 ؟!«این آدم»سعید تشر زد: 
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 رادین فوراً گفت: صدات رو نبر باال!

 اش کجان؟خود فاتح و توله -

 هاشون رو کاناپه.تو خونه -

هاش رو فشار داد و ساکت موند. رادین رو به سعید لب

 من جواب داد: آره. این رابط ماست.

رو به سعید ادامه داد: کاری که براش اومدی رو تموم 

کنی. از نظر مقصودی، دخترت خواسته پیدات کنه و می

بیزنس رو دست بگیره. تو هم دیدی جنمش رو داره، 

پری بهش. از نظر بقیه، این همون خوای کار بسمی

سمیرا بشیریه. طبق معمول اومدی ایران، کار انتقال رو 

دادی دست مقصودی و شریک جدیدش. قصه اینه، 

 فهمیدی؟!

ها از و توپ توی دستش رو روی زمین کوبید. سگ

وقال سمت توپ رفتند. ناکجا بیرون پریدند و با قیل
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ه سعید به من خودم رو جمع کردم و کنار کشیدم. نگا

داد. بهش زل بود. باز هم داشت با تأسف سر تکون می

زدم تا از رو بره و نگاهش رو بگیره؛ اما آهسته گفت: 

شیم. ی این و اون شدی؟ بهت گفتم خانواده میملعبه

 جوابت این بود؟

ها رو سکوت کردم. آه کشید. رادین سر یکی از سگ

رو باال برد: کرد که توپ رو آورده بود. صداش ناز می

مقصودی همین امروز باید اوراق رو امضا کنه. اگر بعد 

ها نکرد، مجبوری بهش بگی پارکینگش از تمام این

 ره رو هوا.می

های اطراف نگاه وویج به چهرهصورتم جمع شد و گیج

کردم. روی صورت سامی متوقف شدم و سامی توضیح 

ای گذاری شده. پهاش بمبی کامیونداد: تو محدوده

 زنه. کافیه یکی بترکه.هاش وسط بیاد، جا میماشین



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کنه!شکایت می -

 کنیم.با نشتی گاز حلش می -

 یعنی قراره کار به اونجا بکشه؟! -

دستی روی ریشش کشید و جواب داد: نه. اگر ببینه 

 کنه.گردی نمیاین طرف توئه، دندون

ی کلیدی بود و به سعید نگاه کردم که انگار مهره

چیز به اون بستگی داشت. ابرو باال داد و همه

هاش رو پشتش زد. سر چرخوندم و نگاهم با دست

ای رو های رادین تالقی کرد. به زور داشت معاملهچشم

آورد. پس کاری که از من از چنگ مقصودی درمی

خواست، درواقع این بود؛ جور کردن این قرار انتقالِ می

که زن  شددونست چی! بعد راضی میخدا می

اش رو طالق بده! البد باید خوشحال هم نشدهثبت

شدم. پشت چشم نازک کردم و نگاهم رو ازش می
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گرفتم. انگار بحث تموم شده بود. سعید و سامی سمت 

رفتند. نوا هم داشت سوار ماشین ماشین سعید می

رم ماشین رو راه شد. داوود گفت: میخودش می

 بندازم.

 

. 

رفتند. نوا هم ین سعید میسعید و سامی سمت ماش

رم شد. داوود گفت: میداشت سوار ماشین خودش می

 ماشین رو راه بندازم.

سر تکون دادم و همون لحظه توپ بیسبال سمتم پرت 

طرف دویدند. اخمی کردم و فاصله ها اینشد و سگ

ها جلوم دُم تکون خورد و سگگرفتم. توپ غلت می

رو برداشتم. محکم دادند. خم شدم و با حرص توپ می

ها دویدند و رادین از به طرف موتور پرت کردم. سگ
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های بافتش رو باال داد و با موتور پایین پرید. آستین

ها دوباره اش پالتو رو مرتب کرد. سگتکونی به شونه

 دورش بودند. مخاطبش من بودم: قانون رو یاد گرفتی.

داد. سمتش حرکت کردم. نگاهش توپ رو نشون می

تر گفت: مگه ها گرفت و به من داد. آهستهاز سگ رو

 دخترها سگ دوست ندارند؟

 اند!ی جوجهها اندازهاون سگ -

جلوی یکیشون نشست و صورت سیاهش رو بین 

هاش گرفت. گفت: این هم جوجه است... دست

 بستگی داره چطوری نگاهش کنی!

ها داشتند از سگ زبونش رو بیرون آورده بود. ماشین

رفتند. خواستم حرکت کنم که رادین حیاط بیرون می

بلند شد و سگ رو طرف من کشوند. عقب رفتم و 

 گفتم: نیارش.
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 کاریت نداره. -

 نیار! -

 دوست منه. کاریت نداره. -

ای از شوخی به صورت رادین نگاه کردم. نشونه

نداشت. ابروهام توی هم رفت. سگ رو جلوتر آورد و 

اومد و من هر حیوون طرفم میاش رو ول کرد. قالده

تونستم به یه چشم دیگه ببینمش. کردم نمیکاری می

خیلی بزرگ و ترسناک بود. سمت رادین رفتم و گفتم: 

 ببرش کنار!

تر شد، من رادین فقط خندید و وقتی حیوون نزدیک

جیغ کوتاهی کشیدم و دو تای دیگه هم طرفم اومدند. 

. لب باز کردم ترسم بیشتر شد و خودم رو جمع کردم

های رادین ای بکشم و فرار کنم؛ اما دستکه جیغ دیگه
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زیر کمر و زانوهام نشست و روی دست بلندم کرد. با 

 لبخند کجی گفت: نترس، دوسِت دارند.

 پوزخند زدم و گفتم: بخوره تو سرشون.

های دلخوری های رادین بود که رگهنگاهم به چشم

من رو به  های سیاهش رو پوشونده بود.مردمک

ذارم. تر کرد و گفت: من تنهات نمیخودش نزدیک

 ها باشه.حواست به پنجره

آب دهانم رو قورت دادم. متوجه منظورش نبودم. 

هام رو خیره نگه داشت و صورتش رو جلوتر چشم

تر اضافه کرد: وقتی همه سالح دستشونه، آورد. جدی

 قدرت دست اونیه که جرئت شلیک داره!

 رفته بود. حرفی نزدم. من رو پایین تپش قلبم باال

اراده گذاشت و با تأکید برام سر تکون داد. پاهام بی

سمت در حیاط راه افتاد. حتی خداحافظی نکرده بودیم 
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هاش بودم. بیرون خونه، رو و من هنوز توی فکر حرف

 به داوود گفتم: بریم. مقصودی منتظره.

 ای به طرف در ماشین رفتم.و بدون حرف دیگه
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زیاد طول نکشید که داوود جلوی سردر اصلی شرکت 

 نگه داشت و گفت: خانوم نترسید.« پخش مشرق»

ی شم که تو محوطهدارم وارد ساختمونی می -

 پشتش بمب کار گذاشتند!

و حاال که به زبون آورده بودم، استرسم دو برابر شده 

رسه. نمیها بود. داوود چرخید و گفت: به بمب و این

 اومدند!اگر خطری بود که خودشون نمی
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داد. سعید و ی ابرو، پشت ماشین رو نشون میبا اشاره

شدند. این سامی داشتند از ماشین سعید پیاده می

اولین باری بود که سامی جلوی مقصودی آفتابی 

شد. صدای داوود رو شنیدم: مقصودی نازهاش رو می

 کنه.گردی نمیکرده. دندون

کون دادم و با نفس عمیقی از ماشین بیرون زدم. سر ت

منتظر موندم تا بقیه برسند. کمی بعد، من و سعید جلو 

افتادیم و آقای سعادت پشتمون حرکت کرد. سامی هم 

آخر صف بود. احتماالً فقط برای تحت نظر گرفتن 

خواستی اوضاع اومده بود. سعید آهسته گفت: اگر می

گرفتم. وپرت رو مییر بالتو این بیزنس باشی، خودم ز

 چرا فاتح؟!

حرفش اخمی روی صورتم آورد. من فقط از سر اجبار و 

شرایطِ خارج از کنترل اینجا بودم، نه به خواست 
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خودم. جواب دادم: من قاتی هیچ کاری نیستم و 

 شم.نمی

 کنی؟!پس اینجا چه کار می -

تونم جدا بشم و با خیال راحت مجبورم؛ وگرنه نمی -

 پی زندگیم. برم

تر گفت: اگر تر از قبل نگاهم کرد و آهستهگیج

 خواستی جدا بشی، چرا با من نیومدی؟!می

 جواب ندادم. ادامه داد: یه گیری داری، نه؟

به سکوت خودم ادامه دادم. دوباره گفت: یه هفته است 

ها آن که یه وقت حرفی از تو و اونام میسایهبهسایه

 ساکتم، به خاطر توئه که تو دستشونی!نزنم!... ولی اگر 

های جدی به من خیره بود. اضافه کرد: اگر با چشم

 خوای جدا بشی...می
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ی مسیر رو تا به آسانسور رسیدیم و سکوت کرد. بقیه

خواستم جدا بشم؛ خود دفتر مقصودی ساکت موند. می

خواستم با کسی مثل سعید برم که بخشی از اما نمی

خواستم قولم به مشکالت من و رادین بود. نمیتمام 

رسوندم و رادین رو زیر پا بذارم. کارم رو به نتیجه می

رفتم. قبل از ورود به اتاق شخصی بدون دلخوری می

های آخر رو کرد: مقصودی، سامی طرفم اومد و توصیه

آی. اگر بری ری. حرفی زد، کوتاه میرو اعصابش نمی

 ترکونند!یی اتاق، مجلوی پنجره

ترکونه؟... فوراً ساعدش رو گرفتم و گفتم: کی؟ کی می

 کی اون بیرونه؟

 باالخره جواب داد: خود رادین تو پارکینگه.

هام درشت شد و ته دلم خالی. پس منظورش از چشم

پنجره این بود. نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق 
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مقصودی شدم که از قبل منتظرمون بود. امیر یه سمت 

نشسته بود و وکیلش طرف دیگه. راهنماییمون میزش 

کردند. من و سعید کنار امیر نشستیم و سعادت کنار 

 طرف اتاق ایستاد.وکیل مقصودی. سامی کنار دیوار اون
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وگوی ساده شروع شد و پرسی و گفتسالم و احوال

مقصودی برای جمعِ نشسته، قهوه سفارش داد. 

بینم که پدر و های اصلی رفت: میباالخره سراغ حرف

 دختر به هم رسیدید.

سعید به من نگاه کرد. خواستم طعنه بزنم؛ اما منصرف 

شدم و آروم موندم. مقصودی ادامه داد: شرایط پیش 

 اومده، خیلی چیزها رو عوض کرده.
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داد. جواب و نگاهی به امیر انداخت که سر تکون می

روی زیاده دادم: متوجهم که برخوردهای اول من

داشت؛ اما باید بدونید که هدفم رسیدن به پدرم بود. 

من همون روزی که پا توی این مسیر گذاشتم، 

 های تلخ رو دور ریختم.گذشته

و جوری نگاه کردم که بفهمه منظورم جای زخم روی 

ای سرفهشست آدم اون بوده. تکصورتمه که ضرب

و تو  خوای دو شرکت ادغام بشندکرد و گفت: که می

 هم سهمی داشته باشی.

همه پیگیری، داشت پیشنهاد انگار باالخره بعد از این

های روی گرفت. وکیلش دست به پوشهرو جدی می

هاشون رو میز جلومون برد و معلوم بود از قبل بررسی

کردند. مقصودی دوباره نگاهی به امیر انداخت و بعد رو 

 نه.رسیم یا به من گفت: ببینیم به توافق می
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هاش رو توی هوا تکون داد. به امیر نگاه کردم و دست

که با خیال راحت لم داده بود. سکوتش رو شکست: 

حاال که شما نسبت فامیلی با آقای محمدی دارید، با 

ورودتون به این شرکت، قرارها و معامالت بعدی 

 شده است. درسته؟شرکت تضمین

 خندید و لحن شوخی هم داشت. به سعیدداشت می

ای تحویل داد و نیمهکرد. سعید لبخند نصفهنگاه می

 ره.فقط گفت: تا ببینیم اوضاع چطور پیش می

معلوم بود که امیر پدرش رو چطوری قانع کرده. با 

طمع واسطه شدن سعید برای معامالت بعدی که من 

اند. من دخترش بودم و قاعدتاً دونستم دقیقاً چینمی

کرد. آهی ن همکاری میبروبرگرد با شرکت مباید بی

کشیدم و به صورت سعادت نگاه کردم که داشت 

ی پیشنهادی مقصودی رو بررسی نامههای توافقبرگه
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کرد. روی صورتش اخم کوچیکی بود. نگاهی به می

سامی انداختم. چشمش به من بود. با صدای سعادت 

 مونه.می« پخش مشرق»برگشتم: اسم شرکت 

کت چیزی نبود که برای با سر تأیید کردم. اسم شر

رادین اهمیتی داشته باشه. سعادت ادامه داد: تقسیم 

ی ما هماهنگه. فقط شدههای محاسبهها با نسبتسهم

مدیره و مدیریت که باید به مونه ریاست بورد هیئتمی

همین منوال فعلی بمونه و چیزی تغییر نکنه! شما 

 موافقید؟

چیز تم. همهنگاهم رو پایین انداختم و توی فکر رف

ها قرارداد به نفع مقصودی بود. منتظر موندم که چشم

از من دور بشه تا نگاهی به سامی بندازم. باالخره 

فرصتی پیش اومد و چشمم سمتش چرخید. آهسته 

 پلک بست.
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چیز نفسی گرفتم و استرسم کمتر شد. ظاهراً همه

ادت گفتم: رفت. رو به سعداشت طبق انتظار پیش می

 بسیار خوب. موافقم.

هاش همه سر تکون دادند و مقصودی گفت: کاغذبازی

 رو شروع کنید.

ها مشغول ردوبدل کردن ای از قهوه خورد. وکیلجرعه

ی یه سری اطالعات و رسیدها شدند. کاغذها آماده

امضا بود. کمی از قهوه خوردم و به امیر نگاه کردم که 

ود و حتماً به باجی که از ی ازخودراضی گرفته بچهره

کرد. سعادت بلند شد و اوراق خواست فکر میمن می

های رادین رو جلوی من و مقصودی گذاشت. از آدم
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ها نگاه اجمالی انداختم. حال روی متنبود؛ ولی بااین

هاش مطابقت داشت. شروع کردم به متن با حرف

شک بود. بهها. مقصودی همچنان دوامضای برگه

و مهر رو کنار گذاشتم و نگاهش کردم. چیزی  خودکار

زمزمه کرد و با نگاهی به امیر، باالخره خودکار رو 

شد؛ اما همین که چیز داشت تموم میبرداشت. همه

خواستم نفس راحتی بکشم، در با شدت باز شد و 

خودکار توی دست مقصودی از حرکت ایستاد. 

دن ای افتاد و همه سمت در زل زدیم. با دیهمهمه

هام رو ی در ایستاده بود، دندونکسی که توی آستانه

 کنی؟!کار میبه هم کوبیدم و بلند گفتم: اینجا چه

دریا بازوش رو از دست منشی سمج مقصودی بیرون 

کشید و داخل اومد. پوزخندی به روی من و سامی زد و 

رو به مقصودی شروع کرد: شما باید آقای مقصودی 

 باشید؟
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 شد و با اخم گفت: شما کی باشید؟ مرد از جا بلند

کنم؛ ولی اول نوبت بقیه من خودم رو معرفی می -

 است!

هام رو روی هم فشار با دست من رو نشون داد. پلک

دادم. سعادت و سامی به هم نگاه کردند. دریا ادامه 

داد: شاید بدتون نیاد بدونید، اون دختری که به ظاهر 

پسرتون رو زده، درواقع واسه کنه و مخ اینجا کار می

 کنه!این خانوم کار می

تر از قبل به صورت امیر خیره شده بود مقصودی گیج

داد. دریا بلندتر گفت: نوا اش رو ماساژ میکه شقیقه

 طاهریان!

مقصودی اسم رو شناخت. توی فکر رفته بود و روی 

چرخوند. عاقبت خودکار های اطراف چشم میصورت

 یز کوبید و بلند گفت: بیرون!لوکسش رو روی م
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نگاهش به من بود. اصالً معنی این دیوونگی و دخالت 

ی عالم، دور من و فهمیدم. انگار همهدریا رو نمی

شد، خبرچین گذاشته هرچیزی که به من مربوط می

ی استخدام من بودند. فضولی کردنش از همون لحظه

کم برای شرکت، مثل روز روشن بود. نباید دست

گرفتمش. خونسرد موندم و با آرامش گفتم: این می

 خانوم مشکل عقلی داره آقای مقصودی.

اومد، گفت: که جلوتر میدریا از کوره در رفت و درحالی

 خوای نسبتمون رو بگی؟نمی
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ترس از پیش کشیده شدن اسم رادین، سراغم اومد. 

بدونید  دریا رو به مقصودی ادامه داد: شاید بخواید

 شوهر این خانوم...

دست سامی روی دهانش چفت شد و با دست دیگه 

مچ دریا رو پشت کمرش برد. به طرف در هلش داد. 

دریا تقالی بیشتری نکرد و همراه سامی بیرون رفت. 

اساساً زهرش رو ریخته بود. همین که منشی در رو 

بست، سمت مقصودی چرخیدم. سعید آهسته نزدیک 

 م بیرون.گوشم گفت: بری

 کار من تموم نشده. -

افتاد، خسته می« نه»از این کار لعنتی که مدام توش 

خواستم باهاشون ها که نمیبودم، از این آدم

وبرخاست کنم، از دریا که از روز اول فقط نشست

ریخت. رو به مقصودی گفتم: هم میاعصابم رو به
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دونید کنه شما نمیی سابق رحمانه. فکر میمعشوقه

 و رحمان با همیم. بدو بدو اومده بود این رو بگه.من 

 کنم.مقصودی به حرف اومد: من چیزی رو امضا نمی

 کنید.امضا می -

 نه! برو بیرون. -

شدم، جواب دادم: که بلند میاز جا در رفتم و درحالی

 امضا نکردنتون عواقب داره!

اخمی از دقت روی پیشونی مقصودی چین انداخت. 

ر گذاشتم و با زبون خودشون حرف زدم: احترام رو کنا

روز اولی که اومدم، جلوی اون پنجره ناوگانت رو 

های احتیاطی. حتی نشتینشونم دادی؛ ولی خیلی بی

 کنی.هات رو چک نمیگاز ساختمون

 گه؟!گی؟... دخترت چی میچی می -
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های باریک به کردند و سعید با چشمهمه گیج نگاه می

تر باالتر بردم که اخطارم جدی من خیره بود. صدام رو

 باشه: همین االن امضا کن! تا دیر نشده.

مقصودی مشتش رو به میز کوبید و توهین کرد: من به 

کنم! نکنه هوس حشمت سر کاری نمیبهحرف یه لچک

 به سرت زده!!

هام باز موند و پلک زدم. یادم افتاد که هنوز هم لب

این آدم  بابت هیچی عذرخواهی نکرده! به دستور

صورتم از ریخت افتاده و کل زندگیم محو شده بود. 

کرد. این فقط یه زخم حاال با پررویی یادآوریش می

های نرفته ها و آموزشگاهها و رستوراننبود، مهمونی

های های نداشته بود، غیبتها و رابطهبود، دوست

های از ها و مصاحبهسرهم دانشگاه بود، شغلپشت

هام خون پاشیده روی دست و لباس دست رفته بود.
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داد. یه ها پسِ ذهنم جولون میبود و ترسی که سال

هم ریخت. تا بعد از اون، چیز رو بهحادثه بود که همه

جای زخم رو بهونه کنم و پشت دیوارها پنهون بشم. 

هام بیرون هر دو دستم مشت شد. صدام از الی دندون

 اومد: امضا کن!

 کنم.نمی -

ی بعد پاهام صورتش خیره بودم و لحظه ای بهلحظه

زد. کس حرفی نمیبرد. هیچمن رو به طرف پنجره می

گرفت. من حتی توان درست کس جلوم رو نمیهیچ

فکر کردن نداشتم و باید تمام دردهای عمرم و سر یه 

 کردم.نفر خالی می
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پارکینگ چشم ی به پنجره رسیدم و از دور به محوطه

های دوختم. به ده ثانیه نکشید که یکی از تریلی

شده، با صدای مهیبی منفجر شد. قطعاتی از آهن پارک

به اطراف پرت شد و خودش آتیش گرفت. همه از جا 

بلند شدند و صدای همهمه از بیرون شنیده شد. با 

شده چرخیدم؛ اما از جلوی پنجره های درشتچشم

های مبهوت، و پسرش با صورتکنار نرفتم. مقصودی 

به من خیره بودند. صدای انفجار بعدی شنیده شد و 

 کنی؟!مقصودی داد زد: داری چه غلطی می

همچنان با سماجت ایستاده بودم و جرئت نگاه کردن  

به سعید رو نداشتم. انفجار بعدی، چند صدای متوالی و 

کوبنده بود که حتی ساختمون شرکت رو هم به لرزه 

ی د. از لرزش کف اتاق و صدای ناگهانی همهدرآور

ای آژیرهای خطر، توی خودم جمع شدم و جیغ خفه

کشیدم. فکرم سمت رادین کشیده شد و فوراً 
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های توی چرخیدم. یه جایی اون بیرون بود. آدم

های دور چرخیدند، ساختمونمحوطه دور خودشون می

سوخت و کل آسمون پشت پنجره دود بود. پارکینگ می

ها... رادین... به خودم اومدم و از پنجره دور شدم. آدم

های تند توی اتاق راه افتادم. چند نفر داخل با نفس

گفت. امیر رو به من اومده بودند و هرکس چیزی می

کردی... تو داد زد: این کار تو بود؟ داشتی تهدید می

 کردی!

لب باز کردم و دروغ گفتم: نه. به من ارتباطی نداره. 

 برای توافق اومده بودم. من

 گفتی نشتی گاز! -

 احتمال دادم. -

ی مردها به من خیره بودند و کسی حرفم رو به همه

ی ی سر سوزن باور نکرده بود. امیر بقیهاندازه
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کارمندها رو بیرون کرد و در رو محکم بست. باالخره به 

اش رو کرد. چونهسعید نگاه کردم که اصالً مداخله نمی

فته بود و روی صورت لبخند داشت. سمت باال گر

ی مقصودی برگشتم که به طرف من ی گرگرفتهچهره

گفت: من مستقیم به خودش کرد و میحرکت می

 گم.گم االن چه گهی خوردی! هویت اصلیت رو میمی

داد. انگار که و انگشتش رو بین من و سعید تکون می

ه هم قرار بود یه نخ نامرئی از نوک انگشتش ما رو ب

خوای بگو. تر گفتم: به هرکس میوصل کنه. عصبی

 شه.عرضگی خودت ثابت میفقط بی

ای بود که ی معاملهمطمئن بودم منظورش طرف دیگه

سعید به خاطرش به ایران برگشته بود. ادامه دادم: با 

خوای ترانزیت کنی؟! خبرش به کدوم ناوگانت می
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نت رو به سر ناوگابهرسه که چطور یه لچکگوشش می

 کنه یا نه!گه کشید. ببینم باز هم باهات کار می

کردند. حتی حاال همه به صورت مقصودی نگاه می

پخش شدن خبر عمدی بودن این انفجار کافی بود تا 

هاش و دیگه بین دوست و همه ربطش بدند به دشمن

آشنا سری برای بلند کردن نداشته باشه. ظرف چند 

ود و تمام بدنش داشت دقیقه با خاک برابر شده ب

 لرزید. امیر طرفش رفت.می
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جلوتر رفتم و سعی کردم اوضاع رو کنترل کنم: آره. من 

ام. دختر رابطی که فرستاده. کیو کمند محمدی

تونه پیدا کنه؟ شرکتت رو به باد اعتمادتر از من میقابل



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

تونی بری پیش پلیس. دادم. از ترس آبروت حتی نمی

من برنده شدم. حاال دیگه به خودت مربوطه بخوای 

طرف بازنده باشی و همکاری رو از دست بدی، یا طرف 

برنده باشی و خسارت نشتی گازت بین دو شرکت 

 تقسیم بشه!

های طوالنی رو تموم کردم و نفسی گرفتم. با جمله

دست کاغذهای روی میزش رو نشون دادم. شرایطی 

احمق ادغام رو قبول پیش اومده بود که فقط یه 

های کشی و دادگاهکرد. این جماعت اهل پلیسنمی

ها و فرسایشی نبودند. هرچقدر هم از البی

کردند، باز یه جایی گند کار هاشون استفاده میحامی

شد. جمع توی اومد و براشون بدتر میاصلیشون درمی

سکوت فرو رفته بود و سروصداهای بیرون یه لحظه 

های پدرش رو گرفته بود. . امیر شونهشدهم قطع نمی

آمد رو سعید وارد بحث شد: من مجبورم این پیش
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بهش اطالع بدم. شغلم همینه!... ولی اگر پای دخترم 

 وسط باشه...

صدا شه بینگاهش کردم. جمله رو تموم کرد: می

حلش کرد. من یه ربع قرن باهاش کار کردم. حرف من 

 کنه.رو رد نمی

ش رفت و هر دو دستش رو به مقصودی سمت میز

هاش رو بست. ی میز تکیه داد. سر خم کرد و پلکلبه

سعید دوباره به حرف اومد: باالخره یه روز نوبت 

طوری بودیم. شه. خود ما هم همینها میجوون

زیرپایی کشیدیم تا جا باز کنیم. کسی دودستی 

 تقدیمون نکرد. نه؟

نگاهش چیزی سعید دوباره چونه باال داده بود و ته 

ترسوند؛ غرور! داشت به من داشت که من رو می

کرد! انگار از کل این ماجراها بدش نیومده افتخار می
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فردا بود. از اینکه من یکی مثل اون شده بودم و پس

ذاشت. پلک زدم میراث شومش رو برای من به جا می

ام سنگینی کرد. از خودم بدم اومد. و چیزی روی سینه

ای نشسته بود و . امیر روی کاناپهچشم چرخوندم

داد. دو تا وکیل الم هاش فشار میسرش رو بین دست

ورو به صورت نداشتند. زدند و رنگتا کاف حرف نمی

مقصودی همچنان توی فکر بود. دریا... دریای لعنتی 

ی این بالها بود. مقصودی پلک باز کرد و با باعث همه

ر و کاغذها نفس بلندی روی صندلیش نشست. خودکا

رو با شدت طرف خودش کشید و شروع کرد به امضا 

هام حس بودم و دستزدن. حال بدی داشتم، بی

آویزون شده بود. من از این به بعد، چطور به زندگی 

گشتم؟ رو به سعادت گفتم: شما ادامه سابقم برمی

 رم.بدید، من زودتر می
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زمان با رفتم و همبدون نگاهی به سعید، سمت در 

خارج شدن من، سامی وارد اتاق شد. به داخل اشاره 

موند و تکلیف سعید و اوراق رو روشن زدم. باید می

کرد. سر تکون داد. از دفتر خارج شدم. تمام می

کارمندها بیرون ریخته بودند و داشتند ساختمون رو 

های البی جمع کردند. بعضی جلوی پنجرهتخلیه می

ی کردند. همهمهو به محوطه نگاه می شده بودند

ها گذشتم. صدای امیر عجیبی بود. پا تند کردم و از پله

به گوشم خورد؛ اما اهمیت ندادم. همچنان دنبالم 

اومد و حال من بدتر از چیزی بود که دیگه بتونم می

بحث کنم. سرعتم رو باالتر بردم و توی راهروی پایین 

راه باز کردم و خودم رو  شرکت دویدم. از بین کارمندها
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از خروجی اصلی بیرون انداختم. آسمون از دود 

خاکستری شده بود و بوی سوختگی از هر طرف زیر 

زد. داوود با دیدنم جلو پرید و فوراً در ماشین دماغ می

رو باز کرد. خودش پشت فرمون نشست و مقابل 

عقب گرفت و از جلوش رد های سرد امیر، دندهچشم

ف اومد: عجب واویالیی شد. حاال خوبه شد. به حر

 منطقه مسکونی نیست.

بغض به گلوم چنگ انداخته بود. دود رو بهانه کردم. 

که فشار دستم رو روی صورتم گذاشتم و درحالی

 شم.دادم، گفتم: بریم یه جای باز، دارم خفه میمی

مِن کرد و آخر گازش رو گرفت. توی کمی مِن

اخته بود و هرجا نگاه های اطراف شهر اندخیابون

زد. های انار و هندوانه چشمک میکردی، جعبهمی

تاریخ از دستم در رفته بود. شب یلدا رو رد کرده 
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بودیم. من حتی نفهمیده بودم. سردرد سراغم اومد. 

هام رو فشار دادم و با صدای گرفته پرسیدم: چشم

 دختر آقا فاتح کجاست؟

 بردنش. -

 رادین برد؟ -

 رادین تو حیاط شرکت بود.نه. آقا  -

 پلک باز کردم و بلند گفتم: دور بزن.

داوود کنار کشید و روی ترمز زد. برگشت و خواست 

 حرفی بزنه که بلندتر گفتم: دور بزن!

زیر لب فحشی داد و همین کار رو کرد. آهسته گفت: 

های خود مقصودی رو انداخته بود دو تا از آدمیکی

 ره وسط.نمیجلو... خودش که 

 گاز بده. -
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ای داد و تا رسیدن جلوی در محوطه فحش دیگه

ساکت موند. صدای آژیر توی خیابون پخش شده بود و 

نشانی رسیده بودند. مردم اطراف های آتشماشین

ها بلند شده بود. داوود پلکیدند و دوربینساختمون می

نگه داشت و من پیاده شدم. دنبالم اومد و سعی کرد 

دونه. ماشین سعید جلومون نگه داشت. برم گر

ها آژیر نشانی محوطه رو قُرُق کرده بود. آمبوالنسآتش

کرد. سامی در کشیدند و صداشون دلم رو خالی میمی

 شد، بلند گفت: کجا؟که پیاده میرو باز کرد و درحالی

نگاهم رو ازش گرفتم و به طرف ورودی محوطه 

فقط «. چرا؟»و  «کجا؟»دونستم دویدم. خودم هم نمی

خواستم رادین رو پیدا کنم و مطمئن بشم حالش می

 خوبه، بعد سرش آوار بشم و حالش رو خراب کنم.
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ها پخش شده بودند و مشغول خالی کردن نشانآتش

ها بودند. به بلوایی که راه انداخته بودم، نگاه ساختمون

ریلی نبود؟ کردم. مگه توی پارکینگ فقط کامیون و ت

ها چرا اومده بودند؟ صورتم منقبض شد و آمبوالنس

های دور محوطه سرعتم بیشتر. سمت یکی از غرفه

 رفتم. مردی داد زد: بیرون خانوم! بیرون وایسید!

هایی که از به صورت عصبانیش نگاه کردم و زبانه

زد و از پشت صورت مرد های غرفه بیرون میپنجره

دم. دوباره بلند گفت: منطقه رو پیدا بود. درجا ایستا

 خالی کنید! سریع!

شروع کردم به سرفه و با دست دود رو پس زدم. مرد 

نگاهی به باال انداخت و طرفم اومد. داد زد و نگاه من 
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رو به باال کشوند، به تابلوی باالی ورودی همین غرفه 

افتاد. نگاهم قفل که لق شده بود و داشت پایین می

ه دستی بازوم رو کشید و محکم تابلو شده بود ک

حرکتم داد. حتی قبل از اینکه صورتش مقابلم ظاهر 

دونستم کیه. تابلو با بشه، از فشار فقط سه انگشت می

صدای بلندی نزدیک پاهام روی زمین افتاد و 

اش چسبوند. های رادین صورتم رو به سینهدست

تر گفت که مغزم خستهم داشت. مرد چیزهایی مینگه

حالجیش بود. رادین من رو جدا کرد، نگاهی به دور و از 

بر انداخت و دستم رو مستقیم به طرف خروجی کشید. 

 زدیم.کدوم حرفی نمیهیچ

سامی سعید رو برده بود و داوود وسط جمعیت 

کرد. رادین من رو به طرف ماشین خودش نگاهمون می

برد و در رو باز کرد. به داخل هلم داد و خودش پشت 

رخش زل زدم و متوجه ن نشست. راه افتاد. به نیمفرمو
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هام رو روی هم فشار صداگیر توی گوشش شدم. پلک

دادم و سعی کردم آرامشم رو به دست بیارم. سرعت 

شدیم. صداها ماشین باال بود و داشتیم از بلبشو دور می

ای نگه داشت و من شد. باالخره گوشهکمتر و کمتر می

پارک بزرگ بودیم و ماشین  چشم باز کردم. کنار یه

های لب مسیر جا خوش کرده بود. نه زیر درخت

خورد. شد، نه آدمی به چشممون میصدایی شنیده می

رادین صداگیرها رو از گوشش بیرون کشید. من پیاده 

ی پارک نفس عمیقی شدم و توی هوای سرد و تازه

کشیدم. صورتم رو باال گرفتم و به آسمون پشت 

اراده روی بلند، نگاه کردم. پاهام بی های کاجشاخه

ها راه افتاد. صدای بسته شدن در خاک و گل زیر درخت

 ماشین به گوشم خورد؛ اما برنگشتم.

به راهم سمت آالچیق پایین زمین ادامه دادم که شیب 

های مالیمی داشت. صدای حرکت پاهاش  روی برگ
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ای شد. گوشهزمستونی شنیده می خشک و گِل و چمن

هاش تکیه دادم. ز آالچیق نشستم و به یکی از ستونا

هام رو بین موهام فرو بردم و چند بار نفس انگشت

 گرفتم.
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های هیستریک حاال آروم شده بودم و خبری از حرکت

سوزی جلوی چشمم های آتیشنبود. حاال فقط صحنه

ها رفت و کاری که با اون پارکینگ و ماشینرژه می

کرده بودم. فکرهای مختلف به مغزم هجوم آورده بود. 

رادین مقابلم ایستاد. هم از دست اون عصبانی بودم و 

هم از دست خودم که معلوم نبود چی به روزم اومده. 
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خودم شروع کردم: آمبوالنس اومده بود؛ یعنی آدم هم 

 بوده.

جواب نداد. بلند شدم. قدمی طرفش برداشتم و ادامه 

 دونه کامیون بترکه!بود یهدادم: قرار 

 تو از پنجره کنار نرفتی! -

 گیرم که... -

ی جمله رو خوردم و با هر دو دست هلش دادم. بقیه

 تکون نخورد. دوباره گفتم: مجبورم کردی آدم بکشم.

اش محکم شد و داد هام روی یقهجواب نداد. دست

خوای من هم شبیه خودت کنی... ولی زدم: می

 ذارم!تونی! نمینمی

اش رو کشیدم و دوباره داد زدم: از تو و کارهات و یقه

 ات متنفرم! من رو راحت بذار!خونواده
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های هلش دادم و این بار به عقب تلوتلو خورد. با مشت

رفته به صورت همی لرزون و ابروهای تویشدهگره

آورد، زد، دلیل نمیروحش زل زده بودم. حرف نمیبی

انداخته بود گردن من! داد زدم: کرد. فقط توجیه نمی

کردم، تو به جون من افتادی. من داشتم زندگیم رو می

مثل بابات که به جون مادرم افتاد و زندگیش رو به باد 

 تون متنفرم!داد! از همه

هام از دو طرف لرزید و لبهام با فشار بغض مینفس

خبر بیها و کارمندهای آویزون بود. فکر اون آمبوالنس

رفت. رادین هم که اون شرکت از فکرم بیرون نمی

شدم. به طوری آروم نمیکرد. نه! من اینفقط نگاه می

دونستم، طرفش رفتم و سالح کمری رو از جایی که می

چیز مهم نبود؛ حتی اینکه بیرون کشیدم. دیگه هیچ

اش گرفتم و مردم ما رو ببینند. سالح رو طرف سینه

رو خراب کردی، بابات از دستت گفتم: زندگی من 
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عاصی شده، خواهر و برادرت هم ازت بیزارند، زندگی 

 همه رو خراب کردی.

ابروهاش تکونی خورد و توی هم پیچید. کلتش رو روی 

اش فشار دادم که حساب کار دستش بیاد؛ اما سینه

توی یه حرکت زیر مچم زد و کلت رو از دستم کشید. 

ی شلیک بشه. صدای دهحرکتی به باالش داد که آما

کلیک، من رو پروند. کف دستم رو گرفت و سالح رو 

روم ایستاده بود و من دوباره توی دستم گذاشت. روبه

کردم. جلو اومد. عقب بالتکلیف به صورتش نگاه می

های من دوباره برگشت و آهسته رفتم. جلوتر اومد. اخم

خوای بزنم، آره؟ خوای. میگفتم: تو همین رو می

 خوای بمیری.یم
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هام رو از دور دیدم. انگشتهاش رو میرد دندون

اش ی کلت باز کردم و سالح رو از بغل به سینهدسته

تر ادامه دادم: نه. من این لطف رو بهت کوبیدم. آهسته

 کنم.نمی

سرم رو به طرفین تکون دادم. اشک تا پشت چشمم 

زدم: این معامله، قرارداد، های آخر رو اومد. حرف

رم؛ کنم و میدونم هر کوفتی که هست... تموم مینمی

دارید. بعدش دیگه دونم دست از سرم برنمیوگرنه می

افته، نه به فاتح، نه به سعید، نه به نه چشمم به تو می

 ای!!هر آشغال دیگه

دوباره هلش دادم. یه جایی اون اعماق وجودم، 

خواستم بازوهاش و بگیره، میهام رخواستم دستمی

های رو دورم بندازه و نذاره برم؛ اما سالح افتاد و دست
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رادین آویزون موند. از اینکه فکرم بعد از هر بحث و 

تر رفت، حالم بد شد. محکمجدلی فقط پی یه چیز می

عقب رفت و هلش دادم که ناراحتیم رو بفهمه. عقب

.. تو من رو به ازم دور شد. تکرار کردم: ازت متنفرم.

 این حال انداختی.

های تیز مشکیش خیره شدم که سمتم به چشم

برگرده؛ ولی نگاهش رو گرفت و از آالچیق بیرون زد. 

به راهش روی خاک سرد ادامه داد. به کلت زیر پام 

ها نشستم و نگاه کردم و زیر گریه زدم. روی صندلی

داده چیز رو با هم از دست ام بیشتر شد. من همهگریه

 بودم و انگار دیگه قرار نبود این گریه بند بیاد.
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زدیم. ها قدم میدَم غروب، زیر نورهای نئونی مغازه

سوده هم فهمیده بود که حالم خوب نیست. چند بار 

رف ی ازدواجم حسر صحبت رو باز کرده بود که درباره

بزنم و من هر بار موضوع رو عوض کرده بودم. ظاهراً 

خیال شده بود. دستش رو باال گرفت و سکوت دیگه بی

 رو شکست: خوشگله؟

اش نگاه کردم که با وجود به انگشتر طرح هندوونه

حال خرابم، لبخند روی صورتم نشوند. جواب دادم: 

 آره.

ده علی واسه یلدا گرفته بود برام. عکسش رو فرستا -

 بودم.
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کنم. شه چند وقته اصالً هیچی رو چک نمیباورت می -

 حتی یادم رفت به مادرم تبریک بگم.

ای به انگشترش انداختم و فکرم سمت نگاه دوباره

های رادین کشیده شد. صورتم توی جای خالی انگشت

گم هیچی هم رفت. سوده درجا ایستاد و گفت: هی می

شدی تو؟ سر خود  طوریذاری. چرا ایننپرسم، نمی

شه، حاال هم که کنی، بعد دیگه پیدات نمیعقد می

 دیدمت انگار خودت نیستی!

هاش دزدیدم. راه افتاد و دستش رو نگاهم رو از چشم

تر پرسید: اذیت و پشتم گذاشت که حرکت کنم. واضح

 آزار داره؟... دست بزن داره؟... بددهنه؟

بود؛ ولی گفتنش ها ی اینشونه باال دادم. تقریباً همه

خواستم ناراحتش ای داشت؟ نمیبه سوده چه فایده

 آد.کنم. فقط گفتم: قهر کردیم. خونه نمی
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 سر چی؟ -

دوباره شونه باال دادم. پرسید: االن دقیقاً چته؟ دلت 

 خوای جدا بشی؟تنگ شده یا می

 خوام جدا بشم.می -

دونستم نفسش رو بیرون فرستاد و گفت: از اولش می

انداختی تو دردسر. افتاده بودی تو یه خودت رو 

دونم. مدیرعامل مجرد کجا بود تو این جریانی، من می

 زمونه که به من و تو برسه؟!دوره

رو دادم و گفتم: با هم فرش پیادهنگاهم رو به سنگ

دعوای بدی کردیم... یعنی... من بهش توپیدم. حقش 

 بود.

 تو خودت رو عذاب نده. سر چی دعوا کردید؟ -
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عد از چند ثانیه سکوت، به حرف اومدم: داره من رو ب

کنه. خودش دیوونه است. یه کارهایی شبیه خودش می

 زنه...ازش سر می

ادامه ندادم و به صورت سوده نگاه کردم. خیابون 

ها. ی عابرها و مغازهرو پر از همهمهشلوغ بود و پیاده

اش تر بردم و آهسته گفتم: همهسرم رو نزدیک

شه. رو میرو به اونآویزون منه. تو یه لحظه از این

 مخصوصاً موقع...

های سوده درشت شد و سریع حرفم رو قطع چشم

 شم.کرد: به من نگو! من هنوز مجرد حساب می

هام رو فشار دادم. به خنده افتاد و اضافه کرد: تو لب

 االن واسه من بدآموزی داری!

 رم!من االن واسه خودم هم بدآموزی دا -
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خندیدیم. نگاهی به پشت سر انداختم. داوود و 

های رادین بافاصله دنبالمون بودند. دیگه از آدمیکی

ی ما رسیده ابرویی باال انداختم و برگشتم. سر کوچه

 بودیم.

 30فصل_خورده_خط#

 

. 

 سوده ایستاد و گفت: آخر نفهمیدم چی به چیه.

 آیم. قراره جدا بشیم.به هم نمی -

 گی؟و میاخالقش ر -

هم اخالقش، هم شغلش. زندگی دوگانه داره. فقط  -

وشلوارپوش نیست. دستش تو یه مدیرعامل کت

 خالفه.
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خنده از صورت سوده پاک شد. تأکید کردم: اگر کسی 

در مورد من چیزی پرسید، هیچ حرفی از رادین نزن. 

 ها پدرش رو پیدا کرده. خب؟فقط بگو تازگی

 یدا کردی؟ابروی سوده پرید و گفت: پ

همه تغییرات ی مثبت سر تکون دادم. اینبه نشونه

توی چند ماه، خودم رو هم شوکه کرده بود، چه برسه 

زد. تکرار کردم: هیچ حرفی از به سوده. حرفی نمی

 رادین به کسی نزن. فقط بگو پدرش اومده. همین.

گیج به اطراف نگاه انداخت. شک داشتم کسی 

کرد. کاری عیب نمیمحکمسراغش بره؛ اما کار از 

دونست و ی کافی در مورد من میمقصودی به اندازه

داد. احتمال دخالت یکی مثل فاتح رو یه درصد هم نمی

ها پیش کنار رفته بودند و توی فاتح و رادین سال

ها مونده بودند. با سوده روبوسی ی این آدمگذشته
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فت و خیال رکردم و خداحافظی کردیم. با یه دنیا فکرو

من وارد کوچه شدم. به طرف آپارتمان مامان راه 

دادند. افتادم که دو سه نفر دیگه هم اونجا کشیک می

خواستم با ترسیدم و میاز عاقبت این جریان می

ام رو بهتر کنم. گذروندن یه یلدای جاانداخته، روحیه

های جلوی تلویزیون منتظرم بود. مثل مامان روی کاناپه

کرده و انارهای های قاچهندوونههای پیش، سال

های خندونش زد. لبشده روی میز چشمک میدون

بستنی رو ازم گرفت و گفت: کرد. کیکحالم رو بهتر می

 دیر کردی!

 یه کم با سوده قدم زدیم. -

 وقته ندیدمش.چطور بود؟ خیلی -

 خوب بود. سالم رسوند. -
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ها اپهپالتو و شال رو کنار گذاشتم و خودم رو روی کان

انداختم. صدای موزیک از تلویزیون، فضا رو پر کرده 

اومد. یه لحظه دلم خواست که بود. بوی آش می

های قبل و تمام اتفاقات رو فراموش برگردم به ماه

کنم. روی کاناپه دراز کشیدم و کوسن رو زیر سر زدم. 

زانوهام رو بغل کردم و پلک بستم. صدای مامان اومد: 

 ای؟خسته

گفتم. دستش روی موهام نشست و از کنار « اهوم»

گردنم پسشون زد. کف دستش رو روی پیشونیم 

 گذاشت. آهسته گفت: یه ذره تب داری.

 پلک باز کردم و گفتم: خوبم.

 پس پا شو، یه چیزی بخور. آش داغه. بریزم؟ -

نگفتم. هنوز یه ساعتی مونده بود تا شام. سمت « نه»

و قاشق برگشت. سر  آشپزخونه راه افتاد. با یه کاسه
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هام آورد. یه قاشق جام نشستم. قاشق رو طرف لب

گل به آب خوردم و از دستش گرفتم. خبری از دسته

دادن من توی پارکینگ ترابری مقصودی نداشت. 

ها سامی گفته بود تلفات جانی نداشته و آمبوالنس

محض احتیاط اومده بودند؛ ولی من اون شب با گریه 

 خوابیده بودم.
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ی مقابلم نشست و صدای تلویزیون مامان روی کاناپه

 مونم.رو کم کرد. زمزمه کردم: امشب می

نگاهم به کاسه بود. صدای مامان رو شنیدم: اگر این 

خوای، هیچ اجباری نیست. خودم باهاشون پسر رو نمی

 کنم.زنم، تموم میحرف می
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گفتم: وقتش که سوزش اشک رو حس کردم و فقط 

 گم.شد، می

و دوباره شروع کردم به خوردن. حاال که سوده و مامان 

کردم باری از دوشم دونستند، حس میتصمیمم رو می

برداشته شده. کمی بعد زنگ به صدا در اومد و مامان 

رفت، گفت: حتماً مردهای که طرف آیفون میدرحالی

 پایینند. انار بدیم بهشون، گناه دارند.

دکمه رو زد و سمت روسریش رفت تا در واحد رو و  

 مونی؟باز کنه. ادامه داد: خبر دارند امشب می

رو روی میز گذاشتم. شکالتی  سر تکون دادم و کاسه

توی دهان انداختم و به میز رنگارنگ جلوم نگاه کردم. 

حتی حافظ و شمع و آینه هم چیده بودیم. با صدای باز 

ه انداختم که به بیرون شدن در، به طرف مامان نگا

خیره شده بود. دلم به شور افتاد و بیشتر چرخیدم. 
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مامان بالفاصله در رو کوبید و من از جا پریدم. کسی 

داد. رو مانع بسته شدن در شده بود و مامان فشار می

 به من داد زد: برو تو اتاق.

ترسم بیشتر شد. مامان در رو ول کرد و طرف من 

و با خودش طرف اتاق برد. از  دوید. محکم بغلم کرد

تونست درست حرف بزنه و روسری روی ووال نمیهول

 هاش ول شده بود. پرسیدم: چه خبر شده؟شونه

و با دیدن سعید توی چهارچوب، جوابم رو گرفتم. 

مامان من رو سمت اتاقم هل داد و گفت: برو یه 

 آم... بیرون نیا.گوشه... االن می

ون کشیدم و بازوهاش رو هاش بیرخودم رو از دست

 نگه داشتم. با آرامش گفتم: مامان، آروم باش... آروم.

 نترس، برو اتاقت. -

 آروم باش. چیزی نیست. -
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 قایم شو کمند! -

 دونم کیه!مامان، من می -

هاش از حرکت ایستاد و نفسش رو آهسته بیرون دست

تر گفتم: هاش رو مالش دادم و آرومفرستاد. شونه

 ش. من قبالً دیدمش.نگران نبا

جهید های مامان، خالی از هر حسی، به اطراف میچشم

های من بود. و مغزش درگیرتر از تحلیل کردن حرف

ای پیدا شد. انگار جملههاش مدام باز و بسته میلب

کرد. سعید وارد خونه شده بود و توی پذیرایی قدم نمی

ا دیدن زد. مامان رد نگاهم رو دنبال کرد و چرخید. بمی

تر، آهی کشید و دست من رو توی طرفسعید کمی اون

 خوای؟دست گرفت. عصبی گفت: چی از جون ما می
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سعید نگاهی به سرتاپاش انداخت و با صورت 

شده، جواب داد: به خاطر تو نیومدم! به خاطر جمع

 ی یکی دیگه است!دخترم اینجام. همون که گفتی بچه

 تو این رو گفتی، نه من. -

 هم انکار نکردی! تو -

 لرزید.تر شد. میهام محکمدست مامان دور انگشت
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خواستم حرفی بزنم که مامان گفت: این بچه از وقتی 

چشم باز کرده، فقط من رو دیده. تو حق نداری سر 

 راهش رو بگیری.
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سعید پوزخند زد و مامان ادامه داد: حق نداری مغزش 

دونه مادرش اهل ش خوب میوشو بدی. خودرو شست

 چی هست، اهل چی نیست!

 دار هستی یا نه؟وبچهاهل گشتن با مرد زن -

مامان قدمی به عقب برداشت و من رو هم با خودش 

کشوند. ساکت موند. سعید که با کفش وارد خونه شده 

بود، روی فرش بافت دست مامان راه افتاد و ادامه داد: 

 کردن هستی یا نه؟خرابخونهاهل 

مامان همچنان ساکت بود. جلو رفتم که مانع نزدیک 

شدن سعید بشم. معلوم بود که حال مامان پریشون 

شده. سعید دوباره گفت: با من عروسی کردی؛ ولی 

چشمت پی یکی دیگه بود. بگو، خجالت نکش، دخترت 

 دونه!می
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شمش ی مامان نگاه کردم که چهم ریختهبه صورت به

 به من بود. گفت: تهمته.

 سعید اضافه کرد: خودم دیدمتون... چند بار!

نگاه مامان همچنان به من بود. توضیح داد: حرف 

 خواستم راضیش کنم یه رازی رو بگه.زدیم. میمی

ی تر از قبل تکمیل کرد: جای بچهسعید تلخ

 تون رو بگه؟زادهحروم

لش رو گرفتم و حال مامان بد شد و تلوتلو خورد. زیر بغ

ها بردم. سعید یه بار دیگه پوزخند زد و سمت کاناپه

دور شد. مامان رو کاناپه افتاد و من طرف آشپزخونه 

قند بیارم. آهسته گفتم: آروم باش مامان. دویدم تا آب

 چیزی نیست.

فوراً لیوان رو پر کردم و برگشتم. مامان دستش رو 

رد. کنارش کروی سرش گذاشته بود و آهسته ناله می
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قند بخوره. دستم نشستم و مجبورش کردم کمی از آب

 رو پس زد و گفت: خوبم.

اومد. بهش چشم طرف میسعید داشت دوباره این

دوختم که نیاد. مامان سر چرخوند، به صورتش خیره 

زدم. ام این در و اون در میشد و گفت: آره. دنبال بچه

مه مثل تو تا تهران اومدم که نشونش رو پیدا کنم. ه

 کنند!ی تنشون رو ول نمیپاره

هاش رو هاش رو به هم سایید و دستسعید دندون

دوخت طوسی پوشیده بود وشلوار خوشمشت کرد. کت

و موها و ریش کوتاهش کامالً مرتب بود. با تأسف به ما 

کرد. مامان دستی به و سرووضع زندگیمون نگاه می

برد. ادامه داد: موهای کوتاهش کشید و روسری رو باال 

ات بود که گورت رو گم کنی! پول حروم ها بهونهاین
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زیر دندونت مزه کرده بود، ما دست و پات رو 

 بستیم.می

 بردمش.اگر مطمئن بودم دخترمه، می -

 گی.مثه سگ دروغ می -

های ها رو ندیده بودم؛ اما با چشممن دروغ گفتن سگ

اطب قرار داد: پر از سوال، به سعید زل زدم. من رو مخ

حاال که گذشته. تازه اول جوونیته. دختر من، مثل دختر 

 اش رو نشونم دادی.کنه! خودت یه شمهمن زندگی می

ابرو باال انداخت و لبخند کجی زد که بفهمونه منظورش 

کرد که من سعی انفجاره. داشت چیزی رو یادآوری می

 کردم فراموشش کنم.می
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هام رو درشت کردم که جلوی مامان حرفش رو چشم

نزنه. ادامه داد: با من باشی، هیچی جلودارمون نیست... 

 دم.اگر بخوای این رو هم بیاری، بهش جا می

داد. این چندمین بار بود که با دست مامان رو نشون می

ر کرد. نگاه مامان پبه بردن مامان با خودمون اشاره می

قند رو دوباره دستش دادم که یه از نفرت شده بود. آب

قُلپ بخوره. خودم بلند شدم، طرف آشپزخونه رفتم و 

ها ایستادم. سعید دنبالم اومد و وقتی کنارم کنار کابینت

ایستاد، صداش رو پایین آورد: با من باشی، فاتح رو 

زنیم. از شر پسرش هم خالص دوباره زمین می

 شی.می

انگیزی بود و کسی که داشت پیشنهاد وسوسهپیشنهاد 

هاشون رو داد، پدرم بود. مگه پدرها صالح بچهرو می
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خواستند؟ من نه از فاتح خیری دیده بودم و نه از نمی

رادین. سعید اضافه کرد: اون معامله رو برات جور 

 شیم.کنیم و غیب میکنم. با هم حلش میمی

 تحه.اون شرکت، االن مال مقصودی و فا -

 فعالً که بخشی از سهام مال توئه. -

نگاه تیزش قصد داشت چیزی بگه و من رو بیاره توی 

 باغ. آهسته گفتم: روی کاغذ!

 کنه؟ فعالً حرفت خریدار داره.چه فرقی می -

به مامان نگاه کردم که مستقیم به ما خیره بود و 

داد. سعید با ایما و هاش فشار میدستش رو روی لب

ی کوفتی تونه راحت اون معاملهبود که میاشاره گفته 

زد. نفسم له میرو جور کنه. همونی که رادین دنبالش له

رو فوت کردم و فقط گفتم: اول اون معامله و 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گیریم. باید قرارمدارش رو جور کن، بعد تصمیم می

 روش فکر کنم.

ای تر از چیزی بودم که تصمیم لحظهواقعاً سردرگم

است که با هم کار کنیم. هم خوبگیرم. از من می

مقصودی رو دور بزنیم و هم فاتح و رادین رو. بعد هم 

تایی بریم پی زندگیمون. به صورت جدیش نگاه سه

کردم. من دخترش بودم. ممکن بود به من هم نارو 

بزنه؟ نفس عمیقی کشیدم. صدای مامان به گوشمون 

 ام؟گی زیر گوش بچهخورد: چی می

 ی من برو بیرون!ادامه داد: از خونهنگاهش کردیم. 

های کهنه و مبلمان قدیمی سعید راه افتاد. روی کابینت

وظروف و درودیوار چشم چرخوند و آخر نگاه و  ظرف

پرتمسخرش رو به مامان دوخت. سر تکون داد و بدون 
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حرفی، سمت در راه افتاد. قبل از بیرون رفتن، رو به من 

 گفت: خوب فکرهات رو کن.

بش رو ندادم. همین که در رو بست، مامان بلند شد جوا

و دوباره سرگیجه سراغش اومد. پشتی کاناپه رو 

 گرفت که نیفته. پرسید: چی به هم گفتید؟

رادین یه کاری ازم خواسته بود. این آدم پیدام  -

 کرد. ظاهراً آشناهای مشترک دارند.

صورت مامان دوباره توی هم رفت، دستش رو روی 

شت و نشست. آهسته گفتم: باالخره که پیشونی گذا

 شدیم.چی؟ یه روز سر راه هم سبز می
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ها رفتم و به کوچه نگاه کردم. سمت یکی از پنجره

کردند های رادین داشتند سعید رو سوار ماشین میآدم

که ببرند. شاید من رو هم اینجا گروگان گرفته بودند تا 

خواند. نفسم رو که ازش میسعید راضی به کاری بشه 

فوت کردم و پرده رو سر جاش برگردوندم. سمت 

شه مامان. چیز تموم میمامان رفتم و گفتم: همه

 گردیم سر زندگیمون.برمی

مامان دستش رو از روی صورتش برداشت و پلک باز 

همه سال قایم نشدم که تو رو کرد. گفت: من این

 طالقت رو ها بدم. فوراًدودستی تحویل این آدم

 ریم یه شهر دیگه.گیرم، با هم میمی

 مامان، نگران نـ... -
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کنی ولت سعید دیگه مطمئنه دخترشی. فکر می -

هاش رو کرده، پیر کنه؟ دورهاش رو زده، عیاشیمی

 خواد!شده، حاال دیگه خانواده می

ی ندونستن توی هوا تکون هام رو به نشونهدست

تر گفت: مِن بعد، نه دادم. مامان صاف نشست و جدی

 بینی، نه سعید رو، نه رادین رو!فاتح رو می

 مامان! -

فاتح قول داد نذاره آب تو دلت تکون بخوره. گفت  -

پسرش عاشقت شده، بند کرده به تو. گفت تو خودت 

این وصلت رو خواستی... حاال فرستادتت پی کاری که 

 کشه؟!! پسرش مجبورت کرده؟یه سرش به سعید می

چیز یه دفعه پیش اومد. رادین مجبورم نکرد... مهه -

 یعنی... اوضاع یه جوری پیش رفت که...

 اش الپوشونی نکن!واسه -
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های حالم بدتر از عصر شده بود. به خوراکی

نخورده نگاه کردم. آه کشیدم و کنار مامان دست

هاش رو دورم نشستم. بغلش کردم. مامان دست

تر بشه. زیاد فضا آرومانداخت. سکوت کرده بودم که 

طول نکشید که پلک بستم و پرسیدم: چطوری یه بچه 

 به دنیا آوردی و کسی نفهمید؟

اقدست کارگرشون بودیم. مادر فاتح من و خاله -

قضیه رو فهمید، من رو به اسم کلفتی برد 

شیش ماه یه شهر دیگه بودیم که اش. پنجخونه

 عروسش نفهمه.

کرد: من خیلی بچه  صورتم جمع شد و مامان اضافه

 رسید.بودم. عقلم به هیچی نمی
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سرم رو کج کردم و نگاهی به صورتش انداختم. 

جونی زد و گفت: من چشمش به من بود. لبخند بی

 هیچوقت بهت نگفتم که تو ناجی من بودی.

 من؟! -

تر شده بود. روی موهای بلندم سر تکون داد. حاال آروم

ید عروسی کردم، دست کشید و ادامه داد: وقتی با سع

چیزم رو باخته بودم. فاتح دلم رو خون کرده بود. همه

ام رو داده بود دست دایه. فقط اون مادرش بچه

ام به یه چیزهایی بو دونست بچه کجاست. خانوادهمی

برده بودند، چشم دیدنم رو نداشتند. آقام تا آخر باهام 

زد. با خودم گفتم قهر بود. سعید هم که سرکوفت می

موش گرفتم که خودم رگ یه بار، شیون یه بار. مرگم

رو راحت کنم؛ اما... همین که لیوان رو بردم جلوی لبم، 
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هم خورد. شک به دلم افتاد، نخوردم. بعد دلم به

 ام.فهمیدم حامله

 تری زد.لبخند زدم و مامان هم لبخند بزرگ
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نجات دادی. من پی حرف رو گرفت: تو من رو از مرگ 

 به خودم قول دادم دیگه تا آخر عمرم بچسبم بهت.

تر شد. سکوت کردم و به هاش دورم محکمو دست 

ای نزد. کمی صدا خیره شدم. حرف دیگهتلویزیون بی

بعد، نفس عمیقی کشیدم و فاصله گرفتم. خیالش رو 

راحت کردم: نگران چیزی نباش. صد تا سعید و فاتح 

 تونند من رو از تو جدا کنند.من، نمی هم بیفتند به جون
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سر تکون داد و ظرف انار رو جلو کشید. دو ساعت بعد، 

توی اتاق تاریکم روی تخت دراز کشیده بودم و 

شد. آخرین بار روی همین تخت هام بسته نمیپلک

ی کوچیک کنارم بود. این اتاق دیگه برام نفرهیه

من رو یاد  ها،وبوی دخترونه نداشت و حتی مالفهرنگ

نداختند. سر جام نشستم و نفسم رو دیگه مییکی

بیرون فرستادم. بلند شدم تا توی خونه قدم بزنم؛ اما 

پاهام به جای در، سمت کیفم روی میز رفت. گوشیم رو 

بیرون آوردم و چیزی همراهش زمین افتاد. روی زانو 

ی نشستم  و به فرش دست کشیدم. مجسمه

هام خورد. برداشتم و توی نور کوچولوی آهو به انگشت

شد، نگاهش های بیرون پخش میمالیمی که از چراغ

های هاش زل زده بود به من. چشمکردم. چشم

لعنتیش... هرچی از دهنم دراومده بود بهش گفته بودم، 

سرش داد زده بودم، سمتش سالح گرفته بودم. تمام 
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مدت الل مونده بود و اعصابم رو بیشتر تحریک کرده 

کرد و هر بار ود. کلتش هنوز توی کیفم سنگینی میب

جا روی ترسوند. هموننگاه کردن بهش، من رو می

ی سامی رو آوردم. دیروقت زمین نشستم و شماره

 نبود. زود جواب داد: چی شده؟

 رادین کجاست؟ -

 طرف خط سکوت شد. ادامه دادم: با توئه؟اون

 نه. -

 هاشه؟ویالی فاتحه؟... پیش سگ -

 دونم.ینم -

 کنه؟کار میداره چه -

 دونم.نمی -

 شناسی ایشاال!!دریا چطوره؟ دریا رو که می -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

انقدر من رو تهدید نکن! هنوز اون روی من رو  -

 ندیدی!

 رادین کجاست؟... حرف بزن، سالحش مونده دستم. -

 الزمش نداره. پیشت بمونه. -

زدم. نه هام دور مجسمه پیچید و به تاریکی زل انگشت

خواستم قطع کنم. خواستم دوباره بپرسم و نه میمی

کنیم. تو خود سامی گفت: اگر الزم باشه، خبرت می

 خواد باهات حرف بزنه.زنگ نزن. رادین نمی

پوزخند زدم و جواب دادم: خدا رو شکر. چه بهتر. من 

 خوام باهاش حرف بزنم.هم نمی

ا و قطع کردم. ابروهام توی هم رفت. من رو ب

زدند! به بالتکلیفی ول کرده بودند و حرف هم نمی

جهنم! فحشی دادم و بلند شدم. گوشی رو توی کیف 

ای دادم و روی تخت دراز انداختم. فحش دیگه
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کشیدم. آهو رو کنار بالش گذاشتم و بهش خیره شدم. 

پاش رو اینجا گذاشته بود و اتاقم رو خراب کرده بود. 

رو برگردوندم که به فحش سوم رو دادم و روی آهو 

هام رو روی هم فشار دادم. به من نگاه نکنه. پلک

 شد.ها تموم میی اینزودی همه
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جلیل سری تکون داد و به صندلی اشاره کرد. رحمان 

نشست و نگاهش طرف من چرخید. کسی چیزی 

ی وحشت بود. گفت و آرامش جمع، بیشتر مایهنمی

ر بود بعدش چی بشه؟ مقصودی شروع کرد: آقای قرا

 های جالبی داره.رحمان بداغی، از آشناهاست که حرف
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 سمت من سر چرخوند و ادامه داد: در مورد این خانم.

همه به من و بعد به رحمان چشم دوختند. نفس عمیقی 

کشیدم. مقصودی از رحمان پرسید: این خانم گفته با 

ی شرکت علم کردن رو تو وپلهتو رابطه داشته، پول

 گذاشتی کف دستش. آره؟

رحمان نگاهش رو از من گرفت و به جلیل داد. گفت: 

 شناسم.نه. من این خانم رو نمی

طوری مقصودی ادامه داد: پس چرا جلوی من این

 تظاهر کردی؟

 کسی ازم خواسته بود. -

هام زیر میز توی هم فرو رفت. صورت انگشت

داد. وخامت اوضاع رو نشون میی رادین پریدهرنگ

خواست همین االن بلند بشم و از اتاق برم. دلم می

 جلیل سوال مهم رو پرسید: کی خواسته بود؟
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های دورش انداخت و ضربان رحمان نگاهی به صورت

کرد، نه به من باال رفت. جلیل نه به فاتح رحم می

های رادین. بعد هم حتماً نوبت من بود. یاد انگشت

 باز کرد: پدرش.ن افتادم و آه کشیدم. رحمان لبرادی

و به سعید خیره شد. به رادین نگاه کردم و نفس 

ریزیش راحتی کشیدم. مقصودی که انگار کل برنامه

برای شُکوهِ این لحظه بود، روی میز کوبید و با نگاه 

خیره به سعید، گفت: که گفتی دخترت رو تازه پیدا 

 کردی، ها؟!

ای ی تشکر، لحظهردم و به نشونهبه رحمان نگاه ک

هاش حوصله چرخشی به چشمپلک بستم. رحمان بی

داد. جلیل منتظر جواب سعید بود که با دروغ رحمان 

کرد، بدجوری آچمز شده بود. اگر اتهام رو قبول می
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برد، من. رفت و اگر اسم فاتح رو میخودش به باد می

 باالخره به حرف اومد: سوتفاهم پیش اومده.

مقصودی به جلو خم شد و با صدای بلندتر، پارکینگ 

اش رو تالفی کرد: پول ریختی دست دخترت، ترکیده

سهام خریده، شرکت علم کرده. بعد فرستادیش سراغ 

ی من که پارکینگم رو ببره هوا و اسم در کنه. همه

خواستی من رو کنار بزنی و ات بود. میها برنامهاین

بعدش نوبت کنار زدن  کاره بشی. البدخودت همه

 خانه!جلیل

 جلیل داد زد: ساکت!

به سعید خیره بود. سعید نگاهی به من انداخت. با 

التماس زل زدم که حرفی از دانیال پیش نکشه. 

 نگاهش رو گرفت و فقط گفت: پاپوشه.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

مقصودی دوباره شروع کرد: من خسارتم رو تا قرون 

 خوام.آخر می

و ساکت موند. جلیل از سعید دوباره به من نگاه کرد 

هاش هاش طرفش اومدند. مشتجاش بلند شد و آدم

ی باال به ی میز تکیه داد و از همون زاویهرو به لبه

مونم که پایین، رو به ما چهار نفر گفت: جایی نمی

 توش اعتماد نیست.
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رفتم و ها رژه میی تمام جلوی قفسهبیست دقیقه

های شد. چرا یه نفر باید وسیلهگیرم نمیستچیزی د

چید؟ دو کرد و روی قفسه میدورریختنی رو جمع می
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دونستم وپرت خراب و ازکارافتاده. خوب میتن خرت

ی چشم، هام. از گوشهمن هم یکی از همین وسیله

سامی رو دیدم که کنارم ایستاد. کمی بعد گفت: 

 رید مالقات.محمدی تو راهه. وقتی رسید، با هم می

چه مالقاتی؟ مربوط به همون قراردادیه که  -

 خواید؟می

سر تکون داد. پس سعید طبق قولش داشت معامله رو 

چهار کرد. از آخرین دیدار من و سعید، سهجور می

روزی گذشته بود و توی این مدت، خبری از رادین 

 آد؟کس نبود. پرسیدم: رادین نمینبود. خبری از هیچ

 نه. -

داره، رفته باشه اونجا؟... ببری، ای نگه نمیدیگه چیز -

 شیری!

 سر کارشه! -
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 داره؟ها چیه؟ چرا نگه میاین -

های توی سالن رو نشون دادم. با دست دیوار و قفسه

ها چشم چرخوند. انتظار جواب درست و روی جنس

حسابی از سامی نداشتم؛ ولی گفت: از چیزهای 

وداغونند، که درب آد، چیزهاییومعوج خوشش میکج

 تقارن ندارند. هنوز نفهمیدی؟!

حاال نگاهش به من بود. ابروم رو باال انداختم. با 

ها، فکرم مدام سمت جای خالی شنیدن این حرف

ها پر رفت که با پروتز دستکشهای رادین میانگشت

وتحلیل رادین بود و شد. مغزم دوباره دنبال تجزیهمی

رد. موضوع رو عوض کردم: کم میکم داشت کالفهکم

من هنوز حسابم رو با دریا تسویه نکردم. این 

هاش یعنی چی؟ چرا پرید وسط جلسه با بازیمسخره

 مقصودی؟
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سامی سکوت کرد. ادامه دادم: مجبورم نکنید برم از 

 آقا فاتح بپرسم!

 کاری کنه.اومده بود خراب -

 امروز چه رک شدی! -

هاش رو روی سینه قفل دستسمتش قدم برداشتم. 

 خواست به تو آسیب بزنه.تر گفت: میکرد و رک

دستم رو توی هوا تکون دادم و گفتم: چرا؟ با من چه 

 ام!مشکلی داره؟ من این وسط خودم قربانی

خواد شما کنار هم باشید. مشکلش با رادینه. نمی -

 قسم خورده نذاره.

از چشم فهمم! که چی؟ چون طالق گرفته، من نمی -

 بینه؟رادین می

 چون رادین نذاشته به عشقش برسه... -
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 ذاره...تر اضافه کرد: هنوز هم نمیو آروم

هاش رو پلکی زدم و به صورتش نگاه کردم. دست

هاش فرو برد. داشت در مورد انداخت و توی جیب

هام رو ریز کردم و پرسیدم: زد. چشمخودش حرف می

 به رادین چه؟

گیره؟ دوباره پرسیدم: چرا سخت می شونه باال داد.

 چون پول نداری؟

تر از من بود. ادامه دادم: کرد. انگار گیجفقط نگاه می

 چون کارت خطرناکه؟

ی پیشونیش رو خاروند و نفسش رو فوت کرد. گوشه

 نگاهش رو گرفت.
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گیری رادین همه سختدونست اینخودش هم نمی

کردنشون به خاطر چیه! انقدر که دریا رو به برای جدا 

دیوونگی و نفرت و قسم خوردن بکشونه! اون 

ای مدام توی دونستم. جرقهدونست؛ اما من مینمی

همه داد. اینشد و هشدار میسرم روشن و خاموش می

گیر دادن رادین الکی نبود. یه بار توی لفافه گفته بود 

داره. دستم  که اگر خودش نباشه، سامی هوام رو

های سامی ناخودآگاه روی گلوم نشست و به چشم

 خیره شدم. پرسید: چیه؟

 به حرف اومدم: چند سالته؟

ربطم اخمی کرد. اصالح کردم: شاید فکر از سوال بی

 کنه سنتون جور نیست.می

 ترم.ودو. یه سال ازش بزرگسی -
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آب دهانم رو قورت دادم و دستم سمت قلبم رفت. 

مامان یه پسر چهارپنج ساله داشته.  سعید گفته بود

اومد. قدم موقع نوزاد بودم. سنش جور درمیمن اون

ات چی؟ با ای به طرفش برداشتم و گفتم: خانوادهدیگه

 دریا مشکلی ندارند؟

تونستم جلوی فکرهام رو بهش زل زده بودم و نمی

ای کردم و نگاهم رو کرد. سرفهبگیرم. کنجکاو نگاه می

دادم تا بیشتر از این، مشکوکش نکنم. ها به قفسه

سراپا گوش بودم، تا اینکه سامی به حرف اومد: من 

 ای ندارم.خانواده

ی کیف روی ساعدم پایین افتاد و پلک بستم. دسته

 پرسید: چی شد؟

خودم رو کنترل کردم و جواب دادم: هیچی. چند روزه 

 حالم خوب نیست.
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ای، سمت در اظهار نظری نکرد. قبل از هر حرف دیگه

راه افتادم و گفتم: صدای ماشین شنیدم. حتماً سعید رو 

 آوردند.

تونستم به صورتش نگاه کنم. چرا رادین به حتی نمی

جای زورگویی، شیرفهمشون نکرده بود؟ دریا و سامی 

فهمید حق داشتند که واقعیت رو بدونند. اگر فاتح می

با آه  شد؟ نفسم روای با هم دارند، چه حالی میرابطه

بیرون دادم و خودم رو به حیاط رسوندم. سعید رسیده 

بود. بدون معطلی سوار ماشینش شدم و سعی کردم 

هاش زده بود، فکرم رو از گندی که فاتح به زندگی بچه

 دور کنم. سعید پرسید: خوبی؟

با تکون سر جواب دادم و چیز بیشتری نگفتم. راننده از 

های رادین. از از آدمهای سعید بود و مرد کناریش آدم

خونه بیرون زدیم. یه ماشین پشتمون راه افتاد که 
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زد، پخش اش بود. کسی حرفی نمیداوود راننده

ای کردیم. ده دقیقهخاموش بود و حتی به هم نگاه نمی

گذشت، تا اینکه سعید دستش رو روی پام گذاشت و 

من از جا پریدم. دستش رو بلند کرد و گفت: تو 

 هپروتی؟

 م برخورد، با اینکه روی لبش لبخند داشت.به
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مون نگذشته بود، حق شوخی هنوز یه ماه از آشنایی

های من، لبخندش نداشت. خودم رو جمع کردم. با اخم

 ریم صف اعدام!پاک شد و گفت: نترس، نمی

ای کردم و جواب دادم: با این کار و بار سرفهتک

 دور نیست!شماها، صف اعدام هم 
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 خواد از خونه در بیاد؟لشت نمیشوهر تن -

کرد که دانیال با روم رو برگردوندم. فکرش رو هم نمی

یه اسم دیگه جلوی مردم ظاهر بشه. حتی اگر داده بود 

های اطراف من تحقیق کنند، رادین همتی در مورد آدم

کسی جز فامیل زن فاتح نبود. صدای سعید دوباره به 

 ریم؟پرسی کجا میگوشم خورد: نمی

 پرسم.خوای بگی، نه نمیاز اونجایی که خودت می -

توجه به اخالق سگیم، گفت: اولین مالقات رو جور بی

آی. دیگه خبرها کردم. به عنوان شریک مقصودی می

 دونه دخترمی.به گوشش رسیده، می

 کی؟ همون طرف قرارداد؟ -

گی سری تکون داد و با خنده کنایه زد: یه جوری می

مون انگشت شه و همهقرارداد، انگار یه جا ثبت می

 زنیم!می
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ی بغل دادم و سعی کردم آرامشم نگاهم رو به شیشه

ی چپ بلند شده بودم و رو حفظ کنم. امروز از دنده

کرد. صبر لعنتی من هم حرف عادیم دعوا درست می

حدی داشت. رادین کدوم گوری بود؟ جوابم رو نیم 

بیلیارد ی ماشین جلوی یه کافهساعت بعد گرفتم. وقت

نگه داشت و در رو برامون باز کردند. با اولین قدم به 

های بیرون ماشین، چشمم به رادین افتاد که با لباس

مشابه لباس مردهای دیگه، از یه ماشین پیاده شده 

وشلوارهای مشکی رفت. همه کتبود. سمت ورودی می

دستکش های همرنگش پوشیده بودند، با و پیراهن

چرم مشکی. نگاه کردن به اطراف کافه توی دل آدم و 

کرد. به پالتو و جین سفیدم نگاه کردم و خالی می

دستی به موهام کشیدم که طبق معمول روی زخم 

بیاند. سعید با دست مقابل رو نشون داد و هر دو راه 

 افتادیم. 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 31فصل_خورده_خط#

 ��️��این فصل ادامه داره...

 

. 

سعید با دست مقابل رو نشون داد و هر دو راه افتادیم. 

رادین جلوی در ورود ایستاده و به پایین چشم دوخته 

بود. از همون فاصله، به صورتش خیره شدم که سرش 

دونستم این مالقات رو باال بیاره؛ ولی خبری نبود. می

حتماً براش مهمه که تا اینجا اومده. به در رسیدیم و 

ی مردها بیرون موندند، به جز خود داخل رفتیم. بقیه

 کردند.ی سعید که  پشتمون حرکت میرادین و راننده

رفتیم. سروصداهایی روشن راه میتوی راهروهای نیمه

خورد. انتهای راهروی از پشت درها به گوشمون می

تکمون خلوت، مردی ایستاده بود. نگاهی به تک
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های باال رو نشون داد. لهانداخت و با دیدن سعید، پ

خودش جلو افتاد. هوا سرد بود؛ اما نور نارنجی و گرم 

کرد. آهسته اطراف، حس ضدونقیضی از فضا منتقل می

 از سعید پرسیدم: حاال اسم طرف چی هست؟

 داتسون. -

 خارجیه؟ -

 داتسون.آروم خندید و جواب داد: نه. جلیل

سوار ها داتسون نگاهش کردم. توضیح داد: قدیم

 شد. روش مونده.می

 شه؟حاال چی سوار می -

 جت شخصی! -

ابروهام باال رفت و ساکت شدم. پاگرد رو دور زدیم و 

ها وارد البی طویلی شدیم که در پهنی درست مقابل پله
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های دو لنگه رو داشت. مرد سمت در رفت و دسته

گرفت. محکم فشار داد و از دو طرف بازش کرد. فضای 

سالن نورانی بود. مخصوصاً این وقت بعد پشت در، یه 

درخشید. از ظهر که خورشید هنوز توی آسمون می

سعید ایستاد و ساعدم رو نگه داشت تا بایستم. 

ی در اش یه طرف در و رادین طرف دیگهراننده

ی سر ایستادند و اطراف رو بررسی کردند. با اشاره

رد. کراننده، قدم برداشتیم. رادین هنوز نگاهم نمی

گرفت! مقصر اون بود و برای من قیافه هم می

هام رو روی هم فشار دادم و موقع رد شدن از دندون

هام سمت دست آویزونش کنارش، پشت انگشت

رفت. لمسش کردم. باالخره نگاهم کرد. پشت چشم 

 نازک کردم و به راهم ادامه دادم.

از راهروی کوتاه پشت در عبور کردیم و سالن 

مستطیلی مقابلمون ظاهر شد که یه دیوارش 
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های متعدد بزرگ داشت و دیوارهای دیگه، با پنجره

آجر تزیینی پوشیده شده بود. دو طرف سالن میز 

ی بیلیارد گذاشته بودند و اطرافشون مبلمان و تخته

ا و مردی که هدارت. به جز چند مرد ایستاده کنار پنجره

های پذیرایی نشسته و پشتش به ما رأس یکی از میز

شد. به سعید نگاه کردم. ای دیده نمیبود، آدم دیگه

سرش رو با اطمینان تکون داد. راننده و رادین، 

همچنان دنبالمون بودند. دو تا از مردها برای 

شون جلو اومدند؛ اما کسی به من و سعید کاری وارسی

 نداشت.
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سمت میز پذیرایی رفتیم، از کنار مرد رد شدیم و طول 

طرف، مقابل مرد بایستیم. میز رو طی کردیم تا اون

آد. همه تشریفات چی پیش میدونستم آخر ایننمی

ی میز خودم رو به جریان آب سپردم. انتهای دیگه

ایستادیم. سرم رو بلند کردم و چشمم به مرد افتاد. 

ای نفسم بند اومد. موهای کوتاه داشت و برای لحظه

های توی های مختلف. حلقهپالتوی چرم و اکسسوری

هام رو خیره کرده بود. ی گوش مرد، چشمالله

اش نه؛ ولی استایلش شبیه رادین بود. سعید چهره

خان، دخترم کمند که حرفش سکوت رو شکست: جلیل

 رو زدیم.

سفید داشت دست به من اشاره کرد. جلیل موهای یک

تر از سعید و فاتح و مقصودی بود. سر و به نظر مسن

تکون دادم و به زور زبونم رو چرخوندم: سالم. کمند 

 تون.هستم. خوشوقتم از آشنایی
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پیرمرد به خنده افتاد و من به سعید نگاه کردم که 

لبخند داشت. چشمم سمت رادین چرخید. کنار 

امروز نه از  مردهای دیگه، دَم پنجره ایستاده بود.

های دور پالتوی چرمش خبری بود و نه از حلقه

گوشش. مطمئن بودم که از تشابه ظاهرشون خیاالتی 

ها بود، ریزینشدم. جلیل هدف اصلی تمام این برنامه

نه معامله، نه پول. هدف خود جلیل بود و این من رو 

ها اشاره کرد. من و سعید یه ترسوند. مرد به صندلیمی

مستطیلی، با فاصله از صندلی جلیلی نشستیم طرف میز 

ی مقابل رادین رو انتخاب کردم که و من عمداً نقطه

چشمم بهش باشه. سعید دوباره شروع کرد: تازه به 

 کمند رسیدم. زن سابقم فراری بود. حتماً یادتونه.

از صفتی که به مامان داده بود، خوشم نیومد و اخمی 

ت؟ سری تکون داد و کردم. این مرد از کجا خبر داش

 گفت: یادمه. گفته بودی.
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حاال به هم رسیدیم. دخترم جنمش رو نشون داده،  -

 باقیش با خودتون.

کرد. پرسید: پارکینگ مقصودی رو جلیل به من نگاه می

 ترکوندی؟

ای کردم و کمی به جلو خم شدم. جواب دادم: سرفه

 ای بود.مسئله شخصی نبود. حرفه

ی فلزی که سیگاری از جعبهآهسته خندید و درحالی

آورد، با سر به میز بیلیارد اشاره کرد و جلوش درمی

 رسه، وقت بگذرونیم.گفت: تا شریک دخترت می

منتظر موافقت کسی نبود. خودش بلند شد و سیگار رو 

ی لبش زد. سعید فوراً صندلی رو عقب داد و گوشه

دونستم هدفشون دنبالش سمت میز بیلیارد رفت. می

حال، جلیل چوب رو زدنه، نه بازی کردن. بااینحرف 

هاش برای برداشت و به سرش گچ کشید. یکی از آدم
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ها رو تنظیم کرد. چشمم به کمک کردن رفت و گوی

دستش افتاد که یه انگشت نداشت. چیزی به قلبم 

چنگ انداخت. جلیل مشغول آهسته حرف زدن با سعید 

 داد.کون میبود و سعید با نگاه به زمین، فقط سر ت
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به طرف رادین برگشتم و با دیدن مردی که کنارش 

های ایستاده بود، دیگه مطمئن شدم که این انگشت

بریده، ربطی به مقصودی نداره و زیر سر جلیله. این 

مرد، همونی بود که یه بار برای مالقات با مقصودی به 

شرکتش اومده بود و من به خاطر دیدن دست 

انگشتش، از کوره در رفته بودم. سه نفر با دست بی

ناقص دور و بر جلیل، اصالً تصادفی نبود. آه کشیدم و 
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های رادین زل زدم. نگاهش رو گرفت و به به چشم

ای راه افتاد. به بیرون چشم ی دیگهطرف پنجره

سینه منتظر بهدوخت. سرم رو پایین انداختم و دست

د موندم که زیاد طول تموم شدن صحبت جلیل و سعی

نکشید. جلیل سمت بار ته سالن رفت و سعید به طرف 

من اومد. نگاهی به میز چوبی جلوم انداخت و احتماالً از 

ها اشاره زد. با هم سمت ترس شنود، به یکی از پنجره

همون پنجره رفتیم. خیلی آهسته گفت: حرف زدیم. 

ار چهخواد هیچ دردسری درست بشه... بعد از سهنمی

 سال اومده ایران... فقط پی همین یه کاره.

کنار پنجره ایستادم. به اطراف چشم چرخوندم و گفتم: 

 خب؟

تر شد و یه بار دیگه دستم رو گرفت. سعید نزدیک

تر گفت: بهترین کار لو دادن فاتحه. به محض جدی
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کنی. اون بچه اسم بردن ازشون، جا پات رو سفت می

 دشاهی کن!رو بنداز جلوش، تا ابد پا

جوابی ندادم. اضافه کرد: اعتماد داتسون رو جلب کنی، 

 تونه رو دستت بلند بشه.کس نمیهیچ

های باز به صورتش خیره بودم که داشت با لب

کرد. تجربیات خیانت قدیمش رو برام تعریف می

ها پیش به فاتح خیانت کرده بود و نونش افتاده سال

دم و جواب دادم: بود توی روغن. دستم رو بیرون آور

 گفتم باید فکر کنم. هنوز واسه هر تصمیمی خیلی زوده.

لفتش نده! وگرنه خودم مجبورم اسم فاتح رو  -

 خوری!وقت تو هم لطمه میببرم، اون

 پوزخند زدم و گفتم: پدریت تا همین حد بود؟

ی هاش رو روی هم فشار داد. از گوشهسعید پلک

شد. نزدیک میکم چشم رادین رو دیدم که داشت کم
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سعید گفت: من تا از تو مطمئن نشم، هیچ کاری 

کنی فاتح چرا پای من رو وسط کنم. خیال مینمی

 کنم!دونه به خاطر تو هیچ کاری نمیکشیده؟ چون می

از حرفش مطمئن نبودم. فعالً توی رودربایستی با من 

های رادین بدجوری خفتش کرده بودند... اما بود و آدم

 سید: گیر تو چیه؟بعدش چی؟ پر

ی آری؟ نکنه تولهجواب ندادم. ادامه داد: چرا نه می

 فاتح رو دوست داری؟

به خنده افتادم. دستی به موها و شالم کشیدم و گفتم: 

 من؟!

تر شده بود. عمداً جوری که بشنوه، رادین نزدیک

 اضافه کردم: چه دوست داشتنی؟ به من تجاوز کرده!
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من به صورت رادین نگاه برق از سر سعید پرید و 

کردم که حرص خوردنش دیدن داشت. نفسش رو 

 بیرون فرستاد.
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روم رو برگردوندم و متوجه مقصودی شدم که همراه 

ای وارد سالن شده بود. سعید خودش رو مرد دیگه

کنم. اش میکنترل کرد و فقط گفت: به وقتش پاره

 دیگه بهانه نداری.

میز پذیرایی کشید که هم مقصودی به  دستم رو سمت

اومد و هم جلیل. مردها برای هم سر تکون طرفش می

دادند. جلیل سر جاش باالی میز برگشت. من و سعید 

طرفش. از پشتِ یه طرف میز نشستیم و مقصودی اون
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دیدم که نگاهش صورت مقصودی، رادین رو می

و چپ بود. به روی خودم نیاوردم. موهام رهمچنان چپ

از جلوی زخم کنار زدم و سرم رو باال گرفتم که ببینه. 

ی من کراش داشت... نوش حاال که روی داغونی گونه

هاش رو بست و سرش رو برگردوند. قبل از جان! پلک

هر حرفی، جلیل رو به مقصودی گفت: ماجراهات به 

 گوشم رسیده.

ی کوتاهی کرد. مقصودی به من خیره شد. جلیل خنده

 آد!: بوی بازنشستگی میادامه داد

دار بود. هاش لحن شوخ داشت؛ اما معنیجمله

ی آروم و مصنوعی تحویل داد و گفت: مقصودی خنده

ها زوده. شاید بخواید بپرسید چرا دیر واسه این حرف

 کردم.
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ها رو جلب کرد و من رو ترسوند. سعید به حرف توجه

اومد: قرار بود بشینیم در مورد مسیر رد کردن 

 ریزی کنیم، نه...نامهبر

بلند شدن دست جلیل، سعید رو ساکت کرد. نگاه 

سوالیش به مقصودی بود. مقصودی پی حرفش رو 

خان گرفت: امروز یه مهمون دیگه هم داریم... اگر جلیل

 اجازه بده.

و به من نیشخندی زد. به رادین نگاه کردم. حواسش 

چیزی  گفت، ازدوباره به من بود. گره بین ابروهاش می

 خبره. جلیل جواب داد: منتظریم.که در جریانه بی

مقصودی به مردِ همراهش اشاره زد و مرد رفت. نگاهی 

با سعید ردوبدل کردم. مثل من و رادین جا خورده بود. 

اش اشاره کرد. راننده طرف در حرکت کرد. به راننده

 پرسیدم: مهمونتون کیه؟
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 شناسیش.می -

عید سراسیمه سمت میز ی سچند دقیقه بعد، راننده

اومد؛ اما دیگه برای هر حرکتی دیر شده بود. اون 

گفت، پا به سالن گذاشته بود مهمونی که مقصودی می

شد. آب دهانم رو قورت دادم و و داشت نزدیک می

هام رو زیر میز بردم. به صورت رحمان بداغی دست

نگاه کردم که هر حرفش سر فاتح و رادین رو به باد 

حتی خود رادین هم متوجه شرایط ناجور بود.  داد.می

چرخید. مطمئن نبودم های رحمان روی جمع میچشم

ها رادین رو شخصاً بشناسه. کالً حواسش سمت پنجره

نبود. مقصودی به صندلی کنار خودش اشاره کرد و 

های کوتاه و نامطمئن جلو اومد. توی رحمان با قدم

کرد. انگار  دیدرس جلیل ایستاد و جلیل وراندازش

رو شده گنده نبود که قبالً با جلیل روبهقدری کلهاون
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خان. هاش رو قفل کرد و گفت: سالم جلیلباشه. دست

 افتخار دادید.
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رو به سعید ادامه داد: کارم با تو تموم شد! تا همین جا 

 بود.

هاش رو به هم سعید سرش رو پایین انداخت و پلک

جلیل رو به مقصودی اضافه کرد: من قاضی فشار داد. 

 خواستی مالت رو سفت بچسبی.نیستم! می

ی پالتو رو دقیقاً مثل رادین باال که یقهچرخید و درحالی

ش کردند. داد، سمت در حرکت کرد. مردهاش دورهمی

مقصودی و رحمان هم بلند شدند و مقصودی با 

پوزخندی به من، راهش رو طرف خروجی کشید. 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ای رفت. ما موندیم و سالن ان بدون کالم دیگهرحم

ی پیشم، خالی. رادین جلو اومد. استرس چند دقیقه

داد. دست روی قلبم تازه داشت خودش رو نشون می

گذاشتم، به پشتی صندلی تکیه دادم و لیز خوردم. به 

هام یخ شده بود و تب چند سقف زل زدم. نوک انگشت

سعید آهسته اما عصبی  ام دوباره باال رفته بود.روزه

 کنم، وایسا ببین!گفت: بدبختشون می

بین موهای خاکستریش دست کشید و چند بار سر 

هام ظاهر شد. تکون داد. صورت رادین مقابل چشم

پشت صندلی، باالی سرم ایستاده بود و برعکس نگاه 

 کرد. گفت: راه بیفت.می

 تونم.نمی -

 اینجا دیگه امن نیست. -

 بغلم کن.حالم بده.  -
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هم خورد و خودم رو صندلیم رو عقب کشید. تعادلم به

با ساعدش نگه داشتم. سعید سمتمون چرخید. دستم 

روی ساعد رادین پایین اومد و کف دستش جا خوش 

کرد که از چشم سعید دور باشه. سعید حالم رو پرسید. 

 جواب دادم: تب دارم.

رو پشت دستش رو کنار پیشونیم گذاشت و من سرم 

ریم کمی عقب بردم. رو به رادین گفت: بلندش کن، می

 بیمارستان.

رادین ابرو باال انداخت و گفت: من از تو دستور 

 گیرم.نمی

هام رو روی هم ساییدم و دستور دادم: از من دندون

 گیری!... بغلم کن!می

رادین دستش رو از دستم بیرون کشید و جواب داد: به 

 خوره!آقا دانیال برمی
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رو با تمسخر تکرار کرد و « دانیال»عید اسم س

گرفت، بلند شد. همین که که زیر بازوم رو میدرحالی

ایستادم، سالن دور سرم چرخید. سعید آروم حرکتم 

داد. رادین بدون نگاهی به من، جلو افتاده بود. کیفم رو 

طرفش پرت کردم. نگاهی به عقب انداخت و با تأکید 

 آد!!خوشش نمی بیشتری گفت: آقا دانیال

اخم کردم و حرفی نزدم. سعید کنار گوشم گفت: 

 برمت دکتر.خودم می

رادین کیف رو برداشت. با نگاهی به باال و پایین سالن 

بست خورده بودیم و بیرون رفتیم. یه بار دیگه به بن

مقصودی دست پیش رو داشت. تا همین امروز جرئت 

گردن رادین  اعتراف نداشتم و موندنم توی این کار رو

نداختم؛ اما این دیگه فقط انتقام رادین نبود، انتقام می

من هم بود. این جماعت و این بیزنس، قبل از هر چیز، 
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تفاوت تونستم بیپدرم رو از من گرفته بودند. من نمی

 بگذرم.
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ارک شده سوار یه پژوی سفید بودیم که لب اتوبان پ

بود. پلک بسته بودم و با صدای مالیم موزیکی که از 

کردم. هر دو سه روز شد، فکر میهندفری پخش می

کرد و دنبالم یه بار، فیلشون یاد هندستون می

ی مامان و اتاق خواستم به خونهاومدند. تا میمی

های شیک قدیمی و زندگی قبلم عادت کنم، با لباس

شدم و فکرم سمت رادین و سمیرا بشیری احضار می
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شد که انگار هنوز ناامید نشده هاش کشیده میبرنامه

داد. از طرف دیگه، فکر بود و به تالشش ادامه می

شد. از مامان در هاش از مغزم پاک نمیسامی و حرف

گرفتگی بچه پرسیده بودم و مورد نشونه و خال و ماه

، مامان همه رو رد کرده بود. با روشن شدن ماشین

چشم باز کردم و به داوود پشت فرمون نگاه انداختم. 

 آهنگ رو قطع کردم و گفتم: رسیدند؟

 آره انگاری. -

ی توی تر نشستم. چشم داوود به نقشهسر جام آماده

ره گوشیش بود. پرسیدم: حاال از کجا معلوم داره می

 سراغ جلیل؟

سه روزه تحت نظره. امروز از صبح تو تالطم  -

ه ماشین ساده شده که تابلو نباشه. بودند... سوار ی

 نود سیاه.یه ال
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گوشی رو کنار گذاشت و نگاهش رو مستقیم به اتوبان 

داد. عمداً با این پژوی معمولی اومده بودیم که بشه 

باهاش تعقیب کرد و شناسایی نشد. منتظر بودیم تا 

گفت، رد بشه. ای که داوود میمقصودی با ماشین ساده

طرف رادین دنبالش بود و داوود  یه ماشین دیگه از

کرد. همین که توی ردیاب اون ماشین رو کنترل می

ای خودش رو اتوبان انداخته بودند، داوود از مسیر دیگه

اینجا رسونده بود که سر راهشون باشیم. ماشین 

مقصودی باالخره رد شد. ماشینی که رادین دنبالش 

تاد. از اینجا فرستاده بود، پشتمون ایستاد و داوود راه اف

ها عوض به بعد، نوبت ما بود. پرسیدم: چند بار ماشین

 شدند؟

 اش نفهمه.انقدری که راننده -

 سامی هم هست؟ -
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 نه. -

نفس عمیقی کشیدم. داوود با فاصله از ماشین سیاه 

روند. دوباره پرسیدم: نتونستید به ماشین مقصودی می

 مقصودی ردیاب بچسبونید؟

 کنند.قبل از حرکت، چک می -

هایی های اطراف اتوبان نگاه کردم که تیکهبه زمین

پوش بود. از شهر خارج بودیم و مقصودی ازش برف

خواد مخفیانه رفت. گفتم: شاید میهمچنان پیش می

 بره سفر.

 فهمیم دیگه. کارمون همینه.می -

از فکر اینکه مقصودی بازی رو برده بود و داشت به 

کردم. نصف خسارت انفجار خندید، اخم ریش من می

گرفت و بقیه رو هم با رو که با ادغام از شرکت ما می

سود ترانزیتی که قرار بود برای جلیل انجام بده. رسماً 
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ما رو دور زده بود. سری تکون دادم و به ماشینش 

 چشم دوختم.
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سکوت رو شکستم: گیرم که خودمون رو بندازیم وسط 

 دی و جلیل. که چی؟ی مقصوجلسه

کنه. دارند پشتمون محمدی یه چیزهایی سرهم می -

 آن.می

ره؛ پس مطمئن بودند که مقصودی داره سراغ جلیل می

کشوندند. جواب دادم: یه وگرنه من و سعید رو نمی

هایی رو هماهنگ کردیم؛ اما اون آدمی که من حرف

 دیدم...
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پیچید. پوزخند زدم و ادامه ندادم. مقصودی توی فرعی 

تر کرد و بافاصله دنبالش رفت. داوود حواسش رو جمع

تر از پشت صندلی شاگرد پنهان شدم. جاده خلوت

رفت. کسی کم رو به تاریکی میاتوبان بود و هوا کم

گفت. موبایلم زنگ خورد و فوراً بیرون چیزی نمی

های رادین بود و توی ناباوری آوردم. یکی از شماره

تندتر کرد. به خودم لعنت  من، ضربان قلبم رو

 فرستادم و وصل کردم: سالم.

و به جای صدای رادین، صدای سعید توی گوشم 

 ات رو نداشتم.پیچید: الو... شماره

گفتم. سعید شروع کرد به توصیه: سر خود « اهوم»

ی خالی پیچیدند، کنی! اگر تو جادهراننده رو مجبور نمی

 مونی!پیچی. منتظر تصمیم ما مینمی

 خب.خیله -
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قطع کردیم. پس سعید توی ماشین رادین بود. درست 

خواست باهام حرف یه جایی پشت سرمون. رادین نمی

کرد؟! پوزخند زدم. سعید توی بزنه. واسه من ناز می

بخشی از مصیبت بچگی رادین مقصر بود و رادین تا 

االن بالیی سرش نیاورده بود. قطعاً هدف باالتری 

ر کردن این معامله، کمین کردن داشت؛ خود جلیل. جو

برای جلیل بود. نفسی گرفتم و به بیرون نگاه کردم. 

تر شده بود و داوود مدام فاصله رو از جاده خلوت

کرد. اطراف پر بود از ماشین مقصودی بیشتر می

وتوک های خاکی و دارودرخت و تکزمین

ی مقصودی توی ونشون. رانندهنامهای بیساختمون

ای انداخت و داوود روی موهاش دست فرعی دیگه

کشید. سرعت رو پایین آورد و سر همون فرعی 

شد از ایستاد. آسمون زمستونی هنوز روشن بود و می
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دور حرکات ماشین مقصودی رو دید. داوود گفت: 

 شه رفت.جلوتر نمی

هر دو به دور شدن ماشین مقصودی زل زدیم. گفتم: 

 شه.گم می

خارج بشه. مگه کالً چند تا جاده کنیم از دید صبر می -

 افتیم.این دور و بر هست؟ دور شد، راه می

 ای، باغی، چیزی...ها. ممکنه بره تو خونهخونه -

نفسی گرفت و با صدا بیرون داد. کمی با خودش 

 کلنجار رفت و آخر گفت: یه کلت همراهتونه، دربیارید.

 یعنی قراره به اونجا بکشه؟ -

 محض احتیاط. -

که دست لرزونم رو سمت کیفم بردم و داوود  همین

تصمیم گرفت ماشین رو راه بندازه، ماشین مقصودی 
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ی فرعی نگه داشت و صدای هلیکوپتر از دور کنار جاده

 به گوشمون خورد. جا خوردم.
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های هم خیره شدیم. داوود طرفم برگشت. به چشم

شد. از شیشه به بیرون تر میهلیکوپتر داشت نزدیک

نگاه کردم و توی آسمون دیدمش. داشت ارتفاعش رو 

کرد و سمت زمین خالی کنار ماشین آروم کم میآروم

تر اومده بود و از الی رفت. حاال پایینمقصودی می

خراشش صدای گوش دیدمش.ها میوبرگ درختشاخ

های داوود داد. لبتمام صداهای اطراف رو پوشش می

هام رو شنیدم. گوشخورد و من درست نمیتکون می

گرفتم و باز یاد رادین افتادم که احتماالً همین اطراف 
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ی پشت کرد. به جادهبود. پشتمون داشت رانندگی می

سر نگاه کردم. خالی بود. دوباره به جلو برگشتم. 

ای، سوار ودی داشت با کمک امیر و مرد دیگهمقص

شد. در رو بستند و پرواز کردند. باال و هلیکوپتر می

باالتر... دور و دورتر... صداها قطع شد. اصالً بعید نبود 

کار کنیم. داوود پرسید: چهکه بدونند تعقیبشون می

 کنیم؟

ی رادین رو آوردم. با اولین شونه باال دادم و شماره

هام ل کرد؛ ولی حرفی نزد. چرخشی به چشمبوق وص

دادم و خودم گفتم: مقصودی با هلیکوپتر رفت! ما االن 

 کار کنیم؟چه

 ها باز شه.دکمه رو بزنید، بال -

 بله؟! -
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سکوت کرد و من تازه متوجه دست انداختنش شدم. 

 جواب دادم: آره. من احمقم که نگرانت شدم!

بیراه گفته بودم؛ اما دلیل و قطع کردم. من بهش بد و 

وگور بشه و مدام جواب سر باال شد که چند روز گمنمی

های بده! من به خاطر اون اینجا بودم. چشمم به تماس

خوبم مامان. فقط »مامان افتاد و براش پیام دادم 

مشغول کاری هستم. نگران نشو. خودم تماس 

ی ماشین مقصودی، قصد ظاهراً راننده«. گیرممی

ت نداشت. به داوود گفتم: از دستمون پرید، دور حرک

 بزن.

داوود همین کار رو کرد و از همون مسیر برگشتیم. پنج 

شاخ شدیم. خودش بهدقیقه بعد، با ماشین رادین شاخ

کرد. روی صندلی شاگرد نشسته بود. رانندگی نمی

سعید از پشت ماشین شد و من هم پیاده شدم. به 
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هام رو توی هوا تکون دادم آسمون اشاره کردم، دست

 و گفتم: پرید!

 32فصل_خورده_خط#

 �👑💛�این فصل ادامه داره... 

 

. 

 هام رو توی هوا تکون دادم و گفتم: پرید!دست

حاال همه پیاده شده بودند. سعید سمتم راه افتاد و 

تونید به پای داتسون برسید! اون گفت: شماها نمی

 همیشه یه قدم جلوتره!

اه کرد. گفتم: این کارهاشون یعنی چی؟ به رادین نگ

 ماچاق رو با مقصودی اوکی کرده؟یعنی قاچاق
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ورسوم سعید فوراً رد کرد و گفت: نه! داتسون رسم

 خودش رو داره.

به ماشین تکیه زد و توضیح داد: تا طرفش رو دعوت 

 نکنه باغ محبوبش، یعنی هیچی اوکی نشده.

گشت ایران و از پوزخند زدم. هر چند سال یه بار برمی

های مهم رو قاچاق هاش محمولهطریق چاکر و مخلص

ورسوم هم داشت. پوزخند بعدی رو کرد. تازه رسممی

هام روش متوقف شد. زدم و به رادین نگاه کردم. چشم

صورتش توی هم رفته بود و دستش رو کنار شقیقه 

اراده طرفش رفتم. سعید نگاهی به داد. بیفشار می

ور تهران ت و به حرفش ادامه داد: باغ ایناطراف انداخ

 فهمم.نیست. اونجا برند، من می
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و صورت رادین دوباره منقبض شد. دستم روی 

ساعدش نشست و جلوی صورتش آهسته گفتم: 

 رادین؟

سعید سمتمون چرخید و رادین خودش رو عقب کشید. 

ها یه مشت م شده بود. ایندستم رو انداختم. من چه

د و رادین هم یکی مثل همه، چرا نگرانش خالفکار بودن

تونستم عقب رفتم؟ چرا نمیشدم؟ چرا سمتش میمی

برم؟ خودش بیشتر فاصله گرفت و دور شد. سعید 

داتسون برسی، باید مثل خوای به جلیلگفت: اگر می

 خودش فکر کنی!

هایی که از فکر شباهت سر و ریخت جلیل با وقت

اومد، ابروم باال رفت و رادین از تیپ مدیرعاملی درمی

 رو به رادین تیکه انداختم: با توئه! مثل اون فکر کن!
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ی بعدیم سهم سعید بود: نگاهش به زمین بود. تیکه

جداً که باید جالب باشه. مثل امثال جلیل و تو فکر 

کردن، باید جالب باشه. اون لحظه تو مغزتون چی 

 !کنیدبُرید و بچه ناقص میگذره که انگشت میمی

ی من صدام باال رفته بود و ابروی سعید با هر جمله

 پرید. جواب داد: من کاری نکردم.می

خواستم حرفی بزنم که رادین زحمتش رو کشید: تو به 

فاتح خیانت کردی. یه دعوا راه انداختی و نشستی کنار 

 اش.تماشا کردی. این هم نتیجه

 دستش رو توی هوا تکون داد. دقیقاً دست ناقصش رو.

ریزند تو جیبت که سعید بلند گفت: چقدر می

های زادهچاکشونی؟! نکنه تو هم یکی از حرومسینه

 آن؟!فاتحی که از چپ و راست درمی
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نفسم رو آهسته بیرون دادم و به صورت رادین خیره 

ی یه جدل شدم تا خودش رو کنترل کنه. نه حوصله

ه اگر اعتمادی بود کدیگه رو داشتم و نه سعید آدم قابل

دست ببینه، دست به کار دانیال رو بشناسه و دم

مزخرفی نزنه. رادین ساکت موند و شروع کرد به قدم 

 زدن.
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من کنار داوود به ماشین تکیه دادم. سعید پالتوی 

پشمیش رو به خودش چسبوند و نگاهش رو به 

های لب جاده داد. دو دقیقه بعد، رادین برگشت درخت

نبال گوشیش توی ماشین گشت. سمتش رفتم. با و د
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لحن سردی گفت: اگر من جای داتسون بودم، سراغ 

 رفتم. دارا می

 دارا؟ چه ربطی داره؟ -

دارا با خط اعتباری و ایمیل سعی کرده بود با  -

 مقصودی ارتباط برقرار کنه.

 من به جاش سر قرار رفتم. -

افتند کنند. دوباره میمیها، حتماً شک با این اتفاق -

دنبال طرف که تخلیه اطالعاتی کنند. قرار امروزشون 

 همینه... حتماً همینه.

 گید اونجا؟سر تکون دادم. سعید پرسید: چی می

ی دارا رو گرفت و دور شد. جواب سعید رادین شماره

 کنه.رو دادم: داره یه چیزی رو چک می
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دوباره به دارا دو دقیقه بعد برگشت و رو به من گفت: 

 ایمیل دادند.

 پس چرا نگفته؟ -

 خواسته بره سر قرار!البد می -

 مگه حلش نکرده بودی؟ -

روی صورتش دست کشید. موهاش رو باال برد و 

 تر گفت: گفتم هماهنگ باشه.کالفه

 دیگه الزم نیست. -

همه به من نگاه کردند و سعید متوجه جریان بحث 

مال رد گم کردنه. مگه نبود. ادامه دادم: اون ایمیل 

 گید جلیل باهوشه؟... قرارشون با یکی دیگه است!نمی

های رادین به من خیره موند و کمی بعد، با چشم

بدون اتالف وقت، «. دریا»شده زمزمه کرد درشت
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گوشیش رو بلند کرد و راه افتاد. به طرفش رفتم. 

کرد. داشت حرکت ماشینی رو روی نقشه چک می

تر نگاه کردم. رادین آهسته د. دقیقهاش باز مونلب

 گفت: دریا همین اطرافه.

 و بلندتر تکرار کرد: همین اطرافه! بجنب.

نگاهش به داوود بود که سمت ماشین دوید. رادین 

ماشین رو دور زد و پشت فرمون نشست. رو به سعید 

اومد، گفتم: تو با داوود بیا. من با این طرف میکه این

 د.آم، شاید خبری شمی

به ماشین رادین اشاره کردم. سعید سر تکون داد و 

توجه نکنم، سمت ماشین داوود رفت. برای اینکه جلب

 پشت نشستم. رادین بالفاصله گفت: پیاده شو!

 راه بیفت! -
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هام زل زد و تأکید کرد: گفتم به عقب برگشت، به چشم

 پیاده شو!

 گفتم راه بیفت. -

انداخت. پرسیدم: زیر لب چیزی گفت و ماشین رو راه 

چطوری دریا رو پیدا کردند؟ یعنی بو بردند فاتح پشت 

 جریانه؟

 فاتح پشت جریان نیست، من پشت جریانم!! -

صداش باال رفته بود. جوابم رو داد: حتماً خود دریا 

دوباره رفته سراغ مقصودی. اگر اسم فاتح اومده بود 

 مون فهمیده بودیم!وسط، تا االن همه

ی فک دیدم. معلوم بود رو از گوشه هاشفشار دندون

فهموندن جلیل با چهار تا تماس تلفنی و مالقات 

 ریزیه. جون دریا توی خطر بود.نیست، با خون و خون
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ها رفتم و گفتم: باید خودم رو لیز دادم، وسط صندلی

 زودتر بهش برسیم.

ماشین ی فرعی داغون، گاز داد و رادین توی جاده

ی تکون خورد. چشمش به جلو بود و گاهی به نقشه

نداخت. داوود عقب افتاده بود و اصالً موبایل نگاه می

رسید. دونست. رادین عصبی به نظر میمسیر رو نمی

خواستم بهش پیله کنم. توی این شرایط منتظر نمی

داوود موندن معنی نداشت. باید جلوی دریا رو 

ای های دیگهها و محلهادهگرفتیم. رادین توی جمی

روند و عاقبت وسط یه مسیر خالی ایستاد. فرمون رو 

چرخوند تا با طول ماشین، جاده رو مسدود کنه. پیاده 

شدیم. به انتهای جاده خیره شدم. اطراف فقط زمین 
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بایر بود و از دور یه ساختمون خرابه و دیوارهای آجری 

ای گوشهبرگ خورد. چند درخت بیکهنه به چشم می

جا خوش کرده بودند و آفتاب داشت پشت سرمون 

کرد. رادین با گوشی مشغول بود. موبایلم غروب می

ی ناشناس بود و توی دست زنگ خورد. شماره

 دونستم سعیده. جواب دادم: بله؟می

 کجایید؟ لوکیشن بدید. -

 رو به رادین گفتم: به داوود لوکیشن بفرست.

ید گفت: چه خبر سرش همچنان توی گوشی بود. سع

 شده؟ چرا تازوندید؟

 مجبور شدیم. -

 داد زد: مجبور!

گوشی رو از کنار گوشم دور کردم. صداش حتی به 

گوش رادین هم رسیده بود و داشت با اخم طرفم 
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اومد. سعید بلند گفت: چرا داری خودت رو هالک می

درازی کردی؟ شرف دستکنی؟! مگه نگفتی اون بیمی

 رو بکَنم؟!ذاری گورش چرا نمی

های رادین سنگین شد و من توی گوشی گفتم: اخم

اگر انگشت یه بچه رو نبُری، وقتی بزرگ شد تجاوز 

 کنه!نمی

خداحافظی گوشی رو توی جیب سعید ساکت شد. بی

انداختم. دست رادین روی بازوم نشست و برم 

گردوند. محکم به طرف در ماشین هلم داد و تشر زد: 

 تجاوز؟!

وردم و به صورتش نگاه کردم که سرخ به ماشین خ

وعصبی بود. خواستم حرکت کنم که با هر دو دست 

اومد، بلند گفت: بذار که جلو میم داشت و درحالینگه

 تجاوز رو نشونت بدم!
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هاش پالتو رو هل داد. با پشت به ماشین خوردم. دست

های شومیز زیر پالتو خزید. به کنار زد و روی دکمه

های تند رادین رو کنار بودم و نفسماشین چسبیده 

کردم. پاهاش به ماشین تکیه داشت. گردن حس می

هام رو بلند کردم داد. دستی تکون خوردن نمیاجازه

هاش از حرکت ایستاد و و دورش انداختم. انگشت

ش داشتم و به تر نگهتر شد. محکمصورتش نزدیک

هاش دورم حلقه شد و صورتش خودم فشردم. دست

هام رو بستم و سرم رو به توی گردنم فرو برد. پلکرو 

هام پشتش به حرکت اش تکیه دادم. دستشونه

 کارت کردند...دونم چهدراومد و آهسته گفتم: من می

دونم هام روی موهاش لغزید و ادامه دادم: میانگشت

 کی کرده.
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هاش شل شد و عقب رفت. دستکشش رو درآورد بازو

رفته به جای همدستش رو نشونم داد. با صورت توی و

هاش زل زده بود. دستش رو گرفتم و خالی انگشت

دونم هام گذاشتم. آهسته گفتم: میکوتاه روی لب

 دانیال.

روی صورتش دست کشیدم. نگاهش رو باال آورد و 

هام حرکت داد. چند ثانیه بعد، دستش توی چشم

 بیرون برد و گفت: من رادینم.

کرد. وری که انگار داشت خودش رو معرفی میج

خوای با مشغول پوشیدن دستکش شد. پرسیدم: می

 کار کنی؟جلیل چه

 کنم.تری جواب داد: تمومش میبا لحن جدی
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 کنم.یکی تمومشون میفاصله گرفت و ادامه داد: یکی

آب دهانم رو قورت دادم و خواستم چیزی بگم که 

که اسم تجاوز رو  دوباره گفت: آخرین بارت باشه

 بری!می

 جلوش ایستادم و صداش زدم: رادین...

 روش رو برگردوند و گفت: برو کنار تا شبیه من نشدی!

داد. های من وسط عصبانیت رو تحویلم میحرف

پوزخند زدم و دور شدم. نگاهم به ماشین دریا افتاد که 

شد. رادین سمتش قدم برداشت. دیگه نزدیک می

اشت. دریا همچنان با سرعت جلو ای ندبحث فایده

سینه ایستاده بود؛ بهاومد. رادین وسط جاده دستمی

 اما دریا ابایی نداشت. داد زدم: نگه دار!

کشید. چند قدم به طرفش رفتم و رادین کنار نمی

 دوباره داد زدم: ترمز کن!
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بازوی رادین رو کشیدم که دورش کنم. کنار گوشم 

 خواستی؟نمیتلخ گفت: مگه همین رو 

 هاش، بلند گفتم: نه!جلوی لب

به هم خیره شدیم. دریا باالخره از خر شیطون پیاده 

شد و درست مقابلمون ترمز گرفت. هر دو نگاهمون رو 

گرفتیم و من سمت ماشین رادین برگشتم. دریا بیرون 

ی رادین کوبید پرید و طرف رادین هجوم آورد. به سینه

 و گفت: باز تو؟

کشون رو گرفت و بدون حرفی کشون رادین مچش

سمت ماشین خودش آورد. نگاه پرنفرت دریا به من 

افتاد. رادین در ماشین رو باز کرد و دریا رو داخلش هل 

تونی ساکتم کنی. تو داد. دریا تقال کرد و گفت: نمی

 زنی؟!سگ کی هستی که به من دست می
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های پشت رادین دوباره هلش داد. دریا روی صندلی

سر بابای من به اینجا تاد و ادامه داد: از صدقهاف

 گیری؟رسیدی، حاال گاز می

هام  فشار دادم و با فاصله نگاهش دستم رو روی لب

کردم. رادین اخطار داد: اگر به خاطر تو چیزی خراب 

 گذرم.بشه، از خونت نمی

هام درشت شد. دریا بهش فحش داد و اضافه چشم

دم. هر الزم باشه لو میتون رو به هر کی کرد: همه

ام رو خوای مانعم شو، من دوباره سعیچقدر می

 کنم!می

و نفسی گرفت و ساکت شد. رادین جلوی در خم شد و 

جواب داد: پای پدرت گیره. کارخونه و شرکت و 

چیز گیره. پای امضاهای خودت تو مالی شرکت همه

 گیره. پای دارا و سامی گیره.
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داد و صدای رادین هر لحظه هاش رو فشار میلب دریا

تون به باد رفت. جمله رو تموم کرد: سر همهباالتر می

ره. این ربطی به کمند و هر کس دیگه نداره. کار می

 فاتحه، فاتح!

 دار؟!کار پدر منه و زن تو شده سهام -

 کنه!آره. داره گند بابای تو رو پاک می -

حاکم شد و کمی بعد رادین با این جمله، سکوت 

داد، گفت: حاال اگه که ماشین دریا رو نشون میدرحالی

دونی بگو. هنوز برنگشته، کار خوای، برو هرچی میمی

 بابات تمومه... تازه اگه بذارند زنده برگردی!
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ای کرد و روش رو برگردوند. رادین بلند گفت: دریا ناله

 خوای برو!اگه می

کشید. رادین نفسی گرفت و دریا روی صورتش دست 

که سمت ماشین دریا رفت. با کیفش برگشت. درحالی

آورد، جلو اومد. قوطی رو قوطی قرصی رو بیرون می

های لرزون یکی توی دامن دریا انداخت. دریا با دست

باال انداخت و قورت داد. من جلو رفتم. خم شدم و 

 آهسته گفتم: بهت گفتند کجا بری؟... آدرس بده.

زل دریا بود. رادین تکرار ی که نصیبم شد، نگاه زلچیز

 اش.کرد: آدرس بده. باید برم پی

دریا بعد از کمی ناز و ادا، باالخره لوکیشنی که بهش 

داده بودند، فرستاد. گوشی رادین رو از دستش گرفتم 

 رم.و رو به دریا گفتم: من جات می
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 به صورت رادین نگاه کردم که جلوم رو بگیره و بگه

 خطرناکه؛ ولی ابرو باال انداخت و گفت: برو.

 برم؟ -

با دست جاده رو نشون داد. نفسم رو بیرون دادم و با 

های بلند سمت ماشین دریا رفتم. رادین در طرف قدم

دریا رو بست و پشت فرمون ماشین خودش نشست. 

وتشکیالت از وسط جاده کنار کشید. با نگاهی به دَم

لوی ماشین رادین رد شدم و به ماشین، راه افتادم. از ج

آد؛ اما عقب نگاه انداختم. مطمئن بودم که دنبالم می

ای به فرمون کوبیدم و سرعت رو خبری نشد. ضربه

باال بردم. از آخرین باری که رانندگی کرده بودم، خیلی 

 گذشته بود و امیدوار بودم وسط راه نمونم. 

. تراکم ده دقیقه بعد، به لوکیشن رسیدم و متوقف شدم

های اطراف جاده بیشتر شده بود و مسیر کمی درخت
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بشری نبود. پیاده شدم و تر. خبری از هیچ بنیپهن

ای گذشته بود که کنار ماشین قدم زدم. چند دقیقه

صدای ماشینی به گوشم خورد. به هوای ماشین رادین 

ای افتاد. ماشین برگشتم که چشمم به ماشین غریبه

ند پیاده شدند. اونجا بود که رسید و دو مرد قدبل

کدوم رو استرس واقعی سراغم اومد. تا حاال هیچ

ندیده بودم. توی جریانی افتاده بودم که قابل 

شناختند و به جا صورتم رو میبینی نبود. اگر همینپیش

کرد. اصالً کردند، کسی تعجب نمیمغزم شلیک می

گه شد. کی قرار بود به مادرم بشاید کسی باخبر نمی

گردم خونه؟ بغض ته گلوم رو گرفت و که دیگه برنمی

 مردها نزدیک شدند.
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قلب ی مشکی بود که قوتشون کیسهتوی دست یکی

کردم داد. نفسی گرفتم و آروم موندم. فکر نمیمی

ی مشکی انقدر خوشحال بشم! وقت از دیدن کیسههیچ

مسیرِ رفت براشون قرار بود زنده برگردم که ندیدن 

 مهم بود.

ها و نزدیک بیست دقیقه به رانندگی گذشت. با دست

سرِ بسته، توی ماشینشون نشسته بودم. مجبور شده 

بودم موبایل و کیفم رو توی ماشین دریا جا بذارم. حتی 

ردیاب همیشگی هم همراهم نبود. ماشین ایستاد و از 

شیم. هاشون معلوم بود که داریم از در رد میحرف

خورد. ماشین دوباره صدای موزیک از دور به گوشم می

حرکت کرد و کمی بعد ایستاد. موزیک تند، حاال بلندتر 

شده بود. مرد کناریم پیاده شد و کیسه رو از روی سرم 
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برداشت. هوا کامالً تاریک شده بود. توی حیاط یه 

ویالی نوساز بودیم که نمای دورنگ روشن و تیره 

ی جوون کاج دور و بر رو پوشونده هاداشت. درخت

 بودند. مرد گفت: راه بیفت.

بینشون راه افتادم و اطراف رو زیر نظر گرفتم. هر 

طرف پر از آدم بود. وسط یه پارتی بودیم. یه 

شده وسط ناکجاآباد! آه کشیدم و دنبالشون خراب

داخل رفتم. میزهای پذیرایی بلند اطراف سالن پخش 

تاریک بود، قصیدند. فضا نیمهربود و جمعیت وسط می

زد و حال جی مدام فک میبا نورهای آبی و بنفش. دی

وسال جلیل کرد. اینجا مناسب یکی با سنمن رو بد می

و مقصودی نبود! پرسیدم: من رو کجا آوردید؟ اشتباه 

 گرفتید!
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 Lهای ای از سالن رو نشون داد که کاناپهمرد گوشه

ندم و چشمم روی چیده شده بود. نگاهم رو چرخو

همه آدم توی صورت جلیل زوم شد. از اینکه بین این

همچین جایی نشسته بود، تعجب کردم. مقصودی 

درست کنارش نشسته بود و امیر کمی ازشون فاصله 

کرد و نگاه کردن به داشت. پاهام حرکت نمی

شد. تمرکزم ام میپلوغی اطراف باعث سرگیجهشلوغ

کردند و روی نگاه می رو حفظ کردم. هر سه به من

صورت جلیل اخم بود. مرد هلم داد. راه افتادم. 

مقابلشون جلوی کاناپه ایستادم و جلیل بعد از یه 

هام ای به مرد پشتم زد تا دستورانداز طوالنی، اشاره

ی هام رو مالش دادم و روی ضلع دیگهرو باز کنه. مچ

دارش کاناپه نشستم. جلیل با صدای عمیق و خش

 : منتظر یکی دیگه بودیم!گفت
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زودتر از شما بهش رسیدم. من دوست ندارم یه  -

 تر باشم.قدم عقب

ی آخرم ابروش باال رفت. لم داد و سر اصل با جمله

 ها رو زدیم.مطلب رفت: زیاد وقت ندارم. حرف

با سر به مقصودی اشاره کرد. حتماً با هم اوکی شده 

ی منصرفش بودند؛ ولی من باید از اعتماد به مقصود

وقت زمانی برای پیدا کردن جایگزین کردم. اونمی

 مناسب نداشت و مجبور بود به ما اعتماد کنه.
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ی نزدیک شدن یکی مثل من رو ها الکی اجازهاین آدم

دادند. شاید قصدش از تمام این کارها امتحان نمی

های من بود. سروصداها رو به کردن توانایی
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ی ذهنم روندم و با خونسردی بیشتری گفتم: نهزمیپس

عجوالنه تصمیم نگیرید. من تا اینجا اومدم، قصد پا 

 پس کشیدن ندارم.

 اون دختری که افتاده پی ما کیه؟ -

 اون پی شما نیفتاده، پی منه. -

ی رحمان امیر وسط حرفم پرید: آره آره... معشوقه

 بداغی!!

م: جای تعجب پوزخند زد. با همون داستان پیش رفت

داره؟ مجبور بودم واسه جلو اومدن اسم رحمان رو 

بیارم، اون دختر هم باور کرده. ظاهراً مشکل روانی هم 

 داره.

 ورسمش؟شونه باال انداختم. جلیل پرسید: اسم

 کنم.تون پیدا میواسه -
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و آب دهانم رو قورت دادم. باید یه فکری هم به حال 

ها شهرت اجتماعی کردیم. خوشبختانه سرباناون می

هاشون توی نت پخش باشه. جلیل نداشتند که چهره

 آد!ربط گفت: خراشت بهت میبی

ای معذبم کرد. ی صورتم بود. لحظهنگاهش به نیمه

نداخت؟! صورت چرا این آدم مدام من رو یاد رادین می

مقصودی منقبض شده بود. نگاهم رو پایین انداختم. تا 

کردم و زخم رو تحمل می همین دو سه ماه پیش، جای

ساختم؛ اما حاال همین جای زخم، های مردم میبا نگاه

نشستم و نطق کرد. جلوشون میاطرافیانم رو جذب می

کردم. عجب دنیایی بود! یاد کاری افتادم که براش می

اومده بودم. سر بلند کردم و گفتم: متأسفم ولی باید 

 .اعتماد نیستبدونید که آقای مقصودی قابل
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هر سه به خنده افتادند و من ادامه دادم: از همون اولین 

روزی که سراغشون رفتم، تو چنگم بودند. مجبورشون 

کردم ادغام کنند. تو تشکیالتی که انقدر ازش دَم 

 زنند، آدم فرستادم.می

ی ابروی مقصودی پرید. رو به امیر ادامه دادم: دفعه

نده. ممکنه بعد به هر زنی که زیردستت مشغول شد، پا 

دونه با رازهات رو بذاره کف دست من. بابات می

 ری یا هنوز نگفتی؟های مالی شرکت ور میحساب

های امیر خیره شدم که هر ای کردم و به چشمسرفه

شد. مشتش رو کنار پاش به کاناپه تر میلحظه درشت

داد. مقصودی بهش زل زده بود و جلیل با فشار می

ی پر از تفریح رد. اون خندهکحس نگاه میصورت بی

ی خوبی به از صورتش محو شده بود و این نشونه

اومد. مقصودی رو مخاطب قرار دادم: نه حساب می
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ونقل دارید، نه ودرمونی واسه حملماشین درست

ای مونده براتون. پارکینگت رو به یه پرستیژ حرفه

 دونی زیر گوشت چه خبره...کار باختی و نمیتازه

 امیر رو نشون دادم. با دست
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ها دوباره سمت من برگشته بود. مقصودی جواب نگاه

داد. رو به جلیل گفتم: البته که من با امثال رحمان نمی

گذاری به موقع رو به اینجا نرسیدم. پولم از سرمایه

خور شدم و کار کردم تا رد کوینه. با هزار نفر دَمبیت

پشتم خالی نیست. حاال دیگه به پدرم رو زدم. 

 خودتون مربوطه به کی اعتماد کنید.
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توپ رو پاس داده بودم و امیدوار بودم که گل بشه. 

هام یه جور تهدید هم بود. اگر من رو کنار حرف

کردم و تا ها خرابکاری میزدند، توی انتقال جنسمی

تونم. جلیل همچین چیزی االن ثابت کرده بودم که می

ی خواست. امیر از جا بلند شد و به طرف دیگهرو نمی

سالن رفت. پشت جمعیت رقصان گم شد. مقصودی 

دونستم داره توی سرش همچنان ساکت بود و می

کنه. جلیل سکوتش رو شکست: که حالجی می

 کوین... ها؟بیت

خوام تو این سن، مو رو به مقصودی ادامه داد: من نمی

 الی درز کارم بره.

 ن...ره. منمی -

بگیرش زیر پروبالت. حاال که شراکت کردید، پای  -

 امضات وایسا.
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مقصودی پلک بست و باز کرد. جلیل دستی توی هوا 

تکون داد و دوباره گفت: من و تو تا ابد زنده نیستیم. 

های من. های شماها و نوهکار باید بیفته دست بچه

 ش کن!آماده

لل کرد؛ داد. مقصودی کمی تعبا سر من رو نشون می

ای ولی باالخره با تکون سر تأیید کرد و حرف اضافه

زمان گفت: جزئیات باشه واسه نزد. جلیل بلند شد و هم

 بعد.

های هاش جلو پرید و پالتو رو روی شونهیکی از آدم

ای به هم گفتند که توی این جلیل انداخت. چند جمله

شد. یکی از مردها طرفم موزیک و سروصدا شنیده نمی

 مد و گفت: به سعیدخان آدرس دادیم.او

هاش دورش رو جلیل سری برای ما تکون داد و آدم

گرفتند. طرف پشت ساختمون رفت. مقصودی به جلو 
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ضعفم که دودمانت خم شد و اخطار داد: منتظر یه نقطه

 رو به باد بدم!

لب بستم و گزک دستش ندادم. یه جای دورافتاده، 

رسه. ود سعید کِی میها بودیم. معلوم نبوسط غریبه

ای رفت. سر جام منتظر موندم و مقصودی با مرد دیگه

های هام رو دورم حلقه کردم. من اهل مهمونیدست

ساده هم نبودم و تنها نشستن توی همچین جایی، دلم 

کرد. کمی بعد، امیر جلوم ظاهر شد و رو آشوب می

 ترسم رو دوبرابر کرد. پرسیدم: مگه با پدرت نرفتی؟

 خوای ببرمت؟رم. میاً میبعد -

گفتم و دو نفر سمتم چرخیدند. امیر « نه!»بلند و قاطع 

ها، دو تا به اطراف نگاه کرد و از سینی روی یکی از پایه

 لیوان مثلثی برداشت و پرسید: عادت نداری، نه؟

 من حرفی با شما ندارم. -
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 تو رستوران هتل که داشتی! -

شخصی ندارم. مجبور بودم ببین!... من با تو مشکل  -

 آتو بگیرم که دست باال داشته باشم.
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بعد از چند ثانیه نگاه کردن، نفس عمیقی کشید و 

دونم. من هم بودم همین کار رو جواب داد: می

 کردم.می

ها کنارم خودش رو روی کاناپه انداخت و یکی از لیوان

یپ اسپورت رو طرفم گرفت. امروز برعکس همیشه، ت

داشت و کمی ریش گذاشته بود. ادامه داد: همین که 

 وقرارت بمونی کافیه.پای قول
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خواست. لیوان رو از دستش پس دنبال باجی بود که می

گرفتم و جلوم نگه داشتم. امیر مزمزه کرد و گفت: بابام 

شه. االن ذاره کنار. هیچی مثل قبل نمیدیگه من رو می

 طرف من رو بگیری.دار شرکتی، باید سهام

ای خورد و به ی دیگههدف سر تکون دادم. جرعهبی

جماعت چشم انداخت. مدتی به سکوت گذشت، تا 

 خوای ببرمت؟اینکه پرسید: مطمئنی نمی

سر تکون دادم. شونه باال داد، لیوان رو کنار گذاشت و 

بلند شد. با تکون سر حرکت کرد. نفس عمیقی 

م برگشت. هم از کشیدم. نگاهم روی لیوان دست

موزیک کالفه بودم و هم از پسر پشت بلندگو. از 

چیز خسته بودم. حتی از خودم که مدام دروغ همه

وقت فکر گفتم و توانایی کارهایی رو داشتم که هیچمی

ای کردم ازم سر بزنه. شده بودم یه پا سعید. نالهنمی
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ای از لیوان خوردم. حرکت بعدیم چی کردم و جرعه

نگ دست بگیرم و جنس قاچاق کنم؟ حتی بود؟ تف

کس دونستم محموله چیه و انگار اصالً برای هیچنمی

اهمیتی نداشت! چرا بقیه خوش بودند و من مدام 

خوردم؟! لیوان رو سر کشیدم و دستم روی حرص می

گلوم رفت. بدمزه بود. سوزش اشک رو حس کردم. 

 هام دست کشیدم.لیوان رو کنار گذاشتم و روی چشم

 موندم.باید قوی می

هام دست خودم کمی بعد متوجه شدم که کنترل اشک

نیست. از سعید هم که خبری نبود. از جا بلند شدم که 

بیرون منتظر بمونم. با اولین قدم سرم گیج رفت و 

چیز ام دو برابر شد. بعد به این فکر کردن که همهگریه

چقدر مسخره است... اونجا ایستاده بودم و گریه 

ام نشست. فکرم سمت کردم! دستی روی شونهیم

 سعید رفت. سر بلند کردم. پسری گفت: چته؟
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 با تکون سر رد کردم. اصرار کرد: چیه؟

جا بنفش بود و گیجی به اطراف چشم چرخوندم. همه

شد. پسر بازوم رو گرفت و به من هر لحظه بیشتر می

طوری من رو طرف جماعت وسط برد. رادین هم همین

ته بود توی بال. براش مهم نبود چی به سرم بیاد. انداخ

هاش دو ساعت پیش من رو بین دستهمین یکی

گرفته بود و بعد... فرستاده بود توی دردسر. روی 

هام رو پاک کردم. صدای صورتم دست کشیدم و اشک

جی دوباره بلند شده بود و روی اعصاب رژه دی

 رفت.می
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بیرون کشیدم و مستقیم سمتش راه افتادم. بازوم رو 

وبرق رو کرد. میکروفون پرزرقداشت آهنگ عوض می

از کنار دستگاهش برداشتم که فوراً برای گرفتنش 

دست دراز کرد و دو نفر طرفم اومدند. خودم رو از 

هاشون دور کردم و توی میکروفون گفتم: کار دست

 دارم.

خنده افتادند. ای به موزیک ناگهان قطع شد و عده

های سرخوش جمع کرد و نگاهدیگه کسی حرکت نمی

به من بود. پسری دوباره سعی کرد میکروفون رو 

 ور!بگیره. گفتم: دست نزن... برو اون

 خوای؟جی پرسید: چی میصدای خنده بلندتر شد. دی

 چی بخونم؟ -

های خندونشون لبخند زدم؛ اما یه گوشه از به صورت

کنم. ونست چرا دارم این کارها رو میدمغزم واقعاً نمی
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جی رو گرفتم که نیفتم. لب باز ی میز جلوی دیپایه

کردم. ذهنم خالی از هر آهنگ و ترانه و شعری بود. 

چند نفر دوباره طرفم اومدند. پسشون زدم و گفتم: یه 

 چیزی بگم؟

جا سر جام ای از جمع بلند شد. مثل اردک همونهمهمه

اومد، به زبون رو که یادم مینشستم و تنها چیزی 

شناسید گفته بود... وقتی... آوردم: یکی که شما نمی

شه... آدم هنوز حسش وقتی یه تیکه از بدن کنده می

 کنه.می

ها ام گذاشتم. انگار لبخندکف دستم رو روی سینه

چرخید. تر. اتاق میکمرنگ شده بود و صداها نامفهوم

من نیست... ولی من... بریده گفتم: یه تیکه از بریده

 کنم.حسش می
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هایی زیر بازوم رو هام روی هم افتاد و دستپلک

کردند. میکروفون از دستم ول گرفت. داشتند بلندم می

هام رو باز کرد. صورت مردی مقابل شد و صداش پلک

م صورتم بود... امیر بود... امیر مقصودی. سر پا نگه

رکتم بده که داشت و چیزی گفت. نفهمیدم. خواست ح

های کسی بلند شدم. سرم سمت صورتش روی دست

ی رادین، سعی کردم لبخند چرخید و با دیدن چهره

 هام روی هم افتاد.توپید. پلکبزنم. داشت به امیر می
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شد که از خواب بیدار شده بودم و سرم ای میدو دقیقه

. مدتی طول کشیده بود که تمرکز کنم و کرددرد می

ببینم کجام و چرا. توی آپارتمان بودم، روی تخت 

سفیدپوشم، بدون لباس، کنار رادین! صبح شده بود. 

ی خودمون کنار هم باالخره یه روز صبح، توی خونه

شدیم؛ ولی من شب گذشته رو درست به یاد بیدار می

ش توی این آوردم. رادین هنوز خواب بود و دیدننمی

کرد. نباید اجازه آرامش، حتی سردردم رو بهتر می

ای دادم به اینجا بکشه؛ ولی عذاب وجدان چه فایدهمی

تونست قلبم رو از وسط باز داشت؟ عذاب وجدان نمی

های کنه و رادین رو بیرون بکشه. آهی کشیدم و بوسه

ای از جلوی چشمم گذشت. نه، اجازه دیشب، لحظه

جدی بشه. نه برای خودم، نه برای  دادم چیزینمی

رادین. یه هوس زودگذر چیزی نبود که بخوام بزرگش 

ی فیزیکی پرهیجان نبود. کنم. زندگی که فقط یه رابطه
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سر تکون دادم و انقدر نگاهش کردم تا ناگهان تکونی 

بلندی بیدار شد. سرش رو از روی « هین»خورد و با 

 بالش بلند کرد. پرسیدم: چی شد؟

رو روی صورتش گذاشتم. تکونی خورد و سر  دستم

هاش رو مالش داد. جاش به پهلو دراز کشید. چشم

 دوباره پرسیدم: خواب چی دیدی؟

دستش رو برداشت و به من چشم دوخت. جواب داد: 

 قطار.

ای کردم و دستم رو پیش خودم نگه داشتم که سرفه

 کنه؟دوباره طرفش نره. پرسید: سرت درد نمی

ب و ابروهام دادم و چیزی نگفتم. اضافه تکونی به ل

 گیره، نخور!کرد: هرکی هرچی جلوت می
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هاش ها و پتوی سفید فرو رفته بود و شونهتوی مالفه

کم خوب بیرون بود. اتاقِ ساکن و ساکت حالم رو کم

 کرد. به حرف اومدم: دیشب چی شد؟می

خودش رو جلوتر کشید، لبخند کجی زد و گفت: اولین 

 ؟ آبروی خودت رو بردی!بارت بود

 تو چرا زودتر نرسیدی؟ -

 رسیدم؛ ولی دلم نیومد جلوت رو بگیرم. -

تر شده بود. نگاهم سمت گردنش رفت لبخندش بزرگ

هام روی گردنش توی تاریکی، دوباره و حرکت لب

ای کردم و گفتم: نشنیدی ی دیگهبرام زنده شد. سرفه

 د؟!رنطرفِ دختری که حال طبیعی نداره، نمی

 این هم یه تجاوز دیگه بود؟ -

 ات سنگین شده!سابقه -
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دستش رو پشتم انداخت که جلوتر بکشه. لمس 

ی پوستش حالم رو عوض کرد و خودم رو عقب دوباره

کشیدم. فقط گفتم: یادت باشه به این چیزها عادت 

 نکنی. همیشگی نیست.

روی خودم و خودش چشم چرخوندم که منظورم رو 

کنم، تو هم جواب داد: من به هیچی عادت نمیبفهمه. 

 به نفعته نکنی!

های مامان افتادم و با پوزخند کنایه زدم: یاد حرف

 شنیدم به بابات گفتی عاشقمی.

هام توی تشک فرو وزنش رو سمتم انداخت و شونه

رفت. روی موهام دست کشید و جواب داد: من زیاد 

 گم. مگه نه؟دروغ می
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حرفی نزدم. فکرم درگیرتر از تیکه انداختن بود. درگیر 

داد... کف دستم گرما و حرکت دستش که اگر ادامه می

اش برداشتم و آهسته گفتم: وقتش رو از روی سینه

 نیست!

 هست! -

و سرش رو جلو آورد. کافی بود پلک ببندم و صدای 

های دیشبش کل ذهنم رو پر کنه. دستم رو پشت نفس

گذاشتم و آهسته گفتم: وقت حرف زدنه اش شونه

 رادین!

نفس عمیقی کشید و سرش رو عقب برد. فاصله گرفت 

و کنارم به پشت افتاد. به سقف زل زده بودیم. بعد از 

چند ثانیه مکث و آروم شدن، پتو رو از روم پس زدم و 

جا کنارش نشستم. دوباره گفتم: من هزار تا همون
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بازی ما کاری خی و هوسچرجواب دارم. با ولسوال بی

 ره.پیش نمی

ها رو گفته بودم که به خودش بیاد. نگاه عمداً این کلمه

های دلخوری توش اش سمت من برگشت و رگهخیره

پیدا شد. ابرو باال انداختم و گفتم: به من حقیقت رو 

 بگو. جلیل کِی این بال رو سرت آورده؟

ه هاش داد و روش رو برگردوند. بچرخشی به چشم

تر پرسیدم: کِی طرفش رفتم و سمتش خم شدم. جدی

 رادین؟

جواب نداد. تکونی خوردم و نزدیک شکمش نشستم. 

یکی از پاهام رو اون طرفش انداختم. باالخره نگاهم 

خوام با کرد. گفتم: من حق دارم بدونم. نمی

 وگمان خودم پیش برم!حدس
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هام حرکت کرد و عاقبت گفت: هاش توی چشمچشم

 بچه بودم.وقتی 

 چند سال؟ -

 هفت. -

و نگاهش رو دزدید. صورتم جمع شده بود. تقریباً 

همون سنی که دانیال توی عکس داشت. عکسی که 

توی آلبوم خانوادگیشون دیده بودم و حالم رو گرفته 

 بود. دوباره پرسیدم: چرا؟

اش حرکت دادم. نگاهم نکرد؛ کف دستم رو روی سینه

ه فاتح سپرده بود، بد پیش اما جواب داد: کاری که ب

 رفت.

 یه ترانزیت قاچاق؟ -

های فاتح نرسید، من رو سر تکون داد و گفت: کامیون

 دزدیدند.
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هم پیچید و سردرد دم صبحم بیشتر شد. روی دلم به

ام انگشت فشردم و گفتم: فاتح نتونست پیدات شقیقه

 کنه؟

ها گم خواست. کامیوننه. داتسون مالش رو می -

 ها بودم.عوض جنس شده بود. من

ی لرزید و چهرهاومد، تن من میاسم کامیون که می

بست. پس توافقی که برای سعید توی ذهنم نقش می

دور زدن فاتح، با مقصودی کرده بود، همین بود. پنهان 

های داتسون رو حمل هایی که جنسکردن کامیون

داتسون رو به جون فاتح خواستند جلیلکرد. میمی

ی اما عاقبتش شده بود ناقص شدن یه بچهبندازند؛ 

خوای هفت ساله. دوباره آه کشیدم و گفتم: حاال می

 بیفتی به جون جلیل؟
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به من خیره شد، با صورت مصمم و خونسرد. معلوم 

 ها برنامه چیده. گفت: تو نگران نباش.بود که سال
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کوبیدم و اش کف دستم جمع شد، مشتی به سینه

گفتم: چطور نگران نباشم؟ بیست نفر دورشند! 

 هلیکوپتر زیر دستشه! معلوم نیست کجاست!

تونه دونست میبه سرفه افتاده بود. جوابم رو نداد. می

دونست ای با جلیل جور کنه. میاز طریق سعید معامله

سعید پدر من و کارمند سابق فاتحه که خیانت کرده. از 

 پرسیدم: سعید چی؟ چیز خبر داشت.همه

هاش رو دیدم. ادامه داد: کارت باهاش رد فشار دندون

 تموم بشه...
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ی هفت جمله رو نصفه گذاشتم. حرفی نزد. یه بچه

ساله رو به خاطر خطای پدرش دزدیده و شکنجه داده 

تونه روی فهمیدم چرا فاتح نمیبودند. حاال واقعاً می

زده بود که حرف رادین حرف بیاره. گندی به زندگیش 

تونم با شد جبرانش کرد. گفتم: من نمیجوره نمیهیچ

 ها سر یه میز بشینم.این آدم

تونی! به خاطر هر مچم رو گرفت و تأکید کرد: می

 تونی.دومون می

هاش توی مشتم پیچید و بازش حرفی نزدم. انگشت

کرد. کف دستم خزید و حرکتشون داد. نگاهم طرف 

پاهاش رو حس کردم. صورتش کشیده شد و حرکت 

خوای بهت قلبم دوباره به تپش افتاد. گفت: اگر نمی

 تجاوز کنم، برم دوش بگیرم!
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پشت چشم نازک کردم و از روش کنار کشیدم. حرکت 

طوری کرد و بلند شد. به تاج تخت تکیه دادم. همون

وسط اتاق راه افتاد. سمت میز آرایش رفت و نگاهی به 

تی به موهاش کشید و از خودش توی آینه انداخت. دس

هام توی هم قفل شد. آینه به من چشم دوخت. دست

رفت؟ چرا به سمتش کشیده چرا مدام رو مخ من می

تونستم شدم؟ چرخید و به میز آرایش تکیه داد. نمیمی

نگاهم رو ازش بگیرم. چشمم پایین لغزید و سرفه 

کردم. با سر به در سرویس اشاره زد و گفت: 

 بگیری؟ خوای دوشنمی

 نه! -

چند ثانیه به هم خیره موندیم، تا اینکه سمتم اومد و 

 خوام.بلندم کرد. تشر زدم: نمی

 ولی تقالیی برای پایین پریدن نکردم. گفت: باشه!



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

و من رو با خودش برد. یک ساعت بعد، با حوله پشت 

ی آشپزخونه نشسته بود و من با بلوز و جین جزیره

وی لیوانش بودم. ی چای تمشغول انداختن کیسه

های صبحونه چیده شده بود و بوی مربا و پرتوخرت

راه نبود. نگاهش زد. حالم خیلی روبهچای زیر دماغ می

  کرد. عاقبت پرسید: خوبی؟حرکاتم رو دنبال می

خوره. هم مینفس عمیقی کشیدم و گفتم: حالم به

 معلوم نیست چی تو اون لیوان ریخته بودند!

 پره.می کم از سرتکم -

 تجربه داری ماشاهلل! -

ای از چای خوردم. موهای غره رفتم و جرعهچشم

مرطوبم رو از کنار صورتم عقب زد و انگشت شستش 

ام حرکت داد. پلک بستم و صورتم رو رو روی شقیقه
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اش گذاشت و به سمتش کج کردم. سرم رو روی شونه

 موهام دست کشید. پرسید: سردت نیست؟

 نه. -

 کتر؟بریم د -

 شم.استراحت کنم، بهتر می -
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جا متوقف بشیم. جلیل و سعید و خواست هموندلم می

مقصودی رو از مغزمون بیرون بندازیم و دنبال زندگی 

چیز رو پشت سر بذاریم و فقط خودمون بریم. همه

هام هام تر شد و سر بلند کردم. به چشمبریم. چشم

 ی شد؟نگاه کرد و پرسید: چ
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سرم رو به طرفین تکون دادم و بدون حرفی مشغول 

خوردن شدم. هنوز چند لقمه از صبحونه نگذشته بود 

ی سامی افتاد. زیر لب که موبایلم زنگ خورد و شماره

به ساعت نگاه کردم. «. آد باالحتماً داره می»گفتم 

  یازده صبح بود. جواب دادم: بله؟

 محمدی.آیم باال. من و داریم می -

کم معطلش کن. رادین هام درشت شد و گفتم: یهچشم

 اینجاست.

و از فکر اینکه برادرمه و دارم جلوش حرف شوهرم رو 

مِن کرد و زنم، خجالت کشیدم. سامی کمی مِنمی

 گفت: اوکی.

قطع کردیم و من فوراً لیوان و قاشق رادین رو از 

چپ نگاهم کرد. گفتم: سامی داره دستش گرفتم. چپ

 آد.می
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 خب بیاد. -

 سعید هم هست. -

نفسش رو فوت کرد و بلند شد. سریع اطراف رو 

ها رو توی سینک گذاشتم. وجور کردم و اضافهجمع

چیز مرتب شده ها رفت. همهرادین سمت راهروی اتاق

بود که سامی زنگ داخل رو زد. در رو براشون باز کردم 

افتادند. پرسیدم: چی و تعارف زدم. توی سالن راه 

 شده این وقت روز؟!

سعید درحال بررسی آپارتمان بود و انگار از چیزی که 

اومد. آپارتمان مامان رو بدجوری با دید، بدش نمیمی

تحقیر چک کرده بود. رو به سامی گفتم: صبحونه 

 خوری؟ حاضره.می

  سعید سمتم چرخید و گفت: نه، خوردم.
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دید، ابرو باال داد. سامی  و وقتی نگاه من به سامی رو

 که کمی تعجب کرده بود، جواب داد: خوردم. ممنون.

منتظر موندم که ورانداز کردن سعید تموم بشه و 

آری کارش رو بگه. باالخره گفت: چرا مادرت رو نمی

 اینجا؟

حرکت ای بیربطش به ماجراها، لحظهاز حرف بی

ش موندم و بعد گفتم: چرا انقدر حرف مامان رو پی

ها، یه بار هم حرفت رو کشی؟ مامان تمام این سالمی

 نزده بود!

انصافی پاهاش از حرکت ایستاد و زبونش بند اومد. بی

ها تموم کرده بودم؛ اما دلخوریم ازش به این زودی

شد. نفسش رو بیرون فرستاد و حرف رو کش نمی

 نداد. فقط گفت: باید تنها باهات حرف بزنم.

 آم.بشین، االن میرو به سامی گفتم: 
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ها رو به سعید نشون دادم. راه افتادیم و و راهروی اتاق

ی سبزرنگ وارد اولین اتاق راهرو شدیم. روی کاناپه

نشستم و پا روی پا انداختم. با دست اشاره دادم که 

شروع کنه. توی اتاق مشغول قدم زدن شد و 

رفت، گفت: ی نورگیر میکه سمت پنجرهدرحالی

 جا ولت کرده؟شوهرت این

 زنه.ول نکرده. سر می -

ی نوکر و نفرهاش دیشب کدوم گوری بود؟ به همه -

 سپره بغلشون؟!انقدر اعتماد داره که زنش رو می

 سرم رو پایین انداختم.
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اومد. چیزی از بیرون رفتن از مهمونی دیشب یادم نمی

ه غر زدن حتماً سعید هم من رو با رادین دیده بود. ب

 آد!ادامه داد: از پسر اون هرزه بیشتر از این هم برنمی

نفسم رو فوت کردم. نگاهش رو از پنجره گرفت و 

ای اومد، گفت: من هیچ گارانتیکه سمت من میدرحالی

 ندارم که بعد تموم شدن این کار، ولم کنند.

 دنبال جلیل هستند، نه تو. -

تم: یه بچه رو کرد. گفپوزخند زد. البته که باور نمی

 ناقص کردید، این عواقبشه.

اخم روی صورتش نشست و درست مقابلم ایستاد. 

جواب داد: من فقط دو تا کامیون رو مخفی کردم که 

دونستم داتسون بچه رو فاتح تاوان بده، چه می

  گیره! به من چه؟!می

  دونستی عادت جلیل انگشت زدنه؟یعنی نمی -
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روش رو برگردوند. ادامه  هاش رو به هم فشار داد ولب

  دونستی دانیال رو به جای فاتح گرفتند؟دادم: نمی

- ... 

ها رو خواست، چرا کامیونجلیل جنسش رو می -

 تحویل ندادی که بچه رو ول کنه؟

دوباره نگاهم کرد و بعد از مکث کوتاهی توی صورتم، 

گفت: من وقتی فهمیدم که کار از کار گذشته بود، بچه 

ودند. جریان باال گرفته بود، سر خودم به باد رو برده ب

 رفت.می

دادم بچه زنده پوزخند زدم. ادامه داد: اصالً احتمال نمی

 باشه.

دونستم صدا به اتاق بغلی هام رو ماساژ دادم. میپلک

شنوه. سعید دوباره گفت: این رسه و رادین داره میمی

  ات چیه؟حرف ها رو ول کن، تو برنامه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 دونم.نمی -

تر شد و صداش رو کامالً پایین آورد: صبح با نزدیک

 من تماس گرفتند. دعوت شدی به باغش.

دستم سمت قلبم رفت. یه بار گفته بود این یعنی 

رسید چیز داشت به نتیجه میقطعی شدن معامله. همه

شد. سعید ادامه داد: بهترین فرصته که و تموم می

 ی فاتح رو بپیچی.نسخه

رت دادم. انتخاب من بین فاتح و آب دهانم رو قو

داتسون، قطعاً فاتح بود؛ ولی باید این دیدار و دعوت 

کردم. بعداً سعید رو ساکت مزرعه رو جور می

خواستم که ولش کنه. سر کردیم. از رادین میمی

تر اضافه کرد: بعد خودمون تکون دادم. سعید آهسته

ربزه گیریم دستمون. داتسون اگر ببینه جکارها رو می

 آد.داری، پشتت درمی
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نفسی گرفتم. ادامه داد: از شر فاتح و پسرش خالص 

  فهمی؟گیری. میشی. سرتاپای زندگیت رو طال میمی

ی مثبت داشت. صدای حرکتی به دستم دادم که نشونه

 سعید بلندتر شد: پس واسه سه روز دیگه حاضر باش.

ب با تأکید سر تکون داد که منظورش رو برسونه. جوا

 کاری نکنه.دادم: حاضرم. امیدوارم مقصودی خراب

مقصودی و امثال مقصودی، عددی نیستند که از  -

 کنه.حرف داتسون در برند. رو در رو هیچ غلطی نمی

 کنیم.خب. هماهنگ میخیله -

از جا بلند شدم. با هم از اتاق بیرون رفتیم و من نگاهی 

 به انتهای راهرو انداختم.
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ی ورودی اتاق بغل حرکت کرد. ی رادین از گوشهسایه

سعید با تکون سر، خداحافظی کرد. من و سامی رو 

تنها گذاشت و پایین رفت تا همراه یکی دیگه از 

ی های گوشههای رادین برگرده. سامی روی کاناپهآدم

پذیرایی نشسته بود. با خارج شدن سعید، صدا زد: 

 رادین!

ی قبل بیرون اومد و خودش رو حولهرادین با همون 

ها انداخت. مقابلشون ایستادم. روی یکی از کاناپه

دونستم تا چه حد شنیده و فکرش کجا رفته. لب نمی

باز کردم که خودش گفت: تو شرکت جلسه دارم. 

 خوام.وشلوار میکت

 سامی بلند شد و پرسید: واسه کِی؟
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بیست  رادین به ساعت گوشی نگاه کرد و جواب داد:

 دقیقه پیش!

روی صورتش دست کشید و بعد از نگاه کوتاهی به 

 من، ادامه داد: معطل شدم.

گم سجاد از غره رفتم؛ ولی ندید. سامی گفت: میچشم

 خونه بیاره.

 ندازم بعد از ناهار.آره. جلسه رو می -

ها، یه کاریتصور اینکه بیرون از تمام این کثافت

معمولی داشت، دیگه برام شرکت و کارخونه و زندگی 

کردم، توی سخت بود. یه زمانی من هم کنارش کار می

 دفترش. پرسیدم: جلسه مهمه؟

ی دیگه جشن هاش داد و گفت: هفتهحرکتی به لب

 فصلی داریم.
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به طرفش راه افتادم و منتظر موندم تا باز هم توضیح 

بده. ادامه داد: یه سری رونمایی و سخنرانی و جایزه 

 وپرت.و... چرت

وپرت بود. فقط به نظرش این چیزهای معمولی چرت

کردم و نشستم. اون بیرون، همه به زندگی و « اهوم»

شون مشغول بودند و من اینجا تبعید شغل و خانواده

بودم. شغلم شده بود ترانزیت و قاچاق دروغی. یه سر 

اش کرده، سر دیگهام مامان بود و یه پسر گمخانواده

بود و جرم پشت جرم. آه کشیدم و سامی سعید 

رفت، گفت: به مادرت که با گوشیش ور میدرحالی

 زنگ بزن.

باش نشستم و پرسیدم: مادرم؟ با تو سر جام آماده

 تماس گرفته؟



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خان نتونسته رادین رو پیدا خان. فاتحنه. با فاتح -

 کنه، به من زنگ زده.

بودند! این  کل دنیا از یه بار با هم موندنمون باخبر شده

ای بود؟! سر تکون دادم و جور زندگی متأهلیدیگه چه

 زمان گفت: من پایینم.سامی سمت در راه افتاد. هم

 ناخودآگاه گفتم: مراقب باش.

برگشت و نگاهم کرد. شونه باال انداختم. سری تکون 

داد و بعد از نگاه کوتاهی به رادین، راهش رو سمت در 

از درِ بسته گرفتم:  کشید. با صدای رادین، چشم

 خوای تو هم بیای؟می

 کجا؟ -

 جشن شرکت. -

ها به نظر برسم. دستی خواستم شبیه ازخداخواستهنمی

 تکون دادم و با حرکت ابرو گفتم: بد نیست. شاید بیام.
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ی دیگه زنده بلند شد و من کنایه زدم: اگه تا هفته

 باشیم!

من کنایه زد: اگه تو ما رو طرف آشپزخونه رفت و مثل 

 به کشتن ندی!

های سعید رو تا حدی دیگه مطمئن شدم که حرف

شنیده. بلند شدم و دنبالش رفتم. سر جاش برگشته 

کرد. جلوی ورودی بود و داشت لقمه درست می

 آشپزخونه پرسیدم: چرا ساکتی؟

 کار کنم؟ آواز بخونم برات؟چه -
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کرد. م میهاش فضا رو گرخندید و خندهداشت می

 لبخند زدم و گفتم: بدفکری نیست.

ای رو بدون نگاهی به من، با لحن مسخره، همون ترانه

ی همه»زمزمه کرد که من توی اتاقم خونده بودم: 

 «شهدونن، تو نیای بهار نمیها میگل

هام رو براش درشت کردم و نیشش باز بود. چشم

م: سعی کردم که نخندم. به لقمه اشاره کردم و گفت

 بخور، سرد شد!!

لقمه رو توی دهان گذاشت. منظور اصلیم رو گفتم: 

 های سعید رو شنیدی. چرا ساکتی؟دونم حرفمی

 مونه.چون تعجب نکردم. خائن همیشه خائن می -

جلوتر رفتم، کنارش به جزیره تکیه دادم و گفتم: اگه 

 شه.هات خراب میحرفی از فاتح بزنه چی؟ کل برنامه

 تونه بگه.نمی -
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ای به طرفم گرفت و گفت: توضیح بیشتری نداد. لقمه

 بشین، یه چیزی بخور.

هام دادم و نگاهش به من خیره بود. چرخشی به چشم

گه گفتم: در ضمن، مادرم از وقتی سعید رو دیده، می

 طالق بگیریم.

 گی؟تو چی می -

 دونی!خودت می -

 دونم.نمی -

 دونی؟نمی -

 نه. -

 گم طالق!ال دادم و گفتم: من هم میابرو با

هاش رو باریک کرده و لقمه رو از دستش گرفتم. چشم

 ی لبش داشت.بود و لبخندی گوشه
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ها بودیم و داوود سمت آدرسی یه بار دیگه وسط جاده

نود فرستاده  یروند که همین امروز صبح دقیقهمی

بودند. درواقع بعد از حرکت از آپارتمان. آدرس 

فرستادند، باید جور دعوت بود و اگر نمیدادنشون یه

کردیم. رادین روی صندلی شده فرض میکنسل

سینه بهشاگرد، شبیه داوود لباس پوشیده بود و دست

کرد. هر دو کت و پلیورهای تیره به تن به جلو نگاه می

کی دیگه از پالتوهای الکچری دو رنگم رو داشتند. من ی
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با شال ستش پوشیده بودم. بافت و دامن و بوت 

خاکستری از زیرش. سعید گفته بود مهمونی کوچیک 

دادم که برام ولی خاصه. باید توی ظاهرم نشون می

های دور جاده گرفتم و گفتم: مهمند. نگاهم رو از دشت

 نکرده؟ چرا باغ؟ چرا داخل شهر یه جایی رو جور

صدای رادین رو از جلو شنیدم: چون توی شهر صدای 

 شه!تیراندازی و زدوخورد پخش می

 قلب دادنت!مرسی از قوت -

یه بسته آدامس از کیف دستیم درآوردم که کمی با 

جویدن آروم بشم. یکی باال انداختم و هنوز نجویده، 

ی داوود ای به شونهحالت تهوع بهم دست داد. ضربه

 م: نگه دار.زدم و گفت

هر دو نگاهی به من انداختند و داوود ماشین رو کنار 

ی جاده پا تند کردم. کشید. فوراً پیاده شدم و سمت لبه
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آدامس رو توی دستمال انداختم و دستم رو جلوی 

دهان گرفتم. حالت تهوع دوباره برگشت؛ ولی سعی 

کردم خودم رو آروم کنم. به قدم زدن کنار جاده ادامه 

دادم و توی هوای آزاد و خنک نفس گرفتم. صدای 

 رادین از پشت سرم اومد: چی شد؟

دستش رو پشتم حرکت داد. نفس عمیقی کشیدم و 

برگشتم. حالم کمی بهتر شده بود. گفتم: خوبم. یه 

 لحظه... فکر کنم ماشین گرم بود.

ای خوردم. رادین بطری آب رو طرفم گرفت. جرعه

د و گفت: استرس نداشته ی پیشونیم رو بوسیگوشه

 باش. وقتی تا اینجا اومدیم، یعنی دیگه تمومه.

 اعتماد نیست.اون آدم قابل -

خواد که قراره براش کاری کنیم. الزممون داره. نمی -

 نیستمون کنه!سربه
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کمی فکر کردم. حق داشت. دوباره پرسیدم: سعید چی 

 شد؟

 آد.سعید نمی -

دادم و کمی از سرش هام فشار بطری رو الی انگشت

ریخت. از دستم گرفت. گفتم: مگه با هم راه نیفتادیم؟ 

 سامی رفت دنبالش.

افتاد، جلیل اش راه نمیرفت؛ چون اگر پدرت از خونه -

 داد.لوکیشن نمی

 ها بپا گذاشتند.پس جلوی خونه -

 صد در صد. -

وآمدهای این مدتم فکر کردم و چیز خاصی به به رفت

تم: به خاطر همین دیر آدرس دادند. ذهنم نرسید. گف

چون جلیل هنوز سعید رو به عنوان رابط قبول داره و 

 کنه ممکنه دورش بزنیم.فکر می
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رادین به طرف ماشین حرکت کرد و گفت: که 

 شه.زنیم... وسط راه ماشین سامی خراب میمی

 کنه.جلیل شک می -

 کنیم.ریسک می -

 جلوی ماشین ایستاد و نگاهم کرد.
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حرف زدن، حالم رو بهتر کرده بود. کالفه از تمام این 

 ماجراها، سمت ماشین رفتم و گفتم: پس ریسک کنیم.

ای و فلزی ی میلهبعد از مدتی رانندگی، جلوی دروازه

های فنس وصل ها و دیوارهبودیم که به دو سر سیم

ی برگ باغ زمستونهای بیها، درختبود. از پشت سیم
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ی زیبا و کوچیکی که تهش ساخته پیدا بود و خونه

ها و هایی داخلش پارک شده بود. باغبودند. ماشین

ای رسید. داوود گوشهنظر میهای اطراف خالی بهخونه

پارک کرد و پیاده شدیم. چشمم به رادین افتاد که هنوز 

کرد. داخل ماشین نشسته بود و به دروازه نگاه می

ای به شیشه زدم. به خودش و ضربهآهسته جلو رفتم 

 اومد و پیاده شد. پرسیدم: حالت خوبه؟

زد. هاش به اطراف دو دو میفقط سر تکون داد. چشم

وسط این شرایط، فقط جوش آوردن ناگهانی رادین رو 

 تر پرسیدم: مطمئنی؟کم داشتم. آهسته

راه افتاد. چند نفر به طرف دروازه اومده بودند و حاال باز 

های اطراف حرکت های بلند روی گلود. با پاشنهشده ب

 کردم. یکی از مردها گفت: منتظر دو تا ماشین بودیم!
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خودم جواب دادم: بله. اما متأسفانه اون ماشین توی 

 راه مشکل پیدا کرده.

مردها به هم نگاه کردند و من به رادین و داوود که 

حرف شده بود. حتی اون هم امروز برعکس همیشه، کم

و برده بود که اوضاع پرخطره. مردها با داخل تماس ب

گرفتند و دورتر از ما صحبت کردند. آهسته از رادین 

گیره. مطمئنی سعید پرسیدم: جلیل با سعید تماس می

 کنه؟حرف خراب شدن ماشین رو تأیید می

 وقتی رو سرش سالح باشه، آره. -

دو دقیقه بعد، مرد قبلی برگشت و از همون پشت 

خان شده پشتش گفت: جلیلهای قفل، با دستهامیله

 خواستند منتظر رسیدن ماشین دوم باشیم.

 ماشین خراب شده... -

 خان اصرار دارند.جلیل -
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بعد از «. طورکه این»سری تکون دادم و زمزمه کردم 

نگاهی به رادین، رو به مرد گفتم: پس اجازه بدید 

 بفرستم دنبالشون.

به داوود ادامه دادم: برو  مرد سر تکون داد و من رو

 دنبالشون.

و نفسم رو فوت کردم. داوود پشت فرمون نشست و 

رادین چیزهایی زیر گوشش گفت. داوود توی فرعی به 

سختی دور زد و سرعت گرفت. من و رادین بالتکلیف 

موندیم. هنوز به داخل تعارف نزده بودند و کارشون 

محترمانه از خیلی غیرمحترمانه بود؛ اما انتظار کار 

اومد. جایی به حساب میهمچین جماعتی، انتظار بی

تر برای خودم با تأسف سر تکون دادم. رادین نزدیک

مونه با اون ماشین، سامی و شد و آروم گفت: داوود می

 رسند، نگران نباش.آن. االن میسعید می
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شد. جوابی ندادم. طوری یکی از افرادمون کم میاین

 رسید.ه نظر میتر بخودش مضطرب
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شد. جوابی ندادم. طوری یکی از افرادمون کم میاین

رسید و با هر بار نگاه تر به نظر میخودش مضطرب

داد. حتی هاش رو روی هم فشار میکردن به باغ، پلک

جرئت پرسیدن علتش رو نداشتم. شاید هر بار 

کرد و ن به جلیل، خاطراتش رو زنده میتر شدنزدیک

ریخت. توی سکوت به قدم زدن هم میحالش رو به

ی ماشین ادامه دادم. یک ربع گذشته بود که سروکلّه

داوود از ته فرعی پیدا شد و استرس دوباره سراغم 
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کردم، هم رادین رو... اومد. باید هم سعید رو کنترل می

چیز به ودم بود. همهتر از همه، کنترل کردن خاما مهم

اعصاب من بستگی داشت. ماشین کنار ورودی پارک 

های خودش که کرد و سعید همراه دو نفر از آدم

اش بود، پیاده شد. سامی ماشین رو یکیشون راننده

خاموش کرد و بیرون اومد. نگاه تیز سعید به من بود. 

شونه باال انداختم. طرفمون اومد و رادین بالفاصله 

جت کرد: دستور مستقیم شلیک دارم. هر حاتمام

 مونی.ای کنی، زنده نمیحرکت اضافه

که شال گردن کالسیک سعید پوزخند زد و درحالی

کرد، جواب داد: از پشمی رو دور گردنش مرتب می

تونی رد کنی! هیچ گیر هم نمیگیت این باغ یه ناخن

ساختمون بلندی هم این اطراف نیست که بشه اسنایپر 

 خود خودت رو خسته نکن!. بیگذاشت
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هاش رو فشار داد و بعد گفت: واسه کشتن رادین لب

 این خانوم، دست خالی هم کافیه!

های من باز زد. ابروی سعید پرید و لببه من اشاره می

موند. سعید رو با جون من تهدید کرده بود و 

طوری کنترلش کنه. از کِی تا حاال من خواست اینمی

شده بودم؟ رو برگردوندم و سمت  برای سعید مهم

دروازه پا تند کردم. دنبالم اومدند و دست رادین 

ای روی ساعدم نشست. انقدر نگه داشت تا لحظه

نگاهش کنم. موقع ورود به باغ، سمتش سر چرخوندم 

 و ابروم رو باال دادم. لب زد: دور نشو.

پلک بستم. دستش رو برداشت. از اتاق نگهبانی رد 

مون رو چک کرد. مخصوصش همه شدیم و گیت

ها و حتی ساعت هوشمند سامی اسلحه و چاقو و گوشی

های سعید لبخند بود. توی مسیر رو گرفتند. روی لب
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پوش وسط باغ به طرف خونه حرکت کردیم. سنگ

گرش به گوشم سعید نزدیک شد و صدای وسوسه

اند؟ به جور آدمیخورد: دیدی فاتح و پسرش چه

 شتن تو رو داده!هاش دستور کسگ

های سردم رو توی نفس عمیقی کشیدم و دست

هام فرو بردم. با سر و ابرو عقب رو نشون داد و جیب

دو مردی که همراهش بودند. ادامه داد: من دو تا از 

 هام رو آوردم.بهترین بچه

نگاهش سمت رادین و سامی رفت که طرف راست من 

ین دو تا رو کردند. اضافه کرد: اشاره کنم، احرکت می

 خورند.می

آب دهانم رو قورت دادم. حرف آخر رو زد: بعد از ناهار، 

گی فاتح چی ازت خواسته... یا خودت به داتسون می
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گم. این دو تا هم پاشون به بیرون خودم از طرف تو می

 رسه!نمی
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ته دلم خالی شد و آب دهانم رو قورت دادم. به خونه 

های خونه ایستاده شده بودیم و جلیل روی پلهنزدیک 

وبرقش. بود، با یکی دیگه از همون پالتوهای پرزرق

هاش، اطراف ساختمون و هفت هشت نفر از آدم

شده کنار استخر، بودند. نزدیک میزهای پذیرایی چیده

کردند. پدر و شوهر چند نفری هم اطراف ما حرکت می

بیشتر از همیشه شور و برادرم همراهم بودند؛ ولی دلم 

زد. با نزدیک شدنمون به جلیل، صدای سگ بلند می

ی سه تا سگ شد. سمت دو مرد نگاه کردم که قالده
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کشیدند. سه تا سگ دوبرمن بزرگ، درست از رو می

رخ رادین خیره های رادین! به نیمنژاد و رنگ سگ

شدم که هر بار با یه شباهت جدید به این مرد، من رو 

کرد. زیر لب لعنت فرستادم و طرف جلیل می سورپرایز

پرسی برگشتم که پایین اومده بود. خیلی رسمی احوال

ترین کردیم و من شجاعت این رو نداشتم که کوچک

دونستم احترامی جلوی در بزنم. خوب میحرفی از بی

تر از توانم شدم. جلیل به های بزرگکه قاتی بازی

کرد. جایی که  ها راهنماییمونطرف میز و صندلی

مقصودی و همسرش همراه امیر و دو زن جوون دیگه 

ها کمی خیالم راحت کرد. نشسته بودند. دیدن زن

شدند؟! سامی شدند، میها وحشی نمیمردها جلوی زن

و رادین کمی دورتر از میزها، بین مردهای دیگه 

ایستادند و من و سعید جلوتر رفتیم. جلیل رو به سعید 

 عرفی کن به دخترت.گفت: جمع رو م
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سعید با حرکت دست همین کار رو کرد: خود مقصودی 

شناسی. افسانه خانم، همسرش. امیر و رو که می

 خانومش... اگر اشتباه نکنم پگاه خانم... دخترم کمند.

خیلی سرد سالم دادیم. سعید سمت زن جوون 

ای برگشت که خود جلیل معرفیش کرد: عروسم دیگه

 شه که رسیده.می لیانا، دو سه روزی

سالم کردیم و زن سری برامون تکون داد. احتماالً به 

عنوان میزبان اینجا بود و باید بیشتر باهاش وقت 

گذروندیم. حالم برای اجتماعی بودن مساعد نبود؛ می

ولی ابراز خوشوقتی کردم. سعید که از قبل همه رو 

تر گرفت و دست لیانا رو بوسید. حال شناخت، گرممی

نواده و پسرهاش رو پرسید و زن با فارسی خا

وپاشکسته جواب داد. سعید صندلی کنار زن رو دست

جا نشستم. برام بیرون کشید. از رادین دور نبود، همون
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ای و کیک و نوشیدنی روی میزهای انواع دسر میوه

زدند. مربعی کنار هم، چیده بودند و مردها گپ می

و نرمال بود، به  چیز شبیه یه دورهمی خانوادگیهمه

کردیم. ها توجه نمیها و سگشرط اینکه به محافظ

هام انداختم. افسانه خانم پالتو رو درآوردم و روی شونه

حالت، من های لیمویی و موهای روشن و خوشبا لباس

ی سعیدخان شدهرو مخاطب قرار داد: پس دختر گم

 تویی.
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ی من شنیده. سر دربارهدونست چه چیزهایی خدا می

تکون دادم و خواستم حرفی بزنم که ادامه داد: همونی 

 توجه کنه؟!ذاره تا جلبکه بمب می
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های دور چشم چرخوندم. زبونم بند اومد. به صورت

نگاه همه به زخمم بود. ابروی لیانا باالتر از این 

ای کردم و گفتم: اون مسئله شخصی رفت. سرفهنمی

 نبود.

رسید. شروع کردم به جواب به ذهنم می فقط همین

هام ی جلوم. بین انگشتمیوهبازی کردن با لیوان آب

حرکتش دادم. مردها در مورد وضعیت هوای شرق 

ربط  دونستم این مسئله بیزدند و میکشور حرف می

به کل این ماجرا نیست. زن دوباره پرسید: از این به 

 آی؟بعد، شریک ما به حساب می

 رو به زن دادم و گفتم: بله. تقریباً.حواسم 

 این بار نوبت پگاه بود که بپرسه: ازدواج کردید؟

با این سوال، مردها حرفشون رو قطع کردند و همه به 

نگینم بود که ی پرمن چشم دوختند. نگاه زن روی حلقه
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مجبور بودم توی دست راست بندازم؛ اما 

ازدواجه. ی داد که حلقهوشمایلش نشون میشکل

ی کوتاه سمت رادین کشیده شد و نگاهم یه لحظه

 جواب زن رو دادم: انگشت حلقه این نیست.

 ندازند. درسته؟خیلی از کشورها دست راست می -

ای کرد. لیانا دستی تکون داد و تکهحاال به لیانا نگاه می

های ایش رو پشت گوش داد. چشماز موهای قهوه

 رف اومد: بله.روشنش رو به من دوخت و به ح

ی کوتاهی سراغم اومد و جواب دادم: فعالً که تو خنده

 ایرانیم. نه؟

های درشت نگاهم رو سمت پگاه برگردوندم که چشم

کرد. ادامه دادم: چطور و مشکی داشت و تیز نگاه می

 مگه؟... برادر مجرد دارید؟
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جمع آهسته خندید و زن زیر لب گفت: نه. از جون 

 برادرم سیر نشدم.

سری تکون دادم و نگاهم رو به جلیل انداختم که به 

های دور و برم یه خاطر همکاری باهاش، تو چشم زن

گذار شده بودم! جلیل رو به سعید کنایه زد: جانی بمب

گری فرستادمت، دست دخترت رو تو رو برا واسطه

 گر!گرفتی آوردی! سواستفاده

خورد. سعید خندید و خون خون مقصودی رو میمی

 ها باشم.جواب داد: خودت خواستی دنبال بهترین

خندیدند و مقصودی کالً توی مود خودشون دو تا می

ی جلوم خوردم. مدتی به بود. چند قُلُپ از آبمیوه

ها من رو به های ساده گذشت. زنصحبت

دادند و من هم راضی بودم. وگوشون راه نمیگفت

فتن بلند باالخره وقت ناهار رسید و همه برای داخل ر
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موندند. آخرین لحظه ها باید بیرون میشدیم. محافظ

نگاهی به رادین و سامی انداختم. رادین کالفه بود و 

های داد. با دیدن چشمپشت گردنش رو مالش می

ی من، طرفم راه افتاد. سامی بازوش رو گرفت و خیره

ش داشت. من سر چرخوندم که این دَم آخری نگه

 نه.چیز رو خراب نکهمه
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نفسی گرفتم و پا توی راهرویی گذاشتم که گلدون 

دار کف بود. های طرحخیلی بزرگی وسطش روی سنگ

از کنار گلدون گذشتیم و وارد سالنی شدیم که نسبتاً 

نور بود. میز ناهار از قبل چیده شده کوچیک و دنج و کم

ستاده های فرم، کنارش ایبود و دو دختر جوون با لباس
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بودند. با هر قدم، داشتیم به مهلتی که سعید داده بود، 

تونم از شدیم. رو به لیانا پرسیدم: میتر مینزدیک

 سرویس استفاده کنم؟ توالت.

 طرف.... اوووم... اینof courseفوراً جواب داد: 

با دست خروجی رو نشون داد و همراهم اومد. 

قه فکر سرویس انتهای راهرو بود. باید چند دقی

شدم. سعید اولتیماتوم داده بود. تر میکردم و آروممی

ریخت. دستم روی هم میبعد از ناهار اوضاع به

ی خفیفی سراغم اومد. لیانا دستگیره لرزید و سرگیجه

 ... خوبی؟Are youبازوم رو گرفت و پرسید: 

های نزدیک سر تکون دادم. کمکم کرد که روی پله

رفت. روی الی ساختمون میی بابشینم که به طبقه

پیشونیم دستمال کشیدم و گفتم: خوبم. فقط یه کم 

 استرس دارم.
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 استرس؟ شنیدم که... تالشت برای این بوده. -

خواستم به سر تکون دادم و چیزی نگفتم. نمی

 پدرشوهرش خبر بده. دوباره گفت: ترس داری؟

رسوند. سروته بود؛ ولی معنی رو میهاش کمی بیحرف

ادم: نه. این اولین کار جدی منه. یه کم جواب د

 استرس طبیعیه.

نفس بلند شدم و سمت سرویس رفتم. با اعتمادبه

اومد. نگاهش یه جوری بود که من خوشم نمی

المللی بودند، نه من! ها خالفکارهای بینناسالمتی اون

هام رو شستم. به گردنم وارد سرویس شدم و دست

بهتر بشه. شاید اگر دستمال مرطوب کشیدم که حالم 

ای تنها با سعید صحبت کنم، از تونستم چند دقیقهمی

ووعیدهای ممکن رو شد. وعدهریزی جلوگیری میخون
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توی ذهنم مرور کردم و وقتی بیرون رفتم، زن هنوز 

 پشت در ایستاده بود. کنایه زدم: راه فرار نداره.

 دونم.می -

ادآوری ای به هم گره خورد و من با ینگاهمون لحظه

جلیل و گزک ندادن دستش، لبخند زدم و گفتم: بدحالی 

 پریوده. مهم نیست.

و به این فکر کردم که پریودم عقب افتاده و تا همین 

خیالی به اعصاب و اضطراب ربطش امروز، با خوش

گفت و من زودتر حرکت کردم. تمام « اهوم»دادم. می

و طول ناهار، به ردوبدل کردن نگاه با سعید گذشت 

چیزی از غذاهای رنگارنگ روی میز، از گلوم پایین 

نرفت. افسانه خانم دوباره من رو مخاطب قرار داد: چرا 

 خوری؟نمی

 ها سمت من کشیده شد. جواب دادم: خوردم.نگاه
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 ترسی ترورت کنند؟امیر کنایه زد: می

خندید و چند نفر همراهیش کردند. چشم جلیل به 

خواستم کوچیکی داشت. نمیظرف غذام بود و اخم 

بهش بربخوره. کمی از گوشت توی دهان گذاشتم و 

درحال جویدن، رو به امیر گفتم: جایی که شما باشی، 

 باید هم ترسید!
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ام به لیوانی بود که توی مهمونی چند شب قبل اشاره

دستم داده بود. خندیدم که به شوخی بگیره. پگاه به 

امیر نگاهی با پدرش ردوبدل کرد و  من خیره شد.

حرف رو کش نداد. جلیل دست از خوردن کشیده بود و 

ظاهراً وقت تموم کردن ناهار بود. از پای میز بلند 
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ای راهنماییمون شدیم و لیانا به سالن کوچیک دیگه

ی سالن رو با سر نشون داد. کرد. جلیل سمت دیگه

وچیک درست وقتی که از بقیه دور شدیم و جمع ک

ی خاموش نشست، متوجه مون کنار شومینهچهارنفره

جدی شدن اوضاع شدم. جلیل مشغول چیدن برج 

جنگا روی میز جلوش بود و کمی از نوشیدنیش مزمزه 

هاش من و مقصودی کرد. مخاطب اصلی حرفمی

داد. جلیل بعد از کمی بودیم. سعید فقط گوش می

خب، به های اصلی رو شروع کرد: چینی، حرفمقدمه

ی کافی فرهنگمون رو به رخ کشیدیم... مالم اندازه

دونند من چی ی بار زدنه. همه میهمین روزها آماده

ترین راه. من مالم رو ترین زمان، امنخوام؛ سریعمی

دم. گیرم، پولتون رو سر وقت میسر وقت تحویل می

 قدر!همین
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هاش کرد. البته که مقصودی بارها باحاال به من نگاه می

دونست. کار کرده بود و زیروبم این کار رو خوب می

مهم شیرفهم شدن من بود. جلیل رو به من ادامه داد: 

مونه. حاال که تو مسئول جواب نمیترین خطا بیکوچک

 این کاری، حواست رو جمع کن.

منتظر بود یه قطعه از برج رو بردارم. آب دهانم رو 

ل رو به مقصودی قورت دادم و همین کار رو کردم. جلی

ذاری اضافه کرد: هر مشکلی بین خودتون دارید، می

 فهمی که؟بعد از تحویل جنس من! حرفم رو می

تونه حداقل خیالم راحت شده بود که مقصودی نمی

هاش رو دوونی کنه. فقط سر تکون داد و اخمموش

ای از برج رو برداشت و روش گذاشت. حفظ کرد. قطعه

برم؛ : سه ماه دیگه الماس میجلیل وارد جزئیات شد

ای اومدم. سه تن هروئین. مالم اما فعالً پی کار دیگه
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کنید، گیرید، از بازرگان رد میرو از مرزهای شرقی می

جا گیرند. پول همینهای من تو ترکیه تحویل میبچه

 شه. پورسانت شما از سود خالصه.جا میجابه

که سهم من ای از برج رو کشید و رقمی رو گفت قطعه

و مقصودی بود. من خشکم زد؛ اما صورت مقصودی 

داد که خیلی هم از مبلغ راضی نیست. شاید نشون می

هم از سهیم شدن با من راضی نبود. ابروم باال رفت. 

پس این بار کارشون قاچاق مخدر بود. به حرف اومدم: 

 وکجاش با شما.ام. کِیمن از االن آماده

 بااحتیاط روی برج گذاشتم.ای بیرون آوردم و قطعه
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به سعید نگاه کردم که چشمش به من بود. فرصت 

ی نامحسوس حرف زدن پیش نیومده بود. با اشاره

چشم، جلیل رو نشونم داد. دوباره داشت یادآوری 

کرد. برای اطمینانش سر تکون دادم. باید زمان می

رادین حرف شد، بیرون خونه با خریدم و اگر میمی

تونم زدم. رو به جلیل گفتم: کمی سردرد دارم، میمی

 توی محوطه قدم بزنم؟ یه هوایی به سرم بخوره.

هاش داد و به خروجی اشاره کرد. جلیل حرکتی به لب

بلند شدم و درحال برداشتن پالتو، ادامه دادم: یکی از 

فرستم داخل که اگر الزم شد، جزئیات هام رو میهمراه

 اش هماهنگ کنید.رو باه

 جلیل رو به عروسش گفت: خانم رو همراهی کن.

فرستاد. نفسم رو فوت دوباره داشت برام نگهبان می

کردم و چند قدم برداشتم. سعید بلند شد و سراغم 
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اومد. آهسته گفت: فکر خوبیه. جریان فاتح رو به لیانا 

 بگو که داتسون از اون بشنوه.

و دانیال رو بپزیم و خواست همین امروز آش فاتح می

تمومش کنیم. دیگه توی قلمرو جلیل بودیم و تیغ 

برید. من هم که کنارش بودم و تهدید به رادین نمی

تر گفت: نترس، داتسون اون اومدم. آهستهحساب نمی

ریم یه جای امن. کار ذاره، ما هم میدو تا رو زنده نمی

 گیریم. تمام.رو از دست مقصودی می

هاش داد که یعنی محاسباتش دقیقه. حرکتی به دست

دوباره سر تکون دادم و همون لحظه برج با حرکت 

دست مقصودی فرو ریخت و سروصدا راه انداخت. 

چشم مقصودی به من بود. اخمی کردم و همراه زن از 

هام رو ریز حرفخونه بیرون رفتم. حتماً قرار بود ریزبه

ش کف دست جلیل بذاره. حتی شک داشتم که عروس
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زدند و باشه. رادین و سامی کنار استخر قدم می

های جلیل اطراف باغ پخش بودند. به رادین چشم آدم

های بین فرشدوختم؛ ولی طرفش نرفتم. روی سنگ

ها راه افتادیم. انگار همین دیشب بارون خورده درخت

چیز لطیف و تمیز به ها گِل شده بود و همهبودند. خاک

حبت رو باز کرد: با استرس رسید. زن سر صنظر می

 بدحال شدی؟

 شم.طور بودم. هوا بخورم، خوب مینه. از صبح این -

 هوا زمستون تمیزه. اما بهار خوبه. -

م رو گرفتم. این باغ رو گفت؟! جلوی خندهاین چی می

های پوشیده از برگ و توی بهار تصور کردم. درخت

ر زالل، های تزیینی سرسبز. استخها و باغچهمیوه. گل

های ها، به جای سگزیر نور آفتاب. صدای پرنده

 زنید؟وحشی ته باغ. پرسیدم: زیاد اینجا سر می
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 وقتی ایران باشم. -

 ایرانی نیستید، نه؟ -

 پدر ایرانی دارم. -

 هام دنبال رادین گشت.چرخیدیم و چشم
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حیاط حرفی با لیانا نداشتم که باعث بشه بیشتر توی 

 آد؟بمونم. فقط گفتم: همسرتون امروز نمی

 ایران نیست. شما چطور؟ -

 من؟ -

 همسرتون؟ -
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انگار هنوز گیر داده بود به حلقه. جواب دادم: من کامالً 

 مجردم.

و حلقه رو درآوردم و توی جیبم گذاشتم. دوباره سکوت 

بینمون برگشت. مغزم از هر حرفی خالی شده بود. 

اومد. همون رو بهانه کردم و میسامی داشت طرفمون 

رو به لیانا گفتم: اگر ممکنه سامی رو به میز آقایون 

 ها باشه.راهنمایی کنید. باید در جریان برنامه

فرستادم که مشکلی باید سامی رو سراغ سعید می

ذاشت. زن کمی طوری لیانا هم تنهام میپیش نیاد. این

امی گفت: با من پا کرد و در نهایت رو به سپا و اوناین

 طرف.باشید. این

سری برای سامی تکون دادم و گفتم: برو داخل. دارند 

 آم.کنند. من چند دقیقه بعد میجزئیات رو مطرح می
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 به لیانا دوباره نگاه نامطمئنی انداخت و همراه سامی

 به کردم شروع و کشیدم راحتی نفس. رفت خونه طرف

از باغ ساخته  گوشه یه که هاییاتاقک سمت زدن قدم

زد. سامی وارد بودند و رادین نزدیکشون پرسه می

خونه شد و همین که لیانا از دیدرس خارج شد، سرعت 

هام رو باالتر بردم. رادین به اطراف چشم قدم

های ته دروازه های جلیل نزدیک فنسچرخوند. آدممی

رسید که رادین هاش مشغول بودند. به نظر میو اتاقک

ها رو پیدا کرده. بهش رسیدم و همراه ربینکور دونقطه

کنه با عروس هم راه افتادیم. فوراً گفتم: سعید فکر می

 خواد لو بده.جلیل حرف فاتح رو زدم. می

رادین فحشی زمزمه کرد و گفت: رو جون تو ریسک 

کنه. مخصوصاً االن که کنار منی. اگر می خواست نمی

 ریسک کنه، تا امروز فرصت داشت.
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 اد جلیل از زبون من بشنوه، نه اون.خومی -

کنار اتاقک ایستاده بودیم و اضطراب رادین بیشتر 

 ت شده رادین؟شده بود. آهسته گفتم: چه

نگاهش به اتاقک بود. لب باز کرد که همون لحظه 

صدایی به گوشمون خورد و متوقفش کرد. صدای قطار 

شد و با هر ثانیه جلوتر بود که از دوردست نزدیک می

کرد. ترس به تر میومدن، صورت رادین رو منقبضا

عقب رفت و جونم افتاد و سمتش قدم برداشتم. عقب

ها پیچید. جلوتر رفتم و خواستم پشت دیوار اتاقک

تر شد و چیزی بپرسم که صدای قطار نزدیک

هاش رفت. توی خودش های رادین سمت گوشهدست

کنارش جمع شد، به دیوار پشت تکیه داد و لیز خورد. 

 روی زمین نشستم.
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خراش رد شدن قطار از روی صدام توی صدای گوش

اش هم ریختهریلی همین اطراف، گم شد. به صورت به

زل زدم و قلبم به درد اومد. سرش رو توی بغل گرفتم 

هاش رو نگه دارم. قطار باالخره و سعی کردم گوش

رد؛ ولی رادین دار عبور کی کشبعد از هزار ثانیه

هاش رو از هام مچاله بود و دستهمچنان بین دست

های تندش رو داشت. صدای نفسروی گوش برنمی

شنیدم. فاصله گرفتم و به صورتش نگاه کردم. می

هاش بسته بود. صداش زدم. جواب نداد. پلک

هاش گذاشتم. پلک باز کرد و هام رو روی دستدست

 تم: تموم شد.هام خیره شد. آهسته گفبه چشم

- ... 
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 ببین... رفت. -

هاش هام رو بین انگشتهاش شل شد. انگشتدست

 حس. خورد هادستکش پروتز به دستم و فرو بردم

 خواستمی دلم. زد جوونه دلم توی جلیل از نفرت

 ولی بندازم؛ تف صورتش توی و داخل برگردم

 و گرفتم نفسی. دادممی کشتن به رو همه طوریاین

رادین رو پایین آوردم. با صدای گرفته گفتم:  هایدست

 جا نگه داشته بود؟ نه؟تو رو همین

هم ریخت. ادامه دادم: نباید صورتش دوباره به

 ذاشتم بیای.اومدی. چرا به من نگفتی؟ نمیمی

هام قطع شد. بغض سراغم اومد. از صدام با لرزش لب

ای که توی این باغ شکنجه شده بود و بعد فکر بچه

 نداشت، رو ممتد صدای تحمل  همه سال، هنوز همنای

. شد حلقه دورش هامدست. کردممی خفگی احساس
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: شنیدم رو صداش. چسبوند امشونه به رو سرش

 ...کمند

خواست از اینجا ام لغزید. دلم میای روی گونهقطره

نداخت که هر بار به خاطر ببرمش. من رو یاد خودم می

شدم، یه گوشه کز یزخمم توی مدرسه مسخره م

کردم تا کسی پیدا بشه و من رو با خودش ببره؛ اما می

ها، کسی حواسش به من به جز دفتر حضوروغیاب معلم

های رادین دور کمرم نشست و همون نبود! دست

لحظه صدای پا شنیدم. ترس به جونم افتاد. یه نفر 

 دیگه صدام زد: کمند!

یم. نفسم بند فوراً جدا شدیم و به صورت سعید زل زد

اومده بود. از جا بلند شدم و رادین هم سر پا ایستاد. 

نگاه سعید از من به رادین و از رادین به من در 

تر شد و عاقبت لب باز کرد: تمام وآمد بود. نزدیکرفت
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مدت جلوی چشمم بودی... تمام مدت بیخ گوشم 

 بودی... تویی... تو پسر اون...

تی براش گذاشت. فقط به نه اسم فاتح رو برد و نه صف

سرتاپای من نگاه کرد. دست رادین دور ساعدم محکم 

شد و من رو پشت خودش کشید. سرم رو بیرون 

آوردم و از همون زاویه به سعید خیره شدم که برای 

داد. دیگه فکرهای توی سر خودش، سر تکون می

ی فشارمون رو از دست داده بودیم. سعید نقطه

نیست بالیی سر دختری بیاره  دونست رادین قرارمی

که همین دو دقیقه پیش بهش چسبیده بود. سعید 

دستش رو بلند کرد و انگشتش رو طرف هردومون 

 کنم!گرفت. توپید: من رو بازی دادید! تالفی می
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و چرخید و توی مسیر کنار اتاقک پا تند کرد. به خودم 

دستم رو نگه داشت و اومدم و دنبالش دویدم. رادین 

 گفت: نه!

 کنه.االن دهنش رو باز می -

 قبل از اینکه باز کنه، باید بریم. -

اطراف رو از نظر گذروند. دستم رو بیرون کشیدم و 

هات خراب ذارم کل برنامهذارم بگه. نمیگفتم: نمی

 بشه.

 کمند! -

داد. رادین فقط توی مسیر دویدم. جلیل باید تاوان می

تمام کارهاش بود. وقتی جلوی ساختمون یه گوشه از 

زد و هام لق میرسیدم، سرعتم رو کم کردم. پاشنه

ها رو جلب کنم. از جلوی میزها عبور خواستم توجهنمی
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ها باال رفتم. خودم رو داخل خونه انداختم کردم و از پله

ها توی راهروی ساکت پیچید. وارد و صدای پاشنه

ها تکون سری برای زن سالنی شدم که بقیه هم بودند.

ای مشغول قهوه خوردن بودند. خودم رو دادم که گوشه

به میز آقایون رسوندم و متوجه سعید شدم که درست 

جلوی میز کنار شومینه ایستاده بود. جلیل و مقصودی 

های توی دست، نگاهش نشسته بودند و با لیوان

ها سمت کردند. امیر و سامی ایستاده بودند. نگاهمی

برگشت. سامی جلوتر اومد. سعی کردم آرامشم رو  من

حفظ کنم. به طرفشون قدم برداشتم و کنار سعید 

ایستادم. جوری نگاهش کردم که نگاهم کنه؛ اما 

شیش دونگ حواسش به جلیل بود. لب باز کرد و من 

خوای چیزی آب دهانم رو قورت دادم. جلیل پرسید: می

 بگی؟
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هاش رو دیدم. به نسعید نگاهم کرد و رد فشار دندو

 حرف اومدم: بابا!

 ای پلک بست و جلیل دوباره پرسید: چی شده؟!لحظه

اخم کوچیکی روی پیشونیش نشسته بود. سعید 

 باالخره جواب داد: کمند...

هام توی هم قفل شد. سعید ادامه داد: حالش انگشت

 زیاد خوب نیست. اگر بشه جلسه رو کوتاه کنیم، خوبه.

ام رو بیرون فرستادم و جلیل با ورانداز شدهحبسنفس 

من، گفت: لیانا هم گفت. خیلی خوب. حرف زیادی 

 کنیم.نمونده. کوتاه می

سر تکون دادم و تشکر کردم. دوباره سر جامون 

هام دیگه نشستیم و جلیل توضیحات آخر رو داد. گوش

شنید و فکرم بیرون خونه بود، پیش رادین. همین نمی

شنوه، برام کافی بود. فقط ونستم سامی میدکه می
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خواستم زودتر از این باغ لعنتی بیرون برم و بفهمم می

دلیل حال بدم اون چیزی نیست که حتی فکر کردن 

 لرزونه.بهش تنم رو می
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رفتیم. همراه سامی سمت سالن اجتماعات شرکت می

شد که جشن شروع شده بود. ای میچند دقیقه

کارمندها رو زودتر تعطیل کرده بودند که به جشن 

برسند. همه توی سالن بودند و توی راهروی ورودی، 

زند. صدای سخنرانی از داخل شنیده پرنده پر نمی

 شد. روبه سامی گفتم: رادین نیومده؟می
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کمی پکر بود. نفسش رو بیرون فرستاد و جواب داد: 

 آن. زوده.گی میخانواد

اگه جلیل مجتمع رو زیر نظر داشته باشه، ممکنه تا  -

 اینجا دنبالمون اومده باشند.

ماشین رو عوض کردید. سجاد هم ماهرتر از این  -

 هاست که تعقیب بشه و نفهمه.حرف

تئاتر تکونی به شونه دادم و پا به داخل سالن آمفی

ود. گذاشتم که این ورودیش از سمت باالی سالن ب

های رخ مامان افتاد که وسطنگاهم خیلی زود به نیم

سالن کنار سوده نشسته بود. درجا ایستادم. انتظار 

 نگه خالی صندلی یه اومدنش رو نداشتم. کنارش

 در دم سامی. برگشتم رو اومده قدمِ چند. بود داشته

 ...مادرم: گفتم بهش رو. بود ایستاده

 رادین دعوت کرده. -
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صورتم نشست که بالفاصله با فکر لبخندی روی 

چک توی کیفم محو شد. دیروز باالخره خودم رو بیبی

گناه راضی کرده بودم که چک کنم و نتیجه جنین بی

توی شکمم بود. تمام روز یا گریه کرده بودم یا بغض 

کردم کردم بخوابم. همیشه فکر میداشتم یا سعی می

یرینی سراغ اگر خبر مادر شدنم رو بشنوم، فوراً با ش

هایی که از خوشحالی برق رم و اون با چشممامان می

کنه. قرار بود جوری به شوهرم بگم که زنه، بغلم میمی

همه از شوق به گریه بیفته. حاال اما نگران بودم و این

ای که هنوز پا به این دنیا نذاشته بود، نگرانی برای بچه

کشید:  ترسوند. صدای سامی از فکر بیرونممن رو می

 امروز یه حالی داری!

ای کردم و به صورتش نگاه انداختم. قرار بود سرفه

همه دونست. تحمل ایندایی بشه و خودش نمی

کاری دیگه واقعاً سخت بود. یه نفر باید تمومش مخفی
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کرد. کیفم رو دستش دادم و گفتم: این رو به مادرم می

 آم.رم باال، با بقیه میبده، بگو من می

از درخواستم کمی گیج شده بود؛ ولی نه نگفت و  سامی

وارد سالن شد. توی چهارچوب ایستادم و رفتنش رو 

تماشا کردم. ایستادنش کنار صندلی مامان، حرف 

زدنش با مامان، نگاه مامان به صورتش... دستم سمت 

قلبم رفت و صدای فاتح از نزدیک گوشم رسید: چرا 

 سامی رفته تو؟!

کنارم بود. جواب دادم: من گفتم  از جا پریدم. فاتح

 بره.

های محوطه است، اینجا چرا؟ کار اون بین بچه -

 کنه؟کار میچه
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هاش رخ فاتح نگاه کردم. چشمسر چرخوندم و به نیم

زدند. روی سامی و مامان بود که هنوز با هم حرف می

 گفتم: قراره امروز کنار مامان بشینه!
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آروم چرخید. به من خیره شد و اخم سر فاتح آروم

کوچیکی کرد. با مالیمت بازوم رو گرفت و قبل از اینکه 

کسی از جمعیت پشت به در، چشمش به ما بیفته، من 

رو از ورودی دور کرد. دارا و دریا همراه ریحانه و 

طرف رادین، انتهای راهرو با فاصله از هم این

ی بود اومدند. فاتح آهسته پرسید: منظورت چمی

 دخترم؟
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های کنار پیشونیش نگاه به خاکستری موهاش و چین

خواست با کردم. سنی ازش گذشته بود. تا کی می

دروغ و دور نگه داشتن بچه از مادرش زندگی کنه؟ مثل 

خودش آهسته گفتم: آقا فاتح، وقتشه واقعیت رو بگید. 

مادر من خیلی اذیت شده. به خاطر اینکه واسه 

دنبالتون اومده، زندگی خودش  اشوجوی بچهپرس

پدر هم ریخته. شوهرش بهش تهمت زده. من بیبه

 بزرگ شدم.

داد که رادین خیلی چیزها اش نشون میصورت وارفته

رو بهش نگفته. شاید اصالً خبری از پیدا شدن 

ی سعید نداشت. ادامه دادم: شما حق نداشتید سروکله

 بچه رو قایم کنید!

 فته؟ها رو کی بهت گاین -

 دروغه؟ -
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- ... 

 .نیست دروغ  پس -

 از ایذره اگر دونستممی. بود کرده سکوت همچنان 

 رخم به لحظه همون بودم، گفته اشتباه رو ماجرا این

 .بگید مادرم به رو واقعیت: گفتم دوباره. بود کشیده

 چه واقعیتی؟ -

 سامی. -

ای کرد و دریا که حاال به ما رسیده بود، فاتح اخم دیگه

 پرسید: سامی چی؟!

دارا و رادین هم جلو اومدند. دارا دستش رو دور ریحانه 

انداخت. هنوز سالم نکرده بودیم و تنش فضا از 

کردم که فاتح هامون پیدا بود. واقعاً احساس مینگاه

زنه. من حق اگر مجبور نباشه، تا قیامت حرف نمی

دخالت داشتم. پای مادر و برادر ناتنیم وسط بود. 
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ی این مرد بود. المتی اون دو تا خط توی کیفم، نوهناس

 دریا دوباره پرسید: سامی چی شده؟

و این بار من به حرف اومدم: به دریا بگید چرا با 

 ی اون و سامی مخالفید.رابطه

وواج موند و فاتح قدمی به عقب برداشت. دریا هاج

چرخید. تکرار زد و زبونش نمیهای دریا دو دو میچشم

 چرا تا این حد مخالفی؟! کردم:

 چون رادین مخالفه. -

 شده بال سپر باز که کردم نگاه رادین به و زدم پوزخند 

 گناه و کنه اعتراف خواستنمی فاتح هم هنوز. بود

 به دریا پرنفرت نگاه. برداره رادین گردن از رو مخالفت

 ترپایین رو صدام. کردمی عصبیم داشت دیگه رادین،

به اطراف پرسیدم: مطمئنید واسه  نگاهی با و آوردم

 این نیست که سامی برادرشه؟
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ریحانه صدایی از گلو درآورد و دریا و دارا به من زل 

اومدند، به جز رادین. دارا زدند. همه به نظر شوکه می

 گفت: چی؟!
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اش رو ببنده. های بازموندهتونست لبو دریا حتی نمی

چرخوند. رد نگاهش رو دنبال کردم و به ناگهان سر 

اومد. گیج سامی رسیدم که پشتم بود و داشت جلو می

های خیره به رسید و نگاهش رو روی چشمبه نظر می

هوا زیر گریه زد و رو به چرخوند. دریا بیخودش می

 گه؟!پدرش گفت: این چی می

هاش رو روی هم فشار داد. دریا ای پلکفاتح لحظه

 بابا؟ چی یعنی منه؟ برادر سامی: پرسید و اومد جلوتر
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فاتح بازوهاش رو گرفت و خواست آرومش کنه. سامی 

قدمی به عقب برداشت. دریا تکرار کرد: یعنی چی 

 !بگو چیزی یه!! بابا  بابا؟!...

 .دریا باش آروم: کرد باز لب فاتح 

 گه؟بابا!! این چی می -

طرفین نگاهم سمت سامی برگشت. سرش رو به 

 داد. بلند گفت: نه!تکون می

وروی پریده به دریا خیره و چند بار تکرار کرد و با رنگ

شد. رادین به دیوار تکیه داده بود و این وضع رو نظاره 

هاش رو ی دریا بیشتر شد. ریحانه شونهکرد. گریهمی

گرفت و دارا به حرف اومد: حرف بزن بابا! راست 

 گه؟می

 ن انداخت و رو به دارا گفت: نه.فاتح نگاه چپی به م
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 ثابت رو دریا نگاه کرد سعی و زد زل دریا صورت به 

 پشت و داد تکون رو بازوش دو هر بار چند. داره نگه

 .نه جان، دریا... نه... نه: گفت هم سر

دریا باالخره به خودش اومد و با نفس عمیق عقب 

رفت. فاتح بازوهاش رو ول کرد و ریحانه و دارا زیر 

بغلش رو گرفتند که نیفته. سامی روی موهاش دست 

کرد. فاتح نگاهی به ی ما نگاه میگذاشته بود و به همه

راهروی خالی انداخت و آهسته رو به من گفت: فکر 

 دونی؟کنی خیلی میمی

هام رو توی هوا تکون دادم و گفتم: سنش دست

هات، توی خوره، خانواده نداره، آوردیش بین بچهمی

 ات...خونه

طورند. احمد هم های امنیتی اینی بچههمه -

 پرورشگاهیه.
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 کنه.طوری فکر نمیولی رادین این -

فاتح به رادین خیره شد. همه منتظر نظرش بودند. 

سکوتش رو شکست: بسّه دیگه! سامی حق داره 

 بدونه. خسته شدم از بس خودم رو انداختم بینشون.

دریا بلند شد.  یبا دست دریا رو نشون داد و ناله

ریحانه و دارا فوراً حرکتش دادند. دارا شروع کرد به 

گشتن توی کیف دریا و قوطی قرص رو بیرون آورد. 

تر از قبل گفت: آره، پسری فاتح دنبالشون رفت. جدی

 هست؛ ولی نه سامی.

 ...خدا تورو!... بابا: زد صدا گریه با و ایستاد دریا 

گرفت و اطمینان  هاشفاتح صورت دریا رو بین دست

 داد: سامی نیست.

دریا کمی آروم شد و به سامی چشم دوخت. سامی 

های فاتح و دارا، توجه به چشمدنبالش رفت و بی
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بازوی دریا رو گرفت و سمت خودش کشید. قرص از 

دست دارا افتاد و روشون چشم چرخوند. فاتح فوراً 

طرف رادین چرخید و با تأسف سر تکون داد. آهسته 

ها همچنین فکر مزخرفی تو سرت : تمام این سالگفت

 بود؟!
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تکمون نگاه کرد و حس بود. به تکصورت رادین بی

بدون حرفی سمت انتهای راهرو راه افتاد. فاتح گفت: 

 کجا؟ کارمندهات منتظرند... رادین!

رادین به راهش ادامه داد. دو مرد از سالن بیرون 

ی صورتش دست کشید. مردها به اومدند و دریا رو

فاتح سالم پرتملقی دادند و فاتح سعی کرد موقع 
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ها اشاره کرد که جواب دادن، لبخند بزنه. با سر به بچه

تا آبروریزی پیش نیومده، داخل برند. همه سمت 

گفتم و از بینشون رد « ببخشید»ورودی برگشتند. 

 زدیم.کردم و حرف میشدم. باید رادین رو پیدا می

وارد البی وسط ساختمون شدم. خبری از رادین نبود. 

به طرف درهای اتوماتیک رفتم و جلوشون ایستادم. باز 

شدند. به بیرون چشم انداختم. چند نفری توی محوطه 

وپال بودند؛ اما رادین نبود. گوشیم رو از جیب پخش

اش رو گرفتم. بعد از چند پالتو بیرون آوردم و شماره

 ت که جواب بده: حوصله ندارم، بعداً.بوق، تصمیم گرف

شه. باید دستم روی شکمم رفت و گفتم: بعداً نمی

 حرف بزنیم.

 بیا پشت بوم. -
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 به. کرد قطع و پیچید گوشی توی نفسش صدای و 

 سراغم تردید لحظه همون از و رفتم آسانسور طرف

 بگم، رادین به امبچه یدرباره تونستممی چطور. اومد

ای حق شناختمش. رادین نرمال نبود و هر بچهمی وقتی

تونستم یه موجود یه زندگی نرمال رو داشت. چطور می

گناه رو بیارم وسط دنیای پر از گناه رادین؟ اشک بی

اومد و هام اومد. از رادین پدر خوبی در نمیپشت چشم

ی دیگه رو مثل خودم تونستم یه بچهمن هم نمی

ام رو پس زدم و با نفس هپدر بزرگ کنم. اشکبی

عمیقی از آسانسور پیاده شدم. به طرف راهرو و 

ای از های بوم رفتم و از قاب درِ باز، رادین رو گوشهپله

بوم دیدم. روی دیواره نشسته بود و به زمین نگاه 

کرد. به طرفش قدم برداشتم. پاهام هر لحظه می

شد. بهش رسیدم و مقابلش ایستادم تا تر میسنگین
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هاش گرفته بود. گفتم: واقعاً مطمئن ر بلند کنه. چشمس

 بودی سامی اون بچه است؟

 سر تکون داد. ادامه دادم: از کجا فهمیدی؟

چهارده ساله بودم، فاتح دلیل دزدیده وقتی سیزده -

شدن من رو گفته بود... گفته بود یکی از 

مزدبگیرهاش بهش خیانت کرده تا خودش رو تو 

ی نه... گفته بود مسئلهتشکیالت داتسون جا ک

شخصی داشته، پای یه زن دیگه وسط بوده. من 

دو بار پشت تلفن گیرش انداخته بودم. حرف از یه 

زد و اصرار داشت که جاش رو ی دیگه میبچه

 چیز واضح بود.دونه. همهنمی

 کی: داد ادامه و کرد باز طرف دو به رو هاشدست 

مادر فاتح نگفته  شهمی مگه دونه؟نمی رو اشبچه جای



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

باشه؟! واسه سامی بیشتر از یه کارفرما بود. یه بار 

 «!سامی مثل برادرته»ازش شنیدم 
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پوزخند زد و من آه کشیدم. این احساس حماقت رو 

شناختم. خودم رو کنارش تجربه کرده بودم و خوب می

هامون کنار هم، نگاه روی دیواره انداختم و به کفش

ای به سکوت گذشت تا اینکه خودم م. یه دقیقهکرد

اش به این ی دیگهخواد پای یه بچهگفتم: فاتح نمی

دم. اگر زودتر این گند وضعیت باز بشه. بهش حق می

کنه. فقط رو جمع کنیم، فاتح برادرمون رو معرفی می

 باید کار جلیل رو تموم کنیم!
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یدم که ترسترین حالت بود. از این میبینانهاین خوش

فقط مادربزرگ جای برادرم رو بدونه و با این وضع 

آلزایمرش، به گور ببره. رادین جوابی نداد. پرسیدم: 

 هیچ خبری از سعید و جلیل نیست؟

 نه مستقیم. حواسمون به سعید هست. -

 زنه.دیگه حرفی نمی -

دوباره سکوت حاکم شد. سعید دیگه تماسی با من 

چیز مطابق انتظار که همه رسیدنگرفته بود. به نظر می

ی کار. موند نتیجهپیش رفته و تموم شده. حاال فقط می

دونستم گفتن به مردی افتادم که هنوز نمی« بابا»یاد 

ی منه و باید چه حسی بهش داشته باشم. کارهچه

هاش رو صدا زده بودم و همین لب« بابا»سعید رو 

واستم خدوخته بود. رادین حرف رو عوض کرد: من نمی

 زندگی کسی خراب شه... زندگی تو!
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 زندگی من خراب نشده. -

 من بهت مدیونم. -

 همین؟ -

 نگاهم کرد. تکرار کردم: فقط همین؟

شدیم، هاش روی پوستم هر بار که تنها میحرکت لب

 خوای بشنوی؟ربطی به دِین نداشت. گفت: چی می

 دونم. تو بگو!نمی -

 نیست.االن وقت هیچ حرفی از طرف من  -

تر شد. گفتم: وقت حال بود، گرفتهصورتش گرفته و بی

 چیه؟

 وقت کارهای مهم. -

خوب. بریم سر کارهای مهم!... قراره کامیون خیله -

 بفرستیم مرز شرق؟
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 فرستادیم. -

نگاهش کردم. پس کار رو شروع کرده بودند. احتماالً 

کشید. من وجور کردن و بارگیری مدتی طول میتا جمع

آوردم. این خارج از گود موندن، چی سر درنمیاز هی

حس بدی داشت. گفتم: قراره چی بشه؟ حاال که 

 چی تموم شد؟معامله رو جور کردیم، همه

 تازه اول کار منه. -

 کار تو؟! -

هاش حرکت کرد. دستش رو کنار هام توی چشمچشم

گوشم گذاشت، سرش رو کج کرد و ادامه داد: تو کاری 

خواسته بودم، انجام دادی. به قولت عمل که ازت 

 کنه... آزادی.کردی. رادین هم به قولش عمل می

باد خنکی سمت صورتم وزید و موهام رو از پیشونیم 

تونستم چیزی حرکت ایستاده بودم و نمیکنار زد. بی
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هام برای بگم. دستم دوباره روی شکمم رفته بود و لب

ته خندید و گفت: شد. آهسای باز نمیگفتن هیچ جمله

تونی برگردی شرکت، کارت رو کنی. بعداً می

 شه.وآمدت هم معمولی میرفت

 رادین! -

دوباره خندید و اضافه کرد: حقوق اون یه ماه کارت رو 

 هم ریختم به حسابت.

 رادین!! -

 بغض یه بار دیگه به گلوم چنگ انداخت.
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چرخوند. به ی روی صورت رادین پاک شد و سر خنده

پایین ساختمون چشم دوخت. آستینش رو تکون دادم 

 که نگاهم کنه. صدای فاتح به گوشمون خورد: اینجایی.

که هر دو نگاهش کردیم. هنوز اخم داشت. درحالی

گیرند، اومد، گفت: پایین سراغت رو میطرفمون می

 اومدی اینجا؟!

 رادین اهمیتی نداد. فاتح ادامه داد: سخنرانی داری،

 رونمایی داریم، چه مرگته؟

 من نتونستم ساکت بمونم:آقا فاتح!

رادین از جا بلند شد و سمت فاتح قدمی برداشت. 

فاتح که نزدیک شده بود، دست پیش رو گرفت: اگر به 

 گفتی، نه به...سامی شکی داشتی، باید به من می

به من نگاه کرد و جمله رو خورد. سری به طرفین 

 م:من خودم فهمیدم.تکون داد. جواب داد
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 چقدر هم که درست فهمیدی.-

 رو برگردوندم و رادین گفت:با کمند درست حرف بزن!

 تو با من درست حرف بزن! من...-

به من نگاه انداخت و حرفش رو قطع کرد. گفتم: 

 دونم که پدرشی... پدر نمونه!می

هاش رو برام درشت کرد. رادین به حرف اومد: چشم

 تح.برو دنبال کارت فا

ی رادین ایستاد و چهرهبهولی فاتح جلوتر اومد، چهره

کار برات کنی رادین؟ چهگفت: چرا با من لج می

نکردم؟ دار و ندارم رو ریختم به پات. خارج درس 

خوندی. یه کمپانی انداختم زیر دستت. هر قدرتی 

خواستی بهت دادم. یه لشکر پشتتند! با پلیس و وزیر و 

 خوری...وکیل دم

 ای هم داشتم؟ی دیگهدین وسط حرفش پرید:چارهرا
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فاتح پلک بست و باز کرد. کمی فاصله گرفت و 

کشید، گفت: هر کاری که روی صورت دست میدرحالی

کردم که پشیمون بشی. هر کاری کردم که دست از 

کار کنم؟ چرا ولش این کینه برداری. دیگه چه

 کنی؟نمی

 تونم!رادین خیلی ساده جواب داد:چون نمی

من هویت جدید بهت دادم که یه زندگی تازه داشته -

 باشی، یه شروع تازه داشته باشی.

 هویت جدید؟!-

هاش پوزخند ناجوری زد و طرف فاتح رفت. به چشم

خیره شد و ادامه داد:تو من رو از پدر و مادرم گرفتی، 

از خواهر و برادرم گرفتی، از زمین و زمان گرفتی، از 

 گرفتی، از خودم گرفتی!زندگی 
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اش کوبید و قلب من لرزید. کف دستش رو روی سینه

انگشتش رو طرف فاتح گرفت، اضافه کرد: تو من رو از 

 دنیا خط زدی!

برای چند ثانیه، هر سه سکوت کردیم. رادین سمت 

تر ی بوم حرکت کرد و پشت به فاتح ایستاد. آهستهلبه

کنه پسرداییش گفت:خواهرم ازم متنفره، چون فکر می

عشق و پدر و سهامش رو ازش گرفته. برادرم ازم باج 

هم نریزه و من مجبورم قبول خواد تا کارهام رو بهمی

 کنم.

ساکت شد. طرفش رفتم و دستم رو پشتش گذاشتم. 

تری هاش رو ماساژ داد. با لحن مالیمفاتح چشم

شه. تو گفت:رادین، بیا پایین. به وقتش درست می

 شه.چی درست میاش. همهفقط آروم ب

 برو فاتح.-
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 رادین جان، بابا.-

 برو!-

فاتح نفسش رو فوت کرد و با نگاهی به من، سمت در 

 رفت.
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سرم رو کج کرده بودم و از باالی شونه نگاهش 

رفت. رادین های آویزون میکردم که با شونهمی

د. اگر ی دیواره تکیه داد و خم شهاش رو به لبهدست

اش توی رحمم جا خوش کرده، گفتم که بچهبهش می

کرد؟ ها رو تموم میها و نقشهشد؟ این بازیچی می

ی منفی سر تکون دادم. نباید برای خودم به نشونه
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ی کارخونه گفتم. نگاه رادین همچنان به محوطهمی

 بود. فقط گفت: اگر بپرم، حاضری با من بپری؟

کرد و من بعد از مکث  سکوت ناهنجاری فضا رو پر

 ذارم بپری.طوالنی، جواب دادم: من نمی

کمی به جوابم فکر کرد. بعد کمر راست کرد و درست 

 ذارم تو بپری.ایستاد. آهسته گفت: پس من هم نمی

 سر چرخوند و رو به من ادامه داد: بریم پایین، منتظرند.

ها و جلوتر از من راه افتاده بود و من معنی حرف

فهمیدم. چند دقیقه بعد، با فاصله از رو نمیکارهاش 

هم، وارد سالن شدیم و مسیر متفاوتی رو انتخاب 

کرد و برای ی سالن حرکت میکردیم. رادین از گوشه

داد. من شدند، سر تکون میخیز میکارمندهایی که نیم

رفتم که با دیدنم از انتهای سمت مامان و سوده می

ند. نفس عمیقی کشیدم و زدها، لبخند میردیف صندلی
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فکرهای منفی رو از مغزم بیرون انداختم. یه ساعت 

آرامش پیش مامان و سوده رو به خودم بدهکار بودم. 

وقتی رسیدم، مامان صندلی خالی بینشون رو نشونم 

ها عذرخواهی کردم و نشستم. سالم و داد. از عقبی

پرسی شروع شد. مدیر تولید مشغول سخنرانی احوال

هیس گفتم. هر سه صدامون رو پایین آوردیم و بود. 

 روبوسی کردیم. سوده پرسید: چرا دیر کردی؟

 دنبال رادین بودم. آوردمش. -

های به رادین نگاه کردم که داشت روی یکی از صندلی

نشست. جای ی خانواده میردیف اول، کنار فاتح و بقیه

من اونجا بود. درست کنار صندلیش ولی... مامان 

 خبری شده؟پرسید: 

 نه. مثل قبلیم. -

 از سعید چی؟ -
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حرف زیادی در مورد سعید نزده بودم و مامان به نظر 

کنجکاو و نگران بود. دستش رو توی دستم گرفتم و 

رسید، از همدیگه گفتم: شما چرا تا به من می

 پرسید!می

 از من پرسیده؟ -

اش رو باال داد و گفت: به سر تکون دادم. مامان چونه

ها پات رو بکشند تو ترسم آخر اینند! میروش نخ

 عمر شدم.خالف. وقتی رادین زنگ زد، نصفه

 نترس، کسی کاری به من نداره. -

مگه قرار نبود جدا شی، بیای خونه؟ من طالهام رو  -

 فروختم، پول جور کردم.

 مامان... -

ی جمله رو چطور بچینم. مامان دونستم ادامهو نمی

 شدی؟پرسید: پشیمون 
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با سر رد کردم و درست نشستم. مجری از دارا دعوت 

کرد که به عنوان معاون بازاریابی صحبت کنه. همه 

 تشویق کردند.

 35فصل_خورده_خط#

 

. 

نوری تئاتر زیاد نبود و سالن متوسط و کمشیب آمفی

رنگ ایها سرمهها و دکور و کاغذدیواریداشت. صندلی

شده بود. سرم رو  بودند. چندین بنر اطراف سن نصب

به سر سوده نزدیک کردم و پرسیدم: کی خبرتون 

 کرد؟

دونم؛ ولی من رو از طرف شوهرت مامانت رو نمی -

 دعوت کردند.
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نیشش باز بود. چرخشی به گردنش داد و اضافه کرد: 

 از طرف خود مدیرعامل.

خندیدیم و من دوباره انگشتم رو روی بینی و لب نگه 

تر انی شده بود. سوده آهستهداشتم. دارا مشغول سخنر

 پرسید: باالخره نفهمیدیم با هم اوکی هستید یا نه؟!

 سوده، اگر بدونی. -

 چی رو؟... بگو! -

خواستم یه گوشه سوده تنها دوست من بود. می

خواستم چیز رو تا آخر تعریف کنم. میبشینیم و همه

نظر بده و به دادم برسه؛ اما این بچه راز من و خودش 

آوردم و حرفی ازش به محض اینکه به زبون میبود. 

شد. من زدم، دیگه اوضاع از کنترل ما خارج میمی

تحمل یه اجبار دیگه رو نداشتم. سوده تکرار کرد: بگو 

 کمند.



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 کم حرفمون شده.هیچی. من و رادین یه -

 باز قهرید؟ -

نفسم رو فوت کردم و چیزی نگفتم. حرکتی به 

م دست گذاشت. هر دو به اهاش داد و روی شونهلب

جلو نگاه کردیم. دارا داشت در مورد عملکرد دو فصل 

هام دوباره سمت صندلی رادین زد. چشماخیر حرف می

کرد. کسی داشت کنار گوشش رفت. به من نگاه نمی

داد. دریا گفت و رادین سر تکون میچیزهایی می

حال به سرش رو به پشت صندلی تکیه داده بود و بی

رسید. خبری از سامی نبود. دارا باالخره ینظر م

خوام به هاش رو جمع کرد و گفت: اجازه میصحبت

ی تیم بازاریابی و هنری، سه طرح جدید عنوان نماینده

رو خدمتتون ارائه کنم که برای نوروز امسال تدارک 

 دیدیم.
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حرف طرح رو زد و داغ دل من تازه شد. همه دست 

ی پشت بیفته. به پرده زدند. دارا چرخید که نگاهش

گفت که سالن شاد بود؛ اما یه حس عجیبی به من می

ممکنه اوضاع درست پیش نره. از یه طرف جلیل، از 

طرف دیگه مقصودی، ممکن بود به چیزی بو برده 

ها بهترین زمان برای خرابکاری و باشند. این مراسم

طرف بودند. ها به اینزهر ریختن بود؛ وقتی تمام چشم

توجه به طرح فرشی که م رو از مامان گرفتم و بیکیف

نگرانم. اطراف »روی پرده بود، به رادین پیام دادم 

منتظر جواب موندم؛ اما «. کارخونه رو چک کردید؟

خبری نشد. ابرو باال دادم و دلشوره رو انداختم گردن 

ی توی دلم. به سن نگاه کردم. دارا اسم طراح رو بچه

کرد. تشویق کردیم و مرد با  برد و به باال دعوتش

های گوشه باال رفت. با های آهسته و خرامان از پلهقدم
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مجری و دارا دست داد و ایستاد. برای حضار دستش 

 رو روی سینه گذاشت.
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طرح بدی نبود. دارا طرح دوم رو روی پرده نشون داد 

ادل تر بود و تعیکی منعطفها بیشتر شد. اینو تشویق

بیشتری داشت. نه خیلی شلوغ، نه خیلی خلوت. سر 

تکون دادم و دارا اسم طراح رو برد. گوشی رو چک 

 کردم. مامان پرسید: کمند، ناراحتی مامان؟

 نه نه. -

گوشی رو توی کیف برگردوندم و پشت دادم که 

ای با سرعت به استرسم مشخص نباشه. مرد دیگه

داد. نفر دست میرفت. توی راه با چند ها میطرف پله
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تر شد و بعد از کمی مکث، دارا به میکروفون نزدیک

ی امسال که شخصاً توسط جناب گفت: اما طرح ویژه

 مدیر محترم پیشنهاد شده.

نگاهی به صندلی رادین انداخت و ادامه داد: به نام 

 «.رویای کمند»

به پرده نگاه کردم؛ اما چیزی روش ظاهر نشد، بلکه دو 

آروم ی فرش باالی سن رو آرومدند و لولهنفر باال اوم

ای قطع باز کردند و پایین کشیدند. صداها برای لحظه

شد، نور روی فرش افتاد. با هر چرخش لوله، اشک 

کرد. رادین این طرح رو بین دیدم رو تارتر می

هام دیده بود و من چند بار بهش سرکوفت زده طرح

پلک زدم و دستی بودم که رویام رو ازم گرفته. حاال... 

هام کشیدم. سوده و مامان که این طرح رو زیر چشم
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شناختند، اسمم رو گفتند و سوده زیر خنده زد. می

 کنه!!طوری نازکشی میآهسته گفت: شوهر مردم این

هام رو براش درشت کردم و دارا اسمم رو برد تا چشم

زدند و من به محض بلند باال برم. حاضرین دست می

خوام. نفسی دونستم که این بچه رو میجا، میشدن از 

ها سمت من گرفتم و توی ردیف راه افتادم. نگاه

برگشته بود. امروز همون روزی بود که تمام دوران 

جوونی آرزوش رو داشتم و تا همین یک ساعت پیش، 

رحم بود. مسیرم رو بین حتی تصورش هم سخت و بی

دیف اول های صندلی ادامه دادم. از جلوی رردیف

گذشتم. چشمم به صورت رادین افتاد که لبخند 

هام دوباره تر شد. اون به من کوچیکی داشت. چشم

رویام رو هدیه داده بود و من چیزی برای جبران 

 نداشتم. نگاهش رو گرفت و من تندتر قدم برداشتم.
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ها باال رفتم و کنار مردها ایستادم که نگاهشون از پله

ازشده بود. رادین بهترین به فرش دوازده متری ب

طرحم رو برداشته بود. نگاهم روی فرش و دارا و 

هام رو توی هم فرو چرخید. دستجمعیت پایین می

ی ما داد. بردم. دارا هدایایی به رسم یادبود به هر سه

تونستم چشم از رادین تشویق شدیم و من حتی نمی

بردارم که داشت برای سخنرانی آخر برنامه بلند 

طرف اومد. ها پایین رفتیم و رادین ایند. از پلهشمی

 هاش دادم و لبخند بزرگی زدم.نگاهم رو به چشم
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رادین اولین قدم جدی رو سمت من برداشته بود و من 

هاش... دادم؛ اما چشمهای بیشتر میجوابش رو با قدم
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هاش مثل همیشه نبود. مثل همین یک ساعت چشم

بوم... مثل صبح زود روی تخت... نگاهش پیش روی 

رو گرفت و دستش رو موقع رد شدن از کنارم، جمع 

کرد که به دستم نخوره. دلم فرو ریخت؛ ولی به راهم 

سمت صندلی مامان و سوده ادامه دادم. مامان 

کرد؛ اما من خوشحال بود و سوده تعریف و تمجید می

می گفت توی حال خودم نبودم. باید همون موقع که سا

بردم که رادین مامان و سوده رو دعوت کرده، بو می

همچین سورپرایزی در راهه... ولی... سورپرایز 

 ای هم در راه بود؟دیگه

رادین با تشویق حضار پشت تریبون رفت و همین که 

ها حرکت کرد، رادین ساعدش رو نگه دارا به سمت پله

نار داشت. آب دهانم رو قورت دادم. دارا برگشت و ک

تریبون ایستاد. رادین بعد از تشکر از حاضرین و 

چینی، شروع کرد: ها و کمی مقدمهمدیرها و طراح
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های قبل فرق داره. امروز جشن رونمایی امسال، با سال

بافت دارم. هشت سال از خبری برای اهالی سربان

طور که گذره و همونشروع مدیریت رادین همتی می

 العمر نیست.مدونیم، هیچ پستی مادامی

ای توی جمع پیچید و مامان کنار گوشم گفت: همهمه

 خواد استعفا بده؟می

بافت صورتم توی هم رفت. رادین ادامه داد: سربان

گیری یک شرکت خانوادگیه و از این به بعد، با کناره

 شه.من از مدیریت، به صورت خانوادگی اداره می

های باز نگاه نگاه مستقیمش روی فاتح بود و من با لب

کردم. سالن تو سکوت فرو رفته بود. رادین پی می

حرف رو گرفت: طی جلسات هیئت رئیسه، جناب آقای 

دارا سربان به عنوان مدیرعامل بعدی گروه منتسب 

 گم.شدند. تبریک می
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رادین «. چشم زدم»ی سوده رو شنیدم صدای آهسته

به طرف دارا دست دراز کرد و دارا به فاتح نگاهی 

رسید که فاتح و دریا و ریحانه انداخت. به نظر نمی

خبری داشته باشند. خود دارا هم انتظار نداشت. دست 

ای به بازوش زد. پس باجی که رادین رو فشرد و ضربه

از رادین خواسته بود، پست مدیریت بود. خواهر و 

خواستند رسیده بودند و من برادر به چیزهایی که می

خواد. رادین واقعاً از ن چی میدونستم رادیحتی نمی

خواست؟ دوباره رو به حاضرین که این زندگی چی می

کردند، گفت: یه روزی توی زندگی هر تشویق می

 مردی هست که باید راهش رو جدا کنه.

نگاهش توی جمعیت چرخید. روی من متوقف شد. 

هام به شماره افتاد و دستم سمت شکمم رفت. نفس

دادم. گفتم. باید بهش خبر میباید روی بوم بهش می

 ادامه داد: راهی که باید تنها رفت.
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آمدها دیگه مهم نبود، حتی وها و رفتها و نگاهپچپچ

فاتح که از جاش بلند شده بود هم دیگه اهمیتی 

نداشت، مهم رادین بود که داشت از سن پایین 

ی اومد و بدون نگاه به پشت سر، طرف خروجمی

رفت. کیفم رو ول کردم و از جا بلند انتهای سالن می

 شدم. مامان دستم رو گرفت و پرسید: کمند، کجا؟!

 آم.االن می -

گردم یا نه. دستم رو بیرون دونستم برمیاما نمی

های توی ردیف پا تند کردم. از کشیدم و جلوی آدم

های پهن و کوتاه راه ی سالن توی شیب پلهگوشه

نفرِ ایستاده رو کنار زدم که راه باز کنند.  افتادم و چند
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توجه به دقیقا جلوی خروجی به فاتح برخوردم و بی

راهم ادامه دادم. خودم رو از سالن بیرون انداختم و 

ی بیرون ساختمون توی البی کوتاه منتهی به محوطه

دویدم. همین که پام به حیاط کارخونه رسید، به اطراف 

دین به چشمم خورد. به چشم چرخوندم و ماشین را

رفت. همون طرف دویدم های محوطه میسمت دروازه

های پشت سر رو نشنیده گرفتم. بلند و صدای کفش

 صدا زدم: رادین!

گشت، اصالً اهمیتی و سرهایی که به طرفم برمی

تر نداشت. سرعت ماشین بیشتر شد و من سریع

 دویدم. دوباره داد زدم: صبر کن!

ی من ترکید. د شد و بغض ناخواستهماشین از دروازه ر

تر ها از نزدیکنفس ایستادم. صدای کفشبا نفس
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هام سمت صورتم رفت. صدای سامی به رسید. دست

 گوشم خورد: برگرد تو!

هام رو بلند کردم و هام بیشتر شد. دستگریه

  پرسیدم: کجا رفت؟

داد. حتی سامی به صورتم زل زده بود و جواب نمی

گفت. چیز نمیراره زود برگرده. هیچگفت که قنمی

هام سرازیر هام دوباره روی صورتم رفت و اشکدست

تر شد. بازوم رو گرفت و سعی کرد حرکتم بده. جدی

 آد؟پرسیدم: کِی می

های بسته به من چشم دوخته بود. اصرار هنوز با لب

 کردم: کِی؟!

های رادین روی بوم توی سرم مرور شد. از من و حرف

ه بود حاضرم باهاش بپرم یا نه. قرار بود بپره؛ پرسید

ولی پرواز برای کسی که بال نداشت، فقط سقوط بود. 
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ی سامی کوبیدم و دوباره گفتم: با هر دو دست به سینه

  کار کنه؟خواد چهآد؟ میکجا رفت؟ کِی می

ها سکوت بود. به ناله افتادم و جواب تمام سوال

 !تر گفتم: من رو ببر پیششآروم

سامی نفسش رو بیرون داد و با تکون سر رد کرد. 

های بعدی ای روی پیشونیم افتاد و قطرهقطره

بندش فرو ریختند. سرم رو باال گرفتم و به پشت

های آسمون ابری و خاکستری دی نگاه کردم. رنگ

قالی روی سن، از ذهنم پر زده بود و از این به بعد، 

ه خودم لرزیدم موند و خاکستری. بفقط خاکستری می

و بازوهام رو بغل کردم. فاتح جلوی خروجی سالن، 

هاش روی جدول نشسته بود و سرش رو بین دست

 داد.فشار می
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ای به در واحد خورد و من که توی راه آشپزخونه ضربه

بودم، راهم رو سمت در کج کردم. صورت مامان پشت 

چشمی ظاهر شد. در رو باز کردم و سالم دادم. زن 

همسایه که همراه مامان باال اومده بود، جوابم رو داد؛ 

ولی نگاهش یه جوری بود. همین که مامان داخل اومد، 

 پرسیدم: چرا خانم حصارکی یه جوری بود؟

خواست زنگ دو روزه چهار تا الت جلوی درند. می -

 رمند.های دختبزنه پلیس، گفتم راننده
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های توی دست، طرف خودش به خنده افتاد و با نایلون

آشپزخونه رفت. دنبالش رفتم. ادامه داد: گفت مگه 

 کمند زن شاه شده که چهار تا راننده داره!

ها رو روی میز گذاشت و طوری نگاهم کرد که نایلون

انگار سوال خودش هم هست. شونه باال دادم. شروع 

های توی نایلون و زیر لب هجا کردن وسیلکرد به جابه

گفت: تقصیر منه که یه بار دیگه به فاتح اعتماد کردم و 

 اش شد این... تقصیر منه.نتیجه

 گفتی چهار تا؟ -

 پس چند تا؟ -

به هم زل زدیم و حال بد مامان، به من هم منتقل شد. 

ی خامه رو روی میز کوبید و نفسش رو فوت کرد، بسته

و عاقبتش خوش نیست. نه  گفت: کمند، این کار آخر
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کنی، نه اینجا ی شوهرت بند میآی بریم، نه خونهمی

 مونی.می

ی من رو نشون داد که از های بازنشدهبا دست چمدون

آپارتمان آورده بودم و جلوی در اتاقم جا خوش کرده 

بود. رادین رفته بود و آپارتمان دیگه به کارمون 

مایی دعوت کرده اومد. مامان و سوده رو توی روننمی

بود تا باهاشون برگردم به زندگی معمولی... اما 

های من خیال باز شدن نداشتند. پرسیدم: چمدون

 گفتی چهار تا، سامی هم اومده؟

 سامی کدومه؟ -

 اونی که تو سالن کیف من رو بهت داد. -

 آره، پایینه... ببینم... گریه کردی؟! -

برداشت.  نگاهش روی صورتم چرخید و به طرفم قدم

 فوراً گفتم: نه بابا.
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 کمند؟ -

 نه. -

روی بازوهام دست کشید و سرش رو کج کرد. چشمم 

هام ی توی دسترو دزدیدم و نگاهم رو به مجسمه

 دادم. مامان پرسید: این چیه؟

 آهو. -

 آهو؟ -

 رادین درست کرده برام. -

مامان آه کشید و بغلم کرد. دوباره به گریه افتادم و 

ها و حاملگی انقدر خاطر هورمونبه دونستممی

کار ی توی شکمم چهطاقت شدم. باید با بچهکم

کردم؟ کدوم زنی توی شرایط من گیر کرده بود که می

های مامان دورم محکم شد و راهنماییم کنه؟ دست
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کرد، گفت: بذار به فاتح که موهام رو نوازش میدرحالی

 زنگ بزنم.

 .اون خبر نداره رادین کجاست -

 شه؟!یعنی چی؟ مگه می -

هام رو با دست خودم رو بیرون کشیدم و خیسی چشم

 کس خبر نداره.گرفتم. با صدای گرفته ادامه دادم: هیچ

هام رو صورتش جمع شد؛ اما به من فشار نیاورد. چشم

دوباره پاک کردم و گفتم: برم پایین با سامی حرف 

 آم.بزنم. االن می
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هاش رو جلوش گرفت و متوقف شد. گفت: داوود دست

 ده.جواب نمی

 گی.دروغ می -

 من خبر ندارم کجاست که. -

 زنگ بزن! -

ای عقب رفتم و همون لحظه ماشینی سر قدم دیگه

رسید. قبل از ترمز، دست داوود روی بازوم نشست و 

ن اومده ها بیرومن رو کنار کشید. چند نفر از مغازه

کردند. پسر جوونی جلو اومد و بودند و عابرین نگاه می

 ازم پرسید: مزاحمتون شده؟

داوود نفسش رو فوت کرد و من لب باز کردم. سامی 

 به جای من جواب داد: نه آقا. حال خانوم خوب نیست.

 غره رفتم و پسر گفت: کسی از تو نپرسید!چشم
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یزی نیست آقا، ترسیدم دعوا راه بیفته، مداخله کردم: چ

 کم ناراحت شدم.ممنون. من یه

پسر نامطمئن بود؛ ولی رفت و من سمت سامی 

چرخیدم که به شکمم زل زده بود. از خجالت خون زیر 

پوستم دوید. دستم رو برداشتم. سامی با سر به داخل 

 کوچه اشاره زد و گفت: اگه نمایش تموم شد، بریم.

 تو خیابون! پرمبهش زنگ بزنید، وگرنه دوباره می -

همه لجبازی رو از هر دو به من خیره بودند. تا حاال این

من ندیده بودند. خودم هم شک داشتم که کار منه یا 

خواد. سامی با دست کوچه رو نشون آهو پدرش رو می

خوای بری داد. شونه باال انداختم. گفت: مگه نمی

 پیشش؟ جمع کن بریم.

ه مطمئن بودم نگاهش دوباره روی شکمم لغزید و دیگ

های توی بره. یک ساعت بعد، با چمدونکه من رو می
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وتخم با مامان، صندوق، بعد از یه خداحافظی پر از اخم

جلوی درهای یه انبار قدیمی بودیم. سامی دو نفر رو 

جلوی در مامان گذاشته بود که مشکلی براش پیش 

دادند. نگاه هر نیاد. انگار احتمال هر چیزی رو می

به در انبار جنوب شهر بود. از سامی پرسیدم:  مونسه

کنه؟... گفتی من هم رادین تو انباره؟ چرا باز نمی

 هستم؟

 نگفتم. -

 چرا؟ -

 چون قرار نبود بیای! -

پری؟! الحق که به اون جادوگر حاال چرا به من می -

 آی!!می

 کنه، بده؟دریا زن خوبیه. از حق خودش دفاع می -
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صداش ندادم و چشم از در برنداشتم. اهمیتی به تلخی 

هاش با سروصدا باز شد و در کشویی باال باالخره اهرم

رفت. داوود ماشین رو راه انداخت و من روی صورتم 

دست کشیدم که افسرده و خسته به نظر نرسم. دم 

های داخل انبار رو روشن کرده غروب بود و المپ

گاهم رو به بودند. دو تا کامیون داخل پارک شده بود. ن

ی بالاستفاده بود. اطراف دادم. بیشتر شبیه یه سوله

ها پارک کرد و من داوود ماشین رو کنار یکی از کامیون

و سامی سریع پیاده شدیم. چشمم به رادین افتاد که با 

ها دو مرد دیگه کنار کامیون دوم ایستاده بود. کامیون

ها آرم شرکت مقصودی رو داشتند. رادین چیزی به مرد

گفت و هر دو سمت اتاقک کنج سوله رفتند. کسی 

حواسش به من نبود. رادین چرخید و با دیدنم 

های خشکش زد. کامل سیاه پوشیده بود و آستین

 پلیورش رو زده بود باال.
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ای و دستی قهوهجلوم رو نگرفت و من با یه بافت دم

ماشین نزدیک در بوت از ساختمون بیرون زدم. دو نیم

آپارتمان پارک شده بود و مردها داخلشون بودند. با 

دیدن من، داوود و سجاد بیرون اومدند. به طرفشون 

رفتم و منتظر پیاده شدن سامی موندم که از دو روز 

رفت و حاال هم توی پیش مدام از دیدنم طفره می

ماشین، پشت صندلی قایم شده بود. رو به ماشین 

 گفتم: دیدمت!

 رید خانوم؟داوود پرسید: جایی می

 آره. -
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ی بغل سامی کج کردم و ادامه سرم رو سمت شیشه

 رم پیش رادین!دادم: می

داوود و سجاد به هم نگاه کردند و من طرف در کنار 

سامی رفتم. به شیشه ضربه زدم تا باالخره مجبور شد 

سر برگردونه. انگشتم رو جلوی شیشه چرخوندم. 

 د و من بالفاصله پرسیدم: رادین کو؟شیشه رو پایین دا

ی داوود به سامی فوراً شیشه رو باال داد. صدای خنده

تر گوشم خورد. در ماشین رو باز کردم و جدی

 پرسیدم: رادین کجاست؟

سامی نفسش رو بیرون داد. پیاده شد و گفت: شوهر 

 پرسی؟توئه، از من می

 ش کردید!شماها دوره -

 طر امنیتت اینجاییم. اذیت نکن.خاببین خانوم، ما به -

 امنیت؟! -
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پوزخند زدم و سامی اضافه کرد: من کاری که بهم بگند 

کنم. چیزهای دیگه به من ربطی نداره. من یه رو می

 ام.مزدبگیر ساده

 شی دامادشون!که به زودی می -

های سامی درشت شد و صدام پایین بود؛ اما چشم

نتظر موندن، ای کرد. از یه گوشه نشستن و مسرفه

خسته بودم. انتهای کوچه رو نشون دادم و گفتم: باشه. 

 رم قدم بزنم!پس من می

 چه قدمی؟ -

 تو به کاری که بهت سپردند برس! -

ها و مدل طرف انتهای کوچه پا تند کردم. از صدای قدم

شد فهمید که راه رفتنِ کسی که پشت سرم بود، می

به سر کوچه  داووده. سرعتم رو بیشتر کردم و وقتی

 رسیدم، صداش به گوشم خورد: با ماشین بریم.
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خوام راه برم. زنگ بزن بهش، بگو اجازه هست می -

 راه بره؟!

برگشتم تا تأثیر حرفم رو توی صورت داوود ببینم که 

هاش فقط چند تا عالمت سوال و تعجب توی چشم

های توی بود. سر تکون دادم و چشمم به ماشین

تاد. کامل سمت داوود چرخیدم و خیابون نزدیکمون اف

های بافت رو به که لبهخیابون ایستادم. درحالیبهپشت

کردم، قدمی به عقب برداشتم و ادامه هم نزدیک می

 ی زنت سر رفته!دادم: بگو حوصله

 خانوم؟ -

 خواد کارهای هیجانی کنه!بگو می -

های نگاهم به سامی افتاد. پشت سر داوود بود. قدم

ه عقب برداشتم که مستقیم من رو به بعدی رو ب
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تر رفتم کشوند. داوود جلو پرید. عقبخیابون پشتم می

 و بلند گفتم: زنگ بزن!

ماشینی از پشتم رد شد و یه بوق طوالنی زد. فوراً 

دستم رو روی شکمم گذاشتم و بلندتر گفتم: جلو نیا! 

 زنگ بزن بهش!
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ها و ی خالی بین آستینهبهش نگفته بودم؛ ولی فاصل

داد. به هام رو قلقلک میها همیشه حسدستکش

طرفش قدم برداشتم و سرعتم هر لحظه بیشتر 

شده پشتش تکیه زد های چیدهشد. رادین به کارتنمی

و از همون فاصله به من چشم دوخت. بهش رسیدم و 

بدون معطلی دستم برای فرود اومدن توی صورتش، 
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ط راه متوقف شد. رادین کنار نکشید. باال رفت؛ اما وس

کرد و من به سختی نفس شده نگاهم میبا سر کج

کس کشیدم. مطمئناً این دیگه کار آهو نبود. هیچمی

حق نداشت من رو بدون خداحافظی ول کنه؛ حتی اگر 

طرحم سورپرایزم کرده  یقبلش با تولید اولین نمونه

 شد االن؟! باشه. صدای امیر من رو از جا پروند: چی

دستم رو جمع کردم و پایین آوردم. به طرف صدا نگاه 

اومد. ادامه کردم. امیر داشت از سمت اتاقک جلو می

 کار کرده؟داد: مگه آدمِ خودت نیست؟ چه

نیشخندی روی صورتش بود. سرفه کردم و با آرامش 

 جواب دادم: زنش شکایتش رو کرده.

 به تو؟! -

 شناسم.میآره. زنش رو  -
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های رادین خیره شدم و ادامه دادم: اصال به چشم

 آد ناراحتش کنه.خوشم نمی

امیر که رسیده بود، نگاهی به سرتاپای رادین انداخت 

داد. گفت: شاید هم که کالً هیچ واکنشی نشون نمی

 چرخه!چشمش هرز می

زد. یه ابروش رو باال انداخته بود و به من اشاره می

ن شب پارتی یادم بود که رادین من رو چیزهایی از او

جلوی چشم امیر بلند کرده و برده بود. سر تکون دادم 

 و گفتم: دقیقاً!

ی سوله رادین نفسش رو فوت کرد و امیر طرف دیگه

رو نشون داد تا حرکت کنیم. خودش راه افتاد و قبل از 

حرکت من، دست رادین دور ساعدم حلقه شد. 

داد. دستم رو بیرون ر میهاش رو روی هم فشادندون

کشیدم و پا تند کردم. کنار کامیون راه افتادیم و امیر 
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کنی، گفت: به ما گفتند خودت مستقیم دخالت نمی

 سپردی به تیمت.

با شست رادین رو نشون داد. جواب دادم: اول خواستم 

این کار رو کنم، بعد پشیمون شدم. تا نظارت خودم 

 .رهنباشه، کاری درست پیش نمی

اومدند، آرم « ترابرغزال»ها از پارکینگ این -

 خوردند.« مشرقپخش»

ها بود. پرسیدم: جمع کردن جنس منظورش به کامیون

 انجام شد دیگه؟ رسید یا...

 جاست.همین -

هر دو دست رو به طرفین باز کرد و سوله رو نشون داد. 

های جلیل توی این سوله خوابیده بود. ترس پس جنس

میر ادامه داد: بدون رسوب از ایران سراغم اومد. ا

 گذره.می
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 یعنی چی؟ -

ها به نظر خواستم شبیه ناشیایستاد و نگاهم کرد. نمی

برسم. آب دهانم رو قورت دادم و امیر توضیح داد: 

شه. فقط از مسیر بالکان یعنی وارد بازار داخلی نمی

 ره.گذره و میمی

زیت توی دلم خدا رو شکر کردم که حداقل فقط تران

شد و قرار نبود وارد کشور خودمون بشه. هرچند می

 رسید.باالخره دست یه بدبختی می
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 شه.پیشونیم رو خاروندم و گفتم: کار ما راحت می
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سر تکون داد. توصیه کردم: پدرت رو آروم کن، بذار 

 بریم.مشکلی پیش نیاد. همه سود می

 فعالً که داتسون پشتته. -

 خوای؟نگاهش به پشتم چرخید و گفت: چک میو 

برگشتم و متوجه حرف دوپهلوی امیر شدم. رادین 

ی های لعنتی رو دوباره توی اللهپشتم بود و اون حلقه

ی موهاش، خود گوشش انداخته بود و مدل باال رفته

هام کرد. شکلکی با ابروها و لبجلیل رو تداعی می

حرفش رو گرفت: درآوردم. امیر پوزخندی زد و پی 

ها جمع شده، شب بار ها غربال شدند، کارتنجنس

خوای یه رم خونه... اگه نمیزنند. من دیگه میمی

 چیزی با هم بخوریم.

ای باال رفته بود. کنایه ی لبش با لبخند مسخرهگوشه

 ها چیزی نخورم.زدم: نه. مامانم گفته از دست غریبه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

گفت: پس چک این زمان شونه باال و داد و چرخید. هم

 یادت نره!

رادین به طرفش خیز برداشت که سریع جلوش 

هاش رو به عقب هل دادم. امیر طرف ایستادم و شونه

زد. دست رادین رو رفت و کسی رو صدا میاتاقک می

ی بین دو کامیون بردم و گرفتم، با خودم سمت فاصله

 کنی؟ آروم.کار میلب زدم: چه

هم اومدی؟... که باز من رو بهآهسته جواب داد: چرا 

 بریزی؟

 من زنی نیستم که تو خونه منتظر بشینم. -

 کسی نگفت منتظر باشی! -

ی دورتری نگاهش صورتم رو عقب بردم و از فاصله

 اش رو بررسی کردم و گفتم: چی گفتی؟!کردم. چهره

 معلوم نیست آخر این کار چیه! -
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 اش زدم و گفتم: عه؟!ای به سینهضربه

م داشت. محکم دور کمرم حلقه شد و نگه دستش

ی کامیون برخورد. جدا هاش به بدنههلش دادم. شونه

هام گفت: قرارمون همین بود. کاری نشدم. جلوی لب

 که خواستم کنی تا طالقت بدم.

اش خزید. نفسش روی جلوتر رفتم و دستم روی سینه

طرفه ام قطع شد. جواب دادم: خداحافظی یهگونه

 نیست!

هام نشست. هاش روی لبرتش جلو اومد و لبصو

فوراً عقب کشیدم و با اخم هلش دادم. آهسته گفتم: 

هاست؟ من رو جلوی همه ول کنی به این راحتیفکر می

 کردی، رفتی!

های بلند دور اسمم رو صدا زد. رو برگردوندم و با قدم

شدم که ذهنم رو درگیر کار کنم. مستقیم سمت 
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ها رو علوم نبود توشون چیه و جنسها رفتم که مکارتن

ها نگاه ها مخفی کردند. از در باز یکی از کارتنبین چی

انداختم؛ شامپوی خارجی. با تأسف تکون دادم و روی 

یکی نشستم. سامی و داوود و دو نفر دیگه مشغول اون

طرف کامیون دوم بودند. امیدوار بودم های اونکارتن

زنه. دوباره شک به دلم سامی حرفی از بچه به رادین ن

راه کردن پدرش افتاده بود. آهوی من، داروی سربه

تونستم این ظلم رو در حقش کنم؛ نه تا نبود. من نمی

 وقتی از رادین مطمئن نبودم.
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ای که ازش عبور کرده بودیم، های اطراف جادهزمین

ها و های دوردست و حتی روی سقف کامیونکوه

های اطراف پر از برف بود. توی شیب مالیم ماشین

رفتیم و با هر بار های دیگه جلو میمسیر، بین کامیون

جلو رفتن توی ترافیک مرزی، قلب من یه بار توی 

گشت. تا نوبتمون برای بازرسی اومد و برمیدهن می

یون دیگه مونده طرف مرز بازرگان، فقط چند کاماون

ها گذشته بودیم، بود. تا اینجا که از تمام بازرسی

ترین بود. حالت تهوع موند این آخری که مهممی

خفیفی داشتم. دستم سمت گلوم رفت و نفسی گرفتم. 

آهسته رو به رادین که پشت فرمون تریلی بود، گفتم: 

 بخاری رو کم کن، خیلی گرمه.
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کرد. جلو نگاه می توی عالم خودش بود و مستقیم به

 بلندتر گفتم: رادین!... گرمه.

به خودش اومد و نگاهم کرد. توضیح دادم: بخاری رو 

 کم کن، من بلد نیستم.

به عمرم تریلی سوار نشده بودم که به لطف رادین 

ی فن رو تنظیم کرد و شده بودم شاگرد راننده! درجه

 گفت: حالت بده؟ استرس داری؟

اد: بهت گفتم تو شهر بمون تا سر تکون دادم. ادامه د

 اومدی!برگردم. اصالً از تهران هم نباید می

بحثی که ده بار توی مسیر بسته شده بود، دوباره 

شد. آروم موندم و فقط گفتم: یه جوری داشت باز می

ری یه کشور گی، انگار سر کوچه است. داری میمی

 دیگه!
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ن و نفسش رو بیرون فرستاد. جوری که انگار به جز م

شنوه، ای هم توی کابین هست و میاون کس دیگه

 صدام رو پایین آوردم: با مواد!

هاش داد. خوشبختانه پوزخندی زد و چرخشی به چشم

با این بحث حالت تهوع یادم رفته بود. ادامه دادم: 

موندم تهران؟ اسم شرکتی که من چطور می

 هاست.دارشم روی این کامیونسهام

طوری امیر رو توجیه کرده ن همیندیروز موقع بار زد

کرد فقط تا خود تبریز یا بازرگان برای بودم. خیال می

کرد که خودم آم. فکرش رو هم نمیکنترل اوضاع می

بشینم توی تریلی و برم یه کشور دیگه. خودم هم 

دار نیستی، کردم. رادین گفت: تو سهامفکرش رو نمی

 داره.سمیرا بشیری سهام



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ای داری که دختر ترکیهاومدم. نکنه دوستحاال که  -

 نگرانی!

رم گیج به من نگاه کرد و گفت: آره، با تریلی دارم می

 سر قرار!

ها ام رو گرفتم. قرار نبود به این زودیجلوی خنده

بهش روی خوش نشون بدم. نفسی گرفتم و با آرامش 

ترسم بیشتری حرف رو عوض کردم: ولی من هنوز می

 .توجه کنیمجلب

نقصه. تا دلت مدارک خودمون و بار قانونی و بی -

شه؛ چون اینجا بخواد از این مرز پالستیک صادر می

ور. مأمورهای مرز به این تره تا اونمواد خام ارزون

 چیزها عادت دارند.

 ولی من زنم. -

 ی پایه یک داری.نامهگواهی -
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 دوباره صدام رو پایین آوردم: جعلی!

 با من بحث نکن! -

 داش باال رفته بود.ص
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هاش دور فرمون محکم شد. به ساکت شدم انگشت

ی یه ماشین دیگه جلو رفت و دوباره متوقف شد. اندازه

قدر عصبی ادامه داد: بهت گفتم نیا. بهت گفتم همون

 ولم کن!

 ولت کنم بری خودت رو بندازی تو بال؟-

خورتر از قبل نگاهش کردم دلهام زل زد. من به چشم

و رو برگردوندم. چند دقیقه به سکوت گذشت. چشمم 
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ی ی باالی سرمون بود. به محوطههای گرفتهبه ابر

چیز زیادی سفیدپوش جلوی گیت مرزی. همه

معصومانه بود. عجب فصلی رو انتخاب کرده بودند. 

صدای رادین به گوشم خورد: دیدن زن پشت ماشین 

چیز رو ها همهولی عوضش زن سنگین عجیبه؛

 کنند.اعتمادتر میقابل

هاش رو نشنیده گرفتم. دوباره گفت: زن و حرف

 شوهریم... حداقل تو شناسنامه!

هام رو فشار دادم و سعی کردم پوزخند نزنم. پلک

حداقل تو »گفت اش توی شکم من بود و میبچه

معلوم نبود حداکثرش دیگه چیه! صدام زد: «. شناسنامه

 کمند!

سر چرخوندم و تیز نگاهش کردم. زیر لب چیزی گفت 

اومدم. شد نیام. باید خودم میو بلندتر ادامه داد: نمی
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کس اعتماد ندارم. ممکن بود یکی مثل بابات به هیچ

 دوباره نارو بزنه.

تر شد و توی دلم حرفش رو تکمیل هام نرمچشم

ه ها رو قایم کنه و جلیل رو بندازه بتریلی»کردم 

های ها پیش با کامیونکاری که سعید سال«. جونمون

فاتح کرده بود. جلیل این بار کدوم بچه رو گروگان 

گرفت؟ ترانه؟ یا شاید آهوی من رو! دست رادین می

سمت صورتم اومد و من دوباره با ابروی باالرفته سرم 

دونستم اسممون تو رو کنار کشیدم. فقط گفتم: نمی

 ی هم هست.شناسنامه

 کنم. تو سیستم نیست.بخوای حذفش می-

 کنی...که حذف می-

 کنم.خاطر تو هر کاری میبه-
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جلو کشید و دستم رو گرفت. این بار اعتراضی نکردم. 

های ما وارد گیت مدتی گذشت تا باالخره تریلی

بازرسی شد و پشت هم ایستاد. توی تریلی دوم سجاد 

ود. دو نفر های مقصودی بنشسته بود و اسد که از آدم

دیگه رو هم برای کارهای داخل خاک ترکیه، زودتر 

یکی از طرف فرستاده بودند که یکیش از طرف ما و اون

مقصودی بود. آه کشیدم و به اطراف نگاه کردم. پیاده 

های قلبم از شدیم تا مدارک و بارنامه چک بشه. تپش

همین حاال شروع شده بود و سرمای زیر صفر تنم رو 

د. روی آسفالت خیس قدم برداشتم. رادین لرزونمی

 گردند؟طرفم اومد. آهسته پرسیدم: االن بارها رو می

 درست جاسازی شده.-

 چیز هماهنگه.آب دهانم رو قورت دادم. ادامه داد: همه
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ها وجو طرف ماشینهای جستولی مأمورها همراه سگ

اومدند. ته دلم خالی شد و به رادین چشم دوختم می

صورت گیجش حالم رو بدتر کرد. دستم  که واکنش

روی ساعدش نشست. من رو طرف خودش کشید. 

 پرسیدم: چی شده؟

 نترس.-

 کی کارهای هماهنگی با مرز رو کرده؟-

 شرکت.-

هام رو فشار و منظورش از شرکت، مقصودی بود. لب

 دادم.
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زنگ موبایلم بلند شد. خبر نداشتم که االن باید 

لوازممون رو هم تحویل بدیم یا نه. توی کیفم دنبال 

موبایلم گشتم. حواسم هنوز به بازرسی و مأمورها بود. 

شدیم و ری و غیره هم رد میحتماً باید از ایکس

هم موند. ذهن بهماشین یه مدت توی پارک می

 وجور کردم و جواب دادم: بله؟ام رو جمعریخته

 یدید، نه؟صدای مقصودی به گوشم خورد: رس

 از کجا... -

و با نگاهی به اسد، حرفم رو خوردم. گفت: خبر 

مشرق شرکت منه. حاال رسه! پخشچی به من میهمه

 خوب گوش کن!

ها بلند شد که همراه چند مأمور جلو صدای سگ

ها مخدریابند. اگه اومدند. مقصودی ادامه داد: سگمی
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 ها ورند طرف ماشینخوام نگیرم، میچیزی که می

 کنند. به یه تلفن بنده.کارشون رو می

 هاست.آرم شما روی این ماشین -

 ندازم گردن راننده.می -

 خود داتسون چی؟ جنس اونه. -

 دونه مرز ریسکیه.خاطر اون تا مرز صبر کردم. میبه -

هام رو روی هم فشار دادم و گفتم: چی دندون

 خوای؟می

ر کنه وکیلت اینجاست. بهش بگو سهامت رو واگذا -

به من. خودت پارکینگ من رو به باد دادی، خودت 

 کنی.هم جبران می

معطلی گوشی رو به آقای سعادت داد و مرد با بی

زدم که کار کنه. باید حدس میمِن پرسید که چهمِن
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ترابر ی غزالذاره. سرمایهرودست نمیمقصودی دست

عنوان سمیرا خواست. من بهجای خسارتش میرو به

اش بودم. داشت من رو کالً دار عمدهسهام بشیری

ها افتاد که ذاشت. چشمم به مأمورها و سگکنار می

ها مخدر رو از هر اومدند. سگواقعاً جلو می

مشرق کردند و اگر البی پخشای پیدا میسنبهسوراخ

دادیم. من یه نبود، من و رادین سرمون رو به باد می

اً پاش به خیلی هویت جعلی داشتم و رادین هم حتم

چیز با اولین شک و لو رفتن، وسط چیزها باز بود. همه

شد. رادین طرف مأمورها رفت که حرف کشیده می

بزنه. نگاهی به ساعتم انداختم و نگاهی به درودیوار و 

کار کنم ها... سعادت دوباره پرسید: چهها و آدمدوربین

 خانم بشیری؟ من رو گرفتند!

رل کردم و با آه جواب دادم: های قلبم رو کنتتپش

 سهام رو منتقل کن.
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گوشی رو به مقصودی برگردوند. فوراً گفتم: ما توی 

 مونیم، وگرنه با داتسون طرفی!این محموله شریک می

 خور.گیم سگخوب. میخیلی -

ها حرکت ایستادم. به مأمورها و ماشینو قطع کرد. بی

رادین  نگاه کردم و موبایلم رو توی دست فشار دادم.

اومد. حداقل االن خیالم راحت بود که داشت طرفم می

کنه. شیم و البی مقصودی کارش رو میاز مرز رد می

 گفت؟رادین پرسید: مقصودی بود؟ چی می

 تهدید کرد. -
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اسکی بافتش رو باال کرد. یقهتوی سکوت نگاه می

بود. ها و نوک بینیش سرخ کشیده بود و زیر چشم

خواست بازی در بیاره، سهام رو به توضیح دادم: می

مشرق نداریم، نامش زدم. دیگه هیچ حقی تو پخش

 جز سهام خرد.به

منتظر بودم که بهم بتوپه؛ اما آروم بود و به نظر اهمیتی 

ترسید. با دقت ها و مأمورها میداد. شاید از دوربیننمی

 ود، نه من.بیشتری زل زدم. خونسرد گفت: پول فاتح ب

 مجبور شدم. -

 ات.ذارم پای مهریهمهم نیست. می -

پشت چشم نازک کردم و با صدای سگ از جا پریدم. 

مأمورها درحال برگشتن بودند. دستی روی صورت 

ی ترخیص کشیدم و موبایل رو کنار گذاشتم. اجازه

های ظاهری انجام شد و مدتی طول کشید. بازرسی
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د جا چک کردند. باالخره رد ها رو چنمدارک و بارنامه

شدیم. همین که ساختمون از دید خارج شد، لب باز 

 کردم: تموم شد.

 رادین آهسته جوابم رو داد: رودست خوردیم.

داد. کردم، به مرز اطالع میاگر سهام رو واگذار نمی -

کرد هاش رو ثبت میراحت گزارش تخطی رانندهخیلی

 کشید بیرون.و پای خودش رو می

 دونم... گفتم که... مهم نیست.یم -

ها رفت وسط بحث جدی، دستم سمت نایلون خوراکی

و ساندویچ آماده رو بیرون آوردم. باز کردم و مشغول 

خوردن شدم. رادین نگاهی به گاز زدن من انداخت؛ 

 ولی چیزی نپرسید. خودم گفتم: انرژیم تحلیل رفته.

 اهوم. -

 باید جبران بشه. -
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 اهوم. -

 خوام بخوابم.بعد هم می -

ای به من انداخت و ساکت موند. باید اول از نگاه دیگه

چسبیدم به کردم. بعد هم میهمه، از خودم مراقبت می

 رادین. من دیگه فقط خودم نبودم.
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طرف مرز به مقصد های اونچند ساعت بعد، توی جاده

های فلشی که روندیم. صدای آروم آهنگمی اِرزروم

توی کابین تریلی افتاده بود، تاریکی و سرما رو قابل 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کرد. تازه از خواب بیدار شده بودم. کسی تحمل می

 قصد شکستن سکوتش رو نداشت.

شب مستی اگر یک توبه بشکستم، سحر تکرار توبه »

 صد کردمصدبه

عذاب  به سیالبم کشاندی، زیروبم دیدم، تحمل در

 «جزرومد کردم

دلتنگی خونه سراغم اومده بود و سوز آهنگ به دلم 

چنگ انداخت. این اولین باری بود که وارد خاک یه 

قدر گرفته بود که شدم. حالم اونکشور دیگه می

های دورش برام جذابیتی چیز جاده و آبادیهیچ

ی کنارش هام پر شد و با انگشت قطرهنداشت. چشم

ین پخش رو خاموش کرد. حاال سکوت رو گرفتم. راد

تر شده بود. به حرف اومدم: یه بار با آشوبشب دل



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

شینی پشت ری، یه بار میوشلوار پشت تریبون میکت

 تریلی.

 خوای موقع برگشت بگردونمت؟می -

رخش خیره شدم. حال گشتن نداشتم؛ اما به نیم

حرفش به دلم نشست. بالفاصله خرابش کرد: شاید 

 بارمون باشه.این آخرین 

هام رو فشار دادم. هام رو بستم و لبای چشملحظه

برگشتم و چشمم به تابلوی ورودی شهر افتاد. چند 

ی شهر پیدا های کوتاه حاشیهدقیقه بعد، ساختمون

شد. رادین سرعتش رو پایین آورد و توی فرعی 

 شه؟دیم و تموم میپیچید. پرسیدم: االن تحویل می

 دیم. بار مشتریه.ها رو تحویل میپالستیک -

 مشتری واقعی؟ -
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ی سر تکون داد. با ماشین پشتی هماهنگ کرد و ادامه

مسیر توی سکوت دوباره گذشت. دیدن خط غریبه 

روی تابلوی سردرهای اطراف و قدم زدن مردهایی با 

های ناآشنا اطراف مسیر، حس عجیبی داشت. چهره

ی شدند که انگار از قبل آمادهها وارد یه انبار تریلی

طور های روشن و کارگرها اینرسیدنمون بود. چراغ

دادند. رادین ماشین بزرگِ زیر پاش رو به نشون می

 سختی جا کرد و رو به من گفت: پیاده نشو.

خودش بیرون رفت. کمی بعد، شیشه رو پایین دادم و 

 زدند وبه بیرون نگاه انداختم. کارگرها ترکی حرف می

شدم. مردی جلو اومد و با رادین دست من متوجه نمی

هایی رو داد. برای هم سر تکون دادند. رادین کاغذپاره

نشونش داد و مرد رو به گروه دورش چیزی گفت. 

جایی باال گرفت. ماشین رو سروصدای حرکت و جابه

پالستیک های خردهباز کردند و بیرون آوردن کیسه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

دادم . بهش حق میشروع شد. مرد به من زل زد

تعجب کنه؛ یه زن توی تریلی بار، با یه زخم روی 

صورت. چیزی از سجاد پرسید و سجاد که انگار ترکی 

بلد بود، رو به رادین چیزی گفت. رادین جواب داد و 

سجاد ترجمه کرد. مرد به خنده افتاد و سر تکون داد. 

 ابروم باال پرید.
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بودند که رادین طرف پنجره اومد و  مردها متفرق شده

هاش رو درشت ی انگشت به شیشه زد. چشمدو ضربه

سینه منتظر بهکرده بود. شیشه رو باال دادم و دست

برد. کتابی رو توی موندم. خالی کردن بارها زمان می

گوشی باز کردم و مشغول خوندن شدم. چندین صفحه 
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غذای از داستان پیش رفته بود و مرد قصه داشت 

زد که پیاده کردن ی زن قصه رو حدس میموردعالقه

ی ما انقدر پیچیده شده ها تموم شد. چرا قصهکیسه

ی من چه بود؟ مگه حدس زدن غذای موردعالقه

ایرادی داشت؟ گوشی رو کنار گذاشتم. مهر و امضای 

ها زیاد طول نکشید. رادین پشت فرمون تأییدیه

رفتیم. سجاد داخل عقب گرفت و بیرون برگشت، دنده

مشغول بود. به تابلوی نورانی باالی در انبار نگاه کردم 

تونستم اسم که چیزی روش نوشته شده بود. حتی نمی

 دند؟روش رو بخونم. پرسیدم: االن پول بار رو می

پول این بار به ما ربطی نداره. قبالً به فروشنده  -

پرداخت شده. ما فقط بار فروشنده رو به خریدار 

 سوندیم.ر

 ی...به عالوه -
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ی کافی سرکوفت زده بقیه رو نگفتم. امروز به اندازه

 گفت؟بودم. حرف رو عوض کردم: اون مرده چی می

 در مورد تو پرسید. -

 تو چی گفتی؟ -

گفتم نتونستی ازم دل بکنی، اولین سفر بعد از  -

 ازدواجمونه.

 های دروغگوییت باالتر رفته.مهارت -

 دروغ نگفتم. -

ابروم باال رفت. سجاد به تریلی پشتی برگشت و راه 

افتادیم. تا رسیدن به مقصد بعدی، یک ربعی طول 

کشید. وارد یه گاراژ سرباز با دیوارهای سیمانی بلند 

محض ترمز، دو نفر از دل شده بودیم که تاریک بود. به

های ماشین تاریکی بیرون اومدند و توی نور چراغ

بودند که قرار بود کارها رو اینجا هایی ایستادند. همون
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ردیف کنند. پیاده شدیم. تریلی بعدی پشتمون بود. 

مردها دور رادین جمع شدند و رادین گفت: زود باشید، 

 وقت نداریم.

ها اومدند. یه کار شدند و طرف تریلیبهمردها دست

کامیون کوچیک حمل شیر جلوتر پارک بود که پالک 

های تم و گفتم: پس آدمترکیه داشت. طرف رادین رف

 داتسون کجان؟جلیل

 گیرند.اینجا تحویل نمی -

 دید؟با اون تحویل می -

ماشین پالک ترکیه رو نشون دادم. سر تکون داد. 

چشمم سمت مردها برگشت که مشغول بیرون کشیدن 

ها و مخزن های جنس از فضای داخلی تریلیبسته

ه سوخت بودند. بوی گازوئیل و یه چیز دیگه ک
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دادم، توی فضا پخش شده بود. تشخیص نمی

 پرسیدم: انفجار نشه.

 انفجار که تخصص توئه. -

هاش نگاه کردم. توی این شرایط حال شوخی به چشم

های پالتوم رو به هم چسبوند و گفت: کردن داشت! لبه

 سرده.

نفس عمیقی گرفت و بخار دور صورتش پخش شد. 

 هام رو توی جیب فرو بردم.دست
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چیز رو ها رو خالی کردند و همهسرعت بستهمردها به

ها مستقیم سمت به حالت اول برگردوندند. بسته
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رفت. برای پر های شیر داخل کامیون کوچیک میکارتن

های خالی، گازوئیل آوردند و ظاهراً دیگه کردن مخزن

چیز تموم شده بود؛ اما یه نگاه به صورت رادین همه

دونم. گفت که یه چیز دیگه در جریانه و من نمیمی

 پرسیدم: همین؟

ها روشن شده به طرفم برگشت. صورتش با نور چراغ

بود و نگاه هشیارش به من بود. ادامه دادم: جنس رو 

 گیری، همین؟!دی، پول میتحویل می

 پس چی؟ -

 تمام این کارها واسه چی بود؟ -

- ... 

 رادین، جواب بده! -

من زل زد و جواب نداد. بازوش رو تکون دادم. به 

خواست نگاهش رو گرفت و سمت کامیون رفت. می
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باهاش بره؟ بره و من رو تنها بذاره؟ به طرفش دویدم 

 و جلوش رو گرفتم. آهسته گفتم: کجا؟

هاش شروع شده بود. تو خود ندادندوباره جواب

هاش شروع شده بود. تکرار کردم: کجا فرورفتن

 خوای خودت بری؟؟ میرادین

 من به کسی اعتماد ندارم. -

 به من اعتماد کن. -

دستش رو گرفتم و با اشاره به تریلی گفتم: با این 

ذارم قاچاقی تو اومدیم، باید با همین برگردیم. من نمی

 کار کنی!یه کشور دیگه بمونی و معلوم نیست چه

سرش رو، رو به آسمون گرفت و نفسش رو بیرون داد. 

 گردم.امه دادم: من قاچاقی برنمیاد
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دوباره نگاهم کرد. بقیه رو نشون دادم که سرشون با 

خوای کنی، بگو ها گرم بود. گفتم: هر کاری میتریلی

 ها کنه. با من برگرد.یکی از این

 هاست.تر از این حرفحساس -

رسونند به همه مثل سعید نیستند. ماشین رو می -

 داتسون.

- ... 

 گردم.ذارم بمونی. خودم هم برنمیمن نمی -

 کمند! -

خاطر اینکه خاطر همین نیاوردی؟ بهمگه من رو به -

 برت گردونم!

هاش لرزید. هام توی مردمکقدمی جلو رفتم و چشم

« نه»حاضر شده بود من رو با خودش از تهران بیاره، 
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خواست اینجا زور دورم نزده بود. مینیاورده بود، به

ی زد. آخرین حربهو بگیرم. حرفی نمیباشم و جلوش ر

من آهو بود. لب باز کردم که بگم؛ اما صداهای ناگهانی 

هایی که از دل تاریکی، هام رو دوخت. گلولهشلیک لب

نداختند. شکافتند و لرزه به تنم میشب و سکوت رو می

جیغ بلندی کشیدم و رادین من رو طرف خودش کشید. 

و آدم مقصودی رو دیدم فریاد مردها بلند شد و من د

رفتند. رادین ولم کرد و طرف که به طرف کامیون می

ی مرد رو از پشت گرفت و با فحش یکیشون رفت. یقه

بلندی سپرمون کرد. ناله کردم و به نورهای آتشین 

توی دل تاریکی زل زدم که با هر بار شلیک مثل ستاره 

زمان با حرکت درخشید. رادین همتوی دل آسمون می

 مت تریلی، داد زد: لباسم رو بگیر، پشتم بیا.س
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کرد. محکم به پالتوی رادین چسبیدم و مرد تقال می

ها دویدم. نگاهی به همراهش سمت شکاف بین تریلی

عقب انداختم. اسد خودش رو پشت فرمون کامیون 

انداخته بود و با صدای بلند کشیده شدن الستیک روی 

روند. رادین فحش رف خروجی میآسفالت، به ط

ای داد. پشت تریلی پناه گرفتیم و رادین مرد دیگه

زخمی رو روی زمین ول کرد. در کابین تریلی رو باز 

 کرد و بلند گفت: بجنب.

به خودم اومدم و به طرف در رفتم. فوراً نشستم و کنار 

رفتم تا خودش هم بشینه. بافاصله روشن کرد و در رو 

ه به هر کسی که ممکن بود سر راه و توجکوبید. بی

پشت تریلی باشه، عقب گرفت. دو گلوله به در کابین 
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خورد و من خودم رو پایین کشیدم. سرم رو بین 

هام رو فشار دادم. با نزدیک هام فرو بردم و پلکدست

ها خوابید. بغضم شدن تریلی به خروجی، صدای شلیک

به گوش  خواستمترکید و به گریه افتادم؛ ولی نمی

 رادین برسه. خودش گفت: آروم باش، نترس.

ام پرید و عصبانی گفتم: وحال گریهاز حرفش، حس

 مونه؟چطور؟! با تو مگه آرامش می

 من نگفتم بیای! -

 نگفتی هم نیام! -

پیچید و من صندلی رو محکم نگه داشتم که نیفتم. 

سرعت رو باال برد و من سر جام برگشتم. حتی کمربند 

نبسته بودیم. این سرعت برای ماشین سنگین زیاد 

های فرعی. گفتم: اون یه بود، اون هم توی این جاده

 کامیون کوچولو بود، تا حاال رفته.
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های کامیون اما رادین دوباره پیچید و چشمم به چراغ

روند. رادین سرعت رو باالتر افتاد که کمی دورتر می

های چند دقیقه برد. به در چسبیدم و سعی کردم شلیک

پیش رو از ذهنم بیرون کنم، وگرنه دوباره به گریه 

رخ رادین خیره شدم که آروم بود. افتادم. به نیممی

ها خواستی جنسبلند گفتم: کار خودت بود، آره؟ می

 رو...

 گیرم؟!وسط حرفم پرید: نه! من رو خودم آتیش می

 گیری.می -

م. وقتی هاش رو دیده بودمن توی آالچیق پارک چشم

اش رو نشونه گرفته بود، هام سینهکلتش توی دست

دونستم طرف سکوتش رو شنیده بودم. خوب می

گیره. کوتاه نگاهم کرد و فقط گفت: خودش آتیش می

 گیرم.رو تو نمی
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صورتم جمع شد و رو برگردوندم. سرعتش رو بیشتر 

کرد. حسابی به کامیون نزدیک شده بودیم. رادین به 

کوبید و دست من سمت قلبم رفت. پشت کامیون 

 کنیم!گفتم: تصادف می

 ها حاال مال مقصودیه. به درک!تریلی -

 جون مال ماست! زمین لیزه. -

کامیون رسماً توی دام تریلی افتاده بود و با فشار اون 

رفت. رادین فرمون رو چرخوند و کامیون رو به جلو می

یک درخت کاج نزدی جاده منحرف کرد. سمت تکلبه

جاده روند. کامیون ترمز گرفته بود، رادین گاز داد و با 

تکون خوردن کابین، جیغ من بلند شد. انگار خود 

 تریلی هم منحرف شده بود. رادین داد زد: بپر بیرون.
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شد. ای کشیدم و به در چسبیدم که باز نمیجیغ دیگه

اخت. با رادین فرمون رو ول کرد و خودش رو سمتم اند

 داد بلندی در طرف من رو باز کرد: بپر!

ام رو تکون دادم و به چهارچوب شدهعضالت منقبض

تونستم بپرم. مسئله جون باز در نزدیک شدم. نمی

معطلی هلم داد. ام بود. رادین بازوم رو گرفت و بیبچه

هام از در جدا شد و بین بازوهای رادین فرو دست

د که رادین پاش رو روی شرفتم. ماشین داشت کج می

های ی کابین کوبید و پایین پرید. خودم رو به دستپله

رادین سپردم. به پهلو روی آسفالت خیس جاده افتاد و 

تر نگه داشت که زمین نخورم. تریلی من رو محکم

کامالً کج شد و با صدای بلندی کنار جاده چپ کرد. کف 

دین ی راهام شکمم رو نگه داشت و روی سینهدست
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جمع شدم. رادین خم شد و خودش رو جلو کشید. 

وقفه هامون بیلرزید و صدای نفسهامون میدست

ی طوالنی و پرآشوب گذشت، شد. چند ثانیهشنیده می

تا اینکه رادین باالخره گفت: خوبی؟ سرت که چیزی 

 نشد؟

حواس من اما به سرم نبود، به چیزی بود که اگر بالیی 

بخشیدم. عمرم رادین رو نمی اومد، تا آخرسرش می

خودم رو عقب کشیدم و سر جام نشستم. به اطرف 

نگاه کردم و چند بار نفس گرفتم که اعصابم آروم 

بمونه و بدنم با شرایط کنار بیاد. من و آهو از پس 

راه بشه و من اومدیم. قرار نبود رفیق نیمهچیز برمیهمه

دستش رو  ذاشتم. رادین بلند شد ورو ول کنه. من نمی

روی صورتم گذاشت. وادارم کرد نگاهش کنم. 

های جاده های خیلی ریز برف، توی نور کم چراغدونه

چرخید. نفس عمیق پیدا بود و دور صورت رادین می
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ای کشیدم و به خودم اومدم. فوراً گفتم: االن دیگه

 ترکه!می

 سوخت مخزن ته کشیده بود. -

 شه؟حاال چی می -

. حتی حالش رو نپرسیده بودم. یکی رادین جواب نداد

هاش کنارش آیزون بود. با وحشت پرسیدم: از دست

 شکسته؟

با سر رد کرد و از جا بلند شد. طرف کامیون رفت که 

بین کاج و تریلی گیر کرده بود. صدای عبور تریلی دوم 

اومد. به گوشم خورد. داشت توی جاده طرفمون می

ها بود که ین موقعبلند شدم و دنبال رادین رفتم. هم

همه مخدر رو توی کامیون پلیس پیداش بشه و اون

ی شدیم. از شهر فاصلهپیدا کنه. باید از مهلکه دور می
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زیادی نداشتیم. رادین در کامیون رو باز کرده بود. 

 آد.گفتم: االن پلیس می

رادین با دست سالمش اسد رو از یقه بیرون کشید. به 

له. مچ دستش رو هم فشار شرسید که مرد مینظر می

ی سرش خونی بود. رادین داد و گوشهمی

 ی اسد پرسید: کی ازت خواست بدزدی؟چهرهبهچهره
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اسد حرفی نزد. تریلی نگه داشت و سجاد پیاده شد. 

بازوش رو با دست گرفته بود. حرف من رو تکرار کرد: 

 وجور کنیم، بریم.آد آقا. جمعپلیس می

توچشم اسد ادامه داد: ادین اهمیتی نداد. چشمر

 مقصودی؟... امیر مقصودی؟... محمدی؟
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و دستش روی گلوی اسد نشست و فشار داد. مرد 

تر از چیزی بود که کشش بده. به حرف اومد: والشآش

 خود مقصودی.

ی کامیون خورد. رادین هلش داد و اسد با سر به بدنه

پیاده شده بود، فوراً جلو اومد. مرد دومی که از تریلی 

ای بهش زد. مرد اسد رو تحویل گرفت، رادین اشاره

کرده برد و با کمک کشون سمت تریلی چپکشون

بقیه، توی کابین فرستاد. خوشبختانه من و رادین با 

تریلی دست سجاد از مرز رد شده بودیم، نه با تریلی 

د گفت: تصادفی. رادین روی زمین زانو زد و رو به سجا

 جا بنداز.

و قبل از اینکه من متوجه جریان بشم، سجاد پشت 

رادین ایستاد و بدون وقت تلف کردن، فشاری به کتف 
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ای کل صورتش رو منقبض کرد. رادین آورد که لحظه

 هام باز شد: چی شد؟ خوبی؟لب

رادین آهسته دستش رو تکون داد و بلند شد. مرد دوم 

ست. با رادین چند برگشت و پشت فرمون کامیون نش

زحمت از کاج جمله ردوبدل کردند. مرد ماشین رو به

دور کرد و از کنار تریلی پخش زمین، توی جاده 

انداخت. سریع گازش رو گرفت و دور شد. سجاد 

ی درخت دست کشید. آهسته سمت کاج رفت و به تنه

 گفت: شدید نبوده، ضایع نیست.

کنار کاج و  والیوپال کردن گلشروع کردند به پخش 

های کامیون پنهان بشه. حاال لب جاده تا اثر الستیک

چیز فقط یه تصادف تریلی ساده بود که توی این همه

ی لیز، چیز عجیبی به حساب هوای برفی و جاده

 اومد. رادین گفت: زنگ بزن پلیس و آمبوالنس.نمی
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سجاد موبایل درآورد و دور شد. هوا سرد بود؛ اما من از 

های پیش گرم بودم. به ماه باالی یقههیجان دق

هام هام از جلوی چشمسرمون نگاه کردم و ابر نفس

های رادین دورم حلقه شد و گفت: برو گذشت. دست

 بشین تو ماشین.

 شه؟حاال چی می -

رفتیم هیچی. بارمون رو تحویل دادیم، داشتیم می -

داخل شهر واسه خواب که تصادف شد. اسد داشت 

 شانسی آورد! چیز مشکوکی نیست.روند، بدمی

 ولی... -

 هیچ کاری نیست که با دالر حل نشه. -

به دور و بر نگاه کردم. ظاهراً یه چپ کردن ساده بود و 

اسد هم امکان نداشت به پلیس واقعیت رو بگه. پای 

خودش بیشتر از همه گیر بود. به رادین تکیه دادم و 
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رد داره. دونستم حتماً دتر شد. میهاش محکمدست

 گفتم: باید استراحت کنی.

ریم. سجاد خوبم. کارمون تموم شد. همین فردا می -

 رسه.مونه به کار تریلی میمی

 های جلیل رفت.اون آدم مطمئن بود؟ با جنس -

 آدم خودمون بود. -

 تو که اعتماد نداشتی! -

 مجبورم. مجبورم کردی! -

 نگاهم رو از ماه گرفتم و برگشتم.
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هاش خیره شدم. چشم از من برداشت. پس به چشم

خواست خودش هم با اون کامیون بره و کاری واقعاً می

خاطر من دونستم چیه. بهرو بکنه که من هنوز نمی

خاطر اینکه مدام بهش بگم نره، من رو نرفته بود. به

 ها قراره چی بشند؟آورده بود! پرسیدم: اون جنس

 ار کرد: برو بشین تو ماشین.جواب نداد و تکر

 ی من چیه رادین؟غذای موردعالقه -

 چی؟! -

 هیچی... -

درصد هم کرد. حتی یکبا صورت مبهوت نگاهم می

متوجه سوالم نبود. بدون حرفی، از من جدا شد و 

که موبایلش رو بیرون آورد. شماره گرفت و درحالی

داشت، توی تلفن گفت ای قدم برمیطرف دیگه

این «... »حواست رو جمع کن«... »نیست؟خبری »
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دور شده بود و بقیه «... خوامآخرین کاریه که ازت می

شنیدم. آه کشیدم و سمت تریلی سالم راه رو نمی

افتادم. لب جاده پارک شده بود. روی بازوهام دست 

کشیدم و توی کابین نشستم که گرم بود و حس 

د. باید بهتری داشت. صدای آژیر از دور به گوشم خور

کردم. خارجی ها آماده میوجوابخودم رو برای سوال

دادند؛ اما بارنامه و بودیم و قطعاً گیر بیشتری می

ها مدارک تکمیل بود و چیز مشکوکی توی ماشین

ای نداشتیم. رد بوی مخدر رو هم با گازوئیل و اون ماده

دونستم چیه، پنهان کرده بودند. رادین که نمی

جیب پالتو برگردوند و شروع کرد به  موبایلش رو توی

ی تصادف. فقط امیدوار بودم کسی مرتب کردن صحنه

های توی اون گاراژ به ما نشه و متوجه ربط شلیک

ها تا االن فرار جریان باال نگیره. حتماً تمام اون آدم
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کرده بودند. نفسم رو فوت کردم و منتظر موندم. حق با 

 الر حل نشه.رادین بود. مشکلی نبود که با د

 37فصل_خورده_خط#

 ��پایان این فصل. 

 

. 

 38فصل 

های خالی اطراف جایی پول، زمینقرارمون برای جابه

ای از سروته جاده تهران بود، تا عبورومرور هر جنبنده

گذشت و پیدا باشه. یه روز از برگشتنمون به ایران می

دیگه وقت تکمیل کردن معامله با جلیل بود. داوود 

ماشین رو پشت ماشین امیر لب جاده نگه داشت. 

رادین و دو نفر دیگه توی ماشین پشتی ما بودند. داوود 

 شید؟پرسید: االن پیاده می
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 فعالً نه. -

زد و حتی سر چرخوندن و حشمت وسط جاده قدم می

نگاهش به این ماشین، من رو یاد زخم و اورژانس و 

رفت و نداخت. سمت در ماشین امیر بیمارستان می

بازش کرد تا امیر پیاده بشه. با دیدنش مغزم سمت 

ها و تصادف تریلی کشیده شد. اخمی روی اسد و جنس

صورتم نشست و در رو با شدت باز کردم. همین که در 

رو کوبیدم و به طرف امیر قدم برداشتم، صدای رادین 

 به گوشم خورد: آروم.

از  پوزخند زدم و سمتش چرخیدم. پشتم ایستاده بود.

کرد؟! کی تا حاال، اطرافیانش رو به آرامش دعوت می

آفتاب از کدوم طرف دراومده بود؟ پرسیدم: یادت 

زور سهامم رو گرفتند! بعد هم دورمون ها بهرفته؟! این

 زدند... اون هم تو غربت! 
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 یادم نرفته. -

امیر به طرفمون راه افتاد. رادین آهسته گفت: مطمئن 

 نیستیم.

وی گاراژ، دقیقاً جامون رو های تاون آدم -

دونستند. همین که جنس بار کامیون شد، سر می

 رسیدند! کار خود مقصودی بود.

به اتفاقاتی که پشت سر گذاشته بودیم، فکر کردم. 

توی یه کشور دیگه، یه گند اساسی زده بودیم و اسد و 

سجاد هنوز اونجا بودند تا کارهای تعمیر تریلی و 

مجبور شده بودیم از پول و درمانشون تموم بشه. 

پارتی و کوفت و زهرمار استفاده کنیم تا گندی که زده 

گناهم رو از ی بیبودیم، جمع بشه. نزدیک بود بچه

بازی مقصودی خاطر زرنگها بهی ایندست بدم. همه

دوباره طرف امیر پا «! آروم»گفت بود و رادین به من می
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م حرفی بزنم؛ تر شده بود. خواستتند کردم که نزدیک

راه بهور رو هنوز رودستی کرد: اوناما خودش پیش

 نکردید؟

چطور تا همین امروز صبح که پای پول وسط اومد،  -

 تماس نگرفتید؟

 از اسد خبر گرفتیم. -

ای نگفت اسد؟!... پس با اسد در ارتباطید! چیز دیگه -

 احیاناً؟

رنگش فرو برد هاش رو توی پالتوی دودیامیر دست

وشلوار پوشیده بود. جواب داد: یه جوری ه روی کتک

 گی انگار من مقصر تصادفتونم!می

؛ ولی جلوی زبونم رو گرفتم. یه «نیستی؟»خواستم بگم 

ی دلیلی داشت که رادین آروم مونده بود و حتی درباره

های ها توسط آدمدلیل تصادف تریلی و دزدیدن جنس
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فوت کردم و  مقصودی، چیزی لو نداده بود. نفسم رو

چشم چرخوندم. چشمم به ماشین سیاهی افتاد که از 

اومد. خودش بود؛ طرف جاده به سمتمون میاون

 ماشین حمل پول.
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ها به قرار بود جلیل بالفاصله بعد از رسیدن جنس

شده توی ترکیه، پول نقد رو تحویل بده و مقصد تعیین

و یه نفر دیگه اشاره  تمام. همون لحظه امیر به حشمت

هاشون رو آماده کنند. رادین و داوود و دو زد که سالح

کردند. به طرف نفرِ دیگه پشتش هم همین کار رو می

ترین چیز مشکوکی، رادین رفتم که گفت: با کوچیک

 شینی تو ماشین.می
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 سر تکون دادم و گفتم: مگه خبری شده؟

نبود.  صداش رو پایین آورد: دزدی اسد کار مقصودی

 کنه.زنه،  رو بازی نمیمقصودی از پشت خنجر می

 پس... باز به سعید... -

 خواست بندازه گردن مقصودی.خود داتسون. می -

آب دهانم رو قورت دادم. کنارم ایستاد و به داوود 

باش داد. ماشین سیاه با چهار تا عالمت آماده

پیاده سرنشین، درست مقابلمون ایستاد. هر چهار نفر 

شدند و دست دو نفرشون یه چیزی مثل تیربار بود. از 

های جلیل بودند. یکیشون دست راست جلیل بود. آدم

جلو اومد و به من و امیر چشم دوخت. سه نفر دیگه 

نزدیک ماشینشون موندند. من و امیر جلو رفتیم و بقیه 

هدف دورتر ایستادند. سالح دست همه آماده و روبه

گه کسی رودربایستی نداشت و ماجرا بود. ظاهراً دی
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مویی جدی شده بود. مقابل مرد ایستادیم که سر بی

های ما رسیدند داشت و سیاه پوشیده بود. گفت: بچه

 تو قرار. منتظرند.

امیر رو به من گفت: تماس بگیر، چک کن ببین آدمت 

 رسیده؟

عینک آفتابیم رو برداشتم. موبایل رو از جیب درآوردم و 

کاری رو کردم که رادین برام توضیح داده بود. با همون 

سامی تماس گرفتم که همراه دو نفر دیگه ترکیه بود تا 

رو کامیون حامل جنس رو تحویل بده. اونجا با هم روبه

نشده بودیم و من تازه صبح امروز فهمیده بودم که 

ی جلیله. ها به نمایندهی جنسدهندهخود سامی تحویل

گرفتیم. زمان، دالرها رو تحویل میمما هم دقیقاً ه

بینمشون. الزمه سامی جواب داد: ما نزدیکیم. دارم می

 فیلم بگیریم؟
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 رو به مرد پرسیدم: فیلمی چیزی الزمه؟

 نه. ما هماهنگیم. -

و موبایلش رو درآورد و شماره گرفت. سامی توی 

 گوشی گفت: رسیدیم.

کون نگاه کوتاهی به عقب انداختم و برای رادین سر ت

آوردم و کارهای رادین دادم. هنوز از هیچی سردرنمی

پوش به من و امیر نگاه برام مبهم بود. مرد سیاه

کرد؛ اما حواسش به کسی بود که پشت خط باهاش می

زد. سامی دوباره گفت: دارند بار رو چک حرف می

 کنند.می

رسید که جواب دادن من اهمیتی داشته به نظر نمی

. همه منتظر بودیم. کمی بعد سامی باشه. سکوت کردم

 کنند.ادامه داد: دارند بار رو منتقل می
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به مرد جلوم نگاه کردم که مشغول گوش دادن به 

موبایل خودش بود. مدتی گذشت و مرد عاقبت به 

 حرف اومد: تحویل گرفتند.
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اگر حدس رادین درست بود، ما جنسی رو تحویل داده 

زور از دست دزدهای خودشون گرفته بودیم که به

بودیم! برای جون سامی نگران بودم. جلوی مردها، 

تونستم از سامی بخوام که مراقب خودش باشه. نمی

دونست هرچند حتماً خودش از جریان باخبر بود و می

کنه. مرد گوشی رو پایین آورد و من کار میداره چه

 جدی گفتم: مشکلی هست؟

 نه. تحویل شد. -
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نفس راحتی کشید و مرد به پسر جوونی اشاره زد  امیر

که نزدیک ماشینشون ایستاده بود. پسر در ماشین رو 

دست قدمی به جلو باز کرد و مردهای تیرباربه

های برداشتند. درجا خشکم زد و رادین جلوتر اومد. آدم

رادین و حتی حشمت، فوراً گارد گرفتند. جو حسابی 

چی از توی ماشین  دونستمسنگین شده بود و نمی

آد. پسر در ماشین رو بست و با کیف بزرگ و بیرون می

رمزداری جلو اومد. نگاهی با امیر ردوبدل کردم. امیر با 

کس حرکت سر اطمینان داد؛ اما من دیگه به هیچ

اعتماد نداشتم. ابروم رو باال دادم و سر چرخوندم. 

هام رو مشت کردم. مرد پسر نزدیک شده بود. دست

 پوش گفت: سهم شما. طبق قرار.اهسی

به پسر اشاره زد که کیف رو باز کنه و همین که دست 

ی کیف نشست، نفسم توی سینه حبس پسر روی لبه

ها رو سمت شد. چند ثانیه بعد، کیف رو باز کرده و نگاه
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خودش کشیده بود... سمت کیف خالی! جلوتر رفتم. 

وراً هام فهای پسر خالی بود. چشمکیف توی دست

ها رفت و عقب رفتم. امیر پرسید: اینجا سمت سالح

 چه خبره؟!

های ها رو باال آوردند و جلو اومدند. چشممردها سالح

اومد آدمِ جلیل روی کیف زوم شده بود. به جلیل نمی

کسی باشه که بعد از گرفتن جنس، زیر حرفش بزنه و 

اعتبار کنه. به حرف اومدم: خودش رو انقدر واضح بی

 رها کو؟دال

و به مرد خیره شدم که لب باز کرده بود؛ ولی چیزی 

گفت. انگار خودش هم شوکه شده بود. رادین نمی

کنارم ایستاد و رو به امیر سکوتش رو شکست: اول که 

های این تو خاک ترکیه جنس رو دزدیدند... حاال آدم

 دید!هم شما پول رو نمی
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ی من؟ هابه مرد نگاه کرد. امیر سریع گفت: آدم

 دزدی؟!... دزدی چیه دیگه؟

 فهمی چیه!اسد که برگشت، می -

 اسد؟ -

انگار اسد چیزی از دزدی بهشون نگفته بود. ابروم رو 

باال انداختم و نگاهم رو بین رادین و امیر و اون مرد 

چرخوندم که حاال با اخم عمیقی به امیر زل زده بود. رو 

ذاشتید که به امیر گفتم: لب مرز من رو تحت فشار گ

خواید یه دالر هم به من سهامم رو بگیرید. حاال می

 نرسه؟!

های طلبکار مرد، با حرکت دست و سر امیر جلوی چشم

 رد کرد و گفت: ربطی به ما نداره!
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محابا داد زد: جنس رو تحویل گرفتید و رادین بی

پرداخت نکردید. هر اتفاقی افتاده باشه، ما از چشم 

 بینیم.شما می
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و مخاطبش دقیقاً آدم جلیل بود. مرد همچنان سکوت 

کرده بود. پسر جوون کیف رو بست و با صورت 

تر پریده به دو نفرِ دیگه نگاه کرد. رادین عصبانیرنگ

 گفت: پول ما کجاست؟!

به طرف مرد قدم برداشت. دستم برای گرفتن بازوش 

اومد و دو نفرِ بلند شد و وسط راه برگشت. مرد جلو 

پشتش، اسلحه رو سمت رادین گرفتند. قلبم به تپش 

افتاد. دلیل رفتارش چی بود؟ به من گفته بود دزدی کار 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

خود جلیله و اینجا داشت دزدی رو به مقصودی نسبت 

داد. دالرها کجا بودند؟ جلوی صورت مرد گفت: می

 عواقبش پای خودتونه!

روی صورت اش رو مرد دستش رو بلند کرد و پنجه

ها، خیال سالحرادین گذاشت و فشار داد. رادین بی

اش رو گرفت و با کله به دست مرد رو پس زد، یقه

صورتش کوبید. به طرفشون رفتم و امیر بازوم رو 

گرفت که جلو نرم. اخم کردم و دستم رو بیرون 

کشیدم. مرد با هر دو دست، بینی خونیش رو نگه 

داد. رادین که دوباره نمیداشته بود؛ ولی دستور شلیک 

های قدیمش شروع شده بود، باز طرف مرد بازیدیوونه

 رفت و این بار من داد زدم: بسّه!

ایستاد و به من نگاه کرد. با دست ماشین رو نشون 

 ریم.دادم و گفتم: می
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هاش داد و نفسش رو فوت کرد؛ ولی چرخشی به چشم

مت ماشین اش، سریختههممخالفتی نکرد. با موهای به

داشت. دنبالش رفتم. های سنگین برمیراه افتاد. قدم

قبل از سوار شدن، نگاهی به امیر و مردهای دیگه 

ها هم درحال پراکنده شدن بودند. انداخت که اون

خونریزی از مهلکه گذشته بودیم و هرکس سمت بی

ماشینش پا تند کرده بود. رادین پشت فرمون نشست 

ود، کنار رادین نشستم. زودتر از و من با اشاره به داو

عقب گرفت و با صدای خراشیده شدن همه، دنده

های جاده، دور زد و سرعت رو ریزهالستیک روی سنگ

بیشتر کرد. دستی به موهاش کشید و باال داد. به عقب 

روند و خبری از امیر و چشم انداختم. داوود پشتمون می

همیشه به  تر ازآدم جلیل نبود. سر چرخوندم و گیج

رخ رادین چشم دوختم. خودش به حرف اومد: چی نیم

 خوای بپرسی؟می
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 کنه؟باالخره کار کدومشونه؟ کی داره خرابکاری می -

 بذار بیفتند به جون هم! -

 جلیل و مقصودی؟ -

حرفی نزد. عینک رو روی داشبورد انداختم و دستم رو 

ی اصلی پیچید ی رادین گذاشتم. توی جادهروی شونه

و توضیح داد: اسد رو امن نگه داشتم که حرف بزنه. 

ندازه گردن داتسون... که مقصودی دزدی مال رو می

ندازه واقعیت هم هست. داتسون دزدی دالرها رو می

 گردن مقصودی...

 وسط حرفش پریدم: که واقعیت نیست!
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 نگاه کوتاهی انداخت و ابرو باال داد. دوباره گفتم: تو

 دالرها رو دزدیدی. چطوری؟!

های خودم رو دارم. من روابط خودم رو دارم، آدم -

ریزی ها برنامهدونی چند سال واسه این لحظهمی

 کردم؟

 برای انداختنشون به جون هم؟... دالرها چی؟ -

سر کنار زدن مقصودی، کلی ضرر دادیم. باید جبران  -

 شد.می

کنی ر بازی میپوزخند زدم و گفتم: داری با دُم شی

 فهمه کی پشت این کارهاست.رادین. جلیل باالخره می

 فهمه. معلومه که باید بفهمه!می -

 رادین! -
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کم شمشیرش رو از رو ای نداد. داشت کمجواب دیگه

بست و براش فرقی نداشت که جلیل بفهمه یا نه. می

چیز از این نگاهم رو به جاده دادم و ساکت موندم. همه

 شد.تر میسناکبه بعد تر
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بعد از کمی رانندگی و جدا شدن داوود از وسط راه، به 

مقصد رسیدیم. از وقتی برگشته بودیم، پاتوقمون این 

ای بود. ساختمون زیبا و دنجی داشت، با ویالی اجاره

های زینتی درختچههای سرو و حیاطی پر از درخت

همیشه سبز. وسط حیاط بزرگش یه حوض دوطبقه و 
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شد. شیشه رو مجسمه بود که ماشین کنارش پارک می

باال دادم و موقع پیاده شدن، به اطراف نگاه کردم. یه 

ماشین دیگه جلوتر پارک شده بود. دو سه نفر توی 

پوش مسیر قدم محوطه پخش بودند. روی کف

ای بود و ن ویال سراسر شیشهگذاشتم. نمای ساختمو

دست و دورنگش از بیرون هم دیده های یکپرده

ها افتاد و شد. نگاهم به کناررفتگی یکی از پردهمی

هام رو تیز کردم. صورت پشت پنجره رو چشم

تشخیص دادم. صورت نوا بود. پا تند کردم و از چند 

ی کوتاه جلوی تراس گذشتم. وارد ساختمون شدم پله

شد. جلوتر رفتم و مستقیم توی سالن باز می که درش

طرف به نوا خیره شدم که پرده رو انداخته بود و این

 کار داری؟!اومد. پرسیدم: تو اینجا چهمی

 صدای رادین از پشت سرم اومد: با من کار داره.
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ی سالن رفت که ی گوشهنوا به طرف آشپزخونه

یستاد وسفید داشت. جلوی ورودیش اهای سیاهکابینت

و رو به رادین گفت: این هم از آخرین کاری که 

 خواسته بودی.

من این رو توی ترکیه از رادین «. آخرین کار»گفته بود 

زد. زودتر از شنیده بودم، وقتی با موبایل حرف می

های بلند، خودم رو به رادین راه افتادم و با قدم

آشپزخونه رسوندم. هیچ نظری نداشتم که اون کار چی 

تونه باشه و ربطش به آشپزخونه چیه. شاید براش می

بادنجون درست کرده بود! با اخم نوا رو کنار زدم و حلیم

به داخل آشپزخونه چشم دوختم. چیزی نبود. خواستم 

جایی چیزی به گوشم خورد. برگردم که صدای جابه

فوراً سرم رو سمت صدا حرکت دادم و چشمم به 

کف زمین، کنار یکی از ی کوچیکی افتاد که پسربچه

های آشپزخونه نشسته و زانوهاش رو توی بغل صندلی
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کرد. ماتم برده بود و گرفته بود. به من خیره نگاه می

سر نخ رو گم کرده بودم. برگشتم و به رادین نگاه 

زور از هم جدا شد: هام بهکردم. جلو نیومده بود. لب

 ی توئه؟... تو بچه داری؟این بچه

م روی هم قفل شد. رادین هیچ هاو دندون

داد و من همچنان منتظر جواب العملی نشون نمیعکس

آور، نوا به جای رادین ی مرگبودم. بعد از ده ثانیه

 جواب داد: نه.

 رو به نوا پرسیدم: پس کیه؟

تری انگشتم رو سمت بچه دراز کردم و با اخم عمیق

 پرسیدم: این بچه، کیه؟!

و صورتش رو توی  صدای هق زدن بچه بلند شد

زانوهاش فرو برد. بیشتر از هفت سال نداشت. آه 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کشیدم و از آشپزخونه فاصله گرفتم که بیشتر از این 

 نترسه.
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ترسیدم فشارم باال و پایین بشه. حالم خوب نبود و می

ها نشستم. رادین طرفم اومد. ظاهراً روی یکی از کاناپه

ی ه بود که جواب بده: نوهوجور کردخودش رو جمع

 داتسون.

ی ساده کافی بود تا مغزم به کار بیفته و همین دو کلمه

ها رو سر جای خودش بچینم. تمام این ی قطعهو همه

ی رادین همین بود... شاید تمام این ها برنامهماه

ی هفت ساله بود! سرم ها. از وقتی خودش یه بچهسال
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تو دنبال همچین چیزی  رو با تأسف تکون دادم و گفتم:

 بودی؟

نگاهش رو برگردوند و من از جا بلند شدم. دستم رو 

ی های طبقهروی سرم گذاشتم و مستقیم سمت پله

زد. خودم رو اومد؛ ولی حرفی نمیباال رفتم. دنبالم می

هام داخلش بود. در رو توی اتاقی انداختم که چمدون

ش شدن نگهپشت سرم کوبیدم؛ اما قبل از بسته

 خوام حرف بزنم!داشت. فشار دادم و گفتم: نمی

تر فشار داد و بازش کرد. از جلوم رد شد، در رو محکم

پشتش بست، کلیدش رو چرخوند و به من خیره شد. 

 هات باز شروع شد؟گفتم: دیوونگی

 تموم نشده بود. -

پوزخند زدم و راه افتادم. بازوم رو گرفت و جلو کشید. 

طرف من، دست دومش دورم  قبل از هر مخالفتی از
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شناسمت!... چرخیده بود. بلندتر گفتم: من دیگه نمی

 شناسم.من تو رو نمی

 شناسم!من می -

 خاطر همین اینجا رو اجاره کردی؟به -

- ... 

کس نگفتی مراقب بودی تعقیب نکنند. به هیچ -

 کجاییم.

- ... 

ی یه دالرها رو برداشتی که بشه بهانه، بتونی نوه -

 ی رو بدزدی!جان

تر شد. به پیراهنش چنگ انداختم ی دستش تنگحلقه

دونی االن چند نفر دنبال این بچه و ادامه دادم: می

 گردند؟!می
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 دونم.می -

دونستی ته عه؟! آفرین!... من رو ول کردی؛ چون می -

 ماجرا چیه.

های انکار نکرد. فقط زل زده بود و نگاه کردن به چشم

ریخت. روم رو برگردوندم و می همسیاهش من رو به

به تابلوی روی دیوار نگاه کردم. نه، رادین آدمی نبود 

شدن، ام باشه. بدون پدر بزرگکه بخوام نزدیک بچه

بهتر از داشتن همچین پدری بود. این رو من بهتر از 

دونستم. صورتش رو پایین آورده بود و هرکسی می

ش روی هاکردم. لبام حس مینفسش رو روی گونه

هام رو بستم. دستش رو جای زخم نشست و من پلک

کار خوای با بچه چهپشتم حرکت داد. آهسته گفتم: می

 کنی؟
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هاش روی پوستم حرکت کرد و سمت گوشم رفت. لب

 کارش کنی دانیال؟!خوای چهتر پرسیدم: میجدی

متوقف شد و من پلک باز کردم. صورتش رو طرفم 

ای که کر پسربچهچرخوند که نگاهش کنم. از ف

زد و معلوم نبود چه ی آشپزخونه هق میگوشه

سرنوشتی در انتظارشه، به خودم لرزیدم و سرم رو 

هام اومد و گفتم: تو کی عقب بردم. اشک پشت چشم

 هستی؟
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هاش شل شد و تلوتلو جواب نداد. هلش دادم. دست

چیه؟... اگر تقاصی هم ی نقشه خورد. ادامه دادم: بقیه

 کار باید پس بده... نه یه بچه!هست، گناه
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 من بچه نبودم؟ -

های های افتاده و مردمکهام باز موند. با شونهلب

کرد و من جوابی نداشتم. ادامه لرزون به من نگاه می

 داد: من چرا تقاص گناه بقیه رو دادم؟

 دست چپش رو باال گرفته بود و اینکه قرار باشه همون

نداخت. ی جلیل کنه، من رو به وحشت میکار رو با نوه

 شه که...عقب رفتم و آروم گفتم: این دلیل نمی

 شه؟پس چی دلیل می -

هاش رو فشار هاش حاال سرخ شده بود و مشتچشم

داد. به طرفم قدم برداشت. با صدایی که از ته چاه می

 کار کنی؟ واضح بگو!خوای چهاومد، پرسیدم: میدرمی

همون کاری که داتسون کرد. مثل خودش دو روز  -

دم تا دالرها رو دوباره جور کنه و برسونه مهلت می

 دستم.
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 بعد؟ -

 شم که نتونه!مطمئن می -

 آب دهانم رو قورت دادم و دوباره گفتم: بعد؟

کرد و ی من خیره نگاه میهای ترشدهرادین به چشم

با جلیل گفت. انتظار هرجور کشمکشی رو چیزی نمی

جز این. رادین با یه بچه همچین کاری داشتم، به

ترین حالتش. به طرفین سر کرد؛ حتی توی دیوونهنمی

تکون دادم تا انکار کنه، بگه قصدش فقط ترسوندنه، 

کردن جلیله، مجبور کردنش به عذرخواهیه... اذیت

ولی... هیچ تسالیی توی نگاه رادین نبود. تکرار کردم: 

 .. کدومشونی؟تو کی هستی؟.

- ... 

 من با رادین ازدواج کردم یا دانیال؟! -
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قدمی به عقب برداشت... دو قدم دیگه... چرخید و در 

ام رو بیرون دادم شدهرو با شدت باز کرد. نفس حبس

و روی تخت نشستم. خدا رو شکر کردم که چیزی در 

ی من یه زندگی سالم دونه. بچهمورد آهو نمی

 ی پدرش نبود.غییرعقیدهخواست، ابزار تمی
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شده، کنارم روی کاناپه با صورت منقبض و پاهای جمع

زد. به نشسته بود و با هر حرف من، داد می

دونستم های روی میز نگاه کردم. دیگه نمیخوراکی

برای این بچه چی سفارش بدم که چند دقیقه نق نزنه. 
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از پیتزا رو برداشتم و گاز زدم. حرکتی به  یه تیکه

صورتم دادم و گفتم: من عاشق پیتزام. این خیلی 

 است. یه تیکه بخور، ببین.خوشمزه 

آبی، صداش رو کلفت کرد و پسرک مومشکی و چشم

 شمرده گفت: شمرده

- Don’t want to! 

 خواست. اصرار کردم: فقط یه تیکه.نمی

- Don’t want it, you deaf! 

هام رو درشت کردم. کم چشم«. کَر»بهم گفته بود 

مونده بود فحش ناموسی هم بشنوم. از عصر دیروز تا 

همین االن، نه شام خورده بود، نه صبحونه، نه ناهار. 

تونستم بشینم برای بقیه اهمیتی نداشت؛ ولی من نمی

و گرسنگی کشیدن یه بچه رو ببینم. آستینش رو به 

ای به پیتزا رگردوند. گاز دیگهبینیش کشید و روش رو ب
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زدم و صدای نوا از جلوی تلویزیون به گوشم خورد: 

 واسه خودت گرفتی یا بچه؟

ابروم باال رفت و نوا دستش رو تو هوا تکون داد. اضافه 

 کرد: تو ترکیه قحطی شده بود؟

های آش و کوفته نگاه به پیتزا و اسنک و کیک و ظرف

. اگر آهو مسموم اش خورده بودمکردم که از همه

ی پیتزا رو شد چی؟ دستی به شکمم کشیدم و بقیهمی

کنار گذاشتم. تاپ و دامن راحت پوشیده بودم که 

کدوممون پیش نیاد. توی راه ترکیه مشکلی برای هیچ

هام رو که دستخیلی اذیتش کرده بودم. درحالی

 میوه بخور.تکوندم، رو به بچه گفتم: حداقل آبمی

رو بگیرم که عصبانی شد و پس خواستم دستش 

 کشید. داد زد:
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- I want to go home. Take me to my 

mom... Momy! 

خواست بره خونه، پیش مادرش. دوباره مادرش رو می

صدا زد و همون لحظه صدای داد رادین بلند شد: 

 ش کن!خفه

ها طرف پلهو بچه ساکت شد و خودش رو جمع کرد. به

ی آخر رو طی کرد و پا توی هانگاه کردم. رادین پله

سالن گذاشت. نوا تلویزیون رو خاموش کرد. به صورت 

زور هاش رو بهنگاه کردم که لب Timی رفتههمتوی

صاف نگه داشته بود. روی پیشونیم دست کشیدم و رو 

 به رادین گفتم: آروم باش.

 ی خاله نیست!اینجا خونه -

 فهمه.فارسی می -

 به جهنم. -
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هاش رو فشار داد. پایین انداخت و چشمتیم سرش رو 

دستم رو پشتش گذاشتم. از جا پرید و زیر ساعدم زد. 

تر شده بود، بلندتر گفت: بندازش رادین که نزدیک

 بیرون.

 سرده. -

هاش رو هامون به هم قفل بود و رادین دندونچشم

تر از سایید. این اواخر اخالقش دمدمیهم میبه

 همیشه شده بود.
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با جلو اومدن نوا، نگاهم رو از رادین گرفتم. نوا کاپشن 

ها برداشت. طرفش اومد بچه رو از روی یکی از صندلی

کشید، بلندش کرد. براش که بازوش رو میو درحالی
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طرف در غره رفتم؛ اما اهمیتی نداد و بچه رو بهچشم

ای، حیاط برد. بیرون رفتند و با بسته شدن در شیشه

 ن رو به رادین گفتم: از قدت خجالت بکش!م

با دست به سرتاپاش اشاره کردم که جین آبی و 

ای پوشیده بود و موهاش خیس به نظر تیشرت سرمه

خوام صداش تو این رسید. جواب داد: دیگه نمیمی

 خونه بپیچه!

 کنی؟!کل مییه بچه است. با یه بچه کل -

 داتسونه!ی جلیلاون بچه نیست! نوه -

پوزخند زدم. بحثمون از دیروز شده بود همین. اصالً به 

داد. روی کاناپه لم دادم و به هام گوش نمیحرف

روم ایستاد و نگاهم رو لوستر باالی سر زل زدم. روبه

از لوستر گرفت. نفسم رو فوت کردم و سرم رو پایین 

های روی میز رو کنار زد و خودش وپرتانداختم. خرت



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

روم بود. گفتم: دوباره صورتش روبه ی میز نشست.لبه

 ای نداره، برو!حرف زدن با تو فایده

 کی خواست حرف بزنه؟ -

هاش برای من کافی بود تا بفهمم چی یه نگاه به چشم

خواد. خونه خالی بود. کسی بدون در زدن وارد می

شد. دستکش راستش رو بیرون کشید و دست نمی

گفتم: بعد از روی زانوم گذاشت. آهسته نفس گرفتم و 

 خوای؟کاری که کردی، حاال جایزه هم می

دستش زیر دامنم خزید و من ادامه دادم: بچه 

 فهمی؟!دزدیدی. می

دستش رو جلوتر آورد و خم شد. گفت: من راهم رو 

 جدا کرده بودم، تو دنبالم اومدی.

 بار نیـ...که همچین گندی به -
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نگاه با حرکت دستش ساکت شدم و به لبخند کجش 

 خوام.کردم. طبق معمول گفتم: نمی

خوای و طبق معمول اهمیتی نداد و فقط گفت: نمی

 پوشی؟!طوری میاین

دامن رو کنار زد و نگاهش رو پایین برد. دلم برای 

هرجور لمسی ازش تنگ شده بود. توی سفر دور مونده 

هام رو بین بودیم. پاهام رو باز کرد و جلو اومد. انگشت

بردم. نگاهم رو باال آوردم و ناگهان موهاش فرو 

 چشمم به پشت در افتاد. هول کردم و گفتم: بابات!

 نگاهی به باال انداخت. تکرار کردم: بابات پشت دره.

اومد. دیدم که جلو میاز پشت شیشه فاتح رو می

رادین عقب کشید و با غرغر زیر لب، بلند شد. مستقیم 

دامنم رو مرتب کردم و سمت سرویس راه افتاد. من 
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معطلی گفت: چه درست نشستم. در باز شد و فاتح بی

 غلطی کردی رادین؟!... رادین با توام!... کجا؟!

رادین خودش رو داخل سرویس انداخت و من روی 

صورتم دست کشیدم. فاتح به من نگاه کرد و خواست 

حرفی بزنه که متوقف شد. نفسی گرفتم. تو خودم جمع 

تر کشیدم. رو روی زانوهام پایین شدم و دامنم

هاش رو بست و با آهی، روش رو برگردوند. سرفه پلک

 گردم.کردم و آهسته گفتم: اآلن برمی
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ها باال رفتم. همین که وارد بلند شدم و باسرعت از پله

اتاق شدم، نفس عمیقی کشیدم و به در تکیه دادم. 

طوری بدتر ایین؛ ولی اونشد دوباره برگردم پروم نمی
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های بلندم رو بود. سمت کمد راه افتادم و یکی از پانچ

بیرون آوردم. جلوی آینه مشغول پوشیدن شدم. 

پا کردم تا پا و اونصورتم کمی سرخ شده بود. این

های پانچ رو ها، لبهحالم سر جاش برگرده. پایین پله

ش طرف مبلمانی رفتم که فاتح رونزدیک کردم و به

نشسته بود. خودش به حرف اومد: ببخشید دخترم، 

 زدم.باید در می

 کردیم.نه نه. داشتیم صحبت می -

ای کرد و و خون زیر پوستم دوید. فاتح سرفه

ای برد: این بچه اینجا خوشبختانه بحث رو سمت دیگه

 کنه؟کار میچه

دستش رو طرف حیاط دراز کرد. شونه باال انداختم. 

و خودش جواب داد: خود تو اینجا  رادین بیرون اومد

 کنی؟کار میچه
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اومد. فاتح هاش رو باال داده بود و طرفمون میآستین

 گفت: رادین، از حد گذشتی! درست حرف بزن!

 االن واسه تربیت کردن دیر نیست؟! -

قرار نبود همچین کاری کنی. چند ساله دارم رو هر  -

رو  اشبندم. من خطا کردم، نتیجهکارت چشم می

 ذاری؟دیدم، تو چرا جا پای من می

- ... 

 بچه رو از کجا آوردی؟ این بچه پدر داره، مادر داره. -

 من پدر و مادر نداشتم؟ -

کرد. فاتح بهمون رسیده بود و خیره به فاتح نگاه می

ها حیوونیم؟! خدا شاهده جواب داد: مگه ما مثل اون

 رادین، یه مو از سر این بچه کم بشه...

 شه؟چی میچی؟  -
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کردم که صداش رو باال برده بود. از دیروز حس می

شه. هرچیزی مربوط به این بچه باعث حسادتش می

 زنیم.وارد بحث شدم: رادین بشین، آروم حرف می

 هیچ حرفی ندارم. -

رو به فاتح ادامه داد: تو چرا انقدر طرف بچه رو 

شناسم، همچین دلرحم گیری؟ من تو رو خوب میمی

 اتح!نیستی ف

ابروی فاتح پرید و فقط گفت: قرارمون این نبود. 

 برنامه این نبود. از کجا دراومد؟

- ... 

 خواستی داتسون رو زمین بزنی.تو فقط می -

من سه سال عقب انداختم که این بچه هفت ساله  -

 بشه!
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زمان اسمش رو صدا زدیم. اهمیتی نداد من و فاتح هم

زنم. آره. سامی میو اضافه کرد: داتسون رو زمین 

ماشین تحویلی رو گزارش داد. تو دست پلیس ترکیه 

 اش و... جونش.است. حاال مونده خراب کردن خانواده

هام فشار دادم تا ساکت بمونم و با دستم رو جلوی لب

هام بدتر تحریکش نکنم، تا دست به کار حرف

نظر بود. به تری نزنه. انگار فاتح هم با من هموحشیانه

کار کنی خوای چهخم شد و پرسید: االن می جلو

 پسرم؟

و توی سالن راه « پسرم!»رادین با پوزخند تکرار کرد 

 زنم به داتسون.افتاد. اضافه کرد: زنگ می

 چطوری؟ شماره نداره. -

 اونی که بچه رو دزدید، موبایل جاش گذاشته. -
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و فاتح از  صدای دادوقال بچه از بیرون به گوش رسید

های ریخته سمت پنجرههمجا بلند شد. با صورت به

خیال همه، بلند رفت و به بیرون نگاه انداخت. رادین بی

ی مبل تکیه گرفت. آرنجم رو به دستهداشت شماره می

دادم و پیشونیم رو کف دستم گذاشتم. رادین روی 

اسپیکر گذاشت و فاتح فوراً چرخید. هر سه به گوشی 

بعد از یه بوق وصل شد و صدای جلیل به  زل زدیم.

 شنوم.گوشمون خورد: بگو، می

هاش رو کم کرد و به حرف اومد: پس رادین فشار لب

 منتظر بودی.

 تیمی کجاست؟ -
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خواست بگم جاش امنه... ولی حیف که امن دلم می -

 نیست!

صدای نفس جلیل شنیده شد. رادین ادامه داد: به ما 

رهات رو زده یا نه. شما جنس ربطی نداره مقصودی دال

 تحویل گرفتید، پرداخت نکردید.

 چه پرداختی؟! جنس رو فرستادید دست پلیس. -

هات بود... یا شاید کار مقصودی. به احتیاطی آدمبی -

 ما نچسبون.

طرف گوشی ی عصبی جلیل پخش شد. فاتح بهخنده

 ات بگم،داره، بگو به نوهراه افتاد. رادین گفت: اگه خنده

 کنه.ذره بخنده! آخه از صبح داره گریه مییه

 چیز!همهبی -

 دونی؟... من زیاد اعصاب بچه رو ندارم!می -
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هاش رو روی صورت گذاشت و جلیل فاتح دست

 بالفاصله پرسید: تو کی هستی؟

 حدس بزن. -

 دختر سعید کدوم گوریه؟ خود سعید کجاست؟ -

یده پس سعید یه بار دیگه بوی خطر به مشامش رس

بود و زده بود به چاک. رادین جواب داد: تو دیگه با من 

 طرفی.

 کی؟... کی هستی؟ -

کردم با فحش ناجوری داد و رادین گفت: فکر می

 هایی که دادم، تا االن فهمیده باشی.نشونه

هاش رو برداشت و سرش رو به طرفین فاتح دست

تکون داد. به صورتش خیره شدم که بیش از حد 

هاش پر شده. از ناراحت بود. حس کردم چشمانتظار 

جا بلند شدم. یه چیزی این وسط اشتباه 
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طرف خط سکوت شده بود. رادین رسید. اوننظرمیبه

 معرفی کرد: دانیال سربان!

پشت خط همچنان سکوت برقرار بود. رادین ادامه داد: 

ات اینجاست. دو روز مهلت داری دالرها رو نوه

 رد، یه انگشت!برسونی. هر روز دیرک

هام باز موند و دستم سمت گلوم رفت. از فکر بالیی لب

شد. فاتح که سر رادین اومده بود، قلبم مچاله می

تونست هنوز تو چشم رادین نگاه کنه؟ جلیل چطور می

تونی کنی. اون سکوتش رو شکست: هیچ غلطی نمی

 ی خودته!بچه، برادرزاده

هام بیرون زد. چشمبه صورت فاتح خیره شدم و 

داد و صندلی کنار هاش رو روی هم فشار میپلک

 زد.دستش رو گرفته بود. رادین حتی پلک نمی
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ی رادین باشه؟! کدوم چطور ممکن بود تیمی برادرزاده

های برادر؟ برادر من؟ سرم داشت از سوال

شد. جلیل ادامه داد: فاتح بهت سرهم منفجر میپشت

گفته پسرش تو دست من بزرگ شده؟... نگفته دو تا ن

هاش دزدیده شدند؟... تو رو برگردوندم؛ چون از بچه

ی ناقص بودی. فرهاد رو نگه داشتم زدهیه فالکت

داتسون همیشه یه »واسه همچین روزی. مگه نشنیدی 

 ؟«قدم جلوتره

هام پوزخندی زد و دهنش رو بست. آه کشیدم و لب

ردن به صورت رادین و فاتح لرزید. از نگاه ک

خاطر هام رو بگیرم. فاتح بهتونستم جلوی اشکنمی

گفت پسرشون دووند و نمیهمین مامان رو سرمی
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های کجاست؛ چون خودش هم خبر نداشت. رگ

پیشونی فاتح بیرون زده بود و صورتش از فشار سرخ 

ای بودم ی بچهشده بود. برادر من کجا بود؟ من عمه

زد. رادین نفسی گرفت و ی حرف نمیکه حتی فارس

ای که شکنجه بشه، وقتی بزرگ شد تلخ گفت: بچه

 شناسه.برادر مرادر نمی

ی رادین رو بگیره. فاتح چشم باز کرد و خواست شونه

ی این رادین خودش رو عقب کشید و ادامه داد: همه

 خوای؟ها رو زدی که بگی جسد بچه رو نمیحرف

 تت بهش بخوره...فریاد جلیل بلند شد: دس

ای روی رادین قطع کرد و موبایل خاموش رو گوشه

کاناپه انداخت. به صورت فاتح خیره شد. فاتح گفت: 

 پسرم، من...

 من پسر تو نیستم. -
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 دانیال! -

 ی زنتم.من برادرزاده -

لرزید. هاش رو گرفتم. میطرف رادین رفتم و شونهبه

م برگردوندم؛ فاتح الل مونده بود. رادین رو سمت خود

اما عقب کشید، دوباره سمت فاتح برگشت و گفت: تو 

به من یه اسم دیگه ندادی که زندگی جدید شروع 

 کنم.

 هام رو گوش بده...رادین، اول حرف -

تو به من پول و قدرت ندادی که با انتقام آرامش  -

 بگیرم.

 نه... من... -

تو سالح گذاشتی تو دستم که پسر عزیزت رو پیدا  -

 کنم!!
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لرزشش بیشتر شده بود و فاتح مدام با حرکت سر رد 

هاش کرد. خودم رو جلوی رادین انداختم. چشممی

 کشید؛ اما سرد بود. گفتم: آروم باش عزیزم.شعله می

نگاهش رو از من گرفت و به فاتح داد. بلندتر گفت: 

ی عزیزت بیاد، گورت رو گم کن. هر بالیی سر نوه

 گردن توئه.

ست جلو بیاد. اشاره زدم که عقب بایسته. فاتح خوا

فاتح لگدی به عسلی کنار پاش کوبید و سمت در راه 

های تند های خیره و نفسافتاد. رادین با چشم

شدن در، بغضش ترکید محض بسته اش کرد. بهبدرقه

هاش رو روی صورتش فشار و من رو کنار زد. دست

م تا داد. ساعدهاش رو نگه داشتم و جلوتر رفتمی

هام ی سالن بود. دستهاش به گوشهنگاهم کنه. چشم

رو دور صورتش گذاشتم و سمت خودم برگردوندم. 
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ش داشتم و به سرش رو عقب کشید. دوباره نگه

هاش خیره شدم. سر تکون داد و دردش رو سر چشم

ی تو هم هست، نه؟ بدو برو من خالی کرد: برادرزاده

 دنبالش!
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نداخت. اش مثل متّه به اعصابم خط میی گرفتهصدا

آروم گفتم: رادین، خودت رو با بچه مقایسه نکن! چند 

 سالته؟ هفت سال؟!

و برای یه لحظه حس کردم که واقعاً هفت سالشه و 

وآدم کمک توی باغ لعنتی جلیل زندانی شده و از عالم

خواد... ولی کسی نیست که به دادش برسه و می

هام رو از هاش رو بگیره. پلکی زد و دستدست
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صورتش برداشت. بازوش رو نگه داشتم و اسمش رو 

بردم. اهمیت نداد و من رو سمت در کشید. در رو باز 

ات زمان گفت: برادرزادهکرد و به بیرون هلم داد. هم

 اونجاست!

در رو پشتم بست و من با دیدن فاتح توی تراس، 

طرف فاتح اموش کردم و بهدلخوری از رادین رو فر

ی توی حیاط بود که قدم برداشتم. نگاهش به بچه

ها نشسته و توی خودش فرو روی جدول یکی از باغچه

مقدمه گفتم: چطور هنوز رفته بود. کنارش ایستادم و بی

 ای؟زنده

خاطر گناه تو، یه از جا پرید و نگاهم کرد. ادامه دادم: به

 تند...ات رو به این روز انداخبچه

ات رو توی خونه رو نشون دادم. اضافه کردم: یه بچه

ی خودشون بزرگ کردند. تو با دزدیدند، به اسم بچه
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کشی؟! چطور پدری هستی که هنوز چه رویی نفس می

 ای؟زنده

کاش با مرگ من مشکل صورتش جمع شد و گفت: ای

تونستم برگردم عقب؛ کاش میشد. ایهام حل میبچه

 فهمه.س حالم رو نمیکولی... هیچ

سرش رو پایین انداخت. نفسی گرفتم و خواستم 

دوباره بتوپم که سر بلند کرد و پی حرفش رو گرفت: 

انتظار میره. من چشمانتظار باشه، نمیآدم وقتی چشم

 هامم.بچه

ام رو بستم و فقط سر تکون دادم. های بازموندهلب

و پایین ها راشک سراغم اومد. از کنارم رد شد و پله

طرف بچه راه افتاد. سر پوش بهرفت. توی مسیر سنگ

های خونه نگاه کردم. رادین چرخوندم و به شیشه

کرد. ی پرده رو عقب زده بود و به من نگاه میگوشه
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سر کج کردم، سریع پرده رو انداخت. انگار واقعاً 

برگشته بود به دانیال هفت ساله! آه کشیدم و به 

ام بیشتر شد. برادر من ردم. گریهآسمون گرفته نگاه ک

اومد؟ این جنگی نبود کجا بود؟ چه بالیی سر رادین می

 که همه ازش زنده بیرون برند.
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هاش نگاه تیمی سرش رو پایین انداخته بود و به کفش

بودمش و روی  زور از اتاق بیرون آوردهکرد. بهمی
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هام گوش ی سالن نشونده بودم. باید به حرفکاناپه

موند تا تکلیفش روشن بشه. دستم داد و آروم میمی

سمت موهاش رفت که فوراً سرش رو کنار کشید. به 

هاش نگاه کردم که قطعاً به لیانا رفته بود. نه چشم

فاتح چشم رنگی داشت و نه مامان. فرم صورت و 

ام رو تصور نا نبود. صورت برادر ندیدهبینیش شبیه لیا

کرد کردم. تا همین چند ماه پیش، کی فکرش رو می

که زندگی انقدر سورپرایز داشته باشه؟ آهسته ازش 

اش عنوان عمهخواستم که نگران نباشه و خودم رو به

 معرفی کردم:

- Don’t worry tim. I’m your aunt. Your 

father’s sister. 

د و با صورت گیج به من زل زد. از سرش رو بلند کر

 فرصت استفاده کردم و دستش رو گرفتم. تکرار کردم: 
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- I’m your aunt. Do you understand? 

- you’re lying. I don’t have any auntie! 

دادم. تا امروز گم. بهش حق میکرد دروغ میخیال می

ای داشته باشه. خیالش رو کرد که عمهتصور نمی

راحت کردم که از این به بعد کسی آسیبی بهش 

 زنه:نمی

- You have. No one can hurt you 

anymore. 

هاش توی صورت من غرق شده بود و مطمئن چشم

بودم که باور نکرده. خود من هم هنوز نتونسته بودم 

ی نوا از تراس واقعیت رو هضم کنم. صدای خنده

های به شیشهبیرون، هر دومون رو به حال برگردوند. 

سالن نگاه کردم، به نوا که کنار رادین توی تراس 

زد. هودی و جین ایستاده بود و باهاش حرف می
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ی خودش رو دخترونه پوشیده بود. معلوم نبود بچه

قدر کن این خونه نبود. چی ایندست کی سپرده که ول

دار بود؟ اخمی روی صورتم نشست. دوباره به خنده

واستم که نترسه. گفتم که تیمی نگاه کردم و خ

 مادربزرگ هم داره:

- Don’t be afraid. I’m with you now. You 

have a grandmother too. 

- I want to go home. 

خواست بره خونه. نفسم رو فوت کالفه بود و فقط می

 کردم و دوباره ازش خواستم که نگران نباشه:

- Just don’t worry. Ok? 

د که سرش رو ناز کنم. نگاهم سمت و این بار اجازه دا

ها پایین تراس برگشت. رادین داشت با نوا از پله

ها رفتم؛ اما پرده رو رفت. بلند شدم و سمت شیشهمی
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ها، رادین مشغول بازی با کنار نزدم. پایین پله

کرد. از دیروز یه کلمه هاش بود و نوا نگاهش میسگ

به من که  محلی کردنشهم حرف نزده بودیم و این بی

هیچ ربطی به مشکالتش نداشتم، داشت بهم 

خورد. ترکش اون اتفاق شوم، به من هم خورده برمی

بود. من هم یه قربانی بودم. از من چه انتظاری داشت؟ 

ی کوچیکم رو اذیت کنم که دل اون خنک برادرزاده

 بشه؟
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حوصله بود؛ بیروی صورتش زوم کردم. مثل دیروز 

هام رو روی داد. دندونهای نوا گوش میولی به حرف
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هم فشار دادم. سر صبحونه براش چای ریخته بودم و 

 زد!از قصد نخورده بود؛ اما با نوا حرف می

ای رو نوا کنارش نشست. رادین سگ سیاه و قهوه

طرفش هدایت کرد و نوا دستش رو آهسته سمت سر 

بیشتر شد و همون لحظه،  هامسگ برد. فشار دندون

های رادین جا ی نوا رو دیدم که روی شونهدست دیگه

اراده سمت در هام درشت شد و بیخوش کرد. چشم

محض رسیدن به رفتم. بیرون زدم. پا تند کردم و به

 ی تراس، بلند گفتم: غذا حاضره!لبه

واق کرد. نوا دستش رو هر دو از جا پریدند و سگ واق

قلب خودش گذاشت. آهسته گفت:  برداشت و روی

 ترسیدم! چه خبره؟!

 چه خبر باشه؟ ناهار رو آماده کردم. -
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شد. راه افتاد. نوا چیزی زمزمه کرد که شنیده نمی

 خورم.رادین بدون نگاهی به من، گفت: نمی

 ؟«خورمنمی»یعنی چی  -

 یعنی به تو ربطی نداره!... برو تو! -

ظار داشتم. تر از چیزی بود که انتصورتش عصبی

کردند. رو مردهای دور و بر، همه به من نگاه می

برگردوندم و همراه نوا طرف خونه رفتم. نوا توی سالن 

ی غذا انداخت و گفت: یه چیزی نگاهی به میز آماده

 برم، همون بیرون بخوره.براش می

 برم.خودم می -

به من خیره شد. ابرو باال انداختم و گفتم: تو زحمت 

 نکش.
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هاش شم نازک کرد و برای شستن دستپشت چ

سراغ سرویس رفت. جلوی تیمی ایستادم و برای 

 کتلت خوردن ترغیبش کردم:

- Let’s eat some cutlet. Come on. 

 با حرکت سر رد کرد. اصرار کردم:

- I know you’re hungry. 

زور بلندش کردم. دستش رو بازوش رو گرفتم و به

ید. آه کشیدم و طرف در دومحکم بیرون کشید و به

های دنبالش رفتم. بیرون زد و به دویدن روی سنگ

ها و مسیر منتهی به در حیاط، ادامه کف تراس و پله

داد. صداش زدم که صبر کنه. اهمیتی نداد. از کنار 

ها گذشت و قبل از رسیدن به حوض رادین و سگ

های سجاد روی هر دو بازوش وسط محوطه، دست

وپا کرد. تیمی با غرغر دستنشست و رو هوا بلندش 
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زد. سر جام ایستادم و نگاهم به سامی افتاد که می

های بزرگ تزیینی نزدیک رادین، روی یکی از سنگ

 نشسته بود. سالم کردیم. پرسیدم: برگشتید؟

 کارها رو ردیف کردیم. -

 تو ترکیه مشکلی پیش نیومد؟ -

 نه. -

 اینجا چی؟ -

جلوی در مادرت هم  خان ویال رو تخلیه کرده.فاتح -

 چند نفر رو نشوندیم.

 مادرم گفت. داوود اونجاست. -

داد تیمی بلند شد و سر چرخوندیم. سجاد روی زمین 

گذاشتش. تیمی لگدی به پای سجاد کوبید و چند 
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فحش آبدار داد که احتماالً سجاد معنیشون رو 

 دونست.نمی
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آروم کنم؛ ولی سمتشون رفتم و خواستم تیمی رو 

های تو سالن پرخاشش بیشتر شد. انگار با حرف

حسابی ترسش رو ریخته بودم. دوید و دور از ما، روی 

خواستم بهش فشار جدولی کنار باغچه نشست. نمی

بیارم. راه رفته رو برگشتم و به رادین نگاه کردم که 

زد. چند دوباره داشت خودش رو به ندیدن من می

سرم داد زده بود. صدای سامی به دقیقه پیش هم که 

 ای نیست که بخوای بگی؟گوشم خورد: چیز دیگه

 حواس پرسیدم: با منی؟نگاهش به من بود. بی
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 آره. -

 چی بگم؟ -

 هیچ حرفی نداری که بگی؟ حرفی، خبری... -

و با چشم رادین رو نشون داد. متوجه منظورش شدم و 

د. نفس اش به آهو بوسرم رو پایین انداختم. اشاره

عمیقی کشیدم و دوباره به رادین نگاه کردم. از این 

طرفش اومدن و رو دادنش به نوا، خسته بودم. بهقیافه

راه افتادم. موهام رو از روی زخم کنار زدم و پشت 

طرف شونه ریختم و کنار یکی از گوش بردم. بقیه رو یه

ها ایستادم. چشم از سگش گرفت و به من درختچه

زحمت هش روی زخم متوقف شد. بهانداخت. نگا

نگاهش رو گرفت. ابروی سامی تا آخر باال رفته بود. 

روی من و رادین چشم چرخوند. خودش خیلی 
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ی باغ ومجلسی از جاش بلند شد و طرف دیگهشیک

 رفت. حاال دورمون خلوت شده بود... باالخره!

ومعوج دونستم رادین روی چیزهای کجخوب می

ز نامزدی دارا رو یادم بود که ضعف داره. رونقطه

تونست از بریدگی کج لباسم چشم برداره. بند نمی

هام رو کشیدم و گره رو باز کردم. پایین یکی از آستین

آستین بافت باز شد و تغییرشکل داد. روی سنگ، جای 

سامی نشستم. نگاه رادین دوباره سمتم برگشت و 

آورد و به  روی آستین باال و پایین رفت. نگاهش رو باال

های بلندم هام طرف یکی از گوشوارهصورتم داد. دست

رفت. گوشواره رو درآوردم و سر کج کردم که دومی 

تکون بخوره. صورت رادین مبهوت مونده بود و 

حرکت. آهسته حرفش رو به خودش هاش بیدست

 برگردوندم: به من ربطی نداره؟... برم تو؟!
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هدف راه . بیناگهان نفس عمیقی کشید و بلند شد

ها من کنار یکی از سنگبهافتاد. پوزخند زدم. پشت

ها نشست. کمی بعد، خودم سکوت رو شکستم: سگ

 رو چطوری آوردید اینجا؟

ها ها رو به آدمجواب نداد. دوباره پرسیدم: چرا سگ

 دی؟ترجیح می

 زنند.ها به من آسیب نمیچون سگ -

 رادین... -

 برو تو! -

 بزن. بذار ماجرا رو حل کنیم.با من حرف  -

رادین فوراً سر چرخوند و خواست بتوپه که چشمش به 

زد. ها دست میتیمی افتاد. داشت به یکی از سگ

 رادین داد زد: بکش کنار!
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جا تیمی از جا پرید و پشت سگ قایم شد. از همون

 رگباری گفت:

- She’s mine! Porshia! Grandpa’s dog… 

He finds me. He always do. 

انگار از روی شباهت، سگ رو با سگ پدربزرگش 

اشتباه گرفته بود. اصرار داشت که پدربزرگش پیداش 

کنه. انگار جلیل با نزدیکان خودش خوب بود و واقعاً می

فرهاد رو جای پسر قبول کرده بود. رادین جوابش رو 

 ت نکردم!داد: خفه شو تا خودم خفه

- Grandpa finds me. 
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ی رادین نگاه کردم و بلند شدم. به صورت گرگرفته

تیمی از پشت سگ سرک کشید. رادین بلند شد و 

معطلی دنبالش رفتم. به بچه بدجوری طرفش رفت. بی

کنم زل زده بود. گفت: دهنت رو ببند، وگرنه پرتت می

 دونی.تو اون سوسک

د: در ورود انبارهای ته محوطه رو نشون داد و اضافه کر

 ی بابابزرگت یادت بره.بندم تا قیافهوپات رو میدست

های تیمی بیرون زده بود. از کنار رادین رد شدم چشم

روزها شبیه و آهسته طرف بچه رفتم. رفتار رادین این

های عاقل نبود؛ حتی شبیه خودش نبود. رادین رو آدم

به سامی که نزدیک شده بود، گفت: ببر بندازش اون 

 تو!

داد. سامی از جاش تکون سر تیمی رو نشون میبا 

 نخورد و جواب داد: خودت ببر!



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 گم بندازش اون تو!می -

 زنم.مچه نمیمن دست به بچه -

هاش رو باال گرفت. به اطراف نگاه کردم. کف دست

وگور کرده بودند که ی مردها هم خودشون رو گمبقیه

فتادم و مجبور به مخالفت با رادین نباشند. به خنده ا

فوراً جلوی خودم رو گرفتم. رادین به تیمی زل زد و 

تیمی شکلک درآورد. به صورت آچمز رادین چشم 

ام رو کنترل کردم. رادین زحمت خندهدوختم و به

سگش رو طرف خودش کشید. دست تیمی رو گرفتم و 

های خونه حرکتش دادم. همچنان تقال سمت پله

سته ازش خواستم داشت. آهکرد و پشتم قدم برمیمی

 که رادین رو عصبانی نکنه:

- Don’t disturb him. He is angry. 
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کرد از دستم در بره. با هم وارد خونه شدیم. سعی می

سبزی و ش داشتم. نوا خیلی راحت داشت  قورمهنگه

خورد که چند ساعت وقت من رو خورش ماستی رو می

 پخت داری.گرفته بودند. گفت: دست

 دونم.می -

ی کارتون رو رو سمت تلویزیون بردم و شبکه تیمی

ی انیمیشنی که درحال پخش آوردم. خواستم درباره

بود، تعریف و تمجید کنم که دستش رو از دستم بیرون 

کشید و قبل از اینکه بتونم جلوش رو بگیرم، گلدون 

روی میز رو با فریاد بلندی برداشت و سمت تلویزیون 

ی شکست و من جیغ پرت کرد. گلدون با صدای بلند

کشیدم. تیمی به همون طرف دوید. دنبالش رفتم که 

داد. خم هام گوش نمیخودش رو زخمی نکنه. به حرف

ای از ش داشتم. دستم روی تکهزحمت نگهشدم و به
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ی کاناپه افتاده بود. کریستال گلدون رفت که کنار پایه

 ها دورتر کردم.شیشهآخ گفتم و تیمی رو از خرده
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در سالن باشدت باز شد و رادین خودش رو داخل 

راست طرف من اومد. درست ایستادم و انداخت. یک

تیمی رو پشتم قایم کردم؛ اما نگاه رادین به اون نبود، 

هام رو گرفت و توی صورتم چشم به من بود. شونه

 چرخوند. ناخودآگاه گفتم: خوبم.

رو که از ترس به  هاشنوا تیمی رو حرکت داد و مشت

لباس من گره خورده بود، باز کرد. رادین سرتاپام رو از 

نظر گذروند و به قطره خونی که روی سرامیک سفید 

چکیده بود، خیره شد. سریع سر بلند کرد و من دستم 
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رو نشون دادم. دستم رو گرفت و باالخره بعد از چند 

 ثانیه، زبون باز کرد: صبر کن... بیا اینجا.

همراه خودش به طرف سرویس برد. نگاهی به  من رو

نوا و تیمی و سامی توی قاب در انداختم و آهسته گفتم: 

 یه خراشه. چیزی نیست.

ای به تیمی رفت که حسابی ترسیده غرهرادین چشم

 هاپله طرفبه رو دستش نوا  اومد.بود و جیکش درنمی

 رادین و من. رفت هاشیشهخرده سراغ سامی و کشید

د سرویس شدیم. دستمالی از رول کنار روشویی وار

کند و روی دستم گذاشت. گفت: فشار نده. شاید 

 شیشه فرو رفته.

 فکر نکنم. -

خون رو کنار زد و دستم رو زیر نور المپ نگه داشت. 

 ی درشت بود. ریز نبود.ادامه دادم: یه تیکه
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سوخت؛ ولی بروز ندادم که گیر بیشتری دستم کمی می

رو روی زخم فشار داد و گفت: االن بند  نده. دستمال

 کنم.آد، ضدعفونی میمی

سعی کردم ذهنم رو از نگاه خیره و گرمای اطرافش 

اش رو زدیم. باید تجربهدور کنم. باید حرف می

کرد و دست از تیمی گفت، خودش رو خالی میمی

فهمم بهت سخت داشت. آهسته گفتم: میبرمی

 شاید اگه...فهمم چی کشیدی. گذشته. می

 سه روز تو یه انبار تاریک درد کشیدی؟ -

لب باز کردم؛ اما ساکت موندم. اکو شدن صداش توی 

نداخت؛ اما روشویی سرویس، ترس به تنم می

تر بود: با صدای قطار به خودت هاش ترسناکحرف

لرزیدی؟... از داد زدن گلوت زخم شده؟... با هر 

در انبار باز  ات کردند؟... هر بارالتماست، مسخره
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شد، خودت رو خیس کردی؟ چون یکی قرار بود سر می

یکی دستت رو جلو بیاره و با انبر و پاهات رو بگیره، اون

 استخونت رو بچینه.

ای هام لحظهحسی سراغم اومد و پلکسرگیجه و بی

های ی سینک رو نگه داشتم و دستروی هم افتاد. لبه

م تر نگهم. محکمرادین بازوم رو گرفت. پلک باز کرد

 داشت. گفتم: یه لحظه چشمم سیاهی رفت.

های رادین نگاه کردم و دیگه مطمئن نبودم که به چشم

تونم ادامه رو بشنوم یا نه. بغض سراغم اومده بود می

هام پشت اشک تونستم حرف بزنم. چشمو حتی نمی

ی ها، جعبهتار شد. رادین از داخل یکی از کابینت

ورد و بازش کرد. توش فقط چند تا کوچیکی بیرون آ

 زخم و مایع ضدعفونی بود و کمی پنبه.چسب
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دستم رو سمت سینک برد و مایع رو ریخت. صورتم 

منقبض شد و نگاهم طرف پروتز داخل دستکشش 

رفت که همیشه یه حالت داشت، حالت خمیده. توی 

گذاشت. سکوت مطلق زخم رو پاک کرد و روش چسب 

هام برای گفتن هیچ چرخید و لبفکرهام توی سرم می

شد. دستمال رو توی سطل انداختم و ای باز نمیجمله

سمت در تلوتلو خوردم. خواستم بازش کنم که دست 

هام از دور دستگیره باز رادین روش نشست. انگشت

شد و چرخیدم. درست پشتم بود. سر تکون دادم و 

چیز بود. اون ی همهندهکنپرسیدم: پدر من شروع

های جنس رو مخفی کرد که داتسون از فاتح کامیون

 تاوان بگیره. چرا از من متنفر نیستی؟
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 تو چرا از من متنفری؟ -

کرد و قلبم از جا از سؤالش مات موندم. به من نگاه می

کردم و یه جای روحم زخم شد. بهش فکر میکنده می

رسیده بود و  داشت. مثل یه چینی شکسته به منبرمی

هاش رو به هم وصل کنم. این تونستم تکهمن نمی

ها، کرد. با تمام اینناتوانی داشت من رو دیوونه می

تونست بگه ازش متنفرم؟! پلک زدم و چطور می

ام جاری شد. رادین جلوتر اومد و ای روی گونهقطره

ام سرش رو پایین آورد. پیشونیش رو روی شونه

ر کمرم حلقه شد. دست هاش دوگذاشت و دست

سالمم رو بلند کردم و روی موهاش کشیدم. بعد از 

شنید: رادین چند ثانیه، حرفی رو زدم که باید می

متوجه نیستی؟ یه بخشی از تو توی اون انبار مونده، 

خواد تو رو برگردونه عقب، داره تو رو شبیه جلیل می

 کنه.می
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 سرش رو بلند کرد و به من چشم دوخت. صورتم

ها ناراحتم؛ اما هم رفت که بدونه از زدن این حرفتوی

ها مثل اون رفتار وقتای ندارم. ادامه دادم: بعضیچاره

پوشی، مثل کنی، مثل اون میکنی، مثل اون فکر میمی

 کنی.اون زندگی می

هاش رو عقب کشید. پی حرف رو گرفتم: اون رو دست

 از سرت بنداز بیرون.

داد. من رو کنار زد و در رو باز سرش رو با اخم تکون 

کرد. قبل از بیرون رفتن، بازوش رو گرفتم و حرفم رو 

 تموم کردم: اجازه نده دانیال پا به این دنیا بذاره.

 بازوش رو کشید و بیرون رفت.
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های نیمکتروی هم نشسته بودیم، روی هر سه روبه

آالچیق نزدیک دریاچه. من، مامان و فاتح که خودم 

باهاش هماهنگ کرده بودم. مهم نبود چند نفر از 

های جلیل اون بیرون دنبالمون بگردند، باید حرف آدم

زدیم. اگرچه هر سه ساکت بودیم و فقط صدای باد می

شکست. به مردهای دور و بود که گاهی سکوت رو می

چرخید. باید هاشون هرطرف میچشم بر نگاه کردم که

رفتیم. خودم به حرف اومدم: مامان، آقا فاتح زودتر می

 باهات حرف داره.
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دونستم یه چیزی شده. هم ریخت و گفت: میمامان به

ی دروهمسایه فهمیدند. کنید. همهدارید یه کارهایی می

 چی شده؟

دستم رو روی دستش گذاشتم و گفتم: آروم باش. من 

 .االن..

و صدایی که از کمی دورتر به گوشمون خورد، حرفم رو 

قطع کرد. به همون طرف چرخیدم. سجاد و یه نفر 

کردند. با دیدن صورت دیگه، داشتند با کسی بحث می

سعید، از جا بلند شدم. فاتح زمزمه کرد: این از کدوم 

 گوری پیداش شد؟!

ر کار کنند. اگسجاد به من نگاه کرد که بگم با سعید چه

تونست. اون تونسته بود ما رو پیدا کنه، جلیل هم می

شوره سراغم اومد و به سجاد اشاره زدم که سعید دل

رو ول کنه تا جلو بیاد. من و فاتح که از جای 
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اومدیم، حتماً مامان رو از خونه تعقیب نامشخصی می

کرده بود. سعید طرفمون راه افتاد و با نگاهی به 

ش رو توی جیب شلوار فرو برد هاهای دورتر، دستآدم

ی باالگرفته، جلوی ورودی آالچیق ایستاد. و با چونه

 کنایه زد: جمعتون جمعه!

 کنی؟!نشنیده گرفتم و پرسیدم: مادر من رو تعقیب می

 نه. -

گیج نگاهش کردم و مامان آهسته گفت: من آدرس رو 

 دادم... گفت خیلی مهمه.

مان سر جام نشستم و به مامان خیره شدم. ما

هاش رو دزدید و ادامه داد: زنگ زده بود حال تو چشم

 رو بپرسه، گفتم امروز قراره ببینمت.

هاش توی هم نگاهی به فاتح انداخت و بعد به دست

توجه به اخم فاتح، رو به سعید گفتم: حال خیره شد. بی
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من این روزها خیلی مهمه، نه؟ البد جلیل واسه سرم 

 !جایزه گذاشته، یهو مهم شدم

 کنه.سعید جلوتر اومد و جواب داد: جلیل بیجا می

ابروم باال رفت. سعید ادامه داد: وقتی گفتم قاتی 

 های این نشو، واسه این روز بود.کاریکثافت

با دست فاتح رو نشون داد و فاتح سکوتش رو 

القبای دیروز، شکست: خوب دُم درآوردی! یه

فرو  برندپوش امروز شده!... نونت رو تو خون کی

 کردی؟

 ناموسیه!سعید پوزخند زد و گفت: بهتر از بی

ات رو فاتح از جا بلند شد و سعید ادامه داد: دیدم لونه

 قدره؟وجرئتت همینخالی کردی. دل

 طرفش رفت و با صدای من ایستاد: بسّه لطفاً!فاتح به
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ودندون نشون نگاهشون همچنان به هم بود و چنگ

دادند. سعید سر چرخوند و رو به مامان که سرش می

سن دخترشه! هنوز پایین بود، گفت: زن دومش هم

واسه زن دوم هم تو رو نخواست. یادته سنگش رو به 

 زدی؟سینه می

ابروهای مامان توی هم پیچید و پلک بست. آه کشیدم. 

زمان گفت: فاتح دوباره سمت سعید راه افتاد و هم

 م رو ول نکردم به امون خدا!احداقل من بچه

 سعید زیر خنده زد و جواب داد: عه؟ ول نکردی؟!

هاش روی کت سعید نشست. فاتح دادی زد و دست

محکم گرفت و سمت خودش کشید. سعید با صورت 
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کرد. صورتش رو نزدیک صورت خونسرد نگاهش می

دونستم فاتح برد و تیر خالص رو زد: حدأقل من نمی

 ی منه!بچه

محکم هلش داد و نگاه سعید سمت من برگشت. فاتح 

خواستم چیزی بگم که صدای مامان مانع شد: 

 منظورش چیه؟

تر پرسید: نگاه مستقیمش به فاتح بود. بلند شد و جدی

 تو پسر من رو ول کردی؟!

 فاتح سمت مامان اومد و فوراً گفت: نه!

من التماست کردم بچه رو به من بدی. گفتم طالق  -

کنم. تو بچه رو ول ودم تنها بزرگش میگیرم، خمی

 کرده بودی؟! گذاشتیش پرورشگاه؟

 شه؟نه مهین... مگه می -

 گه؟ پسر من کجاست؟پس این داره چی می -
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هاش رو گرفتم. رو به من به طرف مامان رفتم و شونه

 وگور کرده کمند.گفت: برادرت رو گم

 زنیم.مامان، آروم بمون. حرف می -

جیگرم گذاشتم. صدام رو بریدم. دلم  من دندون رو -

شه... خوش بود حدأقل اون بچه تو نازونعمت بزرگ می

 ی من...حاال... بچه

نفس افتاد. دست روی قلبش گذاشت و به نفس

صداش زدم و زیر بغلش رو گرفتم. فاتح جلوتر اومد. 

داد زدم که عقب بره. مامان رو نشوندم و توی کیفم 

امان همچنان زیر لب حرف دنبال بطری آب گشتم. م

هاش نگه داشتم. زد. بطری رو باز کردم و جلوی لبمی

 دستم رو کنار زد و گفت: مادرش پسرم رو دزدید...

صداش گرفت و به گریه افتاد. بهش دستمال دادم. 

 طوری نیست که...فاتح کنارم نشست و گفت: اون
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غره رفتم. ساکت شد. نگاهم سمت سعید براش چشم

با نیشخند یه گوشه ایستاده بود. نفسم رو  برگشت که

 فوت کردم و گفتم: مامان، بچه گم نشده.

دونیم اوضاعش مامان به من زل زد. ادامه دادم: می

 جوریه.چه

 به بازوم چنگ انداخت و پرسید: تو دیدیش؟

 نه ولی... مامان... یعنی... -

 صدای سعید دوباره بلند شد: حقیقت رو بگید.

طرف سعید راه افتاد. فاتح رو کنار زد و بهمامان من و 

 دونی. تو بگو.روش ایستاد و گفت: تو میروبه

سعید لب باز کرد؛ اما خود فاتح به حرف اومد: وقتی 

 پنج سالش بود، یه نفر ازم دزدیدش.
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مامان سر چرخوند و توی سرش زد. با گریه گفت: 

 پسرم... مادرت بمیره.
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روی صورتم دست کشیدم و فاتح ادامه داد: من 

دنبالش گشتم، هر کاری تونستم کردم، آدم فرستادم 

شه، تو اش. فهمیدم زنده است، داره بزرگ میپی

شرفی که دزدیده بودش. ایران نبود؛ دست همون بی

 دونستم حالش خوبه.ولی می

 ی من کجاست؟االن کجاست؟... بچه -

نگاه کوتاهی به من انداخت. دستمالی از جیبش فاتح 

در آورد و روی پیشونیش کشید. مامان دوباره پرسید: 
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ی کنی که همهکی دزدیده بود؟ مگه تو چه غلطی می

 دزدند؟! چرا...هات رو میبچه

ها رو اش بیشتر شد. فاتح جواب داد: بچهدوباره گریه

هادم رو با هم دزدیده بود. دانیالم رو ناقص کرد، فر

 گرفت که صدام رو تا قیامت ببره.

با نفرت به سعید چشم دوخت. مامان هم سمت سعید 

برگشت، با هر دو دست هلش داد و بلند گفت: خدا 

چی تویی! صورت دخترم رو لعنتت کنه! مسبب همه

 ببین!

سعید خودش رو نگه داشت که نیفته. جواب داد: وقتی 

توجیک گه جیکمالی و با یکی دیسر من رو شیره می

اش اینه... دهن من رو جلو دخترم باز شی، نتیجهمی

 نکن!
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هام رو مالش دادم. هم رفته بود. چشمهام تویاخم

هاش الی موهاش فاتح به زمین زل زده بود و انگشت

طور زنی بود. مامان سکوتش رو شکست: اگر من این

گی، چرا هنوز اینجایی؟! اگر مطمئنی بودم که می

 گیری؟ردم، چرا هی سراغم رو میخیانت ک

هاش رو به هم فشار داد و سعی کرد چیزی سعید لب

ای از بگه؛ اما ساکت موند و روش رو برگردوند. جرعه

بطری آب خوردم و وارد بحث شدم: چیزیه که شده. با 

 شه.گریه درست نمی

برادرت رو دزدیدند، معلوم نیست چی به روزش  -

 گی کنم؟آوردند. من دیگه چطور زند

عنوان پسر خودشون ظاهراً کاریش نکردند. به -

 بزرگش کردند. زن و بچه داره.

 مامان ماتش برده بود. لب باز کرد: چرا؟
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تر شده بود. حرکتی به شونه و دستم دادم. کمی آروم

به من چشم دوخته بود تا توضیح بدم؛ اما من چیز 

 دونستم. فاتح بلند شد و گفت: چیزی کهبیشتری نمی

گفتیم، همین بود. کمند اصرار داشت بدونی. تو باید می

 هم یه سر این ماجرایی. دانیال...

ساکت شد و اصالح کرد: رادین همه رو به جون هم 

ی برمت خونهانداخته، دیگه آپارتمانت امن نیست. می

 ها از آسیاب بیفته.خودم تا آب

با تکون سر روی حرفش تأکید کرد. مامان عصبی 

و به من نگاه کرد. به نظر من هم « زم نکرده!ال»گفت 

تونست با ی خودش خطرناک بود. میبرگشتن به خونه

من بیاد. خواستم همین رو بگم که سعید به حرف اومد: 

 برمش.من می
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تر هر سه بهش نگاه کردیم. شونه باال انداخت و جدی

 آد.گفت: با من می

تو جایی  مامان پوزخند زد و جواب داد: کی گفته من با

 آم؟!می

 من! -

آی... چون ای زد و سعید گفت: میمامان پوزخند دیگه

 دونه منم.تنها کسی که جای پسرت رو می
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آی... چون ای زد و سعید گفت: میمامان پوزخند دیگه

 منم.دونه تنها کسی که جای پسرت رو می

نفس هر سه قدمی به طرفش برداشتیم. با اعتمادبه

 خوای پسرت رو ببینی؟بیشتری گفت: نمی
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دونستم که مامان با التماس به من نگاه کرد و من می

تونم جلوش رو بگیرم. آهسته گفتم: به هیچ قیمتی نمی

 من به سعید اعتماد ندارم.

؟! من باز شدم «سعید»سعید طرفم اومد و گفت: 

 ؟«سعید»

نفس عمیقی گرفتم و جواب دادم: از کجا بدونم 

 بریش؟گروگان نمی

 زنه.ی من رو با تیر میداتسون االن سایه -

بری براش، راهت فاتح به جای من گفت: پیشکش می

 ده.می

مامان رو نشون داد و اضافه کرد: مگه اون دو تا کامیون 

هایی که از من زده بودی رو رو نبردی براش؟ جنس

کردی، بردی دودستی تحویلش دادی که قایم ن

 تونستی به اینجا برسی!
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تر ادامه داد: دو تا همه ساکت شدند. فاتح عصبی

ها رو بردی براش. ی من رو بدبخت کردی و جنسبچه

چند سال جلوش دُم تکون دادی تا آدم حسابت کنه؟! 

 ها؟

دیدم. جوابی به فاتح های سعید رو میرد فشار دندون

 برم جای امن.من گفت: مادرت رو می نداد. رو به

 گی؟از کجا بدونم دروغ نمی -

هاش رو بست و روی صورتش دست کشید. پلک

تر گفت: آره. من اون موقع موهاش رو باال داد و آروم

های جنس رو پیشکش داتسون کردم؛ چون با کامیون

مقصودی توافق کرده بودم فاتح رو از دور خارج کنیم. 

د کارم تموم شده، سرم رو زیر آب دیمقصودی اگه می

کرد. مجبور بودم بچسبم به داتسون... اما االن می

 پا شده.مجبور نیستم. االن حتی مقصودی کله
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 پا؟وسط حرفش پریدم: کله

 زمان گفتند: مُرد.سعید و فاتح هم

ی مقصودی و بطری آب از دست من افتاد. پس نسخه

ید زیر و رو پیچیده شده بود. سعید گفت: مقصودی نبا

 کشید. داتسون با کسی شوخی نداره.می

آه کشیدم و گفتم: و تو یه عمر با همچین آدمی کار 

کردی. بهش چسبیدی و بقیه رو کنار زدی! حاال من 

 چطور باورت کنم، مادرم رو بسپرم دستت؟

روزها به قدمی به جلو برداشت و جواب داد: اون

خانواده!... داتسون چسبیدم؛ چون نه پول داشتم، نه 

 االن هم پول دارم، هم خانواده!

خواست به من زل زده بود و برای اولین بار، دلم می

هاش رو باور کنم. فاتح گفت: کسی با تو جایی حرف

 آد. گورت رو گم کن.نمی
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و خواست بازوی مامان رو بگیره که مامان رو به سعید 

 گفت: باشه، بریم.
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بازوش رو نگه داشت و بهش خیره شد. مامان فاتح 

دستش رو بیرون کشید و تلخ گفت: یه عمره من رو 

ام کجاست. ودو سالهدونم پسر سیدوونی. نمیسر می

 خورد...از بغلم گرفتنش... داشت شیر می

صدای مامان گرفت و ساکت شد. سوزش اشک رو 

پسرمون حس کردم و سر چرخوندم. فاتح جواب داد: 

 کنه.کنم. رادین پیداش میرو پیدا می

مامان سرش رو به طرفین تکون داد و گفت: باز هم 

 دروغ.
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مهین، بعد از زهره دنبالت نیومدم؛ چون مجبور  -

 شدم بگم فرهاد چی شده.می

بهونه نیار! دستم تو دستت بود، برام خواستگار  -

 آوردی!

 مهین! -

 مهین مرد! -

برداشت. مامان عقب رفت و  فاتح قدمی سمت مامان

 رو به سعید گفت: بریم.

ها رفت. مامان دستش طرف نیمکتفاتح آه کشید و به

حرکت موندم. رو برای گرفتن دست من دراز کرد. بی

اسمم رو صدا زد. با سر رد کردم. گفت: بیا بریم کمند، 

 کنیم. بیا...با هم داداشت رو پیدا می

 تونم بیام مامان.من نمی -
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هاشون نگاه کردم و آخر گفتم: من ثانیه به صورتچند 

 تونم رادین رو ول کنم. تو شرایط بدیه. تو برو.نمی

 من بدون تو... -

 تونی.می -

ای به و دستم رو روی شکمم گذاشتم. نگاهش لحظه

پایین لغزید و نفسش رو با آه بیرون فرستاد. بغلش 

 کردم و کنار گوشش گفتم: با من در تماس باش.

های خیسش دست م رو عقب بردم و زیر چشمسر

کشیدم. با تکون سر تأکید کردم که تماس بگیره. از 

هم جدا شدیم. سعید به من خیره بود؛ ولی من قصد 

جلو رفتن و بغل کردنش رو نداشتم. سرش رو کج کرد. 

روم رو برگردوندم و یک دقیقه بعد، هر دو رفته بودند. 

یمکت، سرش رو بین من مونده بودم و فاتح که روی ن

کرد. سمت هاش گرفته بود و به زمین نگاه میدست
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خاطر کردم، گفتم: بهکه بلندش میکیفم رفتم و درحالی

 پول بیشتر، با زندگی همه بازی کردید.

کنی برا من ساده بدون بلند کردن سر، گفت: فکر می

جور آدمی طرفم، دیگه دیر بود؟... وقتی فهمیدم با چه

جبور بودم مالش رو هرطورشده دستش شده بود. م

پرید... پا پس کشیدن من ها میگندهبرسونم. با کله

 بدتر بود.

مکث کرد و کمی بعد دوباره به حرف اومد: اوضاع که 

هم ریخت، فرهاد و دانیال رو دزدید. به من دو روز به

مهلت داد که یا مال رو دستش برسونم، یا پولش رو 

و گذاشتم برا فروش. همه رو نقد بدم. تمام زندگیم ر

ها که مال رو پیدا کنند. نشد انداختم پی سعید و کامیون

که نشد. سه روز چشم رو هم نذاشتم تا پول رو جور 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردم. وقتی پول رسید دست آدم داتسون، روز چهارم 

 بود.
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ای پلک بست و با بغض ادامه داد: فرهاد رو پس لحظه

هوش تو بیابون ول کرد. قصدش این رو بینداد، دانیال 

هام پرپر بود که زنده نمونه... پسرم داشت رو دست

 شد.می

ی بچه رو هاش رو جلوش باز کرد و اندازهو دست

هام آویزون شد. اضافه کرد: از مرگ نشون داد. لب

برش گردوندم. به همه گفتم مُرده، فرستادمش خارج. 

. از اون الشخورها خواستم دوباره بیان سراغشنمی
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کردم هیچ کاری بعید نبود. من تا چند سال فکر می

 فرهاد هم مُرده.

هاش رو انداخت. رو به من سرش رو بلند کرد و دست 

گفت: زنم دق کرد، خودم هزار تا مریضی گرفتم. 

چی افتاده زنده جلوم جون داد... حاال همهپسرم زنده

 گردن من یه نفر!

زده بود. دلم به حالش  هاش اشک حلقهتوی چشم

 سوخت. بلند شد و با حرف من ایستاد: مادرم...

دونه من مادرت رو دوست داشتم؛ اما خدا می -

ذاشتند زن طالق بدم. دانیال خیلی ام نمیخانواده

کوچیک بود. زهره دختر رفیق آقام بود. هیچ کاری 

اومد. مهین رو شوهر دادم که ازم برنمی

رسید. نظر نمیبدی بهفراموشش کنم. سعید پسر 
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شه... دار میشه، خودش بچهگفتم خوشبخت می

 دونند؟چرا همه من رو مقصر می

سرم رو پایین انداختم. بدون شنیدن جوابی از من، از 

آالچیق بیرون رفت. به ستون پشت سرم تکیه دادم و 

ی ساکن چشم دوختم که آروم بشم. چند به دریاچه

مد. همراهش راه افتادم. دقیقه بعد، داوود دنبالم او

فکرم پیش مامان بود. سعید یه بار جلوی داتسون 

طرف من رو گرفته بود، امیدوار بودم این بار هم اشتباه 

نکرده باشم. از کنار دریاچه عبور کردیم و توی مسیر 

ها، سجاد و دو مرد به راهمون ادامه دادیم. کنار ماشین

ون رفت، من دیگه ایستاده بودند. داوود گفت: مادرت

 کار کنم؟چه

من رو برسون. دیگه نیازی نیست جلوی در مادرم  -

 جمع بشید.
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داوود و سجاد به هم نگاه کردند و من سمت ماشین 

زیر پای داوود رفتم که بهش عادت داشتم. نشستم و 

ها مردها بعد از کمی هماهنگی و سفارش، پشت فرمون

گفت: بقیه نشستند. داوود ماشین رو راه انداخت و 

 آن.پشتمون می

زمان گفتم: سر تکون دادم و دنبال هدفون گشتم. هم

 باشه. چه خبر؟ این چند وقت مشکلی نبود؟

دو بار یه حرکات مشکوکی دیدیم؛ ولی حل نه. یکی -

شون هم رفت. دَم مدرسهشد. مادرتون زیاد بیرون نمی

 پلکیدیم.می

 دستتون درد نکنه. -

 وظیفه بود. -

هام رو بستم. فکرهای ا رو گذاشتم و پلکههدفون

 ضدونقیض دوباره برگشتند.
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چند دقیقه بعد، میون ریتم تند آهنگ، متوجه سرعت 

ها ماشین شدم و چشم باز کردم. نگاه داوود به آینه

 بود. پرسیدم: چی شده؟

 هیچی. حس کردم اون پژو رو چند بار دیدم. -

فون از گوشم افتاد. توی سر جام صاف نشستم و هد

کیف انداختمش. به عقب نگاه کردم. سجاد هم داشت 

روند. داوود با همون سرعت توی خیابون تند می

خوام ای پیچید و گفت: محکم بشینید خانوم. میدیگه

 پژو رو دک کنم.

محکم در رو نگه داشتم و تکیه دادم که ناگهان صدای 

به ماشین  بوق ممتد از پشت شنیده شد. چرخیدم و
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سجاد نگاه کردم که کمی دورتر از ما بود. پرسیدم: 

 زنه؟سجاد داره بوق می

ها رو پرت کنه خواد حواسآره. اون هم فهمیده. می -

 تا ما دور بشیم.

سرعت رو بیشتر کرد و من جیغ کوتاهی کشیدم. به 

ها ادامه داد. چشمم به ماشین تازوندن توی خیابون

 تر.آرومگشت پلیس افتاد و گفتم: 

قبل از رسیدن به چهارراه، توی فرعی پیچید. به پشت 

 نگاه کردم و گفتم: دیگه کسی دنبالمون نیست.

 خوبه. -

 برگردیم خونه. -

 باشه. -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

سرعت رو کم کرده بود. دستم رو از روی در برداشتم و 

نفس عمیقی کشیدم. از خیابون فرعی خارج شد و 

یدم: به سجاد دوباره توی خیابون اصلی انداخت. پرس

 دی؟خبر نمی

و از شیشه به بیرون نگاه کردم. مردم توی آرامش 

مشغول کار و زندگی خودشون بودند. کسی خبر 

نداشت بین من و پدر و مادر و پدرشوهر و شوهر و 

گذره! من یه عمر ی برادرم چی میبرادر و پدرخونه

خبری مطلق زندگی کرده بودم و حاال حقایق توی بی

شد. داوود کنار خیابون خلوتی نگه یکی برمال مییکی

 شید خانوم؟داشت و گفت: پیاده می

رو گرفتم و به داوود انداختم که کمی نگاهم رو از پیاده

به پشت چرخیده بود. دوباره پرسیدم: به سجاد خبر 

 دادی؟
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 دم؛ ولی قبلش یه نفر باهاتون کار داره.خبر می -

به رستورانی که جلوش  با سر به بیرون اشاره کرد.

پارک کرده بودیم. دلم آشوب شد و گفتم: با من کار 

 داره؟... کی؟... داوود!

 پیاده شید. -

 اینجا چه خبره؟! -

فوراً موبایلم رو درآوردم. خواستم شماره بگیرم؛ اما  

اصالً خط نداشت. صدای داوود به گوشم خورد: دستگاه 

 پارازیت موبایل و ردیاب تو ماشینه.

هام دور کرد. دستاس هم کار نمیپیطوری جیاین

گوشی محکم شد. شک نداشتم که اگر مخالفت کنم، 

 داره؟ داتسون؟آره. گفتم: کی با من کار سالح درمی

جوابی نداد. فقط طبق انتظارم، سالحش رو از بین 

 ها سمتم نشونه رفت.صندلی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 41فصل_خورده_خط#

 

. 

خواست من رو حرکت موندم. سجاد با بوق میبی

هشیار کنه؛ اما من به این آدم اعتماد داشتم و اساساً 

های اشتباهی، همیشه تاوان اعتماد کردن به آدم

تونست ردمون رو بگیره و میداشت. شاید سجاد 

ی شلیک کرد و پیدامون کنه. داوود سالح رو آماده

 گفت: راه بیفت!

 فروش دوزاری!آدم -

 گم، راه بیفت!بار آخره که می -

نفسم رو فوت کردم و از ماشین پیاده شدم. بالفاصله 

وشلواری طرفم اومدند. دو بازوم رو گرفتند دو مرد کت

به اطراف نگاه کردم؛ اما  و سمت رستوران کشیدند.
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توی موقعیتی نبودم که هرجور اعتراض و جاروجنجال، 

ای به حالم داشته باشه. به چند ثانیه نکشید که فایده

داخل رستوران بودیم. در ورود رو بستند و زبرای 

ها رو کیپ کردند. سالن کوچیک رستوران، کامالً شیشه

سمت یکی های سقفی خاموش. نور از خالی بود و چراغ

خورد که زنی پشتش نشسته از میزها به چشممون می

های بود؛ لیانا. مردها من رو طرفش هل دادند. با قدم

مطمئن سمت میز رفتم. لیانا لباس سیاه پوشیده بود و 

برعکس بار اولی که دیده بودمش، اصالً آرایش 

نداشت. خودش سکوت رو شکست: پسر من 

 کجاست؟

سراغ پسرشون رو از من پوزخند زدم. امروز همه 

جز دو مرد کنار من، گرفتند. به اطراف نگاه کردم. بهمی

دو نفر دیگه هم از کارکنان رستوران بودند و داوود که 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کنار در ایستاده بود. رو به لیانا که هنوز منتظر جواب 

 دونم کجاست.بود، گفتم: من می

 حرف بزن! -

وش رو زمان دستش رو روی میز کوبید. صندلی جلو هم

بیرون کشیدم و نشستم. حداقل فعالً خبری از خود 

تر از قبل جلیل نبود. صورت لیانا هرلحظه عصبی

 شد. گفتم: جاش امنه.می

 خوری.اگر قرار نباشه حرفی بزنی، به کار من نمی -

جمله رو اشتباه گفته بود. با دست به یکی از مردها 

کمی از پدرشوهرت اشاره کرد و من گفتم: دست

 ری.ندا

 گه که یه پسر کوچیک دزدیده!این رو یه زنی می -

اش عادت نکرده بودم. اخمی روی هنوز به لهجه

 صورتم نشست و گفتم: من ندزدیدم.
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 دونی کی.ولی می -

یکی از کارکنان رستوران جلو اومد و دو فنجون قهوه 

جلوی من و لیانا گذاشت. بوی قهوه زیر دماغم زد و 

رو عقب کشیدم. لیانا  کمی حالم رو بد کرد. خودم

هاش رو مالش داد و گفت: همین حاال، ی چشمگوشه

 گی تیمی رو بده.بهش می

موبایلش رو طرف من هل داد و اضافه کرد: پسر من 

 ارتباطی به چیزی نداره. مشکل تو ما نیستیم.

اون روز توی باغ پدرشوهرت، تو میزبان بودی.  -

 گی ارتباطی نداری؟حاال می

 کرد و روی صورتش دست کشید.نفسش رو فوت 
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کردم و مطمئن نبودم به حرکات عصبی بدنش نگاه می

وگو رو کدوم طرف ببرم. شرایط عجیبی مسیر گفت

تنهایی داد عروسش بهبود. کسی مثل جلیل اجازه نمی

دست به کاری بزنه و از اونجایی که من هنوز سالم 

رسید نظر نمیبهبودم و وسط شهر نشسته بودیم، 

ی لیانا هم شکم رو جلیل باخبر باشه. حالت کالفه

ای از قهوه کرد. چند بار پلک زد و جرعهتقویت می

 خوری؟خورد. بعد گفت: چرا قهوه نمی

دونم به فنجون جلوم نگاه کردم و گفتم: چون می

 چیزی توشه.

ابروی لیانا باال رفت و من دلم رو به دریا زدم: و من 

 ام!حامله
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دونم های لیانا باز شد و من ادامه دادم: این هم میلب

که دور از چشم پدرشوهرت اینجایی؛ وگرنه من رو 

 ای، جایی.برده بودند پیش اون... تو یه انباری، سوله

 پسر من کجاست؟ -

خوای با هات واسه اینه که نمیی کارشاید همه -

 خوای.داتسون کار کنی... فقط بچه رو می

خوام. به من بده، زنی نکن. پسرم رو میبا من چونه -

 بقیه مهم نیست. با هم بجنگید یا نه. هرچی.

 ی منه، مراقبشم.پسرت تو خونه -

پوزخند زد و ایستاد. صندلیش باشدت عقب رفت و 

طرفم برداشتند. سروصدا کرد. مردها قدمی به

خونسردی خودم رو حفظ کردم و گفتم: مراقبشم؛ چون 

 ی منه.درزادهبرا
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ای زبونش بند های لیانا بیرون زد و برای لحظهچشم

 اومد. چند ثانیه طول کشید تا بگه: چی؟

 من خواهر فرهادم. -

 Orphanی... ی... بچهفرهاد بچه -

 نه. فرهاد هم پدر داره، هم مادر. -

لیانا مدتی خیره موند و بعد حرکتی به دستش داد تا 

ی دونستم توضیح دادن همهمردها دور بشند. خوب می

کنه؛ اما دونستم احتماالً باور نمیاین روابط سخته، می

داتسون مشکل داشتم، ارزشش رو داشت. من با جلیل

چیز رو گفته ی برادرم. یک ربع بعد، همهنه با خانواده

بودم و هردو به رومیزی صدفی و شیک جلومون خیره 

ز این مالقات بودیم. حاال دیگه مطمئن بودم که جلیل ا

خبر نداره. لیانا هیچ دلیلی برای یک ربع گوش دادن به 

خبر چیز بیهای من نداشت، مگر اینکه از همهحرف
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باشه. سکوت رو شکستم: چرا تا االن خود فرهاد رو 

 ندیدم؟

وسنگین کردن، باالخره جواب بعد از کمی تعلل و سبک

گه داد: فرهاد میوزیشنه. توی توره. جلیل تیمی رو ن

 داشته تا فرهاد برگرده. من با تیمی موندم.

 منظورت چیه که برگرده؟ -

تر گفت: ای، جدیسرفههاش رو فشار داد و با تکلب

 ها رو باور ندارم. اعتمادی ندارم. دروغه.این حرف

 هیچ مدرکی نیست، مجبوری اعتماد کنی. -

 مجبور؟ -

خواستی بیفتم دست جلیل، بهش خبر داده اگر می -

وپابسته من رو برده هات دستوقت آدمبودی. اون

 هوش کردن با قهوه نبود!بودند، نیازی به بی
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 خوام!لیانا آهی کشید و گفت: من تیمی رو می

ی پسرتم. دم. من عمهرسی، قول میبهش می -

 تونی از خود جلیل بپرسی یا از پدرم.می

کرد. این آخرین صورتش منقبض شد و به اطراف نگاه 

ای برام نذاشته راه نجات من بود. داوود لعنتی چاره

ات همین بود که بود. بلندتر از قبل گفتم: نقشه

مسمومم کنی، ببری یه جایی تا بتونی با پسرت 

 م کنی. نه؟معامله

سر تکون داد. ادامه دادم: ولم کن تا پسرت رو 

ش برگردونم. شوهر من زخم بدی از جلیل خورده، حال
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خوب نیست، رو من حساسه. اگر من رو نگه داری، 

 ی بدی دستش دادی.بهانه

ابروی لیانا پرید. وقتی مکثش طوالنی شد، بلند شدم و 

هم نریختند، برگردم. گفتم: باید تا تهران رو به

 خوام اتفاق بدی بیفته.نمی

و سرم رو با تأکید تکون دادم. همون موقع لیانا قدمی 

برداشت و بلندتر گفت: باتأسف، من بهت اعتماد سمتم 

 ندارم.

رو به مردها اشاره زد و مردها طرفم اومدند. دوباره 

بازوهام رو گرفتند و سمت در بردند. لیانا که همراهمون 

خان کرد، رو به یکی از مردها گفت: با جلیلحرکت می

 تماس بگیر.

، نفس عمیقی کشیدم و سر تکون دادم. از این به بعد

معنی بود. باید با زمان پیش هرتقال و اعتراضی بی
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دیدم آخر این بازی چیه. جلوی داوود رفتم و میمی

جز اون که رسیدیم. از هرکسی انتظار داشتم، به

 همیشه هوام رو داشت. لب زدم: خائن!

ای انداخت و عقب رفت. حتماً نگاهش رو سمت دیگه

هم قرار بود بره کلی پول گرفته بود تا خیانت کنه. حاال 

وحال. دوباره سر تکون دادم. دعا کردم کار عشق

وحشتناکی از رادین سر نزنه که همه رو به پشیمونی 

بندازه. مرد گوشی رو طرف لیانا گرفت و لیانا توی 

نگاهی به «... من خواستم تماس بگیرند»گوشی گفت 

شب مهمون »من انداخت و با ابروی باالرفته، ادامه داد 

بله. دختر «... »کردمکاری رو کردم که باید می داریم.

جلوتر از بقیه از در خارج «... سعیدخان دست ماست

شد. یکی از مردها سالحش رو به پشت کمرم فشار 

 شینی تو ماشین.بندی، میداد و گفت: دهنت رو می
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به سروته خیابون و چند عابر اطراف نگاه کردم و برای 

همون کاری رو کردم که هم نریختن بیشتر اوضاع، به

 خواسته بودند.
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توی یه اتاق خالی، کنار شوفاژ نشسته بودم. پالتوی 

مشکی بلندم روی سرامیک پهن بود. دو شب گذشته 

رو روی همون سپری کرده بودم. خوشبختانه اتاق 

 های جلیل غذا و آبسرویس مجزا داشت و آدم

ی گذشته و آوردند. این دو روز، با فکر کردن دربارهمی

آینده سپری شده بود و حالی که داشت بین تمام 
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شد. با حرف زدن من ها حروم میکاریها و کثیفدروغ

 ذاشت.و آهو که یک لحظه هم تنهام نمی

دو سه ساعتی از ظهر گذشته بود که در اتاق باز شد. 

فر، سه نفر وارد اتاق شده تایم غذا نبود و به جای یه ن

بودند. سر جام صاف نشستم و منتظر توضیح، 

 نگاهشون کردم. یکی از مردها گفت: بلند شو!

استرس دوباره سراغم اومد و با گرفتن دیوار بلند 

زد. حتماً جلیل باالخره شدم. مرد به بیرون اشاره می

تصمیم گرفته بود که تکلیف رو روشن کنه. نفس 

طرف در حرکت کردم. شال افتاده به عمیقی کشیدم و

های کت بلند هام رو روی سر کشیدم و لبهروی شونه

نظر برسم. تر بهمشکی رو مرتب کردم که رسمی

های عاجز باشم. مرد جلو خواستم شبیه زندانینمی

افتاد و دو نفر دیگه پشتم اومدند. توی راهروی بلندی 
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اشت. داشتیم که سرامیک همرنگ اتاق دقدم برمی

ها چند تابلو به دیوارش آویزون بود. از جلوی پله

گذشتیم و به راهمون سمت البی پهن انتها ادامه 

های های بلند بدون پرده و کاناپهدادیم. روی پنجره

ها بود. رورفته چشم انداختم. دری مقابل کاناپهورنگ

مرد جلوش ایستاد. در زد، وارد شد و گفت: آوردمش 

 خان.جلیل

نیدن اسم جلیل ترسم بیشتر شد؛ اما نباید نشون از ش

رحم، از ترس و اضطراب و های بیدادم. آدممی

بردند و من کسی نبودم که ناراحتی بقیه لذت می

همه اتفاقی که ای بدم. نه بعد از اینهمچین اجازه

سر گذاشته بودم. مرد بیرون اومد و در رو برام پشت

و وارد اتاق شدم که باز گذاشت. سرم رو باال گرفتم 

ی چستر سه نفره بزرگ و پرنور بود. جلیل روی کاناپه

لم داده بود و دو مرد دیگه پشتش ایستاده بودند. لیانا 
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کرد. یه سینه نگاه میبهنفره دستروی صندلی تک

دیوار اتاق کامل شیشه بود و بالکن از پشتش دیده 

مردها های بلند توی اتاق راه افتادم. شد. با قدممی

دیگه از بیرون موندند و در رو بستند. جلیل یکی

پالتوهای بلندش رو روی شونه انداخته بود که رنگ 

اش با موهای سفیدش در تضاد بود. با دست تیره

صندلی مقابل لیانا رو نشون داد. توی سکوت به 

طرف رفتم و نشستم. با نیشخند پرسید: اتاق همون

 راحت بود؟
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صورت رادین یه لحظه هم از جلوی چشمم پاک 

 تر از انبار بود!شد. کنایه زدم: راحتنمی
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کردم برق ابروش رو باال داد و من ادامه دادم: فکر می

ها و آب هم نداشته باشه؛ ولی داشت. تو این سال

 باز شدید.دلودست

جلیل خندید و نگاهی با لیانا ردوبدل کرد. درحال خنده 

 وهرت خاطراتش رو برات گفته.گفت: پس ش

 خاطرات؟! -

 کنه.ها آدم رو مرد میمگه نشنیدی؟ سختی -

زد و خیال ی کارش حرف میخیلی راحت درباره

کرد ایرادی داشته. روی صورتم دست کشیدم و نمی

قبل از اینکه من رو هم مَرد کنه، ساکت شدم. خودش 

 ادامه داد: حاال قوی شده، پا تو کفش من کرده.

حالت صورتش ناگهان عوض شد و اخم سنگینی  و

روی پیشونیش نشست. آهسته گفتم: حق نداره؟ 
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هاش رو بریدید، زندگیش رو حروم کردید، انگشت

 برادرش رو دزدیدید...

ام، اجزای صورتش نگاهم به لیانا بود که با هر جمله

خورد. حرفم رو تا آخر زدم: به عروستون تکونی می

 ی پسرشم؟نگفته بودید من عمه

لیانا رو برگردوند و جلیل جواب داد: تو که گفتی چه 

فرقی کرد؟ دیدی که عروسم به من اعتماد کامل داره. 

 تو خودت رو انداختی تو شر.

تمام حرفتون همینه؟ یه بچه این وسط شکنجه  -

 شده! دانیال.

تونستم بکشمش من بهش لطف کردم؛ وگرنه می -

های کوچیک چقدر ها واسه بچه«فیلی»دونی یا... می

 دند؟پول می
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تونست پست ام پیچید. یه آدم مگه چقدر میمعده

های روانی ی فروش بچه به آدمباشه که راحت درباره

زنان سمت حرف بزنه؟ لیانا از جا بلند شد و قدم

ی رو به بالکن رفت. به بیرون چشم دوخت. پنجره

ردوندن تیمی، حتی دونست که جلیل برای برگخوب می

دنبال جور کردن دالرها نبوده. خونسردیم رو حفظ 

کردم و گفتم: چرا دالرها رو جور نکردید تا بچه رو 

 تون رو دوست ندارید؟تحویل بگیرید؟ نوه

ام رو دوست دارم، هم پسرم رو؛ ولی قرار من هم نوه -

 نیست سر خم کنم.

 حتی به قیمت جونش. -

سرش بیاد؛ وگرنه تا االن ذاشت بالیی فاتح نمی -

 ها رسیده بود.انگشت
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نمایی روی صورتش داشت. نگاهم رو لبخند دندون

هام رو مشت کردم و پرسیدم: پایین انداختم، دست

 سرنوشت من هم قراره مثل مقصودی بشه؟

 بستگی داره به شوهرت. -

چشمم رو باال آوردم. به یکی از مردها اشاره زد و یه 

طرفی رفت. موبایل مرد همونعسلی رو نشون داد. 

ی قدیمی رو از روی عسلی بلند کرد و طرف جلیل ساده

برد. جلیل گرفت و گفت: من هم یه موبایل دادم 

 ات برد براش!راننده
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به خنده افتاد و به مرد نگاه کرد که اون هم لبخند کجی 

داشت. البته که داوود با میل خودش حامل گوشی 
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خورد که بعد از خیانت، نشده بود. باید مغز خر می

برگرده پیش رادین. معلوم نبود تا االن چه بالیی 

ها به سرش اومده؛ داوود احمق! جلیل ادامه داد: خائن

 خورند. تنها خائنی که راه دادم، سعید بود.درد من نمی

 چرا؟ -

 چون خودش خیانت دیده بود. -

ت که بفهمونه منظورش و نگاهی به سرتاپای من انداخ

مادرمه و اونی که اول خیانت کرده فاتح بوده، نه سعید. 

هام رو روی هم فشار دادم و بعد گفتم: پدرم دندون

 خبر داره من رو گرفتید؟

 تونه کاری کنه.بدونه هم نمی -

و حواسش رو به موبایل داد و شماره گرفت. لیانا طرف 

 جلیل رفت و گفت: اسپیکر.

 .بهتره نشنوی -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 هاست!پسرم زندانی این -

من رو نشون داد و جلیل روی اسپیکر گذاشت. همون 

گفت. خود موقع تماس وصل شد؛ ولی کسی چیزی نمی

جلیل سکوت رو شکست: روز چهارم شد. منتظر بودم 

 زنگ بزنی!

پوزخند زد و موبایل رو روی میز جلوش گذاشت. لیانا 

د. جلیل ی جلیل تکیه داهاش رو به پشت کاناپهدست

 پی حرف رو گرفت: زنت دست منه.

 اش گفت.دونم. رانندهمی -

زد. لیانا نگاهی به آرامش صدای رادین توی ذوق می

من انداخت. جلیل طعنه زد: هول نکن هول نکن، 

 رسونم.سالمه! سالمت رو می
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طرف خط سکوت مطلق ابرویی برای من تکون داد. اون

جلیل گفت: هم قفل کردم.  هام رو تویبود. دست

 کار کنی تا تحویلش بدم.دونی باید چهخودت می

- ... 

 بازی رو زیادی کش دادی. -

- ... 

 الو؟ -

 خوای؟چی می -

اش رو بین بچه رو بفرست، زنت رو بگیر. بقیه -

 کنیم.خودمون حل می

 دم.من به تو باج نمی -

دستی به موهای کنار صورتم کشیدم. جلیل سکوت 

فهمیدم، این جوابی نیست که خوب میکرده بود و من 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

منتظرش بوده. تمسخر رو از صداش بیرون کرد و 

دونی من کسی رو الکی زنده تر گفت: خودت میجدی

 ذارم.نمی

هام رو به هم فشار دادم و به جلیل چشم دوختم. لب

جلیل دوباره پرسید: بچه رو صحیح و سالم تحویل 

 دی یا نه؟می

شد. حتی صدای ساعت طرف خط طوالنی مکث اون

شنیدیم که داشت گذر زمان رو یادآوری دیواری رو می

 کرد. رادین باالخره جواب داد: نه!می

نفسم رو بیرون دادم و جلیل گفت: چه بد که داره 

 شنوه.می

ای، تماس رو قطع کرد و به من چشم و با پوزخند دیگه

دوخت. صدای سردش به گوشم خورد: ارزشت رو 

 دیدی؟
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ای دونستم، چیز تازهقبل ارزشم رو میمن از  -

نمک نیست. فقط یادم رفت بگم غذاش رو بی

 بخوره!

اخم کوچیکی از دقت روی پیشونی جلیل افتاد و لیانا با 

ی بیرون طرف در رفت. لحظهی آخرم بهشنیدن جمله

 رفتن، سری برام تکون داد.
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نمک بی جلیل به جلو خم شد و پرسید: غذاش رو

 بخوره؟

 مشکل فشار خون داره. -

 نگرانشی؟! -
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های اطرافشم. فشارش که آره. درواقع نگران آدم -

آره... دیگه کنترل کردنش کار زنه باال، جوش میمی

 هرکسی نیست.

های باز خیره شده بود و احتماالً توی سرش با لب

کرد. قفل میزان احمق بودن من رو محاسبه می

تر نشستم. گفت: فکر کردم و راحت هام رو بازدست

 کنم؟شه؟ آزادت میکنی تهش چی میمی

 شما نه. -

ی بیرون خونه به گوشمون خورد. صدایی از محوطه

مردها به هم نگاه کردند. رو به جلیل ادامه دادم: 

 کنه.دیگه آزاد مییکی

ابروی جلیل پرید و از جا بلند شد. صداهای بیرون در 

 به مردها اشاره زد و من رو نشون بیشتر شده بود. فوراً

ی داد. مردها طرفم اومدند و ناگهان در اتاق با ضربه
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های جلیل توی قاب در محکمی باز شد. یکی از آدم

 خـ...ظاهر شد و گفت: جلیل

اش خورد، حرفش رو ای که از پشت به سینهو گلوله

قطع کرد. از جا پریدم. مرد جلوی در روی زمین افتاد و 

رش صورت رادین پیدا شد. نفس عمیقی پشت س

کشیدم. جلیل سالحش رو جلوش گرفت و رو به مردها 

 داد زد: بگیریدش.

و وقتی مردها از جاشون تکون نخوردند، سالح رو 

طرف بالکن رفت. بلند عقب بهسمت من گرفت و عقب

 گفت: کسی جلو نیاد!

دونستم جلیل حتماً شلیک اومد. میولی رادین جلو می

نه، روی زمین نشستم و سرم رو پشت میز و کمی

ها قایم کردم. شلیک کرد و صدای برخورد صندلی

ی صندلی بلند شد. جیغ کشیدم. جلیل گلوله با پایه
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های خودش رو توی بالکن انداخت و شلیک

نتیجه موند. سرهم رادین به شیشه و پنجره بیپشت

گه های بالکن پریده بود و برای دور نجلیل پشت نرده

کرد. رادین هدف شلیک میداشتن رادین از پنجره، بی

ها چسبیده بود. سجاد و مرد به دیوار بغل شیشه

 ای وارد اتاق شدند. رادین داد زد: برید تو حیاط.دیگه

طرف سرعت برگشتند. به باال سرک کشیدم. اونبه

پنجره پیدا بود. جلیل پایین پریده بود. بلند شدم. 

ها گذشت و خودش رو شیشهروی خردهرادین هم از 

توی بالکن انداخت. پشت نرده پرید. به همون طرف 

 دویدم و گفتم: تو نرو رادین.

 برو تو. -

 رادین! -

 بیرون نیا. یه گوشه بمون. نترس. -
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ها ها شد. دلم طاقت نیاورد و سمت نردهو آویزون نرده

وپا روی رفتم. به پایین نگاه کردم. رادین چهاردست

زمین افتاده بود. جلیل با کمک دو نفر دیگه، توی 

داد. انگار زخمی دوید و بازوش رو فشار میمحوطه می

 رفتند.طرف یه ماشین میشده بود. داشتند به
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سر چرخوندم. سجاد از خونه بیرون اومد و شروع به 

شلیک سمت جلیل کرد. دو مرد کنار جلیل، طرف سجاد 

کردند و سجاد داخل خونه پناه برد. رادین شلیک 

وجور کرد و شروع کرد به دویدن. یکی خودش رو جمع

از مردها، پشت فرمون بنز سیاه پریده بود و مرد دوم 

خودش رو سپر جلیل کرده بود. همون لحظه چشمم به 
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دوید. لیانا بلند صداش طرف جلیل میتیمی افتاد که به

ود و اصالً متوجه خطر نبود. زد؛ ولی انگار بچه ترسیده ب

رادین پشت درختی پناه گرفت و دست از شلیک 

ای ایستاده بود و مدام برداشت. لیانا کنار ماشین دیگه

زد. توی اون رستوران با هم حرف تیمی رو صدا می

ی زدیم و تصمیم گرفتیم که اگر مطمئن شد من عمه

ش ی پسرتیمی هستم، کمکم کنه. گفته بود که از آینده

ترسه. گفته بود جلیل برای کشوندن کنار جلیل می

اش فرهاد سمت خودش، تیمی رو نگه داشته. لیانا بچه

خواست و من تموم شدن این ماجرا رو. توی رو می

ی سخت، هردو مجبور بودیم که به هم اون لحظه

اعتماد کنیم. کافی بود من رو به جلیل لو بده و مخفیانه 

رادین برای نجات من بیاد و  با رادین تماس بگیره تا

تیمی رو تحویلش بده. از بین بردن کسی مثل جلیل، 

 فقط از داخل تشکیالت خودش ممکن بود.
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تیمی خودش رو بغل جلیل انداخت و جلیل جلوش خم 

جا توی سکوت فرو رفت. نه شد. برای چند لحظه، همه

شد. محوطه ای شلیک میزد و نه گلولهکسی حرفی می

رسید وسط بیابونیم. بود و به نظر می دروپیکربی

داد که های ته محوطه، اجازه نمیها و آلونکدرخت

ترسیدم کار جاده رو ببینم. به رادین چشم دوختم. می

ای کنه. به خودم اومدم و طرف اتاق پا تند احمقانه

کردم. چشمم به دست خونیم افتاد. نرده خونی بود؛ 

شد. بیرون زدم میخون جلیل. داخل اتاق کسی دیده ن

ای که بدون صدای شلیک و توی راهرو دویدم. هر ثانیه

برد. تری فرو میگذشت، من رو توی وحشت عمیقمی

ترسیدم روزی برسه که به شنیدن این صداها می

ی پایین رسوندم که عادت کنم. خودم رو به طبقه

هوش اطراف هال و راهروی تر بود. چند نفر بیتاریک

ه بودند. چند نفر توی سالن نشسته بودند و پایین افتاد
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هایی هستند که با لیانا همکاری مشخص بود از آدم

مون رو عملی کنیم. توی رستوران از کردند تا نقشه

لشکر دور تونه سیاهیلیانا مطمئن شده بودم که می

جلیل رو سمت خودش بکشونه. جلیل دیگه پیر شده 

د روی قدرت دونستند تا ابها میبود و این آدم

مونه. سرعتم رو بیشتر کردم. سجاد همراه سه نفر نمی

دیگه، جلوی خروجی ایستاده بود. بهشون رسیدم و 

 پرسیدم: چی شد؟
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سجاد دستی به موهای بورش کشید و جواب داد: بچه 

 رو گرفته.

 رادین؟ -
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 داتسون. -

جاد طرف در دویدم. سقلبم شروع به کوبیدن کرد و به

جلوم رو گرفت؛ ولی بیرون زدم و به جلیل خیره شدم 

ی دستش انداخته بود. که گردن تیمی رو توی حلقه

دادم که کرد. بهش حق میلیانا زانو زده بود و گریه می

ای مثل من، من رو بین پدرشوهری مثل جلیل و غریبه

انتخاب کنه. رادین با سالح توی دست، نزدیک جلیل 

شون رو چهار مرد دیگه هم اسلحههایستاده بود و س

طرف جلیل و مرد کناریش گرفته بودند. رادین سکوت 

رو شکست: یه کاری با همه کردی که همین دو نفر 

کنی، دورت برات موندند. تا فهمیدند داری سقوط می

 رو خالی کردند.
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ی باختهجلیل تکونی خورد و نگاهی به صورت رنگ

ل گفت: تیم اصلیم ایران تیمی، قلبم رو مچاله کرد. جلی

 نیستند!

آره. نصفشون تو ترکیه با پلیس همکاری کردند.  -

 تحت تعقیبی! 

 شه!دونی چی میبگو بکشند عقب؛ وگرنه می -

ی لیانا بیشتر شد. رادین به سر تیمی نگاه کرد. گریه

ها برای انتقام صبر کرده بود. مطمئن بودم که سال

ی تو تموم ل رو داد: دورهتونه کوتاه بیاد. جواب جلینمی

ات پشتت رو خالی کردند! مرگت رو شده. حتی خانواده

 قبول کن!

جلیل پوزخند زد و من آب دهانم رو قورت دادم. لیانا به 

التماس افتاد. قدمی برداشتم. جلیل داد زد: من تنها 

 میرم. بکشید عقب!نمی
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رادین ساکت شد. جلیل اضافه کرد: تو بهتر از همه 

 ام!! بکش عقب!ی که جدیدونمی

 قدم شد: بچه رو ول کن.لب باز کردم؛ اما رادین پیش

 برید عقب! -

به صورت رادین خیره شدم که ماتش برده بود. تکونی 

به سالحش داد و دست دومش رو هم سمت سالح برد 

هام هام رو جلوی لبتر نگه داشت. دستو محکم

 No No Noگذاشتم و فشار دادم. لیانا داد زد: 

هام سرازیر شد و خواستم جلوتر برم تا رادین با اشک

دیدن من، تصمیم درست بگیره؛ اما در کمال ناباوریم، 

 خب... بچه رو ول کن!خودش به حرف اومد: خیله

ها رو زمین رو به مردهای دیگه اشاره زد که سالح

بذارند. مردها همین کار رو کردند و بین درخت و 

محوطه پنهان شدند. محافظ جلیل های اطراف بشکه
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آهسته ازش فاصله گرفت و در ماشین رو براش آهسته

باز کرد. تیمی جیغ کشید و لیانا ناله کرد. روی صورتم 

دست کشیدم. جلیل توی ماشین نشست. هنوز تیمی 

شد. دستم رو ول نکرده بود و کمر بچه داشت اذیت می

جلو  رو روی گلوم گذاشتم و صورتم جمع شد. محافظ

نشست، جلیل بچه رو هل داد و فوراً در رو بست. 

بالفاصله ماشین راه افتاد و گازش رو گرفت. از ترس 

 زیر گرفتن تیمی، من و لیانا جیغ زدیم و دویدیم.

 42فصل_خورده_خط#

 

. 

رادین که نزدیکش بود، سالح رو انداخت و طرفش 

دوید. از روی زمین بلندش کرد. تیمی که انگار توی 

بود، با هر دو دست به پاهای رادین چسبید. من شوک 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

و لیانا به رادین رسیدیم. رادین دستش رو دورم 

اش تکیه دادم. مردها بیرون انداخت. سرم رو به سینه

اومده بودند. با رفتن جلیل، اطراف امن شده بود. نفس 

راحتی کشیدم و عقب رفتم. روی موهای تیمی دست 

هاش رو د. لیانا شونهآورگذاشتم. سرش رو باال نمی

نگه داشت و شروع کرد به حرف زدن باهاش؛ ولی 

چرخوند. زمزمه کردم داد و نه سر میتیمی نه جواب می

لیانا با گریه گفت: انتظار نداشت. جلیل «. ترسیده»

 خوب بود همیشه.

و دوباره سعی کرد تیمی رو آروم کنه. به صورت 

یمی کمی از تمضطرب رادین نگاه کردم که دست

هاش رو زیر بازوهای تیمی انداخت و نداشت. دست

توی بغل بلندش کرد. تیمی دوباره به گردن رادین 

های لیانا رو های من پر شد. شونهچسبید و چشم

گرفتم که آرومش کنم. حالش داغون بود و بدنش 
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لرزید. رادین همراه تیمی ازمون فاصله گرفت. رو به می

 شه. ترسیده.میلیانا گفتم: االن حالش خوب 

بغلش کردم. با بغض به تیمی توی بغل رادین نگاه 

کرد. دقایق تلخی که گذرونده بودیم، دوباره توی می

ذهنم مرور شد. جلیل یه روانی ضداجتماع بود که وقتی 

کس و اومد، اهمیتی به هیچپای جونش وسط می

داد. حاال مثل یه بمب ساعتی اون بیرون چیز نمیهیچ

ید. آه کشیدم و به رادین چشم دوختم که چرخول می

تابی لیانا باال زد. بیخیال دنیا، توی محوطه قدم میبی

زمان گفتم: االن گرفته بود. طرف رادین راه افتادم و هم

 آرم.تیمی رو می

به رادین رسیدم و با دست لرزون بازوش رو گرفتم. 

 طرفم چرخید. گفتم: رادین، خوبی؟
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مت بازوی تیمی رفت که سر تکون داد. دستم س

تر چسبید. همون لحظه صدای برگردونمش. محکم

 جدی و آروم رادین به گوشم خورد: دست نزن.

تر ادامه داد: این رو نگه به صورتش نگاه کردم. جدی

 داریم.می

 زحمت باز شد: چی؟هام بهوواج موندم و لبهاج

 ش داریم کمند.نگه -

 رادین! -

های رادین رو از دور شونههای تیمی سعی کردم دست

 خواد بره.باز کنم. رادین دوباره گفت: نمی

 رادین، مادرش اونجاست! -

با دست لیانا رو نشون دادم. رادین با سر رد کرد و 

دونستم خود رادین عقب رفت. دنبالش رفتم. میعقب
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هم مثل تیمی توی شوکه. انگار با دیدن جلیل، دانیال 

 د. حال خودم هم بهتر نبود.درونش دوباره بیدار شده بو
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 نفسی گرفتم و آهسته گفتم: رادین، آروم باش.

 آرومم. -

 این بچه پدر و مادر داره. -

 خواد بره. دوست منه.نمی -

 اته.دوستت نیست، برادرزاده -

تر رفت و من با آرامش بیشتر، باالخره اون رادین عقب

: من و تو باید آهو رو شنیدچیزی رو گفتم که باید می

 بزرگ کنیم.
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 آهو؟! -

 ی خودمون.بچه -

از حرکت ایستاد. جلوتر رفتم و دستش رو گرفتم. 

طرف دلم بردم و با لبخند ادامه دادم: آدم به به

 هاش.چسبه، نه به نداشتههاش میداشته

دستش روی شکمم حرکت کرد و پلک زد. نگاهش 

وآمد بود. با تکون رفتروی صورت من و دستش در 

سر تأیید کردم. به شکمم خیره شد. تیمی سر چرخوند 

ی کسی و به من نگاه کرد. پی حرف رو گرفتم: ما بچه

 داریم. تو جلیل نیستی.رو نگه نمی

 آهو... -

 آره. ما خودمون بچه داریم. -

به لیانا اشاره زدم که جلو بیاد. نزدیک شد و تیمی رو 

دراومده بود، از رادین گرفت. تیمی به که حاال از شوک 
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دونم لیانا چسبید و لیانا با تکون سر گفت: ممنون. نمی

 چه حرفی بگم.

رادین سر تکون داد و من جواب دادم: دراصل من 

کردی، اگر شانس هام رو باور نمیممنونم. اگر حرف

ریخت. اگر ردیابم رو هم میچیز بهدادی، همهنمی

ردی، اگر به رادین پیام کموقع روشن نمیبه

 دادی...نمی

خوام تموم بشه و بریم. از این وضع فقط می -

 خسته هستم.

تونستم تصور با صورت گرفته به اطراف نگاه کرد. می

کنم زندگی با جلیل چقدر زجرآوره. نیازی به توضیح 

بیشتر لیانا نبود. لیانا همراه تیمی سمت ماشینش رفت 

که نگاه ماتش هنوز به طرف رادین چرخیدم و من به
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تری بهت خواستم یه جور رمانتیکمن بود. گفتم: می

 بگم اما...

 مونی؟این یعنی با من می -

شیم، تو دار میابروم باال رفت و تشر زدم: داریم بچه

 پرسی؟!همچین چیزی می

 خوای با من بمونی؟می -

 دونم واهلل!نمی -

 ذارم بری کمند.من دیگه نمی -

 رسانیت!کردم و گفتم: ممنون از اطالع نفسم رو فوت

سمت خونه چرخیدم و بعد از چند قدم، اضافه کردم: و 

 زدگیت!همه ذوقممنون از این

ای بهش، به غرهنگاهی به عقب انداختم و با چشم

راهم ادامه دادم. رادین هنوز هم توی شوک بود. بعد از 
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بلبشوی چند دقیقه پیش، سرما رو بیشتر از همیشه 

کردم و بدنم به لرز افتاده بود. مردها توی می حس

محوطه پخش شده بودند و لیانا پشت فرمون دست 

چیز تموم شده بود؛ اما من از نظر همهداد. بهتکون می

 چیزی مطمئن نبودم.
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مانیتور چشم کردم که به دکتر نگاه میبه صورت خانم

داد. دوخته بود و دستگاه رو روی پوستم حرکت می

بینم. رحم آماده است. لبخند زد و گفت: مشکلی نمی

 جنین طبیعیه.
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 صدای رادین به گوشمون خورد: آهو.

دکتر خندید. آشنای خانوادگیشون بود و ظاهراً به مریم 

کرد. رادین از صندلیش بلند شد و دریا هم رسیدگی می

تخت ایستاد. دوباره به مانیتور نگاه کردم و و کنار 

ناخودآگاه لبخند روی صورتم نشست. چیز خاصی 

دیدم. آهو کجا قایم شده بود؟ رادین دستش رو نمی

کنار صورتم گذاشت. نگاهم رو برگردوندم. به 

هام خیره شد. دکتر به معاینه ادامه دادم و چشم

رو  دونستم. کل نتهایی کرد که از قبل میتوصیه

دونستم چی خوبه و چی زیرورو کرده بودم و دیگه می

ی دستمال که جعبهبد. دستگاه رو عقب برد و درحالی

ذاشت، گفت: من بیرونم. یه سری ویتامین رو جلوم می

 نویسم.و آهن می
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تاریک پشت دفترش سر تکون دادیم. از اتاق نیمه

بیرون رفت. رادین جلوتر اومد و قبل از من، چند 

ال کشید. امروز حسابی موجه پوشیده بود و من دستم

نداخت که توی شرکت کار رو یاد روزهایی می

کردیم و من مسئول دفترش بودم. وقتی اوضاع می

هم نریخته بود. دستکشش رو درآورد و هنوز به

ها رو به ژل خنک روی پوستم کشید. به صورت دستمال

ت آرومش نگاه کردم و گفتم: باید براش اتاق درس

 کنیم؛ ولی هنوز خونه نداریم!

 خوای؟ای میجور خونهچه -

 ی امن.یه خونه -

هام نگاه کرد. دستش متوقف شد و دوباره به چشم

جا خیلی صریح گفت: با وجود داتسون اون بیرون، هیچ

 امن نیست.
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خیال شدنش نشده حتی شنیدن حاملگی من، باعث بی

ان رو از رحمان بود. آه کشیدم. ادامه داد: همون آپارتم

 بخرم؟

شونه باال انداختم. دوباره مشغول پاک کردن ژل شد و 

ی دستمال رو توی سطل انداخت. کمک کرد که لبه

 تخت بشینم. دوباره پرسید: بخرم؟

های کف دادم. لباسم رو مرتب نگاهم رو به سرامیک

کرد. مشغول بستن زیپم شد و گفت: یه جای دیگه؟... 

 های مادرت؟طرف

ش کردم و گفتم: برگردیم ویالی بابات. تنها نگاه

 نمونیم.

 ی دریا و دارا رو ندارم.حوصله -

 فهمند برادرشونی.باالخره که می -
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هاش داد و دکمه رو بست. پشت حرکتی به لب

هاش روی پوست شکمم نشست. آهسته انگشت

حرکتشون داد و باالتر آورد. نفس عمیقی کشیدم. 

 پرسید: هوس چیزی نکردی؟

 لبخند کوچیکی زدم و گفتم: نه.

 هیچی؟ -

 سیرم. -

 من چی؟ -

صورتش رو جلو آورد. ذهنم مغشوش بود. هنوز تکلیف 

هاش روی دونستم. جلوتر اومد و لبزندگیم رو نمی

اش ام نشست. دور نشد. پیشونیم رو به گونهگونه

 چسبوندم.
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نستم. اینکه دوسردرگم بودم؛ اما یه چیزی رو خوب می

ای که داشت، با وجود کارهایی که کرده بود و گذشته

هام رو بستم و به خواستم ازش جدا بشم. پلکنمی

هاش کنار صورتم گوش دادم. آهسته به حرف نفس

 اومدم: اصالً بیا بریم.

 کجا؟ -

 یه جایی که کسی پیدامون نکنه. -

هاش خیره شدم. جواب سرم رو عقب بردم و به چشم

هام رو مرتب کردم. دکتر نداد. سر تکون دادم و لباس

نسخه رو تحویلمون داد. تشکر کردیم و بیرون رفتیم. 

جلوی در ساختمون مطب، چشمم به ماشین فاتح افتاد. 

اش با دیدن ما، سمت در ماشین رفت و بازش راننده
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روی طرفمون توی پیادهکرد. فاتح بیرون اومد. به

کردم. جواب داد و گفت: از  عریض راه افتاد. سالم

 مَری شنیدم رادین آدرس اینجا رو خواسته.

نگاهش رو روی سرتاپام چرخوند و پرسید: اون دو 

 روزی که دست داتسون بودی، چیزی شده؟!

صورتش جدی بود و لحنش سرسخت. تکرار کرد: 

 گید؟چیزی شده به من نمی

 نیومدیم.خاطر اون با تکون سر رد کردم و گفتم: نه. به

 اتفاقی که نیفتاده؟ -

جای من، رادین جواب داد: اگر اتفاقی افتاده بود، من به

 کردم بره؟!ولش می

 پس؟ -
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ای به من، صورتش باز شد و نفسی با نگاه دوباره

گرفت. دستی به موهاش کشید و با آرامش بیشتری 

 گفت: مبارک باشه دخترم.

ردنم تشکر کردم. ناگهان زیر خنده زد و برای بغل ک

های جلو اومد. رادین با اکراه بازوم رو ول کرد. دست

فاتح دورم حلقه شد و کنار گوشم گفت: باالخره یه خبر 

 خوب هم شنیدیم.

عقب رفت. سعی کردم لبخند بزنم و فراموش کنم که 

نشدنی خاطر یه اشتباه جبرانها بهی این اتفاقهمه

دست  خواست ازتوی جوونی فاتح بوده. دیگه دلم نمی

کسی دلخور باشم. لبخند فاتح محو شد و رو به من 

 گفت: کاش تو شرایط بهتری بودیم.

طرف رادین چرخید و خواست بغلش کنه که رادین به

فوراً خودش رو کنار کشید و روش رو برگردوند. به 
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های منتظر فاتح نگاه کردم و دلم سوخت. چشم

ن من ای به بازوی رادین زد و چیزی نگفت. رادیضربه

که رو طرف ماشین خودش کشید و فاتح درحالی

خواید بگید دو روز پیش اومد، گفت: نمیدنبالمون می

 چی شد؟

ایستادیم و سمتش برگشتیم. پرسید: وقتی تونستی 

 عروسش رو بکشی طرف خودت...

رادین وسط حرفش پرید: عروسم! باید بگی 

 «.عروسم»

و فقط  هاش رو بست و باز کرد. بحث نکردفاتح پلک

گفت: چی شد که داتسون دررفت؟ اون همه لشکر 

 برده بودی!

ای به نجات جون رادین جواب نداد. ظاهراً هیچ اشاره

خواستم برخالف میلش حرفی تیمی نکرده بود. نمی
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که طرف ماشین بزنم. ساعدش رو گرفتم و درحالی

بردم، گفتم: مهم نیست. فعالً زخمی شده، یه گوشه می

 شه.مخفی می

 سرمون گفت: زخمی شده؟!فاتح از پشت
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این بار فقط رادین طرفش چرخید. به راهم سمت 

ماشین ادامه دادم. به در ماشین تکیه زدم و نگاهشون 

کردم که به هم خیره بودند. رادین پرسید: چی 

 دونی؟می

دونی، فاتح ابرویی باال داد. رادین اصرار کرد: اگر می

 بگو.
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دونم ی کتش رو مرتب کرد و جواب داد: مییقه فاتح

 دکتری که ممکنه درمونش کرده باشه، کیه.

به آسمون صاف باالی سر نگاه کردم و آه کشیدم. 

اش رو بگیره: این دکتری همین کافی بود تا رادین پی

 کنم؟گی کجاست؟ همونیه که من فکر میکه می

 ه.رنه نه. اون نیست. داتسون پیش هرکسی نمی -

 کجاست؟ -

نگاهشون کردم و فاتح به ماشین پشتم اشاره کرد. به 

 رادین گفت: بشین بریم.

 سریع مخالفت کردم: نه! کجا؟

 رادین چرخید و گفت: تو با اون ماشین برو خونه.

 دیگه چی؟! -
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ام رو از ماشین گرفتم و ادامه دادم: اگر انتقامی تکیه

زخمی شد و هم بود، گرفتی. مقصودی که مرد، جلیل که 

هاش دست پلیسه، دالرهاش دست تو. فرار کرد. جنس

 خواید؟ش شدند، دیگه چی میاش علیهخانواده

ای نداریم. اون تر گفت: چارهفاتح جلوتر اومد و آهسته

 شینه.االن گرگ زخمیه. ساکت نمی

ها سر پا فقط دو نفر دورش بودند، به این زودی -

 شه.نمی

ی ها و دالرها سکهاون جنس شناسی.تو اون رو نمی -

 ته جیبشه.

جوری که بدتر آب دهانم رو قورت دادم و گفتم: این

شد. پیچیدن به همچنین آدمی، همه رو به کشتن 

 ده.می

 ها گذشته.دیگه از این حرف -
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های ناراضی من، سمت ماشین اومدند و جلوی چشم

سوار شدند. زیر لب لعنت فرستادم و من هم پشت 

 ر دو سریع گفتند: پیاده شو.سوار شدم. ه

تر نشستم و گفتم: من پیاده من سر جام راحت

 شم. وقتتون رو تلف نکنید.نمی

به هم نگاه کردند و رادین که پشت فرمون نشسته 

بود، نفسش رو بیرون فرستاد و روشن کرد. حداقل 

گرفتم که اینطوری کنارشون بودم و جلوشون رو می

نکنند. کمی بعد، فاتح با اشتباهات قبلیشون رو تکرار 

سامی تماس گرفت که اون هم بیاد. سوال توی ذهنم 

 شناسید؟دونه این دکتر رو میرو پرسیدم: جلیل می

فاتح نگاهی به عقب انداخت و جواب داد: نه. من 

کردم... به فرهاد تحقیق میاتفاقی فهمیدم، وقتی راجع

 شناسه.این دکتر اصالً من رو نمی
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ای پرسیدم و نه رادین. فاتح گهنه من سوال دی

ونشون یه ساختمون پزشکان رو داد. همین که نام

رادین نزدیک ساختمون پارک کرد، زودتر از بقیه پیاده 

شدم. ساختمون بزرگ و معتبری بود. کی فکرش رو 

کرد یکی از دکترهاش به آشغالی مثل جلیل می

سرویس بده. با تأسف سر تکون دادم. رادین و فاتح 

ت به پشت کمرهاشون برده بودند که با کت دس

پوشیده شده بود. فکر اینکه توی همچین جایی وسط 

شهر سالح روی سر کسی بذارند، به مغزم خطور 

 کرد.نمی
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ای که گوشهدست رادین رو گرفتم و درحالی

 کاریه!کشیدم، گفتم: آروم باش. این چهمی

نی خودش داوطلبانه کسر کج کرد و گفت: فکر می

 زنه؟چه میچه

سرم رو جلوتر بردم و صدام رو پایین آوردم: اول 

 باهاش صحبت کن.

 فایده نداره. -

 های دانیاله.ها حرفاین -

دوباره اخم کرد؛ مثل هربار که اسم دانیال وسط 

خواد یه وحشی مثل اومد. ادامه دادم: دانیال میمی

یل کنه. اینجا خواد تو رو شبیه جلجلیل بشه. می

 ساختمون پزشکانه، کلت رو بذار کنار!

 فکر کردی با کی طرفیم؟ گُل ببرم تو؟ -



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

 حداقل اینجا نه. -

با سر رد کرد و من گفتم: کلی مریض و کادر درمان تو 

 این ساختمونه.

- ... 

تکلیف من رو روشن کن. بابای این بچه رادینه یا  -

 دانیال؟!

دیدم. چیزی زمزمه کرد و با هاش رو رد فشار دندون

شده، رو به فاتح گفت: های نصبنگاهی به من و تابلو

 تو بمون تو ماشین.

 ولی... -

 کنیم.ما حلش می -

من رو نشون داد و دستش رو از کمرش دور کرد. با 

تری همراهش وارد ساختمون شدم. خیال راحت
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موبایلش زنگ خورد و مشغول صحبت با سامی شد. 

سراغ تابلوهای راهنما رفتم و اسمی که فاتح برده من 

رفتیم. رادین ی سوم میبود رو پیدا کردم. باید به طبقه

دنبالم اومد. آسانسور و راهروها شلوغ بود. وقت قبلی 

ها، سالن انتظار دکتر رو پر کرده نداشتیم و مریض

ی در ایستادیم. به درودیوار آبی و بودند. توی آستانه

کردم و جمع ایستاده و نشسته رو از نظر  سفید نگاه

 گذروندم. صدای رادین از کنارم اومد: خب؟!... بفرما!

کرد. پشت سر چرخوندم. با ابروی باالرفته نگاهم می

کار خواستی چهچشم نازک کردم و گفتم: مثالً تو می

 کنی؟ تفنگ بذاری رو سر یکی، نوبتش رو بده به تو؟

دی نیست... ولی من لبخند کجی زد و گفت: فکر ب

 خواستم رو سر منشی بذارم!می
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و جلو افتاد و وارد شد. دنبالش رفتم و آستینش رو 

کشیدم که همچین کاری نکنه. مستقیم سمت میز 

داشت. همین که رسید، دختر جوون منشی قدم برمی

سفیدپوش سرش رو از مانیتور جلوش بلند کرد و به 

د. من صورت رادین چشم دوخت. لبخند محوی ز

شناختم. اخمی بین ابروهام جور لبخندها رو میاین

های نوت روی افتاد و رادین رو کنار زدم. یکی از برگه

ی میز رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن کلمه

طرف دختر گرفتم و گفتم: اگر برگه رو به«. داتسون»

ممکنه این کاغذ رو برای آقای دکتر ببرید، خودشون 

 رو ببینند. خواند که مامی

دختر برگه رو گرفت و سروته کرد. روش رو خوند و 

 گفت: متوجه نشدم!

 شه.دکتر متوجه می -
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هرحال باید وقت ویزیت داشته باشید. بین مریض به -

 نداریم.

 شما این رو نشون بده. -

 خانوم عزیز، امکانش نیست. این چی هست اصالً؟! -

القات دونند. ماین بار رادین گفت: خودشون می

 اضطراریه. فقط اطالع بدید.
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کردند. دختر نگاهی چپ نگاه میهای دیگه چپمریض

 به هیکل رادین انداخت و پرسید: آقای؟

 رادین همتی. -
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دختر سری تکون داد و من نگاه چپی به رادین 

انداختم. شونه باال داد. دختر داخل رفت و به سی ثانیه 

 د. فوراً گفت: بفرمایید.نکشید که بیرون اوم

زنی اعتراض کرد؛ اما من و رادین وارد اتاق دکتر 

سال خوشتیپ، پشت میزش ایستاده شدیم. مرد میان

بود. رادین در رو نبست تا مریض توی اتاق بیرون بره. 

های بلند طرف میز دکتر رفت. دکتر رو به مریض با قدم

ه هم روزدرمیون زده بشه، ده جلسها یکگفت: آمپول

فیزیوتراپی نوشتم. تموم شد، دوباره بیاید، پیشرفت رو 

 بررسی کنیم.

مرد همراه نسخه بیرون رفت و دکتر بالفاصله بعد از 

بسته شدن در، رادین رو مخاطب قرار داد: من متوجه 

 منظورتون نشدم.

 پس چرا راهمون دادی؟ -
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 خواستم تو محل کارم دردسر درست بشه.چون نمی -

 م خوب متوجه شدی!پس خیلی ه -

دکتر ساکت شد و نفس عمیقی کشید. رادین گفت: من 

بازی ندارم. اون بازوی داتسون رو وقت انکار و مسخره

که درمون کردی، من زخمی کرده بودم! کجا برده 

 بودنت؟

گاه کرد. رادین هاش رو به میز زد و تکیهمرد دست

ادامه داد: من اون رو نشون کردم. شده خودم هم 

 مونه.رم، زنده نمیبمی

به صورت رادین خیره شدم و آرزو کردم دست از این 

کار بکشه. دکتر گفت: من رو با سربند برده بودند. 

 دونم کجا.نمی

همه سال باهات کار کرده، بهت کسی که این -

 اطمینان داره.
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تونی حرف بکشی اگر اطمینان داره، پس نمی -

 پسرجون!

نیست که ازت محافظت کنه. دیگه وقتی بمیره، دیگه  -

 نیست که دلت رو بهش خوش کنی.

 دونم. حاال با آرامش بفرمایید بیرون.من چیزی نمی -

رادین به طرف میزش رفت و من از جا تکون خوردم. 

مرد خودش رو عقب کشید و گفت: به منشی گفتم اگر 

بیشتر از پنج دقیقه طول کشید، پلیس خبر کنه. برید 

 ها معطلند.بیرون! مریض

رادین پوزخندی زد و به من نگاه کرد. خیلی جدی 

 دی؟پرسید: حاال اجازه می

خواستم رفت. نمیظاهراً با روش من کاری پیش نمی

های پای پلیس وسط بیاد. فاتح و رادین حتماً البی

خواستم کار به اونجاها خودشون رو داشتند؛ اما نمی



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

هام رو اقبت دستبکشه. به دور و بر نگاه انداختم و ع

به طرفین باز کردم. رادین نگاهش رو از من گرفت و 

سمت در رفت. تا آخر بازش کرد و رو به دکتر گفت: 

 فکر نکنم کسی معطل باشه.

انتظار دکتر گردن کشید و به راهروی منتهی به سالن

نگاه کرد. به همون طرف رفتم. توی سالن پرنده پر 

ده بودند. سامی زیر ها خالی شی صندلیزد. همهنمی

 گلوی منشی سالح گذاشته بود.
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هاش رو شد و دستحال میدختر داشت از وحشت بی

دور خودش جمع کرده بود. سامی هلش داد. به جلو 

تلوتلو خورد. رادین سالحش رو درآورد و سمت دکتر 
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کس گرفت. دکتر گفت: من رو از کجا پیدا کردید؟ هیچ

 !دونستنمی

کنیم. چیزی وجو میما بیست ساله در موردش پرس -

 نیست که ما ندونیم. حرف بزن!

- ... 

 گیرم.وقت رو حروم نکن. تاوان هر دقیقه رو می -

- ... 

 زنم!من چیزی واسه از دست دادن ندارم، می -

طرفش رفتم و بلند دکتر همچنان الل مونده بود. به

شانسش رو  گفتم: حرف بزن دیگه، احمق نباش! تا

 بینی؟داری بگو، مگه اوضاع رو نمی

 آره.داتسون بدترش رو سرم می -

 مونه.صدای رادین بلند شد: داتسون زنده نمی
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دکتر دستی روی صورت و موهاش کشید و بعد از کمی 

دم؛ ولی اصالً تعلل، باالخره گفت: بسیارخب، آدرس می

 دونم اونجا مونده یا نه.نمی

سردی گفت: به نفعته مونده باشه؛ وگرنه رادین با لحن 

 ی طبابتت.افتم به جون پروانهمی

هاش رو به هم فشار داد و با شدت خودکاری از مرد لب

کاغذی جاخودکاری روی میز کشید. آدرس رو روی تکه

نوشت و طرف رادین گرفت. رادین کاغذ رو کشید و رو 

ا ما بری یه جای امن تبه سامی گفت: آقای دکتر رو می

 برسیم به آدرس.

هاش گرفت و پلک بست. دکتر مشتش رو جلوی لب

داد. من و سالح توی دست سامی مجال اعتراض نمی

رادین بیرون زدیم. سجاد توی سالن خالی ایستاده 

بود. رادین به داخل اتاق اشاره کرد و سجاد رفت. باید 



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

کردند تا ویزیت منشی و دکتر رو از ساختمون خارج می

ون توی ذوق نزنه. همراه رادین بیرون رفتیم. نکردنش

زد. رو به رادین هشدار داد: فاتح جلوی ماشین قدم می

 گفتی حواس سامی باشه خبر نرسونه به داتسون؟

 حواسشون هست. -

رفت، که سمت فرمون میماشین رو دور زد و درحالی

ادامه داد: اگر داتسون تا االن از اون لوکیشن نرفته 

 ره.به بعد هم نمیباشه، از این 

پشت فرمون نشست. من و فاتح هم نشستیم و من 

 کار کنی؟خوای باهاش چهپرسیدم: می

 کنه.کنم. خودش با خودش میمن کاری نمی -

نگاهی با فاتح ردوبدل کردم و رادین رو به فاتح گفت: 

ی منه، خودم حلش شماها پیاده بشید. این مسئله

 کنم.می
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ی تو نیست، جواب داد: مسئلهفاتح به جلو خیره شد و 

 ی منه.مسئله

 پیاده شو. -

ذارم؟ اون هم تو همچین کنی تنهات میفکر می -

 شرایطی؟

 من یه عمره تنهام! -

 فرهاد هم تنهاست. -

طرف صندلی فاتح چرخید و با اخم سنگینی رادین به

نگاهش کرد. صدای فاتح آروم بود: زندگی تو رو خراب 

و دزدیدم. عمرم رو با این فکرها کردم، زندگی فرهاد ر

 گذروندم. خدا من رو لعنت کنه!
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هام رو ماساژ دادم و فاتح اضافه کرد: بهت پروبال پلک

ی من رو دادم، پول زیر دست ریختم که بتونی وظیفه

انجام بدی. من ضعیف بودم، اون بال سرم اومد. 

 نخواستم تو هم ضعیف باشی.

رادین نفسش رو بیرون داد. فاتح  صداش گرفت و

خواستم نگاهش کرد و با گردن کج ادامه داد: من نمی

خواستم انقدر قوی بشی که برادر تو رو فدا کنم. می

ی من نبودی، رفیق کوچیکت رو برگردونی. تو فقط بچه

 من بودی، همدم من بودی... به من نگو پیاده شم.

اشین رو رادین سمت خیابون برگشت و بدون حرفی م

روشن کرد. روی صورتم دست کشیدم و نگاهم رو به 

بیرون دادم. رادین ماشین رو راه انداخت و گفت: این 

 ها دیگه معنی نداره.حرف
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 ات به دنیا بیاد.فهمی که بچهمعنیش رو وقتی می -

کسی جواب نداد و رادین سرعتش رو باال برد. چند 

شیشه  دقیقه بعد، پشت چراغ ایستاد و آرنجش رو به

 هات بهانه است.تر گفت: حرفتکیه داد. آروم

ام موندم. یه انتظار بچهمن فقط یه پدرم که چشم -

بینم، از زندگی سیر پدرم که وقتی دستت رو می

هایی که نبودی، من و مادرت خون شم. سالمی

 گریه کردیم.

هام رو فشار رادین دستش رو مشت کرد و من پلک

ادین دست گذاشت و دوباره ی ردادم. فاتح روی شونه

سعی کرد دلش رو به دست بیاره: خواهر و برادرت 

ی دنیا باهات بد شدند؛ چون من تو رو بیشتر از همه

 دوست داشتم.
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ها خودم رو جلو کشیدم و به رادین نگاه بین صندلی

کردم تا شاید واکنش مثبت نشون بده؛ اما خبری نبود. 

و رادین کالم رو ختم کمی بعد، ماشین دوباره راه افتاد 

کرد: اگر دنبال بخششی، من چیزی ازم نمونده که 

 ببخشم!

فاتح آه کشید و دیگه حرفی نزد. سر جام برگشتم. 

ی طبق انتظارم آدرسی که دکتر داده بود، یه خونه

های اطراف شهر بود. رادین ویالیی کوچیک، توی جاده

 ماشین رو نزدیک نبرد. زیر چند درخت دورتر از ملک

پارک کرد. کتش رو درآورد و داخل ماشین انداخت. 

هاش رو باال داد و رو به من گفت: پیاده شدیم. آستین

تره. پشت حاال که تا اینجا اومدی، تو ماشین خطرناک

 کنی.ای نمیشی، حرکت اضافهمونی، دور نمیمن می
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وآمد بود. رفتبه انتهای جاده اشاره زد که ساکت و بی

ها خزید و آهسته رد شد. به اطراف بالهسگی از کنار ز

ها راه چشم چرخوندم و بین رادین و فاتح کنار درخت

ی سیمی رسیدیم و رادین افتادم. نزدیک دروازه

سالحش رو آماده کرد. شروع کرد به بررسی موقعیت. 

یه دوربین باالی سردر قدیمی نصب بود. فاتح آهسته 

 گفت: یه ماشین پارکه.

های فنس نگاه کردم. دقیقاً همون ارهطرف دیوبه اون

ماشینی بود که جلیل همراه دو محافظش با اون رفته 

 بود. گفتم: درست اومدیم. همون ماشینه.

 آره. -

 باالی در دوربین هست. -

 رم.ها میاز دیواره -

 بینند. مطمئن نیستیم چند نفرند.می -
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شنیده شد و من از جا صدای به هم خوردن چیزی 

پریدم. یه حلب روغن به سنگ خورده بود. نفس 

عمیقی کشیدم و رادین دستم رو سمت دیواره کشید. 

هرسه پشت دیواره نشستیم و پنهان شدیم. رادین 

مشغول فکر کردن بود. گفتم: حدأقل صبر کن چند نفر 

 دیگه بیان کمک.

شه. ممکنه بزنند بیرون. جاده هم خالیه، دیر می -

 شه تعقیب کرد.نمی

فاتح با شست در ورود رو نشون داد و گفت: از در 

 برید.
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گیج نگاهش کردم. توضیح داد: من سرگرمشون 

کنم. فقط یه ماشین تو حیاطه. مگه چند نفر تو یه می

 شند؟ماشین جا می

کرد. رادین به اطراف چشم چرخوند و به رادین نگاه می

 ناکه.من دوباره اظهارنظر کردم: نه. خطر

خیز شد و رو به فاتح گفت: باشه. برو سمت رادین نیم

 پشت.

کشی رو نشون داد. فاتح های بایر دور سیمو زمین

هیکلش رو حرکت داد و حلب رو برداشت و رفت. 

طرف ملک سروصدا راه بندازه. خواست اوناحتماالً می

های رادین خواست تکون بخوره که با انگشت

، متوقف شد. نگاهم کرد. ی من به لباسششدهگره

ای گفتم: رادین، من دلم بغضم رو پس زدم و با سرفه

 زنه. صبر کنیم چند نفر بیان.شور می
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 سوئیچ رو طرفم گرفت و گفت: برو داخل شهر.

 زنم!من حرص خودم رو نمی -

تر گفت: نترس. اول هاش رو بست و باز کرد. آرومپلک

 دیم، بعد.سروگوش آب می

و بلندم کرد. دو قدم نگذشته، ساعدم رو گرفت 

ها رو نشون داد و گفت: دو ایستاد. با دست پشت سیم

 نفر افتادند زمین... کنار ماشین.

ی با دقت بیشتری به محوطه چشم انداختم. چند دبه

ریز روی زمین پخش بود. رادین بنزین و جعبه و خرده

 به حرف اومد: درگیری شده.

رش دویدم. صدای طرف در پا تند کرد. پشت سو به

ی محوطه به ها از ضلع دیگهپرتاب حلب به دیواره

هاش گوشمون خورد. رادین نزدیک در ایستاد و چشم

رو تیز کرد. این بار صدای شلیک فاتح پیچید. هیچ 
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شد. رادین العملی از داخل ملک و خونه دیده نمیعکس

با سرعت بیشتری حرکت کرد و گفت: کسی زنده 

 نیست.

 که شدیم حیاط وارد و زد لگدی ت نبود.دروازه چف

 هایوپرتخرت و درخت یه و آلونک تا دو جزبه

 محافظ دو. نداشت ایدیگه چیز کیو،باربی یزدهزنگ

 خاک روی و بودند زمین پخش ماشین کنار جلیل

 سمت مستقیم. بود پاشیده خون ماشین یوبدنه

 باز درش. کردیم حرکت محوطه وسط کوچیک یخونه

. رادین با شونه به در چوبی و آهنی سنگین کوبید بود

ای هم داشت. داخل رفتیم. نفسم که دو شیار شیشه

ی چند شورهحبس شد و به داخل چشم انداختم. دل

دقیقه پیش، حاال چندبرابر شده بود. وسط پذیرایی 

ای نبود و اسباب چرخیدیم. هیچ جنبندهپشت در می

. رادین خواست رسیدداخل خونه کهنه به نظر می
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سمت راهرویی حرکت کنه که دستش رو گرفتم و 

 گفتم: رادین، یه چیزی هست.
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رادین به من خیره شد. بوی بنزین زیر دماغم زد و 

تر از چیزی بود که رادین متوجه نشده باشه. واضح

هاش درشت شد و ناگهان از جا پرید. داد زد: تله چشم

 داده.است. یکی خبر 

طرف خروجی کشید؛ اما صدای دستم رو گرفت و به

گفت که دیر کردیم. دو مرد پشت در بسته شدن در می

شد ای مات، میایستاده بودند و از شیارهای شیشه

هاش رو دورم هاشون رو دید. رادین دستلباس

ای کشید. پشت کاناپه انداخت و من رو سمت کاناپه



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

ی رادین فرو بردم. هپناه گرفتیم. سرم رو توی سین

امون به چرخید. منتظر شلیک بیزبونم از استرس نمی

داخل خونه بودیم؛ ولی چیزی که از شکستگی پنجره 

خورده ی بنزینداخل افتاد، یه فندک روشن بود که پرده

ای کشیدم. خونه پر از رو به آتیش کشید. جیغ خفه

 آتیش  مبلمان چوبی و پرده و فرش قدیمی بود و

ای از پرده روی در افتاد و کرد. تکهت سرایت میداش

آتیش به چوب در گرفت. رادین من رو از خودش جدا 

کرد و سمت در رفت. بلند شدم و دستش رو کشیدم. 

رفتیم هم چیزی جز گلوله نصیبمون اگر بیرون می

شد. متوقف شد و سمت پنجره رفت. سعی کرد نمی

ارچه روی زمین سوخته رو کنار بزنه که پی نیمهپرده

های دیگه هم افتاد و آتیش سمت فرش و کاناپه

وجور کردم و جلو رفتم. به کشیده شد. خودم رو جمع

های بیرون پنجره نگاه انداختیم. جلیل با لباس
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های طرف شیشه بود و به صورتدست کرم، اونیک

کرد. دو مرد دیگه زنده و مات ما با پوزخند نگاه می

رادین دادی کشید و سالحش رو  سالم کنارش بودند.

هام رو گرفتم و باال آورد. شروع کرد به شلیک. گوش

های اون دو مرد بهم نخوره. خودم رو به دویدم تا گلوله

تنها اتاق خونه رسوندم که درحال سوختن با فندک 

ی ی کوچیکش درست مثل پنجرهای بود و پنجرهدیگه

د سوزوندن پذیرایی، روکوب دزدگیر داشت. واقعاً قص

هاش خواست از دشمنما رو داشتند. انگار جلیل می

 زهرچشم بگیره.

صدای شلیک قطع شده بود. به بیرون برگشتم. رادین 

ها خیره شده بود. های آویزون به پشت شیشهبا دست

های فاتح رو از پشت ای دستجلوتر رفتم. مرد دیگه

اد. دها داشت به جلو هلش میبسته بود. یکی از محافظ

ام رفت. رادین سالح هام باز شد و دستم روی سینهلب
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رو باال گرفت و سمت جلیل شلیک کرد؛ اما خالی بود. 

هاش ای توی جیبهای دیگهدنبال خشاب و گلوله

طرف گرفت. گشت. تموم کرده بود. جلیل کلتش رو این

سمت رادین رفتم که حرکتش بدم. بازوش رو کشیدم؛ 

ای خورد. جلیل خندهو تکون نمی ولی مبهوت مونده بود

تحویل داد و قلب من رو از نفرت پر کرد. بازوی رادین 

لرزید. بهش چسبیدم و اسمش رو صدا توی دستم می

ای زدم. جلیل کلت رو سمت فاتح گرفت و من ناله

 کردم.
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داد. نگاه فاتح به ما بود و سرش رو به طرفین تکون می

دستمالی توی دهانش فرو کرده بودند. محافظ به ساق 
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پاهاش کوبید که روی زانو بیفته. رادین سالح توی 

هجوم  دستش رو به طرفی پرت کرد و سمت پنجره

 سوخت. داد زدم: داغه.چیز داشت میبرد. همه

 شکسته یپنجره  گیره چسبید وبا دستکش به دست

تر وبید. محکمک مشت روکوب هایمیله به. کرد باز رو

از چیزی بود که بشکنه. دود نفسم رو بند آورده بود و 

دیدم. به سرفه افتادم. رادین اطراف رو درست نمی

سمت در چوبی رفت که درحال سوختن بود. شروع کرد 

به لگد کوبیدن و کشیدن. پالتوم رو در آوردم و طرفش 

های هر هاش رو بپوشونم. سرفهرفتم که دست و شونه

ی دیدن بیشتر شده بود و دود و حرارت اجازه دومون

سوخت و هر داد. تمام مبلمان جلوی چشممون مینمی

لحظه ممکن بود کپسول گاز آشپزخونه منفجر بشه. 

گیره رو گرفت و شروع کرد به لگد زدن به رادین دست

 ی در.ی دیگهلنگه
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اومد. جز گریه ازم برنمیبغضم ترکیده بود و کاری به

فایده های رادین بیم در آهنی قفله و تالشدونستمی

است. همون لحظه صدای شلیک از بیرون به گوشمون 

ام های رادین از حرکت ایستاد. گریهخورد و دست

هام رو دور رادین انداختم. پاهاش بیشتر شد و دست

جا روی زمین نشست. کنارش سست شد و همون

ست. ام چسبوند و پلک بنشستم. صورتش رو به شونه

طرف در به گوشمون صدای حرکت ماشین از اون

رفتند. رسید. کارشون رو کرده بودند و داشتند می

سرنوشت ما هم معلوم بود. راه فراری نداشتیم. آتیش 

ترکید... ریخت، یا گاز میباال گرفته بود. یا سقف می

رادین پلک باز کرد و کوتاه گفت: من از روز اولی که 

 دیدمت، عاشقت شدم.

نشانی دوباره زیر گریه زدم و با سرفه گفتم: االن آتیش

 آد.می
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- ... 

 ردیاب روشنه، سامی تو راهه. -

- ... 

 بینند... رادین!مردم آتیش رو می -

ها دونستم تمام اینداد. من هم میجوابم رو نمی

ی ما شده بودیم چیز تموم شده بود و همهخیاالته. همه

به زبون اومدم: من  های داتسون.درس عبرت دشمن

 هم عاشقت شدم.

 اومدی. بهت گفتم راهمون جداست.نباید دنبالم می -

 رادین! -

هاش خیره شدم. بعد از مکث عقب رفتم و به چشم

شده رو باید فراموش های فراموشطوالنی گفت: آدم

 سوزی.کرد. کنارشون بمونی، می
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اش نگاه های سیاه و کشیدهحرفی نزدم. فقط به چشم

ردم که بفهمه من آدم فراموش کردن و رفتن نیستم. ک

هاش من آدم خط زدن و دوباره نوشتن نیستم. چشم

ای چرخید و اخم کوچیکی بین ابروهاش سمت دیگه

ی ظاهر شد. رد نگاهش رو دنبال کردم. به دریچه

 کرد.آشپزخونه نگاه می
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طرف دریچه هبا سرفه بلند شد. من رو هم بلند کرد و ب

هام سنگین شده بود و حرارت مثل کشید. نفس

داد. به آشپزخونه سمباده پوستم رو خراش می

رسیدیم. رادین به دریچه آویزون شد و محکم بازش 
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کرد. کوچیک بود. نه توری داشت و نه روکوب. رادین 

 داد زد: بدو کمند.

تونستم رد بشم؛ اما به سایز دریچه نگاه کردم. من می

تونست. با سر رد کردم. فوراً جلو اومد و ین نمیراد

دستم رو کشید. با خودش زیر دریچه برد. گفتم: نه. 

 این باریکه.

 شی. بجنب.تو رد می -

 من... -

 بجنب! -

 نه! -

به صورتش نگاه کردم و دوباره به گریه افتادم. 

کرد. رادین بازوهام رو نگه هام دیگه همراهی نمینفس

هام رو گرفت و م. تقال کردم. دستداشت که دور نش

 گفت: برو باال.
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 خوام.نمی -

جوری واسه همه بهتره. دانیال باالخره کنار این -

 گیره.باباش آروم می

ها پاک کردم و سرم رو باشدت هام رو با دستاشک

داد. به ی حرف زدن نمیتکون دادم. بغض اجازه

وی ی اطراف نگاه کردم. دستش رو راسباب گرگرفته

تونست شکمم گذاشت و من یاد آهو افتادم که نمی

 نفس بکشه. دوباره با سر رد کردم. گفت: زود باش.

خم شد و پاهام رو گرفت. بلندم کرد که دستم به 

ی دریچه رو گرفتم. حرارت آهن به دریچه برسه. لبه

هام رو برداشتم. با صدای گرفته پوستم خورد و دست

 خوام برم...گفتم: من نمی

 مجبوری... زود باش! -

 رادین! -
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 خدافظ. -

به صورتش نگاه کردم. شکمم رو بوسید و سرش رو 

روش گذاشت. بعد به باال هلم داد. همون موقع صدایی 

امون طرف دریچه به گوشم خورد. صدای بیاز اون

شدند. به بیرون نگاه آژیرهایی که به خونه نزدیک می

بود. رادین به در  کردم و گوش دادم. واقعاً صدای آژیر

هاش پایین اومدم. خیره شد و من با کمک شونه

هامون رو هامون دوباره برگشت و دود غلیظ نفسسرفه

به شماره انداخت. شالم رو روی بینیم گرفتم و سمت 

های پلیس و اورژانس جلوی پنجره رفتم. ماشین

چشمم بودند. سروصداها باال گرفته بود. کسی پشت 

 از در فاصله بگیرید... عقب وایسید.زد: در حرف می

چند ضربه به در خورد و در نهایت چند گلوله توی 

ها خالی شد. بعد از تقالی کوتاهی، در باز شد و دو قفل
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داشت و نفر به داخل سرک کشیدند. رادین قدم برنمی

دونستم چرا. یکی از مأمورها تشر زد: حرکت خوب می

 کنید!

ن رو نشون داد. رادین طرفمون اومد و با دست بیرو

طرف در تلوتلو خورد. مأمور بازوش رو گرفت. مرد به

طرفمون اومد که کمک ای در رو نگه داشته بود. بهدیگه

کنه. باالخره پا به بیرون خونه گذاشتیم و من نفس 

 عمیقی کشیدم. دوباره به سرفه افتادم.
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ر توی محوطه دو ماشین پلیس توی حیاط بود. چند نف

چرخیدند و سعید درست مقابل در ایستاده بود. به می
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کرد. سکوتش رو شکست: به موقع زل نگاه میمن زل

 رسیدم.

هاش رو دورم حلقه کرد. مانع جلوتر اومد و دست

نشدم. نای هیچ کاری رو نداشتم. نگاهم سمت رادین 

کشیده شد و خواستم چیزی از پلیس بپرسم؛ اما دیدن 

ها ی سوالست جلوی پاهای رادین، جواب همهفاتح در

های سعید شل شد. به فاتح نگاه بود. لب بستم و دست

شده، کرد. سمت رادین رفتم و با صورت منقبضمی

جون فاتح هاش رو گرفتم. چشم همه به بدن بیشونه

شده پشتش، روی شکم های بستهبود که با دست

ی صورت نیمهافتاده بود. رادین روی زانو نشست و به 

اش چسبیده به خاک ی دیگهفاتح خیره شد که نیمه

وزید بود. آژیرها رو خاموش کرده بودند. باد سردی می

برد به وگوی اطراف رو میی گفتو صدای همهمه

زمینه. هزار حس مختلف به سرم هجوم آورده بود. پس
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نه حرفی برای گفتن داشتم که بتونه رادین رو آروم 

ها رو چند دقیقه اومد که عقربهستم برمیکنه، نه از د

فهمیدم تله عقب بکشم. رادین لب باز کرد: باید می

ریم سراغش. عمداً آدرس است. دکتر خبر داشت می

ی درگیری درست کرده بودند که بریم تو. داد. صحنه

 کردم...اگر نبضشون رو چک می

هرحال گلوله نفسش گرفت و من ناله کرد: به

 خوردی.می

 مرد.لی فاتح نمیو -

دلم لرزید و ساکت موندم. سعید طرفمون اومد. روی 

سرتاپای فاتح چشم چرخوند و گفت: آخرین بارت 

ندازی. اگر نرسیده بودم باشه دختر من رو تو بال می

 چی؟!
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رادین که دنبال بهانه بود، به صورت سعید خیره شد و 

ر مثل فنر از جا پرید. همون لحظه سعید ادامه داد: فک

 تونی جلوی اون در بیای؟!کردی یه نفری می

داد. روی ماشین با دست ماشین پلیس رو نشون می

زوم کردم و صورت جلیل رو داخلش تشخیص دادم. 

پس گیر افتاده بود. رادین از جا کنده شد و سمت 

ماشین پا تند کرد. سعید صداش زد و من دویدم. یکی 

و نگه داشت. از مأمورها قبل از نزدیک شدن، رادین ر

به بازوی رادین چسبیدم و آهسته کنار گوشش گفتم: 

 جلو نرو.

سوخت. صدای ای کشیدم. گلوم مینفس عمیق دیگه

صحبت مردی رو با یکی از مأمورها شنیدم: من 

ی من اینجا گزارش دادم. خواهرم برای نجات بچه

 ی من رو دزدیده بود...اومده. اون آقا بچه
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طرف صدا چرخیدم و چشمم به مرد جوونی افتاد که به

شد فهمید ی خاصش، میاز شباهتش به دارا و لهجه

کیه. برادرم برگشته بود. فرهاد برگشته بود. نگاهش به 

ی من افتاد و حرفش رو قطع کرد. برای چند ثانیه

کردیم تا اینکه من جلو رفتم و دار فقط نگاه میکش

 گفتم: من کمندم.

های بازمونده به من زل زده بود. د همچنان با لبفرها

 تکرار کردم: من کمندم. مامان رو دیدی؟

سر تکون داد و چشمش سمت سعید رفت. رو به 

 سعید گفتم: تو آوردیش.
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جلوتر رفتم. فرهاد دستش رو دراز کرد. دستم رو توی 

تونه کاری دستش گذاشتم. گفت: تموم شد. دیگه نمی

 کنه.

ی من به های خیرهحلقه شد و چشم هایی دورمدست

فرهاد رو، سمت خودش کشوند. صورت گریون مامان 

اش جلوم ظاهر شد. من رو به خودش چسبوند و گریه

اش گذاشتم و گفتم: باال گرفت. سرم رو روی شونه

 آروم باش مامان. من خوبم... خوبم... چیزیم نیست.

 هایی ماجراها اینجا بود و من سلولپس آخر همه

کردم. دوباره به ماشین پلیس خیره بدنم رو حس نمی

شدم. از مامان فاصله گرفتم و زیر لب گفتم: این فردا 

 شه!آزاد می
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کرد و توی صورتش هیچ جلیل داشت به من نگاه می

دو تا نیست. ترسی نبود. سعید گفت: جرمش یکی

 پلیس ترکیه هم دنبالشه.

 هاش؟البی -

گیره. خبرش پخش نمیهیچکس طرف بازنده رو  -

کشند کنار. داتسون تموم بشه، همه خودشون رو می

 شد.

نفسی گرفتم و دوباره طرف فرهاد برگشتم که با 

کرد و سرش رو رفته به ماشین نگاه میهمصورت توی

ی پیشونیش رو زدهداد. رگ بیرونبه طرفین تکون می

دیدم. مامان دستش رو گرفت و حرکتش داد. فرهاد می

از صورت جلیل توی ماشین پلیس برداشت و  چشم

همراه مامان راه افتاد. مامان داشت سمت فاتح 

رفت که مأمورها باالی سرش ایستاده بودند. بغضم می
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برگشت و دنبالشون رفتم. دورتر ایستادم. مامان فاتح 

 رو نشونش داد و با بغض گفت: پدرت.

. زیر گریه زدم و دور خودم چرخیدم. حالم خوب نبود

ای روی زمین گشت. گوشههام دنبال رادین میچشم

کرد. یکی خاکی نشسته بود و به جلوش خیره نگاه می

از مأمورها پشت فرمون ماشینی نشست که جلیل 

توش بود. رادین بلند شد و سمت اون ماشین رفت. 

داشت. ماشین سمت دروازه، آهسته قدم برمی

چشم ازش عقب گرفته بود و رادین بدون اینکه دنده

رفت. سمتش رفتم که برداره، رودرروی ماشین جلو می

دست سعید روی ساعدم نشست و آهسته گفت: بذار 

 به حال خودش باشه.

دوباره دستش رو دورم انداخت. مدام بهم نزدیک 

اومد توی روزی که رادین پدرش شد و من دلم نمیمی
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را از دست داده، من پدرم رو به دست بیارم و همچین 

ها دیر داشته باشم؛ اما دیگه برای این حرف حسی

 شده بود... خیلی دیر.
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کس رمقی پوش ایستاده بودیم و هیچکنار قبر ترمه

گذشت. سپاری فاتح مینداشت. هفت روز از خاک

ها هها و ضجها، اشکها و توهینودعواها، جدلجنگ

تموم شده بود. دیگه نه نایی مونده بود و نه صدایی. 

فقط یه مشت خاک خیس جلوی چشممون خودنمایی 

کرد. آه کشیدم. کنار یه کاج بلند زمستونی بودیم و می

هاش هر طرف افتاده بود. آسمون خاکستری باالی میوه
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نداخت که توی این مدت نه سر، من رو یاد رادین می

گرفت و شد، نه آروم میلی میکرد و خاگریه می

 کرد.فراموش می

های های اطراف رو از نظر گذروندم که با لباسآدم

هاشون به صدای سیاه به پایین زل زده بودند و گوش

قرآن خوندن شیخ بود. دارا و عمو و پسرعموش، چند 

های باالی شرکت، دوستفامیل و آشنا و کارمند رده

ربزرگش نشسته بود و خانوادگی، دریا که کنار ماد

سرش رو به سر زن چسبونده بود، سامی که ترانه رو 

بغل گرفته و باالی سرشون ایستاده بود، فرهاد و لیانا و 

باخته، ریحانه و مریم و های منگ و رنگتیمی با صورت

چند زن دور و برش، مامان که باالی قبر ایستاده بود و 

 رادین... رادین که نبود...
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و دنبالش گشتم. دورتر از همه، روی سر چرخوندم 

سنگ سفیدی نشسته بود و با عینک سیاه مات به 

کرد. چند گلبرگ صورتی و سفید به کت زمین نگاه می

سیاهش چسبیده بود و یکی روی موهاش. شیخ سوره 

ای حرف زد که مخاطبش رو تموم کرد و چند جمله

ها دیگه به درد ها بودند؛ اما حرفمادربزرگ و بچه

زد و ها بیرون میها از گوشخورد. حرفکسی نمی

شد. شیخ زده گم میرفت و توی فضای یخمی

کم شروع کردند هاش رو تموم کرد و آشناها کمجمله

به فاتحه خوندن و دور شدن. حالم گرفته بود و توان 

نزدیک شدن به رادین و دیدنش توی این عذاب رو 

ها دها و زننداشتم. نگاهم رو به مراسم دادم. مر

رفتند. خدمه مشغول زنان میگفتند و قدمتسلیت می

های پذیرایی بودند. دارا و عموش با پخش کردن ظرف

زدند. مامان همچنان باالی قبر ایستاده شیخ حرف می



 یریمهسا زه                                                        خط خورده  

 EXCHANGE GROUP   از یکار

های بود. طرفش رفتم و بازوش رو گرفتم. چشم

حالش رو به من دوخت و آهسته گفت: وقتی فرهاد بی

ال دیدم، فاتح رو نفرین کردم. فکر رو با این قدوبا

 کردم بگیره.نمی

دونستند؛ فاتح رفته بود و همه خودشون رو مقصر می

های آخرش توی ماشین از ذهنم پاک حتی من. حرف

کردم بتونم شد. مامان ادامه داد: فکر نمینمی

 ببخشمش.

به سمت مسیری که فرهاد و لیانا ازش رفته بودند، 

بخشش به زمان بستگی داره. حرکتش دادم و گفتم: 

شه چیز رو میاون زمان مناسبش که برسه، همه

 بخشید.
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مامان جوابی نداد. جلوی ماشین لیانا رسیدیم که 

کرد. داخلش نشسته بود و موهای تیمی رو مرتب می

اش رو از ماشین گرفت و سمتمون اومد. فرهاد تکیه

 کارهاش برگرده.مامان گفت: فرهاد باید برای 

الخروج بشم. ترسم ممنوعفرهاد اضافه کرد: می

ها به اموال پدرم... یعنی داتسون... چشم دارند. خیلی

هم ریخته. من چی بههاش تماس گرفتند. همهوکیل

 اول باید ثابت کنم ارتباطی به بیزنس داتسون ندارم.

کالفه روی صورتش دست کشید. مامان بهش 

تونی. مدارک دنیا اومدنت : میتر شد و گفتنزدیک

 دست وکیل فاتحه. شاهد داری که دزدیده شدی.

گردی شه، بعد برمیبا سر تأیید کردم و گفتم: حل می

 به زندگی عادی. نگران نباش.
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برای هزارمین بار توی این هفته، غرق صورتش شدم. 

تونه پیدات کنه، لبخند زد. گفتم: وقتی سعید گفت می

 گه.غ میکردم دروفکر می

گفت های داتسون بود. اگر اون نمیراستیاز دست -

کردم بیام. ی داتسون تموم شده، من جرئت نمیدوره

پای جون زن و پسرم وسط بود... داتسون طاقت 

کارهایی از جور مخالفتی رو نداره. من دیدم چههیچ

 آد.دستش برمی

 هاش دنبالت بیفتند.ممکنه آدم -

 رم.من با پلیس پیش می -

 البد فدایی هم داره... -

کنند. خبر دستگیریش بپیچه، همه غالف می -

 گه.طور میسعیدخان این
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مامان سری تکون داد و گفت: فقط مراقب خودت 

 باش.

شه. فرهاد نفسی گرفت و ادامه داد: من هنوز باورم نمی

گشتم. چیز زیادی از ام میکاش زودتر دنبال رد خانواده

ها نزدیکم نیست. سعید تمام این سالبچگیم یادم 

کردم پدر و مادری در بود؛ ولی... اصالً فکرش رو نمی

 کار باشه. حاال هم که رسیدم...

به قبر فاتح زل زد. سر برگردوندم و رادین رو کنار 

ترمه دیدم. همه رفته بودند و فقط اون مونده بود. رو به 

گر کمک فرهاد گفتم: هرکاری به صالحته انجام بده. ا

 بینمت.خواستی، بگو. می

دونستم حاال که پیدامون همدیگه رو بغل کردیم. می

کرده، این آخرین دیدار نیست. این تازه شروع 

چیز بود. از هم جدا شدیم و خواستم مامان رو بغل همه
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اش شدم. چرخیدم و چشمم کنم که متوجه نگاه خیره

وختش دهای خوشدیگه از کتبه سعید افتاد. با یکی

اومد. مطمئن بودم دور ایستاده بود و جلو نمی

کاروبارش جوری نیست که مو الی درزش بره و اون 

کرد رو به داتسون وصل کنه. همین خیالم رو راحت می

وجدانم بود. براش سر تکون زمان باعث عذابو هم

 دادم و مامان گفت: من گفتم بیاد من رو برسونه.

برو باال انداختم. دزدید. انگاهش رو از من می

خداحافظی کردیم و مامان طرفش رفت. من سراغ 

 رادین رفتم که همچنان تنها بود.
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کنارش نشستم. دستش با دستکش سیاه، روی ترمه 

هام سمت موهای مرتبش رفت کرد. انگشتحرکت می

و گلبرگ رو برداشت. رادین سر چرخوند و از پشت 

خواستم. هاش رو میی من چشمعینک نگاهم کرد؛ ول

 عینکش رو برداشتم و گفتم: فرهاد مجبوره برگرده.

ش همه تا االن ردش رو زدند. بیشتر بمونه نگه -

 دارند.می

 گفت.خودش هم همین رو می -

 این داتسون، هم بودنش دردسره، هم نبودنش. -

 هنوز که هست! -

ربایی و... آدمبا هزار تا جرم. مخدر و قاچاق و قتل و  -

بندند. پشتش ها رو هم بهش میاز این به بعد، نکرده

 های بقیه.قربونی واسه جرمخالی شده، گوشت
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ها خیالم رو راحت کنه... یا خواست با این حرفمی

های شاید خیال خودش رو. سر تکون دادم و چشم

ها و رادین دوباره به پایین چرخید. به گلدون

ای سیاه توی دست باد. با صدای هها و روبانشمعدون

طرف قبر ها برگشتم و دارا و دریا رو دیدم. دارا اونقدم

 نشست و گفت: باید بریم. تو شرکت مراسمه.

دریا پشتش ایستاد. رادین بدون نگاهی بهشون، 

 ی شرکتم که بیام؟کارهجواب داد: من چه

 دار!!سهام -

هاش به صورت صدای دارا پر از طعنه بود و چشم

رادین. دریا اضافه کرد: فعالً که سهام تو و پسر 

 ی بابا از ما بیشتره!ندیده

ای کردم و روی سرم دست گذاشتم. دو سه روز ناله

ها حرف انتقال بیشتر سهام فاتح به رادین پیش، وکیل
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دونستند رو زده بودند و با اینکه حاال هردوشون می

دارا پی  هضم نبود.رادین همون دانیاله، براشون قابل

قدری هست که رئیس حرف رو گرفت: سهامت اون

 مدیره بشی.هیئت

های رادین فوراً سر بلند کرد و بهش خیره شد. چشم

دارا هنوز از سوزوگداز چند دقیقه پیش سرخ بود. تلخ 

خوای خوای مشت بزنی؟!... یا میگفت: چیه؟ می

 تفنگی چیزی در بیاری؟!

 شاید نخوام رئیس بشم! -

قت روی صورت دارا نشست و رادین توضیح اخمی از د

 داد: شاید شرکت رو نخوام.

دارا سر تکون داد و پوزخندی زد. جواب داد: نخوای؟ 

دونی ی تو کار کردم؟ میدونی چند سال پشت سایهمی

کس من رو ندید؟... تو یه جوری سِمَتت چند سال هیچ
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رو دادی به من که انگار غصب کردم! داستان قهر 

 خوای؟گی نمیهاست. حاال مینوز سر زبونکردنت ه

 ام.من که یه پسردایی ساده -

ابروی دارا پرید و دریا به گریه افتاد. به باال نگاه کردم. 

نگاه ناباور دریا روی قبر کوچیک کنار قبر فاتح بود؛ قبر 

تکمون چشم چرخوند و بعد به فرهاد دانیال. روی تک

پا پا و اونماشینش اینچشم دوخت که هنوز کنار 

ی دریا بیشتر شد. به بینیش دستمال کرد. گریهمی

طرف سامی رفت که کمی دورتر کشید و بدون حرفی به

 از جمع ایستاده بود.
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ای زد و من به حرف اومدم: االن وقت دارا پوزخند دیگه

 هاست؟ شرکت و سهام و کوفت و زهرمار؟!این حرف

سهام نیست! تو سر بابای من گلوله رفته! درد من  -

 فهمی؟گلوله!... می

سرش رو با دو انگشت نشون داد. اضافه کرد: برادر 

ی زندگی من پر از دروغ فهمی؟ همهپیدا کردم، می

 کار نکنم.کار کنم، چهبوده. به من نگو چه

هاش داد و به فرهاد نگاه کرد. دست فشاری به دندون

تر تر جواب دادم: رادین ناراحترومرادین رو گرفتم و آ

 از توئه. انقدر نمک نپاش.

دارا برگشت. صورتش جمع شده بود. ادامه دادم: 

بابای من هم عضو مافیا از آب در اومده، من هم برادر 

 کار کنم؟ دردم رو سر رادین خالی کنم؟پیدا کردم، چه
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دارا روی صورتش دست کشید و ساکت شد. فرهاد 

کون داد و تیمی هم از داخل ماشین برای جمع سر ت

شروع کرد به دست تکون دادن. رادین دست بلند کرد 

و جوابش رو داد. من و دریا و ترانه هم همین کار رو 

کردیم. به دارا زل زدم تا باالخره دستش رو باال برد. 

فرهاد توی ماشین نشست و دور شد. دریا دوباره گریه 

انداخت و با نزدیک رو از سر گرفت. دارا شونه باال 

های انتهای شدن ریحانه، بلند شد. به طرف ماشین

مسیر راه افتادند. من و رادین موندیم. کمی به سکوت 

گذشت. رادین این بار به سنگ قبر دانیال خیره شده 

بود که دقیقاً بین پدر و مادرش قرار داشت. نگاه کردن 

 .آورد. گفت: اون منمطرف دلم رو به درد میبه اون

 اون دانیاله، تو رادینی. -

- ... 
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 ذارم کسی بهت زخم زبون بزنه.من دیگه نمی -

دستش رو توی جیب کتش فرو برد و بیرون آورد. 

ی مشتش رو جلوم گرفت و بازش کرد. یه مجسمه

ی توی بغلش. ی مادر و بچهتنهکوچیک دیگه بود؛ نیم

هام از دو طرف پایین کشیده شد و مجسمه رو لب

هاش شدنای روشن و براق بود. غیب. قهوهگرفتم

نی کوچولو کرد. به نیتوی این چند روز رو توجیه می

نگاه کردم که از حاال بدجور منتظرش بودم. کنار 

صورتم دست گذاشت و اشکم رو پاک کرد. به 

هاش خیره شدم. نفس عمیقی کشید و بلند شد. چشم

زد. میدستم رو گرفت و راه افتاد. آرامشش توی ذوق 

عادت به مظلوم شدنش نداشتم و حاال که هم جلیل 

کردم... حذف شده بود و هم فاتح، انگار باید عادت می

ای که به فرو رفتنش تو خودش و فکرهاش... به فاصله

ای مقابل قبر دانیال نداخت. لحظهبین خودش و دنیا می
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ایستاد. نفسی گرفتم و حرکتش دادم. توی مسیر قدم 

ها رفته بودند و فقط سجاد و مرد ماشینبرداشتیم. 

زدند. پشت ای کنار ماشین رادین پرسه میدیگه

نشستیم و من خودم رو توی بغل رادین جا کردم. 

ی توی دستم هاش رو دورم انداخت. به مجسمهدست

 خیره شدم و پرسیدم: داوود چی شد؟
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که نگاهم از همون زاویه به سمت سجاد لغزید 

 وگور شد.کرد. صداش به گوشم خورد: گمرانندگی می

 نوا چی؟ -

ور جاش رادین گفت: رفت اونسجاد حرفی نزد و به

 آب. دنبال همین بود.
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 دنبال یه چیز دیگه هم بود. -

 چی مثالً؟ -

اش ای رفتم. چونهغرهکوتاه نگاهش کردم و چشم

روی موهام نشست و من به خیابون پشت شیشه 

آهسته گفتم: خبری از امیر مقصودی  چشم دوختم.

 نیست.

 تحت نظره. رفته تو الک. -

سکوت کردم و کمی بعد، به مقصد رسیدیم. کارخونه 

همون کارخونه بود و ساختمون شرکت همون 

شده. کشیپوش و پرچمساختمون؛ اما سرتاپا سیاه

ها از ورودی ساختمون اداری کشیده شده بود تا گلتاج

پلوغ بود و کارمندها جا شلوغ. همهخود سالن اجتماعات

کس از هم به احترام فاتح، تیره پوشیده بودند. هیچ

موند. طور میدلیل مرگ خبری نداشت و باید همین
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رادین عینک آفتابی رو برداشت و من دستم رو دور 

طرف بازوش انداختم. از بین چند نفر از کارمندها به

ها سر گوییسالن راه افتادیم. رادین برای تسلیت

کردم. با نزدیک شدن به داد و من تشکر میتکون می

تر شده بود. خیلی ورودی سالن، صدای سخنران واضح

از کارمندها توی مسجد حاضر شده بودند؛ ولی مراسم 

 توی شرکت برای دارا و دریا مهم بود.

جلوی بنر بزرگ عکس فاتح ایستادیم که کنار ورودی 

ی افتادم که اینجا جمع شده قرار داشت. یاد آخرین بار

بودیم؛ مراسم شاد رونمایی و جشن. مگه چند روز 

گذشته بود؟ رادین به عکس خیره بود و حرکت 

کرد. با سر به سالن اشاره زد و گفت: تو برو. من نمی

 آم.چند دقیقه دیگه می
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قبل از شنیدن جواب من، رفت و من وارد سالن شدم. 

ی اعضای اول، کنار بقیهاین بار مستقیم طرف ردیف 

خانواده رفتم. مامان و فرهاد نیومده بودند. کنار ترانه 

های مادرش ناراحت بود و مدام نشستم که از گریه

گرفت. دستش رو توی صورت دریا رو زیرنظر می

دستم گرفتم و گفتم: مامانت حالش خوبه عزیزم. 

 نگران نباش.

 ه پیش خدا.نگاهم کرد و جواب داد: آخه بابا فاتح رفت

 آد خونه.سری تکون دادم. ادامه داد: دیگه نمی

 دونی بابا فاتح خیلی تو رو دوست داشت؟می -

 اهوم. -

 خوره.اگه زیاد غصه بخوری، اون هم غصه می -

هاش رو تکون داد و بغض کرد. موهاش رو ناز شونه

ی از دست دادن فاتح کردم. مرد پشت تریبون درباره
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ذشت. سر چرخوندم و به ته سالن زد. مدتی گحرف می

نگاه کردم. خبری از رادین نبود. گوشیم رو بیرون 

آوردم و شماره گرفتم. جواب نداد. نگاهی به ساعت 

ی شومی از ذهنم اومد. جرقهانداختم. باید تا االن می

گذشت. این روزها حسابی افسرده بود و من نباید 

 ذاشتم.تنهاش می
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بوسیدم، که دست ترانه رو میشدم و درحالیبلند 

طرف خروجی ها بهصندلی رو درست کردم و بین ردیف

راه افتادم. بیرون دوباره خلوت شده بود. رادین دیده 

دونستم کجا باید پیداش کنم و شد. خوب مینمی

سمت آسانسور رفتم ترسوند. بههمین بیشتر من رو می
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می بعد پیاده شدم و ی آخر رو زدم. کی طبقهو دکمه

ها پا تند کردم. خودم رو به در رسوندم و با روی پله

ای در، خیالم طرف شیارهای شیشهدیدن هیکلش اون

گیره رفت راحت شد. نفسی گرفتم. دستم سمت دست

شد. صداش زدم. و خواستم بازش کنم؛ اما باز نمی

چرخید و با صورت مات، به من نگاه کرد. گفتم: در رو 

 ن.باز ک

اما جلو نیومد. فقط کف دستش رو از روی پیراهنش 

برداشت و جلوش گرفت. نگاهم به سرخی دستش 

افتاد و جیغ کشیدم. همون لحظه هیکل نحس مرد 

ای توی قابِ دیدم ظاهر شد. هیکل خود جلیل با دیگه

هاشون نامرتب بود و چاقوی توی دست. یقه و دکمه

ها روی زمین افتاده بود. سالحدونستم درگیر شدند. می

رادین تلوتلو خورد و جلیل طرف سالحش رفت؛ ولی 

اش رو طرفش حمله کرد و یقهرادین با هردو دست به
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گرفت. دوباره جیغ کشیدم و صدای جیغ، من رو به 

شد. موبایل خودم آورد. در رو چند بار کشیدم، باز نمی

کار چهرو باال گرفتم و سعی کردم تمرکز کنم. باید 

های لرزون دادم؟ با دستکردم؟ باید به کی خبر میمی

ی سامی رو گرفتم و به محض وصل شدن، داد شماره

زدم: جلیل رو پشت بومه... با رادین درگیر شده... در 

 بسته است.

و قطع کرد. دوباره به « آماالن می»سامی بلند گفت 

بیرون خیره شدم. به جون هم افتاده بودند و جلیل 

صد برداشتن سالح رو داشت. شروع کردم به ور ق

گیره. از بیرون قفل شده بود. اگر رفتن با قفل و دست

تونستم بازش کنم. برای کلید توی قفل مونده بود، می

آد. به خودم سر تکون دادم و بلند گفتم: االن سامی می

 سامی خبر دادم.
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 موبایل رو به شیشه کوبیدم، ترک خورد. دوباره کوبیدم،

ی بوم شکست. درگیری باال گرفته بود و سمت لبه

رفتند. دستم رو از الی شکاف شیشه بیرون بردم و می

جای کلید، دستم طرف در،  دنبال کلید گشتم؛ اما بهاون

به قفل آویز خورد و بلند فحش دادم. فقط صدای جلیل 

دیدم. نفسم رو بیرون شد. خودشون رو نمیشنیده می

شد. گیره آویزون شدم. باز نمیدست دادم و دوباره به

دار و ها کوبیدم. جلیل با صدای خشبه آهن در و شیشه

گفت: تمام دنیا هم پشتت دربیاند، لحن پرطعنه می

تونی من رو اون تو نگه داری!... من جلیلم... من رو نمی

زدی بابام رو شد، داد مییادته؟... یادته قطار رد می

 خوام؟می
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هام رو روی هم فشار دادم. داشت خندید و من دندون

کرد. به انتهای در گردن کشیدم روی مغز رادین کار می

تا بیرون رو ببینم. باالخره توی دیدرسم اومدند. رادین 

 ی بوم کوبید و گفت: خفه شو!جلیل رو به لبه

جلیل قصد ساکت شدن نداشت. دوباره گفت: حالم از 

کنی چرا فرهاد رو خورد. فکر میهم میضعیف بودنت به

کرد. تو نگه داشتم؟ چون اون قوی بود. اون تحمل می

 ترسو بودی!

ی دیواره کوبید. با این جمله، چرخید و رادین رو به لبه

صورت رادین سرخ و منقبض بود. به خونی که روی 

زمین و چاقو ریخته بود، نگاه کردم. آه کشیدم و داد 

 گوش نده.هاش زدم: به حرف
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ی جلیل به گوشم خورد. ی خفهبه در لگد زدم. خنده

بریده گفت: حاال هم زنت دوباره بهشون زل زدم. بریده

 تونه... دانیال کوچولو!باید نجاتت بده... ولی نمی

هاش از حرکت پاهای رادین سست شد و دست

ضعف رادین رو پیدا کرده بود و ایستاد. جلیل نقطه

ریخت. دوباره داد زدم: هم میداشت تمرکزش رو به

 تونی فرار کنی.ولش کن آشغال! کمک تو راهه نمی

دار که به آخر خط رسیده بود وسالاما برای یه مرد سن

ها معنایی دید، این حرفو همه رو از چشم رادین می

ها به گوشم نداشت. صدای دویدن چند نفر روی پله

به  خورد و صورت مضطرب سامی جلوی چشمم اومد.

 من رسید و گفت: برو کنار.

سریع کنار رفتم. نگاهی از شیشه به بیرون انداخت. 

کلید درآورد و دستش رو از شیار شیشه بیرون برد. به 
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ی رادین از بیرون نگاه کردم و با دیدن پاهای بلندشده

ی بوم، سطح زمین و خم شدن کمرش روی دیواره

وچولو باباش نفسم بند اومد. جلیل تکرار کرد: دانیال ک

خواد بره پیش خواد!... دانیال کوچولو میرو می

 باباش!...

سامی در رو با شدت باز کرد. خودم رو بیرون انداختم 

 و بلند داد زدم: رادین!

هاش رو دور گلوی جلیل رادین تکونی خورد. دست

ای طرفشون دویدم. رادین ضربهحلقه کرد و چرخید. به

و هلش داد. جلیل تعادلش به بازوی زخمی جلیل کوبید 

رو از دست داد و روی لبه لغزید. به دست چپ رادین 

چنگ انداخت و رادین با فریاد بلندی دوباره هلش داد. 

پاهای جلیل بلند شد و نتونست خودش رو نگه داره. 

افتاد و دست رادین رو همراه خودش کشید. با 
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های رادین رو ی بوم رسیدم و شونهنفس به لبهنفس

ه داشتم که نیفته. جلیل توی هوا معلق شد و نگ

دستکش رادین رو با خودش کند و برد. با فریاد بلندی 

 سقوط کرد و چشم تمام ناظرین رو خیره نگه داشت.

 .44فصل_خورده_خط#

ی بوم چسبیده بودند و سامی بازوی رادین مردها به لبه

ساختمون شده زیر های جمعرو گرفته بود. چشم از آدم

 گرفتم و به سامی گفتم: زخمی شده.

سامی فوراً موبایل درآورد و دور شد. رادین چرخید و 

جا کنارش نشستم و دستم روی دیواره لیز خورد. همون

رو روی زخم پهلوش فشار دادم. به صورت خیس از 

عرقش نگاه کردم و موهاش رو از روی پیشونیش کنار 

یه عالم دیگه بود. زد و انگار تو نفس میزدم. نفس

حال و اش رو سمت خودم برگردوندم. نگاه بیچونه
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هام داد. گفتم: دیگه واقعاً تموم اش رو به چشموارفته

شد. تو دیگه نه دانیالی، نه جلیل دوم. تو رادینی. هر 

 کاری دوست داری با زندگیت کن.

با تأکید سر تکون دادم و اضافه کردم: تو چه رئیس 

 مونم.کار، من کنارت میمنبت اینجا باشی، چه

نفسش رو بیرون فرستاد و دستش رو روی دستم 

ای روی پیشونیم افتاد. کنارش به دیواره گذاشت. قطره

که دستکش دومش رو بیرون تکیه دادم و درحالی

آوردم، نگاهی به آسمون ابری انداختم. باالخره می

 بارید.داشت می
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