
 به نام خدا

 

 آچمز

 

که  یزند و در حال یم یبند تن پوش را گره محکم

شود  یم شیدست مشغول خشک کردن موها کیبا 

را با  شیدست ها. ستدیا یم شیآرا زیدر مقابل م

که پشت  یکند و به فرد یمرطوب م زیم یکرم رو

 .دهد یورود م یدر است؛ اجازه 

 یسوت کشدار دنشیبا د.شود یوارد اتاق م سایپر

 :دیآ یم شیبرا ییکشد و چشم وابرو یم

 !نجایجوون چه خبره ا-

 یگذرا م یزند و با نگاه یبه لحنش م یلبخند

 :پرسد

 شد؟ یخبر-



 ییو با لب ها ندینش یتخت م یلبه  دینا ام سایپر

 .کند ینگاهش م زانیآو

و با  ندیب یرا م سایپر یچهره  نهییداخل آ از

 : دیگو یم نانیاطم

 !شهیم یخبر-

 .است یپشتوانه ا چیدهد بدون ه یکه م ینانیاطم

خودش .کند یرا ستون بدنش م شیدست ها سایپر

 :دیگو یم دیکشد و نا ام یرا عقب م

 .دالرام دهیبرنج بع ریاز اون ش.دهیبع-

 شیو به سمت کمد لباس ها ردیگ یفاصله م نهییآ از

 :رود یم

 یبش بیترک ربرنجیش هیبا  دمیتو با.خوبه که اتفاقا  -

 !یریبگ ادیکردنو  یصبور کمیبلکه 

دارد و  یدر کمد نگه م ی رهیدستگ یرا رو دستش

 :دهدیادامه م میبا نگاه مستق



تو تازه .دختر خوب ستیکردن بد ن یصبور کمی-

ماهه  شی؟شیدار یچه توقع.یداد امیبهش پ شبید

بهش قد  یخوا ینم.یکن یبه اون آدم فکر م یدار

که بهت فکر کنه و  یو چهار ساعت وقت بد ستیب

 ره؟یبگ میتصم

تواند  یکه مطمئنا نم یاز بحث یناراض سایپر

 یشود  و به سمتش م یقانعش کند از جا بلند م

 :رود

وقته نسکافه ات رو آماده کرده  یلیمامان خ...اووم-

 !نییپا یاینم

 چیه یاما دالرام ب. کند یحرف را عوض م انهیناش

اش را از کمد در  یاندام یمشک ینتوما  یاعتراض

 :دهد یآورد و  جواب م یم

حوله رو از دورم  نیو بتونم ا نییپا یاگه تو بر-

 !امیباز کنم حتما م

 ؟باوریمن باشم و تو حوله ات رو باز کن شهینم-

 ! یمن ندار یبرا ینشده ا دهید زیکن چ



دستش .دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها متفکر

خنده  یصدا ند؛ینش یحوله اش م یگره  یکه رو

 .شود یشود و از اتاق خارج م یبلند م سایپر ی

 

بسته شدن در  یصدا.زند یم رونیاتاقش ب از

 یته سالن نگاهش را به آن سمت م یها سیسرو

که با وجود شسته شدن  یبا چهره ا ترایم.چرخاند

در سالم .شود یخواب آلود است از آن خارج م

 :کند یم یدست شیدادن پ

 ه؟ییا افهیچه ق نیا.ریصبح بخ-

 :جمله است نیانگار منتظر هم ترایم

دونم  یمن م یو بچه دار بش یبه خدا اگه شوهر کن-

 !و تو

 :پرسد یکنان م حیتفر

 ای یبچه نذاشته بخواب شبید.رفع ابهام بکن هی نیبب-

شوهر نکنم  یکن یم هیتوص یبچه؟االن دار یبابا

 !بچه دار نشم؟ ای



دهد و در  یدر هوا تکان م یحوصله دست یب ترایم

گذرد و به سمت اتاق  یاز کنارش م کهیحال

 :زند یرود غر م یخودشان م

کله  هیزر زده و داداشت   ایارم شبیتمام د-

 شبیتازه صبح هم طلبکار پاشده که د.دهیخواب

 یحاال ه.بچه نیا یشده از صدا سیدهنش سرو

 !بخند تا وقتش بهت بگم دالرام خانم

 فشیک.کند یرا تا دم اتاقش دنبال م تراینگاهش، م اب

 یفکر م نیکند و به ا یشانه جا به جا م یرا رو

کوچکش، دل  یو خانواده  الیدان یکند ماجراها

 .بزرگشان است یخانه  یخوش

 یعجله ا چیه یرا ب چیو مارپ یسلطنت یها پله

 یاز همان باال سالن را از نظر م.رود یم نییپا

 .ساعت ساکت است نیدر ا شهیمثل هم.گذراند

پروانه خانم باال سر گاز .شود یآشپزخانه م وارد

و آنقدر مشغول است که متوجه حضورش  ستادهیا



او  نکهیو قبل از ا ستدیا یپشت سرش م قا  یدق. نشود

 :نشاند یگونه اش م یرو یبوسه ا د؛یایبه خودش ب

 !احوال پروانه خانم خودم-

گذارد و به  یقلبش م یخانم دستش را رو پروانه

 :چرخد یسمتش م

تو حال و  یگ یمادر من؟نم هیچه کار نیآخه ا-

 !کنم یسکته م هوی یایم ینجوریخودمم ا یهوا

کار  زیم شتریکه ب ینهارخور زیم یرا رو فشیک

 :کند یپروانه خانم است رها م

 یو سه سالم کرد ستیپروانه جونم منو ب نیبب-

و  ایب.یعادت رو از سرم بنداز نیا یهنوز نتونست

هپروت رفتن رو از سر خودت  نیبه جا اون، ا

هاش تموم  یژگیو یبابا شب جمعه با همه .بنداز

 !یرشیکارش تو هنوز درگ یشد رفت پ

 یو دست دیگو یکه پروانه خانم م یبر سرم خاک

 یکوبد به خنده اش م یم گرشیکه پشت دست د

 :پرسد یو م ندینش یم زیپشت م.اندازد



 ؟.رفت کارخونه الیدان-

گذارد و بشقاب  ینسکافه اش را در مقابلش م کاپ

 :دهد یرا کنارش قرار م کیک

 یلیانگار خ.فکر کنم رفت اونجا .دونم مادر ینم-

گفتم حداقل قد خوردن  یهم عجله داشت چون هر چ

 .صبر کن گوش نکرد کمی ییچا هی

پروانه خانم  حاتیحال گوش دادن به توض در

به  یآنکه دست یخورد و ب ینسکافه را داغ داغ م

 .شود یبزند از جا بلند م کشیظرف ک

 یک یبرا کویهمه ک نیمن ا ؟پسیچرا بلند شد-

 پختم؟

 .خورم یسهم منو نگه دار بعدا م-

 :دیگو یم دلخور

از دانشگاه  میزوج که مستق ی؟روزا یک یعنیبعدا -

به  ینگاه!شب شده یایم یکارخونه و وقت یریم

 :دیگو یاندازد و م یدستش م یساعت رو



 .خانم خانما گهیخونه د نیتو ا امیباالخره بعدش م-

 !خواهش هیپروانه خانم  فقط

 یدرخواست ها.دیگو یم «یجانم»خانم  پروانه

 یدر غالب خواهش ادا م شهیخانه هم نیدختر ا

 .شود

 هیخواستم اگه بشه  یم.نتونسته بخوابه شبید ترایم-

خودت تا اون  شیپ یاریرو ب ایارم یچند ساعت

 !عود نکنه  گرنشیبتونه بخوابه و م

کند از  یرا راحت م الشیخانم که خ پروانه

 .زند یم رونیآشپزخانه ب

 موتیگذرد و ر یم اطیح یشده  زیقسمت شن ر از

زند و  یرضا م یبرا یتک بوق.زند یرا م نیماش

به محض باز شدن در .گذرد یاز کنارش م

در مقابل چشمانش  ایبرد نیماش اط،یح ینگیپارک

را  یکودک یهم باز نیکردن ا تیاذ.ردیگ یقرار م

قفل  نیفرمان ماش یرا رو شیدست ها. دوست دارد

دهد و با  یآن قرار م یاش را رو چانه.کند یم



پنهان کردنش ندارد ؛  یبرا یتالش چیکه ه یخنده ا

 یهم باز شیهنوز هم برا ایبرد. شود یاش م رهیخ

کند و با  یخودش عمل م ی وهیبه ش.است یخوب

. گذرد یزمان م. کشد یچشمانش خط و نشان م

. کالس دانشگاهش است نینگران از دست دادن اول

ساعت  میبا ن ریتأخ قهیاستادش پنج دق یراداند ب یم

 شیبدون تکان خوردن لب ها.کند ینم یفرق چیآن ه

 .کند ینجوا م

 !یای یدونم کوتاه م یمن که م-

 چهار...سه ...دو ... کی.شمارد یدل م در

 هفت...شیش...پنج .شهیم رمیداره د-

را  نشیدهد و ماش یتکان م یمتأسف سر ایبرد

دل دخترک را  یروزیحس پ. کشد یعقب م

 زیر یفاتحانه و چشمک یبا لبخند.کند یم یچراغان

 یبه دنبالش م اینگاه برد.برد یم رونیرا ب نیماش

 یهم باز نیگذرد چقدر ا یرود  و از قلب دالرام م

 .مهربان را دوست دارد



دانشگاه  یزند و وارد محوطه  یم رونیکالس ب از

 شیاطرافش، کار را برا یفضا یشلوغ. شود یم

چرخد  یدور دور خودش م کی. سخت کرده است

 شیدایدرختان کاج پ ریز یها مکتین یرو قایو دق

لبش را  ینهال، گوشه  یافتاده  ریسر به ز. کند یم

 ینهال متوجه  نکهیقبل از ا. کشد یبه سمت باال م

و با باال آمدن  ندینش یحضورش بشود کنارش م

 :دیگو یسرش م

 یریافسرده رو بگ یفاز آدما نجایا نکهیا یبه جا-

سر  نیتا ا یگرفت یاون زبون سرختو م یجلو

 .هشده ات رو به باد ند التیها

 یو صاف م دیگو یم ییحوصله برو بابا یب نهال

 :ندینش

 !رو از دست ندادم یزیحاال هم چ-

 :دیگو یکنان م حیتفر

 یاصال حذف درس اقتصاد  برا.ینه از دست نداد-

 !ستین یزیکه چ یا یارشد ام ب یدانشجو هی



 یم یچرخد و شاک یبه سمتش م مکتین یرو نهال

 :غرد

 یدونم؟فکر م یخودم نم یکن یفکر م یحاال که چ-

 زنیبر ننیرو بب یهمه مثل خودتن که همه چ یکن

آدمش  یکیدالرام خانم من  ریتو خودشون؟نخ

دو تا بخورم تا چهار تا جواب ندم طرفم رو .ستمین

همه  شیخرفت تو جوون یدیاون سع! کنم یول نم

کرده حاال سر کالس اقتصاد به من درس  یغلط

اون چه که ظاهر من به ! دهیم یعفت و پاک دامن

همه  نیاصال اگه ا! ستیدانشگاه ن طیمناسب مح

 یمهمه چرا کاسه کوزشو جمع نم هیقض نیبراش ا

 نه؟یکنه بره تو حراست بش

 . دارد یدر سکوت نگاهش را بر نم دالرام

 « همه مثل خودتن؟ یکرد فکر»

 یبحث موجود نم انیجمله را در م نیحضور ا لیدل

 !فهمد



سر  هیاالنم که رفتم حذف کردم مطمئن باش -

 .که حرفمو زدم نهیحداقلش ا.ستمیسوزن ناراحت ن

چرخد و انگشت  یبه سمت دالرام م مکتین یرو

 :ردیگ یاشاره اش را به سمت او م

! کثافته ادیوقتا نجابت ز یباشه دالرام بعض ادتی-

آزاد بشه  یکه وقت ادیفر هی شهیم یادیسکوت ز

مقابلت رو پاره نکنه اما حتما به  گوش طرف دیشا

 !زنه یم بیخودت آس یگلو

 یبه خاطر اتفاق افتاده حرص م یتو االن دار-

 کردن من؟ حتیتو کار نص یرفت ای یخور

 .بندد یرا م شیبا حرص چشم ها نهال

شانه جا به  یرا رو فشیشود و بند ک یاز جا بلند م 

 شیرا در پ راههیبحث باز هم ب نیا. کند یجا م

 یدهد و عاد ینگاهش را به اطراف م. گرفته است

 :دیگو یم



نهال قبول . که  حرف نداره تمیدست به شلوغ کار-

همه اسفند رو  نیاستاد ا یتذکر نا به جا هیکن  

 .شدن نداشت شیآت

 دهیبه هم چسب یشود و با ابروها یهم بلند م نهال

 :ستدیا یدر مقابلش م

 نیشدن داره اونوقت؟ا شیاسفند رو آت یکدوم حرف-

 نمیب یکه من از تو و اوضاع دور و برت م یزیچ

... 

نهال عزمش را جزم کرده است تا مدام  ظاهرا

داغ تر از آش  یکاسه .او بزند یبه زندگ یزیگر

 یمهربان تر از مادر؟چه اصرار ی هیدا ایاست 

 بگذارد؟ نیذره ب ریدارد مشکالت او را ز

سرد و . ردیگ یمقطع کردن کالمش سرعت  یبرا

 :پرسد ینرمش م یب

 هیتا  ای یاورد نیکارخونه ،ماش رمیمن دارم م-

 برسونمت؟ ییجا



نهال، قبل از  یلب ها یزهر دار گوشه  پوزخند

به  شهیبحث هم نیا. دیآ یجوابش به چشم دالرام م

 :شود یپوزخند ختم م نیهم

 !آوردم نیماش-

 .نمتیب یم.خوبه -

 یمحوطه  یرا به او  و به سمت خروج پشتش

کند نهال  یبا خودش فکر م. کند یدانشگاه قدم تند م

 نیتکرار مکررات دارد؟از ا نیبه ا یچه اصرار

روزها  نیرسد؟ا یاو به کجا م یبه هم زدن زندگ

از  یکی. کرده است ریفکرش را درگ زهایچ یلیخ

 یدوستانه است که از وقت یرابطه  نیآن ها ا

کارخانه را در دست  یدفتر مرکز تیریمد رامدال

 .گرفته ، مثل قبل نشده است

** 

در . کشد یباالتر م یدهانش را کم یرو ماسک

که از زبان « مهندس دیسالم و خسته نباش»جواب 

 ییشنود با خوش رو یتک تک کارگران کارخانه م



. ستدیا یم تریه یکنار دستگاه پر.دهد یسر تکان م

و دلسوز کارخانه کنارش  یمیسرکارگر قد یعیرف

 .ردیگ یقرار م

 !دیخوب شد اومد. ـ سالم خانم مهندس: 

 :کشد  یم نییماسکش را پا یانگشت کم با

به مشکل  ونیلتراسیشده مگه؟باز تو قسمت  ف یچ-

 ن؟یخورد

خواستم بدونم  یفقط م!نه تو اون قسمت که نه-

گفتن که  رسن؟برادرتونیم یک دیجد یدستگاه ها

از دستگاه  یزمان بهره بردار یقرار داد بستن ول

 نیمن نگرانم نکنه ا.رو نگفتن بهمون دیجد یها

از عمرشون کار  شتریب گهیکه د یمیقد یدستگاه ها

مواد  و فتنیشدن از کار ب ریتعم یکردن و چند بار

 !مون خراب بشه هیاول

 یگذارد و باز م یهم م یرا با آرامش رو چشمانش

از من و  شتریب یمرد به اندازه و گاه نیا. کند

 .نگران اوضاع است الیدان



 یتا اخر هفته  ادین شیپ یاگه مشکل.نگران نباش-

 !دیستیمیوا دیجد یدستگاه ها یپا گهید

 یشنود و کوتاه م یرا م یعیرف« رو شکر خدا»

 :پرسد

 تو کارخونه ست؟ ایمهندس برد-

 !تو دفتر باشن دیاگه اشتباه نکنم با-

. چرخد یدهد و به پشت م یسر تکان م دالرام

قسمت . شود یباز کارخانه م یوارد محوطه 

. محوطه قرار دارد یکارخانه در ضلع شرق یادار

راهش را به سمت دفتر  یدفتر مرکز یبه جا

 .کند یکارخانه کج م

زند و بدون مکث در اتاق را باز  یبه در م یا تقه

 .کند یلپ تاپ، نگاهش م یواز ر ایبرد.کند یم

 !یخسته نباش-

 :دهد یباز جواب م یبندد و با رو یتاب را م لپ

 ؟یبود دیسالن تول!تو هم -



 ق،یرود و با نگاه دق یپرونده ها م یسمت قفسه  به

 یکارتابل ها یاطالعات رو یانگشتش را رو

 :دهد یحرکت م

 الیکه دان یدیجد یکننده  دیتول نیا یدون یتو م-

 ه؟یباهاش قرار داد بسته ک

 شده؟ یزیچ.دونم ینه نم-

 

 :پرسد یرا ساده م سؤالش

قراردادش رو با  الیدان دیبه نظر تو چرا با ایبرد- 

قطع کنه  میگرفت یازش قطعات م شهیکه هم یطرف

 مورد نا آشنا قرار داد ببنده ؟ هیو با 

 یدونم اما نم یسؤالت رو م یکی نیخب جواب ا-

 .دم

 :کند یچرخد و چشم تنگ م یپا م کی یرو

 اونوقت چرا ؟_ 



سرش را .کند یرا پشت گردن قفل م شیها دست

 :دیگو یم رهیخ یآورد و با نگاه یباال م

ساعت راهمو بست  هی یمردم آزار هیچون صبح -

صبح زود از  الینگفت دان نکهیو بدتر از اون ا

نبوده که با من قرار  الشمیخ نیو ع رونیخونه زده ب

 !داشته

آنقدر . رود یم زیتفاوت به سمت م یب دالرام

 کی ی هیفکرش مشغول است که به مانند صبح، پا

کند و همان طور  یکارتابل را باز م.نباشد طنتیش

 یچند سال را چک م نیا یدهایخر ستیو ل ستادهیا

 ینم.ندیب ینم ستیدر ل ینامتعارف دیخر چیه. کند

 رییتغ نیا یبرا الیدان یاصل لیدل ی تواند متوجه

در  یعادت ندارد جز در مواقع ضرور.شود

 شانیها تیمسئول.برادرش دخالت کند یکارها

 ...شده و مشخص است اما  کیتفک

افکارش را پاره  یزنگ تلفن اتاق رشته  یصدا

 .رود یبلندگو م یرو ایتماس توسط برد. کند یم



 الیبگو دان-

 یرفته دفتر مرکز ایتوئه  شیدالرام پ ایبرد-

 !خاموشه شی؟گوش

اش در  یگوش یهشدار کم بودن باطر ادیبه  دالرام

 .افتد یکالس م

شما خواهر و برادر امروز موش و .نجاستیآره ا-

 !ها نیدر آورد یگربه باز

بگو ! فرودگاه دنبال بابا رمیبهش بگو من دارم م-

خواستم بفرستم  یماهو م نیا یبازده ستیل

 !چکش بکنه هیحاال که خودش اونجاست .دفتر

برگشت . شود یدالرام پر م یلب ها یرو لبخند

زند  یم یآرام یقلبش ملود!پدرش بعد از دو هفته

که پشت سر  یاز تمام روز رییمتغ یو  با حال

 یمقابلش م ستیگذاشته است، خود را مشغول ل

 .کند

دهد  یقرار م یغذا خور زیم یرا لبه  شیها آرنج

 یگره کرده اش م یدست ها یو چانه اش را رو



 ی هیاز بق شتریب زیوسط م یدلمه ها. گذارد

چقدر ممنون . دیآ یآن به چشمش م یرو اتیمحتو

درست  یپروانه خانم است که درخواستش را برا

چقدر . پر دردسر رد نکرده بود یغذا نیکردن ا

 یهفته دور کیخوب است که امشب پدرش بعد از 

 یسنت یغذا نیگشت و با ا یاز جمعشان، برم

هفته را  کی نیا یجبران تمام نخوردن ها ،یرانیا

 .کرد یپر م

شود و  یم دهیکش رونیسمت راستش به ب یصندل

چانه اش را از  نکهیبدون ا. ندینش یکنارش م ترایم

 یدستانش جدا کند؛ سر به سمتش م یحلقه 

 .چرخاند

 ؟یزنگ زد-

 ردیگ یهر دو دستش را مقابل صورتش باال م ترایم

تازه  یشده اش را به ناخن ها کیو چشمان بار

 :دهد یکاشته شده اش م



افتادن که  ریهمت گ کیگفت تو تراف الیدان.آره -

 !خونه ست کیاالن نزد یشده ول رید

 :زند یته دل لب م از

 .خوبه-

را به خاطر آورده است که با  یزیانگار چ ترایم

 :دهد یسرعت نگاهش را به دالرام م

 هیچش شده ؟چند روز تو  سایپر یدون یتو م نمیبب-

 !ست گهید یایدن

 یبه آن پا گذاشته حال خوش سایکه پر ییایدن ادی با

و رابطه  سایپر.دشیو حس جد سایپر. کند یم دایپ

 یها نیشود دو تا از بهتر ریکه اگر ختم به خ یا

تصور ما شدن  یحت. شوند یبهم وصل م شیزندگ

که از  یرابطه ا. لذت بخش است شیو او برا سایپر

 یلیدل چیفقط عاشقانه بود و از نظر او ه ساینظر پر

 .عاقالنه نبودنش وجود نداشت یبرا

. شود یدر سالن، توجهش به آن جلب م یصدا با

که  یدر حال الیهنوز درست از جا بلند نشده که دان



در  یساعد دستش انداخته و خستگ یکتش را رو

 ییتنها.شود یتمام چهره اش مشهود است وارد م

 یاست که سؤال م ترایم. است زیاش تعجب برانگ

 :کند

 !پس بابا ؟-

کند و  یشده م دهیچ زینگاهش را معطوف م الیدان

 :دیگو یحوصله و خسته م یب

 .گذاشتمش اکباتان-

با  ترایماند و م یاش م رهیدر سکوت خ دالرام

 :پرسد یبراق تر از قبل است م یکه کم یچشمان

 .انیامشب نم یعنی_ 

 :دهد یکالفه تر از قبل جواب م الیدان

 کجاست؟ ای؟ارمیعنی ستیمعلوم ن-

 یها را به اندازه  دهیشن.شنود یرا نم ترایجواب م  

 یفکرش حول موضوع مهم تر.است دهیشن یکاف

به  میهفته آمده و مستق کیبعد از . چرخد یم



خشکش  یلب ها! آپارتمانش در اکباتان رفته است

انگشتان مشت شده در کنار .کند یرا با زبان تر م

 الیدان هب ینگاه آخر.کند یبدنش را دانه دانه باز م

. چرخد یپا به پشت م کی یرو. اندازد یم ترایو م

دستش را .رود یتک تک پله ها را با آرامش باال م

 .آورد یاش باال م نهیس کیا نزدآرام ت

 

**** 

 یدستش را باال م کی.کشد یتخت دراز م یرو

مچ .ردیگ یرا در بر م گرشیدست د یآورد و بازو

دهد و چشمانش  یقرار م گرید یپا یرا رو شیپا

 .کند یرو به رو ثابت م واریرا روب قاب د

 یینه از آن لبخندها.زند یلبخند م شیبه رو مادرش

که از هر طرف به  یینه از آن ها.که ژکوند است

 یلبخند که از هر بعد کی.شود یم دهیشکل د کی

 .همان لبخند است



آمد و ظاهرا  یم ریکه پدرش شب د ییها وقت

 یاش تا آن زمان به درازا م یکار یجلسه ها

از  یمتفاوت نیریکه عطر ش ییوقت ها. دیکش

 لیدل یکه ب ییوقت ها یشد و حت یلباسش بلند م

بود که  یبود باز هم لبخند مادرش همان یعصبان

 .حاال مهمان چشمانش است

اش  یشگیسال هاست که رفته اما لبخند هم مادرش

به  شیبرا یبد یادگاریمادرش .را جا گذاشته است

 .جا گذاشته است

 دنیدلش ند.بندد یلبخند مادر م یرا به رو چشمانش

 .خواهد یم

گونه اش، چشمانش را به باز  یرو یدست نوازش

شود که  ینور آفتاب باعث م.دهد یشدن فرمان م

شود و  یم زیخ میفرار از نور ن یبرا.پلک بزند

تختش نشسته  یپدرش با لبخند لبه .کند یچشم باز م

 یم یسالم خواب آلود.کند یو با لذت نگاهش م

 یشنود و به جا ینم یجواب.ندینش یدهد و صاف م

 .شودیمردانه اش فشرده م ی نهیبه س آن



 دالرام خانم؟ یدلتنگ مسافرت نبود-

 یم یآغوش پدر مخف انیتلخش را در م لبخند

و چند ضربه  چدیپ یدستش را به دور پدرش م.کند

 :زند یآرام به کمر او م ی

 !ها یشما از منم لوس تر -

که  یستیقد من عاشق ن.نکن  سهیخودتو با من مقا-

 !داره یچه مزه ا یدلتنگ یبدون

آن خودش  یدارد اما به جا ادیگفتن ز یبرا حرف

فاصله  یبا کم.کشد یم رونیرا از آغوش پدر ب

 :دیگو یکند و م ینگاهش م

 !ریبخ دنیرس-

 :دیگو یم یزند و راض یم یلبخند کج پدرش

 چه خبرا ؟! شد ریاالن کامل بخ-

 از کجا؟-

 !از خودت ؟کارخونه ؟دفتر-



 یرا به پشت گوش م شیاز موها یدسته ا دالرام

 :فرستد 

صبحانه  زیسر م میتون یم نیاگه صبحانه نخورد-

 میهفته حرف بزن نیدر مورد روند ا

هم فشار  یرا رو شیموافقت لب ها یبه معن پدرش

 :دهد یم

 یهم از کارا میبخور یزیچ هی میبر.ستیآره بد ن-

 یبرا الیکه دان یقرار داد نیخودت بگو هم ا

بستنش اونقدر هول افتاده بود که نتونست صبر کنه 

 !رانیا امیتا من ب

دهد و منتظر  یبه سرش م یتکان کوچک دالرام

در اتاق که . شود یخارج شدن پدرش از اتاق م

 یهم فشار م یشود؛ چشمانش را رو یبسته م

را به  زیچ چیبد که پدرش ه ایخوب بود  نیا.دهد

آورد و دالرام هم با او همدست  یخودش نم یرو

 است؟



کشد و  ینان تست م یرا رو یکره ا یچاقو الیدان

 :دهد یادامه م جانیبا ه

اون دستگاه ها ده درصد از  دیفکرش رو بکن-

موارد مشابهشون ارزون تر بودن اونوقت با 

 !به ما فروخته شدن ژهیو طیشرا

 یدهد و جد ینگاه مشکوکش را به پسرش م دیحم

 :پرسد یم شهیتر از هم

 یفروش فوق العاده به ما چ نیا لیبعد دال-

ما و کارخونه مون  یبوده؟عاشق چشم و ابرو

 !بودن

خورد و  یکرده اش م خی یاز چا یقلپ دالرام

شود که سؤال او هم  یم یجواب سؤال دنیمنتظر شن

 .هست

بازار کار  یه؟تویفروش فوق العاده چ!نه پدر من -

 هیما  یوقت.یهست به اسم جذب مشتر یقانون هی

 میکن دیبهتر خر طیکارخونه با شرا نیبار از ا



بخش  یبرا نیهم در کاره و ا یمطمئنا بار دوم

 !بزرگ تیموفق هی یعنیفروش اون کارخونه 

در حالت نگاهش بدهد ادامه  یرییآنکه تغ یب دیحم

 :دهد یم

ها  یدمحم یاونوقت چرا ما ؟چرا سراغ کارخونه -

باهوش که دنبال جذب بازاره  لیوک نینرفته؟چرا ا

 ها نرفته ؟ یمیکر یسراغ کارخونه 

اش  یپدر به صندل یاعتماد یاز ب یناراض الیدان

 :دهد یم هیتک

من  ه؟خوبهیمشکل شما چ دمیبابا من االن نفهم-

قرار داد رو براتون فرستادم و شما خودتون در 

که  نهیخاطر اشکاک بودنتون به  نیا.دیبود انیجر

چرا  نکهیا ایآدم خودش سراغ ما اومده  نیا لیوک

 ها نرفته ؟ یمیها و کر یسراغ دمحم

 :دهد یجواب م تیبا قاطع دیحم



 یبازار هنوز مثل گربه  نیا یکه تو ییتو یبرا-

من که گرگ  یکدوم اما برا چیه یمون یم یخونگ

 !بازارم هر دوش نیا یبارون خورده 

وارد بحث  ال،یاز لحن پدرش با دان یناراض دالرام

 :شود یم

 میخوا یباشه که ما م یخب اگه دستگاه ها همون-

از  یمناسب تر چرا که نه ؟کدوم آدم یها متیبا ق

؟بابا  میباش شیکه ما دوم ادیکمتر بدش م ی نهیهز

و  دهیتمام عواقب کارو سنج الیدان یبه نظر منم وقت

 .مونه ینم یقرار داد نشسته مشکل یپا

 یحواله اش م یلبخند کم جان و سپاسگزار الیدان

به سمتش  یشود و نگاه یاز جا بلند م دیحم. کند

 :اندازد یم

که امروز از  یدفاع نیبعدها به خاطر ا دوارمیام-

 !ینش مونیپش یکرد الیدان

 نیبه ا یبابا من دفاع نکردم فقط با نگاه بهتر-

 !معامله نگاه کردم



اندازد و خطاب به  یبه ساعتش م ینگاه دیحم

 :دیگو یم الیدان

 ؟یریگ یم لیدستگاه ها رو ساعت چند تحو-

 یاز دلخور یکمرنگ ی نهیکه زم یبا لحن الیدان

 :دهد یدارد جواب م

 ساعت چهار-

 .شنوند یلب پدرشان را هر دو م ریز یبابا یا

انگار .یبازرگان یبرم تا اداره  دیمن اون ساعت با-

البته .یبر ییرو خودت تنها هیقض نیه اقراره تا ت

 .ستیهم ن یچاره ا

 :دیگو یم یتر میبه دالرام با لحن مال رو

و  یکن فیدفتر رو زودتر رد یکارا یتون یتو م-

 ؟یاون ساعت کارخونه باش

 .دهد یهم فشار م یرا رو شیچشم ها دالرام

و به سمت اتاقش  دیگو یم یلب ریز یخوبه  دیحم

 .دارد یقدم بر م



 یرا دور م زیم.شود یرفتنش دالرام از جا بلند م با

توجه  یب الیدان.ستدیا یم الیدان یزند و پشت صندل

گذارد و نفسش  یدهان م یدستش را رو کیبه او 

 یخم م شیدالرام بر رو.کند یرا در آن فوت م

دهد و  یشانه اش قرار م یدستش را رو کیشود ،

 :دیگو یگوشش م ریز

 ه؟یا هافیچه ق نیمهندس ا-

 نیکه به ا یپسر یبرا یسراغ دار یبهتر ی افهیق-

 زنه؟ یگند م کلشیو باباش مدام به ه دهیسن رس

 :کند یم شتریدستش را ب فشار

 .نگرانه!نداره یمنظور-

کند و کلمه  یپرت م رونیپوزخندش را به ب الیدان

 .کند ینگران تکرار م ی

 !نگرانه یتو بهش ثابت کن که الک-

دست دالرام  یآورد و رو یدستش را باال م الیدان

به  رهیچرخاند و خ یم یسرش را کم. گذارد یم

 :دیگو یصورت دالرام م



و فلک هم جمع بشن  دیاگه ابرو باد و مه و خورش-

رو ثابت کنن خودتم  یزیآدم چ نیتونن به ا ینم

االنم اگه بحث رو کوتاه کرد فقط به .یدون یخوب م

 !بسخاطر بودن تو بود و 

 الیدان یشانه  یآنکه دستش را از رو یب دالرام

کند که  یبا خودش فکر م. ستدیا یبردارد صاف م

 .است یبد تیچه واقع قتیتلخ بودن حق

خورد نگاهش را از  یکه به در اتاق م یتقه ا با

 یکه قاب پنجره را پر کرده بر م یابانیخ

شنود و  یرا م الیگفتن دان دییبفرما یصدا.دارد

مرد جوان .ندیب یرا م ییب آن حضور ناآشنامتعاق

دالرام در سالم و روز  دنیبا د الیکنار دست دان

 کهیدالرام در حال.کند یم یدست شیدادن پ ریبخ

 یکند با لبخند و لحن یم زیظاهر و چهره اش را آنال

 یاندامش در لباس رسم.دهد یجوابش را م یرسم

کوتاه قدتر از  یکم دیاست و شا یکامال معمول

دارد و لبخند  یمردانه و معقول یچهره .باشد الیدان



مرد خوش برخورد  کی تگریلبش روا یگوشه 

 .است

 :ردیگ یمعارفه را به عهده م تیمسول الیدان

دالرام خانم مجد ،خواهر بنده،دالرام جان جناب -

 .شرکت گسترش لیمهران ستوده وک یآقا

دالرام با تکان سر . دیگو یم یخوشبختم گرم ستوده

رنگ اتاق  یمشک یکند و با دست کاناپه  یتشکر م

 :دهد یرا نشان م

 !دییکنم،بفرما یتمنا م-

 یم ریاز کاناپه ها جاگ یکی یبا تشکر رو ستوده

 یقرار م شیچرمش را در کنار پا فیشود و ک

 یاو را انتخاب م یروبه رو یدالرام کاناپه .دهد

درون  یو پرونده  ندینش یم زشیپشت م الیدان.کند

 .دهد یآن قرار م یدستش را رو

انبار  لیخب جناب مجد دستگاه ها کامل تجو-

 دیبا خودتونه اما باز هم من تاک میشد،تصم تونیدار

از  یکی میتون یم دیداشته باش لیکنم اگر تما یم



نصب دستگاه ها  یمهندس هامون رو برا نیبهتر

 .میبفرست

 :دهد یم هیکت شیتیریمد یبه صندل الیدان

 نیممنونم اما خود ما هم بهتر تتونیاز حسن ن-

حال اگه به  نیبا ا.میدار اریمهندس ها رو در اخت

 .میشیحتما مصدع اوقات م میبرخورد یمشکل

اندازد و  یم گرید یپا یرا رو شیپا کی دالرام

 .دهد یم شیتر به مرد رو به رو قینگاهش را دق

کند و  یاش م یبه ساعت مچ یستوده نگاه مهران

 :دهد یجواب م نانیبا اطم

 ینم غیدر ادیاز دستمون بر ب یمطمئنا هر کمک-

دادم اگه با  لتونیضمانت نامه ها رو هم که تحو.میکن

 ....ستین یبنده امر

 !جناب ستوده دیببخش-

دهد و  ینگاه پرسشگرش را به دالرام م ستوده

 :پرسد یم یعاد



 هست؟ یمشکل.درخدمتم خانم مجد-

 یسوال هیبنده  یفقط برا ستین یمشکل خاص ریخ-

 !دیکمکم کن دیشما بتون دیاومده بود که شا شیپ

 :زند یم یلبخند کم رنگ ستوده

 !بتونم کمکتون کنم شمیخوشحال م-

 یکاناپه قرار م یدسته  یکف دستش را رو دالرام

 :آورد یفرود م یدهد و سر

 شیایمزا یکه قرار داد شما با همه  نهیا تیواقع-

 .ستیبا منطق بنده جور ن کمی

 :دهد یشنود و ادامه م یرا م الینفس صدا دار دان 

بازار  یکه تو دیا دهیحتما شما هم با بنده هم عق-

ضرر  هی کیکوچ یقدم اشتباه حت هیراکد االن 

هم نداشته  یجبران یجا دیاغراق شا یبزرگه که ب

 .باشه

شود و با  یجلب م شتریمهران ستوده ب توجه

 :دهد یجواب م نانیاطم



طور سرکار خانم اما االن من متوجه  نیحتما هم-

 !نکته نشدم نیمنظور شما از مطرح کردن ا ی

و  شیاز سر جا الیبلند شدن دان یمتوجه   دالرام

کند تمام  یم یسع.شود یشدنش به آن ها م کینزد

 یسوالش بگذارد نه دلخور یتمرکزش را رو

ذهن او که دالرام هم فکر اشتباه درون  نینه ا.الیدان

 .با بابا ندارد یفرق

شرکت معتبربا  هیشما  نکهیدر ا.خدمتتون گمیم-

 نکهیاما ا.ستین یشک دیخوب هست یکار یرزومه 

 یتمام کارخونه ها نیشرکت معتبر از ب هی دیچرا با

سوال  یمصر باشه که با ما کار بکنه جا یدیتول

نرخ ثابت و  هیشما با  یقبل یقرارداد ها نکهیا.داره

ما  ی رخونهمشخص بوده و همون دستگاه ها به کا

حتما .سوال داره یفروخته شده جا فیده درصد تخف

 یتو فیکه ده درصد تخف دیاز بنده مستحضر شتریب

 !مبلغ قابل توجهه هی یاردیلیقرار داد م هی

اندازد و  یدالرام م یبه چهره  ینگاه ناراض الیدان

 ینگاه منتظرش را رودالرام . ندینش یکنارش م



ستوده با آرامش .دارد یصورت ستوده ثابت نگه م

پهنش را  یابرو یآورد و باال یانگشتش را باال م

 :خاراند یم

مثل  یخوشحالم که طرف قراردادمون افراد-

در مورد  نکهیا.شخص شما و برادرتون هستن

 یقراردادها یو حت دیکرد قیشرکت موکل بنده تحق

 یشخص بنده جا یبرا دیکرد یرو بررس یقبل

که  نهیقصه ا نیا ی دهیحداقل فا.داره یخوشحال

ما رو به شما ثابت و ما رو  تیگذشت زمان حسن ن

مصر بودن  نیو مطمئنا اون روز ا نهک یسربلند م

 ریچشم گ فیتخف نیبا شما و ا یهمکار یما برا

 !زینه سوال برانگ ندهیشما خوشا یبرا

 یچرمش را رو فیشود و ک یخم م یکم ستوده

 :دهد یقرار م شیپاها

 هیبه  اجیسوالتون احت یاما چون شما االن برا-

 ....دیجواب قانع کننده دار



را از  یحرفش پوشه ا یادامه  یبه جا ستوده

خارج  یآن کاغذ انیکشد و از م یم رونیب فشیک

 یرا نگه م فشیدست ک کیبا  کهیدر حال.کند یم

شود و کاغذ را به سمت  یم زیخ مین شیدهد در جا

 :ردیگ یدالرام م

 نیاز سوال هاتون با خوندن ا یلیبه نظرم جواب خ-

 !شهیبرگه داده م

 یو در همان حال متوجه  ردیگ یبرگه را م دالرام

 :شودیبلند شدن مهران ستوده م

 یمطالعه هم برا یباشه هم برا شتونیبرگه پ نیا-

 !تون یاحتمال یها قیتحق

کند هر چند که  یکالمش را درک م شین دالرام

خوش سر زبان همچنان باز  لیوک نیا یچهره 

 .است

 :دیگو یشود و رو به ستوده م یاز جا بلند م الیدان

قهوه در خدمتتون  هی شدمیجناب ستوده خوشحال م-

 !بودم



ان شاال  یرا با گفتن جمله  الیدعوت دان ستوده

ا کند و دستش ر یفرصت مناسب تر رد م هی یتو

و در همان حال رو به .کند یدراز م الیبه سمت دان

 :دیگو یدالرام م

خرسند شدم سرکار  اریبا شما هم بس ییاز آشنا-

شما هم حاصل  تیزود رضا یلیخ دوارمیام.خانم

 .بشه

 یبه گوشه  ینگاه.شود یهم از جا بلند م دالرام

اندازد و  یشده م نیکج مز یلب ستوده که به لبخند

 .کند یکوتاه تشکر م

 .خداحافظتون-

گردد و رو به دالرام  یقدم رفته را برم کی ستوده

 :دیگو یم

ضمنا خانم مجد لطفا در کنار اون سو اعتمادتون -

معتبر شرکت ما رو مد نظر داشته  یضمانت نامه 

 .دیباش



 یقاطعانه  یروز خوش جواب جمله  کیبا  دالرام

 .دهد یستوده را م

به  الیدان.ردیگ یم شیخروج را در پ ریمس ستوده

 :دیگو یچرخاند و آرام م یسمت دالرام سر م

 !میحرف بزن دیبا.نرو دفترت-

دهد و خارج شدن دو مرد را  یسر تکان م دالرام

 یبالفاصله بعد از رفتنشان رو.ندینش یبه تماشا م

کاغذ درون دستش را در .ندینش یهمان کاناپه م

خط به  نانهیو نکته ب ردیگ یمقابل چشمانش م

وکالتنامه به  کی.گذارد یخطش را از نظر م

 ارهیمضمون که اخت نیشخص مهران ستوده با ا

معتبر و فعال بازار با  یبا کارخانه ها دادقرار 

با . به مهران ستوده واگذار شده است ژهیو طیشرا

 اریدستگاه ها در اخت نیهدف که بازار کار ا نیا

 نیتبصره به مفاد ا نیا.ردیشرکت گسترش قرار بگ

هر قرار داد  یقرار داد اضافه شده بود که به ازا

 .شود یمربوطه پرداخت م لیبه وک یدرصد پلکان



دهد و  یم هیکاغذ را به لبش تک یلبه  دالرام

ستوده  شیپ یکه چند لحظه  ینگاهش را به کاناپه ا

قرار داد  نیتمام مفاد ا.دوزد یمهمان آن بود م

 .و شفاف بود یعاد

اندازد و  یه کاغذ درون دستش مب یدوباره ا نگاه

 !ینینائ ریام.گذارد ینام موکل ستوده را از نظر م

 یکند و از جا بلند م یرها م زیم یرا رو کاغذ

 یمشک یمانتو بیرا داخل ج شیدست ها.شود

 یکند و قدم زنان به جا یرنگ و اسپرتش فرو م

را به  شیسوال ها لیدل دیبا.گردد یاولش بر م

 نکهیا یکه برا دیبگو دیبا.دیبگو یناراض الیدان

کند به  تشیحما دیتوان داشته باشد در مقابل حم

 .دارد اجیاحت ستندان

 

* 

 یالب یبرا یسر.شود یبرج م یوارد الب مهران

 یدهد و به سمت آسانسور م یمن تکان م



دکمه .است دیمف شیاش در آسانسور برا ییتنها.رود

لحظه  یزند و برا یمربوط به پنت هاوس رو م ی

 .گذارد یهم م یچشم رو یا

در  توسط .ماند یزند و منتظر م یرا م  زنگ

مرد با  نیا.شود یآن باز م یمیکمال خدمتکار قد

مرد متمول  کی هیشب شتریسرد و خشک ب یظاهر

 .خانه نیماند تا کارگر وفادار و خانه زاد ا یم

 یرسم دیسالم و خوش آمد کیبه گفتن  کمال

 .بندد یکند و در را پشت سر مهران م یقناعت م

 ینگاهش را در سالن مجلل خانه م مهران

خانه با دکور خاص آن که توسط  نیا.چرخاند

 یطراح یآب یآن ور یدکوراتورها نیمطرح تر

را  یا نندهیرا دارد که چشمان هر ب نیشده توان ا

تواند  یخانه م نیا.کند رهیخ یاریبس قیدقا یبرا

 .به غبطه خوردن واداردرا  یا ندهیهر بب

 ....اما



دهد و با  یبه فکرش نم یرو شیپ یاجازه  مهران

 یبه عوض کردن حالش م میتصم قینفس عم کی

 :ردیگ

  ست؟ین ریام_

 یشربت در مقابل مهران م ینیبا س کمال

سبک جواب دادن  نیا.دهد یکوتاه جواب م.ستدیا

 :مرد است نیمختص ا

 ! داخلن استخرن_ 

 وانیاندازد و با برداشتن ل یباال م ییابرو مهران

 .رود یشربت به سمت استخر م

مرتبط  رونیب یکه به فضا ییاز راهرو مهران

خانه را از بر  نیا یجا یجا.گذرد یبود؛ م

 یآنقدر منظره  وارید یاصل رو یتابلوها.است

دوباره  یتماشا یبرا یلیچشمانش بوده اند که دل

 شیبا قدم ها شیپا ریز چیمارپ یپله ها.شان ندارد

 شتریب یتکرار ریمس شیرو به رو ریو مس ندیآشنا



 دهیچیپ زیخانه با صاحبشان چ نیا.است شیزهارو

 .مهران ستوده ندارد یبرا یا

شود و از همان جا  یم یا شهیش یراهرو وارد

از  یاثر.دهد یم رونیب ینگاهش را به محوطه 

داخل خود استخر  دیبا یعنی نیو ا ستین ریام

 .کند شیدایپ

از گرما به  یموج ک،یباز شدن درب اتومات با

گذارد و  یم رونیپا به ب. کند یصورتش برخورد م

از آب  یادیجا به جا شدن حجم ز یهم زمان صدا

سرش را محکم  کهیدر حال ریشود و ام یبلند م

 .آورد یم رونیدهد سر از آب ب یتکان م

 یاز شربت درون دستش م یکم کهیدر حال مهران

 قیآالچ ریرنگ ز دیسف یها مکتیچشد؛ به سمت ن

رود و بالفاصله بعد از نشستن، نگاهش را به  یم

 .دهد یم ریام

دست .رساند یاستخر م یخودش را به لبه  ریام

گذارد و  یاستخر م یرا از دو طرف لبه ها شیها



 یو منتظرش را به مهران م مینگاه مستق

گرداند و  یبرم زیرا به م شیخال وانیمهران ل.دهد

 :دیگو یم یمعمول یلیخ

 یمشکل خاص. گرفتن لیتمام دستگاه ها رو تحو-

 یروهایبه ن یاجینصبش ندارن که احت یهم برا

 .خودمون باشه

 ریبعد ام یکم.شود یم یطوالن یکم نشانیب سکوت

 :پرسد یم شهیخونسردتر از هم

راحت تر از  یپس به خودتم ثابت شد که همه چ-

خودت سختش کرده  یمه براکه اون ه یزیاون چ

 !یبود

 یعضالن یباال تنه  یدرشت آب که از رو قطرات

خورد توجه مهران را جلب  یسر م ریام یو سبزه 

 :کند یم

و  ایکه اون همه بر و ب یبه شرط.آره راحت بود-

 !یریبگ دیند ویکاغذ باز



و از تابش  ردیگ یسرش را به سمت آسمان م ریام

 :بندد یآفتاب چشم م میمستق

 یدیجد زیها که برات چ یاون کاغذ باز-

 کرده؟ تتیاذ شیچ.ستین

 ریشود و قدم زنان به سمت ام یاز جا بلند م مهران

نگاه  نهیو دست به س ستدیا یکنارش م.رود یم

 یلبه ها یو اب یمربع یها یمتفکرش را به کاش

 :دهد یاستخر م

 تیبه بعد اذ نیمن نگران تو  هستم که ممکن از ا-

 .یبش

زند و  یدرون آب م یا رجهیجواب ش یبه جا ریام

 گریخودش را به سمت د هیثان ستیدر کمتر از ب

 یبه محض آزاد شدن نفسش م.رساند یاستخر م

 :دیگو

خودت باش  ی ختهیحال بهم ر نیتو نگران ا-

به  یاجیبهتر از اونه که احت یلیاوضاع من خ

 !داشته باشه ینگران



 :زند یتلخ م یلبخند مهران

که ضرر  یآره اوضاعت خوبه البته به شرط-

 .میریبگ دیند یمعامله داد نیکه که سر ا ینجوم

من .یسود و ضررو بفهم نیمونده فرق ب یلیخ-

سال کردم االن اومدم که سود  یلیضررهام رو خ

 .کنم و برگردم

من  ری؟امیاگه تهش بازم ضرر بود چ-

 .ندارم یماجرا حس خوب نیاصال به ا.نگرانتم

گذارد و با  یاستخر م یرا لبه  شیدست ها ریام

منقبض شدن .کشد یحرکت خودش را باال م کی

 یم ییروزها ادیعضالت بدنش، مهران را به 

بدن چه ها که نکرده  نیساختن ا یاندازد که برا

 .بود

 :کند یتوجهش را جلب م ریقاطع ام یصدا

کار  هیو  رانیبرگردم ا دیکه بهت گفتم با یروز-

 یرو تموم کنم تا ته ماجرا رو م تموم مهین

هنوزم .جلو یو با علم اومد یدونست یم.یدونست



تا .حرکت کرده یباز نیاول ا ینشده مهره  رید

 دنتیکنار کش.فاصله داره یلیخ یسوت آخر باز

 !یبکن یتون یکه االن م هیکار نیعاقالنه تر

بندد و با باز  یچشمانش را از حرص م مهران

 :دیگو یم یکردنشان پر از دلخور

 یبابت خودت رو اونجور میکه نگران یاحمق یلیخ-

که من  یاون روز.یکن یم ریخواد تعب یکه دلت م

 یو گفتم تا تهش باهات هستم نم دمیحرفات رو شن

االن  دیدختر بچه که با هیو به  نمیدونستم قراره بش

 ینم.نگران رنگ موهاش باشه جواب پس بدم

طرف  زقرار داد پر از منفعت اونقدر ا هیدونستم 

 رهیگ یقرار م نیذره ب ریپدر و خواهر اون پسره ز

 .شنیممنون بودن طلبکارهم م یکه به جا

حرف مهران .کند یم کیچشمانش را بار ریام

دختر . که توقعش را داشته باشد ستین یزیچ

. اوردیب ادیرا به  دیکند دختر حم یم ید؟سعیحم

 یدر ال به ال.شود یم ررتیدرگ رشیذهن درگ

به فنا رفته، حضور کمرنگ  شیکه  زندگ ییروزها



تنها عضو فراموش .آورد یرا به خاطر م ینوزاد

 ! دیحم ی دهخانوا یشده 

تا آسمون با داداشش فرق  نیدختر از زم نیا ریام-

تونست آب  ینم دیرو که شن فیاسم تخف الیدان.داره

سرسختش  یاونقدر که تونست بابا.دهنشو جمع کنه

 ...دختره نیاما ا.کنه  یرو اون ور آب راض

هر موضوع  یعادت دار ستیدست خودت ن-

 !یخودت بزرگ کن یرو برا یتیاهم یو ب کیکوچ

کشد و به  یم رونیرا از آب ب شیو پاها دیگو یم

 .رود یم قیسمت آالچ

 یرا که از او به جا م یبا نگاهش رد آب مهران

-:کند یلب نجوا م ریکند و ز یماند؛ دنبال م

 !ت؟یاهم یو ب کیکوچ

 یعیو چشمانش را به رف ستدیا یم دیکنار حم دالرام

 :دهد یم تشیپر از رضا یو چهره 

که  یزیجناب مهندس دستگاه ها بهتر از اون چ-

باال رفته  و سرعت  داتیتول تیفیک.میکرد یفکر م



 وهیرب و آبم یکار باعث شده سفارش ها یباال

 !مون تو حداقل زمان آماده بشه

خورد و  یبه چشم م دیتنها در صورت حم تیرضا

است که سالها در رابطه با  یزبانش همان زبان تلخ

 :کارگران حفظ کرده

به بعد چه  نجایجماعت از ا نیا نمیخب بب یلیخ-

 !کار در رفتن دارن ریاز ز یبرا یبهانه ا

 یوکالفه انگشت شست و اشاره اش را ر دالرام

روز پر کار  کیبعد از .دهد  یفشار م شیچشم ها

را کم  دیحم یرفتارها نیدر دانشگاه و دفتر هم

اما کنار  ستین یدیجد زیپدرش چ یانصاف یب.دارد

نا ممکن  شیسال ها برا نیآمدن با آن در تمام ا

 .است

 .به کار دنیبچه ها همه دل م دینکن یآقا کم لطف-

اندازد و ادامه  یبه صورت دالرام م ییگذرا نگاه

 :دهدیم



 چیکه خانم مهندس بدون ه یمخصوصا از روز-

کردن همه  زیبه حساب بچه ها پاداش وار یمناسبت

 ... یا گهیجوره د هی

گذرد حرفش را  یم یعیاز کنار رف کهیدر حال دیحم

 :کند یحوصله قطع م یب

جماعت آدرس  نیدونم ا یهم من خوب م یآره نگ-

 .گرفتن ادیخوب  یلیخانم مهندسو خ ی رهیخ

به اعصابش  یتا کم ردیگ یم یقینفس عم دالرام

دور شود و  دیماند تا حم یمنتظر م یکم.مسلط باشد

اندازد و  یم یعیرف یگرفته  یبه چهره  یبعد نگاه

 :دیگو یم

 ییایپاداشا و مزا یپدرم ه یبهت گفته بودم جلو-

 !نکن یادآوریکنم رو   یم زیکه من وار

 :اندازد یم ریبه ز یشرمنده سر یعیرف

ها  یمن تازگ یشما گفته بود.شرمنده خانم مهندس-

 .ندارم یحواس درست و حساب



اصال باب دل دالرام  دیمرد مو سف نیا یشرمندگ

 :ستین

 یفقط بازم حواست به دستگاه ها.گذشت گهیحاال د-

هر چند  یدیکه د یرادیو ا بیهر ع.باشه دیجد

 !خبر بده ایمهندس برد ایبه من  کیکوچ

 یحواسم تو هر چ.راحت خانم مهندس التونیخ-

 !مورد جمع جمعه هی نیا یجمع نباشه تو

به پدرش  دنیرس یو برا دیگو یم یخوبه ا دالرام

 .کند یقدم تند م

تا  ستدیا یکند و کنار م یدر اتاق را باز م دیحم

دالرام با تشکر به داخل دفتر .دالرام وارد شود

کاناپه رها  یخودش را رو بایرود و تقر یخودش م

کند و  یخودش پر م یبرا یآب وانیل دیحم.کند یم

 :آورد یصورتش باال م کیآن را تا نزد

 یجربزه ا نیهمچ هی الیکردم دان یواقعا فکر نم-

همه منفعت  نیقرار داد با ا هیداشته باشه و بتونه 

 !برامون ببنده



 :گذارد یم شیرا به نما شیدلخور دالرام

بابا؟اصال حاال که بهتون ثابت  دیفکر کن دیچرا نبا-

 د؟یکن یم یرو ازش مخف تونییشده چرا االن رضا

 :دیگو یراحت م یلیخورد و خ یآب م یکم دیحم

برامون نداره  یمنفعت چیپرو کردنش ه-

نشون داده که استاد جذب غرور  الیدان.دالرام

 یکنه اسطوره  یبشنوه فکر م کالیآ بار هی!کاذبه

 !بازاره

 یم جهینت یب شهیکه که هم یاز بحث یناراض دالرام

 شیشود  و راه خروج را در پ یماند از جا بلند م

 :ردیگ یم

 !دیانصاف یب یلیبابا خ دیانصاف یب-

 ریاس شینگذشته که بازو دیکامل از کنار حم هنوز

آورد و  یم نییسرش را پا دیحم.شود یدست او م

که در دسترسش است را نثار  ینگاه نیمهربان تر

 :کند یدالرام م

 !ها دالرام خانم میقهر کردن نداشت-



 :دهد یکسل سر تکان م دالرام

 نیتونم با ا یکنم که نم یاما انکار هم نم ستمیقهر ن-

 ا،زنگیبرد شیبرم پ دیاالنم با.امیرفتارتون کنار ب

 !زد باهام کار داشت

 یم رونیب دیحم یپنجه ها انیرا نرم از م شیبازو

 .ردیگ یم شیکشد و راه خروج را در پ

آورد و بدون آنکه از آن  یقهوه را باال  م فنجان

 شهیمثل هم. شود یآن م اتیمحتو ی رهیبچشد؛ خ

 نیخواهد که راه ا یسکوت و سکون م یدلش کم

درک شدن  یدلش کم. گرفته است شیاتاق را در پ

 یبرا نهیگز نیبهتر شهیهم ایبرد.خواهد یم

کند و در  یکند و گوش م یگوش م.است دنشیفهم

 .دیکه با دیگو یرا م یهمان تینها

 :کند یبا سر به فنجان درون دستش اشاره م ایبرد

 !یازش بخور دیفکر کنم با-

 یبر م زیم یبا تعلل فنجان را رو دالرام

کف هر دو دستش را در مقابل صورتش و .گرداند



 هیاش تک ینیآن را به ب یگذارد و لبه  یهم م یرو

 یکند به جا ینم یبه کارش اعتراض ایبرد.دهد یم

هر دو آرنجش را . کشد یخودش را جلو م یآن کم

را  شیدهد و دست ها یقرار م شیران پاها یرو

 :کند یقفل م مدر ه

که  ستین یدیجد زیچ نایکدوم از ا چیدالرام ه-

 !کنه تتیهمه اذ نیبخواد ا

کنم  یفکر م یگاه یمنته ایبرد تمیوقته اذ یلیمن خ-

 یژنیاکس چیه گهیکنم د یکشم،حس م ینم گهید

 !گذره برام یداره بد م یلیروزا خ نیا.ستیدورم ن

 نه؟.گذره یکه داره م نهیا شیخوب یول-

زده اش را از دور  خیو  رهیآنکه نگاه خ یب دالرام

 :زند یاتاق بردارد؛ پوزخند م ینقطه  نیتر

ماجراست که من  یکجا قایدق یخوب نیا! ش؟یخوب-

باشه که  الیحواسم به دان دیدائم با نکهیا! نم؟یب ینم

آتو دست بابا نده قسمت  یخراب کار هیوقت با  هی

 !بابا مدام دنبال آتوئه؟ نکهیا ایخوبشه 



 یآورد و نگاهش رو یباال م شتریسرش را ب ایبرد

 :شود یصورت دالرام مسلط تر م

ادامه دادن و تو هم  وهیش نیعمر به هم هیاونا -

 نیا.دالرام یباش نشونیب شهیکه هم یعادت کرد

 یخودتم خوب م! نیهمه عشق عمو به خودتو بب

 یقدرت چیه یریبگ یمیتصم هی یعمو وقت یدون

 ستین یزیکم چ نایا!تونه منصرفش کنه جز تو ینم

 !؟یکن یفکر نم نیچرا به ا

شود و چشمانش را  یدالرام پر رنگ تر م پوزخند

 :چرخاند یبه طرف او م

 وانهیمعروف و پر ل ی مهیهمون ن نیا نیآفر-

تو ذوق  یادیز کمی یخال ی مهیکه ن فیح ینه؟منته

 یحرفا رو م نیآخه تو چرا ا ایبرد!زنه و غالبه یم

 ریچرا ز یشناس یکه بهتر از من عموتو م ؟تویزن

تونه بابا  یچقدر عشق من م ؟آخهیکش یو رو م

 خترو منصرف کنه؟چرا اون روز که مامان تو ر

کرد  یم یرفتن لحظه شمار یخواب بود و برا

 داشته باشه؟ یریبابا تاث ینتونست رو



که در  یآب دهانش را به همراه گلوله ا دالرام

 :دهد یم نییجا خوش کرده پا شیگلو

 یویچقدر خودمو گول بزنم که مامانم مشکل ر-

 ادمیکنم اون روزا رو  یدر سعچق.داشت که رفت

دختر بچه بودم رو  هیکه  یبره که مامان دست من

کرد که دعا کنم تا خدا  یگرفت و التماس م یم

چرا اون موقع عشق من باعث  ایبرد.راحتش کنه

 ... الیخ ینشد که بابا ب

و تند  ردیگ یجمله سرش را باال م یادامه  یجا به

محرم دلش  نکهیا یبا همه  ایبرد. زند یتند پلک م

 بهیغر شیاشک ها دنید یاست باز هم برا

 ادشیشنود و  یصدا دار او را م ینفس ها.است

از .نفس حبس شده اش را آزاد کند دیافتد که با یم

شود نگاهش را  یچشمانش که مطمئن م یآبرو دار

 :دهد یبه اطراف م یسر سر

 امضا کنم کجاست؟ دیکه با ییاون کاغذا-



 یاندازد و ب یبه صورتش  م ینگاه آخر ایبرد

 نیچقدر ممنون ا.شود یاعتراض از جا بلند م

 یبحث یچقدر خوب که وقت.پسرعمو و فهمش است

 یآن اصرار یادامه  یبرا ایکند؛ برد یرا تمام م

قرار داد نوشته  و امضا نشده  کیانگار طبق .ندارد

 یکاسه  یاست که هر از چند گاه نیقرار بر ا

او  شیحد پ نیدالرام در هم یشده  زیلبر رصب

 یصبرش کم گیکه د یگردد و بعد زمان یخال

به  زیکند،همه چ یم دایادامه دادن پ یبرا شیگنجا

 ییبودنش از همان درها. گردد یبر م یروال عاد

 نیهر چند که انگار ا. است که به رحمت باز است

شده  ادیروزها بسته بودن  درها طبق حکمت خدا ز

 .تاس

دالرام .ردیگ یچند برگه را به سمت دالرام م ایبرد

 یصدا.دهد یتوجهش را به کاغذ درون دستش م

 یرا پر م نشانیسکوت ب ایبرد یگوش امکیپ

جا به جا شود نگاه  شیدر جا نکهیبدون ا ایبرد.کند



قرار  نشانیب زیم یاش که رو یبه گوش یتوجه یب

 .رسد یهم م یدوم امیپ.اندازد یدارد م

 ینم نیبدتر از ا.صداشو قطع کن ایه جواب بد ای-

 یهشدار انتخاب کن تیگوش یها امیپ یبرا یتونست

 !تو مغز آدم رهیمته م نیع!

 یاو لبخند م یحوصله  یبه لحن سرد و ب ایبرد

است که مثل  یصیجز خصا یاخالق یژگیو نیا.زند

 :افتد یکسوف و خسوف کم اتفاق م

تو  گنی؟میباقر نسبت ندار زحاجیشما باکن انایاح-  

 !داشته ییطوال دیغر زدن 

 :زند یبرگه  م ریاول را ز یامضا دالرام

همدست  ایشک دارم شما با گروه ماف یمن نه ول-

برات  یادیمشکوک ز یها امیها پ یتازگ! ینباش

 !ادیم

 :خندد یهمه دقتش ناباور م نیاز ا ریمتح ایبرد

 !ست؟یاخه بچه تو حواست کجاها که ن-



کاغذ  یآنکه سر و توجهش را از رو یب دالرام

 :دهد یبردارد جواب م

 ؟یشیاگه بگم همه جا نگران م-

 ؟یکن یم دمیتهد یاالن دار-

و به چشمانش  ردیگ یم ایرا به سمت برد کاغذها

 :دهد یحالت متفکر م

 !شمیدارم نگرانت م شتریفکر نکنم ب د؟نهیتهد-

رها  زیم یشود و برگه ها رو یاز جا بلند م ایبرد

دهد و  یم هیکارش تک زیبه م نهیدست به س.کند یم

 :دیگو یم یعاد

غصه بخور  یاون دل مشنگ یبرا.نگران من نباش-

و سه هفته ست داره از عشق  هیک ستیکه معلوم ن

 !گهیم ونیمن هذ

 نیپرد و لبش از داخل ب یدالرام باال م یابرو

 :شودیم ریاس شیدندان ها

 فرسته؟ یم یحاال چ-



ماه  شیش نکهیا!مشت شر و ور هیدونم واال  ینم-

 .خزعبالت نیکنه و از ا یداره به من فکر م

حرف  نیا دنیرا از شن سایپر یچهره  دالرام

 :زند یرا پس م دنیبه خند لشیکند و تما یتصور م

 .خوادتت یواقعا م دیچرا خزعبالت؟شا-

 :شود یم دهیبه باال کش ایلب برد ی گوشه

که  فیح.کنه یصبح تو تختش بغلم مآره احتماال تا -

 کمی.تو بگم یاحتماالت رو برا ی هیتونم بق ینم

 !کمه دنشونیشن یسنت برا

 یمقابلش م قایشود و دق یاز جا بلند م دالرام

لبش قرار  یانگشت اشاره اش را متفکر رو.ستدیا

 :زند یدهد و در همان حال لب م یم

 ه؟یک ینیبب ینکرد یتو اصال کنجکاو یعنی-

به نوک  یآورد و ضربه ا یدستش را باال م ایبرد

 :زند یدالرام م ینیب



بهش فکر  یلیخ ادهیموردا ز نیبچه از ا الیخ یب-

 !نکن

 یم یبازار گرم یدار ستیاصال معلوم ن-

 !اصالها.یکن

 :اندازد یبه سمتش م نیینگاه از باال به پا ایبرد

خب من که بارها ! تو؟ یالبد برا! ؟یبازارگرم-

 نیبهت گفتم به عشقت به من اعتراف کن تا با ا

 !نشه کیحرفا حسادت زنانه ات تحر

آورد و در  یکف هر دو دستش را باال م دالرام

 :کند یشروع به لرزاندن م ایمقابل صورت برد

 یهمه تو دار نیبعد از ا! یدیچه بد شد که فهم-

 !حقم نبود نیواقعا ا

کند و  یم رییتغ یه لبخند کم جانب ایبرد ی خنده

کات  یدالرام سکوتش را پا. دیگو ینم یزیچ

شود  یدوال م.گذارد یم یشگیهم یشوخ نیکردن ا

 یدارد و در همان حال م یاش را بر م یو گوش

 :دیگو



من رفتم شما هم حواست باشه  ایجناب مهندس برد-

 یپا روزکهیاز د.یبزن یسر به قسمت بسته بند هی

به مشکل  کمیکم دارن  رویشکسته و ن یطاهر

 .فعال!خوردن

 هیسرش را به  ایبرد.شود یاز اتاق خارج م دالرام

 یبه صورتش م یچرخاند و کالفه دست یسمت م

 !کشد

 یبسته م شهیکرواتش راحت تر از هم ی گره

 یاصال سر ناسازگار نشیسر آست یدکمه ها.شود

بدنش  یرو شهیندارند و ادکلن خوش بوتر از هم

بر وفق مراد  زیامروز همه چ.شودیم یاسپر

سال ها بود که مثل امروز را تجربه نکرده .بود

لبه  کهیدارد و در حال یقدم به عقب بر م کی..بود

امروز را  ریکند ام یم کیبه هم نزد راکتش  یها

از  شتریلبش ب یلبخند کج گوشه .گذارند یاز نظر م

آنچه .کند یظاهرش توجه خودش را جلب م ی هیبق

خورده  و صد  بلیهدفش وسط س.شده بود شدیم دیبا

 .مزه کرده بود بیدندانش عج ریز نیریش ازیامت



بود که از  نیا قترشینه دق...لبخند از صبح  نیا

لبش جا خوش کرده  یعصر گوشه  روزید

که مهران زنگ زده بود  یاز همان زمان قایدق.بودم

 یطبق گفته ها.گفته بود الیاز تماس دان ریو متح

تماس به درخواست  نیو نقل قول مهران، ا الیدان

خود او خواسته بود که .مجد انجام شده بود دیحم

 یو خواستار شماره  ردیبا مهران تماس بگ الیدان

آنقدر  شیماه ب کیظاهرا قرار داد .بشود ریخود ام

آن مصر  یادامه  یمجد بوده که برا دیدلچسب حم

با او هم  میمستق دارید یبرا دیحم لیاتم یحت.باشد

که  ییراه ها انیدر م انبریم کی.بود یخوب ینشانه 

 یچ.بود کردهاحداث  دیوصل شدن به حم یبرا

 !ن؟یبهتر از ا

 یصندل یرو ریشماره را داده بود و ام مهران

پدر که  قینستعل ینگاهش به تابلو کهیراکش در حال

جا خوش کرده  ثابت  نهیشوم یباال وارید یرو

 . تماس نشسته بود نیمانده بود و به انتظار ا



همان صدا  شیصدا.تماس گرفته بود دیحم

از  یزیو چند سال گذشته بود اما چ ستیب.بود

و چند  ستیبعد از ب.کم نشده بود شیصالبت صدا

 نیتمام ا یو به اندازه  دیشن یرا م شیسال صدا

شدن نفرت را در سلول ها سلول  داریسال ها ب

 .کرد یبدنش تجربه م

به  لیداده بود که تما حیو شمرده توض یجد دیحم

 نباریدارد و ا یبخش بسته بند یدستگاه ها ینوساز

 ریام.ندیمعامله بنش یپا ریمصر است که با خود ام

کالمش کرده و بدون نشان  یرا چاشن یتفاوت یب

 . بود رفتهیاو را پذ شنهادیپ اقشیدادن اشت

دستانش تکان  انیکه در م یحاال او بود و دو تاس و

 یذهنش رها م یصفحه  یتاس ها را رو.دهد یم

 یکه در مقابل چشمانش قرار م یکند و به جفت شش

 .زند یم یدار یلبخند معن ردیگ

** 

 



 

 ینگهبان درون اتاقک م یبرا یبوق تک

 تشیاتاقش در مورد هو ینگهبان از پنجره .زند

 یبرا لشینام فام دنیکند و بعد از شن یسوال م

را  نیماش.دیآ یم رونیدر ب یجلو ریبرداشتن زنج

کند و نگاهش را  یکارخانه م یوارد محوطه 

از  شتریوسعت کارخانه ب.چرخاند یدورتا دور آن م

تمام سال  یعنی نیاست و ا شیها دهیشنتصورات و 

تمام .مجد بوده است دیها اوضاع بر وفق مراد حم

 کیافتادن طعمه مثل  دیحال خوشش از به ص

فک منقبض شده .دهد یحالت م رییتغ عیانجماد سر

اش و دست مشت شده در کنار بدنش اصال 

 یپرش پلکش هم به مجموعه .ستین ندشیخوشا

کند  یحس م.شود یحال و روز خرابش اضافه م

 یم یزند و جار یقل م شیخون درون رگ ها

کارخانه ختم شده  نیبه هم زیهمه چ کاش.شود

 ...کاش.بود یمال شیکاش تنها ضرر زندگ.بود



که  یژنیتا اکس قیآنقدر عم.ردیگ یم یقیعم نفس

تا به .رسد یسخاوتمندانه به سلول سلول بدنش م

 ییبودنش چه غرامت ها نجایا یبرا اوردیخاطر ب

موقع تمام  یخشم ب نیبا ا ستیرا پرداخته و قرار ن

 .آن ها را به باد فنا بدهد

مسئول حراست به سمت بخش بسته  ییراهنما با

 :شود یم تیهدا یبند

طرف لطفا، جناب مهندس داخل بخش  نیاز ا-

 .منتظر شما هستند

نگاهش را به اطراف بچرخاند با مرد  نکهیا بدون

شود  یکه م یوارد بخش بسته بند.کند یم یهمراه

فشار هوا  نیمطمئنا ا.فهمد یشدن هوا را م نیسنگ

ماحاصل .بخش نبود نیا یها تیفعال ی جهینت

خروارها  دنشید یبود که برا یبرخورد با مرد

 .کرده بود نهیصبر هز

به  یعجله ا چیه یو ب نیسنگ ییکه با قدم ها مرد

 یتمام تنش گر م.خود او.آمد خودش بود یسمتش م



مواد مذاب از کف سرش تا  ختنیر هیشب یحس.ردیگ

 .ردیگ یجان م شیانگشتان پا

 :شنود یمرد همراهش را م یصدا

 جناب مهندس مجد معرف حضورتون هستن؟-

 :گذرد یقلبش م از

 یادیمرد ز نیا.ندارد یبه معرف یاجیمرد احت نیا-  

او سالهاست که .نامرد است کیمرد  نیا.آشناست

خونخوار  یمجد زالو دیحم.معرف حضورم است

 !میزندگ

با تعارف .کند یباز م شانیدر اتاق را برا یمنش

به محض .شود یوارد دفتر کار م ریام دیدست حم

تمامشان در  مهین یصحبت ها دینشستنشان حم

 :دهد یرا ادامه م یبخش بسته بند

پس از نظر شما تمام دستگاه ها  ینیخب جناب نائ-

 درسته؟.ندارن ضیبه تعو اجیاحت

 شیپا کیداده  هیکاناپه تک یبه پشت کهیدر حال ریام

 :اندازد یم یگرید یرا رو



از دستگاه هاتون اونقدر رو به  یسر کیاوضاع -

 جهیاضافه نت یجز بار مال ضشونیراه هست که تعو

 .نداشته باشه یا گهید ی

شده و به  کیکه به هم نزد ییبا ابروها دیحم

 :دهد یداده سر تکان م یصورتش حالت متفکر

 نیمخصوصا که چند تا از بهتر.موافقم -

اون دستگاه هامون هستن و مطمئنا  یپا روهامونین

 یعمل کردشون با چند تا کارگر آماتور که فقط م

 !کنه یپر کنن فرق م یخوان ساعت کار

 ینم یماند و جواب یاش م رهیدر سکوت خ ریام

کند و  یم کیچشم بار رهینگاه خ نیاز ا دیحم.دهد

جوان برازنده در  نیورود ا یرا از لحظه  یسوال

 :آورد یذهن دارد به زبان م

من  یبرا یشما به طرز فوق العاده ا یچهره -

 ییجا هیانگار مطمئنم که .آشناست

 ؟ دینبود رانیچند سال ا دیفرمود.دمتونید



شود و جواب  یم دهیبه باال کش ریلبه  ام ی گوشه

 :دهد یم

 !نگفتم یزیمورد چ نیدر ا-

خود را ببازد  نکهیبدون ا.خورد یعلنا جا م دیحم

 :دیگو یم

 .دمیباره شن نیدر ا الیجدا؟پس حتما از دان-

 دیاما اگه دونستنش براتون مهمه با.دونم یم دیبع-

و شش سال  ستیب قایبه عرضتون برسونم بنده دق

 !نبودم رانیا

 :دیگو یمکث م یبا کم دیحم

 .آشنا بودن چهره تون کامال رده ی هیپس فرض-

 .کند یکالم او سکوت م دییبدون تا ریام 

سر اصل  میو بر میبحثا بگذر نیبه نظرم  از ا-

چند روز بعد از عقد قرار داد  ینیجناب نائ.مطلب

 د؟ید یم لیدستگاه ها رو به ما تحو



گمرک  طیبه شرا یبستگ.ده روز تا دو هفته نیب-

 !داره

 یتلفن رو یرو یاز دکمه ها یکی کهیدر حال دیحم

 .کند یم دیرا تاک ریزند؛ با سر جواب ام یرا م زیم

 :رسد یتلفن به گوش م فونیاز آ یمنش یصدا

 جناب مهندس  دییبفرما-

 دیو بگ دیکن دایخانم سعادت خانم مهندسو برام پ-

 .دفتر انیب

 چشم جناب مهندس-

 :دیگو یم ریرو به ام دیاز قطع شدن ارتباط حم بعد

از دست ندادن زمان امروز قرار  یبه نظرم برا-

 !سمیداد رو بنو

اندازد و  یم دیبه حم ینیینگاه از باال به پا ریام

 :دهد یخشک جواب م

 یکه شما برا نهیکه عرف کار ا دیفکر کنم بدون-

اگر  یول!شرکت دیاریب فیعقد قرار داد تشر



 یقرار داده حرف نیبه زودتر بسته شدن ا حتونیترج

 !ستین

اما  ستین ندیخوشا شیکالم جوان رو به رو یسرد

 یدر کالمش به چشم نم یحرف نا معقول چیه

 .خورد

خورد سرش را به  یکه به در اتاق م یتقه ا یصدا

 ریام تیدر وضع یرییچرخاند اما تغ یآن سمت م

 .دهد ینم

کند تا سربلند  یرا مجبور م ریگفتن دالرام ام سالم

 یبلند م کهیو او در حال دیآ یدالرام به سمتش م.کند

 .چرخاند یدختر م یشود نگاهش را نامحسوس رو

 !دیخوش آمد یلیخ-

 کیدالرام به  ییجواب لبخند و خوش آمد گو در

کند و بعد از دعوت شدنش به  یممنونم ساده اکتفا م

دختر به طرف .گردد یبر م شینشستن بر سر جا

 یاو را پاسخ م یرود و دست دراز شده  یپدرش م

از  یزیکند تا آنال یم دایپ یشتریوقت ب ریدهد و ام



که مهران را نگران کرده بود داشته  تیشخص نیا

گذارد  یو مردانه اش را کنار م یتینگاه جنس.باشد

احساس .ردیگ ینظر م ریو کاسب کارانه دختر را ز

وارد کالم مهران  یاز کم شتریکند اغراق ،ب یم

 یتواند مهره  یمظاهر آرام ن نیدختر با ا نیا.شده

دختر با چهره و  کی.باشد یباز نیخطرناک ا

 یم یساساح یدرد فضاها شتربهیکه ب یظاهر

نگاهش را !پر سر و صدا یکارخانه  نیخورد تا ا

در دل نثار  یدارد و پوزخند یدالرام بر م یاز رو

واقعا چطور از .کند یم شیافراط یمهران و نگران

 دختر احساس خطر کرده است؟ نیجانب ا

 یپدرو دختر م نیب الوگیرا به د توجهش

سمت چپش را اشغال کرده و  یدالرام کاناپه .دهد

 .دهد ینگاه منتظرش را به پدرش م

 ریکاغذ ز یخودکار درون دستش را رو دیحم

 یصندل یاش را به پشت هیتک.دهد یدستش قرار م

 :دیگو یدهد و رو به دالرام م یم



باهات در مورد جناب مهندس  شبیددالرام -

هستن که اگه  نجایاالن ا شونیا.صحبت کرده بودم

داشته  یباز هم با هم همکار ادین شیپ یمشکل

 !میباش

 یاندازد و با لبخند یبه مرد م یینگاه گذرا دالرام

 :دیگو یم یرسم

 .هم خوبه یلیخ-

 :کند یم ریرو به ام دیحم

راست دست  ییجورا هیجناب مهندس دالرام -

نبود بنده طرف  یباشه چون تو نجایخواستم ا!من

 !با شما دالرامه یقرار داد و همکار

 ییدر چهره اش خودنما یتیدهد نارضا ینم اجازه

طرف حساب او فقط و .ستیاصال خوب ن نیا.کند

با جوجه  یاو کار.مجد باشد و بس دیحم دیفقط با

 .مجد ندارد یآمده  رونیتازه از تخم ب یها

طور تصور کردم که اصرار  نیمجد من اجناب -

خاطره  نیعقد قرار داد با شخص من به ا یشما برا



 یمن و شما و ب نیب یهمکار نیا دیدیم حیکه ترج

 !انجام بشه یواسطه ا چیه

خودش .اندازد یم هیسا دیحم یچهره  یرو غرور

دهد  یبه چپ و راست حرکت م یکم یرا با صندل

 :دیگو یو مطمئن م

 نیهم دیفکر کنم با یمنته.دیکرد درست تصور-

 هیمن حکم  یکنم که دالرام برا دیاول کار تاک

مطمئنا به مرور زمان متوجه  .واسطه رو نداره

حفظ  یهاش برا ییمن و البته توانا یبرا تشیاهم

 !دیشیکارخانه م نیمنافع ا

 امدهین ریام.اصال به صالح نبود شتریب اعتراض

را  شیبافته ها یحرفه ا ریبود تا با رفتار نپخته و غ

پسر کم سن و سال  کیاو نه آماتور بود نه .پنبه کند

 .بود ریاو ام!کم تجربه

نگاه  نیهم.اندازد یبه سمت دختر م یتفاوت یب نگاه

دالرام  ینیاست تا متوجه  نگاه ذره ب یکاف

 :دیگو یم دیدهد و رو به حم ینم یتیاهم.شود



کنم و شما  میمن قرار دادو تنظ دیپس با اجازه بد-

زمان به  نیتر عیکنم تو سر یم یسع.دیکن یبرس

 شتریکم ب هیمفادش  یفقط بهتره رو.دستتون برسونم

 .بره شیتر پ عیکه کارا سر میصحبت کن

 فیک ریو ام دیگو یم یتیپر از رضا یخوبه  دیحم

 .دهد یقرار م شیپاها یچرمش را رو

دهد و  یقرار م نیماش یپنجره  یرا لبه  آرنجش

کام تلخش با .دهد یجا م شیلب ها نیرا ب گاریس

 تیاما آنقدر الو ردیگ یطعم زهر م گاریدود س

 یلیکام خ یهست که تلخ یمنف یلمس حس ها یبرا

 .آمد یهم به نظرش نم

چه مردانه .را پشت سر گذاشته بود یروز سخت چه

آن .به خرج داده بود یسکوت کرده بود و صبور

 مارستانیدر ب تکه سنگ سرد و آن تخت پر شده

 اریکردن منافات بس یاعصاب و روان با صبور

بنا را با  نیاما او آمده بود تا آجر آجر ا.داشت

داند که هر جا  یخوب م.هم بگذارد یحوصله رو

 نیاز ا ریبه غ ییحواسش به جا ایبلرزد  ستشکه د



 یبرا نیباشد و ا زشیمنتظر ر دیسازه جلب شود با

 .بود خود مرگ بود دهیکه سال ها انتظار کش ییاو

دو دختر جوان  طنتیش.ستدیا یچراغ قرمز م پشت

حواس .کند یتوجهش را جلب م یکنار نیدر ماش

اما توانستند حواس او را به  ستیدخترها به او ن

و مطمئنا با ارزش   دهیکه امروز د یسمت دختر

لب  یرو یلبخند.بود بکشاند دیحم یداشته  نیتر

 ریز.شود یبزرگ م و کم کم شودیمتولد م شیها

 :کند یم نجوالب 

 !مجد دینقطه ضعف حم-

 یلیوسط حال خوشش خ یزنگ گوش یصدا

خاموش و  یگوش ینام سحر رو.ستین ندشیخوشا

 یزود در گوشش م یلیخ شیصدا.شود یروشن م

 .ندینش

 ؟ییکجا!سالم آقاهه-

 !کارتو بگو.سالم-

 چپ بوده نه؟ یکه صبح از روش پاشد یدنده ا-



 :کند  یپرت م رونیرا به ب گاریس تریفل ریام

 ؟یبپرس نویا یزنگ زد-

 :خندد یم سحر

 یدنده ا.کنم یرو اصالح م میقبل یجمله  دیببخش-

 !صد در صد چپ بوده یپاشد شیکه صبح از رو

 ستین یدیجد زیخنداندنش چ یدختر برا سماجت

 :اما لحن اوهمچنان سخت است

 !پشت فرمونم -

خوش اخالق  یاگه پشت فرمون نبود یعنیآهان -

که سفارش دادم بلکه  یمن عسل هیاون  یعنی؟یبود

 بتونم باهاش مزه مزه ات کنم پس بدم؟

 یطبق معمول سحر بحث را به همان سمت خب

وسط  ی نهییاز آ ریام.بود که دلخواهش بود دهیکش

 :اندازد یبه پشت سر م ینگاه

حد  نیبه هم یهست یتو آدم یعنیفقط مزه مزه؟-

 ؟یقانع باش



 کیاالن نزد یول.ستین ادمیدونم خوب  ینم.اووم-

 ...و  یایب هیخونتم نظرت چ

که شرکتش  شودیم یابانیزند و وارد خ یم راهنما

 :دیگو یبدون نرمش م.در آن قرار دارد

باشه که من اونقدر گرفتارم که  ادتی نیا نهینظرم ا-

رو سمت  نمیوقت فرمون ماش یتونم وقت و ب ینم

 !خونه بچرخونم

 :دیگو یم یدلخور چیه یب سحر

 ؟یندار یکار.مونه یم ادمی یاک-

 !چرا -

 بگو-

 .من باش یخونه  ازدهیشب ساعت -

 یم یتا شب ریام یدستور یدر جواب جمله  سحر

 نگیوارد پارک ریام.کند یو تماس را قطع م دیگو

 نیکارش ا نیمطمئنا اول.شود یشرکت م یطبقات



 یو دستگاه ها ردیخواهد بود که با مهران تماس بگ

 !نوع سفارش بدهد نیرا از بهتر دیحم یدرخواست

 

*** 

را  تابهیداخل ماه یخرد شد  یبا قاشق گوجه  ریام

 یرو تابهیماه یکه از رو یحرارت.زند یبه هم م

کند اما  یرا حس م ندینش یبرهنه اش م ی نهیس

سحر به  یت هادس.دهد یهمچنان به کارش ادامه م

 یفرو رفتگ انیدور شکمش حلقه  و صورتش در م

سحر گنگ و  یصدا.ردیگ یدو کتفش قرار م نیب

 :است ستهخ

که  یفهمم چرا کار ینم یخوبه ول یلیبوش خ-

 ؟یانجام بد دیکمال تو با ی فهیوظ

کند و  یدستان سحر را باز م یدست حلقه  کی با

 :رود یم نتیبرداشتن نمک به سمت کاب یبرا



 کیکه تا  نیا.شده است فیکمال تعر فیوظا -

من بمونه و من هر وقت هوس  ینصفه شب خونه 

 .ستین فشیبده جز وظا سیکردم سرو یزیچ

کند و  یسمت جمع م کیرا از  شیموها سحر

رنگش  دیتاپ سف.اندازد یبرهنه اش م یشانه  یرو

اش  هیتک.کرده جادیا یبا پوست برنز اش تضاد جالب

ر  شیدهد و دست ها یپشت سرش م نتیرا به کاب

 :کند یاز پشت ستون بدنش م

 نه؟ یمجدها بود یامروز کارخونه -

 اتیتخم مرغ را با آرامش به محتو نیاول ریام

 یم رهیرخش خ میسحر به ن.کند یاضافه م تابهیماه

 :دهد یشود و ادامه م

 افهیاونقدر ق یگه ول ینم یزیچ.مهران نگرانته-

 !تا ته حرفش رو خوند شهیاش درهمه که نگفته م

شکند و باز هم  یتخم مرغ دوم و سوم را هم م ریام

 .کند یطرفه م کیبحث را  نیبا سکوت ا



راهش  نیدونم اگه بهت بگم نرو،نکن،ا یم ریام-

ها رو  یمن گفتن.رمیگ ینم یا جهینت چیه ستین

 یزیکه چ یبهت گفتم و تو نخواست شیوقت پ یلیخ

 یادآوریبهت  گهیبار د هیخواد  یاما دلم م یبشنو

کنم که مملکت قانون داره و تو اونقدر مشتت پر 

 ورهمه لقمه رو د نینباشه ا یاجیهست که احت

 !یسرت بچرخون

 زیکه از املت پر شده به سمت م یبا دو بشقاب ریام

 یرود و در همان حال م یسالن م ینهار خور

 :دیگو

 ریروم تاث یلیخ.یگفت گهیبار د هیممنون که -

 !گذاشت

نگفت که .کند یرا بدرقه  م ریچشمانش ام سحربا

دانست گفتن و  یم.از مهران نگرانش است شتریب

 ییتمام سال ها ردریام.ندارد یچندان رینگفتنش توف

گذرانده بودند  کایکه مشترک و در کنار هم در آمر

 میرها کردن تصم مهیثابت کرده بود که مرد ن

 !ستین شیها



است که در دست  یبه قرار داد رهیدالرام خ نگاه

 ینیتواند مانع از درک سنگ یتوجه نم نیاما ا.دارد

سخت است اما تالش .شود شینگاه مرد رو به رو

و تمام حواسش  ردیبگ دهیتوجه را ناد نیکند تا ا یم

بدهد که در مقابل چشمانش قرار  یرا به کاغذ

آشنا  التم جمدر مفهو یخواند و کم یم یکم.دارد

 .ماند یم

 :دیبگو یزیشکستن سکوت چ یدهد برا یم حیترج

بابا  یکه برا یکنم به خاطر مشکل کار یفکر م-

 ختیشما هم بهم ر یبرنامه ها کمیدرست شد 

 درسته؟

دهد و  یچرخ دارش م یاش را به صندل هیتک ریام

 :دارد یدو انگشتش ثابت نگه م نیخودکار را ب

 .داشتم یروز خلوت.ستین یمشکل خاص ریخ-

 یم رینگاهش را به چهره ام یلحظه ا یبرا دالرام

 یصورتش همخوان یکه داده با خشک یجواب.دهد

برنامه ناراحت است  ختنیاز بهم ر یعنی نیا.ندارد



 رهیتفاوت؟  دوباره به کاغذ دورن دستش خ یب ای

 :شود یم

 یادیز یخوشبختانه دانشگاه من فاصله .خوشحالم-

 نیاز ا شتریکه ما ب نهینداره و حداقلش ا نجایتا ا

 .میشما بدقول نشد شیپ

کند بهتر  یحس م ردیگ ینم ریاز سمت ام یجواب 

کاغذ درون دستش را . بحث را کوتاه کند نیاست ا

 :دیگو یدهد و م یم یتکان

 نمیب یقرار داد نم نیا یتو یخب من مشکل خاص-

 ...فقط

 فقط؟-

منتظر به  رینگاه ام.کند یسر بلند م دالرام

جمالت  یشود تا کم یحالت نگاهش باعث م.اوست

 :دیکند و بعد بگو نییرا باال و پا

 !مونه یسوال م یجا هیفقط -

نگاه دالرام حرکاتش را .شود یاز جا بلند م ریام

به سمت  یعجله ا چیه یقدم زنان و ب.کند یدنبال م



او را انتخاب  یرو به رو یکاناپه .دیآ یدالرام م

اندامش را از نظر  یلحظه ا یدالرام برا.کند یم

کشد  یمواقع م نیکه ا یو سوت سایپر ادی.گذراند یم

 .افتد یم

 یم یگرید یرا رو شیپا کی کهیدر حال ریام

 :دیگو یاندازد م

 !شنوم یم-

 یتر از حالت عاد نیکند فضا سنگ یحس م دالرام

به  تیکشد و با جد یم یقینامحسوس نفس عم.است

 :شود یم رهیاو خ

شما دستگاه ها رو ده روزه  یقرار داد قبل یتو-

قرار داد ذکر  نیا یتو کهیدر صورت دیداد لیتحو

 لیتحو یشده شرکت حداقل چهارده روز برا

تعداد  کهیدرحال.داره اجیدستگاه ها زمان احت

 .یدستگاه ها کمتر از قرار داده قبل

 :گذراند یام را از نظر مدالر یچهره  تیجد ریام

 !دو تا قرار داد با هم متفاوتن طیشرا-



 تونم بپرسم از چه نظر؟ یجدا؟م-

دالرام فکر .شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

حالت صورتش را ان روز در دفتر هم  نیکند ا یم

هم  دیاست شا شیاز عادت ها یجزئ دیشا.است دهید

پر و بال دادن به افکارش  یاجازه  ریام یصدا...

 :دهد ینم

گمرک بود و به  یقبل دستگاه ها تو یدفعه -

سفارش  دیبا نباریپول آزاد شدن اما ا زیمحض وار

 !زمان بره نکاریکه خود ا میبد

دهد و در  یسر تکان م دییتا یبه نشانه  دالرام

 یگرداند جواب م یبر م زیم یکاغذ را رو کهیحال

 :دهد

حداکثر زمان  هیبه  نجایا دینظرم بافقط به .هیمنطق-

دستگاه روحداکثر  دیشیشما متعهد م.شدیهم اشاره م

روز؟دو  ستید؟بیبد لیتحو گهیتو چند روز د

 ماه؟ شیماه؟ش



با  یدختر کم نیا.کند یم کیچشم بار ریام

آرام و  یچهره  نیبه ا.متفاوت است اتشیحدس

 قیهمه نکته سنج و دق نیخورد که ا ینم فیظر

مجد در قرار  الیبود که دان یزینکته چ نیا!باشد

 .به آن نکرده بود یتوجه نیکوچکتر یداد قبل

 یکند دوال م جادیدر چهره اش ا یرییتغ نکهیا بدون

از جا بلند .دارد یبر م زیم یشود و کاغذ را از رو

همان طور .رود یم زشیشود و به سمت م یم

 :کند یتلفن را لمس م یرو یدکمه  ستادهیا

 روزیرو که د یقرار داد.اتاق من نیایب یخانم همت-

 میاضافه دوباره تنظ یتبصره  هیبا  دیکرد میتنظ

 .دیکن

 یشود به سمت دالرام م یکه تمام م صحبتش

 :پرسد یتفاوت م یچرخد و ب

 سرکار خانم؟ ستین یا گهیمشکل د-

 :دهد یبا آرامش جواب م دالرام

 !که نباشه دوارمیام-



 یشانه اش را رو یکوچک رو یحوله  مهران

 یرا کم م لیکشد و بعد سرعت تردم یصورتش م

شود  سرش را  یآرام تر م یکه کم شینفس ها.کند

سرش  یکه باال یهارتل.چرخاند یم ریبه سمت ام

 یاست و عضله ها شهیوزن تر از هم نیبرده سنگ

چهره . ندیا یبه چشم م شهیاز هم شتریب شیبازو

را  یمیقد قیرف نیآنقدر ا.گذارند یم نظراش را از 

فقط  یعنیحالت چهره  نیاز بر است که بداند ا

آرام از .اش در باشگاه است یکیزیحضور ف

کوچک  ی شهیو به سمت ش دیآ یم نییپا لیتردم

 :رود یم یآب معدن

 ینم یکن یم نیکه تو تمر ینجوریا یمطمئن ریام-

 ؟یآماده کن کیمسابقات المپ یخودتو برا یخوا

هوا را .دارد یثابت نگه م نهیس یهارتل را رو ریام

فرستد و با شدت  یم نهیچند بار با ولع به س

بعد هارتل را در  هیچند ثان.دهد یم رونیب یشتریب

کند و بعد سرش را به سمت  یرها م شیمقابل پا

 .ردیگ یباال م



چشمان .رود یآب به سمتش م ی شهیبا ش مهران

را به  شهیگذراند و ش یبسته اش را از نظر م

 کهیکند و در حال یچشم باز م ریام.زند یم شیبازو

 یاو را م یجواب سوال قبل ردیگ یاب را م شهیش

 :دهد

 یسخت تر جلو دونیره که م یم یرو اون کیالمپ-

 !پاش نباشه

اونقدر قدر  فتیحر.یسخت کرد دونویتو خودت م-

 !یکن یکه تو فکر م ستین

 یزالو نمک هم بپاش یرو.ستیاصال قدر ن فیحر-

تا  یپات لهش کن ریکه ز نهیاما لذتش ا رهیمیم

 !پس بده دهیرو که ازت مک یخون

 یرا محق م قشیرف.کشد  یچهره در هم م مهران

که در  یریام.او را باور ندارد  یتلخ نیداند اما ا

که به فکر  یریام.ها بود نیدانشگاه جز محبوب تر

بود؛ چقدر  ورکیوین یژنده پوش شب ها ی وانهید

 یهر چند که ته همه .فاصله داشت ریام نیبا ا



از  شتریب ریدانست که ام یافکارش منصفانه م

 !است دهیکش یبشر یهر بن تیظرف

بحث را ادامه  نیا یشتریب متیکند با مال یم یسع

 :بدهد

دو تا قرار داد رو  نیا ر؟خبیام هیچ تیاقدام بعد-

با  گهی؟دیکن کاریچ یخوا یبه بعد م نجایاز ا یبست

 ؟یبش کینزد دیبه حم یخوا یم یچه بهانه ا

هم باز و  یو با آرامش چشمانش را رو کباری ریام

 :کند یبسته م

 .که فراوونه بهانه یزیچ.عجله نکن مهران-

بهانه رو  نیا لتیبه عنوان وک دیخب من با یلیخ-

 نه؟ ایبدونم 

 نگرفته که دفتر دار باشگاه به سمتشان یجواب هنوز

 یم ریدرون دستش را به طرف ام لیو موبا دیا یم

 :ردیگ

فکر .زنگ خورد لتونیموبا یلیخ یول دیببخش-

 !دارن، براتون آوردمش یکار واجب دیکردم شا



 یمرد سر تکان م یو برا ردیگ یرا م یگوش ریام

 ی هیباشگاه را با کل نیشود که  ا یدوماه م.دهد

کدام از  چیه بایکرده  اما تقر یداریامکانات خر

 .نکرده است ضیآن را تعو یکادر قبل

 نیو به خلوت تر ردیگ یمهران را م یبازو ریام 

را  یگوش گر،یبا دست د.کشاند یقسمت باشگاه م

شماره را  نیکند و آخر یدرون دستش جا به جا م

 یبلند گو م یتماس برقرار شده رو.کند یلمس م

 .شنود یرا م ییمرد نا آشنا یرود و مهران صدا

 تو بابا؟ ییکجا ریام-

 بگو مسعود-

 .حلش کردم.تخت هیبابت اون قض التیخ نیبب-

دهد  یمتعجب مهران م ینگاهش را به چهره  ریام

 :دیگو یم یو داخل گوش

 .؟از اول بگو هیکدوم قض-

شود و بعد مسعود ناباور  یسکوت برقرار م یکم

 :پرسد یم



 شیبرم پ ینگفت ه؟مگهیحالت خوبه ؟کدوم قض-

 یم یبود دیبا.گهیخب اونجا بودم د.مجد الیدان

شرکت ما  گهید دیشن یوقت.افشویق یدید

کارخونه  هیخواد با  یخرن و م یمحصوالتشونو نم

گفت  یم.قرار داد ببنده تا مرز سکته رفت دیجد ی

 میرو برد داتمونیشما تول دیما به اعتبار خر

مصرف  خیکه تار یهمه محصول نیبا ا الحا.باال

 م؟یداره چه کن

 یکند و مسعود ادامه م یهمچنان سکوت م ریام

 :دهد

نا  دشیام گهید ینود وقت ی قهیدق نکهیخالصه ا-

راه  یباز اهیس هیشده بود با داداشم  دیام

شد که  نیقرار بر ا. مثال داداشم واسطه شد.میانداخت

رو حل  هیقض نیا یجور هیو  مینیبش ییفردا دوتا

 ؟یهست ریالو ام.میکن

 اش رو بگو  هیبق.هستم-

 : دیگو یبا خنده م مسعود



ما دو    یوقت.یاش رو که قراره فردا شما بگ هیبق_ 

من ! یرسیم  یو شما اتفاق میکن یبحث م میتا دار

 !میکن یفردا هماهنگ م یبرم فعال داداش بازم برا

 یکه پا یمثل کس.ردیگ یم یروزیرنگ پ نگاهش

را بلند کند  شیپا دیو فقط با ستادهیا یقهرمان یسکو

 یم نییرا پا لیموبا یگوش.و سکو را لمس کند

 :دیگو یآورد و رو به مهران م

 ل؟یهست جناب وک دتییبهانه ام مورد تا-

 یباز نیظاهرا تا ته ا.کند یمردد نگاهش م مهران

 .کرده است ینیب شیرا پ

 یرا در هوا م ایارم گوشیدستان باز دالرام

با . کشد یرا به سمت خود م شیدست ها یکم.ردیگ

خنده اش  یبا تخت، صدا ایفاصله گرفتن کمر ارم

عمه اش  یشود و لبخند را مهمان لب ها  یبلند م

خنده  انیکند و در م یکارش را تکرار م. کند یم

 ربا باز شدن د.شود یغرق م ایاز ته دل ارم یها

. شود یوارد اتاق م الیچرخاند و دان یاتاق سر م



چهره  دنیاش را که آماده کرده با د یالم پر انرژس

پر از دلشوره  ی« شده یچ» کیبه  لیتبد الیدان ی

 .شود یم

و  چیکنسول اتاق، سوئ زیبا فاصله از م الیدان

که  یبد یصدا. کند یآن پرت م یرا رو لشیموبا

 یرا جمع م ایارم یخنده  یشود ته مانده  یم جادیا

 .چرخاند یکند و نگاه کنجکاوش را به اطرف م

کند و  یبه پسرش نگاه م یبا لبخند خسته ا الیدان

 یخسته تر خودش را به لبه  یبا قدم ها  تیدر نها

و  ندینش یبا فاصله از دالرام م.  رساند یتخت م

تخت از .کند یخودش را از عقب به پشت پرت م

نگران تر  نگاه دالرام.شود یم نییحرکتش باال و پا

 یم مصرترکند و  یاز قبل حرکاتش را دنبال م

 :پرسد

 نه؟ ایشده  یچ یگیم-

 :دیگو یبندد و م یچشم م الیدان

 !داغونم دالرام-



 ردیگ یفاصله م ایاز ارم.کند ینفس حبس م دالرام

 :کشد یم الیو خودش را به سمت دان

شده که  یچ!خدا درست حرف بزن یمحض رضا-

 شده حال وروزت؟ نیا

 !میبه مشکل خورده بود ییبا شرکت فدا-

 یجمله اش را حرف به حرف هج دالرام

طرف قرار داد  نی؟بزرگترییفدا.کندیم

 :پرسد یکارخانه؟ناباور م

 ... ییمنظورت فدا الیدان-

بهم گفت دارن  روزید!هییمنظورم همون فدا قایدق-

 !بندنیقرار داد م گهید یکارخونه  هیبا 

ماند و او با باز کردن  یاش م رهیشوکه خ دالرام

 :دهد یچشمانش ادامه م

که دو  یدونم چه مرگش بود دالرام اما شرکت ینم-

 یب دادیسفارش رو م نیشتریکامل ب تیسال با رضا

 نیا یبه ادامه  یلیمقدمه تماس گرفت و گفت تما

 !نداره یهمکار



 یخشک شده اش را با زبان تر م یلب ها دالرام

 یجمله را به زبان م یو دم دست نیتر یکند و منطق

 :آورد

حال و روزته؟خب اون  نیتو ا نیا یبرا ن؟یهم-

و  میبگه مگه به گفتن اونه؟ما باهاش قرار داد دار

 دیروز قرار داد از ما خر نیاون تعهد داره تا آخر

 .کنه

 .رو دوست ندارد الیتلخ دان لبخند

ماهه قرار داد ما با  کیبه گفتن اونه چون  قایدق-

 !تموم شده ییشرکت فدا

کند و تلخ تر  یسکوت پر بهت دالرام استفاده م از

 :دهد یادامه م

 نهیقسمت خوب ماجراست قسمت بدش ا نیهنوز ا-

 دیسفارش هر ماه تول یکه دو روزه به اندازه 

 هیاون شرکت  دنیبود با کنار کش کیو نزد میداشت

 !دستمون بمونه یدار رو خیعالمه محصول تار



آنچه را .پوشاند یبا هر دو دست دهانش را م دالرام

 یحماقت هم حد و اندازه ا.باور ندارد دهیکه شن

اند اما با  یمخف شیپشت دست ها شیلب ها.دارد

 :ندیگو یجان کندن م

که قرار داد باهاش  یشرکت یتو برا...تو الیدان-

 ؟یسفارش زد یندار

کند و در کنار  یرا بلند م شیدست ها یعصب الیدان

 :کوبد یتخت م ینش روبد

دونستم  یچه م! مگه کف دستم رو بو کرده بودم؟-

 دشیاز ماه قبل از خر شتریکه هر ماه ب یاون شرکت

! عقب بکشه خوادیم ینجوریا هیاز کارخونه راض

گفتم قرار دادش تموم شده اما بازم مثل روال هر 

 .ادیدنبال محصول م خیماه سر تار

 یتمام الیدان یحماقت ها.دهد یسر تکان م دالرام

 :ندارد



بازار حدس و  ؟مگهیگ یم یچ یفهم یم الیدان-

هزار تومن دو  یپا شه؟مگهیگمان سرش م

 !یکرد هیکه به احتماالتت تک ونهیهزارتومن در م

شود و آرنجش  یم زیخ مین شیدر جا یعصب الیدان

 :کند یگاه بدنش م هیرا تک

! ؟یزن یچرا سرکوفت م.باباها نیع یتو هم شد-

مگه من خودم !بشه؟ ینجوریخواستم ا یمگه من م

 روزیدونم که د یم! دونم عمق فاجعه چقدره؟ ینم

طرف به .راست رفتم شرکتشون هیبعد از تلفنش 

بحثمون باال  ینبود آخرم وقت میمستق یصراط چیه

رو گرفت که االن هر دو  ونهیگرفت داداشش م

فردا در موردش  دیبذار دیهست یعصبان توننفر

 !دیصحبت کن

 یمن نم نکهیواقعا جواب منه؟ ا نیبابا؟ا نیشدم ع-

توجه که بعد از  یتونم باور کنم برادرم اونقدر ب

 یریگیشرکت بزرگ نه تنها پ هیتموم شدن قرار با 

 !زنه؟ یهم م دیاون شرکت تول یکنه بلکه برا ینم



 یم گریکالفه صورتش را به سمت د الیدان

 :چرخاند

 یلیتمومش کن من خ.نشده دالرام یزیحاال هم چ-

 خسته ام

 یدالرام لگد م یکوچکش به پاها یبا پاها ایارم

توجه عمه اش را جلب کند اما او . قصد دارد. زند

نشده  یزیچ-: دهد یادامه م یعصب الیرو به دان

 ریهنوز درگ اینشده  یزیچ یمطمئن! ال؟یدان

 !؟یاحتماالتت

 :دهد یداد جوابش را م با

نشده خودم خراب کردم خودمم درستش  یزینه چ-

 .کردم

 :کند یم کیچشم بار دالرام

 ؟یچطور یدرستش کرد-

 :چرخاند یبا سرعت سرش را به سمت او م الیدان



امروز طبق قرارمون دوباره .آره درستش کردم-

سر  ینینائ ریوسط بحثمون ام.رفتم اونجا

و چند ساله  نیرفاقت چند هیظاهرا .دیرس

ماجرا رو  ییمن و فدا نیاز بحث ب ینینائ!نشونهیب

 .دیفهم

 یآرامش ادامه م یرسد با کم یکه م نجایبه ا الیدان

 :دهد

گفت مسعود  ییبه فدا.آدم ته مرده دالرام نیا ییخدا-

فهمم  یحق با توئه اما من نم یدرسته از نظر قانون

ارخونه که خودت ک نیشراکتت رو با ا دیچرا تو با

 ؟مسعودیبهم بزن یبود یازش راض یگ یم یدار

چنان با  ینیخود آورد اما نائ یب لیهم چهار تا دل

رو رد کرد که خود مسعود هم قانع  لشیقدرت دال

که امتحان خودشو  یشرکت هیبا  یشد که همکار

سفارش  ادیحجم ز نیپس نداده ،مخصوصا با ا

 .ستیاصال به صالحش ن

 یدارد و با لحن ینگاهش را ثابت نگه م دالرام

 :پرسد یخاص م



 شد؟ یچ جهیاونوقت نت-

قرار داد دوباره البته با مدت  هی ییفدا نکهیا جهینت-

ماهو هم  نیا داتیوتول بندهیزمان کوتاه تر با ما م

 هیهم  دیبا اون کارخونه جد.رهیگ یم لیتحو

 یچ نهیداره تا به قول خودش بب یمحدود یهمکار

 !شد داشیپسر پ نیدالرام ا میشانس آورد!ادیم شیپ

شود که دالرام در  یباعث م اینق زدن ارم یصدا

بلند شود که او را در آغوش  شیسکوت از جا

چند قدم راه  الیو منتظر دان مینگاه مستق ریز.ردیبگ

به شکل  ایرود و دستش را پشت کمر ارم یم

 .چرخاند یم یدوران

 دالرام؟ یچرا ساکت شد-

 بگم؟ یچ-

 :دیگو یاو م ریمتعجب از لحن دلگ الیدان

 هیکارخونه از .میکرد داینجات پ گمی؟میبگ یچ-

 !ضرر بزرگ قسر در رفت



آرام  یایگردد و ارم یرفته را بر م ریمس دالرام

هنوز هم به .کند یشانه جا به جا م یشده را رو

 یدلخور است و آن را نشان م.کند ینگاه نم الیدان

 :دهد

فکر  نشیا ال؟بهیدان یچ میرفت یدر نماگه قسر -

 الیدان!یبرد چ یبو م هیقض نیبابا از ا ؟اگهیکرد

 ریآدم پرنفوذ مثل ام هیکه  یکن یفکر م نیتو به ا

 یلیو مشکل حل شده اما من به خ تیشده حام ینینائ

 .کنم یفکر م نایاز ا شتریب

 :کند یتخت رها م یخودش را رو یراض الیدان

 !یکن یسختش م-

پا و به سرعت به سمتش برادرش  کی یرو دالرام

متاسف  یاو با چشمان بسته چهره .چرخد یم

داند که  یاما دالرام خوب م ندیب یخواهرش را نم

 زهایچ یلیخ دنیبرادرش با چشمان باز هم قصد د

 .را ندارد



 الیدان یصدا.چرخد یبعد به سمت در اتاق م یکم

 :کند یمتوقفش م

 .دارم یحس خوب یلیخ ینینائ ریپسره ام نیمن به ا-

 نباریکند و استثنائا ا یدر را لمس م رهیدستگ دالرام

مرد  نیبه ا یاو هم حس بد.را با او موافق است

 !قدرتمند نداشت

 

 

*** 

 

کشد و  یرا عقب م یغذا خور زیم یصندل دالرام

 یم زیم بیتنها غا ینگاه کوتاه متوجه  کیبا 

 :پرسد یم ترایرو به م.شود

 کو؟ الیدانپس -

 ینگه م شیلب ها کیکاهو را با چنگال نزد ترایم

 :دارد



 !قرار داره دشیجد قیرف نیظاهرا امشبم با ا-

 !دیجد قیرف.ندینش یم یصندل یبا مکث رو دالرام

 

 :پرسد یدلسترش م وانیدر حال پر کردن ل دیحم

 ر؟یام-

 :دهدیزند و سر تکان م یپلک م ترایم

 بله -

 یو ب ردیگ یچاقو و چنگالش را در دست م دالرام

 ترایکند رو به م یدقت زیم یرو اتیآنکه به محتو

 :پرسد یم

 اومده بود؟ ریبا اون بوده که د شبمید-

 :اندازد یباال م یتفاوت یبا ب یشانه ا ترایم

 .اومد من خواب بودم یوقت.گهیالبد د-

ارادت .کند البد نه حتما یبا خودش فکر م دالرام

هفته از حد گذشته  کی نیدر ا ینینائ ریبه ام الیدان

 .است



 !ادیازش خوشم م -

چرخد و  یدالرام با سرعت به سمت پدرش م سر

 :دهد ینگاه کند ادامه م یآنکه به کس یاو ب

 .نبض بازار تو دستشه ه،انگاریجوون با جربزه ا-

 یاز برنج را داخل بشقابش م ریکفگ کی دالرام

 :دهد یو تعجبش را بروز م زدیر

 .دیکن فیتعر یبودم از کس دهیوقت بود ند یلیخ-

 :کند یمطمئن به دخترش نگاه م یبا نگاه دیحم

 دهیدور و برم ند یادم نیهمچ هیوقتم بود  یلیخ -

و چهار،پنج  یاز س شتریپسر ب نیفکر نکنم ا.بودم

خاک خورده  شترهیب یلیعرضه اش خ یباشه ول

 !بازاره یها

 نیتو ا یکار فوق العاده و خاص چینظر من ه به-

از نظر .شرفتهیاصول پ یو رو یمنطق.مدت نکرده

 !ستیبه نظرم فوق العاده،نه ن یول هیمنم آدم موفق



از نظرش .کند یبا لذت به دخترش نگاه م دیحم

 ریدر مس ایموجود دن نیو ارزش مند تر نیباتریز

 :است دشید

 نه؟ک یم ینکنه دختر بابا داره حسود-

از .کند یشگفت زده و با سرعت سر بلند م دالرام

 دیگذرد و به حم یم ترایدرهم م یچهره  یرو

 :شود یم رهیخ

 دیحرفو زد نیا یچه حساب یاونوقت رو-

و بارزه منه  یتیشخص یها یژگیبابا؟حسادت جز و

 یادم نیهمچ هیممکن خودمو با  دیکه االن فکر کرد

 حسادت کنم؟ جهیو در نت سهیمقا

 شیدارد و با لبخند باغذا ینگاهش را برم دیحم

 :شود یمشغول م

تا  یکن یدادم تو حسود یم حیتو فکر کن ترج-

 !بفهمم چقدر برات مهمم

 



سنجش مقدار  یهم برا یبهتر یفکر کنم راه ها-

 .من به شما هست یعالقه 

 .سالم به جمع گرم خانواده-

 یبه سمت پله ها سر م هیمثل بق دالرام

در حال  شهیخوش پوش تر از هم الیدان.چرخاند

 یم نییاز پله ها پا نشیسر آست یبستن دکمه ها

 یتیباز و لبخند کمرنگش نشان از رضا یچهره .دیآ

 .دارد که از قرار امشب گذاشته

نگاهش را بر  هیتفاوت تر از بق یزودتر و ب دیحم

 یم زیخودش را به سر م فوریک الیدان.دارد یم

سر  یرو یسرسر یشود بوسه  یخم م.رساند

 :دیگو یزند و رو به دالرام م یم ترایم

 احوال خانم مهندس؟-

کف هر دو .دهد یم هیتک یصندل یبه پشت دالرام

 یقیدهد و نفس عم یقرار م زیم یدستش را لبه 

 :کشد یم



 نیسنگ تونیسا.شما جناب مهندس یاز احوال پرس-

 !شده

 :زند یم ترایبه بشقاب م یناخنک الیدان

 هی نهیوقت سنگ هی.شعور که نداره.گهیاست د هیسا-

 یشما به بزرگوار.وقت جلفه هیوقت سبکه،

 .دیخودتون ببخش

 یپلو یباقال نیاز ا کمیکنار خانمت  نیبش-

مخصوص پروانه خانم بخور تا سر وقتش به 

 .میتو هم برس ی هیحساب سا

شام اونجا قرار دارم و گرنه که  یکه  برا فیح-

 که بتونه از دست پخت پروانه خانم بگذره؟ هیک

 یجمله اش را پشت پوزخندش پنهان م دالرام

با  دیدر مقابل حم نیاز ا شتریب ندیب یصالح نم.کند

جمله  نیگفتن ا یو گرنه برا. به دو کند کهی الیدان

 :داند یبدهکار م دیخودش را به حم

 یئنینا ریگذشته،لطف ام هیسا ینیحرف از سنگ-

 !پابندت کرده یادیز



 .گرداند یحواسش را به او بر م الیدان یصدا

 یکار پیمهندس خوشت نیخانم شما با ا ترایخب م-

 ؟یندار

 :اندازد یچشم به او م یاز گوشه  ینگاه ترایم

نصفه  شبیاگه قراره مثل د پیمهندس خوش ت-

که از سر و صدات مجبور  ایب یجور هی یایشب ب

 .رو اروم کنم اینباشم تا صبح برد

 .به چشم خانم خانما یا-

اش  یتفاوت یب.فهمد یزن رو نم نیا یسرد دالرام

آن .کند یرا درک نم الیدان ینسبت به نبودن ها

 یزیزنانه چ یها استیمعروف و س یریگ تیزن

هر چند که .دختر به چشم بخورد نیکه در ا ستین

 .هم ندارد یمنصفانه رفتار نامعقول

 .خوش یشب بر همگ-

سالن بر  یقدم را به سمت خروج نیاول الیدان

 :کند یسالن را پر م دیحم ینداشته که صدا



 ستین ،بدیختیرفاقت ر ی هیآدم پا نیحاال که با ا-

اون سالن  یتو.یریبگ ادیهم ازش  ییزایچ هی

 شهیم یرنگ یاز شوت کردن توپا ریبه غ اردیلیب

 .گرفت ادی دمیجد زیچهار چ

کند و با دستش  یقاشق را در بشقاب رها م دالرام

 یم ایو  ندیب ینم دیحم.پوشاند یاش را م یشانیپ

 :دهد یدهد که همچنان ادامه م ینم تیو اهم ندیب

آدم  نیبا ا کمی ستیاتفاقا به نظرم  بد ن-

 زیچهار تا چ یآدم حساب هیاز گشتن با  ،بلکهیبگرد

دلم  نیپس فردا که سرمو گذاشتم زم یریادبگی

 ریکه ذره ذره جمع شده ز ینسوزه که قراره مال

 !دود بشه هویدست تو 

شود و تلخ تر  یم دهیبه باال کش دیلب حم ی گوشه

 :دهد یاز قبل ادامه م

 !یگرفتن باش ادیالبته اگه آدم -

نفسش .دهد یهم فشار م یرا رو شیچشم ها الیدان

 را



شب خوش  کیکند و با  یفوت م رونیبه ب محکم

 یرا بلندتر بر م شیقدم ها ظیه اما پر از غدوبار

 .دارد

 یاش را از کنار بدنش بر م دهیچروک یها دست

مثل  گرید شیدست ها.ردیگ یدارد و در دست م

طرف  کی گریشوند،د ینم دهیگذشته بر سرش کش

قبل را  یپوشانند اما هنوز گرما یصورتش را نم

پشت دستش  یکند و طوالن یسرش را خم م.دارند

دارد که مثل چند سال قبل  یتیچه اهم.بوسد یرا م

 :دیگو یکشد و نم یعقب نم ادستش ر

 اد؟یکار خوشم نم نیصدبار نگفتم از ا-

 :دیگو یاو در جوابش قاطعانه نم و

 نمینبودم،ا یوقت پسر حرف گوش کن چیمن ه-

 مگه نه؟ یصدبار گفت

خاطره  دیتجد یبندد برا یرا از درد م شیها چشم

با تمام  کیو ش یاتاق خصوص نیا.است امدهین

آماده .باشد دنشیشاهد درد کش ستیامکاناتش قرار ن



 نیو مثل تمام ا دیها را بگو یقوا کند،گفتن دیتا تجد

روزها  نیمادرش ا.نماند یجواب چیمدت منتظر ه

 یحت.دهد یخساست به خرج م شهیاز هم شتریب

امسال بود که  نیبهار هم.تر از چند ماه قبل سیخس

رفت اسمش را از  دنشیهفته به د کیبعد از  یوقت

کرده  ینیب شیروزها را پ نیدکترش ا.دیزبانش نشن

بود،آماده اش کرده بود اما آن روز حس کرده بود 

تواند مربوط به افتادن از  یسقوط کردن فقط نم

آشنا بود هر چند که  منگاه مادر هنوز ه.ارتفاع باشد

 .شد ینم دهیاز زبانش شن ،ییآشنا ریام

حاال چند ماه از ان روز سخت گذشته بود و همان  و

بحث  گرید.بود وستهینگاه آشنا هم به خاطره ها پ

روزها بود که .نبود انیدر م یینگاه آشنا و نا آشنا

 صیکرد که به تشخ یم هیگر لیدل یمادرش انقدر ب

به برنامه  ییغذا یدکترش آرام بخش مثل وعده ها

چهار شنبه  مامحاال ت.اضافه شده بود شیزندگ ی

تخت با چشمان  یبود که رو یمهمان کس شیها

 نهیس یبود و حرکت آرام قفسه  دهیبسته دراز کش



مهمان دلتنگ  نیاش از ا ییرایپذ ی لهیاش تنها وس

چهارشنبه شب ها  یروزها یبه جا ریحاال ام.بود

داشت  یتیساعت امدنش چه اهم.مهمان مادر بود

مادرش روز و شب مثل هم  یابر یوقت.

روزها بود که  اصال رسم مهمان  زبانشیم.بود

 .دانست ینم یدار

زند و  یبه پشت دست مادرش م یدوباره  ی بوسه

بزند پر  یچندان یرا فاصله  شیآنکه لب ها یبعد ب

 :کند یزمزمه م نهیاز ک

که من  ییتمام شبا یبه جا.آروم بخواب مادرم-

اون  ادیمن تمام شبام رو با .تو بخواب دمینخواب

هر شب اون .گذرونم یسخت دو نفرمون م یروزا

 نینره االن چرا تو ا ادمیکنم تا  یروزا را مرور م

بکشم اومدم ذره ذره  ومدمیتا حواسم باشه ن.گاهمیجا

کنم  یاراومدم ک.رونیجونو از کف پاش بکشم ب

 یسهم حافظه .مرگ کنه یهزار بار آرزو یروز

که به  ییلحظه لحظه ها دیبا.رو من گرفتم تو



بهت قول .سرمون اومده رو تو حافظه ام نگه دارم

 .ستمین یمن آدم بدقول یول ستین ادتیتو .داده بودم

 :گرداند یمادرش را آرام کنار بدنش بر م دست

 !دارمیب دارهیآروم بخواب مادر، من ب-

بلند  یصندل یورودش از رو یتر از لحظه  نیسنگ

مثل هر هفته از  دیبا.دکترش برود شیپ دیبا.شود یم

مجد  الیدان.بشنود و برود.بشنود یماریب شرفتیپ

 .منتظرش است

 

 یبه سالن را باال م یمنته یپله  نیآخر الیدان

  یآشنا سر م یکردن چهره ها دایپ یبرا.رود

 مینور مال.سالن نسبتا خلوت است. چرخاند

 یتوپ مکه به  ییضربه ها یفلورسنت و صدا 

مهران متوجه .خورد فضا را خاص تر کرده است

 یدست بلند م شیشود و برا یحضورش م ی

در . رود یبه سمتش م ودهد  یتکان م یسر.کند



فشارد نگاهش را به  یدست مهران را م کهیحال

 :دهد یدور و بر م

 ر؟یپس ام-

 ز؟یسر م یریم ای ینیشیتو م.دور و بره نیهم-

 نیتر کینزد یحوصله رو یکسل و ب الیدان

 یبه مهران نم یو جواب ندینش یم یصندل

 یاو را انتخاب م یرو به رو یمهران صندل.دهد

 یدمغش را از نظر م یچهره  کهیکند و در حال

 :پرسد یگذارند م

 سرد؟ ای ارنیگرم برات ب یدنیبگم نوش-

 جیانگشت شست و اشاره اس را دوطرف گ الیدان

 :بنددیدهد و چشم م یگاهش قرار م

 ارنیبگو ب شهیم دایپ یبهتر زیاگه چ-

 .واضح است منظورش

 !یاک-



 یرا صدا م یدست پسر جوان یبا اشاره  مهران

 یزمزمه م یزیاو چ یدر کنار سر خم شده .کند

 .شنود یم یکند و چشم

 ریام.کشد یرا به سمت خود م شهیش نیدوم الیدان

و حال وروز  دیا یبه سمتشان م نیسنگ یبا قدم ها

 وانیل نیچندم الیدان.گذارند یخرابش را از نظر م

اش  یرود و مثل هربار از تلخ یجا باال م کیرا 

پک اول و دوم را به لطف .کشد یچهره در هم م

رود و  یمبود باال  دهیشن دیکه از حم ییچارهایل

لب اما  ریز یلعنت کیهر کدام با  یبعد یپک ها

 .شود یم یخال ظیغل

را  الیتوجه دان یصندل یها هیشدن پا دهیکش یصدا

باال  ریام یعاد ینگاهش را تا چهره .کند یجلب م

 :دیآ یکش م شیلب ها.کشد یم

 یجناب مهمون دعوت م.به به آقا مهندس-

 است؟ی،چه جور یریگ ینم لیتحو.یکن



از حال و روزش  یواضح ریکشدارش تصو کلمات

 هیمتفکر مهران که  یبه چهر  ینگاه ریام.دارد

 :دیگو یتفاوت م یدوزد و ب یدوخته شده م الیدان

 !مهران قبال مهمون نواز تر بوده-

 :کند یمقابل او اشاره م ی شهیسر به ش با

عادت نداشته هوش و حواس مهمونش رو ازش -

 !زیم یبعد ببرش پا رهیبگ

 یم کیرا به هم نزد شیابروها مهران

 یاعتراضش را پشت سکوتش پنهان م.کند

را در  دانیم الیدان.کوتاه بوده شهیهم وارشید.کند

انگشتش را در مقابل صورتش  کی.ردیگ یدست م

 :دیگو یچرخاند و شل و ول م یم

 زیم یپا نکهیتو؟ا یهست یمهندس جان نگران چ-

 ،اعتبارتو خراب کنم؟

موجود رو به  یاز افکار سطح ریلب ام ی گوشه

و ا ینگاهش را از رو.شود یم دهیبه باال کش شیرو

 :دارد اما مخاطبش مهران است یبر نم



با  یزد گم،گندیم یشتریب نانیمهران االن با اطم-

 !تیمهمون نواز نیا

را  شیلب ها.شود  یباره از جا بلند م کیبه  الیدان

 یقرار م زیم یرا رو شیهم و کف دست ها یرو

شود و سرخوش جواب  یخم م ریبه سمت ام.دهد

 :دهد یم

پاشو مهندس .رو ثابت کنم ییزایچ هی دینه ظاهرا با-

 .حرفام نیپاشو تا نشونت بدم با جنبه تر از ا.جان

 یکشد و متاسف طور یبه صورت م یدست مهران

 :کند یبشنود نجوا م ریکه فقط ام

 .مشخصه یلیاوضاع جنبه ات که خ-

شود و به  یتوجه به هر دو از جا بلند م یب ریام

 :رود یسالن م  یگوشه  زیسمت م

امشب مدام .صدا کن دوینو یایم یدارمهران -

 .گشت یم فیدنبال حر

قرار  توکیفاصله با پ نیچوب در مناسب تر دینو

 ی جهینت.زند یم یضربه اش را حرفه ا.دهد یم



 یم شیلب ها یرو یدار یگرفته شده لبخند معن

چانه اش .دهد  یقرار م نیزم یچوبش را رو.نشاند

 :دیگو یم ریگذارد و خطاب به ام یآن م یرا رو

 مونه؟ یم یخب جناب مهندس حرف-

شلوارش  بیهر دو دستش را در ج کهیدر حال ریام

سر  یچرخد و با اشاره  یپا م کی یفرو کرده رو

 :دیگو یبه او م

 یمن م یبه جا الیامشب دان یمنته ادهیکه ز یگفتن-

 .گه

 یکالمش آنقدر مشهود است که لب ها تمسخر

را متعجب اما  دیدندان کند و نگاه نو ریمهران را اس

آنقدر  هیکنا نیمهم است که مخاطب ا نیا ریام یبرا

جمله را هم درک  نینابود است که واضح تر از ا

 .نخواهد کرد

 یبه جلو بر م یبا چوب درون دستش قدم الیدان

دهد و بعد تا  یهم فشار م یچشمانش را رو.دارد

سالن  ییناحس کم شدن روش.کند یحد امکان باز م



 یم زیبه م کینزد.است یحس غالب دید یو تار

سابد  یو گچ درون دستش را به نوک چوب م ستدیا

 شیبرا شهیهم یباز نیا.شود یخم م زیم یو رو

 یساده و کودکانه بوده اما  خوب م حیتفر هیمثل 

بگذارد تا اعتبار  هیما شهیاز هم شتریب دیداند که با

سوال  ریو اعتماد او به خودش را ز ریام

 توکیپشت پ یشده اش چند بار میچوب تنظ.نبرد

 یشود و بعد ضربه زده م یعقب و جلو م

 یم زیم ی وارهیرنگ با قدرت به د دیتوپ سف.شود

 گرید یخورد اما برگشتش و برخوردش با توپ ها

 زیجز پخش شدن توپ ها در سطح م یا جهینت چیه

مهران .زند یاز عمد و از ته دل قهقه م دینو.ندارد

در  یرییتغ چیه یب ریدهد و ام یخنده اش را فرو م

 الیدان.دارد یبر نم زیم یچهره نگاهش را از رو

 هبا چشمان سرخ و  از حدقه در آمده ناباورانه ب

درشت عرق از  یدانه .کند یکارش نگاه م ی جهینت

ه خورد و تا چانه اش ادام یاش سرم قهیشق یرو

دهد و  یآب دهانش را محکم قورت م.کند یم دایپ



 یخنده ها.چرخاند یم دیسرش را به سمت نو یکم

 :کند یم ریکشد رو به ام یکه ته م دینو

 ت؟اماتورهاتیبود اون آدم حرفه ا نیا ریبابا ام یا-

 چطورن؟

جور  کی دیبا دیآ یبه حرف در م یبه سخت الیدان

 :درستش کند

 خوندن یکور یزوده برا کمی هیهنوز اول باز-

 !گن یم یا گهید زیجدا؟شواهد که چ-

 یکرخت.کند خودش رو جمع کند یم یسع الیدان

باز  نکاریا یدستش را برا یلیاش خ جهیبدن و سرگ

کند و  یتالشش را م تیحال نها نیبا ا.ذارد ینم

 :کند یاشاره م زیبه م یجد

 .کنم نوبت شماست یفکر م-

 کینزد زیدهد و به م یتکان م یبا لبخند سر دینو

دومش هم مثل ضربه اول  یضربه .شود یم

 .به همراه دارد یخوب یازیامت



 یدرصد دیدهد تا شا یتکان م یسر الیدان

 یرا در جا شیپا.شود یخم م.باال رود شیاریهوش

 یدر دست م حیچوب را صح.دهد یقرار م یمناسب

 یرنگ م دیتوپ سف خیو نگاهش را م ردیگ

 دهیرنگ در مقابل چشمانش دوتا د دیتوپ سف.کند

را  شیچشم ها.چهار تا دیشود و توپ قرمز شا یم

 یدهد و باز م یفشار م مه یمحکم تر رو

چوب را چندبار .شود یواضح تر م یکم دشید.کند

آخر را نزده که  یهنوز ضربه .کند یعقب و جلو م

با حفظ حالتش .شود یم ییپنجه ها ریاس شیبازو

سرد در کنارش  یبا چهره ا ریام.چرخاند یسر م

 :است

 .دهیتو ادامه م یمهران جا-

 :پرسد یحال م یوب ستدیا یم صاف

 ه؟یچرا ؟مشکل چ-

دارد و  یاو بر م یزده اش را از رو خینگاه  ریام

 :دیگو یم هیخطاب به بق



 !دیشما ادامه بد-

سکوت .شنود یرا م دینو یلغز خواندن ها الیدان

از مهران به  ینامفهوم یصدا.فهمد یرا م ریام

تمام بدنش در حال  کهیخورد اما در حال یگوشش م

 .شود یم دهیکش ریاست به دنبال ام دنیاز هم پاش

 

وسط  ندیب یکه م دیآ یبه خودش م یوقت الیدان

 یها یصندل. است ستادهیبالکن بزرگ باشگاه ا

است که  یزیهمان چ قایوسط بالکن دق یشده  دهیچ

 انیرا از م شیبازو. نگهش دارد یتواند راض یم

کشد و تلو تلو خوران به  یم رونیب ریام یپنجه ها

 :رود یآن سمت م

 قتویو حال اون رف ستمیوا یچرا نذاشت ریام گمیم-

 .رمیبگ

چشمانش را .کند یرها م یصندل یرا رو خودش

 :پرسد یکند و کشدار م یم کیبار

 رم؟یحالشو بگ یچرا نذاشت یراست-



کشد و بدون  یرا عقب م یصندل کیبا قدرت  ریام

 :پرسد ینرمش م

جنبه ت چقده که  یدون یهمه سال نم نیبعد ا-

 ؟یخور یم یادیز

 :کند ینگاهش م جیگ الیدان

بابا که اعتقاد داره .ندونم دیدونم؟ آره خب شا ینم-

 !دونمیرو درست نم یچیه

هست که بهش اعتقاد داشته  یزی؟چیخودت چ-

 ؟یذاریم هیجا از بابات ما ؟همهیباش

 :کند یم کیچشم بار الیدان

 یجملتو تکرار م گهیبار د هی.یگفت یچ دمینفهم-

 ؟یکن

 شیرو به رو ریموجود حق ینگاهش را از رو ریام

شود وبه سمت نرده ها  یاز جا بلند م.دارد یبر م

 یم ابانیپشت به او و رو به خ.رود یم

 یشگیزند و با ژست هم یرا آتش م گارشیس.ستدیا

 لیپسر با م نیا.کند یم کینزد شیاش به لب ها



 نیاز ا دیظاهرا با.شده بود کیخودش به او نزد

بود که  نیا قتیشد اما حق یخوشحال م یریجهت گ

 شیفکر بود که برا یو ب فیادم آنقدر ضع نیا

مترسک سر  هیشب شتریب.نداشت یچندان ییکارا

 کی.شهر نیدارمعروف ابود تا پسر کارخانه  زیجال

به .خورد یم یشب باز مهیعروسک که به درد خ

و با تکان دادن دستت  یبه مغزش نخ ببند نکهیدرد ا

که مثل امشب  یو زمان یرا مشخص کن رشیمس

؛منتظر گند زدنش  شدیپاره م اینخ شل  نیا یکم

که داشت با تمام  یا نهیک یبا همه  ریام.یباش

در  یبه مجد نام ها، حس ترحم واضح تشیحساس

 .آدم داشت نینسبت به ا شیحس ها انیم

حرفش . ندارم ویکار چیه یعرضه  گهیبابام م-

که  ییآبرو نیامشب با ا یزور داره برام ول یلیخ

 .گه ینم راهیهم ب یلیکنم خ یاز تو بردم فکر م

نگاهش .زند یم گارشیبه س یپک محکم تر ریام

 :دهد یرا به دور دست ها م



که با برد و  ستین یمن اونقدر دم دست یآبرو-

 .بشه دهیباخت تو سنج

 یم یطوالن.شود یبلند م الیدان یخنده  یصدا

 :دیگو یم دهیبر دهیخنده اش بر انیخندد و م

اون موقع که اعتماد به نفسو .تو یدار ولیبابا ا-

 نه؟ یکردن تو سر صف بود یم میتقس

 یدونست یصفو نم یو احتماال تو اصال معن دیشا -

 نه؟

 یزایمن اون موقع داشتم به چ. دونستم ینه نم-

 .کردم یبهتر م

به اوضاع  یچرخد و نگاه یم شیسر جا ریام

 :اندازد یآشفته اش م

خودتوجمع  یکه نتون یاونقدر بخور نکهیالبد به ا-

 ! یکن

به .شود یم یجد یلحظه  ا یبرا الیدان ی چهره

از غم  یبیشود وبعد با ترک یدر هم م دهینکش هیثان

 :شود یدوخته م ریبه صورت ام



تونم به بابام بفهمونم من  یم یچه جور نکهیبه ا-

من دوست دارم مو بلند .ستمینشستن ن زیآدم پشت م

 یشلوار پاره بپوشم برم دانشگاه هنر و نقاش.کنم

 .بخونم

 .کند یفقط نگاهش م ریام

عدد و  یحساب و هر چ نیمن از ماش نکهیبه ا-

مداد کنته و پالت  یبه جاش دلم برا زارمیرقمه ب

 !رهیم یرنگ و بوم نقاش

از درد  یمیبه حجم عظ لیاش تبد یسرخوش تمام

تا اسمان  نیقبل زم قیدقا الیحاال با دان. شودیم

 :دارد ریتوف

من نه تو صف اعتماد به نفس بودم نه  ریام-

کرد اما حسرت تمام انتخاب هام رو خودش .شانس

 .باشه رو به دلم گذاشت یبار ازم راض هی نکهیا

آدم  نیبه ا یحس چیباز هم جز ترحم ه ریام

اما فقط .رنگ گرفته یزده اش کم خینگاه .ندارد

 یقرار م زیم یدستش را رو الیدان.یرنگ دلسوز



نگاهش را به .گذارد یآن م یدهد و سرش را رو

کند و با ته مانده توانش زمزمه  یم ریخ یگوشه ا

 :کند یم

با چهار تا  یباز یامشب بهم گفت برو و به جا-

خبر .ریبگ ادی ینینائ ریاز ام یزیچ هی یتوپ رنگ

نداره که امشب از پس همون چهارتا توپم بر 

 .ومدمین

 :گذارد یهم م یرا رو چشمانش

 ... دیشا.حق با اونه دیدونم شا ینم-

تا  دهیخواب ستیمشخص ن.ندارد یاش ادامه ا جمله

قدم زنان به  ریام.ادامه دادن ندارد یبرا یتوان

 یآدم.ستدیا یسرش م یباال قایدق.رود یسمتش م

 یبرا یخوب یکه در مقابل چشمانش است؛ سند

مجد به فرزند خودش هم رحم  دیثابت کند حم نکهیا

او را هم به غارت برده  یزندگ. نکرده است

 .تر کیش یفاوت و ظاهرمت یفقط با شکل.تاس



کشد و نفسش را محکم  یبه صورتش م یدست

آمده جز برنامه  شیامشب و اتفاق پ. دهد یم رونیب

 یباز.دیایمجد ب الیقرار بود دان.نبود شیها

شب را با او و مهران بگذراند و .کند،برنده شود

قرار بود با . کند دایپ شیاز قبل به سمتش گرا شتریب

 نیال،ایحال خراب دان نیا.جاها برسد یلیاو به خ

موجود  نیبود و ا یکه ره آورد مست ییدرد و دل ها

 .نبود شیمفلوک جز برنامه ها ی دهیخواب

اندازد و  یاو م یبازو ریبار دوم ز یرا برا دستش

 :کند یم شیدر حال بلند کردن، صدا

 !خونت یبر دیبلند شو با.بلند شو بچه جون-

*** 

خندد و  یم سایمورد دار پر ریبه استک دالرام

 :کند یم پیتا شیبرا

 یناجور م یکه دلت هوس ها ینیب یرو م نایهم-

 ...من  ی چارهیب یسر وقت پسر عمو یریکنه و م

 :شود یارسال م عیسر جوابش



 .سه چراغ روشن.جوابتون کامال درسته-

 .میبگرد ایتو وجودت دنبال ح کروسکوبیبا م دیبا-

 .لمیاستر لیاسترخودتو خسته نکن من -

خنده  یدهد تا صدا یرا در بالشتش فرو م سرش

و  ایارم  یداریاش به اتاق بغل نرسد و اسباب ب

 .نشود ترایتعجب م

کنه  ینم یاصال کنجکاو ایبرام جالبه برد سایپر-

 .هیاز طرف ک امایپ نیکه ا

هنوز .شود یکردن م پیبا سرعت مشغول تا سایپر

مربوط به زنگ  یارسال نشده که صفحه  امشیپ

 یدر مقابل چشمانش قرار م یخوردن گوش

 یو ساعت رو ینیدالرام ناباور به نام نائ.ردیگ

 مهین ی قهیسه و ده دق.کند ینگاه م یگوش

و  دیآ یدلشوره با سرعت نور به سراغش م.شب

 یشب را با او گذرانده جان م الیفکر که دان نیا

م سال.کند یبا سرعت ارتباط را برقرار م.ردیگ



 یکوتاه و سرد جواب م.کند یم یکوتاه و نگران

 .ردیگ

 دم در؟ یایب یتون یم-

 یجمله  یمعن.ندینش یتخت م یصاف رو دالرام

 :دهیاو را نفهم یمقدمه  یب

 .شمیمتوجه نم-

 .فقط زودتر.یشیدم در متوجه م یایب-

زدن خون در  خیدالرام حس .شود یقطع م  ارتباط

شود و شال  یاز جا بلند م.فهمد یرا م شیرگ ها

 یپوشش نا مناسبش م یرا رو ایبرد ی هیترکمن هد

دل  یبزند ول رونیسر و صدا از اتاق ب یب دیبا.کشد

پله .گذارد یمراعات کردن نم یبرا ییجا ینگران

 اطیرود و به سمت در ح یم نییپا یکیها را دوتا 

 .دود یم

کف . دود یرا م اطیخانه تا در ح یفاصله  تمام

 نیا یاما حت.پر شده است زهیاز سنگ ر اطیح

به  کینزد. تواند از سرعتش کم کند یمسئله هم نم



 یقرار م نهیس یقفسه  یدستش را رو اط،یدر ح

آن نفس  دیشدن شد نییاز باال و پا کهیدهد و در حال

را  ودشخ بایرا باز و تقر اطیکم آورده  است در ح

سمت راست کوچه را از . کند یوسط کوچه پرت م

 ند؛یب یرا نم یحضور چیه یگذارند و وقت ینظر م

 ینیچراغ  زدن ماش.چرخاند یبه سمت چپ سر م

تا به حال .شود تا به آن سمت قدم تند کند یباعث م

مشخص  نیاما از ظاهر ماش دهیرا ند ریام نیماش

توجه به او از  یب ریام.ستیجز او ن یاست که کس

در مقابل نگاه نگران او، .شود یم ادهیپ نیماش

را باز  نیماش یزند و در جلو یرا دور م نیماش

و با  ستدیا یم نیماش یمتر کیدالرام در .کند یم

 .ماند یچشمان درشت و مضطرب منتظر م

 مت،یدست و بدون مال کیشود و با  یخم م ریام

 یسر خم شده . کشد یم رونیرا ب نیفرد داخل ماش

 زیهمه چ یایبدنش گو یتنه اش و سست یرو الیدان

 یحس ها ادغام م.است

 یم لیتشک یمثلث ،خشمی،شرمندگینگران.شوند



سالم و  یبرا ییکه جا یتیبا همان جد ریام.دهند

خانه شان قدم بر  سمتنگذاشته  است به  حاتیتوض

 یقدم.آورد یحرکتش دالرام را به خود م. داردیم

 یبه دنبال خوددار شیحس ها نیب.داردیبه جلو بر م

فکر کردن به  یبرا.کند یم شیدایگردد و پ یم

 ادیرا فرا گرفته وقت ز شیکه دست و پا یضعف

 .دارد

 ؟ینینائ یشده آقا یچ-

 کیکه در  یبه دختر خونسرد.کند یسر بلند م ریام

 :شود یم رهیخ ستادهیاش ا یقدم

به  ازین ینیب یکه م یزیچ نیاز ا شتریب یعنی-

 هست؟ حیتوض

نثار «  یشعور یاحمق ب». کند یم خی دالرام

 یاز دست حماقت ها دیبا گریچقدر د.کند یم الیدان

لبش را .کند خودش را نبازد یم ید؟سعیکش یاو م

 حیترج.دهد یم الیکند و نگاهش را به دان یتر م



دهد بدون چشم در چشم شدن با مرد رو به رو  یم

 :جمع کند یگند را به گونه ا نیا

 همه افراط؟ نیآخه ا-

تکان   یجمله اش سرش را سوال یادامه  یبه جا و

 .دهد یم

 ریاندازد تا تأث یم ریبه صورت ام ییگذار نگاه

بر  یالیو باز نگاهش را به سمت دان ندیکالمش را بب

به ناله از سمتش به  هیشب ییگرداند که صدا یم

 یچهره  یپوزخند رو کی ی هیسا.رسد یگوش م

 .کند یرا در نظرش کمرنگ م الیدان یناله  ریام

 یبه اندازه  یفردا صبح وقت یول.یچیامشب که ه-

وقت  یباال آورد و سردردش هم رفع شد حساب یکاف

 !دیافراطش رو بدون لیکه دل دیدار

 ...حد  نیتا ا یعنی-

 ؟یدیاجازه م.حد نیتا هم قایبله خانم دق-

 ریجمله اش با دست مس یادامه  یبعد به جا و

 یدالرام حس م.دهد یبه در خانه را نشان م یمنته



شب توسط  مهیکه ن یمرد نیتوسط ا تشیکند شخص

برادرش به دردسر افتاده دچار خدشه شده 

دهد و  یمرد م نیمنطقش حق را به ا.است

هر دو دستش را به .کوبد یم نیغرورش پا به زم

 :کند یمدراز  ریسمت ام

از .دیفتادتو زحمت ا یادیجا هم ز نیفکر کنم تا هم-

 .به بعدش خودم هستم نجایا

و  ردیگ یرنگ م ریام یلب ها یرو پوزخند

 :کند ینم یبرخالف تصور دالرام اعتراض

 .خوبه-

از هم  یکم ریدالرام از بهت رفتار ام یها لب

رنگ خنده  یفقط کم ریچشمان ام.رندیگ یفاصله م

 یدالرام ابروها.مانند یو منتظر م رندیگ یم

 یم الیدان گریکشد و طرف د ینازکش را در هم م

 یدقت م.کند یبغل او رد م ریدستش را از ز.ستدیا

 رارق الیدان گریکند تا دستش با دست او که طرف د

او دستش را  نکهیبه محض ا.دارد برخورد نکند



 یبدنش م یرو الیکشد و تمام وزن دان یعقب م

افتد؛ خم شدن کمرش و حبس شدن نفسش با هم 

 یلیو تما ندیب یمرد را نم یچهره . افتد یاتفاق م

 .ندارد دنشیهم به د

سخت تر از تصورش . داردیاول را بر م قدم

از  الیهر چند که تحمل وزن دان.شود یبرداشته م

کند که  یآرزو م.نگاه مرد آسان تر است ینیسنگ

فکرش به  یزودتر برود و او را با برادر ب ریام

بر  یقدم دوم و سوم را هم به سخت.حال خود بگذارد

است که در نظرش فاصله  یدر حال نیو ا داردیم

 یناله  یصدا.دیا یبه نظر م لومترهایاش تا خانه ک

 جهیمربوط به نت ستیکه معلوم ن یو آخ گفتن الیدان

 یالکل بر کدام قسمت بدنش است بلند م ریتاث ی

و با خودش فکر  ردیگ یدالرام لب به دندان م.شود

وارد خانه شد  یهست تا وقت یکند واقعا چه راه یم

 .نرسد دیصداها به گوش حم نیا

تنها تا خونه  یخوا یکه م یهمچنان مطمئن-

 ش؟یببر



 یکه داخل دهانش م یبه نه ا یپشت دست دالرام

 :زند یچرخد م

 ...فقط .بله مطمئنم -

 فقط؟-

به گوش  هیقض نیخوام مطمئن بشم که ا یفقط م-

 !نرسه ینفر چهارم

 :دیگو یقاطعانه م ریام

 یکه من اونقدر ب یباعث شد فکر کن یدونم چ ینم-

موضوع رو بکنم بحث روز  نیکارم که بخوام ا

از سکرت  یمهم تر یهر چند که االن مسئله ا.

 .برادر تو وجود داره یموندن مست

  ؟یچه مسئله ا-

 یاش فضا را پر م یپرسش یبعد از جمله  سکوت

 .کند

حس صدا کردن . دارد  یبر م یگریقدم د دالرم

سکوت را  نیا.شنود یکمرش را م یاستخوان ها



که به  یا هیهر ثان یانگار به اندازه .دوست ندارد

زده  یگریگند د الیدان نکهیکشد احتمال ا یدرازا م

 یلعنت م الیباز هم به دان. رود یباشد باال م

 .فرستد

 یسبک شدن بدن و رها شدن کمرش حس خوب حس

که احاطه اش کرده  اجازه  یاست هر چند که تعجب

در  ریام.دهد یحس را نم نیلذت بردن از ا ی

کشد؛ با  یرا به سمت خودش م الیدان کهیحال

 یلیمانده را خ یباق یبه رو به رو فاصله  ینگاه

بر سر کند و دالرام را مبهوت  یم یراحت ط

 .کند یم خکوبیم شیجا

امشب ما رو بهم  یافراط برادر شما برنامه  نکهیا-

که قرار  یکار شنهادیپ انیالبته خودشم در جر.زد

 ییکه کرد جا یبا کار یمنته.بود بهش بشه نبود

 .نذاشت دنیشن یبرا

جنگ .دهد یم رینگاهش را از پشت به ام دالرام

فکر کردن به اندام فوق العاده  یبرا ییافکارش جا

 :دیگو یدهد و محکم م یمرد نم ی



 شنهادینداره که بفهمه قراره پ بیبرادر من علم غ-

 .بشنوه یکار

 یرا گاز م یریجمله لب ز نیبالفاصله بعد از ا و

 ینم یخودش را هم راض زشیدفاع تند و ت.ردیگ

 .کرد

 هیاز دست دادن  ی نهینداره اما زم بیعلم غ-

 !داره یلیرو خ یخوب کار تیموقع

 یکند ب یم یسع.کند یاو فکر م یبه جمله  دالرام

 .تفاوت جواب بدهد

 .شهیتا فردا خوب م الیدان-

 یزیو چ یاونجا نبود.یباش دواریام یحق دار-

 !یدیند

 یهم فشار م یرو یرا عصب شیچشم ها دالرام

 .بشنود دیبا گریچقدر د.دهد

 ستدیا یدر م یرو به رو. رسد یبه در خانه م ریام

 :چرخاند یو سرش را نود درجه به سمت او م



 ینفرو برا هیاگه فکر کردن هات تموم شد برو -

 کمک صدا کن

 یبا چند گام نسبتا بلند خود را به او م دالرام

کند و دست  یرا باز م اطیبا دستش در ح.رساند

نگاهش را .کند یم الیدان یرا بند بازو گرشید

 :دهد یم ریبه سمت نگاه منتظر ام یناراض

و  امیم.دیفردا مشخص کن یرو برا یساعت هی_ 

 .شده فردا حل بشه جادیکه امشب ا یمشکل دمیقول م

 :شود یم دهیبه سمت باال کش ریلب ام ی گوشه

 !یحق برادرتو تو اعتمادبه نفس خورد-

کشد و  یخوش فرمش را در هم م یابروها دالرام

 :کشد یخودش م یشانه  یرا رو الیدان یبازو

 ؟یفردا کجا و چه ساعت-

 :سپرد یرا به او م الیدان تیبا رضا ریام

 .شب خوش!ساعت پنج دفتر من -



لبخند .رود یم نیکند و به سمت ماش یبه او م پشت

سوار . زند یدور افتخار م شیلب ها یرو یروزیپ

 یبا جثه  یدختر ندیب یشود و نم یم نیماش

کند؛  یوزن برادرش را تحمل م کهیدر حال فشیظر

 .کند یبه فردا فکر م

 

** 

اندازد  یبه کاغذ درون دستش م ینگاه آخر دالرام

از  یجمع بند.دهد یقرار م زیم یو بعد  آن را رو

 یکلمات را برا نیکند و مناسب تر یم شیحرف ها

 :کند یانتخاب م ریام شنهادیرد پ

 میتون یمتاسفم که ما نم یول هیفوق العاده ا شنهادیپ-

 .میازش استقبال کن

از  یکامل یویاتاقش که و یقد یاز پنجره  ریام

ژستش همان .ردیگ یشهر تهران است فاصله م

با .است دهیاست که دالرام بارها د یژست تکرار

کتش را کنار زده و دستش در  یدست لبه  کی



با آرام و  شیقدم ها.شلوارش فرو رفته است بیج

شدن  کینزد یبه جا یشود ول یداشته محوصله بر

 کی.دهد یم هیکارش تک زیم یبه لبه  مبه دالرا

را  شیکند و دست ها یرد م گرید یرا از رو شیپا

 مینگاهش را مستق.دهد یم هیپشت سرش تک زیبه م

 :دهد یدالرام م یبه چهره 

 شبیاگه د یکن یفکر م ایفقط نظر خودته  نیا-

 کرد؟ یرد م دیشن یم شنهادویپ نیهم ا الیدان

دهد و  یقرار م گرید یپا یرا رو شیپا کی دالرام

با .کشد یم شیران پا یرا رو شیمانتو یلبه 

 :دهدیآرامش جواب م

شما  شنهادیبه پ شهیکه م هیجواب نیتر  یمنطق نیا-

 .داد

 لش؟یو دل-

ها و  یژگیو یبا همه  یکار شنهادیپ نیا.واضحه-

 دیما مف یتونه برا یوضوح منفعتش نم



و  رییتغ یها نهیهز ریکارخونه فعال درگ.باشه

 .دیهست انشیکه خود شما هم در جر یتحوالت

دهد و کوتاه  یچند تکان کوچک به سرش م ریام

 :پرسد یم

 دستگاه ها؟ دیخر-

 !از موارده یکیاونم -

دهد و دالرام  یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 یدر سکوت م یکم.زند ینم یگریهم حرف د

 یفاصله م زیاست که از م ریام تیگذرد در نها

 :ردیگ یدالرام قرار م یو رو به رو ردیگ

پروژه دنبال  نیاستارات ا یمن برا.ستین یحرف-

 طیمطمئن بودم که ظاهرا شرا یکار کیچند تا شر

 .ستیمناسب ن یهمکار نیا یشما برا

 :زند یم یمیلبخند مال دالرام

 شبیمتاسفم که داز حس اعتمادتون ممنونم و -

 فتونینرفته که همون موقع تکل شیپ یطور طیشرا



 یمناسب تر سیدنبال ک دیمشخص بشه تا بتون

 .دیبگرد

 :دهد یکند و ادامه م یمکث م یکم

 نیاز ا میتون ینم نکهیمطمئنا خود ما هم از ا-

با  دیخب با یول ستمین یراض میاستفاده کن تیموقع

 .کنار اومد طیشرا

 یشانه جا به جا م یرا رو فشیو بند ک دیگو یم

 یکاناپه فشار م یدسته  یدستش را رو.کند

 ریام یتکان نخورده که صدا شیهنوز از جا.دهد

 :کند یم خکوبشیم

 اوضاع برادرت چطوره؟-

 یمقابل م زیو به م ردیگ ینگاهش را م دالرام

 :دهد یکوتاه جواب م.دهد

 ممنون.خوبه-

ادامه دادن را  یآنقدر کوتاه هست که اجازه  جوابش

 نیبه ا یاعتقاد چندان ریهر چند که ام ردیبگ ریاز ام

 :اجازه ندارد



داشته  یحساس ی هیخورد  روح یبه ظاهرش نم-

 .باشه

نگاهش نگران و .کند یبا سرعت سر بلند م دالرام

 :است یناراض

 زد؟ یحرف شبید-

 یبه چشمان او م روزمندانهیچشمانش را پ ریام

 :دهد

 گفته باشه؟ یزیچ ینگران-

 :دهد یدهد و او خودش ادامه م ینم یجواب دالرام

 .نگفت یخاص یزینه چ-

 یادامه م شودیدالرام که نامحسوس آزاد م نفس

 :دهد

 هیکه با  ییسرکوب شده و عقده ها قیالبته اگه عال-

 .گرفت دهیکنه و بشه ند یالکل سرباز م ی شهیش

را  شیشود و تمام سع یرام در هم مدال صورت

 :دهد یجواب دادن م یعاد یبرا



 یاز برادر من چ قیدق شبیدونم شما د یمن نم-

 فتهیتحقق ن یآرزوها یسر هی یاما هر آدم دیدیشن

باشه که الزم  یبیعج زیکنم اونقدر چ یفکر نم.داره

 هیقض نیبه ا یربط چیکه ه یدو نفر نیباشه ب

 !در موردش بشه یندارن بحث

دست به .شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 یم شیدختر رو به رو ی رهیخ حیو با تفر نهیس

 :شود

بنا رو .هیقض نینداره ا یآره به من که ربط-

 .نداره یکه به تو هم ربط نیرو ا میذاریم

گفت و  نیقصد ندارد ا.کند یم کیچشم بار دالرام

 :جا کات کند نیرا هم یمعن یب یگو

 یرو میشما رو بذار یریگیعالقه و پ یو بنا-

برادر من  یرفتارها یباعث شده که رو ی؟چیچ

و به قول خودتون عقده هاش براتون  دیبش قیدق

 .دیباش کاریهمه ب نیخوره ا یبهتون نم.جالب بشه



ته وجودم  یتتمه حس هی یول.ستمیاصال ن کار؟نهیب-

 یتون یتو م تیانسان گمیهست که من بهش م

اما همون تتمهه باعث .یکن شیدخالت و کنکاش معن

با اون همه آمال و آرزو  یپسر هی یشه که وقت یم

 .بشم رشیدرگ نمیب یتباه شده م

 یاما نرم م دیگو یقاطعانه م.آورد یکم نم دالرام

 :دیگو

 یدلسوزتر از شما کس دیباعث شد فکر کن یچ-

پسر توانا و  هی الیست؟دانیدور و بر برادر من ن

با هم سن و سال هاش  سهیقابل مقا یموفق که حت

 دهیاز آرزوهاش نرس یسر هیبه  نکهیا.ستین

 نیرو نداشته،به ا طشیکه شرا ستین نیا شیمعن

 یپر بوده که وقت شیکار یکه اونقدر برنامه  یمعن

 .نداشته راشونب

با حفظ لبخند پر از آرامشش نگاهش را از  ریام

دالرام  یبا هر جمله .دارد یدالرام بر نم یرو

انتخابش درست تر از .دهد یبه خودش م یکیال

 نیا تیهدا دیهر چند که با.دیبوده که با یزیچ



گرفت و به سمت دلخواه  یگفتمان را در دست م

 دیبا.اورد یم نییپا یرا کم شیصدا.داد یجهت م

مهران در برخورد با دختران  یها وهیاز ش یکم

 :کرد یم استفاده

برداشت .من واقعا قصد دلخور کردنت رو ندارم-

واقعا  یریهمه جبهه گ نیا.غرض گفتم یرو ب شبمید

 الزمه؟

 یجبهه  رییبه تغ ینگاه خال دالرام

 یها وهیهر چند که ش.دهد یمرد م ی فانهیظر

که  یکند با لحن یم یسع.خودش هم خاص است

 :دیمخلوط شده بگو تشیطنز و قاطع

اتفاقا به .هست یکوکارین یهم برا یبهتر یراه ها-

 !میکیروزشم نزد

کند و مردانه  یسرش را به سمت سقف بلند م ریام

دختر باهوش تر  از تمام دختران هم سن .خندد یم

از هم سن و  یهر چند که او حت.بود شیو سال ها

وقتش .نداشت یدالرام هم شناخت چندان یسال ها



گذراندن با جنس  یبرا ییپر تر از آن بود که جا

 حرحضور نسبتا پر رنگ س یحت.داشته باشد فیلط

 ازیحکم رفع ن شتریهم ب شیزندگ ریاخ یدر سال ها

 .دنیبود تا وقت گذراندن و به شناخت رس

 یروزها یها دهیکه متفاوت از د یریبه ام دالرام

او  تیبعد از شخص نیا.ماند یم رهیقبلش است خ

 .است بیعج اریبس یجالب نه، ول شیبرا

و  ردیگ یفاصله م زیاز م.کشد یته م ریام ی خنده

رو به رو  یکاناپه  یبرعکس تصور دالرام به جا

 یکنار دست دالرام را انتخاب م یکاناپه 

اش را  یراض یچشم چهره  یدالرام از گوشه .کند

چشمان درشتش براق تر از .گذراند یاز نظر م

 ینشان م یسبزه اش خود یچهره  انیدر م شهیهم

حالت گرفته اش  یاز موها یدهد و رشته ا

 .کند یحرکت م شیشانیپ یرو گوشانهیباز

صورتش را به سمت دالرام  یمقدمه و ناگهان یب

 :مستدام است متشیمال.چرخاند یم



مثل هست که توش مسجد و چراغ خونه و از  هی-

 ادیاما بدم نم ستمین یریمن آدم خ.حرفا  هست نیا

رو که از قضا رفاقتش به دلم  یتازه ا قیرف یهوا

 یخواهرش چه برداشت نکهیحاال ا.نشسته داشته باشم

 .است هیقض نیا یرفتار داره بخش مجزا نیاز ا

اندک  یکاناپه فاصله  یبر صندل هیبا تک دالرام

برجسته اش  یلب ها.دهد یم شیرا افزا نشانیب

 :دیگو یمتفکر م یشود و با حالت یسوار بر هم  م

 ه؟یچ ونیهمه لطفو مد نیا الیو دان-

 یخودش که منو برا یاخالق یها یژگیو ونیمد-

 !رفاقت مسر کرده نیا

اصال بهتون  یهمه دلسوز نیتونم راحت بگم ا یم-

 اد؟ینم

 یحاال مسلط تر م.چرخد یم یکاناپه کم یرو ریام

 نیذره ب ریدالرام را ز یاکشن ها یتواند تمام ر

 :قرار بدهد



 یبحث دلسوز نهیا تیواقع یتونب ول یبله م-

هنر  یسودا الیدان.متقابله ازیحرف ن.ستین

دانشگاه  یصندل یبتونه رو نکهیا  طیشرا دیشا.داره

کنم بتونه  یفکر م یرو نداشته باشه ول نهیهنر بش

 .کنه تیفعال طهیح نیا یتو

که  یشود و با لحن یکامل از جا بلند م نباریا دالرام

و خودش  تیاهم یرا ب ریام ی هیاصرار دارد نظر

 :دیگو یتفاوت جلوه دهد م یرا ب

کدوممون  چیتا حاال به ذهن ه.دتونیممنون از ا-

 .بود دهینرس

دارد اما  یدالرام قد معقول.شود یاز جا بلند م ریام

 نییاز باال به پا ینگاه.رسد یفقط تا سر شانه اش م

 یجواب م میاو را مال ی هیکنا.اندازد یبه سمتش م

 :دهد

وقت  چیه دیشا یمنته دهیتما به ذهنت  رسح-

تموم  یمن عادت دارم که تو.نبوده ایمه طشیشرا

به  یحرفه ا یپروژه هام در کنار طراح ها



از اون  یکیتونه  یم الیدان.بدم دونیآماتورها هم م

باشه که به لطف عالقه و استعداد زود   ییآماتورها

 .رهیگ یرو دست م دونیم

کند  یشانه جا به جا م یشالش را رو یلبه  دالرام

 :دیگو یم یمعنادار یو با لبخند

ارائه  یکیبسته بند ش یدلسوزانتون تو شنهادیپ-

 .ممنونم.شد

 .دختر خانم یستیمن تو ن شنهادیطرف حساب پ-

هست اما انتخابش رفتن  ادیدادن ز یبرا جواب

بر  ریرد شدن از کنار ام یقدم را برا نیاول.است

خط اما در جهت مخالف هم  کیدر  قایدق.دارد یم

 :دیگو یم ریهستند که ام

که همکارم نهار  ستین یاصال اخالق.وقت نهاره-

 یلیچون ظاهرا تما ینخورده از شرکت بره ول

 ینم یاصرار یندار ینیهم نش نیا یادامه  یبرا

 .کنم



بدجنسانه .چرخاند یسرش را به سمت او م دالرام

 :دیگو یکند م یلحنش را دلبرانه م

جناب  دیدیاز من رس یبه شناخت کامل-

 روز خوش.مهندس

 انیدور شده اش و بعد در اتاق پا یقدم ها یصدا

هر دو دستش را  نباریا ریام.شود یم شنیلوک نیا

و  یراض.کند یشلوارش فرو م یها بیدر ج

 :زند یخشنود لب م

 ....ملخک یبار جست هی-

از . کند یپارک م اطیح یرا گوشه  نیماش دالرام

امروز پروژه . ندارد ستادنیپا ا یرو ینا یخستگ

انگار تمام  یداده ول لیاش را تحو یدانشگاه ی

استاد کرده  میآن تقد یو توانش را هم رو یانرژ

پروژه و  لیتکم یبرا شیها یداریحساب شب ب.بود

 هشلوغ و پلوغ دفتر از دستش در رفت یروزها

دور تند  یرو زیروزها همه چ نیانگار ا. است

 یافتاده است و او مجبور است؛ خودش را همپا



 یبا قدم ها.شود یم ادهیپ نیاز ماش. کند اناتیجر

 ریکند و همزمان دزدگ یخسته سمت خانه حرکت م

 یجا به جا شدن شن ها یصدا. زند یرا م نیماش

خوش آهنگ جلوه  شیبرا شهیهم ش،یپا ریز ینقل

او  دنیکه سرعت رس یزیکند اما امشب هر چ یم

 .به اتاقش و البته تختش را کم کند؛ دوست ندارد

 !رنیگ یم افهیق یادیز ایتازگ ایبعض-

 سایو پر ترایم دنیچرخاند و با د یسرعت سر م با

وسط گل ها  یسکو یکه رو یرنگ دیتاب سف یرو

 یصدا. زند یکار گذاشته شده بود؛ خسته لبخند م

 یوا یا کی ترایو نگاه منتظر م سایپر یپر انرژ

تعللش  سایپر.به دنبال دارد شیاز ته دل برا یخدا

 :کند یاعتراض دوباره م ندیب یرا که م

استخاره ات تموم نشد؟ قراره نود درجه جهتتو -

 .ما شیپ یایب یعوض کن

 یآورد و ادامه م یم نییپا یرا فقط کم شیصدا

 :دهد



 یکی یپر بار برا یشب جمعه  هی ستیقرار ن-

 !یکن یدو دو تا م یکه دار یبساز

و اطراف را  ردیگ یبا خنده لب به دندان م دالرام

به  شودیکه راحت م الشیخ. گذارند یاز نظر م

 یها یلودگ دیشا.دهد یم یخسته اش تکان یپاها

روز  یاز خستگ یکم ترایبا م یو هم صحبت سایپر

 .شلوغش کم کند

و با  ندینش یم ترایکنار م.دهد یهر دو دست م با

 شهیمثل هم.  دهد یبه تاب م یان کوچکتک شیپا

دهد  یم حیتوض ترایم. ردیگ یرا م ایاول سراغ ارم

به  یچشم ریدالرام نگاه ز.که پروانه حمامش کرده

حذف  ینگران است که مبادا کلمه .اندازد یم سایپر

 انیب ینحوه  واسم پروانه  یخانم از انتها یشده 

 سایپر یبرا یدوباره ا یدلخور ترایآن از زبان م

 ینم دایپ سایپر یدر چهره  یخاص زیچ.کند جادیا

 .کند یجمله فضا را عوض م نیکند؛ پس با ا

 چه خبرا؟-



دستش را از .دهد یم هیتاب تک یبه صندل ترایم

 :دیگو یکند و کسل م یپشت کمر هر دو رد م

امروز اونقدر خونه ساکت بود .یچیواقعا ه یچیه-

داد  شنهادیپ سایپر. گرفت یحاد م یکه آدم افسردگ

مرغ  غیج یحداقل صدا اطیتو ح میایب ومدیمنم بدم ن

 ادیدر م واریتو خونه که صدا از د. میعشقا رو بشنو

 !از آدماش نه

 :چرخاند یصورتش را به سمت هر دو م دالرام

بودم  ؟دانشگاهیچ ایومدن؟بردیهنوز ن الیبابا و دان-

 ومده؟ین. نجایا ادیسر م هیزنگ زد گفت امشب 

 ینگاه م سایجمله اش، نا محسوس به پر انیپا با

 .کند

جواب قسمت دوم سوالش را  سایپر زانیآو یها لب

 .پاسخ گو است ترایقسمت اول م یبرا یداد ول

 .کرد رفت کیو پ کیش یبابا اومد ول-

 یادامه م یاندازد و در ظاهر عاد یباال م شانه

 :دهد



به نظرم رفت  یبابا هم نگفت کجا ول دمیمن نپرس-

 .ستین یهم که فعال خبر ایاز برد! اکباتان

 یصورت او م یبا مکث نگاهش را از رو دالرام

 یرو شیپا یپاشنه . دهد یم شیپا یو به جلو ردیگ

دندان  نکهیا یو به جا ردیگ یقرار م گرشید یپا

جمله  نیفشار ا شیشوند پاها دهیهم ساب یرو شیها

گل ها  یبو. ردیگ یم یقینفس عم. کند یرا تحمل م

را از  سایپر ینگاه همدردانه . کند یرا حس نم

دهد و   ینم یتیاهم. کند یچشم حس م یگوشه 

 یـ همه رو گفت: دهد یسؤالش را ادامه م یمعمول

 کجاست؟ الیدان.یکار یجز اصل

از کارخونه  نشیبه نظرت کجاست؟ فرمون ماش-

 ریشرکت ام رهیم ای.چرخه یکال به دو طرف م

طراح  الیدونم دان یمن نم. شونیا یخونه  ایخان 

 !هم خونه اش ای رهیام یپروژه ها

 یشود و دالرام برا یبلند م سایپر یخنده  یصدا

 :زند یهمرنگ شدن لبخند م



 !یکن یم یحسود ینگو که دار-

نه که داداشت براد  ؟یبه چ قایدق ؟اونوقتیحسود-

 !تهیپ

 :نشاند یبه چهره م یاخم مصلحت دالرام

 .دلتم بخواد-

خوش رنگش  یموها.کند یسرش را کج م ترایم

طرف صورتش را  کیخورند و  یهم سر م یرو

 :پوشاند یم

کنم؟  کاریمن چ ادینگو دلم خواست حاال تا ب یوا-

 .قد دو سال گذشته ریکه همش با ام یماه هی نیا

از طنز  شتریکند تمسخر جمله اش ب یحس م دالرام

. همه تلخ نبود نیقبال ا ترایم.در کالمش سهم دارد

حد سرد هم  نیتا ا ینبود ول الیوقت عاشق دان چیه

و  ترایم یتفاوت یهمه ب نیبه ا یحس خوب.نبود

 نیطور که به ا نیهم. نسبت به هم ندارد الیدان

 قیرف کی ابودن ب یبرا الیافراط دان میحجم عظ

. گفت یدرست م یادیتا حد ز ترایم. ندارد دیجد



کند و  یپر م ریاش را با ام یتمام اوقات خال الیدان

 ینبودن ها نیبه ا یهم اعتراض دیجالب آنکه حم

 یلیخود دالرام هم دل...خودش هم .ندارد الیدان

 یدرست است که کم کار. ندیب یاعتراض نم یبرا

اش مشهود است اما  هنسبت به خانواد الیدان یها

 ریبه ام یربط چیه هیقض نیاست که ا نیا تیواقع

 الیماه حال و روز دان کی نیدر ا. ندارد ینینائ

 ی هیچند توص. کرده است رییتا اسمان تغ نیزم

گرفته  و چند حرکت مثبت در  ریفوق العاده از ام

 نهایا یمجموع همه . کارخانه انجام داده است

 یبد ریدر مس الیکه دان جهینت نیاست با ا یمساو

خود  یوسط برا نیاکه  یزیقدم نگذاشته است اما چ

که  ستیاست؛ حس دلشوره ا بیدالرام هم عج

در  یزیچ. ستیآن اصال مشخص ن یسرچشمه 

هر چند  یدل آشوبه ا یاعماق قلبش بود که گه گاه

 .کند یمهمانش م یکوچک و موقت

افکارش را پاره  یرشته  سایپر جانیپر ه ی جمله

 :کند یم



 هیمن . ریام نیا هیا کهیبچه ها عجب ت ییخدا یول-

دادم  یساعت آب دهن قورت م هیقد  دمشیبار د

 .جاذبه داره نیزم نیع یلعنت.

خندد و  یم.زند یقبل را پس م قیدقا ینگران دالرام

 .کند یناباور چشم درشت م

 حد؟ نیتا ا یعنی.نه بابا -

 یاز لحن پر تمسخر دالرام چهره در هم م سایپر

 :کشد

 .حد نیاز ا شتریب کمی-

. کنم رهیآب دهن ذخ کمی دمشید ندفعهیباشه ا ادمی-

 .سوزهیشه گلوم م یبزاق دهنم که خشک م

. شود یبه سمت صورت دالرام پرت م سایپر دست

به  ییبابا یا ترایکشد و م یاو با سرعت عقب م

افتد  یکه بعد از گفت و گو اتفاق م شانیشلوغ کار

 .دیگو یم



 یپراکنده م یساعت بعد به گفت و گوها مین

 یخنده شان را قطع م یصدا اطیدر ح یصدا.گذرد

 .شود یم اطیوارد ح ایبرد. کند

 . ره یکه سرش بره قولش نم ایبرد نمیا ایب-

دوست  یپسرعمو نیبا لبخند و لذت به ا دالرام

کند و البته که حواسش به نگاه  ینگاه م یداشتن

 .هم هست سایپر ی صانهیحر

 

** 

وسط  زیم یکند و رو یرا دراز م شیپاها الیدان

 یکه چانه اش رو یدالرام در حال. دهد یقرار م

نگاه . چرخاند یدستش قرار دارد؛ سر به سمتش م

است و نگاه  ونیزیبزرگ تلو یبه صفحه  الیدان

 شیچند شب است که پ. او ی رهیدلتنگ دالرام خ

هم ننشسته اند؟ چند روز است که جز در کارخانه و 

 نیا یرده اند؟ دلش براهم صحبت نک یمسائل کار

هر چند . تنگ است یخواهر و برادر یدو نفره ها



جمع را سه نفره کرده  نیبا حضورش ا ایکه برد

 ینفر سوم ناراض نیاست و دالرام اصال از بودن ا

 .ستین

 ده؟یحاجت م-

سرش را به .کند یدل م الیاز صورت دان دالرام

کنار دست او نشسته و  قایدق.چرخاند یم ایسمت برد

 :دهد یرا م ایآرام جواب برد.توجهش به اوست

 .ایدلتنگشم برد-

 .سر خودشو شلوغ کرده-

 :دهد یحرفش سر تکان م دییبه تأ دالرام

 !هیراض یلیآره و ظاهرا خودشم خ-

بر  زیم یرو یاز تخمه  یمشت. شود یدوال م ایبرد

 :دارد یم

که عمو  یبال و پر.پره یداره م یآدم حساب هیبا -

 باشه؟ یچرا ناراض.نداده اون بهش داده

 .کند یدر سکوت به حرفش فکر م دالرام



با  الیبود که دان یاون موقع یبودن برا یناراض-

 !نه االن  دیپر یمشت آدم به درد نخور م هی

کند به  یم یحرفش را قبول دارد و سع دالرام

است  یبخو نیبه هم زیکند که همه چ نیخودش تلق

 ینینائ ریبارها با ام ایبرد. دیگو یم ایکه برد

از بار قبل؛ از لذت  شتریبرخورد داشته و هر بار ب

 .آدم گفته است نیمصاحبت با ا

 !دیپشت سر من پچ پچ کن دیونیمد-

 :کشد یسر دالرام گردن م یاز باال ایبرد

 !یهم هست یصیشخ تیشخص یلیخ نکهینه ا-

کند و کنترل را  یرا خاموش م ونیزیتلو الیدان

 :کند یپرت م زیم یرو

 !درصد فکر کن نباشم هی-

و متفکر  ردیگ یگوشش را در دست م یالله  ایبرد

 :دیگو یم

 .خودش یبرا هیا دهیاعتماد به نفست پد-



 نشانیاندک ب یفاصله . شود یاز جا بلند م الیدان

سر  یرو یشود و بوسه ا یخم م. کند یرا پر م

 :زند یدالرام م

اون  ستیدور ن. نهیکه نداشتم هم یزیاتفاقا  تنها چ-

اعتماد به نفس نداشتن ها رو  نیا یکه همه  یروز

 !جبران کنم

کند در  یپرد و دالرام فکر م یباال م ایبرد یابرو

از قبل شگفت زده شده  شتریماه هر روز ب کی نیا

 .است

به سمت خودش  زیم یکارتابل را رو نیآخر دالرام

 یرو نییکوچک پا یبا دست آزاد دکمه . کشد یم

 یصفحه  یساعت باال. کند یاش را لمس م یگوش

 یساعت باق میدارد که در ن نینشان از ا یگوش

 یتواند بررس یاول را م یمانده فقط چند پرونده 

 .کند

. کشد یجلو م شتریب یگردانش را کم یصندل

کند و با قرار دادن  یدستش را از آرنج خم م



کند دقتش را باال  یم یهر خط سع ریخودکارش ز

زنگ  یکه صدا دهیدوم نرس یبه پرونده . ببرد

را لمس  یدکمه ا. شود یبلند م زیم یرو یگوش

 .شود یاش م یمنش حاتیکند و منتظر توض یم

 یکس نیچون گفت.نجانیخانم مهندس،برادرتون ا-

 ...مزاحمتون نشه 

کند و  یدو انگشتش حبس م نیرا بخودکار  دالرام

 :ندینش یصاف م یکم

 !داخل ممنون انیب نیبگ.نداره  یمورد-

در  یشاک یبا چهره  الیگذرد که دان ینم یلیخ

به سمش  کهیدر حال.ردیگ یمقابل چشمانش قرار م

پشت سرش اشاره  یبا دست به در بسته  د؛یآ یم

 :دیگو یم یکندو کفر یم

 یم نتیریخود ش یمنش نیبه حال ا یفکر هی-

 اومدنتونو خبر بدم؟ دیبا گهیحاال به من م.کنم

 :شود یخندد و از جا بلند م یم دالرام



اون ماموره و .یدار کاریخدا چ یبه اون بنده -

 نیکسو راه نده تا من ا چیمعذور من بهش گفتم ه

خدا تو مغز  یاون بنده .چند تا پرونده رو چک کنم

کس  چیکه بدونه برادرم جز اون ه ستیمن ن

 !برام همه کسه.ستین

. باز شود الیاست تا گارد دان یدو جمله کاف نیهم

 یرو یو بوسه ا چدیپ یدستش را دور خواهرش م

 :زند یاش م یشانیپ

امروز از صبح دفتر .خانم مهندس  یخسته نباش-

 هیانگار  یومدیو دفتر کارخونه ن یبود یمرکز

بهت سر بزنم بکنه  امیگفتم من ب.کم داشتم یزیچ

 .یشرمنده بش

کشد و حرفش را  یخودش را عقب م یکم دالرام

 :کند یم دییتا

 ؟یچه خبر؟نهار خورد.شدم ییخدا-

را  شیپا کیو  ندینش یدالرام م زیم یلبه  الیدان

 :دهد یقرار م نیزم یرو



االن  نیوقت آزادم تا هم. ستیکه ن یخبر خاص-

 ؟یخودت چ.نهار یبرا نکردم دایپ

 :ستدیا یم نهیدست به س شیرو به رو دالرام

بگم  یخوا یم.گفتم غذامو آوردن دفتر خوردم-

 یزیچ هیتو  رونیب میبر ای ارنیب یزیچ هیبرات 

 ؟یبخور

نخواستن  یآورد و به معن یدستش را باال م الیدان

 .دهد یتکان م

 یکند و دل نگران یجمله اش را مزه م یکم دالرام

 :دهد یجلوه م یاش را کنجکاو

 یاوضاع طراح ره؟یم شیاوضاع چه طور پ_ 

 .گم یم ویکه قبول کرد یپروژه ا

 :دهد یو خونسرد جواب م یعاد الیدان

 .خوبه یهمه چ.خوبه_ 

 :دهد یادامه م گرید یا وهیبحث را به ش دالرام



عالم  ه؟مثلیکار چه طور آدم یتو فضا ینینائ ریام-

 ره؟یصاحب کار سخت گ هی ایرفاقته 

 :دهد یمتعصبانه جواب م الیدان

 !مهمه نیا.در هر دو حالت آدمه _ 

 یدارد که دست دالرام برا تیآنقدر قاطع جوابش

را به  یزیانگار چ الیدان. ادامه دادن کوتاه شود 

 :دیگو یخاطر آورده باشد م

 ...دالرام  یراست-

 یماند و او بعد از کم یدر سکوت منتظر م دالرام

 :دیگو یمکث م

 ریام! رفت ادمیخواستم بهت بگم  یم نویا شبید-

 رانیمد نشیداده که تموم مدعو بیترت یمهمون هی

 !کار خونه ها هستن از منم دعوت کرده برم

 .ستین یبد زیچ نکهیخب ا-

 :خندد  یم یمعن یب الیدان



من و تو را با هم  ریام.بذار حرفمو کامل کنم-

 .دعوت کرده

کند و انگشتانش را  یمقنعه رد م ریرا از ز دستش

 :کند یپشت گردن درد گرفته اش حلقه م

 چرا من؟-

کارخونه  رانیمد نشیچرا تو نه؟مگه نگفتم مدعو-

 ها هستن؟

 خب اونوقت چرا بابا رو دعوت نکرده؟-

دهد و  یدالرام م زیم یرو لیرا به وسا نگاهش

 :دهد یپانچ حرکت م یلبه  یا روانگشتش ر

دعوت بابا منم تشکر کردم و  یبرا دینظر منو پرس-

 نیا یگفتم اون گرفتار تر از اونه که بخواد برا

 !مقدمه وقت بذاره یب یها یمهمون

 یاز حرفش بو.شود یپشت گردنش خشک م دستش

 :پرسد یمحتاطانه م. شود یبلند نم یخوب



در مورد اختالفاتت با بابا  انایتو که اح الیدان نمیبب-

 ؟ینگفت ریبه ام یزیچ

شود؛ نفسش راه خروجش را  یم یاو که فرار نگاه

 یرگبار م ریاش را ز هیر واریدر و د. کند یگم م

 یپرت م رونیو بعد با تأسف و حرص به ب ردیگ

 :شود

 !یلیخ الیدان یاحمق یلیخ-

 :گردند یاو پر درد به سمتش بر م چشمان

 یمن که هنوز حرف یکن یقضاوت مچرا زود -

 !نزدم

استوپ در مقابل صورتش  یبه معن گرشید دست

هم قرار  یو چشمانش با فشار رو ردیگ یقرار م

 :ردیگ یم

نگفته به . نگو یزیبه بعد هم چ نیخواهشا از ا-

 .هست ایگو یهمه چ یکاف یاندازه 

من .ستین یکن یکه تو فکر م یبه خدا اونجور-

آدم  نیوسط روابط من و ا یلیکردم بابا خ یفقط سع



بودن  یدون ی،مییدالرام تو که نخونده مال. نباشه

که  یآدم نیا شیمن پ یدوباره  ریتحق یعنیبابا 

 !پرتابه یسکو هیبرام مثل 

 :دیگو یدارد و شمرده م یقدم به عقب بر م کی

به جمع  یپرتاب گند زد یسکو نیبه خاطر ا-

 مگه نه؟. مونیخانوادگ

من فقط گفتم که بابام نذاشته دنبال عالقم به .اصال -

 .ماجرا  ی هیهنر برم و بق

 :خندد یدهد و م یسر تکان م ناباور

که  یهمون روز.بودم دهیرو که قبال فهم نایخب ا-

! بگو دتیجد یها یاز اطالع رسان! رفتم شرکتش

 نیازمون در مقابل ا یا دهیپوش زیخوام بدونم چ یم

 مونده؟ یاقب ینیجناب نِائ

و فاصله  دیآ یم نییپا زیم یکالفه از رو الیدان

 کی یدستش را رو.رساند یاشان را به حداقل م

 :دیگو یگذارد و با عجله م یدالرام م یبازو



که به قول خودت تو  یهمش همون. نه دالرام گمیم-

 ؟یکن یچرا باور نم. یدیشرکتش فهم

 یو دستش را رو دیگو یم ییخدا یا دالرام

 یدر س یشود مرد یواقعا م.کشد یصورتش م

 باشد؟ دهینرس یبه بلوغ فکر یسالگ

کند  یم یسع.آورد یسرش را باال م یاز کم بعد

که  یکند هر چند که نگاه تیریخودش را مد

 وسانهیاست که ما یاندازد نگاه مادر یبرادرش م

 .کند یخطاکارش نگاه م شهیبه فرزند هم

که از من شده رو رد  یخوب حاال چرا دعوت-

 یناجوره که نخواست کمی یکن یفکر نم ؟ینکرد

 ؟یداد تیبه بودن خواهرت رضا یبابات باشه ول

 یجان م الیاست که دان یسؤالش پر از انرژ انگار

 :ردیگ

دعوت کردن تو از من نظر  یبرا ریاوال که ام-

 ...دوما .یبود ستشینخواست و تو از اولم جز ل



 یرا با لذت در صورت دالرام دور م نگاهش

 :چرخاند

الزمه بگم  یعنید؟یدرجه ا هیمن تو  یتو با بابا برا-

 یخودت م یشم مسخره است؟ الزمه وقت سهیکه مقا

برام  گاهتیکه جا ارمیب ادتی یمن ییتنها دار یدون

 کجاست؟

 چیه یحت.شود ینم.تواند ینم.خواهد لبخند بزند یم

پس فقط من .ت او نداردابراز احساس یبرا یجواب

 :دیگو یباب کوتاه کردن بحث م

 ه؟یکِ  قایدق یمهمون-

 ساعت هشت.فردا شب-

 یکه برا یدر حال. دیگو یم یفیضع یخوبه  دالرام

خوب  یزیچه چ قایخودش هم سؤال است که دق

 است؟

زند و  یرا دور م زشیم. ردیگ یفاصله م الیدان از

 :دیگو یدر حال نشستن م

 تو ؟ یمون یم. پرونده رو تمومش کنم نیا دیمن با-



آورد و نگاه به ساعتش  یمچ دستش را باال م الیدان

 :کند یم

هم امروز زودتر  ایبرد.منم برم بهتره گهینه د-

مون  یکی دیبا.چون زن عمو وقت دکتر داره. رهیم

 !تو کارخونه باشه حتما

که  یآخر یلحظه . دهد یتکان م یتنها سر دالرام

در حال خارج شدن از اتاق و بستن در   الیدان

چشمان . کند یاست؛ سر بلند و به چشمان او نگاه م

 .قبل را ندارند تیبرادرش روزهاست که شفاف

 

** 

 

را در مقابل دالرام  یدنیبزرگ نوش ینیس خدمتکار

به دو نوع مجاز و  ینیس اتیمحتو. دارد ینگه م

آب پرتقال را  وانیشده است و او ل میمجاز تقس ریغ

 رش،یبا کنار رفتن خدمتکار از مس. دارد یبر م

درون دست  وانینگاهش را به ل یهمان فاصله 



الش را ی،خ الیانتخاب مشابه دان. دهد یم الیدان

خورد و باز  یاش م یدنیاز نوش یکم. کندیراحت م

مجلل  یفضا. سنجد یرا م رامونشیپ طیهم مح

که به ندرت از  بود یفاتیاز توص شتریب یزیخانه چ

اطالعات  الیدر کل دان. دیشن یم الیزبان دان

خانه و  نیحضورش در ا لیدر مورد دل یچندان

داد و حاال او عزمش را  یصاحبش نم یها یژگیو

ذهن  یجزم کرده بود که تا حد امکان به سؤال ها

 .خود پاسخ بدهد

 یصدا چیحاضر کم تعداد نبودند اما ه یها مهمان

دو سه  یجمع ها. شد ینم دهیدر سالن شن یبلند

در گوشه و کنار سالن به چشم  شتریب ینفره و حت

 یم ییرایکه توسط خدمه پذ یخورد که در حال یم

زن ها با لباس . شدند مشغول گپ زدن با هم بودند

کمتر از تعداد مردان  دهیفاخر و اکثرا  پوش یها

 داد یبودند اما حضورشان در جمع مردان نشان م

 .ستندیبازار و تجارت دور ن یکدام از فضا چیکه ه



خورد و سرش  یبه گوشش م یبلند یصدا

. چرخد یناخوداگاه و با سرعت به سمت منبع آن م

که تا بناگوش سرخ  یاز خدمت کاران در حال یکی

گذارد  یکنار دستش م زیم یرا رو یخال ینیشده س

 یخرد شده  یها شهیش. ندینش یدو زانو م یو رو

و مخلوط شدن دو رنگ  شیدر مقابل پا وانیل

 یبراق کف، منظره  یپارکت ها یها رو یدنینوش

در کنار  ریحضور ام. نکرده است جادیا یخوب

دالرام  ینبوده  ول ینیب شیقابل پ یلیخدمتکار خ

 چارهیخدمتکار ب بینص یخیمطمئن است که توب

 .است یشدن ینیب شیشود، پ یم

ظاهر مرد جنتلمن صحبت  شتر،یبا دقت ب دالرام

بر . سنجد یرا م ترایو م سایپر یروزها نیا یها

 راهنیپ کی.است دهیاسپورت پوش شهیخالف هم

شده  نیرنگ تزئ یمشک یکه با کروات یاندام دیسف

برق کفش . مارک یمشک یشلوار پارچه ا کیو 

به  یآنچنان ینور لوسترها ریز یاش حت یورن یها



از همه توجه  شتریکه ب یزیاما چ دیآ یمچشم 

 .کند؛ حرکت خاصش است یدالرام را جلب م

شود و دالرام از  یبه سمت خدمتکارش خم م یکم

 یرا رو «؟یخوب» یپرسش یفاصله کلمه  نیهم

خدمتکار که پسر . کند یم یلب خوان شیلب ها

دهد  یشرمنده سر تکان م یاست با چهره ا یجوان

ست ممنون پر از خجالت ا کیو جوابش احتماال 

دالرام  دیافتاده اش از د ریکه به خاطر سر به ز

 .ماند یدور م

 یا شهیبرداشتن تکه  ش تیدست پسر جوان که به ن

و با  ریدست ام ریرود؛ اس یم نیبه سمت زم

. شود یاو، مجبور به بلند شدن م ستادنیصاف ا

و با  ندینش یپشت کمر پسر جوان م ریدست ام

پارکت ها با .کند یم تیهدا یفشار او را به سمت

به  ریشوند و ام یم زیسرعت و توسط دو خدمه تم

به سمت مهمان تازه واردش  ییآمد گو خوش تین

 .رود یم



دارد و  یاش نگه م نهیرا در مقابل س وانیل دالرام

دستش  ریاکشن مرد خانه در رابطه با ز یبه ر

 .کند یفکر م

 چرا؟ یستادیتنها وا-

 یمحکم تر نگه م وانیانگشتانش را به دور ل دالرام

 یرو. تکرار نشود شیپ قهیدارد تا اتفاق چند دق

 ریچرخد و به ام یبه سمت چپ م یپا کم یپاشنه 

به سمتش آمده که متوجه نشده  یک.کند ینگاه م

 یزند و سرش را کم یم یاست؟ لبخند مؤدبانه ا

 :کند یخم م

 یظاهرا آقا. بود نجایا شیپ ی قهیتا چند دق الیدان-

 .شونیا شیکارش داشت که رفت پ ستوده

 یشلوارش فرو م بیدستش را درون ج کی ریام

حجم گرفته اش  ی نهیس. ستدیا یکند و صاف تر م

 :دهد ینشان م یاز قبل خود شتریب

 یخوب لیفکر نکنم بازم دل یمهران ول شیپ دمشید-

 .تنها بذاره بیجمع غر هی یباشه که خواهرشو تو



دهد  یکنار دستش قرار م زیم یرا رو وانیل دالرام

 :دهد یو در همان حال جواب م

 رفتنیفکر کنم پذ. ستمیکردن ن یبیآدم غر یلیمن خ-

 .حرفم یباشه برا یخوب دییدعوتتون تأ

 :دهد یبا دست مبل پشت سرش را نشان م ریام 

 لیدل هینشه  ستادنتیسر پا ا نیتا ا نیپس بش.خوبه-

 !یفکر کنم معذب نکهیا یبرا گهید

کامل از  بایشالش تقر. کند یم یتشکر کوتاه دالرام

با هر دو دست آن را .سرش سر خورده است یرو

 .آورد یتا وسط سرش جلو م

هم مبل کنار دستش را  ریبر خالف تصورش، ام 

 یم گرید یپا یرا رو شیدالرام پا. کند یاشغال م

اندازد و مراقب است که حرکتش بدنش را به 

تنگ اصال  یکت و دامن مشک نیا. نگذارد شینما

 یاما آنقدر تن خور فوق العاده ا.نبود یلباس راحت

انتخاب شده  شیلباس ها گرید انیداشت که از م

 .بود



 !نمتیبب نجایکردم امشب ا یفکر نم-

. چرخاند یکامل سرش را به سمت او م دالرام

 :پرسد یم یدهد و عاد یسر تکان م یسؤال

 د؟یفکرو کرد نیو چرا ا-

دهد و  یم هیمبل تک یراحت به پشت یلیخ ریام

 :دیگو یخونسرد م

براش کاربرد  ادیو منطق ز لیدل. گهیحسه د-

 !نداره

دارد و  یاو بر م ی رهینگاهش را از نگاه خ دالرام

 :دارد ینگه م ششیته ر یرو

و منطق نداره و به همون اندازه  لیدل. موافقم-

 !امکان خطا داره

شود و  یم دهیبه باال کش یکم ریلب ام ی گوشه

 .دیگو یم یتیپر رضا یخوبه 

 یباال. چرخاند ینگاهش را داخل سالن م دالرام

 :پرسد یدارد و م یسالن نگه م ی نهیشوم



 ه؟یرانینقاش اون تابلو، ا-

آنکه  یب یکند ول یبه جهت چشمانش نگاه م ریام

 :دهد  ینگاهش را دنبال کند جواب م ریمس

 .هیرانیبله ا-

 !شاهکاره-

به  ریام یکند ول یلب ادا م ریکلمه را ز نیا دالرام

 :دهد یسابق جواب م یو محکم یبلند

 .جز خلق شاهکار نداشته یخالقش کار-

مژه . کند یچشمان درشتش را تا آخر باز م دالرام

 ریتوجه ام یلحظه ا یفر خورده اش فقط برا یها

 .کند یراجلب م

 مطرح باشه درسته؟ دیاز اسات یکیکار  دیبا-

 :دهد یجواب م یکوتاه و خبر ریام

 .پدرم نقاش اون اثره-

ناباوره دالرام ناخودآگاه باز هم به سمت تابلو  نگاه

تر،  قیدق یخواهد با نگاه یانگار م. خورد یسر م



جمله اش را کامل  ریام. صحت کالم او را باور کند

 :کند یم

 یمه توکه ه گهیتابلو هم چند تا اثر د نیهم ا-

 .کتابخونه هستن متعلق به پدرم هستن

 :دیگو یم یمعمول یلیکند و  خ یمکث م یکم

و  میبر میتون یهمه از نظرتون جذابه م نیاگه ا-

 .کاراشو بهت نشون بدم ی هیبق

 :شود یمبل جا به جا م یرو  تیبا رضا دالرام

 ن؟ینداره مهموناتونو تنها بذار یاز نظر شما مورد-

 :دیگو یشود م یاز جا بلند م کهیدر حال ریام

 .ییتنها مهمون من که امروز تنهاست تو-

 :دهد یپله ها را نشان م ریبعد با دستش مس و

 .طرف  نیاز ا-

کند و در  یرا با او هماهنگ م شیقدم ها دالرام

. چرخاند یم الیهمان حال سرش را به سمت دان



شود و با چرخاندن دستش در  یمتوجه اش م الیدان

 :زند یمقابل صورتش لب م

 ؟یریکجا م-

 :دهد یخودش جواب م ی وهیبه ش دالرام

 !امیاالن م-

**** 

که  یهر دو دستش را به کمر زده و در حال دالرام

در  ادینگاهش ز اقیکند تا اشت یرا م شیتمام سع

تابلو به سراغ  کینباشد از مقابل  یصورتش علن

 شتریمجهز، ب یکتابخانه  نیا. رود یم گرید یتابلو

 یبرا یآثار ارزشمند است تا اتاق یموزه  هیشب

 یراحت ساحسا ر،یام ی رهینگاه خ ریز. مطالعه

سکوت  نیشکستن ا یسؤالش صرفا برا.ندارد

 :است

 هستن؟ اتیح دیخودشون در ق شونیا-

 .ساله که فوت کرده یلیخ.نه -



ار بدن سخت شدن فک و مشت شدن دستش در کن  

دالرام نگاهش را با .ماند یاز چشم دالرام دور م

 یحس م.دهد یاو م یبه صورت سرد و جد ریتاخ

 :مرد نبوده است ندیخوشا یلیکند سؤالش خ

 .متأسفم-

 نیا بهیعج د؟یکال شما خواهر و برادر تو فاز هنر-

 !یاقتصاد یهمه حضورتون تو فضا

قدم . شود یعوض کردن بحث م یمتوجه  دالرام

 یو رو به رو ردیگ یتابلو فاصله م نیزنان از آخر

 :ستدیا یم ریام

اون . با هم فرق داره یلیخ الیفاز من و دان یول-

من تموم ذوقم تو . عالقه و استعدادو با هم داره

 .ستیاز استعداد ن یعالقه ام خالصه شده، خبر

 یکم ریام. متر است کیحدود  نشانیب ی فاصله

 :رساند یو آن را به نصف م دیآ یجلو م

 !یخوره از هنر دور باش یبه ظاهرت که نم-



خندد و  یاست اما دالرام دوستانه م یجد ریام لحن

 :کند یرا درشت م شیچشم ها یکم

استعداد من  تیچون نها. دیستیپس ظاهر شناس ن-

حاال . معروفه یدر همون حد چشم چشم دو ابرو

همه به  نیا یچرا خالق اون شاهکار هنر نکهیا

 خودمم سواله؟ یعالقه داره برا ینقاش

رود و  یتابلو م نیجواب به سمت اول یبه جا ریام 

 :ستدیا یآن م یرو به رو

 !نجایا ایب-

پشت . دهد یم یتکان شیبه قدم ها ریبا تاخ دالرام

 دهیکش لیاز دل. کند یشروع م ریام.ستدیا یسر او م

 یشاد آن م یاز علت رنگ ها.دیگو یشدن تابلو م

 حاتشیتوض.رود یم یبعد یو به سراغ تابلو دیگو

تر  کیآنقدر جان دار و جالب است که دالرام نزد

 .ردیسوال کند و جواب بگ. شود



 ریام حاتیاز تمام کارها، توض شتریآخر ب یتابلو

کار پدرش و از نظر او  نیآخر. را در بر دارد

 .آن نیخاص تر

و  ستادهیدالرام جلوتر ا.عوض شده شانیجا حاال

 یسکوت م یپشت سر او و بعد از کم ریام قایدق

 :دیگو

 کمی بتمونیغ.تو سالن میفکر کنم بهتر باشه برگرد-

 ادیمن ن یاگه به چشم مهمان ها یحت.شده یطوالن

 .ادیحتما به چشم برادر تو م

چرخاند و در جواب  یگردن سر م یرو دالرام

 :دیگو یم ریام ی رهینگاه منتظر و خ

 یلیفوق العاده است که گذشت زمان خ نجایاونقدر ا-

 .ادیکم به چشم م

در را . چرخد یجواب به سمت در م یبه جا ریام

دالرام با . شود یکند و منتظر خروج او م یباز م

دستش را با  ریام. شود یتشکر از اتاق خارج م

به  یکم کهیگذارد و در حال یفاصله از کمر او م



داخل  یشود و آرام  جواب جمله  یو خم مسمت ا

 :دهد یاتاق  او را م

 !میکدوم متوجه نشد چیجالبه که گذشت زمانو ه-

دهد و وارد  یبه لطف کالم او نم یجواب دالرام

از  الیکردن دان دایسالن را با پ. شودیم یسالن اصل

 یم شیدایکنار دو مرد نا شناس پ.گذراند ینظر م

خندان و  یقدم را برنداشته که صدا نیهنوز اول. کند

 :کند یمتوقفش م یفیلط

 یدیم یمهمون دایجد! خان تودار ریسالم جناب ام-

 . خبر یب

 ریکه در مقابل ام یبه دختر خوش پوش  دالرام

دارد و چهره اش  یظاهر خوب.کند ینگاه م ستادهیا

آن ها انجام  یکه رو ییبایز ییبا وجود عمل ها

 یدستش که رو.زد یشده است اصال در ذوق نم

 دیزند که با یدالرام حدس م ندینش یم ریام یبازو

 ،یلحظه ا یبرا. داشته باشد ریبا ام یکینسبت نزد

 یتوجهش را جلب م ریام یاخم کمرنگ چهره 



 یدختر ناراض نیکند از بودن ا یحس م. کند

 یش مکشد و بدون نرم یرا عقب م شیبازو.است

 :دیگو

 ییرایاز خودت پذ زیبرو سر م.سحر یخوش اومد-

 .کن

کشد و پر از  یبلوندش م یبه موها یدست دختر

 :دیگو یمهر م

با مهمونت  یخوا یفقط قبلش نم.اون که حتما-

 ؟یآشنام کن

 .اون کارم هست یوقت برا-

لبخند . دهد ینم یتیاهم ریبه لحن قاطع ام دالرام

 یقدم م شیپ ییآشنا یزند و خودش برا یم

 :کند  یدستش را به سمت او دراز م.شود

 !دالرام مجد هستم-

 یو رو ردیگ یدختر با سرعت رنگ بهت م نگاه

به سمت  یهمان نگاه  به کند. ندینش یصورتش م

 یدست دراز شده .گردد یرود و باز م یم ریام



 ینه به گرم یفشارد و با لحن یدالرام را کوتاه م

 :دیگو یلحظات قبل م

و  ریام یمیدوست قد.یسحر مراد.منم سحر هستم-

 .ورکیوین یهم خونه اش تو

 دنیو در حال عقب کش دیگو یم یخوشبختم دالرام

به سمت .آورد یبر زبان م یدستش با اجازه ا

 یآرام به سمت او م یچرخد و با قدم ها یم الیدان

 .رود

 

 

. فرو رفته است یاهیاز سکوت و س یقیدر تلف شب

کودک تازه به  کی یجمع سه نفره اشان به اندازه 

مهران هر . گفتن ندارد یبرا یحرف افتاده هم حرف

سر گره زده است و نگاه پر  یدو دستش را رو

. و سحر در حال گشت زدن است ریام نیحرفش ب

 ییاست و در انتها دهیسحر خودش را در آغوش کش



 نیشب ا ریباز پنت هوس درگ یمحوطه  نیتر

 ...  ریشهر است و ام

حالت ممکن، نگاهش را به  نیتفاوت تر یبا ب ریام

حرکت استخر  یب یآب ها یانعکاس چراغ ها رو

امشبش همان طور که خواسته  یمهمان. دوخته است

رفته  شیاز خواسته اش پ شتریب یحت دیبود و شا

سحر جز برنامه  کبارهیهر چند که حضور . بود

 .شده اش نبود نییتع شیاز پ یها

. شکند یرا در هم م بیترک نیاست که نظم ا سحر

 ییاز چرا زیچرخد و لبر یپا م کی یرو کبارهیبه 

تند تا  یکه قصد جانش را کرده اند؛ با قدم ها ییها

 یحرکتش تکان کوچک. دیآ یم شیپ ریام یچند قدم

 رییدر تغ یریتواند تأث یدهد اما نم یبه مهران م

 .بدهد ریحالت ام

من خسته . بگو و تمومش کن! فقط بهم بگو ریام-

کدوم  چیآوردم و با ه لیخودم دل یشدم از بس برا

 .قانع نشدم



از  یکم دنیشن یاو برا یتوجه به عجله  یب ریام

 نیبا آرام تر. کند یکرده اش را مزه م خی یقهوه 

گرداند  یبر م شیحالت ممکن فنجان را به سر جا

 :دهد یو جواب م

سؤال  چیرو بگم؟ تو جملت ه یچ دیبا قایالن دقا-

 !ستین یمشخص

چهره اش .دارد یبه جلو بر م یگریقدم د سحر

پر از  تیعصبان نیکالفه است و جمله اش در ع

 .یدرماندگ

 تیاون دخترو وارد باز یخوا ینگو که م ریام-:

نگو که اونقدر نفرت از اون پست فطرت سر  ؟یکن

 یسراغ هر راه شینابود یکرده که برا زیر

 ؟یریم

 .فهمم ینم نوینگم؟ ا ایباالخره بگم -

. زند یپلک نم یحت. کند یناباور نگاهش م سحر

 ریام. نه معلوم است که امکان ندارد. امکان ندارد

 یمرد بودن و مردانگ یاست که برا یریهمان ام



که   ریهمان ام. کردن زبان زد بوده و هست

. وجودش حل شده بود یدر ذره ذره  اتیاخالق

حد و  یب یها ینگاهش در آزاد یکه حت یریام

سحر  یلب ها . بود دهیآزاد نچرخ ورکیویمرز ن

 دنیلرز یمردمک چشمانش برا یبه اندازه 

 .رندیگ یسرعت م

من درست حدس  یعنی ر؟یام یچ یعنیحرف  نیـ ا:

پا  یدار وونیاون ح ینابود یتو برا یعنیزدم؟ 

 ؟یذاریم نتیتمام چارچوبا و قوان یرو

. ردیگ یم دهیتمام تنش را ناد یگر گرفتگ ریام

شل کردن کروات و باز کردن دکمه  یدستش برا

 شیپا نکهیرا در ا شیتمام حالت ها. دیآ یاش باال نم

کند و  یخالصه م اندازد؛یب گرید یپا یرا رو

 :دیگو یم یکوتاه و هشدار

 .تمومش کن سحر-



کف آن را .آورد  یدستش را با سرعت باال م سحر

 یو ناباورتر از قبل تکان م ردیگ یم ریبه سمت ام

 :دهد

که معلوم  یاون! ییتمومش کنه تو دیکه با یاون-

 یکیوجدانشو کجا قفل و بست کرده و شده  ستین

 یم کاریچ یحواست هست دار. ییخودش تو ریغ

اصال اون دخترو تا حاال درست نگاه  ؟یکن

سال  کتره؟چندیچند سال ازت کوچ یدون ی؟میدکر

 کتره؟یاز من کوچ

 :دهد یادامه م یکم آورده ول نفس

 نیهست ع ؟حواستیبه چهرش دقت کرد-

 شتریب یلیتونه خ یم یدون یمونه؟ م یعروسک م

 یدست و پا ریکه اون ور از ز یاز اون دختر

 یزندگ یآرزو یجمعش کرد یکیدوتا خوک مکز

 داشته باشه؟

 بیدستش را در ج کی. شود یاز جا بلند م ریام

کند و چشمان به خون نشسته اش  یشلوارش فرو م



باز هم . دهد یرا به سحر و حال و روز نادرش م

 یدرونش پشت آرامش کالمش کنترل م یسونام

 :شود

 !برو خونت ایسحر ب یستیخوب ن-

 یو خنده  ردیگ یسرش را به سمت آسمان م سحر

 :کند یم ییمعنا یب

! زنهیداره حرف از خوب نبودن م یک نیخدا بب یا-

خرابه و ! داغونه! که خودش ته خوب نبودنه یکی

 ادشی دهاشمیو نبا دیتو خودش که با ختهیاونقدر ر

 !رفته

 یبرا یقصد. کند یدختر م یشانیبه پر ینگاه ریام

روزها قسم خورده که به  نیا. آرام کردنش ندارد

که با  یتا روز به نام آرامش فکر نکند یکلمه ا

داخل  اهیبرافراشته به سمت آن تکه سنگ س یسر

 بابا»دیو محکم بگو ستدیباال سرش با.آرامگاه برود 

 ««از حاال راحت بخواب



که قبال  ییدهد و به سمت جا یتکان م شیپاها به

نگاه سحر و مهران به . رود یبود م ستادهیسحر ا

نگران سال  ینگاه ها نیا. شود یم دهیدنبالش کش

 ریروزها غ نیاما ا. کرده اند شیهاست که همراه

تمام  یدلشوره ها. خواهد یمنصفانه نبودنشان را م

 ریماند که در در مس یم یدو، مثل مانع نیا ینشدن

تواند عواقب  یگرفته م شیکه او در پ یپر سرعت

 .داشته باشد

سر راه سحر رو هم .مهران بلند شو برو خونت-

 !دیم هر دوتون خسته افکر کن. برسون

سحر  یپا یصدا انیصدا دار مهران در م نفس

حضور سحر را در چند . کند یگوشش را پر م

 شهیمثل هم یکم شیصدا.کند یاش حس م یقدم

سحر هم مثل خودش اهل از تک  یعنی نیاست و ا

 .ستیو تا افتادن ن

تو برو فکر خودت .تونم تنها برم یـ من خودم م:

که قرار  یریم ویریمس هی یباش که چشم بسته دار

وسط ! کنه یتهش داغونت م یبود آرومت کنه ول



حواست به  یگرفت دایکه جد ییمایهمه تصم نیا

ممکنه  شینامرد! استیباشه که ته مردا دن یریام

شک ! کنه یخودشو نابود م یداغون نکنه ول ویکس

 !شب خوش! ندارم

را  ییتنها نیا. رفتنش خوب است. رود یم سحر

 یکه لبه  یمرد نیبه حال ا یفکر دیبا. دوست دارد

. رخش است هم بکند مین ی رهینشسته و خ نیدورچ

نگاه او هم . چرخاند یم ریسرش را به سمت ام

 .تأسف دارد یرنگ آشنا

نکن و بکن  حتیچند تا نص یبلند ش یخوا یتو نم-

 ؟یو بر یسحر اضافه کن ستیبه ته ل

 .ماند یاش م رهیباز هم در سکوت خ مهران

 یچ یبنداز ادمیبگم؟  راتمییاز تغ  یخوا یتو نم-

اون دختر  یاز خوشگل یخوا یشدم؟ نم یبودم و چ

تهش با سر  نکهیاز ا ؟یشدن من بگ وونیو از ح

پاشو . ستیراهش ن نیا نکهیا. خورم یم نیزم



وقته تموم  یلیخ یمهمون. ها رو بگو و برو یگفتن

 !شده

 شیپا رینگاهش را به شهر ز. چرخاند یسر م ریام

زند و به  یرا پس م شیتمام خود دار. دهد یم

مهران شانه به شانه .رود یجنگ گره کرواتش م

نگاهشان مشترک  یحاال منظره .ستدیا یاش م

 .است

 یمنته.رو بگم نایخواستم هم یم قایـ چرا دق:

منم اونقدر خاطرتو ! یها رو گفت یتوخودت گفتن

باشم که  نیمراقب ا شتریب دمیم حیخوام که ترج یم

 !یحذفم نکن تیگفتن ها از زندگ نیبا ا

 .زد یپوزخند م ریام

بود  ییزایکه سحر گفت چ یینایا یدر ضمن همه -

 یدون یبهتر از من و اون م. یدون یکه خودت م

که رفاقت کنم  ستیپس بحث خواب بودنت وسط ن.

 .کنم دارتیسطل آب ب هیو با 



آزاد پر  یاش را از هوا نهیس. کند یمکث م یکم

 :دهد یکند و ادامه م یم

چون . ریبپرسم ام یباز نیا یخوام از ادامه  یم-

کنارتم و پا به پات  تیدر نها یریبگ یمیهر تصم

 ه؟منیچ یدونم حرکت بعد یاالن واقعا نم یول امیم

رو از قبل مشخص  یباز نیا یو تو تمام حرکتا

 ینشده  ینیب شیحرکت پ یبرا یحت. میکرده بود

 طتو وس یول میکرده بود فیحرکت تعر فم،یحر

 یاالن من موندم و باز.یعوض کرد کتویتاکت یباز

 .دونم یازش نم یچیکه ه

 نیاول. دهد یلبش جا م یرا گوشه  گارشیس ریام

کند که مهران  یآن م یپک را چنان محکم حواله 

سوم و چهارم  یبه پک ها گاریداند س یم دیبع

 یشهر را کدر م یخطوط مبهم دود منظره .برسد

 .کند

مهره  هی.عوض نشده یچیه.همونه مهران یباز-

از خودش  شتریشناخته شده که ب فیاز حر یقو

خوام  یم.کنم یباز فیخوام کث یم.ارزش داره



 یمن از اون مهره طور. نامرد شدنم امتحان کنم

 یپس گرفتنش روز یبرا فیکنم که حر یاستفاده م

 !و مات کنه شیک یهزار بار آرزو

 !ریام یستیکار ن نیتو آدم ا-

 .شمیو تماشا کن که م نیفقط بش. شمیم-

آب دهانش با . کند یوحشت زده نگاهش م مهران

 یرحمانه ادامه م یب ریرود و ام یم نییدرد پا

 :دهد

فقط نه  دمیبار د نیآخر یکه بابامو برا یاون روز-

 هیشب شیچیکه ه نیبا خودم گفتم ا یول. سالم بود

گرفتم که به  میمن همون روز تصم.ستیمن ن یبابا

 !بشم یوقتش همه چ

 گاریس ی لهیتیف. وزن دارد لویک لویک نشانیب سکوت

افتد طاقت مهران طاق  یم ریام یپا یسوم که جلو

 :شود یم

 .نجایمونم ا یامشب م.ریتو ام رمیمن م-



 یم دییو نه حرفش را تا دهدیتکان م ینه سر ریام

 یم یا شهیدر ش یمهران که به چند قدم.کند

 :کند یم شیرسد؛صدا

وقتش  گهیاالن د.بسه میدیمقدمه چ یمهران هر چ-

 الیکه دان یدیشن. میوصل بش ایبه برد الیکه با دان

اون .ستیگفت حال زن عموش اصال خوب ن یم

که  یقسمت یماست برا یبرنده  یزن تنها برگه 

 .کارمون با قانون و تبصره هاشه

چهارمش را دود  گاریس شتر،یب حیتوض یبه جا و

 .کند یم

 یدر باز م ستدیا یم یا شهیدر مقابل در ش مهران

 یوارد راهرو م شهیتر از هم نیشود و او سنگ

 .شود

خودش را  دیشدن دکتر که ظاهرا  با جیپ یصدا

 یبو انیرساند؛ در م یبه اورژانس م عا  یسر

 یتداع شیبرا مارستان،یمخصوص ب یها ندهیشو

که اتفاق  ییروزها. است یوحشتناک یکننده روزها



حضور داشته  نجایافتاده بودند تا امروز او هدفمند ا

 .باشد

روق بر را به سمت بخش قلب و ع شیقدم ها ریام 

 یکه برا یمارانیدر مقابل سالن انتظار ب. دارد یم

به  ریچقدر د. ستدیا یتست ورزش قلب منتظرند؛ م

داشت  امدنیچقدر امروز قصد ن. بود دهیامروز رس

 .زده بود یآمدنش به هر در بسته ا یو او برا

 نینگاهش را ب. شود یمطمئن وارد م یگام ها با

 .چرخاند یمنتظر م مارانیب

به زن مسن  یزن نسبتا   جوان یرا از رو نگاهش

کردنش با توجه  دایپ. خودش است. دهد یکنارش م

که مادر بارها در آلبوم نشانش داده  ییبه عکس ها

در  قا  یرود و دق یبه سمتش م. ستیبود؛ سخت ن

جفت کفش براق در  کیتوقف . ستدیا یمقابلش م

جلب  زن، توجه او را یافتاده  ریمقابل نگاه به ز

اش را به  یکند و نگاه سؤال یسر بلند م.کند یم

 یتوجه به نگاه پر سؤال زن م یب. دهد یمرد م

 :پرسد



 مونده تا نوبتتون برسه؟ یلیـ خ 

از تعجب  یصورت شکسته و آرام زن شکل حاال

 :ردیگ یم

 ؟یدار ضیمر نجایچه طور مگه ؟شما هم ا-

 لیجمله، دل کیبا  دیبا. کند یمکث م یکم ریام

نه قبل از آن خودش را  ایکند؟  انیحضورش را ب

زن را آماده  نیبهتر باشد اول ا دیشا ایکند و  یمعرف

. روند یپر پشتش در هم فرو م یکند؟ ابروها

 یاش باعث م یسردرگرم. ستین یراحت میتصم

آن  نیها به سراغ ساده تر نهیتمام گز نیشود تا ب

 :برود

 .رمیام -

ـ : کند یلبش را تر م ریشده و ام کیزن بار نگاه

 .پسر سبحان یابته ریام

 

 یم ریچشمان ام انیچشمانش را م یبا ناباور زن

. دهد تا از بهت خارج شود یچرخاند و او اجازه م



 یم رونیزند و نفسش را با صدا ب یم یزن پلک

داشت اما نه آنقدر  یانتظارش را م دیبا. دهد

 . یناگهان

 یشده  یگلکار ینگاهش را به محوطه  ریام

 : دیگو یدهد و خطاب به زن م یم مارستانیب

 یم. لهیدل یبودنم از نظر شما ب نجایدونم ا یم  -

همون  دیبود با یفهمم که از نظر شما اگه مدرک

که بعد از  یاول یهمون ماه ها. شد یم دایسال ها پ

 یو مدرک دیفوت همسرتون شما همه جا رو گشت

 ....اما  دینکرد دایپ

 کمتین یرو. شود یم نین زن، غمگمهربا نگاه

شود و او  یم لیمتما ریبه سمت ام یرنگ کم یآب

 :دهد یادامه م

. نگه داشته ییجا هیـ مطمئنم آقا حامد اون مدارکو  

من  دینه اجازه بد این،یدنبالش بگرد خوامیازتون م

 دیبا نباریا.کنم دایاون مدرکو پ دیمن با. بگردم

 .کنم دایمدارکو پ



 ریام یکنار دست مردانه  ،یزن با همدرد دست

 شیشود و با آرامش پلک ها یمشت م مکتین یرو

 : کند یرا باز و بسته م

چطور مادرت  دمید یکه م یپسرم اون ساال وقت_ 

 امرزیگرفتن اون مدارک به حامد خدا ب یبرا

که حتما مشکل اونقدر  دمیکنه فهم یالتماس م

بزرگ هست که اون زن زار بزنه و از شوهر من 

 چیکه ه یزیفقط چ. بخواد که اون مدارکو بهش بده

بود؟ چرا  یبود که اون مدارک چ نیا دمیوقت نفهم

کمتر جواب  دمیپرس امرزمیاز شوهر خدا ب یچ ره

که فرداش  یشد که شوهر سالم من شب یگرفتم؟ چ

خواب  یبده تو لیتحو خواست اون مدارکو یم

 .رفت ایسکته کرد و از دن

 :دهد یدهد و ادامه م یسر تکان م زن

حامد فوت  یشد که وقت یمهمتر چ نایا یاز همه _

کنم؛ مادرت  دایکرد  و من نتونستم اون مدارکو پ

 .رفت رانیدست تو رو گرفتو از ا



فک سخت شده اش زن .کشد یچهره در هم م ریام

تر از آن  دهیچیپ زیکند که همه چ یرا مطمئن م

است که حامد در اوج (( ییها ستین یزیچ))

 .داده بود لشیو تا شب آخر تحو ینگران

 . نجاینه ا یول میزنیحرف م ـ

 :دهد یمتفکر سر تکان م زن

 یدنبال چ دیتو بگو با نباریخب فقط ا یلیخ_ 

 نیا. تو بگو پسرم.مامانت و حامد نگفتن.بگردم

 بشه؟ دایپ دیکه با هیمدارک چ

در  یگفتن.شود یسنگ م.شود یسخت م ریام

سال هاست که پر از ناگفته .ستیکارش ن

زن را به  نیاست که  ا یجوابش فقط در حد.هاست

 :مجاب کند یهمکار

 هیمرگ بابا به خاطر  دهیکه نشون م یمدرک هی_ 

 .ستین یتصادف معمول

 : دیگو یشود و دلسوزانه م یزن، مادرانه م نگاه



بازم ربطشو به مدارک  یول دمیاز مادرتم شن نویا_ 

 .دمینفهم

 یرا خوب م شیحس قل زدن خون در رگ ها ریام

تنگ آمده  شینبض گردنش در محبس رگ ها.فهمد

 :و باز هم به گفتن ناچار است

 نکهیا یبرا.بشه دایپ دیمدارک با نیبه خاطر هم_ 

 .به هم مشخص بشه زایچ یسر هیربط 

کشد و به سمت زن  یم رونیب بشیرا از ج یکارت

 .ردیگ یم

 .نیبهم زنگ بزن دیکرد دایپ یزیچ. ـ شمارمه : 

 ریام. ردیگ یدهد و آن را م یتکان م یسر نرگس

شود و  یبلند م شیاز جا. دیگو یم یممنونم محکم

 :دیگو یم

 یفقط م. برم دیاالن با. نمتونیب یسر فرصت م_ 

مونه  یخودمون م نیب دارید نیباشم ا دواریتونم ام

 ؟



کند که چقدر  یسؤال باخودش فکر م نیبعد از ا و

. اش باشد یممنون کارگر کارخانه و کار شکن دیبا

دستگاه، تنها راه نگه داشتن  یخراب کردن عمد

زن در  نیکردن ا دایدر کارخانه و تنها پ ایبرد

 .بود مارستانیب

. کند یمرد جوان نگاه م یبه چشم ها نرگس

نا  یظاهرشان پر از موج ها یبرعکس سرد

بود  یینگاهش همان نگاه فاطمه در روزها. آرامند

 یبار آخر به خانه اش آمده بود بلکه مدرک یکه برا

کند  دای؛ پ ردیبگ لیرا که قرار بود از حامد تحو

 دایگشته بودند کمتر پ شتریکه هر چه ب یمدرک.

 .بودند ردهک

 .راحت پسرم التیخ-

 یزن متوقفش م یکند که صدا یقصد رفتن م ریام

 :کند

 حال مادرت؟_ 

 ستیخوب ن-



 :دیگو یم دیبا ترد زن

 نمش؟یبب شهیم_ 

پر از احترام  ت،یقاطع یکه با همه  یبا لحن ریام

 :دیگو یاست م

 .کنه یم تشیاذ انیاطراف دارید. ستیامکانش ن_ 

 :دهد یمکث ادامه م یکم با

 یشناسه حت یکسو نم چیه گهیهر چند که د_ 

 .روز خوش. نوبت تستتون نگذره.منو

هنوز هم . کند ینگاه زن بدرقه اش م.رود یم ریام

جوان برازنده و خوش قد و باال،  نیباور ندارد که ا

است که آن همه مظلومانه دست از  یپسر سبحان

جزغاله شده اش از  یکه جنازه  یسبحان. شست ایدن

 .شده بود دهیکش رونیته دره ب

آن چهره  لینام فام دنیبا د. آورد یرا باال م کارت

 :کند یلب تکرار م ریکشد و ز یدر هم م

 ؟ینینائ ریام_ 



قرار  زیم یحلوا رو رو سید نیخانم آخر پروانه

ها را  نیتزئ نیبا ظرافت، قشنگ تر سایپر.دهد یم

سلفون به  دنیزند و بعد از کش یم سیهر د یرو

 .رود یم یبعد سیسراغ د

 یرا از پشت حلقه  شیکه دست ها یدر حال دالرام

نگاهش به حرکات . دارد هیتک واریهم کرده به د

شمار سال  شیاست و حواسش پ سایدست پر فیظر

 .اش یمادر یب یها

او  یکس به اندازه  چیها که سخت گذشته و ه سال

هم  الیدان یحت. ها را لمس نکرده است یسخت نیا

 یخال یجا نیاز ا یلیبودنش خ یبا وجود عاطف

 .زند یحرف نم

که مادر در  ییروزها ادیفقط دالرام بود و  انگار

لبخند  کیبا  تیمظلوم نیناله کرد و در ع ییتنها

 .بست شهیهم یرا برا شیچشم ها

 دالرام _



پرد و مبهوت  یاز جا م سایبلند پر یصدا از

 :کند ینگاهش م

 ؟ یبا من بود_ 

 :خندد یکند و ناباور م یچشم درشت م سایپر

تو؟بار  ییکجا.اگه اسم تو دالرامه آره با تو بودم_ 

 ! کنم یچهارمه صدات م

دارد و به سمت  یبر م واریاش را از د هیتک دالرام

 :رود یم سایپر

 ؟یدیپرس یچ_ 

 یخوا ینم گمیم.خوام بپرسم یتازه م دمینپرس_

مراسم سر خاک شروع  گهیدو ساعت د ؟یآماده بش

 یاونوقت تو هنوز با لباس تو خونه ا .شهیم

 !نجایا یسادیوا

را به عقب  شیبا حرکت سرش بافت موها دالرام

 :دهد یحوصله جواب م یفرستد و ب یم

 . ومدهین الیهنوزم که دان. نشده رید_



 :شورد یم ریش ریرا ز شیخانم دست ها پروانه

خواب  کمی الیدان. زنگ بهش بزن مادر هی_ 

 یمونده حواسش از برنامه  یینکنه جا. نهیسنگ

 .پرت شده امرزتیسالگرد مادر خدا ب

را  وانشیکه ل یاندازد و در حال یشانه باال م دالرام

 :دهد یکند؛ جواب م یپر م خچالیاز آب سرد کن 

حداقل .ره  ینم ادشی.نگران نباش پروانه جونم_ 

خودشم تو مراسم  یها قیامسال که دوست و رف

 .ره ینم ادشیهستن 

 :کند یسر بلند م سایپر

  ؟یگیم لشویو وک ریام_ 

کند و  یرها م نکیس یرا رو یخال وانیل دالرام

 :رود یآشپزخانه م یحوصله به سمت خروج یب

اونا که عالوه بر بحث رفاقتشون با . گهیآره د_ 

 .شدن یدعوت م دیبا.همکار هم هستن الیدان



خودش را .گذارد یپله ها م ینرده  یرا رو دستش

کند تا  یکشد و تمام تالشش را م یبه سمت باال م

گذاشته مقابله  یکه از صبح سر ناسازگار یبا بغض

 .ستیحالش اصال خوب ن.کند

 یمداح مثل هر سال آرامگاه خانوادگ یآشنا ینوا

مادر در گوشش پر و  یتکرار کلمه .کند یرا پر م

 امانت رفتنیچشمانش مثل هر سال مانع از پذ

 نیداند که ا یدالرام خوب م. شود یم شیگلو

 یروح مادرش است؛ نه حت یشاد یمراسم نه برا

داند که هر  یاو خوب م. یخواندن فاتحه ا یبرا

از  یمراسم با وجود جمع نیا ،یروز نیچن درسال 

شود فقط و فقط چون  یپدرش برگزار م انیآشنا

 .مرد وفادار حفظ گردد کیوجهه اش به عنوان 

 هیاز گال. کند یاز زبان دختر مرحومه مدح م مداح

و بابا رو تنها  یمادر چرا رفت»دختر به مادرکه؛  ی

 «!یگذاشت

 ریمس. دیآ یباال م الیدالرام تا صورت دان نگاه

چشمان او هم به سمت دالرام است و پوزخندش، 



بابا و . دیآ یاست که فقط به چشم دالرام م یزیچ

 ؟ییتنها

گوشش  ریشود و نهال ز یمجا به جا  شیدر جا 

 ؟یخوا یم یزیـ چ: کند ینجوا م

مزار  متیسنگ گران ق ینگاهش را رو دالرام

مراسم زودتر  نیا نکهیـ آره ا: کند  یمادر ثابت م

 !تموم شه

و او  ندینش یرخش م مین ینگاه نهال رو ینیسنگ

 .دهد ینشان نم یعکس العمل چیه

در گذشته و سالمت  یمغفرت برا یبا آرزو مراسم

رسد و  یم انیبازماندگان به پا یو طول عمر برا

. کند ینفس تازه م یاسیدرام س نیدالرام از اتمام ا

 یباق نیاز مدعو یاثر گرید یقیداند که تا دقا یم

ماند و مادرش و  یماند و مثل هر سال او م ینم

و  ینگران الکه هر س یزیچ. سالگرد دو نفره شان

دارد و باز هم دالرام است  یرا در پ دیاعتراض حم



 یم یشود و حرفش را به کرس یم دانیم روزیکه پ

 .نشاند

کند و نگاهش را به  یتشکر مهمان ها را بدرقه م با

هر دو در حال تشکر .دهد یم دیو حم الیسمت دان

 .و مهران هستند ریام یو بدرقه 

 ؟یبا من ندار یخب دالرام کار  ـ

دارد و به  یآن ها بر م یونگاهش را از ر دالرام

مثل هر سال لطف  زمیـ نه عز: دهد ینهال م

 !خدا مادر و پدرتو برات حفظ کنه. یکرد

 یدالرام را م یطرف گونه  کیکه  یدر حال نهال

 یبابا یـ خدا کارخونه : دیگو یگوشش م ریبوسد ز

 نیهمچ هیتو رو هم حفظ کنه که به واسطه اش 

 .رنیگ یم الویدور باباتو و دان ییگرایج

و به  دیآ یکش م یحال دالرام کم یب یها لب

ـ تو که استاد تور : دهد یخودش جواب م یآرام

 ه؟یدردت چ ییگرایکردن ج



ذره جربزه نداره؛  هیعرضمه که  یب قیدردم رف  ـ

 یکیخودش تور کنه  یموردا رو برا نیاز ا یکی

 .من یرو برا گهید

من تور کنم تو استفاده  ؟ینش تیوقت اذ هی. نه بابا  ـ

 ؟یکن

. میتور کن با هم استفاده  کن گمیخره من که م  ـ

که بعدا  به اختالف  میکن میاز االن تقس ایب یمنته

 .اون قد بلنده مال منه مینخور

خندد و متأسف  یم رینهال به ام یاز اشاره  دالرام

فقط مراقب گلوت باش . ـ خوبه: دهد یسر تکان م

طرف پارتنر داره  نکهیضمن ا. لقمه پاره نشه نیبا ا

. 

 یرا رو فشیکند و ک یچهره اش را جمع م نهال

ـ با وجود دست دست کردن : کند یشانه جا به جا م

من برم . مثل تو چرا نداشته باشه ییعرضه ها یب

 .افسرده نشدم نیاز ا شتریتا ب

 :دهد یحرفش سر تکان م دییبه تأ دالرام



 یزیبودنت جز آبرور نجایو ابه نظر منم بر  ـ

نگاه مهران  شمیجور نیهم. نداره یا گهید یزیچ

 .سمت ماست

به سمت  یخداحافظ یو برا دیگو یم یولیا نهال

 .رود یمردها م

**** 

 یمشک یشدن مانتو یبه خاک تیاهم یب دالرام

دست . شود یم نیزم یرنگش، چهار زانو رو

کند و نگاهش را  یچانه در هم قفل م ریرا ز شیها

ـ باالخره همه رفتن و من : دهد یبه عکس مادر م

 یدونم تو هم از بودشون دل خوش یم. موندم و تو

که هر  یشینما نیا. ستین یخب چاره ا یول یندار

 یتکرار شینما نیمنم به قدر تو از ا. میدار لسا

 ...  یخسته ام ول

ـ : ردیگ یم یقیجمله اش نفس عم ی هیبق یجا به

حال و روز خودت . رو ولش کن مامان نایا

 چطوره؟



گونه اش  یاشک با سرعت از رو یقطره  نیاول

ـ من : شود یلبش ختم م یو به گوشه  دیآ یم نییپا

که بهم  یبا وجود لبخند یحت. ستمیکه اصال  خوب ن

 .ستمیبازم خوب ن یبه ارث داد

شوهر و پسرت  نیـ ب: ردیگ یراه م یبعد ی قطره

 یکیکشم  یاز دست هر دوتاشون م. افتادم ریبد گ

 .کمتر یکی شتریب

رو به تو  نایـ اصال چرا ا: خندد یم هیگر انیم در

از ندونم . یدون یتو که خودت بهتر از من م گم؟یم

بابا،  یکردنا ریو تحق یدون یم الیدان یها یکار

اکبا  یاز خونه  ال،یدان یالیخ یو ب ترایم یاز سرد

... 

گونه  یجمله، پشت دستش را رو یادامه  یجا به

. مامان یو رفت یدونست یـ تو م: گذارد یاش م

. آخره یشبا یدونست یکه خودتم م ییهمون شبا

 شیدر پ یخوب یروزا یگفت ویخودت دستمو گرفت

مامان من فقط . یستیمحکم وا دیدالرام، با یندار

هشت  گه؟یبود د یچه توقع نیپونزدهم سالم بود ا



سؤال که تو از کم  یگذشته اما هنوزم برام جا الس

بابا؟ حرف  یاز غم کارا ای یهات رفت هیر یکار

 دتویام ست؛یبه موندش ن یدیام گهیدکتر که گفت د

که رو تن بابا  یعطر زنونه ا یبو ایکرد  دینا ام

 نشسته بود؟

 

 یم نیزم یرو شیپا یدرشت اشک جلو ی قطره

ـ : لرزد یام مدالر یلب ها.شود یافتد و پخش م

 یهنوز هم بو. مثل قبله یمامان هنوزم همه چ

هاش  تیلباس باباست، هنوزم الو یهمون عطر رو

که خسته شده  یخونه است اما اون ریغ ییجا هی

. دمیو نشون بدم ند نمیبب نکهیخسته شدم از ا. منم

شد آسمتو  ینم. ات خسته شدم هیمن از ارث انمام

 ...شد  ینم ؟یبهم ارث بد

 ...الرحمن ... الـ بسم



شدن رگ  دهیکش.چرخاند یبا سرعت سر م دالرام

درشت شدن چشمانش را حس  یپلکش، برا یها

 ؟چرا؟ نجایر؟ایام. کند یم

 یپرسد تا فاتحه  ینم یزیاست که چ آنقدرمبهوت

کوبد  یبا دو انگشت به سنگ قبر م. مرد تمام شود

که  دمیـ شن: دیگو یآنکه به او نگاه کند م یو ب

منم از . یکرد یموندن با بابات بحث م یبرا یداشت

 دیخواستم برگردم گفتم شا. رفتم سر خاک بابام نجایا

 .هتموم شده باش نجایکار تو هم ا

. کند یهمچنان در سکوت و تعجب نگاهش م دالرام

 یچرخاند و عاد یصورتش را به سمت او م ریام

 ـ تموم شده؟: دیگو یم

ـ شما چرا : کند یتر مرا با زبان  نشییپا لب

 د؟یینجایا

 نیـ هم: شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 .دادم حیاالن توض



چشمانش را به قاب  ریکند و ام یسکوت م دالرام

جوون  یلیـ مادرت خ: دهد یمزار م یعکس باال

 !بوده

 یلیـ مرگ براش خ: دهد یمکث ادامه م یکم با

که اون همه از  یکس یفکر کنم برا یزوده ول

 .نعمته دهیعذاب کش شیماریب

ـ مرگ مادر من : شود یدالرام سخت م ی چهره

 !نعمته؟

خار  نکهیا! نعمته دنیراحت شدنش از عذاب کش  ـ

 !نعمته ستادهیپا خودش وا ینشده و تا روز آخر رو

 یمنطق کالم او را دوست ندارد و زمزمه م دالرام

 .پا نبود یاگه رو یبود حت یـ کاشک: کند

 یعاطف ازیبه خاطر ن یتو دار. خودخواهانه ست  ـ

 یفکر م یمنطق ریو غ یاحساس یکه بهش داشت

 !یکن



 کیشود و چشم بار یجا به جا م شیدر جا دالرام

 یوقت یحت د؟یهست یهمه منطق نیا شهیـ هم: کند یم

 خودتون وسط باشه؟ یزایعز یپا

 زیعز یپا یـ وقت: کند یبا آرامش نگاهش م ریام

 یازایفکر آرامش اونم تا ن شتریخودم وسط باشه ب

 یعذابش نم شیماریب. ستیمادر منم سالم ن. خودم

دم از  یم حیاگه به اون درجه برسه ترج یده ول

 !بخوام تا موندشو شویخدا راحت

 یرا آرام م شیچشم ها قینفس عم کیبا  دالرام

 !همه عاقالنه فکر کنم نیتونم ا یـ نم: بندد

 یکم کم وقت.ستیسنت ن یاقتضا. یفکر کن دمیانب  ـ

 .شهیطرز فکرت عوض م ؛یپا تو سن گذاشت

غم . فرستد یشال م ریرا با دست ز شیموها دالرام

 .کند یم یوجودش را پشت،  تعجب و لبخندش مخف

 د؟یـ االن شما پا تو سن گذاشت: 

 یدو زانو بلند م یزند و از رو یم یچشمک ریام

 .میخودمون نگهش دار نیراز ب هیمثل  ایـ ب: شود



به  یشود و حالت متفکر یهم از جا بلند م دالرام

است که  یباز هم همان دالرام. دهد یچهره اش م

 .را از مادر به ارث برده است شیخود دار

فکر  یرو بکنم ول میخوام سع یم. دونم واقعا   ینم  ـ

که اسرار  نمیکال من هالک ا.کنم جواب بده ینم

 .مردمو برمال کنم

ـ : پرد یباال م ریام یکالم دالرام، ابرو طنتیش از

داد تا  یزیم ریمواقع ز نجوریا دیخب معموال  با

 یزیم نجایچون ا یمنته! کنه یطرف آبرودار

شام سر  هیبا  هیداشته باشه نظرت چ ریکه ز ستین

 !میاریرو هم ب هیو ته قض

شود و  یم شیانتومشغول تکان دادن پشت م دالرام

با  دیکنم دار یحس م نکهیـ با ا: دیگو یخونسرد م

کنم راز دار  یم یسع یول دیزن یشام گولم م هی

 .باشم



 یچند بار.دهد یهم فشار م یرو شیلب ها ریام

خارج از  ریدهد و با دست مس یسرش را تکان م

 .دهد یآرامگاه را نشان م

اندازد و  یبه مزار مادرش م ینگاه آخر دالرام

که  دیگو یخداحافظ مامانش را آنقدر مظلومانه م

 .ردیبگ دهیدهد نشن یم حیترج ریام

 یرستوران با وجود حوض شش ضلع یسنت یفضا

دورش و لباس  یشمعدان یوسط سالن،گلدان ها

سوال را در ذهن دالرام زنده  نیفرم پرسنل ا یها

مرد نشده  نیاگر همراه ا دینجا؟شایکند که چرا ا یم

مرد  نیکرد که ا ینم دایتصور را پ نیبود هرگز ا

به  نیمز یتخت چوب یمارکش رو یبا لباس ها

 یلیو خ ندیقرمز رنگ چهار زانو بنش یها چهیلقا

رستوران  نیخاص ا یها یزیراحت در مورد د

 .صحبت کند

 یو کوتاه م ردیگ یمنو را به سمت او م دالرام

 :دیگو



 جوجه کباب-

 گه؟یو د-

 !هیکاف نیهم-

چند نوع دسر  یسفارش دالرام  را به عالوه  ریام

 یتکرار م ستادهیکه کنار تخت ا یپسر جوان یبرا

سفارش  یخودش هم چلوکباب سلطان یکند و برا

 .دهد یم

را به  ششیپ ی قهیچند دق تیراحت ذهن یلیخ دالرام

 :آورد یزبان م

 دیسبک جاها باش نیکردم اهل ا یفکر نم-

 :کند ینگاهش م قیدق ریام

 باشم؟ ییاهل چه جاها یکرد یفکر م-

اندازد و نگاهش را با لذت به  یشانه باال م دالرام

 :دهد  یاطراف م

 .نجایاز ا ریغ ییهر جا.دونم ینم-

 طرز فکر ؟ نیا یبرا لتیو دل-



که  ییها معموال مخصوص آدم ها طیمح نیخب ا-

آدم ...اومم.بگم یدونم چه جور ینم.اهل دلن یلیخ

 ... یلیکه خ ییها

را  شیجمله اش دست ها یگفتن ادامه  یبرا دالرام

چرخاند و  یدر کنار صورتش م.طلبد یبه کمک م

 :دیگو یآنکه نگاهش را از اطراف بردارد م یب

 .از شما ریغ یهر آدم.میسختش نکن-

موضوع .شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

شود و نوع جواب دادن دالرام  یجالب م شیبرا

 :جالب تر

 همه متفاوتم؟ نیمن ا یعنیاز من؟ ریغ یهر ادم-

دهد  یحرفش تکان م دییبه تا یخونسرد سر دالرام

 :دیگو یو م

 گهیبا همد زایچ یسر هیآدم ها تو  یهمه -

دونم چرا  ینم نکهیا.مثل االن خود من قایدق.متفاوتن

وجود روز کسل همه متفاوت بودم و با  نیامروز ا

 .که داشتم بازم دعوتتون رو قبول کردم یکننده ا



 کی.دهد یم هیتخت تک یچوب یبه نرده ها ریام

 یدهد و راحت م یآن قرار م یدستش را لبه 

 :پرسد

 !؟یادامه اش،چرا قبول کرد.خب-

 یلبخند م.کند یبه چشمانش نگاه م میمستق دالرام

از  یمک ریام.کند یزند و نگاهش را جا به جا نم

در سکوت  یشود ول یمتعجب م رهینگاه خ نیا

دالرام با حفظ همان حالت با آرامش .ماند یمنتظر م

 :دیگو یم

ازم کرده  مهیدعوت نهار نصفه و ن هیاومدم چون -

خونه  یکم حالم برا هی.بود دهیکه به ثمر نرس دیبود

 ...رفتن خوب نبود و 

 !!!و ؟-

همش بهانه است من دعوتتون رو  نایا نکهیو ا-

مدت برام پر از سوال  نیقبول کردم چون ا

 یراه چیدونستنتون مشتاقم بودم و ه یمن برا.دیبود

 .با خودتون ینبود جز همراه دنیفهم یبرا



با  یخورد ول یجا م یاز صداقت کالم او کم ریام

 :دیگو یمطمئن  م یلحن

داشتم و خودم خبر  یگ دهیچیهمه پ نیمن ا.جالبه-

 .نداشتم

کنم  یخب انکار نم یدونم ول ینم نوی؟ایدگیچیپ-

 .دیکه فکر منو مشغول کرد

 :دیگو یم هیبا کنا.پرد یباال م ریام یابرو

فکر منو  یبگ یجنس مخالف چیبه ه دینبا یدون یم-

 ؟یمشغول کرد

با باز و بسته کردن چشمانش حرف او را  دالرام

 :کند یم دییتا

دونم برداشت شما با  یدونم و چون م یم قایبله دق-

 .گفتم نویکنه ا یهم جنس هاتون فرق م ی هیبق

 ؟یدیرس نانیاطم نیبه ا یچه حساب یو رو-

 یفکرها نیباالتر از ا تتونیشخص.سخت نبود-

 .هیفانتز



 نهیسکوتش زم.ماند یاش م رهیدر سکوت خ ریام

 :کند یاو فراهم م یادامه دادن را برا ی

غولتون بود چون توجهتون به برادرم تو فکرم مش-

پا گذاشتن  یکه افراط کرده،اصرارتون برا یشب

که استعداد و عالقه داره و از  یتو عرصه ا الیدان

 یخوبتون که دو تا بازده یها دهیهمه مهمتر ا

با منطق من جور  کمیکارخونه داشته  یخوب برا

 !ادیدر نم

مهران در کنار  یجمله  ادیبه  یلحظه ا یبرا ریام

گارسون با ((.دختر فرق داره نیا))افتد یاستخر م

وقت  ریو ام ستدیا یچرخ غذا در کنار تختشان م

 :را تم جمله اش کند یکند تا خونسرد یم دایپ

 نیکدوم ا.که پر از سوال منه یخب االن اون-

عالمت  هیاتفاقات باعث شده که من به چشمت 

 .امیسوال ب

کشد و  یم تونیظرف ز ینگاهش را رو دالرام

 :دیگو یم یعاد



 همه اش-

 :دهد یادامه م و

 یحجم فشرده  نیبا ا یفرد هی یوقت.همه اش قایدق-

به  دهیدادن ا یبرا کیپر از تراف یو برنامه  یکار

 کی ی نهیزنه زم یم شیبرادر من از ساعت کار

تونم  یکنه  و متاسفم که من نم یسوالو فراهم م ایدن

تونه  یتازه م قیرف هی یکه رفاقت اونم برا رمیبپذ

 .داشته باشه لبه دنبا تیهمه حس مسئول نیا

دستش جلو  کیدالرام را تا نزد یظرف غذا ریام

 یکه در مغزش تکرار م یهشدار امیپ.کشد یم

بحث را  نیشود که همت کند تا ا یشود باعث م

دارد  ازیکه ن یحداقل تا روز شهیهم ینه برا کباری

 :ندتمام ک

مسئول  یچرا اونقدر آدما نکهیدختر خوب ا نیبب-

من برات خاص  یدور و برتو کمن که بودن عاد

 ادتیرو  یزیچ هیاما .شده،به خودت مربوطه

 ...باشه



 نیا یرو یگذار ریتاث یکند کلمات برا یم حس

کند به سراغ  یم یدختر محدودند و اوسع

 :آن ها برود نیموثرتر

 یاز اون ده ها نفر یکیتنها  الیباشه که دان ادتی-

براش  یکار یحجم فشرده  نیکه به قول تو من با ا

برات جالب باشه  دیو شا.دادم دهیوقت گذاشتم  و ا

که بهش دارم باز هم  یتوجه یکه با همه  یبدون

 .ستیها ن تیاون ده ها نفر جز الو نیب

سوال داره  یبرام جا یندارم ول هیبه بق یمن کار-

 ال؟یچرا دان

 .بودم الیمشابه با دان طیتو شرا یروز هیچون -

 نیا یجمله  نیکند صداقت در آخر یحس م دالرام

باز هم از  یول.دارد یحضور فعال دهیچیمرد پ

 :دیآ یموضعش کوتاه نم

متاسفم  یول.دیعمل کرد اتتونیبه تجرب هیپس با تک-

 من بازم قانع نشدم گمیکه م



تصورش و باز هم برخالف تصورش  برخالف

لحظات حضورشان در آرامگاه   یلحن مرد به نرم

 :شود یم

 !قانع شدن تو یبرا میوقت بذار شتریب میتون یم-

 مهمه؟-

 !من مهمه یقانع شدن تو ؟آره برا ؟یچ-

 ریخاص ام یو تا حد میدالرام از لحن مال یابروها

زند و تکه  یفکرش را پس م.رود یدر هم فرو م

طعم تند و .زند یاز جوجه کبابش را به چنگال م یا

 یرا به خاطر م تشیجوجه حساس ی هیپر از ادو

برنجش کنار  ینامحسوس جوجه را از رو.آورد 

زند و خودش را با برنج درون بشقابش مشغول  یم

 :کند یم

 دیکه مهاجرت کرده بد یو چند سال ستیب نیا یتو-

 د؟یسفر نداشت رانیاصال به ا

 یکنار دست دالرام را از دلستر پر م وانیل ریام

 :کند



 .کم یلیخ-

 د؟یچرا موندگار نشد-

 .بود دهیفا یبهتر بگم اومدنم ب.نبود طشیشرا-

که به خاطر  یطیخوشحالم که االن اون شرا-

 .فراهم شده دینبودش از وطنتون دور بود

 .خودمم خوشحالم-

و  دنیپرس شتریب یاجازه  ریقاطع ام یها جواب

 یبا قرار گرفتن تکه .ردیگ یدانستن را از دالرام م

از کباب درون بشقابش با تعجب سرش را  یبزرگ

آنکه نگاه متعجب او  یمرد مقابلش ب.آورد یباال م

 :دیگو یرا جواب بدهد خونسرد م

 نیبرات از ا یامتحان کن اگه دوست داشت نویا-

 .سفارش بدم

د و مشغول کن یقناعت م یبه ممنونم کوتاه دالرام

از  شتریمرد ب نیحواس ا.شود یتست کباب م

 .کرد جمع بود یکه فکر م یزیچ



دالرام از خوردن  یراض یچهره  دنیبا د ریام

رو به او .کند یاز پرسنل را صدا م یکیکباب 

رام  هیشب یزیدهد و به چ یرا م دیسفارش جد

 .کند یموجود خوشگل و با هوش فکر م نیکردن ا

 

که آب آن  یبار با لگن نیدوم یخانم برا پروانه

تخت،  یلبه . شود یم ایعوض شده وارد اتاق ارم

کوچک بچه را  یو پاها ندینش یم ایارم یپا نییپا

زند و  یم یجان ینق ب ایارم. گذارد یدرون آب م

 یاو را جا به جا م یشانیپ یکالفه دستمال رو ترایم

شود و با غم به لپ  یم کیدالرام چند قدم نزد. کند

. دوزد یحالش چشم م یب یقرمز  و چشم ها یها

 .کند یم یدوباره ا یناله  ایارم

تب دارت بشم  یاون چشما یفدا. جون دل عمه-

 تو ؟ یشد ضیچرا مر

کند و به  یسر بلند م یخانم با تمام خستگ پروانه

 :زند یدالرام لبخند م یرو



 ینه لرز مک یتب م. گهید نهیچته تو مادر؟بچه هم-

 !یهمه خودتو باخت نیکه ا ستین یبیعج زیچ.کنه

 :دهد یو دمغ جواب م دیگو یم ینچ دالرام

 یدرجه شوخ 93.باالست پروانه خانم  یلیتبش خ-

 !که ستیبردار ن

دارد و  یبچه بر م یشانیپ یدستمال را از رو ترایم

 :کند یم سیدرون ظرف آب کنار دستش خ

 یتشنج م.کنه یکنه لرز م یآره دالرام بچه تب م-

ممکن رو اعصاب و مغز و قلبش اثر .کنه

نبودن اون  بیعج! که ستین یبیعج زیچ.بذاره

که بچه ش  دیرفت د یداشت م یکه صبح وقت ییبابا

تو  ستیخاموش معلوم ن یاالن با گوش یتب داره ول

 .شنوهیو گل م گهیداره گل م قاشیجمع کدوم رف

 یچقدر محقش م. کند یمتأسف نگاهش م دالرام

 یبرا یدلخور یبرا ییجا شیها هیکنا یحت.داند

گذارد و چقدر کالفه است که با خاموش  یدالرام نم



اعتراض به  یدست و بالش برا الیدان یبودن گوش

 .فکر بسته است یبرادر ب نیا

 یلب پروانه خانم را م ریذکر گفتن ز یصدا

بار  یکند و برا یدر سکوت گوش م یکم.شنود

 :دیگو یم ترایدوم رو به م

 نییاگه پا ریتبشو اندازه بگ گهیبار د هی ترایم-

 .مارستانیب مشیببر میبا بابا برش دار ومدهین

که کامال  در هم فرو رفته اند؛  ییبا ابروها ترایم

بغل  ریدهد و بعد ز یم یرا تکان کیدماسنج بار

 .گذارد یم ایارم

 !نییدرجه اومده پا مین-

شکرت از ته  ایکشد و خدا یم ینفس راحت دالرام

 .شود یاز دهان پروانه خارج م ،یدل

االنم .پاشو برو بخواب من هستم گهیپروانه خانم  د-

 ... کمی ایکه ارم

 یشود باعث م یبلند م نییکه از پا ییو صدا سر

 .کاره رها کند مهیشود که جمله اش را ن



 ه؟یچ یسر و صداها برا نیا-

دهد و با  یان پروانه ها را نمنگر یجمله  جواب

 .کند یسرعت اتاق را ترک م

به   یچ لتیموبا ؟بهینگا به اون ساعتت کرد هی-

 ؟ینگا انداخت هیاون 

 نیشنود و هم یرا در پله ها م دیقاطع حم ی جمله

رود؛ جواب  یم نییپا یکیطور که پله ها را دوتا 

 :خورد یبه گوشش م یالیخ یب نیدر ع الیدان

 .میشده؟ تازه ساعت دوازده و ن یمگه چحاال -

 نیکه بشه بهت فهموند ا یتازه؟پروتر از اون-

مرد زن و بچه دار  هیساعت ساعت خونه اومدن 

تو  کشیکوچ یکه بچه  یچه برسه به مرد! ستین

 !سوزه یتب داره م

و  شیرو به رو الیدان. دیآ یم نییآخر را پا ی پله

دست انداخته  یکتش را رو.ستادهیپشت کاناپه ا

و توجه دارد  ینگران یکم دیکه شا یاست و با لحن

 :پرسد یم



سرش داغ  کمینبود  شیزیچ رفتمیصبح که من م-

 .بود

دارد و جمله اش را  یقدم به سمتش بر م کی دیحم

 :کند یبه سمتش پرتاب م ریتحق تیبا نها

 !نه اون بچه  یاحمق یکه سرش داغه تو یاون-

 یدارد و جواب م یبه سمت پله ها قدم بر م الیدان

 :دهد

تا  دیکرد دایموضوع پ! شما که بد نشد یبرا-

 !دیو دهنتونو باز کن دیچشماتونو ببند

انگشتش  کی. دیریگ یاش گر م یاز گستاخ دیحم

 :زند یم ادیو فر ردیگ یرا به سمت او م

که نسبت به زن و بچه ش احساس  یآدم اقتیل-

دهن باز کردن ! ستین نیاز ا شترینکنه ب تیمسئول

 یم یقهوه ا کلتویکه تازه اولشه الزم باشه کل ه

 !کنم

 یم دیپا به سمت حم کی یرو یبا خونسرد الیدان

کند و به سمتش  یدالرام احساس خطر م. چرخد



و به سمت خودش  ردیگ یرا م شیبازو. رود یم

 :کشد یم

 !ها ینداد یجواب داد الیدان-

که با اعتماد به نفس  ندیب یانگار او را نم الیدان

 :دیگو یم دیکامل و رو به حم

 تیاحساس مسئول! یاشاره کرد یخوب یبه نکته -

 یم ادی یاز ک دیاصال  با! تیاحساس مسئول یب

باال سرم  یمگه بزرگتر! الگو مگه داشتم؟! گرفتم؟

کنه که  فهیانجام وظ ضشیبوده که نسبت به زن مر

 !من حاال پا بذارم جا پاش

 یحواسش پ. فهمد یحبس شدن نفسش را نم دالرام

. رود یم یاست که رو به کبود یدیصورت حم

 یم الیدان ی نهیدالرام هر دو دستش را تخت س

 :زند

به  ویهمه چ یامشب دار گهید! نه؟ ای یکن یبس م-

 !ها یرسون یتهش م

 ؟یگفت یتو چ-



 یکه فقط م دیگو یم یبا لحن دیجمله را حم نیا

آرامش قبل از .کرد شیصورت معنا کیتوان به 

 .طوفان

که منشأش کامال  نا مشخص است  یبا لبخند الیدان

 :دیگو یم

 .کردم یادآوریرو  ییزایچ هی. نگفتم یخاص زیچ-

 الیـ دان: دیگو یدرمانده و با حرص م دالرام

مطمئنا   الیدان یگستاخ. کند یم کیچشم بار دیحم

 :جواب گذاشته شود یکه ب ستین یزیچ

مثل من که .ستین یبد یزیکردن اصال چ یادآوری-

منه و  یخونه برا نیکنم ا یم یاداوریاالن بهت 

 !رونیازش ب یشیاالن گم م نیهم

 !!بابا؟-

اندازد و باز همان  یبه سمتش م یینگاه گذار دیحم

 یکم. اندازد یم الینگاه در ظاهر آرام را به دان

و  الیزند که دان یم یکند و چنان هوار یمکث م

 :پراند یدالرام را با هم  از جا م



 رون؟یبدم پرتت کنن ب ای رونیب یگمش یریم-

ساعد دست  یمکث کتش را رو یذره ا یب الیدان

کند و با سرعت از خانه خارج  یپرت م گرشید

پوشاند  یدست دهانش را م کیدالرام با . شود یم

 نیهم. دهد یم هیرا به پهلو تک گرشیدست دو 

 !را کم داشت یکی

اندازد و چند تکان  یم دیبه سمت حم یمتأسف نگاه

آنقدر  دیحم. دهد یکوچک اما معنادار به سرش م

 یتیاهم شهیبرخالف هم نباریاست که ا ختهیبه هم ر

 . دهد یاش نم یبه ناراحت

 نییرود و برخالف پا یبه سمت پله ها م دالرام

داند  یم. باال رفتن ندارد یبرا یعجله ا چیآمدنش ه

که مطمئنا  تمام صحبت  ییترایم یزده  خیکه نگاه 

 .منتظرش است دهیها را شن

 

** 



و  ردیگ یرا م الیدان یبار شماره  نیصدم یبرا

اتاقش نگاه  یواریبار به ساعت د نیهزارم یبرا

شب است و او تنها در  مهیساعت سه ن. کند یم

خاموش و به خواب رفته با  یخانه  نیا انیم

 .کند یاضطراب دست و پنجه نرم م

دورش را با  یموها یعصب. شود یجا بلند م از

سرش  یرو پسیکند و با کل یحرکت جمع م کی

درون پوست سرش  پسیکل یدنده ها. کند یثابت م

آنقدر از ته دل است  دیگو یکه م یآخ. رود یفرو م

پشت . تواند تنها به خاطر درد سرش باشد یکه نم

پهن و  یو نگاهش را به کوچه  ستدیا یپنجره م

 یجنبده ا چیه. دهد یم شیرو هیرو  بزسرس

 شهیکه هم یو خاکستر دیسف یاز گربه  یحت.ستین

 .ستین یساعت ها شبگرد کوچه بود هم خبر نیا

همه سکوت که به دل آشوبه اش دامن  نیخسته از ا 

چشم . دهد یم هیپنجره تک یا به لبه زده سرش ر

 :کند یبندد و نجوا م یم

 ؟ییآخه تو کجا-



خواهد به  یم دنیکه که نرس ییو با قدم ها دیام نا

. زند یرا چنگ م یرود و گوش یسمت تختش م

 یمعجزه وار صدا نباریدارد که ا دیمذبوحانه ام

 .ردیزن را بگ یتکرار یجمله  یتک بوق ها جا

از  یدهد و در کسر یم هیتک یشانیرا به پ یگوش

وارد . دهد یباز در مقابل چشمانش قرار م هیثان

 قیشف قیساسان رف.شود یم نشیمخاطب ستیل

است که دالرام  ییها نهیگز نیجز اول شهیهم ال،یدان

 یبه سراغش م الیسراغ گرفتن از دان یبرا

کار را ساعت  نیوقت ا چیهر چند که تا حاال ه.رود

 یشماره  را لمس م. شب انجام نداده است مهین سه

جمله را  نیکند عذرخواهانه تر یم یکنم و سع

خواب  یصدا.کند فیرفع و رجوع کارش رد یبرا

بوق عرق سرد را از  نیآلود ساسان بعد از پنجم

 :دهد یکمر دالرام سر م یرو

 .سالم آقا ساسان-

جواب  یگرفته به جا ییبا مکث و با صدا ساسان

 ـ شما؟:رسدپ یسالم م



ساسان آنقدر خواب . ردیگ یلب به دندان م دالرام

 شیگوش یاست که نه تنها به اسم رو جیآلود و گ

دالرام را هم  یآشنا یصدا یدقت نکرده حت

کند  یم یآنقدر شرمنده است که سع. نشناخته است

 انیتماس را پا نیتا زودتر سؤالش را بپرسد و ا

 :دهد

هنوز خونه  الیدان.الیدانآقا ساسان دالرامم خواهر -

وقت شب مزاحم شدم  نیکه ا نهینگرانشم ا ومدهین

 .امشب با شما بوده باشه دیگفتم شا

 :شود یم اریهوش یساسان کم یصدا

آره  ؟یجد ومده؟ین الیدالرام خانم؟ دان ییشما... اِ -

 میو ن ازدهیساعت  یول میخب امشب با هم بود

 ومدهیهنوز ن شهیچطور م.دوازده برگشت خونه

 باشه؟

 :بندد یرا از درد م شیچشم ها دالرام

 .شدمیساعت مزاحم شما م نیا دینبا دیببخش-



پاشم  نیخوا یم.منم نگران شدم .هیچه حرف نینه ا-

 ....برم

حس  یآورد و ب یکف دستش را باال م دالرام

 :هد یجواب م

 .دیبازم ببخش.ستین یاجینه ممنون احت-

 یماند و دلشوره ا یدالرام م.شود یقطع م ارتباط

 یاز معده اش م یزیچ.اندازد یکه به دلش چنگ م

اش را  یرو تخت.دیآ یباال م شیجوشد و تا گلو

 یب یدلش کم.کشد یزند و تند نفس م یچنگ م

که خواب را  ییاز جنس همان ها.خواهد یم یالیخ

 .راه داده ترایو م دیبه چشمان حم

ساعت گذشته اما  مین.است میساعت سه و ن حاال

 نیکرده و چند یرا ط یکند قرن یدالرام حس م

باز هم تماس . بماند دیمنتظر طلوع خورش دیقرن با

 یو باز هم اپراتور صبورانه همان جمله  ردیگ یم

بد  یآنقدر فکر ها.رساند یرا به گوشش م یتکرار

 یبه ذهنش خطور کرده که سرش به قدر کوه



گه  یکند و زبانش خشک است ول یم ینینگس

به پهلو .چرخد یکنم م کاریچ یبه جمله  یگاه

صورتش را .کند یتخت رها م یخودش را رو

اش را با فاصله  یگوش.دهد یقرار م شیبازو یرو

دهد و نگاهش را به  یاز صورتش قرار م یکم ی

خسته  شیچشم ها.دوزد یخاموش آن م یصفحه 

 نیاز خواب سنگ یذره ا یبه اندازه  یاند اما حت

 .نشده

 یم یگوش یصفحه  یهدف انگشتش را رو یب

را باال و  نشیشود و مخاطب یوارد تلگرام م.کشد 

 ینهال نگه م یو یپ ینگاهش را رو.کند یم نییپا

که در شب  یامشب نهال. زند یپوزخند م.دارد

 دنیرکورد دار است هم قصد زود خواب یداریب

 داریب یبشر یبنر چیاصال امشب انگار ه. کرده

 .ستین

 نیبه آخر.کند یمربوط به نهال را باز م ی صفحه

 طنتیپر از ش یسؤال ها.کند ینگاه م شانیچت ها

 یخنث یو مهران و جواب ها رینهال در مورد ام



 نیا الیخ ینهال از روز سالگرد نتوانسته بود ب.او

با  شیها یدر تمام هم صحبت بایدو نفر باشه و تقر

 دنیپرس بهبا پشتکار  یمجاز یفضا یدالرام و حت

 .پرداخت یاز آن دو م

شود و در لحظه  یاو خارج م یاز صفحه  دالرام

 .ماند یثابت م رینام ام یآخر چشمش رو ی

بعد از .دهد یقهوه جوش قرار م ریماگش را ز ریام

 یآشپزخانه م یپر شدنش به سمت پنجره 

شهر با همه خاص بودنش توجهش  یمنظره .چرخد

خورد و  یاز قهوه اش را م یکم.کند یرا جلب  نم

 یم دیرا تشد شیها یخواب یدهد که ب ینم یتیاهم

سال  نیا یجدا نشدن اری یخواب یدر هر حال ب.کند

هم جزء  نیو جذب کافئ یتلخ نیتکرار ا.ش شدهیها

 .هاست یهمان جدا نشدن

دهد و  یم ستون پنجره قرار یدستش را رو کف

عضالت دستش .اندازد یآن م یوزنش را رو

 یاز قهوه اش م گرید یکم.شوند یمنقبض م

 نیظاهرا ا.هست شهیتلخ تر از هم یکم.نوشد



از حد نصابشان باالتر رفته  زهایچ یروزها بعض

پر  زهایچ یبعض.تر نییپا زهایچ یاند و بعض

و .کمرنگ تر زهایچ یرنگ تر شده اند و بعض

پر رنگ و کمرنگ ها،کمرنگ  نیا انیچقدر در م

 شهیکه هم یسحر.دیآ یشدن سحر به چشم م

 یکوچه ها انیبود که در م یازهمان روز قایدق.بود

آن دو  یدست و پا ریو از ز کیتنگ و تار

تجاوز به او از  یبرا عقلیکه مست و ال یکیمکز

حضور  کی.هم سبقت گرفته بودند نجاتش داده بود

 یم نید ریرا ز سحر خود.پر رنگ و مداوم

 ریهر روز در مس.به دنبال جبران بود.دانست

 نید یتا به قول خودش ادا شدیراهش سبزم

نگاه کرده  شیرو به رو فیبه دختر ظر ریام.کند

بود و با خود فکر کرده بود که او باز هم دارد به 

مرد و  کی یآن هم برا نید یادا.رود یم راههیب

 کشور آزاد؟ کی رد

 کیاز .از همان جا شروع شده بود شانیدوست

 نیجبران ا نیکه بهتر ریاز خشم و غضب ام.دعوا



حواسش به خودش و سهل  شتریب یاست که کم

بود تا  دهیباشد و بعد راهش را کش شیها یانگار

شده بود با  دهیکه کم جان به عقب کش شیبازو.برود

جمله گفته  کیدخترک تنها .خشم نگاهش کرده بود

 :قائله را خوابانده بود وبود 

 هیکردم که اون ساعت از شب سر  یفکر یب-

 ...یاگه نبود.رونیدعوا با بابام از خونه زدم ب

 :درد چشم بسته بود از

 یم شیپ یچ یخوام فکر کنم اگه نبود ینم-

روش  نیدونم ا یم.یخدا رو شکر که بود.اومد

 شهیم یدردسره ول هی هیشب شتریو ب ستیجبران ن

 باشم؟ قتیرف بیشهر غر نیا یتو نجایا

کرده بود او با سرعت ادامه  کیکه چشم بار ریام

 :داده بود

 زونتیآو ستیقرار ن.منظوره یبه خدا بودنم ب-

 یقحط نیا یخوام مثل دوتا دوست تو یبشم،فقط م

 !داشته باشمت یهم زبون یب



چشم داشت و  یب.سحر ماندگار شده بود و

شده بود و او باز هم  لیروزها به سال ها تبد.منظور

 .بود

 یرو به رو  رانیبه ا ریقبل از بازگشت ام چندماه

 یافتاده از قلقلک ریبه ز ینشسته بود و با سر ریام

که  یاز اتفاق.که به دلش افتاده بود حرف زده بود

در سکوت نگاهش  ریام.افتاده یخواسته ول ینم

با  تیبا سکوتش زجرش داده بود و در نها.کرده بود

ذوق مرگش  بتهکوتاه شگفت زده و ال یجمله  کی

 .قبول کرده بود

حضور  نیبود که ا دهیرس جهینت نیبه ا حاال

سرانجام  یرابطه ب نیرنگ کند و ا یکمرنگ را ب

تا به امروز جز  یاز آن شب مهمان. دهد انیرا پا

 ینم دهید شیکم عمق از او در روزها ییردپا

رفع  یبرا یتالش چیه ریسحر دلخور بود و ام.شد

 تیآنقدر الو شیها تیالو.کرد ینم یدلخور نیا

 یکه با همه  یدختر یتوانست برا یکه نم ندبود

به دل سخت شده  یخوب بودنش نتوانسته بود تکان



 شیکه برخالف گفته ها یدختر.اش  بدهد بگذارد

او را نشناخته بود و شآنش را در  دیآن طور که با

 .آورده بود نییپا یکیحد همان دو مکز

زند و  یبه افکارش م یتلنگر یزنگ گوش یصدا

به .کند یماگ متوقف م یلبه  یلب هاش را رو

 نینام دالرام مجد آخر.چرخد  یسمت سالن م

توانست از مخاطبش داشته  یاست که م یتصور

 ی ستادهیا یبا سرعت به سمت ساعت سلطنت.باشد

 !قهیسه و پنجاه دق.چرخاند یکنار مبل ها سر م

 الو-

از  یواضح ی نهیکه زم ییسکوت و بعد صدا یکم

 :دارد یشرمندگ

 .ینینائ یموقع شب مزاحم شدم آقا نیکه ا دیببخش-

او  یتماس است که عذرخواه نیا لیدل ریدرگ آنقدر

 :گذارد یجواب م یرا ب

 شده دالرام؟ یچ-



با دالرام .است تیپر از جد دیگو یکه م یدالرام

 ریگفته توف تیمیمدت و به قصد صم نیکه ا ییها

 .دارد

و  ستیخونه ن الیدان. نشده باشه یزیچ دوارمیام-

شما ازش  دیاحتمال دادم که شا.هم خاموشه شیگوش

 .دیداشته باش یخبر

و ته ماگ را  ندینش یمبل م یدسته   یرو ریام

 :دهد یقرار م شیران پا یرو

 .ندارم الیاز دان یخبر چیمن دو روز ه-

سکوتش که .شنود یشدن نفس دختر را م حبس

 :پرسد یشود م یم یطوالن

برات  یلیاومدن هاش خ رید نیکنم ا یفکر نم یول-

 لهیدل یب یهمه آشفتگ نیا.داشته باشه یتازگ

و ضعفش مشهود است  یکه کالفگ ییبا صدا دالرام

 :دهد یجواب م ریبا تاخ

 فرق داره نباریا-



 :کند یاضافه م و

 ....شب خو.شدمیم مزاحمتون دینبا-

 تونه باشه؟ یکجا م یکن یفکر م-

برم  شمیدارم آماده م یول.قیدونم دق ینم-

 سابقه داشته که شب اونجا بمونه.شرکت

 شرکت؟ یریم یگیو م ینگاه به ساعتت کرد هی-

 :دهد یمحکم تر از قبل جواب م یکم دالرام

چون .خوام برم یاتفاقا چون نگاه به ساعتم کردم م-

آدم صبر کردن  گهیمونده و من د یلیتا صبح خ

 .ستمین

 یشود و به سمت کانتر م یاز جا بلند م ریام

دهد و به سمت  یآن قرار م یماگش را رو.رود

 :کند یرا کج م رشیاتاق مس

 .جلو در خونتم گهیساعت د میآماده شو تا ن-

 !!بله؟؟-



تک .کهیهوا تار این رونیزود ب.گفتم یچ یدیشن-

 فعال.تیرو گوش ندازمیم

 ...ینینائ یآقا-

 فعال.رمیام-

صفحه  یاز رو یآنکه نگاهش را لحظه ا یب دالرام

 میاز ن.دهد یم هیتک دیجدا کند به درخت ب یگوش ی

مانده  یباق قهیگفته بود هنوز پنج دق ریکه ام یساعت

که  یبلند هیپا یبود و نور چراغ ها کیهوا تار.بود

 لیشده بود تنها دل هیتعب  اطیح یدر نقطه نقطه 

شال در حال  بمضطر.روشن بودن اطرافش بود

 :زند یکشد و لب م یجلو م یسر خوردنش را کم

 آدم کردم ؟ نیمن چرا خودمو عالف ا-

 یداخل کوچه باعث م نیماش یصدا دنیشن یصدا

همزمان .برود اطیشود که به سرعت به سمت در ح

 .شود یدرون دستش هم بلند م یگوش یصدا

دهد و  یسالم م.کند یرا باز م نیسرعت در ماش با

 .دهد یدر آرامش جوابش را م ریام.ندینش یم



 :دهد یم رونیرا از کنار دستش به ب نگاهش

 شدمیمزاحم شما م دینبا-

 :دیگو یقاطع م ریام

وقت  نیا دینبا.وسط هست نیتر ا یاصول دینبا هی-

 رونیب یزدیشب تنها از خونه م

 بودم نیبا ماش -

 نیدخترو تو ا هی تیتونه امن یچقدر م نیماش-

 کنه؟ نیساعت تضم

دندانش  ریرا اس نشیریجواب لب ز یبه جا دالرام

 .استرس رفتارش مشهود است.کند یم

 یاحتمال بد یکه بتون یقیاز رف یشماره ا-

 ؟یاونجاست ندار

 :دهد یبه سرش م یتکان کوچک دالرام

فقط به احتمالم .رستانشیدوران دب قیساسان رف-

خبر بود و بعد از اونم  یفت که اونم ازش ب یاون م

 .دیکه تنها احتمال شما بود



که در جمله اش کرده فکر  یو به سانسور دیگو یم

 نکهیا ،بهیپدر و پسر یتکرار یبه دعوا.کند یم

ساعت  یساسان گذرانده و برا شیشب را پ الیدان

 نیهم!خبر بود یبعد از دعوا، ساسان از او ب یها

 یم یعصب.است یکاف ختنشیر شتریب یفکر ها برا

 :دیگو

 د؟یتند تر بر کمی شهیم-

که با اضطراب به  فشیبه انگشتان ظر ینگاه ریام

 شیاندازد و پا یشود م یم دهیچیدور مچ دستش پ

 :دهد یپدال گاز فشار م یرا رو

 شهیم-

آنکه  یدالرام ب.کند یدر کارخانه توقف م جلو

شود و  یم ادهیپ نیمنتظر او شود با سرعت از ماش

 یانگشتش ب یضربه ها.دود یم یبه سمت نگهبان

نگهبان .کند یاتاقک را لمس م ی شهیمالحظه ش

 :زند یم رونیشب متعجب از اتاقک ب فتیش

 نجا؟یوقت شب؟ ا نیشده؟ا یخانم مهندس چ-



 ... الیامشب دان.آقا صابر-

و کالم او را  ستدیا یپشت سر دالرام م قایدق ریام

 :پرسد یشمرده و با حوصله م.کند یقطع م

اومده  یچند ساعت کس نیا یآقا صابر تو-

 کارخونه؟

اش  یشگیهم یلهجه .کند یچشم درشت م نگهبان

 :دیگو یکند و نگران م یم دایغلظت پ

لحظه  هیآمده باشه آخه؟خدا شاهده من  یک.نه واال-

خودتان .هست نایاصال دورب.اشتمهم چشم رو هم نذ

 .دیتو اتاقک چک کن انیب

 یشانیپ یدستش را رو کیبندد و  یچشم م دالرام

آورد و مانع  یدستش را باال م ریام.دهد یفشار م

 .شود ینگهبان م یجمله  یاز ادامه 

کنه ممکن تو  یهم فکر نم یکس.ستین یاجیاحت-

 یدرست انجام نداده باش تتویمسئول

 :پرسد یکند و بعد م یپا و آن پا م نیا یکم نگهبان



 شده؟ یتونم بپرسم چ یم یجسارته ول-

 یفقط اگه تا قبل از شروع ساعت کار.نشده یزیچ-

 .ریتماس با خانم مهندس بگ هیاومد کارخونه  یکس

و  دیگو یم یپر از سوال چشم یبا چهره ا نگهبان

 :چرخد یبه سمت دالرام م ریام

 میبر-

چشمانش  موج .  افتد یدالرام در سکوت به راه م 

کم جان تر از  شیدارد و قدم ها یموج نگران

 .قبل است یلحظات

که کمتر از زمان آمدن است به راه  یبا سرعت ریام

دهد و  یم هیتک یدالرام سرش را به صندل.افتد یم

فهمد و  یرا م شمیکردن دست و پا خی.بندد یچشم م

از  یکیمنتظر  دیمان ممکن باز نیداند در کمتر یم

 .وحشتناکش باشد یآن سرد دردها

 کجا برم ؟-

 مینگاه خمارش را به ن.کند یآرام چشم باز م دالرام

 :دهد یرخ او م



و  دیکن دایپ یآژانس شبانه روز هی یمنو جلو-

 دردسر انداختمتون یکه تو دیبازم ببخش.دیبر

 :پرسد یخونسرد م.کند یهم نگاهش م ریام

االن به  یبه آژانس بد یخوا یکه م یآدرساون -

 .من بده

 یکس نید ریهمه ز نیا. ردیگ یکالفه رو م دالرام

 نیا یریگیهمه توجه و پ نیا.رفتن را دوست ندارد

 یمنت یب یبا همه  شیها تیحما.فهمد یمرد را نم

دالرام عادت دارد که خودش به .کند یم تشیاذ

 نیبودن ا.را باز کند شیکور زندگ یگره ها ییتنها

 :زند یرا بر هم م نشیمرد تمام قوان

که خودم از پسش بر  ستین یکار نیا ینینائ یآقا-

وقت  فتونیجا هم خارج از وظ نیتا هم.امین

شد اول به  یخبر الیاز دان نکهیبه محض ا.دیگذاشت

 دم  یشما اطالع م

نگران و  یگریچون شخص د دیگو یباز هم نم و

 .ستین الیاز دان یمنتظر گرفتن خبر



 یم ابانیخ یرا به گوشه  نیدر سکوت ماش ریام

کردن آژانس نگاهش را از  دایپ دیدالرام به ام.کشد

و به  ندیب ینم یمورد.دهد یم رونیبه ب شهیش

 .شنود یجمله را م نیا شیجا

 ای رمیبگ ریتو ش یخورم برا یم ریبا ش ویکیمن ک-

 کاکائو؟ ریش

 «!باشد یمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه»

 یبندد و سرش را به پشت یرا م شیچشم ها  دالرام

قرار  شیپا یرا رو یگوش.دهد یم هیتک یصندل

 یدهد و در دل به هر چه دستگاه و خاموش یم

قبل و بدون مقاومت  یقیدقا. فرستد یاست لعنت م

داده  ریرا به ام یمادر یخانه  قیآدرس دق

که بعد از شرکت احتمال بودن  ییتنها جا.است

 دهیکه پرس ریدر مقابل سؤال ام. دارد وجود الیدان

حوصله  یدر آن خانه سکونت دارد؛ب یبود چه کس

است  شانیمادر ی هیداده بود که خانه ارث حیتوض

تعلق دارد و جز خودشان دو  الیکه حاال به او و دان

 .د ندارددر آن خانه رفت و آم  ینفر کس



 دنید. کند یچشم باز م نیکم شدن سرعت ماش با

 یخاطرات کودک یشگیو تکرار هم یمیقد یمحله 

استرس و . کند یحالش را خوب نم شهیاش مثل هم

خوب بودن نگذاشته و به حرف  یبرا ییدلشوره جا

 :دیآ یم

 یاون در آب دینگه دار نویماش دیتون یهر جا که م-

 .مهیمادر یخونه 

 دایپ یاندازد و برا یم یبه سمت خانه نگاه ریام

 ینم یزیچ.چرخاند یسر م الیدان نیکردن ماش

کند و کوتاه  یرا پارک م نیماش یحرف چیه یب.ندیب

 :دیگو یم

 !شو ادهیپ-

باز کرده  مهیرا تا ن نیدر ماش کهیدر حال دالرام

 :چرخد یمتعجب به سمتش م

 ن؟یایمگه شما هم م-

 :دیگو یشود و م یم دایکامل پ ریام

 ؟یدار دیکل-



 الیدان ادیکند و با  ینفسش را محکم فوت م دالرام

به حالت دو به سمت . دهد یشتاب م شیبه قدم ها

 بیرود و در همان حال دستش را در ج یخانه م

را در قفل  دیکل یبه سخت. برد یفرو م فشیپشت ک

پشت  قا  یرا دق ریام یکند که حضور و صدا یفرو م

 :فهمد یسرش م

 !تو رمیمن اول م-

داند  یم یفهمد؛ ول یاو را نم یها تیحساس دالرام

به . شود یم شتریب یباعث وقت کش یهر اعتراض

جر و بحث و مقاومت . است لیتکم یکاف یاندازه 

 یبه آن فکر م طیشرا نیاست که در ا یکار نیآخر

. دهد یم ریرا به ام شیکشد و جا یعقب م. کند

. شود یم اطیکند و وارد ح یدر را باز م ریام

روشن هوا نشان از  کیخانه در تار ینقل اطیح

کامل  ریدالرام پشت سر ام. ندارد یحضور کس

گوشه و کنار  ،یسرسر یبا نگاه. شود یوارد م

 یریگذارند و بعد متوجه ام یرا از نظر م اطیح

 .رساند یشود که خودش را به خانه م یم



و سکوتش بغض  یکیاز تار. شود یخانه م وارد

 نجایباز هم ا یلعنت الیدان. ستیهم ن نجایا. کند یم

توان تحمل وزنش  شیکند که پاها یحس م. ستین

حجم از اضطراب  نیا. کشد ینم گرید. را ندارد

دستش را به . است یادیجسم و روحش ز یبرا

 ریام یزمزمه  یدهد که صدا یم هیکنار تک وارید

 .شنود یرا م

 !یدیوابخ یپاشو بسه هر چ-

خون در رگ . شود یکند تمام بدنش گرم م یم حس

. رندیگ یجان م شیافتد و پاها یبه راه م شیها

 یخودش را به سمت هال ال مانند خانه  بایتقر

 .کند یپرت م یمیقد

سه نفره  یکاناپه  یرو الیشود اما دان ینم باورش

 داریکه نشان از ب یو با چشمان دهیهال دراز کش ی

 یکه باال یریدارد به ام قیخواب عم کیشدن 

 ینشان م قا  ینگاهش دق. است رهیخ ستادهیسرش ا

را  ریاست و هنوز حضور ام جیدهد که چقدر گ

 :دیگو یدو رگه م ییبا صدا.باور ندارد



 یدونست یاز کجا م ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ریام-

 !نجام؟یمن ا

. اندازد یبه سمتش م ینیینگاه از باال به پا ریام

. دهد یسر او کش م یباال زیم ینگاهش را تا رو

 یکاف یبه اندازه  یدنینوش شهیو ش گاریس یبسته 

کند  یشلوارش فرو م بیدستش را در ج. است ایگو

 :دارد یبه عقب بر م یو قدم

فکر خودتو با . تهیتو الو یا گهید یاالن سواال-

 .بودن من مشغول نکن نجایا لیدل

کند  یهاج و واج را به حال خود رها م الیدان ریام

عبور از کنار دالرام  نیدر ح.چرخد یو به پشت م

 :دیگو یم

 .گردم یمن بر م-

 :دوزد یزده اش را به او م خینگاه  دالرام

 .ندارم نجایا یکار گهیباهاتون فکر کنم د امیمنم م-

 .شود یدر جا متوقف م ریام



متوجه  تازه. ندینش یم شیبا سرعت در جا الیدان

 .حضور دالرام شده است

 با تو اومده؟ ری؟امیینجایدالرام تو ا-

 یبه ذهنش نم یبهتر زیچ.ردیگ یاش م دهیند دالرام

 میتصم نیفکر، بهتر یبرادر ب نیدر مقابل ا.رسد

افتد و خودش  یبه راه م ریجلوتر از ام. است نیهم

شود  یم دهیکش شیبازو. رساند یرا به در هال م

را به  شیچرخد و بازو یبا حرص به سمت او م.

 .کشد یم رونیب الیدان یپنجه ها انیاز م یتند

 یاصال برا ؟یریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت-

 نجا؟یا یاومد یپاشد ینصفه شب یچ

 یو ب یالیخ یحجم از ب نیا.ردیگ یگر م دالرام

 :کنم یسرد نگاهش م. را باور ندارد یتیمسئول

 .خوام یاومدم معذرت م یم دیاشتباه کردم نبا-

 :شود یم کیبه هم نزد الیدان یابروها

از خونه  یچرا نصفه شب.چته تو؟جواب منو بده -

 نه؟ یرو هم تو راه انداخت ریرون؟امیب یزد



تا منفجر شدن فاصله  یزیکند چ یحس م دالرام

مالحظه .کند یرا نم ریحضور ام یمالحظه . ندارد

همه  نیاز ا.کند یرا نم یبزرگتر یکوچکتر ی

. نگرفتن خسته است جهیمالحظه کردن و نت

 :رود یباال م شیصدا

 !سخته؟ دنشیهمه فهم نیا! چرا اومدم؟! چمه؟-

 .دهد یخورد و او ادامه م یجا م الیدان

که  یکن یم یعده زندگ هیبا  یدار یفهم یم-

خانواده  یبرات کلمه ! ؟ینسبت به همشون مسئول

 !ه؟یو دلشوره چ ینگران یفهم یم! ده؟یم یمعن

 ...دالرام -

 یدو دستش را با حرص تا کنار بدنش باال م هر

 :آورد

 !دالرام مرد! مرد-

کند و  یدستش را به سمت او دراز م الیدان

دالرام شوکه اش  دیرفتار جد. ردیگ یرا م شیبازو

 .از آن در فکر آرام کردن اوست شتریکرده اما ب



 یمگه چ! دختر خوب؟ یکن یچرا شلوغش م-

 شده؟

 هیتخل یذره ا یحت.کشد یرا عقب م شیبازو دالرام

 :نشده

از دوازده و ! شده؟ یچ یپرس یتازه م! شده؟ یچ-

کجا  یداد حینه توض! رونیشب از خونه زده ب مین

اون ماسماسکو  ینه به خودت زحمت داد یریم

من نگرانت  دیکه شا ستین التمیخ نیع! یروشن کن

 یکردنت با سر به هر در بسته ا دایپ یبشم و برا

 !بزنم

 :دارد یبه جلو بر م یمتأسف قدم الیدان

موندم  یبشه؟ م یموندم که چ یآخه قربونت برم م-

 یدیگفت؟ ند یبابات چ یدینشن دم؟یشن یم شتریب

که خودش استادشه چه جور  ییمنو به جرم کارا

هر  یدید یبود هستادیخوبه خودت وا! محکوم کرد

 شهیاز دهنش در اومد نثارم کرد و بعدم مثل هم یچ

 !حق به جانب شد



 :دهد یتکان م سر

که  یتو خونه ا یمن چه جور زیآخه عز-

 ستادم؟تویمیکنه وا یم رونمیصاحابش با اون لحن ب

 !یمنصف بود شهیکه هم

خواهر و .ستدیا یبه تماشا م نهیدست به س ریام

 یتوجه چیکرده بودند و ه برادر راه خروج را سد

 .به حضور او نداشتند

 یفاصله م الیخودش و دان نیبا کف دست ب دالرام

 یکه کم ییبندد و با صدا یرا م شیچشم ها.اندازد

 :دیگو یاومده م نییپا

 ینم یلیدل چیه! نگو یچیاالن ه! الینگو دان یچیه-

رفع و رجوع  یبرا! کنه هیکارتو توج یتونه زشت

! متوسل نشو گرانیاشتباه خودت به اشتباهات د

که  یاون بچه ا یتو برا یتونه کم کار ینم یچیه

که ذره ذره مرگو تجربه  یسوزه و من یتو تب م

 !کردم موجه کنه



 یکه برا ییکند و دالرام با صدا یسکوت م الیدان

 :دهد یتالش را دارد؛ ادامه م تینها دن،ینلرز

که قد خود اون  یبه بابا اعتراض دار ییتو-

دوتا آدم  نیخودم متأسفم که ب یبرا! یخطاکار

که از نظر  یدو تا آدم! افتادم ریخودخواه گ

 !حق باهاشونه شهیخودشون هم

کند  یفرو م شیموها یانگشتانش را البه ال الیدان

 :دیگو یبحث م نیو خسته از ا

 مویشو گو رونیکه من از خونه زدم ب رمیاصال گ-

 هستم؟.ستمیبچه که ن.خاموش کردم 

 یـ بچه؟سؤال جالب: کند یم یعصب یخنده  دالرام

 .یبهش جواب بد دیبه نظرم خودت با یول.بود

در هال خانه . ماند یاز سمت او نم یجواب منتظر

 یعصب الیدان. شود یکند و خارج م یرا باز م

کشد و نفسش را محکم به  یبه صورت م یدست

شلوار  بیکه در ج یبا دست ریام. دهد یم رونیب

باز  یصدا. کند یرا لمس م نیماش ریدارد؛ دزدگ



قدم زنان به . دیآ یتا داخل خانه م نیشدن در ماش

را  شیابرو یو با انگشت باال دیآ یم الیدان متس

 :خاراند یم

قرار بود من به تو کمک کنم ! نبود نیقرارمون ا-

 هیکه  یو به بابات ثابت کن یتا تو خودتو باال بکش

نه ! یایموفق برم یزندگ هی یتنه از پس اداره 

 یهنوز به اون بلوغ فکر یبه همه ثابت کن نکهیا

درست  میتو مواقع خاص تصم یکه بتون یدینرس

 !یریبگ

به سمت در  ریکند و ام یشرمنده نگاهش م الیدان

 .رود یم

 هنوز هوا. یدالرامو تا خونه برسون شهیم ریام-

 .ستیو اونم اصال خوب ن کهیتار

دارد و  یدر نگه م ی رهیدستگ یدستش را رو ریام

 :کند یشانه نگاهش م یاز رو



 دایپ یخواست تک و تنها برا یکه م یاون موقع-

از االن  یلیهوا خ رونیکردنت از خونه بزنه ب

 .تر بود کیتار

رود و او  یم ریام.بندد یچشم م ختهیبهم ر الیدان

 .گذارد یتنها م گارشیو س یدنینوش ی شهیرا با ش

 

** 

 یاز لحظه ا. اندازد یبه سمت دالرام م ینگاه ریام

تنها .حرف نزده است یکه به راه افتاده اند؛ کالم

اش را  یشانیداشبورد  و پ یدستش را رو کی

برخالف تصور  یحت. ساعدش قرار داده است یرو

بود  دهیاز او د یو طبق قانون زن ها، نه بغض ریام

که در سکوت سر بخورد و به  یو نه قطره اشک

 یدالرام با سکوتش نوع. شود ریسراز نییپا

. را به رخ او کشانده است تیجنس نیمتفاوت از ا

اندازد و  یبه عقب م یوسط نگاه ی نهیاز آ ریام

 :دیگو یخطاب به او م



ساعت  کی.بخوابون تویصندل ادیاگه خوابت م-

 .راهه تا خونت

 :کشد یو اخم در هم م ردیگ ینم یجواب

 ؟ یشنو یصدامو م-

 !کنار دیبزن-

 رتیو با ح ردیگ ینگاهش را از رو به رو م ریام

چند سانت سرش  یدالرام، به اندازه . دهد یبه او م

 یحال م یکند و ب یساعدش بلند م یرا از رو

 :.دیگو

 .کنار حالم بده دیبزن گمیم-

را به بغل  نیزند و ماش یبا سرعت راهنما م ریام

 یسبز توقف م یکشد و در مقابل فضا یم ابانیخ

هنوز توقف کامل ندارد که دالرام در را  نیماش. کند

. کند یپرت م رونیکند و خودش را به ب یباز م

خواسته  نیرود و مطمئنا  ا ینم نییپا نیاز ماش ریام

نگاهش  نیماش ی نهیاز آ. خود دالرام هم هست ی



آب گذاشته  یجو یلبه  را شیکند که دست ها یم

 .آورد یخم شده و با تمام وجود باال م

 

. ردیگ یم یآب معدن ی شهیش ریدستش را ز دالرام

کند و به  یمشت پر شده اش را از آب پر م

کند و بعد  یکارش  را تکرار م. پاشد یصورتش م

کند و پشت  یشالش رد م یرا از لبه  سشیدست خ

 .کشد یگردنش م

که رو به  یریشود و به سمت ام یجا بلند م از

سبک شهر است  کیتراف ی رهیو خ ستادهیا ابانیخ

 :دیگو یم یبا شرمندگ

راه  میتون یم دیهمه معطل شد نیکه ا دیببخش-

 .میفتیب

 یدر مقابلش م. دیآ یدر سکوت به سمتش م ریام

دست  انیرا از م یآب معدن یخال ی شهیش. ستدیا

کشد و درمقابل چشمان متعجب او  یم رونیدالرام ب

دستش را با فاصله از . کند یدر سطل زباله پرت م



را نشان  نیو جهت مخالف ماش ردیگ یکمر او م

 :دهد یم

 .میافت یبه وقتش راه هم م-

خورد  یتکان نم شیاز جا. کند یمقاومت م دالرام

 :چرخاند یو سرش را به سمت او م

 یساعت کار گه،یساعت د کیتا  ینینائ یآقا-

به  ریهم شما د میفتیاالنم راه ب نیهم شهیشروع م

 .به دانشگاه ریهم من د دیرس یشرکت م

رو  ستیسختت ن. دونم یمنم م یکه گفت یینایا-

 ها؟ مکتیاون ور، سمت ن میبر ای مینیچمن ها بش

است  ختهیآنقدر بهم ر. کند یفقط نگاهش م دالرام

او نداردو  شنهادیرفتار و پ یبرا یدرست لیکه تحل

 :دیگو یتنها م

 د؟یتو شرکتتون باش دیشما مگه االن نبا-

دهد و  یم یبه کمرش فشار کم ریام دست

نگاه او به . کند که به جلو قدم بردارد یمجبورش م

 :دیگو یتفاوت م یرو به رو است و ب



 نه؟ ینگران مشکالت همه باش یکال  عادت دار-

 شنهادیپ. ندینش یسبزه ها م یچهار زانو رو دالرام

هم  ریسبزه ها را خودش داده و ام ینشستن رو

اگر االن وقت  دیشا. اش کرده است یهمراه

مرد اتکت دار و  نیبود حتما به نشستن ا یگرید

 یکرد ول یچمن ها فکر م نیا یپوش رو کیش

فکر کردن وجود  یبرا یاالن موضوعات مهم تر

 یقرار م شیزانوها یآرنجش را رو وهر د.دارد

کند و  یچانه قفل م ریرا ز شیدست ها. دهد

دخترک  یحرفه ا یچشمانش را با حرکت ها

 .چرخاند یچمن م یسوار اطراف محوطه  تیاسک

کند و و  یرا ستون بندش م شیدست ها ریام

و  ردیگ یم یقینفس عم. کند یرا دراز م شیپاها

 :دیگو یمقدمه م یب

که تو مدام دنبال دفع و  ستیاصال خوب ن نیا-

که اون  یلیاز دال یکی دیشا. یالیدان یرجوع کارا

فقط به خودش فکر کنه  یطیعادت کرده تو هر شرا

 .توئه یافراط یها تیحما نیهم



جمله . کند یچشمانش را آرام باز و بسته م دالرام

 نیاما ع ینیب شیقابل پ ریمرد کنار دستش غ ی

حرف  یداند چرا اما دلش کم ینم. است تیواقع

 :خواهد یزدن م

بکنم و نکنم  تیمن حما.بوده نیهم شهیهم الیدان-

 .ستین یچندان آدم متعهد

به حال خودش رها  کمی دیبا یکن یچرا فکر نم-

بخوره ده جا ضرر بده تا بفهمه  نیچند جا زم. بشه

 داره؟ یعواقب ،یتیمسئول یهر ب

 :زند یم یلبخند پر درد دالرام

 !ضرر هم داده. هم خورده نیا دلتون بخواد زمت-

چرخاند و با دقت نگاهش  یسر به سمت او م ریام

 :کند یم

 جه؟یو نت-

 :دیگو یارام م.کند یدالرام هم نگاهش م-



 نیا یتو دیکه با یشدن بابا از پسر ی؟ شاک جهینت-

و متشنج شدن  شهیسن بشه روش حساب کرد و نم

 .جو خونه

شود و دالرام با  یم کیبه هم نزد ریام یابروها

سخت و مردانه  یکند چقدر چهره  یخودش فکر م

 .مرد نیدارد ا یا

تنه  هیکنه  یمتشنج تو رو وادار م یپس اون فضا-

 درسته؟. ینشدنش تالش کن جادیا یبرا

کند  یرا آرام ادا م« درسته» یآنقدر کلمه  دالرام

 .رسد یم رینجوا به گوش ام کیکه مثل 

 :پرسد یم ریبا تأخ ریام

متشنج  یفضا نیطرف ا هیتو  یبابا دیچرا با-

کنه که حلش  یتو تالش نم یباشه؟ چرا اون به جا

 بکنه؟

دارد و نگاه  یچانه بر م ریدستش را از ز دالرام

 :اندازد یمچش م یبه ساعت رو یشینما

 .گهید میفکر کنم بهتر برگرد-



کند  یدر سکوت نگاهش م ریام. شود یجا بلند م از

 یدالرام سرش را باال م. شود یو بعد از جا بلند م

 یثابت نگه م ریگردن ام یآورد و نگاهش را رو

 :دارد

 ...اگه  شبید...اوم ...ینینائ یآقا-

ادامه  یکمتر دیدهد و با ترد یرا قورت م بزاقش

هم من همه جا رو  دیاگه نبود شبیـ د: دهد یم

تونم  ینم یول تمذاشیپا م ریز الیکردن دان دایپ یبرا

 .خوب بود تیحما هیانکار کنم بودنتون 

 یم یشالش دست یدهد و او به لبه  ینم یجواب ریام

 :کشد

وسط  یا فهیوظ ینه پا یوقت دیدونم چرا اومد ینم-

بود که شما  ادیما اونقدر ز تییآشنا یبود نه حت

 یزیچ هی نایا یبا همه  یول دیکن تیاحساس مسئول

 .بودنتون خوب بود نکهیانکار کرد اونم ا شهیرو نم

با  ریام. کند یسر بلند م ریسکوت ادامه دار ام از

کند؛ هر چند که  ینگاهش م شهیمثل هم یچهره ا



 یدر چشمانش به چشم م تیاز رضا یرنگ

رو  تمونییآشنا میتون یـ م: دیگو یم یمعمول.خورد

دست از  الیچون ظاهرا  نه قراره دان. میکن ادیز

 میتون یم. ها تیحماقت هاش برداره نه تو از حما

حضور  یلیدل الیبعد دن یتا دفعه  میآشنا بش شتریب

 !یمن نگرد

نه چندان  یآشنا در ذهن دالرام با مفهوم ی کلمه

در  یتیهنوز نارضا. خورد یدور م یاخالق

 یجمله اش را کامل م رینشده که ام دایصورتش هو

 یاشنا تو فرهنگ لغات من فقط معن یـ کلمه : کند

و  هیبا تجز یکه دار یزینه اون چ دهیآشنا م

 .یکن یم تیخودتو اذ لشیتحل

کند و مات نگاهش  یبا سرعت سر بلند م دالرام

 :کند یکند و او دستش را به سمت او دراز م یم

 .برات باشم دالرام یخوب یآشنا دارمیام-

با مکث دستش . کند یبه دست او م ینگاه دالرام

دستان  انیدر م فشیدستان ظر. آورد یرا جلو م



: دیگو یخندد و م یناز م. شود یاو گم م یمردانه 

باشم  یدردسر یب یندارم آشنا دیمن اصال  ام یـ ول

 ریام...نا یآقا

 .شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

. دهد یقرار م گریکف دستش را پشت دست د ریام

حجم . زند یم رجهیو درون آب ش ردیگ ینفس م

. زدیر یم رونیاز آب از داخل استخر به ب یادیز

 یعضالت برجسته . کند یبا تمام توان شنا م

تمام  ییگو. زده اند رونیب شهیاز هم شتریب شیبازو

قرار گرفته  شیکه بعد از آن تماس بر رو یفشار

استخر  یلبه . در آمده است شیجسمش به نما یرو

حرکت  کیو بعد با  ردیگ یم ینفس. کند یتوقف م

ساعت تمام را به  مین. گردد یآمده را بر م ریمس

مکالمه . دهد یگذرانده و باز هم ادامه م وهیش نیهم

 یکه با نرگس داشته با هر حرکتش تکرار م یا

  چیه کیهر فکرش به  یدر انتها تیشود و در نها

 . کند یبزرگ فکر م



که  ییباور کن من تموم جاها. جان مادر ریام-

که تو و مادرت خواهانش  یاز مدارک یممکنه اثر

انگار حامد خدا  ستیکه ن ستین. گشتم دیهست

اون  یبره همه  ایاز دار دن نکهیقبل از ا امرزیب

کمتر  میگرد یم یهر چ. مدارک رو نابود کنه

 .میکن یم داشیپ

ـ  : ته بودگف نانیکند که با اطم یخودش فکر م به

حامد خان چند ساعت قبل . نرگس خانم من مطمئنم

از فوتش با مادرم تماس گرفت و مطمئنش کرد که 

 یاگه م یحامد خان حت. دهیم لیاون مدارکو تحو

 .مردن مدارک رو نداشت نیخواست هم وقت از ب

که نگشته  ستین ییجا گهید. بگم آخه مادر یچ-

هم  ایو رو کردم که برد ریاونقدر خونه رو ز. باشم

دلم . گردم یاما بازم چشم من م. بهم شک کرده

که  ییدل مادرتو و اون روزا شیپ یاونقدر برا

 دایپ یاز تو برا شتریگذرونده هست که خودم ب

 .مدارک مشتاقم  نیکردن ا



 دهیتنها تشکر کرده بود و زن بالفاصله پرس ریام

 :بود

 لتویم فامسوال چرا اس هیجان مادر  ریفقط ام-

 یعوض کرد

بندد و نفسش را در  یچشم م.کند یمکث م ریام

 شیسؤال اصال سوال پ نیا.کند یجمع م نهیحجم س

همه سخت  نیا دنشینبود اما چرا شن ینشده ا ینیب

 بود؟

 .شهیشدن مدارک داده م دایسؤالتون هم با پ نیـ ا: 

جواب موقت را  نیا یکه ناراض ینرگش خانم و

 :گفته بود دیبود و نا ام رفتهیپذ

 !بشه دایالبته اگه پ-

داردتا   یآنقدر نگه م. کند یآب فرو م ریرا ز سرش

بزرگ فائق  چیه نیبر حس عذاب آور ا یحس خفگ

 .دیایب

شود که  یشنود باعث م یکه م یسالم بلند یصدا

سرش را محکم تکان . اوردیآب در ب ریسر از ز



 یصورت م یدهد و دستش را محکم تر رو یم

 ی رهیاستخر نشسته و با لذت خ یسحر لبه . کشد

 .اوست

به  تیاهم یدهد و ب یتکان سر جواب سحر را م با

رود و شنا  یآب م ریز ردیگ یحضورش نفس م

. شود یم یمنوال سپر نیبه هم قهیچند دق.کند یم

سحر است  تیدر نها. او ییاعتنا یسکوت سحر و ب

 :شود یقدم م شیجو پ نیا رییتغ یکه برا

 م؟یحرف بزن شهیم-

را از هم  شیدست ها.ستدیا یاستخر م یلبه  ریام

سحر با .گذارد یاستخر م یکند و لبه ها یباز م

 یشتریب لیکه توانسته جلب کند با تما یحس توجه

 :دهد یادامه م

از هم  یخوب طیخب من فکر کردم اون شب با شرا-

 .میجدا نشد

 ریاز نگاه سرد ام.کند یدر سکوت نگاهش م ریام

 :ردیگ یم یمانیچشمانش رنگ پش



 دهیتو رو با اون دختر د.اون شب شوکه بودم-

با هم  یمصاحبت عاد هیدرسته که در ظاهر .بودم

دونم تا  یکه تو رو از برم و م یمن یاما برا دیداشت

شدن به جنس مونث  کینزد یبرا یاقیاشت چیحاال ه

تونه  یاصال نم یکینزد نیا یاز خودت نشون نداد

 .باشه یعاد

او به  یبه حرف ها یعکس العمل چیه یب ریام

خودش  شیچرخد و با فشار دادن دست ها یپشت م

 یم قیپشت به سحر به سمت آالچ.کشد یرا باال م

 :دهد یسحر باز هم ادامه م.رود

 یم نکهیکه از قبل داشتم با ا یا نهیزم شیبا پ-

و انتقام  یکینزد تیاومدنت فقط به ن نجایدونستم ا

 یچرا دار نکهیمجد سخت نبود حدس ا دیاز حم

 .یکن یم کیخودتو به اون دختر نزد

آن را  یمحتوا.دارد یآب پرتقال را بر م وانیل ریام

 .دهد یچرخاند و محکم قورت م یدر دهانش م

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-



 یرا م وانیل یمحتوا ی هیعجله بق چیه یب ریام

 :دهد یجواب م ریخورد و با تاخ

 یگفتن باق یبرا یزیچ.یها رو تو گفت یگفتن-

 .نمونده

گذارد و  یم گرشید یبازو یدستش را رو سحر

 :دیگو یمتاسف م

به اون شب فکر  یمن هر چ.کنم یبگو که اشتباه م-

کرده  دییکه تو حدسم رو تا ادینم ادمیکنم  یم

 نیتمام ا یاون شب من گفتم و توسکوت کرد.یباش

گذروندم که من عجله کردم  دیام نیچند روز رو با ا

 یزیاون چ یتون یمن بد قضاوتت کردم تو نم.

 ...که  یباش

 :دیگو یکند و قاطع م یحرفش را قطع م ریام

 ینم ستم؟مگهیتونم باشم؟مگه من مرد ن یچرا نم-

بدم و نامرد باشم؟مگه  تیهو رییتغ یتونم منم گاه

 ؟ینکرد سهیمقا یکیخودت منو با اون دو تا مکز



حوله را  ریاندازد و ام یم ریبه ز یشرمندگ سحربا

 یدارد و شانه ها یبر م یصندل یپشت یاز رو

لحن پر از تمسخرش سحر را .پوشاند یلختش را م

 :کند یم مانیاز گفته و نگفته اش پش

 دهیاصال چرا که نه؟چرا به فکر خودم نرس-

رخونم چ یبود؟چند ماهه دادم لقمه رو دور سرم م

 دهیممنون از ا.نقشه عوض شد .یچیبه ه یچیو ه

به  یکیمثل همون دو تا مکز شمیمن م.یکه داد یا

کنم  یعاشق خودم م دویبعدم دختر حم.یفیهمون کث

 ریبه  ری دیپاش به تختم باز شد با حم یو وقت

 نظرت؟.شمیم

قدم  ریام.پوشاند یدست صورتش را م کیبا  سحر

 ریرود و به تهران ز یم نیزنان به سمت دورچ

 یهم فشار م یرا رو شیلب ها.شود یم رهیخ شیپا

 :دهد یسر تکان م دییدهد و با تا

 .ممنونم.بود یفوق العاده ا ی دهیا-



ارام به سمتش  ییبا قدم ها.شود یجا بلند م سحراز

جبران  یبرا یخرد بلکه راه یزمان م.رود  یم

 شتریب ریبه ام.ستیموجود ن.شود ینم دایپ.کند دایپ

برخورده و سحر منصفانه حق را به او  دیاز آنکه با

در مرامش نبود  زهایچ یلیکه خ ییبه او.دهد یم

 .که نبود

با آن  ریام یهمراه.مات شده بود.شب شوکه بود آن

از  ریهر دو،هدف ام تیپر از رضا یدختر،چهره 

که تا با سلول  یا نهیخانواده و ک نیبه ا یکینزد

شدند تا او  یشده بود همه فرمول بیسلول بدنش ترک

و حاال با گذشت زمان .جواب برساند کیرا به 

 یینهاجمع و م کی ییجا کیچقدر مطمئن بود که 

را به اشتباه قرار داده محاسباتش اصال با منطق 

 .آمد یجور در نم ریخودش و وجدان ام

اندام زنانه اش پشت سر .ستدیا یم ریسر ام پشت

 :ردیگ یماو قرار  یها یمردانگ

  ریمتاسفم ام-



بر  یاز پوزخند یتیحکا ریکوچک بدن ام تکان

 :لبانش دارد که از چشمان سحر به دور است

و  یاون دختر رو با اون خوشگل یاون لحظه وقت-

 نیهم دیکه به ذهنم رس یزیچ نیاول دمیمالحت د

لحظه  هیاما  ستین یخوب هیدونم که توج یم.بود

 یشد کیخانواده نزد نیافتاد که چرا به ا ادمی یوقت

... 

 یکالمش لبش را مهمان دندانش م یادامه  یجا به

 .بد یلیخ.بد گفته بود.کند

او و  نیاندک ب یزند در فاصله  یرا دور م ریام

دهد و نگاهش را به  یخودش را جا م نیدور چ

اما از  رینگاه ام.دهد یبدون انعطاف او م یچهره 

 .شود یرو به رو کنده نم

 ؟یکن ینگاهم نم-

 یخونسرد م.آورد یم نییپا یسرش را کم ریام

 :دیگو



االن مشکل نگاه کردن و نکردن منه؟شما دخترا -

 .دیدار یهاتون بر نم یچرا دست از لوس باز

کنم  کاریچ.نه مشکل برداشت اشتباه من و ابرازشه-

 .مونمیچقدر شرمنده و پش یکه بفهم

 یجرات م یسحر کم.دهد یجواب نم ریام

سرش را .کند یرا پر م نشانیب یاندک فاصله .ردیگ

کند و صورتش را به  یحوله رد م یدو لبه  نیاز ب

 :چسباند یم ریمرطوب ام ی نهیس

 کنم که جبران بشه؟ کاریبگو چ-

 یاز آن حس خوب. سکوت را دوست ندارد نیا سحر

 :فشارد یخودش را به او م شتریب.ردیگ ینم

 

. یستیاهل فحش دادن ن. بگو یزیچ هی ریام-

هم  ینجوریا یخب ول یلیخ یداد بزن یخواینم

به  یسکوت و سرد نیخوام از ا ینم, سکوت نکن

 .فکر کنم ستیکه اصال دلچسبم ن ییزایچ



سحر .ردیگ یاو را م یبا هر دو دستش بازوها ریام

او جان  یو با حرکت بعد ردیگ یبالفاصله جان م

کلمات را .کند یاو را از خودش جدا م ریام.دهد یم

 :کند یادا م دیشمرده و با تشد

 دایمورد رو من شناخت پ نیخوبه که حداقل تو ا-

 یزنم نه فحش م یکه من نه داد م یدیفهم.یکرد

 .کنم یو عمل م رمیگ یم میمن تصم.دم

 ریام.افتد یچشمان سحر به لرزه م یها مردمک

 یاز رو شیدست ها.دارد یبه عقب بر م یقدم

 یم دهیتا انگشتانش کش.خورد یاو سر م یبازوها

 یاو را رها م یدست ها تیشود و در نها

کند و با  یبه او پشت م.دارد ینگاهش را بر م.کند

سحر .رود یمحکمش به سمت در م شهیهم یقدم ها

 :پرسد یم دینا ام.وردخ یم یتکان

 ؟یتمومش کن یخوا یم-

 :دهد یکند جواب م یآنکه توقف یب ریام



تو خودت .من شروع نکردم که بخوام تمومش کنم-

تموم  یتا خودت نخوا یقدم شد شیشروعش پ یبرا

 یکه خودت برا یاون روز ستیدور ن یول.شهینم

 .یقدم بش شیتموم کردنش پ

پر از مفهوم او در جا  یمبهوت از جمله  سحر

 ایخوشحال باشد  دیاالن با.زند یخشکش م

رابطه را کات نکرده بود اما  ریناراحت؟ام

 ...که داده بود یهشدار

هنوز .شودیباز م ریام یوار برا کیخانه اتومات در

کند به  یاز آن نگذشته  است که در جا توقف م

 :چرخد یسمت سحر م

کنم  یرو که م یکه عادت ندارم کار یدون یم-

برات بد نباشه  دیبدم اما شا حیتوض یکس یبرا

چون قصد  شمیم کیدارم به اون دختر نزد یبدون

رو  دیدست حم یکردم اعتمادشو جلب کنم و وقت

کنم به تاراج رفتن مهم  یکرده اش رو م زیعز شیپ

 .نمیبه تماشا بش شوییدارا نیتر



چقدر از .ماند و خودش یسحر م.رود یم ریام

 .تر شده نیآمدن سنگ یلحظه 

 یبرگه ها امضا شده را از دست دالرام م یمنش

فکس  عیسر یرا برا شیدهایتاک نیدالرام آخر.ردیگ

 یم یحتما مطمئن یمنش.کند یشدن قرار دادها م

دالرام .کند یاو اتاق را ترک م یو با اجازه  دیگو

 یدست مهره  کیدهد و با  یم هیاش تک یبه صندل

 ارو فش دیگو یم یآخ.دهد یگردنش را فشار م

داند  ینم قیخودش هم دق.کند یم شتریستش را بد

 .برگه ها خم بوده نیا یچند ساعت است رو

او  نکهیخورد و قبل از ا یبه در اتاقش م یا تقه

سرش را  الیدان.شود یبدهد در باز م یاجازه ا

 :آورد یداخل م

 خانم مهندس اجازه هست؟-

کند و با سر  یم کیبه هم نزد یرا کم شیابروها

متفاوت وارد  یا هیبا روح الیدان.دهد یاجازه م



زند پشت سر  یدالرام را دور م زیم.شود یاتاق م

 :کند یو سرش را بغل م ستدیا یاو م

 عاشقته؟ الیدان یدون یم-

 یخم م یکم الیدان.زند یم یلبخند کم جان دالرام

 :گذارند یشود و صورت او را از نظر م

متر  هیدر به در  الیدان ادیخم به ابروت ب یدون یم-

 شه؟یجا تو بهشت زهرا م

 یاورد و سع یبا حرص  دستش را عقب م دالرام

 :کند او را پس بزند یم

 !گهید یگ یچرت م یدار-

همچنان  یآره قبول دارم و اگه اخماتو باز نکن-

 .دمیادامه م

 خسته ام الیبرو اون ور دان گمیبهت م-

زند و سرش را  یسر او م یرو یبوسه ا الیدان

 یبا فاصله .شود یجا به جا م یکم.کند یرها م

 یم زیم یلبه  یدالرام رو یاز صندل یکم



 یاش م رهیکند و خ یدالرام سر بلند م.ندینش

پر از آرامش  یو لحن نییپا ییبا صدا الیدان.شود

 :پرسد یم

 بهتره؟ ایارم-

 یسرگرم م زیم یرو یخودش را با کاغذها دالرام

 :دیگو یتفاوت م یکند و ب

 نه؟ ایبهتره  نیبب ؟برویپرس یاز من م-

 فتهیکه باز جنگ راه ب امیب-

 :کند یتند نگاهش م دالرام

نه بمون تو همون خونه و زن و بچتو ول کن به -

 .امان خدا

 :خندد یاش م یبه تند الیدان

نترس باباجونت اگه .موندن ابونیوسط ب نکهینه ا-

س و نوه اش خوب عرو یمن زن باباست برا یبرا

 !هیننه ا



با .آورد یخون دالرام را به جوش م جوابش

شود تا اتاق را ترک  یسرعت از جا بلند م

آدم را  نیواقعا کشش بحث کردن با ا.کند

شود که  یشود و مجبور م یم دهیدستش کش.ندارد

به  دنیچرخ یبرا یلیتما چینگاهش ه یول.ستدیبا

کند و با  ینم یهم اصرار الیدان.سمت او ندارد

 :دیگو یهمراهش است م بیکه امروز عج یآرامش

تو هم  یول.امیم ایو ارم ترایبه خاطر تو و م.امیم-

 دنیاونو ملتفت کن که من از سن سرکوفت شن کمی

 .خوردنم گذشته یو تو سر

باز  یبندد و وقت یرا با حرص م شیچشم ها دالرام

 :چرخاند یکند با سرعت به سمتش سر م یم

خودش مشخص  یضمنا هر آدم.بابا اون نه و-

داشته  یباهاش چه برخورد انیکه اطراف کنهیم

 .باشن

 :دیگو یو با حرص م شمرده



نه تو  یرفتار کن که نه سرکوفت بشنو یجور هی

 !یبخور یسر

خواهرش  یکنان صورت گر گرفته  حیتفر الیدان

 :کند یرا نگاه م

 منه؟یچ یبرا یکه راه انداخت یتئاتر نیاالن ا نیبب-

و  یدونم تو نبود من چقدر جلوش در اومد یکه م

و رو  ریز یتون یمن که نم یبرا.یازم دفاع کرد

 یبکش

افتادم و بازم دارم  ریگ نتونیب یدون یخوبه که م-

 شمیله م

 :شود یم یجد الیدان

که بخواد تو رو له  ویکنم اون یساقط م یاز هست-

 .کنه

ادامه  الیدهد و دان یبا افسوس سر تکان م دالرام

 :دهد یم

 



حواسم هست که اخر هفته .گردم یامشب برم-

تولدشو جشن  یخوا یتو مثل هر سال م.تولدشه

 یبر م.و نبود من تمام برنامه هاتو بهم زده یریبگ

 گردم چون

 ومدمیسه روز که ن نیتمام ا. اونجا خونمه تینها در

 یجون موندگار شدم چون م زیعز یو خونه 

 .ستیکدوممون ن چیدونستم اومدنم به نفع ه

 یشود خودش را به سمت او م یکه تمام م حرفش

 ریگذارد و ز یگونه اش م یرو یبوسه ا.کشد

 :کند یگوشش زمزمه م

گود افتادت بشه مظلوم  یاون چشما یفدا الیدان-

  ایمدافع دن نیتر

نگاه .شود یاز جا بلند م.کند یدالرام را رها م دست

 یاندازد و به سمت در اتاق م یاو مبه  یآخر

در اتاق دالرام هر دو دستش را لبه  یبا صدا.رود

 یآن ها م یگذارد و وزنش را رو یم زیم ی



را باال  یزندگ نیکند دوست دارد ا یحس م.اندازد

 .اوردیب

کند و به  یدستش خودش را بغل م کیبا  دالرام

خانه  نیزایبرهم زدن د یسرعت عمل کارگرها برا

پروژه  نیا.کند یها نگاه م یو اضافه کردن صندل

هر سال بعد .شد یسرعت انجام م نیهر سال با هم

 یاز خدمه  .افتادند یهمه به تکاپو م دیاز رفتن حم

 ینرژداخل خانه گرفته تا باغبان ، همه با ا

افتادند  ی،به تکاپو م یمعمول یمضاعف از روزها

 کی دیطلب ین مرا که حداقل دو روز زما یتا کار

 .روزه انجام  دهند

و مثل او توجهش را به  ستدیا یکنارش م ترایم

 یدالرام با لبخند.دهد یداخل سالن م یها تیفعال

کارهاست به  شرفتیاز پ تشیرضا یکه نشانه 

 :چرخد یسمتش م

همچنان  ای؟ یریبا بابا تماس بگ یشد؟ تونست یچ-

 ست؟یدر دسترس ن



خندد و  یکج م.کند یبا مکث نگاهش م ترایم

 :دیگو یخونسرد م

از  ینگفت ول یزیخودش که چ.کردم داشیآره، پ-

منم .دورش مشخص بود اکباتاِن  یسروصداها

و زن  ایمزاحم اوقاتش نشدم فقط گفتم شب برد یلیخ

 .ادیزودتر ب نجانیعمو ا

او بر  یبا مکث چشمانش را از رو دالرام

 یم یدهد و عاد یآب دهنش را قورت م.داردیم

 :دیگو

 .اومدن بابا هم حله رید یخوبه، پس مساله -

به سمت کارگرها  یحرف اضافه ا چیه یبعد ب و

 .رود یم

 یخدمه م انیاز م.شود یوارد آشپزخانه م دالرام

 :رساند یگذرد و خودش را به پروانه م

 ست؟یکه ن یکم و کسر. پروانه خانم یخسته نباش-

. اندازد یاو م یبه سر تا پا یبا لذت نگاه پروانه

. رسد یاش به گوشش م« ال حول و ال قوه اال بال»



از  شتریرنگش ب یبلند مشک راهنیاندامش در پ

در چشم  مشیمال شیو با آرا دیآ یبه چشم م شهیهم

  ِیبا مهربان. آمده شهیاز هم باتریپروانه خانم ز

 :دیگو یاش م یشگیهم

تا .کارها هم رو به راهه.هست ینه مادر همه چ-

 ییرایاومده به نحو احسنت پذ یهم هر ک نجایا

 .مهمونات شیتو برو پ.شده

 یاندازد و آرام م یبه سالن م یهمان جا نگاه از

 :دیگو

اصال  ایکنه  رینکنه د...ومده،نگرانمیبابا هنوز ن-

 اد؟ین

 یم شیبه بازو یخانم، نوازش گونه دست پروانه

 :زند

گفته .بشه داشیاالناست که پ.نگران نباش مادر من-

 یاگه قرار باشه هر سال برا.گهید ادیحتما م امیم

و گوشت  یهمه حرص بخور نیشب ،ا کی نیا



 یو نم شمیخودم مانعت م گهیسال د یزیتنتو بر

 .یریذارم تولد بگ

 سایپر یبدهد که با صدا یکند تا جواب یباز م دهان

 .شود یمنصرف م

 !نجایا ایدالرام ب....دالرام-

 یچرخاند که در ورود یرا به سمت او م سرش

به درخواست دالرام، کت و . است ستادهیآشپزخانه ا

لباس فرم  ی هیبر تن دارد و مثل بق یدیشلوار سف

 :رود یبه سمتش م. است دهینپوش

 تو وسط حرف من و مامانت؟ یگیم یچ-

 :دهد یحوصله دست تکان م یب

 ؟یباش نجایا دیآخه تو االن با-

 :کند یچشم درشت م دالرام

 تو چته؟!االن اومدم تو آشپزخونه نیهم-



آورد؛او را  یکوتاه به زبان م سایکه پر یا یچیه

 یشود و آرام م یم قیدرصورتش دق. کند یقانع نم

 :پرسد

و لبت   دهیابروهات به هم چسب یچیه یبرا یعنی-

 دندونت پوست پوست شده؟ ریز

هم  ینه چندان درشتش را رو یچشم ها سایپر

 :دیگو یدهد و بعد از باز کردنشان م یفشار م

 .میزن یبعدا در موردش حرف م.االن نه دالرام -

مالد و  یسرخ رنگش را به هم م یلب ها دالرام

 نیاول. رود یمکث به سمت سالن م یبعد از کم

و  ایکند؛ حضور برد یکه توجهش را جلب م یزیچ

. در کنار هم است دیحم کیدختر شر یصانع

حالت چهره شان  یاست حت یعیطب نشانیب یفاصله 

 یدهد ول یم یعاد یگفت و گو کیهم خبر از 

بر هم زدن  یهم برا یمعمول حبتص نیظاهرا هم

 .است یکاف سایآرامش پر



در  ریمهران و ام دنیبا د. دهد یسر تکان م متأسف

 یبه آن سمت م ییخوش آمد گو یدر، برا یآستانه 

مهران دست گل درون دستش را به سمت او . رود

 :دهد یمخاطبش قرار م ییو با خوش رو ردیگ یم

 ستیتولد صد و ب شاالیا. گم خانم یم کیتبر-

 .جناب مجد یسالگ

کند و  یتشکر م. ردیگ یلبخند دسته گل را م با

 :چرخاند یم ریصورتش را به سمت ام

 .دیخوشحالم کرد.دیخوش آمد یلیخ-

 یمشابه با آرزو ییو آرزو کیبدون گفتن تبر ریام

 :زند یم یمهران، لبخند مردانه ا

 !هیمطمئنا خوشحال شدِن تو اتفاق خوب.ممنون-

 ریکند و با دست به مس یتشکر م نیمت یلبخند با

 :کند یمقابل اشاره م

 . دییکنم ،بفرما یتمنا م-



مهران از  یابروها ندیب یافتد و نم یبه راه م ریام

 . به باال پرتاب شده استتعجب 

 یاز بابت مهمان ها الشیاو که خ ال،یآمدن دان با

 یم یکوتاه یشود،عذرخواه یتازه وارد راحت م

گرد و  زیقرار دادن گل ها به سمت م یکند و برا

 یکه حس م یدر حال. رود یبزرگ کنار سالن م

که  بر سر آن با  یدوستانه ا یکند با وجود رابطه 

 یخودمان یباز هم با رفتارها ده؛یبه توافق رس ریام

و  گذاردیم زیم یگل را رو. ستیاو اصال راحت ن

 .رود یم ستادهیکه حاال تنها ا ییایبه سمت برد

را با مهران شروع  یزود بحث کار یلیخ الیدان

درون دستش  یدنیخودش را با نوش ریام. کند یم

. گذارند یکند و اطراف را از نظر م یمشغول م

 یتفاوت م یجمعِ چند زن مسن ب ینگاهش از رو

. کند ینگاهش را متوقف م ییگذرد که نگاه آشنا

تنها با . اوست ی رهیناباور خ ینرگس خانم با نگاه

 یاتفاق خاص چیه ییکند و گو یم یتکان سر سالم

دهد در  یو دالرام م ایتوجهش را به برد فتادهین



نام  رییتغ لیر دلداند حاال عالوه ب یکه م یحال

زن بدهکار  نیهم به ا گرید حیتوض کی، لشیفام

 .است

 یخودمان یلیخ. کند یرا دنبال م ایدست برد رد

نگاهش پر از لذت و لبخند .کمر دالرام نشسته یرو

 یکه از او م یبه صورت دالرام است و با جمله ا

به  یدالرام اخم مصلحت. خندد یشنود با صدا م

شانه اش  یرو  یبا دست موها.نشاند یچهره اش م

 یمدهد و بعد خودش هم به خنده  یرا به عقب م

 .افتد

دست . خورد یم وانیل اتیاز محتو شتریب یکم

او را . شود یم نییکمر دالرام باال و پا یرو ایبرد

 یم یزیگوشش چ ریکند و ز یم کیبه خود نزد

دارد و او  یدالرام را در پ تیکه رضا یحرف. دیگو

 یخدمتکار. دهد یچند بار تکان م دییسرش را به تا

را قطع  ردخت ریتصو ستدیا یکه در مقابل دالرام م

 .کند یم



 یزوم کن ینجوریا یخوشگله،  حق دار یلیخ-

 !روش

 :گرداند یبر م زیم یرا رو وانیل

 ؟یچ-

 :کند یگوشش را لمس م یالله  مهران

واضحه جوابشم که ! یک یبهتره بگ! نه یچ-

 !یکرد یبا چشمات وجبش م یکه داشت یهمون

 یول! کنه یمن وجب نم یچشما: زند یم پوزخند

 !نهیچ یم السیتو صد درصد  آلبالو گ یچشما

 :شود یتر م کیبه او نزد نهیدست به س مهران

 یادیدختره هم که ز نیا!یگ یتو که راست م! آره-

منم بود که دم در غلط  یروح عمه !ستیخوشگل ن

 !هی تو اتفاق خوب ِ یفه کرد گفت خوشحالاضا

و  ستدیا یصاف م.زند یکتش را کنار م ی لبه

 :کند یشلوارش فرو م بیدستش را در ج



و  ینیب یم.سحر یلنگه  ینیظاهر ب هیتو هم  -

 یدختر برا نیا.یکن یم ریتفس یکه بخوا یاونجور

 نیآخر شیمن اونقدر پر منفعت تر هست که خوشگل

 .ادیباشه که به چشمم م یزیچ

 کی یرو شود؛یکف زدن از چند نقطه بلند م یصدا

و  ستادهیخندان در آستانه در ا دیحم. چرخد یپا م

که دستش به  یدهد در حال یها را جواب م کیتبر

 .حلقه شده یدور کمر زن

و  دیحم ،یدر ظاهر عاد یبا نگاه نیمدعو

 یبا خوددار یبعض. کنند یهمراهش را دنبال م

از تعجب در چهره  یمقدار کم گرید یکامل و برخ

همه را شگفت  دیورود حم. خورد یشان به چشم م

 یلینگاه ها، خ نیا ینیسنگ ریزده کرده و او ز

دهد و با فشار دست  یرا م کاتیجواب تبر یعاد

 .کند یهمراهش او را با خود هم قدم م یبه پهلو

 یم کینزد ریخودش را به ام شتریب یکم مهران

که  یکشد و طور یم یسوت کش داِر کم جان. کند



خان مجد  دیحم نیبابا ا -: دیگو یبشنود، م ریام

 !کارش درسته یلیخ

 یشلوار فرو م بیرا هم در ج گرشیدست د ریام

دل  یبرا یوقت. کند یم کیکند و نگاهش را بار

تمام وجودش . مهران ندارد یدادن به برداشت ها

 .ندیمرد و همراهش را بب نیچشم شده تا ا

 یکه تمام م دیحم یها ییاز خوش آمدگو یبخش

 الیاو و دان. دارد یشود؛ به سمت دالرام گام بر م

تنها به  دیاند اما لبخند پر مهر حم ستادهیکنار هم ا

 چیکه ه یدالرام اما با چهره ا. سمت دخترش است

بر . پدر است ی رهیتوان خواند؛ خ یاز آن نم زیچ

از  یاخم، حت زا یچهره اش بهره ا ال،یانخالف د

از  یبا عشق قدم دیحم. نوع کمرنگ آن نبرده است

 یدالرام م یقدم کیو در  دیآ یهمراهش جلوتر م

گذارد و بعد  یهم م یرا آرام رو شیچشم ها. ستدیا

ـ امسال برعکس هر سال : دیگو یاز باز کردنش م

داره  یدل زیعز هیبود  ادمی. .بود که تولدمه ادمی



زنه تا تولدمو مثل هر  یم شیخودشو به آب و آت

 .سال موندگار کنه

 یپا م کی یرو یپرصدا، کفر ییبا نفس ها الیدان

 یهم فشار م یرا رو شیچرخد و با شدت پلک ها

در حالت چهره اش  یرییآنکه تغ یدالرام ب. دهد

به سمت مهمان  یلنیآنکه نگاهش اپس یبدهد، ب

 ینا آشنا تنها م یپدرش بچرخد؛ با لحن یناخوانده 

 !مبارک...ـ تولدتون: دیگو

 یریتأث یشود ول یمبارک  با اکراه ادا م ی کلمه

دستش را . گرفته ندارد شیدر پ دیکه حم یدر روند

او  یدست مشت شده . کند یبه سمت دالرام دراز م

 یو لذت م نانیو با اطم ردیگ یرا از کنار بدنش م

 :دیگو

 یخودتم خوب م. با تو مبارکه میزندگ من تمام-

 .یدون

 رهیهمچنان خ ،یخال یدر سکوت و با نگاه دالرام

. فهمد یم دیشدن زن را به حم کینزد. اش است



اش قابل  یشگیآنکه نگاهش کند؛ لبخند هم یب یحت

دو  ده؟یزن را ند نیچند وقت است ا. است صیتشخ

هر چه .دوسال ایسال و  کی دمیشا ایماه؟شش ماه؟

با  شبود که روز هفتم مادر یزن همان زن نیبود ا

سر  یاش، باال یآفتاب نکیپاشنه دار و ع یکفش ها

بود و با اعتماد به نفس کامل  ستادهیآرامگاه او ا

بعداز آن روز بارها او را . کرده بود یابراز همدرد

 یآمادگ دنشیند یبود و هر بار باز هم فقط برا دهید

شکل ممکن از  نینبود که با بدتر نیاحقش . داشت

 . شود ییگونه رونما نیاکباتان ا یصاحب خانه 

عمر صد  دیخدا به حم. گم دالرام جان یم کیتبر-

هر  یدل مشترکو برا زیعز نیساله بده و ا ستیو ب

 .دومون حفظ کنه

کند و آرام دستش را از دست  یتند نگاهش م دالرام

 نجایشما هم ا! ـ چه جالب : کشد یم رونیب دیحم

 !دمتونیند! د؟یهست



کند؛  یو رو م ریکه دل دالرام را ز یبا خنده ا زن

 یاش را به پشت گوش م یعروسک یاز موها یکم

 :دهد یجواب م یدلخور چیه یفرستد و ب

 دیسرت گرم حم. خوشگل خانم یندار یریتقص-

 .بود

 :کند یهم حفظ ظاهر م هنوز

تمام  نکهینه ا. بودن نبودنه ،بحث سر گرم -

 یآورده بودن، اومدن مهمان ب فیتشر نیمدعو

 .خارج از باور و برنامه هام بود کمیدعوت 

 :کند یمداخله م دیخندد و حم یباز هم م زن

 .مهمان منه نینوش! دالرام جان-

 یرا داخل کفش پاشنه دار فشار م شیکف پا دالرام

 یم یادع یجمله  نیتوانش را در ا تیدهد و نها

 :زدیر

 !بله کامال مشخصه-

 :زند یبه سمت او م یچشمک دیحم



 نیافتخار حضور تو جشن ا ایک گهید نیمن برم بب-

تو تولدو  یو طبق برنامه  امیبعد م.جنتلمنو داشتن

 .میدیادامه م

به او و  یزن نگاه دوستانه ا. ردیگ یفاصله م دیحم

. شود یاندازد و با او همراه م یم الیبعد به دان

 یلمس گردنبندش، دستش را رو یدالرام به بهانه 

فضا به  نیکند چقدر ا یگذارد و حس م یگردنش م

 .است کیخأل نزد

دهد و در  یرا م کاتیجواب تک تک تبر دیحم

مطمئنا  حضور و . ستدیا یو مهران م ریمقابل ام

. است ندیخوشا شیدو جوان برا نیمراوده با ا

 ریدهد و رو به ام یمهران را م کاتیجواب تبر

ـ خب مهندس جوان، باالخره افتخار : دیگو یم

. یآورد فیمنم تشر یشیدرو یو به کلبه  یداد

دعوتت کرده بود که رد  الیدان یه چند باریظاهرا  

 .یکرده بود



 لتیـ هر چند که دال: دهد یخندد و ادامه م یم

کنه نه  یراض الویرد دعوت فقط تونست دان یبرا

 .منو

اندازد و بعد رو به  یم نیبه نوش یینگاه گذرا ریام

 .دهد یجواب م دیحم

 یلیظاهرا شما خ. نخواستم مصدع اوقات بشم-

 !وقتت پره

 :دیآ یخوش م دیبه مذاق حم جوابش

کارخونه تمام وقت و  دیخط جد.پره یلیوقتم خ.آره-

بودن با جوون  یهر چند که برا. منو گرفته یانرژ

دوست  یلیخ.کرد یت خالوق شهیمثل تو م ییتوانا

و  مینیبش ،یا گهیروز بدون حضور کس د هیدارم 

پر  یدنبال آدما دایمن شد. هات بشنوم دهیاز ا کمی

 .مثل تو هستم یا دهیا

 :کند ینگاهش م نییاز باال به پا ریام

 .در خدمتم ادیاز دستم بر ب یکمک-



ـ : دهد یگفت و گو جواب م نیازا یراض دیحم

امشب دالرام طبق معمول هر سال اون قدر برنامه 

دونم امکان حرف  یم دیتولدو پر کرده که بع ی

دلخواه من و تو فراهم  یزدن از موضوع ها

. مجبورم که تنهات بذارم لمیپس برخالف م.بشه

خوش بگذره  قتیکه امشب به خودت و رف دوارمیام

گپ درست و  هیفرصت امکان  نیولا یو تو

 .بشه دایپ یحساب

آورد و مهران  یسرش را فرود م یتنها کم ریام

کند  یرو به هر دو تعارف م نینوش. کند یتشکر م

 ریکاناپه جاگ یرو ریام. و راحت باشند نندیکه بنش

. کند یشود و با نگاهش دالرام را دنبال م یم

رنگش را  یمشک راهنیپ یلبه  کهیدالرام در حال

باال  ااز پله ه یجلب توجه چیه ی؛ بدر دست دارد

 .رود یم

هر دو دستش را درون .ندینش یتخت م ی لبه

زانو  یرا رو شیکند و آرنج ها یفرو م شیموها

کند تا حرکت  یرا م شیتمام سع. دهد یفشار م



که  یواریبه د دینگاهش نبا. چشمانش را کنترل کند

. تختش قرار دارد؛ بچرخد یسمت چپ و رو به رو

 نیلبخند نوش یکه به رو یچشمان ست؛یمنصفانه ن

. خوش رنگش را از نظر گذرانده یموها. زدهپلک 

به سمت  دهیبرجسته اش را د یچال گونه و لب ها

 یو چروک ها یشگیچشمان مهربان مادر،لبخند هم

 یموها یاهیکه س ستیروا ن.دور چشمش بچرخد

 .شود هسیمقا زیچ چیمادرش با ه

 یاست که م یزیباز شدن در اتاق همان چ یصدا

زودپز در حال قل زدن  نانیتواند سوپاپ اطم

 .اندازدیاعصابش را از کار ب

 ینگاهش را پر م ریمس ال،یبراق دان یها کفش

زند و دستش را  یزانو م شیدر مقابل پاها. کند

. گذارد یفرو رفته م شیکه داخل موها یدست یرو

. امدهیحرف زدن ن یبرا الیبرخالف تصورش، دان

است که دالرام به آن  یزیهمان چ قایسکوتش دق

 نشانیکه ب یاز درد یهمدرد کی. دارد اجیاحت

 نیچقدر ممنوِن برادرش به خاطر ا. است کمشتر



 یزیگذرد نه چ یزمان م یکم. سکوِت به جاست

 .شنود یم ینه حرف دیگو یم

. کند یجلب توجه م یمردانه ا یقدم ها یصدا

به  یبدون نگاه کردن هم مشخص است چه کس

 :وستهیجمعشان پ

هستن که  نییعده آدم اون پا هیحواستون هست که -

 م؟یکه ماها کرد هیِ بودنشون به خاطر دعوت

 :چرخد یهمان طور نشسته به سمت او م الیدان

 باال؟ یاومد یتو ک-

را پشت سرش  شود و در یکامل داخل اتاق م ایبرد

 :بندد یم

اوضاع  تیریمد یتو به جا دمیکه د یهمون موقع-

 .یتو نبود دالرام دنبالش راه افتاد ،یمهمون

 :زند یبا حرص پوزخند م الیدان



 هی تیریما تو مد! ببرن تهیریمد یمرده شور هر چ-

ازمون  یشتریتوقع ب میموند یچند نفر یخانواده 

 .نداشته باش

 کیبه هر دو نزد. دهد یمتأسف سر تکان م ایبرد

 یو رو به دالرام م الیسر دان یباال. شود یم

 :ستدیا

االن  ه؟یچ یحال و روز تو برا نیدالرام االن ا-

شده که ما  یزیافتاده؟ چ ینیب شیقابل پ ریاتفاق غ

که با  ستیبار اولش ن م؟یقبال ازش خبر نداشت

 هست؟.تو جمعمون ارهیو م ندازهیخودش راهش م

ـ : توپد یو م ردیگ یسرش را به سمت باال م الیدان

 شرفتیپ هیبار  نیا یمنته! ستیآره خب بار اولش ن

جمع صد نفره نه جمع  هیآوردش تو ! داشت بیعج

 !خودمون

رود و با سر به دالرام اشاره  یچشم غره م ایبرد

وجب و دو  هیـ آبه از سر گذشته ست : کند یم

 ؟!کنه یم یوجبش چه فرق



 !کنه یوقاحت کاره که فرق م-

شود و به دالرام  یم الیبحث با دان الیخ یب ایبرد

شود و با  یبه سمتش خم م یکم. شود یم کینزد

 گا؟یدالرام خانم منو ن...ـ دالرام : دیگو یم متیمال

 .دهد ینشان نم یعکس العمل چیه دالرام

 یم. یاریمشابه کم ب طیکه تو شرا ینبود یتو آدم-

متوجهم که .ختهیفهمم که تمام برنامه هات بهم ر

 یول یباش نییسختته با حضور اون زن پا گهید

 .یحرفا باش نیمحکم تر از ا دیاالن با

ـ االن نه : کند یآنکه سر بلند کند زمزمه  یب دالرام

 !ستین حتینص یبرا یاالن اصال وقت خوب!ایبرد

 ایردجواب دادن را از ب یشدن در اتاق اجازه  باز

 الیو دان ایاز حضور برد کهیدر حال سایپر.ردیگ یم

 یدستپاچه م یداخل اتاق دالرام شوکه است؛ کم

دونستم دالرام  یخوام نم یمعذرت م.ـ اووم: دیگو

 !ستیتنها ن



چهره در هم  ایو برد ردیگ یتفاوت رو م یب الیدان

! یدیـ حاال که فهم: دهد یکشد و سر تکان م یم

 !مهمونا شیپ نییبرو پا

نگاه  ایبه برد یخورد کم یاز لحن بدش جا م سایپر

که در هم گره خورده سر  ییکند و بعد با ابروها یم

 :اندازد یم ریبه ز

 .خوام یمعذرت م-

آورد و  یبالفاصله و نگران سرش را باال م دالرام

 .چرخاند یآن دو م نینگاهش را ب

قدم دومش تندتر .دارد یبه عقب بر م یقدم سایپر

 یپرت م رونیشود و خودش را به ب یبرداشته م

عرق کرده اش را به  یدالرام کف دست ها. کند

 :کشد یلباسش م

 ؟!هیِ چه لحن نیا ایبرد-

 ن؟ییپا میبر ؟یتو االن بهتر. الزم بود-

 نیهم. دهد یم رونیبه ب نینفسش را سنگ دالرام

کامل شدن  یرا برا ایو رفتار برد سایحضور پر



 یکند سرش به قدر کوه یحس م. شبش کم داشت

 یخواهد کم یکند؛ دلش م یحس م. وزن گرفته

 «ولم کن.ستمین بهتر»دیخودخواه باشد وبگو

خودمو  کمی،منم  دیـ شما دو تا بر: دیگو یتنها م اما

 .امیمرتب کنم م

 یدستش را رو. زند یم یتیلبخند پر از رضا ایبرد

او  یبه شانه  یفشار کم جان .گذارد یاو م یشانه 

 :رود یآورد و به سمت در اتاق م یم

 ؟یایتو نم الیدان-

 .امیبرو دارم م-

 یرود و در همان حال دست یم رونیاز اتاق ب ایبرد

قبل از رفتن به سمت پله . زند یبه گره کراواتش م

. رود یسالن باال م یانتها یها به سمت پنجره 

کاش . ردیگ یم یو نفس ستدیا یپشت پنجره م

کاش . آرام کردن دالرام بازتر بود یدستش برا

چقدر با . آمد یدختر م نیبه چشم ا یفقط کم یکم

از . فرق داشت زیآرزو همه چ نیا افتنیتحقق 



که حضور دو نفر در گوشه  ردیگ یپنجره فاصله م

توجهش را جلب  اطیح ینقطه  نیو خلوت تر یا

اصال  شینقطه برا نیمادرش از ا صیتشخ. کند یم

 کینفر دوم چشم بار ییشناسا یبرا. ستیسخت ن

 ریام صیبرد اما تشخ یزمان م یکم. کند یم

 ش یهم ممکن م ینینائ

 ا؟یبرد-

پرد و به پشت بر  یدالرام از جا م یصدا دنیشن از

او و بعد به  یبه چهره  یدالرام نگاه.گردد یم

 :اندازد یپشت سرش م یپنجره 

 ؟!یینجایتو چرا هنوز ا-

جواب  ریکشد و با تاخ یبه صورتش م یدست ایبرد

 :دهد یم

 کجاست؟ الیدان-

کردم تو هم  یفکر م ن،منییاالن رفت پا نیهم-

 .یباش نییپا

 :دهد یادامه م دیبا ترد و



 تو ؟ یهست یجور هیچرا -

 یاز گوشه .شود یم لیبه سمت راست متما یکم

و با  ندیب یم یاز هر حضور یرا خال اطیچشم ح

 :پرسد یمشغول م یفکر

 ؟یچه جور-

دهد و با  یهم فشار م یرا رو شیلب ها دالرام

 :دیگو یتکان سر م

 ... دیگفتم شا یدیدونم،صدات کردم از جا پر ینم-

او  یدستش را دور شانه .شود یم کشینزد ایبرد

کند به سمت پله ها  یکند و وادارش م یحلقه م

 :جهت دهد رییتغ

شنگول آدم خوب نباشه  شهیهم یدختر عمو یوقت_

 ادتیقانوِن  هی نی!باشه  ختهیبهم ر دمیپسرعموش با

 !باشه

ها عادت  تیحما نیبه ا.خندد یجان م یب دالرام

 نیداشتن ا یکند چقدر برا یدارد و هر بار حس م

 نییپله را پا نیاول.ممنون خداوند است یبرادر ثان



تا پنجره راهرو  ایکه نگاه برد ندیب یرود و نم یم

 .شود یم دهیکش

کشد و  یم یقینفس عم.شود یجدا م ایاز برد دالرام

 یلبخند مادرش را به کار م هیلبخند شب کی

سر و  یبرا یگریزمان د دیداند که با یم.ردیگ

 ینگاه.سامان دادن به افکار در همش وقت  بگذارد

در گوشه و  نیکوچک و بزرگ مدعو یبه جمع ها

مهمان ها در جمع  یهمه .اندازد یکنار سالن م

تنها .مناسب و مورد عالقه شان سرگرمند یها

اش به چشم دالرام  ییکه تنها نشسته و تنها یفرد

 یراهش را به سمت او کج م. است ریام دیآ یم

دقت مهران را با فاصله از او و  یدالرام با کم. کند

 .ندیب یم الیدان یدر جمع رفقا

کج  یبا لبخند.شود یحضورش م یمتوجه  ریام

 یمقابلش قرار م زیم یرا رو لشیموبا یگوش

باز .کند  یکنار او را اشغال م یدالرام کاناپه .دهد

سخت  شیمرد هنوز برا نیکردن سر صحبت با ا



خودش استفاده  ی وهیکند از ش یم یسع.است

 :دیگو یم یپر انرژ یبا ظاهر.کند

 ریتو آرامگاه بهم گفت راز پ ییآقا هیِِ  ادمی-

 یخب من فکر م یخودمون بمونه ول نیشدنش ب

 .کنه یدور بودنش از جمع رازشو برمال م نیکنم ا

 یچرخد و خونسرد م یبه سمت او م یکم ریام

 :دیگو

 ؟ !نکته دقت نکرده بودم نی؟چرا خودم به ا!جدا-

 :زند  یم یچشمک دالرام

 !سنتونه یها یژگیاز و نمیخب ا-

و  ردیگ یاز چشمک او م رینگاهش را با تاخ ریام

 :دهد یبه رو به رو م

آدم پا تو سن  هی یرادایکه آدم ا هیکار زشت یلیخ-

 .ارهیگذاشته رو به روش ب

ادامه  شتریب طنتیاندازد و با ش یشانه باال م دالرام

 :دهد یم



رو که شما تو خشت خام  ینداره به جاش اون بیع-

 .ننیب ینم نهییجوونا تو آ دینیب یم

 یافتد و دوباره نگاهش م یهم به خنده م ریام نباریا

باشد که  یدختر همان نیباورش سخت است که ا.کند

با آن حال و روز خراب سالن را ترک کرده 

سن و  نیبا ا یدختر یبرا یهمه خوددار نیا.بود

 .رسد یممکن به نظر م ریغ یکم طیشرا

چون .رو هم ندارم یژگیو نیبگم ا دیمتاسفم که با-

کامال از دست  ییایو بو ییرو هم مثل شنوا میینایب

اون خانم مسن که داشت با  ای یاالن تو دالرام.دادم

 کرد؟ یم زیتم نکشویع ی شهیغرغر  ش

با .تواند خنده اش را کنترل کند یبار نم نیا دالرام

کم کردن اثر آن با دست  یخندد و برا یصدا م

ر ظاه.مرد فوق العاده بود نیا.پوشاند یدهانش را م

 یجالب بیاش ترک یسردش در کنار اخالق خودمان

جنتلمن کامل که به شدت او  هی.از اون ساخته بود

که  ییاز آن مورد ها.انداخت یها م نگیمدل ادیرا 

 ادی.شکم شش تکه شان مرد یبرا دیبه قول نهال با



 یبه انتها یمورد دارش لبخند ینهال و حرف ها

که  فیچه ح.کند یاش اضافه م یطوالن یخنده 

مانع از حضور امشبش در  هیمسافرتش به ترک

بحث را  نیکند تا ا یفکر م یکم.شده بود نجایا

اش را به  یلخت و مشک یبا دست موها.ادامه بدهد

 یکه با فاصله ا یزن یصدا.فرستد یپشت گوش م

نشسته ناخودآگاه توجهش  ریکم و پشت به  او و ام

را  نتطیش نیا یادامه  یکند و رشته  یرا جلب م

 .آورد یاز دستش در م

فدات شم ...تو ؟پسرت خوبه؟ یالو هما جون خوب-

آره ...میمجدها دعوت یمنم خوبم آره امشب خونه 

 !خان دیمثل هر سال تولد حم گهید

 یم ریبا لبخند توجهش را به نگاه منتظر ام دالرام

در سکوت منتظر است که جواب سوال قبلش .دهد

 یم شیبازو یدستش را رو کیدالرام .ردیرا بگ

بحث  تیبا رضا.  کند یم نییگذارد و ارام باال و پا

 :دهد یرا ادامه م

 ...نه بابا دالرام کجا بود من همون خانم مسنم االنم-



ولش کن هما  نارویا.که تولد اونه  گمیم گهیآره د-

 اومد جشن؟ یخان با ک دیامشب حم یدون یجون م

 یماند  و  ادامه  یدالرام از حرکت باز م دست

تمام تنش گوش .کند یکالمش را کامال  فراموش م

 یسرش را به سمت زن م یبه سخت.شود یم

خبر از حضور  ینگاهش را به او که ب.چرخاند

دهد و حضور  یدالرام مشغول صحبت است م

 .کند یرا فراموش م  شیمخاطب رو به رو

 :دهد یادامه م تیخندد و با رضا یم زن

 یهمون.باهمون زِن اومد.گمیدارم م گهیصبر کن د-

 دیجد.نه بابا حواست کجاست...معشوقشه گنیکه م

زنه است از زمان زنده  نیساِل با ا یلیکجا بود؟ خ

 رزامیبودن فاطمه خدا ب

 یصندل یدسته  یافتد و  رو یم نییدالرام پا دست

 شیاز فرو رفتن ناخن ها یحس چیه.شود یمشت م

 .در کف دستش ندارد



عقدش  گنیم ی،ول شهیم بتشونمیغ! بگم واال یچ-

 گمینه بابا من که م....نکرده حاال چرا؟ هللا و اعلم

 یحق و حقوقشو نده ول نکهیا یعقدش نکرده برا

خواهر مگه طرف نداره که به  گهیم ممونیمر

خان چندان  دیحم نیا.خاطر حق و حقوق عقد نکنه

 عقد نکرده هم.ستین غمبریبند خدا و پ دویتو ق

 یاالن که برا گمیمن م یول!...افته یکارش راه م

خواد  یبار زنه رو برداشته آورده تو جمع م نیاول

 ؟یگیم یتو چ.کنه شیرسم

را سد  شیراه گلو یگلوله ا.کشد یم ریدالرام ت قلب

که زن دست  ندیب یکند و از همان فاصله هم م یم

دو انگشت شصت و اشاره  نیآورد و ب یرا باال م

 :ردیگ یش را گاز م

به ما چه .شهیم بتشونمیولش کن هما جان غ-

 هیخوان پس فردا تو  یم یآدما چه جور نیا.اصال

 ...دونم یوجب جا بخوابن من نم

شوند و تمام حس  یحس م یدالرام کامال ب یپاها

بمباران .شود یاش جمع م نهیس یها در قفسه 



زن  نیا یحرف ها یهم به اندازه  مایروشیه

 داشت؟ یخراب

 ی هیهمسا.ردیفرار کند بم.خواهد بلند شود برود یم

 نیا یکات کننده  اهیسنگ س کیمادرش شود و 

 .درام شود

دهد و از جا  یبه خودش م یاست اما تکان سخت

چه . شود یم ریهمزمان متوجه ام.  شود یبلند م

کرده است را جلب  شیراحت توجه مرد رو به رو

دار مرد پر از حرف  ینگاِه بادقت و سکوت معن.

 ریکند که کاش ام یآرزو م یلحظه ا یبرا..است

حرف  دنینداشت و در شن ییشنوا.بود ریواقعا پ

از  یا دهیپوش زیچ.نشده بود کشیشر زن یها

 مانده است؟ یمرد باق نیا یبرا شیزندگ

است که  یزیکمرش چ یشکستگ.ستدیا یم صاف

کند  یم یسع.فهمد یفقط خودش دردش را م

شاخصه  یکه خوددار یهمان دالرام.خودش باشد

لبخند .کدوم ماسک مناسب تر است.وجودش است ی

 ؟یتفاوت یب ای



لبخند  یبرا شیلب ها.دهد یدهانش را قورت م آب

کنند  یم دیکه تول یو محصول رندیگ یزدن انحنا م

 :هست اال لبخند زیهمه چ هیشب

کم کم  دیخان من برم، فکر کنم با ریخب ام...خب-

 .رو بدم کیآوردن ک بیترت

 یم یدالرام فعال  ا.شود یهم از جا بلند م ریام

 ریکه مچ دستش اس دهیکامل به پشت نچرخ.دیگو

 یبه سمتش خم م ریسر ام.شود یم ریدستان ام

دهد و  یگوشش را قلقلک م یالله  شینفس ها.شود

 :چدیپ یدر گوشش م ریبم ام یصدا

تا اون  هیزوده؟نظرت چ کیک یبرا یکن یفکر نم-

 ؟یبد رمردیپ هیخونتونو نشون  اطیموقع ح

آنقدر حالش . کشد یصورتش را عقب م دالرام

سرش  یرا رو شیتواند صدا یخراب است که م

 ؟یگیم یوسط چ نیتو ا» : بزند ادیو فر اندازدیب

تمام  ونیروزا م نیکه ا هیحرف حساب تو چ

 «شه؟یم داتیبدبختام پ



را  شیچشم ها. دیگو یو نم دیخواهد بگو یم دلش

 انیدستانش را از م. کند یبندد و باز م یمحکم م

فاصله  یکشد و کم یم رونیاو ب یدستان مردانه 

دهد و با  یرا نشان م ریبا دست مس. ردیگ یم

ـ : دیگو یخودش هم نا آشنا است م یکه برا ییصدا

 دییبفرما

را  اطیح زیشن ر ریکنار هم و در سکوت، مس در

 نیبا ا یهزار متر اطیح نیا. رندیگ یم شیدر پ

تواند  یخاص م یچراغ کار نیسبز با ا یفضا

. نا آرامش باشد ماریب یبرا یهر روانشناس شنهادیپ

کند و به رو به رو نگاه  یدالرام خودش را بغل م

 هادفوق الع یفضا نیکه از ا یکند و تنها حس یم

به  یهوا خور یاست که برا یدارد حس زندان

که  یزندان کیحس ! زندان رفته یمحوطه 

 .با خود به همراه دارد ینگهبان

 یشلوارش فرو م بیهردو دستش را در ج ریام

مقدمه  چیدهد و بدون ه یاش را جلو م نهیس. کند

 ادیقرار بود زبان .بودم کیکوچ یلیـ خ: دیگو یم



 نیکه سال ها مدرس زبان بود بهتر ییدا. رمیبگ

که اونقدر شر بودم که معلم  یمن یبود برا  نهیگز

خوبه  مآد. رو به خدا رسونده بودم یقبل یزبان ها

به به  ایدن هیکه ته اسمشون  ییاز اونا.بود لیفام ی

ساعت آنتراک زبان  یروز تو هی. ادیو چه چه م

. اومد رترید شهیاز هم. رفت تو بالکن اتاقم یی،دا

سرجام و  نمینبودم که بش یآروم یمنم اونقدر بچه 

. دیکش یم گاریداشت س. رفتم دنبالشم. منتظر بمونم

من سر تا پا هنجار  یکه برا یاز آدم یناهنجار هی

ذهن من شکست و از اون  یبت اون آدم تو.بود

 چیه نکهیاونم ا. قانون جاشو برام گرفت هیروز 

 هیآدما  یهمه  ینیب یکه م ستین یاون یآدم

 یبد نیهاشون ا یسر هیتو .دارن یاز بد یبیترک

 نیاما ته ا. مغلوب گهید یسر هیعنصر غالبه تو 

 رهیگ یجواب قرار م هی یساواون م یفرمول، جلو

 یاز همه قبولش دار شتریرو که ب یکه اون نهیاونم ا

 .یخور یسخت تر ازش م



جا . رود یفرو نم. دهد یبغضش را فرو م دالرام

 .خودش را سفت کرده یپا

و  دمیها را د یبد. اسطوره نساختم یـ من از کس: 

 !یانصاف یهمه ب نیحقم نبود ا. باهاش کنار اومدم

. کند یم تیو دالرام هم از او تبع ستدیا یم ریام

مبارزه اش . دهد ینگاهش را به دختر رو به رو م

 دهیفا یرا سد کرده؛ ب شیکه راه گلو یبا بغض

چشمانش را پر  یبغض، کاسه  یاضافه .است

 یزیچ نیا. ردیقرار بگ ریتحت تأث دینبا. کرده است

 .بوده یباز نیاست که قانون اولش در شروع ا

با  ستین یحق تو هست و چ یچ نکهیـ انتخاب ا: 

 شیتوئه، افزا اریاخت ی رهیکه تو دا یاون! ستیتو ن

 .مقابله و استقامت یتوانته برا

اشک راه  یدانه  نیاول. دهد یسر تکان م دالرام

 یم نویـ من آدمم ا: دیگو یو مظلومانه م ردیگ یم

 ؟یدیو شعار م یفهم



نگاهش را . شود یمشت م بشیداخل ج ریام دست

لب  یکه تا گوشه  یشفاف یدانه  یاز رو یبه سخت

 هیچراغ پا نیبه دورتر. دارد یدختر راه گرفته برم

ـ : دیگو یم یعاد یدهد و با لحن یم اطیدار ح

ازش . واژه بزرگ شدم دالرام نیشعار؟ من با ا

 چندو  ستیب. رمشیناچار بودم که بپذ یول زارمیب

کلمه دور و برم  نیبه ا هیبا تک انمیسال، اطراف

اونقدر بهم گفتن مقاوم باش که منم مثل تو دلم . بودن

ک پا یدستور زبان فارس نیکلمه از ب نیخواد ا یم

 .شهیکه نم دونمیبشه و م

را به  سشیدهد ونگاه خ یکالفه سرتکان م دالرام

 یاست و او برا بهیمرد غر نیا. دوزد یگردن او م

تمام خودش را به حراج  بهیغر کی شیبار پ نیاول

 تیالو یدار شتنیکه خو یتمام دالرام. گذاشته

در  یمنطق چیه یاما امشب ب. بوده است شیزندگ

 .به گفتن دارد لیمرد تما نیمقابل ا

 یبرا یا گهید یها تیالو.ستمیـ من مثل شما ن: 

رو حذف کرد،  یزیچ شدیاگه م. حذف کردن دارم



دو  یکیچون با حذف . کردم یاول خودمو حذف م

 .شهینم جادیمن ا یتو زندگ یرییتغ چیتا واژه ه

. ردیگ ینگاهش رنگ تأثر م یخواهد ول ینم ریام

متفاوت  دیو شا نیدالرام، دانه درشت تر یاشک ها

اشک  هیشب دهیشا. دهیاست که تا حاال د یاشک نیتر

 .متفاوت تر دیفاطمه و شا یها

اگه شعار و مقاومت رو هم حذف کنم،  یمن حت-

اونم حذف کنم ! کنم؟ کاریچ یدونم با خودخواه ینم

 نمیبرفرض هم که ا! چه کنم؟ شونیانصاف یبا ب

 !چه کنم یدیو شن دمیکه شن ییزایحذف شد با اون چ

از جا  شیپا ریز یشن ها.کند یفقط نگاهش م ریام

و او باز هم  ندیآ یبه ناله در م شیبه جا شدن پاها

دالرام چشمانش را تا چشمان او باال .کند یسکوت م

پس؟  یـ چرا ساکت: دیگو یم هیآورد و پر گال یم

 ؟یمقاومتم رو گسترش بدم، مگه نگفت ی رهیدا یگفت

 ؟ینک یات دفاع نم دهیپس چرا از ا



بزند اما  یحرف دیبا.شود یدر هم م ریام یابروها

به افکارش  یسر و سامان. داند یچه؟ خودش هم نم

دختر چک  نیبه ا یکیهدفش را از نزد. دهد یم

است و چقدر حس  کیچقدر به هدفش نزد. کند یم

قدم به دالرام  کی. از او و حال االنش دور تیرضا

ش یمنتظر از جا یشود و او با نگاه یم کینزد

 یکن یم تیخودتواذ یـ دار:خورد یتکان نم

شود  یم یجمله از کجا بر زبانش جار نیداند ا ینم

 یواقع رِ یجمله از طرف ام کیاما هر چه هست؛ 

 شیبرا یبشر یشدن هر بنر تیکه اذ یریام. است

 .آزار دهنده است

از پوزخند و بغض  یبیترک. زند یپوزخند م دالرام

هم از خلق  کاسویپ دیاست که شا یمتفاوت یصحنه 

 .آن عاجز باشد

بهتر  یجمله  هیهمه فکر کردن توقع  نیـ بعد از ا: 

 هیتو  الیکردن دان دایپ یکه برا یآدم. رو داشتم

 کمیحاال ارهیپا در م رینصفه شب کل تهران رو ز

 .دهیم شنهادیپ ژیداره با پرست یادیز



 یقدم.دهد ینم یتیکالم او اهم ی هیبه کنا ریام

 یبه بخش انسان.دارد یبه جلو بر م یگرید

 یفاصله . شود یخودش م. دهد یم دانیوجودش م

 یرساند و رو یرا به کمتر از ده سانت م نشانیب

 :شود یصورت او خم م

 ایتو دن یزیچ چیه. یکن یم تیخودتو اذ یدار-

اونقدر ارزش نداره که صورت تو به خاطرش 

 !بشه سیخ

آورد  یزند و او دستش را باال م یخشکش م دالرام

پلک زدن راه  نیرا که با آرام تر یدانه ا نیو آخر

 یهمان انگشتش را باال م.ردیگ یگرفته با انگشت م

 یآورد و در مقابل دو دو زدن چشمان دالرام نگه م

 .دارد

دردا در مقابل  نیشه که که اب یروز هی دیـ شا: 

باشه  یکمد یشنو یو م ینیب یکه م ییزایچ

 یاز پس روزا یبتون دیبا.یمقاوم باش دیتو با.دالرام

 تیکه دلدار ستمیاون روز من ن.یایسخت بر ب

مونده  یهم دورت باق یا گهیکس د ستیبدم،معلوم ن



 زایچ یلیکه از پس خ ییتو اونقدر توانا یباشه ول

 !یو دوباره مثل قبل ادامه بد یپا بشسر .یایبرب

شود و بهت  یاشک دالرام خشک م ی چشمه

 فهمم یـ نم: کند یچشمانش را پر م

پس زدن  یبرا یول.عجله نکن دنیفهم یبرا-

و از پس  یتون یدونم که تو م یمن م! ضعفت چرا

فقط قول بده که .یایهم بر م نایسخت تر از ا یلیخ

 .یبخوا

 یرا در مقابل صورت دالرام مشت م دستش

مشت مردانه اش  انیاشک در م یقطره .کند

 .شود یمحبوس م

 ریام. دهد یقرار م زیم یقهوه را رو ینیس کمال

کاناپه  یرو. گذرد ینم دار از کنارش م یبا موها

ـ : دیگو یو رو به او م ندینش یکنار مهران م ی

 .کمال امشب تو زودتر برو

 یمونم شامتونو آماده م یـ م: دستیا یصاف م کمال

 .رمیکنم بعد م



با راننده برو که اگه تب دخترت . ستین یاجیاحت  ـ

زودتر دکتر  یبود، بتون ومدهین نییهنوز پا

 .شیبرسون

 ...آخه آقا   ـ

 به سالمت  ـ

با اجازه . اندازد یم ریمکث سر به ز یبا کم کمال

 .شود یو از سالن خارج م دیگو یم یا

را با  شیموها. کند یرا باز م شیموها پسیکل سحر

کند و در حال بستن دوباره آن ها  یدست حلقه م

 نیچرا دخترش ا دنیـ باالخره دکترا فهم: دیگو یم

 کنه؟ یهمه تب م

 یشود و به جا یبرداشتن قهوه خم م یبرا مهران

 نیبودن که ا دهیـ اگه فهم: دهد یجواب م ریام

 !راه دکتر نبود میهمه تو راه و ن نیا چارهیب

 یرا رو شیپا کی. دهد یمتأسف سر تکان م سحر

رنگش به باال  دیشلوارک سف. اندازد یم یگرید

 یم رونیخوش فرمش ب یشود و مچ پا یم دهیکش



ـ : دهد یرا خطاب قرار م ریام میمستق نباریا. افتد

 ره؟یم شیاوضاع چطور پ

 یرا روشن م ونیزیبا کنترل کنار دستش، تلو ریام

 .رهیم شیـ پ: کند

 ییدهد و ابرو یفنجان را از لبش فاصله م مهران

دور  هی. یرفتن شیـ اونم چه پ: کند یم نییباال و پا

 نیکمتر آدرنال م،یشدیسوار م ییترن هوا میرفت یم

خان  دیکه حم یشد تا کار یم قیتو خونمون تزر

 !کرد شبید

 کاریـ مگه چ: کند یکنجکاو چشم درشت م سحر

 کرد؟

 هیشدن و  ابیجناب مجد با معشوقه شرف کار؟یچ  ـ

 !دست درد نکنه درست و درمون به بچه هاش گفت

 ر؟یـ اره ام: کند ینگاه م ریناباور به ام سحر

 جانیدهد و سحر ه یحوصله سر تکان م یب ریام

ـ خب بعدش؟ عکس العمل بچه : دهد یزده ادامه م

 بود؟ یهاش چ



باشه؟  یخواست یم یـ چ: شود یاز جا بلند م ریام

 .شنیجور مواقع شوکه م نیا عتایطب

 !؟یزیچ ،یخب اعتراض  ـ

جمله اش، دستش را در مقابل  یادامه  یبه جا و

قدم به سمت  کی ریام. چرخاند یم یصورتش سؤال

سحر  یبرا اتیـ مهران با جزئ: دارد یتلفن بر م

 .منم برم سفارش شام بدم. بده حیتوض

دست  ریبرداشته نشده که مچ دستش اس یبعد قدم

به سمت او  یوکم ستدیا یدر جا م. شود یمهران م

 .کند یچرخد و منتظر نگاهش م یم

رستوران  یغذاها میینجایتا صبح ا ؟ایکجا بر-  ـ

بمون . ستیتموم بشو ن یزود نیتهران هم به ا یها

 .بده شبیبه سؤال د یجواب درست و حساب هی

کشد و  یم رونیدستش را از دست او ب ریام

تر از  یـ جواب درست و حساب: پرسد یخونسرد م

 یخوا یم یچ.بهت دادم ندارم شبیکه د یاون

 گه؟ید یبشنو



 یگوشش را فشار م یبا دو انگشت الله  مهران

من قانع نشدم  یـ آخه وقت: دیگو یدهد و متفکر م

 اون زن قانع بشه؟ شهیم یچه جور

 وانیل. رود یم یبزرگ غذاخور زیبه سمت م ریام

کند و قبل از خوردن آن  یخودش پر م یبرا یآب

 .ـ اونم مثل تو قانع نشد سکوت کرد: دیگو یم

شده  جیچرخاند و گ یآن دو م نینگاهش را ب سحر

 دیداند که از او ام یم. کند یمهران توقف م یرو

رود  یسؤالش م یگرفتن جواب ها یبرا یشتریب

 .ریتا ام

 شده؟ یچ نمیبب یبد حیواضح توض شهیران ممه  -

را در هم  شیشود و دست ها یبه جلو خم م مهران

هاج و واج  اینرگس، مادر برد شبیـ د: کند یقفل م

 هی یتو. بود دیحم یخونه  یتو ریحضور ام

تا باهاش  اطیکشوندنش تو ح ریفرصت، خود ام

 .حرف بزنه



 دهیترس یدهد و کم یآب دهانش را قورت م سحر

چرا  ریکه ام دیاش؟ نفهم هیـ خب بق: پرسد یم

 اونجاست مگه نه؟

پرسد و  یم ریدوم سؤالش را رو به ام قسمت

چون اصال  دیـ نفهم: ردیگ یخونسرد جواب م

دادم  حیکوتاه توض. بهش ندادم یجواب قانع کننده ا

 .آشنا شدم دیو حم الیبا دان یکه تو مسائل کار

 هی. ـ خدا رو شکر: کشد یم ینفس راحت سحر

 یلحظه فکر کردم اگه نرگس بفهمه اون مدارک م

 یساقط کنه چه واکنش یتونه برادرشوهرشو از هست

 .دهینشون م

چرخاند و با قدرت  یآب را داخل دهانش م ریام

ـ : کند یدهد و مهران متفکر نگاهش م یقورت م

از تو  یحرف ادیخانم نرگس ب نینکنه ا ریام گمیم

ممکن تو  گهیباالخره پسرشه د. ش بزنهپسر شیپ

 هان؟. از تو بهش بگه یزیچ هیحرفاش 



 یجمله اش به هر دو نفر نگاه م دییتأ یبعد برا و

 .کند

چرخد و به  یم. گذارد یم زیم یرا رو وانیل ریام

سخت  یدهد و چانه  یم هیها تک یاز صندل یکی

 .ـ آره ممکنه: دهد یشده اش را حرکت م

و سحر کامل به  ندینش یبالفاصله، صاف م مهران

 حیهر دو شوکه منتظر توض. چرخد یم ریسمت ام

 .شترندیب

 نیمن خواهش کردم از ا. ممکنه یزیهر چ  -

 زیچ یکس چیخوام ه ینگه چون نم یزیچ ییآشنا

بهش  ییجورا هی. بدونه یزیمن چ یاز گذشته 

 یخوام برا یکنه و نم یم تمیفهموندم که گذشته م اذ

 .بازگو بشه یکس

که  یدیـ چقدر احتمال م: پرسد یم دیبا ترد سحر

 نگه؟ یزیچ

 یشود و خونسرد نگاهش م یم نهیدست به س ریام

 کیاما . یچیه با  یتقر شیساعت پ کیـ تا : کند



به  شهیگفت م شهیبا تماسش م شیساعت پ

 .اعتماد کرد شیرازدار

 ـ چطور؟: کند یم کیچشم بار مهران

و در  دهیما رو با هم د ایبرد شبیدچون ظاهرا   -

کوتاه جواب  یلیاونم خ. مورد من ازش سؤال کرده

 .میهم صحبت شد اطیح یتو یداده که اتفاق

به  یسحر دست. کشند یم یدو علنا  نفس راحت هر

 دنییدو کیکه از  یکس نیکشد و ع یم یشانیپ

تو پدر ما  ریام یـ وا: دیگو یخسته شده م یطوالن

ذره  هیذره  هیدادن  حیتوض نیبا ا یرو در آورد

 !ات

 هیـ پدر ما رو در آورد چ: شود یمعترض م مهران

 ...مادر ما رو 

زند و  یبا خنده و هشدار نامش را صدا م سحر

متأسف  ریام. شود یمانع از کامل شدن جمله اش م

 کی ی هیپا لیوک نیکند ا یکند و فکر م ینگاهش م



اش را آن ور آب گذرانده  یلیتکم التیکه تحص

 .ندارد دانیچال م یکم از الت ها یگاه

که به سمت  یشود و در حال یاز جا بلند م سحر

که افت  یکیـ من : دیگو یرود م یآشپزخانه م

 .دونم یکردم شماها رو نم دایفشار پ

 یم ادیسحر با آن ها ز یفاصله  نکهیمحض ا به

کشد و  یکاناپه جلو م یشود؛ مهران خودش را رو

 فیتعر ستیدختره ن نیـ خب تا ا: پرسد یآرام م

 یم یچ دیدختر حم سیتو ف سیف شبید نمیکن بب

 ؟یگفت

 رییکند و او لحنش را کامال تغ یفقط نگاهش م ریام

ـ بعدم که دو : پرسد یم تیبا جد نباریدهد و ا یم

 .اطیتو ح دیرفت ییتا

به  ینگاه محتاطانه ا رد؛یگ ینم یجواب یوقت

تن  نیا ریـ ام: دهد یاندازد و ادامه م یآشپزخانه م

 یمن که م ؟یدختره ا نیچرا دور و بر ا رهیبم

 یها ول یهست یعنی. یستین یدونم اهل غلط اضاف



 ینم یخودش ول یغلط اضافه هاتم اصول داره برا

 یخوا یم یگفت. دختر بفهمم نیتونم ربطتتو به ا

اما ! درست میگفت یبراش رو کن وزویدست اون پف

به  اطیشماها تو ح شبیکه د یآخه المصب اونجور

 ...دیبود دهیهم چسب

فاز  ریـ جون ام: دهد یکند و ادامه م یمکث م یکم

 ه؟یدختره چ نیتو با ا

به  یدارد و قدم یبر م یاش را از صندل هیتک ریام

ـ : دهد یجواب م یدارد و عاد یسمت اتاق ها بر م

 !نداره یبه تو ربط

ـ جواب قانع : رود یباال م یمهران کم یصدا ولوم

 !کنم یمن سکوت م. بود یکننده ا

 !یکن یم یخوب یلیکار خ  -

 .بپرسم یزیاز تو چ گهیلعنت به من اگه د یول  -

 .یکن یتکرار م یکه کار خوبتو دار نیآفر  -

اعتراض  ی هیبق دنیشود و از شن یکتابخانه م وارد

اش را با دو  یگوش. ماند یمهران در امان م یها



کشد و با  یم رونیشلوارش ب بیانگشت از ج

 ؟یـ بهتر: کند یم پیسرعت تا

گذرد و  یزمان م. چسباند یرا به دهانش م یگوش

را  یگوش. دهد ینم یشتریصدا کردن سحر مجال ب

در را لمس  ی رهیگذارد و دستگ یم بشیدرون ج

 یباعث م شیران پا یرو یلرزش گوش. کند یم

 رونیرا ب یشود که دستش را عقب بکشد و گوش

 .اوردیب

 .ممنون. شمیبهتر م. سالم  -

قرار آخر هفته رو  الیدان. ـ خوبه: کند یم پیتا

 بهت گفت؟

. نه ای شهیدونم برنامه ام جور م ینم یگفت ول  -

 .پره کمیآخر هفته ام 

ـ جورش : شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

کوه . یمقاوم شدن تالش کن یاقرار بود بر. کن

 .هیاستارت خوب



 شیپ یچ نمیـ حاال تا جمعه بب: ردیگ یجواب م کوتاه

 .ادیم

 یـ م: کند یخودش تمام م ی وهیرا به ش بحث

 .نمتیب

 کیطبق عادت . بندد یها را م امیپ ی صفحه

 زیهمه چ. کند یشلوارش فرو م بیدستش را در ج

 یاز او برا دیدعوت حم. رفت یم شیهمزمان پ

از  یکیفردا داخل  یبرا یخصوص دارید کی

که  یشهرک غرب و برنامه ا یرستوران ها

بودن با خواهر و  یآخر هفته برا یخودش برا

هفته پر  کی. زند یم لبخند. بود دهیبرادر تدارک د

 !از حضور مجدها

 یم لیرا تشک یمثلث خوب. و دالرام الیدان خودش،

 کیبه  دیچرخ یبه هر طرف که م دیحم. دادند

در اتاق را باز . کرد یمثلث برخورد م نیضلع ا

 تیهمه رضا نیا انیداند چرا در م یکند و نم یم

 یدالرام در مقابل صورتش جان م شبید یچهره 

 .ردیگ



 کیدر اتومات. ستدیا یدر مقابل در رستوران م ریام

. شود یم ییرستوران  رونما یشود و فضا یباز م

است که سال ها به  یزیهمان چ قایقرار امشب، دق

داند  ینم قیهنوز هم دق. دارد دیاتفاق افتادنش ام

مجد  دیداند توجه حم یچه دعوت شده اما م یبرا

جلب  شیها ییبه سمت او و توانا دیآنگونه که با

 .شده است

. دارد یبر م نانیرا محکم و با اطم شیها قدم

است  یزیلوکس رستوران، خلوت تر از چ یفضا

رستوران در تهران  کی یلیشب تعط کیکه از 

رستوران علت  نیا یخلوت دیشا ایرود و  یانتظار م

 .بوده است دیانتخاب حم یاصل

در  یزیکند که پشت م یم دایپ یرا در حال دیحم

به . شده است ریرستوران جاگ ینقطه  نیدنج تر

شود و دستش  یبلند ماز جا  دیحم. رود یسمتش م

 :کند یرا به سمت او دراز م

 نجایحدس زد ا شهیم یکه داشت یریبا تاخ. سالم-

 .یکرد دایرو سخت پ



دهد و بالفاصله  رها  یدستش را کوتاه فشار م ریام

 :کند یم

جز  کیتراف نکهیزد اونم ا شهیهم م گهیحدس د هی-

 .سالم. شهره نیا یشگیهم یها یژگیو

اشاره  یکند و با دست به صندل یم دییبا سر تا دیحم

 :کند یم

 ؟ینیش یچرا نم-

. کشد یخودش را عقب م یدر سکوت صندل ریام

 چیه. دهیاسپرت پوش د،یحم یبر عکس ظاهر رسم

قرار مشتاق  نیا یندارد خودش را برا یاصرار

تنها  نیماش چیو سوئ لیموبا یگوش. نشان دهد

به .دهد یقرار م زیم یهمراهش را رو لیوسا

 یم رهیخ دیدهد  و منتظر به حم یم هیتک یصندل

 :شود

 .دیکار واجب باهام دار دیپشت تلفن گفت-

 :ردیگ یزند و منو را به سمتش م یلبخند م دیحم

 .اونم وقت هست یبرا-



به  کیصورت   یرو ایلبخند دن نیتر هیبه کر ریام

 یمنو را از دست او م.  کند یظاهر جنتلمن نگاه م

 :دهد یقرار م زیم یو لبه  ردیگ

 .یآب معدن شهیش هی-

 :پرسد یشود و م یم کیبه هم نزد دیحم یابرو

 پس شام؟-

کردم قرار  یمن فکر م نکهیضمن ا. صرف شده-

 .نه  قرار شام هیما کار

با . دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها دیحم

پسر مدت هاست که آشنا  نیا یو سرد یسرسخت

 ییدرخواستش در فضا دهدیم حیشده اما ترج

 : شود انیتر ب یخودمان

همزمان با شام صحبت هم  میتون یم ه؟یچ رادشیا-

 .میبکن

 :دهد یجواب م یجد یلیخ ریام

 .دیشما همزمان با شام خوردنتون صحبت هم بکن-



 رتیبا اهدافش مغا دیحم یمتفکر و ناراض ی چهره

ـ مهمان داشتم : دهد یم یکوتاه حیدارد؛ پس توض

 .شامو با اون صرف کردم

دست  یبا اشاره . کند ینم یاصرار دوباره ا دیحم

آب  شهیش کیسفارش . کند یگارسون را صدا م

. دهد یم بیس یاسپرسو و پا یدو قهوه  ،یمعدن

نگاه . کند یم ریبعد از رفتن گارسون رو به ام

مقدمه  یدهد و ب یاو م یرا به نگاه خال مشیمستق

 .کنم یگذار هیخوام سرما یـ م: دیگو یم

از او  یماند و چون عکس العمل یمنتظر م دیحم

 :دهد یادامه م ندیب ینم

 نیتو ا.کنم یگذار هیتو سرما قیخوام از طر یم-

تهش  یبزن یکه دست به هر کار یمدت ثابت کرد

 .سود کلون هی

 :شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 خود شما  پر بازده هستن یکارخونه ها-



 زیم. ستدیا یچرخدارش کنارشان م زیبا م گارسون

فنجان قهوه را  دیو بعد از رفتنش، حم ندیچ یرا م

 :کشد یبه سمت خودش م

که من تو  ییبرنامه ها یسود اون کارخونه ها برا-

کار دندون  هیمن  دنبال . ستین یدارم کاف ندهیآ

ذره ذره  هیتا  بسه از بس جون کندم گهید. رترمیگ

 یکار ب هیدنبال . جمع شده و شده اون کارخونه ها

 .دردسر تر و پر منفعت ترم

 یو داخل رگ ها شودیذره ذره سرب داغ م ی کلمه

صاعقه از  هیشب یزیچ. ردیگ یم انیجر ریام

 :کند یم ایرا اح یگذرد وخاطره ا یذهنش م

پا و   ریتونم وجدانمو بذارم ز یفاطمه من نم-))

عده رو  هیاون آدم داره ذره ذره حق . سکوت کنم

 .خورهیم

فکر کن . کار رو با ما و خودت نکن نیسبحان ا-

 یفکر کن اون آدم وجود خارج. یدیند یزیچ



 یآدم م نیمن از عاقبت در افتادنت با ا.نداره

 ((ترسم

خالصه حس کردم کمک خواستن از جوون با -

 نیکه من ا یزیهمون چ قایمثل تو دق یعرضه ا

 .دارم ازیروزا به شدت بهش ن

 یآب معدن  ی شهیش. شکند یدر هم م ریام افکار

 یکشد و پنجه اش را دور آن حلقه م یرا جلو م

 یم شهیش یدستش را به خنکا یگر گرفتگ. کند

 ریدارد از افکارش تاث یکه سع ییسپرد و با صدا

 :دیگو ینگرفته باشد م

 د؟یخوا یم یاز من چ قایدق-

منتظرش  دیاست که حم یزیسوال همان چ نیا

نوشد  یم یآورد و کم یفنجان قهوه را باال م. بوده

 :دیگو یم نهیو با طمأن

. یخودت کمکم کن تیفعال ی نهیخوام تو زم یم-

خوام مثل تو قطعات کارخونه ها رو  یم.راحت بگم

 .وارد کنم



گاهش فقط درد  جیگ.دهد یم هیتک یبه صندل ریام

 شیرود و خوددار یکند بلکه رو به انفجار م ینم

 :زند یاست که به آن دامن م یزیهمان چ قایدق

 هیسرما یبرا تینکنم موقع نکار؟فکریچرا ا-

کاره که  یمهم بودجه .دورتون کم باشه یگذار

 .ستین یشما مشکل یظاهرا برا

مردم،  ی هیتغذ اقیچرا نه؟ با توجه به سبک و س-

که مرتبط با  کارخونه   ییوارد کردن دستگاه ها

موفق به  یگذار هیسرما هی ،یمواد خوراک نیا یها

هات تو  تیخود تو و موفق نکهیضمن ا. ادیحساب م

 .انتخابمه نیا یخوب برا لیدل هی نهیزم نیا

عجله  چیه ریماند و ام یدر سکوت منتظر م دیحم

به . مرد مشتاق ندارد نیجواب دادن به ا یبرا یا

 .است یمرد تشنه اتفاق خوب نیعطش انداختن ا

 



مفهوم کالم  میتعارف حرف بزن یب میاگه بخوا -:

با استفاده از اعتبار من، تو  یخوا یکه م نهیشما ا

 .یبازار واردات مشغول بش

 یدیبا تاک یدهد و درسته  یسر را تکان م دیحم

 .دیگو یم

زند و به  یرا عقب م یآب معدن ی شهیش ریام

 :دهد یم هیتک یصندل

رو که من  یکه راه نهیدر اصل هدفتون ا یعنی-

 ییمن با توانا. دیکن یط یرفتم تو زمان کوتاه تر

شناسوندم و شما با اسم  ایهام، خودمو به بازار دن

 .دیکار رو دار نیمن قصد ا

کند  یحس م.دیآ یخوش نم دیبه مذاق حم جوابش

فرزند او  یتواند جا یکه م یجوان نیدر مقابل ا

 کیدست نگاه شده نه  ریز کی ی هدیباشد به د

 !کارخانه دار موفق

 ه؟یچ یحرفا برا نیا. جوون برو سر اصل مطلب-



رود و با اعتماد به نفس  یبه باال م ریام یابرو کی

 :دیگو یم

که تو بحث تجارته و هم من  یهمون قانون یبرا-

و  قیرف یواژه  نکهیا. مییهم شما باهاش آشنا

 .شهیم یمعن بیتجارت با مفهوم رق یتو کیشر

 :پرسد یکند و رک م یم کیچشم بار دیحم

 ؟یواردات نگران یایتو از حضور من تو دن-

 :کند یکنان نگاهش م حیزند و تفر یپوزخند م ریام

به نظرتون . دیمن بنداز طینگاه به شرا هینگران؟-

خب ته هر دو  یوجود داره؟ول ینگران یبرا یزیچ

سوال  هی نجایاالن ا. چهارتا هست هی ییدوتا

 یاصل یکننده  دیمن رابط شما و تول نکهیا.هست

 من داره؟ یبرا یبشم چه منفعت

اندازد  یبه اطراف م ینگاه. خندد یناباور م دیحم

 فهمم ینم -:پرسد یبعد م یو کم

 یمن شما رو به کارخونه .دمیم حیواضح توض-

 هی یعنی. کنم یم یدستگاه ها معرف نیا داتیتول



 هیکار  نیو در مقابل ا شمیضامنتون م ییجورا

 .خوام یاز سهام کار خونه هاتونو م یدرصد

 یرا رو شیدست ها ریام. زند یخشکش م دیحم

 :کشد یبه جلو م یزند و خودش را کم یگره م زیم

 ست؟ین.هیتوافق عادالنه ا-

فرستد و  یرا به داخل دهانش م شیلب ها دیحم

ـ بهت : رفته است لیتحل شیصدا. آورد یم رونیب

 ؟یهمه دندون گرد باش نیخوره ا ینم

 :دهد  یم یبه چهره اش حالت متفکر ریام

 یاصول تجارت ول گمیدندون گرد؟ من بهش م-

دندون  یحت دیصداش کن لتونهیتما یشما هر چ

 !یگرد

را  شیچشم ها ر،یام یجمله  نیا دنیاز شن بعد

 یدهد و بعد از باز کردنشان م یهم فشار م یرو

 :دیگو

 .میظاهرا قراره من و تو به توافق نرس-



کردم  یهر چند که من تصور م! میهم نظر.موافقم-

ارزش شل کردن سر  یاردیلیسود چند صد م هی

 .رو داشته باشه سهیک

 :دیگو یزند و م یم یدر ادامه چشمک و

درست استفاده  یالبته اگه ضرب المثل رو تو جا-

 .ده باشمکر

شود  یاکو م دیدر ذهن حم اردیلیچندصد م ی کلمه

 یقرار م زیم یرا لبه  شیهمه دست ها نیبا ا یول

 :دیگو یدهد و کوتاه م

ظاهرا عالوه بر شام، قهوه تم خونه صرف کرده -

 .یبود

کشد  یم رونیپولش را ب فیک. شود یجا بلند م از

 :دیگو یتراول م دنیکش رونیو در حال ب

 .مهندس جوان رمیگ یوقتت رو نم نیاز ا شتریب-

 شهیش.دود یم ریام یلب ها یرفتنش لبخند رو با

کند  یدر آن را باز م.دارد یرا بر م یآب معدن ی

 :کند یم یکنار دستش خال وانیو در ل



سراغم مهندس از کار  یایگرفتن وقتم بازم م یبرا-

 .منتظرتم.افتاده

به  یتیاهم.گرداند یبر م زیم یرا رو یخال وانیل

 یرا رو یپول آب معدن. دهد یحساب شده نم زیم

 ودش یگذارد و از جا بلند م یم زیم

بزرگ و کوچک  یسنگ ها نیبا سرعت از ب آب

که  ییبرخوردش با سنگ ها، صدا. شودیم یجار

آن که به اطراف  زیکند و قطرات ر یم جادیا

دالرام را از هم باز کرده  یشود؛ چهره  یم دهیپاش

 قایرا دق شیپا ،یبرداشتن هر قدم یاست و او برا

گذارد که ارتفاع آن تا آب کمتر  یم یسنگ یرو

 .است

چرا از قصد پاتو .دالرام شهیم سیخ تیداره کتون  -

 ؟یذاریناجور م یجا

 ترایم دنیو منتظر رس ستدیا یسنگ م یرو دالرام

 یرا پر م نشانیب یفاصله  اطیبا احت ترایم. شود یم

دالرام . ستدیا یتخت سنگ کنار او م یکند و رو



فرستد و چهره  یشال م ریزده را ز رونیب یموها

 یـ جا: گذارد یم شیاش حال خوبش را به نما

 نجایدر مورد ا یجور نیا ادیدلت م ترایناجور؟ م

 ؟یحرف بزن

 یجواب م یسوال پر از احساس او را ب ترایم

که با چند متر فاصله  ریو ام الیبا سر به دان. گذارد

ـ انگار دره : کند یدارند؛ اشاره م یجلوتر قدم بر م

هر . کوه جناب مهندسو جذب کرده یهم به اندازه 

 لیقرار کوه تبد یچه جور دمیچند که من آخرم نفهم

 !محبوب تو یفضا نیتو ا یرو ادهیشد به پ

کند و سرش را  یچشمش م بانیدالرام دستش را سا

 یباال قایپل ورسک دق. دهد یبه سمت باال م

 هیشب شتریب یآهن یسازه  نیا. سرشان قرار دارد

خاص  یماند که با فضا یم یخیآثار تار کی

 یدائم حگاهیآن، سال هاست که تفر ریز یرودخانه 

 یدالرام. شده است ترایو م الیدان یدالرام و گاه

 حیتفر دیق شهیهم یارتفاع داشت و برا یایفوب که

 .کردن در ارتفاعات را زده بود



رو دوست  نجایتو که ا ترا؟یکنه م یم یچه فرق  -

 .یدار

دو  یاندازد و نگاهش را رو یباال م یشانه ا ترایم

 یمنته. کنه یـ فرق که نم: دارد یمرد ثابت نگه م

سوخت  یآخر هفته  نکهیشانس تو موندم ا یمن تو

 .زنده شد ریام یبرنامه  رییشده ات با تغ

 ینم. دهد یتکان م یزند و سر یلبخند م دالرام

 ریاو از ارتفاع به ام تیاز حساس الیکه دان دیگو

با علم به مشکل او برنامه  ریکه ام دیگو ینم. گفته

مرد روز به  نینقش ا دیگو ینم. را عوض کرده

 کیو  ردیگ یرنگ م شانیزندگ انیروز در م

. رسد یبزرگ در کنار حضورش به بلوغ م یچرا

همه  نیمرد ا نیا یک»مضمون  نیچرا با ا کی

 یغم زندگ نیتر نیشد که سنگ یشد، خود کینزد

 «.شود ریمرد از چشمانش سراز نیاش در مقابل ا

 یآن شب در هم م یادآوریدالرام از  ی چهره

بود که دوست  یهمان شب قایشب تولد دق. شود



. کوتاه و بلند مغزش پاک شود یداشت از حافظه 

 !کاش بشود. اگر بشود

به  یینگاه گذرا ریام. رسند یم الیو دان ریام به

 یخطاب به هر دو زن م  الیدان. اندازد یسمتش م

 نه؟ ای شهیمثل هم ه؟یـ خب برنامه چ: پرسد

. کند یشانه جا به جا م یکوله اش را رو دالرام

و  یسنگ یها وارهیبه د ینگاهش را پر از انرژ

تا ته . معلومه فمیـ من که تکل: دهد یمرطوب دره م

 .شهیمثل هم امیم ریمس

 ترایکند و رو به م یم دییبا سر حرفش را تأ الیدان

 ؟یادامه بد یتون ی؟م یـ تو چ: پرسد یم

اش  یطرح ل یبه مانتو یشود و دست یخم م ترایم

 .تونم یـ م: کشد یم

ـ پس : کند یو اضافه م دیگو یم یخوبه ا الیدان

 ... ریصبحونه هم باشه ته مس

 آخ-



 شیپا. شود یجلب م ترایتوجه هر سه به م همزمان

شده سر خورده و  دهیکه با خزه پوش یسنگ یاز رو

 .داخل آب است

رساند و به سمتش خم  یخودش را به او م الیدان

 شد؟ یـ چ: شود یم

کم  یکشد و ناله  یاز درد چهره در هم م ترایم

 .کند یم یجان

 ای یشد یـ زخم: شود یم کشانینگران نزد دالرام

 کنه؟ یفقط درد م

 ترایم. چدیپ یم ترایم یدستش را دور شانه  الیدان

آورد و با  یرا از آب در م شیبا ترس و درد، پا

 یـ زخم: دهد یسنگ قرار م یرو شتریب اطیاحت

 .ادهیز یلیدردش خ ینشدم ول

ـ وزنتو ننداز روش : دهد یم حیکوتاه توض ریام

 .هست یاحتمال در رفتگ



ـ : دهد یادامه م ریو ام دیگو یم ییوا یا ترایم

 یعقالن طیشرا نیدر ا نکهیا یاونم برا. گفتم احتمال

 !ینستیپات وا یکه رو نهیکار ا نیتر

 یبابا یدهد و ا یم رونینفسش را محکم ب الیدان

دهد  یدالرام متأسف سر تکان م. دیگو یم یلب ریز

 :شود یتر م کینزد ترایو به م

 یرو ینیاون طرف بش میبر. دستتم بده نیا ترایم-

 اون سنگ

برمش  یـ رو سنگ چرا؟ م: کند یمداخله م الیدان

اگه نه که  میگرد یاگه آروم شد که بر م نیتو ماش

 .دیشما ادامه بد

**** 

 یو کوتاه یو بلند کیبار ریمس. افتند یراه م به

در . شود یسنگ ها باعث کند شدن حرکتشان م

با . کند یجلوتر حرکت م یکم ریام ریطول مس

منتظر  ش،یپا ریاز محکم بودن سنگ ز نانیاطم

 یدالرام دلش کم. شود تا دالرام هم به او برسد یم



کوتاه  یخواهد اما جز چند کلمه  یحرف زدن م

 یگریحرف د« پاتو محکم بذار»و « باش اقبمر»

دالرام است  تیدر نها. شود یرد و بدل نم نشانیب

ـ برام : دهد یم رییرا تغ یهمراه نیا ی هیکه رو

اکثر  قیهمه دوست و رف نیجالبه که با وجود ا

جمعه هم که  نیگذره و ا یم الیجمعه هات با دان

 .میبه جمع دو نفرتون اضافه شد ترایمن و م

 یم یسنگ یرا رو شیپا یبا گام نه چندان بلند ریام

ماند  یچرخد و منتظر م یبه سمت دالرام م. گذارد

 یمجبور ایـ جالبه : تا او هم خودش را برساند

برات  یلیکنم خ یفکر نم ؟یکن فشیجالب تعر

 یباشه برادرت آخرهفته اش رو با کس ندیخوشا

 !از خانواده بگذرونه ریغ

 یباق نشانیب یچندان یسطح سنگ، فاصله  یکوچک

 یچهره  دنید یش را برادالرام سر.نگذاشته است

 :آورد یاو باال م

تمام  یوقت یول.تهیواقع هی نیا.ستیکه ن ندیخوشا-

 یاز خانواده م ریغ ییباکسا الیدان یآخر هفته ها



 ینجوریا.که بدونم با شماست نهیمن ا حیگذره ترج

کنه  یم کاریکجاست و چ نکهیبابت ا المیحداقل خ

 .راحت تره

 یرود و از ذهن دالرام م یباال م ریام یابرو

 .جذاب یژست تکرار.گذرد

 ؟یحد به من اعتماد دار نیتا ا یعنی-

هم فشار  یرا رو شیخندد و لب ها یناز م دالرام

 :دهد یم

 .اعتماد نکردن نذاشته یبرا ییرفتارت جا-

 یمنقبض م دیایانکه به چشم دالرام ب یب ریام فک

 شیپا یگام معمول کیچرخد و با  یبه پشت م.شود

دالرام خودش را به .گذارد یم یسنگ بعد یرا رو

گردنش را .ستدیا یرساند و در کنارش م یاو م

 :کند یشانه نگاهش م یکند و از باال یکج م یکم

همه وسط  نیکنم چطور شد که ا یهنوزم فکر م-

برات  یچه سود الی؟دانیما پر رنگ شد یزندگ



دردسر تر از اون  یب یکیداره که دنبال رفاقت با 

 یستین

 :دهد ینگاهش را به رو به رو م ریام

 ستمیمن دنبال سود ن -

 :پرسد یبا مکث و بدون برداشتن نگاهش م دالرام

 د؟یهست یدنبال چ-

 شهیچشمان درشت و مثل هم.کند ینگاهش م ریام

مردمک .دهد یسردش را به چشمان براق دالرام م

شود که نگاه  یچشم دختر باعث م گوشیباز یها

سر تخته سنگ بزرگ و  یو با اشاره  ردیبگ

 :را که کنار دره قرار دارد نشان بدهد یصاف

 م؟یاونجا و حرف بزن مینیبش هینظرت چ-

 ؟یدر مورد چ-

 یچرا از ارتفاع م نکهیمثال ا.یکه تو بخوا یهر چ-

 !یترس



دهد و قدم اول را به  یمتاسف سر تکان م دالرام

 :دارد یسمت سنگ بر م

که  میصحبت کن نیبه نظرم قبلش بهتر در مورد ا-

ظاهرا منو از .از منو برات نگفته یزیچه چ الیدان

 کهیکند و دالرام در حال یسکوت م ریام.یبر شد

 یشود ادامه م یاز رطوب سنگ در خودش جمع م

 :دهد

داخل  یترسم چون تو هفت سالگ یاز ارتفاع م-

که  نیا.اسانسور حبس شدم و آسانسور سقوط کرده

معجزه است اما  هی هیشب شتریچرا االن زنده ام ب

 .شد یشگیهم یترس من از هر ارتفاع

هر دو آرنجش را .ندینش یبا فاصله از او م ریام

شود و  یبه جلو خم م یکم.دهد یزانو قرار م یرو

 :کند یرا در هم قفل م شیدست ها

خوشحالم که اون معجزه رخ .بود یخوب حیتوض-

در مورد تو به من  الیهم دان گهید یزیچ هی... داده



نگفت منم گذاشتم تا از خودت بپرسم تا با اطالعات 

 .کامل از بر بشم تو رو

 کهیدر حال ریام.دهد یسر تکان م یسوال دالرام

کند سرش را به سمت او  یمدل نشستنش را حفظ م

 :چرخاند یم

 رشونیکه ز ییچشم ها نیچطوره؟ ااالن حالت -

. تولد نداره یبه ماجرا یربط چیگود افتاده که ه

 داره؟

به  یسرش ناخود آگاه کم. کند یدالرام رم م نگاه

 یم ریرا اس گرشید یپا شیافتد و مچ پا یم ریز

صرف فکر کردن او و زمان  نشانیسکوت ب. کند

داند چرا اما  یخودش هم نم. شود یم ریدادن ام

 :گذارد یجواب نم یرا ب ریسوال ام

 ستمیاصال خوب ن.ستمیخوب ن-

 ینکن تیقرار بود خودتو اذ-

من قول نداده بودم  یبود که تو گذاشت یقرار نیا-

 .که بهش عمل کنم



 :ماند یم رهیرخش خ میو به ن ندینش یصاف م ریام

بره خودتو  یم گهیادم د هیکه  یبه خاطر لذت یدار-

 حواست هست؟ یدیعذاب م

و جواب  ندیآ یدندانش در م ریدالرام از ز یها لب

 :دهند یم

 یلذت.من یبابا یزن یکه  ازش حرف م یاون آدم-

دور و برمون  یما رو سر زبون آدما یگ یکه م

 .انداخته

کند که سر او هم به سمت  یآنقدر نگاهش م ریام

پر  یچشمش حاال کم یها رگیمو.چرخد یم ریام

 :رنگ شده

که  یمن.زنم یدونم چرا برات حرف م یخودمم نم-

 یکنم چرا تمام ناگفته ها یرو متهم م الیدان

 .گهیرو برات م مونیزندگ

 یبندد و در همان حال ادامه م یرا م چشمانش

 :دهد



بدتراز  یلیرو اگه نگم اوضاع دلم خ یزیچ هیاما -

که باباشو  یدختر هی یدرده برا.شهیچشمام م ریز

بوالهوس  هیبشنوه که از باباش به عنوان  پرستهیم

من و تو  یکه وسط گود زندگ یزیچ نیا.کنن ادی

 .لنگش کن یگ یو م یسادیکنارش وا

 یشکار م ریکند چشمان ام یکه باز م چشم

 یزیچ.شود یم رشیحس گنگ نگاه او درگ.کند

 چیمرد است که تکرار آن را ه نیدرون چشمان ا

 .دهیکجا ند

 .خوام کمکت کنم یم-

 :خندد یم یکشد و عصب یسرش را عقب م دالرام

 ینه تو م یول.دارم  ازیکمک ؟آره واقعا بهش ن-

 شترینه من دوست دارم ب یبه من بکن یکمک یتون

 .یبش ریدرگ نیاز ا

شود و کف دستش را  یبه سمت او خم م یکم ریام

تاب کم اش در آف هیسا.دهد یکنار بدن او قرار م

 یسر دالرام م یجان آن ساعت از روز رو



 یکند ب یدالرام متعجب حرکتش را دنبال م.افتد

 .عقب بکشد یآنکه ذره ا

رو  یریکمک کردن و درگ نیفکر کنم من ا-

 یریدرگ میفکر کن اونقدر تو زندگ.دوست دارم 

نه بهتر از اون به من  ای. نداشتم که االن دنبالشم

 فکر نکن به خودت فکر کن

 یعقلش م.کند یرا با زبان تر م شیلب ها دالرام

 یسوال نی؟ا یاما چ.ستیدرست ن یزیچ کی دیگو

شود و بعد در  یو تکرار م شودیاست که تکرار م

 یمرد کمرنگ م نیا یها تیلطف و حما انیم

 .شود

 !بگم یدونم چ ینم-

بودن من مدام دنبال  لیدل یفقط برا.نگو یزیچ-

تا .من هستم چون دوست دارم باشم.برهان نباش

حاال تو هم به جمعمون .الیحاال من بودم و دان

که به جاش به درد  قیسه تا رف میشیم.یاضافه شد

 .میخور یهم م



 یرا فدا تیرفاقت پر از حما نیلذت ا دالرام

 :کند یابهامات ذهنش م

 ینم یچیه مقیرف نیکه من از ا ستین بیعج کمی-

 دونم؟

دهد و چانه  یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 :دهد یاش را جلو م

 !یکه بدون یدینپرس-

خوام اشتباهمو تکرار  یامروز نم.حق با تو -

و تو  میبرس ریبه ته مس نکهیفکر کنم تا قبل از ا.کنم

رو بشه  زیهمه چ یصبحانه مهمونم کن یبخوا

 .دیپرس

شود و دستش را به سمت او  یاز جا بلند م ریام

 :کند یدراز م

قرار بود سوال .یهست یسو استفاده گر قیرف-

 .جز برنامه مون نبود دنیخرج تراش. یبپرس



صاف .دهد یقرارم ریدستش را در دست ام دالرام

گوشش  ریشود و ز یبه سمت او خم م.ستدیا یم

 :دیگو یم

 . یکن یشتریدقت ب قیتو انتخاب رف یتونست یم-

 ریو ام ندینش یم ریگردن ام ینفسش رو یگرما

 کشد یعقب م یباالجبار کم

 ریشود و مس یم شتریب شانیپاها ریآب ز فشار

که  ییبه جا یینگاه گذرا ریام. حرکت سخت تر

قرار بود . اندازد یگذارد؛ م یرا م شیدالرام پا

 .بپرسد و همچنان سکوت کرده است

 ؟یکن یم فیسؤاالت سخت رد یـ دار: 

 یتعارف م یجواب سؤال او ب یبه جا دالرام

 ؟ یرفت رانیچرا با مادرت از ا -: پرسد

که از رو به  یتا دو دختر جوان ستدیا یکنار م یکم

ـ چون امکان : از کنارش بگذرند ند؛یآ یرو م

 .میموندن نداشت



خودتون مهاجرت  لیپس به م.طور نیکه ا  -

 درسته؟ دینکرد

 یسؤال م نیا. دهد ینگاهش را به رو به رو م ریام

جواب داشته باشد اما تنها  یمثنو کیتواند به قدر 

 ـ درسته : دیگو یم

 نیدارد و پر رنگ تر یرا بر م یقدم بعد دالرام

اجبار  نیـ و ا: آورد یسؤال ذهنش را بر زبان م

 به وجود اومد؟ یچطور

 .ُسره یلیپات باش اون سنگ خ ریمراقب ز  -

شود؛ نگاهش  یئن مکه مطم شیپا یاز جا دالرام

برم سراغ  ایـ االن سوالم رو تکرار کنم : کند یم

 ؟یسوال بعد

که ارتفاعش  یتخت سنگ یحرکت رو کیبا  ریام

 یایب یتون یـ م: رود یاست م شتریب هیاز بق یکم

 کمکت کنم؟ ایباال 

صورت  یبا مکث نگاهش را از رو دالرام

باهوش تر از آن است که . دارد یخونسرد او بر م



سؤال را . کند یجوابش پافشار یسؤال ب یرو

ـ خودم : دهد یکوتاه جواب م.کند تا بعد یم یگانیبا

 .تونم یم

را بر  یبعد یو با هم قدم ها ستدیا یم ریام کنار

 .دارند یم

 .نمیدوست دارم مادرتو بب یلیخ  -

 یشلوارش فرو م بیهر دو دستش را در ج ریام

 دیتا نگو ردیگ یافسار زبانش را در دست م. کند

کرده که مادر من دوست  یخان تو کار دیحم»

ـ چرا : دیگو یآن م یو به جا «نهیرو بب ینداره کس

 ش؟ینیبب یدوست دار

جور  هی. دونم یـ خودمم نم: اندازد یباال م شانه

کنم  یدر مورد تو دارم که حس م بیعج یکنجکاو

 .شهیف نمسؤال ها برطر نیبا ا

ـ : شود یم دهیباال کش ،یبه لبخند ریلب ام ی گوشه

نشون دادن احساساتتون  کیشما دخترا استاد ش

 ؟یکنجکاو! دیهست



کنه؟  یهم م یـ مگه فرق: خندد یهم م دالرام

ضمنا ! گهیحسه د هیتهش  یو فضول یکنجکاو

 !یدر مورد دخترها اطالعات دار یلیظاهرا تو خ

 داره؟ یرادیا  -

 یول. از نظر من نه یعنیـ نه : دیگو یتفاوت م یب

که اون شب تو خونتون  یدونم اون خانم یم دیبع

 ! سطح اطالعاتو نیبدونه ا رادیا یب دمید

 نیا. چرخد یکند و به سمت او م یتوقف م کامال

 .خطرناک است دیو شا زیدختر فوق العاده ت

حساس  هیقض نیا یرو دیـ سحر؟ چرا اون با: 

 باشه؟

و با چشمان  ستدیا یم شیرو به رو قایهم دق دالرام

االن حرفمو  نیـ هم:دیگو یدرشت شده و ناباور م

از خانما و  یشناخت چیظاهرا ه. رمیگ یپس م

 .یهاشون ندار تیحساس

دهد و با سر پشت سر او  یلبخندش را فرو م ریام

 صبحانه  یبرا میـ بر: دهد یرا نشان م



و منتظر آماده شدن املت  نندینش یتخت ها م یرو

 یدالرام خودش را بغل م. شوند یشان م یسفارش

که  یـ اومد: دهد یکند و نگاهش را به  اطراف م

 ؟ یموندگار بش رانیا

کند تا  یم یهر کار. کند ینگاهش م میمستق ریام

 .تواند ینم رد؛یکالمش را بگ یسرما

 شهیهم یبشه برا فیکار دارم رد نوریا کمیـ نه : 

 .رمیم

در  نجایا. ـ خب چرا نه: دهد یسر تکان م یسؤال

 .وطنته تینها

 .که پابندم کنه ستین یزیچ نجایا  -

چرخاند و شال  یصورتش را به سمت او م دالرام

ـ اونجا : کشد یجلو م یسر خورده اش را کم

 هست؟

ـ : دهد یآرام جواب م یزند ول یپوزخند م ریام

 رمیاونجا که پابند بشم م رمیمنم نم ستیاونجا هم ن

 !نباشم نجایکه ا



 دهیچیو پ بیمرد عج نیدالرام آنقدر از ا یها پلک

به پشت پلکش  شیشود که مژه ها یاز هم باز م

 .کنند یبرخورد م

 ؟یکن یفکر م یبه چ  -

قرار دارد؛  نشانیکه ما ب یبه ظرف املت دالرام

ـ :دیگو یفکر کردن م یدوزد  و بعد از کم یچشم م

 جیگ شتریپرسم ب یازت م شتریب یهر چ نکهیا به

 !شمیم

بهتر  دیشا. دهد یرا به سمت او هل م ینیس ریام

ـ صبحانتو : دختر کات شود نیا یبود فعال سؤال ها

 !یدار دنیپرس یبازم وقت برا.بخور

ـ :دیگو یکند و در همان حال م یم یتکه نان دالرام

 .یترم نکن جیگ یبعد یالبته اگه با سؤال ها

 یساده  یصبحانه . شوند یدو مشغول م هر

هوا و  یآب، خنکا یصدا انیشان در م یسفارش

 یزنگ گوش یصدا. شود یدلچسب م طیمح یخلوت

 دنیاو با د. شکند یدالرام، آرامش فضا را در هم م



زند و تماس را  یم یاسم مخاطب لبخند از ته دل

 ایـ جانم برد: کند یبرقرار م

از ! ایبرد. کند یو نگاهش م دیآ یباال م ریام سر

پر  شیبرا ،یدر ظاهر فرع تیشخص نیشب تولد ا

 .رنگ شده بود

 .سمت ورسک میاومد. میستینه خونه ن-

ـ :دیآ یدر م شیخندد و چال گونه اش به نما یم

چرا؟ خودت مگه تو کارخونه  یکن یم یآقاهه گلگ

کرج  یآخر هفته قراره زن عمو رو ببر ینگفت

 خونه خاله ات؟

گوش  ایبرد حاتیکند و به توض یسکوت م یکم

 .یـ کنسل شد؟ کاش زودتر گفته بود:کند یم

مهمون  هیالبته . هم باهامون اومده ترایم نبارینه ا  -

 .میهم دار گهید

زند و او عکس  یم ریبه ام یفیبعد چشمک ظر و

 نیتفاوتش به ا ینگاه ب. دهد ینشان نم یالعمل

دالرام باز . دیاست که با یزیتر از چ قیمکالمه دق



ـ : دهد یاش را خطاب قرار م یهم مخاطب گوش

 ریام یسر نیا. ستینهال ن یاشتباه حدس زد

 .همراهمونه

 ا؟یـ الو برد: دیگو یمکث متعجب م یبا کم دالرام

 ؟یهست

خب . فکر کردم قطع شد ینه آخه ساکت شد  -

 .کارتو بگو

 یمشنود؛ چهره اش از هم باز  یکه م یجواب از

... ـ معرفت شما ثابت شده اس پسر عمو جان : شود

 .فعال.ندارم سالم برسون  ینه کار

 یم ریکند و خطاب به ام یتماس را قطع م دالرام

زنگ زد حس کردم چقدر  ایـ االن که برد: دیگو

  هیجاش خال

دارد و مشغول پر  یرا بر م ینیکنار س یقور ریام

. شود یکنار آن م کیکمر بار یکردن استکان ها

را در  یراه ساده ا ایبرد یها الوگید دنیفهم یبرا

 :ردیگ یم شیپ



 .اعتراض داشت یخال یجا نیهم به ا ایظاهرا برد-

که آن  یدارد و در حال یبرم یحانیبرگ ر دالرام

ـ اعتراض نه : دیگو یچرخاند؛ خونسرد م یرا م

 الیالبته که من و دان. باشه نجایدوست داشت ا یول

 .میشد یهم از بودنش خوشحال م

ـ پس : دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 !پسرعموئه برات هیاز  شتریب

دهد و همزمان با  یجواب او را م ریبا تأخ دالرام

! ـ واقعا آره:ردیگ ینظر م ریجواب دادن او را ز

پسرعمو نگاه کنم  هیفقط به چشم  ایاگه بخوام به برد

دوست  هیبرادر خوب، هی ایردب.کردم یکم لطف یلیخ

تونم به نبودش فکر  ینم یحت.یدائم یحام هیو  هیپا

 !کنم

استکان را در . کند یسرش را بلند م تیبا جد ریام

ـ اگه :دیگو یدهد  و م یمقابل دست دالرام قرار م

 ایعموت سکته کرد برد یوقت یاشتباه نکنم گفت

 .بوده کیکوچ یلیخ



ـ من :شود یم بیو تعجب با نگاهش ترک یناباور

 گفتم عموم سکته کرده؟

کند و  یاش را لمس م ینیبا انگشت استخوان ب ریام

پس حتما  ؟یـ تو نگفت: کند ینثار خودش م یلعنت

 .گفته الیدان

 یگوش یصدا. دهد یسر تکان م دیبا ترد دالرام

 یآن م یبه صفحه  ینگاه. شود یبلند م ریام

 توییچا ـ:دیگو یاندازد و قبل از جواب دادن م

 .میاحتماال زنگ زده که بر گرد. الهیدان. بخور

 

*** 

دهد و  یقرار م زیم یدستش را لبه  کی ایبرد

از  یبا خودکار قسمت. اندازد یآن م یوزنش را رو

 یما تو نیـ بب:دهد ینشان م الیرا به دان دیسالن تول

راحت  یلیخ. میدار یلیپرت خ یبخش ها، فضا نیا

 میجا قرار بد نیرو هم دیجد یدستگاه ها میتون یم

 .میباال ببر دویو تول



دهد و با چهار  یقرار م زیم یآرنج را رو الیدان

که  یو تحوالت رییتغ. پوشاند یانگشت دهانش را م

در کارخانه صورت گرفته بود؛  ریام شنهادیبه پ

گذاشته  ییبه سزا ریفروش محصوالت تأث یرو

و  وهیاز قبل بازار رب، آبم شتریب یلیخ. بود

 یرفک دیکمپوت را در دست گرفته بودند و حاال با

 یم داتیدستگاه ها و باال رفتن تول شیبه حال افزا

 .کردند

به نظرم بازم جوابگو  یول ایبرد هیخوب یفضا  -

تمام دستگاه ها  یفضا برا نیدونم ا یم دیبع. ستین

 .باشه یکاف

 زیم یو خودکارش را رو ستدیا یصاف م ایبرد

  هییجا قیدق یمحاسبه  هیـ خرجش :کند یپرت م

 .میکه دار ییکنن و فضا یکه دستگاه ها اشغال م

دهد و  یقرار م زیم یهر دو دستش را لبه  الیدان

ـ خب پس :چرخد یگردانش به سمت او م یبا صندل

منم االن منتظر . بوسه یکار دست خودتو م نیا



کار بهم  نیاستارت ا یبرا کمیو  ادیقراره ب رمیام

 .بده دهیا

 یکم شیابروها. زند یبا سرعت به او زل م ایبرد

 یمکث م یشود وبعد از کم یم کیبه هم نزد

اجازه  ریاز ام یبخور یخوا یآب م دایـ جد:دیگو

 ! یریگ یم

همه  نیآدم ا نیاگه آب خوردنم هم با مشورت با ا-

کنم و باهاش  ینم دیپر سود باشه شک نکن ترد

 !کنم یمشورت م

اما بالفاصله .دیبگو یزیکند تا چ یدهان باز م ایبرد

 زیم یرا از رو لشیموبا یگوش. شود یم مانیپش

 .دیخط تول رمیـ م:دیگو یدارد و کوتاه م یبر م

 یدکمه  الیدان. شود یزنگ تلفن بلند م یصدا

هم  ایزند و در جواب برد یمربوط به آن را م

داخل  یمنش یصدا. دهد یتکان م دییبه تا یسر

 ینیـ جناب مهندس، مهندس نائ:چدیپ یاتاق م

 .آوردن فیتشر



 .کن داخل شونییراهنما  -

 ایشود و برد یارتباط قطع م.دیگو یم یچشم یمنش

به در اتاق  یضربه ا. شود یوسط اتاق متوقف م

را  مشیاز زمان تصم یخورد و او در کسر یم

کار  نیماندنش در اتاق عاقالنه تر. کند یعوض م

 .رسد یبه نظرش م

دست .شود یمحکم وارد اتاق م یبا قدم ها ریام

فشارد و به خوش  یرا م الیو بعد دان ایبرد

 زشیپشت م الیدان.دهد یجواب م الیدان ییآمدگو

 :دهد یرا مخاطب قرار م ریگردد و ام یبر م

به شدت به هم .ریام یدیرس یکه خوب موقع ایب-

 ازهین تیفکر

 یبا نگاه دنبالش م ایرود و برد یبه سمتش م ریام

و با  ستدیا یو مسلط به لپ تاب م الیکنار دان.کند

 یم ریکردن چشم تمام توجهش را به تصو کیبار

 :کند یرا شروع م حاتشیتوض الیدان.دهد



 یدید  کیرو از نزد داتیتو بارها سالن تول ریام-

کامل از  ینما هی نجایاالن ا.ییو کامال با فضا آشنا

آزاد سالن که تا امروز  یفضا نمیو ا میسالن دار

 .هدر رفته

 توریمان ی شهیش یرو یفرض یا رهیانگشت دا با

 :دهد یرا نشان م یکشد و قسمت یم

 یما برا.قسمت نیا یکه هست تو یاالن بحث-

  یکاف یفضا نگینصب دستگاه شستشو و سورت

 خورد یدستگاه ها یبخش هم باشه برا نیا.میدار

فضا  ی،باق نهیا یاصل ینکته .یکن تا دستگاه صاف

که ازش  یزیچ.دستگاه ها محدوده ی هیبق یبرا

فضا  تیمحدود یکه دستگاه ها با کم نهیا میمطمئن

وجود داره اول  یشن اما دوتا نگران یم ریجاگ

 رادیفشرده ا یفضا نیممکن بازرس به ا نکهیا

بعدها مشکل  طیشرا نیممکن ا نکهیو دوم ا رهیبگ

 .ساز بشه

چرخاند و ادامه  یم ریرا به سمت ام یصندل یکم

 :دهد یم



و بدون  عیوس یفضا هی یما تو داتیتا حاال تول-

از  نکهیرو ا میذاریاصال بنا رو م.بوده تیمحدود

االن  میرد شد یجور هیو گور بازرس هم  ریگ

محدود به  یفضا نیکه ممکن با ا نهیا یمساله اصل

مشابه رو  طیشرا نیتا حاال ا م؟مایمشکل بخور

 .مینداشت

سمت .رود یآرام به سمتشان م یبا قدم ها ایبرد

و منتظر جواب  ستدیا یم نهیدست به س الیدان گرید

 توریمان یبا دقت صفحه  رینگاه ام.شود یم ریام

جواب دادن به  یبرا یعجله ا چیه.کاود یرا م

دهد  یبا سکوتش به او زمان م الیدان. ندارد الیدان

 کی.ستدیا یصاف م تیدر نها.تا با آرامش فکر کند

اش را  نهیکند و س یفرو م بشیدستش را درون ج

 :کند یصاف م

 الیدان هینشدن-

کند و در  یم کیرا به هم نزد شیابروها ایبرد

 یچرا کی الیشود و دان یم قیاو دق یچهره 

 .دیگو یمحکم م



و به سمت  ردیگ یفاصله م زیخونسرد از م ریام

 :رود یوسط اتاق م زیم

که جواب  ییبه زور از فضا یخوا یتو م.واضحه-

 !هینشدن نیا یریجواب بگ ستیگو ن

 :چرخد یبه سمت او م یکم ایبرد

 میرو راه انداخت دیفضا خط تول نیما قبال هم با هم-

 یکند و در مقابل دهانش نگه م یآب را پر م وانیل

 :دارد

چقدر تفاوت .دستگاه ها نینه با ا یفضا ول نیبا هم-

با  میقد یکه با دستگاه ها یدیخط تول نیهست ب

 کنه؟ یکار م دیجد یکه با دستگاها یدیخطوط تول

با دو انگشت .دهد یم هیاش تک یبه صندل الیدان

 :دیگو یم دیکند و با ترد یدور دهانش را لمس م

 یمیقد یاز دستگاه ها میمجبور میچاره ندار یوقت-

 داتیبا همون خط  و تول دیو گرنه با میاستفاده کن

حجم  نیا یجوابگو نیکه خب ا میمحدود ادامه بد

 .ستیسفارش ن



دهد  یقرار م زیم یرا رو وانیل.شود  یخم م ریام

منتظر هر دو نگاه کند  یبه چهره  نکهیو بدون ا

 :دهد یجواب م

 !یبهش فکر کن یخوا ینم.یچاره دار-

 :دیگو یاز تمسخر م یا هیبا ته ما ایبرد

به  نیچطور ا!میبساز دیساختمون جد هیالبد -

 .بود دهیذهنمون نرس

پسر رو به .اندازد یاو م یبه سر تا پا ینگاه ریام

 یچهره .از او کوتاه تر است یسر و گردن شیرو

دارد و به همان اندازه نگاهش  ییموجه و هوش باال

 .است نیبدب

 ستین یپا افتاده ا شیفکر پ کمید؟یساختمون جد-

 یفضا دیتون یم وارید هیبا جا به جا کردن  یوقت

سمت راست سالن  واریاگر د.دیکن جادیا یچندبرابر

کارخونه به سالن  یبرداشته بشه و از محوطه 

نحو ممکن  نیاضافه بشه تمام مشکالت به بهتر

 .حله



و بشکن محکم در هوا  دیگو یم ییوااّل  یا الیدان

 :شود یبا سرعت معترض م ایزند و برد یم

 واریدر مورد خراب کردن د!بره نهیکار هز نیا-

 !ما میزن یخونه حرف نم

دهد و سر  یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 :دهد یتکان م

در مورد  یفراموش نکن دار یول.بره نهیآره هز-

 هیسرما.یزن یحرف م یدیبخش تول هی یراه انداز

عاقالنه تر از استفاده  یلیکردن خ نهیو هز یگذار

 .منسوخ هست یاز دستگاه ها

 ایبرد یتیبه نارضا تیاهم یو ب یپر انرژ الیدان

 :کند یرو به او م

 .شک ندارم ینابغه ا هیتو -

 یاغراق گرانه او نگاه فیبه تعر تیاهم یب ریام

 :کند یاش م یبه ساعت مچ

 کمیبه نبوغ نداشت  یازین چیه دهیا نینابغه؟ا-

 خواست  یتمرکز م



تمرکزشو هم  ،همیجالبه که شما هم نبوغشو دار-

 دیتون یافته م یم ریگ الیوقت آزاد که هر بار دان

 !دیخودتونو برسون

 یلبخند م ایبرد هیبه لحن پر از کنا تیاهم یب ریام

 :زند

جالب تر هم هست که ظاهرا  یزایبله از اون چ-

 !ادیفقط داره به چشم من م

کالم هر دو نفر  ینیسنگ یآنکه متوجه  یب الیدان

شود و در همان حال  یمشغول م تورشیبشود با مان

 :دیگو یم

دستگاه  یسر هیزحمت  دیحساب با نیپس با ا ریام-

 .یکارخونه بکش یبرا دویجد

 یکوبیپا یروزیپ نیاز ا ریبه سلول بدن ام سلول

رو به  یزیهمان چ قایمجد چه دق دیپسر حم.کنند یم

 :زبان آورد که او منتظرش بوده

روند  کمیشرکت  یها یریدرگ. الیمتاسفم دان_ 

 .واردات رو کند کرده



 گهیجور د هی دیدستگاه ها با ی هیته یکنم برا فکر

 . یاقدام کن

 

* 

 یدارد و م یخودکار را با هر دو دست نگه م ریام

 لیر یرو زیتا امروز همه چ روزیاز د.چرخاند

تواند  یفاصله هم م نیاز هم.افتاده است تیموفق

 انیدر م یروزیپرچم پ.ندیصعود را بب ینقطه 

است تا پرجم را بلند  یاست و فقط کاف شیدست ها

 ی هفتح شد یقله  یرو شیکند و محکم در مقابل پا

 .بکوبد شیآرزوها

سکوت اتاقش را  یمنش یزنگ و بعد صدا یصدا

 :شکند یدر هم م

 آوردن فیمجد تشرجناب مهندس،مهندس -

 یاز لبخند م یساعت ،رنگ دنیبا د ریام یها لب

 گید انیم میمجد بدجور از هول حل دیحم.رندیگ

 :دهد یم تیرا با قاطع یجواب منش.افتاده است



من تموم که شد راس  یجلسه .دنیزود رس قهیده دق-

 !دیکن شونیساعت هفت راهنما

 قهیده دق نیتمام ا.گذرد یم یساعت شیبرا قهیدق ده

با دست پشت گردنش را .زند یرا قدم م یطوالن ی

کند و تمام  یسر به سمت سقف بلند م.کند یلمس م

 یسوخته  یکند تا جنازه  یتالشش را م

خودش در  یکس یمادرش و ب یپدرش،آوارگ

 .نشود ریرو دارد سراز شیکه در پ یقرار

 کیش شهیهم یبه اندازه .شود یوارد اتاق م دیحم

را  یشگیاما چهره اش انعطاف همپوش است 

 یقبل داریاز د شیپر واضح است که دلخور.ندارد

بابت  شبیدر تماس د شیصدا یحت.رفع نشده است

 .بود ینیقرار امروز هم پر از سنگ

رود  یشود به سمت او م یبلند م شیاز جا ریام

 :کند یدستش را به سمت او دراز م.

 دیخوش آمد-



 یکند و دست او را م یهمزمان تشکر م دیحم

 ینگاهش را دور اتاق مدرن و بزرگ او م.فشارد

 :چرخاند

 !یگفت جلسه دار تیمنش-

 شیپا کیو  ندینش یاو م یرو به رو یکاناپه  ریام

نگاهش را به چهره .اندازد یم گرید یپا یرا رو

 :دهد یم دیحم ی

 .بود یتلفن یجلسه  هی.داشتم تموم شد-

 :اندازد یباال م ییابرو دیحم

 !طور نیکه ا-

 ؟یچا ایقهوه -

 یجوان را م نیگرفتن حال ا یدلش کم دیحم

همان واژه است که  قایصرف شد دق یکلمه .خواهد

کند اما  یبه زبان آوردنش حالش را خوب م

آن  ریتواند از خ یاست که نم یزیمنافعش چ

 :دهد یمقابله به مثل نم یاجازه  استشیس.بگذرد



 قهوه -

به .کند یدر اتاق را باز م.شود یاز جا بلند م ریام

دهد و در حال بستن  یسفارشات الزم را م یمنش

 :دیگو یاتاق و برگشت به اتاق م

 اد؟یاز من بر م یخب چه خدمت-

 یکشد و بعد از کم یکتش را جلو م یلبه  دیحم

 :دیگو یمکث م

 یقرار در ادامه  نیپشت تلفن گفتم که ا شبید-

 بلمونق یقراره دفعه 

به  ریپ ریش نیا ازیحس ن.ندینش یکاناپه م یرو ریام

شود  یم یمیمال میاست که نس یهمان حس قایاو دق

 :وزد یوجودش م یو بر گدازها

 .میدیقبل به توافق نرس یدفعه  ادمهی-

سر  یلیخ یواد نیا یچون تو تو میدیبه توافق رس-

 .یسخت

 :دیگو یزند و خونسرد م یم لبخند



 ! هنوزم موضعم عوض نشده-

 :دهد  یسر تکان م یناراض دیحم

کنار  طتتیدادم با شرا حیمن ترج.دونم یم-

 قیکه ممکن تحق ییمن تا جا نهیا تیواقع.امیب

تو نتونسته با  یبه اندازه  یوارد کننده  چیه.کردم

فوق العاده دستگاه وارد کنه و بازار رو  طیشرا

 یدیو خر ید قبلقرار دا یتو نویا.رهیدست بگ یتو

اون  یمن عطا.یهم ثابت کرد میکه ازت داشت

 یسود باال یمقدار سهام مد نظر تو رو به لقا

 !بخشم  یواردات م

کند و  یچهره اش م ی نهیرا زم یتفاوت یب ریام

از سکوت او استفاده  دیحم.کند یمنتظر نگاهش م

 :کند یم

 !دارم یطیخودم شرا یفقط منم برا-

 !شنوم یم-



 نیاز ا دیکس نبا چیکنم ه یم دیکس،تاک چیه-

 یزیسهام چ یطور واگذار نیو هم یگذار هیسرما

 .آدما به من نیتر کینزد یحت.بفهمه

 :دهد یموافقت سر تکان م یبه معن ریام

از  یکیانتقال سهام من  یبرا.ستین یمشکل-

شما سهام رو به او اون .کنم  یم یدوستانم معرف

 .و اون فرد به من دیکن یمنتقل م

 یرا پر م دیصورت حم تیاز رضا یکمرنگ طرح

 یازیهمان پرتاب صد امت یگذار هیسرما نیا.کند

داشته و تا به حال  اجیبه آن احت یاست که در زندگ

راحت شدن  یبرا.اش فراهم نبوده است نهیزم

 :پرسد یشدن کار م یو قطع الشیخ

 م؟یشروع کن میتون یم یک-

کنار اتاق  یبه سمت قفسه .شود یاز جا بلند م ریام

 :دیگو یکشد و م یم رونیرا ب یکارتابل.رود یم

سهام مورد نظر .میذاریم یقرار هیهفته  نیا یتو-

بالفاصله من شما رو .دیکن یمنو به دوستم واگذار م



 طیرو باشرا داتشیکه تمام تول ینیبه اون شرکت چ

 یبا معرف.کنم یم یکنه معرف یفوق العاده واگذار م

با اون  دیدار لیتا هر اندازه که تما دیتون یمن م

 دیکه با دیفراموش نکن قطف.دیکارخونه قرار داد ببند

کارخونه تون انجام بشه و  قیثبت سفارش از طر

کار رو بدون اطالع  نیا دیکه دار ییشما یبرا نیا

 .سخته کمی دیدیکارخونه انجام م رانیمد

 یکند و کارتابل را از او م یدست دراز م دیحم

 .ردیگ

 :دهد یادامه م ریام

مورد هم باشه که  نیحواستون به ا دیدر ضمن با-

به دستگاه  ازیخودتون هم ن دیجد دیخط تول یبرا

اون قطعات و دستگاه ها بدون جلب  نیتام.دیدار

 !ستین یهاتون کار راحت یتوجه دور و بر

با .دده یقرارم شیپاها یکارتابل را رو دیحم

 :دهد یراحت جواب م یالیخ



دونم دارم  یمن م.نداره  ینگران یاون مساله جا-

 .کنم یم کاریچ

محصوالت  ریکند و با تصاو یرا باز م کارتابل

 .شود یمورد نظرمشغول م یکارخانه 

چشمانش .ستدیا یسرش م یباال بیدست در ج ریام

 یم یهاش را مهمان نفس راحت هیر.بندد یرا م

 .دهد یتکان م یدست شیبرا یخوش زندگ یرو.کند

 

 سوم  فصل

 

 یکشد تا گوش یجزوه را جلوتر م یلبه  دالرام

از چرخش استاد به سمت . بماند یمخف لشیموبا

 الیدان یبرد و با سرعت برا یبرد بهره م تیوا

 : کند یم پیتا

بهم که  یکه تو کارخونه کاغذها رو داد روزید»

موند و االن  فمیتو ک ینجوریهم فمیبذارم تو ک



 ادمیتو خونه  شبیچرا د. باهاشون اومدم  دانشگاه

 «بهت برشون گردونم؟ یننداخت

 یارسال م ییبا سرعت و پر از غلط امال جوابش

 :شود

مونم و تو  یدونستم صح خواب م یمن چه م بابا»

گفتم قبل از .یزنیم رنیزودتر از من از خونه ب

برم شرکت  یم میو مستق رمیگ یرقتنت ازت م

 «ریام

در  الیدان یشگیهم یحوصلگ یرا از ب لبخندش

دهد و نگاهش را در ظاهر  یکلمات قورت م پیتا

 یاش رو یدهد که نگاه جد یم یبه سمت استاد

نهال آرنجش را . خورد یتمام دانشجو ها چرخ م

 شیلب ها یبا انگشتانش رو. گذارد یم زیم یرو

 :کند یلب نجوا م ریپوشاند و ز یرا م

 کش اومده؟ شتین یکن یچت م یبا ک-

لب  ریکند و ز یاستاد استفاده م یتوجه یب از

 :دهد یجواب م



 .من لبخندم نزدم.چرت نگو-

 یکه اون چال ب یکرد یم هیگر یپس البد داشت-

 ؟یبود یبا ک نمیبنال بب.صاحب افتاد رو گونه ات

 شیدهد و لب ها یم هیتک یدالرام به صندل-

 :خورد ینامحسوس بهم م

 داره؟ یفرق-

اش  یصبر کند تا استاد به سمت صندل یکم نهال

 :برود

 یآره فرق م یمشغول گرهیاگه با اون آقا ج-

 !رو بده من توجهتو بده به استاد یگوش.کنه

 الیدارم با دان.تر از اون آقاهه ام گریج یکیبا -

 .کنم یچک م

کشد و  یچهره اش را به حالت چندش در هم م نهال

 : دیگو یدالرام از ته دل م

 !بابا ریبم-



نهال نگاهش رابه سمت . زنند یم رونیدانشگاه ب از

ها که  نیدهد و از فاصله اش با ماش یم ابانیچپ خ

 :افتد یشود به راه م یمطمئن م

کاغذها رو  یرس ینم ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م-

 !تمومه یساعت ادار! که الیبه دان یبرسون

 یها امیپ ادیبه . داردیمزمان با او قدم بر مه دالرام

 :کند یم یافتد و نچ یم الیدان یآخر و پر از کالفگ

هماهنگ نبودنمون دردسر  هی. دونم واقعا ینم-

 .شد یبزرگ

 فردا؟ یبمونه برا شهینم-

 یکه با سرعت از جلو ینیبوق ماش انیدر م یصدا

 :شود یگذرد گم م یم شانیپا

امروز به  دیها با یطراح نیا. گهید شهیظاهرا نم-

 .دیرس یم ریدست ام

 ه؟یشاک گه؟یم یچ الیدان-



زند و  یرا م ریدزدگ. رسند یدالرام م نیماش به

 :ستدیا یکنار در راننده م

 شی؟ فقط ناراحته که بدقول شده پ یچ ینه بابا شاک-

طرح ها  دنیرس یرو یلیخ ریام نکهیمثل ا. ریام

 ایب. گهیحاال ولش کن د. حساب باز کرده بوده

 !برسونمت

 یاورد و به ساعتش نگاه یمچش را باال م نهال

 :اندازد یم

 نکهیضمن ا.کتاب برم دیخر یبرا دیقربونت من با-

 رانیو ا پایها به محصوالت سا یشهر نییما پا

مثل شما از ما بهترون .میخودمون وفا دار یخودرو

 میتمام ارگانس میعروسکا بش نیا سوار. میستین

 .زهیر یبدنمون بهم م

که نه سرچشمه  ییها هیکنا نیاز ا یناراض دالرام

به سمت  یشان مشخص بوده و نه تمام داشت؛ کم

 :دهد یچرخد و نگاهش را به اطراف م یراست م



به مقدار  یروز به روزم تصاعد! یبامزه ا یلیخ-

 !شهینمکت افزوده م

زند و دستش را به سمت او  یم یلبخند کج نهال

 :کند یدراز م

. منحصر به فرد دارم یژگیو هیخدا رو شکر که -

 ؟یندار یکار

 !به سالمت-

 یرا باز م نیدالرام در ماش. افتد یبه راه م نهال

نهال  یرا باال گذاشته که صدا شیپا کیتنها . کند

 :کند یمتوقفش م

 دالرام-

قب عقب ع کهینهال در حال.کند ینگاهش م منتظر

 :دیگو یرود م یم

 یمن ببرم خونه  یطرح ها رو بد یخوا یم نیبب-

 فته؟یکه زبونم الل زبونم الل کاراش عقب ن ریام



و  دیگو یم یمسخره ا. افتد یبه خنده م دالرام

زند و در  یاستارت م. رود یم نیکامل داخل ماش

 نیوسط، حد فاصلش با ماش ی نهیکه از آ یحال

کند که رفتن به  یفکر م نیسنجد به ا یرا م یعقب

توانست  یم. هم نبود یبد یلیخ ی دهیا ریام یخانه 

 .باشد الیبه دان یکمک بزرگ

* 

خورد و دقتش را به صفحه  یم شیاز چا یکم ریام

پر از  شیبرا ل،یمیا نیآخر. دهد یلپ تاپ م ی

قطعات  یجواب مثبت کارخانه . است تیحس رضا

 .مجد دینامه و ثبت سفارش حم یبه معرف یدیتول

 شهیهم یخانه  یاش فضا یزنگ گوش یصدا

 یبدون آنکه نگاه راض. شکند یساکتش را در هم م

را به  یکند و گوش یاش را بردارد؛ دست دراز م

 .کشد یسمت خود م

 یروزها گه گدار نیاست که ا یمخاطب دالرام

. دهد ینشان م یاش خود یگوش یصفحه  یرو



 الیسخت تر از اعتماد دان یلیدختر خ نیاعتماد ا

 شیشدن ها کینزد لیدل نیبه هم دیجلب شده و شا

 .دلچسب تر است ریام یبرا

کرد که چشم انتظار  یگمان نم یوقت حت چیه

 یکینزد نیهر چند که ا. باشد یشدن دختر کینزد

 .مجد باشد دیرسوا کردن حم ی نهیزم شیبا پ

 یصورت م یبه گرم نشانیب یو احوالپرس سالم

گفت و  یاز شرمندگ یا هیدالرام با ته ما. ردیگ

 :دهد یرا ادامه م نشانیب یگو

 الیشما و دان یبرنامه ها کمیظاهرا من امروز _ 

 .رو بهم زدم

به سمت  بیشود و دست در ج یاز جا بلند م ریام

 :رود  یاتاقش م یپنجره 

 .افتاد قیبه تعو یبرنامه هامون بهم نریخت ول_ 

 .ستیاصال خوب ن نیخب ا-

 :زند یاتاق را کنار م یپرده  ریام



 .که شده یکار یول ستینه خوب ن_ 

 .ماند یمنتظر م ریکند و ام یمکث م دالرام

 ؟ یاالن خونه ا-

دارد و به ته  یپرده بر م یدستش را از رو ریام

 :کشد یم ششیر

 .خونه ام _ 

 :چدیپ یآرام دالرام در گوشش م یخنده  یصدا

 یریاالن طرح ها رو بگ یکن یپس اگه فکر م ـ

دم در  امیب شهیامروز جبران م یخراب کار کمی

 .خونه ات

 یم کیشود و چشم بار یثابت م شیدر جا ریام

 :کند

 ؟یینجایا_ 

 :کند یرا مظلوم م شیصدا یشینما دالرام

و شکنجه به  هیهر نوع تنب یو آماده  نجامیآره ا_ 

 ! امروز یجبران خراب کار



و تک خنده  ردیگ یسرش را به سمت سقف م ریام

 :زند  یم یا

 !باال ایب تییتو چا زمیر یم انوریپس تا من س_ 

 : ردیگ یجواب م عیسر

 ...برگرد دینه من با_ 

 .باال یایکنم راحت ب یهماهنگ م یبا نگهبان-

آن  نیما ب نهیکند و دست به س یدر را باز م ریام

شود و دالرام با  یدر آسانسور باز م.ستدیا یم

بالفاصله . ردیگ یلبخند در مقابل چشمانش قرار م

لب در حال لبخندش را به دندان  ریام دنیبعد از د

 یو در حال خارج شدن از آسانسور م ردیگ یم

 :دیگو

 ی نهیگز ییبایز یشرمنده هنوز تو عمل ها-

 .کردن اضافه نشده یشطرنج

 یمسرش را کج  یو کم ستدیا یم ریمقابل ام در

 :کند



 .نادم کیدالرام هستم .سالم -

. زند یدختر لبخند م نیا یو انرژ طنتیبه ش ریام

 یاو باز م یکشد و راه را برا یخودش را کنار م

 :کند

به جاش تو عمل ها، کوتاه کردن زبون االن داره -

تو تا پروسه شو  ایب.زنهیم یحرف اول رو تو پزشک

 .بدم حیبرات توض

شود و همزمان کوله اش را  یوارد خانه م دالرام

که  یریرو به ام.کشد یم نییشانه اش پا یاز رو

 :دیگو یدر حال بستن در است م

قصد نداشتم مزاحمت بشم فقط با خودم فکر کردم -

اگر امشب طرح ها به دستت برسه بهتر از  دیشا

 !فردا صبح باشه

دهد و  یدستش را با فاصله از کمر او قرار م ریام

را نشان  ییرایبه سالن پذ یمنته ریسم گریبا دست د

 :دهد یم

 .میکن یصحبت م-



 یمبل تک نفره  یرو.کند یم یتشکر کوتاه دالرام

بالفاصله به سمت آشپزخانه  ریام.ندینش یم یسلطنت

 :دیگو یچرخد و در همان حال م یم

 قهوه ؟ ای یچا-

 یرو خشک خشک هم م انوریمن س.زحمت نکش-

 !خورم

دالرام از تنها .دهد یلبخند زنان سر تکان م ریام

کند و نگاهش را دور تا دور  یشدنش استفاده م

فضا  نیاست که در ا یبار دوم.چرخاند یسالن م

سکوت سالن مجلل ابهتش را .قرار گرفته است

 .دهد ینشان م یاز شب مهمان شتریب

 یرا رو ینیس.گردد یدر دست بر م ینیبا س ریام

 یگذارد و مقابل دالرام م یوسط م زیم

 یکه به زبان م یدالرام هم زمان با تشکر.ندینش

قرار  شیپاها یکشد،رو یآورد کوله اش را باال م

 :کند یآن را باز م پیدهد و ز یم



 نیجام شوکران رو سر بکشم ا نکهیخب  قبل از ا-

 ینید یدم آخر نیبدم که حداقل ا لیرو تحو یامانت

 .به گردنم نمونه

اندازد و با  یم گرید یپا یرا رو شیپا ریام

را برانداز  شیدختر رو به رو ینگاهش سر تا پا

 :کند یم

 بیمراحل مجازاتتو به ترت یخوبه که خودت دار-

 .یهست یمتهم منصف.یکن یم یط

 :زند یم یکند و چشمک یسرش را بلند م دالرام

کنم بلکه دلت برام بسوزه و  یم ییدارم مظلوم نما-

 ،افتاده گهیسرت اتفاق د یفدا یبگ

شود و با سر به  یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 :کند یماگ ها اشاره م

 .سرد شد،زودتر بخور-

طرح ها را با .شود یم زیخ مین شیسر جا دالرام

از ماگ ها را  یکی. دهد یقرار م ینیفاصله  از س

 یبر م زیم یطرح ها را از رو ریام.دارد یبر م



دالرام .دهد ینگاهش را به آن ها م تیدارد و با جد

 یکند که صدا یماگش مزه م اتیاز محتو یکم

سر  جببا تع.کند یمتوقفش م یدنباله دار پرنده ا

 :چرخاند یکند و سرش را در جهت صدا م یبلند م

 ؟یدار یقنار-

اول به او و بعد .کند یبا مکث سرش را بلند م ریام

 یم حیکوتاه توض.کند ینگاهش نگاه م ریبه مس

 :دهد

 .ونیآره تو پانس-

دالرام از تعجب  یاست تا چشم ها یجمله کاف نیهم

سخت و سرد را  یپوسته  نیمرد با ا نیا.باز شود

 یماگ را رو  ف؟یلط یپرنده  نیچه به داشتن ا

 ریام.رود یگرداند و به همان سمت م یبر م زیم

 .کند یبا نگاهش او را دنبال م

وسط  یبزرگ و فوق العاده  ونیمقابل پانس در

کم  ییبایبه خاطر ز ونیپانس نیا.ستدیا یسالن م

هم توجهش را جلب کرده  یشب مهمان رشینظ



آن مانع از  یو شلوغ یاما ظاهرا جو مهمان.بود

شود  تا بلکه   یخم م یکم.شده بود  شترشیدقت ب

 ی هپرند دنیاز د.کند دایها را پ یقنار دیشا ای یقنار

درختچه لبخند  کی یشاخه  یرو یزرد رنگ

 یدوباره صدا.کند یرا پر م شیلب ها یروزیپ

 یلب ریجان ز یشود و دالرام ا یبلند م یقنار

که از پشت سرش بلند  ییبا صدا. کند  ینثارش م

 :پرد یشود از جا م یم

 !یپس به پرنده ها عالقه دار-

 چیه یاز پشت سرش و ب قایکه دق ییاز صدا دالرام

بدون .خورد یرسد جا م یبه گوش م یفاصله ا

 یکند و جواب م یآنکه برگردد خودش را بغل م

 :دهم

متاسفانه تو خونه  اونقدر همه  یعاشقشونم ول_ 

وقت  چیموجودات جبهه دارن که ه نینسبت به ا

 .مینداشت یپرنده ا چیه

 ؟ یهست یعاشق چ گهید-



سوال اصال  نیا تیاست اما ماه یعاد ریام لحن

 نیتر نانهیدر خوش ب یحت.باشد یتواند عاد ینم

پا  کی یاست تا دالرام رو یکاف نیهم.حالت

 ینم یلزوم.ستدیاو با یرو به رو قایبچرخد و دق

 دیسوال سرخ و سف نیدختر ها از ا ی هیمثل بق ندیب

 :دیگو یپس راحت م.شود

ازت گذشته و حواست  یواقعا موافقم که سن_ 

 . یدختر بپرس هیسوال رو از  نیا دیکه نبا ستین

ساده جواب  یتونست یسوال من ساده بود تو هم م-

 ای، یالی،عاشق پسر دان یعاشق بابات یمثال بگ.یبد

 یو بگ یاریدر ب یلوس باز گهید یمثل دخترا

  یدونم هالک گل رز یچه م یعاشق اتاقت

حرف او قطع .آورد یکف دستش را باال م دالرام

 :دهد یشود و او ادامه م یم

 هیمثل بق المیمن عاشق بابام هستم ،عاشق پسر دان_ 

خونمون و  اطیعاشق ح یول ستمیدخترا لوس ن ی

 گل نرگسم 



 یفرستد و ادامه م یباال م طنتیرا با ش شیابرو

 :دهد

هم هستم که گفتنش از  گهید یزایچ یلیعاشق خ_ 

 از دنشیحوصله من و شن

 .تو خارج  ی حوصله

که  ییکشد و با لب ها یم ششیبه ته ر یدست ریام

خودش .ماند یم رهیشده به صورتش خ یمنح یکم

دختر پر  نیداند چرا اما وقت گذراندن با ا یهم نم

 .را دوست دارد طنتیاز ش

کنم بگم عاشق  یکنجکاو دیمن االن با عتآیخب طب -

 !پرسم یاما من نم ییزایچه چ

 یبا خنده و متعجب م.پرد یدالرام باال م یابروها

 :پرسد 

 ؟!چرا اونوقت _ 

 :زند یاو م ینیبه ب یبا انگشتش ضربه ا ریام



تا تهش به  یرو داد حاتیاون توض قایچون تو دق_ 

اما اونقدر دستت . یمن بخند یسوال و کنجکاو

به هدفت  شتریب دنیمن رو هست که با پرس یبرا

اش را  ینیب یمصلحت یدالرام با اخم. نرسونمت

 : ردیگ یم

 .باشد یهنر نم دل شکستن_ 

دهد و بعد با  یسر تکان م یچند بار دییبه تا ریام

 :کند یسر به سالن اشاره م

 . کرد خیقهوه هامون _ 

 چیه یاندازد و ب یم ونیبه پانس ینگاه آخر دالرام

 ریام.افتد یبه سمت سالن به راه م یحرف اضافه ا

تنها .افتد  یفاصله پشت سر او به راه م یهم با کم

 یب.افتد  یم یزیچ ادیچند قدم رفته اند که دالرام به 

 :چرخد یمقدمه به پشت م

 ... ریام گمیم_ 

 یزیدو قسمت سالن است چ نیب یکه فاصله  یا پله

برخورد .کند یاست که دالرام اصال به آن دقت نم



شود  که محکم به  یپله باعث  یبا لبه  شیپشت پا

اراده کف هر دو  یب.برخورد کند ریام ی نهیس

و  ندینش یم ریام ی نهیس یو رو دیآ یدستش باال م

در  زیهمه چ.شود یدور کمر او قفل م ریدست ام

 هیافتد اما هر دو چند ثان یاتفاق م هیاز ثان یکسر

در آن قرار گرفته اند  یکه ناگهان یتیدر شوک موقع

 .مانند یم

کف هر دو .کند یم تشانیبه وضع ینگاه دالرام

گرم شده و تپش قلب  ریدستش از حرارت بدن ام

از دستانش به وضوح قابل لمس  یکی ریز ریام

فشار دست .دهد یبه خودش م یتکان کم جان.است

 یموضع نم رییامکان تغ ریام یشده  یحلقه 

 شهیمثل هم.اندازد یبه صورت او م ینگاه.دهد

 .کند یطور فکر م نید دالرام ایشا ایو  ستین

 ؟یدستتو بردار شهیم ریخوبم ام-

مکث  یلحظه ا.دیآ یجمله به خودش م نیاز ا ریام

خودش هم .کشد یکند و بعد دستش را عقب م یم

و  تیاز وضع نانیچرا به محض اطم دیفهم ینم



 یدر هم م شیابروها.دهیسالمت دالرام عقب نکش

 :دیگو یتند م یشود و کم

 ! ییسر به هوا یلیخ_ 

انگار الزم .دارد  اجیاحت یو سرد یتند نیبه ا انگار

حال و روزش به  رییدارد که به خودش بفهماند تغ

به  یکیدالرام است نه از حس نزد یدقت یخاطر ب

 .دختر نیا

کند  یم یکند و سع ینم یاو توجه یبه تلخ دالرام

تفاوت به نظر برسد  یب نشانیب یفضا فیتلط یبرا

: 

که من سر به هوام و تو  میفکر کن ایب.موافقم _ 

 .یکرد تیرو رعا یطول یفاصله 

 :دهد یبعد متفکر ادامه م و

 ؟ یگرفت کاینامتو آمر یگواه_ 

و با  تیبا جد.خندد یاو نم یاصال به شوخ ریام

 یدالرام به راه م.کند یاشاره م ریمس یچشم به باق

 یلحظه ا یبرا.ستدیا یم شیاو بر سر  جا.افتد 



باز  یبعد از کم.دهد یهم فشار م یچشمانش را رو

 .شود یاو م ی رهیکند و از پشت خ یم

 

**** 

زند و دستش را  یرا م نشیماش ریدزدگ دالرام

 :گذارد یدر آن م یرو

 . خوام یطرح ها معذرت م دنیرس ریبازم بابت د_ 

او نگاه کند کوتاه جواب  یآنکه به چهره  یب ریام

 :دهد یم

 .ستیمهم ن_ 

 ینگاه را به صورت او م نیآخر دالرام

حرف اضافه  چیه یدهد و ب یتکان م یسر.اندازد

 .ندینش یپشت فرمان م یا

 یفرو م بشیهر دو دستش را داخل ج ریام

 یدهد و ب یاو م نیماش رینگاهش را به تا.کند

خواهد  یدلش م.شود یصبرانه منتظر رفتن او م



دختر هر چه زودتر از مقابل چشمانش دور  نیا

خواد اتفاق لحظات قبل کامال از  یدلش م.شود

که بدن دالرام را لمس  یدست.حافظه اش پاک شود

دالرام  نیماش.شود یب مشت میکرده داخل ج

 .خورد یاستارت م

 .لرزد یم ریام بیداخل ج یگوش

دهد تا  یم نییسمت او را پا ی شهیش دالرام

 .کند یخداحافظ

مکالمه اش توجه .کند یتماس را برقرار م ریام

 .کند یدالرام را جلب م

 ؟ یچ...خودمم-

زند که دست دالرام به  یم ادیرا چنان فر یچ و

 رهیشود و بدون پلک زدن خ یدور فرمان خشک م

 . ماند یاو م ی

 ست؟ین یمگه تو اون خراب شده کس-

 :زند یلب م دالرام



 شده؟  یچ_ 

 شنود یرا فقط خودش م شیصدا

 :فرستد یم شیدستش را با حرص داخل موها ریام

 .رسونم  یاالن خودمو م_ 

قدم .چرخد یتوجه به حضور دالرام به پشت م یب

 یرا محکم و بلند به سمت آسانسور بر م شیها

است که  یتنها کار نشیماش چیبرداشتن سوئ.دارد

 .قصد انجام آن را دارد

 :شود یبلند م یکاف یبه اندازه  نباریدالرام ا یصدا

 .رسونمت یمن م_ 

داند  ینم. شود یبا سرعت از پارک خارج م دالرام

 ختهیطور به هم ر نیرا ا ریافتاده که ام یچه اتفاق

 نیاست که ا تیاما هر چه هست آنقدر پر اهم. است

را رد نکرده و با سرعت همراهش  شنهادشیمرد پ

 .شده است



ـ : اندازد  یبه پشت سر م یبغل نگاه ی نهیآ از

 ؟ میبر دیکجا با

کم  یشانیپ یآنکه فشار دستان مردانه اش از رو یب

را به  یاعصاب و روان مارستانیکند؛ کوتاه نام ب

 .آورد یزبان م

 یرگه ها. کند یچشم نگاهش م یاز گوشه  دالرام

اش بر اثر  رهیپوست ت یبرجسته و سبز رنگ، رو

. کند یم ییاز قبل خودنما شتریفشار دستانش ب

پنجره قرار  یاز آرنج خم شده و لبه  گرشیدست د

 یم یحیزند و نه توض یم ینه حرف. گرفته است

 طیشرا نیدهد و دالرام ابدا دوست ندارد در ا

 نیآنقدر در ا ریهر چند که ام. بخواهد یحیضتو

مدت خودش را کم حرف و تودار نشان داده که 

کوتاه نه چندان  یجمله  کیمطمئنا جوابش هم در 

 .شود یواضح خالصه م

زند و او با  یراهنما م یدگیبر نیقبل از اول دالرام

 : دیآ یدو رگه به حرف م ییصدا



  یبر میمستق دیبا  ـ

کند و با  یدور برگردان را با مهارت رد م دالرام

 دیتهران که نبا یـ  به بچه : دهد یآرامش جواب م

تا از راه در  ینیمنتظر بش دیبا.از کجا بره یبگ

 روها با حداقل زمان به مقصد برسونت 

 ینه لبخند. دهد ینشان نم یعکس العمل چیه ریام

با . مخالفت یاز رو یو نه اخم تیرضا یاز رو

که به جنگ  یزده و با همان دست خی یهمان چهره 

دالرام . ماند یم رهیرفته به رو به رو خ یشانیپ

با  ریدهد و مس یپدال گاز فشار م یرا رو شیپا

 . ودش یاو کوتاه م یمجد برا دیدختر حم یهمراه

. رندیگ یم دنیبه دو هیشب یحالت ریام یها قدم

دارد تا به او  یقدم بر م یشتریدالرام با سرعت ب

شده  ادهیپ ریام نیبه محض پارک کردن ماش. برسد

ماندن به او نداده  ایبر رفتن  یمبن یحیتوض چیو ه

دهد بماند و  یم حیترج  طیشرا نیبود و دالرام در ا

که  یدر خواست.ندیبب ریام یتنها عضو خانواده 



کرده بود و طبق معمول جواب  ریاز ام کباری

 .نگرفته بود یواضح

 یم یرساند و سؤال یم رشیخودش را به پذ ریام

شنود مطمئنا قانعش نکرده است  یکه م یجواب. کند

کند  یگردنش م یدستش را از پشت حلقه  کیه  ک

 یسالن م یتمرکز به انتها و انتها یو نگاهش را ب

 .دهد

 یاش م یچند متر یدر سکوت با فاصله  دالرام

. ردیگ ینظر م ریرا ز فیمرد بالتکل نیو ا ستدیا

 یگذرد و باز به سمت یاو هم م یاز رو رینگاه ام

سالن  یبه انتها شیبعد قدم ها یکم.چرخد یم گرید

نخورده که  یدالرام هنوز تکان. شود یبرداشته م

 :دشو یسالن بلند م یاز ابتدا یبلند یصدا

 ! ینینائ یآقا_ 

چرخد و دالرام هم  یپا م کی یبا سرعت رو ریام

 کهیدو پرستار در حال. کند یبه همان سمت نگاه م

را گرفته اند او را  یسال انیبغل زن م ریز کیهر 



است که زن  یدر حال نیا. آورند یبه سمت آن ها م

از  شیبازوها دنیکش رونیب یتمام توان خود را برا

کند  یتقال م. برد یحصار دست پرستارها به کار م

بذار برم . دیـ ولم کن:  کند  یو بلند بلند اعتراض م

 .دینگهم داشت نجایمنو ا یچ یبرا.کار دارم .

گذرد و خودش را  یمقابل چشمان دالرام ماز  ریام

از پرستارها  یکی. رساند یبه سرعت به آن ها م

رود و زن  یکنار م یاعتراض ایمقاومت  چیبدون ه

 .سپارد یم ریرا به ام

دالرام اصال کار  یبرا رینسبت زن به ام صیتشخ

 ...رفتارش  لیاما دل ستین یسخت

زن با .کند یبا نرمش زن را با خود همراه م ریام

 یآورد و با لحن یسرش را باال م دهیچروک یصورت

 :دیگو یم ریملتمس رو به ام

دو تا خانم معلوم  نیا. یآقا خوب شد تو اومد ـ

خوان به زور  یبا من دارن که م یچه دشمن ستین



رفتن  یدیکه تو رس نیاما هم.ببرن نجایمنو از ا

 ؟ یدیکنار د

که از  ییکه سخت شده و با چشم ها یبا فک ریام

 یسرخ رنگ پر شده جواب زن را م یرگه ها

 :دهد

 .کنم یدشمنات رو قطع م یقلم دست و پا_ 

 :دیگو یبا ذوق م.خندد یکودکانه با صدا م زن

مادرت نگهت  یخدا برا.جوون  ینیبب ریخ یاله_ 

 .یکه چقدر کمکم کرد گمیبه سبحان م. داره

 یفهمد اما پرش گر گرفتگ یرا نم لشیدل دالرام

 .باشد یکه عاد ستین یزیچ ریام یچهره 

کند و با سر به دو  یرا باز م یدر اتاق ریام

کند اشاره  یشان م یکه با فاصله همراه یپرستار

 . ندیایجلوتر ن نیکند که از ا یم

در تالش  انیدالرام از م.شود یبا زن داخل اتاق م 

به . ندیب یزن را مخواباندن زن و امتناع  یبرا ریام



آرام به سمت  یدهد و با قدم ها یم یتکان شیپاها

 :شود یصداها واضح م.رود یاتاق م

 یپس چرا منو آورد ؟یکن یکمکم م یمگه نگفت ـ

 ؟ نجایا

از پنجره .شب  گهیاالن د یکنم ول یکمکت م-

   کهیتار نیرو بب رونیب

و نگاه متاثرش را  ستدیا یدر چارچوب در م دالرام

 .دهد یم ریبه تالش ام

 یو ملتمس م ندینش یتخت م یرو یبا سخت زن

 :دیگو

 .شهیم ریبه خدا د شهیم ریتا فردا د_ 

 یو آب یکیپالست یها ییدمپا.شود یخم م ریام

 چیه نباریآورد و ا یاو در م یرنگ را از پا

هر دو . ستدیا یصاف م.دهد یبه او نم یجواب

دهد و با  یزن قرار م یشانه  یدستش را رو

 :دیگو یاما قاطع م متیمال

 نشه رید دمیمن قول م شهینم رید ـ



تکان . کند ینامطمئن نگاهش م یبا نگاه زن

 یتخت دراز م یدهد و رو یبه سرش م یکوچک

 .کشد

خورده به سمت در  وندیکه به هم پ ییبا ابروها ریام

 یکنار م یدالرام خودش را کم.رود یاتاق م

آنکه  یگذرد ب یاز کنارش م کهیدر حال ریام.کشد

 :دیگو یاندازد م یبه چهره اش ب ینگاه

تا من برم  یبمون ششیپ یتون یتهران م یبچه _ 

 ؟ نمیخراب شده رو بب نیا سیرئ

دالرام وقت کند جواب بدهد از کنار او  نکهیاز ا قبل

 . برد یگذرد و نگاه دالرام را با خودش م یم

دالرام چشمانش را .شود یسالن گم م چیدر پ ریام

. اوست ی رهینگاه زن خ.دهد یبه داخل اتاق م

 نیشناختن ا یبرا ییکرده،گو کیچشمانش را بار

 .کند یدختر ناشناس تالش م



زند و قدم زنان وارد  یم یمصلحت یلبخند دالرام

 رهینگاه خ ریو ز ستدیا یکنار تخت م.شود یاتاق م

 :  دیگو یزن م ی

 ؟ دیشما االن خوب ـ

را که  دشیسف یآورد و موها یدستش را باال م زن

 یروسر. زند یدارد کنار م یاهیاز س یرد اندک

 ریسرش جا خوش کرده و گره آن ز ینامرتب رو

 :اش قرار گرفته  یاستخوان یگونه 

 ؟ یهست یتو ک ـ

سر زن  یکوچک باال ینگاهش را تا تابلو دالرام

 یبه نام دکتر و نام تخصص.فواد میمر.آورد یباال م

دهد  ینم یتینام زن قرار گرفته اهم ریکه ز یماریب

 مریآلزا تیدر نها یبا هر اسم تخصص مریآلزا.

که باشد باز هم  یاست و معالجش هر دکتر مجرب

لحن و نگاهش . درد وجود ندارد نیا یبرا یدرمان

 :کند یم یرا خودمان



 یکه م ییهمراه اون آقا. خانم من دالرامم میمر ـ

 خواد کمکتون کنه 

 ؟ یکمکم کن یخوا یتو هم م ـ

. اندازد یآرام انگشت م.شود یخم م یکم دالرام

کند و با دقت و منظم  یزن را باز م یگلو ریگره ز

 :زند یگره م شیگلو ریز

 یکمک منو قبول م. خوام کمکت کنم یآره منم م ـ

 ؟ یکن

 :دیگو یم دیو با سرعت و ام ردیگ یجان م میمر

 .کنم  یآره قبول م ـ

 یترس م یآورد و با کم یم نییپا یرا کم شیصدا

 :دیگو

اگه تو و اون .کنن  یخوان منو زندان یم نجایا ـ

تونم به موقع فرار کنم و برم  یم دیپسر کمکم کن

 .کمک سبحان

 ـ سبحان شوهرت ؟: زند یتلخ لبخند م دالرام



برن به  دیشا.بدونن  دینبا نایا یول. آره شوهرمه  ـ

زود از  دیمن با. خبر جاشو بگن یاون از خدا ب

 نیاون آدم ع.برم تا به سبحان بگم فرار کنه  نجایا

 یم یکار هی.پول داره آدم داره .مونه  یم طونیش

 .کنه که سبحان بسوزه 

 :دهد یملتمس ادامه م یلحن با

پسر نه ساله  هیتو بگو اگه سبحان بسوزه من با  ـ

 کنم ؟ کاریچ کریو پ در یشهر ب نیا یتو

زن  نیدستان ا انیکند قلبش در م یحس م دالرام

 یتکان م یرا به سخت شیلب ها. شود یفشرده م

 :دهد 

اون . کنه  تیتونه تو و شوهرتو اذ یکس نم چیه ـ

 . اون مراقبته. ذارهیبود نم شتیکه االن پ یمرد

 ؟یـ مطمئن: پرسد  یبا شوق م میمر

 !مطمئنم ـ

از  شتریزن ب نیداند چرا اما دوست دارد به ا ینم

 :بدهد  دیام نیا



رو که بخواد سبحان تو  یاون.  ذارمیتازه منم نم ـ

 !کنم یم چارهیکن ب تیرو اذ

دالرام با .افتد یزن با آرامش بر هم م چشمان

زن  نیچه بر سر ا.شود یزن م ی رهیافسوس خ

 آورده بودند؟

. شود یو به سمت او دراز م دیآ یزن باال م دست

کند و  یاندکش را با تخت پر م یدالرام فاصله 

: ردیگ یم فشیدست ظر انیدست لرزان او را در م

 ن؟یخوا یم یزیچ.خانم  میـ جانم مر

کند و با  یمتکا بلند م یاز رو یسرش را کم زن

 :کند یمرتعش نجوا م ییصدا

به سبحان گفتم گوش نکرد تو گوش بده  گمیم_ 

 باشه ؟

او که شباهت  یدلسوزانه به چشمان شکسته  دالرام

 .کند یدارد نگاه م ریبه چشمان ام یفوق العاده ا

 خطرناکه  یلیخ.اون آدم خطرناکه  -



 یکه از پشت سر به گوش دالرام م ییپاها یصدا

 یجواب دادن را از او م یخورد؛ امکان ادامه 

از  یکیرا همراه با  ریام. چرخاند  یر مس.ردیگ

رود و  یپرستار به سمت تخت م. ندیب یپرسنل م

 .کند یتخت صاف م یرا رو میدست مر

خبر  یصد بار نگفتم سر تو ننداز ب ؟یباز تو اومد-

 ! من؟ یتو خونه  ایب

 میمر یبه حرف ها یتیآنکه اهم یجوان ب پرستار

پنبه را چند لحظه . دهد یرا انجام م قیبدهد؛ تزر

به  ییدارد و نگاه گذرا ینگه م قیتزر یجا یرو

 .اندازد یم میمر یصورت جمع شده 

 یم میخودش را به تخت مر ریاز رفتنش ام بعد

دهد و  یآن قرار م یدستش را لبه  کی. رساند

هم  یـ چشماتو بذار رو: شود یاو خم م یرو

 . یخسته شد یلیامروز خ

که انجام شده  یقیحال و تحت تاثیر تزر یب میمر

 :چرخاند یبود سرش را به سمت او م



 یدختره م نیآخه ا.خوشحالم .که  ستمیمن خسته ن_ 

 .کنم نجاتش بدم دایخواد کمکم کنه تا سبحانو پ

 :زند یم خیشود و نگاهش  یفشرده م ریام فک

  یبخواب دیاالن با یخب ول یلیخ ـ

گذارد و  یهم م یروخواب آلود چشمانش را  میمر

 :کند یباز م

مونم چه  یمن دست تنها م. یریبخوابم تو م ـ

 ...از پس اون   یجور

 یدست ها.شود یکامال بسته م نباریا چشمانش

گردنش باال  ریرو اندازش را تا ز ریام یمردانه 

 یرا کم میمر یشانیشود و پ یخم م یکم.کشد یم

لبش را تا کنار صورت او .بوسد یم یطوالن

 :کند یدهد و نجوا م یحرکت م

 راحت بخواب .جام  نیبخواب من هم_ 

 یدرام بر م نیا ینگاهش را از رو دالرام

مادر و پسر  نیا یرابطه  انیو م نجایماندنش ا.دارد

 :دارد یبه عقب بر م یقدم.مورد بود یب یادیز



 .مونم یمنتظرت م رونیمن تو سالن ب ـ

به سمتش  یگوشه  چشم یحت. دهد ینم یجواب ریام

دارد و  یرا بر م یبعد یدالرام قدم ها.اندازد  ینم

 .شود یاز اتاق خارج م

دهد و  یقرار م دیحم یدستش را پشت صندل ایبرد

در مورد  گریبا دست د ستادهیدر همان حالت ا

قرار گرفته؛  زیم یرو دیکه مقابل حم یستیل

 یو راض قیدق دیحم. دهد یالزم را م حاتیتوض

 حاتیتوض. است ایو متوجه  برد ستیل ی رهیخ

 دیسالن تول یها نهیدر رابطه با هز ایجامع برد

راحت  یگذار هیسرما نیرا بابت ا الشیخ د،یجد

 .کرده است

در دو طرف لبش  یچیانگشتش را به حالت ق دو

 حاتیتوض نیقرار داده و منتظرتمام شدن آخر

 :است

 ی نهیمونده هز یباق ی نهیعمو االن تنها هز دینیبب-

کمپوت که خب چند تا از طراح  دیجد یها یقوط



مسئله  نیدارن با سرعت ا الیهامون همزمان با دان

 نهیطرح ها هز دییبه محض تا. کنن یرو هم حل م

 یو اگه مشکل خاص شهیکار هم حساب م نیا یها

قسمت هم کامال راه  نیا ندهیتا ده روز آ ادین شیپ

 .شهیم یانداز

 یم یسرش را چند بار تکان کوچک یراض دیحم

 :کند یدهد و متفکر سؤال م

 ی؟ مشکل خاص یچ دیجد یروهایتو استخدام ن-

 ؟ ستین

 یراحت جواب م یالیو با خ ستدیا یصاف م ایبرد

 :دهد

.  ازهین روین ییچند تا جا به جا هیالبته .ستینه ن-

 یو با سابقه رو با کارگرها یمیقد یکارگرها دیبا

 دیجد یباشه دستگاه ها یهر چ. میجا به جا کن دیجد

 .به آدم با سابقه داره ازین

 :شود  یمشغول امضا کردن برگه ها م دیحم



 یم الیکه دان ییفقط حواست به قراردادها.خوبه-

 ادیگند زدن رو ز ی نهیکه زم یدون یم. بنده باشه

 .داره

را راحت کند  دیحم الیکند تا خ یدهان باز م ایبرد

 دیدست حم ریز یکه با جا به جا شدن پرونده 

زده  رونیپوشه ب ریاز ز یکاغذ. کند یسکوت م

ثبت  یبرگه .کامال آشنا است ایبرد یاست که برا

. کاغذ مشخص است ییفقط قسمت باال. سفارش

 تیشد نوع فعال یپرونده جا به جا م یاگر کم دیشا

 ...اما   شدیو نوع درخواست کال هم مشخص م

سکوت او و البته کاغذ  لیآن که متوجه  دل یب دیحم

 :پرسد یم دیشود؛ با تأک زیم یرو

 ایگفتم برد یچ یدیشن-

را  دیقبل حم یکند تا جمله  یرا متمرکز م فکرش

 یبا جمله ا.شیها یدقت یو ب الیدان. اوردیب ادیبه 

 .کند یرا راحت م الشیمختصر خ



 یشما کار. خب من برم. حواسم هست عمو-

 د؟یندار

 !به سالمت-

 چیه شیقدم ها. رود یبه سمت در اتاق م ایبرد

و در جا  ستدیا یم دیبا ترد. به رفتن ندارند یلیتما

 عمو دیـ ببخش: چرخد یم

 .کند یکند و منتظر نگاهش م یسر بلند م دیحم

 یرا م شیابرو یبا انگشت اشاره، باال ایبرد

 :خارند

. وقته فکر منو مشغول کرده یلیهست خ یسؤال هی-

دستگاه ها رو  ینینائ ریاز ام نباریچرا ا نکهیا

 د؟ینکرد یداریخر

 هی ریکه ام دیدیفهم الیکردم اول تو و دان یفکر م-

 .مدت وارداتش رو متوقف کرده

 یمنته. گفت الیاتاق دان یاون روز تو نویبله ا-

کار  یبرام جالب بود بدونم با کدوم شرکت واردات

 .پر منفعت باشه یکه  به اندازه قرارداد قبل دیکرد



 یبا سو ظن م.کند یچشمانش را تنگ م یکم دیحم

 کنه؟ یهم م یـ فرق: پرسد

 یکنجکاو کیسؤال را  نیخندد تا ا یم یمصلحت

 :جلوه بدهد

با .خب من برم .سوال بوده هیصرفا .ینه چه فرق-

 اجازه 

همزمان . دارد یبه سمت در اتاق قدم بر م ایبرد

 یمنش یصدا. شود یبلند م دیتلفن اتاق حم یصدا

ـ جناب مهندس : کند یتلفن اتاق را پر م فونیآ یرو

 .آوردن فیتشر یامیص یآقا.

 .دیکن شونییراهنما-

. کند یپرد و در اتاق را باز م یباال م ایبرد یابرو

تقه زدن به  یکه برا یدست. پشت در است یامیص

سالم و . افتد یم نییپا ایبرد دنیدر باال آمده؛ با د

 یامیص. افتد یاتفاق م نشانیب یرسم یاحوالپرس

 دهیبه دنبالش کش ایشود و نگاه برد یوارد اتاق م

 نیا. کشد یم دهانشبه دور  یدست ایبرد. شود یم



. است یعاد ریغ یبه طور خاص زیروزها همه چ

روز در هفته حضور دارد؛  کیکه فقط  یدیحم

تمام روزها در کارخانه  و در دفتر خود  بایتقر

 یلیخ دیبخش جد یدستگاه ها نیتأم. مشغول است

از  یقرار داد خاص چیه. انجام شده است یعاد ریغ

است و حاال  هنگذشت الیدان ایدست او و  ریز

شرکت که معموال  کی هیپا لیوک یامیحضور ص

 نیا.چهار شنبه در شرکت حضور داشت یروزها

 زیدر ظاهر چ دیشنبه شا کیحضور در روز 

تواند  ینم عتایطب طیشرا نیبا ا یول ستین یبیعج

 .هم باشد یعاد یلیخ

 شده؟ یزیمهندس چ-

کند و  ینگاه م دیحم یخوش بر و رو یمنش به

 :دیگو یم یجد

 شده باشه؟ یزیقراره چ-

 یزمزمه م یدیاندازد و ببخش یم ریسر به ز یمنش

 یماند و بعد از کم یاو ثابت م یرو اینگاه برد.کند



متعجب سر بند  یمنش. دارد یبه سمت او قدم بر م

 کی. ستدیا یم زیم یقدم کیدر  ایبرد.کند یم

به سمت  یدهد و کم یقرار م زیم یدستش را لبه 

 :پرسد یم یجد یارام ول.شود یاو خم م

دو هفته چند بار اومدن  نیتو ا یامیمهندس ص-

 شرکت؟

ـ : پرسد یخورد و هاج و واج م یجا م یمنش

 چطور مهندس؟

شود  یم کیبه هم نزد یکه کم ایبرد یابروها

 :دیآ یم یحساب کار دست منش

 شیپنج بار نه نه ش دیشا.دونم ینم قیبه خدا دق-

 .بار

که ».ردیگ یفاصله م زیبال فاصله از م ایبرد

دفتر  یو به سمت خروج دیگو یلب م ریز «نطوریا

 .در هم و برهم بود یادیپازل ز نیا. رود یم

که پشت پلک بسته اش را احاطه  ییحس روشنا از

نگاهش . کند یچشمانش را باز م یکرده است ال



ربع مانده  کی.ندینش یم وارید یساعت رو یرو

دارد که امروز هم به  نینشان از ا نیبه هشت و ا

اش  یزیعادت سه روز گذشته دست از سحر خ

که سه شب تا  یکس یهر چند برا.برداشته است

اش  یذهن یها یریرفته و با درگ هخود سحر را

 یروزمرگ یشگیبوده و روزها در غالب هم ریدرگ

 اتیدر ادب یگمشده ا یبودن واژه  زیکرده سحر خ

 . است

نه . است یگریجور د زیشب است که همه چ سه

برنامه  نکهیافتاده باشد نه ا یبد دیآنکه اتفاق جد

همان  زینه ،همه چ. نرفته باشد شیخوب پ شیها

و  یسخت.ستیاما او باز هم خوب ن دیاست که با

است که سال هاست اتفاق  یزیآن سنگ چ یسرد

آن تخت مدت هاست که مهمان تن . افتاده است

رنگ و  زیهمه چ روزها نیا...اما  شدهمادرش 

ها پر رنگ  یبد یهمه . نو بودن گرفته است یبو

رنگ  نیا انیتر در چشمش رنگ گرفته و او در م

 .شده است الیخ یرا ب زیهمه چ یسرد، گرم یها



را کامل به سمت مخالف نچرخانده که  گردنش

با فاصله از  یصندل یسحر رو. زند یخشکش م

 شیزانو یآرنجش را رو. تخت او نشسته است

نگاهش دلتنگ و . آن یقرار داده و چانه اش را رو

با  ریام. او دوخته شده یبا لبخند به صورت شوکه 

 یاز خواب آن را پر کرده م ییکه رگه ها ییصدا

 ؟یینجایتو ا ـ: پرسد

شود و قدم زنان  یاز جا بلند م. خندد یآرام م سحر

 : ندینش یتخت او م یو لبه  دیآ یبه سمت تخت م

 ام؟ نجایکه ا ستیمعلوم ن یعنی-

 یهم فشار م یچشمانش را رو یلحظه ا یبرا ریام

سه روز  ریهنوز فکرش درگ.کند یدهد و بعد باز م

است که  یمادر ریهنوز هم فکرش درگ.است شیپ

و چه بد که .گشت  یبه دنبال سبحان م الشیدر خ

در  یحضور کم کیدغدغه ها  نیتمام ا انیدر م

هرگز  دیکه نبا یکم کی.نظرش خاص آمده بود

خبر  یآمدن ب.بس است شیها برا نیهم.شدیم یلیخ



 یآشفته بازار اضافه کار نیا انیسحر آن هم در م

 .بر افکارش است یبد

را که نامرتب  شرتشیکشد و ت یرا باال م خودش

 :کشد یتاج تخت افتاده به سمت خود م یرو

 ؟یاومد یک-

او  ی نهیس یکند تا نگاهش رو یم یسع سحر

 یکند تا دستش به سمت موها یتالش م.ندیننش

کند  یم یسع. دیایاش باال ن یشانیپ یپخش شده رو

 یپا ریرا ز تشیفاصله اش را حفظ کند و شخص

 :قرار ندهد رینخواستن ام

اومدم شرکتت زنگ زدم به  یداشتم م.ستین یلیخ-

زنگ زدم خونه کمال گفت  یجواب نداد تیگوش

 ینیشده که مهندس نائ یچ نمیاومدم بب.یهنوز نرفت

 یصحنه  هیوقت صبح تو خونه شه که با  نیما تا ا

 .نادر رو به رو شدم



 یکند و از رو یرا از گردنش رد م شرتشیت ریام

 یحس یسوالش پر از ب.شود یتخت بلند م

 .صرفا سوال است و بس.است

 ؟یصبحانه خورد-

ـ جا دارم : زند یلبخند م  یمهمان نواز نیبه ا سحر

 .دوباره هم بخورم

دهد و به سمت  یپشت به او سر تکان م ریام

 .رود یداخل اتاق م سیسرو

 کینزد  شیفنجان قهوه اش را به لب ها سحر

 یصورت مرد مقابلش را م یچشم ریو ز کندیم

آدم  نیاما ا...است اما  ریدر ظاهر همان ام.دیپا

ون گرا مرد در نیاز ا دنیپرس. ستین ریهمان ام

 :زند یم ایبزرگ است اما او دل به در سکیر کی

 شده؟ یچ یبگ یخوا یهنوزم نم-

هنوز؟مگر .اندازد یبه سمتش م یینگاه گذرا ریام

نان  یتفاوت کاردش را رو یبر گفتن بود؟ب یقرار

 :پرسد یمالد و سرد م یتست م



 یزیاگه چ ستمین انیشده؟ من در جر یزیمگه چ-

 .شده بگو منم بدونم

 یبر م زیم یمستأصل فنجانش را رو سحر

 :پرسد یبا مکث و خواهش م.گرداند

فهمم که  یمن اونقدر م. خودتو نزن به اون راه -

 ستمین یآدم یدون یم.ستیمثل قبل ن یچیما ه نیب

که  نیرابطه اما ا نیا زونیآو یکه بخوام بشم وزنه 

 . ستیقابل انکار ن میمن و تو دوست

 یتو بخوا نکهیـ مگه ا: دهد یادامه م دیترد یکم با

 !یانکارش کن

اندازد و از  یم زیبه م یاجمال ینگاه نیآخر ریام

انکار  یبرا یلیدوست بودند و او دل.شود یجا بلند م

کتش را از .فقط دوست بودند  یول.دانست یآن نم

 یعجله ا چیه یدارد و ب یبر م یصندل یپشت یرو

 ـ حرفتو بزن : دیگو یم

 یتو چته ؟اون آدم.دمینشن یجواب ریحرفو زدم ام-

 نیتا حقشواحقاق کنه ظاهرا  هم رانیکه اومد ا



دونم  یمن نم یول ستادهیمن وا یکه االن جلو هیآدم

که  نیبا ا. یستیکنم  تو خودت ن یچرا حس م

و سکوتتو  یکالفگ نیا یکه بوده ول هیظاهرت همون

 یدونم چرا ول یواقعا نم! نگرانتم.فهمم ینم

 !نگرانتم

کند و به چهره  یاش م یبه ساعت مچ ینگاه ریام

 :دهد یاش حالت فکر کردن م

با من .یدیم تیبه حس هات اهم یلیها خ یتازگ-

 ؟یدار نیماش ای یایم

از آن نگاه .کند یجواب فقط نگاهش م یبه جا سحر

پر از حرف است  ؛یبخوان یکه اگر بخواه ییها

دختر  نیخواندن ا یبرا یلیتما چیه ریاما ام

آنقدر جز اصول شده که  شیها یدل مشغول.ندارد

به  تیاهم یب. نگذاشته است یحواش یبرا ییجا

 .ردیگ یم شیاو راه خروج را در پ ینگاه کش دار

 یهم م یبسته شدن در خانه چشمانش را رو یصدا

بن بست  یرفت تهش حت یکه م یاز هر راه.گذارد



اش در  یاست که بزرگ چیه کیتهش . ستیهم ن

و برنزه اش را  یانگشتان استخوان. زند یذوق م

تمام  یسرش به اندازه . دهد یقرار م یشانیپ یرو

 .اندامش وزن گرفته است

 

که محترمانه  یدانست از رابطه ا یچه م مهران

 ستیدانست پس زده شدن چ یکات شده بود؟چه م

از  شیها یخواست تا برود و با زنانگ یکه از او م

  اورد؟یسر در ب ریام یناگفته ها

 شهیاست که به ش یسنگ ییآشنا یزنگ گوش یصدا

 یگوش یچشمانش رو.کند یافکارش برخورد م ی

 یاز جا بلند م.ندینش یم زیم یو گوشه  ریام

صفحه  یبرداشتن گوش نیشود و در ح یخم م.شود

 ((دالرام .  ))گذراند یاش را از نظر م

و باز هم به خاموش و روشن شدن  ستدیا یم صاف

 یپررنگ م یلیسؤال خ کی. کند یاسم نگاه م نیا



نشده  نیمز یمجد چینام دالرام به ه یانتها. شود

 !!!است

 

تماس  یبرقرار یشناسد که برا یمرزها را م آنقدر

را معطل  ریآسانسور ام نکهیا دیبه ام. نکند یاقدام

رود و زنانه آرزو  یکرده باشد؛ به سمت در سالن م

در  یشود و معطل شدن دینا ام دشیکند کاش ام یم

 .کار نباشد

 یباز م ریدر را باز کند؛ در توسط ام نکهیاز ا قبل

صورت او تا دستانش  یاز رو رینگاه ام. شود

 یو لبخند دیآ یدست سحر باال م. شود یم دهیکش

 .شهیـ االن قطع م: زند یم یزورک

 یم رونیانگشتان او ب انیرا از م یگوش ریام

سحر .اندازد یآن م یبه صفحه  ینگاه.کشد

 ینفسش فقط کم.ابدی ینم چیه.کاود ینگاهش را م

 .شود یراحت آزاد و تماس قطع م



را  یشگیاز عدد هم شتریب یشمار عدد لومتریک

از حد  شتریجاده ب نیا یسرعتش برا.دهد ینشان م

کنترل سرعت  یها نیشک دورب یمجاز است و ب

نخواهند  بینص یبزرگراه او را ب نیدر ا

و آن ها را   تیسرا شیاش به پاها یکالفگ.گذاشت

صبحش با .کرده است شیپا ریپدال ز ریدرگ

بد آغاز شده بود و سوال و  حرموقع س یحضور ب

علت شده بود و بعد هم آن تماس  دیمز شیجواب ها

که بعد از ان شب  یاز دست رفته از سمت دالرام

 .به تماس گرفتنش نبود یدیام چیه

ا از آرنج تا کرده و با چهار انگشت همان ر دستش

 ریدرگ گرشیدست د.را پوشانده شیدست لب ها

 ...فرمان است و نگاهش

 یصفحه  یو نگاهش را از رو دیگو یم ینچ

شمار قرار گرفته  لومتریک یکه جلو یگوش کیتار

قبل در خانه اش انجام  یقیکه دقا یتماس.داردیبر م

 .گرفته و قطع شد بود تکرار نشده است



خبر از آن دارد که  یپشت نیکشدار بوق ماش یصدا.

نفس داغش .ستیاش ن یرانندگ یاصال حواسش پ

 یخودرو یراه را برا.دهد یم رونیرا محکم ب

 یرا بر م یکند و با حرص گوش یپشت سر باز م

 .گرداند

قرار  فشیدسته شده را داخل ک یبرگه ها مهران

 :کند یآن را لمس م یدهد و قفل رو یم

 هی.به تو اریپس موند منتقل کردن سهام ها از کام-

 .میاون کارم بد بیآزاد کن ترت یوقت

به باال  یروزیپ نیقدم ا نیاز آخر ریلب ام ی گوشه

بر  توریمان یتوجهش را از رو یشود ول یم دهیکش

 .دارد ینم

هاتو برم که مثل کسوف و خسوف  جووون خنده-

 یابیکم ی دهیپد

 ستیتمام توجهش به برنامه  ا. دهد ینم یجواب ریام

 .شرکت نوشته شده است یکه تازه برا



 یکنارش م.شد یسرخوش از جا بلند م مهران

و مسلط  زیم یدستش رو کیو با قرار دادن  ستدیا

 :دیگو یبه او م

زبون  ریز.طمع کاره بیطرف عج ریام گمیم-

مثل .دمیکش ینیطرف حسابشو تو اون شرکت چ

 نباریبوده که ا یاز سود بار اول اونقدر راض نکهیا

 .برده باال شویگذار هیدرصد سرما

 یکند و با چهره ا یبالفاصله سر بلند م ریام

 :کند ینگاهش م یناراض

همه نامفهوم بود؟نگفتم کامل  نیواقعا حرف من ا-

 ماجرا بکش کنار؟ نیخودتو از ا

 نیمن وسط ا ؟مگهیکن یچرا شلوغش م-

گذار با هم معامله کردن که  هیدو تا سرما.ماجرام

 هیمن فقط .تو نداره ایبه من  یربط چیه هیقض نیا

 .سوال ساده کردم



فقط  انیم نیواقعا در ا.چرخاند یسر م یعصب ریام

را کم داشت که آن هم به  قشیرف یها یندانم کار

 :شد لیلطف مهران تکم

مجد  دیمن حم.یهم اشتباه کرد یلیخ یاشتباه کرد-

کردم و در عوضش  یکارخونه معرف نیرو به ا

به  نجایبه خودشم گفتم از ا.سهام کارخونه شو گرفتم

به من و  یربط نیکوچکتر انشیبعد سود و ز

 ....یکنجکاو نیاونوقت تو با ا.شرکتم نداره

 :کوبد یدهان خودش م یبا دست رو هرانم

 یکردم چته تو؟ چرا پاچه م یغلط هیبابا من -

 یخودتم م فتادهیهم ن یاتفاق بد چیه.یریگ

که از نظر  یغلط نیخب به جبران هم یول.یدون

داف مهمون  هیشام و  هیتو اضافه است امشب 

 نظرت؟.من

چرخد  یو خشک به سمتش م یکه جد ریام نگاه

بلندش  یخنده  دنشیزند و بعد از ته کش یقهقهه م

 :دیگو یم



 دیاالن با ای هیچ یدونیمزاح م.مزاح بود بابا مزاح-

 لعنت بفرستم؟ نیبر پدر و مادر زبون الت

 .حوصلتو ندارم مهران-

 نیسر به سر گذاشتن با ا.رود یاز رو نم مهران

حوصله هم شده را  یروزها ب نیکه ا یجد قیرف

 :دوست دارد

رو اعصابم هم .حوصله دارم یلیمن خ به جاش-

 !روش بدو یتون یتا م یکیتو  لینوشته تردم

مردمک چشمانش  با مکث از .دهد ینم یجواب ریام

 یرها شده م زیم یخاموشش که  رو یگوش یرو

 .ندینش یم توریمان یصفحه  یگذرد و رو

* 

و با باال تنه  چاندیپ یرا به دور کمرش م حوله

 یخنکا. ستدیا یاتاقش م یه برهنه در مقابل پنجر

حالش را جا آورده و افکارش را نظم  یآب سرد کم

طور فکر  نیدهد ا یم حیحداقل  ترج ای.داده است

با اجازه اش کمال .شود یدر اتاق بلند م یصدا.کند



در .کند ینثارش م یدیباش تیعاف.شود یوارد م

دهد و با  یقرار م زیم یقهوه را رو ینیسکوت س

 نیچقدر ا.کند یبا اجازه اتاق را ترک م کی

در  یخدمتکار ساکت و دور از هر نوع کنجکاو

آرزو  کیروزها فقط  نیاصال ا.است دیخانه اش مف

دست از  انشیاست که اطراف نیدارد و آن ا

 یچ نیا.بردارند یو به اصطالح دلسوز یکنجکاو

از  شیسحر ب یمهران و گاه یتمام نشدن یها دهش

 .بود تشیظرف

 یانکه لباس بپوشد از پنجره فاصله م یب

به وجود  تیاهم یب ستدیا یم زیسر م یباال.ردیگ

وجود دارد  ینیکه داخل س یخوش عطر کیک

تمام مدت .ستدیا یدارد و صاف م یفنجان را بر م

اش  یکند تا نگاهش به سمت گوش یم یسع

فکر اصرار دارد که منتظر  نیا نیبه تلق.نچرخد

 .ستین یز دست رفته اتماس ا چیتکرار ه

شود که فنجان  یاش باعث م یزنگ گوش یصدا

به .برگردانده شود زیم یرو دهیقهوه به لبش نرس



 یباال.دهد یسرعت گرفتن نم یاجازه  شیقدم ها

 ینام مهدو ستدیا یم یو مسلط به گوش زیسر م

لبش را به باال  یشرکت گوشه  نیاز مهندس یکی

 .کشد یم

 یرا رو یشود اما گوش یتمام م یبا مهدو تماسش

 یانگشتانش محکم به دور گوش.گرداند یبرنم زیم

 یشوند و دستش در کنار بدنش قرار م یحلقه م

که  یافکار یبه دلشوره سوا هیشب یحس.ردیگ

 دیترد.دهد یکند در سرش جوالن م یدفعشان م

ندهد اما  یتیاهم دشیکه به ترد نستیعاقالنه ا.دارد

انگشتش .اورد یرا باال م یگوش یآن میتصم کیدر 

 یشود و رو یم نییشماره ها باال و پا یرو

 ((مجد الیدان))کند یمخاطب مورد نظر مکث م

کالفه  یکم الیدان یشود و صدا یبرقرار م تماس

مثل  نشانیب یسالم و احوالپرس.چدیپ یدر گوشش م

کار  شیباز کردن سر بحث برا.کوتاه هست شهیهم

 :ستین یسخت



 هی یایطرح ها که ب لیتحو یکردم برا یفکر م-

 !دفتر من یایسرم م

 :دهد یمتاسف و تند جواب م الیدان

 یمشکل هی یزدم ول یسر م هیاومدم و  یم دیبا-

از  عیدادم و سر لیاومد که طرح ها رو تحو شیپ

 .رونیشرکت زدم ب

رود و چشمانش  یدر هم فرو م ریام یابروها

 :شود یم کیبار

 مشکل؟-

 :خندد یم یعصب یکم الیدان

 نگران نباش.شهیحل م-

 یم یدر گوش یشدن دکتر جیپ یصدا

سکوت .رود یدر هم فرو م ریپهن ام یابروها.چدیپ

 یسکوت او م لیدل یانگار متوجه  الیدان.کند یم

 :دیآ یشود که به حرف م



با من .دختر بچه هیزده به  نیصبح دالرام با ماش-

تماس گرفته بود تا خبرم کن که منم در دسترس 

کرده منو  یبه تو زنگ زده بود چون فکر م.نبودم

که ظاهرا تو هم جواب  میهم باش شیپ دیو تو با

همون لحظه که اومدم شرکت تونست باهام .ینداد

 .رهیتماس بگ

 نیرو با ا(( حال خودش چطوره )) یجمله  ریام

 :کند یم نیگزیسوال جا

 ؟ مارستانیکدوم ب-

 یبرا یتر از آن است که کس نیسنگ نیماش سکوت

 نیعقب ماش یصندل یدالرام رو.شکستنش اقدام کند

داده  هیتک یبسته سرش را به صندل یبا چشمان

رنگ .زند یم یکند و نه حرف ینه چشم باز م.است

 یاست برا یخشکش گواه خوب یو لب ها دهیپر

 .از صبح چه بر سرش آمده نکهینشان دادن ا

او را   مارستانیبه محض ورود به داخل ب ریام

که به اتاق عمل  یانتظار سالن یها یصندل یرو



بود  دهیدر سکوت و مظلومانه د  شدیم یمنته

پشتش  ییگو.جان گرفته بود ریام دنیبا د الیدان.

لبخند  یو خستگ یگرم شده بود که با همه درماندگ

 :زده بود و گفته بود

  قیرف یشرمنده کرد-

به قداست .فکر کرده بود قیرف یبه واژه  ریام و

باشد تا احقاق حق کند  قیقرار  بود رف نکهیبه ا.آن

 یاما آنچه اتفاق افتاده خارج از برنامه ها

 یشده بود و رفاقت م قیناخودآگاه رف.اوست

رفتن  شیپ نیاز ا شتریاما ب.کرد یم تیکرد،حما

 .فتدیگذاشت که اتفاق ب یو نم دیبود که  نبا یزیچ

انداخته بود  الیبه پشت سر دان ینگاه دوباره ا ریام

سر .بود دهینگاه دالرام را متوجه خود د نباریو ا

 ی وهیجان و به ش یتکان داده بود و دالرام ب

 .چیه گریخودش پاسخ داده بود و د

 یدقت یاز ب.تصادف گفته بود یاز نحوه  الیدان

دختر  یپا یاز شکستگ.شیدالرام و سرعت باال



که  یاز اورژانس.بچه و ترک خوردن جمجمه اش

بچه  ییدالرام خودش به تنها نکهیآمده بود و ا رید

 .رسانده بود مارستانیرا به ب

 رید یگفته بود که اگر کم نیبا حرص از ا الیدان

رفت که  یم شیپ یطور طیشرا دیبود شا دهیرس

حداقل چند ساعت را در  شدیدالرام مجبور م

رفتن  نگیبازداشتگاه بگذراند و در آخر از به پارک

 .گفته بود نیماش

منتظر  ریام یاتاق عمل که باز شده بود قدم ها در

با  الیدان.به آن سمت برود الیمانده بود تا اول دان

سرعت خودش را به دکتر رسانده  و عجوالنه از 

 :بود دهیدکتر پرس

 عمل؟ ی جهیدکتر نت یاقا-

که تنها سر  یبه سمت دالرام یینگاه گذرا دکتر

 :بود انداخته بود و جواب داده بود ستادهیا شیجا

 ینگران یول دهیشد یلیخ دهیکه به پا رس یبیآس-

 .که ترک جمجمه است رفع شده یاصل



 ی رهینشان نداده بود و خ یاکشن یر چیه ریام

بغل کردن خواهرش قدم  یشده بود که برا یالیدان

 .تند کرده بود

 یکاوریدختر در ر تیکه وضع یبعد زمان یساعت

حضورشان در  یبرا یگرید لیشد دل تیتثب

 یدر خواست قاطعانه .وجود نداشت مارستانیب

 یعصب تیوضع نیبا ا نکهیا یبرا الیبه دان ریام

شده  رفتهیپذ یاعتراض چیه یب ندیپشت فرمان ننش

او بودند که  نیمهمان ماش یحاال هر دو در حال.بود

 .نبودند یعاد طیدر شرا کدام چیه

اندازد و  یبه عقب م ینگاه نهییباز هم از آ ریام

به پشت  یدست الیدان.پرسد ینم یحال یباز هم حت

به  یکشد و غرق در افکار خود لعنت یگردن م

 ستیمشخص ن یلعنت نیمخاطب ا.آورد یزبان م

 .نشده هیهمچنان هم تخل الیداناما 

به  نیماش ییداخل ابرو نهییکند و از آ یبلند م سر

 :توپد یم یشاک.کند یپشت سر نگاه م



بهش و از  یزنگ بزن یخوا یهنوزم نم یعنی-

 ؟یدست گلش خبردارش کن ی جهینت

چشمان خمارش را از .کند یآرام چشم باز م دالرام

از هر  یدوزد و خال یپشت سر به برادرش م

 :دیگو یم یانرژ

زدم به اون دختر بچه  ؟منیدسته گل ک ی جهینت-

 !یا گهینه کس د الیدان

 یلیخ.کند یپرت م رونیپوزخندش را  به ب الیدان

 :پر است

بگو که اونقدر رو اعصابت راه رفته که  نمیا-

که امروز  ییبال نیبگو ا.سرعتت باالست یدینفهم

 !شونهیدست رنج ا ی جهیسرت اومده نت

 الیتمومش کن دان-

همون .گهید نهیهمون تمومش کردم که اوضاع ا-

تو  ادیخانمش م نیبا نوش شهیخفه شدم که اقا بلند م

الل شدن .کنه یبه اتاق مامانم رحم نم یخونه،حت

رسونده که شب  نجایمن و تو وقاحتشو به ا یها



کرد و با  یشرم نم یهر کس و ناکس یتولدش جلو

 .دمعشوقه اش بساط دل و قلوه راه انداخته بو

 ینم الیبه آتش فشان فعال وجود دان یجواب دالرام

افراط دارد و  یاست،در هر حالت نیهم الیدان.دهد

 . ستیآشنا ن یبه نام خوددار یبا واژه ا

بندد و سرش را محکم به  یرا دوباره م چشمانش

اما پر از نگفته  الیدان.دهد یم هیتک یصندل یپشت

بر  ریام.ندارد ریپوشاندن از ام یبرا یزیچ.هاست

 :علم کامل دارد شانیاوضاع زندگ

 ینم میریبساطو نگ نیا یگفتم دالرام جلو چقدر—

 یبه ما ربط یچقدر گفتم و تو گفت.میجمعش کن میتون

پنجاه ساله  یچند بار گفتم معشوقه داشتن بابا.نداره

به خودش ربط  یبگ یکه بتون ستین یزیما چ ی

 .دارد

مجد در شب تولد سخت شدن فکش  دیحم ادیبا  ریام

 یدستانش  هم به جنگ فرمان م یحت. فهمدیرا م

دختر هم  یکند نفس ها یحس م نهییاز داخل آ.رود



توجه دستش را در  یب الیدان.کم جان شده است

 :دهد یتکان م یمقابل صورتش عصب

برف باشه؟اخه  ریقراره سر منو تو ز یدالرام تا ک-

 غهیزن ص یحت یما زن عقد یالمصب بابا

 نیبار ع هیمعشوقه داره که هر چند وقت  هی.نداره

رفته  یو به آبرو ندازهیراهش م یعروسک فرنگ

 یما هم چوب حراج م تیثیبه ح چیخودش که ه ی

 .بودن و کالس کارم داره ییتازه احساس اروپا.زنه

 :چرخاند یسر م الیبه سمت دان یعصب ریام

 .بس کن الیدان-

نگاه او را  ریام.اندازد یبه او م ینگاه متعجب الیدان

به رو به رو  یدهد و چشمانش را عصب یجواب نم

 .دوزد یم

 دیحم یافتد که به خانه  یم یداخل اتوبان نیماش

به حرف در آمدن دالرام توجه هر .شود یم یمنته

 :کند یدو مرد را جلب م

 !لطف کن سمت خونه نرو ریام-



 :چرخد یبه سمتش م تیبا رضا الیدان

 قربونت برم؟ میکجا بر-

از  یخال.دهد یشب م یاهیچشمانش را به س دالرام

 :زند یلب م یهر حس

 !از خونه ریهر جا غ-

 یو ب یعاد ریام.کند ینگاهش م فیبال تکل الیدان

 :دیگو یخطاب به دالرام م تیاهم

 .کار دارم ییمن جا.من  یخونه  نیایب دیتون یم-

 نهییاز آ ریبار در طول مس نیاول یبرا دالرام

 :کند ینگاهش م

 .جون زیعز یبرسونمون خونه  شهیاگه م-

دهد و  یتکان م یانتخاب سر نیاز ا یراض الیدان

 :گردد یبر م شیسر جا

و فردا  شهیدور م رمونیهر چند که مس.خوبه-

سخت  کمیدانشگاه رفتن تو و کارخونه رفتن من 

 .شهیم



 .ذارمیبراتون م نویماش-

 و بدون حق انتخاب است یاش کامال خبر جمله

 یدست یحام قیرف نیا یها تیخرسند از حما الیدان

 :دیگو یو م گذاردیاو م یشانه  یرو

اما اگه امشبو قابل .تونم قبول کنم  ینم نتویماش-

  یجون بد بگذرون زیعز یکلنگ یو خونه  یبدون

 .شم یم نتیفردا دوباره مزاحم خودتو و ماش

 :کند یمطمئن دعوت او را رد م 

 یم نویو تو ماش شمیم ادهیپ ریتو مس.امیتونم ب ینم-

 !یبر

کرده است جز درخواست  ینیب شیرا پ یزیچ هر

 :دالرام

و نه ما  یشیم تینه تو فردا اذ ینجوریا. ریام ایب-

 معذب 



باشد نه  یابطح ریام دیاست که با ییهمان جا نجایا

قلقلک  دیاست که با ییهمان جا نجایا.ینینائ ریام

 .محکم بخواباند یتو دهن کیاندک دلش را با 

 یکند که حت ریتواند آنقدر او را درگ ینم زیچ چیه

 .هدفش کم رنگ شود یبه قدر ذره ا

 نیاز ا شتریب تیمیرفاقت به صم نینبود ا قرار

 .دور کند اهیبکشد و او را از فکر آن تکه سنگ س

کشد و  یرا کنار جاده م نیماش.زند یم راهنما

خطاب به .گذارد یدر م رهیدستگ یدستش را رو

 : دیگو یم الیدان

 .باشه شتونیپ نیدالرام ماش نیتا گرفتن ماش_ 

آن  یاست که برا نانیاش آنقدر با اطم یخداحافظ

 یچیه.ماند ینم یباقاصرار کردن  یبرا یدو راه

 ادهیپ نیاز ماش.اندازد یبه دالرام نم ینگاه دوباره ا

 .ردیگ ینگاه دالرام به دنبالش راه م.شود یم

کند تا چشمانش را  یزنگ  خانه مجبورش م یصدا

نگاهش را گنگ به اطراف  یلحظه ا یبرا.باز کند



 روزیتماس د.اوردیب ادیرا به  تشیدهد تا موقع یم

در خانه  نیو دادن خبر حضور پدرش و نوش سایپر

و حضور  الیدان ادش،تصادف،بودنی،سرعت ز

 یجون برا زیعز یو در آخر انتخاب  خانه . ریام

 .از خانه سر کند ریبه غ ییشب را جا نکهیا

تخت فرسوده غلت زده  نیشب قبل را درون ا تمام

 شیها ینا آرام ریتخت تحت تاث ژیق ژیق یصدا. بود

آرامش تر از قبل تا  یدر آمده بود و او باز هم ب

 .ادامه داده بود وهیش نیروشن شدن هوا به هم

شود و  یتر بلند م یزنگ دوباره و طوالن  یصدا

قبل از خارج .کند که از تخت دل بکند یمجبورش م

بر  زیم یرا از رو شیموها ی رهیشدن از اتاق گ

 شیهارود مو یبه سمت هال م کهیدرحال.دارد یم

 یثابتشان م پسیکند و با کل یسرش جمع م یرا باال

 یلختش نم یموها یگوشیبه باز یتیاهم.کند

 ینامنظم دور صورتش را م شترشانیب.دهد

 .پوشانند



 یشب را رو الیدان.گذرد یخانه م یمیهال قد از

 ونیزیتلو یخانه و روبه رو یسه نفره  یکاناپه 

افتاده است  شیپاها نییرو اندازش پا.گذرانده است

سرش باشد در بغلش  ریز نکهیا یو بالشت به جا

 .شود یفشرده م

پس  ستین یریتصو فونیآ.دارد یرا بر م فونیآ

 :فرد پشت در الزم است تیهو دنیپرس

 بله -

 باز کن دالرام-

 سیکند و به سمت سرو یباز م ایبرد یرا برا در

 :کند یبا خودش زمزمه م.رود یم یبهداشت

 .سرعت نور مخابره شدهاخبار با -

مطمئنا .کند یخودش را نگاه م ییروشو نهییآ داخل

 یمهتاب یچشم و رنگ و رو ریز یگود نیا

بندد تا صحنه  یچشم م.است روزیمحصول اتفاق د

چشمانش  یاز جلو نیبرخورد دختر بچه با ماش ی



 دهیکوب یها و صدا کیالست غیج یصدا.پاک شود

 ...شدن بچه 

کند و  یچشم باز م.دهد یرا محکم تکان م سرش

 یکوچکش را از آب پر م یبا سرعت مشت ها

شود  یم دهیکه پاچ یهجوم آب ریصورتش ز.کند

 .ردیگ یقرار م

 یزمزمه ها یزند صدا یم رونیکه ب ییروشو از

حدسش .شنود یرا م الیو خواب آلود دان ایآرام برد

در حال کامل کردن  ایکه برد ستیسخت ن

 .اتش استاطالع

حوصله و بدون جلب توجه به سمت آشپزخانه  یب

و چک کردن  یروشن کردن کتر.رود یم

آماد  تیاز آنکه به ن شتریب یخال خچالی اتیمحتو

وقت تلف کردن  یکردن صبحانه باشد برا

 یتکرار یحرف ها یخواهد پا یدلش نم.است

 .ندیبنش ایو برد الیدان



پشت سرش  نتیکاب یدو دستش را از پشت رو هر

 شیتا موها ردیگ یسرش را باال م یکم.گذارد یم

اش را  یصورتش کنار بروند و کالفگ یاز رو

 .نکنند شتریب

 ؟ییدالرام کجا-

مشخص است که دست از .دهد یسر تکان م دیام نا

حوصله جواب  یاز همان جا ب.دارند یسرش بر نم

 :دهد یرا م ایبرد

 جا  نیهم-

دست  شانیو مختصر رو به رو دیمف ی صبحانه

که  ییبا اخم ها الیدان.مانده است ینخورده باق

 ی رهیامکان در هم شدن ندارند خ نیاز ا شتریب

 یگوشه  ریدرگ یبا فکر ایبرد.است شیاستکان چا

لبش را به دندان دارد و دالرام انگشتانش را به دور 

 یبرا یحلقه کرده است و گاه کیاستکان کمر بار

 .کند یاز آن را مزه م یکم ضهیدن عرنبو یخال

 .خوره یحالم داره بهم م-



کنند و او  ینگاه م الیو دالرام همزمان به دان ایبرد

 :دهد یادامه م. کند یاش را جا به جا نم رهینگاه خ

 شیچ چیه.خوره یبهم م یزندگ نیحالم داره از ا-

 یتو میکه چشم باز کرد یاز روز.نرفته زادیبه آدم

 یکل خاطره .مثل لونه آرامش نبود یاون خونه 

بابا بود که رو سرش بود و  یاون خونه صدا

 .نداشت یمامان که انگار تموم یاشکا

 یو ادامه م ردیگ یم ینفس پر حرص.کند یم مکث

 :دهد

رو  یبه تخته خورد و اوضاع مال یکه در نیهمچ-

 یکیش یخراب شده  نیتو هم میبه راه شد و اومد

اصال تو .اوضاع بدتر شد که بدتر شد شمیکه االن تو

 .نداره یرفتن معن نییقسمت ما آب خوش پا

 ایبرد.ردیگ یجان م یدالرام به لبخند تلخ یها لب

 :دیگو یم الیرو به دان یجد

 الیبخور دان توییچا-



 یزند و سرش را به سمت او م یپوزخند م الیدان

 :کند یسرد نگاهش م.چرخاند

و  ستیب نیبره تو ا ادمی ایبخورم که الل شم  ییچا-

 از سرمون گذشته؟ ایچ یسگ ینه سال زندگ

را  الیکند و دان یحواله اش م ینگاه وحشتناک ایبرد

 :کند یتر م یجر

 گمیمزخرف م.گم یچته؟البد دروغ م ه؟تویهان چ-

تا مامانم .تک تکمون یکه عموت گند زده به زندگ

 یلیمن خ ستین ادتیاگه تو .میدیجور کش هیبود 

من با اون  ضهیمامان مر یکه جلو ادمهیخوب 

که  ادمهیمن قشنگ .زد یالس م یچه جور کهیزن

 یداشت از عمد صدا یرو بر م یاز عمد گوش

برد باال تا خوش خوشانش واضح  یم شوخنده ها

بود  یگناه مامان من چ.به گوش مامان برسه

 ریبود؟تقص ضیخودش بود که مر ا؟دستیبرد

مادرشوهرش بود و دل خودش بود که انتخاب 

 شوهرش باهاش نبود؟



 :بندد یکشد و چشم م یم یشانیبه پ یعصب ایبرد

 ستیاالن وقتش ن -

و  الیدان ینگاه گر گرفته .افتد یبه حرف م دالرام

 بیلبخندش عج.دیآ یبه سمتش کش م ایمتاسف برد

 :زند یذوق م یتو

االن اصال وقتش .الیدان گهیراست م ایبرد-

گفتن  یبرا یمهم تر یهااالن حرف .ستین

مثال .فکر کرد یبهتر یزایبه چ شهیبعدا هم م.هست

که منتظر  یوقت قایشب تولدش دق دیچرا با نکهیبه ا

 یاونجور دیبا میتشکر و محبت پدرانه ا هی

 .میبش زیسورپرا

شوند تا موج  یچشمانش م یپشتوانه  قشیعم لبخند

 :درون چشمانش را پس بزنند

اون  میدونه تنها حر یم ینه بهتر از اون وقت ای-

من حکم خونه رو داره اتاق مامان  یخونه که برا

چرا .خانمش بلند شه بره اونجا نیبا نوش دیچرا با

خنده  یزنه صدا یبه من زنگ م سایپر یوقت دیبا



که .بشم ضیهاشون اونقدر بلند باشه که منم مستف

 !؟هممپامو بف رینتونتم فرق ترمز و گاز ز

از او هم .کند یم ایصورت برد خیرا م نگاهش

 یم حیترج.داند یچرا ؟خودش هم نم.است یشاک

 یثمر چیادامه دادن ها ه نیدهد ادامه ندهد ا

 جهیسرگ.ستیخوب ن چیحالش ه نکهیضمن ا.ندارد

با انگشت . سرد یلیخ.سردش است.تهوع دارد.دارد

 یگاهش را فشار م جیشست و اشاره دو طرف گ

 دهد

 دالرام-

 یجان لب م یبحث ب نیخسته از ا.کند یم نگاهش

 :زند

 یم ؟االنیبگ یخوا یم ی؟االن چ یدالرام چ-

عمره  هیکه عمو  ستین یدیجد زیچ نایا یبگ یخوا

رو صدبار  نایا. ایبرد گهیبوده بس د نیاش ا وهیش

خودتو تو زحمت . حفظشونم.یهزار بار گفت ،یگفت

 شمیم رونیب میکه بر نجایراحت از ا التیخ.ننداز



 نهاولشه  یژگیبودن و ییکه بابا یهمون دختر

 .دلخور بودن

او را  یختگیبهم ر متیکند تا با مال یم یسع ایبرد

 :جواب بدهد

 روزیاتفاق د یاالن به اندازه  نایکدوم ا چیدالرام ه-

امروز به .است هیاالن با اون قض تیالو.ستیمهم ن

 نمیبب میبر دیبا.میدار یریدرگ یکاف یاندازه 

 نکهیضمن ا.هیچ مارستانیاون بچه تو ب تیوضع

از  نیبچه و در آوردن ماش ی هیو د مهیب یکارا

حق  ودنو گرنه دلخور ب.هم سر جاشه نگیپارک

 دهیبذار که فا یانرژ یزیچ یبرا گمیاما من م.تو

 یکه تهش فقط خسته ات م یزیداشته باشه نه چ

 .کنه

 یبر م ینگاهش را از رو ،یبعد از کم دالرام

و در همان  ردیگ یسرش را به سمت سقف م.دارد

 یاو چند بار سر تکان م یحرف ها دییحال به تا

چه .چقدر ممنون چشمان مالحظه کارش است.دهد



را پس  شیکرده بودند و اشک ها یخوب همکار

 :زده بودند

 یلیخ.میدار یمهم تر یکارا.یگ یآره تو راست م-

 .مهم تر 

را  راهنشیپ کهیشود و در حال یاز جا بلند م الیدان

 یم ایکشد از برد یرنگش م یمشک یرکاب یرو

 :پرسد

رو به تو خبر داد؟عموت که در  روزید انیجر یک-

 ستین انیجر

 :کشد یچهره اش را در هم م ایبرد

و  یکه به اسم دوست یخبر داد؟همون یبه نظرت ک-

مرم روز به ع هی.شده سوهان روح دالرام یدلسوز

 یمونده باشه اون دختره رو از اون خونه پرت م

 !رونیکنم ب

چرخاند  یم ایچنان سرش را به سمت برد دالرام

 یشود و با صدا رو یباز م شیموها پسیکه کل

 :دیگو یم یتند و شاک.افتد یم نیزم



 تو رو تنگ کرده ؟ یجا-

 نیزند ا یاگه زنگ نم!نه قصد جون تو رو کرده-

 .اومد ینم شیبساط هم پ

 یبه پشت م کهیشود و در حال یاز جا بلند م دالرام

 :دیگو یم ظیچرخد با غ

 .اره منم که هالو قرار نبود بعدا هم بفهمم-

 .دیآ یاز شک در م ایبرد.دارد یاول را بر م قدم

لحنش پر از عذر .شود یم ایدست برد ریگ شیبازو

 :است

تو االن .یدون یخودتم م.ینبود دل نیمنظورم ا-

 . یکن یرو بد برداشت م یزیهر چ یعصب

را  شیدهد و بازو یبه خودش م یتکان دالرام

به سمتش بچرخد با  نکهیبدون ا.کشد یم رونیب

 :دیگو یم هیکنا

 .نبود نیمنظور تو ا نکهیرو ا میذاریباشه بنا رو م-

 .رود یبلند به سمت اتاق م یو با قدم ها دیگو یم



 یوفقط نگاهش م ستدیا یدرمانده در جا م ایبرد

 .کند

شماها رو  یاوضاع فقط سگ و گربه باز نیا یتو-

 .قربون خدا برم که سنگ تموم گذاشته.میکم دار

نثار خودش  یاحمق.کند ینگاهش هم نم یحت ایبرد

 یکند که با بچه باز یم ینثار دخترک یو نفهم

 .او و دالرام قرار گرفته است یرابطه  انیم شیها

*** 

فاصله از  یبا کم ایبرد.کند یل مدر را قف الیدان

در دست با سرعت  یاومنتظر است و دالرام گوش

به سمت  الیدان.است یزیکردن چ پیمشغول تا

 :چرخد یم ایبرد

کس کارخونه  چیکه ه شهینم.ایتو با ما ن گمیم ایبرد-

 .نباشه

 نیچشمانش تا ماش.دهد یسر تکان م یناراض ایبرد

که تمام  یبا لحن.گردد یرود و بر م یم ریام



 دیگو یغرض نشان دادن آن است م یتالشش در ب

: 

 یرانندگ یتونست یاونقدر حالت بد بود که نم-

 آدم رو سرمون کم بود فقط؟ نیا ؟منتیکن

کند  یبلند نم یگوش یاز رو یسرش را رو دالرام

 :دهد یاما جواب او را م

 ستیهم آدم منت گذاشتن ن ریام.بد بود الیحال دان-

سر من نه کس  یاما اگه باشه هم منتش رو

 .به خاطر من داد نویماش.گهید

 یمقدمه  یبا تمام قدرت از دفاع ب ایبرد یابروها

 .پرد یبه باال م ریدالرام از ام

 یب.دهد یسر م فشیک بیرا داخل ج یگوش دالرام

و به سمت  دیگو یم ینگاه کند فعال  ایآنکه به برد

 .چرخد یم ریام نیماش

گودال .کند یرا داخل خاک فرو م لچهیب دالرام

خاک ها را با کمک دست .کند یم جادیا یکوچک

به بوته گل کنار  یزند و نگاه یکنار م گرشید



از اندازه بودن گودال  نانیبا اطم.اندازد یدستش م

گل را با  یبوته .گذارد یرا کنار م لچهیشده ب جادیا

دست .هدد یو داخل آن قرار م داردیبر م اطیاحت

صاف کردن خاک ها و محکم کردن  یبرا شیها

 .ردیگ یگل سرعت م یساقه  یپا

 عروسک برم که سر تا پاش ذوق نیقربون ا-

 شیدست ها یلحظه ا یبرا دیحم یصدا دنیشن با

 یبه کارش ادامه م ریبا تاخ یشود ول یمتوقف م

به .ندینش یدو زانو کنار دالرام م یرو دیحم.دهد

 :دیگو یشود و با لذت م یم رهیاو خ یرخ جد مین

نگاه نثار بابات  مین هیحواست هست چند روزه -

 ؟ینکرد

فاصله .شود یجا به جا م شیپا یرو یکم دالرام

 :کند یم یگودال بعد جادیو شروع به ا ردیگ یم

 !یشما هم خونه نبود-



خونه  ادیضمنا قبال هم من ز.تو کارخونه که بودم-

 یبا دو تا فنجون قهوه م ییشبا هی ادمهی ینبودم ول

 .کنم یرفع دلتنگ کمیاتاقم تا من  یاومد

گودال .کند یرا در خاک فرو م لچهیحرص ب با

 :شود یشده بزرگتر از حد معمول م جادیا

فنجون قهوه  هیداره به  یادیز یراه ها یرفع دلتنگ-

راه ها  ی هیبارهم شما بق هیبد نبود .شهیمختص نم

 .دیرو امتحان کن

 یرا پر م نشانیب یفاصله .خندد یبا صدا م دیحم

اندازد و صورتش را  یدست دور شانه اش م.کند

 :چسباند یبه صورت نرم دالرام م

 ؟یکن یم یگلگ یاالن دار-

 یشاخه .دارد یگل را بر م اطیاحت یب دالرام

دقت  یدهد و ب ینم یتیاهم.شکند یاز آن م یبزرگ

 :دهد یقرار م شیگل را سر جا

 یهم وسط باشه موضوع ها یگلگ یپا ؟اگهیگلگ-

 .ادهیز یگلگ یمهم تر برا



دارد  یصورت او بر م یصورتش را از رو دیحم

 :دیگو یو متعجب م

 ؟یچته  تو؟از من دلخور-

نشان  یکلمه برا نیدلخور؟ا.خندد یم یعصب دالرام

 .راستیحق یلیخ یدادن آن حجم از ناراحت

خونه مشکل و  نیا ینه بابا دلخور چرا؟مگه تو-

 هست ؟ یهست ؟مگه رفتار نامعقول یناراحت

 یرفتار متفاوت دالرام سوا.کند یسکوت م دیحم

دستش را .چهار پنج روز است نیا یها یسرد

 :دهد یدالرام فشار م یبازو یرو

 گفته؟ یزیچ یشده  ؟کس یچ-

 یرا پر م نشانیب یفضا دیحم یزنگ گوش یصدا

با دست آزادش .شود یم زیخ مین شیدر جا یکم.کند

جمع  یآورد با همان اخم ها یم رونیرا ب یگوش

 لنتیرا سا یگوش.اندازد یبه صفحه اش م ینگاه

 :چرخد یکند و دوباره به سمت دالرام م یم

 خب من منتظرم -



 دیدست حم.شود یحوصله از جا بلند م یب دالرام

 شیدست کش ها.خورد  یسر م شیبازو یاز رو

 :دیگو یآورد و م یاز دست در م یرا عصب

 الیشما هم با خ.نگفتم یزیهم چ یکس.نشده یزیچ-

 .راحت تلفنتو جواب بده

لحن پر از  نیا.شود یپر رنگ م دیحم یها اخم

 از دالرام؟ هیکنا

خوام که جواب  ینم یعنیدم  یجواب نم یوقت-

 دیاونقدر که با یزیچ چیتو که وسط باشه ه یپا.بدم

 .ستیمهم ن

کج  یسرش را کم.رود یدالرام باال م یابرو کی

 یکه پر از تمسخر است م یو با لبخند.کند یم

 :دیگو

 همه مهمم براتون؟ نیجدا؟ا-

 !؟یشک دار-

 .ستمیمطمئنم ن-



پر سوال  شیمردمک ها.شود یاز جا بلند م دیحم

 :چرخد یصورت دالرام م یرو

که من بهت  یهمه عالقه ا نیتو به ا شهیباورم نم-

با ارزش  یزیمگه چ ؟اصالیدارم شک داشته باش

 .هست میزندگ یتر از تو هم تو

 یو م ردیگ یسرش را به سمت اسمان م دالرام

 کند ینگاه م دیو بعد با حفظ همان خنده به حم. خندد

نه من االن حس حرف زدن دارم نه شما .بابا دیبر-

 یول میو حرف زد مینشست گهیوقت د هی دیشا.وقتشو

 .االن نه 

 یقاطع م.دهد یرا به چپ و راست تکان م سرش

 :دیگو

 .ستین یاالن اصال وقت خوب-

و متفکر نگاهش را از چشمان او بر  ریبا تاخ دیحم

 ریدرگ دیکه با یزیاز آن چ شتریفکرش ب.دارد یم

 یمنصرف م دیبگو یزیکند تا چ یدهان باز م.است



ر او و نگاهش را به پشت س ردیگ یم ینفس.شود

 :دهد  یم

 .میزن یحرف م یکه تو بهتر بود یوقت هیباشه -

 :دهد یاشاره اش را در هوا تکان م انگشت

اتفاق  دیزود با یلیاون وقت بهتر، خ یول-

 ؟یاک.فتهیب

 یبا قدم ها دیحم.دهد یتنها سر تکان م دالرام

 شتریهنوز چند قدم ب.گذرد یاز کنارش م نیسنگ

 یم شیو سر جا ستدیا یبرنداشته که در جا م

 :چرخد

 نگینه تو پارک نتیماش روزیچرا تا د یراست-

 خونه؟ اطیکارخونه بود نه ح

جمله  کی.بندد یرا از درد م شیچشم ها دالرام

اصال مگه ))شود یوار در گوشش تکرار م یکمد

 ((هست؟ میزندگ یبا ارزش تر از تو هم تو یزیچ

 بود که حل شد کیمشکل کوچ هی.بابا دیبر-



 گمیفردا م نیکنه هم یم تتیاذ نیماشاگر -

 عوضش کنن

را  شیکند تا ارتعاش صدا یرا م شیتمام سع دالرام

 :ردیبگ

 خداحافظ -

* 

است  وانیتا ا اطیکه حد فاصل ح یپله ا نیاول یرو

 یقرار م شیپاها یهر دو ساعدش را رو.ندینش یم

سرش  شیبودن دست ها فیبه کث تیاهم یدهد و ب

اش نه حل  یزندگ یتنش ها.ردیگ یرا در بر م

 ایندارد  ینقش شیدر زندگ ای دیحم.و نه کم شودیم

ش یاز زندگ یبخش بیاگر دارد حتما در جهت تخر

 .است

 

در .که از تصادفش گذشته است یپنج روز نیتمام ا

حرص  الیدان یها یدوندگ.شود یذهنش مرور م

 یحام.سایپر یها یو دلگرم ایبرد یخوردن ها



کاسته  شیروزها یاز سخت شانیها تیکه حما ییها

بهتر به امروز رسانده  یکم یاست و او را با حال

 ریام ادیوهمزمان به  ردیگ یم یقینفس عم.است

که شب تصادف خودش را رسانده  یریام.افتد یم

جمله مانع  کیبا .کرده بود یریگیدر سکوت پ.بود

شده بود و در  نیپشت فرمان ماش الیاز نشستن دان

 یآن ها قرار داده بود و ب اریرا در اخت نیآخر ماش

دستش را داخل  کیباشد ؛ یآنکه منتظر تشکر

شلوارش فرو کرده و در مقابل نگاه دالرام در  بیج

 .شروع به راه رفتن کرده بود ابانیخ ی هیحاش

ممکن رفتنش را به تماشا  یدالرام تا جا نگاه

بوق از کنارشان  کیبا  الیدان ینشسته بود و وقت

 ((مرد))کلمه فکر کرده بود کیشده بود به رد 

آورد و دستانش  یدستانش در م انیرا از م سرش

چقدر .کند یجلوتر از بدنش در هم حلقه م یرا کم

 یمرد با مردانگ نیحضور ا یشک و شبهه ها

 نیدر ا.برداشته شده است انیقشنگ از م شیها

 دهیشان لنگ یزندگ یجا کیمدت هر جا،هر بار 



کرده است وبعد در  تیاست در سکوت آمده و حما

 .است هسکوت رفت

لبخند  نیا.زند یلبخند م ریسخت ام یچهره  ادی با

 یحال و روز وصله  نیا انیاز ته دل در م

 یسع.افتد یسحر م ادیبه  لیدل یب.است یناجور

 شتریب.تواند ینم.کند کنار هم تصورشان کند یم

هم  یمتفکر رو شیلب ها!ریسحر و ام.کند یفکر م

از کنار هم بودنشان  یتیذهن چیه.رندیگ یقرار م

کنار هم  کباریکه جز  لیدل نیبه ا دیشا.ندارد

در  ریاز زبان ام یحرف چیوقت، ه چیو ه دشانیند

 .است دهیمورد او نشن

چند روز چقدر  نیا.ردیگ یدر سرش جان م یفکر

انگشتانش را از ال .کم رنگ بوده است ریحضور ام

 یدست راستش را مشت م.کند یهم آزاد م یبه ال

عادت دارد که بعد از .دهد یچانه قرار م ریکند و ز

را پر رنگ تر  ریحضور ام یندیهر اتفاق نا خوشا

بر  انهرا مست به خ الیکه دان یشب.ندیاز قبل بب

که در به در  یشب.آورد یگردانده بود را به خاطر م



آن  یرداو ف دیشب تولد حم.بود الیکردن دان دایپ

 ...روز تصادف.که با هم ورسک بودند یروز.

 ریام یپا یجا.ردیگ یرا به دندان م نشیریز لب

 نیا.تر شده است قیعم شانیروز به روز در زندگ

 نیچند روز، آن هم در ا نیا یکمرنگ بودن ها

 .داند  یم دیاست؟بع یاوضاع عاد

 الیکند که حتما از دان یفکر قانع م نیرا با ا خودش

باز هم نبودن خودش با  یول.کارها بوده است ریگیپ

افتاده  یممکن است اتفاق.دیآ یعقل جور در نم

 باشد؟

به سمت  لشیموبا یفکر دستش به دنبال گوش نیا با

 .رود یشلوارش م بیج

به سمت  لشیموبا یفکر دستش به دنبال گوش نیا با

 یبرا یهنوز اقدام.رود یشلوارش م بیج

از پشت سر  ییپا یتماس نکرده که صدا یبرقرار

 یهمان طور نشسته سر م.کند یتوجهش را جلب م

که  ندیب یم یرا با سر و وضع الیچرخاند و دان



خارج شدن از خانه  یقصدش برا ینشان دهنده 

 :دیگو یآمدن از پله ها م نییهمزمان با پا.است

 ؟ینشست نجایا-

 یم همان پله یشود و رو یاز جا بلند م دالرام

 :ستدیا

 ؟یریکجا م.بودم یگلکار ریآره درگ-

 یبه تا یو دست ستدیا یدالرام م یرو به رو الیدان

 :کشد یساعد م یرو راهنشیپ

به خاطر .دمشیاز شب تصادف ند.ریام شیپ رمیم-

از  ستیتو و کارخونه شرکتم نرفتم گفتم بد ن یکارا

 .کنم نهیجمعه ام استفاده به

و نگاه متفکرش را  دیگو یم یلب ریآهان ز دالرام

پشت  یشده  یزیشن ر ریبه مس الیاز کنار دان

 .دهد یسرش م

 گفت بهت؟ یم یچ اطیبابا تو ح گمیم-



کند و با همان سرعت اخم  یسرعت سر بلند م با

 یا دهیچه فا جهینت یب یمکالمه  کیتکرار .کند یم

 داشت؟

  شهیمثل هم.بگه یخواست یم یچ یچیه-

شود و  یخشک م نشیآست یرو الیدان دست

 :دیآ ینگاهش غضب آلود باال م

چهار تا قربونت برم فدات بشم  یعنیشه؟یمثل هم-

 ؟یگفت و تو هم نگاش کرد

درون دستش  یگوش.کند یخودش را بغل م دالرام

 :دهد یفشار م شیبازو یرا رو

کردم؟اصال کدوم کار روش  یم کاریچ یگیم-

 ده؟یجواب م

بعد اون  یتا دفعه  یزد یلبخند ژکوند م یچیه-

 ...تو تخت ما ارهیرو برداره ب کهیزن

 کیکند و با دستش  یحرفش را قطع م خودش

دالرام .دهد یو فشار م ردیگ یطرف گردنش را م

دستش را از دور بدنش .کند یمتاسف نگاهش م



 یم الیهمان دست دان یکند و رو یآزاد م

 یآورد و شمرده م یم نییرا پا شیصدا.گذارد

 :دیگو

با خودت برادر  یکنیم یجور نیآخه چرا ا-

 یدونه من از چ ینم یکن یفکر م.من

 یبهتر از من و تو م یلیناراحتم؟مطمئن باش خ

خبر نشون دادن خودش داره  یب نیدونه فقط با ا

نشون بده که  یکنه تمام کاراش رو عاد یم یسع

شدم بگه مگه  زیشد و سرر لیمن تکم تیظرف یوقت

 مویخودم و زندگ اریکردم؟مگه اخت یکار بد

من تا  یکلمه  نیبه خدا بابا منتظر اول الیندارم؟دان

 نمونیب ییایح یپرده  هیبذار .طلبکار بشه

به  یکه روشو تو روت باز کرد ییتو نیهم.بمونه

 یکیبذار حداقل با .بهش یداد دونیم یکاف یاندازه 

که  ینیاوضاع رو از ا.مون تعارف داشته باشه

 !الیدان نخرابتر نکهست 

کشد و  یسخت خودش را عقب م یبا چهره  الیدان

 نیداند که با ا یم.فهمد یدالرام را نم.کشد یم یپوف



رسد هر چند که خودش  ینم ییبه جا یمحافظه کار

اصال .است دهینرس ییبه جا یهم با شلوغ کار

بود که  نیبنا بر ا!برسند ییظاهرا قرار نبود به جا

که هستند بمانند و فرو بروند و فرو  ییجا نیدر هم

 .بروند

من واقعا خوب و بد کارمون رو .دونم دالرام ینم-

هستم که داره  ییآبرو نیفقط نگران ا.دونم ینم

اون .از من که گذشت.خوره یبهش چوب حراج م

برام تره هم خورد  ییقدر تو سرم خورد که اون باال

 .کنه ینم

اشاره  ترایدش و مباال و اتاق خو یچشم به طبقه  با

 :دهد یکند و بعد ادامه م یم

که  نییآورد پا ترایم یاونقدربابا ارزشم رو جلو-

 چیاسمم تو شناسنامه که بود و نبودم ه هیعلنا براش 

اونقدر .پولم براش انیپا یمنبع ب هی.نداره یفرق

 زد  خیکرد که دل منم  یسرد



گناه در  یبرادرش چه ب.کند یدالرام دل دل م دل

به  الیلب دان یگوشه .شودیمجازات م یزندگ نیا

 :آورد یباال م یتلخ

سر من .دالرام ستمینگران خودم ن گمیم یزیاگه چ-

هستم که  ییاومده من نگران تو ادیقراره ب یهر چ

حرف  تیتو زندگ یمجبور بش دیفردا، پس فردا شا

دم قد االن با  ینم نیو اونوقت من تضم یبشنو

 .مسببش مدارا کنم

 یبرا یحرف.شود یالل م.کند یسکوت م دالرام

است  ییها تیهر چه هست تکرار واقع.ستیگفتن ن

 یم شانیکه  آن را هر روز بارها و بارها در زندگ

که ادامه  ندیب یرنگ نگاه خواهرش را م الیدان.ندیب

که هزار بار  ییاز همان خنده ها.خندد یم.دهد ینم

 یبر م وبه جل یقدم.تر است زیغم انگ هیاز گر

 :اندازد یدارد و دستش را دور گردن دالرام م

 ینجوریمن نمردم که ا.کهیخواهر کوچ الیخ یب-

قراره تو .خوشگلت جمع شده یاون چشما یغم تو



که شده با  هیقول نیا.یبش یمنم خوشبخت یجا

 .شک نکن رمیگ یشکنجه ازت م

از  یمصلحت یبر لبخند زدن حت یمبن یغامیپ دالرام

 .ردیگ یمغزش نم

صورت او نگه  یوجب کیصورتش را در  الیدان

 :کند یم کیدارد و چشم بار یم

از  ری؟غ رونیاز خونه ب یایب یخوا یتو نم نمیبب-

 !ستایکس خونه ن چیپروانه خانم ه

دهد خودش را از آغوش  یآرام سر تکان م دالرام

 :دیگو یکسل م. کند یبرادرش جدا م

 .بخوابم کمیخوام  یم.مونم خونه ینه م-

مطمئن است بعد از .کند یبر و بر نگاهش م الیدان

 ینم دایکه به چشمان دالرام راه پ یزیرفتنش تنها چ

مچش را .آورد یدستش را باال م.کند خواب است

 :اندازد یان م یبه ساعت رو یچرخاند و نگاه یم

 ؟یآماده بش  قهیدق ستیتو ب یتون یم-



 :کند یچشم درشت م دالرام

 ام؟یکه کجا ب آماده بشم-

 !رمیکه من م ییهمون جا-

را پشت  شیدارد و موها یقدم به عقب بر م کی

 :فرستد یگوش م

که  ییجاها ی؟من حوصله  الیحالت خوبه دان-

تو  الیها دن یلیطف نیهم ندارم حاال ع شمیدعوت م

 که دعوت ندارم ؟ ییجا امیب فتمیراه ب

دهد  یهم فشار م یرا رو شیخونسرد لب ها الیدان

 :دیگو یو بعد م

 هیخوام برم  یم.خوام برم یکه نم یخاص یجا-

بزنم و بابت تو دردسر افتادنش تو شب  ریسر به ام

 هیکنه اگه تو هم  یحس نم نمیبب.تصادف تشکر کنم

 ست؟یبد ن یتشکر بکن

کرد که تشکر کردن  یواقعا حس م.کرد یم حس

ندارد اما خودش را  یا فهیوظ چیکه ه یاز آدم

خواهر و  نیحل مشکالت ا یداند تا برا یم موظف



 نیاما حاال و با ا.بر دارد الزم است یبرادر قدم

 یدرون دستش م یبه گوش ینگاه...حال و روز

 وهیقصد را داشت فقط به ش نیخودش هم هم.اندازد

 .تر ساده یا

ربع آماده  هی.ادهیز قهیدق ستیشدم دالرام ب مونیپش-

 !نییپا یایو م یشیم

 ...الیاما دان-

 قهیشد ده دق-

روز سر  هیخودم !ستین یاالن واقعا وقت خوب-

 ...شرکتش و همون جا  رمیفرصت م

 ؟یآماده بش قهیتو پنج دق یتون یم یعنی-

نگاه مصمم او را که .کند ینگاهش م یکم دالرام

به .کند ینم دایپ شتریمخالفت ب یبرا یلیدل ندیب یم

 :رود یچرخد و پله ها را باال م یپشت م

 !نمییپا گهید ی قهیده دق-

**** 



و  شهیمثل هم. کند یباز م شانیدر را بر رو مهران

کنار .کند یم ییباز سالم و خوش آمد گو یبا رو

 :دیگو یو خطاب به دالرام م ستدیا یم

 الیخوشحال شدم دان یلیخ.بانو دیقدم رنجه کرد_ 

 .یخبر داد که شما هم همراهش

کند و با تواضع تشکر  یخم م یسرش را کم دالرام

 .کند یم

 نیبه عادت ا.شود یپشت سرش وارد خانه م الیدان

 یرد و بدل م نشانیب یمدت خوش و بش جانانه ا

 .شود

که گرچه دالرام  ندیگو یخاص به هم م یچند تکه  

فهمد اما خودشان را به خنده  یاز آن ها نم یزیچ

 اجیتر از آن است که احت یخودمان الیدان.اندازد یم

 ینگاهش را به اطراف م.به تعارف داشته باشد

 :چرخاند

 پس صابخونه؟_ 



دالرام .دیکمال رفت خبر بده که اومد. تو اتاقش-

 شما ؟ دیستادیخانم چرا سرپا ا

 :کند یاعتراض م الیتشکر و دان دالرام

خدا ما رو نفرست تو  یمهران محض رضا_ 

 یو تخته ها تو خونه  ریت نیبابا از بس ا.سالن

پس اون .میاعصاب گرفت یناراحت میدیخودمون د

 ساخته؟ یک یبرا ریدورشو ام یاستخر و گل کار

گوشش را لمس  یخندد و با انگشت الله  یم مهران

 :کند یم

 کمیتو اگه  یول دهیساخته شده خر.نساخته ریام_ 

به کار  یرو که آکبند نگه داشت یمخ مچهیاون ن

خواهرت اونجا معذب  دیکه شا یفهم یم یبنداز

 !باشه

 یساعد جا به جا م یرا رو فشیک یدسته  دالرام

 :دیگو یم یکند و خودمان

 یمعذب چرا ؟فکر کنم من با اومدنم جمع خودمون_ 

 شما سه نفر رو خراب کردم نه؟



 یحرفش در م حیبا سرعت درصدد تصح مهران

 :دیآ

 .یشما که کال از خود.بانو دیکن یم یچوب کار_ 

که به اتاق  یریبه مس ینگاه.کند یتشکر م دالرام

 یم شیصدا الیدان.اندازد یشود م یم یمنته ریام

 :کند

 دالرام گهید ایب_ 

 وارید. گذرند یباز م یبه فضا یمنته یراهرو از

 یو نما ردیگ یقرار م رشانیدر مس یا شهیش

بار به  نیاول یاطراف آن برا یاستخر و محوطه 

مثل او  یدختر یمطمئنا برا. دیآ یچشم  دالرام م

آن  یها یژگیخانه و و نیا ،یبا آن سطح زندگ

 یخانه برا نیا نکهیاما ا ستین زیشگفت انگ یلیخ

 .باشد جالب است ریآن هم به سن ام ییمرد تنها

 زیرنگ به دور م دیسف یفلز یها یصندل یرو

 شیتالش ها نیآخر بایآفتاب تقر.نندینش یم یگرد

کند و آسمان در کشمکش  یماندن م یرا برا



به محض نشستن . دیآ یبه چشم م یکیو تار یروشن

آنقدر .رندیگ یگپ زدن را از سر م الیمهران و دان

از آن را دارند که  ریو غ یموضوع مشترک کار

دالرام نگاهش . است یمعن یب زیچ نشانیبسکوت 

 یموج. اندازد یدرون استخر م یها یرا به آب

به . کنند یم یجلوه گر تیفشفا تیندارند و در نها

بار به  نیکه چند یاز آب تن الیدان یها فیتعر ادی

استخر کرده  نیمهران در ا یو گاه ریهمراه ام

داخل استخر  ریاز تصور مهران و ام.افتد یاست م

 ینهال م ادیزند و نا خودآگاه به  یم یلبخند محو

 .افتد

 دیخوش آمد-

 یبه سرعت سر م ریام یآشنا یصدا دنیشن با

 ریام. شود یزند و از جا بلند م یلبخند م. چرخاند

قرار دارد؛  بشیدر ج شهیکه به عادت هم یبا دست

 یبار با لباس ها نیاول یبرا. دیآ یبه طرفشان م

جذب  شرتیت. دیآ یاسپورت به چشم دالرام  م

 ستد الیبا دان. به تن دارد یو شلوار مشک یطوس



تکان  یدالرام سر یدهد و در همان حال برا یم

 یکند و با تعارف او رو یدالرام تشکر م.دهد یم

 .گردد یاش بر م یصندل

کند و  یدالرام را اشغال م یرو به رو یصندل ریام

 :دهد یرا مخاطب قرار م الیدان

 اوضاع خوبه؟-

را از  یدهد و شکالت یم هیاش تک یبه صندل الیدان

 :دارد یبر م زیم یرو لوریداخل ظرف س

اون . ستیخوام ن یکه من م میاون یول. ستیبد ن-

که اول زدم و بهت نشون دادم کامل کردم اما  یمتد

 .خواستم ینشد که من م یزیاون چ

 ه؟یمشکل چ-

 نیا یکه برا یعجله ا دیشا. دونم ینم قیخودمم دق-

نشد که  یکه هست کار اون یهر چ.ها دارم یطراح

 .دیبا



 یکم. دهد یگوش م شیبا حوصله به حرف ها ریام

کند که از نظر دالرام صرف فکر  یسکوت م

 :دهد یجواب م یشود و بعد با خونسرد یکردن م

 دیکه با هیکار اون دیشا.نمیبب اریکار کامل شده رو ب-

اون طرح . یکن ینگاهش م یمنف دیاما تو با د شدیم

 رادیتونه با ا یاون کار نم. بود یعال یکه زد هیاول

تو طرح  یکارا رادیقبال بهت گفتم ا. کامل شده باشه

 یجور هی نویا.باور نداشتن خودته نیا. ستیزدنت ن

 .حلش کن

ماند و  یثابت م ریام یلب ها یدالرام رو چشمان

شود که از دهان او خارج  یم یکلمه کلمه ا ریدرگ

 قیتزر یبرا یمرد منبع فوق العاده ا نیا. شود یم

 .است الیاعتماد به نفس به دان

 یرسم. دیآ یبه سمتشان م یبزرگ ینیبا س کمال

 دنیشنود و مشغول چ یکند و جواب م یسالم م

 .شود یم زیم



حرف  دییسرش را به تا یچند بار تیبا رضا الیدان

جمله  نیبحث را با ا نیدهد و ا یتکان م ریام یها

 :کند یکامل م

 .شرکت ارمیفردا حتما م.یاک-

فنجان را در مقابل  نیاول ریرود و ام یم کمال

را  کیدهد و پشت بندش، بشقاب ک یدالرام قرار م

 یکند و او ب یدالرام تشکر م. گذارد یکنار آن م

 .دهد یم لیتحو یآنکه نگاهش کند نوش جان

دالرام فنجون  یبرا نکهیا! ؟یچ یعنیکار  نیاالن ا-

 یرو آدم حساب نم الیاما منو و دان یذارینسکافه م

 !؟یکن

زند و  یلبخند هم نم یمهران حت یبه جمله  ریام

 :دیگو یم تیجد تیدر نها

 نکهینه ا! یکن اگه تعارفتم کردن نخور یتو سع-

اوضاعت  کمیورزش  یبرا یپشتکار دار یلیخ

 !نگران کننده است



مردم آزار و چشمان  یچهره . آورد یکم نم مهران

 قیتشو نشانیبه بحث ب براقش دالرام را به توجه

 :کند یم

 جواب من بود؟ نیاالن ا-

 :دیگو یم الیبه دان رو

 یجور هی! االن رفتارش زشت نبود؟. گهید ییخدا-

 !م؟یا یادیزبون به من و تو نفهموند ز یبه زبون ب

دهد و به  یهم فشار م یرا رو شیهم لب ها الیدان

 :دهد یم یچهره اش حالت دلخور

مهران  یدون یم. بهم برخورد کمیمنم  تشیواقع-

خواست بهمون نشون بده من و تو وقت و  یانگار م

 !میتلپ نجایوقت ا یب

 یم نهیدست به س. دهد یم هیاش تک یبه صندل ریام

 :است الینگاهش را به دان الیخ یشود و ب

تو  یتحول هی ایحد واضح بود  نیمنظورم تا ا-

 شده؟ جادیشما دو تا ا وی یک یاوضاع آ



کشد و با چنگال  یرا جلو م کیبشقاب ک مهران

 :زند یاز آن را برش م یبزرگ یتکه 

که تو مزاح  میدون یم الیمن و دان. سه ی نهیگز-

چطور  یکن یفکر م یاالن دار یحت. یکن یم

 ال؟ینه دان! میشام بمون یکن مونیراض

 یدالرام وارد بحث م الیاز جواب دادن دان قبال

 :شود

رو بذار سر جاش من  کیک نیفنجون منو ا ریام-

 .اتراق نکردن نجایدوتا ا نیخودم بر دارم،تا ا

را  شیکند و لب ها یاز فنجانش مزه م یکم ریام

 یم ینگاهش به داخل فنجان است وقت.سابد یبهم م

 :دیگو

 راحت باش.ستین یاجیاحت-

 

خاص از  یجمله  کی دنیکه منتظر شن ییها لب

 شانیهستند؛ در جا دنیخند تیو در نها ریسمت ام

دو نفره  یتبان کیدالرام منتظر . شوند یخشک م



بحث  نیبا آن ا شدیکه م یکش اری کی. بود ریبا ام

کوتاهش  ی ر،جملهیاما لحن ام. جالب را ادامه داد

 یکه اصال به سمت او نم یو بدتر از همه نگاه

هر ! یالبته فقط کم. است یعاد ریغ یچرخد کم

حتما . ندیب ینم یسرد یبرا یلیکند دل یچه فکر م

 .اشتباه برداشت کرده است

مورد  یب تشیفکر که حساس نیا نیبا تلق دالرام

کند و توجهش را با  یخودش را قانع م یاست؛ کم

 :دهد  یم الیدان

که اون شب سفارش  یکیشلیاون ش ریام گمیم-

 دیآخه دالرام هم مر! از کدوم رستوران بود؟ یداد

 التیخ ،یزودتر بدون فتویگفتم بگم تکل. کهیشلیش

 .راحت تره

دهد و سر  یقرار م زیم یرا رو یفنجان خال ریام

حالت گرفته اش، قصد  یموها.کند یبلند م

 هیتار آن خالف جهت بق کیدارند که  یگوشیباز

 :شوند یاش رها م یشانیپ یرو



تو برو . دونم با سفارش مهمونم یمن خودم م-

تا  یمهرانم سوار کن دیکه با چک کن نتویماش نیبنز

ساعتم  نیا کیتراف. یاون طرف شهر برسون

 .یاریوقت کم ن هیحساب کن که 

با آرامش از رد شدن افکار کودکانه اش،  دالرام

 یکم م الیدان. گذارد یرا به دهانش م کیاز ک یکم

 :شود یآورد و مهران وارد بحث م

ساعت  یدون یم ؟یشهروند محترم هیتو واقعا -

هوا به  یآلودگ یدون یم ؟یچ یعنی کیتراف کیپ

 گنیمثل تو که م یتیمسول یافراد ب یبرا.گنیم یچ

که  ینیاز ا کیتا تراف نیاین رونیب کیساعت پ

 !تر نشه نیهست سنگ

 یشانیزند و با دست به پ یخنده م ریز یپق الیدان

 :کوبد یاش م

 مصرفه کیخرفت اون پ-

 :دهد یجوابش را م عیو سر یشاک مهران



تنه ده تا مثل من و تو رو  هیتو دهنتو ببند خودش -

 !فهیحر

افتد که  یاز جواب مهران چنان به خنده م دالرام

 یسرفه اش م. پرد یم شیبه گلو کیاز ک یذره ا

 الیدان. شود یبدتر م طشیو با هر سرفه  شرا ردیگ

دستش  دنیشود و با کوب یبا سرعت از جا بلند م

 .کند کمکش کند یم یکمر او سع یرو

 تو ؟ یشد یچ-

همچنان سرفه  الیجواب دادن به دان یبه جا دالرام

 .کند یم

 .گهیخفه شد د.ارمیبرم آب ب -

 کهیدالرام در حال. شود یبا سرعت دور م مهران

با پشت دست، دهانش را پوشانده است؛ متوجه  

شود و  یمشت م زیم یشود که رو یم ریدست ام

 نیتر یجمله اش در عاد. رود یم زیم ریآرام به ز

 :شود یحالت ممکن ادا م



مشکل حل  یآروم ترم بزن. الیکمرش شکست دان-

 .شهیم

 وانیحال ل نیدالرام کم شده اما با ا یسرفه ها تعداد

 یاز آن را م یو کم ردیگ یآب را از مهران م

 .خورد

 !ها یتو ؟ما رو ترسوند یببنمت دختر خوب-

که نگران  یبه مهرانکند و  یسر بلند م دالرام

با انگشت تراوش .کند ینگاه م ستادهیسرش ا یباال

و  ردیگ یچشمش م یاشک را از گوشه  یقطره 

 :کند با لبخند خودش را خوب نشان بدهد یم یسع

 خواستم ناراحتتون کنم ینم دیببخش-

 .گمیبه خاطر خودت م هیچه حرف نیا-

 :دیگو یم ریکند و بعد خطاب به ام یسکوت م یکم

گلوت که گوشات  دیپر کیتو چته ؟ تو هم ک ریام-

 .سرخ شده



 یبد یاش با صدا یصندل.شود یاز جا بلند م ریام

نگاه کند  یآنکه به کس یب. شود یم دهیبه عقب کش

 :افتد یبه سمت در به راه م

 .شام سفارش بدم رمیم-

کامل وارد اتاق نشده و در را نبسته است که  هنوز

 راهنشیپ یدکمه  نیباز کردن باالتر تیدستش به ن

 یبه خاطرش م شرتیگرد ت ی قهی. رود یباال م

بندد و  یدر را م. ستیدر کار ن یآورد که دکمه ا

فشار . کند یهمان دست را مهمان گردنش م

رود  یم شیگردنش پ یانگشتانش تا لمس مهره ها

 .دهد یاو باز هم آن را فشار م و

 انیاش که در م یخود لعنت. فهمد یرا نم خودش

ساز نا کوک شده  شیها یگرفتار یهزارتو نیا

که برسر راهش بود  یقرار بود هر مانع. است

داده بود که  نانیبارها به خودش اطم. حذف شود

سرعتش را در  یتواند ذره ا ینم یجنبنده ا چیه

هنوز . و خم اما مشخص، کم کند چیپر پ ریمس نیا

 ...مطمئن بود اما   نهایا یهمه  ههم ب



کند؛ آن را  یاش م نهیکه وارد س یژنیاکس حجم

با خودش  یریکند و باز هم او به درگ یم نیسنگ

به  دنیتا رس دیکه با ییاما یبه ادامه . پردازد یم

 نیاما ا. برود شیمفهوم کامل و قانع شدن خودش پ

است  یخطرناک چیشده؛ همان پ لیتازه تشک ینطفه 

 یهمان. محاسبه اش نکرده است ریکه در طول مس

از پرت  یتواند سرعتش را کم کند و حت یکه م

پرتابش  یستیشدن حواسش بهره ببرد و به عمق ن

خواست دستش را از پشت گردنش  یدلش م. کند

آنقدر فشار دهد تا . دلش بگذارد یرگلویبردارد و ز

 شیپ نیا. عضو زبان نفهم نماند نیا یبرا ینفس

بعد  ی زهآن دختر و پس لر دنیدقبل از  یلرزه ها

که آمده تا حقش را احقاق کند  یکس یبرا دنشیاز د

گسل بزرگ است که پر کردنش  کیو برود؛ مثل 

 نیا. زند یم یپوزخند. فقط و فقط کار خودش است

تبر . گرفته هنوز ساقه ندارد شهیتازه ر یحس نوپا

 نیتواند ا یاگر دست دراز کند هم م. ستیالزم ن

بکشد و  رونیب اتازه رسته  از خاک  ر ی شهیر



 یدغدغه  چیه یبخشکاندش و بعد با ب شهیهم یبرا

 .بپردازد تشیمشغول یبه ادامه  ینیچن نیا

سخت  یاخم چهره . کشد یرا در هم م شیابروها

 یم. ردیگ یشکل م شهیتر از هم ظیشده اش، غل

شده که  یدومجهول یمعادله  کیداند که گرفتار 

خورند و احساس  یکدام از پارامترها به هم نم چیه

 یبا دست خودش برا دیاست که با یاو همان مجهول

 یپاک کردن ها گاه. پاک که نه محو شود شهیهم

با ماندن  یاو حت. گذارند یاز خود به جا م یاثرات

جمله . احساس هم مشکل دارد نیکمرنگ از ا یاثر

 نیا یشده  مهیشب ها و مشق جر نیا یتکرار ی

 « دختر مجد»کند  یرا باز هم تکرار م شیروزها

کند تا مجد  یم یمجد را آنقدر محکم هج ی کلمه

 .در ذهنش ماندگار شود  شهیهم یبودنش برا

 کی یرو. شود یباز م یاتاقش با تک ضربه ا در

در دارد  ی رهیمهران دست بر دستگ. چرخد یپا م

 :کند یو موشکافانه نگاهش م



 یبرا.من سفارش شام بدم یریدرگ یادیگفتم تو ز-

تو  یدارم برا کیشلیخودم و بچه ها سفارش ش

 ؟یچ

 حیترج. دهد یسخت شده اش را به او م ی چهره

اما  کیشلیاز ش ریبه غ یزیهر چ دیدهد بگو یم

 یقانون. اوست یقانون رفتارها نیمهم تر یخوددار

 دیپا گذاشته شده است و با ریز یکه امروز کم

 :دیگو یتفاوت م یب. جبران شود

 !نداره یمن فرق یبرا-

 :زند یدار لبخند م یمعن مهران

دلستر سفارش دادم  یدنیبچه ها نوش یبرا گمیم-

 . ..تو گل گاو زبان یبرا یخوا یم

اندازد که جمله اش  یبه سمتش م یچنان نگاه ریام

بستن در  نیدر ح.رود یشود اما از رو نم یکات م

 :دیگو یم

گل گاو زبون .یخور یم دلستر متو ه.افتاد. یاک-

 .دسرت یباشه برا



محکم  ریدست ام نباریرود و ا یم. بندد یرا م در

 یبه جا نباریقصد کرده ا. ندینش یصورتش م یرو

صورتش  یاستخوان ها زبانیگردنش م یمهره ها

 .شود

**** 

خونسرد تر  نباریا. شود یاستخر م یمحوطه  وارد

مهران و دالرام مشغول صحبت کردن .از بار قبل

تخته . اش گرم است یسرش با گوش الیهستند و دان

دالرام و مهران قرار  نیو ما ب زیم یکه رو ینرد

 کیگرفته؛ نشان از آن دارد که قرار به شروع 

را  یصندل نکهیبه محض ا. دو نفره است یباز

 یکشد؛ توجه هر دو نفر به سمتش جلب م یعقب م

که با خودش دارد اول به  یطبق قرار قبل. شود

با . کند یکرده نگاه م یکه از او دور یهمان فرد

 :پرسد یم یاز هر نوع نگران یعار یلحن

 ؟یبهتر شد-



 یو رو ندینش یم یصندل یصاف رو دالرام

 :شود یم قیصورت او دق

 یلیظاهرا تو خ یلساده بود و یکال چند تا سرفه -

 !یبهتر

کند و  یمکث م یکم. رود یباال م ریام یابروها

از . ندینش یم یعکس العمل اضافه ا چیبعد بدون ه

 .کند یشانه به مهران نگاه م یباال

 ؟یسفارش شام داد-

 . فرستن یم گهیساعت د میآره تا ن-

آورد و  یم رونیب یسرش را از داخل گوش الیدان

 :کند یمتعجب به هر دو نگاه م

 یبعد از مهران م یتو که سفارش غذا بد یتو رفت-

 ه؟یچ انیجر.نه ایسفارش داده  یپرس

 :کند یرو به سمت او م مهران

 دمیمن رفتم تو د. قرار بود که سفارش بده ریام-

 .داره خودم سفارش دادم یتلفن کار



کردن است  پیهمان طور که مشغول تا الیدان

 .دهد یتکان م یسر

بحث قبل  یکند تا ادامه  یرو به  دالرام م مهران

کرده  دایپ یخوب تیدالرام موقع.رندیرا از سر بگ

کارگران  یلیتکم ی مهیتا چند سوال در رابطه با ب

مهران باعث  یزنگ گوش یصدا. کارخانه بپرسد

 جهینت یبار دوم هم ب یبحث برا نیشود تا ا یم

و  اندازد یم یگوش یبه صفحه  ینگاه. دبمان یباق

 یم ریدار به ام یبعد همان نگاه را به شکل معن

همزمان با بلند شدن . دیگو یم یدیببخش. دهد

دالرام با نگاهش دنبالش . کند یارتباط را برقرار م

ممکن با آن  یفاصله  نیمهران در دورتر. کند یم

قسمت محوطه  و پشت به ان  نیتر ییها و در انتها

 . ستدیا یها م

را خطاب قرار  الیدان ریبعد از رفتنش ام بالفاصله

دالرام . کشد یم شیرا پ یدهد و بحث کار یم

دو  نیچشمانش ب. زند یرا به پشت گوش م شیموها

 نکهیا.رفاقتشان را دوست دارد.مرد در حرکت است



شده  الیرفاقت باعث قدرت گرفتن دان نیا

 نهیگز نیسال هاست که ا الیدان.کند یش مخوشحال

 نیکه در ا یمرد...ریو ام.کم داشته شیدر زندگ ار

کند  یحس م.چند ماه بودنش براش خوب بوده است

 گاهشیجا دیشا.مرد عادت کرده است نیبه بودن ا

بعد از آن  یاما در مرتبه  ایو برد الینه در حد دان

 ریام یمردمک چشمانش رو. ها قرار گرفته است

در  شهیپر پشت و هم یاز ابروها. ماند یثابت م

و  قیعم اه،یچشمان س یگذرد و رو یهمش م

 یکه  دست دوست یروز. ماند یاو ثابت م یناخوانا

 یرا فشرده بود هرگز گمان نم ریام یدراز شده 

 یپر رنگ م شانیهمه در زندگ نیا شیپا یکرد جا

شود و در هم  یآنقدر پر رنگ که بودنش عاد. شود

 یعاد تحال یحت. مهم جلوه کند ششیپ یبودن ساعت

دالرام چند . خوب االنش خرسندش کند یو تا حد

کرد که مرد رو به  یهرگز تصور نم شیماه پ

آنقدر ذهنش . برسد تیدرجه از اهم نیبه ا شیرو

آن ها  یاز حرف ها یزیشده است که چ ریدرگ



 یه خودش مب الیفهمد و تنها با بلند شدن دان ینم

 یانگشت ها یال گاریس دنینگاه متعجبش با د. دیآ

دستش را در هوا  الیدان. ردیگ یاو رنگ تاسف م

 :دهد یدهد و او را مخاطب قرار م یم یتکان

 گردم یاالن بر م-

آنکه حرف نگاه  یب الیدان. دهد ینم یجواب دالرام

چرخد و از آن ها  یاو را بخواند به سمت مهران م

 .ردیگ یفاصله م

شده به  جادیا یدو نفره  یاز فضا یناراض ریام

جعبه را به . شود یتخته نرد مقابلشان متوسل م

 :چرخاند یسمت خودش م

 نشده؟ یهنوز سنت قانون ای یکن یباز یبلد-

 یدل م الیاو دالرام از نگاه کردن به دان یصدا با

 :کند

نشده  یکه سنش قانون یتو افت نداره به کس یبرا-

 ؟یبباز

 :دارد یتخته ثابت نگه م ینگاهش را رو ریام



 !بچه یخون یم یُکر یلیخ-

 یکه دارد ناز م یفکر یریدرگ یبا همه  دالرام

 :خندد 

و من  یکالفه ا یلیکه امشب خ ییمثل تو قایآره دق-

 !دونم چته ینم

دقت  ریفهمد اما درگ یدوجمله را نم نیربط ا ریام

 :شود یدختر م نیا

منو  دیبرام جالبه تو چرا با یول ستمیمن کالفه ن-

 ؟یرینظر بگ ریز

 یصفحه  یتاس ها را رو یعجله ا چیه یب دالرام

و پنج ره آورد تاس  کیعدد . کند یآزاد تخته رها م

 :هستند شیها

نگاه هم  مین هیکار نبود با  نیبه ا یاجیواقعا احت-

که  یزیچ.یستین شهیداد که مثل هم صیتشخ شدیم

که چطور مهران و  نهیبدم ا صیمن نتونستم تشخ

حال تو نشدن و خودشونو تو اوج  یمتوجه  الیدان

 !انداختن نجایتو ا یحوصلگ یب



از .دیخواهد بگو یدالرام چه م.کند یسربلند م ریام

به نگاه . کند ینگاهش، دالرام هم سر بلند م ینیسنگ

 زیم یرو یخودش را کم. زند یاو لبخند م یسوال

 :آورد یم نییا پار شیکشد و صدا یجلو م

تا قبل از ! یدونم چ ینم. ریهست ام تیزیچ هی-

تمام . کردم مشکلت منم یتو خونه فکر م یبر نکهیا

کردم که دوست  کاریمدت نبودنت فکر کردم چ

 دایپ یچیفکر کردم ه یهر چ. خوبمو دلخور کردم

اصرار نکردم  الیبه دان لمیبرخالف م یحت.نکردم

خواستم مطمئن شم ممکنه  یچون م میکه بر

 یشده باشم؟ اما االن م تیباعث دلخور استهناخو

که  ید ینشون م یدار دیشا ای.یکه بهتر نمیب

 ...پرسم  یراحت م طیشرا نیپس تو ا.یبهتر

 نانیکند اما با حفظ لبخند و با اطم یمکث م دالرام

 :پرسد یم

  ؟یچرا از من دلخور-



 نانیکند اما با حفظ لبخند و با اطم یمکث م دالرام

 :پرسد یم

 ؟یچرا از من دلخور-

 یدختر دور نیاو از ا.کند یفقط نگاهش م ریام

برداشت  یکرده است و رفتارش دلخور

برداشت شود  نیاز ا ریهر چند که اگر غ.شدهاست

مطمئنا دالرام هر چقدر هم که .تعجب دارد یجا

تواند ذهن او و مهم تر از آن  یباهوش باشد نم

دهد و به  یم هیتک یبه صندل.حسش را بخواند

را به  مشینگاه مستق نباریا شیجبران ساعت پ

 :دهد یصورت دالرام م

 از تو دلخور باشم؟ دیمن چرا با-

 :دهد یراست جواب م رو

ندارم اما  یکه خود منم براش جواب یسوال نیا-

 !شک ندارم یهست

 ؟یدیرس جهینت نیوچطور به ا-



. دهد یقرار م زیم یهر دو آرنجش را رو دالرام

و به چهره  گذاردیم ینیب یانگشت اشاره اش را رو

 :دهد یساده جواب م.دهد یم یاش حالت متفکر

 دیخودتم ند یحوصلگ یب.سخت نبود صشیتشخ-

اونم  دنتینگاه دزد نیگرفتن من و ا دهیند نیا رمیبگ

حالت ها رو  تو  نیکدام از ا چیکه ه یدر حال

 دهینشون م یو مهران ندار الیبرخورد با دان

 .یدلخور

 گرید یسرش را به سمت یلحظه ا یکالفه برا ریام

تمرکز .گردد یاول بر م یچرخاند و باز به جا یم

 :دیگو یو شمرده م ردیگ یم

 .ستمیحداقل از تو دلخور ن.دالرام ستمیمن دلخور ن-

قلقلک ساده قرار  کیکند  یدر دلش اضافه م و

 .شود دهیبه بحث کش نجاینبود تا ا

 چیه.خرد  یزمان م.زند یبا آرامش پلک م دالرام

 نیخونسرد ا. جواب دادن ندارد یبرا یعجله ا

 :دهد یبحث را ادامه م



که تو از من دلخور  میکن یخب فرض م یلیخ-

کنم و تو همون  یمن اشتباه م میکن یفرض م.یستین

با من  یپل ورسک ریروز ز که اون یهست یریام

 میتون ینم میکن یاما به نظرم هر کار.قدم زد

 !یکه تو االن خوب میخودمونو متقاعد کن

خندد و با دو انگشت چشمانش را فشار  یم  ریام

و رو  ریکرد؟ز یبحث را تمام نم نیچرا ا.دهد یم

داشت؟ او  شیبرا یبحث چه منفعت نیکردن ا

بحث  نیخودش را داخل اتاق قانع کرده بود که ا

بحث از  نیتموم شد دوست نداشت ا شهیهم یبرا

 یلیبا حفظ حالتش و خ.کند دایسمت دالرام ادامه پ

 :دیگو یم یدج

 ؟ یبرس یخوا یم یبه چ-

خودش هم .دهد یآب دهانش را قورت م دالرام

مرد،نبودنش و  نیا یداند چرا ناراحت یدرست نم

اما با سانسور .کمرنگ بودنش را دوست ندارد یحت

 :دهد یجواب م



 یکه خودش دست دوست یریام دیچرا با نکهیبه ا-

 هیمثل  دیبه سمت من دراز و  رفاقت کرده االن با

 کنه؟ یدور بهیغر

 یمشت م.آورد یم نییبالفاصله دستش را پا ریام

 :دارد خیلحنش توب.دهد یقرار م زیم یکند و رو

 یبه بزرگ نشون دادن مسائل دار  یچه عالقه ا-

حوصله ام تو نگران  یاصال بر فرض که من ب!تو 

من؟تا حاال تو عمرت آدم  یحوصلگ ی؟بیهست یچ

 ؟ یدیحوصله ند یب

 یم زیم یهر دو ساعدش را رو  دالرام

 یچشمان او زوم م یچشمانش را رو.خواباند

که  ییمن ناخوانا یکه تو آنقدر برا دیگو ینم.کند

 یات فکر م یحوصله گ یاز ب شتریب یلیمن به خ

باران  ی شهیپشت ش ریتصو کیمثل  دیگو ینم.کنم

 :دیگو یتنها م.یخورده کدر

 یمطمئنم که عمدا کار.ریمن نگران خودمم ام-

که سهوا  نمیاما نگران ا ینکردم که تو دلخور باش



سنگ .ریام المیمن نگران دان.کرده باشم یاشتباه

تو رو از  یخوام دوست یزنم که نم یم نهیاونو به س

تونه تو  یکه م یهست یاتفاق نیتو بهتر.دست بدم

مثل تو  یکیال به یدان.فتهیب  الیدان یعالم رفاقت برا

رو  یتا اون راه یکن یکمکش م یدار.داره ازین

دوست بدون چشم  هیمن  یبرا.بره دیبره که با

 یداشت

 ریدارد و ام دیترد یبعد یگفتن جمله  یبرا دالرام

 .کند یحجم از اعتماد دختر فکر م نیبه ا

هات  تیحما یاونکه تو یب یکن یم تمیحما یدار-

 یمرد نیتو اول.سوء استفاده باشه یرنگ و بو

شده و  میشخص یحد وارد زندگ نیکه تا ا یهست

 !بار با نگاهش معذبم نکرده هی یحت

تر از  یعاد.کند یدر ظاهر فقط نگاهش م ریام

 یخال.تیمیصم ای یاز دلخور یاثر چیه یب.شهیهم

 شیها یژگیو عیبه جم یخود دار.کند ینگاهش م

مثل  یدارد حس یدیآن حس جد یبرگشته اما به ازا

 .یبدتر از حس قبل یحس.نامرد یکلمه  یهج



لبخند .خورد یبه جلو سر م زیم یدالرام رو دست

 یمشت او قرار م یزند و دستش را رو یم یحیمل

 فیتر،لط دیتر،سف فیظر.دست او یدستش رو.دهد

 :تر

 یب یها استیس یسر هیتا با  نمیب ینم یلیمن دل-

ابراز نکنم و نگم که بودنت رو دوست  نویخود ا

 یب.هاتو درک کنم تیحما نیا لیتونم دل ینم.دارم

همه  نیکنم ا یبهش فکر م یتعارف هر جور

 .ادیصولم جور در نمبا منطق و ا لیدل یب تیحما

کالمش را در  یریتاث یب.کند یمکث م دالرام

 :دهد یو باز هم ادامه م ندیب یم ریصورت ام

دفعه  هی یتونم هضم کنم که کس یهنوز هم نم یعنی-

نصفه شب دنبالم  یچشم داشت چیه یبشه و ب داشیپ

تنها دنبال  کریدر و پ یشهر ب نیا یتا تو افتهیراه ب

همه بازم خوشحالم که  نیبا ا یبرادرم نگردم ول

 !یهست



بعد .شود یمشت م شتریب ریام یمشت شده  دست

شود  یکه از دهان دالرام خارج م یاز هر کلمه 

 یبرود آن دورها.خواهد یدلش بلند شدن و رفتن م

 یباق ادشیدر  یآنجا که نه جسم سوخته ا.دور 

برود .چشمانش باشد یجلو یبماند نه کفتار سرخوش

 استفکر کند که چه کرده  نیو فقط به ا

چه کرده است  نیا یبرا یدر آخر اگرجواب و

نداشت با پشت دست به دهان وجدانش بکوبدو با 

 یالبته اگر قانع م.چند به درک خودش را قانع کند

 .شد

 ریام یبه دست سخت شده  یفشار کم جان دالرام

 :دیگو یه دل مدهد و از ت یسر تکان م.آورد یم

نه فقط .نمتیوقت مثل امشب بب چیخواد ه یدلم نم-

من نگران .کردنتو دوست ندارم یدور نکهیا یبرا

دونم  یو نم یدونم دار یخودتم که م یها ینگران

 !  هیچ



 یکنار زدنش کار سخت.ندارد یدالرام وزن دست

به فعل  دیبا.به دستش بدهد یتکان دیفقط با.ستین

بوده فکر  یکه تا به حال به ان ها متک یدیبا یها

 یمشت تکان م یبه جا شیاما لب ها.کند

 :پرسد یسوال را م نیکه ا ستیخودش ن.خورند

 ؟یکن یتو به منم فکر م-

 :دهد یجواب م اقیبا اشت دالرام

که فکر  یزیاز اون چ شتریب یلیخ ادیز یلیخ-

که  ییایبرد یو حت الیدان هی یمن شد یتو برا.یکن

 !رهیگ یم میکنه و بهتر تصم یعاقالنه تر رفتار م

 سالم-

 یبا سرعت به سمت صاحب صدا م شانیسرها

سحر تنها با چند متر فاصله از آن ها در .چرخد

از  یاست که  وزن نگاهش به سخت ستادهیا یحال

 .شود یآنها برداشته م یدست ها یرو

 یکشد و از جا بلند م یدستش را عقب م دالرام

 شتریلبخندش ب.دارد یبه سمت او بر م یقدم.شود



 یباشد از رو ییخوش رو یاز انکه از رو

کند  یدستش را به سمت او دراز م.است یشرمندگ

 نیا ریاو و ام یدست ها یریکند درگ یو دعا م

 :باشد انداختهیدختر را به اشتباه ن

 د؟یسالم ، خوب هست-

 یم ریبه ام یاو نگاه یشانه  یاز رو سحر

 یزیبلند شدن چ نیاو در ح ی رهیاز نگاه خ.اندازد

مرد قابل خواندن هم  نیاصال مگر ا.خواند ینم

. دهد یهست؟نوک انگشتان دالرام را فشار م

 :کند یرا خودش هم لمس م شیبرودت صدا

 .ممنون-

دهد که حدسش به  یتک کلمه نشان م نیهم. نیهم

سحر دچار اشتباه شده .شده است لیتبد نیقی

دالرام نگاهش را .رود یم ریسحر به سمت ام.است

سحر  یسالم و احوالپرس.کند یم میآن دو تقس نیب

 یرعادیام.شود یکوتاه و مختصر انجام م ریبا ام

 :کند یسوال م



 ! نجایا یایدونستم م ینم-

 :دزدد یکشد و نگاه م یم شیبه ابرو یدست سحر

 ای گهیکردم بهت م یفکر م.به مهران گفته بودم-

 یگفت که مهمون دار یحداقل بد نبود اگه به من م

 !تا مزاحمت نشم

 :دیگو یتفاوت م یب ریام

 . یستیمزاحم ن-

 :شود یتلخ م سحر

 .دوارمیام-

که  ییو با سر به جا ردیگ یم یقیبعد نفس عم 

 :کند یاشاره م ستادنیا الیمهران و دان

 !نمیبچه ها رو بب رمیم-

کند و با  یفرو م بیهر دو دستش را در ج ریام

 یسحر فاصله م.کند یم دییتکان سر کارش را تا

 ینچ.دیآ یم نیبه چشم دالرام سنگ شیقدم ها.ردیگ

سر .دهد یم رونیب یکند و نفسش را با ناراحت یم



رخ خود  مین ی رهیرا خ رینگاه ام.چرخاند یکه م

 ملزمدهد و خودش را  یمتاسف سر تکان م.ندیب یم

 :کند یدادن م حیبه توض

 .ریمتاسفم ام.انگار باعث سوء تفاهم شدم -

گذرد  یاز کنار او م.دهد یم یتکان شیبه پاها ریام

با جوابش تمام وجود .تا به سمت داخل خانه برود

 .شود یدالرام سوال م

اونم نگران .یمدام نگران باش یظاهرا عادت دار-

 !مثل تفاهم.ندارن یکه وجود خارج ییزایچ

وسط  زیم یرو. کشد یم رونیرا از سر ب شرتشیت

 یامشب شب.کشد یکاناپه دراز م یاندازد و رو یم

نکرده بود اما حس  یکار خاص.بود شیبرا یطوالن

 ییتنها یدلش کم.تمام تنش را پر کرده بود یخستگ

 ی نهیگز.خواست یم قیو چند ساعت خواب عم

به مورد  شدیم دیشا ینبود ول ریاول که امکان پذ

 .داشت دیدوم ام



 نشیسر آست یدر حال باز کردن دکمه  مهران

متفکر  یچهره .دهد یتوجهش را به او م

که  یقرار داده و چشمان یشانیپ یکه رو یر،دستیام

 یریسقف دوخته شده نشان از درگ یبه نورپرداز

 .ذهنش دارد

مانده  نجایامشب را ا.رود یزنان به سمت او م قدم

را مشخص  زهایچ یسر کی فیاست تا تکل

 ینشدن یداند که کارش سخت که نه کم یم.کند

دهد شانس خودش را امتحان  یم حیاست اما ترج

سرسخت دسته و پنجه نرم  قیرف نیبا ا یکند و کم

 :کند

 !بودا یخودش شب یامشبم برا-

 ریتاخ ربایام.ستدیا یم ریسر ام یو باال دیگو یم

 :زند یلب م

 ؟یبگ یخوا یم یچ-



 ریز.آورد یرا از تن در م راهنشیبا خنده پ مهران

 یخنده دار به نظر م یکم ریام یبرا دنیو رو کش

 :دیرس

 .بود یخودش شب یگفتم امشبم برا.گهیگفتم د-

داند که منظور  یم.بندد یچشمانش را م ریام

از نظر دادن در مورد امشب  شتریب یلیمهران خ

 دهیا نیا یبرا یرفتار امشبش هم گواه خوب.است

صحبت  یاست مهران االن را برا دواریاما ام.بود

 :انتخاب نکرده باشد

 دیچون من شد.یبگ نویا یخواست یخوبه که فقط م-

بودم با موندنت فکت هم  نیو نگران ا ادیخوابم م

 !گرم بشه

 بایتقر ریاندام ام.ندینش یکاناپه م یلبه  مهران

 یبرا.کاناپه را اشغال کرده است یفضا شتریب

 یافتادن دستش را بند پشتاز احتمال  یریجلوگ

 :دیگو یم ریبه ام رهیکند و خ یکاناپه م

 .شهیفکمم گرم م یاراده کن-



هر دو آرنجش را .افتد یم یزیچ ادیناگهان به  ریام

 :کشد یباال م یکند و خودش را کم یستون بدنش م

 نجا؟یا ادیکه سحر داره م یچرا نگفت-

اصال .کند یگوشش را لمس م یانگشت الله  با

از کجا  دیدانست با یکه نم یکند بحث یفکر نم

 :استارت بخورد یراحت نیشروع کند به ا

ضمنا مگه نگفتم ؟خب حتما  یخوبه که اراده کرد-

شده؟بار اول بود که سحر  یحاال مگه چ.نبوده ادمی

 نجا؟یا ومدیم

داند که مهران  یم.کشد یابرو در هم م ریام

 ریچپ مس یعل یکوچه .منظورش را خوب گرفته

 :اش بود یشگیهم

برام جالب بدونم چرا به من  یبار اول نبود ول-

 !مهمون دارم یدونست یکه م یاونم وقت ینگفت

دهد و چند  یهم فشار م یرا رو شیلب ها مهران

 :دهد یسر تکان م یبار



 یفکر کرد دیشا ای.پس مشکل مهمون داشتنته یاک-

 یم دیبا یگ یراست م!ممکن مهمونت معذب بشه

 !گفتم

امشب  یتمام نگاه ها.کند یم کیچشم بار ریام

 یم ریجمله تفس کی نیبا هم شیها هیمهران و کنا

 :شود

 منظور؟-

فکر کردم  یجور نیهم.منظور یتو فکر کن ب-

 یلیو دالرام خ الیسحر با دان ادیخوشت ن دیشا

 .برخورد داشته باشه

 دهیمسخره به باال کش یبه پوزخند ریلب ام ی گوشه

 :شود یم

 اد؟یخوشم ن دیچرا با-

که سحر از مهمون  یلیبه همون دل دیدونم شا ینم-

 !ومدیداشتن تو خوشش ن

 یاز چهره .کند یمهران را کاوش م یچهره  ریام

 :خواند ینم یزیاش چ یعاد



 مهران؟ یبگ یخوا یم یچ-

 :پرسد یم یمهران جد نباریا

 ؟یبشنو یدوست دار-

 !آره یمن ند لیذهنتو تحو التیاگه شر و ور و تخ-

ذهن من  التیبا تو که تخ صشیتشخ.گمیپس م-

 .ذهن تو یها یریدرگ ایهست 

ماند و مهران چشماش  یدر سکوت منتظر م ریام

به سر اصل  میمستق.دوزد یرا به چشمان او م

 :رود یمطلب م

 یمتوجه  دهیبع.سحر به دالرام حساس شده-

که امشب به دالرام داشت نشده  ینگاه ینیسنگ

اونقدر واضح بود که خود دالرام هم معذب .یباش

رو راه  الیدان یخستگ یشد و بعد از شام به بهانه 

 .انداخت

کند و دوباره به سر  یم یو متاسف یتک ی رخندهیام

 :گردد یبر م شیجا



دونم سحر هم  یم دیبع.نشدم یزیچ یمن متوجه -

اساس  یب یها تیحساس نیاونقدر بچه باشه که با ا

 !خودشو انگشت نما کنه

از نظر تو !اساس یسحر ب یها تیپس حساس.یاک-

 نه؟ ستین تیحساس یبرا یلیهم دل

که مهران به  دهدیهشدار م ریاحتماالت به ام تمام

 یم حیترج.ول کن معامله نخواهد بود یراحت نیا

 :بحث را کوتاه کند نیدهد خودش ا

 .ادیخوابم م.راحت شده بلند شو التیاگه خ-

 :آورد یانگشت اشاره اش را باال م مهران

 یسحر ب تیواقعا حساس گه؟یسوال د هیفقط .باشه-

 له؟یدل

 یبه اطراف م یکند و سر یم یکالفه پوف ریام

 :چرخاند

 مهران؟ یبرس یخوا یم یبه چ-



بهش  هیبق دنیکه به خاطر نرس یزیبه همون چ-

 یزیبه اون چ.یکوب یم یخودتو به هر در یدار

از بد شدن .یکن یکه به خاطرش به دالرام نگاه نم

 ینشون نم یعکس العمل چیاما ه یشیحالش سرخ م

 یاتاقت با خودت خلوت م یربع تو هیو بعدش  ید

 نیاگه ا یکن حیخوام منو توج یمن م ریام.یکن

تونم  یهستن چرا من نم یالعمل ها عاد سعک

 ؟!بودنشو درک کنم یعاد

دست مهران بزند و  ریز. از جا بلند شود دیبا ریام

عکس العمل ناهنجار  چیرود ه یاما نم. برود

 یزیخوددار بودن چ. دهد یهم نشان نم یگرید

. بوده و هست یابطح ریاصول ام نیاست که اول

و  الیکه امروز در بدو ورود دان یهمان اصل

ساعت  نیفراموش کرد و تا ا یلحظه ا یدالرام برا

 یفقط برا. عواقبش است  دنیدرحال د شباز 

را  شینشان داده باشد دست ها یعکس العمل نکهیا

 یکند و سرد م یبرهنه اش قفل م ی نهیس یرو

 :دیگو



 .یند لمیقرار بود شر و ور تحو-

 یشود و با سرعت م یاو خم م یرو یکم مهران

 :دیگو

 یدون یخودت؟ م یتو برا یگیم یشر و ور؟ چ-

 ییزایو امشب ازت چ قمیمن چند سال باهات رف

 !دمیکه تا به حال تو عمر رفاقتمون ند دمید

چشمام  ایمثال؟ آب دهنم کش اومده بود  یدید یچ-

 یفهم یخودتم نم زد؟یرو صورت دالرام دو دو م

در مورد دختر  یدار یفهم ینم! یگ یم یچ یدار

 دیالزمه تکرار کنم اون دختر حم! یزنیحرف م یک

 مجده؟

 :دیآ یحرفش م انیبه م مهران

قرار . رفته ادتیرو  زایچ یلیبرعکس انگار تو خ-

 !زایچ یلیفقط دو دو زدن چشم بشه نشون خ ستین

گفتگو  نیا. کند یرا به سمت او پرت م پوزخندش

است که تمام اصول بدنش  یزیموضوعش همان چ

اش  یشگیهم نیاز قوان شتریقلبش ب. را بر هم زده



 شانیکه رو یکنترل یبا همه  شیو نفس هازند  یم

 :شوند یدارد بوکس باد م

 فیح یمنته. یرو نکرده بود یتجربه دار! نه بابا-

 یدو دست چیه یزن یم یکه دار یدست هی نیکه ا

 یجاده خاک یزد! ارهیبرات به بار نم یگرفتن

 !قیرف

است  یگفت و گو همان ریمس.آورد یکم نم مهران

 :خواهد یکه م

اگه ! یالبته اگه تو بذار.کنم یتجربه کسب مدارم -

 !رهید یلیانکار کردن خ یو برا یوا داد یقبول کن

 یاش را ادامه م یشینما یخنده . خندد یبلند م ریام

 تیجد تیافتد؛ در نها یسکوتش که اتفاق م. دهد

 :دیگو یم

 یاحمق م یتو. بحث مزخرفو نیتمومش کن ا-

دختر  رهیکه دلم گ یکن نیتلق شعوریبه من ب یخوا

 ده؟یحم



 نیداند ممکن است ا یم. کشد یعقب نم مهران

رفاقتشان نداشته باشد اما  یبرا یبحث عواقب خوب

بحث را مشخص  نیا فیامشب قصد کرده تا تکل

 :کند

کنم  یشعور حال یب یخوام به تو یمن احمق م-

. تموم سر خورده یدختر همه چ هی یدلت برا

فقط  یمحروم کرد ایدن یخودتو از تموم لذت ها

اگه . حقته ریخب بگ. یریانتقام باباتو بگ نکهیا یبرا

در کنارش به خودتم  یول.سوال داره یجا یرینگ

 کمیخوره اگه  یبر م ایدن یبه کجا.بده دونیم کمی

 !؟یایبه دلت راه ب

 یصاف م شیحرکت سر جا کیدر  ریام

صورت مهران قرار  یصورتش را روبه رو.ندینش

زند اما فک سخت شده اش جبران  یداد نم.دهد یم

 :کند یکنترل شده اش را نم یصدا

دل من سر نخورده اما .بساطو نیمهران جمع کن ا-

 لیگرفتنش دل دیند یاگه خورده باشه هم اونقدر برا

تو .بره ادشیرو  یدارم که تا عمر داره سرسره باز



رو  یا قهیخلوت چند دق هیو  یهم دو تا نگاه فرار

که اگرم  یافسار دل یبذار پا.من نکن یاد عاشقنم

 !قرار بوده در بره حاال سفت تر تو دستمه

دستش .شود یچرخد و از جا بلند م یم شیجا در

انگار قرار .رود یشلوارش م یبه سمت دکمه 

است شبش را درون استخر خانه به صبح وصل 

کم  ی شهینهال تازه ر نیانگار قرار نبود ا. کند

 رونیاز خاک ب شیکه قرار بود با دست ها یجان

واقعا تبر  دیشا.کن شود شهیر یراحت نیبکشد به ا

 .ودب ازین

 مهیدهانش ن.ندینش یرفتنش را به تماشا م مهران

کاره  مهیاعتراف ن نیا لیباز مانده و مغزش در تحل

 !هنگ کرده است

 یپشت سر م نیبه ماش یوسط نگاه ی نهییآ از

کند و در پاسخ تک  یاو باز م یاندازد راه را برا

زند تنها  یم شیتشکر برا یکه او به نشانه  یبوق

نگاهش را از رو به رو بر .دهد یتکان م یسر



باز کردن در داشبورد  یاما دستش برا داردینم

 .شود یدراز م

 ؟یخوا یم یچ-

بسته  دنیکش رونیدهد و با ب یمهران را نم جواب

 یم یریگجلو یسوال بعد دنیاز پرس گاریس ی

که امکان داشته حرف نزده  ییاز صبح تا جا.کند

است که  نیسرش آنقدر از افکار مختلف سنگ.است

 .کند ینم دایپ تیفعال یبرا یزبانش وقت

آن  ریگذارد و فندکش را ز یلب م ریرا ز گاریس

 .ردیگ یم

 ؟یخال کمیآخه با ش-

 یدستور یاعتراض او را به با جمله  جواب

 :کند یم نیگزیخودش جا

برو شرکت .کنم یم ادهیراه پ نیتو رو ب-

قرار  یگفت تو تبصره  یکه م یمشکل نیبب.یصانع

شرکت، امروز  ایب میبعدم مستق!هیداد هست چ

 .ادهیکارامون ز



 یم رهیرخش خ میدهد و به ن یسر تکان م مهران

 :شود

که با اخم  شبید.شرکت ادیامروز سحرم م گمیم-

امروز باهاش  یاگه تونست.جمع از خونت رفت یها

نشه  یهمه گرفتار نیحرف بزن حداقل اون تو ا

 !دق ی نهییآ

خودش  دیدودش د.زندیم گارشیبه س یمحکم پک

 :دیگو یخونسرد م.کند یرا تار م

 بگم؟ یمثال چ-

پروژه  نیبگو نخواد وسط ا یزیچ هیدونم  یچه م-

 .قهر کنه بره

تا شرکت و  یلوس باز نیقراره بساط ا یعنی-

 بشه؟ دهیپروژه هم کش

 :دهد یمکث حرفش را ادامه م یبا کم مهران

هر .یشناس یهنوز درست زنا رو نم رتویام نیبب-

جماعتو درست  نیچند که من شک دارم خدا هم ا

 یمنم به خوب. ستین نیاما االن حرف من ا.بشناسه



 یکم کار چیتو و سحر ه یدونم تو رابطه  یتو م

رو در  یتو اون ور آب مردونگ.ت تو نبودهاز سم

 نرفاقت داد م شنهادیپ یوقت.یحق سحر تموم کرد

 نویا.ینداشت یلیتما چیکه ه دمیخودم د یبا چشما

اما .یقبول کرد شنهادشویشد که پ یدونم که چ ینم

 نیرابطه هم نیدونم که اگه قراره ا یخوب م نویا

انگ سوء استفاده گر بهت  یبذار دیجا کات بشه نبا

هم بوده سحر کرده نه  یچون اگه استفاده ا.بخوره

 یلیکه خ ییتو یبرارابطه  نیکه بودن ا میبگذر.تو

 !بد نبوده یستیهات ن یوقته به فکر مردونگ

نه چندان  یرابطه  ریتفس.کند یگذرا نگاهش م ریام

بود که  یزیچ نیا.مهران دگاهیاو و سحر از د قیعم

دلش .کرد از مهران بشنود یوقت تصور نم چیه

هر .روابطش شود اتیخواهد مهران وارد جزئ ینم

ندارد و  یچند که مهران به دلخواه او توجه

 نیبه سرد بودن تخت خواب او در ا یحت یگهگاه

 :کند یها هم اشاره م سال

 !ستیسحر آدم سوء استفاده کردن ن-



 :دهد یحرفش تکان م دییبه تا یسر مهران

هم کامال  شبشید یدلخور نیاما هم.ستینه واقعا ن-

تا تهش  یچندبار بهش قول داد.معناست یب

 دایرابطه ادامه پ نیا یبار اصرار داشت ؟چندیهست

چند بار خودتو اونقدر  دمیکه به چشم د یکنه؟من

 یها تیتا با موقع یدیکنار کش شیکامل از زندگ

 االن شیاومده بره دنبال زندگ شیکه براش پ یخوب

دختر اونم  هیبرام زور داره که با وجود  حضور 

تو  تیسحر با حس مالک یبرخورد خاص چیه یب

 !طلبکار باشه

 ریام.((یخاص لیدل چیه یدختر اونم ب هیحضور ))

 نیداند از ا یخودش هم نم.کند یجمله فکر م نیبه ا

ناراحت؟خودش  ایخوشحال باشد  دیبا یخنث یجمله 

جبهه اش مشخص .است ریهم با خودش درگ

 تیکند و در نها یم یکند،دور یم یدور.ستین

نقطه  نیتر کیکردن باز هم فکرش در نزد یدور

 یزنگ گوش یصدا.خورد یچرخ م دختربه آن 

روزها  نیکه ا ییها یریخوددرگ نیا انیاش در م



اسم .است یشده اتفاق خوب شیاز عادت ها یبخش

گردش خون را در رگ  یگوش ینرگس خانم رو

 ینگاه خشک شده اش رو.دهد یسرعت م شیها

 :کند یتوجه مهران را هم جلب م یگوش

 ر؟یزنگ زده ام یک-

او سرک  یدهد به سمت گوش ینم یکه جواب ریام

 یزده م جانیاسم نرگس خانم او را هم ه.کشد یم

 :کند

 !جواب بده ،یلعنت یهست یمنتظر چ-

 یو  احوالپرسشود وسالم  یبرقرار م ارتباط

مشتاق  دنیشن یبرا ریام.شود یرد وبدل م نشانیب

 : ماند یاما در سکوت منتظر م.است

 !بهت بدم دیخبر جد هیجان زنگ زدم تا  ریام-

 یراه م ریام ی قهیشق یسرد از رو عرق

شود که  یدستش آنقدر به دور فرمان محکم م.ردیگ

 :است یعاد  شیصدا.دیآ یکف دستش به درد م

 .دییبفرما-



 هی یبرا.بودم امرزیحامد خدا ب لیوک شیپ روزید-

 رهیم ایبار برد هیاز کارا هر چند وقت  یسر

بعد از تموم شدن کارام .خودم رفتم روزید.ششیپ

مدرک مهمم که خودمم  یسر هیبهش گفتم دنبال 

که  ییجاها نیاز ا ریممکن حامد غ.هیدونم چ ینم

رو داشت باشه  یا گهید یمن ازشون خبر دارم جا

 که تونسته باشه اون مدارکو اونجا بذاره؟

شود بزرگتر از راه  یم یگلوله ا ریدهان ام بزاق

 یم یرود و او باز هم عاد یم نییبا درد پا.شیگلو

 :پرسد

 خب؟-

اما دو .کرد دمیبگم مادر؟اول که کال نا ام یچ-

اومدم خودش باهام تماس  نکهیساعت بعد از ا

گفت مطمئن .صندوق امانات حرف زد هیاز .گرفت

 امرز،یهفته قبل از فوت حامد خدا ب کیکه 

توش باشه  یزیکه االنم چ دهیبع.کرده یصندوقو خال

گرفته  میآخر حامد خودش تصم یهفته  نکهیمگر ا

اونجا گذاشته باشه که اونم احتمالش  یزیو چ هباش



 لشیوک نیکرد با ا یکه م یکمه چون حامد هر کار

 نکهیا یبه جا ییجورا هی یعنی.ذاشت یم ونیدر م

 .بود قشیباشه رف لشیوک

 یو آسمون معلق م نیمثل زم ییدر جا ریام

که بالفاصله توسط خود نرگس  یاحتماالت نیا.شود

را در هم گره  شیشد آنقدر حس ها یخانم نقض م

تر  نیسنگ دیام یترازو یداند کفه  یزده که نم

 ؟یدینا ام ایاست 

و مهران نگران دستش را  شدیخش دار م شیصدا

 .چرخاند یدر مقابل صورتش م

 م؟یاون صندوق اماناتو چک کن میبر شهیم یخب ک-

 :ردیگ ینرگس رنگ تاسف م یصدا

 یهم نم لیوک یحت نکهیا.جان ریام نهیمشکل هم-

 نیاون صندوق کجاست و از نظر اون ا دیدونه کل

 !ستین یاصال عاد

 یحس دونده ا.شود یم دیهم کل یرو شیها دندان

 یم انیبه خط پا دنیرس یرا دارد که در لحظه 



چشمانش .کرده است یرا ط یانحراف ریفهمد که مس

 شیشود که مهران بازو یسرخ م یبا چنان سرعت

 :دهد یرا تکان م

 ؟ گهیم یچ-

 :دیگو یسرد و سخت م یبا لحن یداخل گوش ریام

 !یچیه یعنیپس -

کالمش را  متیکند که مال یحالش را درک م زن

 :کند یم شتریباز هم ب

کار  یدینا ام.نباش دینگو مادر،نا ام ینجوریا-

 ریکه غ امرزیحامد خدا ب.گردم یمن بازم م.طونهیش

 یم داشیباالخره پ.رو نداشت ییخونه جا نیاز ا

من اونقدر ناراحت مادرت هستم اونقدر حامد .کنم

 یپدرت هستن که اگه کار ونیمد دیو حم امرزیخداب

 .دل خودمه یهم بکنم برا

زن  نیکند در مقابل مهر ا یم ریکه ام یتشکر

 ستین یطیاست اما واقعا االن در شرا زیناچ یلیخ



کند  یتماس را قطع م.کند یقدر دان نیاز ا شتریکه ب

 .کند یمهران پرت م یپا یرا رو یو گوش

 .یخبر یاز ب نجایمن که تلف شدم ا.گهیم یچ-

 یم نییسمت خودش را کامل پا ی شهیش ریام

 :دیگو یم یحوصله و تلگرام یب.دهد

هست که احتمال داره  یصندوق امانات هی گهیم-

 !کجاست دشیکل ستیمدارک اونجا باشه اما معلوم ن

 یراحت م یالیکند و بعد با خ یفکر م یکم مهران

 :دیگو

 ستیمشخص ن دیکل نکهیا یاالن برا ن؟تویهم-

 ؟ یگذاشت ناراحت

 ه؟یکیمشکل کوچ-

  ستیاصال مشکل ن یعنی.ستین یکینه مشکل کوچ-

 .کند ینگاهش م دواریتند وام ریام

اندازد و وحشت زده  یبه جلو م ینگاه مهران

 :زند یهوار م



 ! مراقب باش-

اش  با  دهیبه حداقل رس یبا سرعت فاصله  ریام

به موقع جبران  دنیکش ییال کیرا با  ییجلو نیماش

 .کند یم

 :کند یاش را آزاد م دهینفس ترس مهران

 !احمق یداد یبه کشتمون م یداشت-

 :پرسد یم یبه حال و روز او عصب تیاهم یب ریام

 ؟یبگ یخواست یم یتو چ-

کند و نگاهش را به نگاه  ینفسش را آزاد م مهران

 :دهد یمنتظر او م

 هیحامد فوت شده اون صندوق جزء ارث یوقت-

درخواست  ایاگه نرگس خانم و برد.شهیحساب م

بانک صندوقو  یقانون یکارا یسر هیبدن بعد از 

 !کنه یبراشون باز م

زند وبا مکث نگاهش را به  یپلک م یعصب ریام

 :دهد یرو به رو م



 !لیوک یخودت نگه دار آقا یرو برا شنهاداتتیپ-

 نیبودن ا ینشدن یبرا اینام برد.ردیگ یم سرعت

 یدست آزادش را پشت گردنش قفل م.بود یکار کاف

 کجا بود؟ دیکل نیا.کند

کشد و عکس  یرا رو موس لپ تاب م انگشتش

همزمان با بزرگ شدن عکس .کند یرا باز م یبعد

عکس  نیدر ا.شود یچهره اش از هم باز م

چسبانده بود و نور  ایصورتش را به صورت ارم

و  ترایسالگرد ازدواج م کیکه مربوط  به ک یشمع

انداخته  هیسا شانیصورت هر دو یبود رو  الیدان

 .بود

 یتو هر عکس خوشگل تر از قبل!یعوض-

 !؟یآخه تو چقدر خوش عکس.یافتاد

دستش  یچانه اش رو کهیسرش را در حال دالرام

 ییابرو.چرخاند یگاه آنها؛م هیاست و آرنجش تک

 :اندازد یباال م سایپر یبرا



تو فقط  به چشم یخوشگل نیکه ا دهیچه فا-

نکته  نیا یجنس مذکر متوجه  هی دینبا یعنی.ادیم

 بشه که من خوشگلم؟

زند و دست او را از  یمحکم به ساعدش م سایپر

 :زند یچانه اش کنار م ریز

 همه خواهان داره؟ نیمادربزرگ مرحوم من که ا-

 یسرش را به اطراف م یشینما یبا نگران دالرام

 :چرخاند

تو اخه  یگ ینم یچیکوشن پس؟چرا ه یوا یا -

 کیهفته است رفتم تو نخ شاگرد مکان هی؟

 !ابونیسرخ

 ینثارش م یخندد و مسخره ا یاز ته دل م سایپر

گردد و  یاو هم با لبخند به حالت قبلش باز م.کند

 قیعکس دق یرو سایپر.کند یرا باز م یعکس بعد

دست .دیدالرام و حم یعکس دو نفره .شود یم

 یرو شیدالرام است و لب ها یبه دور شانه  دیحم

 ددخن یبا هم م دیحم یچشمان براق و لب ها.سر او



 نیهستند که از ا یدالرام تنها عضو یو لب ها

 یبه سمت او م ینگاه یچشم ریز.خنده سهم دارند

غم  ی هیسا.که انتظار داشت یزیهمان چ.اندازد

چه !یکودک یهم باز نیا نیدلنش یچهره  یرو

 یجو عوض نشدن نیا.یمنصفانه ا ریتضاد غ

پس فقط حرف را .داند یرا خوب م نیا.است

 :کند یعوض م

 خوابت برده؟.گهید یبزن عکس بعد-

عکس  یدهد و رو یبه خودش م یتکان دالرام

که  یالیدان.ورسک یعکس ها.کند یم کیکل یبعد

عکس .انداخته است ترایاو و م یدست به دور شانه 

 ریاز ام یو دالرام و عکس بعد عکس الیدان یبعد

 نیتوجه به دورب یب رینگاه ام کهیدر حال الیو دان

 نکهیبه محض ا.دوخته شده است گرید یبه سمت

خورد تا به سراغ عکس  یم یدالرام تکان ستد

 یو مانع م دیگو یم یصبر کن سایبرود پر یبعد

نگاه .کند یعکس زوم م یاز قبل رو شتریب.شود

 یصورت او م یعکس رو یدالرام متعجب از رو



 یباز م یکم کم به لبخند شیو لب ها ندینش

 :زند  یانگشتش را به دماغ او م.شود

 .یدیپسر مردمو بلع.جمع کن بابا چشم و چارتو-

کند  یم کیاو چشم بار ی هیتوجه به کنا یب سایپر

 :ماند  یم رهیخ ریو متفکر به  ام

 ... دالرام گمیم-

 بگو -

جزء شماها شده،  یادیز کمیخان  پیخوشت نیا-

 ؟یدقت کرد

 :کند یچانه ستون م ریدوباره دستش را ز دالرام

 .جزء ما شده؟مترجم لطفا-

 :دهد یسرتکان م یجد سایپر

در عرض چند ماه  یمتوجه شد.ام دالرام یجد-

دور و  یآدما نیتر یاز خود یکیشده 

 نیحضور ا ادیم شیپ ییهر ماجرا بایبرتون؟تقر

 !ادیخان هم به چشم م ریام



عکس .دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها دالرام

داخل عکس  ریحاال تنها ام.کند یرا بزرگتر م

 ینگاهش را از جزء به  جزء صورت او م.است

 یعضو صورتش نگه م نیمهم تر یگذراند و رو

نه از .است یرگیچشمانش  پر از ت.چشمانش.دارد

شود تا عمق ان ها را  یست که م ییآن چشم ها

انعکاس  یتوان یکه م ییه از آن هاخواند و ن

دالرام آرام  یلب ها.ینیخودت را در آن بب ریتصو

 :خورد یبهم م

 یبرا یکیهمه نزد نیا.سایآره متوجه شدم پر -

 یلیخ میشناس یآدمو م نیکه تازه چند ماه ا ییما

هم  یا گهید ی نهیگز ییجورا هیاما  ستیمعقول ن

اونقدر خودشو ثابت کرده که خود من با  ریام.ستین

 یم حیاطرافم دارم ترج یکه به ادما ینیبدب یهمه 

جز منفعت  تمد نیا یبودنش تو.باشه شهیدم که هم

 !نداشته یزیچ الیهمهمون مخصوصا دان یبرا

 ؟یپس بهش اعتماد دار-

 :دیگو یم یفکر چیو بدون ه نانیبا اطم دالرام



هر . دونم یازش نم یادیز زیچ نکهیبا ا.آره دارم_

 ادیم یحس خوب هیکنم  یکه بهش فکر م یبار

خوب  یبا خودت بگ نکهیانگار بودنش مثل ا.سراغم

منظورمو  یدونم چه جور ینم.راحته المیخ گهید

آدم  نیا یکیاز نزد لیکه اوا یبهت بفهمونم اما من

که دور و  رمیگیبودم االن خودم پ یناراض الیبه دان

 قشینا رف یها قیتمام اون رف یرو جا الیبر دان

 .پر کنه ریام

 یناباور سر به سمت او م یمشکوک و کم سایپر

 :چرخاند

 !دالرام نمتیبب-

 .کند ینگاهش م یسوال دالرام

نگو که .آره دالرام ! خبرم یو من ب هینکنه خبر-

 خان دلتو برده؟ ریام نیا

و سراغ عکس  ردیگ یتفاوت نگاه م یب دالرام

 :رود یم یبعد



و اون به  نیعاشقتم که همش مسئول چسبوندن ا-

دونم چرا چسبت در مورد خودت  ینم یمنته.یهم

 .کمه شیچسبندگ

 یبه موها یدهد و دست یم هیتک یبه صندل سایپر

 :کشد یکوتاه و لختش م

در مورد خودمم .پارتنر داره ینبود گفت ادمی یراست-

هم روش اثر  شیریکه طرفم اونقدر نچسبه که س

 .کنه ینم

 :دیگو یم یحس چیه یفکر ب یبعد از کم دالرام

 .نداره-

 :کند یگنگ نگاهش م سایپر

 هان؟-

 گهیظاهرا د یعنی.پارتنر نداره ریام.نداره گمیم-

 .نداره

خودش را  دیجد یسوژه  نیزده از ا جانیه سایپر

 :کشد یجلو م زیم یرو



 بهم زده؟ یعنی؟ یگ یراست م-

عکس چهار نفره شان  یاندازد و رو یباال م شانه

 .الیو دان ریام نیاو ما ب.کند یمکث م

که  یزیمن برداشتمو از چ.سایپر قیدونم دق ینم-

هم  الیالبته دان.گمیم دمیتو خونه اش د شیچند شب پ

سحر خانم  نیدر مورد کمرنگ بودن ا ییزایچ هی

هر چند که نه پر رنگ .گفت یم ریام یزندگ یتو

 !بودنش به ما مربوطه نه کمرنگ بودنش

خبر  نیبدجنسانه از ا.زند یبرق م سایپر چشمان

ابراز احساسات  یبرا یوقت یول.شود یخشنود م

 یدر اتاق دالرام بلند م یچون صدا.کند ینم دایپ

داخل  یکه اجازه  ایبرد یشود و بالفاصله صدا

 .خواهد یشدن م

 یپرد و همزمان انگشتانش برا یم از جا سایپر

 یم شیموها یال به ال شیمرتب کردن موها

دالرام .چرخد یخودش م شیسردرگم سر جا.رود



کند و بلند جواب  یرو چک م تیوضع یبا نگاه

 :دهد یرا م ایبرد

 .لحظه هی ایبرد-

کنسول  زیبه سمت م.شنود یرا م ایگفتن برد یاک

از  نکهیدارد و قبل از ا یبرس را بر م.رود یم

 .کند یهم انتخاب م یرژ لب ردیفاصله بگ زیم

 یآرام زمزمه م سایاز ظاهر پر ینسب تیرضا با

 :کند

 یخودتو تابلو کن ستیقرار ن.خود دار باش کمی-

 .دختر

 یدهد و تکان کوچک یآب دهنش را قورت م سایپر

 .دهد یبه سرش م

 ایتو برد ایب-

 ینگاهش به دالرام م.کند یدر اتاق را باز م ایبرد

شود رو به  سایحضور پر یانکه متوجه  یافتد و ب

 :دیگو یاو م



 معرفت یب یبه به دختر عمو-

 سالم-

 یجا م سایپر دنیچرخاند و با د یسر م متعجب

دالرام بوده که او را با  یآنقدر حواسش پ.خورد

 دهیهم ند ادینه چندان ز یفاصله  نیهم

 یتفاوت یدهد و نگاه ب یسالمش را جواب م.است

 :اندازد یاو م ییبه سر تا پا

 .سالم کیعل-

دارد اما  یتیحضور رنگ نارضا نیاز ا چشمانش

دختر  نیآنقدر دلتنگ دالرام است که وجود مزاحم ا

 یبه سمت دالرام قدم بر م.دیایهم به چشم ن یلیخ

دالرام .کند یدستش را به سمت او دراز م.دارد

 یاو جا م یدست هارا در  فشیظر یدست ها

 .پرسد یکند و با لبخند حالش را م یسالم م.دهد

 یم یجا یاز گلگ یاش را در قاب یدلتنگ ایبرد

 :دهد



 یالبد خوب بودم که تو دو روزه نه کارخونه اومد-

 !یدیازم پرس ینه حال

 یو ابرو در هم م ردیگ یاو را م ی هیکنا دالرام

 :کشد

 !ایقبلنا کمتر لوس بود-

کشد و به  یم رونیدستان او ب انیدستش را از م و

شود و  یخم م زیم یرو.رود یسمت لپ تاب م

 :دهد یدستش را کنار لپ تاب قرار م کیکف 

 ساعکسیبا پر میداشت ایبرد یاومد یخوب موقع-

ادامه  ییحاال سه تا.میکرد یخاطره م دیتجد دمیدیم

 !مید یم

 یاز کنار گوشش از جا م ایبرد یصدا

سر او و مسلط به اندام او  یباال قایدق ایبرد.پراندش

 :ستادهیا

 سایپر. مینیبب دیبا ییفکر کنم دو تا یول.هیفکر خوب-

 .گشت یمامانش دنبالش م.بره تو آشپزخونه دیبا



سرخ شده و از نگاه  یکه کم یبا چشمان سایپر

 یخودار ایکردن به حالت قرار گرفتن دالرام و برد

 :دهد یکند تند و سرد جواب م یم

 .رفتم یبله من داشتم م-

دست  ریکند تا خودش را از ز یم یسع دالرام

که  یبا دل سایاما قبل از آن پر.کنار بکشد ایبرد

قطار ناهنجار  ی دهیشکستنش مثل بوق کش یصدا

 .شود یگوش دالرام را پر کرده از اتاق خارج م

 یخودش را کنار م یرود و دالرام عصب یم سایپر

 :کند یم ایرو به برد یعصب.کشد

 نیتو رفتارت با ا ینظر دیتجد هی ستیقرار ن-

 ؟یدختر بکن

 تیهمه حما نیدالرام و ا.ستدیا یهم صاف م ایبرد

 ییکه تنها دیفهم یم.فهمد یموردش را نم یب

دختر و مادرش  نیاو به ا یدالرام باعث عالقه 

 یم یسع.کرد یهمه افراط را درک نم نیشده اما ا

کند  ینسبت به او خرج م شهیکه هم یمتیکند با مال



دستش را به .تمام کند شهیهم یبحث را برا نیا

 :برد یسمت صورت او م

فقط گفتم مامانش .نزدم یچته تو ؟من که حرف بد-

حرف کجاش بده که تو جبهه  نیا.گرده یدنبالش م

 ؟یریگ یم

دلخور است هم بابت .کشد یسرش را عقب م دالرام

اش  یکه بند زدن شکستگ یهم بابت دل ایرفتار برد

 :ستین یاصال کار راحت

که تو  یاون جور.ایگفتن با گفتن فرق داره برد-

 نجایرو برداشت کرد که ا یمعن نیا شهیفقط م یگفت

 .یکن یم کاریچ

 یفوت م رونیخندد و نفسش را به ب یکالفه م ایبرد

دل دالرام مجبور  یکه برا دهیکارش به کجا رس.کند

 :ردیرا نسبت به آن دختر بگ ریشود دست ز

 ینجوریاما اگه تو ا.نبود دالرام نیمن منظورم ا-

 .خوام یمعذرت م یبرداشت کرد



دارد و با چهار  یقدم دوم را به عقب بر م دالرام

 :زند یخودش م ی نهیانگشت به س

 ؟یگه دل منو شکستمن ؟م ؟ازیخوا یمعذرت م-

 دیبا.دهد یهم فشار م یرا رو شیچشم ها ایبرد

حواسش باشد که  دیبا.اعصابش مسلط باشد یرو

کرده اش حساس تر از آن است که هر  زیعز

 :ردیرا بپذ یواکنش

فکر  نطوریرو نشکوندنم اما اگه تو ا یمن دل کس-

به  شونیمنو از ا یمراتب عذرخواه  یکن یم

 !گوشش برسون

چرخند و  یصورتش را به سمت پنجره م دالرام

دست .دهد یسرش قرار م یکف دستش را رو

و سرش را به سمت  ندینش یچانه اش م ریز ایبرد

 :چرخاند یخودش م

 ؟یتمومش کن یخوا ینم.کردم یمن که عذرخواه-

 یخم م شتریاو سرش را ب. کند ینگاهش م دالرام

 یدهد و با حالت یهم فشار م یچشمانش را رو. کند



دالرام .کند یم ییدهد مظلوم نما یکه به صورتش م

 :شود یافتد و نفس او آزاد م یبه خنده م

 یبهارم یهوا نیآ قربون دختر دل نازکم که ع-

 .شهیهم خوب م عیو سر زهیریبهم م هوی. مونه

هر .یمون یعمر سعد م نیقربون خودت برو که ع-

و  یلرزون یرو م سایتن و بدن پر یجور هیبار 

 .یریگ یحال منو م

 :اندازد یابرو باال م ایبرد

به بعد  نیچشم از ا.دقت نکرده بودم ؟چراییخدا-

 هیتو دست و بالت  نمیفقط بب.امبریپ وسفی شمیم

 ؟یسراغ ندار خایزل

لبش .چرخد یو به پشت م ردیگ یفاصله م دالرام

را به  سایشد تا پر یکاش م.شود یمهمان دندانش م

 یخایزل.کند شنهادیتمام پ زیهمه چ یپسرعمو نیا

 ایبرد یکه رفتارها فیفقط ح.است شیبرا یخوب

آرزو  کیحاال فقط .ارزو را  محال کرده است نیا

 به سایکه پر یحس نکهیآن هم ا.توانست بکند یم



برود بلکه کمتر لطمه  نیدارد کامال از ب ایبرد

نه .ندیدختر را بب نیخواست که ا ینم ایبرد.بخورد

اشتباه حس  نکهیا...بزرگتر هم دارد یآرزو کی

 چیه یقبل باشد ب یایهمان برد ایبرد. کرده باشد

 !یحس متفاوت

* 

و  دیحم یصحبت ها انیسه نفره شان در م ناهار

و خانواده اش امروز  الیدان.شود یصرف م ایبرد

 شتریخانه ب نیبودند و ا ترایم یپدر یمهمان خانه 

 یباز شیبا غذا.دیرس یخلوت به نظر م شهیاز هم

و جواب  ایکند و تمام توجهش به سوالت برد یم

 زهارو نیا دیحم.است دیحم یالیخ یپر از ب یها

در کارخانه حضور .سرحال است شهیاز هم شتریب

وقتش را در خانه با آنها مخصوصا با  شتریدارد و ب

 رییتغ نیبه ا یدالرام حس خوب.گذارند یم ایارم

 .ستین یگلگ یبرا ییه جامثبت ندارد هر چند ک

 یتوجهش را به آن دو جلب م دیمعترض حم لحن

 :کند



ها  ه؟دستگاهیتو بابت چ یهمه نگران نیاالن ا ایبرد-

 دیبخش تول یبازده.کنن یکار م یکه دارن عال

قرار داد ها و سفارش ها هم .فوق العاده بوده دیجد

 میکرد یم ینیب شیکه پ یزیبهتر از اون چ

چرا دستگاه  نکهیه؟ایمشکل تو چ قایاالن دق.هستند

 شده؟ هیته ینینائ ریاز شرکت ام ریغ ییها از جا

چنگالش را داخل تکه گوشت درون بشقابش  ایبرد

 :دهد یخونسرد جواب م.کند یفرو م

داره  یعمو جان؟به قول شما همه چ هیمشکل چ-

سوال هست  یمن جا یفقط برا.ره یم شیپ یعال

 ریبا ام مونیکه قرار داد قبل یکه چرا با وجود منفعت

 ... دیگفتم شا.قرار داد تکرار نشد نیداشت دوباره ا

باب  ایبرد یکنجکاو نیا.دیآ یحرفش م انیم دیحم

 نیاو را از هم یکنکاش ها  یجلو دیبا.ستین لشیم

قبل از .او شود شتریتا مانع از تجسس ب ردیجا بگ

که به  یو سهام ینیآنکه قرار دادش با شرکت چ

 :شود ییداده رونما ریام



 نهیمهم ا.یفکر کرد یو چ یگفت یتو چ ستیمهم ن-

دلسوز تر از  یلیکه اون کارخونه مال من و من خ

فکر  نیاما و اگرا به ا نیا یبه جا.براش المیتو و دان

بازار رو  نیاز ا شتریب میتون یم یکن که چه جور

 !میبکش رونیاز دست رقبا ب

شود و  یبلند م زیسخت از پشت م یهمان چهره  با

 :زند یاز همان جا داد م

پا تو سن .پروانه بازم غذات خوش نمک بودا-

 .یذائقتم از دست داد یگذاشت

کوبد و به  یم زیم یدرون دستش را رو دستمال

نگاه دالرام هاج و واج بدرقه .رود یسمت اتاقش م

 یم ایکند و بعد پر از سوال به سمت برد یاش م

 :چرخد

همه جوش  نیحرف ساده ا هیشده؟چرا سر  یچ-

 خبرم؟ یشده که من ازش ب یزیآورد؟چ

کند و کالفه در  یخودش پر م یبرا یآب وانیل ایبرد

 :ردیگ یمقابل دهانش م



 !دونم  ینم یچیمن فعال ه!دونم دالرام ینم-

گذارد و  ی زیم یکف هر دو دستش را لبه  دالرام

 یدلشوره بد.دهد یم هیتک یبا فشار آن ها به صندل

همون  هیشب یزیچ.شود یم ریدلش سراز انیم قایدق

خنده دار پروانه خانم که بارها به خاطر   یجمله 

انگار تو دلم رخت "آن سر به سرش گذاشته بود

 :ستدفر یرا پشت گوش م شیموها".زنن یچنگ م

 نه؟ ای یزن یدرست حرف م ایبرد-

 یرفته بود م دیکه حم یریبه سمت مس ینگاه ایبرد

 یسع.دهد یاندازد و بعد همان نگاه را به دالرام م

شبه  نیهر چند که ا.زند یم.کند لبخند بزند یم

 :تواند دالرام را گول بزند ینم یلبخند زورک

 یزیچ هیتو؟من در مورد  یکن یم ینجوریچرا ا-

داشته  تیتونه ماه یدونم م ینگرانم که خودمم نم

 !نه ای

 :کشد یسرش را عقب م یعصب دالرام



واضح حرف زدن سخته؟واقعا االن الزمه  نقدریا-

 ؟یصحبت کن یفلسف

 :دهدیجواب م متیبا مال ایبرد

 ...بذار مطمئن بشم بعد-

 دینبا یاگه قرار بود مطمئن ش.تونم بذارم ینه نم-

 !یختیر یمنو بهم م

 یم.دوزد یم زیم اتیمحتو یچشمانش را رو ایبرد

 یرابطه با کس نیاشد در اداند که اگر قرار ب

بهتر  یلیخ.دالرام است نهیگز نیصحبت کند بهتر

 :دیگو یشمرده م.زند یرا پس م دشیترد.الیاز دان

احتمال  هیدر حد  گمیکه م یینایدالرام ا گمیبازم م-

 .باشه نییپا شیتونه درصد درست یکه م

 :دهد یدهانش را فرو م آب

خواد ماها  یکنه که نم یم ییکارا هیعمو داره -

 یفکر م ینجوریحداقل من ا ای.میازش خبردار بش

 .کنم



 :کند  یم کیچشم بار دالرام

 شرکت ناشناس؟ هیدستگاه ها از  دنی؟خریمثال چ-

دالرام چند روز .ستیمورده اما همش ن هی نمیا-

 دمیثبت سفارش د یعمو برگه  زیم یمن رو شیپ

داده  ینظر عمو انجام م ریز الیدان شهیکه هم یکار

اون ثبت سفارش .میبود انیو من و تو هم در جر

کارخونه  یتونه مربوط به دستگاه ها ینم

داده شده و بخش  لیوقته دستگاه ها تحو یلیخ.باشه

 .افتتاح شده دیتول

چه  یثبت سفارش؟ برا.کند یفکر م دالرام

 یفکر دادن نم شتریب یاجازه  الیدان ی؟صدایزیچ

 .دهد

 یکه االن م یزیدر مقابل چ نایا یاما دالرام همه -

 .هیخوام بگم عاد

زبانش در .دهد یسر تکان م یفقط سوال دالرام

 ایبرد.ندارد یاریانحصار مغز متعجبش از خود اخت



 مشیکشد و بعد نگاه مستق یبه دور دهانش م یدست

 .دوزد یرا به او م

حساب کارخونه رو در  یته و تو یبا بدبخت-

 یشدم تا تونستم بفهمم اون حساب  تو چارهیب.آوردم

و بعد با دوبرابر  یخال یبیچند ماه به طرز عج نیا

 .پر شده یموجود

 ایبرد یمفهوم جمله .کند یمبهوت نگاهش م دالرام

 یشدن جمالت پر از سوال فیرد نیا.فهمد یرا نم

شوکه  ایبرد.فهمد یآورد نم یبر زبان م ایکه برد

که خودش را ملزم به کند  یبودن دالرام را درک م

 :کند یم شتریب حاتیتوض

 نانمیدارم اما اطم نانیکه گفتم بهش اطم یینایا نیبب-

نه .کنه یم یکه عمو داره کار بد ستین یمعن نیبه ا

 شهیحساب چندبرابر م یموجود یبرعکس وقت

که  یزیچ یکنه منته یم کاریدونه داره چ یم یعنی

 نکهیو منو حساس کرده ا  یعاد ریرو غ هیقض نیا

که داره  بهیعج.کنهیم شیچرا داره از ما سه تا مخف



کنه که ظاهرا براش پر  یم یرو مخف یزیچ

 .منفعته

ذهنش آنقدر .کند یخشکش را تر م یلب ها دالرام

زمان  کینظم دادن به آن ها  یپراکنده است که برا

که بولد تر است را به  یتنها سوال.دارد ازین ژهیو

 :آورد یزبان م

 ا؟یتونه باشه برد یم یاون ثبت سفارش چ-

دهد و کف  یم رونینفسش را پر قدرت به ب ایبرد

 :کوبد یم وانیل یدهانه  یدستش را چندبار رو

دهنش  شیوکل.منم سواله یکه برا یزیاون چ نیا-

زبونش حرف  ریچفت تر از اون که بشه از ز

 ...دالرام یول.دیکش

 ؟یول-

است که  یاحتمال ریدرگ.خرد یزمان م یکم ایبرد

 :کند یچند روز است با آن دست و پنجه نرم م

ثبت سفارش هر  نیکنم ا یدونم چرا فکر م ینم-

 داره ریبه ام یربط هیهست  یچ



 ایکند و برد یرا زمزمه م ریلب نام ام ریز دالرام

 :دهد یادامه م

حسم کال غلطه و به خاطر حس  دیدونم شا ینم-

 !آدم دارم نیکه به ا یبد

 شیکند و دست ها یتختش رها م یرا رو خودش

نگاهش به سقف .کند یسرش در هم قفل م یرا باال

حرف .نجایاز ا ریبه غ ییاست و فکرش هر جا

کرده  جشیآنکه روشنش کند گ یبه جا ایبرد یها

 الیخ یب.بود ریرا با خودش درگ شبیتمام د.است

به  یکم نکهیا یکالس امروزش شده بود فقط برا

فکر کند که  یکم.افکارش نظم بدهد یشانیپر نیا

 یمال یها هیکند که پا یممکن است کار دیحم

 ایسست باشد  گرید ی هیهم مانند سه پا شانیزندگ

نه قاطع را با  کیسوال  نیهر بار در جواب ا.نه

 .خودش زمزمه کرده بود

وقت  چیه نکهیا.دارد نانیاطم دیمورد به حم نیا در

 .نشده است میاو سه تا و ن یدودوتا



 یشانیپ یچرخد و دستش را رو یپهلو م یرو

جمالت .سرش در حال انفجار است.دهد یفشار م

 چیاست که با ه یعیدر ما عیمثل محلول ما ایبرد

کند و با  یم ینچ.شود یکدام از افکارش مخلوط نم

 رهیدر اتاقش خبه .ندینش یم شیحرکت در جا کی

 .شود یم

صحبت  یصدا.ستدیا یم دیدر اتاق حم پشت

از نوع کلماتش .شنود یکردنش با تلفن را م

است که  ینیمشخص است که در حال سفارش ماش

دستش .است در فکر عوض کردنش است یچند وقت

انگشتان خم شده .چرخد یو به پشت م دیآ یباال م

اش هنوز در ضربه زدن به در اتاق مردد 

انگشتانش .شود یم بلند دیحم یخنده  یصدا.ستنده

که در حال  یدیواقعا حم.شوند یدر هم مشت م

 یبه ب یبود جواب چراها و سوال ها یکار یمخف

 داد؟ یاو را م ی دهیرس تینها

به  شیافتد و قدم ها یم نییمشت شده اش پا دست

 .شود یعقب برداشته م



 

**** 

با .کوبد یکاغذ م ادیحجم ز یخودکار را رو ریام

آنقدر .دهد یدو انگشت چشمانش را فشار م

به وضوح  دشیکه د دهیاعداد چرخ یچشمانش رو

 یآخر هر فصل از سوده یبررس نیا.تار شده است

 ییاست که دقت باال یکار نیشرکت خسته کننده تر

 .طلبد یهم م

 یمانده باعث م یباق یها ستینگاه به ل مین کی

بلکه تا شب .ردیبگ دهیاش را ناد یشود که خستگ

ساعت  انیساعت تا پا کیتنها .کار تمام شود نیا

 نیاست و مطمئنا او امشب آخر یوقت باق یادار

 .خواهد زد رونیاست که از شرکت ب ینفر

اش  یسرد.کند یاز فنجان قهوه اش مزه م یکم

 زیم یرو یشود که فنجان را ناراض یباعث م

 یتلفن رو یصدا.برگرداند و دوباره مشغول شود

زند و  یآن را م یرو یدکمه .شود یبلند م زشیم



آبان ماه بردارد   یبدون آنکه توجهش را از سود ده

 :شود یاش م یمنش یصدا دنیمنتظر شن

 یان ظاهرا وقت قبل نجایا یخانم هیجناب مهندس -

 ...ندارن من 

 یجمله  ریماند و زهنش درگ یثابت م ریام نگاه

 :شود یم یمنش

 شون؟یلیفام-

 !مجد خانم-

 یزمزمه م.ندینش یصاف م شیدر جا بالفاصله

 :کند

 !نجا؟یدالرام ؟ا-

 مهندس؟ نیفرمود یچ-

کشد و  یرا در هم م شیابروها.کند یتلفن نگاه م به

 :دهد یجواب م ریبا تاخ

 !دیکن شونییراهنما-



 ریام.شود یارتباط قطع م یچشم گفتن منش با

 یکاغذها م یبار دوم رو یخودکارش را برا

 نیکند که از ا نیکند به خودش تلق یم یسع.کوبد

 نیبه ا.  شود  یاز جا بلند م.است یحضور ناراض

رود در  یبه سمت در اتاق م.کند یاصرار م نیتلق

 یقلبش را م یتپش ها یکند صدا یحس م کهیحال

 .شنود

 -

 به سمت در اتاق  یعجله ا چیه یب ریام

خورد ودر باز  یچند ضربه به در اتاق م. رود  یم

عطر دالرام با .ستدیا یدر جا م ریام.شود یم

 نشیدلنش یکند و چهره  یسرعت نور فضا را پر م

نگاه  اقیاشت.ردیگ یقرار م ریچشمان ام ریدر مس

 ینگاه عاد کیبه  لیتبد شیبا اهرم خوددار ریام

 خودشبا  یکاف یچند روز به اندازه  نیا.شود یم

کند و در حال  یدالرام سالم م.کلنجار رفته است

 :دیگو یبستن در اتاق م



 مهمون ناخونده با ذائقه ات جوره؟-

مهمان .اندازد یم شیبه سرتا پا ینگاه ریام

 یدالرام به سمتش م نکهیناخوانده؟به محض ا

دستش را به سمت او دراز .داردیچرخد نگاه بر م

 :دهد یکند و خونسرد جواب م یم

 ورا؟ نیاز ا.یاومد خوش-

 :دهد یخندد و پاسخ دست او را م یم دالرام

 .افته یم ی،گاه گهیاتفاق د-

 یبه جا ریام.ندینش یکاناپه م یرو ریتعارف ام با

 شیزیکاناپه به پشت م نیتر کینزد ینشستن رو

هر .بد نبود یدوست یمنها یدور یکم.گردد یبر م

اش  یکیبود که دالرام در نزد نیچند که درستش ا

مطمئنا .کند تیریرا مد شیباشد و او بتواند حس ها

تنها .ودهم ب یاتفاقات بعد نفکیحضور او جزء ال

فکر با آرامش  نیبا ا.بماند یبود دختر مجد باق یکاف

 :کند یسوال م

 ؟ییچا ایقهوه -



لحظه  یبرا.دهد یقرار م زیم یرا رو فشیک دالرام

 ادیشود و  یاو م یتوجهش جلب چشمان مشک یا

 یچشمان ناخوانا شبه جمله .افتد یروز قبل م

 :ستیآشنا

 .آب لطفا وانیل هی-

زند و بالفاصله بعد از  یتلفن را م یرو ی دکمه

 :دیگو یتماس م یبرقرار

 ارنیخنک ب یدنیآب و نوش وانیل هی دیخانم بگ-

 .اتاق من

نگاهش  را به سمت  ریام.شود یقطع م تماس

دختر  نیحواسش هست که حواس ا.دهد یدالرام م

 یبرا.چرخد یبا دقت تر از بار قبل داخل اتاق م

 :شود یسر صحبت م یدفع سکوت اتاق باز کننده 

 چه خبر؟-

هم  یرا رو شیلب ها.شود یدالرام جلب م توجه

 یکه نم فیبود ح ادیخبر که ز.دهد یفشار م

 :توانست با مشروح آن به عرض برساند



تا .کرده بودم یرو ادهیهوس پ.ستین یخبر خاص-

رو با  ریمس ی هیاومدم بعد به سرم زد بق ییجا هی

 .نجایا امیب یتاکس

دو  نیدارد و ب یرا بر م زیم یخودکار رو ریام

خواهد بپرسد چرا  یدلش م.چرخاند یدستش م

 نیا.را نکند سکیر نیدهد ا یم حیاما ترج نجا؟یا

دختر بارها و بارها ثابت کرده در برخورد راحت 

باشد  یزیجوابش چ دیشا.دیاست که با یزیتر از چ

در .داشته باشد رتیکه در بند کرده مغا یکه با حس

 :دیگو یمطلق م یحس یب

 !یکرد یکار خوب-

 یم یگرید یرا رو شیپا کیخندد و  یم دالرام

 یکه در کمال سرد یکرد یکار خوب نیا.اندازد

 یکند که کار خوب ینم دوارشیام یلیشده خ انیب

 :دیگو یبه آن م تیاهم یکرده باشد اما ب

 تو چه خبر؟-

 .آخر فصلم یحساب و کتاب ها ریدرگ.فقط کار-



پرد و متعجب سر تکان  یدالرام باال م یابرو کی

 :دهد یم

 ؟یچرا تو ؟مگه حسابدار ندار-

 یکند و به صندل یپرت م زیم یرا رو خودکارش

 :نگاهش باز هم سرگردان است .دهد یم هیتک

 .به نفعمه کارشو چک کنم یدارم ول-

 یمطرح م یاز کنجکاو یجمله اش را با تم دالرام

 :کند

 ست؟یقابل اعتماد ن-

 :شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 یخودش قابل اعتماده  به حواس پرتش اعتماد -

 .ستین

سمت قفسه سرش را به .کشد یم ینفس راحت دالرام

پرونده  میحجم عظ نیا.چرخاند یکارتابل ها م ی

 نیشرکت در هم نیا ادیز تیگر فعال انینما شیبرا

 :زمان کم است



 .شرکتت مشخص شد شرفتیپ لیپس دل-

چشمک .چرخاند یرا به سرعت سمت او م سرش

 :دهد یزند و ادامه م یم یفیظر

 !رهیمد یادیز رشیمد-

 یاست برا یاتفاق خوب نیا.دیآ یاتاق به صدا م در

که نگاهش تمام اتاق را رصد کرده و باز با  یریام

خودش ار جا .کرده است یقانون یچشمک دالرام ب

 یم لیرا تحو ینیس.کند یدر را باز م.شود یبلند م

را  ینیس.بندد یدر را م شیو با حرکت پا ردیگ

 یو برا دده یقرار م زیم یبدون تعارف کردن رو

 یصدا.چرخد یبه پشت م زشیرفتن به سمت م

 :کند یدالرام متوقفش م

 ؟ینیجا بش نیهم شهیم ریام-

صورتش را در هم جمع .کند یکه نگاهش م ریام

 :دیگو یناز م یکند و با کم یم

 !یدور یلیخ زتیپشت م-



رو به  یکاناپه .ندیب یمخالفت نم یبرا یلیدل ریام

 یکند و در حال نشستن م یاو را انتخاب م یرو

 :دیگو

 که؟ینزد نجایا-

 یتعارف م یدارد و ب یآب را بر م وانیل دالرام

 :دیگو

 .ادیاخمات واضح تر به چشم من م نجایآره از ا-

دختر استاد به هم  نیا.دیآ یکش م ریام یها لب

 :اش است یشگیهم یزدن ژست ها

 !میشکل نیهم شهیمن هم-

 یخورده شده را به صورتش م مهیتا ن وانیل دالرام

حالش .فروکش کند یاش کم یچسباند تا گر گرفتگ

است که به  یزیاما خوب نشان دادن چ ستیخوب ن

تمام فشار افکار امروزش را  دیبا.آن اجبار دارد

به جواب  ریام قیبلکه بتواند از طر ردیبگ دهیناد

 :برسد شیسوال ها



من خوش .یذاریرو خودت م بینه بابا چرا ع-

 !هینادر ی دهیهر چند که پد دمیاخالق بودنتم د

 .کند یباز هم چشمکش را تکرار م و

دهد تا به  یلبخند را فرو م ی هیهمان سا یحت ریام

 یبرا دانیم نیاز ا شیسر زبان دار ب یدختره  نیا

او قرار دارد  یگونه  یکه رو یوانیل.ندهد طنتیش

 :کشد ینگاهش را به آن سمت م

 گرمته؟-

 :دهد یناله جواب م با

 !داغه شهیمن بدنم هم -

در  یرود که حس درد یآنقدر باال م ریام یابروها

از  دیداند نبا یدختر نم نیا.کند یاش حس م یشانیپ

مرد صحبت کند؟آب دهانش را  کیبدنش با  یداغ

 :دیگو یم یدهد و جد یفرو م

به صورتت  یرو بچسبون وانیاون ل نکهیا یبه جا-

 !یریگ یم جهیبهتر نت.بخورش



بر  زیم یرا رو یخال وانیل.کند ینم یمخالفت دالرام

صحبت  واریاز در و د یکاف یبه اندازه .گرداند یم

تواند سوالش را به  یبه نظرش االن م.کرده است

 :خودش مطرح کند ی وهیش

فکر ! شلوغه یلیها سرت خ یگفت تازگ یم الیدان-

که بابا باهاش قرار داد بسته رو هم  یشرکت نیکنم ا

 نه؟ یدکر یتو معرف

زودتر از  یلیخ.کند یزنگ خطرها را حس م ریام

 دهیبه اثابت رس وتنیقانون سوم ن دیکه با یزیآن چ

خونسرد و !.عکس العمل دارد کی یهر عمل.است

که نشان از ندانستن دارد به چشمان براق و  یبا لحن

 :شود یم رهیمنتظر دالرام خ

 شرکت ؟کدوم شرکت؟-

در  ریاگر واقعا ام.کند یم یلیدل یب یخنده  دالرام

هم  بلیس یبه گوشه  ینباشد پرتاب اولش حت انیجر

 :نخورده است



 گمیقرار داد بسته رو م  را  یکه اخ یشرکت نیهم-

 !گهید

 یم یاز نا آگاه یحالت ریصورت ام یاعضا تمام

 :رندیگ

 قرار داد بسته؟ یبا کس دایمگه جد-

شود  و او تمام  یحبس م نهیدالرام داخل س نفس

کند که بدون جلب توجه و نامحسوس  یتالشش را م

در دل نثار  یلعنت.اشتباه کرده است.آن را آزاد کند

 نیا دیحاال با.کند یم ایخودش و حدس اشتباه برد

 چیه ریظاهرا ام.را که وسط انداخته جمع کند یبحث

عوض  الکام شانینداشته و حاال جا یاطالع

 :اوست که کنجکاو شده است.شده

منظورم همون قرار داد دستگاه  گهینه د-

 .یباش انیتو در جر دیگفتم شا.هاست

جمله  کی.اندازد یاو م یبه سر تا پا ینگاه ریام

 یآره تو که راست م"کند یم ینیدلش سنگ یرو

 :چرخد یزبانش م یجمله راحت رو نیاما ا!" یگ



 یزیچ.دهیها رو خر دونم از کجا دستگاه ینه نم-

 یحاال مگه فرق.که فراوون شرکت فروش قطعات

 اومده؟ شیپ یمگه مشکل ایکنه؟ یهم م

باهوش تر .شود یجابه جا م شیدر جا یکم دالرام

 :عوض کردن بحث را نداند یاز آن است که نحوه 

 مثال؟ یچه مشکل-

هر دو انگشت اشاره اش را در کنار صورتش  بعد

 :دهد یتکان م

 ناستیاعتماد وحواس جمع و ا ی هیقضهمون -

 .... گهید

برداشتن شربت  یو برا دیگو یم یخوبه ا ریام

 یبه اندازه  فیظر فیحر نیا.شود یدوال م

همزمان .حواسش جمع است شتریهم ب دیخودش شا

بدون .شود یبلند شدن دالرام م یفکرمتوجه  نیبا ا

 یآنکه سر بچرخاند هم مشخص است که او به سمت

 نیا ویتمام تهران را و ،یا شهیش واریرود که د یم

 ریشود ام یم یسکوتش  که طوالن.کرده است اقات



دالرام در .چرخاند یدر دست و متعجب سر م وانیل

اما جهت سرش و نگاهش به  ستادهیا شهیمقابل ش

 یسکوت م یبعد از کم ریام.اوست زیسمت م

 :پرسد

 شده؟ یزیچ-

تمام چهره اش .دچرخ یکامل به سمت او م دالرام

تصورش از حساب و کتاب .از تعجب دارد یرد

با دست به .حد نبوده است نیدر ا یزیآخر فصل چ

 :کند یاشاره م زیم یرو یکاغذها

 ییها رو تنها ستیل نیتمام ا یخوا یتو واقعا م-

 ؟یکن یبررس

 یگذارد و از جا بلند م یم زیم یرا رو وانیل ریام

بحث را هم تمام  نیجمله ا کیتواند با  یم.شود

فرو  بیدستش را درون ج کیآن  یاما به جا.کند

در مقابل . رود یکند و قدم زنان به سمت او م یم

از باال به .ستدیا یممکن م یفاصله  نیاو و با کمتر



به پلکش  جباو که از تع یفر خورده  یموژه ها

 :دیگو یآرام م.شود یم رهیخ دهیچسب

به حجم  دیبا.یکارخونه ا هی ریدختر خانم شما مد-

 .یکار عادت داشته باش ادیز

کاغذها بر  یاو نگاهش را از رو دنید یبرا دالرام

او  مینگاه مستق ریز.کند یدارد و سر بلند م یم

از نوع  ینگاه حت نیا.شود یاصال معذب نم

 یب.کند یفکر م.ستیاصال آزار دهنده ن مشیمستق

 :دیگو یم ریام یقبل یبه جمله  تیاهم

 شهیکارت نصف م یداشته باش یکمک یرویاگه ن-

 نه؟

دهد  یکند خونسرد ادامه م یم کیکه چشم بار ریام

 :دیگو یو م

 ؟یدیخودکارم به من م هی-

هفتگانه قطعا هفت تا  بیعجا.خندد یناباور م ریام

نشده  ینیب شیپ یکارها نیدختر با ا نیپس ا. بودند

 ؟!گفت یاش چه م



* 

دهد و با  یاعداد حرکت م ریخودکار را ز دالرام

حساب لپ تاب  نیبا سرعت وارد ماش گریدست د

که  ستین یزیچک کردن حساب ها چ نیا.کند یم

 .خواهد و دقت یفقط دقت م.با آن ها آشنا نباشد

متر  میکمتر از ن ریاش با ام یصندل ی فاصله

 دهیرا د رینگاه ناباور ام یقبل وقت ی قهیچند دق.است

 یها یاز صندل یکی.بود منتظر جواب او نشده بود

و در کنار   دهیاوجلو کش زیاتاق را تا پشت م

قرار داده بود و با اعتماد به نفس در  ریام یصندل

 :حال نشستن گفته بود

 کاریچ دیبا نمیکوچولو بده بب حیتوض هیخب حاال -

 کنم؟

 نکهیبا ا.دالرام سردرگم بود شنهادیهنوز از پ ریام

او  یکرده بود در همان زمان اندک رفتارها یسع

خود . بود دهینرس جهیکند، هنوز به نت یرا حالج



آورده و  نییرا پا شیصدا.دالرام به کمکش آمده بود

 :کرده بود انیکلمات را در حالت شمرده ب

اون شب که !همه فکر کردن نداره ها نیا نیبب-

 یمن اصال برا الیتا من تنها نرم دنبال دان یاومد

 .همه فکر نکرده بودم نیبودنت ا

دختر هر  نیا.کرده بود خی ریگفته بود و ام دالرام

چقدر در .رو کردن داشت یبرگ آس برا کیبار 

منظور او را به  یحافظه اش کمک در ظاهر ب

بود که حاال در فکر جبراش بود؟اصال  دهیچالش کش

همه  نیبود؟ا دیدختر واقعا دختر حم نیا

چه بود؟آمده بود  نجایبودنش ا ؟اصال حکمت!تفاوت

آخر  یسخت تر از حساب ها یکتاب ها بحسا

 فصل را بهم بزند؟

داشت او با دو قدم  یکه به عقب بر م یهر قدم چرا

 کرد ؟ یبه جلو جبران م

 یجا به جا شدن کاغذ به زمان حال بر م یصدا با

 یچشم به او نگاه م یباز هم از گوشه . گردد



است و تمام دقتش  شیمحو کاغذ رو به رو.کند

 .حساب نیانتقال آن ها به ماش یرو

تمرکزش را  دیکند که با یم میبه خودش تفه قاطعانه

که به  یبدهد نه به عطر شیبه کاغذ رو به رو

باشد  دیکه نبا یا یکینظرش خوش بو است و نزد

 مین نیهم نکهیقبل از ا.هست  یاما هربار به گونه ا

دالرام خونسرد  یرا بردارد صدا یچشم ریزنگاه 

 :کند یگوشش را پر م

 نوشته ؟ یزیصورت من چ یرو-

 نبارینگاهش را خشک و ا. کشد یعقب م ریام

و  وندندیپ یبه هم م شیابروها. دهد یکامل به او م

 :دیگو یبدون نرمش م

 !فهمم ینم-

کند و  یحساب م نیوارد ماش گرید یعدد دالرام

 :دهد یراحت جوابش را م یلیخ



خواستم صفت  ینم. ستیکه سخت ن دنشیفهم  -

 دیباالخره با. به تو هم نسبت داده بشه یحواس پرت

 نه؟ گهیتو و حسابدارت باشه د نیب یفرق هی

 یمقابلش م یبه کاغذها تیسرش را با جد ریام

بکند اما سکوت  یبیبزند، تکذ یحرف دیبا. دهد

در . کند یگم شدن کلمات را درک م. انتخابش است

و چارچوب  نیاز قوان یلیکل با بودن دالرام، خ

نداده اما  یاو اجازه ا.شود یپا گذاشته م ریز شیها

او  ی جازهها اصال به ا یتابو شکن نیا یدالرام برا

 میمحترمانه وارد حر یلیانگار خ. ندارد اجیاحت

 .ستاش شده ا یخصوص

دو انگشت شست و اشاره اش نگه  نیرا ب خودکار

 یرد پر رنگ. دهد یکاغذ فشار م یدارد و رو یم

گنگ تر  یاعداد کم. ماند یم یکاغذ باق یاز آن رو

تر به  نیکار سنگ. از قبل از ورود دالرام شده اند

 یزمان م. شده است میتقس نکهیرسد با ا ینظرش م

 .گذرد



 یسپر بوردیک یدکمه ها یدر صدا نشانیب قیدقا

تمام قد اتاق، تهران در شب را  یپنجره . شود یم

 یخداحافظ یبرا شیپ یساعت یمنش. دهد ینشان م

او مرخص شده  یآمده بود و با اجازه  ریبه اتاق ام

 نیتنها افراد حاضر در ا ریحاال دالرام و ام. بود

 خودش یینها یکار به بخش ها. شرکت هستند

 شیدالرام چند سوال پ یبرا یچند بار. است دهیرس

جوابش را داده  تیبا حوصله و جد ریآمده بود که ام

 .بود

 .رو نگاه کن نجایا ریام...اووم -

کند و دالرام با کاغذ درون  یسر بلند م ریام

خودکار را .کشدیدستش، خودش را به سمت او م

 :دیگو یدارد و با خنده م یعدد نگه م کی ریز

. یبه حواس اون حسابدار اعتماد نکن یحق داشت-

فکر کنم علت اون .صفر اضافه هی.نیرو بب نجایا

 .نهیاز سود فصله هم شتریب یکه گفت یجمع کل



کند و کاغذ را  یرها م زیم یخودکار را رو ریام

تمام توجهش را خرج . ردیگ یاز دست دالرام م

به صورتش رنگ  تیکند و کم کم رضا یاعداد م

که تبعات  کیدر ظاهر کوچ یدقت یب کی. دهد یم

 :آورد یحسش را به زبان م. داشت یبزرگ

 .بود یدالرام عال یمرس-

 ستایوا ستایوا-

دست دالرام به سمت  د؛یآ یکه باال م ریام سر

کشد و  یناخودآگاه عقب م ریام.رود یصورتش م

 :افتد یدالرام به خنده م

چشمت داره  ریمژه ت افتاده ز هی.نرو عقب بابا-

 .تو چشمت رهیم

به سمت  شتریحرف خودش را ب نیبعد از گفتن ا و

 یم تشانیبه وضع ینگاه ریام. کشد یاو م

باال رفتن حرارت بدنش را  ؟یکیهمه نزد نیا.اندازد

کند و دستش را  یفهمد که قبل از دالرام اقدام م یم



کار  نیدالرام معترض از ا. کشد یچشمش م ریز

 :ردگذا یدست او م یآورد و رو یدستش را باال م

تو  شیفرست یبدتر م یدار. یکن یم کاریچ-

 !چشمت

دالرام . ماند یدست دالرام ثابت م ریز ریام دست

 ریزند و سر انگشتانش ز ینرم دست او کنار م

گردش خون در بدن . کند یرا لمس م ریچشم ام

توجه به حال او  یو دالرام ب ردیگ یسرعت م ریام

 :دیگو ینقطه به صورتش م نیکتریدر نزد

 چه بدقلق هم هست.بابا  یا-

 یم یسرسره باز ریپوست ام یگرمش رو نفس

 یکامل تر معنا م شیدالرام حاال برا یجمله . کند

 «داغه شهیبدن من هم»شود

و المسه  ییایاش مثل حس بو یینایبندد تا ب یم چشم

 یکردن م ادیدلش فر. اصولش را در هم نشکند

 نیا ی نهیخواهد دستش را تخت س یدلش م. خواهد

با  گریعقبش بزند و اخطار کند که د. دختر بکوبد



آن با  ینشود اما به جا کشیبهانه نزد یبهانه و ب

 صورتش یسر انگشتان او رو یچشم بسته به باز

 :کند یفکر م

 آهان گرفتمش-

 یعقب م یدالرام فقط کم. کند یچشم باز م ریام

انگشت  نیرا ب یکینزد نیا یباعث و بان. کشد

به صورتش  تیشست و اشاره نگه داشته و با رضا

 :شود یم رهیخ

 انجام شد  تیبا موفق اتیعمل.مجرمو گرفتم-

لبخند هم  یحت ریخندد و برعکس تصورش ام یم

زند  یپر م شیلب ها یلبخند کم کم از رو.زند ینم

. شود یم شیفرد روبه رو ی رهیخ ریمثل ام قایو دق

 یاهیس. شود یم یطوالن یممردمک ها ک یباز

دالرام بدون نرمش  یها یعسل یرو ریام یها

 یباز نیدالرام مبهوت است اما از ا. کنند یم یباز

 یباز انیسوت پا ریام یلب ها. ردیگ ینم کناره

 :شود یم



 میبر دیفکر کنم با-

از کنار دالرام رد . شود یو از جا بلند م دیگو یم

نگاه دالرام به دنبالش . رود یم یشود و به سمت یم

 یداند چرا اما دلش همچنان ادامه  ینم. دیآ یکش م

 .خواهد یرا م یباز

آن ها  نیتنگ آسانسور با سکوت سنگ یفضا

 رینگاه ام. است اوردهیبه وجود ن یجالب بیترک

 یآنقدر سرد و از هر نگاه. به رو به است میمستق

انعکاس  یاست که دالرام شک دارد حت یخال

رفتار  نیدالرم ا. ندیبب نهییخود را در آ ریتصو

آدم دو  ریمطمئنا ام. فهمد یمحترمانه اما سرد را نم

زد و  خیکالمش  لیدل یب نکهیاما ا ستین یتیشخص

است که  یکند سوال یم یمقدمه شروع به دور یب

ثبت سفارش ذهنش را  یپر رنگ تر از سوژه 

تکان ناموزون آسانسور باعث . کرده است ریدرگ

 الیسر نیشود که چشم ببندد و با همان حال به ا یم

 یبدارتفاع نقطه ضعف  یایفوب نیا. افکار بپردازد

. داشته یبد ریروزمره اش تاث یاست که در کارها



 یجان م اهیس یدو گو ریپشت چشمان بسته تصو

 .ردیگ

 

نازک  ستالیاست که کر یزیهمان چ ریام یصدا

 :دهد یافکارش را ترک م

 ن؟ییپا میاز پله بر یچرا نگفت-

 یدرهم یهنوز هم چهره . کند یچشم باز م دالرام

 :کند یدارد و مظلومانه نگاهش م

 !دوم و کال ده تا پله داره یشرکتت طبقه  نکهینه ا-

دالرام  ریتصو.کند ینگاهش م نییاز باال به پا ریام

را که در  یدالرام ادی. زند یلحظات قبل را پس م

 یخورده در بغلش قرار م چیپ یخانه اش با پا

کند به دختر مجد  یم یزند و سع یکنار م رد؛یگ

 :نگاه کند

به تعداد پله ها فکر  دینبا یشیم تیاذ یوقت-

 ؟یتو خودخواه بودنم بلد نمیبب.یکن



 یکالمش وصله  یناز ذات. کند یرا کج م سرش

 :است یناجور

 ؟یشیخوش اخالق مخودخواه بشم تو -

وزن  یبه پاها یتکان ریام.شود یمتوقف م آسانسور

کند و منتظر  یدر را باز م.دهد یگرفته اش م

رد شدن  یلحظه .شود یرفتن دالرام م رونیب

 یجا نیتر کینزد.کند یدالرام از مقابلش سر خم م

 :کند یممکن کنار گوش دالرام زمزمه م

 یها یژگیو یلیخوب کردن حال من خ یتو برا-

 .یبهترم دار

شود  یمتوقف م.دهند یم ستیدالرام فرمان ا یپاها

 یناباور به سمت او م نیو سرش را در ع

 دیتول یکلمه ا چیلرزد اما ه یم شیلب ها.چرخاند

را که خودش  یحباب نیاست که ا ریام.کند ینم

 :ترکاند یکرده م جادیا

 .ادیکه به کار من نم فیفقط ح-



 یم یریسالم و وقت بخ اندنشیدم در با د نگهبان

را به دستش  چیسوئ ریام. دیآ یو به سمتشان م دیگو

 رونیشرکت ب یدهد و به همراه دالرام از الب یم

 .زد یم

لحظه  ریکه ام ستیره آورد جمله ا نشانیب سکوت

 یجمله ا. آخر در آسانسور بر زبان آورده بود ی

. کرد شیبه چند شکل معنا شدینشده که م ینیب شیپ

اسپرتش بر  یکفش ها یدالرام نگاهش را از رو

که  یمفهوم نیبا هر قدمش به واضح تر. دارد ینم

کند  یممعنا کرد؛ فکر  ریام یجمله  یتوان برا یم

جفت کفش  کیاز قبل حضور  شتریو هر بار ب

 یحس ها.ردیگ یم دهیرا ناد هیرنگ همسا یمشک

 شیدلش تجمع کرده اند و دخترانه ها انیبد در م

. شده اند ریدست خوش رفتار نه چندان معقول ام

در  یاصل ابانیکنند و خ یم یرو را ط ادهیپ

در  ریام نیهمزمان ماش. ردیگ یقرار م رشانیمس

و با  شودیم ادهینگهبان پ.کند یتوقف م شانیپا مقابل

قدم را  نیاول ریام. گذرد یاز کنارشان م یخداحافظ



دالرام  یدارد که صدا یبر م نشیبه سمت ماش

 .کند یمتوقفش م

 فعال ریام رمیمن م-

 یم کیچشم بار. چرخد یکامل به سمتش م ریام

 :شود یم قیصورت او دق یکند و رو

 ؟یندار نیماش یمگه نگفت-

کند  یساعد دستش جا به جا م یرا رو فشیک دالرام

 :دهد یم یارفر ریو نگاه سردش را از کنار بدن ام

 !کنم یرو ادهیخوام پ یگفتم که م نمیا-

 :است یجد ریام یندارد اما صدا ریتصو

من اونقدر  یعنینوشته؟  یزیمن چ یشونیتو پ-

شهر  نیا یساعت شب تو نیاحمقم که بذارم تو ا

 خونه؟ یخودت قدم زنون بر یبرا

 یحت دیشا. نگاه نکردن به او مصر است یبرا

 یب قیرف نینگاه نکردن به ا یبرا شهیهم یبرا

 :انصاف اصرار کند



 !برم ادهیدارم پ میمنم که تصم ؟یتو چرا احمق باش-

 !سوارشو دالرام-

 یم یدالرام خبر یجمله .است یاش امر جمله

 :شود

 !شب خوش-

قدم . دارد یقدم را بر م نیچرخد و اول یپشت م به

دور . برود دیبا. سرعت گرفتن آماده اند یبرا شیها

تر از  نیرا که افکارش، بدب یمرد نیا دیبا. شود

شده اش است؛ به حال خودش  کیچشمان بار

 .بگذارد

همون قدر ! خوره یاصال بهت نم ایلوس باز نیا-

 .هینچسب یمن وصله  یبودن برا رتیغ یکه ب

. چرخد یبه پشت نم. شود یمتوقف م دالرام

تواند  یاست که نم یزیبه جواب دادن چ لشیتما

. را بدهد ریآخر ام یجواب جمله  دیبا. انکار کند

 :ندارد ییجا نجایا شیمالحظه کردن ها



 ییهر جا! ریخرج کردن، جا داره ام رتیغ-

 !حرومش نکن

را  ریمحکم و تند ام یقدم ها یصدا یوقت یحت

 ینم مانیشنود؛ از گفته اش پش یپشت سرش م

. است ونیحرف را به خودش مد نیگفتن ا. شود

 یم ریدست ام ریاس شیاش بازو ینیب شیطبق پ

زند فشار انگشتانش  یهمان طور که حدس م. شود

همان گونه که توقع دارد مجبورش . دردناک است

سرخ شده   شیگوش ها. او بچرخد تکند به سم یم

اش باز تر از حد معمول است و  ینیب یو پره ها

د شود نشان از آن دار یادا م یکه عصب یجمله ا

 :تا ته حرفش را خوانده ریکه ام

 منظور؟ ـ

پلک . کند ینگاهش م یبا همان آرامش ذات دالرام

 چیخورند و ه یبه هم م یعجله ا چیه یب شیها

 یاز قلب گنجشک وارش ارائه نم یکدام نشانه ا

 :کنند



 ندیتو خوشا یفکر نکنم نه برا.منظورم واضح بود-

نه من از تکرارش لذت  یباشه که دوباره بشنو

 .ببرم

 .ندهیمن خوشا یبرا دنشیفکر کن دوباره شن-

 :کند یپر م یتلخ یلب دالرام را خنده  ی گوشه

وقت اونو خرج  چیه.مرده هی ییمرد دارا رتیغ-

 !تهیزندگ زونینکن که آو یدختر

به طرف  ریام یجمع شده از سمت گوش ها خون

رگ  هیاز ثان یدر کسر. آورند یچشمانش هجوم م

 ییشوند که گو یچشمش آنقدر پر رنگ م یها

 :ستادهیدر مقابل دالرام ا ریاز ام ریغ یکس

 !یریمونم حرفتو پس بگ یمنتظر م-

گذرد و بوق کشدار و  یاز کنارشان م نیماش

 یصدا یدالرام ادامه .زند یم شانیبرا یمعنادار

 :کند یناهنجار او را پر م



 نیظورت جز امگه من رم؟یحرفمو پس بگ دیچرا با-

 یها دارم که م یژگیو یلیمن خ یبود؟ مگه نگفت

 !اد؟یتونه حالتو خوب کنه اما به کارت نم

نفسش به سمت او پرتاب  یجمله اش را با داغ ریام

از  شتریکه ب یاز فشار دست انیم نیدر ا.کند یم

 :ماند یدالرام است غافل م فیظر یتوان بازو

به جمله  یچه ربط یگ یم یکه دار یا اوهی نیا -

رو به خودت  یمن داره که تو هر نسبت مفت ی

 ؟یکن یبرچسب م

به درک که وسط . رود یدالرام باال م یصدا

که دست در  یبه درک که زن جوان. است ابانیخ

. محوشان است دیآ یدست دخترش از رو به رو م

 نیمقتدر ا یحام! است ریمرد ام نیبه درک که ا

 .شیفکر شب ها تیمشغول لیروزها و دل

از حرفت برداشت  شهیم نیاز ا ریغ یکن یفکر م-

 یگفت یبود رمیکه چپ رفتم تو مس ییکرد؟ تو

 یگفت یچشمم بود یراست اومدم جلو میرفاقت کن



هر . یبود یباش دیکه هر جا که نبا ییتو. یدوستم

 یاومد. ازت بود یاثر هیشد  دایپ یریگ هیوقت 

 یمقدمه دور یبعد ب. یعادت داد. یرفاقت کرد

خونه ات با  یکه تو یاون از رفتارت تو شب. یدکر

که تصادف  یشب یمهمون بودم اون از تلخ الیدان

خواستم و تو  یم قیرف هی نیماش یکردم و به جا

 یجور هیاز امروز که رفاقتم  نمیا! یو رفت یگذاشت

و  قیرف دیمعنا شد که تا عمر دارم تجربه بشه که ق

 !رفاقتو بزنم

. گذارد یهم م یچشمانش را رو یعصب ریام

شود و بعد از  یم یدالرام مخف دیها از د یسرخ

. ردیگ یقرار م دشیسرخ تر در معرض د هیچند ثان

 یکنترل شده  جواب م ییبا صدا یخش دار ول ریام

 :دهد

 !نبود نیمنظور من ا! دالرام یبد برداشت کرد-

 



 کی.کشد یم رونیرا از دست او ب شیبازو دالرام

پر  هیاز کنا رشیلحن دلگ. دارد یقدم به عقب بر م

 :شود یم

 یچ.جدا ؟ خوب تو برداشت درست رو بگو-

که اومده بودم محبت  یاز رفتار من یبرداشت کرد

رو جبران کنم و منظور از  قمیمنت رف یمثال ب یها

 ! ؟ یکه تو بهم گفت یجمله ا

فرستد  یم شیدستش را با حرص داخل موها ریام

آخر  خیم دنیکوب یسکوت برا نیو دالرام از ا

 کند یاستفاده م

خواستم باشم تا حال تو خوب  یمن تا االن م  -

حال و روز  یتو یریباشه،اگر قرار باشه بودنم تاث

 باشم؟ دیتو نداشته باشه چرا با

را چند  ریام یدو پسر جوان کالفگ میمستق نگاه

. رود یم نیاشبدون مکث به سمت م. کند یبرابر م

سرش را به . کند یدر سمت شاگردش را باز م

 :دیگو یدهد و قاطعانه م یسمت آن تکان م



 !میزن یسوار شو حرف م-

 !ندارم یمن حرف-

اندازد که  یبه سمت دالرام م یچنان نگاه ریام

 :ندارد ادیدالرام مشابهش را به 

 !من دارم-

**** 

به  ری، ام نیبعد از به راه  افتادن ماش بالفاصله

نفسش را . دهد یم نییرا پا شهیکار ش نیعنوان اول

دهد و  یم رونیحجم گرفته اش ب ی نهیس انیاز م

دست راستش را از . خرد تا تمرکز  کند یزمان م

دارد و بعد کالفه دوباره  یبر م شیران پا یرو

به  ندو زد ینگاهش برا. کوبد یم شیپا یرو

پس  یبرا. کند یسمت مسافر کنار دستش تقال م

 یفشرده م یشانیپ یرو یکه عصب یزدن  دست

 ...یکم یبرا.شود

 یم رونیبه ب یشتریبا شدت ب نباریرا ا نفسش

 یفرستد وهم زمان ممنوعه ها را از ذهنش دور م



جمله داشته  نیکردن مناسب تر فیبه دنبال رد. کند

 دیداند چطور با ینم.کند یو رو م ریرا ز شیها

 شیلحظه غفلت  با تمام حس ها کیکه با   یکالم

 هیبه غلط برداشت شده؛ توج نطوریشده و ا انیب

و  یرازدار دشیحس جد یداند چطور برا ینم.کند

 یصدا.کند ریدالرام عذر تقص یدل گرفته  یبرا

را پر  نیماش یبسته  یدالرام فضا یزنگ گوش

 .اندازد یبه سمت او م ینگاه مین ریام.کند یم

 الیجانم دان-

- ... 

 .گردم خونه ینه دارم بر م -

- ... 

 کنه؟ یم یچه فرق -

 یحوصله مکالمه اش را ادامه م یکند و ب یم ینچ

 :دهد

 شرکتش بودم.رمیبا ام-



- ... 

 شده؟ یچ

... 

 یچ نمیخونه درست حرف بزن بب امین یچ یعنی  -

 !یگیم

 حاتیدالرام نشان از آن دارد که توض سکوت

 یچشمان دالرام که از درد بسته م.شده شتریب الیدان

 یرا حدس م الیدان یصحبت ها تیماه ریشود ام

 .زند

 زیبحث ها هم تو اون خونه چ نیا.خونه امیمن م-

تو  دیفکر کنم با زایچ نیاگه بخوام به ا.ستین یدیجد

 .چادر بزنم ابونیسر خ دونیم

نگاه .کند یو بالفاصله تماس را قطع م دیگو یم

 .ماند یدالرام ثابت م یرو ریام

. کند یرها م فشیک یخاموش را رو یگوش دالرام

و چشمانش را به  هیتک یصندل یسرش را به پشت

 یحال و روزش را از نظر م ریام. دهد یجاده م



بار چندم . مشخص است زینگفته هم همه چ. گذراند

اش  یشخص یزندگ ریدختر را درگ نیاست که ا

 .داند یخودش هم نم ند؟یب یم

 شدن ؟ ریدرگ الیبازم بابات و دان-

 هیچقدر کر« بازم» یکلمه . زند یپوزخند م دالرام

 نیجالب است که ا. کند یدر چشمش جلوه م

 یجا ریام یخودش نه برا یها نه برا یریدرگ

که  یمثل اتفاق ،یروزمرگ کیمثل . ندارد یتعجب

سرشار از . تر از اقتادنش است بیعج فتادنش،ین

در مقابلش  یکه آبرودار یدر مقابل کس یتفاوت یب

 :زند یاست لب م یمعن یب

من  نباریظاهرا ا یشدن ول ریبازم درگ.آره-

 !موضوع بحثم

داند که  یم. بپرسد چه شده دیداند که نبا یم ریام

 یهدف ریاست که کنار بکشد و فقط درگ نیا یمنطق

 یکه نم یزیاما چ. جاست نیباشد که به خاطرش ا



 یدختر هر ب نیت که چرا در مقابل ااس نیداند ا

 :شود یممکن م ریغ یتفاوت

 چرا تو؟-

رخ  مین. چرخاند یسرش را به سمت او م دالرام

با . شود یچشمانش منعکس م یمردانه اش در عسل

 :دهد یجواب سوال او را م یخنث یحس

 نکهیا. چون موضوع بحث تصادف اون شب منه-

 یلیتازه بابا امشب متوجه تصادف من شده خ

مسخره است اما مسخره تر اونه که اونقدر طلبکار 

 .دهیبحث دوباره کش هیکارشون به  الیشده که با دان

به دور  یریکند زنج یحس م یلحظه  یبرا ریام

تر از آن به دور  میضخ یریبندند و زنج یقبلش م

پوست گردنش  یآنقدر که حس درد را رو. گردنش

گرفتن انتقام  یاو کجا آمده است؟ برا. کند یدرک م

 چارهیفکر کرده است؟ خودش ب ییها نهیبه چه گز

 پدر ایدردناک تر است  یمیتیدالرام؟  ایتراست 

 قیعم یکاف یداشتن و نداشتن؟ زخم او به اندازه 



آدم نمک  رکهیاست، ام دهیهست،به استخوان رس

 کند؟ یم چه نجایپس ا. ستین دنیپاش

نقطه  نیتر ییاز پشت سرش از انتها یسرد عرق

کمرش را  ریخورد و مس یسر م شیموها یرو ی

کلمات گم شده  ایالل شده است . ردیگ یم شیدر پ

مهم  یها نهیاز گز یاثر یدارد وقت یتیاند؟ چه اهم

خودش و دالرام واژه  یزندگ انیدر م. ستیتر هم ن

 !شده است؛ آرامش دیناپد یمهم تر ی

. اندازد یسرش را به سمت همراه ساکتش م دوباره

نگاهش را به  یسرد. کند یمتفاوت نگاهش م نباریا

 یمردانه و جد شهیآورد و به لحن هم یهمراه نم

 :دهد یم متیرنگ مال یاش کم

 هی یوقت بذار یتون یدختر خانم امشبم م نمیبب -

 ؟یاز تهرونتونو نشون دوستت بد یا گهید یجا

 یبازو یدستش را رو یحال یاز ب یدر حال دالرام

در  مهیخودش را نصف و ن. گذارد یم گرشید

 :کشد یآغوش م



دم در  یدوست نیا یکردم پرونده  یفکر م-

 !آسانسور شرکتت بسته شد

 :شود یجمع م شهیتر از هم ظیغل شیها اخم

 .خودت نگه دار یبرا یفکرتو دو دست-

کردن  یکند و بعد خودش استارت قطع یم مکث

 :زند یموضوع را م نیا

شهر  نیاز ا ادیخوشگل ز یجاها لماتونیف یتو-

 یخوشگل رو بلد یجاها نیتو ا. دمیدود گرفتتون د

 شه؟یفقط ادعات م ای

به  یصندل یبر پشت هیباز هم سرش را تک دالرام

چراغ برق  ریت ریاز ز نیماش. چرخاند یسمت او م

 شانیهر دو یچهره . گذرد یم ابانیوسط خ یها

 یدالرام خسته به نگاه مردانه و کم. شود یروشن م

او  یمهربان ادیبه . کند یمهربان امشب او نگاه م

 :ندز یافتد و لبخند م یم دیدر شب تولد حم

 .سمت چپ چیچراغ قرمز رو بپ نیاول-



 یصورت او بر م یبا اکراه نگاهش را از رو ریام

 یپدال فشار م یرا رو شیپا تیدارد و با رضا

است که دلش به آن حکم  یزیبعدش چ یجمله . دهد

 :کند یم

رو که  ییباشه که بشه جمله ها ییجا هیفقط .خوبه-

 داد حیغلط برداشت شده درست توض

*** 

 یسازه  نیا. دیآ یدر م شانیقدم ها ریز عتیطب پل

اش از هر  یزرد و نارنج یبا چراغ ها یآهن

اطرافش تضاد  یکیطرف  روشن شده و با تار

چشم انداز پل از هر دو . کرده است جادیا ییبایز

روشن ساختمان ها  یشهر و چراغ ها یطرف نما

شب  کیخبر از  قایخلوت پل دق یفضا.است

 .دهد یخنک م یزییپا

 ریدهد و ام یم رونینفس پردردش را به ب دالرام

 رییتغ یدالرام کم یپاها. ردیگ یم یقینفس عم

 یمحافظ پل م یدهد و به سمت نرده ها یجهت م



. دهد ینرده ها قرار م یهر دو دستش را لبه .رود

دهد و  یقفل شده اش م یاش را به دست ها هیتک

. ستیاهل تعارف با دل خودش ن. ماند یمنتظر م

رفع ابهام  شیبرا ریدلچسب است که ام شیبرا

اشتباه از سمت  یله برداشتجم کیکه آن .کند

دوست که بودنش، حال دلش  نیکه ا. خودش باشد 

را  ریحضور ام. شود یشگیکند هم یرا خوب م

 یلیدور نه خ یلینه خ. کند یپشت سرش حس م

 ینه حت ایدو قدم از او  یبا فاصله  دیشا. کینزد

 !کمتر

اصال هر . کند یشروع م یشگیهم تیبا جد ریام

 ژهیاو سهم و تیاست در شخص تیوجد یچه سخت

 :دارد یا

از  یبرا یزیجمله که من چ نیدونم تا حاال ا ینم-

 ینم.نه ای یدیشن یدست دادن ندارم رو از کس

 دمیشا ای یازش گرفت یچه حس یدیاگه شن. دونم

 یدلت به راو یتو چارهیب هیو ته تهش  یدیفقط شن

 .یجمله گفت



 ریام. کند یدالرام سکوت م. کند یم رسکوتیام

 .دالرام آمده تا بشنود. گفتن را دوست ندارد نیا

 یم ریجاگ ریام یکلمات بعد یکه ال به ال ینفس

 یرا با خودش نشان م ریشود جنگ نرم ام

 .گفتن و نگفتن نیب یجنگ.دهد

 

 یبرا یزیکه چ یهمون. ـ من همون آدمم دالرام: 

اونقدر از دست داده که براش .از دست دادن نداره

حذف و  شیتو زندگ انیکه م ییکنه آدما ینم یفرق

که اون کارش به مذاق  ستیبراش مهم ن.اضافه بشن

و اون حرفش باب دل فالن  ومدیخوش ن یکیاون 

 یرکه کشدار شدن دلخو دهیاونقدر کش.ستیکس ن

اهل بد . من همون آدمم دالرام. ادیبه چشمش ن هیبق

 اگه رفتارم بد برداشت یول ستمین یکردن به کس

دورم  یآدما. ستیخودم ن هیبشه هم دنبال توج

عرف من بمونن  ریغ یرفتار ها نیمختارن که با ا

تو صورت  تیتونم رضا یاگه بمونن نم. برن ای

. ننیب ینم یاما اگر هم برن اعتراض ننیمن بب



ام غالب  گهید یبه حس ها یتفاوت یاونقدر حس ب

با  میزندگ یها یریشده، اونقدر جنس درگ

 میزندگ تیفرق داره که اولو ی هیبق یهایریدرگ

و رفتن و  هیبق یناراحت یبرا یاز نگران ریغ یزیچ

 .موندنشون باشه

 نیا. ندارد ریام یبه حرف ها یحس خوب دالرام

 دیشا. داشته باشد یخوب انیتواند پا ینم ینیمقدمه چ

پاره کردن  یدر دست گرفته برا یچیق ریام

حرف ها، دالرام را  نینه با ا ایرابطه  نیا سمانیر

 .دهد یهل م یچیق نیبه سمت برداشتن ا

 یفشار. کند یمشت م بشیدستش را داخل ج ریام

. است شتریهم ب نیشود از ا یکه بر قبلش وارد م

آمده اند تا برخالف منطقش  یاریتمام وجودش به 

را تمام کند که دلش ،عضو  یتا آن کار. عمل کنند

 ریغ یزیناپره نیا. مظلوم بدنش خواهان آن است

به  سبتاش ن یاست اما او به جبران کم لطف یعقالن

 :دختر ودل خودش قصد انجامش را دارد نیا



 یزیآسانسور زدم اون چ یکه که تو یاون حرف -

بودن اونقدر  زونیآو. ینبود که تو برداشت کرد

که اگه از  هیمزخرف یمثل تو کلمه  یدختر یبرا

اومد  یم رونیاز خودت ب ریغ یدهن هر کس

 .برخورد کنم یاخالق یلیکردم خ ینم نیتضم

تنها با  ریخواهد ام ینم. کند یم یکم طاقت دالرام

 نیمنظور من ا»که  یتکرار یجمله  نیگفتن ا

دالرام به دنبال . بحث را ختم بدهد نیا« نبود

 :است ریمنظور ام دنیفهم

خوام  یکه م هیزیاون چ نیبود؟ا یمنظورت چ-

 .بدونم

 یحاال فاصله . شود یم کشیقدم نزد کی ریام

فاصله  نیا یدالرام به کم. قدم است کیفقط  نشانیب

 :آن یادیبه ز ریکند و ام یفکر م

رفت  ادمی. رفت بهت بگم ادمیرو  گهید یزیچ هی-

 یهر کس.زارمیکالم و رفتارم ب حیبگم از توض

 ...خواد بکنه اما   یکه دلش م یمختاره هر برداشت



 یاصال نم یبعد یجمله .سود یدالرام حبس م نفس

 .باشد یتواند عاد

بود که تو با همه  نیاما منظور من از اون جمله ا-

حال هر آدم  یتون یم یکه دار ییها یخوب ی

چون حال من اونقدر . اال من یرو خوب کن یعاد

از تو  یبده که خوب شدنش مثل فکر به دور

از منو  ریغ یحال هر آدم یتون یتو م! هینشدن

از  ریغ یکس چیحال ه یاما حق ندار یخوب کن

 .یکنمنو خوب 

نه ممکن  کی. را باور ندارد شیها دهیشن دالرام

شود و به گلو  یاز اعماق وجودش بلند م ستین

ابراز عالقه  نیا. شود یدر نطفه خفه م ده،ینرس

 یگریخواهد جور د یهر جور که م گر؟یاست د

ش تر از آن است که باهو. تواند یکند نم رشیتعب

متفاوت تر از آن . معنا کند یجمالت را عاد نیا

که تنها عکس العملش سرخ شدن و فرار از  است

 :زند یحرف دلش را م. مرد باشد نیا

 ؟یفکر کرد یکه گفت یجمله ا یبه معن ریام-



 نیا یبرا یقطع انیپا کی ریکالم ام تیقاطع

 :است شنیلوک

 یرو نم یفکر حرفبدون .نهیام ا گهیاخالق د هی-

 .رمیگ یرو بزنم پسش نم یحرف یوقت. زنم

. کامل ستیا کی. کند یدر همان نقطه توقف م ایدن

 یسکوت محض برا کی. یتوقف اجبار کی

مرد به  نیاز فرار ا شیها یکه سردرگم یدختر

 یمرد یبرا یو درماندگ دهیجواب واضح رس کی

سه  یکلمه  کیکرده که  یاقرار را در حال نیکه ا

 «مجد»قلبش وزن انداخته  یرو یحرف

 چهارم فصل

گونه .کشد یگونه اش م یرژگونه را آرام رو برس

رژ لبش هم به عادت .ردیگ یرنگ م یاش فقط کم

 یرا  رنگ م شیدر حد معقول لب ها شهیهم

باز هم مثل .شود یو مداد چشم م ملیر الیخ یب.کند

کند و  یلختش فرو م یدستش را داخل موها.شهیهم

 شهیمثل هم شیموها.کشاندشان یبه سمت باال م



 یبه راه م یکنند و سرسره باز یم یلجباز

دو ماه .است شهیمثل هم زیاصال همه چ.اندازند

 راتییمدت  تغ نیگذشته و بر خالف تصور او در ا

 یبود که او تصور م فتاهیآن گونه اتفاق ن

نه کارخانه و دانشگاه ،اتفاقات داخل خا یکارها.کرد

 .بود شانیسر جا یشگیو اختالفات هم

کشد و با بستن دکمه  یاش را به تن م زهییپا یمانتو

که ناباورانه  یدو ماه از شب.شود یمشغول م شیها

گذشته است و برخالف  ده،یرا شن ریام یحرف ها

 یبه گونه ا ریتصورش بعد از آن شب حضور ام

رفتارو نگاهش .خاص و متفاوت پر رنگ شده بود

آن  رانگا.بود یدوست نیا یهمان بود که در ابتدا

 ریتعب یصبح ب ی دهیخواب بعد از سپ کیشب مثل 

نبود   ریام.بود ستادهیپل ا یانگار او نبود که رو.بود

از  یدر کمال خساست فقط کم تیجد تیکه در نها

 یمه عاده نیکه اگر بود ا.گفته بود شیحس ها

 .نبود یبودن اوضاع اصال عاد



 امیپ کیاش خبر از آمدن  یهشدار گوش صدا

از سمت نهال و مرتبط  امیمشخص است که پ.دارد

 :با قرار امروزشان است

 رسم یم رترید کمی.موندم کیتو تراف-

کند و سرش را به  یرها م فشیرا در کنار ک یگوش

خانه شان که به  اطیبه ح. چرخاند یسمت پنجره م

 نیدر آخر.دوزد یاستقبال زمستان رفته چشم م

و  ستیاز برف ن یاثر چیاذر ماه ه یروزها

نشان داده  یخود شیزمستان تنها با نماد سرما

تنها چند قدم با زمستان فاصله  زییپا. است

دالرام  یتمام شده است ول زانیر گبر.دارد

بود  زییماه پا نیکه ره اول یبرزخ انیهمچنان در م

 کیاش مثل  یذهن یها یریدرگ.افتاده است ریگ

 .کرده است رشیدرگ یچند مجهول یمعادله 

رود و با باز کردنش سرما را  یسمت پنجره م  به

پنجره قرار  یهر دو دستش را لبه .خرد یبه جان م

باز .ردیگ یم یقیبندد و نفس عم یچشم م.دهد یم

فقط .کند یمدت را مرور م نیهم با چشمان بسته ا



هفته از آن شب خاص گذشته بود که تماس  کی

 یریهمان ام ریام.شگفت زده اش کرده بود ریام

 یحت دیشا.پل ورسک هم صحبتش بود ریبود که ز

نظر  یتر از تصور دالرام برا یعاد.دوست تر

 یشرکت ازاوهم فکر ونیدکوراس رییتغ یدادن برا

با هم به شرکت .فردا به دنبالش آمده بود.خواسته بود

هم در  یرفته  و با هم فکر یداخل ونیدکوراس

بودند  دهیاز طرح ها به توافق رس یکیمورد 

 یبه ته برنامه  جیبزرگ آب هو وانیدو ل خوردن.

به خانه رسانده بودش  ریام.بود دهیآن روزشان چسب

دو .ود را دوستانه رد کرده ب یو دعوتش به چا

از  یکی  یروز بعد دالرام تماس گرفته بود و برا

را  ریدر شرکت ام یدوستانش درخواست کارآموز

اما  تیبا جد شهیمثل هم ریجواب مثبت ام.کرده بود

شکل  نیمنوال به هم نیداده شده بود و ا دیترد یب

شان عمق گرفته بود و  یدوست. کرده بود دایادامه پ

رابطه فقط  نیا یاز اعضا یکیبود که  یدر حال نیا



با  یگریکرده بود و د یاز حسش پرده بردار یکم

 .بود ریخودش درگ

رابطه  نیا.ردیگ یکند و باز هم نفس م یباز م چشم

دالرام را مشغول  یزیاز هر چ شتریب یمیصم ی

سخت که از  یباز کیمثل .خودش کرده است

چرا در آن  یدان ینم یو حت یقواعدش خبر ندار

 .یکن یشرکت م

توجهش به  یلحظه ا یبرا.زند یم رونیاتاقش ب از

 :شود یاز اتاقشان جلب م ترایم یباال رفته  یصدا

بوده که حاال به  یزندگ نیحواست به ا یتو ک-

 باشه؟ ایواکسن ارم

 :رسد یبه گوشش م انهیدلجو الیدان یصدا

 یم ؟خبینکرد یادآوریمن گرفتار بودم تو چرا -

 نه  ای امیباهات م ینیبب یگفت

اداره  یتو عرضه  دیگفتم؟به قول بابا حم یم ویچ-

 امیمنم ب.یکه گردنته رو ندار ییها تیکردن مسول

 !بتایبذارم گردنت که وامص دیجد تیمسول هی



باز  یبندد و وقت یرا از درد م شیچشم ها دالرام

انتخاب  نیبهتر دنینشن یگاه.کند یکند قدم تند م یم

 .است

پله ها را  چیپ.رود یم نییپا کیبه  کیها را  پله

 یم یکاناپه در حال یرا رو دیکند حم یکه رد م

 نیا.است گارشیس ظیدود غل ی رهیکه خ ندیب

 گاریس یروزها به همان اندازه که تعداد نخ ها

هم رشد  شیها یشده سکوت و کالفگ شتریب دیحم

ن یا دیداند با یدالرام نم.کرده است دایپ یتصاعد

به چه  ایکند و  ریچطور تعب حال و روز او را

 نیخواهد ا یدلش خودخواهانه م.ربط بدهد یزیچ

نسبت  نیرا به کات شدن روابط به نوش یناراحت

 .بدهد

 سالم بابا-

اندازد و لبخند کم  یم شیبه سر تا پا ینگاه دیحم

 :زند یم یجان

 ؟یروز جمعه ا یریکجا م.بابا زیسالم عز-



را از  گاریو س ندینش یکاناپه کنار او م یرو دالرام

در حال خاموش .کند یدو انگشت او خارج م نیب

 :دهد یجواب م یگاریکردن درون جاس

 !میدار دیهر دوتامون خر.با نهال قرار دارم-

را  گارشیبا نگاهش مراحل نابود شدن س دیحم

دالرام به گفتن  حاتیکند و در جواب توض یدنبال م

 .کند یدقت اکتفا م یآهان ب کی

 : شود یم قیچهره اش دق یرو دالرام

 ؟یشما خوب-

دهد و به  یم هیکاناپه تک یسرش را به پشت دیحم

ناز دالرام مسلط  یبه چهره . چرخاند یسمت او م

 گفت؟ یچه م دیبا.شود یم

نکرده بود که  یدقت مخف نیرا با ا زیاالن همه چ تا

 یکه حس م یآن هم زمان.کند یحاال اطالع رسان

است و عاجزانه  ختنیدر حال بهم ر زیکرد همه چ

 .بماند یحس در حد حس باق نیداشت که ا دیام



جمله  دیحم.شود یدالرام بلند م یزنگ گوش یصدا

 : کند یم دایگفتن پ یبرا یا

 دیپاشو برو دوستتم رس_ 

اندازد و از  یم شیگوش یبه صفحه  ینگاه دالرام

 :شود یجا بلند م

 ستیسختتون ن دیهر وقت حس کرد یول. رمیمن م-

 .من هستم دیتون حرف بزن یدر مورد ناراحت

 یدالرام از سالن خارج م.کند یفقط نگاهش م دیحم

چند بار پشت سر هم با ضربه  دیشود و سر حم

 دهیکاناپه کوب یکم جان و چشمان بسته به پشت یها

 شدیگفتن بود؟مگر م یهم برا یمگر حرف.شود یم

 سکیر د؟ازیمدتش بگو نیا یاز  تجارت مخف

که به چند برابر  یکه کرده بود و واردات یبزرگ

سرش را .که کرده بود یبه طعم. داده بود سترشگ

مگر . ردیگ یکند و با دو دست م یاز کاناپه جدا م

 ییچند روز خبرها نیدر ا دیشود به دالرام بگو یم



داشته باشد  قتیکه اگر حق دهیچیدر بازار پ

 .شود یم کسانیبا خاک  شانیزندگ

 

 

 یو رو م رینرگس را ز یسبد داروها ایبرد

 دنیکند و با د یقرص قلب او را باز م یقوط.کند

 یتنها دو عدد قرص در آن به خودش لعنت م

نبود که بخواهد فراموش  یزیچ هیقض نیا.فرستد

گرداند و از  یرا به داخل سبد بر م یقوط.کند

 یم رهیخانه خ ینقل اطیآشپزخانه به ح یپنجره 

آفتاب  ریمخصوصش ز یصندل یش رومادر.شود

مانده  رهیسرما زده خ یبه باغچه  اطیکم جان ح

 دنید یبرا یادیز زیکوچکشان چ یباغچه .است

کاشته شده  یاز کوکب ها یسرما اثر.ندارد

که حامد کاشته بود تنها  ینگذاشته و درخت توت

 .باغچه است نیا یعضو پا برجا



 فهیکه وظ یانسالیزن م.زند یم رونیآشپزخانه ب از

 زیخانه را بر عهده دارد مشغول تم یکارها ی

کند و  یم یسالم ایبرد دنیبا د.است واریکردن د

دوال  وارید یبرداشتن تابلو و قرار دادنش رو یبرا

دهد و در حال گذشتن  یجوابش را م ایبرد.شود یم

 یاز تابلو م ینامتعارف یصدا یاز کنارش متوجه 

به سمت .ستدیا یشود و م یکند م شیقدم ها.شود

 :پرسد یچرخد و متعجب م یزن م

 خانم؟ نتیز هیچ یصدا نیا-

دهد و نفس  یقرار م وارید یتابلو را رو نتیز

 :دیگو یزنان م

. هیجور نیهم شهیتابلو هم نیدونم آقا ا یواال نم-

 یزیچ یچوب شکسته ا کهیت هیفکر کنم داخلش 

 !افتاده باشه

چوب شکسته که .کند یلبش را از داخل گاز م ایبرد

به سمت او بر  یگرید یقدم!داد یصدا را نم نیا

 یتابلو کی.ماند یم رهیبه تابلو خ یکم.دارد یم



که حامد چند روز قبل از فوتش  یمعمول ینقاش

نداشت و به صرف  یخاص ییبایز یحت.بود دهیخر

 هماند وارید یسالها رو نیبودن تمام ا یادگاری

 یدارد و  تابلو را از رو یبر م یگرید یقدم.بود

 یدر دست چند بار تکان م.دارد یبر م وارید

 .شود یواضح م یجسم فلز کی یصدا.دهد

 شده آقا؟ یزیچ-

 :دیگو یهدف م یاندازد و ب یم نتیبه  ز ینگاه

 .اریآب ب وانیل هیبرام -

 یو به سمت آشپزخانه م دیگو یم یچشم نتیز

 هیتک واریبالفاصله تابلو را از جلو به د ایبرد.رود

آورد  یدر م بشیرا از داخل ج چشیسوئ.دهد یم

را با دو انگشت شست و  چشیسوئ.دارد دیترد یکم.

 بریف یرو یآن میتصم کیدارد و در  یاشاره نگه م

عمود بر  یگریبرش د.کشد ینازک پشت قاب م

مثلث  هیخط سوم  جادیزند و با ا یقبل م برش

قسمت برش  ریرا ز چیسوئ.سازد یکوچک م



برش خورده را از  بریف یاندازد و تکه  یخورده م

دو انگشت را داخل همان قسمت .کند یجا خارج م

جسم  کیاز تماس نوک انگشتانش با .فرستد یم

کند و بعد با  یمکث م.زند یخشکش م یفلز

که .دیکل کی.کشد یم رونیب اآن ر شتریب یسرعت

کاغذ  یرو.به آن وصل شده است دیسف یکاغذ کی

 یا شهیخورد که با چسب ش یچند عدد به چشم م

مهلت فکر  نتیز یپا یبا صدا.حفاظت شده است

 دیکل.شود یاز جا بلند م.دهد یکردن را از دست م

 شیدهد و تابلو را به سر جا یسر م بشیرا داخل ج

 .گرداند یبر م

 

 ینگه م شیدندان ها نیانگشت اشاره اش را ب ریام

 یم قیدق لشیمیا نیآخر نیمتن الت یدارد و رو

ساعت شب را به چک  نیعادت دارد که ا. شود

 نییدستش را پا. اختصاص بدهد شیها لیمیکردن ا

 لیمیشکل ممکن جواب ا نیتر عیآورد و با سر یم

زنگ  یبا صدا لیمیارسال ا. کند یم پیرا تا



 یم هیاش تک یبه صندل.شود یاش همراه م یگوش

کند و جواب مهران را  یارتباط را برقرار م.دهد

 :دهد یم

 بگو مهران-

 تو پسر؟ ییکجا-

 :اندازد یمهران ابرو باال م یلحن پر انرژ از

 شده؟ یچ.وقت شب؟خونه ام نیباشم ا دیکجا با-

منم  یسفارش بد ینیریجعبه ش هی یتا زنگ بزن-

 .دمیرس

 شده؟ یچ گمیم-

 فعال.شده یچ یاونجام تا بفهم گهید نیپنج م-

از هر دو طرف  یخداحافظ چیبدون ه نشانیب تماس

 شیرا به لب ها یگوش یلبه  ریام.رسد یبه اتمام م

 .کند یچسباند و به لحن شاد مهران فکر م یم

*** 



 ینسکافه اش را مزه م ،یدر کمال خونسرد مهران

چهره اش را به  تیکند و با بستن چشمانش رضا

 یهمه خونسرد نیاز ا کالفه ریام.گذارد یم شینما

در سکوت منتظر به حرف افتادن اوست و البته که 

و راه  یداند مهران من باب مردم آزار یخوب م

 :کند یهمه معطل م نیاعصاب او ا یرفتن رو

 شده؟ یچ یبگ یحرف بزن یخوا ینم-

از نسکافه اش  گرید یکم یعجله ا چیه یب مهران

 :خورد یرا م

دونم از کجا  ینم یخوام بگم منته یگفتن که م-

 .شروع کنم

ران  یکف هر دو دستش را رو.کند یم یپوف ریام

از  شتریب. شود یکشد و بعد از جا بلند م یم شیپا

سوهان روح نشستن در توانش  نیدر مقابل ا نیا

 :نبود

 یدون یم یتلفن بزنم هر وقت حس کرد هی رمیم-

 !صدام کن یاز کجا شروع کن دیبا



 یرود و فنجان را رو یمهران به هوا م ی قهقه

 :گرداند یبر م زیم

به  یاریساعت منتظرم کم ب هی.سیدهنت سرو-

 یاکشن عاد یر هی یستیآدم که ن.یفتیخواهش ب

 .یداشته باش

خشک  یگردد و با چهره  یبر م شیسر جا ریام

 :دیگو یم

وقت  یشوخ یدون یکه نم هیاکشن تو عاد یر -

 داره؟

دست .کشد یکاناپه به جلو م یخودش را رو مهران

در چشمان  رهیکند و خ یرا در هم قالب  م شیها

 :دیگو یخشنود م ر،یام

اکشن تو هم  یخبرم ر دنیمطمئن باش بعد از شن-

 !مونه ینم یعاد

 .شنوم یم-

را دارد  یحس کس. کند یرا تر م شیلب ها مهران

 .که نوش دارو را قبل از مرگ سهراب رسانده



مجد به خاک  دیحم.شدیم دیکه با یزیشد اون چ ـ: 

 !نشست اهیس

خبر  نیکند ا یحس م.دهیکند اشتباه شن یحس م ریام

 نیکه ممکن شدنش به ا! ممکن است ریغ کی نیا

مردن و  هیشب یزیحسش چ.ها نخواهد بود یراحت

اصرار  دنیدوباره شن یبرا یزنده شدن است وقت

 :دارد

 ؟یچ-

کلمات  تیکند که با رضا یحالش را درک م مهران

 :کند یم یرا هج

 .خودش خودشو نابود کرد.مجد نابود شد دیحم-

 ؟یچطور-

 انیآنقدر سخت از م یپنج حرف یپرسش یکلمه  نیا

با  ریشود که نفس ام یرها م ریام یصورت یتارها

 .شود یآن بوکس باد م

مشکل دار از کار در  ینیکارخونه چ یدستگاه ها-

همه .کردن یم دیظاهرا دستگاه ها سرب تول.اومد



سرطان زا  شدهیم دیکه باهاشون تول یمواد ی

مجد تو قرار  دیحم نکهیقسمت جالب ماجرا ا.بودن

اونقدر دنبال  ینکته شده ول نیداد دوم متوجه ا

 یبوده اونقدر تو یمنفعت و سود چند برابر

دوبله سوبله پول رو پولش اومده  یقبل یاردادهاقر

 .موضوع بازم به کارش ادامه داده نیکه با علم به ا

 دایپ یبرا. ندیچ یجمالت را در کنار هم م ریام

 یکردن مفهوم هر جمله بارها و بارها به آن فکر م

 نیو ا.مجد دیدستگاه ها، سرب، قرار داد،حم.کند

 یتکان. کلمات چطور قرار بود با هم جمله بسازند

 یناباور است،کم یکم. دهد یخشکش م یبه لب ها

 :مبهوت

دونسته دستگاه ها سرب داره و  یم دیحم یعنی-

دور شده که با  تیاونقدر از آدم یعنیوارد کرده؟ 

 کنه؟ یگناه باز یمشت آدم ب هیجون 

خونسرد .اندازد یپا م یپا رو یبا سرخوش مهران

 :دیگو یم



 نیذات خراب ا یکرد ؟فکریفکر کرد یپس چ-

تو محدود  یمرد فقط  به ضرر رسوندن به زندگ

 .نهیسرشتش ا نهیآدم ذاتش ا نیشده؟ نه داداش من ا

ادامه  جانیافتاده باشد با ه یزیچ ادیبعد انگار  و

 :دهد یم

آدمو با  نیما ا.هست یزیچ هیحواست به  ریام-

 یچون م میطرف حساب کرد ینیچ یکارخونه 

پول به  یکنه واونقدر بو یاونقدر طمع م میدونست

 هیوسرما شهیخود م یدماغش بخوره از خود ب

خودشو به  ییجا هیکه آخر دهیگسترش م شویگذار

درست و  لیپتانس هیآدم   نیا میدونست ینم.دهیفنا م

 یجور هی! نابود کردن خودش داره یبرا یبحسا

 .ستیتو کار ن یکه بلند شدن نیزنه زم یخودشو م

 یکف دستش را محکم به صورتش م ریام

است،که مطمئن  داریآنقدر محکم که باور کند ب.کشد

 یاز جا بلند م.است تیواقع نیع شیها دهیشود شن

 یسلطنت ینهارخور زیهدف به سمت م یشود و ب

 یضربه .دارد یرا بر م گاریس یبسته .رود یم



 رونیب گاریس کی.زند یآن م یبه انتها یمحکم

شود و  یمتوقف م گارینخ س یرو شدست.پرد  یم

 زیم یبردارد؛ بسته را رو یگاریبعد بدون آنکه س

. فهمد یخودش هم حال خودش را نم. کند یرها م

 .و خالء دارد یوزن یحس ب

پشت به مهران و . رود یسالن م یسمت پنجره  به

دستش  کیو  ستدیا یشهر م یرو به سمت منظره 

 قیمهران رف. کند یفرو م شیرا محکم داخل موها

حال و روزش  نیا. کند یآشفته اش را تماشا م

 .است ینیب شیاو قابل درک و پ یبرا

 یم یاش است وقت یشگیهم یصدا ریام یصدا

 :پرسد

 ؟یچ یعنی یدون یم یکه االن گفت ینیمهران ا-

طرف قرار داد  رانیکه تو ا ییاون آدما هی یعنی

خبر دار بشن  انیهستن اگر از جر دیحم

 یمجد م دیحم یعنی.کنن یقراردادهاشونو فسخ م

دستش که به خاطر  یعالمه دستگاه رو هیمونه و 



 ینم یکه از مشکل دار بودن اونا داشته حت یعلم

 !کنه تیشکا ینیطرف چ زتونه ا

 نهیهم قایدق-

چرخد و به مهران  یپا م کی یبا سرعت رو ریام

 دیحاال چهره اش به شدت در هم و شا.کند ینگاه م

 .نگران است یکم

 بشه؟ هیقض نیا ریهم گ هیبق یوسط پا نیـ ممکنه ا: 

 یعنیـ : دهد یسر تکان م دنینفهم یبه معن مهران

 ؟ یچ

دهد و باز به  یم گرید ینگاهش را به سمت کالفه

که سوژه  دیداند چطور بگو ینم. دهد یمهران م

 ینه حوصله نه فکر بازاما .دست مهران ندهد

 :در لفافه حرف زدن ندارد یبرا

و دالرام هم  ایو برد الیدان یبرا یممکنه مشکل-

اگه .کارخونه بودن یرهایاونا هم مد اد؟یب شیپ

 ...  یزیچ ییامضا

 :دیآ یکالمش م انیدار م یمعن یبا لبخند مهران



که پاش وسط معرکه ست  یاون.نه بابا نگران نباش-

اون  یچون تمام قرار دادها با امضا.دهیفقط حم

تام  اریکدوم از اون سه نفر اخت چیه. شدهیانجام م

 !نداشتن

هم  یچشمانش را با آرامش رو یلحظه ا یبرا ریام

 دیخودش هم هنوز باور ندارد که حم.دهد یقرار م

 .طور کمر به قتل خود بسته باشد نیا

به سمت او  کهیشود و در حال یاز جا بلند م مهران

 :دیگو یرود م یم

طرف  هیفقط  میکه تا االن من و تو گفت یینایا ریام-

 دیکه حم ییاش دستگاه ها گهیطرف د.است هیقض

مطمئن باش تا االن .تو خود کارخونه استفاده کرده

و تا چند  دهیخبر به گوش تجار و کارخونه دارا رس

و به گوش مردم هم  شهیم یرسانه ا گهیروز د

فقط  میکن هنگا هیبه قض نانهیخوشب میخواب.رسهیم

که  نهیا تیمونه اما واقع یمحصوالتش رو دستش م

بهداشت  یاحتمال باطل شدن جواز کسب و پروانه 

 .باالست یلیخ یلیخ



قرار بود چند حس را هم زمان . خورد یجا م ریام

 قایدق بیکه حاال دست در ج یتجربه کند؟ به مهران

کند  یم کیچشم بار.شود یم رهیخ ستادهیمقابلش ا

 :پرسد یم دیو با ترد

 ...یعنی نیا-

جواب دادن عجول  یباز هم برا مهران

خبر به وضوح به  نیا دنیاش از شن یانرژ.است

 :خورد یچشم م

 شه یم لیکارخونشم تعط یعنی نیاره داداش من ا-

کف هر دو دستش را به حالت تکاندن دستش بر  بعد

 :زندیهم م

اگه .خونده شد یمجد بدجور دیحم یفاتحه  یعنی-

نشده به  دایپ یدیدستمونو نگرفته فعال و کل یمدرک

برامون  یسنگ تموم درست و حساب هیجاش خدا 

 .گذاشته

در هم فرو  شیابروها.کشد یسرش را عقب م ریام

 :دیگو یم یتیروند و پر از نارضا یم



گناه از نون خوردن  یاون همه کارگر ب یعنی نیا-

 .افتن یم

رود و  یزند و عقب عقب م یم یچشمک مهران

 یتفاوت در مقابل صورتش م یدستش را ب

 :چرخاند

از  دمیمهمه؟ بهت قول م دیحم یبرا یکن یفکر م-

خودشو از باتالق بکشه  نکهیافته دنبال ا یفردا م

رو هم که احتماال حواله  هیشدن بق چارهیب. رونیب

 .تنه اش نییکنه به پا یم

ماند  یم ریام.چرخد یبه سمت آشپزخانه م مهران

مجد خودش، خودش را از  دیحم.فکر ایدن کیو 

آن همه کارگر  یساقط کرده است اما نابود یهست

به  یروزیپ نیا ینیریکه اجازه بدهد ش ستین یزیچ

 .کامش مزه کند

کند و نگاه  یدندان م ریبار اس نیچندم یرا برا لبش

و   دینجره به حمقرارش را از پشت پ ینگران و ب

بدون آنکه  دیمرد مقابل حم. دهد یمخاطبش م



دست  یرفتارش داشته باشد؛ عصب یرو یکنترل

 چیدالرام ه. دهد یرا در هوا تکان م شیها

ندارد اما بدون داشتن  یاز لب خوان یسررشته ا

 دیاو و حم نیب یعلم هم مشخص است که فضا نیا

 نکهیبا ا ستیخوب ن چیحالش ه. چقدر متشنج است

. دارد انیجر یچه بحث رونیداند آن ب یهنوز نم

کند و سرش  ینگاه دالرام را کات م ترایم یصدا

 یگوش کهیدر حال ترایم. چرخاند یرا به سمت او م

 :دیگو یرا به گوش چسبانده کالفه م

 .آزاد شد الیباالخره خط دان-

 یرا پر م نشانیب یقرار چند قدم فاصله  یب  دالرام

. ردیگ یاو م یرا از دست دراز شده  یکند و گوش

 .دارد یبزرگ را در پ یآرزو کیهر بوق آزاد 

 «!الیخدا جواب بده دان یرضا محض»

را به پشت گوش  شیدست آزاد، مضطرب موها با

نگاه  وارید یفرستد و همزمان به ساعت رو یم

. شب است ی قهیو چهل و پنج دق ازدهی. کند یم



مقدمه و پر سر  یو حضور ب ستیندر خانه  الیدان

 یخانه اصال نشانه  اطیمرد در ح نیا یو صدا

مثل درک حس  الیحس نبودن دان. ستین یخوب

 الیدان یصدا. است یپشت و پناه چیه یخطر ب

 :شود یم اتشیممد ح

 !ترایبگو م-

 ال؟یتو دان ییکجا-

خورد و بعد نگران  یجا م یلحظه ا یبرا الیدان

 :پرسد یم

 شده دالرام؟ یچ-

. بدهد الیبه دان یچه جواب دیداند با ینم قیدق

را  زیچ کیفقط . خودش هم پر از ندانستن است

االن در  دیبا الیاست که دان نیداند و آن ا یخوب م

مسکن  یبودنش کم دیباشد تا شا دیبا. خانه باشد

. شود دیاوضاع حم یحال خودش و کمک کننده 

 یم ساندازد و ملتم یبه پنجره م ینگاه دوباره ا

 : دیگو



  ایتورو خدا زودتر ب-

که  یربع گذشته و باز هم اوست و پنجره ا کی فقط

 الیبا آمدن دان. حاال در قابش سه مرد جا گرفته اند

را  الیتر دان ینه تنها مرد آرام تر نشده بلکه جر

. به رفتن دارد لیدالرام م. خطاب قرار داده است

در خانه ماندن و  یبرا دیحم دیخواهد تاک یدلش م

برود تا بفهمد چرا . ردیبگ دهینرفتن را ناد رونیب

چند شب به  نیخراب تر از ا یبا حال دیامشب حم

اش در تمام روز خاموش  یچرا گوش. خانه آمده

بعد از حضور  قهیمرد ده دق نیحضور ا لیبوده و دل

خواهد برود تا در  یدلش م. ستیدر خانه چ دیحم

 نیا یبداند سرچشمه . پا نزنددست و  یخبر یب

 یندهد که ب تیو اهم ودبر. از کجاست ینگران

 .است یخوش خبر یخبر

تواند نگاهش را از  یهم نم ایزدن ارم غیج یصدا

 یاز پنجره  یهوا حت یسرما. پنجره جدا کند

. آورده است نییبدنش را پا یدوجداره هم دما

 یب نیا دیشا ایزمستان است  یادیزمستان امسال ز



. حال و روزش است نیا لیپر از استرس دل یخبر

 هحاال اضطرابش عالو. کند یپا و آن پا م نیا یکم

 یگونه هم  خود نیشده اش به ا ریاس یبر لب ها

که  یکه اتفاق ستیسخت ن صشیتشخ. دهد ینشان م

 یپا افتاده ا شیساده و پ یتواند مسئله  یافتاده نم

 ؟یاما چه اتفاق. باشد

 اطیبلند و پر از خشم به سمت در ح یبا قدم ها مرد

 ندیب یرا م یالیقرار دالرام دان یچشمان ب. رود یم

 یرا م شیکند و بازو یکه به دنبال مرد قدم تند م

کشد و از  یم رونیرا ب شیمرد با شدت بازو. ردیگ

قرار دالرام  یچشمان ب. زند یم رونیب اطیح

 یش را مکه با دو دست، سر ندیب یرا م یدیحم

. ردیگ یو صورتش را به سمت آسمان م ردیگ

فرمانده  یبرا یخوب یها امیچشمان دالرام حامل پ

 .ستیبدنش ن ی

 انیشربت قند در م وانیقاشق داخل ل  یصدا

 دیآ یم رونیب ایکه از دهان ارم ینامفهوم یصداها



 دیرا مقابل صورت حم وانیل ترایم. ردیگ یجا م

 :دهد یو قاشق را کنار بشقاب قرار م ردیگ یم

 !دهیرنگتون پر.دیبابا بخور-

دارد و با  یبر م یشانیپ یدستش را از رو دیحم

را رد  ترایحرکت آن در مقابل صورتش تعارف م

 وانیکند اما ل ینم یاصرار دوباره ا ترایم. کند یم

دور  یدهد و برا یمقابل او قرار م زیم یرا رو

 .رود یبه سمتش م یا شهیش زیاز م ایکردن ارم

داده  هیهمان طور که سرش را به تاج مبل تک الیدان

 :پرسد یپر از ندانستن م

 ؟یکن کاریچ یخوا یحاال م-

 دیاست اما نه حم دیاست که مخاطبش حم مشخص

گفتن  یبرا یاندازد و نه جواب یبه سمتش م ینگاه

شوک است که  ریو درگ  ختهیآنقدر بهم ر.دارد

 !چه کار کند دیداند با یخودش هم نم

رفته  ریخودش را بغل کرده مس کهیدر حال دالرام

 یساعت است که فاصله  مین. گردد است یرا برم



 یم یریمس رییتغ چیسالن تا آشپزخانه را بدون ه

جمله را در ذهن  کیگردد و ناباور  یرود و بر م

 شیضعف دست و پا.«امکان ندارد»کند یم هیتجز

 وتاهجمالت ک. به نشستنش کند تواند مجبور یهم نم

رد  بدل شده بود؛  الیو دان دیحم نیکه ب یو متشنج

حاال با علم به . را محو کرده است شیها یخبر یب

 .است رایموضوع حال بدش را پذ

پوشاند وبا شست  یچهار انگشت دهانش را م با

با آن ها، با خودش  دیحم.دهد یگونه اش را فشار م

شمردن  یضرر که حت کیچه کرده است؟

 شانیزندگ یکننده است؛ کجا جیآن هم گ یصفرها

 !قرار گرفته است؟

متوقفش . شکند یافکارش را در هم م الیدان یصدا

 یم  ختهیکند و توجهش را به دو مرد بهم ر یم

 :دهد

که  ییکه چرا دستگاه ها یاومده و شاک یکیامشب -

که مجبوره فردا ! کنه یم دیسرب تول دهیازت خر

از  شتریکه اعتبارش ب! بخوابونه دشویصبح خط تول



نفر شد  هی نیاگه فردا ا! به باد فنا رفته شیضرر مال

شد ! م؟یکن کاریشد ده نفر چ! م؟یکن کاریدو نفر چ

 !؟یپنجاه تا چ

نگاه خشک شده اش را  یعکس العمل چیه یب دیحم

 ییبا صدا الیکند و دان یجا به جا نم وانیل یاز رو

صاف  یصندل یتر رو ختهیبهم ر یبلندتر و حال

 :ندینش یم

قرون دو قرون نبود که از  هی یگذار هیسرما نیا-

 ونیلیو صد م ونیلیبحث ده م! یکرد میبچه هاتم قا

که با ما و  یبابا متوجه! ستیکه ن اردیلیم هیو 

 اهیبه خاک س یدون یم! ؟یکرد کاریخودت چ

! جا ختم بشه نیگند به هم نیتازه اگه ا ه؟ینشستن چ

باشن که بهشون  ییاگه فقط طرف حسابمون اونا

تا  یپرداخت گرفت شیکه پ ییو اونا یدستگاه داد

 .یدستگاه وارد کن

دست . دیآ یسست به سمتشان م یبا قدم ها دالرام

 یدهد و کم یتاج مبل قرار م یلرزنش را رو یها

زن  کیکند مثل  یم یسع. شود یبه سمتشان ختم م



 ی دهیدختر ترس کیتوانا و قدرتمند عمل کند نه 

 طیشرا نیکند در ا یم یسع. و سه ساله ستیب

 دیاول با. مسکن باشد ستیسخت اگر درمان ن

 :گشت یخانه بر م نیبه ا مشآرا

ها  یشلوغ کار نیا یهم جا یبهتر یکارا الیدان-

رو   م،خونهیما کارخونه رو دار.کرد شهیم

که بشه ضررطرف قرار  ییتا جا میفروش یم.میدار

 یهم وقت م میهر جا کم آورد میدیدادها رو م

 ...باالخره .میریگ

سر . کند یدالرام را ساکت م دیکم جان حم یصدا

را  ترایچرخاند و توجه م یرا به سمت او م الیدان

 :کند یجلب م

 .دالرام میتون ینم-

 یبرا یخوب دییشود؛ تا یکه حبس م ییها نفس

 یشتریفاجعه تبعات ب نیا نکهیا. است الیحرف دان

 ینگاه ها دنبالش م.شود یاز جا بلند م دیحم. دارد



 یجان به سمت اتاقش بر داشته م یب شیقدم ها.کنند

 :کند یشود و جمله اش را کامل م

 نیخودمون هم با هم دیچون خط تول میتون ینم-

 .دستگاه ها راه افتاده

آنقدر  الیکه مشت دان ندیب یرود و نم یم دیحم

 یشود که صدا یم دهیمبل کوب ی شهیش یمحکم رو

 یشکستن تک تکشان بُر م یصدا انیشکستن در م

خورد  یمبل سر م نییکه دالرام پا ندیب ینم. خورد

ذهنش . کند یاز ذهنش عبور نم یفکر چیه نباریو ا

 .است یخال یخال

 

و با  ندینش یاز طرح ها م یکی یسحر رو انگشت

 :دیگو یم ذوق

 بیچه ترک نیبب.طرح فوق العاده است نیا ریام-

رنگ  یداره تازه به خاطر گرم یرنگ خوشگل

 .فصل زمستان هم خوبه یهاش برا



 ادیبه .اندازد یاو م یبه طرح انتخاب ینگاه ریام

شرکت  گریدر بخش د شیدکور دو ماه پ رییتغ

حضور دالرام چقدر آن .زند یم یلبخند نا محسوس

 .روز را با امروز متفاوت کرده بود

فصل، دکور  رییگرفته بود با تغ میروز قبل تصم دو

 نیاز ا یاتفاق یلیسحر خ. بدهد رییاتاقش را تغ

خبر دار شده بود و خواهش کرده بود تا در  میتصم

 دهیمخالفت ند یبرا یلیدل. انتخاب دکور نظر بدهد

اگر سحر  دیشا.هم وجود نداشت یلیبود هر چند تما

داد حاال دالرام در حال انتخاب طرح  ینم شنهادیپ

 .ها بود

دو نفره کنار او  یکاناپه  کی یسحر رو حاال

قرار داده  شیپاها یکاتالوگ ها را رو. نشسته است

به او نشسته؛ محو طرح  لیمتما کهیبود و در حال

 چانه اش شیبه ته ر یدست ریام. اش است یانتخاب

 یاست ول یاو طرح خوب یطرح انتخاب. کشد یم

 عارفالم رهیدر دا دیشا ای! ستیفوق العاده؟ نه ن



حذف شده  یو پر از انرژ ظیکلمات غل نیلغات او ا

 .است

 یافکارش م یرو یخط قرمز  یزنگ گوش یصدا

از جا بلند . دهد یبه قلبش م یتکان الیاسم دان. کشد

سحر،  مینگاه مستق ریکند تا ز یم یو سع شودیم

 .ادیجواب دادن به چشم ن یبرا لشیتعج

کوتاه است و  شهیشان مثل هم یو احوالپرس سالم

ادامه داده  الیاز طرف دان شهیبرخالف هم نباریا

 :شود ینم

. شرکت امیتونم ب یزنگ زدم بگم امروز نم ریام-

هفته رو نتونم  نیبگم ممکن کل ا نهیدرستش ا یعنی

 .امیب

را به حالت  شیدهد و پاها یم هیتک زشیبه م ریام

 نیآنقدر ا الیدان. دهد یضربدر در مقابل هم قرار م

آورد که  یحوصله و کوتاه به زبان م یجمله را ب

مکالمه کوتاه تر از آن  نیشود ا یمطمئن م ریام

که عادت  یالیدان یعنی نیو ا! دیاست که با یزیچ



 یشخص یو حت یمسائل کار نیتر یدارد از جزئ

 یبرا یحاال حوصله ا دیبگو ریام یاش برا

 شیبحث را پ ریخود ام.اتفاق مهم ندارد نیا حیتوض

 :کشد یم

 شده ؟ یچ-

. کند یرها م ینفس خسته اش را درون گوش الیدان

 :است قیآه عم کیاز دم و بازدم و  یبینفسش ترک

 روزید. گفته ییزایچ هیحتما مهران برات  -

 . دیرو د نجایکارخونه بود و اوضاع ا

چرخد و قدم  یسحر به پشت م قینگاه دق ریز ریام

 یدر عاد. رود یم یا شهیش واریزنان به سمت د

 :تبحر دارد شینشان دادن حس ها

 اتفاق افتاده؟ یدیجد زیخب مگه چ-

حرص . محکم است دییتا کی الیپوزخند دان یصدا

 :است  یعیکالمش کامال طب

ماجراها اتفاق  نیاگه خبر شدن کارگرا رو از ا-

 .آره  یبدون دیجد



دهد و بعد از  یهم فشار م یچشمانش را رو ریام

 شیرو به رو یبه شهر خاکستر یباز کردن ناراض

 نیا یاعضا نیکارگرها مظلوم تر. دهد یم

 !پر از تنش است یماجرا

 ال؟یدان ید یبهشون حق نم-

 :رود یباال م یکم الیدان یصدا

نه به بابام ! دم ینم کس حق چیمن االن به ه ریام-

به  مونویکه زندگ کتاتورهیکه اونقدر طمع کار و د

طرف قرار  یها دهید ینه به ضرر مال! دهیگند کش

نگران،نه به اون  یگذارا هیداد و نه به سرما

که نگران از دست دادن کارشونن و دم  ییکارگرا

 ! ننز یم ضشونیمر یخونه و بچه  هیاز کرا

 یتر ادامه م یعصب نباریو ا ردیگ یم ینفس الیدان

 :دهد

 ایتونم فکر کنم چرا برد ینم نایا یبدتر از همه -

گذاشته و رفته و  ستیماجرا سر به ن نیقبل از ا

کس حق  چیمن به ه! رو خاموش کرده شیگوش



 یچون خودم اونقدر داغونم که نم! ریدم ام ینم

 .هم فکر کنم هیتونم به بق

خانه و  هیکرا. زند یم خی ریام یدر رگ ها خون

گرد گم  نیزم نیا یپس عدالت کجا ض؟یمر یبچه 

کند  یم زیدندان طمع را ر گرید یکیشده است که 

افتد؟ خدا از  یکنم م یبه چه کنم چه م یگریو آن د

 ینیریکند که حاال طعم ش یکدام طرف به او نگاه م

 گرانیمشقت را با نشان دادن درد د یب یروزیپ نیا

 کند؟ یرنگ م یب

 نیها و ا یبدبخت دنیتو هم با د ر؟یشد ام یچ-

برام مهم  گرانیکه د یدیحق م دهیبه گه کش یزندگ

 نباشن مگه نه؟

 :دهد یاش را فشار م یشانیبا دست پ ریام

 کارخونه؟ امیب ادیاز دستم بر م یکار-

رو کم  یحجم بدبخت نیاومدنت ا یکن یاگه فکرم-

 !ایکنه آره ب یم



 یخراب تر از قبل م یکند و بعد با لحن یم یمکث

 :دیگو

دونم  یام نم ختهیاالن اونقدر بهم ر ریمن برم ام-

 .برسم یبه کدوم بدبخت دیبا

با ضرب از کنار  ریشود و دست ام یقطع م ارتباط

حجم افکار مختلف از همه . دیآ یم نییگوشش پا

سحر  یصدا.کند یم نیسنگ شیطرف فضا را برا

 :کند یتر م نیوزنه را سنگ نیا

مجد داره  دیبشه نه ؟حم دیکه با یزیشد اون چ-

 !دهیتقاص پس م

 دیشا.کند یرا باز م راهنشیپ یباال یدکمه  ریام

 شیها هیر بیاتاق راحت تر نص نیسنگ یهوا

چرخد و با  یبه سمت او م یعجله ا چیه یب. شود

 :ردیگ یبحث را م نیا یادامه  یاجازه  تیجد

 یزنگ م.ستیبد ن یکه انتخاب کرد یاون طرح-

 .دمیزنم همونو سفارش م



دارد و مشغول پر  یبر م  زشیم یرا از رو پارچ

بر عکس هر بار  نباریسحر ا.شود یم وانیکردن ل

اش  یخوشحال.کند یاش نم یسکوت همراه نیدر ا

 :واضح است

به  ومدین ریاگه مدارک گ.ریبرات خوشحالم ام-

 .جبران شد یهمه چ گهیاتفاق خوب د هیجاش با 

 یسحر فکر م یبه موصوف و صفت جمله  ریام

بندد و  یسحر کاتالوگ را م! «اتفاق خوب»کند 

 یرا رو شیپاها. دهد یمقابلش قرار م زیم یرو

 یسردار فاتح ادامه م کیدهد  و مثل  یهم قرار م

 :دهد

مثال  یآقا نیا نکهیا! ریبود ام نیدرستش هم-

 !زرنگ با دست خودش گور خودشو بکنه 

کاشته شده اش را  یانگشت اشاره اش ابروها با

 :دهد یکند و با تاسف ادامه م یلمس م



دورش هم  یآدما ی هیهر چند که بچه هاش و و بق-

 یواقعا اونا تو.که به پا کرد سوختن یشیآت نیا یتو

 .گناه مجازات شدن یماجرا ب نیا

بچه .فهمد یباال رفتن حرارت بدنش را م ریام

 !هاش

دست . بحث را تمام کن نیا دیخواهد بگو یم دلش

. بردارد یروزیبه اصالح  پ نیا یاز کالبد شکاف

کند چون سحر  ینم دایگفتن پ یبرا یوقت...  دیبگو

 :گفتن دارد یباز هم حرف برا

 یموندن ندار رانیا یبرا یلیدل گهیفکر کنم د-

 !ریام

 

چرخد که  یبه سمت سحر م یبا چنان شدت ریما سر

خشک و در هم  یچهره . کند یاو شوکه سکوت م

 کی.خطر را دارد ریآژ کیحکم  شیبرا ریام

زند و کف  یم یلبخند زورک.دار دیهشدار تشد

 :سابد یرا بهم م شیدست ها



 نیتو؟مگه قرارمون ا یکن ینگاه م ینجوریچرا ا-

 نبود؟

دهد و با  یپنجه اش فشار م نیرا ب یخال وانیل ریام

 :کند یم کیحفظ حالت چهره اش چشم بار

 !قرارمون؟-

باز هم بد شروع .دهد یبه افکارش نظم م سحر

 نیتواند ا یم. نشده است ریکرده بود اما هنوز هم د

 یکند و نگفته ها تیدرست هدا ریبحث را در مس

حالت  نیتر یمدت را در منطق نیا یانباشته شده 

 یهم فشار م یرا رو شیچشم ها. ممکن منتقل کند

 :دیگو یدهد و بعد از باز کردنشان شمرده م

 رانیا یایب یگرفت میتو تصم یوقت ریحق با توئه ام-

اما من  یدر مورد زمان برگشت نزد یحرف چیه

سفر  نیا یبه اصرار خودم خواستم که تو یوقت

 ادتهی. یگرد یبر م یک دمیهمراهت باشم ازت پرس

 ؟یبهم گفت یچ



آنقدر عوامل مختلف دست به  یبود ول ادشی ریام

اش گسترده شود که  یدست هم داده بودند تا کالفگ

دوم آب را پر  وانیجواب ل یداد به جا یم حیترج

 شیمرد رو به رو یبه سر تا پا یسحر نگاه. کند

 :دهد یجواب خودش را م اطیاندازد و با احت یم

که .برگردم دیدم که بدونم باگر یبر م یروز یگفت-

ام برداشته  نهیس یچند ساله از رو یوزنه  نیا

اون .کنم امروز همون روزه یمن حس م ریام.شده

ازت گرفت با دست  تویزندگ یکه همه  یوجدان یب

شد دار  اشیدن نیا.دهیخودش داره تقاص پس م

خوردن  نیزم یگود بود رونیتو ب. مکافاتش

 .یدیجا هم د نیرو از هم فتیحر

شهامت به خرج . دهد یبزاقش را قورت م سحر

 :کند یدهد و جمله اش را کامل م یم

کارت دخالت  یتو یکس ادیدونم که خوشت نم یم-

 یاما فکر م...اما  یزاریب دنیاز بکن و نکن شن.کنه

 گهیدوست ازت خواهش کنم که د هیکنم بتونم مثل 

 یخواست یکه م یزیتو به اون چ.یتمومش کن



گذشته  شتریموندت جز هم زدن ب نجایا.یدیرس

 !برات نداره یزیچ

انعطاف که سحر  یآنقدر ب.کند یفقط نگاهش م ریام

کند اما  ادیفر یکند کاش حرف بزند،حت یآرزو م

بود که در تمام  یمرد نیبدقلق تر ریام!سکوت نه 

 یکه طوالن نشانیسکوت ب.سال ها شناخته بود نیا

را  شیصدا.شود یقدم م شیشود باز هم سحر پ یم

 یخواهش یو کم  میمال یآورد و با لحن یم نییپا

 :دیگو یم

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 !چرا-

 یمحکم و قدرتمند هم ترس دارد هم جا یچرا نیا

 !یخوشحال

 ینگاه نافذش را به دو دو زدن چشمان او م ریام

 :دهد

 دیبا.به عبارت بهتر بپرسم ای.بگم یزیچ هی دیبا-

 !آخرشو اول بگو.سحر هیچ یحرفا برا نیبپرسم ا



 یبیعج لیتما.دهد یموافق با او سر تکان م سحر

اب ها دارد اما االن  وانیاز آن ل یکیخوردن  یبرا

 نیکند و ا سکیتواند ر ینم.فقط حرف بزند دیبا

مناسب حرف زدن را از دست  تیموقع

کند و  یم فیجمالت را در کنار هم رد.بدهد

 :کند یصادقانه شروع م

 یب.قصه نیآخر ا.نگران تو،خودم.ریمن نگرانم ام-

 ندارم ندهیبه آ یحس خوب چیتعارف بگم ه

 ژنیرا مهمان اکس شیها هیر.ردیگ یم یقیعم نفس

 یداند که در ادامه  یم.کند یم یاضافه بر سازمان

دوخته  نینگاهش به زم.دارد ازیبحث به آن ن نیا

 :اول اول.کند یشود و از اول شروع م یم

مخالفت  میکه ازت خواستم که با هم باش یروز-

بودم که اون ور آب  یرونیدختر ا هیخب من .یکرد

رابطه  نیا یکرد یو فکر م یبهم کمک کرده بود

مضر  یا گهیهر دختر د ایمن  یتونه برا یم

خواهش کردم چون از  یاصرار کردم،حت.باشه

 یآرزو یتونست یتو م.بردم یبودن باهات لذت م



به دلم قول داده بود که  نویو من ا یباش یهر دختر

 ادهیز نیمدت کوتاه هم که شده لذت ا هی یبرا  یحت

مخالفتت باعث شد که خودم .رو بچشم یخواه

 یخودم گفتم که رو.تبصره و قانون اضافه کنم

طناب و به  شمیکنم،نم یحساب نم شهیبودنت تا هم

تموم  یتو بخوا یهر وقت.چمیپ یدست و پات نم

 .شهیم

طبق معمول .اندازد یم ریبه ام یینگاه گذرا حرس

سرد و در  یچهره  کی. چهره اش ناخوانا است

است که  نیتنها تفاوتش در ا.ینگاه خال کیهم،

داخل  شهیو دستش به عادت هم ستادهیصاف ا

تواند ادامه  یهنوز هم م یعنیسکوتش .ستین بشیج

 :بدهد

هات پر رنگ بود  تیچند سال حما نیتمام ا-

 جیمن نه ه ریبرعکس دلت که مطمئن بودم نه گ

اومدنت شد  رانیحرف ا یوقت.نبود یا گهیکس د

که منم  سادمیغرورم شدم و مصر وا الیخ یبازم ب

 یکار نکهیخانواده م با وجود ا یتو مخالف بود.امیم



 شوکه حرف یبه کارم نداشتن مخالف بودن و باز اون

و من  رانیا میاومد یوقت.نشوند من بودم یبه کرس

 دمیهم خونه شدن ند یاز سمتت برا یلیتما چیه

سرده اون ور  ریور آب همون ام نیا ریام دمیفهم

که اگه  یداشت یریخب اونقدر درگ.سرد تر یحت.آبه

 یجا نکهیضمن ا.تعجب داشت یبود جا نیاز ا ریغ

که تو  تمدونس یهم نبود من از اولم م یاعتراض

و مهم تر از اون اونقدر  یبه من ندار یلیمات

و پر  الیخ یمرد ب هیمثل  شهیکه نم یدار یریدرگ

 !شر و شور روت حساب باز کرد

شود باز  یپرت م رونیکه با شدت به ب ریام نفس

حوصله از  یب ریام.شود یهم کالم سحر کات م

 :پرسد یم یتکرار یتکرار حرف ها

سحر؟از هم زدن گذشته  هیچ یحرفا برا نیاالن ا-

 من؟ یکار ؟کمیبرس یخوا یم یبه چ

 یکشد و برا یکاناپه جلو م یخودش را رو سحر

 :کند یجواب دادن عجله م



 یتو از اول هم قول پر کار بودن نداد!نه یکم کار-

رو  ندهیآ فیزنم تا تکل یمن گذشته رو هم م.ریام

برگردم قرار بود دو  دیکه با یدون یم.مشخص کنم

 نیا یبود که تو نیا دمیو برگردم و ام امیماهه ب

 یو با هم بر م دهیمدت کارتو هم به سرانجام رس

به  یلیتما چیهدو ماه شده چند ماه و من .میگرد

 ندهیام و ا م،خانوادهیزندگ.نمیب یتو نم یبرگشت تو

 دیاما حاضرم هر سه تاش رو ند.ام اون ور آبه

که  یبخوا لیبار با تما هیو  ینیاگر تو منو بب رمیبگ

گذره من حس  یکه م یهر روز نکهینه ا.من باشم

به  دمیچیو پ شدمیم دیکه نبا یکنم شدم اون طناب

 !پاهات

و سرش را  ردیگ یبا دست گردنش را محکم م ریام

انگار دارد با .دارد یبه سمت سقف اتاق نگه م

 :دیگو یم زندیخودش حرف م

 !منو ببنده یتونه دست و پا ینم یزیچ چیه-

 :دهد یسر تکان م سحر



 یمردونگ ی قهیتونه عذاب وجدان بشه و  یاما م-

 نیدونم که ب ینگفته هم من م! مگه نه رهیهاتو بگ

دونم  یم. گهید یریدرگ هیشدم  یریهمه درگ نیا

اما عشق نه  یدار تینسبت بهم احساس مسئول

 .یوقت نداشت چی،هی،ندار

دهد و با  یهم فشار م یرا رو شیچشم ها ریام

 :غرد یم نییپا ییصدا

منم االن اونقدر ! یسحر تو وقت نشناس نبود-

 ریقلب ت هیمشغله دارم که وقت فکر کردن به 

 .خورده رو اصال ندارم

به هر  شیلب ها یطرح رو.زند یلبخند م تلخ

 :شباهت دارد اال لبخند یزیچ

کنم که  یم نیتلقمنم مدت هاست که دارم به خودم -

مشغول  گهید یجا هیکه فکرت .نخورده ریقلبت ت

 .ستین نیهر چند که االن حرف من ا.ستین

 نیبه ا یسحر اعتراض نباریا.کند یسکوت م ریام

 یسرش را باال م.شود یاز جا بلند م.سکوت ندارد



شود که حاال  یم یریبه چشمان ام رهیو خ ردیگ

 : به حرکات اوست رهیمتعجب خ

 یو گفتم م سادمیمقابلت وا یجور نیروز هم هی-

االن .ره یخوام که باهات باشم نه و نو هم تو کتم نم

 دیدونم که با یم گمیو م سادمیوا یهم همون جور

 یخواد نه و نو ازت بشنوم اما خوب م یدلم م.برم

نه من دختر حرف گوش  یاریدونم که نه تو نه م

 چیاما ه رمیم نم.یآخر هفته اک یبرا تمیبل. ام یکن

 میزندگ یمدت تو هی یمرد برا هیره  ینم ادمیوقت 

 یا گهیمرد د چیهاش با بودن ه یبود که مردونگ

 .شهیتکرار نم

شود اما لب  یبه جلو بر داشته نم ریام یها قدم

 :خورند یمحکم به هم م شیها

ها اصال بهت  یلوس باز نیا.سر جات سحر نیبش-

 یدکور انتخاب کن یایب یکه مصر بود شبید.ادینم

 !یو خواب نما بش یممکن بخواب ینگفت



 دایپ یزیجملتم چ نیا یتو یحت کنمیفکر م یهر چ-

موندم توش مشخص  یتو برا اقیکنم که اشت ینم

 !باشه

اش  نهیس.چرخاند یسرش را به سمت چپ م ریام

کند و دوباره  یاتاق پر م نیسنگ یرا از حجم هوا

 :چرخاند یبه سمت او سر م

من  یخوا یکه تو م یاولم قرار نبود اونجوراز -

 !باشم

حد  نیبه ا گهیکه من د نجاستیمشکل ا یول! قایدق-

 .ستمیبودنت قانع ن

در مقابل نگاه .دارد یرا بر م فشیشود و ک یم خم

دستش را .کند یدر اتاق را باز م ریام یشوکه 

 یبا لبخند به سمتش م. دارد ینگه م رهیدستگ یرو

 یوجب به وجب صورتش را از نظر م. چرخد

 :دیگو یگذراند و با مکث م

 خداحافظ -

*** 



 یرا رو شیپاها.ندینش یتخت م یلبه  دالرام

دهد و نگاهش را به  یسرد قرار م یها کیسرام

حس .دهد یبدون الکش م شهیمثل هم یناخن ها

و با  دیآ یباال م شیرسانا از کف پا کیسرما مثل 

ضعف را مهمان حال و روز بهم  یگرسنگ بیترک

هر دو دستش را دو طرف بدنش .کند یاش م ختهیر

از فکر به .سازد یگاه م هیتک.گذارد یمتخت  یرو

جا خوش  شیکه از ظهر در گلو یجمله گلوله ا نیا

مثل هزار بار قبل .کند یم دایپ یکرده رشد تصاعد

امروز در مقابل چشمانش  یصحنه  یبا تداع

 .کند یم یخودآزار

شود تا سر  یهم باعث نم الیدان یقدم ها یصدا

تر  کیقدم ها نزد.بچرخاند و برادرش را نگاه کند

 یباز هم برا.ستدیا یدر مقابلش م الیدان.شود یم

دو زانو در  یرو الیدان.کند یسر بلند نم دنشید

 ریبار کامل در مس نیو ا ندینش یم شیمقابل پا

 .ردیگ یقرار م دشید



 یرمقش چشمان نگران برادر را م یب چشمان

 الیچشمان دان یها یعسل انیدر م یدینا ام.کاود

 :زند یلب م الیدان.زده است یطرح برجسته ا

 !شهیهنوزم باورم نم-

 یمنتقل م شیبه چشم ها شیبا سرعت از گلو گلوله

 نیانگار فقط هم.شود یچشمانش پر م یکاسه .شود

 :تلنگر را کم داشته است

مشت  هیکه  میآدم هیمن مثل .الیداناز من نپرس -

 یکه نم جهیاونقدر گ.محکم خورده وسط صورتش

از ظهر هزار بار .دور و برش گذشته یدونه چ

که با حکم اومدن و بازداشتش کردن  یصحنه ا

 یکارگرا م یکه از جلو یلحظه ا. چشمم یجلو

 هی.خواد یاالن فقط دلم به سطل آب سرد م! بردنش

 نیو کذب بودن ا ارهیم بمنو به خود هک یزیچ

 .بکوبه تو صورتم تویواقع

 :پرسد یپر از عجز م الیدان

 م؟یکن کاریچ دیبا-



 :خورد یدالرام سر م زیقطره از چشمان لبر نیاول

رو  یزیتونم چ ینم  یمن حت. الیاز من نپرس دان-

 !که  االن به سرمون اومده هضم کنم

 یراه. کند یاشک را دنبال م یقطره  ریمس الیدان

خودش آنقدر بهم . داند یآرام کردن او نم یبرا

بار  نیاول یاست و آنقدر درمانده شده که برا ختهیر

 نیدر سکوت ا یتماشاچ کیدهد مثل  یم حیترج

دستش را . حال و روز خواهرش را نظاره گر باشد

کشد و نفس پر حرصش را  یمحکم به صورتش م

 :خندد یم یعصب.دهد یم رونیب

ماجرا سر به  نیدو روز قبل از ا ایکه برد جالبه-

رو هم  شیو گوش رهیو م ذارهیم. شهیم ستین

که برامون  یتو هر اتفاق دیانگار با. کنه یخاموش م

کس و  یبهمون ثابت بشه که ب شتریب یه فتهیم

 !میکار

 یعاد ریدر مورد نبودن غ یا دهیا چیه دالرام

 نیهم به ا یهمان طور که حس خوب. ندارد ایبرد



را  یدوم اشک یبا پشت دست قطره . نبودن ندارد

رمق و با وجود  یب. کند یکه راه گرفته پاک م

اشکش هم به قوت خود  زیبا سرر یکه حت یبغض

 :زند یلب م ستیباق

 میکه هست ییکرد؟ من و تو یم کاریاگر بود چ-

 ال؟یدان میبکن میتون یم کاریچ

 یهم م یرا از درد رو شیچشم ها الیدان

سوال دردناک   نیدادن به ا یبرا یجواب چیه.گذارد

 نکهیاز ا.همه نتوانستن عاجز است نیاز ا.ندارد

تواند  ینم یخانه شده ول نیامروز رسما تنها مرد ا

 ترایبلند م یصدا! را حل کند یمشکل چیمردانه ه

پر  راخواهر و برادر  نیب یاز سمت اتاقشان، فضا

 :کند یم

 ؟یبخواب یایب یخوا ینم الیدان-

. دهد یاو نم یبه سوال اعتراض گونه  یجواب

است که با وجود مقاومت  ییاشک ها ریهنوز درگ

 شیدر جا. دیگو یم ینچ. دارند دنیدالرام قصد بار



دست . ندینش یدو زانو م یرو. شود یجا به جا م

 یگذارد و سع یدالرام م یدست ها یرا رو شیها

 :کند قیرا در کالمش تزر نانیکند اطم یم

کس  چیه. اومده شیمشکل پ نیا. گوش کن دالرام- 

دونم چقدر  یم. ستین ریاز من و تو هم درگ ریغ

اصال مگه . منه یفشار روته همون طور که رو

 ...یهست ول یاز من و تو هم کس ریغ

حتما بچه خوابش ببره بعد  دیبا.بخواب ایب الیدان-

 ؟یکن دارشیب یایب

 الیدان. بلندتر از قبل است  نباریا ترایم یصدا

دهد و دالرام تلخ  یهم فشار م یچشمانش را رو

 :زند یلبخند م

از  ایارم یبر رید. تراسیحق با م. الیبرو دان-

 .کنه یم تیپره تا صبح اذ یخواب م

 یزند و خودش را عقب م یم یپوزخند الیدان

او آرام پلک  یدالرام در مقابل نگاه ناراض. کشد

 :زند یم



 خوام بخوابم یمنم م. برو-

. به رفتن ندارد یلیتما. شود یاز جا بلند م الیدان

نتوانسته بود به  یحت. ستیماندنش هم مثمر ثمر ن

 نانیاطم ایخواهرش را آرام کند و  یقدر ذره ا

 یقدم ها. کننده دواریام یخاطر بدهد؛ بابت فرداها

 یرود و فکر م یم. کند یاتاق را ترک م نیسنگ

 !استیکار دن نیکند مرد بودن سخت تر

 یصدا. شود یاز رفتنش، دالرام از جا بلند م بعد

. شوند یرا از اتاق بغل م ترایو م الیبحث دان

و  الیدان یبه نبودن ها ترایاعتراض م یصدا

در کنترل آن دارد  یکه سع یبا خشم الیدان یصدا

 یرا درک نم طیشرا ترایچرا م نکهیو اعتراض به ا

 .کند

. شود یاتاق خاموش م. زند یبرق را م دیکل دالرام

خودش . شدند یبود تا صداها خاموش م یکاش راه

در سرش  یکم پسیکل. کند یتخت رها م یرا رو

 یخبر از شکستن م ییدهد و بعد با صدا یفرو م

 ریرا از ز پسیکل. کند یبلند م یسرش را کم. دهد



 یکشد و دوباره سرش را رو یم رونیسرش ب

 یاطراف گوش یروشن شدن فضا. کوبد یمتخت 

آن آرامش نداشته اش را بر هم  یو پخش شدن صدا

شود و خودش را به  یم زیخ مین شیدر جا.زند یم

 .کشد یکوچک کنار تخت م زیسمت م

 «ریام»

ثابت  یاسم چهار حرف نیا یچشمانش رو مردمک

 ریگیچند روز پ نیداند که در ا یم. ماند یم

در دفتر خودش  یوقت روزید یحت. بوده شانیکارها

 الیدان. بود الیداخل اتاق دان ریدانست که ام یبود م

کرده  فیتعر ادیچند روز ز نیدر ا شیاز بودن ها

 .بود

 نیاتفاق افتاده بود به ا نیکه ا یچند روز نیا در

حل او  یبرا یانگار وقت.مرد فکر نکرده بود

او  ریدوماه که ذهنش درگ نیبرعکس تمام ا.نداشت

 یدالرام بارها و بارها  فکر کرده بود اگر حس.بود

 دهیبا چشم د یزیچ چیهست چرا ه یهست،عالقه ا



شد یاعتراف کمرنگ چقدر م کی یرو. شود ینم

 حساب باز کرد؟

 انیخبر از پا یگوش یخاموش شده  یصفحه 

. کند یدستش را دراز م. دهد یتماس م دنیرس

 یبر م شیدارد و دوباره به سر جا یرا بر م یگوش

با . کند یتماس از دست رفته را بر قرار م. گردد

 یم یشود و احوالپرس یبوق دوم ارتباط برقرار م

 .کند

 ؟ یخوب-

 ریام هیشب بیپرسد که عج یم یریسوال را ام نیا

. یهمان قدر جد. است شانیاول دوست یروزها

دالرام در . همان قدر قاطع  و همان قدر دوست

 :دهد یکمال صداقت جواب م

 .ستمینه خوب ن-

 یم تیخودتو اذ یکه دار یکن یخوبه که انکار نم-

 .یکن



طرف آزاد صورتش را .خندد یجان م یب دالرام

 :کند یفرو م یدر رو تخت

 ریام شمیخوب م-

 :دیگو یشمرده و قاطع م ریام

 هیقض نیا یدون یم! مهمه یشیخوب م یک نکهیا-

 زمان بر باشه؟ یلیممکن خ

 دونم یم-

از اون  شتریاتفاق ب نیممکن تبعات ا یدون یم-

 ؟ینیب یاالن م یباشه که دار یزیچ

 :دیگو یمظلومانه تر از قبل م دالرام

  ریدونم ام یم-

 نیدارد که او هم از ا نینشان از ا ریام سکوت

خودش  یبعد از کم. جا خورده است تیمظلوم

شناسم  یکه من م یدالرام-:شکند یسکوتش را م

 یکه دارم صداشو م هیدختر نیمقاوم تر از ا یلیخ

 .شنوم



است که  یآرام دالرام تنها جواب ینفس ها یصدا

 نانیبا اطم ریام. شود یداده م یجمله خبر نیبه ا

 :دهد یادامه م

 دوارتیام یکه الک ستمین یدوست یدون یم-

کم  یاگه بخوا یدار شیدر پ یسخت یروزا.کنم

که هست  ینیسخت تراز ا یلیبرات خ طیشرا یاریب

 .شهیم

 یها یدلدار. آورد یم ادیرا ب دیشب تولد حم دالرام

باز هم  ریام. آورد یم ادیبه  اطیرا داخل ح ریام

 :دهد ینرم جواب م. بود ریام

بتونم با خودم و  دیبا. ریدارم ام اجیبه زمان احت-

 .امیکنار ب هیقض نیا

موافقم چون باهات .یدار اجیبه زمان احت. موافقم-

 !کارخونه یایفردا تو نم گمیبهت م

 یادامه م ریو ام ندینش یم شیسرعت سر جا با

 :دهد



که قراره  هینیب شیقابل پ. ستین یفردا روز خوب-

. بشن داشونیپ شنیکه تازه خبر دار م ییطلبکار ها

 .ستیبودنت اصال به صالح ن

صورت  یلختش را از رو یکالفه موها دالرام

 :پرسد یور منابا.زند یکنار م

 ؟ یگ یم یچ یمتوجه ریام-

 :دهد یانگشت خودش را نشان م با

 رو کنار بذارم؟ الیکه دان میمن آدم-

 :دهد یجواب م ینرمش چیه یب ریام

که  یکن یکمکش م یذار یرو کنار نم الیدان-

 یکارا یسر هیبدون معذب بودن از حضور تو 

 .مردونه رو انجام بده

 :کند تا خونسرد باشد یرا م شیتمام سع دالرام

رو  یکس چیاز من ه ریغ الیدان.فکرشم دردناکه-

 !نداره



که  یبا لحن. در کنترلش دارد یکه سع یبا لحن ریام

نگه دارد،  یرا مخف شیها تیمصر است تا حساس

 :دیگو یم

 یاالن وقت احساس.فکر کن یمنطق کمیدالرام -

که همه هم  یمشت مرد هی نیبودن تو ب.ستیبودن ن

 ستیدرست ن ستنیآشنا ن اتیبا اخالق

 زایچ یلیشرکت شدم خ ریکه مد یمن اون روز-

 رفتمیرو پذ

 یبرس نجایبه ا یکرد یاون روز فکر نم-

 یزنند سکوت م یکه م یخسته از دور باطل دالرام

است که  یریهمان ام نیشود ا یباورش نم. کند

درک  نیا.درک کردنش آماده بود یبرا شهیهم

 :دیفهم ینشدن را نم

 !خسته ام یلیمن خ ریام-

هم نباش من  الیدان ییتنها ینگران.برو بخواب یاک-

 .فردا کارخونه ام



و ارتباط را بر قرار  دیگو یم یریشب بخ دالرام

را تنها  الیمطمئن است فردا دان کهیدر حال. کند یم

 نخواهد گذاشت

 یهم پس م یرا با فشردن چشمانش رو دشید یتار

 شتریدو دستش حبس شده؛ ب نیکه ب یخودکار. زند

 لیوک یدقتش را به حرف ها تیدهد و نها یفشار م

تک تک  یعاد یلیخ یامیص. دهد یم دیحم

 یهر رقم. دهد یم حیقراردادها و مبالغ آن را توض

 یها هیشود سهم ر یقبل اضافه م یکه به رقم ها

که به دور  یاتاق کمتر و طناب یاز هوا رامدال

داند  ینم. شودیم دهیکش شتریشده ب دهیچیقلبش پ

آرزو کند  دیداند با ینم یحت. داند یچقدر م الیدان

. نداند ایفاجعه را بداند  نیعمق ا الیکه کاش دان

عدد  کیشوند فقط  یم بیکه  با هم ترک یاعداد

 یم رانیرا و دشیام یسازند؛ کور سو ینم ینجوم

 یبرگه ها یداد را رو قرار نیآخر یامیص. کند

اش را تمام  فهیکه وظ یدهد و مثل کس یقبل قرار م

. دهدیم هیاش تک یو کمال انجام داده به صندل



 یدالرام سر بلند م. شود یم رهیمنتظر به دالرام خ

دم . شود یچشمان تب دارش به مرد دوخته م. کند

دلش  یکده  مسوال را از پشت مات نیتر یدست

 :کشد یم رونیب

از تصورات  شتریب یلیخ دیکه شما گفت یزیچ نیا-

 نیبابا چطور تونسته در مدت زمان کوتاه ا. منه

 همه قرارداد ببنده؟

شما در . مدت زمان کوتاه نبوده سرکار خانم-

 یقبل یتو قرار دادها نکهیضمن ا. دینبود انیجر

به نفع پدرتون بود که متاسفانه  زیاونقدر همه چ

قرارداد آخر با وجود هشدار بنده اصال  نیا یتو

 .نکردن تیرو رعا اطیجانب احت

و سرش را تکان  کشدیخودش را عقب م دالرام

 :دهدیم

 یعاد ریغ یشما هم متوجه  یعنی شمیمتوجه نم-

 ...و   دیشد طیبودن شرا



 یم رهیخ یامیجمله اش به ص یادامه  یجا به

 یقهوه اش را مزه م یعجله ا چیه یمرد ب. شود

 :دهد یکند و بعد جواب م

جناب مهندس خودشون هم متوجه مشکل شده -

 یکار رو سخت م کمی دنیعقب کش یبودن منته

که با کارخونه دارها با  یاون همه قرارداد. کرد

حق فسخ بسته شده بود اونقدر ترسوندشون که 

خطرناک رو بکنن و با  سکیر نیدادن ا حیترج

باز اونا رو وارد  علم به مورد دار بودن دستگاه ها

 ! کرد

 :دیگو یم دیبا سرعت و تاک دالرام

 !میکن تیشکا ینیاز شرکت چ میتون یما م-

فنجان قهوه . اندازد یبه سمتش م ینگاه متاسف مرد

 یگرداند و آرام جواب م یبر م زیم یاش را رو

 :دهد

 یمنته. کنم یم یریگیرو پ هیقض نیمطمئنا من ا-

بود چون  دواریبهش ام شهیدونم چقدر م ینم



و  دهیخر یپدرتون دستگاه ها رو بدون گارانت

 ...خب

. کند یحرفش تنها به دالرام نگاه م یادامه  یجا به

کند که  یم دایرا پ یاتاق حکم تابوت یواریچهار د

 شیگلو ریدستش را ز. دالرام را در برگرفته  است

حاال بهانه  ندیآ یکه باال نم یینفس ها. دهد یقرار م

 .دارند یکم کار یبرا یبهتر ی

. گذارند یحال و روز دالرام را از نظر م یامیص

 یدختر توانا ینابود دنیاما د ستین یمرد احساسات

 یسع. ردیبگ دهیتواند ناد یاست که نم یزیمجد چ

 :کم کند هیقض یاز بار روان یکند کم یم

حل  یاست ول دهیچیپ کمی هیقض نیخانم مهندس ا-

با خود جناب مهندس هم  روزیمن د. نه ینشدن

 یوکالت فروش برا کیبه من  شونیمالقات داشتم ا

رو  ایخونه دادن تا بفروشم و حساب چند تا از شاک

 ...صاف کنم تا بعد 



 امدهیدر ن دیحم میتصم نیهنوز از شوک ا دالرام

به اتاق  یاز سالن منته ینامتعارف یکه صداها

و گنگ به آن  جینگاهش گ. شود یبلند م الیدان

 یقبل از او به خودش م یامیص. چرخد یسمت م

 یلب م ریشود ز یاز جا بلند م کهیو در حال دیآ

 :دیگو

 شده؟ یباز چ-

هر چه به سالن . دود یرا م ریتمام مس بایتقر دالرام

 یصدا. شود یشود صداها بلند تر م یم کترینزد

 صیصداها تشخ ی هیبق نیراحت ب یلیرا خ الیدان

از سرما تمام تنش را تحت شعاع  یانیجر.دهد یم

 .دود یدهد و او باز هم م یقرار م

قدم از قدم بر  شیکند؛ پاها یسالن را که رد م چیپ

مقابلش  یصحنه  یدارند و چشمانش رو ینم

 ستادهیا یجمع انیتنها در م  الیدان. شود یخشک م

و پر از  یشاک یکه طلبکار بودن از چهره ها

دستش در کنار بدنش . اعتراضشان مشخص است

پوست دستش را به  شیناخن ها. شود یمشت م



جمله سلول سلول بدنش را  نیو ا نندرسا یم ضیف

چه  ت؟یجمع لیس نیبرادرش و ا. زند یشالق م

منصفانه دوره اش کرده  ریچه غ ؟یجدال نابرابر

 .اند

 نیبا هم. ستین یپس زدن. زند یرا پس م ضعفش

مرد درشت . دارد یقدم را بر م نیحال و روز اول

 انیکشد و در م یگردن م الیدان یاندام رو به رو

 :غرد یصورت او م

خوشگل خوشگلو جمع  یحرف ها نیبچه جون ا-

االنم چقدر  نیتا هم یدون یم. کن بذار در کوزه

متن  دهیاتو کش یالف بچه  هیکه تو  میضرر کرد

 ؟یکن یو مهلت گرفتن قرائت م یسخنران

تمام تالشش را  یهر حال انفجار است ول الیدان

 :کند یفضا م شتریمتشنج نکردن ب یبرا

پول شما  میخوا ینم. میستیجناب ما کالهبردار که ن-

جور کردن  یبرا میخوا یفقط زمان م. میرو بخور

 .پولتون



 یاندازد ول یبه سمتش م یارزش ینگاه ب مرد

مرد کنار . کند ینم دایجواب دادن پ یمهلت برا

 :دستش عجول تر است

وارد کردن  د؟یهست یپس چ دیستیاگه کالهبردار ن-

پس  ستین یمورد دار اگه کاله بردار یدستگاه ها

 بچه مزلف؟ هیاسمش چ

 ردیگ یقرار م الیدستان دان انیمرد که در م ی قهی

 یدر هم م شتریب تیجمع. رود یصداها باالتر م

واضح همه را  یصدا کی انیم نیدر الولد و 

 :کند یمجبور به سکوت م

 !لحظه ساکت هی ونیآقا-

 یدالرام در کنار بدنش آزاد م یمشت شده  دست

 شیرگ ها انیشود و خون هر چند اندک در م

 نیا قیرف. ستیتنها ن یتنها الیدان. ردیگ یم انیجر

. سخت امروز هم در کنارشان است یروزها

 تیماند و مثل تمام جمع یثابت م شیدالرام در جا

تر از  یجد ریام. دهد یم ریحواسش را به ام



 یجز سکوت برا یکه چاره ا ییصدا اب شهیهم

 :کند یگذارد شروع م یجمع نم

 چیشلوغ کردن ها ه نیکه ا میدون یهمه مون م-

 دیشما متضرر شد یهمه  نکهیا یتو. نداره یا دهیفا

افتاد که  یم دیاتفاق نبا نیا.ستین یشک چیه

 ...حاال هم  .افتاد

از  یکیاز تحمل  ریام یپر از حوصله  لحن

 :طلبکارها خارج است

خواهشا شما خودتو و اعتبارتو وارد  ینیمهندس نائ-

مجد اونقدر  یبحث شما جداست ول. ماجرا نکن نیا

نشونده که خانواده اش  اهیما رو به خاک س یهمه 

 هیسرما نیاعتبار شما ب یتونن با حربه  ینم

 .منصرف کنن تمونیگذارها ما رو از شکا

. شود یم کیبه همان مرد نزد بیدست در ج ریام

دهد و دو دو زدن  یدالرام بزاق دهانش را قورت م

 ریام. کند یم یچشمانش را به سمت دو مرد راه

 :دهد یخونسرد مرد را مخاطب قرار م



 تتیاز شما نخواسته از شکا یجناب جوان کس-

 یبرعکس به نظر من برو و رو. ینصرفه نظر ک

 ؟یسادیوا نجایچرا ا.بذار تیبازم شکا تتیشکا

 :دهد یجواب م یزند و ناراض یپوزخند م مرد

چه  رهیهم قرار بگ یها هم رو تیشکا نیده تا از ا-

 نیمجد اون تو و ظاهرا ا دیحم یداره وقت یا دهیفا

جبران خسارت ما وجود  یبرا یزیهم چ رونیب

 !نداره

چهره  تیرضا.فرستد یرا باال م شیابرو کی ریام

 :اش را از هم باز کرده

هم  تیده تا شکا یاشاره کرد یخوب یبه نکته -

ببره اما راه اومدنت با پسر  شیاز پ یتونه کار ینم

تونه ضررت رو بهت  یکه م هیا نهیمجد تنها گز

پرداخت  ریضرر با تاخ نیهر چند اگر ا. برگردونه

 .بشه

 :پرسد یم یگرید مرد

 م؟یکن کاریچ یگیم-



 !و اعتماد یصبور-

نگاه  الیجمع شده به دان یبا چهره ا یمرد اول همان

 :هد یرا خطاب قرار م ریکند و ام یم

اگه پسر هم مثل پدر باشه . خوره یچشمم آب نم-

 ...که  

کند اما دستش را  ینم دیاز حم یدفاع چیه ریام

 یجواب م نانیدهد و با اطم یقرار م الیپشت دان

 :دهد

 .کنم یمجد رو من ضمانت م الیدان-

 الیدان. شود یسکوت برقرار م یلحظه ا یبرا

با آرامش  ریکشد و ام یبه صورت م یدست یعصب

مانده را پر  یباق یدالرام قدم ها. ماند یمنتظر م

را مخاطب  الیبا دان ریکند و همان مرد درگ یم

 :دهد یقرار م

 هی ریشما با مد ینیجدا از ضمانت مهندس نائ-

درسته؟ به نظرم  دیمعتبر طرف هست  یکارخونه 



مجد  یهمه سال کارخونه و خانواده  نیاعتبار ا

 .ردیبگ دهیناد دیکه بتون ستین یزیچ

طلبکارها . چرخد یسرها به سمت دالرام م تمام

 ی رهیمنتظر خ الیدان. کنند یمتعجب نگاهش م

و  چرخاند یسر م یشاک ریشود و ام یخواهرش م

دالرام تک . کشد یدستش را محکم به صورتش م

تماس . گذراند یاکشن ها از نظر م یر نیتک ا

و  ردیگ یم دهیرا ناد امدنین یو اصرار برا شبید

 :دهد یباز هم جماعت طلبکار را مخاطب قرار م

نه در شان شماست نه  یشلوغ کار نیاالن ا-

 !مجد یخانواده 

 !خانم مهندس-

چرخد و توجهش را به مرد  یپا م کی یرو دالرام

نگاهش . قد بلند و الغر اندام است. دهد یجوان م

 یکند و رو یچشمان دالرام را سوراخ م خیمثل م

 :چرخد یاو م یسر تا پا



که  دیاگه قرار باشه طرف حسابمون شما باش-

خود من !شهیمجد چند برابر م یاعتبار کارخونه 

 .مهلت دادن یدارم برا ادیز لیاالن دل یکی

اعتراض چند مرد را به مرد جوان  یصدا دالرام

زند را  یهوار م الیکه دان ییخفه شو.شنود ینم

 یهجوم او به سمت جوان را نم یحت.شنود ینم

 نیا. است ینیب شیپ کی ریحواسش به تعب. ندیب

ندارند؛ در تمام  اتیجمله که تمام طلبکارها اخالق

بض گرفتن در شود و با ن یسرش اکو م یحفره ها

 .رندیگ یگاهش ضرب م جیگ

. شود یتر م کیفحش ها رک.رود یباالتر م صداها

کنند اما  یکارگرها مداخله و شروع به جدا کردن م

 یپا. کند یمطلق فقط نگاه م یحس یدالرام در ب

و تماشا کردن آدم  ستادنیا نجایرفتن ندارد وگرنه ا

به خواهر و مادر  تیدر اوج عصبان یکه حت ییها

 یبرا یتوان. ندارد دنیکنند د یطرفشان هم رحم نم

 .درام نگاه کردن ندارد نیچشم بستن ندارد و گرنه ا



سر . شود یم یدست مردانه ا ریکه اس شیبازو

 یحت. ندیآن را بب یچرخاند تا صاحب شاک ینم

اعتراض، کارشان را  نیهم. کند ینم یاعتراض

 یبه دنبالش به راه م. تکشانده اس نجایامروز به ا

 یهمگام م ریبلند ام یرا با قدم ها شیقدم ها. افتد

 .رفتن رضا است نیبه ا. کند

نگاه  یگریکدام به د چیه. افتد یبه راه م نیماش

دلش . آرام است یبیدالرام به طرز عج. کنند ینم

که عمق فاجعه  یمثل کس. خواهد یهم نم هیگر یحت

گفتن ندارد؛ با همان  یبرا یرا درک کرده و حرف

 :پرسد یآرامش م

 م؟یر یکجا م-

 :ردیگ یهمان آرامش جواب م به

 !من یخونه  -

تا او  ستادهیکه کنار ا یبه مرد یآنکه نگاه بدون

بدون .رود یم اندازد؛داخلیداخل خانه شود ب

 یکاناپه را انتخاب م نیتر کیوسواس نزد



حفظ ظاهر کند دستش  یبرا یبدون آنکه تالش.کند

گذارد و سرش را مهمان  یمبل م یدسته  یرا رو

هنوز .و هواست نیزم انیهنوز م.کند یساعدش م

که باال  یجوشد،نفس یکه م یمعده ا.است جیهم گ

 نیا انیگاهش در م جینبض گرفتن گ ی،حت دیآ ینم

 .شود یگرفته م دهیناد یجیگ

را به سمت مخالف خودش  ریام یقدم ها یصدا

چشم  نیکه داخل ماش یمثل زمان.دهد یم صیتشخ

 الیبا دان ریام یتماس ها یمتوجه  یبسته بود ول

 .جواب ماندند یکه ب ییتماس ها.شدیم

داند  یداندفقط م یرا نم ریهمراه شدنش با ام منطق

قابل .کار را کرده است نیتر یکه در آن لحظه منطق

 نیتواند به ا یست که ما یاعتماد تنها واژه ا

که توجهش خاص تر از قبل شده نسبت  یدوست

هر چند که اگر تعارف را با خودش کنار .بدهد

 یگرید ی نهیگز ریاز ام ریداند که غ یبگذارد م

که در شب تولد  ییتنها.نمانده است یباق شیهم برا

 .شده بود ریکرده بود چه زود تعب ینیب شیپ ریام



 دالرام-

ساعدش بر  یاسمش سرش را آرام از رو دنیشن با

صدا کرده  شهیهم ی وهیاسمش را به ش.دارد یم

 ییها نهیکدام گز چیه یمهربان ای متینامال.است

 .شدنش همراه شده باشند دهیکه با نام ستندین

سر بلند .است ستادهیآب در دست در مقابلش ا وانیل 

کند  یدست دراز م. ندیکند تا صورت او را بب ینم

خورد  یاز آب را م یمین.ردیگ یرا از او م وانیو ل

 یرا به صورت م وانیل شهیو به عادت هم

 نکهیکند و به ا یفکر م شهیهم یبه کلمه .چسباند

 گرید.رسد یچقدر در نظرش مضحک به نظر م

نگاهش را از کنار .ستین شهیمثل هم زیچ چیه

 :لرزد یم شیدهد و لب ها یم زیبه م ریام یپاها

 رو تنها گذاشتم و اومدم الیدان-

منتظر .شود یو منتظر اعتراض م دیگو یم

گفتم  شبیمن که د دیبگو ریام نکهیا.سرزنش شدن

 ...یبود ومدهیاگه ن.این



 ریچون ام.شود یجمله عاجز م نیا لیاز تکم ذهنش

دسته  یدستش را رو کی.ندینش یدو زانو م یرو

را کنار  گرشیگذارد و دست د یآزاد مبل م ی

 .دهد یپهن کاناپه قرار م یدسته  یو رودست ا

جزء به جزء  ریام.بهم است شانیچشم ها حاال

 یگذراند و شمرده م یصورت او را از نظر م

 :دیگو

 یزنیحرف م یکه تو ازش ناراض ییاون تنها-

بذار تنها باشه و تنها از پس .نعمته هی الیدان یبرا

که بابات ازش  یاعتماد به نفس.ادیبر ب زایچ یلیخ

 !گرفت تو بهش برگردون

 شیکنار پا ییآب را جا وانیل.شود یخم م دالرام

از دو طرف صورتش را  شیموها.دهد یقرار م

 : خندد یتلخ م.رندیگ یقاب م

گرفته شد حاال  طیشرا نیاعتماد به نفسش با بدتر -

بهش برگردونده  طیشرا نیهم قراره تو بدتر

 !جالبه.بشه



انگشتان .کند یدست مشت شده اش را باز م ریام

و سرد دالرام را  فیمردانه اش نوک انگشتان ظر

 :است یلحنش همچنان جد.کند یلمس م

اما  یجاها باش یبعض دیکه تو نبا ینه به اندازه ا-

 یپا هیکه هر جا که  یعادت کرد.یهمه جا هست

و اوضاع رو سر و سامون  یباش دیکار لنگ

 یسر و سامون یب نیکنه ا ینمهم  یبرات فرق.یبد

 الیدان ایاز جانب بابات باشه 

 یرا از بودن امروزش م ریام ی هیکنا دالرام

جمله  نیاخم نگاهش را هنگام گفتن ا یحت.ردیگ

 :ردیگ یم قیلبخندش عم یتلخ.کند یحس م

 یحرف زد یهمه طوالن نیباره که ا نیاول-

 یکند و دالرام ادامه م یدر سکوت نگاهش م ریام

 :دهد

اون  یطوالن یالبته اگه بشه منم مثل تو حرف ها-

 .پل رو فراموش کنم یشبت رو



او دو  یها یعسل انیدر م ریام یمردانه  چشمان

 یم یشرویپ ی،فقط کم یانگشتش کم.زنند یدو م

 :کند یم یکنند و دالرام بغضش را علن

فراموش کردن  یمهم تر برا یالبته حرف ها-

بره بابام بازم  ادمیکاش . رفتن ادمیاز  یبرا.هست

همه مشکل بر  نیاز پس ا الیکرده،دان یخودخواه

تلخ تر  شهیاز هم ترایگذاشته و رفته و م ایبرد.ادینم

 .شده

 :هم ریدست ام.کند یم یرو شیپ بغضش

ما اونقدر لنگ شده که  یبره که پا ادمی شدیکاش م-

که اگه تو امروز .سهم ما شده ایدن یتمام سنگ ها

 چیگفتم که ه یراحت م الیبا خ یتو کارخونه نبود

برزخ  هیپل منو وسط  یحرف هات رو.نبود یکس

داره ؟برزخ شرف داره  یبیول کرد هر چند چه ع

 .وسطشم قایکه دق یجهنم نیبه ا

دالرام .شود یبه دور ساعد دالرام قفل م ریام دست

 یتا چشمه  ردیگ یسرش را به سمت سقف م یکم



ندارد و او با همان  یریتاث.چشمانش فروکش کند

لب .دوزد یاو چشم م یمردانه  یحال به چهره 

 :لرزد یوار م یماه شیها

جا حواسم از خودم هم  هیخواد برم  یدلم م ریام-

 ادمی.بره ادمیخواد شلوغ کنم تا  یدلم م. پرت بشه

و سه ساله ام که مادر نداره،پدر  ستیدختر ب هیبره 

ذارن که داشته  یداره و نداره،برادر داره و نم

 .من همه رو دارم و ندارم ریام.باشه

 :دهد یادامه م یاز درماندگ پر

دنبال اتفاق  گهیکه د دمیرس ییجا هیمن به  ریام-

حضور  چیه.ام یراض فتهیاتفاق بد ن.ستمیخوب ن

با حضور  فمیخواد تکل یخوام اما دلم م ینم یدیجد

 .که هستن مشخص باشه ییآدم ها

لحظه  یبرا یحت.شود یدو پا جا به جا م یرو ریام

انگار .دارد یدالرام بر نم ینگاهش را از رو یا

مردانه اش قاطعانه  یصدا.نگاهش بست نگاه اوست

 :کند یشود و گوش دالرام را پر م یزمزمه م



 نیبه ا یتوق نکهیا! نبود نیمن و تو قرارمون ا-

 !یاریهمه کم ب نیا یدیروزا رس

 .روزا برسم نیقرار نبود به ا-

 :زند یحرف دلش را م یبه سخت ریام

اتفاق  میکه منتظرش یزیاون چ ستیقرار ن شهیهم-

. میکن یم یلحظه شمار یاتفاق هی یبرا یگاه. فتهیب

افته برعکس تصورمون اصال حالمون  یکه م یوقت

 .کنه یرو خوب نم

کف .کشدیم رونیدست او ب ریدستش را از ز دالرام

محکم پلک .دهد یهر دو دستش را به او نشان م

شود و لب  یدانه درشت تر م شیاشک ها.زند یم

 :لرزد یم شتریب شیها

بهش فکر هم  یحت.ستمیمن دنبال خوب شدن حالم ن-

 داشیپ شهیکجا م یدون یم.خوام یمرگو م.کنم ینم

 کرد؟

 ینفس م صیحر.بندد یبا حرص چشم م ریام

و   ردیگ یم میتصم.کند یمحکم چشم باز م.کشد



. ردیگ یدالرام را با قدرت م یبازوها.کند یعمل م

 .کند یاو را در حجم آغوشش گم م

نفس حبس  ندینش یمردانه م ی نهیس یکه رو یسر

 یها پر از خواستن م یمردانگ.کند یم

 یها خواسته شدن را لمس م یدخترانگ.شود

 یشوند رسانا یکه به هم متصل م ییبدن ها.کند

 یبه تن سرما زده  ریام یگرما از تن گر گرفته 

 .شود یدالرام م

و  در  ردیگ یاز مغزش نم یدالرام فرمان دست

موها و  نیب ریدستان ام.شود یکنار بدنش خشک م

 .شوند یم میکمر او تقس

خوب  نباریفشار و ا یباز هم او را به خود م ریام

 یآغوشش فشرده م انیداند که دختر مجد در م یم

سکانس را دالرام رقم  نیا یصحنه  نیآخر.شود

آزاد  ریام ی نهیس انیهق هقش را در م. زند یم

 .کند یم



هوا سرد است اما او .کشد یرا در آغوش م خودش

تنش هنوز از .کند یهم سرما را لمس نم یلیخ

 .که با آن در تماس بوده، گرم است یتن یگرما

 یشود ،منظره  یکه از دهانش بلند م یبخار

کند که آن  یم یادآوریکند و  یچشمانش را کدر م

حاال اوست و . لحظات پر از حرارت تمام شده است

همراه در  کیمنظره از تهران، کیشب، کی

 .سکوت

ربع و  کی؟ قهیدق ده؟دهیچقدر طول کش سکوتشان

 یوقت.کند یم یاصال چه فرق!ساعت مین دیشا ای

هم  یلیسکوت مستدام خ نیها را گفته ا یگفتن

با او فاصله  یلیسکوتش خ ی هیهمپا.ستین نیسنگ

که  یفاصله در مقابل فاصله  نیهرچند که ا.ندارد

 یلیخ کیبه صفر رسانده بود شیچند ساعت پ ریام

 .است بزرگ

 چیه.سبک تر از قبل یآرام است،کم یکم حاال

درست  یوعده  یکس.درست نشده است یزیچ

 یکردن اوضاع را نداده  اما انگار نگفته هم بعض



 ریبودن ام دیشا ایآورد و  یم الیبودن ها فراغت خ

 .بودن است یلیخ

پشت  قایکه دق یاستخر یاز رو.وزد یم یسرد باد

کند و سردتر از  یسرشان قرار گرفته عبور م

حاال .ندینش یم شانیاش بر بدن ها یاصل تیماه

 .کند یحس مدالرام هم سرما را 

 !زنگ زد الیدان-

تواند حالش را خوب  یم یکوتاه خبر یجمله  نیا

تواند وادارش کند که بپرسد خب چه  یم.کند

 ریتواند سرش را به سمت ام یم یگفت؟حت

خود .افتد یها اتفاق نم نیکدام از ا چیه.بچرخاند

 :دار است دانیم ریام

 شنهادیبعدم پ.یینجای،ایگفتم خوب.سراغتو گرفت-

 ارهیب رهیدادم که بره خونه و دست زنشو بگ

خبردار  دیکه جد ییطلبکارها ستین دیبع.نجایا

 نیهمتون بهتره ا یبرا.شب برن دم در خونه شنیم



قائله ها به کارخونه محدود بشه و تا خونه گسترش 

 !نکنه دایپ

رخ  مین یرو.تواند سر نچرخاند ینم نباریا دالرام

را آرام بهم  شیلب ها.شود یاو مسلط  م یمردانه 

 :زند یم

 قبول کرد؟-

 رهیفرستد و خ یم نهیبه درون س یقینفس عم ریام

 :دهد یشهر جواب م یبه منظره 

داره  یدنبالت تو رو بر م ادیگفت م.نه قبول نکرد-

 .جون زیعز یخونه  دیتا با هم بر

 :پرسد یم دیبا ترد دالرام

رو حالش خوب بود؟نگفت چرا جواب تماس هات -

 نداده؟

چرخد و تمام رخ مقابلش  یپا م کی یرو ریام

 ینور المپ ها ریبلندش ز ی هیسا.ردیگ یقرار م

 یسر دالرام م یبزرگ؛رو یداخل حباب ها یرنگ



فاصله هم نفس  نیاز هم.کند یدهان باز م.افتد

 :دهد یداغش صورت دالرام را پوشش م

اما در مورد خوب بودن .نگفت چرا جواب نداده-

 یزیگفت نه من چ یزینه اون چحالش 

اگه نباشه هم  یحت یظاهرا خوب بود ول.دمیپرس

تو االن دنبال بهانه . شهیخوب م.ستیچندان مهم ن

 !یکن تیخودتو اذ نکهیا یبرا یا

به نظرت منصفانه است که االن خوب  ریام-

 ستیدونم ن یخوب باشه که م الیاگه دان یباشم؟حت

که اصال عمد  یاونم به جرم.بابام تو زندون

تونه تو  یمعامله پر از ضرر که م هی.نبوده

راحت از  یلیتو خ.باشه یهر تاجر یشناسنامه 

 .یزنیخوب بودن من حرف م

 یچشمان او ثابت نگه م ینگاهش را رو ریام

 یبرا یلیباشد دل انیم نیا دیحم یپا یوقت.دارد

اگر طرف حسابش  یحت.ندیب یدادن نم هیروح

 :دالرام باشد



ها ضرر  یلیچون به خ شهیبابات داره مجازات م-

 .زده

 یکامل به سمت او م.کشد یچهره در هم م دالرام

چرخد و کف هر دو دست را در مقابل صورت او 

 :آورد یباال م

به  یکدوم آدم عاقل.از عمد نبوده یزیچ چیه-

 !زنه؟ یخودش ضرر م

آزاد او را پشت  یتره مو.کند یدست دراز م ریام

نشانه  چیزبانش برعکس دستش ه.رستدف یگوش م

 :از احساس ندارد یا

کنه که شواهد نشون  یرو اعمال م یزیقانون چ-

 .ما تین رعمدینه عمد و غ دهیم

 نیگزیجا شیمژه ها.بندد یرا م شیچشم ها دالرام

 :دهد یبا چشم بسته جواب م.شوند یها م یعسل

 یزینبوده چ ر؟حواسشیقانون ها رو نوشته ام یک-

متهم رو از  انیتونه اطراف یکنه م یم بیکه تصو

 اره؟یپا در ب



غبغبش از فشار بزاق .کند یبا مکث نگاهش م ریام

کشد  یخودش را جلو م.خورد یدهانش تکان م

کند تا  یدقت م. فرستد یم بیودستش را داخل ج

دستانش امروز حس .بمانند یدستانش در حصار باق

 .بودند بد عادت شده.بودند دهیرا چش یخوب

 انشونیحواسشون به اطراف دیمتهم با انیاطراف-

 یلیهست که خ یکی یحواسشون باشه که گاه.باشه

 .ده ینم دونیکم آوردن بهشون م یبرا

 یفاصله شان باز هم کم.کند یچشم باز م دالرام

زند و  یدالرام فکرش را پس م...است آنقدر کم که

 :دیگو یآرام م

 ؟یقلدر شد-

کند و نجوا  یاو را دنبال م یحرکت لب ها ریام

 :کند یم

 یلیمراقب باشه خ.قلدر شدن وقت داره-

 ینباش رزمانشیگیپ



را که  ییخانه گفت گو یزنگ از داخل فضا یصدا

نگاهش را  ریام.کند یقطع م شدیم دهیکش راههیبه ب

قدم به عقب بر  کی.داردیاو بر م یبا مکث از رو

دالرام با نگاهش .رود یدارد و به سمت خانه م یم

در  ییبلند قد،با دست ها یمرد.کند یبدرقه اش م

با خود  امدالر.شود یاز مقابل چشمانش دور م بیج

 :کند یزمزمه م

 !قلدر من یحام-

 یشالش را رو.بندد یرا م شیمانتو یدکمه  نیآخر

و  ریام یکشد و توجهش را به گفت و گو یسرش م

با   ریظاهرا  بعد از آمدن دالرام و ام.دهد یم الیدان

 یاز طلبکارها قائله فعال ختم م یکیوساطتت 

چند  یمجبور شده بود برا الیهر چند که دان.شود

جبران  یبرا یتر کینفر از طلبکارها زمان نزد

زمان  نیدالرام با خودش به ا.کند نییخسارتشان تع

تعهد  نیا نکهیکند و به ا یفکر م کینزد

 !قرار بود محقق شودچطور



 الیکه دان یفیاز داخل ک یگوش امکیپ یصدا

قفل صفحه را باز .شود یآورده بود بلند م شیبرا

فرستاده چشم  امیکه پ یمخاطب دنیکند و با د یم

 :نوشته بود ایبرد.کند یدرشت م

حالم  یول.رفتم یخبر م یب دیدونم که نبا یم.سالم-

فقط بدون .نبود که بخوام از خودم خبر بدم یطور

 یبر م یدونم ک ینم.خواستم نگرانت کنم ینم

 یدور نیبه ا.حالم بهتر بود کمیکه  یوقت دیشا.گردم

 .مراقب خودت باش.دارم ازین ییوتنها

 یرا لمس م ایدالرام با سرعت اسم برد دست

زن  یتکرار الوگید.شود یتماس برقرار نم.کند

 :کند یپر مگوش دالرام را 

 ...دستگاه مشترک مور نظر-

حس  نیچند.خورد یاز کنار گوشش سر م یگوش

و  ینگران.آورد یهم زمان به سمتش هجوم م

انگشتانش .هستند شیدر صدر حس ها تیعصبان

 :رندیگ یکردن سرعت م پیتا یبرا



برات .تا حالت بهتر بشه یخوبه که رفت-

 هی.ستینبابا تو زندان .میخوب نجایما هم ا.خوشحالم

رو  الیعالمه طلبکار هم دور من و دان

 مراقب خودم هم هستم نگران نباش یراست.نگرفتن

رود و بعد  یارسال م یبا عجله تا دکمه  انگشتانش

از آن  یجزئ ایبرد.شود یبا همان عجله متوقف م

مختص او و  یگرفتار نیکه ا تیواقع نیها بود اما ا

 .نداشت یدیترد یبود جا الیدان

شود و  یپاک م امیپ.رود یباالتر م یکم انگشتش

 :کند یم پیکوتاه تا

 !خوش بگذره-

 :کند یگوشش را پر م الیدان یصدا

 نیتو ماش نییبا بچه پا ترای؟میایدالرام نم-

 !منتظرمون

 یو رو م ریرا ز شیغذا اتیقاشق محتو با

کباب  یو جوجه  یرانیبرنج ا یعطر کره رو.کند

معده اش ندارد  کیتحر یرو یریتاث چیه یزعفران



 ترایو م الیدان.کند ینم جادیخوردن ا یبرا یلیو تما

کوچکشان وسط  یمشابه دور سفره  یطیهم با شرا

از  ریمس نیب الیکه دان ییغذا.هال خانه نشسته اند

کرده بود فقط من باب  هیاز  رستوران ها ته یکی

جمع در  نیو گرنه شام نخوردن ا.عادت بود و بس

 .شده بود ید روز عادچن نیا

سرش را .زدیریخودش م ینوشابه برا یوانیل الیدان

 نیا.اندازد یبه سمت دالرام م یکند و نگاه یبلند م

 نیهر چند که ا.سکوت خواهرش را دوست ندارد

 .ستندین یدنیها اصال شن یروزها گفتن

 !خونه یبرا ارهیب یمشتر یامیقراره فردا ص-

 یم الیهم زمان به سمت دان ترایدالرام و م سر

دارد و با  یهر دو بر م ینگاهش را از رو.چرخد

 یدر تعداد حباب ها رییتکان دادن نوشابه اش و تغ

 :کند یآن خودش را مشغول م یرو



در  یعنی.ستین یفروختن اون خونه کار راحت-

که خواهان باشه و پولش قد او خونه  یاصل کس

 .بره میردش کن متیرقیز میمجبور.شهیدامیباشه کم پ

 یحالش را به او م یمتفکر چشمان ب دالرام

 نیتر یاوضاع منطق نیفروش خانه آن هم در ا.دهد

کند خاطرات  یم یسع.کار ممکن بود نیو ساده تر

 یاحساسات.چشمانش کنار بزند یمادرش را از جلو

بود که  یکار نیآخر تیوضع نیشدن آن هم با ا

 .شدیآن م ریدرگ

 دیبا د؟حتمایبه نظرت نرس یفکر بهتر چیه یعنی-

سر پناه زن و بچه ات  زونیحل مشکلت آو یبرا

 ؟ یبش

چشمان  ترایدهد و م یم تراینگاهش را به م دالرام

 وانیکند و ل یم ینچ الیدان.الیاش را به دان یشاک

 :گرداند یرا به سر سفره بر م



ضمنا .سر پناه بمونن یزن و بچه ام ب ستیقرار ن-

که نگران  یچادر زد دونیوسط م مگه امشب

 ؟یبعدت

 یارزش ینگاه ب یشینما.کند یسرش را بلند م ترایم

 :اندازد یبه دور تا دور خانه م

 !میچادر نزد دونینه وسط م-

ادامه  الیخ یکند و ب یچهره اش را در هم م الیدان

دالرام را مخاطب .شود یم جهینت یبحث ب نیا ی

 :دهد یقرار م

سر برو خونه، پروانه خانم و آقا رضا رو  هیفردا -

به حال  یفکر هی دیاونا هم با.بذار انیدر جر

 .خودشون بکنن

نفس .کند یقاشق را داخل بشقابش رها م دالرام

 :دهد یو آرام جواب م ردیگ یم یقیعم

اونا تو .میبه حالشون بکن یفکر هی دیما با الیدان-

از پول  کمی.یکه بتونن برن مستاجر ستنین یسن



 دنیاگه شده قدر پول خر یحت.ریبگ دیخونه رو ند

 !شهر باشه نییتو پا کیکوچ یخونه  هی

 یبه گوشش م الیزودتر از جواب دان ترایم پوزخند

 :خورد

آخه اوضاع .یآره خب خوبه که به فکر خدمه هست-

رو به راهه االن تنها معضل  یلیخودمون خ

 !مستاجر نشدن اون جماعته

 یم تیبا جد.دهد یاش را به او م ینگاه خال دالرام

 :دیگو

که به خاطر  ستین یزیما به اونا چ تیمسول-

هست  یقانون کار هیضمنا .بره نیاز ب طمونیشرا

سنوات  دیبا یبعد از بازنشسته گ یهر فرد گهیکه م

 نایزودتر از ا یلیبود خ مهیاگه آقا رضا  ب.رهیبگ

 !گرفت یبازنشست شده بود و سنواتشو م

بورش  یاش را داخل موها دهیانگشتان کش ترایم

 :اندازد یکند و با خنده ابرو باال م یفرو م



قانون باباتو .میقانون ریروزا ما همش درگ نیکال ا-

قانون .دهیقانون به اون طلبکارا حق م.زندان ندازهیم

قانون  نیکال ا.دهیبه رضا و زن بچه اش حق م

 نه؟ما از رو بسته  یبرا رشویشمش

 تو چه مرگته؟-

 یاز جا م ترایدالرام و م الیهوار دان یصدا از

 .زند یم هیگر ریز هیبعد از چند ثان ایپرند و ارم

 !الیدان-

تکرار اسمش را که هشدارگونه از دهان  الیدان

کشد و  یگردن م.ردیگ یم دهیآمده ند رونیدالرام ب

 :غرد یم ترایگلگون رو به م یبا صورت

زهر  نیع یاوضاع ما شد نیا یچه مرگته که تو-

 مار؟

 یآورد دستش را به سمت او پرت م یکم نم ترایم

 الیدان ی هیهم پا دهیترس ی ایتوجه به ارم یکند و ب

 :برد  یرا باال م شیصدا



که  ییتو!نه من ییمرگش هست تو هیکه  یاون-

 یچینباشه ه.یاعلم بابات باش ریز یعادت دار

تنها  یباباتو گرفتن ول ستیهفته ن هی. یچیه.یستین

 یبعدش م.فروش خونه است ادیکه ازت بر م یکار

 ایفروش  یبرا یاتو بذار هی؟کلیکن کاریچ یخوا

 ...ابونیسر خ یمنو شب به شب بفرست

آمده است که  شیپ تیآنقدر هاج و واج وضع دالرام

شود و با  یم زیخ مین شیدر جا الیدان یفهمد ک ینم

در جا  ترایم.کوبد یم ترایتمام قدرت در دهان م

و  ندینش یم شیلب ها یدستش رو.شود یساکت م

 یانگشتانش راه م نیخون زودتر از تصور از ب

 سرعتدالرام با .رود یاز ترس م اینفس ارم.ردیگ

کشد و داد  یرا در آغوش م ایارم.شودیاز جا بلند م

 :زند یم

 !تمومش کن الیدان-

فقط چند .است رهیخ تراینفس نفس زنان به م الیدان

اش را با انزجار  یدست خون ترایم.گذرد یم هیثان

 :زند یکشد و با تمام وجود لب م یفرش م یرو



 !الیدان یوونیح هیتو -

گردنش در  یرگها.کوبد یاش م نهیتخت س الیدان

اش  نهیکه به س ییحال پاره شدن است و ضربه ها

 یرا ممکن م شیکوبد احتمال شکستن دنده ها یم

 :کند

 نیو مثل ادم با ا یتمرگ یم.که هست نهیهم-

 نیاز ا یزبونتو جمع نکن.یکن یم یزندگ وونیح

 !شک نکن. ینیب یزبون نفهم بد م وونیح

 یبر م الیدان ینگاه نگرانش را از رو دالرام

غائله را  نیا دیبا.رود یم ترایبه سمت م.دارد

 یم ترایم یبازو ریبخواباند اما چطور؟دستش را ز

تواند  یآغوشش نم انیدر م ایاطر ارمبه خ.اندازد

 :کند یم یرا بلند و خواهش شیصدا.دوال شود

 !تو اتاق میپاشو بر ترایم-

انگشتان  انیرا از م شیحرکت بازو کیبا  ترایم

 :کشد یم رونیاو ب فیظر



داداشت  یلنگه  یکی؟یحساب کرد یاتاق؟منو چ-

منو  یکه بزنن تو سرشو و سر بلند نکنه؟فکر کرد

 بخورم؟ یو از کس نمیاونقدر بدبختم که بش

زند که خون دوباره از لب  یمحکم پوزخند م آنقدر

 :شود یم یجار شیها

عرضه ات  یمنو و داداش ب نیب یفرق هی دیبا-

 باشه؟ دینبا.باشه

دالرام با سرعت راهش را سد .پرد یاز جا م الیدان

 :دهد یاش فشار م نهیکند و دستش را تخته س یم

 !الیبسه دان-

زند تا از کنارش به سمت  یاو را کنار م الیدان

 :نالد یهجوم ببرد که دالرام با تمام وجود م ترایم

 !ترو ارواح خاک مامان بسه-

باال و  تیاش از حجم عصبان نهیس.ستدیا یم الیدان

است که فعال  ینگاهش کوه آتشفشان. شود یم نییپا

 شده است



نشان  یعکس العمل چیکس ه چیه یلحظه ا یبرا

اتفاق  یانگار هر کدام مشغول جمع بند.دهد ینم

 ایارم.در حال هضم آن دیشا ایآمده هستند و  شیپ

 یهق هق کودکانه اش به سکسکه م انیدر م

از  ترایم.چسباند یم نهیدالرام سر او را به س.افتد

 مو دالرا الیدر مقابل نگاه دان.شود یجا بلند م

 یمبل چنگ م یه دست یرا از رو شیمانتو

بلند به سمت  یدارد و با قدم ها یرا بر م فشیک.زند

 یدر کنار بدنش مشت م الیدست دان.رود یدر م

دالرام ناباور .کند یم دنیشود و پلکش شروع به پر

به در  دهینرس ترایم.کند یرا زمزمه م تراینام م

با .ستدیا یمکث در جا م یبا کم.شود یمتوقف م

 ایبا قدرت ارم.دیآ یبلند به سمت دالرام م یقدم ها

 نیکشد و آخر یم دونیآغوش او ب انیرا از م

 :کند یکلمات را به سمت او پرتاب م

 نمیا یکه ازشون حرف زد ییبغل اون قانون ها-

 .من ی هیمهر.اضافه کن



شود که  یم دهیخانه آنقدر محکم کوب یمیقد در

هنوز  الیپلک دان.دیآ یآن به لرزه در م یها شهیش

 .پرد یهم م

و پشت سر او  الیدان.شود یاز اتاق خارج م دالرام

دالرام فقط چند .کنند یهم اتاق را ترک م یامیص

و با  ستدیا یدر جا م.ردیگ یقدم از در فاصله م

 :دهد یرا خطاب قرار م یامیخسته ص یلبخند

سهام .فوق العاده یجلسه  نیا لیتشک یممنونم برا-

کار انجام  نیزم بود که زودتر اال.دارا نگران بودن

 .بشه

 :کند یبه احترامش سر خم م یامیص

کردم خانم مهندس فقط شما از جانب  فهیانجام وظ-

 د؟یاون دوست مطمئن

 :شود یقدم م شیدر جواب دادن پ الیدان

 !دیشما هم مطمئن باش-



تا  دیرو به من بد شونیا یپس شماره .نطوریکه ا-

و سهام دارا اقدام  شونیا یهماهنگ یبرا

 ه؟یچ شونیاسم ا نیفرمود.کنم

 یرا م شیابرو یباال یخستگ تیدر نها الیدان

 :دهد یرمق جواب م یب.خاراند

 ریکه به غ.هستن ینینائ ریام شونیا.نگفتم یزیچ-

سهام سهام دارا رو  یدادن تمام شنهادیاز سهام ما پ

 .کنم یشمارشون رو براتون تلگرام م.خرن یم

اما چشمانش تعجبش .پرد یباال م یامیص یابروها

 دیاز آنکه با شتریب ینینائ ریام.دهد یرا بروز نم

 نیکه معرف ب یمرد جوان.معرف حضورش بود

هر چند که در .بود ینیو شرکت چ دیحم

 تیاما در نها.نداشت ینقش چیه دیحم یورشکستگ

 یحت.کرده بود دایاز سهام شرکت دست پ یبه بخش

 ریبه نام او شده بود تا بعدا به ام امکه سه یفرد

 نیواگذار کند امروز در جلسه حضور داشت و ا

 ریداشت که هنوز هم سهام به نام ام نیخبر از ا



کند و لبخند  یخودش را جمع و جور م.نشده است

 :زند یم یمصلحت

 .با اجازه.پس من منتظرم.نطوریکه ا-

 یرا م یامیص یدست دراز شده  الیدان

 یاز او خداحافظ دیخسته نباش کیم با دالرا.فشارد

کند و هر دو بالفاصله بعد از رفتن او به سمت  یم

 .روند یاتاق دالرام م

کند و  یرا باز م راهنشیپ یدکمه  نیاول الیدان

دالرام .اندازد یگردان م یصندل یخودش را رو

کند و به عادت  یخودش پر م یبرا یآب وانیل

 یرا به صورت م وانیبعد از خوردن آن ل شهیهم

 .چسباند

 گهیسهام دارا  د ی افهیق.بود یعجب روز گند-

رد  یاونقدر هول شدن برا.زد یداشت حالمو بهم م

 شیکردن سهامشون که انگارنه انگار تا چند ماه پ

 .شکوندنیسهام ها سر و دست م نیهم دنیسر خر



گرداند  و  یبر م زیم یآب را رو وانیل دالرام

 الیحال و روز دان.ندینش یم زیم یخودش هم لبه 

چشمانش سرخ سرخ .گذراند یرا از نظر م

 یهفته است که شب ها شب زنده دار کی.است

را قدم زده و دست  زجونیعز یخانه  اطیح.کرده

هفته  کی.سرش حلقه کرده است یرا رو شیها

او و  یخال یرفته است تا جا راست که زنش به قه

اضافه  یزندگ گرید یکوچک به فشارها یایارم

برادر خسته  نیبه ا حتینص ایدلش اعتراض .شود

از محق بودن  نکهیا یپس به جا.خواهد یرا نم

 :دهد یکوتاه جواب م دیسهام دار ها بگو

راحت  الشونیاونا هم خ یفعال که تا حدود-

اوضاع کارخونه  نیتو ا شدیاصال باورشون نم.شد

اسم .بشه که خواهان سهام شرکت باشه دایپ یکس

 .که وسط اومد کال موضعشون عوض شد ریام

بر  یصندل یپشت یسرش را از رو ی هیتک الیدان

 :زند یبه دالرام پوزخند م رهیدارد و خ یم



داشت سه تا سکته رو همزمان  یتا قبلش کاشان-

چشمم به  هیچشمم به اون بود  هیمن همزمان .زدیم

خودشو از  رهیم یک نمیمنتظر بودم بب.اتاق یپنجره 

 !نییپنجره پرت کنه پا

سکوت حاکم  یکم.زند یبه غلو او لبخند م دالرام

 :شکند یم الیشود که حکومتش را دان یم

کرد سهم ما رو  یقبول م ریدالرام کاش ام گمیم-

 یدستمون رو م یپول هیهم  ینجوریا.دیخر یهم م

هم از  میگرفت تا دهان چند تا از طلبکارا رو ببند

که صد درصد بعد از راه  یخونه اکار نیدست ا

 میشد ینداره راحت م یدوباره اش سود یانداز

 دیبگو یزیخواهد چ یم.کند یم کیچشم بار دالرام

 یم دیمکث با ترد یشود و بعد از کم یمنصرف م

 :پرسد

 ؟یفهم یرو م ریام لیتو دل الیدان-

 :دهد یکند و او خودش ادامه م یسکوت م الیدان



خره اال سهام ما  یسهام همه رو م ریام نکهیا-

 هست؟.ستین یعاد

دهد و  یبه عالمت ندانستن سر تکان م الیدان

را در ذهن  ریبا ام روزشید یمتفکر گفت گوها

 :مکند یمرور م

 نیا.هیچ ریام لیفهمم دل یواقعا نم.تو نیمنم ع-

خره  یرو م هیآب خوردن سهام بق نیکه ع یآدم

 ستادهیاما مصر ا.نداره یسهام ما براش کار دنیخر

منم  یوقت روزید یحت.میکه ما سهاممون رو نگه دار

 یتون یفقط بهم گفت م دمیاصرارش رو پرس لیدل

گفت الل شدم  نویا ی؟وقتیبهم اعتماد کن

هم  دنیسوال پرس یبرا ییجا یحت گهید.دالرام

 .نمونده بود

 یدلش را م انیاز م یخنک میحس گذران نس دالرام

خفقان  کیدر  قینفس عم کیحس .فهمد

 نیکه ا قیآنقدر واضح و عم.زند یلبخند م.محض

انگار .کند یم تیهم سرا الیدان یلبخند به لب ها



 یقحط.راحت دلتنگند الیخ یکم یهر دو برا

 .کرد یم دادیدغدغه ها ب یایدر انیارامش در م

چشمان دالرام به دنبالش .شود یاز جا بلند م الیدان

 :ردیگ یراه م

چند تا از سرکارگرا اومدن .نییپا رمیدالرام من م-

رو راحت کنم که قراره  الشونیخ کمیبرم .کارخونه

 چیه.دوباره کارخونه رو راه بندازه دیسهام دار جد

 .کار بشه یب ستیکس قرار ن

از فکر راه افتادن کارخانه و برگشت  دالرام

 الیچند نفر به جز او و دان.شود یم ایکارگرها اح

بودند؟چند نفر نگران  دهیرا تا صبح نخواب شب ها

صاحب خانه  یباال رفته  ینان داخل سفره و صدا

 دهیبه سر رس یقصه  نیا انیبودند؟چه خوب که پا

کارگرها در مقابل  یافتاده  ریکارخانه، سر به ز ی

 یقرار بود تابو شکن دیشا.زن و بچه شان نبود

 .برسند شانیقصه هم به خانه ها یکالغ ها.شود



 نباریداشت که ا یچه فرق.زند یهم لبخند م باز

انداخت؟مهم اتفاق  یبه راه م یکارخانه را چه کس

رفت تا مژده اش را به  یم الیبود که دان یخوب

 .سرکارگرها بدهد

 ایبردار ب فتویک گهید ی قهیدالرام تو هم چند دق-

در مورد راه  ریام یخونه  میزودتر بر دیبا.نییپا

 .میکارخونه صحبت کن یانداز

کشد و  یم نییپا زیم یخودش را از رو دالرام

پشت  الیبعد از رفتن دان.دیگو یم یهمزمان باشه ا

به حول  هیشب یحال االنش کم.ستدیا یپنجره م

 ینگاهش را رو.شده لیسال تحو یلحظه  یحالنا

 یتمام امروز را مرور م.دارد ینگه م الدیبرج م

سهام دارها در آخر   تک دوارتکیام یچهره .کند

که تا روز قبل  ییهمان ها.آورد یم ادیرا به  جلسه

آنقدر تماس .را سوزانده بودند الیتلفن او و دان

گرفته بودند،آنقدر نگران سوخت شدن سهامشان 

به اجبار با  زیتا امروز همه چ روزیبودند که از د

از سهام  یکی یچهره .سرعت اتفاق افتاده بود



که  یکس اتنه.شدیدارها در نظر دالرام پر رنگ م

جالب بود .نکرده بود یدرتمام مدت جلسه اعتراض

بود و جالب تر  دهیکه دالرام تا به حال او را ند

آن هم .به او واگذار شده بود شیسهام دو ماه پ نکهیا

 یمخالف صد درصد واگذار دیکه حم یدر حال

را به حالت فکر انگشت اشاره اش .سهام ها بود

داند چرا  ینم ودهد  یو دهانش قرار م ینیب یرو

 ییمرد نگاه نا آشنا نیبه ا یامیکند نگاه ص یفکر م

 .نبود

شود و  یجا به جا شدن کاغذها بلند م یصدا

به  یصندل یخودش را رو.الیدان یمتعاقب آن صدا

 ریکشد و با قرار دادن خودکار ز یم ریسمت ام

 شتریب.کند یرا اضافه م یحاتیاز اعداد توض یکی

در  زیم نیاز دو ساعت است که سه نفره دور ا

در مقابل هر .نشسته اند ریام یاتاق کار خانه  انیم

کارتابل قرار گرفته و هر کدوم مسئول  نیکدام چند

 رییتغ یها نهیهز.از آن ها هستند یسر کی یبررس

 یکسب دوباره  یبرا ی،دوندگ دیجد یدستگاه ها



که بالفاصله  ییکردن کارگرها نیگزیامجوزها،ج

 یکارخانه رفته بودند و کارها یلیبعد از تعط

سه  نیب دیبود که با ییاز جمله کارها مهیمربوط به ب

 .شدیم مینفرشان تقس

آرنجش را .دهد یچانه قرار م ریدستش را ز دالرام

دهد و دقتش را به برگه  یقرار م زیم یعمود رو

دو ساعت چشم دوختن به اعداد .دهد یمقابلش م ی

اندازه  کیچشم و فکرش را به .نبود یکار راحت

 یم حیترج طیشرا نیخسته کرده بود اما با وجود ا

شان یدغدغه ها.نکند یاش را علن یداد تا خستگ

کنان به آن  حیاز آن بود که بتوانند تفر شتریب

 یبه اوضاع کارخانه م یزودتر نظم دیبا.بپردازند

خودشان  و جبران  یها یهر چند که گرفتار.دادند

 .بود یکماکان به قوتش خودش باق یمال یضررها

قرار گرفتن ظرف مغز پسته در کنار دستش سر  با

 الیدان حاتیبه کاغذ و توض رینگاه ام.کند یبلند م

چشم .پس ظاهرا تمام توجهش آنجا نبود.است 

 یکنان جزء به جزء صورت مردانه  یدالرام تات



است که باز هم  یمردانه تنها کلمه ا.کاود یاو را م

شه یمثل هم شیابروها.شود یدر نظرش تکرار م

 الیدان دیصورتش در جوار صورت سف.در هم است

در کنار  ششیرسد و ته ر یسبزه تر به نظر م

از فکر آخر ته .برادرش جذاب تر غیصورت هفت ت

 یکم یدلش حت!جذاب.خورد یم یدلش قلقلک

سبک   یها طنتیاز همان ش.کند یم طنتیش

مردانه  شیته ر یرو دنیدست کش یکم دیشا.نهال

 :افتد ینهال م شیحرف چند وقت پ ادی.و زبر او

خان تو کار تجاوز مجاوز  ریام نیدالرام ا نمیبب-

 !دارم ها شویاگه هست من آمادگ نیست؟ببین

با نگاه مچ .شود یمتراکم م شیلب ها یرو لبخند

 یبرا.خورد یجا م ریام ی رانهیگو غافل  رانهیگ

افتد  یفاصله م یدست و چانه اش کم نیب یلحظه ا

دستش  یدوباره صورتش را رو.اما فقط چند لحظه

شده فقط  کیدهد و در مقابل نگاه بار یقرار م

 گرید یکم ریام.دهد یم رییجنس لبخندش را تغ

کند و توجهش  یرا تر م شیلب ها.کند یم نگاهش



 تیدهد که همچنان با جد یم یالیرا باز هم به دان

 .دهد یرا ادامه م حاتشیتوض

 یگاه.گذرد یم وهیش نیبه هم گریساعت د مین

 یبه سمتش م ریام.پرسد یم ریاز ام یدالرام سوال

 الیدان یدهد و گاه یم حیچرخد و با حوصله توض

است که با سواالتش از تجربه و اطالعات او 

 یبلند م الیدان یزنگ گوش یصدا.کند یاستفاده م

و  ریرا ز زیم ینظم رو یب یکاغذها الیدان.شود

با .کند یم دایرا پ یگوش تیکند و در نها یم ور

کند و بدون آنکه  یم یمکث یگوش یاسم رو دنید

 یلب م ریرا مخاطب قرار داده باشد ز یفرد خاص

 :دیگو

 !ترایم یبابا-

 ینگاهش م تیبا جد ریدر سکوت و ام دالرام

 یبرا ینه اصرار.دهند ینم یکدام نظر چیه.کند

باره که حاال  نیدر ا یبرقرار کردن تماس نه سوال

 ؟یچه کار کن یخواه یم



نگاهش .شودیفشرده م الیدستان دان انیدر م یگوش

و دندانش گوشه  ستیگوش یپر از حرف به صفحه 

انگشت شصتش با حرص .کند یم ریلبش را اس ی

آورد و  یرا باال م یگوش.کند یتماس را برقرار م

اش مودبانه  شروع  یظاهر یبر خالف حالت ها

 :کند یم

 یوسفی یسالم آقا-

-..... 

 خانم خوبن؟ د؟حاجیممنونم شما خوب-

 یدو سوال ساکت م نیا دنیبعد از پرس الیدان

بعد از جواب دادن وارد بحث  یوسفیانگار .شود

 یم هیاش تک یدالرام به صندل.شده است یاصل

 یم الیصورت دان یچشمانش دو دو زنان رو.دهد

 یهر لحظه منتظر باال رفتن صدا.چرخد

 یعنی نیشود و ا یم یطوالن الیسکوت دان.اوست

دالرام حس .دارد ادیز فتنگ یحرف برا یوسفی



خط  یداند مرد آن سو یهر چند که م.ندارد یخوب

 .با دخترش تفاوت ها دارد یاز نظر رفتار

دهد و در  یهم فشار م یرا رو شیچشم ها الیدان

 :دهد یهمان حالت شمرده جواب م

 یاصال اونجور هیقض.بدم حیمن توض دیاجازه بد-

 .کرده فیشما تعر یبرا ترایکه م ستین

-... 

 خوشحالم که شما.دارم ادیگفتن ز یمنم حرف برا-

 نیتو اول.دیستیرفتن ن یطرفه به قاض هیهم آدم 

 نیو در رابطه با ا میبذار یزمان هی دیفرصت با

 .میاتفاق دو نفره صحبت کن

-.... 

 یسر تکان م یچند بار تیبا سرعت و رضا الیدان

 :دهد

هر .میبله منم با شما موافقم زودتر صحبت کن-

 ...که وقت شما  آزاد بود و  یزمان



-.... 

کند و داخل  ینگاه م ریهاج و واج به ام الیدان

 یتکرار م یحرف مرد را به شک و سوال یگوش

 :کند

 !امشب؟-

آب  الیدان.دهد ینشان نم یباز هم واکنش ریام

 :دیگو یم دیترد یدهد و با کم یدهنش را قورت م

 د؟ییشما االن کجا.ستین یباشه مساله ا-

-.... 

ساعت  می؟منم تا ن یکنم چه مشکل ینه خواهش م-

 !همون رستورانم گهید

کند و  یتماس را قطع م یمعمول یخداحافظ کی با

 یبرا یآب وانیل.گرداند یبرم زیم یرا رو یگوش

کند و قبل از خوردن آن کوتاه  یخودش پر م

 :دهد یم حیتوض

 !برم دیبچه ها من با-



 الیدان.رفت یم دیبا.زند یبا آرامش پلک م دالرام

توانست رابطه  یم یوسفی یآقا دیرفت شا یم دیبا

را  وانیل الیدان.کند میرا ترم ترایخراب او و م ی

 :دیگو یگرداند و رو به دالرام م یبر م زیم یرو

کارت تموم شد برو .برات ذارمیم.برم ینم نویماش-

 !امیجون درم قفل کن تا من ب زیعز یخونه 

 :دهد یبا لبخند جوابش را م دالرام

 کیبا تراف دهیهم بع ینجوریهم.برو نیبا ماش-

منم با آژانس بر .یساعت هشت شب سر وقت برس

 .گردم یم

 یم دییفکر با سر حرف او را تا یبعد از کم الیدان

 ریدستش را به سمت ام.شود یکند و همزمان بلند م

 :کند یدراز م

 یکارا رو تموم م نیا سادمیمیوا دیببخش داداش با-

 ...کردم اما

فشارد و محکم تر  یدست او را محکم م ریام

 :دهد یجواب م



 یکن یکه فکر م یرو انجام بد یاون کار دیتو با-

 !تهیتو اولو

از هر دو .کند یقدر شناسانه نگاهش م الیدان

تند به سمت در  یکند و با قدم ها یم یخداحافظ

 .رود یم ریاتاق ام

 یکه متعلق به او بود م یکارتابل نیآخر دالرام

دهد و نگاش را به ساعت  یم هیتک یبه صندل.بندد

 یرا نشان م ازدهیساعت عدد .دهد یم وارید یرو

 :داد

 !تموم شد-

به او و کارتابل بسته  یکند و نگاه یسر بلند م ریام

 یقرار م زیم یدستش را لبه  کی.اندازد یشده م

 یرا به سمت دالرام دراز م گرشیدهد و دست د

 :کند

 . بدش به من-

 :ردیگ یکارتابل را به سمت او م دالرام

 ؟یکن یمن خبر م یآژانس برا هی-



 یصفحه  نیاول یکند و  رو یپرونده را باز م ریام

ظاهرا .پرد یدالرام باال م یابروها.شودیآن زوم م

گذاشته  ریتاث شیولوم صدا یاش رو یخواب آلودگ

چشمانش را تا حد .است ندهیاو را نش یصدا ریکه ام

 :برد یباال م یرا کم  شیکند و صدا یامکان باز م

 ؟یریمن بگ یآژانس برا هی شهیم ریام-

 یاو م یبه سر تا پا ینگاه.کند یسر بلند م ریام

 :دهد یاندازد و خونسرد پاسخ م

وقت شب صالحه نه تنها  نینه با آژانس رفتنت ا-

حواسش پرت  الیدان.اون خونه یموندنت تو

 کنم؟ یاشتباه نیهمچ هی دیبود من چرا با طشیشرا

کش  یکم شیصدا.زند یخواب آلود پلک م دالرام

 :دیگو یم یوقت. دارد

 الیتا کار دان نمیبش نجایتا صبح ا دیاونوقت من با-

 !تموم شه؟

 



در جواب دادن از جا بلند  یعجله ا چیبدون ه ریام

 یبندد و گوش یمقابلش را م یپرونده .شود یم

 :دارد یبر م زیم یرا از رو لشیموبا

 ادیزنم ب یهم زنگ م الیبه دان.ارمیقهوه ب رمیم-

 !جا دنبالت نیهم

را به  شیپاها.ستدیا یم فیآشپزخانه بالتکل  وسط

 چیکند و نگاهش را بدون ه یعرض شانه باز م

 ستادهیاالن کجا ا.دهد یم خچالیبه  یهدف خاص

احقاق حقش  ریاش؟درگ یزندگ یکجا قایاست؟دق

 یم شیپ دیکه نبا یبدلچس یگرفتار حس لعنت ایاست 

 یم دایپ شرفتیپ یاجازه  دیآمد نبا شیآمد،اگر پ

همه فکرش  نیا دیکرده نبا شرفتیکرد و حاال که پ

دستش را محکم به صورتش .کرد یرا مشغول م

صورتش به  یانقدر محکم که استخوان ها.کشد یم

است که  ینقطه ا نیچانه اش آخر.دیآ یدرد م

چهار انگشتش  یشود و در محاصره  یگرفتار م

همه کشش  نیا.فهمد یحال خودش را نم.دیآ یدر م

سر لج  ایانگار دن.است نیسنگ شیدختر برا نیبه ا



انگار .دهیکوب نیپا بلند کرده و محکم به زم.برداشته

 شیچشمک معنا دار برا کیو  قیپوزخند عم کی

تا ثابت کند تمام  دهیانگار قدرتش را به رخ کش.زده

 .دلخواه برسد ی جهیبه نت ستیمحاسبات او قرار ن

به دختر .کند یکند و به دالرام فکر م یم ینچ

از هر طرف که نگاه .است دیکه دختر حم یطناز

اما باز هم دالرام .است دیکند دختر حم یم

 یمردانگ.کند یبازهم فکرش را مشغول م.است

کند به ادامه  یم یسع...دهد و  یرا قلقلک م شیها

ادامه دادن حالش راهم  نیمطمئنا ا.اش فکر نکند

کالفه سرش را به سمت .کند یبد م همخوب و

 یحالش عجب آشفته بازار.چرخاند یراست م

 .است

 یبلند و محکم به سمت قهوه جوش م یقدم ها با

 یم یقهوه  را داخل قور ی مانهیپ نیاول.رود

 دایپ دیاست که با یمدارک ریهنوز هم درگ.زدیر

 یاز رو باز دیروز باآن .ستیدر کار ن یدینبا.شود

آن زمان .مجد دیو حم ینینائ ریاو بود و ام.کند



 ینم یدالرام هم باق یبرا یا دهیپوش زیمطمئنا چ

 یدوم به قور ی مانهیپ...دیفهم یدالرام اگر م.ماند

 یقور یرونیب یکانتر و بدنه  یقهوه رو دهینرس

کند  یباز م.بندد یرا محکم م شیچشم ها.زدیر یم

 .کند یقهوه پرت م یرا داخل قوط مانهیو پ

 نهیس.ردیگ یم یقیچرخد و نفس عم یپشت م به

 الیخ یب.شود ینفس جا به جا م نیاش از حجم ا

که  یا وهیشود و به سمت ظرف بزرگ م یقهوه م

 یکمال قبل از رفتنش آماده کرده بود م

 بیس.دارد یرا با شدت بر م وهیظرف م.چرخد

 نیزم یخورد و رو یظرف قل م یاز رو یسرخ

لب .کند یآن را دنبال م کتبا چشمانش حر.افتد یم

 یشوند و محکم بهم م یاز هم باز م یکم شیها

 :خورند 

 خوام یکه من م شهیتموم م یداستان اونجور نیا-

 یم یسع.زند یم رونیاز آشپزخانه ب وهیظرف م با

سفارش .بدهد گریکند فکرش را به موضوعات د

 !است یخوب یبهانه ها الیشام و زنگ زدن به دان



تنها چند قدم اول را بلند بر .شود یسالن م وارد

ساعدش  یکه سرش را رو یدالرام دنید. داردیم

 ریاز صورتش ز یمیگذاشته،چشمانش را بسته و ن

با .کند یرا سست م شیشده  قدم ها یمخف شیموها

 وهیظرف م.دارد یمقدم ها را بر  یباق رهیخ ینگاه

 ردگذا یوسط م زیم یرو ییسر و صدا چیه یرا ب

آرام رد و بدل  شینفس ها.ستدیا یسر او م یو باال

بدون پلک زدن نگاهش  ریام.آرام یلیخ.شوند یم

را رفته، به وقتش  شیبه وقتش کلنجارها.کند یم

 یثابت شده است که نم.کرده تا فراموش کند یدور

تالش  چیه نباریبد؟ا ایخوب است  نیتواند و ا

آرام بلند  راکنار دالرام  یصندل.کند ینم یا هودهیب

فاصله  چیه یب.گذارد یکند و آرام تر کنار او م یم

برخورد با  یبرا شیزانوها.ندینش یاز او م یا

 نیا.فاصله دارند یمتر یاو به قدر سانت یزانوها

 یدستش را رو.کند یم تیاست که رعا یزیتنها چ

  یمژه ها.شود یاو خم م یکند و رو یستون م زیم

فقط  ریجاذبه دارد اما ام یکاف یدالرام به اندازه 



 یچشمانش کم.کند یآن م بندیپا هیخودش را چند ثان

کمتر از  یکم دیشا.نییپا یلینه خ.رود یتر م نییپا

 یروین.شود یده سانت و بعد همان جا متوقف م

مودا ومثلث بر یسیمغناط دانیوتن،میجاذبه،قانون ن

سرخ  یلب ها.نبودند زیهم شگفت انگ یلیحاال خ

 .گفتن داشتند یبرا یشتریب یهادختر حرف 

دور تند افتاده  یرو ایتوقف کرده   ای زمان

 یحت.ستین یعاد یزیچ چیهر چه هست ه.است

 .زند یاستوا طعنه م یاتاق هم به هوا یهوا

 انیکه از م یدالرام.خورد یبهم م ریام یها لب

 یاش را م یصوت یآمد تارها رونیب شیلب ها

انگشتش فارغ .رسد ینم شیلرزاند اما به گوش ها

 شیدالرام پ یها تا موها دیها و نبا دیاز با

آرام تر .رودیفرو م یمشک یتارها ریآرام ز.رودیم

از صورت او  یشتریحاال قسمت ب.زندیکنارشان م

حرارت .کند یم دایدر مردمک چشمانش انعکاس پ

زنگ خطر به   نیاول زندیلباسش باال م ی قهیکه از 

عالئم .معنا شده است یب یخوددار.دیآ یصدا در م



 یاست که فکر م یزیاز آن چ شتریهشدار دهنده ب

کشد و باز هم به او  یخودش را عقب م یکم.کند

 کند؟ یبا او،با خودش چه م دیبا.کند ینگاه م

فضا را در هم  ینیسنگ ستادهیزنگ ساعت ا یصدا

 یشکند و ساعت دوازده شب را اعالم م یم

او  یشدن دالرام به پلک ها داریب دیبه ام ریام.کند

 شانیشدن به نفع هردو داریب نیا.دوزد یچشم م

 ینم یحرکت چیکند و ه یباز هم به او نگاه م.است

 یاو نم یبه همکار یدیام چیه یعنی نیو ا ندیب

 .تواند داشته باشد

کند و باز هم به  یدستش را پشت گردنش حلقه م

لب .شود یم رهیخ شیرو به رو یموجود خواستن

از .ردیگ یآخر را م میکند و تصم یرا تر م شیها

شود و دستش را از فاصله  یخم م.شود یجا بلند م

هنوز .کند یرد م یصندل یکمر دالرام و پشت نیب ی

 ریز گرشیدست د.دستش با بدن او تماس ندارد

است  یتماس کاف نیهم.ردیگ یاو قرار م یانوهاز

و گنگ  جیگ.خمار دالرام باز شود یتا چشم ها



 بایکه تقر یدر حال ریام ریتصو.کند ینگاهش م

در  قایدق.شود یوجود ندارد واضح م یفاصله ا

 نیاول.آغوش او قرار گرفته است یمحاصره 

است او چه  نیکند ا یکه به ذهنش خطور م یزیچ

هم معطل  یلیگرفتن جواب خ ی؟براکرد یکار م

در هم  یو چهره  یفرار یبا نگاه ریام.ماند ینم

 :دهد یم حیتوض

تو اتاق  یایب یتون یم.ستیخواب ن یجا نجایا-

 مهمان؟

که دلش به  یسوال. است ادیگفتن ز یبرا حرف

 نکهیا.است یخوب ی نهیمشتاق است گز دنشیپرس

اتاق بغل  یمنو تا تو یخواست یواضح بپرسد تو م

قاطع   یبله  کیو بعد در جواب  ؟بپرسدیکن

 یکش دارش م یآن  با صدا یاما به جا.ردیبگ

 :پرسد 

 ال؟یپس دان-



دستش  کیحاال .کشد یدستانش را عقب م ریام

او  یقبل رو یقیستون شده و مثل دقا زیم یرو

 یچشم سرخش را به چشمان خمار او م.مسلط است

 :دهد

 جا نیهم ادیب میمستق گمیم.زنم بهش یزنگ م-

دستش را داخل  کی.ندینش یصاف م یکم دالرام

 یم تشانیکند و به سمت باال هدا یفرو م شیموها

 :دارند یموها سر ناسازگار.کند

 واقعا من خوابم برده بود؟-

 :شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 !ینشد داریهنوزم درست ب-

وقت  رید.گذراند یساعت را از نظر م دالرام

 ...او تنها هستند و  یدر خانه  ریاو و ام.است

 ؟یایتا اتاق ب یتون یم ینگفت-

 شانیصورت ها نیفاصله ب.کند یسر بلند م دالرام

در دسترس تر  یلیخ ریام شیحاال ته ر.ستین ادیز



هر .است یکردنش کاف ریدرگ یبرا نیاست و هم

با  یریدرگ.است ادیز یریدرگ یبرا لیچند که دل

 یرگه ها.تر از قبل است نیکه سنگ ریام ینفس ها

چشمان او  یدیسف ی نهیکه در زم یسرخ رنگ

به او  یلحظه ا یکه برا یدهند و نگاه یم نجوال

 یبعد به اطراف داده م یو لحظه ا شودیدوخته م

است  یتنها برداشت نیا.ستیخوب ن ریحال ام.شود

 نشییلب پا یزبانش را رو.که از حاالت او دارد

 ریمشت شدن دست ام یکشد و همزمان متوجه  یم

 :شود یم زیم یرو

مشت شده به خاطر بودن  زیم یکه رو یاون دست-

 من؟

 ایمتفکر است .شود یم کیبه هم نزد ریام یابروها

که از  ییگرما یسخت است ول صشی؟تشخیجد

آورد  یبه سمت صورت دالرام هجوم م شینفس ها

هر چند که لحن .گفتن دارد یبرا یخوب یحرف ها

 :است  یاو جد



 هی یهمه به حالت ها نیکه ا ستیاصال خوب ن-

 ؟یدونست یم نویا.یباش قیمرد دق

آورد و در مقابل نگاه  یدستش را باال م دالرام

با .کند یلباس او را لمس م ی قهی ریام ریمتح

زند و جواب  یآرامش چشمان خمارش را برهم م

 :دهد یم

نبودم که  کیهمه نزد نیا یمرد چیوقت به ه چیه-

 !باشم قیبخوام به حالت هاش دق

 یزند و نجوا م یهم در مقابل چشمان او پلک م باز

 :کند

 !باره نیاول یهست برا یزیهر چ-

شده است و جام  یکند؟ساق یبا او چه م دالرام

سکوت  نیا.دیبگو یزیچ دیکند؟با یشوکران پر م

 :ستیاصال خوب ن

خطرناک  یلیتونن خ یم.مردن تیمردا در نها-

باشه  یمخصوصا اگه چشمشون دنبال دختر.باشن



 یب تینها یکه بدون فاصله از اونا نشسته و ب

 ! اطیاحت

او را  ی قهیزند و با دو انگشت  یلبخند م دالرام

 :کند یلمس م شتریب

اگر چشمشون  یمردن حت یلیاز مردا خ یبعض-

دختر باشه و اون دختر بدون فاصله از  هیدنبال 

 ! باشه اطیاحت یباشه و ب اونا نشسته

داند که چه  یدالرام م.شود یو مات م شیک ریام

دستش . انگار سال هاست که او را بلد است.کند یم

را  ریمس.تا دست دالرام را کنار بزند دیآ یباال م

محکم .ندینش یدالرام م یچانه  ریز.رود یاشتباه م

 :دیگو ینجوا گونه م یول

 هست؟ ؟حواستیکن یم کاریچ  یتو دار-

واضح  ریمنظور ام.زند یباز هم لبخند م دالرام

چپ  یعل یبه کوچه  یعالقه ا چیدالرام هم ه.است

 یخلوت را خطرناک تر م نیجوابش باز هم ا.ندارد

 :کند



 ؟یتو بهم بفهمون شهیم.دونم ینه نم-

او  ی قهی یدست دالرام رو.شود یخم م شتریب ریام

تر از  یجد ریام.دیآ ینم نییشود اما پا یشل م

 :است شهیهم

راه  گهید یول ستیدونستن اصال به نفعت ن-

ندونستن  یکه با همه  یمجبور.ستیهم ن یبرگشت

 !یباش

حاال .ردیگ یو صورت دالرام را باالتر م دیگو یم

نفس  کیاو به قدر  یدالرام با لب ها یلب ها

 :فاصله دارند

 هی یبرا یفکرشم نکن که از حاال به بعد بتون-

 .یلحظه هم نباش

 :کند یآخر رو محکم تر پرت م ریت دالرام

مخصوصا  .من صرف نشده یفعل ها ینبودن تو-

 .ییبودنم تو لیدل یوقت

 یانگار جنگ جهان.ردیگ یجان م.دهد یجان م ریام

او اتفاق افتاده که نه دمش  ینفس ها انیم ییسوم جا



باال  زیم یدستش از رو.مشخص است نه بازدمش

 یدالرام گردن او را م یموها انیو از م دیآ یم

 یدالرام هم باز یبا لب ها یلبش تنها لحظه ا.ابدی

تمام  مهینرا  یباز نیزنگ خانه ا یصدا.شود یم

 گذارد یم

 .است هدست نخورد نهییمقابل آ زیم یرو لیوسا

 یم نییپا یاز طبقه  یزیبلند شکستن چ یصدا

هم مثل  سایپروانه خانم و پر.زند یلبخند م.دیآ

قاب عکس .رود یبه سمت تختش م.ستندین شهیهم

کشد و به  یآن م یرو یدست.دارد یفاطمه را بر م

مادرش چه .شود یم رهیداخل عکس خ ینتیلبخند ز

که  یطیدرشرا یلبخند زدن حت.به او داده بود یارث

 .هم نبود هیگر امکان

 یسر بلند م.خورد یبه در اتاقش م یضربه ا تک

 سایشود و پر یزه دادنش در باز مقبل از اجا.کند

است که  یزیچ نیچشمان سرخش اول.دیآ یداخل م

لباس  یقاب را رو.کند یتوجه دالرام را جلب م

 :دهد یداخل چمدان قرار م یها



 سایپر یکمتر لوس بود مایقد-

و  ندینش یم شیلب ها یرو سایدست پر پشت

دالرام .کند یلرزش نامحسوس آن ها را استتار م

اندازد و با ارامش پلک  یرا پشت گوش م شیموها

 :زند یم

 نیو آخر نیما هم اول.سایپر دهیبه اخر نرس ایدن-

 اومده شیبراش پ طیشرا نیکه ا میستین یآدم

 یچشمانش را به سقف م یلحظه ا یبرا سایپر

 یآرام شود که نم دیبا.ردیگ یم یقینفس عم.دهد

 :رود یبه سمت تخت م.شود

تو خودتت و خود  یزیبر یخوا یم گهیچقدر د-

دونم که از  یندونه من خوب م یهر ک.یدار باش

خونه با اون همه خاطرات مادرت  نیدست دادن ا

 !چقدر برات دردناکه

 یکنسول م زیبه سمت م.کند یبه او پشت م دالرام

هم  یمقابلش فشرده شدن چشمانش رو ی نهییآ.رود



دهد،زبانش اما هنوز هم آبرو  ینشان م سایرا به پر

 :کند یم یدار

وسط .خونه ثبت نشده نیا یخاطرات مامانم تو-

تونه اونو ازم  ینم یقدرت چیه.ذهنم حک شده

 !رهیبگ

 :نالد یم سایپر

 نیا نمونیذاشت ب ینم شدیم دایپ یقدرت هیکاش -

 یتو تهران تو خونه  نجایتو ا.فتهیهمه فاصله ب

 یادت دارم فاصله من ع!من تو کرج.جونت زیعز

 !چند پله باشه نیمن و تو فقط هم نیب

 :شودیدستان دالرام فشرده م انیکرم در م یقوط

هم  کایو آمر ایآس یاالن فاصله .بزرگش نکن-

غم  یساعته زانو هی ریمس هی یتو برا.ستیفاصله ن

 ؟یبغل کرد

 .جدا شدنمون عزا گرفتم یمدل نیا یمن برا-

 یدهد و ادامه م یرا در هوا تکان م شیها دست

 :دهد



خونه شدن  یب متیبه ق میما خونه دار شد نکهیا-

 یاون خونه برا یتو یبر یخوا یتو م نکهیا.شما

بره واقعا  الیکه دان گهیچند روز د نکهیا.  یزندگ

 ؟یکن کاریچ تیامن یب یاون خونه  یتو یخوا یم

از کنار  یکوچک یجعبه .شود یدوال م دالرام

به .گذارد یم زیم یلبه  یدارد و رو یبر م شییپا

 یفکر م سایپر یها ینگران تیاولو

که  یواژه چقدر کم بود وقت نیا تیاهم!ییتنها.کند

 شهیر یسرطان یتوده  کیمعضالت دورشان مثل 

 ترایم یاشتباهات رفتار ترایپدر م یوقت.دواند یم

بابت اشتباهاتش تذکر  الیبود،به دان کردهرا قبول 

خواسته بود تا با  الیاز دان تیداده بود اما در نها

مستقل  یخانه  کی ی  هیته.دیایکنار ب ترایشرط م

مستقل پر رنگ تر  یکلمه .حداقل در مرکز شهر

مدت در گوش دالرام نشسته  نیا یاز تمام حرف ها

 کی تیلبخند زده بود و در نها شهیتلخ تر از هم.بود

زدن  ادیداده بود که با فر یالیآب دست دان وانیل



 یپدرش نشان م تیو حما ترایخشمش را از شرط م

 .داد

لبش .دهد  یرا در داخل کارتون قرار م یاسپر چند

 :دیگو یم یکند و عاد یرا تر م

خونه شدن  یبه ب یربط چیخونه دار شدن شما ه-

 یم دیچون با میما خونمون رو فروخت.ما نداره

بده که همه  یلیخ نیا.مین مقروض بودچو.میفروخت

 !ید یرو به هم ربط م یچ

دو .سابد یم شیپاها یرا رو شیکف دست ها سایپر

روز است که مثل مرغ سر کنده بال بال زده است 

تر از بار قبل در مورد  یو هر بار دالرام عاد

هر چند .کند یدورشان صحبت م ندیاتفاقات ناخوشا

کند  یرا آرام م ساینه پر یعکس العمل عاد نیکه ا

تواند از دردناک بودن اوضاع کم  یو نه م

 دیبود که با یزیاوضاع بدتر از آن چ.کند

کند و  یخودش را بغل م.شود یاز جا بلند م سایپر

 :لرزد یم شیصدا.رود یقدم زنان به سمت او م



هر روز صبح که از خواب پا  یچطور گهیمن د-

 یه.تو رو با خودم مرور کنم یاول برنامه  شمیم

 ادیبا خودم بگم امروز دالرام دانشگاه داره زودتر م

 خونه

 :جنباند یدست م شیصدا بغض

 دیرو تاب سف مینیبش یایچطور منتظر نباشم که ب-

 ابونیبلند وسط خ یتو از مزاحم شاس اطیوسط ح

برق  یو من حرص بخورم که چرا به جا یبگ

سر  یروغن ضیتعومنو گرفته و پسر  یچراغ نفت

 !کوچه بهم متلک انداخته

درشت  یدانه  نیاول.ستدیا یپشت سر دالرام م قایدق

 :ردیگ یاشک راه م

 نجایآمار ا یچه جور.نجایا امین گهید یچطور-

که دوست داره ازت  یرنگ.رمیرو نگ ایاومدن برد

 !رمیرو ازت نگ تیهمون رنگ زینپرسم و بل

 یسر تکان م نهییداخل آ.خورد یدوم سر م ی دانه

 :دهد



 تنگ نشه؟ ایبرد یدالرام دل من چطور برا-

است  یدختر یبه رو نهییدالرام در از داخل آ نگاه

احساساتش در حال جمع بستن تمام  یکه چرتکه 

 دیشا.است یکه حال بدش مسر.بد است یحس ها

کم  یهم از فاصله  دیمنتقل شده شا نهییاز داخل آ

دالرام هم کم کم رنگ هر چه هست چشمان .نشانیب

 اوچرخد در مقابل  یم شیآرام در سر جا.ردیگ یم

 تیهم سنن اما ظرف ایتقرب.هم قدن بایتقر.ستدیا یم

دالرام به .ستین کینزد یبیتقر چیتحملشان به ه

خساست .شده اند ابیچقدر نا.گردد یدنبال کلمات م

 دیدهند تا دالرام نتواند آن طور که با یبه خرج م

 نییرا پا شیصدا.را آرام کند یکودک یهم باز نیا

 :رود یم

 دنیند نجایرفتن ما از ا امدیپ نیاگه بدونم مهم تر-

 یم کیاتفاقات رو به فال ن نیاست تمام ا ایبرد

اشکها رو نداره  نیا اقتیکس ل چیه.رمیگ

رو داشته باشه اصال اشکتو  اقتتیکه ل یاون.سایپر

 !ارهیدر نم



دلش را خرج آرام  یکند و حرف ها یرا تر م لبش

 :کند یم سایکردن پر

 ییایبرد میچه نباش میباش نجایما چه ا-

ما  یروزا نیسخت تر یکه تو ییایبرد.ستین

 قیال ضشمیمادر مر یچیکه ه الینبود،که من و دان

نه درست  ای.آدم دل نبند نیبه ا.زنگ ندونست  هی

 !سایازش دل بکن پر نهیترش ا

صورت  نیاشاره اش را اخطار گونه ب انگشت

 :دهد یتکان م شیها

 یبرا ایبرد.داره اقتتویکن که ل یخودتو خرج کس-

 نیتونه فرد یهاست اما نم نیتر زیمن جزء عز

 .تو باشه یزندگ

 یلب خودش هم م.خورد یخودش هم سر م اشک

 :دهد یانگشتش هنوز هم اخطار م.لرزد

که هست مشغول تر  ینیفکر منو از ا سایپر-

تو خونه  ییخونه و تنها نیمن با دل کندن از ا.نکن

 ینتونم رو گهید نکهیبا ا.امیکنار م زجونیعز ی



 گهید یزایچ یلیبا خ.امیتخت مامانم بخوابم کنار م

که  یزیاون چ.ندارم یچون چاره ا امیهم کنار م

ن حال یا امیتونم باهاش کنار ب ینم یجور چیه

 یکه عذاب شده و ولم نم یوجدان.خراب توئه

افتاد تو سرت من بهش  ایفکر برد یوقت نکهیا.کنه

اون  نیا.من مسبب حال االنتم نکهیا.پر و بال دادم

 !شهیبرام هضم نم یجور چیکه ه یزیچ

 :زند یهق م سایپر

من تحمل تو رو .ستمیشعور ن یمن مثل تو ب-

 !امیکنار نم ایو برد دنیبا نبودن تو ند.ندارم

چون .ستین یا گهید ی نهیچون گز یایکنار ب دیبا-

که  ییاز اونا.خوره یبهم م فیضع یحالم از دخترا

 .کنن یمثل تو فقط فعل نتونستن رو صرف م

 یحلقه م سایو دستش را دور گردن پر دیگو یم

من هم  یبرا ایبرد دنینبودن تو و ند دیگو ینم.کند

 .ندارم یگرید ی نهیمن هم گز یسخت است ول

* 



برد  یآب م ریدستش را ز.کند یاب را باز م ریش

اصال .کند یاش تا عمق جانش نفوذ م یسرد

 یتوده هوا کی.زمستان بود بیزمستان امسال عج

شهرش را در بر نگرفته  یروزها نیسرد ا

 .به سمتشان آمده بود ایسرد دن یتمام توده ها.بود

 رهیاون جا گ.نیآخر ببر نیرو بذار ینهار خور -

 کنه  یر مرو پ نیماش

 یپوزخند م.خواهد صداها را نشنود یم دلش

 شتریفشار آب ب.باال م کشد شتریرا ب ریاهرم ش.زند

کند  یم دایآب حس سر شدن پ ریدستش ز.شود یم

 شیاست که آدم ها یرونیاما باز هم حواسش به ان ب

را در  شانیعالئم سال ها زندگ نیآخر شانیبا تکاپو

 .کنند یخانه پاک م نیا

مشتش پر .رود یآب م ریش ریهم ز گرشید دست

 یسرما نیو صورتش هم از ا دیآ یباال م.شود یم

کند و خودش  یسر بلند م.برد ینامتعارف بهره م

 .ندینش یبه تماشا م نهییرا در آ



دهد  یرا نشان م یدر هم و برهمش دالرام ریتصو

دل .ستیلحظات دل خودش هم آرام ن نیکه در ا

که بدون  ییخانه برعکس شعارها نیکندن از ا

زده بود سخت تر  سایمشت گره کرده در مقابل پر

به  یشتریمشت دوم آب را با قدرت ب.از سخت بود

 یرا هم ب نهییقطرات آب آ.پاشد یصورتش م

 یاتفاق م دیام نیتکرار به ا نیا.گذراند ینم بینص

 شیفضا یکم.متحول شود یحالش کم دیافتد که شا

صورتش  یدرشت آب روقطرات .عوض شود

 ینم تینوبت را رعا.اندازند یراه م یسرسره باز

خورد و  یاش سر م ینیقطره از کنار ب نیآخر.کنند

رود و در تقاطع دو لب  یم شیلبش پ یتا گوشه 

همان نقطه ثابت  ینگاه دالرام رو.شود یم یمتالش

حال و روزش  یمالحظه  یذهنش ب.ماند یم

 یم ادشیرا به  یمردانه ا یاتصال لب ها

خورد و دو  یم نیچشمانش چ یگوشه .آورد

قرار  شیلب ها یو رو دیآ یانگشتش ارام باال م

در  شیلب ها.شود یخارج م تمیقلبش از ر.ردیگ یم



 یچه م انیم نیاعضو ثابت بودند قلبش  یآن باز

 یداغ تر از آش یتند زدن و نزدن کاسه  نیگفت؟ا

 .بود

جا  شیلب ها یرو ریام یلب ها هیثان کیفقط  دیشا

زنگ در خانه زنگ هشدار را به .خوش کرده بود

بود اما دالرام  دهیعقب نکش ریام.صدا در آورده بود

بد  شهیمهران مثل هم.انصراف داده بود یاز باز

 .موقع آمده بود

 یبرا یکه مانع ریزنج یرا به حلقه ها چشمانش

 یبه داخل کارخانه است م ریغ یورود خودروها

بوق را فشار دهد و  دیکه با ستیحواسش ن. دوزد

 ریفکرش درگ. نگهبان را از حضورش مطلع کند

 یروزها ی هیاست که متفاوت از بق یچند روز نیا

 یهفته است که در خانه  کی. گذشته شیزندگ

سه شب اول با حضور . ساکن شده نجو زیعز

شب ها را تا .هم سخت نگذشته بود یلیخ الیدان

خانه  اطیو ح وانیا نیب یپله  یصبح رو کینزد

 یم رونیصبح ها با هم از خانه ب. گذراندند یم



دالرام از  ایآمدند و  یبا هم به کارخانه م. زدند

دانشگاه  یکرد و راه یعوض م ریراه مس انیم

 یچهارم بود که طبق برنامه ها روز قایدق. شدیم

 کشور. مقصد معلوم بود. سفر شد یراه الیدان یقبل

با آن قرار داد بسته  دیکه حم یو کارخانه ا نیچ

سفر و مذاکره  نیداده بود که ا دیام یامیص. بود

 .مرتفع کند یمشکل را حل که نه ول نیبتواند ا دیشا

 یخورد رو بر م یم نیکه به در ماش یضربه ا با

 کیبا . پرسد ینگهبان کنجکاو حالش را م. گرداند

 یاشاره م ریدهد و با سر به زنج یممنون جواب م

. شود یکارخانه م یراه باز و وارد محوطه . کند

 نیدالرام به ا. مشخص است نشیپارک ماش یجا

دو . کند یگذشته فکر م الیکه بدون دان یچهار شب

کرده بود و دو شب بعد  یسپر سایشب اول را با پر

 ییتنها یواقع یدر آن دو شب به معن. ییرا به تنها

 هیبه سا. شدیکه صبح نم ییبه شب ها. برده بود یپ

 یهال خانه؛ به خانه ا یپنجره  یدرخت ها رو ی



خونه داشتن  یوارهاید» یمعن یَمثل ب شیکه برا

 .دکر یرا معنا م« خوردن یمنو م

را به سمت  شیشود و قدم ها یم ادهیپ نیماش از

چند  نیامروز به روال ا. دارد یبرم دیسالن تول

دادن امتحان به دانشگاه رفته بود و  یراروز اول ب

 .است دهیظهر به کارخانه رس یحوال

جنب وجوش کارگران . شود یم یسالن اصل وارد

 یرو یرمق یدستگاه ها، لبخند ب یو سروصداها

با تکان سر و همان شبه . کند یاضافه م شیلب ها

 یکارگرها را م ریلبخند جواب سالم و ظهر بخ

چه خوب که کارخانه از حالت متروکه و . دهد

 .در آمده است لشیتعط

 یچهره . ستدیا یاز سرکارگرها در مقابلش م یکی

است که توجه دالرام را  یزیچ نیخوشنودش اول

از بخش مربوط به خودش  تیکند با رضا یجلب م

که به دستور  ییدستگاه ها نکهیاز ا. دیگو یم

قبل شده به  یدستگاه ها نیگزیجا ینیمهندس نائ

اش بابت سفارشات  یاز خوشنود. شدت مجهزترند



 یدوندگ ادیو دالرام را  دیگو یشرکت ها م یباال

 یو جذب شرکت ها م ریچند روز ام نیا یها

 نانیاطم یبرا ینینائ ریهر چند که نام ام. اندازد

 .است یاز شرکت ها کاف یلیخ

 یم گوش شیبا حوصله به تمام حرف ها دالرام

از او جدا  «دیخسته نباش» کیبا  تیدهد و در نها

زودتر به دفتر خودش  دیداند که با یم. شود یم

 .آنجا منتظرش است یامیص. برود

را  حاتیتوض شیکاغذ رو به رو یاز رو یامیص

که با گرفتن  ییطلبکارها. کند یم انیبا ذکر اعداد ب

که  یآمار. خارج شده بودند ستیاز ل شانیطلب ها

 یبا فروش خانه، خال. ستیکننده ن دواریاصال ام

با  الیدان نیفروش ماش ال،یشدن حساب دالرام و دان

حساب  هیواز طلبکارها تس یتعداد انگشت شمار

 .شده است

 یدهانش قرار م یرا رو فشیانگشتان ظر دالرام

 کهیدر حال یامیص. شود یم رهیخ یامیدهد و به ص



دهد  یکند و داخل سامسونتش قرار م یکاغذ را تا م

 :کند یرو اضافه م حاتیتوض نیا

 یمونده  یتعداد باق نیخانم مهندس من باز هم از ا-

که تو  ییکردم تا اونا هیته ستیل هیطلبکارها 

برگشت  یبرا یهستن و صبر کمتر تیاولو

 .پولشون دارن مشخص باشن

متاسف سر تکان .آورد یم نییدستش را پا دالرام

 :دهد یم

 میتون یم یفقط در صورت دیدون یم یامیص یآقا-

 جهیاون ور به نت الیکه دان میرو برگردون هیپول بق

 !برسه

دهد و بعد  یهم فشار م یرا رو شیلب ها یامیص

 :دیگو یخونسرد م

نداره طلبکارها هم  یلیدل یدونم ول یم نویمن ا-

اش بر نگرده  هیکه سرما یهر طلبکار. درک کنن

 یتو زندان م یشتریعمال پدرتون مدت ب یعنی

 .مونم



دهد و بعد  یهم فشار م یچشمانش را رو دالرام

 :بحث را ادامه بدهد نیکند با آرامش ا یم یسع

 !متوجهم-

روزها را  نیا یکند و سوال تکرار یرا تر م لبش

 :کند یتکرار م

 خوره؟ یحالش چطوره؟ غذا م  -

 فیک یشود و دستش را دور دسته  یخم م یامیص

 :کند یحلقه م

 .خوره که زنده بمونه یم یاونقدر-

دو  یو نگران یدلتنگ. دیآ یدالرام به درد م دل

 یوسط م دیاست که هر بار که صحبت از حم یحس

که  ییاخالق ها یبا همه  دیحم. دهد یجوالن م دیآ

 یلیاست خ زیعز ستیمورد پسند دالرام هم ن

 !زیعز

 مالقاتش؟ میخواد اجازه بده بر یهنوزم نم-

 :شوند یجواب م قاطع



کرده که دوست  دیتاک روزید نیهم! عنوان چیبه ه-

 ژهیو دیشما تاک یبه مالقاتش بره و رو ینداره کس

 .کرد

 :شود یاز جا بلند م یامیص

 د؟ید یم یمرخص یخب به من اجازه -

باز هم . دهد یساعدش فشار م یاش را رو یشانیپ

ساعت بعد از رفتن  کی نیتمام ا. از قبل شتریب

نه ذهن آشفته .گذشته است وهیش نیبه هم یامیص

 یخواب یتمام ب نیگزیاش آرام گرفته؛ نه خواب جا

 یرا دارد که هر قدم یحس کس. شده است شیها

دارد دو قدم بزرگ به  یبه جلو بر م یکه به سخت

با آمار و  یامیهر بار حضور ص. دارد یعقب برم

هر بار . کند یم شتریحس را ب نیاطالعتش ا

است و دالرام  نیاما سنگ یمنطق یامیحضور ص

از قبل  شتریب نباریا ینیسنگ نیکند که ا یحس م

فقط  الیدان یخال یجا ستیانگار قرار ن. وزن دارد

نبودنش در . اش در خانه مختص شود ییدر تنها

 .کند یتر م نیدالرام را سنگ یهم شانه ها رخانهکا



 یاش را م یبا منش ریصحبت کردن ام یصدا

 یم. ردیگ یسراغش را م ریشنود که ام یم. شنود

دلش . دهد یحضورش را اطالع م  یفهمد که منش

شود و لحظه به  رهیخواهد سر بلند کند؛ به در خ یم

رحم  ایرا که دن یتنها فرد نیحضور ا یلحظه 

ها در  نیاما تمام ا. ندیگذاشته بب یباق شیکرده و برا

 یدالرام سر بلند نم. ماند یم یحد خواستن دل باق

 .کند یبا تک ضربه در اتاقش را باز م ریکند و ام

. فهمد یاو را م یمتوقف شدن قدم ها یا لحظه

. شودیبه سمتش بر داشته م شیبعد قدم ها یلحظه ا

هم  طیشرا نیو دالرام با هم ستدیا یسرش م یباال

کند و باز هم سر  یوزن نگاهش را حس م ینیسنگ

 یکم. موشک میقا یباز کیمثل . کند یبلند نم

 ریعطرتلخ ام یبو. عاشقانه تر یدلچسب تر؛ کم

تر  کیمنبع باز هم به او نزد.کند یرا پر م مشامش

 یدلش بساط ب. ردیگ یدالرام لب به دندان م.شودیم

شب دو  کی یخاطره . اندازد یبه راه م یابیح

 .کند یم ینفره را در ذهنش تداع



 :شود یمردانه اش در کنار گوشش نجوا م یصدا

 دارن؟یب نقدریخواب هم یآدما یهمه -

لبخند . شود یدندانش فشرده م ریز شتریدالرام ب لب

 یخودش را جا و دالرام سر بلند م یهم، زورک

 ریهمان طور نشسته چشمانش تا چشمان ام. کند

. باز هم کم است نشانیب یفاصله . روند یم شیپ

دو نفره  ییکم و تنها یتجربه ثابت کرده که فاصله 

او  تجز به جز صور ریام. دارد یجیشان چه نتا

تفحص  انیدالرام در م. گذراند یرا از نظر م

 :زند یچشمان او لب م

خودشونو به خواب  ستنیخوب ن یآدما وقت یهمه -

 !زنن یم

و  کند یصورت او رها م ینفس داغش را رو ریام

 :کند یزمزمه م یجد

 ؟ هیراه خوب شدن تو چ-

 :دهد  یمظلومانه سر تکان م دالرام



اما االن . کنم یبهش فکر نم ادیخوب شدن؟ من ز-

و من اصال  الیلحظه که نه بابا هست و نه دان نیا

 !بودن تو خوبه ستمیخوب ن

کنند و دالرام باز هم  یدو دو م ریام یها مردمک

 :دهد یادامه م

 کمی یکه شب تولد بابام کرد ینیب شیاون پ شهیم-

 یکه تنها رسهیم یروز هی یگفت ادتی.یبد رییتغ

 .یمن هم نباش دیشا ستیکس ن چیتنهام ه

 :دهد یکند و باز هم صادقانه ادامه م یم مکث

 شهیم! من هستم؟ یبگ یجملتو اصالح کن شهیم-

من جا  یزندگ یهمه نبودن ها نینبود تو وسط ا

 !ره؟ینگ

از هر بار  شتریب شیابروها. ستدیا یصاف م ریام

 یمنجمد م شیخون درون رگ ها.شود یدر هم م

 نیاز ا شتریحالش ب.دیآ یبه جوش م یشود و به آن

 یسونام کی هیشب دیشا.است ییایمیش راتییتغ



کلمه  کی شیهر چه هست در تمام حالت ها.بزرگ

 !انصاف یب. شود یدر ذهنش پمپاژ م

 یبار دوم، پشت سر دالرام را لمس م یبرا دستش

 یچسباند و قاطع م یسر او را به شکمش م. کند

 :دیگو

 یحت. من هستم دالرام فتهیبشه هر اتفاق ب یهر چ-

 !که من نباشم یبخوا یروز هیاگه تو 

 یبا آرامش چشم م نباریا.بندد یچشم م دالرام

 .کند یتمام وجودش را پر م ریعطر ام.بندد

دهد و  یداغش فشار م یشانیپ یدستش را رو پشت

ثابت  شیروبرو یخطوط جزوه  ینگاهش را رو

 یبرا ییدستش آنقدر داغ است که جا.دارد ینگه م

 یقطره .گذارد ینم یشانیپ یدرک حرارت باال

حاد است  یسرماخوردگ نیا یایکه از مزا یاشک

 یاشک را پاک م.ردیگ یچشمش راه م یاز گوشه 

نه  دشید.دهد یهم فشار م یرا رو نشکند و چشما



شود بلکه خطوط جزوه   یتنها واضح تر نم

 .شوند ینامفهوم تر م

 یلبه  یبرد و گردنش را رو یرا عقب م سرش

قرص  یبسته .دهد یکاناپه قرار م یپشت

 یخورده  میآب ن وانی، تب برو ل یسرماخوردگ

اگر بحث خواب .کند یکنارش نگاهش را ثابت م

قرص نبود  نیاز خوردن ا یناش یجیو گ یآلودگ

قرص  نیداد که خودش را مهمان سوم یم حیترج

که جز به جز  ییباال رتحرا نیا.بسته کند نیا

قابل تحمل  ریوجودش را در برگرفته است کم کم غ

 یقرار م شیران پا یحال جزوه را رو یب.شود یم

 یدو کلمه .کند یدهد و به سر فصل آن نگاه م

محاسبه  یب.کند یم یدهن کج شیفصل سوم به رو

جزوه  نیا انیهم مشخص است که پنج فصل تا پا

اطالع داده بود و  ریبه ام روزیاز د.مانده است

 یبرا یامروز را در خانه مانده بود تا زمان کاف

 مهین شبیکه از د یضیمر نیا. خواندن داشته باشد



اتفاق  نیتر ینشدن ینیب شیکرده بو؛پ رشیشب درگ

 .بود

 یآتش گل کرده  انیاز م یخنک مینس ریام ادی با

 ادیحال لبخند زدن ندارد اما .گذرد یوجودش م

 یندیلبخند هم تکرار خوشا یب یحت روزید یآور

 .است

 یهمان. و بودنش مثل همان رحمت خدا است ریام

. بندد یحکمت م  یخدا درها را ازرو یکه وقت

 ینفس داغش رو.بودنش حکم همان در باز است

 یم ییگر گرما یو تداع ندینش یرتش مپوست صو

وجودش  ریبه ام یکیشود که هر دوبار بعد از نزد

 ریام روزیکه د ینانیاطم ادیاز .را در برگرفته است

 یعضله ها ریام یشگیبودن هم ادیبود از  ادهد

 یلبخند نباریشوند و ا یم کیسست صورتش تحر

را بر  وانیشود و ل یخم م.زند یاز اعماق وجود م

قرص بکند  یبه بسته  یآنکه توجه یب. دارد یم

حاال عالوه بر تب .خورد ینفس م کی؛آب را 



 یهم  درجه  یگریتب د یاز سرماخوردگ یناش

 .حرارت بدنش را باال برده است

جزوه را در .گرداند یبر م زیم یرا رو یخال وانیل

 امیپ.دارد یرا بر م یکند و گوش یکنارش رها م

و وارد  ردیگ یم دهیخوانده نشده  اش را ناد یها

است  نیآف ال.شود یم ریمربوط به ام یصفحه 

 :کند یم پیحال  تا نیاما با ا

 حل شد ؟ یاوضاع چطوره؟مشکل بخش بسته بند-

صفحه  یباال نیآن ال یکلمه  هیاز چند ثان کمتر

خورد اما بر خالف  یم کیدو ت امیپ.شود یحک م

دالرام متفکر .شود یارسال نم یتصور دالرام جواب

قفل کنار .دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها

خاموش  یگوش یصفحه .دهد یرا فشار م یگوش

بر نگردانده  شیرا به سر جا یهنوز گوش.شود یم

 یقبل از آهنگ آن لب ها یگوش یبره یکه و

که محصول  یدالرام را مهمان لبخند یبرجسته 

شود  یار متماس برقر.کند یتماس است م نیا

 :زند یمکالمه را م نیدالرام است که استارت ا



مثل من خوش شانس باشن و با  رایمد یاگه همه -

روز آنتراک حال و روزشون مثل من بشه دوبله  هی

 .باال رهیم یکنن و راندمان بازده یکار م

کند و با تعجب و  یسکوت م یلحظه ا یبرا ریام

 :پرسد یم تیجد

 ؟یسرما خورد-

کاناپه  یخندد واز سمت راست رو یرمق م یب

 :کشد  یدراز م

 !فعال که انگار سرما منو خورده-

 :دهد یتوجه به لحن شوخش جواب م یب ریام

 !؟یتب دار-

جلوه  یکند حالش را عاد یم یباز هم سع دالرام

 :بدهد

 گم؟یم ونیمگه دارم هذ-

 شته؟یپ یک-



اخطار دارد که دالرام  یبه حد ریام یجمله  نباریا

دهد دست از تالش کاذبش بر  یم حیترج

کند و با  یجا به جا م شیبازو یسرش را رو.دارد

 :دیگو یممکن آرام  م یصدا نیگرفته تر

 !تنهام-

 ینم.چدیپ یدر گوشش م ریام یپوف کالفه  یصدا

 زیجنتلمن همه چ نیتواند انکار کند که از توجه ا

در کارش  ییظلوم نمااما م.تمام لذت نبرده است

 :کند یعوض م انهیبحث را ناش.ستین

و جواب  یدیسوال پرس یهمه با بد اخالق نیا-

 یسوال در اوج خوش اخالق هیاونوقت من  یگرفت

مشکل !ستیفکر نکن حواسم ن.یجواب نداد دمیپرس

 حل شد؟ یبخش بسته بند

 ؟یمصرف کرد یدارو چ-

تعجبش را به زبان .کند یساکتش م ریام یشاک لحن

 :آورد یم



تب دارم که اونم با قرص  کمیمن فقط  -

 .نییپا ادیو تب بر کم کم م یسرماخوردگ

را که به باال  ریلب ام یتواند گوشه  یم راحت

 :شده تصور کند دهیکش

مقدارش که کامال از لحنت -

هم اونقدر انواع مختلف  یسرماخوردگ.مشخصه

خودت  یکه توبرا یدو تا قرص نیداره که با ا

 .حل نشه یکرد زیتجو

 :دهد یسر تکان م دالرام

 کنم؟ کاریچ یگیم-

 یم یقبل از جوابش در گوش ریام یقدم ها یصدا

 :چدیپ

 فعال دست و صورتتو با آب ولرم بشور تا بعد-

 بعد؟-

 اونجام گهیساعت د میتا ن-



 یباز لباس دالرام رو ی قهیرا از  یگوش دکتر

د و بدون آنکه به او نگاه کند ده یاش قرار م نهیس

در  ریام.دهد یبه تپش قلبش گوش م یا هیچند ثان

فرو کرده و دست  بیدستش را در ج کی کهیحال

در کنار بدنش مشت شده با چند قدم فاصله  گرشید

 همدر  یبه نوع متفاوت شیابروها.است ستادهیا

 .است

گوشش  یرا از رو یگوش یعجله ا چیه یب دکتر

 دیجد روسیو یآشنا یدارد و کوتاه جمله  یبر م

 را به

 رینوشته شده را به سمت ام ینسخه .آورد یم زبان

 .کند یگرم را اضافه م عاتیو سفارش ما ردیگ یم

کند و دالرام با  یم ییدکتر را تا دم در راهنما ریام

 یمشغول م راهنشیپ یدکمه  نیبستن باالتر

 یفهمد اما سر بلند نم یرا م ریشدن ام کینزد.شود

 یهمه در هم بودن او را نم نیا.کند

 یحاد یآنقدر ها هم مساله  یسرماخوردگ.فهمد

 همباز  ریام.ناراحت باشد نیاز ا ریالبته اگر ام.نبود



دالرام چشمانش را به  نباریشود و ا یتر م کینزد

دو  یکاناپه رو یجلو.دهد یاو م یحرکت پاها

 یاو م یرا رو نشیو نگاه سنگ ندینش یزانو م

کند و اخم چهره  یدالرام ناچار سر بلند م.اندازد

 یسر تکان م یسوال. گذراند یاش را از نظر م

 :کند یقاطعانه شروع م ریام.دهد

اون  یعنی.هستم یعنی.هستم شهیمن هم گمیم یوقت-

زبونت  ینداره که رو نویتنهام مجوز ا یکلمه 

هر چند که اول .من استاد کوتاه کردن زبونم.بچرخه

 .کنم یدم بعد عمل م یم ماتومیاولت

را پشت  شیپرد  و موها یدالرام باال م یابروها

مشخص شده  ریام یناراحت لیحاال دل.زند یگوش م

 :است

 یخشن شد-

 :دهد یسر تکان م دیبا تاک ریام

 شترهیب زایچ یبعض یمتاسفانه خشونتم رو.هستم-

 :خندد یناز م دالرام



 منم خبردار بشم ؟بگویمثال چ-

 کی.دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

دهد و خودش  یکاناپه قرار م یلبه  یدستش را رو

 :کشد یبه سمت او م یرا کم

خبر دار کردنم هم مثل زبون کوتاه کردنم -

 ؟یکن یامتحان م!خاصه

لبخند .کند یدر سکوت نگاهش م هیچند ثان دالرام

 :دیگو یبا آرامش م یزند ول ینم

 یشانس ها دمیم حیاگرحق انتخاب داشته باشم ترج-

 نکهیمثال ازت بپرسم چرا با ا.امتحان کنم گموید

تو وجودت  یزیچ هی یهست شهیکنم هم یحس م

همه ناشناخته  نیچرا ا!ده؟یهست که دور نشونت م

 ؟یا

ناپه در کا یلبه .کشد یخودش را کامال باال م ریام

 خینگاهش را م.ندینش یدالرام م یجوار پاها

برخالف تصور دالرام از .کند یچشمانم دالرام م



داشته  یانگار از قبل آمادگ.خورد یسوال او جا نم

 :کند یزمزمه م. است

من سال هاست که .خودمم ناشناخته ام یمن برا -

اونقدر اتفاقات .خودم مبهمم یخودم هم برا

شفاف  یبرا یوحشتناک واضح دورم بوده که وقت

 .خودم نداشتم یساز

 متیدهد با مال یبزاق دهانش را قورت م دالرام

 :دیگو یم

 یمن اونقدر محق هستم که از اون اتفاق ها-

که اونقدر پر رنگ بودن  ییواضح، بدونم؟از اونا

 !خودت کمرنگ کردن یکه تو رو برا

کشد و نفس از  یبه صورتش م یکالفه دست ریام

 :دهد یم رونیبرجسته اش ب ی نهیحجم س انیم

 .یمتاسفانه هست-

اظهار  نیا.پرد یدالرام از جواب او باال م یابروها

شده وصله  انیب دییتا تیکه به ن یتاسف در کنار فعل



فعل  نیرا در هم دنشیتمام نفهم.است ینا جور ی

 :دیگو یگنجاند و ساده م یم

 !ریفهمم ام ینم-

 یتر م رهیها ت یباز هم مشک.کند ینگاهش م ریام

 یرگیدالرام را پشت ت یباز هم مردمک ها.شنود

 :گذراند یشان جا م

 یبرا.ستیتو کارت ن دنیخوشحالم که فعال فهم-

فقط  ادهیز دنیفهم یوقت برا.عجله نکن دنیفهم

 !قبلش تونسته باشم خودمو بهت بفهمونم دوارمیام

باز چشمان تب دارش گنگ .فهمد یباز هم نم دالرام

 یچشمان او به سخت یاز جاذبه  ریام.کنند ینگاه م

 یحاال صدا.شود یاز جا بلند م نیسنگ.کند یدل م

 :او هم دو رگه است

 ای سایتو هم زنگ بزن پر رمیداروهاتو بگ رمیم-

 .شتیپ انیشبو ب تیاون دوست دانشگاه

در .کند یرا نگاه م در سکوت دور شدن او دالرام

تنها .عاجز شده است ریام تیپازل شخص دنیچ



مرد پر ابهت  نیا نکهیا.است نیداند ا یکه م یزیچ

 .را دوست دارد

قدم .زند یم رونیجون ب زیعز یاز در خانه  ریام

 ای.حالش دگرگون تر.محکم تر و بلند ترند شیها

 دیبا ایبرود  شیبا دالرام پ نیاز ا شتریب دینبا

ذهنش از فکر .کند دایمدارک محق بودنش را پ

 ی نهیاست اما گز یاول فرار ی نهیکردن به گز

 .ممکن جلوه کرده است ریدوم هم تا االن غ

 چیو انگشتانش با قدرت سوئ ندینش یفرمان م پشت

را  شهیماه ش ید یتوجه به سرد یب.چرخاند یرا م

را دور فرمان قفل  گرشیدهد و دست د یم نییپا

 دهیبه پدال گاز نرس شیپا.کند یسر بلند م.کند یم

به  رهیخ نشیداخل ماش ایبرد.شود یمتوقف م

 .اوست

چشم ها  نیدوئل ب.شود یها به هم دوخته م نگاه

از نبرد به  شتریانگار ب.افتد یزود اتفاق م یلیخ

به .شود یم رهیخ ایبه برد ریام.دنبال خواندن همند

نبودن  نیبه ا.داند یاز او نم چیکه ه یمرد نیا



بارها از نبودن  الیدان نکهیبه ا.کند یفکر م شیها

مشکالت  ازچند روز قبل  قایدق ایبرد بیعج

کند و  یم کیچشمانش را بار.کارخانه  گفته بود

واضح  راتییبه تغ یتیاهم.کند یباز هم نگاهش م

شب  ادی یداشت وقت یتیچه اهم.دهد یظاهرش نم

 نیا یکینزد ادی.در ذهنش تصور شده دیتولد حم

کمر دالرام باال و  یکه رو یدست ادیمرد به دالرام 

دالرام  صورت یکه رو ییشود،چشم ها یم نییپا

حاال . چدیپ یم نهیس انینفسش در م...و  دیخند یم

به   میمرد بعد از مدت ها برگشته و ظاهرا مستق نیا

 شود و رگ یفکش سخت م.سراغ دالرام آمده است

منطقش .شود یم شهیاش سبز تر از هم یشانیپ

 یگاهیجا چیاو ه.گذارد یاعتراض نم یبرا ییجا

 نیاست که ا یحال در نیدالرام ندارد و ا یدر زندگ

 کیپر رنگ تر از  دهیاز راه رس یپسرعمو

دالرام محکم  یرا در زندگ شیپا یپسرعمو جا

فرمان عرق  یکف دستش رو.کرده است

 یبا چهره ا.کند یپدال گاز را لمس م شیکرده،پا



 ییگذرد و تمام آشنا یم ایبرد نیاز کنار ماش یعاد

 یم.کند یبوق کوتاه خالصه م کیاش را در زدن 

 .خواهد یدلش فقط ماندن م کهیرود در حال

را بدرقه  ریچرخد و ام یشانه م یاز رو ایبرد نگاه

مرد  نیحاال از ا.است ریمقابل ام یاو نقطه .کند یم

 .داند یم ادیز

 یدهد و منتظر م یخانه را فشار م زنگ

 :خورد یرمق به گوشش م یدالرام ب یصدا.ماند

دورتر بود  نجایداروخانه از ا یقبال ها فاصله -

 !انگار

 !باز کن دالرام-

شود نشان از تعجب او  یکه برقرار م یسکوت

قرار  یشود و صدا یدر باز م یبعد از کم.دارد

 .شود یبلند م شیبر سر جا فونیگرفتن آ

 یکند و وارد خانه م یدر هال را باز م ایبرد

 یکردن دالرام دور م داینگاهش به دنبال پ.شود

 یو بسته ها زیم یرو یجزوه .ندشیب ینم.زند



 یدالرام م تیاز وضع یعیقرص اطالعات سر

دارد و به سمت  یرا به جلو بر م شیقدم ها.دهد

 تیکه به لطف اپن نبودنش محدود یآشپزخانه ا

 .رود یکرده م جادیا دنید یبرا

 یم یرا در حال آب کردن کتر دالرام

 یسرعت العمل م دنید یچشمانش برا.ندیب

دالرام .شود یسالمش دلتنگ و خسته ابراز م.رندیگ

 یلحظه ا یبرا.اندازد یبه سمتش م یینگاه گذار

که  یلیبیو س شیر.کند یصورتش مکث م یرو

را  ایبرد ی غهیبار صورت هفته ت نیاول یبرا

 مین کیکه با  یمتعارف ان یالغر.پوشش داده بود

. شود یمکث م نیآمد باعث ا ینگاه هم به چشم م

گاز  یرو یو  با قرار دادن کتر ردیگ ینگاه م

 :شود یخانه مشغول م یمیچهار شعله و قد

 !یخوش اومد.سالم -

است که احتمالش  یزیهمان چ ییخوش آمد گو نیا

است که به  یواژه ا نیاول.یدلخور.داد یرا م

داشتن  یچقدر برا هیرسد و دالرام مثل بق یذهنش م



 یباق یچند قدم فاصله .خصلت محق هستند نیا

کند و حواسش در  یپر م یعجله ا چیه یمانده را ب

 یده یبه رنگ پر دهیچیهمه افکار در هم پ نیا انیم

 :صورت او هم هست

 تو ؟ یخوب-

دهد و در  یهم فشار م یرا رو شیلب ها دالرام

خودش به قصد خروج به سمت در  کهیحال

دهد و  یسر تکان م نانیرود با اطم یآشپزخانه م

 :دیگو یم یعاد

 ارمیب ییتو هال برات چا نیبش!آره چرا بد باشم؟-

 !هوا سرده

 یبو بیترک.کند یدالرام توقف م یدر دو قدم ایبرد

دالرام را  یشامه  ایبرد یشگیو ادکلن هم گاریس

کند که  یکند و دالرام با خودش فکر م یپر م

 یاز الغر شتریب بتیمدت غ نیدر ا ایبرد راتییتغ

جز به جز صورت  ایبرد.صورتش است یو موها

 یلیخ.دلتنگ است.گذراند یدالرام را از نظر م



 یقرار م تیاو را در الو یاما رفع دلخور.ادیز

 :کند یراه دالرام را سد م.البته اگر رفع شود.دهد

 دالرام میحرف بزن دیبا-

 :پرسد یم یعاد.کند یسر بلند م دالرام

 افتاده؟ یدیاتفاق جد ؟مگهیچه حرف-

 :خندد یناباور م ایبرد

دم در خونتون و  امیم میمستق یوقت.دونم واقعا ینم-

کنه و  یاز شماها در خونه رو باز م ریغ یکی

خونه  رمیم یوقت دیرفت نجایهفته است از ا هی گهیم

نظر  گه،ازیخودمون و مامانم از اوضاعتون م ی

 !ست؟یاتفاق ن نایتو ا

 یزند و از کنارش رد م یرا دور م ایبرد دالرام

 :شود

مثل .هم اتفاق گهید یزهایچ یلیاز نظر من خ-

 تیمسول یب یشدن آدم ها دیناپد



کند و  یفرو م شیدستش را داخل موها کی ایبرد 

 یعاد یدلخور کیاز  شتریدالرام ب.کشد یمحکم م

کند که  یو باز هم با خود اعتراف م.دلخور است

 حق دارد

 یو جزوه اش را رو ندینش یکاناپه م یرو دالرام

تک تک حرکاتش را  ایبرد.دهد یقرار م شیپاها

خشک شده اش  یبا زبانش لب ها.کند یم یحالج

 یبه سمت او مکند و  یاز سرما را تر م

ادامه  یموش و گربه باز نیظاهرا امشب ا.رود

 .داشت

 یشرط عقل  است که کاناپه .رود یسمت او م به

کنارش انتخاب  یکاناپه  یاو را به جا یرو به رو

 .کند

که  دهدیم یو تمام توجهش را به دالرام ندینش یم

جمالت را سبک .مشغول ورق زدن جزوه اش است

با کدام جمله شروع کند؟چطور  دیبا.کند یم نیسنگ

کارها  یدالرام را به گفتن وادار کند؟امشب همه 

 :سخت شده است



 دالرام؟ نیمنو بب-

کند و منتظر  یسر بلند م یسرسخت چیه یب دالرام

 یبه دور دهانش م یدست ایبرد.کند ینگاهش م

 :کشد

افتاده  و من  دایکه جد ییبا اتفاق ها تیاالن اولو-

 یت شدن از زبون مامانم ازش مورشکس هیدر حد 

کنار منم  میرو هم که بذار نمونیبحث نسبت ب.دونم

 یمدت نیا یحق دارم بدونم تو.اون کارخونه ام ریمد

 ندارم؟.سر اون اومده ییکه نبودم چه بال

فرستد و لبخند  یرا باال م شیاز ابروها یکی دالرام

 :زند یم

 یکارخونه ها م یرایدونستم مد یمن نم.چه جالب-

 یهر چ الیخ یب.خبر بذارن و برن یتونن ب

 .تهیو مسئول تیریمد

چه .دهد یهم فشار م یچشمانش را محکم رو ایبرد

 هیبدهد؟چطور نبودنش را توج دیبا یجواب

مجبور به  طیشرا.نرفته است دیکند؟چطور بگو



نگاهش را به .کند یچشمانش را باز م.رفتنش کرده

 :دیگو یدهد و شمرده م یم شیپا یجلو

تلخ  نقدریا شهیم.دارم  لیکار خودم دل یمنم برا-

 .میادامه بد میتون ینم ینجوری؟اینباش

تنها   ضتویتو مادر مر نکهیو؟ایچ! میادامه بد-

من و  نکهیا ایمگه ادامه دادن داره؟ یو رفت یگذاشت

در  حیتوض هی قیعموتو هم ال یچیکه ه الیدان

 ؟یمورد رفتنت ندونست

 یدالرام ب.شود یدر هم م ایصورت برد بالفاصله

 :دهد یادامه م تیاهم

 یلیچطوره در مورد کارخونه  که تا مرز تعط ای-

بابا طبق همون ثبت  یورشکستگ.رفت بگم

 ....و  یبود دهیدفترش د یکه تو تو یسفارش

درشت تر شدن  یبرا ییکه جا یبا چشمان ایبرد

شود که با آرامش  یم یصورت دالرام خیندارد م

دالرام .شمارد یمدت را م نیا یتک تک فاجعه ها

جز گوش کردن  یچاره ا ایو برد دیگو یباز هم م



 کی ریحس تعب ایدهد و برد یدالرام ادامه م.ندارد

   شسخت یو روزها دیدالرام از حم.کابوس را دارد

 ایبه نام وجدان در ناخودآگاه برد یزیو چ دیگو یم

 :شود یپژواک م

 تقاص...تقاص ...تقاص-

* 

است که  قهیاز ده دق شتریب دیشا نشانیب سکوت

ها را گفته و خودش هم  یدالرام گفتن.برقرار است

انگار مرور .خودش است یها فیتعر ریدرگ

 الیاز دان ریبه غ یمدت با کس نیاتفاقات ا یدوباره 

  ایاما برد.عمق فاجعه را پر رنگ تر کرده است

ورود هم متفاوت تر  یلحظه  یایاز برد یحت

 یلب ها.ستیناباور مشخص ن ایشوکه است .تاس

حرف  ریدهد تا دالرام تاث یپلمپ شده اش اجازه نم

 یدالرام سرش را به سمت راست م.را بفهمد شیها

 یافتاده ب نیزم یرو شیجزوه اش کنار پا.چرخاند

 یپوزخند.باشد دهیانکه فصل سه آن به چهار رس



 یرا خطاب قرار م ایبردزند و در همان حال  یم

 :دهد

نبودن  نیدر مورد ا یحیتوض هی یخوا یتو نم_

 ؟یبد تیو طوالن بیعج

 :چرخاند یسرش را به سمت او م.ردیگ ینم یجواب

 ؟یبدهکار هیبه زن عمو و بق یکن یفکر نم انایاح-

 یشود و دالرام به جواب یسخت م ایبرد ی چهره

 .باشد یتواند عاد یکند که نم یم یفکر م

 بدم یحیتونم فعال توض ینم_

 :شودیصدا دار م پوزخندش

 ادامه داره؟ یفعال تا ک نیا-

 :شود یمشت م شیزانو یرو ایبرد دست

 !نمیکه عمو رو بب یتا زمان-

 یدر هم او پلک م یچهره  انیدر م دالرام

 نیساده تر نیا.به بابا مربوط است اینبودن برد.زند

 .حدس ممکن است



سوال  نیکردن دالرام با ا فکر شتریاز ب ایبرد

 :کند یم یریجلوگ

 ...نا ریام_

 :کند یم لیتکم یرا به سخت ینینائ 

 داشت؟ کاریچ نجایا ینینائ ریام-

توند به قدر شاهنامه جواب  یسوال م نیا خب

مدت ها بود که حضورش سوال  ریام.داشته باشد

 شانیزندگ یها یاز گرفتار یلینبود جواب خ

نفسش . ردیگ یم یقینفس عم ریام ادیدالرام با .بود

 یرا م لیسال تحو یلحظه  یعود دود شده  یبو

 :دهد

 کاریکنم با اوضاع من مشخصه که چ یفکر م-

 .داشت

 کجا رفت؟-

 .رهیمنو بگ یداروها-



دالرام استمرار .شود یمقدمه از جا بلند م یب ایبرد

 :گذارد یصورتش را از نظر م یاخم رو

 ؟یریکجا م-

 کرد؟ زیتجو یدکتر برات چ یدون یم-

دهد و نام داروها را  یسر تکان م دیبا ترد دالرام

 زیم یرا از رو چشیسوئ ایبرد.اورد یبر زبان م

 :زند یچنگ م

زنگ  ریبه ام امیتا م.رمیداروهاتو بگ رمیم.خوبه -

 یبالشت و پتو بذار رو هی.برنگرده گهیبزن که د

 .خواب من یکاناپه برا نیهم

 :دهد یجواب م یجد دالرام

 !گرده یبر م گهیاالن د ریام-

انگار .گذارد یهم م یچشمانش را از درد رو ایبرد

 :کار را تکرار کند نیامشب قرار است بارها ا

 ینداره اون آدم دنبال کارا یمن هستم لزوم یوقت-

 !تو باشه



 :آورد یاعتراضش را راحت به زبان م دالرام

 نیکنن که که ا یاستفاده م یادم یاون رو برا-

که  یریهمه معرفت به خرج نداده نه  ام نیمدت ا

... 

 :دهد یم رونیکلمات را با حرص ب ایبرد

من از حاال به بعد .به گذشته ندارم یدالرام من کار-

 !کن یادم دور نیاز ا.که خودم هستم گمیرو م

 یسرما کیمثل .شود یدالرام خشک م نگاه

زدن آمده و  خی یکننده که تنها برا ریغافلگ

 :کند یم لیو جمله اش را تکم ندیب یم ایبرد.بس

 دیباشه تو با ایمرد دن نیاگه مردتر یاون آدم حت-

 .یازش دور باش

 یماند و به سمت در م یجواب او نم منتظر

شود  یم دهیبسته شدن در هال که شن یصدا.رود

 یرا لبه  شیدست ها.دیآ یدالرام به خودش م

گذارد و  یآن ها م یرا رو وزنش.گذارد یکاناپه م

کند داخل  یحس م.کشد یخودش را به سمت جلو م



حاال عالوه بر .افتاده است ریاز ندانستن گ یحباب

تناقض  نیبدتر از همه ا.فهمد یرا هم نم ایبرد ریام

مرد  نیاز مردتر دیچرا با نکهیکند ا یرا درک نم

 یحت.دهد یسرش را محکم تکان م.کند یدور ایدن

را  یگوش.رود یافکارش عقب نم یذره ا یبرا

به .ردیگ یرا م ریام یزند و شماره  یچنگ م

 یفشار م یشانیپ یمحض الو گفتن او دستش را رو

 :دیگو یشرمنده م یکم ودهد 

 گهید.گرفتن داروها رفت یبرا ایبرد.ریببخش ام-

 تو زحمت نکش

خشک تر  یبا لحن ریسکوت و بعد جواب ام یکم

 :قبل بر زبان آورده ی هیکه چند ثان یاز بله ا

 یاک-

کند اما  ینم دایگفتن پ یبرا یگرید زیچ دالرام

 :شنود یم یرا داخل گوش یزن یصدا

 .داروهاتون آماده است جناب-



تمام  یاندازد و به اندازه  یرا درون قفل م دیکل

. گذارد یگذشته خسته،پا در خانه م یروزها

خانه  یکه پشت پنجره  ندیب یم یمادرش را در حال

حامد در  ادگاری حیتسب. اش نشسته یصندل یرو

 اطیدستش دانه انداخته و نگاهش را به ح انیم

 یم زانیخانه آو یکتش را به جا لباس.سرمازده داده

 یمتوجه  اطیکند چطور از داخل ح یفکر م.کند

پنجره نشده و چطور حاال  نیحضور مادرش پشت ا

چرخد؟جواب هر دو سوال  ینگاه مادر به سمتش نم

مادر و دل  دنیند یفکر مشوشش برا.داند یرا م

مقدمه اش ،از برگشتن  یب بتیمادر از غ یگرفته 

 قابلکه  ستین ییزهایو باز هم نماندنش چ روزشید

 یسالم خسته اش را بلند اعالم م. درک باشد

هم که شده  یلحظه ا یکند برا یم یسع.کند

داند و چه ها بر سرش  یفراموش کند که چه ها م

جون  زیعز یخانه  شبیفراموش کند که تمام د.آمده

 یبودن دالرام را درک کرده و ب داریب.دهینخواب

 دیام ایکه برد ییها یتاب یب.دهیاو را د یها یتاب



اش  یدارد که فقط به خاطر مشکالت خانوادگ

ها  یتاب یب نیدر وجودش ا ییهر چند که ندا.باشد

 ریدختر به ام نیا شیبه گرا یتا قسمت یرا کم

 یچراغ سبز را م یچراغ قرمز ذهنش جا...ینائ

 .از چراغ زرد باشد یخبر یآنکه حت یب ردیگ

 یب.داند ینه ،نم ایجواب سالمش را داده  مادرش

ها کند  دیها و نبا دیبا نیا ریآنکه خودش را درگ

 :رود یم شیپ

 خودم؟ یاحوال خانم خانما-

 یچرخد و بر م ینگاه نرگس به سمتش م مین

 ابیکه نه نا ابیاز مادرش کم یدلخور نیا.گردد

 یپسر س نینرگس خبط ا دیاز د یعنی نیاست و ا

ساله بزرگتر از آن است که به لطف مادرانه ها 

 .گرفته شود دهیناد

 یهر دو دستش را رو. ستدیا یپشت سر او م ایبرد

سر  قیشود و عم یخم م.کند یمادر قفل م یبازوها

 شیبندد و عطر موها یچشم م.بوسد ینرگس را م



فروخته  یآنقدر شوکه  روزید.کشد یرا نفس م

 یبرا یبود که به خودش زمان دیحم یشدن خانه 

 یجبران مافات م دیامروز با.نداده بود یرفع دلتنگ

 .کرد

 یسر مادرش فاصله نم یاز رو یلیخ سرش

 :پرسد یبا خواهش م.ردیگ

 هام نه ؟با یقهر-

 !کنن  یمادرا قهر نم-

ندادن  نیکه ع ینگاه نکردن،جواب دادن نیپس ا-

 ه؟یاسمش چ

 :شود یم انیب رینرگس با تاخ جواب

اونقدر کنترل بشه تا  دیکه با یجواب دل شکسته ا-

 .آه نشه

 یسر مادرش م یکند و رو یصورت کج م 

 :ندیب یچه خوب که نرگس صورتش را نم.گذارد



 یبه قدر نگران ایدن یها ینگران یهمه  یکاشک-

کاش دغدغه .همه خوشگل بود مامان نیتو ا یها

که تو اوج  ییتو.تو بود یدلخور نیهام به قدر هم

 .یکن یآرومم م یدلخور

 یجا به جا م یکم ایصورت برد رینرگس ز سر

 :است دشید ریاو در مس یحاال شانه .شود

 یزیچ هی یدونم چرا ول ینم.ایبرات نگرانم برد-

 .بذارم نیذاره شبا سر راحت زم یهست که نم

 :زند یتلخ لبخند م ایبرد

همه مون  یبرا.خودم نگرانم مامان یخودمم برا-

 .نگرانم

و  بیهمون قدر عج.آخر حامد یروزا نیع یشد-

 !دور از من

 یگسل فعال شکاف م کیمثل  ایبرد دل

 یگو بود؟صورت از رو بیغ کیمادرش .خورد

بحث  نیدر ا نیاز ا شتریب دینبا.دارد یسر او بر م

 نکهیاز ا شتریروزها ب نینام حامد ا.رفتند یم شیپ



زنده نگه دارد او را به  شیرا برا شیپدرانه ها

که با  یقتیحق.دهد یهولناک هل م قتیحق کیسمت 

 یدوندگ یبا کم. شروع شده بود دیکل کی شدن دایپ

کردن، بدون اطالع و  نهیو هز یباز ی، پارت

مادرش در صندوق امانات باز شده بود و  تیرضا

 ...بعد

 یب یاست که سفر دو هفته ا یزیهمان چ بعدش

 یزیبعدش همان چ.مقدمه اش را باعث شده بود

خواست آن را مرور  یاست که حداقل االن نم

 یکه از مادرانه ها یوقت قایبعد،دق یکم دیشا.کند

 :شد یم زینرگس لبر

تو  ،قرارهیم خانما نگاه خوشگلتو که ازم گرفتخان-

هوش  یهات که با عطر گل دمحم ییاون چا میتحر

 بره هم باشم؟ یاز سر م

 ریز یعل ایکشد و  یزانو م یکه نرگس رو یدست

 قیرا به لبخند عم ایبرد یلب ها.دیگو یکه م یلب

 .زند یطرح م



* 

نوک .دهد یهم قرار م یهر دوستش را رو کف

 لهیکند و باز هم به وس یم ینیانگشتانش را ستون ب

 یم رهیخ شیروبه رو یدر ظاهر اسقاط ی

 یگار،بیس یروزها به اندازه  نیکه ا یا لهیوس.ماند

 .و مسکن همراهش بوده است یخواب

 شیسال پ ستیمال ب دیشا.یمیضبط پخش قد کی

به  یزیآن چ یاز زمان استفاده .شتریهم ب دمیشا

را که  یآورد روز یم ادیخاطر ندارد اما خوب ب

از رده خارج شده را داخل  ی لهیوس نیحامد ا

خانه منتقل کرده  نیرزمیقرار داده و به ز یکارتون

 نیا یکرد که روز یآن روز هرگز فکر نم.بود

 !یآن هم چه کاربرد.کند دایکاربرد پ شیبرا لهیوس

ضبط با عالمت  یجلو یرنگ و رو رفته  ی دکمه

روزها بارها و بارها با شدت  نیآن ا یمثلث رو

حامد پردرد  یفشار داده شده بود و هر بار صدا

 .فضا را پر کرده بود



را گوش داده بود که واژه  تیفیک ینوار ب نیا آنقدر

تند و کند  ینفس ها یآن را حفظ بود،حت یبه واژه 

جمالت،لرزش صدا در  نیحامد،مکث ب یشده 

کردن جام شوکران  کیکه گفتنش مثل نزد یجمالت

ها را از بر بود و  نیا یهمه  ایبرد...به لب است

 گشتشان.اصرار داشت یخود آزار نیباز هم به ا

مثلث  نیا.کند یمثلث دار را لمس م یهمان دکمه 

 یبه نظرش م یشکل هندس نیروزها زشت تر نیا

 .دیرس

 یاتاق را م یحامد مجوز آزاد شدن در فضا یصدا

 :ردیگ

کنم  یکه دارم پر م ینوار نیدونم مخاطب ا ینم-

نوار رو گوش  نیقراره ا یدونم بعد ها ک یه؟نمیک

نگفتن  نیا.حرف بزنم دیدونم که با یم نویبده فقط ا

هستم  یمن تنها کس نکهیا.نذاشته یاز من باق یزیچ

رو که دارم  یدونم و اگه حرف بزنم تنها کس یکه م

 نیا.من بسته قتلراز کمر به  نیا.دمیاز دست م

بختک عذاب شب و روزم  هیعذاب وجدان مثل 



آدم تنها به دوش  گهیحرف بزنم چون د دیمن با.شده

از کجا  دیدونم با ینم.ستمین تیواقع نیبار ا دنیکش

دونم  یفقط م.آخره آخر ایاز اول اول .شروع کنم

 .بگم دیکه با

صد مثل .چدیپ یم ایحامد خسته در گوش برد نفس

هر  اینوار را گوش داده و برد نیکه ا یها بار قبل

 .گفتن ندارد یبرا ییبار حس کرده پدرش نا

بابامون بر  یوقت.بزرگتر بودم دیمن دو سال از حم-

 یمعن دیسل فوت کرد من بهتر از حم یماریاثر ب

لطمه خورد  شتریکه ب یاون یول دمیمرگ رو فهم

مردم  یزود  کارگر خونه ها یلیمادرم خ.بود دیحم

 یمادر یب یتو شیتمام کودک بایتقر دیشد و حم

 رساله شدم بزرگتر برادر چها شیمن ش.گذشت

 یو شبا یفقر و بدبخت یاز اون سال ها.ساله ام

اون  دمیبعد ها فهم.گمینم یزیسرد و شکم گرسنه چ

بوده  میزندگ یروزا نیسخت جز راحت تر یروزا

اسمشو خوش  شهیدونم م ینم.و من خبر نداشتم

سال بعد مامانم شد  کی نکهیا.نه ایگذاشت  یشانس



 یهالباس  نکهیا. یاشراف یخونه  هیکارگر ثابت 

بود و  دیاون خونه تن من و حم یدست دوم بچه ها

 یتو سفره  زهاشونیم یغذا یمونده  یباق

من تونستم برم مدرسه و .ظاهرا اوضاع بهتر بود.ما

تا .کالس اول مکتیت پشت ننشس دیدو سال بعد حم

و من هشتم رو تجربه  شمیکالس ش دیکه حم یروز

 انمام نکهیرفت تا ا یم شیپ یعاد یکردم همه چ

 ...شد ضیمر

حامد را  یصدا یجا وانیآب داخل ل ختنیر یصدا

گفتن  یداند که پدرش برا یم ایکند و برد یپر م

 :خرد یجمالت بعد زمان م

درد ساده شروع شد اما ساده  هیکل هیاز  یهمه چ-

 .میسال بعد ما مادر هم نداشت کی.تموم نشد

کس رو  چیدو تا برادر تنها که ه میبود شده

وظهر تا  میصبح ها تا ظهر مدرسه بود.نداشت

با .میکرد یم یتره بار، بار خال دونیم یغروب تو

 !میهمون جا آشنا شد یسبحان ابطح



مثل  گاریس نکهیا یبرا ،یکوتاه خبر یجمله  نیهم

 ایبرد.است یبشود کاف ایبرد یهر بار مهمان لب ها

نوار ضبط شده را  نیکه ا یبار نیاز دوم قایدق

جمله خودش را مهمان  نیگوش داده بود بعد از ا

نه آرام شده بود نه آرامش گرفته .کرده بود نیکوتین

دود  انیدر م یابطحبود تا نام  دهیفقط آنقدر کش.بود

دود .از مقابل چشمانش محو شود گارشیکم جان س

کم رنگ نشده  یچشمانش را گرفته بود ابطح یجلو

 .شده بود یچشمانش حکاک یبود،رو

 شیزندگ طیسبحان از من بزرگتر بود اما شرا-

 یحجره  هیباباش .تا آسمون با من فرق داشت نیزم

 ایدرست و درمون تو بازار فرش داشت و برو و ب

فرش .تهرون رو پر کرده بود هیو اسم و رسمش 

و اصل و  یمذهب یخانواده  نیا ی هیارث یفروش

سبحان وارث اون حجره و اسم و .نصب دار بود

 .بودرسم 

اومد اونجا چون  یم.بار اومدنش بابت کار نبود تره

 نیچند سال به هم.اونجا بود شییپسر دا یحجره 



و  یشکل گذشت درس من تموم شد رفتم سرباز

به خاطر .گرفته بود پلمیهم د دیحماومدم  یوقت

وقت  یلیخ.معاف شده بود یاز سرباز طمونیشرا

 پلمشیاز سبحان قول گرفته بود که بعد از د شیپ

سبحان مردونه قول داده .بند کنه ییجا هی دستشو

 .بود

پدرش .ندینش یم شیشانیپ یمحکم رو ایبرد دست

سبحان به  یمردونه را برا یواژه  یآنقدر شرمنده 

که نوار را  یبار اول یحت ایکار برده بود که برد

 ینامرد کیمنتظر  دیدانست با یگوش کرده بود م

توانست فاعل آن را  یهر چند که نم.بزرگ باشد

 .حدس بزند

نفس نفس زدن ها  نیا.دهد یباز هم ادامه م حامد

هشدارها  نیبه ا تیاهم یهشدار دهنده است و او ب

 :دهد یادامه م

هر .ملحق شدم دیمنم بعد از اتمام خدمت به حم-

 یکارخونه  یدوبه اعتبار و ضمانت سبحان تو

اونقدر جنم و دست و .میمشغول شد قشیرف نیبهتر



 دایکارگر ساده کم کم ارتقا پ هیکه از  میپا داشت

دو تا قسمت متفاوت  یحساب دار شدنمون تو.میکن

بود  یمدرک خوب پلمیاون زمان د نکهیبا توجه به ا

 .نبود بیعج

دختر  میمر.ازدواج کرد میروزا سبحان با مر همون

سبحان زود دل داده .کارخونه دار بزرگ بود هی

بود که با  یدختر آروم میمر.حق هم داشت.بود

 .داشت یما هم خون قیرف یارهایمع

به  یناتوان است ول.ردیگ یم یقینفس عم حامد

 :گفتن اصرار دارد

من با .روز به روز بهتر شد دیاوضاع من و حم-

پسر سبحان  ریهمون روزا ام.نرگس ازدواج کردم

 .اومد ایبه دن

 :دهد یبندد و باز گوش م یچشم م ایبرد

 

خودمون  یرهایتموم درگ ونیمن و سبحان م-

دل داده  دیحم.میهم بود دیحال خراب حم ریدرگ



 ریمس یتو یاتفاق یلیبود که خ یدختر نینوش.بود

قصد نداشت  دیقرار گرفته بود اما حم دیحم یزندگ

اتفاق از نظر خودش فوق العاده رو از دست  نیا

ضد  هی نیپدر نوش.اوضاع اصال خوب نبود.بده

 یاصول و اعتقاد چیبه ه بندیبود و پا یبانقال

 نینوش.دید یو انگار نم دید یرو م نایا دیحم.نبود

بود و  دیهمه تفاوت خواهان حم نیهم با وجود ا

خواسته اش  یمصر پا دیبود تا حم یکاف نیهم

و اقتدار پدر  ییکدوم به توانا چیخواستن ه.سهیوا

اون مرد دخترش رو برداشت و .غالب نبود نینوش

حال  هیموند و  دیحم.سیرفت انگل شهیهم یبرا

 یتا م.سرش در ظاهر با کارش گرم بود.خراب

 نیانگار ا.کار غرق کرده بود یتونست خودشو تو

 یبود که مانع از به جنون رسوندنش م یزیتنها چ

فاطمه  شنهادیکه با پ میکرد یمن و نرگس فکر م.شد

 اهاشتب یلیخ میاشتباه کرد. میکن یحالشو بهتر م

به  یربط چیمظلوم و آروم ه یفاطمه .میکرد

بود نداشت  نیمثل نوش یکه پسندش دختر یدیحم



 یکه از اولشم زندگ یزندگ هی.ازدواج کرد دیحم.

 .نبود

آنقدر .شود یبرقرار م یلحظه ا یبرا سکوت

محض که شنونده تصور قطع شدن صدا را 

بعد باز هم  ی هیداند که چند ثان یم ایبرد یول.دارد

 :حامد گوشش را پر خواهد کرد یصدا

روز به روز بهتر  دیمن و حم یوضع مال-

اوضاع .سبحان همچنان هوامونو داشت.شدیم

 ریر دست خاونقد.خودش رو به راه بود یزندگ

تا .ومدیو آسمون براش خوب م  نیداشت که از زم

 ...نکهیا

 یاز جا بلند م ایکند و برد یباز هم سکوت م حامد

 دهیاستپ کوب یدکمه  یانگشتش با حرص رو.شود

 شیهر دو دستش را محکم درون موها.شود یم

 دیبا.رود یاتاقش م یکند و به سمت پنجره  یفرو م

 یپدرش جا یخودش ،جا یجا.ردینفس بگ یکم

 دنیشن.مسموم تنفس کرده  یکه هوا ییتمام روزها

پنجره .خواست یدرام توان م یقصه  نیا ی هادام



گرمش  یحت یآفتاب کم جان زمستان.کند یرا باز م

 ختهیبهم ر زیروزها همه چ نیاصال ا.کند ینم

برف  یو با سرما شدیگرم نم دیبا تابش خورش.است

و  گاریباز هم به سراغ س دیبا دیشا.زد ینم خی

 شهیاگر مادرش در خانه نبود ش دیشا.مسکن برود

بهتر  یحالش را کم نیزم ریاز داخل ز یدنینوش یا

آنتراک  نیهر چه که بود به ا.هم نه دیشا.کرد یم

شد  یچه نم شدیهر چند که چه آرام م.داشت ازین

 .رساند یقصه را باز هم به اتمام م نیا

 یباز شدن چسب دستگاه فشار خون بلند م یصدا

دارد و با  یبر م واریاش را از د هیتک ایبرد. شود

. رود یرمق به سمت تخت مادرش م یب یقدم ها

 یو آرام م ستدیا یفاصله از پرستار جوان م یبا کم

 :پرسد

 حالش خوبه؟-

کند و خونسرد سر  یم ادداشتی یزیچ پرستار

 :دهد یتکان م



 .دینگران نباش شهیخوب م-

 یماند و جمله  یم ایبرد. رود یو م دیگو یم

که بار مثبتش  یجمله ا. پرستار یکننده  دواریام

را احاطه  ایکه برد یامواج منف یرو یچندان ریتاث

با  یریکه در اوج درگ ییایبرد. کرده بودند نداشت

افتادن مادرش، گذشته  یحامد بود و با صدا یصدا

 .ده بودیدو رونیرا داخل اتاق گذاشته و به ب

 ینوار قلب. است ستادهیسر مادرش ا یحاال باال

 یدکتر ناراض. نبود یخوب یها امیپ یمادرش حاو

کرده و با اخم  سهیمقا گریرا با نوار د ینوار قلب نیا

 :او را مخاطب قرار داده بود

 زن اومده؟ نیبه سر ا یماه چ کی نیا یتو-

انداخته  ریسوال تنها سر به ز نیدر جواب ا ایبرد

چه . بود دهیکش شیبه صورت پر از مو یبود و دست

 ییبه تنها ازیگفت و ن یگفت؟ از رفتنش م یم دیبا

قانع کننده  نهایشوک؟ ا عیحجم وس کیهضم  یبرا



اش را در رابطه با  یتوانست کم کار یبود؟ م

 کند؟ هیمادرش توج

چشم .لرزد یم ایپرد و قلب برد ینرگس م پلک

 یرا م ایقرار برد یفروغ زن چشمان ب یب یها

 یزند و نجوا م یکه در اوج ضعف لبخند م ندیب

 :کند

 ترسوندمت مادر-

 :دیگو یاز ته دل م ایبرد

 یب ینشونم بد یخواست! منو یکشت. ینترسوند-

 .وجودم که گذاشتمت و رفتم یو ب رتیغ

گذارد و  یهم م یرو دییرا به عنوان تا چشمانش

 :دهد یادامه م

 .خانم خانما یخوب تونست-

و  نیچ.ردیگ یچشم نرگس راه م یاز گوشه  اشک

کند و تحت فرمان  یچروک کنار چشمش را پر م

 :خورد یسر م نییجاذبه به پا



 هیشب یادیفقط ز.وجود ینه ب یرتیغ یتو نه ب- 

 یحامد روزا. یتر هیروزا به نظرم شب نیا.یحامد

 ختهیآخر بودنش اونقدر داغون بود اونقدر بهم ر

 یتو وقت  یحالت ها نیا.دید یبود که انگار منو نم

حد  نیتا ا یوقت ،یامرزیاون خداب هیشب تینها یب

 یریم یذاریو م ینیب یکه منو نم یا ختهیبهم ر

ام  دهیکه مار گز یمن یبرا! اعالم خطر هی یعنی

 !تکرارها خود مرگه نیا

متناسب کنار هم . دهند یخساست به خرج م کلمات

همه دلشوره  نیا نانیبا اطم ایتا برد رندیگ یقرار نم

کلمات به نفع نرگس . کند انیب لیدل ینرگس را ب ی

 یباز هم از زبان او جار. شوند یم دهیکنار هم چ

 :شوند یم

! یفهمم چ ینم. ستین یعاد یزیچ هیفهمم که  یم-

. یفقط نگرانم که تو هم مثل حامد منو محرم ندون

 ریاون بار حامد به من نگفت و منو با رفتنش غافلگ

 ییبشه تو ریکه قرار باشه غافلگ یاون نباریا. کرد

 .ایبرد



مادرش چه راحت او را از . کند یسقوط م ایبرد

ساخته بود به سمت  شیکه حامد برا یبرزخ انیم

 .کند یم تیهدا ایدن نیجهنم ا

مهمان  دنیکند و تعجبش را با د یدر را باز م کمال

 یاش مخف یرسم شهیهم یپشت در، پشت چهره 

و بالفاصله  دیگو یم یسالم و خوش آمد. کند یم

 یآنقدر رو. تا دالرام وارد شود ستدیا یکنار م

شناخت دارد که بداند اطالع دادن حضور  سشیرئ

آنقدر . مورد است یو سر زده ب زیمهمان عز نیا

بدون  یدختر جذاب حت نیداند که حضور ا یم

دالرام با . است ریتا چه حد به نفع ام یهماهنگ

 :پرسد یم یشود و عاد یآرامش وارد م

 دارن؟ فیتشر-

سوال او  یشود و به کوتاه یسرخ م یکم کمال

 :دهد یجواب م

 .کنم یصداشون م-



 یچرخاند و عاد ینگاهش را در اطراف م دالرام

 :دیگو یم شهیتر از هم

 کجان؟ دیفقط بگ. ستین یاجیاحت-

جوابش مطمئنا . رود یباال م یکمال کم یابروها

. دخترک کم سن و سال را منصرف خواهد کرد

لحظه به . کند یاو ثابت م یبدجنسانه نگاهش را رو

و خونسرد  ردیگ یرا در نظر م شیلحظه حالت ها

 :دهد یپاسخ م

 !هستندتو استخر . چرا که نه-

. ماند یاز سالن ثابت م یقسمت یدالرام رو نگاه

خودش را  یتصنع یکند و بعد با لبخند یم یمکث

 :کند یجمع م

 ممنونم-

کند و به سمت  یشانه جا به جا م یاش را رو کوله

 .دارد یبه محوطه قدم بر م یمنته یراهرو

 یمحض ورود به محوطه، آفتاب کم جان زمستان به

 یبه دنبال مرد تیاهم یکند و او ب یاحاطه اش م



عذاب وجدان را به حس  شبیگردد که از د یم

چرخاند و  یچشم م. تعلق خاطرش اضافه کرده بود

در . آن رونینه داخل استخر و نه ب. ندیب یاو را نم

. ندیب یزند و باز هم او را نم یم یچرخ شیجا

 فشیجا به جا شدن آب تکل یصدا! کجا بود؟ ریام

چرخاند و  یبا سرعت سر م. کند یمرا مشخص 

. دهد یداخل استخر م ینگاهش را به همان نقطه 

 ییاو یهوا، آن هم برا نیآن هم در ا ،یحس آب تن

استخر بارها  نیدانست و از عمق ا یکه شنا نم

 یماندازد اما ن یبه تنش م یبود؛ رعشه ا دهیشن

پشت به او، سر از  ریام. تواند لبخندش را حذف کند

 یبه سرش م یتکان محکم. آورد یم رونیآب ب

آنکه  یدالرام ب. رود یاب م ریدهد و دوباره به ز

صدا به  یب یاو را متوجه حضورش کند با قدم ها

رود که باعث تسلط نگاه او به  یم یمکتیسمت ن

 .ودش یم ریماندنش از چشم ام یاستخر و مخف

 یرا لبه  شیبازوها. رود یاستخر م یتا لبه  ریام

 یخودش را باال م یگذارد و کم یر ماستخ



 یاش م رهیزند و خ یچانه م ریدالرام دست ز.کشد

 یبازوها یدرشت آب از رو یدانه ها. شود

رمق فصل،  یوآفتاب ب زدیر یاو فرو م یبرجسته 

 یتر م یرا علن ریام یبرهنه  یسبزه بودن باال تنه 

دل و چشمانش با . ردیگ یدالرام لب به دندان م. ندک

که مردها  ییاز نظر او. کرده اند ییایح یقصد بهم 

 نیجلب کردن توجهش نداشتند؛ ا یبرا یزیچ چیه

 یتا قسمت یمرد کم نیهمه کشش داشتن به سمت ا

مثل  یحس دیشا. بود ندیو ناشناخته خوش آ بیعج

 ینا آشنا نگاه ای دس؛یارشم یها «افتمی افتمی»همان 

بزرگ و  یا رهیجز یبار رو نیاول یکلمب وقت

اصال . با خودش تعارف ندارد. ناشناخته نشست

 .مرد ناشناخته و جذاب کشش دارد نیاو به ا. ندارد

 نباریکند و ا یآب فرو م ریباز هم سر به ز ریام

دالرام . گردد یرفته را در جهت دالرام بر م ریمس

شدن  یبرگشت مطمئنا به علن نیداند که ا یم

از آب  حدسش درست. شود یم یحضورش منته

 .دیآ یدر م



سرش تنها . شود یکه ستون بدنش م ریام یها دست

 کی دنیخورد  و چشمانش از د یتکان م کی

 یدالرام ،ب. ردیگ یخبر، رنگ بهت م یحضور ب

 نجا؟یخبر،ا

نه نگاه . مانند یهم م ی رهیدر سکوت خ قهیدق چند

دالرام از علت بودنش . زنند یم ینه حرف رندیگ یم

 ینم یبودن دلچسب سوال نیاز ا ریو ام دیگو ینم

. شود ینگاه ها خالصه م یدر باز زیهمه چ. کند

 یتیچشم ها دو ب. شوند یمردمک ها سوپر استار م

 یملود کوتس. شوند ینگاه ها شاعر م. ندیگو یم

! زدیبر یکند تا دل یرا صدا نم یکس یکس. شود یم

دهد تا  یرا مخاطب قرار نم یگریکس آن د چیه

 یمثل تمام دلدادگ. دهد رییفضا را تغ نیجانم ا کی

. شود ینم انیب یمانم و بمان پر از سرخوش یها م

اغراق  یکنند و در سکوت و ب یفقط هم را نگاه م

 .کنند یم راراق ندیخوشا یکینزد نیبه ا

 یپخش شده رو یو موها دیآ یباال م ریام دست

نگاهش اما به . زند یاش را با دست باال م یشانیپ



دالرام حرکت . شود یجا به جا نم یلنیقدر اپس

 :کند یدست او را دنبال م

 لذت داره؟ نقدریآب سرد؟ ا یشنا تو-

 :اندازد یم شیبه سر تا پا ینگاه ریام

 !یامتحان کن یتون یم-

 یمقابلش قفل م زیم یرا رو شیدالرام دست ها-

 :دیگو یکند و در کمال صداقت م

 ستمیبلد ن-

 یاز آن لبخندها. خورد یم نیچ ریلب ام ی گوشه

 .کمرنگ، نادر اما پرجان

ـ پس فقط مشکل بلد نبودن نه؟ با حضور من که :

 !؟یندار یآب مشکل یتو

آمده است تا بابت شب . کند یتنها نگاهش م دالرام

آن تماس و  دیآمده است تا بگو. کند یقبل عذرخواه

واه خودش هم دلخ ر،یبرنگشتن ام یدرخواست برا

بود  یزیتنها چ طنتیبحث پر از ش نیا.نبوده است



 تینها یمرد ب نیا. کرد ینم ینیب شیکه آن را پ

را که کامال  یا یمردتر از آن بود که دلخور

حساب چه  یرو ایبرد. معقول است؛ ابراز کند

 کرد؟ یمرد دور م نیاو را از ا یمنطق

هنوز همان طور است اما  ریام یچهره  حالت

 حوله را. شود یاز جا بلند م. شود یم یدالرام جد

به سمت . دارد یبر م یصندل یدسته  یرو از

حوله را . ندینش یاستخر م یرود و لبه  یاستخر م

و نگاهش را به دور دست  ردیگ یم ریبه سمت ام

مجبور شدم که زنگ  شبیـ د: دهد یها م

 نیکردم ا یحس م اما.چرا دونمیخودمم نم.بزنم

 کاره نیدرست تر

 یاندازد و ادامه م ینم ینگاه.ردیگ ینم یجواب

 :دهد

. رهیگ یبد سر راهت قرار م یدوراه هی ییوقتا هی-

 یزیچ هیبه  دهیحست هلت م یانتخابت مشخصه ول

 .از انتخابت ریغ



 یم دهیکش رونیب فشیانگشتان ظر انیاز م حوله

بر خالف . چرخد یم ریسر دالرام به سمت ام. شود

 یقرار نم ریام یشانه ها یتصورش، حوله رو

 رونیباعث ب. پوشاند یباال تنه اش را نم. ردیگ

 ریحوله در مقابل نگاه متح. شود یآمدنش از آب نم

 روناز آن د یبخش. افتد یاستخر م یلبه  یاو، رو

شود و دالرام  یآن شناور م یافتد و رو یآب م

و  دیآ یباال م ریدست ام. کند ینم دایپ دنیوقت پرس

آرامش دور کمر دالرام  تیدر نها یعجله ا چیه یب

 یم یدست شیپ. خورد یدالرام جا م.شود یحلقه م

 ی نهیس یبرد رو یهر دو دستش را جلو م.کند

 .دهد تا مانع باشد یقرار م ریام

 شتریآنقدر ب.کند یم شتریفشار دستانش را ب ریام 

 یلحظه ا یشود و برا یکه دالرام به سمت او خم م

بر . ردیگ یترس افتادن در آب در وجودش جان م

 یم ریام ی نهیس یعکس تصورش، صورتش رو

چسبد و نفس و  یاو به گوشش م یلب ها. ندینش



شوند و تمام جانش را پر  یم قیبا هم تلف شیصدا

 :کنند یم

که  یوقت. هست یهم تو زندگ یا گهید یوقتا هی-

 نیو اون با قشنگ تر یخوا یرو م یکیخاطر 

. دونه یتو رو انتخاب مشخص م ایاعتراف دن

 شیبنداز یجور نیهم یاونوقت که دوست دار

به خط قرمزها  ایدن یگور بابا هی. شونه ات یرو

 .جا که دست خدا هم بهش نرسه هی شیو ببر یبگ

 

کند و دالرام با چشمان بسته،  یکوالک م ریام قلب

 یعضو دست به آشوب زده م نیا یرایپذ

به گفتنشان فکر کرده  شبیکه تمام د یجمالت.شود

 .شوند یبود محو م

لرزاند وجودش  یتنش را نم ریام ی نهیس یسیخ 

او را به  شتریب ریدست ام. کند یرا شعله ور م

از کنار گوشش پا  شیفشارد و لب ها یخودش م

دهند که  یکار را انجام م نیآنقدر آرام ا. رندیگ یم



را  شیدالرام منجمد و ذوب شدن خون در رگ ها

دالرام . رسند یلب ها به مقصد م. کند یدرک م

دهد  یم ریخودش را به دست ام. خورد یتکان نم

. برد یبهره را م تینها نانیاطم نیاز ا ریو ام

. دهند یمفهوم خود را از دست م یخطوط مواز

 یو مجد برا یابطح. شوند یم یمعن یب نیقوان

 ینم یارینفس دالرام . شوند یکمرنگ م یقیدقا

دالرام نفس نفس . کشد یدر اوج عقب م ریکند و ام

او قرار  یچانه  ریدست آزادش را ز ریام. زند یم

 یکه پرتاب آخر را م ینرمش چیه یدهد و ب یم

 :کند

 یکه م یاونم وقت.هم هست یا گهید یوقتا هی-

اون . میخوا یاما م میبخوا دیرو نبا یزیچ هی میدون

 یپا یسر جاشه ول یکه دار یقصد. دهیترد

اما بازم  شهیاونقدر محکم م تیخواستن وسط زندگ

 طیبا وجود اون و سخت شدن شرا یدیم حیترج

 یدنبال هدفت بر



 یرا م ریام یحرف ها.لرزد یدالرام م یها لب

 :زند یحرف خودش را م. فهمد یفهمد و نم

رابطه رو  نیهمه سرعت گرفتن ا نیمن ا ریام-

دونم  یترسونه که نم یمنو م یزیچ هی.فهمم ینم

شه بهت زنگ بزنم و بگم  یباعث م یزیچ هی. هیچ

 .ستمیکه با نبودنت موافق ن یبا وجود یحت. یاین

شده اند؛  کیکه باز هم به هم نزد ییبا ابروها ریام

 :کند یدالرام را جبران م یجمله  یکم کار

 نیاحتماال من و تو از ا ینبود ول یشب خوب شبید-

سنگ انداختن . میبد کم ندار یشب و روزا

 !نشهیپسرعموت کوچکتر

تنها  نیا. و بس نیهم. یا شهیش وارید کی تنها

او و تنها عالم به اتفاقات  انیاست که م یمانع

 یبرا شیها یدوندگ. گذشته فاصله انداخته است

و  دارید نیا یبرا یامیاصرار او به ص د،یحم دنید

خانواده در  یاعضا رفتنیپذ یبرا  دیانکار حم

 .بودکرده  یکیروز و شبش را  ،یزندان، چند روز



 یصندل یرو ایمالقات اتفاق افتاده و برد نیا حاال

 شهیش واریچشمانش از پشت د. منتظر نشسته است

پر  دیبا حضور حم دیدوخته شده که با یبه صندل یا

 ییبر داشته شود وحرف ها دیکه با یا یگوش. شود

 ...که 

 دیکه با ییاش با فکر به حرف ها یاتیعالئم ح تمام

فشارش . دهند یم تیماه رییرد و بدل شود؛ تغ

پر  شیها هیر. از حد معمول است شتریمطمئنا ب

 ی هیمثل بق شینفس ها! نه... شیکار ترند و نفس ها

حبس . عملکرد خود سرعت نگرفته اند یاجزا برا

را  نهیآزاد شدن، حجم س یشوند و هر بار برا یم

 .آورند یبه درد م

 نیلباس زندان، نامتعارف تر انیدر م دیحم قامت

لباس . است دهیکه در تمام عمرش د ستیصحنه ا

دهن  کیمثل  شیعمو یاندام مردانه  یزندان رو

حرکت  چیه یو ب ندینش یم دیحم. ماند یم یکج

از  اینگاه برد. دارد یرا بر م یگوش یاضافه ا

کنار گوش او  شترشدهیب دیسف یتعداد تارها یرو



مغرورش  شهیصورت مثل هم یگذرد و رو یم

 .کند یتمرکز م یگوش یزند و بعد رو یم یدور

کند و بعد از گرفتن جواب حالش را  یسالم م ایبرد

. شود یم دهیبه باال کش دیلب حم یگوشه . پرسد یم

 .هنوزهم تلخ است

 ام ؟ یچقدر عال ستیمعلوم ن یعنیـ : 

به دنبال کلمات . کند یرا تر م شیلب ها ایبرد

 :کند ینم دایگردد و پ یکننده م دواریام

 یم تیخودتون رو اذ یلیخ نجایگفت ا یم یامیص-

 ...و   یغذا و هواخور. دیکن

در مورد من  یامیص یبه من بگ نجایا یاالن اومد-

 یدار یکردم کار مهم تر یگفت؟ فکر م یم یچ

 !یمن اصرار دار دنید یهمه برا نیکه ا

دست عرق کرده اش را . زند یمحکم پلک م ایبرد

 نیکند با آرامش ا یم یجا به جا و سع یگوش یرو

گفت و  نیهر چند که مطمئنا ا. بحث را ادامه دهد

 !دیرس ینم انیگو با آرامش به پا



که نگرانتون هم  هیعیطب .نجامیکارم واجبه که ا-

 .باشم

 :دهد یاش م ینیبه ب ینیحوصله چ یب دیحم

هست  یا یاگه نگران. من خوبم. یخود نگران یب-

 تشیمن اذ طیدونم شرا یم نکهیا. فقط بابت دالرامه

 یو ب الیهست بابت دان یاگه نگران. کنه یم

 یچیو ه نیده روزه رفته چ نکهیا. هاشه یعرضگ

 یبودم تو رونیکه اگه خود من ب یکار! یچیبه ه

 ناونوقت اون اال. دیرس یم جهیدو سه روز به نت

 !مطمئنم.دهیچیاونجا دست و پاش بهم پ

و  یحداقل از بحث احوالپرس. کشد یعقب م ایبرد

 کی دیحم. کشد یمرد عقب م نیا یبرا یدلنگران

اگر تعداد . است یاخالق یدر ب رینظ یب لیتمث

 یطلبکار دارد؛ به همان اندازه هم از همه  یادیز

مرد در  نیاو آمده است از ا. طلبکار است ایدن

 ندشو یم شتریب شیها دیمورد گذشته بپرسد؟ ترد

 یرو دنیاز نپرس ریبه غ یا نهیداند که گز یاما م

را کرده  شیمدت فکر ها نیدر ا ایبرد. ستین زیم



. ردینگ یاگر جواب درست یآمده تا بپرسد حت. است

 کی دیبا. است ونیرا به خودش، به حامد مد نیا

مرد با  نیبا ا دیبا. ردیبگ یبزند تا دو دست یدست

شروع  ییجا کید از یبا. رفتار کند اطیهوش با احت

 کی شیاست که برا یسوال نیاما کجا؟ ا. کند

 .کم است یلیعالمت سوال خ

 یرا م شیابرو یو باال دیآ یباال م انگشتش

 :خاراند

 یها ادداشتیداشتم  شیچند روز پ. باهاتون موافقم-

 !شما نوشته یاز زرنگ یلیخ. خوندم یبابا رو م

تمام . کند یاستپ کامل م کی دیحم ی چهره

شود و حالت  یمتوقف م یلحظه ا یحاالتش برا

 ییحالت ها. شود یبه چهره اش اضافه م دیجد یها

 .شدن چشم  کیمثل بار

 گذاشته؟ ادداشتیحامد مگه ! حامد؟ یها ادداشتی-



پرسد که انگار گرفتن  یسوال را م نیا یطور

 ایبرد. بداند دیاست که با یزیچ نیجواب آن مهم تر

 :باشد یکند عاد یم یلبش را تر و سع

از  یکی نیب.کاغذ و دست نوشته هست یسر هیبله -

 .بود یمیقد یکتاب ها

 نوشته؟ یچ-

دستش را  ایبرد. پرسد یسوال را هشدارگونه م نیا

 زیمصلحت آم شیلب ها. کند یران پا مشت م یرو

 :زنند یلبخند م

 طیو شرا تونیاز بچگ. نوشته زایچ یلیخ-

ازکار کردنتون   کمی. تا فوت مادر جون. تونیزندگ

 ...از کمیتره بار نوشته  دونیم هی

 :دهد یرا قورت م بزاقش

 یها تیو حما یاز رفاقتتون با سبحان ابطح کمی-

 ...ازدواج خودش با مامان و . اون نوشته

 کجاست؟ یاون کاغذها-



 یرا لحظه به لحظه ثبت م دیعکس العمل حم ایبرد

که  یصورت. یصندل یشدنش از رو زیخ مین. کند

اش که ار حد  ینیب یرفت و پره ها یم یبه کبود

 :دهد  یبه سرش م یتکان. معمول بازتر شده است

 ...من  شیگفتم که عمو پ-

 از سبحان نوشته؟ یچ-

همه  نیا. مقدمه یناگهان و ب. شود یساکت م ایبرد

بزرگ به  کیعالمت ال کیسبحان  یرو تیحساس

. پر رنگ دییمهر تا کی. پدرش است یحرف ها

 .حامد یاثبات حرف ها یمحکم برا یادله  کی

 نوشته از سبحان؟ یچ گمیم ؟یچرا الل شد-

. شود یسرد م. شود یسخت م ایبرد ی چهره

شود و جز لب  یاش حذف م یاتیعالمت ح. ردیمیم

 یرا بر هم نم یهماهنگ نیا یعضو چیه ش،یها

 :زند

از سبحان نوشت  یچ ینگران ؟ینگران یشما از چ-

 شده باشه؟



 ای هیچند ثان یبرا دیشا. شود یهم ساکت م دیحم

 ایحالت برد رییآنقدر که بتواند تغ. کمتر از آن یحت

 یم ایبرد» دیآنقدر که با خودش بگو. کند لیرا تحل

 «داند

همه وا دادن، فقط با  نیا. خودش را جمع کند دیبا

که  یاسم سبحان و فقط با وجود چند برگه ا دنیشن

نداشته باشد  ینگران یتوانست جا یاطالعات آن م

 دواریجمالت در ظاهر ام نیا. ستیدر خور او ن

واند احتمال ت ینم. کند یرا راحت نم الشیکننده خ

 یبرا یاورد ولیب نییداند؛ پا یم ایرا که برد نیا

 یطلبکارانه م. است یحفظ ظاهر کمک بزرگ

 :پرسد

فکر  ؟یکن یم ییاز من بازجو یتو االن دار-

 نیمشترک ب قیرف هیسبحان  م؟یمن نگران چ یکرد

 یافتاد تو نشیماش شیسال پ یلیخ. من و حامد بود

 یزن و بچه اش سال هاست ب. گرفت شیدره و آت

 یاالن که اسمشونو آورد. خبر گذاشتن و رفتن

از  یزیاون کاغذها حامد چ یتو دیشدم شا دواریام



من سال . سبحان نوشته باشه یزن و بچه  یاج

 .کردن دنبال اونا هستم تیحما یهاست که برا

 یطور کامل م نیزند و جمله اش را ا یم پوزخند

 :کند

 دنید یکردم اصرار برادر زاده ام برا یفکر م-

 !ذهن خودش یمن به خاطر خودمه نه رفع ابهام ها

دره، . است دیجمالت قبل حم ریهنوز درگ ایبرد

 نیکه ا« امکان ندارد» یجمله ! آتش، سوختن

خود را به  یشده است؛ جا شهیروزها در ذهنش کل

. کشد یم ریقلبش ت. دهد یم« بزرگ یوا یا» کی

با حامد سر  انیجر نیکه در ا یقلب مثل قایدق

 هیروزها شب نیچقدر ا. گذاشته بود یناسازگار

 .است شدهحامد 

وقت »: رسد یبلندگو به گوش هر دو نفر م یصدا

  «دیمالقات تمام شده است لطفا سالن را ترک کن

استفاده  یاطالع رسان نیاز ا دیزودتر از حم ایبرد 

کف دستش . شود یبلند و خم م شیاز جا. کند یم



اش را پس   یناتوان. کند یستون م شهیش یرا رو

 دیبه پوزخند خود حم هیشب یزند و با پوزخند یم

 :کند یرا کوتاه م دارید نیا

سال  دیگفت. نجامیاتفاقا من به خاطر خود شما ا-

 دیخوا یم دیگفت. دیسبحان یهاست دنبال خانواده 

خبر خوش  رمیگ یمشتولوق م. دیکن تشونیحما

 شتریب یلیخ. راننیا یسبحان ابطح یخانواده . دمیم

 .کنیبهتون نزد دیکه شما فکر کن یزیاز اون چ

لب . دیآ یگردنش باال م  کیتا نزد دیحم دست

خارج  ییخورد اما صدا یلرزد؛ به هم م یم شیها

 :زند یم یپوزخند دوباره ا ایبرد. شود ینم

 !عمو دیخبر خوش باش نیبا ا-

را سر  یگوش. کند یخاص ادا م یرا با لحن عمو

به  ینگاه دوباره ا چیگرداند و بدون ه یبر م شیجا

. برود نجایاز ا دیبا. برود دیبا. چرخد یپشت م

 .مسموم است نجایا یهوا



 نشیبه درک که سرعت ماش.کشد یم نییرا پا شهیش

امروز شهرش طبق  یبه جهنم که هوا.است ادیز

دما را داشته  دیکاهش شد یهوا شناس یگفته 

به راهنما  ییجلو نیکه ماش نیبه اسفل سافل.است

 یکند و او آنقدر به رفتن فکر م یزدنش توجه نم

به  یقانون ریکند که از راست سبقت گرفتن اصال غ

مدت . فهمد یحال خودش را نم.رسد ینم نظر

ته مانده  نیاما امروز هم ستیهاست که خودش ن

 چیه کیبودنش دارد به  ایکه نشان از برد یا

در وجودش شکل گرفته  یانقالب.است دهیبزرگ رس

متحولش .ستیکه هدفش مشخص ن یانقالب.است

 یرا نشان نم یریمس چیندارد،ه یفلش چیکرده اما ه

کرده،شخمش زده اما باز هم  شیروو  ریز.دهد

همچنان .مشخص نکرده است ایبرد یبرا یفیتکل

 !انتها یچه کنم ب کیاست و  ایبرد

وجدان و  نیب دیبه کدام ندا گوش بدهد؟با دیبا

 یبد یبا همه  دیتعصابتش کدام را انتخاب کند؟حم

که دست نوازش بر سرش  یمرد.است دیحم شیها



 یخطابش نکرده اما باز هم پدر ده،عموجانینکش

که هم خون است،مجد است،پدر  یمرد.کرده است

 .حامد را دارد یآشنا یدالرام است و بو

که  دیحامد،مدارک و رفتار حم یمقابل حرف ها در

 مالیکه پا یخون.نهاستیا یبر همه  یدییتا

که به  یغربت شده،پسر یکه آواره  یزن.شده

 یبرا ییبه تنها نهایهر کدام از ا.بزرگ شده یمیتی

گرفتن  میاست اما تصم یقلقلک دادن وجدانش کاف

 ییجا قایاالن دق.ستیبه حرف هم راحت ن یحت

گفتن و .بود ستادهیحامد ا شیکه سال ها پ ستادهیا

 ریبود که حامد سال ها با آن درگ ییها نهینگفتن گز

دل شده بود  کیگفتن  یدلش برا یزمان قایبود و دق

 نیا انیپا یقلب ستیا کینکرده و  یاریکه جسمش 

 .را رقم زده بود یباز

 یم شیمهمان لب ها گارینخ س کی ایبرد

کند که فندکش  ینم یاریذهنش .کند

خاموش و  گاریس.کند یهم نم یتفحص.کجاست

 یمثل سرما.در حال و روزش ندارد یریروشن تاث



هوا که پوستش را از سرما سر کرده اما نه آزار 

مرده  شیحس ها.بخش تیدهنده است نه رضا

 کیست،نوار ضبط شده ا کیهر چه هست .اند

 :یسوال یجمله  کیامضا شده و دیرس

 !نم؟چه کار ک دیبا-

** 

حالش را خوب  دیو جوش داخل کارخانه با جنب

 یمنتقل کند اما نم شیرا به حس ها تیرضا.کند

کرده  دایبهبود پ یکارخانه مثل قبل نه ،ول.کند

قاطع و  تیریکارخانه با وجود مد نیا طیشرا.است

 نیا یوقت بد نبوده ول چیه دیخاص حم   نیپلیسید

 یروزها بعد از آن ورشکستگ نیا یصعود ریس

 .است یباور نکردن تیموفق کی یگهاننا

دارد و باز  یرا بر م شیقدم ها یعجله ا چیه یب

سالم ها را با .ندینش یفضا را به تماشا م نیهم ا

ها  دیدهد و به خسته نباش یتکان سر پاسخ م

 نگیکنار دستگاه سورت.زند یم یپوزخند نامحسوس



قرار .کند یها نگاه م بیو به حرکت س ستدیا یم

 بهبود خرد شوند پخته شوند کمپوت شوند و بعد 

کلمه در سرش  کی.متفاوت عرضه شوند یشکل

بندد  یاز درد چشم م! خرد شوند.شود یپژواک م

معصوم دالرام  یکند چهره  یحس م کهیدر حال

 .شکل گرفته است شیپشت پلک ها

 امرزهیرو ب ینیمهندس نائ نیخدا پدر ا یهاد گمیم-

 هیشده  ،کارخونهیشده سهام دار اصل یاز وقت

 .گهید یکارخونه 

کارگر از  یصدا دنیشن.کند یچشم باز م ایبرد

همه سر و صدا دقت  نیا انیپشت دستگاه و در م

 .خواهد یم

 یچ.ترن یحرفه ا یلیخ دیجد یدستگاه ها.آره بابا-

 قبل مال عهد یبود دستگاه ها

 یم دایپ یکه نقص فندو بار هم  یماه.بود انوسیدق

تا  میذاشتیدست م یدست رو میشستیم دیکرد و با



کرد که  یمهندس مجد بهانه م نمیهم.درست شه

 !اضافه کارمونو قطع کنه

بعدشم که کال کارخونه .بود ییاووف چه روزا-

که از اون موقع فشار خون  یکیمن .دیخواب

سن  نیبا ا گهیکردم که د الیاز بس فکر و خ.گرفتم

 . دنیو سال کجا به من کار م

کند  و به سمت  یرا دست به دست م فشیک ایبرد

دو کارگر  یحرفا ی هیبق.رود یم یقسمت ادار

 نیا یاست در حق باعث و بان ریخ یدعا

را  ایکند تمام دن یحس م کهیرود در حال یم.طیشرا

 .پر کرده است ینینام مجد و نائ

 ایبرد.دهد یاطالع م ریحضورش را به ام یمنش

زند و با کسب اجازه وارد  یبه در اتاق م یتقه ا

درام  کیمثل  دیحم زیپشت م ریحضور ام.شود یم

با چهره .دهد یلبخند تلخش را فرو م.است یواقع

را  ریدست ام.رود یجلو م یدر ظاهر معمول یا

 .ندینش یکاناپه به او م نیدورتر یفشار و رو یم



 فشیامروز را از ک یمربوط به کارها یکاغذها

شروع به خواندن  تیبا جد.کشد یم رونیب

 یگوش م یشگیبا آرامش هم ریام.کند یاطالعات م

 چیه یدو مرد جز در مورد کار نیانگار ا.کند

انگار در ارتباط بودنشان جز با .با هم ندارند یصنم

 .ستیجبر ن

کند تا  یاعداد گم م انیآنقدر خودش را در م ایبرد

 ایتا از .مرد پسر سبحان است نیا فراموش کند که

تا .مرد است نیببرد که داشتن مدارک حق مسلم ا

 .اعداد شود نیا یپرت باز یحواس وجدانش کم

 شتریکردن ب کیدهد و با چشم بار یم یتذکر ریام

مرد  نیحضور ا.ردیگ ینظر م ریرا ز ایاز قبل برد

تواند در برنامه  یمجد نم یخانواده  یناخوانا

خبر  ینبودنش،ب یناگهان نیا.باشد ریتاث یب شیها

به  یکیهمه اصرارش به نزد نیآمدنش ا

کشد و باز هم  یاش م ینیب ی غهیبه ت یدست.دالرام

 .دهد یم دانیمرد م نیبه حس مبهمش به ا



شود که  یتر متوجه م قیدق رونگاهیبا تذکر ام ایبرد

 کی.اعداد هم نتونسته اند او را غرق خود کنند یحت

دارد که  نیاشتباه فاحش در خواندن آمار نشان از ا

را از  ایتواند برد ینم زیچ چیه قایدق ز،یچ چیه

دست و پا .که در آن گرفتار شده نجات بدهد یمرداب

 .ندارد یا جهینتفرو رفتن  شتریزدنش جز ب

اطالعات  ایبرد.گذرد یشکل م نیساعت به هم کی

را  حاتشیکند و توض یگوش م ریام. دهد یم

هر دو در ظاهر .دهد یکند، راهکار م یاضافه م

 .فرو رفته اند و بس شانیها تیفقط در غالب مسئول

 یبار رو نیچندم ینامحسوس برا ایبرد نگاه

 یچشم رینگاه ز ریام.ندینش یاش م یساعت مچ

دارد  یاو بر م شیرفتار پر از تشو یاش را از رو

 .شود یم دهیلبش به باال کش یو گوشه 

 یبا اجازه .شود یبه در اتاق وارد م یا ضربه

 یدر تو م یسر دالرام از ال.شود یدر باز م ریام

کند تا  یزند، لب باز م یم یچشمک ریرو به ام.دیآ



کند و  یچشم درشت م ایبرد دنیبزند که با د یحرف

 :شود یکامل وارد اتاق م

 ؟یینجایتو ا ایبرد-

 نیا نیدهد و نگاهش را ب یم هیتک یبه صندل ریام

 یبه سر تا پا ینگاه ایبرد.دهد یدو نفر سر م

 :زند یمهربان  و خسته لبخند م.اندازد یدالرام م

 ؟یگشت یدنبالم م-

 :بندد یدر اتاق را م دالرام

صبح .یینجایدونستم ا یاصال نم یعنی.خب نه -

کردم  یفکر نم.یکار واجب ندار ییجا یریم یگفت

 !یبرگشته باش

که به  یچرخد و با چهره ا یسمت هر دو مرد م به

 :دیگو یروزها است م نیمراتب بازتر از ا

 بیکدومتون دست به ج نمیبب.خب به نفع من-

 یخبر خوب م دید یم یمژدگان یبه عبارت.نیتر

 .دیریگ



کشد و دست  یجلو م زیم یخودش را رو ریام

چشمانش قفل چشمان .کند یرا در هم قفل م شیها

 :براق دالرام است

 !یکاسب شد دایجد-

 زیاندازد و قدم زنان به سمت م یشانه باال م دالرام

 یم هیتک زیو از پهلو به م نهیدست به س.دیآ یاو م

 :دهد

ما جماعت کاسب تک .کاسب نشدم معامله کردم-

 !آره داداش.میستیبلد ن یخور

طبق .کند یمتفاوت دالرام نگاه م ی هیبه روح ریام

 یدهد ول یعادت در لبخند زدن خساست به خرج م

 یم حاتشیاز حال خوش او منتظر توض یراض

 یم زیم یرو یدالرام خودش را مهمان کاکائو.ماند

 یکند و از عمد کارش را طوالن یم طنتیش.کند

کالفه  ایکند و برد یمنتظر نگاهش م ریام.کند یم

 :دیآ یحرف در م به

 ه ؟شد یچ یبگ یخوا ینم-



و در  ردیگ یمشتش را در مقابل دهانش م دالرام

 :دیگو یآن م اتیحال فرو دادن محتو

شده  بیبکنه که دست به ج یکس دیعجله رو با نیا-

 .سینه شما دو تا خس

و  طنتیهمه ش نیا.دهد یاش م ینیبه ب ینیچ ایبرد

 یاز استانه  شیب یکم ریدالرام در مقابل ام یدلبر

 یکیهمه نزد نیا ریام مینگاه مستق نیا.تحملش است

اعصاب  یرو یمدت نه چندان طوالن نیدر ا

که  یبیاز فکر آس.است شیروزها نیا ینداشته 

که  یدانیتواند به دالرام بزند از فکر م یم ریام

 یم خیباز گذاشته است تمام تنش  ریام یدالرام برا

خواد بلند شود ، دست دالرام را  یدلش م. زند

مرد  نیا.از او دور کند شهیهم یو برا رد،بکشدیبگ

 نیآنقدر در ا.کند یعمل م یبمب ساعت کیمثل 

شدن  دهیمنتظر کش دیکه هر لحظه با دهیچند سال کش

مرد مطمئنا  نیا.باشد بیانفجار مه کیضامن و 

خواهد سوخت وهر چه در اطرافش باشد را خواهد 

حکم خشک و تر را  یکینزد نیدالرام در ا.سوزاند



به پا خواهد کرد  یابطح ریکه ام یدر آتش.دارد

 ....دالرام را از  دیبا.سوزدیم

 بیع.میستیظاهرا امروز ما کاسب ن.اووم-

خبر از  دنیبعد از شن دیمطمئن باش یول.نداره

خوام  یچون م دیشیم مونیندادنتون پش یمژدگان

 ...بگم

اره انگشت اش.چرخاند یدو مرد م نیرا ب نگاهش

 :دیگو یدهد و شمرده م یاش را در هوا تکان م

امروزش با طرف  یزنگ زد و گفت جلسه  الیدان-

قبول  یحد هیظاهرا اونا تا .کننده بوده دواریام ینیچ

 !رنیها رو گردن بگ انیکردن ضرر و ز

عکس  کی دنید یاز تمام شدن جمله اش برا بعد

 یچهره .کند یالعمل متفاوت به هر دو نگاه م

 شیبرا ایدر هم برد یو چهره  ریام یهمچنان عاد

از  شیاز نظر خودش خبرش ب.نشده است ینیب شیپ

 ریغ یزیچ دید یکه م یا جهیحد خوش بود اما نت

 :پرسد یهاج و واج م ایرو به برد.بود نیاز ا



بدم منظور  حیگفتم؟ الزمه توض یچ یدیشن ایبرد-

 بود؟ یجمله ام چ

سابد و دالرام نا  یرا به هم م شیلب ها ایبرد

 :دهد یادامه م دتریام

 رونیتنها راه ب یعنیکه گفتم  یزیچ نیا!ایبرد-

 .دهیبابا از زندان داره جواب م دنیکش

 دیبا.کشد یدستش را محکم به صورتش م ایبرد

که در  یزیاما تنها چ.دیبگو یزیچ.بزند یحرف

 یزبانش راه م کیدهد و تا نزد یذهنش جوالن م

 :است نیا ردیگ

 چه خوب -

که چشمان  دیآ یچه خوب آنقدر بد به زبان م نیا و

 ن؟یهم یکلمه .شود یحد باز م نیدالرام تا آخر

 ینم انیکند اما ب یم ینیزبانش سنگ یرو

عکس العمل از هر دو مرد  نیباور ا.شود

 نیداند که ا ینم.سخت است یلیخ ایمخصوصا برد

را بدتر  ایبرد یتواند حال آشفته  یخبر م



 نیاز هم.داند یرا نم زهایچ یلیدالرام خ.کند

 .شود یمتوسل م ریندانستن است که نگاهش به ام

 ندیب ینم.ندیب یرا م ریام یخنث یفقط چهره  دالرام

 ندیب ینم.مشت شده شیران پا یرو ریکه دست ام

مثل تاول  دیدر کنار نام حم یآزاد یکه واژه 

دالرام حال .کند یعمل م ریقلب ام یرو یچرک

 نیاما ا.ندیب یرا نم ریداند،حس ام یرا نم ایبرد

 دستتواند باعث شود که  ینم دنیندانستن و ند

 :پرسد یم تیبا جد. کنار بدنش مشت نشود فشیظر

 شما دو تا چتونه؟-

 :کند یخودش را هم متعجب م یحت ایبرد جواب

 یآمار با هم نم یعنی.ستیاوضاع خوب ن کمی-

که  یاشتباه محاسبات.ستین ینگران یالبته جا.خونه

االن  یکنه منته یخودم انجام دادم خودمم حلش م

 .ختهیذهنمو بهم ر کمی

شود اما همان نگاه پر از سوال را  یقانع نم دالرام

احساس  ینگاه ب نیهم یحت ایبرد.دهد یم ریبه ام



شود و  یاز جا بلند م.خواهد یرا نم ریدالرام به ام

دالرام را لمس  یدستش بازو.رود یمت او مبه س

 :کند یم

 ...دالر-

 ا؟یبرد یباش رونیب یتون یم-

از  یکند که نگاهش ذره ا یم یسوال را در حال نیا

 یگر م ایبرد.جا به جا نشده است ریام یرو

 نیو دالرام؟حماقت از ا ریتنها گذاشتن ام.ردیگ

 بزرگ تر هم امکان داشت؟

 .دالرام میبا هم حرف بزن دیبا-

بدون نرمش .چرخاند یسر به سمتش م دالرام

 :دیگو یکند و م ینگاهش م

 ریمن حرف زدن با ام تیاالن الو.اونم به وقتش-

چاره . کم آوردنش بس است یقاطع دالرام برا لحن

به سمت .حماقت ندارد نیجز تن دادن به ا یا

رود تا با جمع کردنشان از اتاق خارج  یم لشیوسا



بود که دالرام با  نیاز نظرش عمق فاجعه ا.شود

 .گذاشت یم ادیص نیتور ا یخودش قدم رو یپا

دالرام از  ریبلند در اتاق هم، نگاه دلگ یصدا با

سکوت حکم . شود یبرداشته نم ریچشمان ام یرو

 ریکشد و ام یطول م هیفقط چند ثان. شود یفرما م

اش  یلحن جد. شود یقدم م شیشکستن آن پ یبرا

که خود دالرام هم به نادر  یزیچ. دارد متیمال

 .بودن آن آگاه است

 .من منتظرم دالرام -:

منتظر است و  ریام. کند یباز هم سکوت م دالرام

که آمده است تا حال  دیبگو دیبا. حرف بزند دیاو با

او  دیبگو دیبا. خوشش را با او به اشتراک بگذارد

حال  نیکردن ا میتقس یاست که برا یا نهیگز نیاول

در  یحس یهمه ب نیا. خوش به آن فکر کرده است

که او به خرج داده بود منصفانه  یمقابل تمام احساس

 .ستین



 زیقدم زنان م. کند یرا از جا بلند م ریام سکوتش

جز به جز . ستدیا یمقابل او م قایدق. زند یرا دور م

 یمتفاوت م یمتیکند و با مال یصورتش را رصد م

 :دیگو

 .یقرار بود حرف بزن-

به سرش  یکند و تکان کوچک یلبش را تر م دالرام

اما به نگاهش  ندیب یرا م یکیهمه نزد نیا. دهد یم

 ینقطه  ریگردن ام. دهد ینم یرو شیپ یاجازه 

 .استپ چشمانش است

 میحرف بزن دیآره هنوزم قرار سر جاشه با -:

 من منتظرم-

منم منتظر . شروعه یبرا یخوب یانتظار کلمه -

رو  الیدان تیخبر موفق یوقت نکهیمنتظر ا. بودم

 نمیعکس العمل متفاوت بب هی دمیم

 یو باز هم دالرام م ریمطلق از جانب ام سکوت

 :دیگو



شن که آدم  یاز آدما با کاراشون باعث م یبعض-

 یوقت قایدق.حساب جدا باز کنه هیناخودآگاه روشون 

اونا  ستنین هیبق یو وقت شهیم داشونیپ د،یکه با

تموم حواسشون به  یتفاوت یب نیانگار در ع. هستن

کجا احتمال داره . یدار ازشونیو کجا ن یکه ک نهیا

همون موقع  قایدق. یقراره ببر یک ،یاریکم ب

 چیه یکه ب شهیم ینجوریبرسن و ا دیکه با رسنیم

 .تیآدم متفاوت زندگ شنیم یحرف

 یو باز هم نگاهش را باال نم ردیگ ینفس م دالرام

 .دلخور است. آورد

 یاریکه وسط تموم بدب شهیجالب م ییـ قصه اونجا: 

که نه  دینور ام هی یافته و وقت یاتفاق خوب م هی

خواد  یدلت م شه؛یشمع دلت روشن م هیقد  یول

 .حالت خوشت کیهمون آدم بشه شر

 :دیگو یزند و آرام تر م یم یتلخ لبخند

قصه ها جالب  یجا چیه گهیهر چند که ظاهرا  د-

 !ستنین



 تموم شد؟-

و منت  یشرمندگ. کند یفکر م ریبه لحن ام دالرام

همه  نیمرد ا نیچرا ا. در آن ندارد ییجا چیه یکش

 متفاوت است؟

تمومش کنم  ینجوریا دیفکر کنم با.نه تموم نشد-

رفت  یم ایبه خاطر زدنش برد دیکه با یحرف

عکس العمل  ایاگه تو و برد نکهیا. بود نیا رونیب

اندازه دلخور  کیو من به  دیدیمشابه نشون م یها

 نکهیاونم ا. دهیرو نشون م یزیچ هیفقط  شم؛ینم

که  یابمتفاوته با حس شهیتو باز م یکه رو یحساب

 زدلیمنه،عز زدلیعز ایبرد. شهیباز م ایبرد یرو

تونه  ینم یقدرت چیدومه و ه الیمونه،دان یمن م

 دیبا یاما وقت... من خراب کنه اما  شیاونو پ گاهیجا

 لشیکه دل یزیبه خاطر چ یوقت ست،یباشه ن

کارخونه و  یتو تشیمسول الیخ یب ستیمشخص ن

. رسهیبه مغز من م امیپ هیفقط  شهیم انشیاطراف

تونه  یهاش نم یخوب یبا همه  ایبرد نکهیاونم ا

 یکه وقت خراب شدن سقف زندگ یباش یاون ستون



آدم به قدر خودش  نیمن از ا! بست دیبهش ام شهیم

خودخواهانه  یلیخ دیشا. و بودن هاش توقع دارم

به  یرک بودن برا یحت ایجمله  نیباشه گفتن ا

متاسفم  یول شهنبا یاخالق یلیخ ایزبون آوردنش 

 یقبلت حس م ی قهیبا رفتار چند دق گمیکه راحت م

تو رو هم درست  دیطور که باکنم که اون

 !نشناختمت

منتظر جواب است و . کند یو سکوت م دیگو یم

آنقدر  شیبرا ریام. انتظار را دوست ندارد نیا

 دیکند االن با ینیب شیناخوانا است که نتواند پ

باال و تا  ریدست ام. باشد یاکشن یمنتظر چه ر

دو انگشت اشاره و . دیآ یم شیصورت او پ کینزد

همزمان . ندینش یاو م یگونه  یپشت رو وسط از

 یدالرام راه م یکند و به سمت چانه  یم حرکت

 .دیآ یهمزمان به حرف م. ردیگ

حرف  الیاتاق، با دان یتو ایقبل از اومدن برد -: 

از  دیبهش گفتم با. داد حیرو توض یهمه چ. زدم

. برسه یقطع ی جهینت هیوارد بشه تا بتونه به  یراه



صورتم نشون  یرو تو میمن عادت ندارم خوشحال

تونست ثابت کنه که  الیخوشحالم چون دان یبدم ول

. ادیبرم هیبق یها رونهیاز پس دوباره ساختن و

 .خوبه یلیخ نیکنه و ا یداره خودشو ثابت م الیدان

 یلب ها. دیآ یدالرام آرام و ناباور باال م سر

 :دخور یوار بهم م یبرجسته اش ماه

 ؟یدونست یتو م-

کند  یم یا هینه گال. نیتنها هم. بندد یچشم م ریام

در چشمان دالرام  یمانیرنگ پش دنیو نه منتظر د

دالرام را  یاما همان دو انگشت، چانه . شود یم

دهد تا دالرام بتواند سر به  ینم دانیم. دهد یباال م

 :اندازدیب ریز

که من  یزیتنها چ نیا.توام یمن آدم متفاوت زندگ-

 .دمیاز تمام حرفات شن

از  دیبا. شود یدندان م ریدالرام اس نیریز لب

 یهمانقدر که برا. دیقضاوت عجوالنه اش بگو



جسارت دارد؛ به همان اندازه به  یگفتن دلخور

 .اعتقاد دارد یمانیابراز پش

 ...خواستم  یمن نم -: 

 نهیا شیکی. خوام به جاش یازت م زایچ یلیمن خ-

 باشه دالرام ادتیروزا رو  نیکه ا

 :پرسد یسرعت م با

 ندهیتو آ یچ ؟یکن یم دیتاک هیقض نیبه ا یچرا ه-

 کنه؟ یتو رو نگران م

 .شود یدالرام سخت م یچانه  یرو ریام انگشتان

 یـ نگران: 

عده آدم نشستن روش  هی. هیتوافق یکلمه  هی فقط

بهش بگن  زهیکه آدمو بهم بر یزیتوافق کردن که چ

 ستیچون قرار ن ستمین یزیمن نگران چ. ینگران

خوام  یکه م یاونقدر به کار. زهیبهمم بر یزیچ

. ده یلرزه هم تکونم نم نیبکنم مطمئن هستم که زم

ممکنه  هک ییفقط بابت برداشت ها ینگران یواژه 



تونه مثل  یکه م یبرداشت. یبکن ندهیآ یتو تو

 !باشه یقضاوت االنت احساس

اش آنقدر  یجیگ. ماند یاش م رهیتر خ جیگ دالرام

 ریام سیخس یدر صورتش واضح است که لب ها

 یم دهیلبش به باال کش یگوشه . شوند یمتحول م

و سر و زبان دار در  بایز ف،یموجود ظر نیا. شود

 یلحظات هم حالش را خوب م نیسخت تر انیم

کم اتفاق  شیخوب بودن آنقدر در زندگ نیو ا. کند

که حاال با گه و گاه بودنش، حس بد عادت  تادهاف

. به خودش آوانس بدهد یتواند کم یم. شدن دارد

 یم. است یخوب ی نهیگز وارید یمثال آن گوشه 

لحظات  نیاز ا یادگاری کیخودش  یتواند  برا

اتاقش با فکر کردن به آن   ییبردارد تا شب در تنها

 ندهکالفه کن یو فکرها یخواب یب یلحظات تکرار

 شتریب یلیهر چند که در افکارش خ. اش را پر کند

تا پر  یحت دیشا. رفته بود شیها با دالرام پ نیاز ا

و هر بار بعد از استارت ... شدن آن طرف تخت و 

فکر از جا بلند شده بود و خودش را  نیخوردن ا



که  لیدل نینه تنها به ا. مهمان کرده بود یآب وانیل

گذاشته اند،  یسازگاردست به نا شیها یمردانگ

رقم بخورد که  یطور ندهیفکر که اگر آ نیبلکه با ا

 ...از  ریغ یدالرام با کس

 چیه یکند و ب یدالرام را رها م یچانه  دستش

 وانیبه نگاه متعجب او به سمت پارچ و ل یحیتوض

کند و به لب  یآب پر م وانیل. رود یم زیم یرو

را لمس  وانیهنوز دهانش ل. کند یم کینزد شیها

خاطره  کی وانیل یدالرام از باال رینکرده که تصو

که داخل اتاقش در  یدختر. کند یرا زنده م

 یچسباند و ب یرا به صورتش م وانیشرکت، ل

 :دهد یم حیمنظور توض

باالتره و  یحرارت بدنم از حالت عاد شهیمن هم-

 !تنم داغه

است تا تخت پر شده در  یجمله کاف نیهم یادآوری

نفس باال  کیرا  وانیذهنش پر رنگ تر شود و ل

 .برود



در . از آن است که بتواند تحمل کند شتریب حرارت

را فرا گرفته است؛  شیکه سر تا پا یوحشت انیم

حجم گرما که لحظه به لحظه به سمتش  نیتحمل ا

دارد  یبه عقب بر م یقدم. ممکن است ریغ دیآ یم

دود همه . پوشاند یو با پشت دست صورتش را م

 زبه طر دنیآن فضا را برداشته است و نفس کش ی

افتد و  یبه سرفه م. سخت شده است یوحشتاک

 .دوزد یچشمان از حدقه در آمده اش را به مرد م

مرد سوخته است اما همچنان آتش  یقسمت ها تمام

کف دستانش را . کشد یاز دور تا دورش زبانه م

آتش در  یشعله ها. باال آورده یدر کنار بدنش کم

دود دور تا دورجسم . شود یم دهیدستانش د انیم

 انیم نیاو را گرفته است و در ا یسوخته 

 ... صورتش

 یحت ای یسوختگ یذره ا. کامال سالم است صورتش

آن خشم و  یشود و به جا ینم دهیدر آن د یاهیس

 کیکه به او نزد یبا هر قدم. زند ینفرت موج م

. دارد یبه عقب بر م یشود وحشت زده قدم یم



سمت من »بزند  ادیکند تا فر یدهانش را باز م

 ییخورد اما صدا یمحکم بهم م شیلب ها. «.این

سوزد و به او  یمرد باز هم م. دیآ ینم رونیب

کند و  یشود و او باز هم دهان باز م یم کینزد

مرد به سمتش دست دراز . شود ینم دهیشن ییصدا

صورت  یدستش روبه رو انیم یشعله . کند یم

 یصورتش را م شتریو حرارت ب ردیگ یاو قرار م

 :مرد ناقوس مرگ است  یصدا.سوزاند

 !منو خاموشم کن_

 یکند و بالفاصله رو یبا شدت چشم باز م ایبرد

 یو با سرعت اطراف را م دهیترس. ندینش یتخت م

 شیسر جا زیهمه چ. است شهیاتاقش مثل هم. کاود

حال و روز  ستین یکه عاد یزیتنها چ. است

به نظر  یواقع بیکه عج یاوست با وجود کابوس

عرق از  یزند و قطره ا ینفس نفس م. دیرس یم

قلبش آنقدر محکم . خورد یاش سر م یشانیپ یرو

 .لرزاند یکوبد که تمام تنش را م یم



چرا  نکهیا یحت. مشخص استفرد کابوسش  تیهو

که مشخص  یزیچ. سراغ او آمده هم مشخص است

همه  نیکابوس ا نیچرا ا نکهیاست، ا نیا ستین

نفس زنان به سمت ساعت . رسد یبه نظر م یواقع

 یم. هفت است کیساعت نزد. چرخاند یسر م

 یریساعت تعب نیداشته باشد که خواب ا دیتواند ام

 ندارد؟

 یبرا یانگار توان. شود یاز جا بلند م یسخت به

عطش  یلحظه ا یبرا. کار ساده هم ندارد نیهم

 کیمثل  شیزبان و لب ها. کند یرا درک م یبیعج

که در جوار  یمثل کس قایدق. است زرعیلم  ریکو

 .حرارت بوده است

دهد و به سمت در  یم یجانش تکان یب یپاها به

 یسبحان لحظه ا ریتصو کهیدر حال. رود یاتاق م

دود هنوز  یشود و بو یاز مقابل چشمانش دور نم

 .دارد انیهم در شامه اش جر

صحبت کردن مادرش  یصدا ده؛یآشپزخانه نرس به

 .کند یرا کند م شیقدم ها



آخه . شده بود دایانبار کاهم بود پ یاگه سوزن تو-

که من  ستین ییواال جا! تونه باشه؟ یکجا م دیکل هی

در کار  یدیشک دارم کل یمن حت. نگشته باشم

 !باشه

واضح است در حال گوش . شود یساکت م مادرش

مخاطبش هم . مخاطبش است یدادن به صحبت ها

 واریاش را به د هیتک. ستدیا یم. که مشخص است

 .دهد یآشپزخانه و سالن م نیما ب

دونه که منم به اندازه  یخدا م. جان ریدونم ام یم-

 نکهیبا ا. بشه دایمدارک پ نیتو دوست دارم که ا ی

 ادیدونم به چه کارت م ینم نکهیبا ا! هیدونم چ ینم

سبحان خدا . شدن اونه دایفکر و ذکرم پ یهمه  یول

ما هر . مثل برادر بود دیحامد و حم یبرا امرزیب

کمک کردن به تنها . نهاز صدقه سر او میدار یچ

کاش . شدیفقط کاش م. ستین یادیز زیچ ادگارشی

 .اومد ازم یبر م یکمک

زند و  یپشت سرش م واریسرش را آرام به د ایبرد

حرف ها را بعد از آن  نیفقط هم. بندد یچشم م



از پا در آمدنش  یبرا زیهمه  چ. کابوس کم دارد

 .دست به دست هم داده است

 :خورد یپر غم مادرش به گوشش م یصدا

احتماال  گمیگردم هر چند که بازم م یبازم من م-

 یحامد اشتباه م لیو وک ستیدر کار ن یدیلاصال ک

مادرت هم  دنید. مراقب خودت باش پسرم. کنه

سالم منو بهش برسون هر چند که اون منو به  یرفت

 .ارهینم ادی

مجوز دارد  ایحاال برد. شود ینرگس تمام م تماس

حاال بدش را . رفع عطش کند. که به آشپزخانه برود

همه  نیدرد ا  دیاما چطور؟ چطور با. پس بزند

 دایرا پ غیکه حکم ت ییدانستن را پس بزند؟ دردها

 .کرده اند و شاهرگش را هدف قرار داده اند

 ؟یینجایاوا مادر تو ا-

 یدارد سر م هیتک واریهمان طور که به د ایبرد

 قینرگس عم یاست تا نگران یکاف نیهم. چرخاند

 :تر شود



 تو ؟ یشد یچ ا؟یبرد ییچه رنگ و رو نیا-

 یرساند و دست رو یسرعت خودش را به او م با

 :ترسد یچشمانش مادرانه م. گذارد یاو م یشانیپ

 شبینشسته؟ د تیشونیپ یچرا عرق سرد رو-

 ؟یاتاقت رو باز گذاشت یپنجره 

 یتالش م. تواند یکند لبخند بزند، نم یم یسع ایبرد

. تواند ینم. اوردیخوبم را به زبان ب یکند واژه 

او  یبازو یاز قبل دستش را رو نرگس نگران تر

 :گذارد یم

عسل بدم بهت بعدم  ریش وانیل هیمادر،  میبر ایب-

 .دکتر میبر

اش  هیدهد و تک یبه سرش م یتکان کوچک ایبرد

 یحس م کهیدر حال. دارد یبر م وارید یرا از رو

 .جسمش سخت است یکند تحمل وزنش برا

 ایبرد. قرار گرفته است زیم یعسل رو ریش وانیل

قرار  زیم یرو وانیهر دو دستش را دو طرف ل

 وانیل یکه از رو یبخار. داده و مشت کرده است



 یم یرا تداع یرنگ یشود؛ دود خاکستر یبلند م

 که یکند و حرارت

 .پرد یپلکش م... شود یبلند م وانیل از

 :شود یمادرش بلند م یصدا و

 ؟یهست یرو بخور معطل چ ریتا داغه اون ش-

 ه؟یچ ریبه ام یکه قراره بد یاون مدارک-

 یصدا نیا. شناسد یخودش را نم یهم صدا خودش

مکث . ناشناس است شیرمق برا یب یدو رگه 

کند  یسر بلند نم. نرگس نشان از جا خوردنش دارد

کند؟ در  یم یچه فرق.ندیتا شوکه شدن او را بب

 :بودند تیاهم یها ب هیحاش نیمقابل اصل مطلب ا

حرف  اطیتو ح ییدوتا نیهم یشب تولد هم برا-

 نه ؟ دیزد یم

شود و  یم دهیمقابلش با صدا عقب کش یصندل

بدون سر بلند  ایحاال برد. کند ینرگس آن را پر م

تواند چهره  یکردن و تنها با چرخاندن چشمانش م

 :دیگو یم دینرگس با ترد. ندیمعذب مادرش را بب ی



من  شیحرف اون پسر پ. ایبهت بگم برد دینبا-

 شیکار ؛یدیخب حاال که خودت شن یامانته ول

 تونم بهت اعتماد کنم؟ یم. کرد شهینم

. شده لیتبد یکند بدنش به قبرستان یحس م ایبرد

روند و زبانش  یجز به جزش به استقبال مرگ م

 تینه اعتماد نکن من صالح دیکند تا بگو یتالش م

 :کند یم بیسکوتش نرگس را به گفتن ترغ. ندارم

 دیبود که با امرزیمدرک دست حامد خدا ب یسر هی-

اون  یدونم محتوا یمن نم. ریبه مادر ام دادیم

 یزیرابطه چ نیوقت در ا چیحامد ه. هیمدارک چ

که رسوندن اون مدارک  دونمیم یبه من نگفت ول

که . آخر عمرش تنها دغدغه اش بود یروزا یتو

 اجلش مهلتش نداد

 :دیگو یکند و م یجان م 

 یزیچرا بهت در موردشون چ یکن یفکر م -

 نگفت؟



و متفکر سرش را به  ردیگ یم یقینفس عم نرگس

 :دهد یچپ و راست تکان م

بود که  یمرد هیحامد ! دونم یدونم واقعا نم ینم-

کردن  یمخف یبرا یزیچ. حسابش پاک بود شهیهم

. سوال داره یمنم جا ینگفتن برا نیا. نداشت

 دیخواب ینم ای. مرغ سر کنده بود نیآخر ع یروزا

اونقدر خودشو . دیپر یوحشت زده از خواب م ای

 ...خواب سکته کرد و   یکرد که تو تیاذ

داند  ینم.کشد یجمله اش آه م ی هیبق یجا به

 یم ایحامد چه بر سر برد یها یخواب یب فیتعر

متروک  یمسافرخانه  کیداند دلش مثل  ینم. آورد

 :زدیر یم نییخورد و سقفش کم کم پا یترک م

که  یخواد؟ اومده دنبال مدارک یم یچ ریاالن ام-

کمکش  یخوا یقرار بود بابا بده به مادرش؟ شما م

 دایپ هیچ یدون یکه نم یتا مدارک یکمکش کن ؟یکن

 کنه؟

 .هست داشتنش حق اون پسره یاون مدارک هر چ-



اتفاق  ؟یچ فتهیاتفاق ب یسر هیشدنش  دایاگه با پ--

اون موقع هم . ستین ندیکدوم خوشا چیکه ه ییها

 ریمدارک به دست ام نیا دیکه با یمطمئن نقدریهم

 برسه؟

 یعاد ریغ نیا. شود یپسرش م ی رهیخ نرگس

دار که به  هیجمالت کنا نیبودن حالش و البته ا

شود؛ زنگ خطرها را به صدا در  یادا م یسخت

 :آورد یم

 ؟یدون یم یزیتو چ-

صورت پر از مو و چشمان . کند یسر بلند م ایبرد

 :دهد  ینشان م شتریاش را ب یقرمزش آشفتگ

 نکهیا. نهیخوام االن بدونم ا یکه م یزیچ ینه ول-

عمو  شیشما اومده؟ چرا پ شیفقط پ ریچرا ام

 ریاون دو تا داداش بودن و ام نکهینرفته؟ مگه نه ا

اطالعات  یسر هیعمو  شیتونست با رفتن پ یم

 !رهیاز اون سراغ مدارک رو بگ ره؟یبگ



. کند یفقط نگاهش م ایبرد یحرف ها جیگ نرگس

را به  وانیل ایبرد. دنشانیفهم یخواهد برا یزمان م

آن که  اتیمحتو یگرما. کند یم کینزد شیلب ها

 یخونش منجمد م انیجر ند؛ینش یصورتش م یرو

 یگرداند و به سخت یبر م زیم یرا رو وانیل. شود

 تماشانرگس بلند شدنش را به . شود یاز جا بلند م

 : ندینش یم

 ؟یچرا نخورد-

 هوا بخورم اطیتو ح رمیم-

 ینرفته که صدا رونیکامل از آشپزخانه ب هنوز

 :کند ینرگس متوقفش م

بابات؟ چرا حس  یپا یجا یچرا پا گذاشت ایبرد-

 ؟یبرزخ هی یکنم تو هم مثل حامد تو یم

کند و همان  یستون م وارید یدستش را رو ایبرد

 یشانه سر م یطور که پشت به نرگس دارد؛ رو

 :چرخاند



گرفتن  میمن قدرت تصم. دعا کن من مثل بابا نشم-

 .داشته باشم

 ایدن کیماند و  ینرگس م. رود یو م دیگو یم

سوال جوالن  نیدر صدر آن ها ا. جواب یسوال ب

 :دهد یم

 نرفته است؟ دیحم شیوقت پ چیه ریواقعا چرا ام-

 یم مانیپش. را صدا کند ایکند تا برد یباز م دهان

 یتلفن را از رو یگوش. شود یاز جا بلند م. شود

. ردیگ یرا م ریام یدارد و شماره  یکانتر بر م

 دیبدهد که سراغ حم شنهادیپ ریبد نباشد به ام دیشا

 نکاریا دیشا. زند یفکر م نیاز ا یلبخند. برود

 ادشی. باشد میبه پسر سبحان و مر یکمک بزرگ

شده  انیمتوجه جر ایکه برد دیبگو ریباشد به ام

 ایبا دانستن برد ریاست ام دیهر چند که بع. است

خورد و  یبوق م ریام یگوش. داشته باشد یمشکل

 هیپا یرا رو ینرگس گوش. شود یجواب داده نم

شماره اش  دنیبا د ریمطمئنا ام. گرداند یاش بر م

زند  یم رونیب نهاز آشپزخا. تماس خواهد گرفت



 کی یتماس جرقه  نیداند با ا ینم کهیدر حال

 .آشوب را زده است

 یقرار م شیپاها یلپ تابش را رو مهران

نگاهش .گذارد یمقابلش م زیم یکاغذها را رو.دهد

لپ  یکاغذها تا صفحه  یاطالعات رو یاز رو

شرکت با  یکارها.گردد یرود و باز م یتابش م

فشرده  یوجود اضافه شدن کارخانه و مشکالتش کم

شرکت است کارها با  ریکه ام ییروزها.شده است

که  ییشود تا در روزها یانجام م یشتریسرعت ب

 یدر کارها یبرد اختالل یدر کارخانه به سر م

 .نشود جادیشرکت ا

 یبار بلند م نیدوم یبرا ریام یزنگ گوش یصدا

کند و از کنار لپ تاب به  یم یان نچمهر.شود

از آن  یجا گذاشتن گوش.کند ینگاه م ریام یگوش

 دیبع ریاست که از ام ییها ینادر حواس پرت

شرکت و  یگانیهر چند که تماس از سمت با.است

که ظاهرا دردسر ساز شده بود باعث  یمشکل

 .بود شده ریام لیتعج



کارش  یشود و مهران به ادامه  یقطع م تماس

 یساعت بعد در اتاق باز م مین.شود یمشغول م

مهران بدون آنکه سر .شود یوارد م ریشود و ام

 :دیگو یم فتدیکردن ب پیبلند کند و انگشتانش از تا

 !یموندگار شد یگانیبا یرفت-

 یبر داشته م یا شهیش واریبه سمت د ریام یها قدم

 :شود

 یشدیامشبو موندگار م دیموندگار نشده بودم تو با-

 !یدیرس یتا صبح به چک کردن پرونده ها م

جا به جا  یکند که صدا یچنان سر بلند م مهران

 :شود یگردنش بلند م یشدن مهره 

 گند زده؟ یسماوات-

 یبه تماشا بیپشت به مهران و دست در ج ریام

 :شود یشهر مشغول م

 !البته فعال.گندشو جمع کردم-



 بیو قسمت آس ندینش یم مهران پشت گردنش دست

 :دهد یرا فشار م دهید

 .مینرفت...بابا اخراجش کن بره تا به -

 :چرخاند یشانه سر م یرو از

 یلیاز نون خوردن انداختن ملت برات خ دایجد-

 !شده یعاد

داغ تر  یکه تو کاسه  ستین دیبه جاش اصال جد-

 نیا.داره یمجازات هی ییبابا هر خطا.یاز آش بش

 .یقانون زندگ

هم اجرا  یلیخ  یزندگ یفعال که قانون ها-

قانون جنگل کتاب شده و بدون استاد داره .شهینم

 .شهیم سیتدر

گردنش خشک و نگاهش متاسف  یمهران رو دست

 یم دادیب ریجمالت ام انیانزجار در م.شود یم

 :دهد یبا نفرت ادامه م.کند

 دهیبرات چ یزندگ نیا ینویقانون شده که دوم نیا-

که  یاونجور.یخوا یکه تو م یاونجور نه.شهیم



و هر وقت دلشون بخواد با  ننشیچ یبخوان برات م

 .خوابونن یها روم دهیتمام چ کیکوچ یضربه  هی

 ر؟یشده ام یچ-

 :گذارد یم شیپوزخندش را به نما ریرخ ام مین

و  ستیب نکهیا.نشده یزیکه چ نیهم.نهیمشکل هم-

 یاون. شهیم ینامرد یجواب جونمرد شیچند سال پ

احمق  هیکرده  یعدالت رو مفهوم گذار یکه کلمه 

 .نبوده شتریب

به سمت .گذارد یم زیم یلپ تاب را رو مهران

تواند دست دور  یداند که نم یم.رود یم قشیرف

فکر .اش بدهد یاندازد و دلدار یب ریام یشانه 

وسط  ریام یپا یها وقت تینوع حما نیکردن به ا

او  یشانه به شانه .رسد یاست مضحک به نظر م

روز  کیتهران دود گرفته در  یمنظره .ستدیا یم

 یاما برا ستین یچشم انداز جالب یزمستانسرد 

 :است نهیچشم ها تنها گز فیروشن کردن تکل



 رانیگفته بودم ا.ریبهت هشدار داده بودم ام-

به  یاالن دار.تونه عواقب داشته باشه یاومدنت م

 چیه یکه نتونست یاالن.نهیب یچشم عواقبش رو م

 ستیدر کار ن یچون ظاهرا مدارک یانجام بد یکار

 کیو به جاش تو اونقدر به اون پست فطرت نزد

 و بس یشد تیکه فقط خودت اذ یشد

 :پرسد یوتند م تلخ

 کردم؟ یم یداشتم راحت زندگ دنشیقبل از د-

او را  یها یلحن جواب تلخ نیتر میبا مال مهران

 :دهد یم

 ...اما.نه -

 :شود یکنار بدنش مشت م ریآزاد ام دست

 زیبر یدار یفعل شرط یاما واگر و هر چ-

 هیکاربرد داره و  یخبر یمن فقط جمله  یبرا.دور

 !رشینقطه ز هیخط و 

 ریام یچقدر برا.چرخاند یسر به سمت او م مهران

همه به  نیا.خشم کنترل شده متاسف است  نیو ا



 یوصله  ریمثل ام یمرد یبرا دنینرس جهینت

مرد .سخت بود یها دانیاو مرد م.است یناجور

 .توانستن

 یتو تالشتو کرد-

 یلیخ شیها یمشک.شود یم کیبار ریام یها چشم

 :اند و زبانش تندتر یمشک

 یبحث هر چ یعنی ستیدر کار ن یا جهینت یوقت-

 !یتالش و سگ دو زدن منتف

خنک کردن دل  یبرا.دیگو یم انهیدلجو مهران

 :دیگو یم قشیرف

 !اون آدم االن تو زندان-

مهران  ینگاهش سخت رو مین.شود یتلخ تر م ریام

 :ندینش یم

زندان  یخودش تو یاون آدم به خاطر حماقت ها-

 هاش تینه جنا



کشد و بعد همان  یبه دور دهانش م یدست مهران

راه آرام کردن .کند یدست را دور چانه اش قفل م

ها  یآسان نیبد قلقش به ا قیرف.داند یرا نم ریام

 یبلند م ریام لیزنگ موبا یصدا.شود یآرام نم

 :دیاندازد که بگو یمهران م ادیشود و به 

 !بار سوم زنگ خورده تیگوش-

را بر  یگوش.چرخد یدر سکوت به پشت م ریام

کند  یکه بالفاصله و محکم ادا م یبله ا. دارد یم

شود که مهران هم به سرعت به سمتش  یباعث م

مودبانه اما کوتاهش و اسم  یاحوالپرس.بر گردد

شود، قدم  یم یجار رینرگس خانم که بر زبان ام

 .برد یم شیپ ریام یقدم کیمهران را تا  یها

دارد و دست  یرا نگه م یدست گوش کیبا  ریام

 یکند و گوش م یفرو م شیرا داخل موها گرید

 یم یو کم کم چهره اش حالتکند  یگوش م.کند

 یکه مهران نگران و مبهوت سر تکان م ردیگ

کند و  یبه او باز هم گوش م تیاهم یب ریام.دهد

 :دیگو یکند م یم دادیآن ب ضیکه غ ییبعد با صدا



 باشه انیدر جر یقرار نبود کس-

 یاز ماجرا.دهد یم حیتوض یخانم در گوش نرگس

 شنهادیاز پ.دیگو یم ایخبر برد یصبح و حضور ب

را اضافه  نیا شیو ته تمام حرف ها دیگو یم ایبرد

 دیحم شیوقت پ چیه ریکند که واقعا چرا ام یم

 نرفته است؟

چشم .کند یسرش را به سمت سقف بلند م ریام

مهران به .دهد یهم فشار م یرا محکم رو شیها

 یم یقینفس عم ریام.کند یاو درد را حس م یجا

داند که ز  یمهران م.ردیگ یبلکه آرامش م ردیگ

 لیبا توان تحل ریام.نخواهد بود یآرام شدنش خبر

 :زند یرفته لب م

 وقت نگفت چیکه مادرم ه یلیبه همون دل-

است تا مخاطب آن  طرف خط  یجواب کاف نیهم

 یکف دستش را رو ریام.کند اریکامل سکوت اخت

 یآن م یکند و وزنش را رو یستون م زیم

به گوش  یگفتن نرگس حت یوا یا یصدا.اندازد



و پنهان  میمر ادیانگار تازه به .رسد یمهران هم م

تماس با .شنود یفقط م ریام.اش افتاده است یکار

با ابراز تاسف .شود ینرگس خانم م یندگابراز شرم

راز دو نفره به گوش  نیا یدقت یب کیبا  نکهیاز ا

 .است دهیهم رس ینفر سوم

با  یگوش.رسد ینم انیبه پا ریاز طرف ام تماس

شود  یم دهیکوب یا شهیش واریتمام قدرت به همان د

مهران کف هر دو .شود یم نیو تکه تکه پخش زم

پر  ینفس ها یصدا.کند یسر قفل م یدستش را رو

 لیخرد شدن وسا یصدا انیدر م ریاز خشم ام

زند تا گوش فلک  ینم ادیفر.شود یگم م زیم یرو

مرد تنها را در  کیشکستن  یصدا ایتا دن.کندرا 

رحم تر از آن  یزمانه ب.ها بشنود یشکستن انیم

او طناب دار را به .است که انصاف به خرج دهد

لبخند به لب کنار .مرد انداخته است نیدور گردن ا

لگد زدن به  یاست برا یو دنبال بهانه ا ستادهیا

 .شیپا ریکوچک ز ی هیچهار پا



اما  دچیپ یاتاق م انیشکستن همچنان در م یصدا

 هودهیداند که تالشش ب یم.شود یمهران مانعش نم

پنبه شدن تمام رشته  یعنی ایدانستن برد.خواهد بود

از  یوا انیم نیدانستن تمام مجدها و در ا یعنی.ها

از مجدها  یکیخبر به گوش  نیکه ا یروز

 .رمجد با چشمان معصوم و نگاه ناباو کی.برسد

و مهران باز هم  ردیگ یراه م ریاز دست ام خون

 ماجرا چه بود؟ نیته ا.کند ینگاه م

را با شانه  یگوش.ردیگ یرا م ریام یشماره  دالرام

گفتن  دیدارد و در جواب خسته نباش یاش نگه م

 یصدا.دهد یسر تکان م یکارگران بخش بسته بند

 یو تماس چدیپ یبا فاصله در گوشش م یبوق ها

 یار مهم فش یرا رو شیلب ها.شود یبرقرار نم

 دشانه و گوشش آزا نیرا از ب یدهد و با دست گوش

 یانگشتش ارتباط را قطع نکرده که صدا.کند یم

 یشود که با سرعت گوش یباعث م ریبله گفتن ام

 :را به سمت گوشش ببرد



کارخونه ! ینیشده مهندس نائ نیسنگ تونیسا-

 گهیم تونیزنم منش یشرکت زنگ م ن،دفتریاینم

 !دیستین

 ییبا صدا ریشود و بعد ام یسکوت برقرار م یکم

 :دهد یدارد جواب م یاز خستگ یکه تم

 .خونه ام-

 نیخانه ؟آن هم ا.پرد یدالرام باال م یابروها

 د؟یشن یساعت؟درست م

امروزت تو  یبرنامه  یگفت روزیچرا خونه؟د-

 .پره یلیشرکت خ

 یتخت را م ژیق ژیق یکند صدا یم حس

شود و دوباره به  یدور م یکم ریام یصدا.شنود

 :چدیپ یدر گوشش م یحالت عاد

به برنامه هام اضافه شد مجبور  دیجد یبرنامه  هی-

 .خونه امیشدم ب

و متفکر  ندینش یکنار سالن م یسکو یرو دالرام

 :پرسد یم



 ست؟یکنم حالت خوب ن یچرا حس م-

 !ستیچون واقعا ن-

بوده  ینیب شیقابل پ ریغ عیو سر حیجواب صر نیا

 ریام یعاد ریحال غ یدالرام  کامال متوجه .است

 یخستگ یهر چند که ظاهر کالمش جز کم.است

 :ندارد یدیجد یژگیو

 ست؟یخب چرا حالت خوب ن-

 ؟یتخصص خوب کردن حالو دار-

 :کند یم طنتیدالرام ش یها لب

تونم متخصص مربوطه رو بهت  یم یول.ریخ-

 !کنم یمعرف

 :شنود  یرا م ریگرفتن ام نفس

است؟ از قلب و  نهیتخصص خودت تو کدوم زم-

 ؟یسر رشته دار شیگرفتگ

 نیا.ماند یباز م طنتیش یدالرام از ادامه  یها لب

 طنتیش یو مفهوم دار اصال از رو ییکنا یجمله 



 ندهیاز حال نامساعد گو قایدق.نشده است انیمردانه ب

 .دهد یاش خبر م

 !شده یدرست بگو چ.رینگرانت شدم ام-

مشکالت  نیدر کل ا یعنی.ندارم یمشکل خاص-

 .ستیمشکل ن

که اگر  دیگو یتفاوت م یب یجمله را طور نیا و

شک  یبود ب دهیرا نشن یقبل یدالرام جمله ها

پر واضح .ستین یکرد که واقعا مشکل یتصور م

از زبان  دنشیهر چند شن.هست یاست که مشکل

سکوتش که .رسد یممکن به نظر م ریغ یکم ریام

 :دیگو یم ریشود ام یم یوالنط

 ؟یکه زنگ زد یکارم داشت-

 یم حیترج.است ریحال ام ریهنوز هم درگ دالرام

کنسرو  یبسته  یرو یدهد صحبت در مورد طراح

 یمشغول و با حواس یبا فکر.را به بعد موکول کند

 :دیگو ینه چندان جمع م

 فعال.ریبرم ام دیمن با.ستین یخاص زینه نه چ-



 یکند و کنار بدنش رو یرا قطع م دیجد یگوش

 یدست بسته شده اش را باال م.کند یتخت رها م

داشت تنها با  هیبه بخ ازیشک ن یکه ب یدست.آورد

 یخون قرمز رنگ رو.بانداژ بسته شده است کی

 کیکه  یزیچ.دهد یبانداژ خبر از عمق جراحت م

 یمثل کس ریبار مهران به آن اشاره کرده بود و ام

بانداژ را به دور  گریبا دست د دهینشن یزیچ هک

 .بود دهیچیدستش پ

 یآورد و کنار بدنش رها م یم نییرا پا دستش

 یم یزخم یدر قسمت ها دیشد یبالفاصله درد.کند

هنوز هم .کشد یچهره در هم نم یحت ریاما ام.جدیپ

در  ایبرد نکهیا.ذهنش مشغول تماس نرگس است

تواند  یاو قرارگرفته است اصال نم تیهو انیجر

 یحالت هم نم نیتر نانهیدر خوشب.باشد یاتفاق خوب

و  دیحم یمجد است،برادر زاده  کی ایبرد.تواند

دانستن . دست راست او ال،یدان یطبق گفته ها

چوب بزرگ  کیشدن مدارک  دایقبل از پ ایبرد

 دیتوسط حم دینبا تشیهو.چرخ هدفش است یال



شدن مدارک  دایحداقل تا قبل از پ. شدیم ییشناسا

آورد  یدست سالمش را باال م.شد یشناخته م دینبا

 نیو ا.دهد یرا فشار م شیها قهیو با دو انگشت شق

قسمت بدش همان .تازه قسمت خوب ماجرا است

 یاز فکر کردن به آن فرار ریاست که ام یقسمت

عمق فاجعه  نیا.دالرام و دانستنش.است

 یمئنا به نبودن منجر مکه مط یدانستن.است

 ینم دیحم یدالرام با آن همه تعصب رو.شود

فشار  شتریرا ب شیها قهیشق.اشدتوانست آدم ماندن ب

با خودش و .بندد یرا محکم م شیدهد و پلک ها یم

 :کند یمطمئن زمزمه م

 !ذارم بره ینم.تونه بره ینم-

خواهد هوار  یدلش م.شود یدر اتاق بلند م یصدا

را کنترل و  شیاما صدا.بزند کمال برو من خوبم

کمال از پشت  یصدا.کند یجمله را تکرار م نیهم

 :شود یدر بلند م

 بمونم؟ نیخوا ینم دیآقا مطمئن-



 تو هم مطمئن باش-

 ...پانسمان دستتون نیخوا ینم-

اش را در  یکند اما خونسرد یاو را کات م ی جمله

 :کند یلحنش حفظ م

 سالمتبه -

کمال .شود یزنگ خانه سوهان اعصابش م یصدا

 یم یک.کرد یرا پر م شینرفته مهران داشت جا

احترام  ییبه سکوت و تنها لشیخواستند به تما

 بگذارند؟

 یصدا.شوند یکردن کمال را م یاحوالپرس یصدا

کرده و   یزیمهران ناپره.شنود یمخاطبش را نم

 نداختهیسرش ن یرا رو شیصدا طشیبه خاطر شرا

 یدر خانه نشان از رفتن کمال م یصدا. است

کشد که در اتاقش به صدا در  یطول نم یلیخ.دهد

برهنه اش  یتنه  مهین یدست راستش را رو.دیآ یم

 :دیگو یحوصله م یبندد و ب یچشم م.ردگذا یم

 تو ایب-



قدم، دو قدم  کی. شودیداخل اتاق م ییقدم ها یصدا

سبک قدم . ستین یقدم سوم خبر یواز صدا

از مهران  ریغ یفرد را کس تیبرداشتن، هو

همان قدم  یمکث و باز صدا یکم. کند یم یمعرف

حضور را  نیکند تا ا یچشم باز نم ردوبارهیام. ها

. شود یقدم ها کنار تخت متوقف م. ندیبه تماشا بنش

تخت از نشستن مهمان  یهم سکوت و بعد لبه  ازب

 ی، مثل صداعطر هم یحاال بو. رود یاتاق فرو م

 ریام یفرد را برا تیقدم ها اصرار دارد که هو

کند اما با جمله  یباز هم چشم باز نم ریام. کند دایهو

مخاطب  نیدهد که با چشم بسته هم ا یاش نشان م

 جالبه برامبودنت  نجایـ ا:شناسد یخاص را خوب م

روزا  نیـ ا:چدیپ یدالرام ناز در گوشش م یصدا

 .روش نمیا. جالبه زایچ یلیخ

 مثال؟-

 یکه تو پشت گوش یاون حال خراب نکهیمثال ا-

به علتش  نجایکارخونه تا ا یو من از فاصله  یداشت

حاال . تا علتشو بفهمم نجایاومدم ا. کردم یفکر م



 یکه دست و چشمش بسته ست ول نمیب یمرد م کی

 یخون رو نیتونم حال خرابشو به ا یبازم نم

 .پانسمان ربط بدم

 ییایبو  یکند اما به قوه  یباز هم چشم باز نم ریام

 :دیگو یم دیترد یربط و ب یب. دهد یم دانیاش م

تو  یاطیاحت یهمه ب نیا نکهیبا ا یینجایخوبه که ا-

 .ستیمثل تو اصال برام قابل قبول ن یوجود دختر

کند و  یفکر م ریام یواضح جمله  یبه معنا دالرام

 یب. دهد یشان مکه به تنها بودن یبعد به هشدار

شانه اش  یکند و رو یشالش را ازهم باز م تیاهم

 :اندازد یم

بره نه  ییفکره که هر جا یدختر اونقدر ب نینه ا-

حرفا  نیبا ا یکه بتون یهست یتو اونقدر حرفه ا

 .یبودنم پرت کن نجایا لیحواس منو از دل

چه .دوزد یاو م یبسته  یرا به پلک ها چشمانش

 :زند یدارد امروز؟  لب م دنشیبه ند یاصرار



اون آدم بده قصه ها  یتون یچون تو نم نجامیمن ا-

 یوقت نم چیکه ه یاسطوره ا هیمن  یتو برا.یباش

 یخلوت دو نفره نم نیو ا یخال یخونه  نیا.شکنه

من  یرو که مرد بودن رو برا یتونه قداست مرد

 .کرده بشکنه یمعن

به عادت  شیحاال ابروها.کشد یچهره در هم م ریام

در هم بودن  نیا لیدالرام دل.تن داده اند شانیشگیهم

نزده  یمطمئنا حرف بد.داند یاو را نم یچهره 

 :دهد یپس ادامه م.است

جوره  چیه یزندگ یکه تو یهست یکس نیتو اول-

ناشناخته و کشف  ی رهیجز هیمثل .ازش نخوردم

بترسون که  یزیمنو از چ. ینشده اما قابل اعتماد

 یینه تنها بودن با تو.ترس داشته باشه یبرا یزیچ

 !یکه خود اعتماد

دست دالرام .خورد یدر هم گره م ریام یابروها

 یابرو یقسمت گره خورده  یو رو دیآ یباال م

او  یابرو یرا رو فشیانگشت ظر.ندینش یم ریام

 :دهد یآن ادامه م یکشد و تا دنباله  یم



 نیامونه بحث  یم. هیمنتف یاطیاحت یپس بحث ب-

 کباریحال و روز  تو که ظاهرا هر چند وقت 

از  یچ ستیکه معلوم ن ییابروها نیوا شهیتکرار م

 .خوان یجون هم م

آن طور که  یاست؛ وقت یالمسه حس خوب حس

. است ریحال ام نیا. یشو یلمس م یدوست دار

 یبود م یبهتر روح طیاگر در شرا دیکه شا یحال

 یباز هم قصد ریام.هم بهتر باشد نیتوانست از ا

با چشم بسته به .باز کردن چشمانش ندارد یبرا

 :افتد یحرف م

 یحدس بزن یتون یکه م یزیچ دنیشن یچرا برا-

 .یباشه اصرار دار ندیتونه خوشا ینم

 :رود یم شیپ ریام یها قهیدالرام تا شق انگشت

 .نبودنش برسم ندیبذار خودم به خوشا-

دست  یفاصله هم رو نیاز ا یحت ریداغ ام نفس

 :ندینش یدالرام م



 ریز یکه با اصرار کس ستمین یمن آدم یدون یم-

 برم؟ یبار حرف

 !دونم  یم-

اطرافم  یآدما یهمه مبهم بودنم برا نیا یدون یم-

 نداره؟ تیاهم یبرام ذره ا

 !دونم یم-

 یدونستن اصرار م یبرا ینانیپس با چه اطم-

 ؟یکن

کند و  یاو استپ م ی قهیشق یدالرام رو انگشت

 :ردیگ یاز لبخند م یطرح شیلب ها

دونم اونقدر حست به من  یم نکهیا یبه پشتوانه -

فرق  یکه گفت یمتفاوت هست که با اون همه ا

 !داشته باشم

و دور مچ  دیآ یباال م یبا چنان سرعت ریام دست

 یاز البه ال یکم جان نیشود که ه یدالرام قفل م

به  ریام یچشم ها.شود یدالرام آزاد م یلب ها

 :دیگو یچرخد و قاطعانه م یسمتش م



که ازش حرف  یبه خاطر همون حس متفاوت-

 .دالرام یبا من تنها بمون دینبا یزنیم

 :خندد یم الیخ یب دالرام

 ! خطرناک؟ یکنم االن پاشم برم آقا کاریچ-

در جا  یدالرام به شوخ. کند یبا اخم نگاهش م ریام

شود  یفهمد چه م یخودش هم نم. شود یم زیخ مین

شود  یم دهیکش ریبه سمت ام یاما با چنان سرعت

اش  یصوت یتارها انیاز م یبلندتر نیه نباریکه ا

حفظ  یکف هر دو دستش را برا. شود یخارج م

گذارد و با  یم ریمحکم ام یها نهیس یتعادل رو

تنش، بالفاصله انگشتانش  یو گرما یلمس برهنگ

 یم ریدست ام ریاس شیهر دو بازو. شود یجمع م

وجب  کیتنها  شانیصورت ها یفاصله . شود

در کمال آرامش  ریو نگاه ام رانینگاه او ح. است

 :کند یشروع م ریهم هستند و ام ی رهیخ

 !یبشنو یخواست یم-



. ستین یآمده چندان راض شیپ تیاز وضع دالرام

 نیو ا یاتاق خال نیاعتماد کامل دارد اما ا ریبه ام

 ستین ییزهایچ نهایا ر،یام یو برهنگ یکیهمه نزد

مثل  ریبرعکس تصورش ام. گرفت دهیکه بتوان ناد

سرفصل . دیگو یاز خواستن و ماندن نم شهیهم

 :دارد یبار موضوع متفاوت نیا شیحرف ها

 مینه من آدم پر حرف یمنته ادهیگفتن ز یحرف برا-

 لیهمه تما نیا یمنته. ان یدنیشن یلینه حرف هام خ

 دهیکه بتونم ند ستین یزیهم چ دنیشن یتو برا

 یبهم م هویچرا  یدیبار چندمه که پرس.رمیبگ

 زم؟یر

. عقب بکشد یکند خودش را کم یم یسع دالرام

سر تکان  ریپس تنها در جواب سؤال ام. تواند ینم

چشمان او ثابت نگه  ینگاهش را رو ریام. دهد یم

 :ندارد یگریقسمت د چیبه ه یانگار کار. دارد یم

دونستم  یمن هر بار به سوالت فکر کردم و نم -

 !بگم یچه جور دیبا



 :کند یجمله اش را مزه م دالرام

 ؟یرو بگ یچ-

جسم  هی یکه تو نه سالگ یپسر هی یبرا نکهیا-

 یرو دیکه شا یجسم هی. دن یسوخته بهش نشون م

 ینم یکن ینگاهش م یو وقت شهیهم نم لویهم پنج ک

از اون  شهینم. آدم بوده یروز هی نیا یبفهم یتون

 .خوب باشه شهیپسر توقع داشت که هم

حاال . دالرام قصد از حدقه در آمدن دارند یها چشم

ناباور . را هم فراموش کرده یکیهمه نزد نیا یحت

 .ناباور.است

شوک وارده . ساختن کلمات ناتوانند یبرا شیها لب

 ریام یجمله  لیدالرام را صرف تحل یتمام انرژ

پسر نه ساله و جسم سوخته؟همان طور .کرده است

 :پرسد یمبهوت م

 ؟یچ یعنی یکه گفت نایاالن ا-

مثل .سخت شده است ریبه جزء صورت ام جزء

ابروها خشک .حرکت یچشم ها ب.تکه سنگ کی



 هیتشب نیلب ها هستند که با حرکتشان ا...شده،لب ها

 :زنند یرا به هم م

به دره  نیتصادف با ماش یحادثه  هی یبابام تو-

 یتصادف تشیتصادف که ماه هی.پرت شد

 . بود یعمد.نبود

همه  نیگسل بنا شده اند که ا یدالرام رو یها لب

وتن  یاتاق خال نی،ایکیهمه نزد نیلرزند؟حاال ا یم

 :ستندیهم ن هیدر حاش یحت ریام یبرهنه 

 بابات سوخت؟-

دالرام سر جنگ  یبازوها یرو ریام یها دست

 یبه سمت خود م شتریدالرام را ب.نددار

 یکوب یمردانه اش پا یچهره  یانزجار رو.کشد

انقدر واضح که دو دو زدن چشمان دختر به  کندیم

 :شود یم لیاستپ کامل تبد کی

موند که   شیاونقدر تو آت.جزغاله شد!بابام نسوخت-

موند و از  نیاز ماش یاسکلت آهن هی. تموم شد شیآت

 .یچیخودش ه



 نیا یحرف ها.را باور ندارد شیها دهیشن دالرام

 نانیاطم شیبه گوش ها.مرد را باور ندارد

همه درد ناک  نیتواند ا یمرد ناشناخته نم نیا.ندارد

ممکن به نظر  ریغ ریهمه چ.معرف حضورش شود

 :رسد یم

 نه؟...یکن یم یشوخ...تو...ریام...ام-

 .دهد یسر تکان م یدیناام نیبعد در ع و

خورد شدن هم کمر همت را  یبرا ریام یها دندان

منبع آرامش در چند  نیظاهرا بودن ا.بسته اند

که از  یتواند حرارت یآغوشش هم نم یسانت

شود را سرد  یآتشفشان فعال بلند م نیاطراف ا

 :کرده  دایفوران کردن را، پ ریکوه تازه مس نیا.کند

 یجک ب هی.مزخرف یشوخ هی.کنم یم یآره شوخ-

 یم یشوخ.تلخ داره یخنده  هیکه ته تهش  یمعن

که بشه تو  ستیاونقدر قابل هضم ن یمیتیکنم چون 

 .جاش داد یجد یبحث ها



گلوله راه  کی هیشب یزیکند چ یحس م دالرام

رود و نه از  یم نیینه پا.را سد کرده شیگلو

گلوله هم شوکه  نیحتما ا.شود یم ریچشمانش سراز

 یکه علت رفتار ها تواند هضم کند یاو هم نم.است

همه دور از تصور  نیمرد ا نیدار ا ضیضد و نق

 یجنازه  دنید!مرگ پدرش آن هم با سوختن؟.باشد

 !پسر نه ساله؟ کی یشده آن هم برا وختهس

مغز استخوانش را هدف قرار  ریانگشتان ام فشار

دارد  تیفهمد اما آنقدر مشغول یدالرم درد را م.داده

 دهیدهد ناد یم حیترج دیشا ای.ردیگ یاش م دهیکه ناد

شود کنار  یم هیتخل یکم نگونهیا ریاگر ام.ردیبگ

 یسوال اصل.ستیهم سخت ن یلیدرد خ نیآمدن با ا

لب ها و زبان .است یهمچنان به قوت خودش باق

سوال  نیا دنیانگار پرس.دالرام خشک خشک است

با  ریتبخ کی.است عیسر ییایمیش رییتغ کی

 :سرعت

 ...اون تصادف-



که به  ییو نفس ها ریسخت ام یچهره .دارد دیترد

 دیترد نیشود به ا یدم و بازدم بوکس و باد م یجا

 :زند یدامن م

 بود؟ یاز طرف ک یاون تصادف عمد-

خواهد هنگام  یانگار نم.بندد یباز هم چشم م ریام

دادن جواب با دالرام چشم در چشم شود و دالرام 

ابر مرد را  نیبا چشم باز کبود شدن صورت ا

پرت  رونیکلمات را با انزجار به ب ریام.نظاره کند

 :کند یم

هر .اسم و شهرت اون ادم پشت صفت هاش پنهونه-

اون  یمعرف یهم برا یصفت یو ب یچند که نامرد

در  یواژه  چیسال هاست ه.رندیحق یلیمرد خ

 دهیکلمات به لجن کش یانصاف یب.نکردم دایپ یخور

 .بشن

عاجز و کالفه سر تکان .فهمد یباز هم نم دالرام

 یصفت یو ب یکه نامرد یآن فرد تیهو.دهد یم

 ینا مشخص م شینام برده شده برا شیها یژگیو



 شتریب ینشناختن حس نیا یماند هر چند که با همه 

به  یحاال گلوله تکان.دارد یاز نفرت به آن جان

اش را به  یصوت یخودش داده، بغض شده و تارها

 :گرفته یباز

 ؟یچشماتو باز کن شهیم-

هنوز هم نگاهش همانقدر .کند یچشم باز م ریام

 یمقاومش را حت یها پوسته  یگفتن نیا.محکم است

شده و خم  دهیفوالد آب د دیشا ایخراش هم نداده و 

دالرام با تمام جان .شدن از واژه نامه اش حذف شده

 :دیگو یم

 ر؟یام یدیکش یتو چ-

 :رود یباال م یبه لبخند تلخ ریلب ام ی گوشه

 ینخواه که بدون-

کنم که  کاریتونم بکنم برات ؟چ یم کاریمن چ-

 حال و روزت نباشه؟ نیا گهید



افتاده  ریاز مهر و انتقام گ یحالت نیب ریام چشمان

 نیمهر به ا.دو حس هر دو بر هم غالبند نیا.است

 ...از نهیدختر و ک

کنه که  یتونه کار ینم ییخدا چیدالرام نه تو نه ه-

خوب شدن حال .فتمیحال و روز ن نیبه ا گهیمن د

تقاص خون  نکهیشکل ممکن اونم ا هیمن فقط به 

 یم یزندگ.شمیاون روز من زنده م.رمیپدرمو بگ

 !نیاز ا ریغ شهیم یزیحال  و روزم چ.کنم

چقدر به .دهد یهم فشار م یچشمانش را رو دالرام

 :دهد یاو حق م

. یکه زنده بش یزرو یکنم برا یم یروز شمار-

 یزندگ ییدوتا.اون روز من کنارتم!یکن یزندگ

 .میریگ یکردنتوجشن م

درد قول از .از درد نباریا.بندد یباز هم چشم م ریام

به خوش قول ماندنش بعد  یدیکه ام یسمت دختر

 .ستین قتیحق دنیاز فهم



 یشود و اندک فاصله را پر م یخم م دالرام

 ییهمان جا.کند یفرو م ریصورت در گردن ام.کند

 ریبا تاخ ریدست ام.که رگش قصد پاره شدن دارد

 چیدالرام ه. ندینش یاما محکم به دور شانه اش م

اتاق  نیاز قبل ا شتریحاال ب.کند ینم یاعتراض

 یخطر به نظر م یخلوت دو نفره ب نیو ا یخال

 .درس

 

*** 

و چشمان خسته اش را به  ستدیا ینوک پا م یرو

 یقیدقا زشیمسافر عز.دهد یم شهیمسافران پشت ش

 قیدقا نیشده بود و چقدر ا ادهیپ مایقبل از هواپ

 کی شترازینبودنش ب.گذشت یم یسخت و طوالن

 .یخالء پر نشدن کی.نبود بود

گل را در دستش جا به جا  یو دسته  ردیگ یم نفس

 یب الیکردن دان دایپ یباز هم چشمانش برا.کند یم



تاب  شتریچرخند و او باز هم ب یدقت به اطرف م

 .فهمد یشدن طاقتش را م

 ایدن یواقع یتمام لبخند ها یو به اندازه  ندشیب یم

 دشید ریبرادر خوش پوشش در مس.زند یلبخند م

اما دالرام به قدر تمام  دهیاو هنوز دالرام را ند.است

دست تکان  دیبا.است صیحر دنشید یها برا دنیند

 یکار را نم نیا.خود کند یبدهد و او را متوجه 

وقتش را  تمامچشمانش .ندارد شیبرا یوقت.کند

 .گرفته اند

از قبل در  شتریخرد و ب یرا به جان م الیدان عطر

کدام دلتنگ .شود یآغوش مردانه اش فشرده م انیم

سوال به قدر کشف قانون  نیترند؟جواب دادن به ا

 .خواهد یجاذبه تفکر م

چشمان هر .رندیگ ینشده اند اما فاصله م ریهم س از

دو سرخ است هر چند لب ها نقش اول را به عهده 

لبخند از ته دل  کیو مونولوگشان  الوگیدارند، د

 .است



 !الیکس نبود دان چیانگار ه ینبود یوقت-

 یاو را از نظر م یچشمان گود افتاده  الیدان

 :دیگو یمهربان و متعجب م.گذراند

تماس  یهر چند که تو.گهیم نویهمآره ظاهرت هم -

انگار اوضاع  میداشت شیکه دو روز پ یریتصو

 .ظاهرت بهتر از االن بود

 :شود یجا به جا م شیمعذب در جا دالرام

 .خوابم کرده بود یذوق اومدنت ب.دمینخواب شبوید-

قبول نکردن حرف او  یبرا یلیدل الیدان

دهد و به  یدستش را پشت کمر او قرار م.ندارد

 :کند یم تشیهدا یسمت خروج

 .هست ادیزدن ز یکه فکر کنم حرف برا میبر-

به راه .دهد یحرف او به سر تکان م دییبه تا دالرام

و نه شب  شبیکند نه د یافتد و با خودش فکر م یم

 تیواقع.هم نگذاشته است یپلک رو یقبلش لحظه ا

مغزش  یها یهنوز هم به خاکستر ریام یزندگ

 .استراحت نداده است یبرا یزمان



 یسرما در روزها یتوجه به ته مانده ها یب الیدان

دستش . دهد یم نییرا پا شهیاسفند ماه، ش نیآغاز

. دهد یآن قرار م یکند و لبه  یرا از آرنج خم م

از . ـ از تو: دارد ینگاهش هنوز هم رنگ دلتنگ

 سخت گذشت؟ یلیمدت خ نیا. خودت بگو

 یم یعاد. دهد یهم فشار م یرا رو شیها لب

سمت بهتر  هیبه نظرم از .گذشت نهیـ مهم ا: دیگو

 یچه طور تونست. از اون ور بگو. میشروع کن

 ؟یقانعشون کن

ـ دالرام تو : بلعد یاز هوا را م یادیحجم ز الیدان

خود  یهر ک یبرا یدون یم. یشناسیمنو خوب م

اصال  طیاونجا شرا. تو هستم ینباشم برا میواقع

تجربه ثابت کرده منم اون آدم هفت خط ! وب نبودخ

کردم واقعا کار  یاول فکر م یروزا. ستمیتجارت ن

البته . ودزدم در بسته ب یم یبه هر در. هینشدن

 یبود منته یکمک بزرگ یامیص یها ییراهنما

 .بابا بود غامیکه عزممو جزم کرد پ یزیچ



ـ : شود یرخ دالرام م مین ی رهیبا پوزخند خ الیدان

کار  نیداد تو آدم ا غامیپ یامیص قیبرام از طر

 .هاتو بکن ینقاش ایبرگرد ب. یستین

 نیشود و غم پاورچ یدالرام مهمان دندانش م لب

دل  یتسل یداند برا ینم. رود یم شیدلش پ یتا رو

 .الیدان ای دیگو یخودش م

 .داده تیکه االن اهم یزیتنها چ نیا. یـ تو تونست: 

ـ آره : نبرده است یاز شاد یچندان یبو الیدان لحن

 .من تونستم

ـ : دیگو یافتاد باشد با سرعت م یزیچ ادیانگار  بعد

 نیگفت احتمال داره نوبت دادگاه بابا ا یم یامیص

 آره؟.فتهیور سال ب

. ـ آره : زند یدهد و راهنما م یسر تکان م دالرام

 ینیطرف چ. ستیمشخص ن قیالبته هنوز دق

 یم دیرو که گردن گرفته تا قبل از ع یخسارت

 زه؟یر



کند و  یاش را لمس م غهیصورت شش ت الیدان

ـ نه : دهد یم رونیبغل به ب ی شهینگاهش را از ش

برفرض . ماه رو دادن نیاونا هم قول فرود. دالرام

 تیو ما رضا ختنیر یهم اگه اون پول رو م

باز هم بابا آزاد  میگرفت یطلبکارها رو م تیاکثر

 ؟یدونست یم نویا. شد یمن

دانست  یم. دانست یم. دهد یسر تکان م دالرام

 الیدان. شودیم لیتحو دیکه امسال بدون حضور حم

 یم یامیـ ص: دهد یتوجه به غم نگاه او ادامه م یب

بابا با دولت . ستنیگفت االن بحث فقط طلبکارها ن

سرب داشتن و  ییاون مواد غذا. طرف حسابه

 یرابشه ب لیکه قراره تشک یدادگاه یاصل تیماه

 یبابا آلودگ یجرم اصل. موضوعه نیبه ا یدگیرس

 .هییمواد غذا

کند و منتظر باز  یتوقف م یدگیبر انیم دالرام

دو انگشت اشاره و وسطش را . شود یشدن راه م

. دهد یقرار م شیلب ها یچسباند و رو یبه هم م



 نیا. ستین یها جمع شدن یراحت نیبساط به ا نیا

 .است که ذهنش به تکرار آن اصرار دارد یزیچ

 ریذهنش درگ. افتد یشود و به راه م یباز م ریمس

ـ اوضاعت با : پرسد یدر همان حال م یاست ول

 چطوره؟ ترایم

 یدهد و لبخند ب یم هیتک یسر به صندل الیدان

وقت  چیکه اوضاع ما ه یدون یـ م: زند یم یرمق

سفر و  نیاما خب ا .شهینبوده و احتماال نم یعال

 نیتو ا. هر دومون الزم بود یانگار برا یدور

. میبا هم در ارتباط بود زیمدت سفر، مسالمت آم

 نیشدن ا شتریب یبرا یخوب لیهم دل ایبودن ارم

 .تماس ها بود

 یاز خبرها یونیکلکس نیخبر خوب ب کی دنیشن

بهارنارنج پروانه خانم  یشربت ها ادی ند،یناخوشا

لبخندش را . کند یمرداد را زنده م یدر روزها

 :دیگو یکند و م یحفظ م

 .میافتاد یشام عروس هیپس ما -



جشن طالق  گهید میـ گفت: بندد یخسته چشم م الیدان

 .میبزن دیحرکت جد هیدمده شده 

خندد و در مقابل رستوران  یبا صدا م دالرام

 .*کند یمعروف شهر پارک م

 یه چنگالش ماز جوجه کباب را ب یتکه ا دالرام

کرده  دایطعم پ یامروز از نظرش، غذاها کم. زند

دندانش خوش  ریز ییغذا چیمدت هاست که ه. اند

 .رسد یبه نظر نم زیطعم و اشتها بر انگ

 چه خبر؟ کهیاز اون زن-

 رانیماند و نگاهش ح یدرون دهانش ثابت م لقمه،

و سر تکان دادن  دنیبه پرس یاجیاحت. دیآ یباال م

نفر  کی یرا تنها برا کهیزن یواژه  الیدان. ستین

 یم نییپا دهییلقمه را نجو! نینوش. برد یبه کار م

. کند یاز دلسترش م یدهد و خودش را مهمان کم

 الیدان یندارد ول یجواب دادن عجله ا یبرا

منم . دونم ینم -:اش است رهیهمچنان منتظر خ



مالقات  یبرا یکه گاه دمیفقط شن. دونم ینم قیدق

 .زندان رهیم

اما جنگ چنگالش با  ندیب یرا نم الیدان صورت

 ریکه داخل بشقابش قرار دارد در مس یکباب نرم

 :چشمانش است

! من بدبخته یچرا نه؟ سگ دو زدن هاش برا. هع-

اونوقت اون ! توئه یخون دل خوردن هاش برا

جناب  ی هیروح دیتجد یمالقات برا رهیم کهیزن

کردن  دیسفارش اک شونیا کهیدر حال یاونم چ! مجد

خانواده ام پا  یکدوم از اعضا چیخوان ه یکه نم

 .زندان بذارن یتو

حال دالرام را تا  یچشمان ب ال،یپر حرص دان لحن

با حرص لقمه اش  الیدان. آورد یصورت او باال م

فرو دادنش اصرار دارد و  عیسر یبرا.جود یرا م

 :دیگو یبعد با همان لحن م



اوامر جناب  ینیب یم یگاه کنالبته هر جور که ن-

از  نیچون سرکار خانم نوش. مجد انجام شده

 !شوننیا یمعشوقه . ستنیخانواده ن یاعضا

بلندتر از حد  یو کم ظیمعشوقه را با غ ی کلمه

 زینگاه دو دختر جوان از م. دیگو یمعمول م

. دوند یصورت دالرام م یموشکافانه تا رو یکنار

مکث  یاندازد و بعد از کم یم ریدالرام سر به ز

سکوت در . کند یچنگالش را داخل بشقاب رها م

 نانیاطم کهیدر حال. انتخاب است نینظرش بهتر

 ینم دایپ ایدر دن یخوش طعم یغذا چیه گرید رددا

 .شود

 

 * 

. لپ تاپش دوخته شده توریبه مان ایبرد چشمان

پر از اعداد و ارقام هدف  یظاهرا ستون ها

که نگاهش را پر کرده  یزیا چچشمانش است ام

روزها افسار نگاهش  نیا. است شیها دهیفراتر از د



پنچ گانه اش به  یحواس ها یافسار تمام چیکه ه

دست افکارش است و فکرش بس ناجوانمردانه او 

دست و  یبرا یلیتما ایکشاند که برد یم یرا به سمت

 .پنجه نرم کردن ندارد

 ژهیبه طور و یدبستان یروزها تمام پسرا نیا

با  یها حت یدنینوش یداغ. کنند یتوجهش را جلب م

خواب ها . هوا عذاب آور است یوجود سرد

شده اند و  شیکابوس ها یبرا ییبایروکش ز

و .  کما رفتن بدون عالئم بود کیها مثل  یداریب

 نیحس ا نیو زبان نفهم تر نیفعال تر... وجدانش

 یپرت نم یحواس چیکه  با ه یوجدان. شیروزها

قلبش  یمثل پلک زدن، مثل تپش ها ییگو. شود

 .قابل کنترل وجودش شده است ریجزء غ

چشمش .کشد یرا م شیچشم ها ریدو انگشت ز با

 یم بیاش را ترغ ینانیکار ب نیندارد اما با ا یتار

 .مقابلش باشد یها یدنید ریکند تا فقط درگ

 دنیشن ریاش درگ ییشنوا یقوه . شود ینم موفق

 دنشیروزها اصرار به نشن نیشود که ا یم ییصدا



باز بودن در اتاق . مثل ناقوس مرگ ییصدا. دارد

با  ریام یصحبت ها یشود که صدا یباعث م

 یبا دستش لبه . اش واضح به گوشش بخورد یمنش

 یگوش م یشتریزند و با دقت ب یرا چنگ م زیم

 مجد مهمان ندارن؟ مهندسـ : دهد

 !تنهان ریخ-

 .اومدم دنشونید یکه من برا دیاطالع بد-

در  یباز انیمثل سوت پا یمنش یمحترمانه  چشم

 .چدیپ یگوشش م

 ایاست که برد یسکوت نیوزن دارتر نشانیب سکوت

 یکاناپه  یرو ریام.تا به حال تجربه کرده است

 شهیچهره اش مثل هم.او نشسته است یروبه رو

هر دو دستش را از ساعد .ندارد یخواندن زیچ.است

را در هم  شیقرار داده،پنجه ها شیران پاها یرو

 .به او دوخته است قایقفل کرده و نگاهش را دق

تواند  ینم.ندارد یحالت او حس خوب نیبه ا ایبرد

 ندیب یکه م یریام نیکند که ا دواریخودش را ام



 نجایصحبت در مورد امور کارخانه ا یبرا

در اتاق کارش با  ریحضور ام نیاول نیاصال ا.باشد

 .است یعاد ریغ تینها یب ،یعاد شنیپوز نیا

هدف  یب.دهد یم یرا از نگاه او فرار نگاهش

 یبندد و ب یمقابلش را در لب تاپ م یصفحه 

 :کند یورد را باز م یهدف تر صفحه 

 !شنوم یم.یبا من داشت یخب ظاهرا کار-

 ریام.کند یناچار سر بلند م ردگبهیگ ینم یجواب

 :است میو مستق دهینگاه ترس نیمنتظر هم

 بشنوم دیظاهرا من با-

 :پرسد یتکان سر سوالش را م با

 و؟یچ-

 .یتا جواب بد شمیمنتظر م.سوال منم هست نیا-

 :کند یم یمعن یکم جان و ب یخنده  ایبرد

 .ریام شمیمتوجه نم-

 :کند یسخت تر نگاهش م ریام



تو از .یمتوجه بش شتریبدم تا ب حیتونم توض یم-

 ؟یدون یم یمن چ

تا ته ماجرا را  ایاست تا برد یجمله کاف نیهم

به  یازین یاست که حت انیآنقدر ع زیهمه چ.بخواند

 یشروع به لرزش م ایدستان برد.شدن ندارد انیب

هدف  یآنها ب تیپوشش دادن وضع یاو برا.کنند

بودن در  یعاد یتمام تالشش را برا.کند یم پیتا

 .حد است نیهم

عموم و بچه هاش  یبدونم ؟منم به اندازه  دیبا یچ-

 ه؟یچ یسواال برا نیحاال ا.دونم یازت م

 یرا بدون نگاه کردن هم م ریشدن ام بلند

قدم .شود یدر سرش اکو م شیقدم ها یصدا.فهمد

در کار  یداند که قدم پنجم یخوب م... اول،قدم دوم

 ینم یباق یبا قدم چهارم فاصله ا ینخواهد بود وقت

را  شیدست ها.ستدیا یاو م زیمقابل م ریام.ماند

 یآن ها م یوزنش را رو.دهد یقرار م زیم یرو

 :دیگو یاندازد و شمرده  آرام م



رفتن  هیبه حاش نیپس ا.شهیم لیکارخونه داره تعط-

تا فردا صبح .نداره یکدوممون ضرر چیه یتو برا

ندونستن  یمن بپرسم و تو ادعا. میادامه بد میتون یم

 رییتغ شهیکه مجبور م یاون تیدر نها یول یکن

 !ییموضع بده تو

 یشود و گرما یبلند م ایبرد ی قهیاز  حرارت

سر بلند .رود یم شیپ ایبرد یشانیاز آن تا پ یناش

کند تا اعتراضش را محکم نشان بدهد اما با  یم

هم استحکام  یلیاعتراضش خ ریام یچهره  دنید

 :ندارد

 ادتیور آب بهت  ؟اونیواضح حرف بزن شهیم-

 ؟یرو بگ یچونیرو بپ یدادن هر حرف

که  نهیا شیکی.دادن ادیبهم  زایچ یلیاون ور آب خ-

 !دهیجواب م ییجا هیتا  دنیو رو کش ریز

 !خودت؟ یبرا یگیم یچ-

به  یدیم یاصول شنهاداتتیکه پ ییدر مقابل تو-

 !مادرت ،شر و ور



که  یبا صورت ریدهد و ام یبزاقش را فرو م ایبرد

 یخودش را جلو م شتریب ستین یحاال اصال عاد

 :کشد

استقبال  شنهاداتتیاز انتقاداتت و پ ؟منیچرا ساکت-

سراغ عموت برم تا  یبه مادرت گفته بود.کنم یم

 یمنو م یاز کجا سواال ینگفته بود.به جوابام برسم

 !یدون

کنند محکم  یتالش م شیلب ها.پرد یم ایبرد پلک

چراغ سبز است  کی یهر کم آوردن.بهم بخورند

 :مرد نیا یبرا

داستان  یا ؟حرفهینبود سینو ویسنار انایتو اح-

مادرم بهش  یحرف ها دنیمن بعد از شن.یسازیم

کردن گذشته ات  دایپ یدادم که بهت بگه برا شنهادیپ

کمک  نیدونستم ا ینم.یسراغ عموم بر

 ستین ازین!ییم بازجوقراره بشه مراس رخواهانهیخ

 یمادرم بفهمم بابا یباشم تا از حرفا وسانی یکیا

 شنهادمیپ یعیخب طب.تو دوست بابام و عموم بوده



که چرا خودت  نهیا یعیطب ریکه غ یزیاون چ

 !سر وقت عموم ینرفت

چشمانش براق تر  یمشک.کند یم کیچشم بار ریام

 یحت.شوند یغافل نم ایاز برد یلحظه ا شهیاز هم

نظر  ریرا هم ز شیشدن پلک زدن ها ادیکم و ز

 :همه تحول در او نیچه برسد به ا.دارند

 شهیحساب م نیبا ا.یریپس کال تو کار خ.خوبه-

 .بودنت حساب باز کرد ریّ خ یرو

 :دهد یبندد و قاطع ادامه م یم خی چشمانش

 ؟یدون یم یتو از گذشته چ-

 :رود یباال م شیکم آورده صدا ایبرد

 یکوفت یاون گذشته  یتو یقراره بدونم؟چ یچ-

 یکردنش سراغ من از همه جا ب دایپ یهست که برا

 ؟یخبر اومد

عموتو به من  شیرفتن پ ستیکه ن یزیواسه اون چ-

 ؟یکرد شنهادیپ



 :دیگو یخسته و با همان لحن تند م ایبرد

 نه؟ یتمومش کن یخوا یظاهرا نم-

 یم زیم یکند و محکم رو یدستش را بلند م ریام

 :کوبد

کار  هی نیا.میبا هم تمومش کن دیفکر کنم با-

 .مشترکه

افتد و هر دو  یم نیزم یمنگه با صدا رو دستگاه

 یدوئل نابرابر را ادامه م نیتوجه به آن ا یمرد ب

که آن نوار کاست  یاز روز.ندارد یینا ایبرد.دهند

 یکرده آرامش را گم کرده و انرژ دایو مدارک را پ

حکم شکنجه کردن  ریبودن ام نیا.را دفع کرده

 یخودش تا لبه  یرا دارد که خودش با پا یآدم

حال نذارش  ریام.بندد یاز درد چشم م.پرتگاه رفته

همچنان  یبار با لحن نیو ا ندینش یرا به تماشا م

 :دیگو یقاطع اما آرام است م

که عموت و  یشناس یم یمنو به اندازه ا یگفت-

حده شناخت  نیفکر کنم هم.شناسن یبچه هاش م



 ریغ یادیز کمیدور زدن من  یباشه تا بدون یکاف

 .ممکن

 :کشد یبه صورت م یدست یرمق یب ایبرد

 یبه چه زبون.یگ یچرت و پرت م یدار گهید-

 .دونم ینم یزیبگم من چ

بکنم  دیکه با یمن همون برداشت یبگ یبه هر زبون-

 .دارم

 یم ریام ی وهیبه ش.شود یاز جا بلند م ایبرد

که دست ها ستون بند شده  یهمان طور.ستدیا

 طیشرا.دهد یصورت مقابل صورت او قرار م.اند

است آنچه متفاوت است حس و حالشان  کسانی

 :نالد یم نباریا ایبرد. است

مزخرفتو  یهاتو و اون گذشته  تیخودتو و حما-

 یجور هی.یبرو که انگار نبود یجور هیبردار و 

 !مجدها نمونه  یزندگ یکه رد پاتم تو

 :کند یجود و ادا م یکلمات را م ریام



 یزندگ یتو ینینائ هی یمشکلت با بودن ردپا-

 ؟یدار یا گهیمشکل د ایمجدهاست؟

 ...به من  شیو ابطح ینینائ.مشکل من بودن تو-

 نیحاال سکوت سنگ.شود یساکت م بالفاصله

شده  زیر ینفر با چشم ها کی.مرگبار است.ستین

دهد و آن  یم رونیرا گر گرفته ب شینفس ها

 یبا چشمان از ترس گشاد شده نفس حبس م یگرید

 .کند

کم کم .ردیگ یم انیجر ایبرد یاز کف پا یا رعشه

که در حال احتراض  یمثل کس.دیآ یباال م

 زیم شهیش یزده اش رو خی یکف دست ها.است

 .کنند یعمل م عانیمثل عمل م

لحظات  نیدارد و نه نخست یاما نه رعشه ا ریام

او سال هاست رعشه ها را .کند یمرگ را تجربه م

و حاال ضد  دهیتجربه کرده،بارها مرگ را چش

حالش .ستادهیشوک محکم ا نیضربه در مقابل ا

البته اگر بشود تپش سرسام آور قلبش .است یعیطب



 نییباال و پا نیکه سنگ یا نهیگرفت و س دهیرا ناد

البته اگر بشود قل زدن .نستدا تیاهم یشود ب یم

 یقد راست م.دانست یرا عاد شیخون در رگ ها

تر شده و مردمک  دهیخم ایقد برد کهیدر حال.کند

 .لرزش را معنا کرده اند یواژه  شیها

 !شنوم یم-

کند و به سمت  یاتاق را پر م یتمام فضا ریام صدا

 نیآخر ایبرد.برد یهجوم م ایبرد ییشنوا یتارها

 :دهد یمتفاوت ارائه م یرا با ظاهر شیتقال

 برو از آدمش سواالتو بپرس-

 یچون مثل من م یدیتو هم از آدمش نپرس-

شب  کیکه اگه بود .ستیآدمش آدم گفتن ن یدونست

 .ذاشت یم نیسر راحت زم دیهم نبا

 :کند یآخر را با قدرت پرتاب م ریت

 ؟یدون یکجا م ؟ازیدون یم یچ قایدق-

مغزش .لیتکم تیظرف.ستین ستادنیآدم ا گرید ایبرد

 شیکند و پاها یرا تکرار م نیا یادم آهن کیمثل 



قدم دوم به سوم .دارد یبه قصد ترک اتاق قدم بر م

 :شود یراهش سد م دهینرس

 داشیتونن پ یکنه که بدونه نم یفرار م یادم-

 .ستین یمناسب ی نهیتو گز یبرا!کنن

تاب تحمل وزن مردانه اش را  ایبرد یزانوها

تکرار شده  یمنصافانه ا ریبه طرز غ خیتار.ندارد

 !!!گریحامد د کی.است

 .کنم تیتونم به جرم مزاحمت ازت شکا یم-

 یمردانه م.دهد یحرفش سر تکان م دییبه تا ریام

 :دیگو

قبلش جواب سوالم رو  یرو بکن ول نکاریحتما ا-

تو  نکهیکجاست؟ا یدون یکه م ییزایچ نیمنبع ا.بده

 بیعج یبدون ییزایچ هیبه عنوان پسر حامد 

 ای یحامد زمانه بش یخوا یتو م نهیا بیعج.ستین

 نه؟

مدارک  دیگو ینم.زند یاز مدارک نم یحرف ریام

اطالعات  نیپرسد مدارک منبع ا ینم.کجاست



گرفتن  یتواند به جا یکردن م یاطیاحت یاست؟ب

 .اطالعات،اطالعات را منتقل کند

 یناتوان سر تکان م.خندد یجان و تلخ م یب ایبرد

 :دیگو یدهد و همزمان م

 یتو چه کار.خوام حامد زمانم بشم یفکر کن من م-

از  یمامانت زمان حامد کار اد؟مگهیاز دستت بر م

 دستش بر اومد؟

 یکاف ریسخت شدن فک ام یجمله برا نیهم

 یبرا.مشت شدن دستش در کنار بدنش یبرا.است

 :یرو شدن اساسو  ریز کی

 یمن.ادیاز دستم بر ن یدرصد فکر کن که کار کی-

االن همه  یمنته.رمیاومدم تا تهش هم م نجایکه تا ا

رو  یاون ور آب زبان فارس.یفرق اساس هی یچ

گرفتم که االن بتونم اون فرق  ادیخوب  نیا یبرا

که  نهیفرقش ا.بدم حیرو قشنگ برات توض یاساس

 ینمانبار کاه  یسوزون تو هیمن االن دنبال 



دوال شم و برش  یکاف.پامه یاون سوزون جلو.گردم

 .دارم

 ینگاهش را بر نم ریام.زند یخشکش م ایبرد

است در  ایبرد یبندان چشمانش هنوز رو خی.دارد

دستش .شود یبه عقب بر داشته م شیقدم ها کهیحال

 ایلرزان برد یصدا.کند یدر را لمس م ی رهیدستگ

 :کند یمتوقفش م

 یتا سوزن رو بردار یشیاون لحظه که دوال م-

ظاهرا از نبود .حواست به نقطه ضعف هات باشه

 یو حضورت رو تو یاستفاده کن یمن خوب تونست

حواست باشه که اراده .یدالرام پر رنگ کن یزندگ

لب  یکاف.دالرام حذفت کنم  یتونم از زندگ یکنم م

 .باز کنم

 یپا تند منبض گرفتن  یبرا ریگردن ام رگ

 :غرد یناباور م.کند

 ؟یکن یدالرام رو حربه م یدار-



لرزش  انیدر م یروزیرنگ کمرنگ پ حاال

لبخندش .دیآ یبه چشم م یکم ایبرد یمردمک ها

 :است بیرق ی هیروح فیتضع یبرا

دختر  یبرا ستین یا ستهیشا یحربه اصال کلمه -

من .که فکر و شب و روز من و تو بغلم بزرگ شده

و دو  ریت هی گنیبهش م. دمیدارم بهت هشدار م

 ادیرو خوب  یاون ور زبان فارس یگفت.نشون

 .یگرفت

در را  ی رهیقصد خورد کردن دستگ ریام دست

 :دارد

 یلیحامد زمان شدن خ یتو برا.ظاهرا اشتباه کردم-

 .یزمان خودت دیتو حم.یریحق

نود به باال  ی قهیگل دق نیاز ا ایلب برد ی گوشه

کند و  یدر را با قدرت باز م ریام.شود یم دهیکش

کاناپه  یخودش را رو ایبرد.زند یم رونیاز اتاق ب

حس همان گلر فوتبال را .کند یوسط اتاق رها م ی



هر چند که . نود گل شده ی قهیتوپش دق.دارد

 ینگران

 شیرد سر جاکه داور خواهد ک یاضافه ا وقت

 .است

را  شیپاها.دهد یقرار م شیشانه ها یرا رو هالتر

 یاش را صاف م نهیس.کند یبه عرض شانه باز م

خودش در  ریبه تصو رهیخ.ردیگ یکند و نفس م

 یو بلند م ندینش یدو زانو م یروبرو رو ی نهیآ

در نظرش کم وزن  شیشانه ها یرو یوزنه .شود

بدنش  یآن سرش رو یرسد و به جا یبه نظر م

تعداد انجام دادن حرکت .کرده است دایپ زناضافه و

 ریاز دستش خارج شده و او همچنان محو ام

 .دهد یحرکت را انجام م نه،یداخل آ یسرگشته 

 رشیمهران در مقابلش ارتباطش با تصو ستادنیا

 یدهد و ادامه م ینم یتیاهم.زند یرا بهم م

بلند داخل  یصداها انیمهران از م یصدا.دهد

 :رسد یباشگاه با داد زدن به گوشش م



 رونیبکش ب.هم هست گهید یتو باشگاه حرکت ها-

 !نیاز ا

دو روز گذشته و او .شنود یشنود و نم یم ریام

 ایو مقابل برد زیم کیهنوز در کارخانه و پشت 

 یها دهیها و شن دهیاست که د یزیچ نیا.ستادهیا

 .کند یزمان حالش را پر م

 ؟یزد یچ.عمو یآ-

دارد  یشانه بر م یهالتر را از رو.ستدیا یم صاف

 یهالترها م فیتوجه به مهران به سمت رد یو ب

همراه شدن .دهد یقرار م شیرود و آن را سر جا

 یم بیعج ییتنها کیدلش .فهمد یمهران را م

فکر کردن به  یبا خود بودن برا کی.خواهد

به  شیها تیکه مسئول فیاما ح شیها تیمشغول

 یریدرگ.اند تیها پر اهم تیمشغول مانه یاندازه 

که  یدیذهنش مشخص است اما قرار داد جد یها

فرد شناخته شده و  کیقرار آن توسط مهران و 

از فکرش   یگذاشته شده گوشه ا رازیمعتبر در ش



آنکه به پشت برگردد  یب.را اشغال کرده است

 :دهد یمهران را خطاب قرار م

 ؟یدوشنبه اک یبرا طتیبل-

 .نه-

را معترض به سمتش بر  ریام دیبا یجواب منف نیا

چرا به دنبال  کیعلت کند اما تنها  یایگرداند و جو

 :شود یتر م کیجواب دادن نزد یمهران برا.دارد

 نیا.چون اون آدم مشتاقه با خودت قرارداد ببنده-

 .کرده دیکه چند بار بهش تاک هیزیچ

مخصوصش قرار  یدر جا ستادهیهالتر را ا ریام

 :دهد یم

کن و خودت برو  یعذرخواه هیاز طرف من -

فکر .یهم با خودت ببر الیدان یتون یم.دنبال کارا

قرار داد مهم  نیموقع بسته شدن ا ادینکنم بدش ب

 یاز مجدها برا یکیبودن  نکهیضمن ا.اونم باشه

 .ستیکارا بد ن یباهات و نظارت رو یهمراه



 یم هیاز دستگاه ها تک یکیبه  نهیدست به س مهران

 :دهد یخونسرد سر تکان م.دهد

 یبر یتون یکنم بگم تو نم یعذر خواه دیچرا با-

 قرار داد؟ یبرا

 ی نهیزم یحیتوض.کند یبا عتاب نگاهش م ریام

از  یاز هر کس شتریمهران ب.کند ینگاه نم نیا

اعتراضش به .او خبر دارد یروزها نیاوضاع ا

 یدادن م حیشکل هم مهران را ملزم به توض نیهم

 :کند

مشغله  انیمنم به قدر تو در جر.نگا نکن ینجوریا-

شرکت  نیقرار دادمون با ا یهات هستم اما از طرف

کارخونه  یقدم بزرگ و پر از منفعت برا کی

 یبرا یندگیدرخواست نما یحواست هست وقت.است

آدم  نیو ا میباز گذاشت تیسا یکارخونه رو رو

ها درخواست داد چقدر  نهیگز نیمعتبر جزء اول

 یتو شد نکهیاز اون گذشته مگه نه ا م؟یبود یاضر

با  یمجدها که بتون یکارخونه  یسهام دار اصل

پر و بالت  ریعده رو ز هیسرپا کردن کارخونه هم 



قرار  نیا ؟خبیمجد رو بسوزون دیهم حم یریبگ

 تحقق بده از قبل شتریخواستتو ب نیتونه ا یداد م

کشد و نگاهش را به  یبه صورتش م یدست ریام

مهران با حرف .دهد یسالن م ینقطه  نیدورتر

 یدوم و سوم او م یها تیاز اولو شیها

 :است یگرید زیاول او چ تیاولو.دیگو

 یتونم ب ینم رمیبگ دهیشرکتم بخوام ند یبحث کارا-

 میشخص یزندگ یکه برا یتنها سر نخ نیا الیخ

 .تونم بذارم و برم ینم.کردم بشم دایپ

و  یبذار.برادر من یکن یبزرگش م یچرا دار-

دو  تیروزه نها هیسفر  هیماهه؟ یکره  ؟مگهیبر

 یم یکه دار یقرار داد.همه بحث نداره نیروزه ا

خود کارخونه ست پس تو کارخونه همه  یبرا یبند

شرکتم که من .حواسشون به کارا، تو نبود تو هست

سر  نیمونه هم یم.رواله یهستم و کاراش هم رو

 .یزن یازش حرف م یکه خودت دار ینخ



 یخاراند و ادامه م یرا م شیابرو یانگشت باال با

 :دهد

 ایبرد ینگاه زوم شدتو از رو نیدو سه روز ا هی-

خودش پوزتو به  یبذار فکر کنه با کور.بردار

 ریگیو پ دِ ینا ام دتیفکر کنه ام.دهیخاک مال

هم نداشت  یاگه منفعت مال یسفر حت نیا.یستین

 هیبه هدفت  دنیو رس تیشخص یزندگ یبرا

 .به جاست استیس

 شیکند و به منطق حرف ها یتنها نگاهش م ریام

سکوت با  نیاز ا یمهران راض.کند یفکر م

 :دهد یادامه م شتریب ریتاث دیو به ام متیمال

خودت الزمه  ی هیروح یسفر برا نیگم ا ینم-

که  یاما از طرف. یریگ یدونم جبهه م یچون م

 .نمیب یسفر کوتاه م نیا یتو یمنفعت هیکنم  ینگاه م

منطق کالم .ردیگ یلبش را به دندان م یگوشه  ریام

 ایدو روز چشم از برد نکهیفهمد اما ا یمهران را م



 ایبرد.دیایکه به مذاقش خوش ب ستین یزیبردارد چ

 .است یباز نیفعال ا یفعال تنها مهره 

 :شود یماجرا نم الیخ یب مهران

 طتیدوشنبه صبح بل یکنم برا یپس هماهنگ م-

 .بشه یاک

رفتن و .هست یمساو ریام یریگ میتصم یترازو

مهران قبل از جواب .نرفتن هر دو منفعت دارند

 نیکه اول یچرخد و در حال یبه پشت م ریدادن ام

 :آورد یدارد دو انگشتش را باال م یقدم را بر م

به نام تو و .کنم یم یاک طیدو تا بل.رفت بگم ادمی-

 یاز مجدها برا یکیبودن  یخودت االن گفت. دالرام

 .ستیقرار داد بد ن ینظارت رو

* 

 قیدق دیبار در حال و روز حم نیچندم یبرا نینوش

با وجود ظاهر  یحت یهمه آشفتگ نیا.شود یم

که از چشم او پنهان  ستین یزیمرتبش چ

 نیشناسد که بداند ا یرا خوب م دیآنقدر حم.بماند



 یتواند عاد یاصال نم یظاهر در ظاهر عاد

 ستین یدیمرد کم حرف و کالفه همان حم نیا.باشد

 یکه حت یدیحم.مالقاتش آمده بود یبرا لکه بار قب

بودن بازهم ابهت و غرور خودش  یبا وجود زندان

تمام  یمرد مقاوم و دوست داشتن.را حفظ کرده بود

انگشتان دستش را .اش یانسالیو م یجوان یسال ها

به  زیم یکند خودش را رو یهم رد م یاز ال به ال

 داز افکارش در مور دیبه حم رهیکشد و خ یجلو م

 :دیگو یاو م

 !د؟یچته حم-

کند که  یرا آنقدر گنگ نجوا م یچیه یکلمه  دیحم

 یبرا نیحاال نوش.دهد ینم یچیه یاصال معن

 :دارد یشتریب لیکردن دل یپافشار

 ختهیهمه بهم ر نیا یچیبه خاطر ه یعنی؟ یچیه-

 ؟یو قرار ندار ؟آرومیا

 نیبرعکس هر بار ا.ردیگ یجان م دیحم پوزخند

تنها بودن با .را دوست ندارد یمالقات خصوص



 نباریکرده ا یحالش را خوب م شهیکه هم یزن

زن  نیاز ا یا دهیپوش زیچ.چندان موثر نبوده است

خواهد که آن  یندارد اما حرف زدن حس و حال م

 نیا یها یآشفتگ لیگفتن از دل.را هم ندارد

 :آشفته ترش خواهد کرد مطمئنا شیروزها

 .از خودت بگو-

بلوندش از  یموها.دهد یناباور سر تکان م نینوش

 :شود یآزاد م یزندان کم یحجاب اجبار دیق

حال و روز تو وقت از  نیاز خودم بگم؟با وجود ا-

 من حرف زدِن؟

نگاهش .کشد یاو خودش را جلو م ی وهیبه ش دیحم

 :کند یدور دور م نیصورت نوش یرو

حال و روز منم با .وقت از تو گفتن هست شهیهم-

 یکه تو یزیچ نیا گهید.شهیخوب م دنیاز تو شن

 .ساال بهت ثابت شده نیا

 :دیگو یاو نگران م یتوجه به حرف ها یب نینوش

 .کنم یخواهش م.حرف بزن دیحم-



 یظاهرا چاره ا.ردیگ یبندد و نفس م یچشم م دیحم

 :ندارد شیجز گفتن به تنها همراز زندگ

نشون  ینجوریحداقل ا ای.دهیفهم ییزایچ هی ایبرد-

 .دهیم

 یمکث لب م یو گنگ و بعد از کم جیگ نینوش

 :زند

 ؟یچ یعنیده؟یفهم ییزایچ هی-

دست  یکند و بعد از کم یتنها نگاهش م دیحم

داند  ینم.ندینش یدهانش م یوحشت زده رو نینوش

حدس  ینه اما حت ای دهیرا درست فهم دیمنظور حم

تواند باشد هم  یم یزیچه چ دیمنظور حم نکهیا

 :وحشتناک است

 دونه؟ یاز گذشته م...از  ایکه برد یبگ یخوا ینم-

 یوا یا نباریکند و ا یباز هم نگاهش م دیحم

هر دو در بهت .است مینگاه مستق نیجواب ا نینوش

هر دو به هم .کنند یجمالت رد و بدل شده سکوت م

تنها  نینوش.دهیترس یگریدرمانده و د  یکی.اند رهیخ



 یکم و کاست م یب دیحم یاست که از گذشته  یکس

لب .ده بودهیکه مرجع آن خود حم ییها یدانستن.داند

 :خورند یرمق بهم م یب شیها

 دونه؟ یدونه؟از کجا م یم یچ-

 یدهانش قرار م یچهار انگشتش را رو دیحم

 :ندیگو یحصار م نیاز پشت هم شیلب ها.دهد

 یمیکتاب قد هی یکاغذ و مدرک ال یسر هیاز -

از رفاقتمون .من و حامد یاز گذشته .زد یحرف م

 .با سبحان

 :دیگو یو با سرعت م دواریام نینوش

تو از .که ستین یکدوم حرف بد چیه نایخب ا-

 ؟یناراحت شیچ

از .دیپرس یاز سبحان م رانهیمچ گ ایبرد نکهیاز ا-

ذره  ریمنو ز شدیم هر بار اسم سبحان تکرار نکهیا

 یتو اون کاغذها چ دمیپرس یگذاشته بود و وقت نیب

 .نوشته باشه یچ یاز سبحان نوشته گفت شما نگران



هنوز هم .دهد یم هیتک یجان به صندل یب نینوش

 یهمه سال مخف نیا.را باور ندارد شیها دهیشن

تازه اگر .ختم شود ایتواند به دانستن برد ینم یکار

 نیرا در ا یکس ایحالت برد نیتر نانهیدر خوش ب

 .نکند کیدانسته ها شر

 .ستین نیهمش هم-

دهد و سر  یفرو م یبزاق دهانش را به سخت نینوش

 :دیگو یخراب تر از قبل م دیحم.دهد یتکان م

 یسبحان م یبودن زن و بچه  رانیاز ا ایبرد-

که من خودمم  کنیگفت اونقدر به من نزد یم.گفت

 .تونم باور کنم ینم

 چیه.گفتن ندارد یبرا یحرف چیه گرید نینوش

 یحرف

اوج  نیا.بندد یچشم م ریو ام ردیگ یاوج م مایهواپ

 یبود که فکر م یزیگرفتن پر دردسرتر از چ

کردن  فیرد یبرا شیها یو دوندگ یهماهنگ.کرد

کارخانه وقت  یشرکت و نظم دادن کارها یکارها



بود که مهران در موردش به  یزیاز چ رتریگ

را  زیمهران همه چ دیشا ایزد و  یحرف م  یراحت

 .کرد یکه بود؛ تصور م یزیراحت تر از چ

قرار داد مهم  نیا دنیاز شن الیالعمل دان عکس

کرد و  یفکر م ریبود که ام یزیوبهتر از چ شتریب

به  ازیخبر ن دنیبعد از شن یعکس العمل حت نیا

نکرده  یرییسفر هم تغ نیحضور دالرام در ا

 ریکه مهران در کنار گوش ام یآنقدر عاد.بود

 :زمزمه کرده بود

 .دهینشن یزیتا حاال از گوشت دست گربه چ الیدان-

لوده اش نگذاشته   یدر چهره  یریتأث ریتند ام نگاه

 نیهم کش آمده و ا ریخود ام یلب ها تیو در نها

 :بعد را به مهران داده بود یمجوز جمله 

بذار . تعارف نکن تو رو خدا.راحت باش داداش-

دونم آب از همه جات  یمن که م.خنده ات آزاد بشه

 .راه افتاده



 لینادرش را تحو یاز خنده ها یکی ریام نباریا و

مهران کرده  یبازو یداده و مشتش را حواله 

افکارش قرار داشت  ستیبا دالرام در ل ییتنها.بود

 نیبود که ا نیاز آن ا مهم تر.ها تیاما نه در اولو

شده که خلوت  جادیا یها تیموقع نیها،ا ییتنها

بود  قرار یداد تا ک یم لیدو نفره را تشک یها

حاال و با .شدیم دایمدارک پ یروز. ادامه داشته باشد

را مطمئن بود و  نیا ایبرد یوجود دانسته ها

تازه اگردر .آرام دل نبود نیمطمئنا آن روز دالرام ا

 ینم یحرف ایحالت ممکن، برد نیتر نانهیخوشب

کرد و اگر از دالرام  ینم یرا عمل دشیاگر تهد.زد

 زیکرد؛ باز هم همه چ یبه عنوان حربه استفاده نم

گرفت و مطمئنا آن روز  یبه خود م تیرنگ واقع

اتفاق  نیرفتنش واضح تر.وجود نداشت یدالرام

دست و  نیحکم آخر ر،یام یسفر برا نیا.ممکن بود

رفتن .را داشت یمیباتالق قد کین ها در پا زد

توانست به آن  ینم ریبود که ام یزیچ نیا...دالرام

به  یرا عاد یرفتن عاد نیا نستتوا ینم.فکر کند



 یباز نیقبل از حذف شدن از ا دیبا.ندیتماشا بنش

دالرام  نکهیقبل از ا.داد یرا انجام م شیحرکت ها

 یبرا ریام یها میبا دانستن گذشته و تصم ینام

 .برود که انگار از اول نبوده است ی،طور ندهیآ

 شیران پا یاز فکر نبود دالرام رو ریام دست

 یفیگذرد که انگشت ظر ینم یلیشود و خ یمشت م

 :ردیگ یآن قرار م یرو

که  ابروهاتو و انگشتات  ینیب یخواب بد م یدار-

 باز رفتن تو هم؟

 یکند و همان طور که سر به صندل یباز م چشم

 :چرخاند یچسبانده ؛گردنش را به سمت او م

 رو من؟ یزوم شد-

ابرها  ما،یهواپ یخندد و از پنجره  یم حیمل دالرام

 :گذراند یرا از نظر م

 .نداشتم انجام بدم یا گهیکار د.زوم نشدم-

فاصله  نیدالرام از ا یفر خورده  یبه مژه ها ریام

که در دختران  یا یظاهر یژگیو. کند ینگاه م



 نیاما با وجود دالرام، ا دهیدور و برش کم ند

 :است شیدید ریدر مس شهیخاص تر از هم یژگیو

 ؟ی؟مثال چ گهیکار د-

تواند در جواب  یم.دهد یخنده اش را فرو م دالرام

سبک نهال  یاز آن جواب ها یسؤال انحراف نیا

 :دیگو یچرخد و م یبدهد اما  کامل به سمت او م

 نیکردم همسفرم خوش سفرتر از ا یکر ممثال ف-

حرفاست که از اول سفر چشماشو ببنده و اخماشو 

 .جمع کنه

 شیپلک ها.کند ینگاه م قیدالرام را عم ریام

 دنید یانگار برا.بر هم خوردن ندارند یبرا یقصد

خودش  ریافکار لحظات قبل تأث.شده اند صیاو حر

دختر را  نیوسواس گونه دوست دارد ا.را گذاشته

اگر الزم باشد  یحت.خودش نگه دارد یبرا

دستش در .خواستن شود نیا یچاشن یخودخواه

انگشتان دالرام جا  یو ال به ال رخدچ یم شیجا

 :کند یخوش م



 یلیخ.همسفرت نه خوش اخالقه نه خوش سفر-

بار  نیکه آخر یاما در همون حد یدون یازش نم

 یبرا طیکه شرا یدون یم یدیتو خونه اش شن

 .نبوده ایخوش اخالق شدنش مه

آرامش نگاه دالرام را ترک  ر،یتلخ ام یگذشته  ادی

 یحالت را به تماشا م رییتغ نیا ریام.اندازد یم

است نه  ینه ابطح یلحظه ا یبرا. ندینش

 : دیگو یم یاست وقت ریفقط ام ریام.ینینائ

 ادشیو خوش سفر بودنو  یخوش اخالقش کن یبلد-

 ؟یبد

 کیانگار قصد گرفتن .کند یفکر م یکم دالرام

پلک  دییرا دارد و بعد با آرامش و به تأ میتصم

 :بندد یکند و م یرا باز م شیها

 ؟یشیخوش اخالق م ؟یدیم دونیم.بلدم-

خودش را به  شتریدالرام ب.کند یتنها نگاهش م ریام

 ریپهن ام یشانه  یسرش را رو.کشد یسمت او م

نفس دالرام .چدیپ یعطرشان در هم م. گذارد یم



گذارد و انگشتش  یم یرد باق ریگردن ام یرو

 یم نییگردن دالرام باال و پا یدگیکش یرو

 ریام ییشنوا یفاصله ا چیه یدالرام ب یصدا.شود

 :دهد یقرار م ریتأث تحترا 

حال دل من .ساده ست نقدریمن هم یروش ها -

که  ییاز اون روزا دیشا.ستیسال هاست که خوب ن

قبل  یلیهم از خ دیرفت شا شهیهم یمامان برا

 چیکنم و حال من ه یدارم اشتباه م دیاصال شا.اون

عادت کردم حال  شهیمن هم.وقت خوب نبوده

قاب عکس .ساده خوب کنم یخودمو با روش ها

تو بغلمو  رمیچادر نمازشو بگ ای کنممامانو نگاه 

 ایحالم خوب شده  کمی ای ینجوریا شهیهم.بخوابم

دور و برم  یآدما نیخودمو گول زدم که خوبم و ب

 یروش ها نیدونم ا ینم.خودمو خوب نشون دادم

نه اما قول بده اگر خوب  ای ادیساده به کار تو م

و خوب  یتو هم مثل من خودتو گول بزن ینشد

به دروغ خوشحال  یخواد حت یدلم م.ینشون بد



خاص  میرو که داره تو زندگ یباشم که تونستم آدم

 .خوب کنم شهیم

مشت کوچک دالرام فشرده  انیم ییجا ریام قلب

از  شتریب یلیدختر کم سن و مظلوم خ نیا.شود یم

 یحجاب شیکردن ها یصبور.ستیاو حالش خوب ن

خواهد  یدلش م.پوشاندن دل گرفته اش ساخته یبرا

حال بد دالرام و خودش را لعنت کند  یباعث و بان

 بل.دختر ندارد نیجز خواستن ا یحس چیاما االن ه

از اعماق  یبوسه ا.ندینش یشال او م یرو شیها

 یبا خشونت بر هم م شیلب ها.دیآ یوجودش باال م

 :خورد

موضوع رو  نیحق شک کردن به ا.من با تو خوبم-

 !یندار

 شیلب ها.بندد یکم جان چشم م یبا لبخند دالرام

شعر .خورند یآرام بر هم م یوقت ستندیاو ن یبرا

شود و بر  یمتفاوت حرف دلش م یفروغ با فاعل

 :شود یم یزبانش جار



 دوست دارمت -

 که باد را  یمزرع مثل

 که موج را  یزورق مثل

 که اوج را  یپرنده ا ای

 دوست دارمت-

* 

که در آن قرارداد بسته بودند  یهتل یفاصله  تمام

 یحرف یکار یباغ ارم جز چند مکالمه  یکیتا نزد

و  یقرارداد بدون معطل.رد و بدل نشده بود نشانیب

طرف قرارداد .بخش بسته شده بود تیرضا

 یشرکت معتبر را داشت که همکار کی یندگینما

بزرگ به جبران در  شرفتیپ کیاش با کارخانه 

طرف قرار داد .دوماه قبل بود یکی یها زدنجا 

 ریبالفاصله بعد از عقد قرار داد از دالرام و ام

از شرکت در  دیبازد یدعوت کرده بود تا فردا برا

از  تیکه با قاطع یتعارف.کنند دایآنجا حضور پ

شده و از نظر دالرام فوق العاده  رفتهیپذ ریسمت ام



کردن اوضاع شرکت طرف  یبررس.به جا بود

 .از لطف نبود یقرارداد مطمئنا  خال

 یبه عقب م یوسط نگاه ی نهیاز آ یتاکس ی راننده

 یدهد و با لحجه  یرا خطاب قرار م ریام.زداندا

 :پرسد یم یرازیش

 راز؟یش یایباره م نیپسرم اول-

نگاهش  یجواب مثبت است ول کیمنتظر  دالرام

 .دارد یبر نم ابانیرا از خ

 .ستیبار ن نیاول. نه-

پراند اما توقف  یدالرام را باال م یابروها جوابش

 .دهد یپرسش نم یبرا یزمان نیماش

 یکدام از فصل ها چیه تیارم در زمستان جذاب باغ

 یها یعطر بهارنارنج  و گار یجا.را ندارد گرید

باغ ارم .است یخال ابانیفالوده فروش کنار خ

 نیا یو دالرام با وجود همه  ریاول ام شنهادیپ

رفتن  یبرا لشیتما یحت.نکرده بود یمخالفت لیدال

 .خودش نگه داشته بود یرا برا هیبه حافظ



معروف وسط باغ را  ابانیخ.شوند یمحوطه م وارد

 شینه چندان تند پ یو با قدم ها رندیگ یم شیدر پ

فرو کرده و  بیدستش را در ج کی ریام.روند یم

مثل  شیقدم ها.نگاهش را به رو به رو دوخته است

بلند و محکم اما هماهنگ با دالرام  شهیهم

خلوت را  یفضا نیسکوت در ا نیدالرام ا.است

 ترایو م الیبه همراه دان شیچند سال پ.ندارد ستدو

 یآن روز حال و هوا.آمده بود نجایو در بهار به ا

تا آسمان تفاوت داشت همان  نیباغ با امروز، زم

همسفر  نیطور که همسفر امروز متفاوت تر

 .است شیزندگ

فقط هفت سالم بود که با مامان و بابام اومدم -

 یعاد یلیساله خ هفت یبچه  هی یبرا دیشا.رازیش

تو حافظه اش ثبت شده  شوینباشه که خاطرات بچگ

من تا  یاون سال و باغ ارم برا یاما خاطره .باشه

 .ابد ثبت شد

اختالف قد سرش  لیچرخاند و به دل یسر م دالرام

همچنان به رو به رو  ریام.ردیگ یباال م یرا کم



است اما دالرام  یچهره و لحنش عاد.کند ینگاه م

 ریغ یخاطره  کی دنیمنتظر شن دیکند با یحس م

 کیخاطره که بتواند درون ذهن  کی.باشد یعاد

 .شود یشگیهفت ساله هم یپسر بچه 

از تمام .درخت بهار نارنج بود هیاونجا ته باغ -

 نیاز قشنگ تر یکی دیدرخت ها بزرگتر بود و شا

 .باغ رو به خودش اختصاص داده بود یقسمت ها

چانه اش را  یو اشاره  ریمنگاه ا ریمس دالرام

با آن قدمت و  یدرخت بهارنارنج.کند یدنبال م

نگاهش را  ریاما درختان سرو مس ندیب یعظمت نم

 :کند یپر م

 خب -

خارج  ریام یلب ها انیسخت و سرد از م کلمات

 یم جهینت کیشوند و دالرام را به  یم

 !تلخ یخاطره .رسانند

بود و  نییسرش پا.اونجا نشسته بود رمردیپ هی-

ظاهرش به گداها . زد یحرف نم یبا کس یکالم



که جلوش بود حرف  یخال یخورد اما کاسه  ینم

 هی بشیاز ج شهیبابا به عادت هم.زد یم یا گهید

 رمردیپ.پول نه چندان کم در آورد و گرفت سمتش

دست دراز .شد رهیبابا خ یسر بلند کرد و به چشما

. و پول و دست بابا رو با هم تو دستش گرفت کرد

همون طور  رمردیپ.نگفت یزیبابا جا خورد اما چ

 :بابا گفت یبه چشما رهیخ

 ینجوریا اتویاطراف یجوونمرد مراقب باش هوا-

 باشه ادتی نویکثافته ا یادیز یخوب.نداشته باش

 !آقا؟ یچ یعنیخشکش زد،مامان با تعجب گفت  بابا

جواب پول و دست بابا رو ول  یبه جا رمردیپ اون

 یچیه گهیو د نییدوباره سرشو انداخت پا.کرد

مامان .کاسه یبابا خم شد و پولو انداخت تو.نگفت

بابا .کرد ینگاه م بویعج رمردیبا ترس همچنان پ

 ستین یاما من شب میو ما از اونجا رفت دیدستشو کش

 .به بابام فکر نکنم رمردیکه به هشدار اون پ



نه درخت  گریکه د ییدر جا قا  یدق.ستدیا یم ریام

دالرام رو به .یرمردیهست نه پ یبهار نارنج

نشان  ریام یفک سخت شده .ردیگ یقرار م شیرو

 ندیمرور خاطرات اصال خوشا نیدارد که ا نیاز ا

 یرا نم یخود آزار نیبه ا ریاصرار ام.ستین

داند چقدر مجوز  ینم.دارد دیگفتن ترد یبرا.فهمد

اما باهوش تر .را دارد ریام یرفتن در گذشته  شیپ

خاطره و  نیا یاز آن است که بتواند از رابطه 

 :راحت بگذرد  ریام یگذشته 

 یدرست در اومد؟بابات از خوب رمردیپ ینیب شیپ-

 لطمه خورد؟ ادشیز

قرار چند تکان کوچک به سرش  یب یبا نگاه ریام

اش  نهیاز حجم س شتریبلعد ب یکه م ینفس.دهد یم

 دیسخت است اما با شیگفتن برا.است

نگه داشتن دالرام در  یبرا دیامروزش را با.دیبگو

 :فرداها بسازد

بابام  یدرست ازکار در اومد ول رمردیپ ینیب شیپ-

بابام .دیضرر د یلطمه خوردن عاد هیاز  شتریب



بابام . رفت نیاز ب ینابود شد و با رفتنش همه چ

همون قدر  رمردیاون پ یمثل گفته .رفاقت کرد

 یشد که بو یکثافت ادشیز یمحصول خوب.یافراط

 .تعفنش همه جا رو گرفت

 ینگاهش م ریاز لحن پر از نفرت ام ریمتح دالرام

 یدالرام را به شک م یحد از انزجار گاه نیا.کند

سال ها از آن ماجرا  نکهیاندازد که مگر نه ا

 .همه تازه است نیا ریگذشته؟پس چرا داغ ام

چطور مجازات  نهیمنظورم ا یعنیشد؟ یآدم چاون -

 شد؟

حالت گرفته اش فرو  یداخل موها ریدست ام کی

هست اال  یرود و نگاهش باز به هر طرف یم

کند و  یرگ گردنش عرض اندام م.چشمان دالرام

 :شود یدار م دانیدو رگه اش باز هم م یصدا

تبصره ها و  یقانون با همه .در کار نبود یمجازات-

اونقدر راه .در مقابل مکر اون آدم عاجز بودموادش 



اتفاق که ممکنه  هیدرو داشت که مرگ بابام شد 

 .ادیب شیپ یهر آدم یبرا

حس فرو رفتن سرما .کند یخودش را بغل م دالرام

شده  دیتشد ریام یدر تنش با وجود حرف ها

اگر  ستیدالرام ن.دارد یبه جلو بر م یقدم.است

داستان اجتناب  نیا ی کبارهیاز گفتن  رینفهمد ام

قصه  نیاز ا یهر بار فقط قسمت کم نکهیا.کند یم

حسش را .ستین یشود اصال عاد یم  ییرو نما

 :آورد یبه زبان م تراح

هر  ؟چرایقصه رو از اول بگ نیوقتشه که ا یک-

محرم  ؟منیگ یقصه رو م نیاز ا کهیت هیبار 

 ست؟یکامل گفتنش در توان تو ن ای ستمین

 یم دهیتلخ به باال کش یبا لبخند ریلب ام ی گوشه

 یآزاد رو یآورد و تار مو یدستش را باال م.شود

 :کند یصورت دالرام را لمس م

 !ستیدر توان تو ن دنشیکامل شن-

 بشنوم؟ یمگه قراره چ-



تار مو را به داخل شال دالرام  کیبار یدسته  ریام

 یالله  ریماند و درگ یدستش همان جا م.فرستد یم

 :شود یگوش دالرام م

 .تصورته یکه تو یزیاز اون چ شتریب یلیخ-

 :دهد یکالفه سر تکان م دالرام

رو که من االن  یزیچ نیا یکن یچرا سختش م-

 فهمم؟ ینم

 ردیگ یباز هم نگاه م.کشد یدستش را عقب م ریام

 :دیگو یدو رگه م ییو با صدا

که  ادیب یروز دیشا.عجله نکن دنشیفهم یبرا-

 .یندونستنتو بخور یحسرت روزا

 یباز هم نگاه م ریام.کند یباز هم نگاهش م دالرام

گذرد و  یسرشان م یکالغ از باال یدسته ا.ردیگ

سرد و  یفضا نیا ندیناخوشا یقارقارشان سمفون

 .شود یساکت م

**** 



 یرنگش م دیتاپ سف یشالش را رو دالرام

سرما اتاق هتل گرم است اما باز هم او حس .کشد

 داینفوذ پ شیباغ تا استخوان ها یانگار سرما.دارد 

 .کرده است

بافته شده اش را از  یو موها ندینش یتخت  م ی لبه

ساعت نه شب است و به .کند یشال رد م یرو

درخواست او قرار است شام را داخل اتاق او سرو 

 .کنند

 یدو دستش را دو طرف بدنش قرار م هر

 ی رهیکند و خ یخم م نییسرش را به سمت پا.دهد

 ریرنگش در مس یب یناخن ها.شود یم شیپاها

 یخنکا ریدرگ شیچشمانش قرار دارد و کف پاها

 یرا که گذرانده مرور م یروز. پارکت ها است

بخش  تیقرار داد رضا کیپرواز خوب، کی.  کند

 ... تیو در نها

فکر  شتریب تیدر نها نیو به ا ردیگیم ینیسنگ نفس

روزها  نیکه ا ریخلوت دو نفره با ام کی. کند یم

به حرف  ریام لیتما. آمد یم شیپ تشیموقع ادیز



به  اجیکامل نگفتن؛ احت یزدن و اصرارش برا

خواهد  یم ریام نکهیا دنیندارد فهم یادیهوش ز

 یبرا. ستندیدر هم ن شیجمله ها.دیگو یو نم دیبگو

 یسوال نیاما چرا؟ا. شوند یم لتریبه زبان آمدن ف

 .است که دالرام از درک جوابش عاجز است

آورد و  یرا از سرما باال م شیاز پاها یکی کف

کارش سرما را به . گذارد یم گرشید یپا یرو

 گرید یکند و گرما را جذب پا یمنتقل م یریز یپا

مصدر عدل پژواک . تبادل ناعادالنه کی. کند یم

 یکه به گفته  یقانون. شود یم ریام یحرف ها

 .احقاق حق پدر او ناتوان بوده است یراب ریام

 ی زهیکند و به انگ یدندان م ریرا اس نشیریز لب

که آن فرد به  یلیبه دل. کند یفکر م ریقاتل پدر ام

از . را کشته است ریبه ام هیشب یآن، مرد یبهانه 

انسان ، از فکر جزغاله  کیفکر سوختن 

که بر بدنش احاطه  ییفراتر از سرما یشدنش،لرز

 یرا باال م شیدست ها. شود یدارد شامل حالش م

. چدیپ یبه دور خودش م شتریآورد و شال را ب



پس بزند و  ریکند تصوراتش را از پدر ام یم یسع

 یو مادرش را در لحظه ا ریکند ام یم یسع شتریب

تصورش . اند تصور نکند دهیکه جسم سوخته را د

 نیاز عامل ا نفرت.ستیدر حرف هم راحت ن

زند و همزمان خدا را  یفاجعه در وجودش قل م

 .کند یشکر م دیسالمت و داشتن حم یبرا

لبانش  یلبخند رو.خورد یبه در اتاقش م یا تقه

شود و به سمت در  یاز جا بلند م.کند یتراوش م

پرد  یباال م شیابروها ریژست ام دنیبا د.رود یم

دستش  کی ریام.شود یبه هم فشرده م شیو لب ها

 نیبار باالتر نیاول یبرا.داده هیرا به ستون در تک

از نظم  یکم شیباز است و موها راهنشیپ یدکمه 

. خواهد ینم دنیپرس. خارج شده اند شانیشگیهم

حال و روز را به فکر آشفته  نیهم ا دهیدالرام نپرس

دالرام کم  دنیبا د ریجنس نگاه ام.دهد یاش ربط م

در  خی وانیل کیمثل .دهد یم تیماه رییکم تغ

 .مرداد ماه یگرما انیبهشت در م

 :شود یقدم م شیحرف زدن پ یبرا دالرام



 تو؟ یاینم-

از  ییصالبت دارد اما رگه ها شهیمثل هم شیصدا

 :خورد یآرامش هم در آن به گوش م

 .منتظر دعوت بودم-

بد  یذهن یرهایاز درگ یبعد از فوج طنتیش یکم

 :ستین

 نکنم؟و اگه دعوت -

 :است طنتیش نیا ی هیهم پا ریام

 .به نظرم امتحان نکن-

 یشال آزاد م دیرا از ق شیاز دست ها یکی دالرام

 ینیلب و ب یانگشت اشاره اش را متفکر رو.کند

 :دیگو یمتفکر م یگذارد و با لحن یاش م

 .با امتحان کردن ندارم یبد ی ونهیم-

 یم نیدختر تخس چ نیا طنتیاز ش ریام چشمان

 ادیز شانیسن یشدن فاصله  یهم باز یبرا. خورد

موجود زبان  نیشدن با ا یهم باز ریاست اما ام



با اوست اما به  یبعد الوگید.دراز را دوست دارد

حاال فاصله .دارد یقدم به جلو بر م کیآن  یجا

در کار  یقدم بعد یعنی نیوجب است و ا کیاش 

دست دراز کند  ریاست ام یکاف یعنی.بود خواهدن

 ...تا

در ذهن دالرام به عقب  نیپر کردن نقطه چ فکر

هر دو . ستیکار ن نیاما  آدم ا.دهد یحکم م ینینش

کند و لب  یم طنتینگاهشان ش. اند رهیبه هم خ

به  یتکان ریام. در سکوت به تماشا نشسته شانیها

دهد تا حساب کار دست  یهشدار م. دهد یبدنش م

از  یکند تا اثر یالرام تالش مد. دیایاش ب یهم باز

داند  یهر چند که م.ندازدین هیباخت در صورتش سا

 .است یباز نیا یبازنده 

نفس دالرام را نامحسوس  یگوش امکیپ یصدا

 یم نیچ شتریب ریچشمان ام یکند و گوشه  یآزاد م

 چیرفتن ه یکه ظاهرا برا یدالرام با ظاهر. خورد

کشد و  یعقب م ییپرو نیندارد و در ع یعجله ا

 :چرخد یبه پشت م



تو  ایب.شهیجواب ندم نگران م. داد امیپ الیدان-

 .سرده رونیب

شود  یم ریپشتش به ام نکهیبعد از ا بالفاصله

 ریام. فرستد یشانسش م یبرا کیال کیذهنش 

در . دیآ یاو بردارد داخل م یبدون انکه نگاه از رو

خواهد  یمطمئن است وقت کهیدر حال. بندد یرا م

 .  وروجک را کم خواهد کرد نیا یگذاشت و رو

تخت  یرو به رو شیآرا زیبه سمت م میمستق دالرام

کند و  یشال آزاد م دیهر دو دستش را از ق.رود یم

مشغول  زیم یبا چرب کردن دستانش با کرم رو

 قایدق.رود یقدم زنان به سمتش م ریام.شود یم

 نهییآ از داخل.ستدیا یم بیپشت سرش دست به ج

 :کند ینگاهش م

نگران  یرو ند الیدان امیکردم جواب پ یفکرم-

 !شه

 یواضح م نباریا.کمد یسر بلند م نهییداخل آ دالرام

 :خندد



 شهیمعطل شه نگران نم قهیحاال دو دق-

 .چسباند یجمله اش م یبه انتها یچشمک و

 یم نییدالرام پا ی نهیگردن و س یتا رو ریام نگاه

 :گردد یبر م شیبه سر جا ریتاخ یو با کم دیآ

 ؟یچ قهیبا پنج دق-

دهد و همزمان درپوش  یسر تکان م یسوال دالرام

به جلو بر  یقدم نه چندان بلند ریام.بندد یکرم را م

 یمتوقف م یدر قوط یدست دالرام رو.دارد یم

سمت  کیدستش را از .شود یخم م یکم ریام.شود

 یم زیم یلبه  یکند و رو یدالرام رد م

شکل از سمت  نیهم به هم گرشیدست د.ردگذا

گوش او  کیبر او سرش را تا نزد سلطم.او گرید

 یبر نم نهیبرد اما نگاهش را از داخل آ یم شیپ

 :دارد

 کارایچ قهیتو پنج دق مینیبب یبد یهم فکر دیحاال با-

 !کرد شهیم



 یالله .هوا ندارد نیبا ا یتیسنخ چیداغش ه نفس

از گونه و گردن دالرام همزمان گرم  یگوش،قسمت

 یگرما سرش را رو نیدالرام متاثر از ا.شود یم

چپ   یعل یحوال یکند و راه کوچه ا یشانه خم م

 :ردیگ یم شیرا در پ

 ؟یبا قهوه موافق.دونم ینم-

 کیشود و نفسش نزد یدو رگه تر م ریام یصدا

 :تر

گفته . بمونن داریخورن که شب ب یقهوه رو م-

 .بهتر دارم شنهادیپ هی ؟منیخسته ا یبود

 :زند یم یلبخند زورک دالرام

 خب -

 هیو من قول دادم  یدیسوال پرس هیفکر کنم قبال -

 جواب کامل بهت بدم

 دمیسواال از تو پرس یلیمن خ-



 نیکه با ا دمیرو جواب م یمن االن فقط اون یول-

 خونه یفضا م

 یکینزد نیاز ا. زند ینم یگریحرف د دالرام

 ینبود فاصله را م نیا.ستیمعذب است و نگران ن

دهد سکوت کند و  یم حیترج. خواهد یخواهد و نم

 شیحس ها یفیبالتکل نیا فیتکل ریاجازه بدهد تا ام

 .را مشخص کند

 ینگاه منتظر او را از نظر م نهییداخل آ ریام

 :کند یگذراند و در گوش او زمزمه م

 میاز کجا وسط زندگ نکهی؟ایبود دهیاز سحر پرس-

 .نموند میبود و چرا وسط زندگ

و واضح و باز هم در  یعلن. خورد یجا م دالرام

 یمنتظر م نهییمرد در آ ریسکوت و با نگاه به تصو

 !حرف سحر آن هم االن؟. ماند

نجات  تشویثیشب ح هی. بود یاتفاق یآشنا هیسحر -

از فرداش سر راهم . و رفتم دمیدادم و راهمو کش

 یاول بود برا یروزها لیدل یتشکر و قدر دان .بود



 هیخواست با  یدلش بود که م شیبعد لیدل.بودن

در ارتباط باشه و دو ماه بعد به اسم جبران  یرانیا

برام . کرده دایپ یعاطف یریدونستم که درگ یم. بود

 ییاز اونا. بود ادیها دورم ز نهیگز نیاز ا. مهم نبود

کردم  یفکر م. و فردا فارغ شنیکه امروز عاشق م

به قول خودش . نبود. سحر هم از همون موارده

 یاومده بود که کار منو با هنر زنانگ. بود یموندن

 .من جبران کنه یمردونه  یها ازیخودش و ن

را در  ریام یشگیدالرام عادت هم یابروها حاال

آنکه حفظ  یشوند ب یدر هم م. رندیگ یم شیپ

 : دهد یو ادامه م ندیب یم ریام.کنند یظاهر

اون کار رو نه . به جبران ندارم ازیبهش گفتم ن-

اون . جبران کردم و نه چون هم وطنم بوده یبرا

 هی نیانسان بوده که ب کیکار رو کردم چون اون 

رفت و فرداش با . افتاده ریگ یوحش ونیمشت ح

 یگفت م. رک و راست تر از قبل. عزم جزم اومد

رو  یزیعادت داره چ.ودشخواد بمونه به خاطر خ

دلش  ونیو خودشو مد ارهیخواد بدست ب یکه م



چون  قایدق نباریا. قبول کردم شنهادشویپ. نکنه

بشه اون  ستیدونستم قرار ن یبود و چون م یرانیا

 یو گره کور م چهیپ یکه به دست و پام م یطناب

من . با تمام وجودش بود. سحر دوستانه بود.خوره

 یدون یم. با تمام وجودم نبودم یدوستانه بودم ول

 چرا؟

بحث،  سر  نیاز ا یناراض یبا همان چهره  دالرام

دست .سکوت دارد یدهد و باز هم روزه  یتکان م

. دیآ یشود و باال م یجدا م زیم یاز لبه  ریچپ ام

است اما پشت دستش آرام  نهینگاهش همچنان به آ

 :کند یدالرام حرکت م یموها یرو

 .تونست مستم کنه ینم چون عطر موهاش-

 شیدالرام پ یوتا لب ها ردیگ یدست راه م همان

 :دارد نهییباز هم نگاه به آ کهیدر حال. رود یم

 .تونست نفسمو تند کنه یچون نفس نفس زدناش نم-



کند و  ینگاه م نهییهمان نگاه براق باز هم در آ با

گاه دالرام  جیگ یانگشت همان دست را رو نباریا

 :گذارد یم

دختر کامل بود اما  هیسحر . چون برام خاص نبود-

 . من ینه برا

 یحاال با چشمان درشت نگاه م دالرام

. در هم بودن را فراموش کرده اند شیابروها.کند

کند اما  یلب باز م. دارد یبار قصد تابو شکن نیا

 کهیهمچنان  ریام. و بس شودیم دیتول ریام کیتنها 

 :تاز است

همه راحت  نیچرارفت؟چرا با رفتن ا یدون یم-

 کنار اومد؟

 .شود یجواب دالرام نم منتظر

شده که عطر موهاش  دایپ یکیبود  دهیچون فهم-

نفس نفس زدناش نفسمو و تند . کنه یداره مستم م

 .هیکنه و برام خاص تر از هر خاص یم



کالغ قصه اش .شود یتمام م ریام یها یگفتن

 دهیخانه اش رس به دیکه با یزیقشنگ تر از چ

از همان نفس .زند یحاال دالرام نفس نفس م.است

دست چپ .و رو کند ریرا ز ریتواند ام یکه م ییها

بر گردد  شیبه سر جا دیکارش را تمام کرده با ریام

 یاما به جبران آن دور شکم دالرام حلقه م

بر  نهییدالرام بالفاصله نگاهش را از داخل آ.دشو

دست راست .چرخاند یدارد و سر به سمت او م یم

و دالرام به حصار  ندینش یدست چپش م یرو ریام

مرد  نیبه صورت ا رهیدالرام خ.شود یم دهیکش

 :دیگو یتند م یجذاب و با همان نفس ها

 تو؟ یکن یم کاریبا من چ یدار-

انداخته  هیصورت دالرام  سا یکامال رو صورتش

 :است

 یم کاریفهمم دارم با خودم چ ینم یمن حت-

 یحس م.بهیخودمم عج یهمه خواستن برا نیا.کنم

 نیتونه منو ا ینم.کنه یم یکنم خدا داره باهام شوخ



 یلیکه خ یتونه در حال ینم.کنه یهمه پابند کس

 !راحت تونسته

از همان خنده .خندد یناز م.زند یلبخند م دالرام

از .اردگذ یم شیکه چال گونه اش را به نما ییها

فراموش کرده از خاص  ریکه ام ییهمان ها

 :دیگو یبرد و م یدل م.دیبودنشان بگو

من .لیو با دل دهیچیهمه پ نینه ا.منم دوستت دارم-

 .فقط دوستت دارم

 یامروز سکوت م ی وهیو باز هم به ش دیگو یم

 ریام.کنند یم یحراف شیزند و مژه ها یپلک م.کند

با  ریام.بندد یدالرام چشم م.بلعد یحرکاتش را م

 یصورت او خم م یرو شتریچشمان باز ب

دست دالرام باال .شود یم یکی شانینفس ها.شود

 یم ریام یهر دو دست گر گرفته  یو رو دیآ یم

 دایادامه پ یباز.است یفعال باز یمهره  ریما.ندینش

فهمد  یم ریام. آورد یکند و  دالرام نفس کم م یم

خواهد با  یم. دهد یخشن ادامه م.کشد یو عقب نم

بودنش را  یطور. بودن را باور کند نیقدرت ا



دالرام باز هم . ممکن باشد ریباور کند که نبودنش غ

 یدهر حرکت تن یبه جا یآورد ول ینفس کم م

 .شود یمشت م ریدست ام یدستش رو

دهد و  یم ریبه ام یتکان یدوم گوش امکیپ یصدا

 دنینفس کش یرا برا دانیاندک فاصله  م نیهم

 ینفس م نیو سنگ قیعم ریام.کند یدالرام باز م

چشمانش سرخ است و حال و روزش .ردیگ

 نییدالرام با شدت باال و پا ی نهیحجم س.مشخص

مثل شرم  ییادغام حس ها انیدر م نباریشود و ا یم

 :دیگو یو لذت م

 .شه یناراحت م الیواقعا دان گهید-

شود و با  یبا مکث باز م ریام یدست ها قفل

 انیدالرام از م. دهد یرفتن م نیتن به ا یتینارضا

 زیم یرا از رو یگوش. دیآ یم رونیدستان او ب

چشم  یدارد و از گوشه  یگرد وسط اتاق بر م

کاناپه   نیتر کینزد یرو رینشستن ام یمتوجه 

اش باال  نهیآرام کردن س یدستش برا کی.شود یم

بر خالف تصورش . کند یرا باز م امیوپ  دیا یم



از احوال  ریغ یزیاست و محتوا چ ایفرستنده برد

 :است یمعمول یپرس

 یبهت گفتم نروحرفم اونقدر ارزش نداشت که نر-

 .کن یممکن از همسفرت دور یحداقل تا جا یول

 :است نیدوم ا امیو پ 

 آدم دور باش دالرام نیاز ا-

قصد تمام کردن  ایبرد. شود یاش در هم م چهره

 یشب قبل از سفر به اندازه . بحث را ندارد نیا

با  ایبرد. گرفته بودند شهیاره داده بودند و ت یکاف

شد قصد منصرف  یحساب نم لیکه واقعا دل یلیدال

کردن دالرام را داشت و دالرام در مقابل تمام 

 :بود فتهجمله گ کیها و اصرار او تنها  یکالفگ

 لویتو اون دل.نرفتن یام براخو یخوب م لیدل هی-

 یلیتما گمیزنم و م یزنگ م ریمن شبانه به ام اریب

 یسفر کار نیا یندارم برا

 نیعاجزانه فقط نگاهش کرده و اخر ایبرد نباریا و

 :را کرده بود شیتقال



 به خاطر خدا نرو .دالرام نرو-

را  دهیفا یبحث ب نیبود تا ا ستادهینا گریدالرام د و

عبور کرده و به تنها اتاق  ایاز کنار برد.ادامه بدهد

 کهیجون پناه برده بود در حال زیعز یخانه 

 !نرود؟ دیسوال بود که چرا با شیهمچنان برا

 .شده یطوالن یادیز الیدان یانگار احوالپرس-

 یتا جا.))کند ینگاه م ریکند و به ام یبلند م سر

 یهشدار یجمله ((کن یممکن از همسفرت دور

پوزخند به  کیخورد و با  یدر سرش دور م ایبرد

ماند و زندان  یخودش م.شود یپرت م یگوشه ا

که ابد بودنش هم  یماند و حبس یاو م. ریبازوان ام

لحظات قبل است اما  ریهنوز درگ. لذت بخش است

 :دیگو یم یعاد

 !بود ایبرد-

حالت صورت  رییهمزمان تمام توجهش را به تغ و

خشک  ریاما لحن ام ندیب ینم یرییتغ.دهد یم ریام

 :شود یقبل م یتر از جمله 



 نطوریکه ا-

نظر  ریز شتریب یشام اجازه  دنیدر و رس یصدا 

 .ردیگ یگرفتن او را از دالرام م

و  چدیپ یگرد م یرا به دور شانه  سشیخ یموها

 عتایطب. دارد یتخت بر م یلبه  یسشوار را از رو

حالت دادن  یو برا ستدیبا نهیآ یرو به رو دیبا

لخت و ناسازگارش تالش کند اما  شهیهم یموها

خواهد به  یاست که دلش م یزیچ شبید یخاطره 

هم  آن نهیدر مقابل آ ستادنیا. بماند یهمان شکل باق

کند  یم ینچ...  ستین یخبر ریکه از بودن ام یوقت

کند که فکرش را از هر طرف که  یفکر م نیو به ا

. و بس شبیاتفاق د. مقصد دارد کی کند یرها م

آنقدر آن صحنه ها را با خود مرور کرده که مثل 

آن را از  یلحظه به لحظه  یتکرار لمیف کی دنید

 .بر است

 یاش پوست گردنش را م یدقت یسشوار از ب یداغ

 ستاده،یا نهیآ یسوزاند اما ذهن دالرام هنوز هم جلو

. کند یرا پشت سر خود حس م ریهنوز هم ام



 یرا حس م شیموها و لب ها یرو ریحرکت ام

 ...   تیکند و در نها

 یبه پوست گردنش م یزند و رحم یم یلبخند 

به طور فوق  ریخواسته شدن از طرف ام نیا. کند

که در  ییاو. است ندیدر نظرش خوشا یالعاده ا

اش بارها مورد توجه  یو سه سال زندگ ستیتمام ب

و  ایکه برد ییاو. مردان دور و برش بوده است

 نیاو باز هم ا یبرا ده،یخاصش را د یتوجه ها

. را دوست دارد ریام. دلچسب است ریام اتتوجه

مرد  نیا. ناشناخته بودنش دوست دارد یبا همه 

 یخواستن نیتر یجز انکار نشدن یقدرتمند و حام

زنانه اش  یها حس. اش شده است یزندگ یها

تواند تفاوت خواسته  یآنقدر قدرتمند هستند که م

. خواستن ها بفهمد ی هیرا با بق ریشدن از سمت ام

. قابل انکار ریو غ ادیز. ر به سمتش کشش داردیام

 یبا آن پوسته  ریام. یباور نکردن یکم یحت دیشا

درون گرا  میسخت، رفتار خشک و آن حجم عظ

 چیه یاو، ب یچون وچرا یبودن به خواستن ب



پر کردن خأل  یبرا نیکند و ا یاعتراف م یتعارف

خواسته شدن از . است رینظ یاش ب یزندگ یها

مرد است و به ماندگار  اریکه بس یسمت مرد

 .دارد نانیبودنش اطم

خواهد؛ و  یاو را م ریام. خواهد یرا م ریام

 کیکند به  یمنصفانه از هر طرف که قضاوت م

 .قدم است شیخواستن پ نیدر ا ریام. سدر یم جهینت

نگرفته  یحالت چیه. زند یرا باال م شیدست موها با

 یبهتر یرو کی یزندگ یدارد وقت یتیچه اهم. اند

 !بهتر یلیخ یرو کی. هم دارد

* 

 یسشوار شده اش م یموها یرا رها رو شال

 شینه لب ها. چهره اش مثل هر روز است. اندازد

را  شیاست و نه گونه ها شهیپر رنگ تر از هم

با همان  یشگیهمان دالرام هم. رنگ زده شتریب

چال گونه اش هم  یحت.تر قیاما عم یلبخند تکرار

تواند  یم نهایا یهمه . خوش فرم تر شده است



بتوان  دیشا ایدلچسب باشد و  یدونفره  کیاثرات 

 یهمان زمان. شب ربط دهد مهین امیآن را به آن پ

خواب شده خودش  یکرد تنها آدم ب یکه فکر م

 دهیلرز زیم یاش رو یکه گوش یهمان زمان. است

 امیپ یمحتوا. و دالرام را در جا تکان داده بود

را مستدام  یخواب یب نیبود که باز هم ا یزیهمان چ

 :لذت بخش کرده بود اما

با .رازیفردا منم و تو و ش.ساعت هشت آماده باش -

 ؟یچطور شهیکل هی

نفرستاده و با  یزیچ چیه امیپ نیدالرام در جواب ا 

خودش فکر کرده بود چند ساعت آخر حضورشان 

خاطره  شبید یتواند به اندازه  یم رازیدر ش

 باشد؟ زیانگ

دور، دور  کیدارد و  یبر م زیم یرا از رو فشیک

جا نگذاشته  یزیچرخد تا مطمئن شود چ یخودش م

داشته  یدخترانگتواند مثل تمام دختران  یم. است

معطل  یدر بزند،کم ریمنتظر بماند تا ام. باشد

اش نگاه  یبه ساعت مچ یدو سه بار یحت. بماند



اما  دتوان یم. تاب تر باشد یب دنشید یکند و برا

زند و به  یم رونیاز اتاقش ب. کند یکار را نم نیا

 یزند و منتظر م یدر م. رود یم ریسمت اتاق ام

 ریام. شود یزودتر از تصورش در باز م. ماند

گوشه . ردیگ یحاضر و آماده در چارچوب در جا م

. شود یم دهیدالرام به باال کش دنیلبش از د ی

اندازد و خودش را از  یاو م یبه سر تا پا ینگاه

 طنتیکالمش به وضوح ش. کشد یراه کنار م ریمس

 :دارد

 میتون یبه نظرم م. من برعکس تو مهمون دوستم-

تو اتاق  ییو دو تا میو مشتقاتش بش شهیکل الیخ یب

 .میکن جادیا یتنوع هی

 -: دیگو یکند و م یمتفکر سر کج م دالرام

 !داره ها ییکارا یآسانسور هم گاه

 نیا. رود یهم باال م ریام یاز ابروها یکی حاال

آنقدر . سر تق است یدختر به طرز باور نکردن

 یها یکیاز نزد یدست نخورده و بکر است که حت

زبان در کار  یپا یلرزاند اما وقت یساده، تن م



.  ستیاش ن یکار یباشد کم آوردن در برنامه 

 یسرتق م یخودش را به کلمه  یخوردن یواژه 

شود  یم یجار ریکه بر زبان ام یزیاما چ اندچسب

 خاره یـ تنت بد م: است نیا

هر دو . دالرام خلوت است ینیب شیطبق پ هیحافظ

 یمشرف به مقبره م یها یاز صندل یکی یرو

نگاه . رخ دالرام است مین یرو رینگاه ام. نندینش

مرتبط  یاست که چند پله  یینوپا یدالرام به بچه 

رود و  یم نییباال و پا اطیاحت یبا آرامگاه را ب

. رخش است مین یرو ینگاه ینیسنگ یحواسش پ

 :کند یهم وزن دار گوشش را پر م ریام یصدا

چون نه هنوز قدم برداشتنو بلده . نیخوره زم یم-

 .حواسش به بلد نبودنشه ینه کس

کند و در ادامه نجوا  یم یم دییبا تکان سر تأ دالرام

 :کند یم

مامانش  نیخورد زم یخوبه که وقت یلیخ یول-

 .کشه  یکنه و نازشو م یبغلش م. ادیم



چرخاند و مظلومانه  یم ریرا به سمت ام صورتش

بزرگ شد بازم  یخوبه که وقت یلیـ خ:دیگو یم

 .بغلش کنه و نازشو بکشه ره،یباشه دستشو بگ یکس

تلخ  یرا به لبخند ریام یکالمش، لب ها تیمظلوم

 تیکند و دلش را به تکرارو قبول واقع یمهمان م

 شهیبر خالف هم. دارد یدختر وا م نیا یبیغر

 شیاش پ یصوت یدهد؛ حسش تا تارها یاجازه م

 یلیبرعکس ظاهرت خ یدونست یـ م:برود

 ؟یمظلوم

دونستم چون تا  یـ نم: ردیگ یدالرام جان م نگاه

همه  نیمثل تو ا یکس دیشا ای.بهم نگفته  یحاال کس

 . نشده قیبهم دق

 یکس نکهیفکر ا یتون یـ م: شود یسخت م ریام

خودم  ای یکن رونیشه رو از ذهنت ب قیروت دق

 بندازمش؟ رونیب

سبک تعصب و تملک  نیمتعجب از ا دالرام

 ؟ییکایآمر یبزرگ شده  یـ مطمئن:کند ینگاهش م



ـ مطمئنم پسر سبحان : دهد یجواب م بالفاصله

 ام ینینائ...اب

جمله اش  یناگهان رییبه مکِث کالم او و تغ دالرام

 .که ادا شده یبه سرعتش در جمله ا. کند یفکر م

شود و بدون نگاه کردن  یکالفه از جا بلند م ریام

ـ : ردیگ یاو، دستش را به سمت او م یبه چهره 

 .امروز میراه بندار شهیکل یسر هیقرار بود 

. سپارد یبا مکث دستانش را به دستان او م دالرام

ـ خب : است ریام ریمتغ یجمله  ریهنوز هم درگ

 .گهینشستن سر قبر حافظه و فال گرفتن د شه،یکل

و با قدرت به  ردیگ یدست او را محکم م ریام

اش بر خورد  نهیدالرام به س. کشد یسمت خودش م

در  یقدم دوم. دارد یبه عقب بر م یکند و قدم یم

. ردیگ یرا در دست م شیبازو ریام. ستیکار ن

 یصورت او م کیکند و نزد یسرش را خم م

 یسر هی شهیهم م یمیقد یپشت او درخت ها ـ:دیگو

 شه؟یکرد، نم درست شهیکل



اون  ی هیـ اهان قض: خندد  یناز م دالرام

آسانسور همچنان پا  ییمهموندوست بودنت و کارا

 برجاست؟

 دنیاندازد و با د یبه اطراف م ینگاه محتاط ریام

را در فقط در  مشیزن به سمتشان تصم کینگاه 

خوشمزه بودن تو  ی هیـ قض:گنجاند یقالب کلمات م

 کمیبه نظرم . نداشتن من پا برجاست تیو موقع

که من  یاونجور تیباش که موقع ینگران روز

 .خوام جور بشه یم

کف هر دو دستش را . خندد یباز هم م دالرام

 یکه گرما یدهد و در حال یدهانش قرار م یجلو

 یفرستد و م یآن ها م یزدگ خی ینفسش را رو

. میبخور میاون طرف محوطه بالل بخر میـ بر:دیگو

پرت  تیموقع جادیفکر تو هم از ا ینجوریا دیشا

 .بشه

 نیتا وسط هم ردیگ یلبش را به دندان م ریام

زبان دراز نترس را بهم  نیا یمحوطه لب ها

 یکنار او م. چرخد یم شیدر جا یکم. ندوزد



به . کشد یرا دور تن او م شیپالتو یو لبه  ستدیا

: کند یم یافتد و او را هم مجبور به همراه یه مرا

 .ـ به وقتش دارم برات

 

آدرس را  گریشود و بار د یم ادهیپ نیاز ماش ایبرد

کوچه همان کوچه است  و . کند یدر ذهن مرور م

با پالک چهارده در  ستادهیکه مقابل آن ا یخانه ا

سوال  کیاما . کند یم یمقابل چشمانش دهان کج

همه  نیبعد از گذشت ا. است یبه قوت خودش باق

 لند؟قب یسال باز هم ساکنان آن، همان آدم ها

آدرس در نوار  نیاز ا دیشمرده و با تاک حامد

 یپشت در خانه  ایحاال برد.صحبت کرده بود

 دیداند با یچون نم نجاستیا. است یصادق کرم

چون  نجاستیا. ستدیبرزخ ساخته شده با نیا یکجا

تواند به  یرا باور دارد اما نم دیمحکوم بودن حم

. کمک کند ریام تیحکم عمو بودنش به حقان

 یمرد یخانواده  دنیخواهد د یچون م نجاستیا

درست  میاست به گرفتن تصم دیحم یشده  ریکه اج



 یآجر یخانه  یمیزنگ قد یدستش رو.کمکش کند

 ختهیظاهر خانه مثل ظاهر او بهم ر. ندینش یم

.  خانه ناقوس مرگش است یزنگ بلبل یصدا. است

. نگذاشته یباق یآمدنش راه برگشت نجایداند با ا یم

 نیاست که خودش در ا یلحظات نیآخر نیا ددان یم

بار دوم  یداند و برا یم. است کیراز مگو شر

 زیهمه چ. ماند یدهد  و منتظر م یزنگ را فشار م

چند متر باالتر، مهران  قایدق نکهیداند جز ا یرا م

دارد و  یچشم بر م یاش را از رو یدود نکیع

 .دارد یاو بر نم یهمچنان چشم از رو

هر لحظه آرزو دارد که . ها کش دار شده اند هیثان

داند  یانگار خودش هم نم. در باز شود و باز نشود

که  یزیدست آو نیآخر نیداند ا ینم. خواهد یچه م

 یبه کدام سمت سوق مبه آن متصل شده؛ او را 

 کیاز  شتریکه ب یزینگفتن؟ همه چ ایگفتن . دهد

به گوشش  هاز داخل خان ییپاها یصدا. مسئله است

 وارید یکند و رو یدستش را دراز م. خورد یم



که  نستینگران ا. کند یخانه، ستون بدنش م یآجر

 .قلبش تعادلش را بر هم بزند ینکند کوبش ها

بزاق دهانش  ایبرد. شود یباز م یبد یبا صدا در

چشم  دنید یدهد و تمام وجودش برا یرا قورت م

. ردیگ یدر مقابل چشمانش قرار م یزن. شود یم

حجاب زن . کند یم زیبا سرعت زن را آنال ایبرد

 نیاما همان چ ندیدهد تمام صورتش را بب یاجازه نم

 اسؤال ر نیا شیو چروک دور چشمش و سن باال

تواند زن صادق  یزن م نیا. کند یپر رنگ م

 !باشد؟ یکرم

 ؟یکار داشت یپسرم با ک-

دارد و در  یبر م وارید یدستش را از رو ایبرد

رفته  ادشیسالم کردن . کند یکنار بدنش مشت م

 نجایـ ا: پرسد یم لیاما سؤالش را با ترس و تعج

 ؟یصادق کرم یمنزل آقا

گذراند و  یرا با دقت از نظر م ایبرد یسر تا پا زن

 شما؟ دیببخش.ـ بله: دیگو یم دیا تردب



زن  نیا یکند چقدر منتظر جواب منف یحس م ایبرد

 یحس م. شده است دینا ام دشیبوده و چه زود ام

 یموضوع فکر نکرده که روز نیکند تا به حال به ا

همه  نیاش ا یوگرافیگفتن ب یکه برا دیخواهد رس

 ایـ بنده برد:دیگو یبا مکث م. داشته باشد دیترد

 .هستم

ها را پس  دیترد ایکند و برد یباز هم نگاهش م زن

 مجد ایـ برد: زند یم

انگار نام مجد . شوند یزن در جا خشک م چشمان

سرد از سمت  یجبهه هوا کیبرودت داشته ومثل 

 ریز شیلب ها. به سمتش هجوم برده است ایبرد

پوشش چادرند اما لرزششان محسوس تر از آن 

کلمه  نیکند و ا یجان م. دیاین ایاست که به چشم برد

 !ـ مجد:کند یرا تکرار م

*** 

ابتدا حس  نیهم کهیدر حال ندینش یچهار زانو م 

 خیحس .کند یحس م شیرا در پاها یخواب رفتگ



 یبرا یقصد شیانگار خون داخل رگ ها. یزدگ

 یگواه شیبرا نهایا یندارند و همه  افتنی انیجر

 .ته خط است نجایا نکهیا. است زیچ کی

هنوز هم . ندینش یبا فاصله در مقابلش م زن

انگار به . زند یدور م ایصورت برد ینگاهش رو

طاقتش . پسر است نیمجد نبودن ا یبرا یلیدنبال دل

 :هم کمتر است ایاز برد

پسر حامد  دیگفت د؟یینجایتونم بپرسم چرا شما ا یم-

تونم  یکنم نم یفکر م یمن هر چ. دیمجد هست

تونه با ما داشته  یم یپسر اون مرد چه کاربفهمم 

 باشه؟

 ستین نیبحث ا. شود یجا به جا م شیدر جا ایبرد

 نیبحث ا. نشستن ندارد نیزم یکه عادت به رو

 یمثل نشستن رو شینشستن برا نجایاست که ا

دلش . رسد یممکن به نظر م ریاز سوزن غ یکوه

خواهد زودتر  یدلش م. خواهد ینم ینیمقدمه چ

 نیروشن از ا یفیزودتر بشنود و بعد با تکل د،یبگو

با . شود یم رهیبه چشمان زن خ. بزند رونیب هخان



ـ هر دومون : دیگو یو شمرده م نیسنگ ینفس ها

. میگذشته دار یتو یمشترک یچه نقطه  میدون یم

بودن منم  نجایکه ا ستیپس مطمئنا  حدسش سخت ن

 .مشترکه یهمون گذشته  یبرا

که ترس آن  یشود و با لحن یدر خودش جمع م زن

 نجایا یبرا یلیـ بازم دل: دیگو یواضح است م

 !گذشته گذشته. ستیبودنتون ن

اتفاقاتش تو زمان حال هم  ی جهینت یبله گذشته ول-

 .که شوهر شما باعث افتادنش بوده یاتفاقات. هست

شوهر  ؟یاومد یـ شما دنبال چ: دیگو یعاجز م زن

 !وقته مرده یلیمن خ

خودش . دهد یهم فشار م یچشمانش را رو ایبرد

 دیهوار بزند نبا دینبا. کند یرا دعوت به آرامش م

 شیشده اش را به نما لیتکم تیحال آشفته و ظرف

به خاطر . دونم شوهر شما مرده یـ منم م: بگذارد

 یهست یچون شما تنها کس. شما شیاومدم پ نیهم

 .یبه من کمک کن یتون یکه م



 یهم آرام نم ایآرامش کالم برد نیاز ا یحت زن

کرده  یفکر م ایکه برد یزیاز آن چ شتریب. شود

 .نگران است

. اون گذشته ندارم یتو ینقش چیـ آقا به خدا من ه: 

خودشو . کرد امرزیکرد صادق خدا ب یهر چ

اگر ! کرد و بعدم خودش شد قاتل خودش چارهیب

 هیبه اسم کمک  تقاص گذشته رو از منو  دیاومد

 یما به اندازه . دیاشتباه اومد دیریمعلول بگ یبچه 

 دادناز دست  یبرا یزیاالنم چ. میپس داد یکاف

خانه  یچادر فضا دیو بعد با دست آزاد از ق.  میندار

 .دهد یرا نشان م

حد  نیزن در هم یگفته ها. شود یساکت م ایبرد

زن از روابط  نکهیا. دهد یاطالعات م یهم کل

و  دیحم. همسرش با مجدها اطالعات کامل دارد

شناسد و به گناهکار بودن  یحامد را کامال م

 .همسرش اعتقاد دارد

 لچریپسر و. چرخاند یسر م ینگاه ینیسنگ با

نگاهش . چارچوب خانه است یدر آستانه  نینش



 زانیاست و بزاق دهانش آو ایگنگ و نا آشنا به برد

 یچرخ ها دهیترس دیو شا یپسر به سخت .است

 ایچرخاند و برد یرا به سمت مادرش م لچرشیو

 کی. ندیب یحرف زن را م یصحت درست نیاول

 !معلول یبچه 

فرش  یدست عرق کرده اش را ناخودآگاه رو کف

 یزبر. کشد یم شیرپایتارو پود ز یرنگ ب یالک

 یدهد و او با گفتن جمله  یفرش دستش را آزار م

 .رود یخودش م یبه استقبال خودآزار یبعد

من . ستیبودن من آزار شما ن نجایا لیخانم دل -: 

چون  نجامیمن ا. یا گهید زیدونستن چ یبرا نجامیا

که گذشته رو کامل  دیهست یاحتماال شما تنها فرد

 .دیدون یم

که  یـ تنها فرد زنده ا: کند یاش را اصالح م جمله

 .دونه یگذشته رو کامل م

 ایتواند به برد ینم. رمق و درمانده است یب زن

... است که مشخص است اما  یزیچ نیا. اعتماد کند



است که سال ها  ینیسنگ یاما همان وزنه  نیا

که سال  یهمان قالده ا. قلبش قرار گرفته یرو

زن  نیا. شده دهیچیهاست به دور گردن وجدانش پ

 یکردن زن و بچه  دایپ یبعد از مرگ صادق برا

کردنشان  دایان تقال کرده بود و بعد از پسبح

. دورادور اوضاع اسفناکشان را نظاره کرده بود

وقت  چیترس از متهم شدن باعث شده بود که ه

مهاجرت آن ها . خانواده بر ندارد نیبه سمت ا یقدم

 یو فقط کم یبود که کم یهمان خبر نسبت خوب

 شیرو به رو یآرامش کرده بود و حاال مرد جوان

دانستن آمده نه  یبود که ادعا داشت فقط برا نشسته

اعتماد کردن  و حرف زدن انتخاب .گرفتار کردن

دو دو تا چهارتا هم مشخص  کیبا  یبود ول یسخت

او  یداند که با نگفتن ها یمرد انقدر م نیاست که ا

 .شود یماجرا نم الیخ یب

او حق  یهستند ول شانیها همچنان سر جا دیترد

 یم یـ چ: پرسد یبا اکراه م.ندارد ینانتخاب چندا

 ؟یبدون یخوا



ـ هر : دیگو یو خسته م ردیگ یم یقینفس عم ایبرد

مربوط به . شهیکه مربوط به شوهرت م یچ

 !یمن و سبحان ابطح یشوهرت،عمو

بار  کیچادر  یزن به دور لبه  یشده  دهیچیپ دست

به دور آن  یشتریشود و بعد با قدرت ب یباز م

. شود یم رهیخ واریبه سه کنج د. شود یم دهیچیپ

 .را دارد وارید یرو یانگار قصد شمردن ترک ها

 یاوضاع مال. بود یآهنگر هیـ صادق شاگرد : 

اتاق  هی یتو. اصال رو به راه نبود مونیزندگ

همون  یاما از پس اجاره  میمستأجر بود کیکوچ

که  ییصادق تا جا یاوستا. میاومد یاتاقم بر نم

 یزد و شوهر ب یاز حق و حقوق صادق م شدیم

. رو بلد نبود یا گهیهنر و فن د چیسواد من ه

 .اومد ایعباس به دن وزاهمون ر

 یکند اما پسر با نخ یحسرت به پسرش نگاه م با

آه . است؛ مشغول است زانیبلوزش آو نیکه از آست

 :کشد یم یپر از حسرت



بچه  هیما  یبچه  میدیتا فهم دیچهار ماه طول کش-

حاال خرج دعوا و دکتر هم به . ستین یعاد ی

دو سال با هر . اضافه شده بود گمونید یها یبدبخت

که اصال خوب  یدو سال. بود گذشت یبدبخت

 یبچه . بچه داغون بود نیصادق از غم ا. نگذشت

تونست راه بره، حرف بزنه و  یکه نم یدو سال

ود شده ب نیکار صادق ا. بود اوردهیدندون در ن یحت

خونه  اطیدود کنه و تو ح گاریکه شب تا صبح س

وحشتناکش از همون موقع  یمعده دردها. راه بره

و  میدوا و دکتر اون نداشت یبرا یپول. شروع شد

تا خود به خود آروم  دیکش یهر بار اونقدر درد م

 دردشسال تموم با اون درد ساخت اما  کی. شدیم

ه شد که کارد ب شتریاونقدر روز به روز ب

پول دکتر جور کرد و  یبا بدبخت. دیاستخونش رس

 یسرطان معده . که گفتنو انجام داد ییها شیآزما

 یلیخ یماریب. داده شد صیزود تشخ یلیصادق خ

 یدیام یجا چیکرده بود و دکترها ه شرفتیپ



ماه  شیماه فقط  ش شیش. نذاشتن یبرامون باق

 .زنده بودن صادق رو داده بودن الاحتم

 ینم. ندیب یچشم زن را م یپر شدن کاسه  ایبرد

ها و مرگ همسرش  بتیداند هنوز عزادر مص

همسرش اتفاق  یکه با همکار یفاجعه ا ایاست 

. خواهد یوقفه ها را نم نیدلش ا. افتاده  است

حامد  یاصل ماجرا و مطابقتش با حرف ها دنیشن

 .صبرانه منتظرش است یاست که ب یزیتنها چ

 خب -

 شیاش را به نما یصبر یخب تمام ب نیبا گفتن ا و

 .گذارد یم

 نیدهد و هم یهم فشار م یرا رو شیلب ها زن

 یاشک م یقطره  نیشدن اول یحرکت، مجوز جار

 .شود

کنم صادق  یفکر م یول ستمیـ هنوزم مطمئن ن: 

دونم  ینم. مجد آشنا شد دیهمون روزا با حم یتو

اون  یتو یاتفاق افتاد ول ییآشنا نیا یچه جور



مجد اسم  دیبه نام حم یاز آدم یروزا صادق گاه

بود  ریصادق دست به خ یکه به گفته  یآدم.برد یم

 اشب یبعض. دمید یو منم داشتم نشونه هاشو م

 یچند بار یحت.خونه ومدیصادق با دست پر م

. تهران یدکتر اون باالها هی شیپ میعباسو برد

گفت  یصادق م. دمید یکه من تو خوابم نم ییجاها

کنه و من  یمجد م دیها رو حم نهیهز نیتمام ا

 یبودم که نم یاومده راض شیپ  طیاونقدر از شرا

صادق . هیچ یها برا تیهمه حما نیکه ا دمیپرس

رفت و  یخودش فرو م یتو شتریبه روز ب روز

دادم و  یخودش ربط م یضیرو به مر یمن همه چ

 .کردم یغم بغل م یپا به پاش زانو

و تنها قسمت بدون  دیآ یچادر زن باال م ی گوشه

حاال شانه . شود یم یپوشش صورتش هم مخف

داند که او به  یم ایلرزد و برد یم یهم کم شیها

 .است دهیبخش گذشته رس نیسخت تر

آورد و محکم به صورت  یدستش را باال م ایبرد

 نیصورتش از ا یاستخوان ها. کشد یخودش م



آورد  یو او به خودش فشار م ندیآ یفشار به درد م

نکند و  هیزن تخل نیا یتا اعصاب متشنج را رو

 «.بعد یهاتوو بذار برا هیگر»: دینگو

آورد  یم نییزن دستش را پا. گذرد یزمان م یکم

. شود یرها م یکم ایبرد یو فک سخت شده 

تر  سیلرزد و صورتش هر لحظه خ یزن م یصدا

 .شود یم

 شهیاز هم رتریادق دشب ص هیهمون روزا  یـ تو: 

 دنشیاونقدر داغون که منم با د. داغون بود. اومد

دوباره . جوابمو نداد. شده یگفتم چ. وحشت کردم

 کی. هوار زد که دست از سرم بردار نباریا دمیپرس

 یحت یگاه. مرغ سر کنده بود نیهفته تمام صادق ع

بود  شدهکارش . رفت ینم رونیاز خونه هم ب

 یخودشو مصرف نم یداروها. دود کردن گاریس

 یم یرفت و وقت ینم شویدرمان یمیجلسات ش. کرد

مِن احمق . کرد یگفتم نوبت دکتر عباسه فقط نگام م

از  نکهیبه ا. دادم یربط م شیماریرو به ب یهمه چ



که دکتر گفته بود زمان داره فقط  یماه شیاون ش

 .دو ماهش مونده

سؤالش  نیکند و با عجله مهم تر یلب باز م ایبرد

ـ تا زمان مرگش با شما در مورد : پرسد یرا م

 که کرده بود حرف نزد؟ یکار

. کند یم دییحرفش را تأ انیبا تکان سر و گر زن

 یقرار م نیزم یکف هر دو دستش را رو ایبرد

 یـ چ: کشد یدهد و خودش را به سمت جلو م

 کرد؟ فیتعر یگفت؟ برات چ

 یـ دو شب قبل از مردنش وقت: کند یهق هق م زن

. رو گفت یتونست بخوره همه چ یغذا هم نم گهید

مجد قول داده که خرج عباسو بده و  دیگفت که حم

 یکنه به شرط تیحما شهیهم یما رو برا یزندگ

 .که خواسته براش انجام بده یکه کار

. دهد یهم فشار م یچشمانش را محکم رو ایبرد

از آتش  شیکه کف دست ها یسوخته در حال یمرد

 یو زن ب ردیگ یجان م شیپر است؛ پشت پلک ها



کرد  یصادق م دیکه با یـ کار: دهد ینفس ادامه م

که با  یمرد هی نیبه ماش نیبا ماش دیبا. بود نیا

اونقدر محکم که . زد یمجد مشکل داشت م دیحم

هنوزم باورم  شهیبه خدا باورم نم. زنده نمونه ردم

اما شدت . کار رو کرده بود نیهم که صادق شهینم

به ته دره  نشیبود که مرد با ماش ادیضربه اونقدر ز

 نشیگرفته و با تنها سرنش شیآت نیماش.رفته بود

 .سوخته بود

 یبا همان چشمان بسته هر دو دست را رو ایبرد

 یگذارد و سرش را به سمت سقف م یسرش م

بدون تصادف . اش است یقدم کیمرگ در . ردیگ

همان  زیهمه چ. دهد یبدون سوختن،او دارد جان م

 نیکابوس ع نیا. کرده فیاست که حامد تعر یزیچ

همه قساوت گم شده  نیخدا وسط ا.است تیواقع

 .شده بود مشک گ یب.بود

 اتش،یتخت قرار گرفته و تمام محتو یرو چمدانش

تنها . نظم داخل آن و اطرافش قرار گرفته است یب

 زیعز یدو ساعت است که دالرام را به خانه 



تنها دو ساعت . جونش رسانده و به خانه برگشته

است  که بعد از دو روز با هم بودن از هم جدا شده 

و وارد  دهدست تکان دا شیدالرام با لبخند برا. اند

 یه در بسته ب رهیرا خ یقیدقا ریام. خانه شده بود

 ایفکر کرده بود که آ نیخانه شان مانده و به ا

لبخند ودست تکان  یخواهد آمد که دالرام ب یروز

 .یشگیهم یخداحافظ کیکند؟  یدادن خداحافظ

 یکم. رود یاتاقش م یکاپ قهوه به سمت پنجره  با

چشد و کام تلخش را تلخ تر  یتلخ آن م اتیاز محتو

 یکام نیریروز شبعد از دو  یا یتلخ. کند یم

 یکردن متفاوت از زندگ یدو روز زندگ. محض

 و چند ساله اش یس

پنجره رقص کنان  یدرشت برف آن سو یها دانه

دست  کی یها نیدرختان و ماش. ندیآ یفرود م

حرف  ادی. چشمانش هستند یپوش منظره  دیسف

آمده بودند؛  رونیاز فرودگاه تهران ب یدالرام وقت

 :کند یم ضیلبش را مستف یگوشه 



بباره که  ادیخواد امسال اونقدر برف ز یدلم م-

 یآدم برف هی. درست کنم یآدم برف هیباهاش بتونم 

 یرنگ و جا اهیس یبزرگ که چشماش دکمه 

 یکه رفتن تو یعالمه نخ مشک هیابروهاش 

 .گهیهمد

منظور او نشده  یاول متوجه  یچند لحظه  ریام

 شیابرو کیصاف شده بود؛  شیدوزار یبود و وقت

دالرام نگاه  طنتیبه نگاه پر از ش. بود دهیباال پر

 یکرده و افسوس خورده بود که چرا  راننده 

رساندنشان آمده و تعداد افراد داخل  یشرکت برا

 .دو نفر سه نفر بود یبه جا نیماش نیا

 یکه از نگران یبهتر است و حواس یکه کم یحال با

. آورد ی مپرت شده کاپش را باال یمرتبط، کم یها

کاپ را . شود یم دنشیزنگ، مانع از نوش یصدا

باز کردن در  تیدهد و به ن یپنجره قرار م یلبه 

 نیتمام ا یبه کمال برا. شود یخانه از اتاق خارج م

 .داده است یهفته مرخص



مهران  نکهیاحتمال ا. رود یزنان به سمت در م قدم

مهران جزء معدود . ستیپشت در است سخت ن

 یبرج، م یاز الب یاست که بدون هماهنگ یافراد

 .تواند وارد شود

فرد پشت در تمام  دنیبا د. کند یرا باز م در

تمام عالمت سؤال ها . شکند یاحتماالتش در هم م

 یدر کنار عالمت تعجب در دهانش احترام نظام

 نجایشود که ا یم یمرد ی رهیگذارند و او خ یم

 .ممکن هاست ریبودنش جزء غ

 تو ؟ امیتونم ب یم-

اعتماد و  یهنوز هم ب ریام. دیگو یرا م نیا ایبرد

کشد و به  یناباور است اما کامل خودش را کنار م

شود  یوارد م ایبرد. دهد یوارد شدن م یاو اجازه 

موها و  یاز برف رو یکه هنوز رد یدر حال

 .خورد یبه چشم م شیپالتو

 یم یمرد ی رهیبندد و از پشت خ یدر را م ریام

 یکالم. افتاده تر است شهیاز هم شیشود که شانه ها



خارج  رینشستن از دهان ام یبر تعارف برا یمبن

 یاجیتعارف احت نیهم به ا ایظاهرا برد. شود ینم

که  یریهر چند که مس. ماند یندارد که منتظر نم

 یشده  هگرفته و برخالف جهت قسمت مبل شیدر پ

از ستون  یکیبه سمت  میمستق ایبرد.  سالن است

ستون  یدر دو قدم. رود یبزرگ وسط سالن م یها

 :دیگو یشود و م یم رمتوقفیو پشت به ام

نه من آدم مهمون ناخونده شدنم نه تو از حضور -

 .یکن یمثل من استقبال م یمهمون

با .ستدیا یم بیبا فاصله از او دست به ج ریام

 :دیگو یاش م یشگیهم تیجد

بعد از مهمون ناخونده بودن تو و  ؟یبعدش چ-

 نجایا لیو دل یمهمون نواز نبودن من،حرف اصل

 ه؟یبودنت چ

 یفاصله . چرخد یپا م کی یخسته رو ایبرد

 یاندکش با ستون وسط خانه را با عقب رفتن بر م

و  دیترد. دارد یبر نم ریام یدارد و چشم از رو



ـ : زند یکالمش موج م انیاندازه در م کیترس به 

بزنم و تو گوش  دیکه من با یحرف یحرف اصل

دونم گفتن من  و گوش دادن تو  یهنوزم نم. یبد

کار  گهیدونم نگفتن د یخوب م نوینه اما ا ای تهدرس

 .ستیمن ن

با همه  یاعتماد ندارد ول. کند یم کیچشم بار ریام

اش  هیتک ایبرد. است دنیمنتظر شن یاعتماد یب ی

است  شهیاز هم شتریوزنش ب. دهد یرا به ستون م

سرش را از . تحمل آن را ندارد ییو بدنش توانا

 :دیگو یرمق م یدهد و ب یم هیپشت به ستون تک

 تو بگو ؟. شروع کنم دیاز کجا با-

 یایبرد نیا. اندازد یم شیبه سر تا پا ینگاه ریام

 ختهیکه درون شرکت بهم ر یایبا برد ختهیبهم ر

 :رفت؛ متفاوت است یحاشا باال م واریبود و از د

 !یکردنو شروع کرد یکه مخف ییاز هر جا-

 هیکه از گر ییاز همان ها. زند یتلخ لبخند م ایبرد

 .تر است زیغم انگ



 .عقب میو چند سال بر ستیب دیـ پس فکر کنم با: 

 یو راه خروج را گم م شودیگردباد م ریام نفس

 شیشود و صدا یمشت م بیدستش درون ج. کند

: رسد یم ایبه گوش برد شتریخشونت ب یفقط با کم

 .شنوم یـ م

 :دهد یبه سرش م فیچند تکان ضع ایبرد

خودم بگم، به  یبه جا. بگم دیخوبه چون منم با-

. یاومد ییبهت بگم خوب جا دیبا. بابام بگم یجا

 یاومد یم دیهستن که با ییمجدها همون آدم ها

 .نشه مالیپا نیاز ا شتریسراغشون تا خون بابات ب

 ادیکه فر یسکوت. شود یبا تمام وجود گوش م ریام

 یها« شود یشود که نم ینم»تواند  یشده است؛ م

 ایفقط اگر برد. بدهد تیماه رییرا تغ شیزندگ

 .بخواهد حامد وار ادامه بدهد

لرزه را  نیبا نگاهش ا ریام. لرزد یم ایبرد دست

قرار  شیلب ها انیبا لرز م گاریس. کند یدنبال م



 گاریو کلمات نه چندان واضح از کنار س ردیگ یم

 :شوند یم یجار

 یچه جور میدون یکه هر دومون م یقصه ا -

فقط من اومدم بهت بگم که . شروع شده گفتن نداره

دونم که  یم. قصه چه طور تموم شده نیدونم ا یم

اعتماد داره نگام  یشده و ب ینیکه نائ یابطح نیا

 !کنه چقدر محقه یم

اش از هم  ینیب یکبوده شده و پره ها ریام صورت

در  نیکم شده و ا ایفاصله اش از برد. باز شده است

فاصله  نیداند چه موقع ا یکه نه خودش م ستیحال

 .متوجه کم شدن آن شده است ایرا کم کرده و نه برد

. تکرار کن گهیبار د هیرو  یتکرار یقصه  نیـ ا: 

دونم با  یکه من م یقصه ا اتیمعلوم شه جزئ دیبا

 .چقدر فرق داره یدیکه تو شن یداستان

. برد یم گاریس کیتا نزد یفندک را به سخت ایبرد

کوچک لرزان، رقصان و نه چندان راحت  یشعله 

 .کشد یرا به آتش م گاریس



من و . نفره هی یچون راو ستیتوش ن یـ فرق: 

. میدیقصه رو از زبون بابام شن نیمامانت هر دو ا

 یعمو یتو و نامرد یکردن بابا یمردونگ یقصه 

تو  یبابا نکهیا. قصه ست نیا یمن داستان اصل

مزد  یتصادف عمد هیمنو گرفته و  یدست عمو

 .دستش شده ته ماجراست

برزخ و  ریجا که ام نیجاست؟ هم نیهم ایدن آخر

جا  نیهم. کند یرا با هم تجربه م ریدوزخ و زمهر

و هر  دهیقصه را از زبان مادرش شن نیکه سال ها ا

بار مرده و زنده شده است و حاال از زبان مجد 

اش  یزندگ. دهد یشنود و کامل جان م یم ینام

 الس. مقصد است یرفت و برگشت ب تیبل کیمثل 

و حاال با  دهیرس نجایرفت را رفته و به ا ریها مس

. به کجا برود دیداند با یبرگشت در دست نم تیبل

از اعماق وجودش  یکس. ستیخودش ن یصدا صدا

 .کند یجان م

 ه؟یـ منبع اطالعاتت چ:



 یپارکت ها یو رو ایبرد یکنار پا گاریس لتریف

 .شود یبراق سالن رها م

نوار و  هیقصه گوش دادن به  نیا دنیفهم یـ برا: 

زن  یحرف ها دنیکاغذ و شن یسر هیخوندن 

 .اون تصادف بسه ی ،رانندهیصادق کرم

 یانگار نم.چرخد یبه پهلو م یکالفه ،عصب ریام

 دیداند با یواقعا نم!انگار نه.چکار کند دیداند با

با شدت  بشیاز داخل ج یمشتش، ناگهان! چکار کند

 دهیکوب گرشیبا قدرت کف دست د. دیآ یم رونیب

زند و بعد با دو قدم بلند به سمت  یهوار م. شود یم

به ستون سر  هیکناخودآگاه ت ایبرد. رود یم ایبرد

دو  یبا سرعت رو ریام. ندینش یخورد و م یم

زند و  یم نیرا به زم شیزانو کی. ندینش یزانو م

چشمانش از کاسه قصد . شود یبه سمت او خم م

به چشم  یپلکش حت دنیزدن دارند و پر رونیب

 .دیآ یبدون تمرکز هم م یایبرد

 .دار یچوبه  یکشمش پا یـ با همون مدارک م: 



 یترس را جا دیطناب دار دور گردن حم ریتصو

 نیبارها به ا. کند یم قیتزر ایتمام حس ها به برد

 ریاز زبان ام دنشیاما شن. اشد مجازات فکر کرده

خشم از کنترل خارج  نیبا ا نهیغلظت و ک نیبا ا

 .کند یشده از عمق فاجعه رونمایي م

که  یـ با مدارک: زند یبا قدرت،با تنفر هوار م ریام

زنم  یپاشو م ریز یبرادر خودش گذاشته صندل

 یاون قدغنه نفس م یکه نفس برا ییکنار و تو هوا

 .کشم

آمده است تا  شیگفتن ها ی جهیبا علم به نت ایبرد

 یسبحان، ب تیو مظلوم دیحم ینامرد. حرف بزند

و سبحان جزغاله شده همچنان سر  دیحم یصفت

تحمل حرف  یبرا یهستند؛ اما باز هم تاب شانیجا

 دار؟ یو چوبه  دیحم. ندارد ریام یها

کف هر دو . کشد یباز هم خودش را جلو م ریام

 یصورتش رو به رو. است نیزم یدستش رو

تر اما  میمال یاست و لحنش کم ایصورت برد

 :و محکم است یهمچنان جد



که  یثابت کرد ،یکه پسر حامد یتو ثابت کرد-

اون مدارک . دمغالبه به تعصبت به اون آ تتیانسان

 .ماجرا رو تموم کنه نیتونه ا یکه م یزیتنها چ

ـ االن مدارک : دیگو یم تیو با قاطع ردیگ یم نفس

 ا؟یکجاست برد

جمله آنقدر پر رنگ است  نیدار؟ ا یو چوبه  دیحم

. کنند یجلوه م تیاهم یکلمات کم رنگ و ب یکه باق

 دهیبر دهیدهد و بر یبزاق دهانش را قورت م ایبرد

 . دیگو یم

 دهینوار رو گوش داده بودم ترس. سوزوندمشون-

 .نوار و اون کاغذا رو سوزوندم. بودم

چند .شنود یشنود و نم یم. کند ینگاهش م رفقطیام

مغزش  یخاکستر یبرد تا گلبول ها یزمان م قهیدق

 .کند لیمفهموش را تحل هیرا تجز ایآخر برد یجمله 

را سوزانده بود؟ سوزانده و آمده بود و از  مدارک

 .گفت یمحق بودن او م



هم مشوش و نگران  ایبرد. کند ینگاهش م ناباور

که خودش هم باور  یبا آرامش. اوست ی رهیخ

 :دیگو یندارد م

 ؟یمدارکو سوزوند-

 یتماشاچ کی. کردن ندارد دییتوان تا یحت ایبرد

هم باز  یشود ول یم ریفک ام. شده است و بس

 :پرسد یآرام م

 سر وقت من؟ یو اومد یمدارکو سوزوند-

 نیهم. دهد یبه سرش م یتکان کم جان نباریا ایبرد

دستان پر قدرت  ریلباسش اس ی قهیاست تا  یکاف

 :شود یم دهیو به سمت او کش ریام

 هی! احمق زود باور؟ هی! ؟یفرض کرد یمنو چ-

چرا  گهیکنه و متأسف م یکه حرفتو باور م یآدم

 ای یکرد کاریمدارکو چ یگیمثل آدم م! ؟یسوزوند

 !من بلند شه؟ یسگ یاون رو یمنتظر

قرار  ریام یمشت ها یهر دو دستش را رو ایبرد

 یبرد؛ نه به اندازه  یرا باال م شیصدا. دهد یم



که بتواند حرفش را به  یتنها آنقدر ر،یام یصدا

اون ! بودم دهیمن ترس یـ لعنت: ثابت کند ریام

من اون روز فکر ... من . نبود یکم زیمدارک چ

 یمیتصم نیحال تو، هم نیهم. کردم یامروز رو م

 !یکه گرفت

رود و کلمات  یدر هم فرو م شتریب ریام ی چهره

 :کند یپرت م رونیرا سخت تر به ب

! یگیدروغ م یچ نیع یدار!  یگیدروغ م یدار-

 نیاعتراف به ا یکه به جا یو اونقدر بزدل یدیترس

 !یچنگ انداخت اوهیمشت  هیترس به 

 یبودم نم دهیـ من اگر ترس:زند یهوار م ایبرد

مدارک  گمیخواست مجبورم کنه؟ م یم یک. اومدم

 یچون اونروز نم! رو سوزوندم چون سوزوندم

 .خواستم بهت کمک کنم

 یم شیدهد و رها یرا به عقب هل م ایبرد ریام

گذارد و  یبالفاصله دستش را پشت گردنش م. کند

ـ :دیگو یبندد و سخت م یچشم م. دهد یفشار م



بابات . ایرو که بابات کرد ادامه نده برد یکار

 یطرفدار یطرف حق بود اما ترسش بهش اجازه 

 .نداد

 یمستأصل م.ردیگ یرنگ خواهش م ایبرد یصدا

 گم یـ من دروغ نم: دیگو

ـ دروغ : دهد یلت سر تکان مبا حفظ همان حا ریام

 نویکه ا فیفقط ح. میدون یم نویهر دومون ا یگ یم

تا اونجا که . ماجرا هستم نیکه من تا ته ا یدون ینم

 !یتصور کن یتون یتو نم

آورد و محکم به صورتش  یدستش را باال م ایبرد

از فشار دستش هم  یحت ریام یصدا. کشد یم

 .دردناک تر است

 یکه پا یاگه اونقدر مرد نبود فقط واسم سواله  -

 نجایپس االن ا یستیوا یکه مردونه گرفت یمیتصم

  ؟یکنیم کاریچ



از رو دوشم بردارم  نویبار سنگ نیاومدم که هم ا  -

دالرامو  یهم بگم با همه محق بودنت حق ندار

 .یبکن دیحساب کتاب خودت و حم یقاط

 یرا نشان م یبا همان چشمان بسته خروج ریام

 یخرابه  یرو مایروشینام دالرام مثل بمب ه.دهد

 :کند یوجودش عمل م

! یواسه من حق و ناحق کن یستین یتو در حد ـ

چشمام رو باز کنم از خونه ام  نکهیپاشو قبل از ا

 . رونیبرو ب

سخت خودش را  ایبرد.ماند یبسته م ریام چشمان

 یبه او م ینگاه آخر. کند یجمع م نیزم یاز رو

بستن در  یصدا. رود یبه سمت در خانه ماندازد و 

 یکس یب تیمرد در نها کیشکستن  یخانه با صدا

 .شود یادغام م

چانه  ریدستش را ز سایخوابد و مثل پر یم دمر

با دست آزادش عکس ها را با . کند یستون م

 سایپر اقیهمه اشت نیکند و به ا یحوصله رد م



با  سایعصر پر. کند یعکس ها فکر م دنید یبرا

مطمئن  الیاز نبود دان یاو تماس گرفته بود و وقت

 دنگفته بو.شده بود با ذوق خبر آمدنش را داده بود

گرفتن  یبرا سایدانست که پر یاما دالرام خوب م

 .آرام و قرار ندارد رازیاخبار ش

عکس از . کند یعکس پنجم مکث م یرو دالرام

کدامشان در  چیه. بود یباغ ارم و عمارت اصل

حضور نداشتند و عکس صرفا به خاطر عکس 

عکس  نیاما هم. خاص عمارت گرفته شده بود یبنا

 یپر رنگ م شیدو نفره را برا یخاطره  کی یخال

خشک  یسرما کیسرد، یهوا کی یخاطره . کند

گوشش را  یکه با گرما الله  یتزده و دس خیو تن 

 . لمس کرده بود

 یب یتو  همراه اون عصا قورت داده  یعنی—

عکس دو نفر  یو به جا دیتا باغ ارم رفت.یذوق بود

 تشینها ای دیعکس انداخت واریالو تو الو از در و د

 .یگرفت یاز خودت سلف یلطف کرد یلیتو خ



چانه سخت و  ریبه خاطر فشار دستش ز دالرام

 :دیگو یکوتاه م

 .که هست نهیهم-

 یلبخندش را همراه با فکر کردن به پوشه  و

 یشده فرو م یاش مخف یکه در گوش یعکس

طاق باز .چرخد یرخت خوابش م یرو سایپر.دهد

اما گردنش را  زندیگره م نهیس یرا رو شیدست ها

 :چرخاند یبه سمت دالرام م

خان  ریام نیبرام از ا یخوا یهنوزم نم-

من  دیشا یکه از باال افتاده ول تیرسوا ؟کوسیبگ

 .ستمیمثل قبل محرم ن گهید

کند و با  یرا لمس م یکنار گوش یدکمه  دالرام

از .کند یآن را کنار متکا رها م یقفل کردن گوش

اندازد و باز هم  یم ینگاه سایچشم به پر یگوشه 

 :دیگو یکوتاه م طشیبه خاطر شرا

 !یستیتو محرم ن-



 یبه دست ستون شده  یبا چنان سرعت سایپر دست

کند که سر دالرام  یچانه اش برخورد م ریدالرام ز

 .خندد یشود و همزمان م یپرت م نییسمت پابه 

 :دیگو یم یشود و شاک یپهلو م یرو سایپر

 فیآدم تعر یمثل بچه .ستمیبه درک که محرم ن-

 یکن یم یچه غلط پیبا اون خوشت یدار یکن یم

 آدمت کنم؟ ای

چرخد و بدون آنکه درس عبرت  یبه پهلو م دالرام

کند و سرش را از  یدستش را عمود م نباریا ردیبگ

کالمش  طنتیش.دهد یآن قرار م یطرف رو کی

 :شودیادا م یدر کمال خونسرد

 رنیم. کنن یکنن که اعمال م یغلط رو اعالم نم-

 سرخر یخلوت،ب یجا هی

 :دهد یکند و ادامه م یاشاره م سایچشم به پر با

 ...فرهنگ و فضول یب یبدون حضور انسان ها-

به جمله  تیاهم یدهد و ب یگوش م جانیبا ه سایپر

 :دیگو یآخر او م ی



 ن؟یکرد کاریمثال چ-

دهد و تار  یبه چهره اش م یحالت متفکر دالرام

 :زند یمزاحم را پشت گوش م یمو

 یقرار داد عال هی میرفت.کارا یلیخب خ...مثال.اومم-

،بوس  شیاز ج.میشام خورد.میگشت رازیش م،تویبست

و تو اتاق هامون  می،الال؛بوسشو فاکتور گرفت

 .میدیخواب

 :کشد یو ناباور چهره در هم م یناراض سایپر

هم من االن سر کار  ؟اصالیگ یتو که راست م-

تو حرکت  یاون جناب هم که چشمش رو.ستمین

 پیبا اون ت یکی ادیتو هم که بدت م. نداره یدوران

 !چاکته نهیشده عاشق س افهیو ق

 یکند و از تکرار شبه جمله  یسکوت م دالرام

لبخندش . زند یم یقیچاک لبخند عم نهیعاشق س

هم به  سایپر یآنقدر ناز و دلچسب است که حت

 یفضا نیسکوت ا یکم. ندینش یآن م یتماشا



 تیدر نها سایپر تیکند و در نها یرا پر م فیلط

 :دیگو یو شمرده م تیرضا

 برات خوشحالم دالرام-

 شیلب ها یزند،به همان آرام یآرام پلک م دالرام

 :خورد یبه هم م

روزا حس  نیا. سایخودم خوشحالم پر یخودمم برا-

از همه  شتریتو ب. کردن دارم یزنده بودن و زندگ

که من چقدر زنده  یدون یدور و برم م یآدما ی

که  یدون یم. کردن تجربه کردم یبودنو بدون زندگ

 نیا. به پا بود یبساط هیما هر روز  یزندگ یتو

 طیشرا دبا وجو یعنی. ها سر جاشه یروزا گرفتار

همون  ریاومده بدترم هست اما وجود ام شیپ

برام  یهمه گرفتار نیکه خدا وسط ا یآنتراک

 .گذاشته

 :کند یبا لذت نجوا م سایپر

 .شهیم یآنتراک داره دائم نیخوشحالم که ا-



 یدارد اما م دیترد. کند یرا تر م شیلب ها دالرام

 :دیگو

 یحس هیباشم اما  دواریکنم ام یم یخودمم سع-

اما . دونم منشاءش کجاست یکه نم یحس هی. هست

هر . رنگه یب ی، گاه شهیپر رنگ م یگاه. هست

انگار مثل . ستیهست با بودنش حالم خوب ن یچ

مثل . زنگ خطر هیمثل . مونه یعالمت هشدار م

خواد بگه دلتو خوش  یپوزخند مسخره که م هی

 .نکن

 یطوالن یجمله  نیاز ا. کند یچشم درشت م سایپر

 :است دهینفهم چیه

 فهمم ینم ؟منیچ یعنی-

کم جان  ییاتاق و روشنا یکیتار انیدر م دالرام

نگران لب  دهیپنجره سرک کش انیمهتاب که از م

 :زند یم

کنم و  یمدام بهش فکر م.سایفهمم پر یخودمم نم -

 .فهمم ینم یزیچ



رخت خواب  یو از پشت خودش را رو دیگو یم

 یدوزد و باز هم سع یچشم به سقف م.کند یرها م

پرش فکر  ی مهیمعروف و ن وانیکند به آن ل یم

دالرام هنوز هم .گذرد یزمان در سکوت م.کند

جمله  دنیخودش را به دست خواب نسپرده و با شن

 .دارد یمشابه طیشرا زیفهمد او ن یم سایپر ی

 چطوره؟ ترایم و الیاوضاع دان-

 :دارد یسقف بر نم یچشمانش را از رو دالرام

پرسم  ینم الیاز دان یزیچ. خوب باشه دوارمیام-

 نویده فقط قبل از سفرم ا ینم یادیز حیاونم توض

 هی. خواسته اش مصره یهمچنان رو ترایگفت که م

 .خوب تهران ینقطه  هی یمستقل ،تو یخونه  

 .مزخرف لوس یدختره -

 :آورد یرا به زبان م نیاست و ا مخالف

که هر  هیزیاستقالل چ. نه مزخرف نه لوس ترایم-

 دنبالشه یزن

 :دیگو یو حرص م هیبا کنا سایپر



 نکهینه ا. داره طشویاالن شرا الیدان نکهیآخه نه ا-

دوه تا سر و ته  یم یداره چه جور الیدان نهیب ینم

شعور . اومده رو جفت و جور کنه شیاوضاع پ نیا

 .استقالل خوبه یهم به اندازه 

 :دیگو یباز هم بدور از تعصب م دالرام

سخت طرفشو درک کنه  طیتونه تو شرا یم یکس-

و  ترایم.خوش درک شده باشه یروزا یکه تو

وقت  چیه. درک کردن هم نبودن یآدم ها الیدان

 هیهر دوشون به . بذارن تینخواستن همو تو اولو

 سایاندازه مقصرن پر

 :شود یجا به جا م شیکشد و سر جا یآه م سایپر

دونست  یم. بد کرد دالرام الیدان یبابات با زندگ-

دنبال چه  الیدونست دان یم. هیچ الیدان ی قهیسل

و  یقیکه عاشق موس یدختر هی. یسبک دختر

بارون با  ریز. باشه،اهل شب شعر باشه ینقاش

دختر  هینست و رفت دنبال دو یم. راه بره الیدان

 ی لهیرو کرد وس الیازدواج دان. کارخونه دار



رو  الیاز تو دان شتریدالرام من اگه ب.منافعش نیتام

 .بزرگ شدم الیمن با دان. شناسم ینشناسم کمتر نم

 ادیلبخند را به  نیا. زند یم یلبخند تلخ دالرام

 یجوان ییابتدا یکه روزها یدختر. زند یفرناز م

شکل ممکن پر کرده بود  نیرا به قشنگ تر الیدان

  یشکل ممکن از زندگ نیبه بدتر دیو با مخالفت حم

 یبابا سایپر دیخواهد بگو یدلش م.حذف شد الیدان

بد تا  الیبا دان یاز آنکه تو فکر کن شتریب یلیمن خ

رفته  شیخودش پ ی وهیبه ش شهیهم. کرده است

 یرا م الیتصور کرده صالح دان شهیهم. است

افکار  نیکه محصول ا یزیخواهد اما تنها چ

از  یلذت چیاست که ه یالیخودخواهانه است دان

همسر  یبرا یآل دهیا یزندگ یچینبرده و ه شیزندگ

 .و فرزندش فراهم نکرده

خبر از به خواب  سایآرام پر ینفس ها یصدا

 ریدالرام اما همچنان با افکارش درگ.رفتنش دارد

شب زنده  کیمنتظر  دیداند با یاست و خوب م

 .باشد ندینه چندان خوشا یدار



 یباعث م امکیو هشدار پ یگوش ی برهیو یصدا

 داریبچرخد تا قبل از ب شیشود که با سرعت در جا

سرشان بر  یرا از باال یگوش سایشدن پر

اسم  دنیکند و با د یرا رسم م یگوش یالگو.دارد

ا سرعت کوتاهش را ب امیپ. ردیگ یمخاطب جان م

 :خواند یم

 شته؟یپ الیدان-

 :کند یم پیسرعت تا با

 ؟یدینخواب.هست سایپر.نه -

 :شود یبا سرعت ارسال م جوابش

 د؟یخواب شهیپشت در خونتون م نیتو ماش-

 :شود یدالرام در آن واحد درشت م چشمان

 تو کوچه؟ امیاالن من ب!؟یپشت در-

 ! اطیتو ح امیمن م یدر رو باز کن هینه کاف-

هنوزم هم به . خواند یآخر را دو بار م امیپ دالرام

 قهیدق ستیو ب کیساعت . چشمانش اعتماد ندارد



بودن  نجایبه تعجبش از ا یگوش یصفحه  یباال

 یم سایبه سمت پر ینگاه. زند یدامن م ریام

 یبلند م شیآرام از جا. خواب خواب است. اندازد

 یلباس گرم سر م کیکردن  دایپ یشود و برا

 .خاندچر

 ییها ییدمپا نیکند و اول یهال را باز م یآهن در

 یسرما. پوشاند یقرار گرفته را م شیپا یکه جلو

در حال خوشش داشته  یریتواند تأث یها نم ییدمپا

فقط . جا پشت در خانه نیهم. بود نجایا ریام. باشد

اما آمار دلش، . گذشته بود دنشیچند ساعت از ند

 یچند روز را نشان م یدر حد دلتنگ یدلتنگ کی

 .دهد

اندازد  یانگشتش خراش م یزنگ زده در، رو قفل

 دنید. کند یدر را باز م. شود یباز م یو به سخت

پشت در؛ برعکس قفل  زنگ زده و  ریام یچهره 

 نیا. کند یها حالش را متحول م ییدمپا یسرما

مرد بدون پوشش مناسب و با  نیا. در هم یچهره 

 ریتواند ام ینم یشانیپ یپخش شده رو یموها نیا



کند که با  ینگاه م یریهاج و واج به ام. باشد

که او را از فرودگاه به خانه رسانده بود  یمرد

 .متفاوت است

ظاهر  نیو ا ریبودن ام نجایابهاماتش از ا تمام

کند و  ینامتعارف را، در تکان دادن سر خالصه م

 .ماند یمنتظر م

جزء  دنیبا نگاهش قصد بلع. دیآ یآرام جلو م ریام

 صینگاهش حر.به جزء صورت دالرام را دارد

با دو . زند یدو دو م. نگران است. تشنه است. است

رسد اما دالرام از  یبه دالرام م گریقدم بزرگ د

. رسد یبه او م ریام. حضور خشکش زده نیابهت ا

جمله  نیخورد و تنها ا یبه هم م نیسنگ شیلب ها

 :رسد یبه گوش منتظر دالرام م

 برو تو -

 یبه دالرام م یتکان یجمله  خشک  و دستور نیا

کامل  ریام. رود یکنار م ریاز سر راه ام. دهد

 . شود یو در بسته م دیآ یداخل خانه م



 دنید یشان آنقدر کم است که دالرام برا فاصله

 :زند یکند و لب م یسر بلند م ریصورت ام

 !یدنگرانم کر-

شود و برخالف تصور دالرام  یبلند م ریام دست

 وارید یکف دستش رو.شود یسر او رد م یاز باال

 .و خودش مسلط بر اندام دالرام ندینش یم

 !یهست فتهیب یهر اتفاق یـ گفت: 

: کند یشود و زمزمه م یتر م جینگران و گ دالرام

 ـ گفتم

 :است یکالفه و عصب.خش دارد ریام یصدا

 ؟یداشت.ینداشت یخوام اعتراض یخاطرتو مگفتم -

 نیبه ا یحس خوب. شود یهم نگران م دالرام

چهره در هم .ندارد یمقدمه اما تکرار یجمالت ب

 :کشد یم

 !یکن ینگرانم م یدار-



که  کیآنقدر نزد. شود یاو خم م یرو شتریب ریام

 یاطراف دالرام م یتنها گرما شیهرم نفس ها

 :شود

بترس که  یاز روز. االن نترس. االن نه دالرام-

! ریام ستمیمن ن یکه بگ. یحرفات بزن ریز یبخوا

 !یریحرفاتو پس بگ یبترس که بخوا یاز روز

به ترس نگاه دالرام، به  تیاهم یکند و ب یم مکث

 :دهد یادامه م تیجا خوردنش؛ با قاطع

و  دنیاز اون روز بترس دالرام که من به دزد-

 .حبس کردنت فکر کنم

خورند  یکلمات به هم م دیتول یدالرام برا یها لب

 انیساخته شود در م یکلمه ا نکهیاما قبل از ا

 ی نهیبه س صانهیحر. شود یم ریاس ریام یبازوها

به  شیشوکه است اما  لب ها.شود یاو فشرده م

شود و در همان فضا  یم دهیمردانه او ساب راهنیپ

در  یخوا یـ نم: زند یتنگ گنگ حرفش را م



حرف  ختهیکه آنجور بهمت ر یدیمورد اتفاق جد

 ؟ یبزن

در کنار گوشش .فشارد یبه خود م شتریاو را ب ریام

 :کند ینجوا م

 حداقل االن نشده. نشده یچیه-

 ...حرفا نیوقت شب ،ا نیبودنت ا نیپس ا-

 یشگیهم یجد ریر،امیام. شود یقطع م حرفش

 یاست اما لمس ترس نا محسوس کالمش برا

 .ستیدالرام سخت ن

 یکه هر چ یبگ نانیبا اطم گهیبار د هیاومدم -

جا  یتون ینم.یراه باش مهین قیرف یتون یبشه،تو نم

بگو آدم به هزار و . منو مطمئن کن دالرام.یبزن

بگو آدم گذاشتن و رفتن . یستینموندن ن لیدل کی

 !ستیدل کندن تو کارت ن! یستین

اما عدم مقاومت  تیخودش را بدون رضا دالرام

جمالت  نیا. ذهنش را هم. کشد یعقب م ریام



است؟ داخل هتل  و در  دهیرا کجاها شن یتکرار

 ...و  ریداخل اتاق کارش،اتاق خانه ام نه،یمقابل آ

همه هشدار و  نیا. باشد یتواند عاد ینم زیچ چیه

اتفاق  کی ینشانه . تواند نشانه باشد یم ینگران

 یآورد و موها یال مدستش را با. ندیناخوشا

دهد که  ینم یتیزند و اهم یرا باال م گوششیباز

پوشش باز شده اش به سمت بدنش  انیسرما از م

 زتر ا تیقابل اهم یموضوع ها. هجوم آورده اند

چشم .کرده است ریفکرش را درگ ،یسرماخوردگ

با مخاطبش در تفاهم  شیکند و ابروها یم کیبار

که امروز با  ییهمان ابروها. ردیگ یقرار م

از آن ها گفته بود و خطر له شدن در  طنتیش

بزاق . سرش گذر کرده بود خیاز ب ریآغوش ام

 :دیگو یتعارف م یدهد و ب یدهانش را قورت م

 !میفکر کنم الزمه واضح تر با هم حرف بزن-

شد؟  یواضح ترش چه م. کند یتنها نگاهش م ریام

همه  ایبرد نکهیپدر دالرام قاتل پدرش است؟ ا نکهیا

 یحرف از سوختن مدارک م یداند ول یرا م زیچ



 ا،یبار به حرف آمدن برد کیتنها با  نکهیا. زند

نسبت . است نه او دالرام رینه خودش ام گرید

 سرپ. کند یم رییتغ یبه طرز وحشتناک شانیها

 !!!مقتول و دختر قاتل

 یاست تا جمله  یجمله در سرش کاف نیهم پژواک

 یرا ب دنشیعقب کش. ردیبگ دهیدالرام را ند یقبل

. ردیاو را در دست بگ یبازوها. جلوه بدهد تیاهم

انگار از تمام .و باز هم او را به سمت خود بکشد

 یاست که آن ها را مدام به حداقل م زاریفاصله ها ب

 :رساند

بشه  یهر چ یول میزن یـ به وقتش واضح حرف م 

 رمیمن همون ام. کنه ینم رییمن و تو تغ نیب یچیه

دالرام  نیاز ا ریغ یکه بودم و تو جرأت ندار

 .یباش

 ریام بیحال متفاوت و عج نیدالرام از ا چشمان

را ناباور  رینام ام. قصد جدا شدن از حدقه را دارند

. ردیگ یم دهیشنود و نشن یم ریام. کند یتکرار م

 یم شیها ینگران. ستیماندن ن نجایمرد ا گرید



 یکار. وادارش کند یعقالن ریکار غ کیتواند به 

را  شیبازو.  و حبس کردن دنیبه همان دزد هیشب

 رونیاز خانه ب ینگاه آخر چیکند و بدون ه یرها م

 .زند یم

ماند و حس  یدالرام م. ماند و خودش یم دالرام

گفته است و حاال  سایپر یآن برا یکه از گنگ یبد

دست . کند یخودش را بغل م. تر شده است یعلن

 یجا. ندینش یم شیبازو یرو یضربدر شیها

 کیرا  زیهمه چ یجا. است یخال ریام یدست ها

چه دارد که  یلعنت ی ندهیآ نیا. سؤال پر کرده است

 یرا نگران م شییتنها یرا،مرد نترس روزها ریام

 کند؟

 نییکند و به پا یسر بلند م. شود یم سیخ صورتش

آسمان . دوزد یبرف چشم م یدانه ها نیآمدن اول

داند که خدا  یم فیح. است دشید ریسرخ در مس

دهد  یم حیترج. در دل کوچک و پر از غم او باشد

چانه زده و  ریها، دست ز یسرخ نیکه پشت ا

دو انگشت اشاره و شستش را . باشد رشینگران خ



از  شیموها. کند یو سرش را کج م کینزد همبه 

 یخدا هم دلبر یو براخورند و ا یشانه سر م یرو

 :کند یم

 یدنبالشو م رمیمنم م. چشه ریام یدون یتو م-

وسط  ریدونستن نبودن ام نیفقط نخواه که ته ا. فهمم

 .باشه میزندگ

 شیلب ها نیزند و طبق قاعده ب یرا آتش م گاریس

از  شتریب قشیداند که رف یخوب م. دهد یقرار نم

 یکه ط یقیرف. دارد اجیاحت نیکوتین یخودش به کم

 ختن،یسال ها به او فهمانده که به وقت بهم ر نیا

خوش رنگ،  یها شهیهم جنسانش به ش ی هیمثل بق

 یپ در یپ یپشت سر هم و آتش زدن ها یپُک ها

،از  ایحرف زدن از برد.شود یمتوسل نم گاریس

سوختن ان را  یکه ادعا یو از مدارک شیدانسته ها

 .راحت نبوده است ریام یدارد مطمئنا  برا

و در مقابل نگاه  ردیگ یم ریرا به سمت ام گاریس

 :دیگو یتفاوت او خونسرد م یب



 دیخب شا یول یشیآروم نم زایچ نیدونم با ا یم-

 یاون عضالت فکت که دارن همو خورد م کمی

 .حالت بدن رییکنن تغ

دهد  یلبش قرار م یرا گوشه  گاریمکث، نخ س با

دود  نیرا از پشت امهران . ردیگ یو کام م

مدور  زیکه به م ندیب یم یدر حال یخاکستر

و متفکر  نهیداده و دست به س هیاو تک یتیریمد

 .اوست ی رهیخ

و نگاهش را با  ردیگ یم گارشیاز س یگرید کام

 .کشد یاتاق م یدود به سمت باال

 زودتر بگو  یکن یمزه مزه م یرو که دار یـ اون: 

قرار نبود بالفاصله بعد . زند یم یلبخند تلخ مهران

و  ریام نیاز صحبت از روز قبل و اصطکاک ب

 یکاف یبه اندازه  قشیرف. بزند یگریحرف د ایبرد

خواندن حرف  یبرا ریاست اما ظاهرا ام لیتکم

 .توانا است دیاز آنچه با شترینگاه او، ب



 یآورد و محکم رو یشستش را باال م مهران

 د؟یچطور بگو د؟یاز کجا بگو. کشد یم شیابرو

خنده  یاست؛ کم ریمخاطبت ام یوقت ینیمقدمه چ

 .رسد یدار به نظر م

 .دهیدادگاه حم گهیسه روز د-

شود و ته  یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 یگاریمحکم تر از حد معمول درون جا س گاریس

 اش؟ هیـ بق:شود یفشرده م

بهت بگم اما  یقاض یبعد از رأ دیاش رو با هیبق  -

که  یذره درس هیقد همون  ستیفکر کردم بد ن

احتمال  یکشم برا یم دکیکه  یلیخوندم و اسم وک

 .دادگاه اماده ات کنم نیا یرأ

 نهیدست به س.دهد یم هیکاناپه تک یبه پشت ریام

 یخوانده نم یزیاز ظاهرش چ شهیمثل هم. است

چه  ایدن نیداند که ا یشود اما فقط خودش م

خواباندنش  یناجوانمردانه با او مچ انداخته و برا

 .کمر همت را بسته است



 .شنوم یـ م: 

چقدر خوب  الیکه دان یدون یبهتر از من م  -

و تا حد  ادیبر ب ینیتونست از پس طرف قرارداد چ

پس اصل . ها رو جبران کنه انیضرر و ز یادیز

 تیشکا یبه خاطر بررس گهیدادگاه، سه روز د

 زانیطبق م یعنی نیسازمان غذا و دارِوئه و ا

به حبس  ینقد ی مهیعالوه بر جر دیحم ،یآلودگ

 .شه یممتهم 

بحث عذاب  نیدر سکوت منتظر کامل شدن ا ریام

 .شود یجا به جا م یکم شیآور و مهران در جا

که  نیا. نهیخوام بهت بگم ا یکه من م یزیـ چ: 

 مهیجر نیهست از پس ا یهر جور دیحم یبچه ها

نبوده و شرکت  یکار هم که عمد. انیبر م یمال ی

مدت زمان استفاده . کارو قبول کرده رادیهم ا ینیچ

با اونا  یدیاز دستگاه ها و مقدار محصوالت تول

مدت زمان حبس  یبه احتمال قو. ستین یاونقدر

 ... ستین یطوالن یلیهم خ



اصل مطلب را  یکند و ناراض یرا تر م شیها لب

سه  ایاحتماال تا دو   یـ پس به احتمال قو: دیگو یم

 !آزاده گهیماه د

 یاتاقش م یا شهیش واریسرش را به سمت د ریام

 :خندد یم یچرخد و عصب

هنوز . رونیب ادیداره م دیحم. خوبه یلیخ. خوبه  -

 هی ایبدتر از همه برد. مینکرد دایپ یمدرک چیه

بودنمون  نجایا لیخوشگل از دل یکار یروزمه 

نه من اونقدر ابلهم که  هیخوب گرینه اون باز. داره

 یراه چیه یول. باور کنم مدارک رو سوزونده

 ایبرد قلحدا ای. ستیمدارک ن نیپس گرفتن ا یبرا

 .اون مدارکو پس بده یکه از راه عاد ستین یآدم

قدم  هیـ ما : کوبد یم شیران پا یدستش را رو کف

به  میرفت میتا تونست میبه جلو بر نداشت کیکوچ

 !عقب



محق که راه  قیرف نیا یبرا. متأسف است مهران

نفس  ریام. متأسف است یلیندارد؛ خ ییبه جا

 کند یم یو سع ردیگ یم یقیعم

صادق  یخانواده  ؟یـ اون شاهدها چ: بپرسد یعاد

 تیشکا هی میتنظ یازشون برا شهیچقدر م. یکرم

 استفاده کرد؟

دارد و قدم زنان  یبر م زیاش را از م هیتک مهران

 .دیآ یاتاق م انیم ییرایپذ زیبه سمت م

که  یزیتنها چ. یچیـ به صرف شاهد بودن اونا ه: 

 هی یکرم یکه خانواده  نهیبست ا دیبهشون ام شهیم

که نشون از  یدست نوشته ا ،ییامضا ،یمدرک

 .داشته باشن دهیو صادق م دیحم نیقرارداد ب

 یآب م وانیپر کردن ل نیشود و در ح یم خم

 ...مجد   دیبا وجود حواس جمع حم نمیـ که ا: دیگو

دهد و  یجمله، تنها سر تکان م یادامه  یجا به

جمله را  نیا «دهیبع» یبا زمزمه کردن کلمه  ریام

 .کند یکامل م



خورد و بعد با  ینفس م کیآب را  وانیل مهران

 :گرداند یبر م زیم یصدا، رو

رو  یا هیبا احتمال فرض شهیمواقع نم نجوریالبته ا-

. سراغ اون خانواده میبر دیپس ما با. کرد دییتأ ایرد 

 .باشه نییپا تیاگر درصد موفق یحت

هر دو دستش را  نباریا.شود یاز جا بلند م ریام

به سمت  یاخم چیکند و بدون ه یفرو م بیدرون ج

 یسکوت حکم فرما م. رود یم یا شهیش وارید

ـ : دهد یم انیاست که به حکومتش پا ریام. شود

فکر کنم بد نباشه . سر وقت اون خانواده رمیخودم م

 .ننیپسر سبحان رو بب

ابرها تجمع کرده اند اما . گرفته است آسمان

انگار اجتماعشان فقط به هدف . ندارند یمحصول

هوا خشک است اما  یسرما. کردن فضاست ریدلگ

 یبرا ییجا د؛یآ یباال م ریام ی قهیکه از  یحرارت

. گذارد ینم یچند درجه را باق یمنها یدرک سرما

 شیایکه صاحبش دن ستادهیا یپشت در خانه ا قایدق

صادق  یپشت در خانه .  را به آخر رسانده است



قطع  ایدن نیکه اتصال سبحان را به ا یمرد. یکرم

 نیا ،یکوتاه یزمان یکرده و خودش هم با فاصله 

 .گذاشته و رفته بود یاهلش باق یرا برا ایدن

 دهیاز زبان مهران شن یکاف یها را به اندازه  دهیشن

دانست که زن از نبود مدرک گفته بود و  یم. بود

داند از  یم دیکه با یآنقدر. است نجایباز هم االن ا

و  دنید یبودنش برا نجایا. است دهیمهران شن

خودش آمده با . شدن است دهید ی، برا ستین دنیشن

توانست به  یم. مهران مرد قانون است نکهیا

و  ندیافریترس ب. تبصره ها و مواد متوصل شود

چون . خودش آمده بود ریاما ام ردیاعتراف بگ

تمام آن تبصره ها و  یفرزند سبحان بودن به اندازه 

 .باشد یباز کردن زبان ها کاف یتواند برا یمواد م

 زنگ خانه را بزند و منتظر باز. جلو برود دیبا

. ساده است یلیدر ظاهر خ زیهمه چ. شدن در باشد

بعد از باز شدن . اما اگر جلو برود و زنگ را بزند

نرود؛ آن وقت  شیپ دیطور که با زآنیدرهمه چ

به  ریت نیمثل پرتاب آخر ریبودن ام نجایچه؟ ا



. است تینها یاست که فاصله اش در ب یسمت دارت

 .در باد تیکبر یدانه  نیمثل روشن کردن آخر

خود  نیتمام ا انیباز شدن در خانه، در م یصدا

 کیدر مقابل چشمان بار. افتد یها اتفاق م یریدرگ

 یچرخ ها. چرخد یپاشنه م یدر رو ریام یشده 

. کند یچشمانش را پر م ریمس یچرخ دار یصندل

اش به  یژگیو نیاول تیکه معلول یمرد نسبتا جوان

 یلصند نیت اکه پش یزن تیرسد و در نها ینظر م

. رندیگ یقرار م دشید ریدر مس ستادهیچرخ دار ا

 نیبر ا یکه ظاهرا وجود ندارد؛ سع یزن با توان

و  اطیح نینامناسب ب بیدارد که چرخ را از ش

 .کوچه عبور بدهد

نکنه  یصندل یبه دسته  ریعباس،مادر دستتو بگ-

 .یفتیمثل اون دفعه ب

 یشود؛ رو یرا که کامال باز نم ییدست ها عباس

 یزن باز هم تالش م. دهد یقرار م یصندل یدسته 

خورد و  یچادرش تا وسط سرش سر م. کند



. ردیگ یقرار م دیگلدارش در معرض د یروسر

 .اما هنوز تا خارج شدن کامل چرخ فاصله دارد

چهره اش . رود یجلو م نیسنگ یبا قدم ها ریام

تا مقابل  شیپاها. شود یاز هم باز نم یلحظه ا

زن هنوز متوجه . روند یم شیچرخ دار پ یصندل

حضورش نشده است اما عباس سر بلند کرده و  ی

شود و  یخم م ریام. کند یو گنگ نگاهش م جیگ

و آن  ردیگ یرا م یصندل یدست، دسته  کیفقط با 

حرکت سر  نیزن متعجب از ا. کشد یم رونیرا ب

 یچهره  ،یاز قدردان یبالفاصله رنگ. کند یبلند م

کشد  یچادرش را جلو م. کند یشکسته اش را پر م

 رتیخدا خ. ـ دستت درد نکنه جوون: دیگو یو م

 .بده

حاال  نیتواند هم یاست که م یواژه ا نیا!! ر؟یخ

ساله  نیتواند سکوت چند یم. ندیافریب یتراژد کی

 نیزن را از ابراز ا نیمرد را بشکند و ا نیا ی

و  ستدیا یتنها صاف م ر،یکند اما ام مانیکلمه پش

به  یزن وپسر قدم یبدون نگاه برداشتن از رو



چرخ دار را در  یزن صندل. دارد یعقب بر م

 یپشت م ریبه ام. چرخاند یمورد نظرش م ریمس

 .افتد یکند و به راه م

 شهیمجد قول داده بود تا هم دیکردم حم یفکر م-

 یمن نم ای ستیاالن ن. باشه تونیزندگ یحام

 !نمش؟یب

توقف  کیزن  یکه پاها دیگو یمقدمه م یب آنقدر

کمر خم شده اش . یاجبار ستیا کی. کند یکامل م

که ظاهرا  یچادر. شود یصاف نم یصندل یرو

 نیلرزد و نشان از ا یرنگ بوده م یمشک یروز

 .کرده است فایرا ا یدارد که اندام زن حکم گسل

لب . چرخد یپا م کی یحرکت آهسته رو کی با

چشمانش مات شده اند و . باز است مهین شیها

دست . کند یرا معنا م دنیپر یرنگش واژه 

. ندینش یسرش م یو رو دیآ یراستش لرزان باال م

. زند یدور م ریصورت ام یفروغ رو ینگاهش ب

مگر چند روز از حضور . نفر است نیسوم نیا

مگر چقدر زمان داشت با  ود؟پسر حامد گذشته ب



 دیایکنار ب شیو سوال و جواب ها لیحضور آن وک

مهم تر را تجربه  دیو شا دیحضور جد کیکه حاال 

 ایپسر حامد  ایمثل برد ست؟یمرد ک نیا. کرد یم

سبحان؟ چه از جانش  یخانواده  لیمثل مرد دوم وک

 خواهند؟ یخواهد؟ چه از جانش م یم

نگذاشته اما  شیبرا یتمرکز یبدنش جا لرزش

مرد را با خود تکرار  قبل یکند جمله  یم یسع

 یبرا ریام یجمله  انیمجد در م دیاسم حم. کند

 یکند کاف تیذهن زن را به سمت درست هدا نکهیا

که از  یتنها تصور. است دهیسبحان را ند.  است

اش  هیاعالم یاست که رو یاو دارد عکس یچهره 

 یاما باز هم شانس خودش را امتحان م. است دهید

 نکهیا دیبه ام. اشتباه کرده باشد نکهیا دیبه ام. کند

 چیداشته باشد و ه ایمثل برد یتیهو یمرد نیا

 :با سبحان نداشته باشد ینسبت

 ؟یمجد اومد دیاز طرف حم-

کند و  یتلخ نگاهش م. کند یسخت نگاهش م ریام

 ؟یبود دیحم یـ منتظر آدما: دیگو یم



زن را از نسبت  دیام ر،یام یا هیگزنده و کنا لحن

زن بدون . کند یم دیبا سبحان نا ام رینداشتن ام

 یآنکه به پشتش نگاه کند؛ دست آزادش را عقب م

 یصندل یپشت. گردد یم یگاه هیبه دنبال تک. برد

ضعف دارد و  شیصدا. کند یم تشیچرخ دار حما

 یم ریارتعاش واضح تر از کلمات به گوش ام

 یخودتونو معرف شهید؟میهست یـ آقا شما ک: رسد

 د؟یکن

آمده است . اندازد یزن م یبه سر تا پا ینگاه ریام

زن لرزان و  نیاز ا رد؟یزن کمک بگ نیاز ا

 عاجز؟

منتظر  دیداند با یانگار م. لرزد یهمچنان م زن

حضور مهران بعد از . باشد دیشوک جد کی

 کیبه عنوان  شیمجد، سؤال و جواب ها یایبرد

. دارد شیهشدار را برا کی، حکم  یدادگستر لیوک

 یخانواده  یشدن سر و کله  دایپ یهشدار برا

 :دیگو یلرزد و م یم. یابطح



 یشما از طرف ک. دیآقا تو رو خدا حرف بزن-

 د؟یاومد

 یبرا. کشد یدهانش م یدستش را محکم رو ریام

فقط . دارد یدهانش نگه م یدستش را رو یلحظه ا

. ردیگ یم میلحظه تصم کیدر . کند ینگاه م

که آب از سرش  یاندازد و مثل کس یدستش را م

 :دیگو یگذشته است تلخ م

 . یاز طرف سبحان ابطح-

. دیآ یچرخ دار هم به کار زن نم یصندل یحت حاال

. رسد یبه آخر م شیایدن. شود یخم م شیزانوها

شود و  یبارها در سرش پژواک م یسبحان ابطح

 ! نجا؟یپسر سبحان ا. شود یم اهیس شیایدن

 یچند که مردمک ها ند،هرینش یدو زانو م یرو

 یکنده نم ریصورت ام یاز رو یناباورش لحظه ا

از آب دور مانده باز و  یمثل ماه شیلب ها.شود

از  شتریب یصوت یظاهرا تارها یشوند ول یبسته م

 .ناتوانند دیآنکه با



حاال . گفته شیبرا ادیزن ناتوان ز نیاز ا مهران

 یرا با چشم م زیهمه چ یهامیابهام و ا چیه یب ریام

همه ضعف  نیدارد بلکه ا دیو ام ندیب یم. ندیب

از حرف  ریغ یزیبتواند زبان زن را به گفتن چ

 .که به مهران زده باز کند ییها

به حال و روز . گذرد یاز کنار زن م یجوان مرد

 یم یتینه اهم ندیب یزن نه م. زند یم شخندیزن ر

 ریام.چهارچوب نگاهش مشخص است. دهد

 .یابطح

همه  نیا. را دوست ندارد تیوضع نیاما ا ریام

اگر آن زن،  یحت. انسان را دوست ندارد کیذاللت 

توان  یزانوان انسان نکهیا. همسر قاتل پدرش باشد

 یحضور او رو بتیاز ه یانسان نکهیا. نداشته باشد

 یباز هم حت. ستین ریاصال دلخواه ام ند؛یبنش نیزم

 .اگر آن زن، همسر قاتل پدرش باشد

به  تیاهم یروند و ب یم شیباز هم پ شیها قدم

 :ندینش یاو م یبازو ریترس زن دستانش ز



 .میزن یحرف م نیتو ماش. نیزم یپاشو از رو-

و در  دهیچسب نیماش یبه صندل. کج نشسته است زن

دارد تا حد  یانگار سع. خودش جمع شده است

 یخوب م. حفظ کند ریممکن فاصله اش را از ام

 شیتواند تا چه حد برا یمرد م نیداند که ا

داند که شوهرش چه  یخوب م. خطرناک باشد

مرد رقم زده است و  نیا یرا در زندگ یفاجعه ا

تواند خطرناک  یم یانبار باروت درحاال او به ق

 . باشد

است و  ریرخ ام میاش به سمت ن دهیتک صورت

 مین. به رو به رو ریحس ام ینگاه خشک و ب

فارغ . اندازد یعقب م یبه پسرش در صندل ینگاه

نشسته  نیراحت ماش یصندل یمادر رو یاز غم ها

 .هاست ابانیو محو خ

سواالم اونقدر واضح هست که  ایمن بپرسم -

 د؟یخودتون جواب بد



. دارد یبالفاصله نگاه از صورت پسرش بر م زن

 :دهد یملتمس جواب م نگران و

. گفتم لتونیدونستم به وک یم یآقا به خدا من هر چ-

 یبه خدا. دونم ینم یشتریب زیدونه که چ یخدا م

 .دونم یاحد و واحد نم

. اندازد یبه پسر م یوسط نگاه ی نهییاز آ ریام

هر چند که . را کنترل کند شیکند صدا یم یسع

 :ستیخشمش قابل فاکتور گرفتن ن

و با  دیدون یم. گهیوسطه د یچ یپا دیدون یم-

 د؟یکن یخودتونو راحت م ح،یچهار تا جمله توض

 یزن عاجزتر از روز نیا. آورد یسر فرود م زن

عاجز تر از . پا به خانه اش گذاشت ایاست که برد

قانون، او را  زیکه مهران با دست آو یروز

 .ترسانده بود

آخه ! دونم ینم یبه عل! دونم ینم شتریبه خدا ب-

 یروزا دهیامرزیاون خدا ن! ثابت کنم دیبا یچطور



شما  لیرو به من گفت که من به وک ییها نیآخر هم

 !گفتم

 یرا باال م شیصدا. کند یداغ م. ردیگ یگر م ریام

 :برد

پست فطرت  هیشد آلت دست  دهیامرزیاون خدا ن-

بزنه به  نیپول گرفت که با ماش. بدتر از خودش

اون خدا . بابامو فرستاد ته دره. زد. بابام نیماش

 .بابام رو برامون گذاشت یجزغاله  دهیامرزین

 :زند یزن زار م. زند یهق م زن

 کاریبگو من چ! دونم یرو م نایا یدونم همه  یم-

که اون  یکنم با غلط کاریمن خاک بر سر چ! کنم

 !کرد؟

. آورد یاز عقب در م یگنگ یصداها عباس

 :دهد یو ادامه م ستیزن متوجهش ن. است دهیترس

دونستم از خدام بود که بگم و  یم شتریمن اگه ب-

 خودمو راحت کنم



 کی. کوبد یم نهیکند و به س یرا مشت م دستش

 .هر بار محکم تر از بار قبل. سه بار. دو بار. بار 

 هی. کردمیوجدان درد خودمو راحت م نیاز دست ا-

لحظه  هی یبرا. ذاشتم یم نیشب سر راحت زم

 یجنازه  عییخودشو تو تش یمامانت وقت ریتصو

 !رفت کنار یچشمام م یزد از جلو یبابات م

 نهییباز هم از آ ریافتد و ام یبه تقال م شتریب عباس

سرخ درون چشمانش  یرگه ها. کند ینگاهش م

است که از سمت قبلش پا گرفته  ینشان از فشار

تا به  ستادهیسر پا ا که سال هاست یدرد مرد. است

 یاز مردن پدرش بشنود و از خود زن. امروز برسد

 .مادرش یها

 :اما باز هم پر از گفتن است. آورد ینفس کم م زن

خدا لعنت کنه صادقو، که ما و خودشو به ذلت -

. بشونه اهیمجدو به خاک س دیخدا حم. انداخت

خودشو خانواده شو نابود کنه که همه رو نابود 

 ...کرد



 بسه -

 ریام. شود یاخطار ترسناک ساکت م نیاز ا زن

دهد و فرمان  یم رونیرا محکم ب نهیس یحجم هوا

ادامه  یلحنش اجازه . ردیگ یرا محکم تر م نیماش

 :دهد یدادن به زن را نم

به  یگفت. یسراغ ندار یمدرک چیه یگفت لمیبه وک-

 ...که از خود  ییاز حرف ها ریغ

هم  یرا رو شیدان هاگفتن اسم صادق دن یجا به

 :دهد یفشار م

 ینم یشتریب زیشوهرت چ یاز حرف ها ریبه غ-

 یتکرار م یکه االنم دار ییهمون حرفا. یدون

 .یکن

 یهوا رو یدهد تا سرما یم نییبغل را پا ی شهیش

 :کند ییمایصورت گر گرفته اش راهپ

 ...فقط. خواد حرفاتو باور کنم یدلم م-

خود  یکه از اشک به حداقل اندازه  یبا چشمان زن

 ییو با کور سو هیاز گر یاست با ته مانده ا. دهیرس



حاال انقباض بدنش کمتر . کند ینگاهش م دیاز ام

 .دهدیکمتر خودش را به در فشار م یکم دیشده و شا

 :کند یهمچنان به رو به رو نگاه م ریام

کنم تا فکر  دیتاک لمیحرف وک یتا سوا نجامیفقط ا-

خونه ات باشه؟  یتو یممکن مدرک ینیبب. یکن

اون دو تا آدم گذاشته شده  نیکه ب یممکنه قرار

 کاغذ هم اومده باشه؟ یرو

دستش را در هوا تکان  کیو کالفه  یعصب ریام

 :دهد یم

که  یا گهید زیهر چ ایدست خط  هیکاغذ، کهیت هی-

 .بتونه ارتباط اون دو تا آدمو نشون بده

دستش مچاله  انیاز قبل در م شتریچادرش را ب زن

 :کند یم

 دمیند یزیهم گفتم تا حاال چ لیمن به اون آقا وک-

 .گردم یبازم م یول

. دهد یاست اما تنها سر تکان م یناراض ریام

 دایکلمات آنقدر سخت و آنقدر محدود شده اند که پ



 یکم طیشرا نیا یمناسب برا یکردن کلمه و جمله 

 .رسد یه نظر مممکن ب ریغ

هنوز تا . کشد یم ابانیخ یرا به گوشه  نیماش

 ریراه از زن سوال کرده مس یکه در ابتدا یمقصد

 یدلش م. ستیآدم رفتن ن گریاو د یاست ول یباق

 یمرتبط با آن را برا یخواهد گذشته و تمام آدم ها

شود و  یکاوریر. هم که شده فراموش کند یساعت

 ینشدن متما ینامه  بتیمص نیباز هم او بماند و ا

 .شیزندگ

 یبه سمت او م یزن نگاه آخر. کند یم توقف

 چیه یانگار باور ندارد که پسر سبحان ب. اندازد

کند تا  یلب باز م. او را رها کرده است یانتقام

در را  ی رهیدستگ. شود یم مانیپش د؛یبگو یزیچ

شود  یمنصرف م. چرخد یبه سمت در م. کشد یم

 :دیگو یم دیبا ترد. چرخد یم شیو باز به سر جا

تونه  یدادگاه م یاگه شهادت من تو...اگه  گمیم-

و هر چند بار  امیم دیکمکت باشه من هر جا که بگ

 ....دم که شوهر من یکه الزم باشه شهادت م



چشمانش را . آورد یکف دستش را باال م ریام

 :دیگو یحوصله م یبندد و ب یمحکم م

 .ستین یدادگاه کاف یشهادت تنها برا-

 یبسته شدن در م یکند تا صدا یچشم باز نم آنقدر

بعد . کوبد یم یصندل یسرش را محکم به پشت. دیآ

چشم باز  د؛یآ یم نیدر عقب ماش یصدا نکهیاز ا

تر از قبل  دهیکه خم ندیب یرا م یقامت زن. کند یم

 .دهد یرا هل م یچرخ دار یصندل

 یزند و به کم یبه قلوه سنگ م یمحکم ی ضربه*

عجله  چیبدون ه یبا قدم ها. کند یجلوتر پرتابش م

رود و باز هم ضربه به  یم شیآن پ یکیتا نزد یا

. شود یم جادیکه ا یجسم کوچک و فاصله ا نیا

از  قایدق. پروسه را بارها تکرار کرده است نیا

 ابانیخ یهدف به گوشه  یرا ب نیکه ماش یلحظه ا

 یبرنامه  چیه یتوقف کرده  و ب. کشانده بود

باز هم به سنگ ضربه . شده بود ادهیاز آن پ یخاص

. کند یفکر م شیها یهدف یزند و باز هم به ب یم

بهتر  اینهار جمعه را در خانه شان  ترایم نکهیبه ا



. جون مهمان شده بود زیعز یخانه  دیبود بگو

را کنسل  شیتمام برنامه ها الیامروز دان نکهیا

کوچکش وقتش  یبا خانواده  شتریکرده بود تا ب

بود  یبودن حس یمعذب بودن،اضاف نکهیا. بگذارد

گرفته  و همزمان با گردش  شهیکنان ر یکه  تات

 نهایداده بود ا امیبدنش پ یخون به تمام قسمت ها

 یبود که ضربه شده و بر سر سنگ ب ییزهایچ

 .زبان فرود آمده بود

کشد و نگاه متعجب  یشانه باال م یاش را رو کوله

که  یا یرو یکجا م. آورد یرا به خاطر م الیدان

 یبود و لبخند احمقانه و پاسخ ف دهیهاج و واج پرس

 :خودش یالبداهه 

 هیقراره . نگفته بودم؟امروز با نهال قرار دارم-

 !کردم گفتم؟ یچرا فکر م. میدار یدور دور اساس

به بند کوله اش  شتریو دستش را ب ردیگ یم ینفس

خودش  یبرا یچه کس قایاالن دق. کند یمحکم م

او و  نیاش ب یدر بند است و وقت آزاد دیدارد؟حم

دالرام  یآزاد است ول الیدان. شده است میتقس نینوش



دهد همان سهم نصفه را هم از او نداشته  یم حیترج

را به وجود  حیترج نیا ترایم یها تیحساس. باشد

 ...ریام.آورده است

 یرسد؛ لبخند م یقسمت از افکارش که م نیا به

شود که  یم جادیا قیزند و چال گونه اش آنقدر عم

رو از رو به  ادهیکه در پ یسوت کش دار پسر جوان

 .کند یگوشش را پر م دیآ یرو م

اما . داند یکامل و نصفه اش را نم. را دارد ریام

در  خی وانیل کیبودنش، داشتنش مثل خوردن 

مثل . نمود یمرداد ماه دلچسب م یبهشت  در گرما

 ...با چشمان بسته،مثل  اسی یاستشمام بو

تر و با آرامش  قیعم نباریا. ردیگ ینفس م دوباره

،  هیآ کی دیچرخ یروزها هر طرف که م نیا. تر

به هر طرف . است دهید رینشانه از حضور ام کی

 یهمان جا بوده است حت ریکه راه کج کرده است ام

 نهیآ.او وجود نداشته است یاگر حضور جسم

 یمخف یدر بسته، پوشه  یها،استخر ها، اتاق ها

 ابانیکنار خ یبالل فروش ها یاش و حت یگوش



که  فیاما ح. فقط فکر او را بال و پر داده اند و بس

از دست  هیترس،شب هیشب یبودن ها حس نیدر تمام ا

به چشم خورده  ریحضور ام کالم و انیدادن در م

از ماندنش گفته است  کتاتورانهید ریام نکهیا. است

به  نانهیباست که دالرام از هر طرف خوش یزیچ

 دهیجواب رس کیآن نگاه کرده است باز هم به 

 .نگران است ندهیاز آ ریام نکهیا.است

 یدالرام با هم حذف م قیچال گونه و لبخند عم حاال

مقدمه پشت  یب ریکه ام یحاال دالرام مثل شب. شود

پر . است شیدر خانه شان حضور داشت پر از تشو

همه  نیبودنم ا یبرا دیهمه تاک نیسوال که ا نیاز ا

از نبودنم ،محصول کدام ترس است؟اصال  ینگران

به   یوفتواند صفت موص یترس م یمگر واژه 

 باشد؟ ریاسم ام

زند که سنگ به  یبعد را آن قدر محکم م ی ضربه

خود دالرام هم . کند یتوقف م ادیز یفاصله 

 عیحرکت سر یچشمانش رو. شود یمتوقف م

حل  یسوال که برا نیا ریاست و ذهنش درگ نیماش



 یچه کس. برود یبه سراغ چه کس دیمساله با نیا

 نیاست که بتواند جواب ا کینزد ریآنقدر به ام

اسم . را بدهد یاما حل نشدن یولمجه تک یمعامله 

 یجواب است اما  برا نیو دم دست تر نیمهران اول

مورد  سیمهران آنقدر ک. ستیاو قانع کننده ن

به او اطالعات  ریام ینبود که بدون آگاه یاعتماد

 .بدهد

ذهنش  یزیچ. کند یرا مهمان دندان م نشیریز لب

 دیام یست،حتیرا مشغول کرده،به آن مطمئن ن

 ی نهیاما گز...ندارد اما جهیبه گرفتن نت یچندان

کند  یفکر م یکم. ستین زیم یجز آن رو یگرید

دستش را باال . ردیگ یآخر را م میتصم تیو در نها

. دیوگ یرا بلند م(( در بست)) یآورد و کلمه  یم

باالتر پارک  ابانیدر چند خ نشیکه ماش ستیمهم ن

که خودش را زودتر به  نستیمهم ا. شده است

 . اعصاب و روان برساند مارستانیب

دارد ؛  ینگه م شیرا که مقابل پا یتاکس نیاول

را  لشیموبا یگوش. دهد یآدرس م. شود یسوار م



کردن به سر  لنتیآورد و بعد از سا یاز کوله در م

است  لیتعط زیامروز همه چ. گرداند یبر م شیجا

 .ریام یها یمبا سردرگ فشیاال روشن کردن تکل

* 

چهره اش  یکند با زدن لبخند حالت عاد یم یسع

خوش  تیدر نها رشیمسئول پذ. را حفظ کند

 :دهد یرا ادامه م حاتشیتوض یاخالق

داشته  یمالقات مارانمونیب نکهیالبته که ما از ا-

 مارستانیب هی نجایا یول. میشیباشن خوشحال م

 یمنظور شما جز با هماهنگ ضیو مر یخصوص

 داشته باشه یتونه مالقات یخانواده نم یبا اعضا

را  شیاز موها یبا انگشت کوچک، دسته ا دالرام

 :دهد یاز کنار شال به داخل م

دلم  هویگفتم که  یمنته. شما هستم نیمتوجه قوان-

 یبرنامه اومدم برا یکرد و ب ضمونویمر یهوا

  دنشید



دهد و دستش به  یسر تکان م ییبا خوش رو زن

 :رود یتلفن م یسمت گوش

 دیدیپس حاال که شما زحمت کش. یهم عال یلیخ-

 ...بعد میهماهنگ کن ینینائ یما با آقا دیاجازه بد

ممانعت از  یو برا دیآ یدالرام با عجله باال م دست

 :دهد یکار به کلماتش سرعت م نیا

 ....گرفتا یلیخ شونیا ستین یاجینه نه واقعا احت-

 د؟یسر زد یگانیبه بخش با یخانم دمحم-

همزمان به سمت دکتر  رشیدالرام و مسئول پذ سر

 رشینگاه دکتر مالمت گر به مسئول پذ.چرخد یم

 یبر م حیاو در حال بلند شدن در صدد توض. است

 :دیآ

شلوغ شد من  نجایلحظه ا هیخانم دکتر  دیببخش-

 فراموش کردم سفارش شما رو

دهد  ینم یکند و جواب یاه مدلخور نگ دکترهمچنان

 یبا سرعت از سالن خارج م رشیو مسئول پذ

 یبرا یچندان دیام نجایسفت و سخت ا نیقوان. شود



 نیهمه آخر نینگذاشته است اما با ا یدالرام باق

 :کند یرا هم م شیتالش ها

 سالم خانم دکتر-

است که نگاهش بر عکس لحظه  انسالیزن م دکتر

 یشود و به سمت دالرام م یقبل مهربان م یا

 :چرخد

 جانم؟.زمیسالم عز-

فواد امروز  میمن به قصد مالقات با خانم مر -

االن اون خانم با پسرشون هماهنگ  نیهم.اومدم

 کردن که من بتونم برم مالقات

به ساعت  یآورد ونگاه یمچ دستش را باال م دکتر

 :اندازد یاش م یمچ

ود نداره مالقات وج یبرا یحساب مشکل نیبا ا-

 ما هم خسته نشه ماریفقط لطفا کوتاه باشه که ب

نود از هم  ی قهیدق یروزیپ نیدالرام از ا ی چهره

کم  یروزیپ نیا یدور افتخار هم برا. شود یباز م

 :است



 ممنونم پس با اجازه -

 ریکه بار قبل با ام ردیگ یم شیرا در پ یریمس و

داند  ینم. رود یزند و م یلبخند م. رفته است

جا  نیلبخندش را با حضور در ا یانقضا خیتار

 .امضا کرده است

 یم یپشت در اتاق نفس. کند یقدم تند م ،یراض

تخت دراز  یرو میمر. کندیو در را باز م ردیگ

اتاقش  یپنجره  ی رهیباز خ یو با چشمان دهیکش

 یببندد که با صدا یکند در را طور یم یسع. است

. شود یموفق م. جلب شود میبسته شدن آن توجه مر

 یبه سمت او م یعجله ا چیبدون ه میسر مر

شود و بعد  ینگاهش نا آشنا به او دوخته م. دچرخ

 :دیگو یم یاز کم

من  میکاموا بخر میقرار بود بر. ها یکرد رید-

که  یاونقدر دست دست کرد. شال ببافم ریام یبرا

 .شد کیهوا تار



نوک . رود یآرام جلو م نیغمگ یبا لبخند دالرام

 :دهد یتخت قرار م یانگشتانش را لبه 

 .ادهیوقت ز. نداره یبیع-

 :کند یرو ترش م میمر

 یآره از نظر تو زوده چون اخالق سبحان رو نم-

 . یدون

 :دهد یرا هشدار مانند در هوا تکان م دستش

از خونه برم  کهیهوا که تار ادیسبحان بدش م-

 .رونیب

زن هم دردناک تر  یماریازب ینام سبحان حت دنیشن

که به سبحان فکر  ستین یروز.رسد یبه نظر م

داند اما  یکه کامل از گذشته اش نم یبه مرد. نکند

فشرده شدن قلبش  یداند برا یکه م یدر همان حد

لعنت فرستادن  یبرا یخوب لیاست و البته دل یکاف

 .اش یبه باعث و بان

 کشد و یم نییشانه پا یکوله اش را از رو دالرام

سمت .چرخاند یسر م یکردن صندل دایپ یبرا



در حال دور زدن تخت . کند یم شیدایتخت پ گرید

 :دیگو یم

 ؟ ادتهیخانم منو  میمر-

تواند  یجمله م نیاست اما ا یجواب منف مطمئنا

 یرو.باشد یهم صحبت کی یبرا یشروع خوب

قرار  شیپا نییو کوله اش را پا ندینش یم یصندل

زن  قینگاه دق یبا سر بلند کردن متوجه . دهد یم

 :دیگو یبا شک م میمر. شود یخودش م یرو

 .یمهدو یدختر آقا. گهید ییانایتو ل-

کند و  یمتکا بلند م یبعد گردنش را از رو و

 :دیگو یم عیمعترض و سر

 منه؟ ریهنوزم چشمت دنبال ام-

لبخند زدن . ردیگ یلبش را از داخل گاز م دالرام

اصال کار  یزن عصبان نیمقابل صورت ادر 

. خودش که مجاز است شیاما پ. ستین یعاقالنه ا

چشم من تا ابد دنبال  دیتوانست به خودش بگو یم

 یصندل یخودش را رو یبعد از کم. توست ریام



زن دستش  یکشد و در مقابل نگاه ناراض یجلو م

 :گذارد یاو م ی دهیدستان چروک یرا رو

همون که قرار بود . نمیمن نازن. ستمین اناینه من ل-

 ادتونی دیخودتون االن گفت. میکاموا بخر میبر ادیب

 ست؟ین

دو انگشتش را . آورد یدست آزادش را باال م زن

 :دیگو یربط م یکشد و ب یدور دهان م

اون . تولد سبحان ادکلن بخرم یبرم برا دیبا-

 .ادکلنش که من دوست داشتمو تموم کرد

 :آورد ین مبه دست ز یفشار

 دوست دارن آقا سبحان؟ یچه ادکلن-

سبحان از دهان دالرام چشمان زن را درشت و  اسم

بالفاصله دستش را . کند یپر از ترس م تیدر نها

 :کشد یدست او م ریاز ز

 ؟یدار کاریتو به سبحان من چ...تو -

 :بازد یخورد اما خودش را نم یجا م دالرام



 ...ند یمن با سبحان شما کار-

 آره؟ یاز طرف اون اومد-

بعد از . دهد یهم فشار م یچشمانش را رو دالرام

 :کند یتمرکز باز م یکم

 ن؟یخوا یکاموا م یبرا یچه رنگ دینگفت-

سر  ییبال هی؟فرستادنت که  یگ یچرا راستشو نم-

 !نه؟ یاریشوهر من ب

 تینها یزن ب. کشد یعقب م یخودش را کم دالرام

 نجاستیوحشت کرده است و قسمت جالب ماجرا ا

 . کند یخوب عمل کند، نم مریآلزا دیکه با نجایکه ا

زن  نیا. کند راه را اشتباه آمده است یحس م دالرام

ذهنش  یسوال ها یبرا یتوانست حل المسائل ینم

آزار  شیاز سوال  ها یحاال عذاب وجدان حت. باشد

کند و بعد به فکر رفع و  یم یفکر. دهنده تر است

 :دیآ یرجوع کار اشتباهش بر م

 تیتونه سبحان شما رو اذ یکس نم چیخانم ه میمر-

 .ذاره یاون نم. هست ریام. کنه



 :دهد یسر تکان م دینا ام میمر

 .دهیترس دهیسبحانو سوخته د. دهیبچه ام ترس ریام-

اندازد و در  یبه اطرافش م یبا ترس نگاه بعد

 اطیلرزد،آرام و با احت یم شیمردمک ها کهیحال

 :دیگو یم

 ؟یدیتو اونو د-

کرد  یفکر م نکهیا.کند یخودش را لعنت م دالرام

زن  نیربط ا یبا ربط و ب یحرف ها انیاز م دیشا

 اوردیبه دست ب ریدر مورد ام یتواند اطالعات یم

به لطف  یزن حت نیا. فکر احمقانه بود کیفقط 

هم خاطرات تلخش را فراموش نکرده  مریآلزا

خود  تیاز حافظه اش به ن یانگار قسمت. است

 یبه چهره اش حالت.فعال همچنان فعال است یارآز

 یهرچند که غم مهمان ناخوانده . دهد یمطمئن م

 :کالمش است

 ینم(( اون.))راحت التونیرو به راهه،خ یهمه چ-

 کنه تیتونه شما رو اذ



 یم یماندو بعد از کم یاش م رهیدر سکوت خ زن

 :دیگو

 نکرده به نظرت؟ ریسبحان د-

. شود یو از جا بلند م ردیگ یم یقینفس عم دالرام

از ذهنش . رود یاتاق م یگوشه  خچالیبه سمت 

 دیگو یاز آن م شهیکه پروانه هم یگذرد حکمت یم

شود   یدچار فراموش دیزن با نیا نکهیا. است نیهم

دارد تا خاطراتش را در  ازیزن ن نیا.تا زنده بماند

 .دفن کند ییعمق هزار پا

قصد آمدن  یوقت. کند یرا چک م خچالی اتیمحتو 

بود که  ریرا کرده بود آنقدر ذهنش درگ نجایبه ا

 خچالی نیهر چند که ا. اوردیب یزیفراموش کرد چ

دسته  کیاگر  دیشا. هم جا نداشت یلیخ مانیپر و پ

 ....دیخر یگل م

. لباسمو عوض کنم یکمک کن یایب یتون یم گمیم-

 دنمید ادیاالن قراره حامد ب



آورد و قدم  یم رونیرا ب  السیکمپوت گ دالرام

نه خودش . رود یتخت م یجلو زیزنان به سمت م

زن مفهوم آن را  نیدارد و مطمئنا نه ا یحس شوخ

زن از سبحان و گذشته اش  نکهیاما ا. فهمد یم

بخش است که  دالرام  تیفاصله گرفته آنقدر رضا

 :استمرار آن بکوشد یبرا

آقا  نیبا ا یدونه قرار دار یآ آ آ سبحان جونت م-

 حامد

. ندیب یاو را نم. شنود یاو را نم یانگار صدا زن

چرخد و دستش را در  یهمان طور دور خودش م

 :دهد یهوا تکان م

خواستم  یم. سوزنو کجا گذاشتم نیا ادینم ادمی-

 انو بدوزمالباس سبح یدکمه 

بشقاب . کند یم یکمپوت را داخل بشقاب خال دالرام

هنوز  میمر.دارد یکند و قاشق را بر م یرا بلند م

 نباریاما انگار ا. چرخد یهم کالفه به دور خودش م

 :اش فرق دارد یکالفگ لیدل



مثل اون  ای ادیم دیدونم فاطمه از ترس حم ینم-

 خوره یدفعه کتک م

 یپر قدرت م یجاذبه به حد یروین یلحظه ا یبرا

 یم نیدالرام به زم یشود که پاها

 د؟یفاطمه؟حم.چسبد

همچنان کالفه  مِ یمر یپلک زدن چشم از رو بدون

قبل اسم  یکنم چند لحظه  یدارد و حس م یبر نم

ممکن  یهمه تشابه اسم نیا. است دهیحامد را هم شن

 است؟

کند زبانش خشک شده اما او تمام توجهش  یم حس

 دهیو شن دهیچه شن نکهیبه ا. است شیوش هابه گ

به . فکر داشته باشد یتواند جا یچقدر م شیها

 یلیتخ ییتواند اسما یم یمریآلزا ماریب کی نکهیا

 .همه شباهت نیاگر جواب مثبت است چرا ا.دیبگو

 میتخت مر یکیدهد و تا نزد یم یتکان شیپاها به

 کیذهن . ندینش یتخت م یلبه . رود یم شیپ

 یرا مرور م شیداشته ها. مرورگر فعال شده است



افراد را  نیاسم ا ریام یدر حرف ها ندیکند تا بب

 نه ؟ ایاست  دهیشن

گذارد  یتخت م یرو میکمپوت را مقابل مر بشقاب

 یرا تر م شیلب ها.دهد یو قاشق را به دست او م

 :پرسد یم اطیکند و با احت

 ان؟ یک دیفاطمه و حم-

با  یشود و بعد از کم یم درشت میمر چشمان

 :پرسد یتعجب م

 ؟ییانایتو ل-

دهد و  یهم فشار م یرا رو شیچشم ها دالرام

 :دهد یبه سرش م یکیکالفه تکان کوچ

 .بخور تا گرم نشده-

 

* 

. زند یم رونیاعصاب و روان ب مارستانیب از

است و  ریذهنش درگ. فکرش مشغول تر است



همچنان به قوت خودش  ریدر مورد ام شیسوال ها

در و بر  یحرف ها انیآمده بود تا از م. است یباق

جواب  یسوال. برسد شیبه جواب سوال ها میهم مر

 :سوال خاص شکل گرفته بود کیداده نشده بود اما 

 د؟فاطمه؟یحامد؟حم-

 ابانیکشد و به سمت خ یم یشانیمحکم به پ یدست

بدون آنکه سر بچرخاند دستش را .کند یراه کج م

اش را  یکند و گوش یکوله اش فرو م بیدرون ج

پاسخ از سمت  یسه تماس ب.آورد یم رونیب

او را  یمکث شماره  یبا کم.دیگو یم ینچ.ریام

 .کند یلمس م

 

و دالرام  چدیپ یبوق در گوشش م نیاول یصدا

کاش . کند تا مخاطبش پاسخ گو نباشد یآرزو م

سکوت، خودش را  یکم. زمان بخرد یبشود کم

مساعد بتواند به  یطیمهمان کند و بعد در شرا

 .در و برهمش فکر کند یفکرها



 تو ؟ ییکجا-

 یبوق به گوشش م نیبعد از دوم قایدق ریام یصدا

دلش جواب ندادن او را خواسته بود اما حاال . خورد

اش  یشنود تازه بلد شدن دلتنگ یرا م شیکه صدا

 :فهمد یرا م

 دور و بر نیهم-

 :چرا یاما جد ستین یشاک ریام

 ؟یجواب بد تمیگوش شدیهمون دور و بر نم-

را  ابانیزند و عرض خ یم یجان یلبخند ب دالرام

 :ردیگ یم شیدر پ

 ؟یداشت یکار.میبود گوش لنتیسا-

بار  یکند و سؤال اولش را برا یمکث م یکم ریام

 :پرسد یدوم م

 تو ؟ ییکجا-

هنوز . چرخاند یسرش را به سمت راست م دالرام

اعصاب و روان  مارستانیبا ب شتریب یچند متر



 یبا جمالت ب یکه زن ییهمان جا. فاصله ندارد

بزاقش را فرو . ربطش، فکرش را آشفته کرده بود

که دو چهار راه  یدانیتمرکز نام م یدهد و ب یم

 .آورد یباالتر است را به زبان م

 یم کاریـ اونجا چ: م داردتعجب ه ریام یجد لحن

 ؟یکن

 دیـ اومدم خر: دیگو یفکر م یب

منطقه مرکز  نیکند اصال ا یبالفاصله فکر م و

 !دارد؟ یخاص دیخر

 دنبالت امیم سایوا-

 ... نمیماش-

 کارت دارم. اون یفرستم برا یراننده م-

 یتماس قطع م. کند ینم یشتریاعتراض ب دالرام

شود و  یاش فشرده م یشانیدست دالرام به پ. شود

 یو رفع دلتنگ ریام دنید نیکند ب یبا خودش فکر م

 است؟ تیو فکر کردن کدام در الو ییبه تنها ازیو ن



* 

و ممتد  رهیبندد و در جواب نگاه خ یرا م کمربندش

 :کند یم طنتیرخش ش میبه ن ریام

فقط به روبه رو  یراه افتاد ینگاهاتو بکن که وقت-

 !ینگاه کن

. ندیکالمش را بب طنتیش ی جهیکند تا نت یبلند م سر

سر  یدالرام سوال. موشکافانه به اوست رینگاه ام

 . دهد یتکان م

 چته؟ یبگ یخوا ینم-

مرد  نیا یهمه برا نیا. پرد یدالرام باال م یابرو

حفظ ظاهرش هم جوابگو  یخوانده شده است که حت

 :ست؟ین

 مه؟یزیمگه من چ-

بعد . اندازد یبه سمتش م نیینگاه از باال به پا ریام

 نیچرخاند و در حال به راه انداختن ماش یسر م

 :دیگو یم



 امروز چقدر وقتت آزاده؟-

 :دهد یم هیتک یرا به صندل سرش

 چطور؟. آزادم بایتقر. اووم-

 :اندازد یوسط م ی نهییبه آ ینگاه ریام

خوب شدن حال هر  یپس وقت به اندازه .خوبه ـ

 .دومون هست

 یچرخاند و متعجب م یرا به سمت او م صورتش

 :دیگو

 ؟یستیمگه تو هم خوب ن-

هم » نیهم. شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

است تا شکش به  یدالرام کاف یجمله  انیدر م« 

 :شود لیتبد نیقی

 . من یخونه  میریم. ستمیآره منم مثل تو خوب ن-

کند و او به رو به  یدر سکوت به او نگاه م دالرام

 چیچون نتونستم ه ستمیمن خوب ن» دیگو ینم. رو

 «.اورمیپدر تو به دست ب هیعل یمدرک



مادر تو  دیچرا با»پرسد  یطور که دالرام نم نیهم 

من  یاسم ببرد که مربوط به خانواده  ییاز اسم ها

 «.است

* 

شود تا اول دالرام  یکند و منتظر م یرا باز م در

 .وارد شود

 ست؟یا کمال خونه نآق-

 :دهد یحال بستن در جواب م در

 .ستینه ن-

 یچرخد با بدجنس یبه سمت او م کهیدر حال و

 :کند یاضافه م

به . نجایآوردم ا یاگه بود که تو رو با خودم نم-

 .کردم یبهتر فکر م یها نهیگز

 ریزند و نگاه ام یلبخند م ریدرگ یبا فکر دالرام

دالرام ،دالرم . ماند یجا م یشیلبخند نما نیا یرو

قبل  ریهمان طور که خودش ام. ستین شهیهم



 کیاست که از مجازات  یریخودش ام. ستین

اعصاب  میترم یشده است و حاال برا دینا ام یجان

 نیا.آمده است یخرابش به سراغ دختر همان جان

دوست  یها دیاز آن نبا. درد است و درمان خترد

 ستیکه بودنش درست ن ییاز آن ها. است یداشتن

مطمئن است که اگرقرار باشد که نباشد  ریاما ام

شده را  فیتعر یتمام درست ها و نادرست ها یجا

به  یحت. نگهش خواهد داشت.عوض خواهد کرد

 ...یمنطق یدر کمال ب یزود ،حت

(( یوا یا))خانه  یفضا یشدن ناگهان کیتار

 یدا مرا از افکارش ج ریکند و ام یدالرام را بلند م

 یها شهیاز ش دیخودش یپرتوها نیتابش آخر.کند

خانه  یهوا ،یغروب زمستان کیتمام قد خانه در 

دستش را در  کی.و روشن کرده است کیرا تار

 :چرخد یکند و به سمت در م یشلوار فرو م بیج

 یکه برق اضطرار بهیعج. یتا نگهبان رمیم-

 !ساختمون روشن نشده



 یکاناپه رها م نیتر کینزد یرا رو فشیک دالرام

 یشیدهد و باز هم نما یم یبه لحنش توان. کند

 :دهد یبه خرج م طنتیش

 زیعز یلیمهمون خ هیحتما بگو که  نییپا یرفت-

 .یدار

کند و به  یمکث م. دارد یرا بر نم یقدم بعد ریام

. خارد یم بیدختر عج نیکند که تن ا یفکر م نیا

 ایداند  یرا م ریخوب رگ خواب ام یلیخ ایکه او 

و رو شده اش  ریاحوال دل ز یحوال ییبلد است جا

لبش  یگوشه . چرخد یپا م کی یرو. پرسه بزند

 دهیبه باال کش یکم شیابرو کیشده و  دهیبه باال کش

 :شده 

 بگم؟ یچ گهید-

 یچشمک. دهد یشانه سر م یشالش را رو دالرام

 .زند ینم یزند و حرف یم

 ساحرس است که سحرم کرده؟ هیبگم مهمونم -



 یباز کی. دارد یبه جلو بر م یو قدم دیگو یم

 یهمان قدم عقب م یدالرام هم به اندازه .  دوباره

 .رود

ساختمون  نیا یکیبگم زودتر به اوضاع تار-

دختر تو روز روشن و  نیچون ا دیکن یدگیرس

چه برسه به . تونه خطرناک باشه یباز هم م یفضا

 .کیتار مهین یفضا هیو  یخال یخونه 

دارد و دالرام با حفظ  یقدم به جلو بر م کیهم  باز

که چال گونه اش را به حراج گذاشته عقب  یلبخند

 .کشد یم

کنه  یم یبه نظرت بگم خواستنش داره باهام کار-

نتونم به خودم  گهیکه د. که خودمم نگران خودم بشم

 .مرد خوددارم هیافتخار کنم که 

چسبد و دست  یپشت سرش م واریدالرام به د کمرم

گوش  کیصورتش آنقدر نزد.سر او یباال ریام

گرما  یرسانا کیحکم  شیاوست که هرم نفس ها

 :کند یم فایگردن دالرام  ا یرا رو



فکر  نیکنم تا به ا یم مویباهاشم تمام سع یبگم وقت-

االن  نیهم. تونم بندازمش رو دوشم ینکنم که م

 اهیببرمش تو اتاقم و اونقدر ازش مست بشم که س

 .کنم یمست

 ینم یزند و لحظه ا یتند م یدالرام لحظه ا قلب

جمالت هشدار  نیاز ا. ترسد یمرد نم نیاز ا. زند

مدت هاست  ریمرد بودن ام. کند یگونه وحشت نم

 چارهیاما قلب ب. را دارد یقانون اساس کیکه حکم 

خواسته شدن اصول خود را  همه نیفشار ا ریاش ز

که از زبان  ییحاال اسم ها. فراموش کرده است

است فقط در حد چند اسم شده اند که  دهیشن میمر

االن فقط  شودیم.آن ها شد ریبعده ها درگ شودیم

 دینبا. کیتار مهین یفضا نیو ا ریخودش باشد و ام

تحملش تاب  یکاف یمرد به اندازه  نیا. حرف بزند

سکوت کند تا  دیبا.  گر گرفته است. شده است

ها را  دیبا نیا مدالرام تما یبخوابد ول ریعطش ام

 :کند یم دینبا



 یرفتنت رو حت. یبگ یزیخواد به نگهبان چ ینم-

 خوام ینم نمیمهم تر از ا یها یگفتن یبرا

 ریاست تا ام یجمله کاف نیهم. است یکاف نیهم

بشود که خودش هم از خوددار نبودنش  یهمان مرد

 .شود یمتعجب م

بدنش  ندینش یگوشش م یکه رو ریام یها لب

 یبوسه ها رد از خود جا م. شود یمنقبض م

 یب.کنند یبه گردن و چانه اش هم رحم نم. گذارند

دست دالرام به . دهند یکنند و ادامه م یم یانصاف

 یاز رو ریدست ام. اندازد یچنگ م ریام ی قهی

 یدور کمر دالرام م. خورد یسر م وارید

همچنان مشغولند  شیلب ها.گرش همید چد،دستیپ

دالرام  دیکه با یزیو در همان حال راحت تر از چ

شود  یکنده م نیدالرام از زم.کند یرا از جا بلند م

 یدو نفره را ادامه م یباز نیا ریو حاال هم قد با ام

 .دهد

نفس  ریام...اما  ریام. افتد یدالرام به شماره م نفس

رفع . ردیگ یعروسک نفس م نیاز ا. ردیگ یم



. زند یشود و حرص م یم صیحر. کند یعطش م

دختر شرط  زنده ماندش  نیا. مشروطه شده است

 .است

که  ییها  نینه از آن سنگ. است نیخانه سنگ یهوا

در  دیکه با ییاز آن ها. دیشود در آن نفس کش ینم

که نسبت دو به  ییاز آن ها. ینفس بکش شتریآن ب

 یهوا. معناست یکربن ب دیاکس یو د ژنیاکس کی

 . عنصر دارد و آن خواستن است کیخانه فقط  نیا

 یشانیپ. فاصله دارد نیدالرام هنوز هم با زم یپاها

 ریام یشانیپ یرو. لب ها شده است نیگزیاش جا

 یرا مزه م یکینزد نیبسته ا ینشسته و با چشم

انگار . شود یم نییاش باال و پا نهیحجم س. کند

پر از  یبوسه  نی،هم یا قهیچند دق یکینزد نیهم

 یبدنش کاف میبهم زدن ارگانس یعطش برا

با چشم بسته  دنشیشن. خش دارد ریام یصدا.است

 :هم دلچسب است

 ازت بگذرم یخوش طعم ،آخه من چطور یلعنت-



 :دیگو یآرام م شینفس نفس زدن ها انیم دالرام

 !مونه یازم نم یزیچ یاگه ازم بگذر-

که  یبا گذشتن دیگو یاز آن م ریکه ام یگذشتن نیب

تا آسمان  نیتفاوت از زم زدیر یدالرام را بهم م

 زیچ کیگذشتن ها  نیا یاما مصدر هر دو. است

 .است

دالرام چشم .گذارد یم نیزم یدالرام را رو ریام

 تیشوند و در نها یچشم در چشم م. کند یباز م

 :کند یم یرابطه را کالم نیاست که ا ریام نیا

تونه منو مجبور  ینم یقدرت چیه. گذرم یازت نم-

 .کنه ازت بگذرم

 :دیگو یم تیکشد و با جد یرا در هم م شیابروها

 گهیکردن د یشدن و خوددار کیهمه نزد نیا یول-

خواستن و  نیاز ا شتریمن مرد ب. ستیکار من ن

 .ستمیشتنت نکامل ندا

و به پشت  ردیگ یدر هم نگاه م یهمان ابروها با

قل  یحس.ردیگ یدالرم لب به دندان م. چرخد یم



حد و مرز و  یب طنتیش کیبه  هیشب یحس.زند یم

 :جمله نیا یزمزمه 

که  یو تو هم مجبور شمینشو،من م کیتو نزد-

 .یخوددار باش

**** 

 تمیکه در فضا پخش شده ر یپا با آهنگ کی با

زند و چاقو را  یم نیرا بر زم شیپاها. ردیگیم

سر  یگاه.دهدیبرش زدن قارچ ها حرکت م یبرا

با همان . کند ینگاه م ریکند و به ام یبلند م

همچنان در هم در حال به هم زدن  یابروها

 کیدرست کردن . است تابهیدرون ماه اتیمحتو

به . دالرام بود شنهادیدو آشپز پ ییهنرنمابا  ایالزان

بودن . نمک یب ایشد  یشور م ایغذا  نیدرک که ا

تمام به تمام گرسنگه ماندن  زیمرد همه چ نیبا ا

 .دیارز یم ایدن یها

. رود یدارد و به سمت او م یرا بر م تخته

 یم ریزند و پشت ام یبرق م طنتیچشمانش از ش



 یکند و عاد یرد  م ریدستش را از کنار ام. ستدیا

 :دیگو یم

 ؟یکش یم نویزحمت ا-

چشمان . چرخاند یشانه م یسرش را از رو ریام

گذراند و به همان شکل  یبراق او را از نظر م

 یب. شکد یم رونیانگشتان او ب انیتخته را از م

شود و  یحرف مشغول اضافه کردن قارچ ها م

 یدندان و بعد آزاد م ریکه لب دالرام اس ندیب ینم

 :شود

کم نشد؟ من دوست دارم  شیدلمه افلفل ...اووم -

 باشه ها  ادیز

شود و از  یخم م ریبه سمت ام یحرف کم نیبا ا و

را  تابهیداخل ماه اتیکند محتو یم یهمان جا سع

است هرچند که  کیبدنش به بدن او نزد. ندیبب

 ندیو حس خوشا یحس مردم آزار. ندارد یتماس

 تیحس غالب و رضا ر،یشدن نقطه ضعف ام دایپ

از  یخطر چیراحت است که ه الشیخ. است یبخش



به  لیشود اما تما ین مرد شامل حالش نمیجانب ا

تواند  یاست که نم یکردنش هم خواسته ا تیاذ

شنود  یرا م رینچ گفتن ام یصدا. ردیاش بگ دهیناد

بدون  ریام. فرستد یخودش م یبرا کیال کیو 

 یمطمئن م یرا عوض کند، با لحن شنشیآنکه  پوز

 :دیگو

کمه  یکن یبسه اما اگه تو فکر م شیفلفل دلمه ا-

به من و با دقت تر نگاه  یبچسب شتریب یتون یم

بغلم و ببرمت تو  ریبزنمت ز دمیمنم قول م. یکن

و دکور  یدر مورد فلفل دلمه ا میتون یاونجا م. اتاق

 .میخوش خوابش حرف بزن یاتاق من و راحت

شده دستش خوانده . دیآ یدالرام کش م یها لب

 :آورد یکم نم ییدر کمال پررو. است

 یاالن که با دقت نگاه م یندارم ول یمن که مشکل-

 !فلفل دلمه شم بسه نمیب یکنم م

کامال در جا . کند یرا خاموش م تابهیماه ریز ریام

 یچرخد و دالرام نامحسوس، خودش را کم یم



کم . لبخندش همچنان محفوظ است. کشد یعقب م

نشده  فیتعر یتش، واژه آوردن در فرهنگ لغا

 .است

 ریلب ام یدقت متوجه باال رفتن گوشه  یبا کم 

اصالت خودشان را  شیهر چند که ابروها. هست

او  یبه سر تا پا ینگاه معنادار ریام. حفظ کرده اند

کند  یفرو م بیدستش را درون ج کی. اندازد یم

 یانگشت اشاره . آورد یرا باال م گریو دست د

 :شود یاش عمو م ینیدهان و ب یرو

 .مشکل دارم نمیب یکنم م یدقت م یمن هر چ یول-

 ؟یـ با چ:پرسد یکند و م یم سکیر دالرام

 نکهیشوند و قبل از ا یبراق م ریام یها یمشک

 رییتغ نیاز ا یدرست لیو تحل هیدالرام وقت کند تجز

هر دو . شود یبا سرعت خم م ریداشته باشد؛ ام

حرکت  کیاندازد و با  یاو م یپاها ریدستش را ز

 :اندازد یشانه م یاو را رو

 چرا زودتر زبون تو رو کوتاه نکردم؟ نکهیبا ا-



 یزند اما مشتش رو یم غیزده ج جانیه دالرام

تنها با هر دو دست . شود ینم دهیکوب ریکمر ام

بلند اما  ریام یقدم ها. زند یاو را چنگ م راهنیپ

.  دیآ یکانتر فرود م یرو. ستیعجله ا چیه یب

شود و بالفاصله  یکنده م ریدستش از لباس ام

 ریام. زند یصورتش کنار م یرا از رو شیموها

 رهیدهد وخ یدستش را دو طرف بدن او قرار م ود

سؤال هم  نیـ من با ا: کند یبه چشمان او زمزمه م

 یداره که اشتها یوجود تو چ نکهیا. مشکل دارم

 !کنه؟ ینگاه منو باز م

صورتش را جلو  ریکند و ام یگاهش مناز ن دالرام

دالرام جا خوش  یموها یاش ال به ال ینیب. برد یم

هر بار که . قصد جان خودش را کرده ریام. کند یم

شود و در  یم شیکند او همباز یم طنتیدالرام ش

همه فشار را تحمل  نیا دیخودش است که با تینها

 ازیو ن دنبه دالرام، مرد بو یکیفشار نزد. کند

 .ماندن یمردانگ یپا یداشتن ول



من و فکر  یپرت شدن حواس اشتها یبرا ایب-

 .مینکردن به سر نترس تو حرفو عوض کن

 یـ از چ: کشد ینفس م قیرا عم ریعطر ام دالرام

 م؟یبگ

 . امروز تو یاز علت ناراحت-

هستند که  یچهار فاعل دیفاطمه، حامد و حم م،یمر

 یفکر تیخالصه از مشغول کیتوانند  یم

 کی. کشد یتمام حال خوشش پر م. امروزش بدهند

زبانش را . امروز یها یتمام کالفگ یتکرار برا

 ـ من ناراحت نبودم: کشد یلب م یرو

دارد که قصد ندارد حرف او  نینشان از ا ریام لحن

 :را باور کند

که فکرتو  یزیاون چ. یباشه تو ناراحت نبود-

 .نمخوام بدو یمشغول کرده بود، اونو م

و  دیکند که واقعا اگر بگو یبا خودش فکر م دالرام

او به سراغ  نکهیخواهد آمد؟ ا شیبداند چه پ ریام

 رد؛یمادرش رفته تا در مورد خودش اطالعات بگ



. را قانع کند مینه چندان مال ریتواند ام یچقدر م

 .شرمنده است یکم یحت. دارد یحس بد

دهد و  یقرار م ریام ی نهیس یدستش را رو کف

 یمقاومت نم ریام. ردیکند فاصله بگ یمجبورش م

 یزیچ هیهست  یزیچ هیـ آره :رود  یکند و عقب م

 .که فکرمو مشغول کرده

 ه؟یـ و اون چ: کند یم کیچشم بار ریام

اون  نیـ ا: خندد یهدف م یاندازد و ب یباال م شانه

 یزیمن دارم دنبال  چ. دونم یکه منم نم هیزیچ

دو به شکم که  یحت. هیدونم چ ینم قیکه دق رمیم

 .از کنارش بگذرم ایدنبالش برم  دیبا

دالرام  فیظر یچانه . برد یدست جلو م ریام

ـ : شود یدو انگشتش محصور م نیب عیسر یلیخ

 ینم. زهیبهمت بر دیهست نبا یهر چ زیاون چ

 فتهیدونستنش بهت اصرار کنم اما پاش ب یخوام برا

کنم که  یمجبورت م ینکن تیخودتو اذ نکهیا یبرا

 .یحرف بزن



دارد که لبش را گاز  نیبه ا یبیعج لیتما دالرام

در وجودش نطفه  یبد یحس. که چشم بدزد. ردیبگ

 طنتشیخوب و پر از ش یو تمام حس ها ردیگ یم

 .زند یرا پس م

افکار . کند یاو نگاه م یچهره  ریبه حالت متغ ریام

اش پنهان  یعاد شهیهم یاش را پشت چهره  یمنف

تو  یـ خب ظاهرا رو: دیگو یکند و خونسرد م یم

. حساب کرد شهینم ایالزان نیشدن ا ایالزان یکه برا

 یشب تو نکهیکنم قبل از ا یفکر هی دیخودم با

در  بهتهرانتون در  کیپر تراف یها ابونیخ

 !رستوران ها بشم

بحث  ریچه خوب که ام. اندازد یابرو باال م دالرام

کار به طرز  نیاگر ا یحت. است را عوض کرده

 یم یتهرانو از چ یـ بچه : باشد یعمد یواضح

که  یاون یدون یگم شدن تو تهران؟ نم ؟یترسون

 راه دروهاشم بلده؟ شناسهیتهرانو م

تهرون  گهیحاال د. بچه تهرون نطوریخب که ا- 

 .یکش یبه رخ من م تویشناس



کشد و مسلط به  یعقب م یخودش را کم دالرام

 یـ فرض کن به رخت م: دیگو یاو م یچهره 

 توش؟ ینیب یم یرادیا. کشم

کند و باال  یهر دو دستش را درون هم قفل م ریام

 یچشمانش رو.دهد یکانتر سر م یتنه اش را رو

 :شود یچشمان دالرام ثابت م

 !دارم شنهادیپ هیاما  نمیب ینم یرادیا_ 

 یکند و منتظر سر تکان م یچشم درشت م دالرام

و  دیآ یم نییدالرام پا یتا لب ها رینگاه ام.دهد

 یسر درست ایـ ب:گردد یبر م شانیدوباره سر جا

 !میحرف من شرط ببند

 خب -

 یتو کوچه پس کوچه ها و راه دروها یاگه تو برد-

 .بده ادیشهرتو به من 

 ؟یو اگه تو برد-

 .دمیم ادیاستخر خونه ام بهت شنا  یمن تو-



 یتوان ممکن درشت م نیدالرام با آخر چشمان

ـ اون ور که : دیگو یخندد و ناباور م یم. شود

 ؟یدینشن« وقتو  هی یینچا»  یکلمه  یمعن یبود

دو واحد مخصوص کوتاه  یول دم،یاونو نه نشن-

 .نترس پاس کردم یکردن زبوِن زبون درازا

 یکف هر دو دستش را دو طرف بدنش م دالرام

 :کشد یم نییکانتر پا یخودش را از روگذارد و 

 ه؟یشرط ها مشروط به چ نیاونوقت ا-

 یدالرام را دور م. دارد یقدم به جلو بر م ریام

 یاو م یبازو یآورد و رو یدستش را باال م. زند

 هی نکهیـ ا: زند یگوش او لب م ریگذارد و ز

. میستیها ن گاهیجا نیا یکه من و تو تو ادیم یروز

اون روز . یستیدالرام ن نیو تو ا ستمین ریام نیمن ا

 نیا یبرنده  سهیاخواستن و نیا یکه بتونه پا یاون

 ! هیشرط بند

. کند یچرخاند و نگاهش م یشوکه سر م دالرام

باالتر از استرس در  یزیباز است و چ مهیدهانش ن



 یترشح م دیمعده اش اس. ردیگ یسلول سلولش جا م

 یحس غالب شیکردن دست و پا خیکند و حس 

 .است

. اندازد یدر ذهنش رژه به راه م میمر یها حرف

کند و با  یدالرام دستش را در کنار بدنش مشت م

داند از کجاست مطمئن  یکه خودش هم نم ینانیاطم

 :دیگو یم

 !بره منم یکه م یکنم اون یبهت ثابت م-

انجام  یچرخد و کارها یپا م کی یدور رو کی

پر شده  وهیظرف م. گذارند یشده را از نظر م

ظرف . قرار دارد یمیرنگ و قد دیسف نتیکاب یرو

محبوب  یپاستا. کنارش قرار گرفته است ینیریش

تمام خانه را  یقورمه سبز یآماده و بو الیدان

را  یقورمه سبز نکهیا یادآوریبا . برداشته است

 یپخته است؛ لبخند م یزیچه عز ی قهیسل بقمطا

که با همه  یمهمان. دارد یزیزامروز مهمان ع.زند

 .است یخال بیعج شیجا ش،یها یبدخلق ی



آوردن  رونیچرخد و با ب یم ییسمت ظرفشو به

ترب . شود یها از داخل آب مشغول م یسبز

. شورد یم هیاز بق شتریقرمزها را اول از همه و ب

 دیحم. شود یکار بر جسته تر م نیاش با ا یدلتنگ

دوست  شتریخوردن ب یسبز یاجزا نیترب را از ب

 .دارد

 یرا با حوله  شیشود؛ دست ها یکه تمام م کارش

کند و  یخشک م ییشده کنار ظرفشو زانیآو دیسف

 دنیپوش نیب. داردیبه سمت اتاق قدم بر م تیبا رضا

 دشیرنگ و بلوز و شلوار ست سف ییمویسارافون ل

با  شیهر دو را در سفرها دیحم. مردد است

 .بود دهیوسواس خر

قرمز رنگ  ونیبافته شده اش را با پاپ یموها نییپا

 نهیآ یبندد و به تصور خودش در قاب چوب یم

به خانه  دیتا برگشتن حم یفقط ساعت. زند یلبخند م

 نیزن و بچه اش را به ا  الیدان. است یوقت باق

زندان  یراه دیآوردن حم یخانه آورده بود و برا

 ی خانواده کیامروز قرار است باز هم . شده بود



 چیخانواده که مدت هاست ه کی. کامل باشند

 .به خانواده نداشته است یشباهت

ها  یدور نیکند ا یبندد و آرزو م یچشم م دالرام

خانواده  یاعضا انیرنگِ بد رنگ اختالف را در م

 .رنگ کند یاش ب

شود و دالرام با سرعت چشم  یم دهیکش شلوارش

 ستادهیا شیپاکوچک در کنار  یایارم. کند یباز م

به محض . به اوست رهیدرشت خ یو با چشمان

ـ : دیگو یذوق زده م ندیب یتوجه دالرام را م نکهیا

 عم

 یعمه  نیا دنیدل دالرام از شن انیدر م یقند

در آغوش  یبرا شیو دست ها شودینصفه آب م

 .شوند یم صیعضو کوچک حر نیا دنیکش

. ـ عم به قربونت: بوسد ینرم او را م یگونه  لبش

 تنگ شده؟ دیبابا حم یتو هم دلت برا

دالرام لبخند . کند یو گنگ نگاهش م جیگ ایارم

کودک  یبرا دیفراموش کردن حم. زند یم یتلخ



نداره  بیـ ع: ستین یبیعج زیساله اصال چ کی

 هیکه  رهیم ادتیو تو  ادیم دیبابا حم. دل عمه زیعز

 .نبوده ادتیبابا بزرگو  یروز

کند و گردن بند  یدست دراز م تیاهم یب ایارم

 انیکوچک در م یگو. ردیگ یدالرام را م فیظر

 یخورد و دالرام ب یدستان کوچکش تکان تکان م

 ایارم ایآنکه مشخص کند مخاطبش خودش است 

 یو ب یتلخ یهمه . ـ دلم تنگشه : کند یزمزمه م

 یلحظه شمار دنشید یبرا یول ادمهیهاش  یانصاف

 .مکن یم

*** 

کند و  یحلقه م دیرا تنگ تر دور کمر حم دستش

مهم . دهد یاو فشار م ی نهیبه س شتریسرش را ب

را  متشیو گران ق یشگیعطر هم یکه بو ستین

 ایبرند دن نیاز برند تر شیپدرانه ها یبو. دهد ینم

او را به خودش  صانهیحر دیحم. خوش بوتر است

 نیا یکس به اندازه  چیه یبرا. فشارد یم

 فیتعر. دلتنگ نبوده است یعروسک ته تغار



نبود که بتواند  یزیاز حال خوب دالرام چ یامیص

تا  دیرس یحتما امروز م دیبا. را راحت کند الشیخ

، لمس کند و از خوب بودنش  دینیدالرام را بب

 .مطمئن شود

نشده است  ریس دیحم یهنوز هم از پدرانه ها دالرام

 نهیکه  دست به س ییترایرا دارد؛ اما م و عطش او

است که به پدر  نیو منتظر ا  ستادهیفاصله ا یبا کم

 یرفع دلتنگ شتریمجال ب دیهمسرش خوش آمد بگو

 .دهد یکردن را نم

خوش . کند یرا پر م شیجا ترایرود و م یم عقب

را  تیذهن نیآنقدر گرم است که ا دیو بش او با حم

تنها  دیکند که ظاهرا  حم یم جادیدالرام ا یبرا

 .است ترایعضو محبوب خانواده در نظر م

 یشیکند و آخ یکاناپه رها م یخودش را رو الیدان

آنقدر بلند است که به گوش همه شان  دیگو یکه م

گذارد و  یم نیزم یرا رو ایارم دیحم. رسد یم

: چرخاند یبار چندم نگاهش را در اطراف م یبرا

 ؟ ومدهیهم ن نجایا ایـ برد



رود و در همان حال  یبه سمت آشپزخانه م دالرام

از ما  لویسه یستاره  نیـ سراغ ا: دهد یجواب م

 . وزن شده نیکال سنگ. رینگ

از لحظه  شتریب دیحم یاخم ها ندیب یرود و نم یم

 .شود یورودش در هم م ی

ـ : زند یم شیبه پاستا یبا اشتها، گاز بزرگ الیدان

. یو رو نکرده بود یاووم دالرام خانم هنرها داشت

 !یجدا بش یترش یبه نظرم وقتشه از اون دبه 

 دیبدهد حم یدالرام وقت کند؛ جواب نکهیاز ا قبل

ـ نهارتو زودتر : دهد یرا مخاطب قرار م الیدان

 .کارخونه میبر دیتموم نشده با یبخور تا وقت ادار

 ید و نگاهش را از روجو یلقمه را آرام م الیدان

شما چند  ه؟یـ حاال چه عجله ا: دارد یبر نم دیحم

 ...استراحت   کمیبه نظرم . یساعت آزاد شد

با نبودنم به . خودت نگه دار یبرا ینظرتو دو دست-

حبس سه  نیا. ختهیبهم ر یهمه چ یکاف یاندازه 



لطمه بزرگ  هی ییمواد غذا یماهه به خاطر آلودگ

 .حاال که هستم وقتو تلف کنم ستیقرار ن. بهم زد

کند و تمام  یخودش پر م یبرا یآب وانیل دالرام

 .کند یگفتگو م نیحواسش را معطوف ا

اونم با وجود . مورده یکامال ب تونیبه نظرم نگران-

اون کارخونه حواسش به  یتو ریام دیدون یم نکهیا

 !پشه هم هست هیپر زدن 

که سال ها در  ستین یفیآن لحن ضع الیدان لحن

. است یجمالتش مطمئن و خبر. داشته دیمقابل حم

 یهم ب یلیخ_: برد یرا باال م شیآشفته صدا دیحم

که پسر بزرگ من از  نمیمن نگران ا. ستیمورد ن

 یو عرضه اش م ریاز ام شیکیهر دو تا جمله، 

خودش  ینشون دادن عرضه  یبرا یچیه. گه

 .نداره

در  دیحم یانصاف یخورد هم از ب یجا م دالرام

و هم  یهمه دوندگ نیگرفتن ا دهیو ند الیمورد دان



باعث شده بود تا  الیدان یکالم جزء جمله  نکهیاز ا

 !ر؟یاز کوره در برود؟ نام ام دیحم

مشغول  شیپرخاش با پاستا نیتفاوت به ا یب الیدان

 .است

. سهام دار کار خونه است نیاالن بزرگتر ریبابا ام-

به کارخونه و  هیاز بق شتریحواسش ب دیاون با

 .مسائلش باشه

 یاز پاستا را گوشه  یحرف تکه ا نیبعد از گفتن ا 

قاشقش را وسط  دیحم.دهد یقرار م ترایظرف م

ـ اگه اونم حواسش به کارا : کند یبشقاب رها م

که من  هیزیچ نیا. حواس تو باشه دهینباشه بع

 !مطمئنم

بپرسد و  دیاما با. مردد است دنیپرس یبرا دالرام

مشکل  ریـ بابا شما با ام: خودش را خالص کند

 ؟یدار

کف دستش عرق . چرخاند یسر به سمتش م دیحم

 ینم. ختهیاش بهم ر یعصب ستمیکرده و تمام س



فکر  انشیمدت به تک تک اطراف نیا دیتواند بگو

بودن پسر  کیرا از نزد ایکرده تا منظور برد

 ریام دیتواند بگو ینم. همدسبحان و همسرش بف

است که در  یستیاز همه در صدر ل شتریب ینینائ

اگر  دیتواند بگو ینم. ذهنش جا خوش کرده است

 یزیباشد کار سخت تر از آن چ یابطح ،ینینائ نیا

و با خودش،  ردیگ یم یقینفس عم. دیاست که با

 نیهر چند که ا. زند یاحتماالت را پس م نیتمام ا

با آرامش . احتمال غلط باشد کیتواند  یحدس م

 یاز خانواده  ریغ یـ من با هر ک: دیگو یم یموقت

 .مشکل دارم خودم

. کند ینم یشتریسؤال ب یشود ول یقانع نم دالرام

سه ماه . قانع نشدنش است یروزها روزها نیا

آمده  ریمادر ام شیکه از پ یسه ماه از روز. گذشته

مدت نتوانسته بود به  نیبود؛ گذشته و او در تمام ا

 هیپا یتواند ب یم میمر یفکر نکند که حرف ها نیا

که آن سه اسم  والندنتوانسته بود به خودش بقب. باشد

کردن  قیتحق یبرا. است و بس یتنها تشابه اسم



زن  نهیتنها گز. بود دهیبه نظرش نرس یا دهیا چیه

گذشته بود و همسر  یکه برا یزن. بود شیعمو

 نیا دیکه شا دیام نیاغش رفته بود با ابه سر. حامد

اش  ینرگس جواب منف. را  بشناسد ینام میزن مر

جواب  نیآنقدر ا. کم جان داده بود یرا بالفاصله ول

آن . را سست ادا کرده که دالرام قانع نشده بود

نه چندان محکم فقط دالرام را از  یجواب منف

منصرف کرده بود اما  یسؤال بعد دنیپرس

 کیکه  راندیباور را در ذهن او بم نینتوانسته بود ا

 .ستیوسط درست ن نیا یزیچ

 تو؟ ییکجا-

سؤال  نیجواب ا یو به جا دیآ یبه خودش م دالرام

ـ چرا : دهد یرا مخاطب قرار م دیحم ال،یبه دان

 یباعث اتفاقات یمگه کس د؟یمشکل داشته باش دیبا

 مدت براتون افتاده؟ نیکه ا

دهد و حرف او  یبه سرش م یتکان کوچک دیحم

 یکس» دیتواند بگو یکه م یدر حال. کند یرا رد م



 یبشه که بعده ها برام م یتواند باعث اتفاقات یم

 «افته

دوست . کند یاستفاده م یجواب منف نیاز ا دالرام

 دیباشد که مورد عتاب حم یجز کسان ریندارد ام

 یشما کار یـ بابا من به بحث پدر و پسر: است

 . مرده رو زنده کرد یکارخونه  ریندارم اما ام

ظرف خورشت ثابت نگه  ینگاهش را رو دیحم

سهام  ریـ ام: دهد یدارد و دالرام ادامه م یم

 یکه سهام دارا برا دیخر یکارخونه رو در حال

 ! زدن یم یفروختنش به هر در

 .کند یپر م یرا پوزخند دیلب حم ی گوشه

 یبرا یا فهیوظ چیه ریام. بابا دیهمه تلخ نباش نیا-

رو  سکیر نیتونست ا یم. نداشت تیهمه حما نیا

اون .  کنه یگذار هیبهتر سرما یجا هینکنه و 

اونم . اون آدم دردسر بود یکارخونه سر تا پاش برا

 ضیمادر مر هیشرکت رو دستشه و  هی کهیدر حال

 .تخت افتاده یکه رو



و به  شودیسفره کنده م یبالفاصله از رو دیحم نگاه

شده است و  کینگاهش بار. چرخد یسمت دالرام م

توجه  نیداند ا یدالرام نم. دندان ریلبش اس یگوشه 

 ی جهیماند تا نت یاما منتظر م ستیرا مرهون چ

 .دینیتوجه را بب نیا

 رانه؟یمادرش ا-

دهد و بعد  یر مهم فشا یرا رو شیلب ها دالرام

 .با هم اومدن ریـ با ام: دیگو یم

شود  یپر رنگ م دیسرخ رنگ چشم حم یها رگه

 .سخت شدن اصرار دارد یو فکش برا

 دیدهد تا از حم یسرعت م شیبه قدم ها الیدان

خارج  دیحم یبلند و عجوالنه  یگام ها. عقب نماند

مهندس خوش ». اش است یشگیهم نیپلیسیاز د

جمالت « بود یمهندس جاتون خال»و  «دیآمد

شود  یم یاست که از زبان کارگرها جار یمشابه

دانند که  یاست که هر دو خوب م یدر حال نیو ا

. نبوده است یمدت خال نیدر ا دیحم یاصال جا



 یم دهیها را ند ییخوش آمد گو نیا شتریب دیحم

سرش را . دهد یبا تکان سر جواب م ایو  ردیگ

از او  یرا که کم یالیچرخاند و دان یشانه م یرو

 .دهد یعقب مانده؛ مخاطب قرار م

 !ریرو برام بگ ایـ برد: 

 یاندازد و ب یبه صورتش م یینگاه گذرا الیدان

 نیبار تو ماش هیـ : دیگو یتوجه به لحن تند او م

تو  دهیبع. خودتون گرفتم خاموش بود یرو یجلو

 .کرده باشه یرییتغ طیشرا قهیچند دق

 یزیچ. شود یجمع م شتریب د،یدر هم حم ی چهره

. دهدیرو به رو م ریو نگاهش را به مس دیگو ینم

خواهد  الیدان یزبان سرخ شده  یبرا یحتما فکر

را مثل  الیدان تیمدت، شخص نینبودنش در ا. کرد

 .داده است رییتغ گهید یزهایچ یلیخ

 الیدان یکه به گفته  ییجا. ستدیا یدر اتاقش م پشت

با ترس و لرز  یمنش. کند دایرا پ ریتواند ام یم

 ینیخواهد تا حضورش را به مهندس نائ یاجازه م



شود  یم دهیهم ساب یرو شیدندان ها. اطالع بدهد

 یاجازه گرفتن برا. دهد یو با تکان سر اجازه م

خودش و  یکارخانه  انیرفتن به اتاق خودش، م

وحشتناک  رممکنیغ کیخودش، مثل  یتوسط منش

 .ت که ممکن شده استاس

تونن  یم گهید ی قهیگفتن ده دق ینیمهندس نائ-

 !رنتونیبپذ

. لرزد یجمله م نیا یهنگام ادا یخود منش یصدا

 . پرد یم دیماند و پلک حم یباز م الیدهان دان

 « !غلط کرد با هفت جد و آباد تو ینینائ مهندس»

 شیپ دیحم یصوت یاست که تا تارها یجمله ا نیا

 .رسد یرود و به سر انجام نم یم

 ستین یمسئله ا-

با  الیدان. ندینش یسالن انتظار م یکاناپه ها یرو

به سمت  ینگاه میو ن ردیگ یکنارش قرار م ریتأخ

 یچوب یدسته  یبا انگشتانش رو. اندازد یاو م

به نظرش  یزیچ یبعد از کم. ردیگ یم تمیکاناپه ر



چرخاند و او  یم دیصورت به سمت حم. رسد یم

 :دهد یرا مخاطب قرار م

بگم کارتون واجبه زودتر  ریبه ام نیخوا یم گمیم-

... 

واسه  یو اون انگشتاتو تکون ند ینیتو مثل آدم بش-

 !من بسه

 یژگیطلبکار بودن و. شودیدر هم م الیدان یها اخم

 یگرید یزیچ چینه زندان و نه ه. است دیحم یدائم

 یشود و ب یاز جا بلند م. کاهد یاز شدت آن نم

ـ : دیگو یم دیرو به حم یتوجه به نگاه کنجکاو منش

منو  تیمن اعصاب شما و شخص یظاهرا همراه

دار  مفکر کنم دو تا سه. رمیمن م. کنه یخرد م

 !کارخونه بدون حضور منم بتونن با هم گپ بزنن

. اندازد یبه سمتش م ینیینگاه از باال به پا دیحم

. شناسد ینگاه پر ازحقارت را خوب م نیا الیدان

به سمت در . زدیبهم بر شتریماند تا ب ینم شتریب



از  شتریسالن ب نیا یهوا. کند یحرکت م یخروج

 .است نیسنگ دیسالن تول

 یماندن پشت در بسته . گذرد یم یساعت قه،یدق ده

 یاست که با قدرت رو یاتاق خودش سوهان

 .شود یم دهیاعصابش کش

 داخل دیببر فیتشر دیتون یم-

 یو نگاه غضبناک دیگو یجمله را به او م نیا یمنش

زند و قبل  یبه در اتاق م یتقه ا. ردیگ یم لیتحو

کند و داخل  یدر را باز م ردیبگ یپاسخ نکهیاز ا

 دنشیبا د. کند یبا آرامش سر بلند م ریام. رود یم

 یلبخند. شود یاز جا بلند م یعجله ا چیبدون ه

 یهم باز م زرا ا دیدر هم حم ی چهره یمصلحت

. کند یرود و دست دراز م یم ریبه سمت ام. کند

. دارد یبه جلو بر نم یقدم زشیاز پشت م ریام

و  ردیگ یم یفشار اضافه ا چیه یرا ب دیدست حم

 .کند یآزاد م

 ینیمهندس نائ داریـ مشتاق د: 



خورد و  یم ینامحسوس نیچ ریلب ام ی گوشه

 ریبخ دنیـ رس: دیگو یم یعاد

را  قشیدهد و نگاه دق یتکان م یبه تشکر سر دیحم

 ،ینیلب ها، ب. چرخاند یم ریصورت ام یرو

به  یشباهت چیها ه نیکدام ا چینه ه... ابروها ،چانه

 یشباهت چیه یتواند ب یپسر م نیا. سبحان ندارد

 پسر سبحان باشد؟

 د؟ینیش یچرا نم-

کند که  یم یسع دیو حم دیگو یم ریرا ام نیا

اتاق  نیکارخانه و ا نیهنوز هم من صاحب ا دینگو

 یرو. خودت نگه دار یاجازه دادنت را برا. هستم

ورود  یبرا. اندازد یپا م یو پا رو ندینش یکاناپه م

 .عجله دارد یبه بحث اصل

مدت  نیاتفاقات ا انیکنم کامل در جر یـ فکر م: 

 دشنهایکه تو بهم پ یکارخونه ا یورشکستگ. یهست

 .باعثش شد یکرد



دهد و ته خودکارش  یم هیاش تک یبه صندل ریام

 الوگید نیبارها ا. زند یم زیم یآرام رو یرا رو

 .آماده است شیکرده و پاسخ ها ینیب شیرا پ

کردم  یمعرف. نکردم شنهادیپ یبه کس یزیـ من چ: 

 یفکر نکنم اونقدر. خود شما ادیاونم با اصرار ز

 .دیشده باش یزمان نگذشته باشه که دچار فراموش

 ینیچ یمن به اعتماد تو با اون کارخونه   -

 .قرارداد بستم

 یآرامش کالمش حت. اندازد یباال م ییابرو ریام

 :کند یخودش را هم متعجب م

 دییمن نه اون کارخونه رو تأ. دیاشتباه کرد یلیخ-

 هی یتو یگذار هیشما دنبال سرما. کردم نه شما رو

و اون کارخونه تنها  دیقطعات بود دیتول یکارخونه 

 .بود که من سراغ داشتم یا نهیگز

. داغ شده است یکند تا گوش ها یحس م دیحم

کرد  یاست که تصور م یزیتنها چ یشرمندگ

هر چند که حاال در . دیپسر خواهد د نیامروز در ا



سبحان با . شک دارد شتریپسر ب نیبودن ا یابطح

پسر گستاخ  نیتوانست پدر ا ینم متیه مالآن هم

ـ ظاهرا  : کند یکلمات را شمرده و سخت ادا م. باشد

 !ستیهات ن نهیهم جزء گز تأسف

دهد و به  یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 یـ تاسف؟ فکر م: دهد یم یصورتش حالت متفکر

 نیا دیکه بدون دیبازار بود یکردم شما اونقدر تو

 !هم کاربرد نداره یلیخ یکلمات احساس

اعصابش متشنج شده . ردیگ یم یقینفس عم دیحم

 نجایاو امروز ا. ستیاصال خوب ن نیاست و ا

. کند یاش را کالبد شکاف یتا علت ورشکستگ ستین

مهم تر از آن  یزیاست چون چ نجایاو ا

وحشتناک، فکرش را مشغول کرده  یورشکستگ

تواند پسر سبحان باشد؟  یپسر م نیا نکهیا. است

شدن سر و کله  دایتا پ یحت نستنشدا یکه برا یزیچ

سکوت وزن دار از . تواند صبر کند ینم ایبرد ی

 یلیتما چیاز خودش ه ریام. ردیگ یشکل م شهیهم

انگار . دهد یمصاحبت نشان نم نیادامه ا یبرا



با  دیو حم  تیاهم یحضور ب کی دیبودن حم نجایا

گفت و گو سر  نیا یادامه  یذکاوتش برا یهمه 

 . درگم است

 یب ریام. چدیپ یزنگ تلفن درون اتاق م یصدا

 یصدا دیحم. دهد یجواب م دیتوجه به حضور حم

ـ : قاطع است ریشنود اما جواب ام یمخاطب را نم

فقط با مهندس زارع . بله همون ساعت خوبه

 .کنم یرو قبول نم ریتاخ یا قهیدق دیهماهنگ باش

 ژیپرست نیجوان با ا نیا. کند یم کیچشم بار دیحم

و نه  نجایاما نه ا. مقتدر باشد ریمد کیتوانست  یم

 یسخت ول گاهشیپس گرفتن جا. او زیپشت م

 .است یشدن

از  شتریسکوت ب دیکند و حم یتماس را قطع م ریام

 یتو یلیـ خب ظاهرا  خ: داند ینم زیرا جا نیا

مدت  نیا یو مطمئنا  تو یجا افتاد یتیریمد گاهیجا

ورشکسته  یکارخونه  هیسر پا کردن . یشد تیاذ

 .ستین یکار راحت



از  یکند و خال یرا در هم قفل م شیدست ها ریام

به  هیشب قا  ینگاهش دق. کند یبه او نگاه م یهر حس

و دست و پا  ستادهیاست که در ساحل ا ینگاه آدم

انسان در حال غرق شدن را در  کی یزدن ها

 .به تماشا نشسته است یتفاوت یکمال ب

 نیا یحت. دهد یم رونیب ینینفسش را از ب دیحم

. اعصابش اهیاست بر تخته س یناخن ،ینگاه خال

آن  یکنترل کالمش و ادامه  یتمام تالشش را برا

و « ممنونم»تجارت  یـ به قول خودت تو: کند یم

 یم. دالر زبون تجارته. معنا نداره یلیخ «یمرس»

 نقدرزمان ممکن او نیکمتر یتو یمطمئن باش یتون

 یکه سهامتو م دمیاوضاع دورمو، سر و سامون م

 دیپولت با دنیکه بابت خواب یسود یخرم به عالوه 

 .رهیبهت تعلق بگ

: خاراند یرا م شیابرو یبا انگشت اشاره باال ریام

 یردم که فروشنده اشاره ک ییحرفام جا یـ من تو

 سهامم؟



 یمثل اشعه  ریکالم ام. ماند یباز م دیحم دهان

گذرد و  یبدنش م یمادون قرمز از تمام سلول ها

 .اندازد یبه راه م یآتش باز

ـ االن من : دهد یزند و ادامه م یم یلبخند کج ریام

که  یزیچ. کار خونه ام نیا یسهام دار اصل

سهام دار  هیشما هم اگر به عنوان .  نهیواضحه ا

 نیا ریدر غ. من در خدمتم یجزء فروشنده ا

 یاز اتاق ها یکیتونم به بچه ها بگم  یصورت م

 .درو براتون آماده کن یبخش ادار یبال استفاده 

به  هیشب یزیچ.  فشارد یرا م دیحم یگلو یزیچ

 .است ریکه طناب آن به دست ام یقالده ا

 نینبودن ا ایابطحي بودن  دنیمعضل فقط فهم حاال

 نیاست که ا نیکه واضح است ا یزیچ. ستیپسر ن

کنن  یو دالرام فکر م الیکه دان یپسر اصال آنقدر

است که  یریگیماه هیشب شتریب. ستیخواه ن ریخ

 .ستادهیگل آلود ا یسر برکه ا یباال



ـ خب : اندازد یاش م ینگاه به ساعت مچ ریام

 یجلسه  هیکه  دیفکر کنم متوجه شد. جناب مجد

از  شتریب میتون یمتأسفم که نم. مهم دارم یکار

 .میمصاحبت هم لذت ببر

داند  یکه نم یشود؛ در حال یاز جا بلند م دیحم

 ونیمغزش مد یتعادل یب نیتعادل بدنش را در ا

باز هم . اندازد یم ریبه سمت ام ینگاه آخر. ستیچ

 یلحظه ا. ندیب یاو و سبحان نم نیب یشباهت چیه

داند  ینم. ماند یثابت م ریچشمان ام یچشمانش رو

قهوه  باکدر  یها یمشک نیکند ا یچرا اما حس م

 .روشن و شفاف سبحان شباهت دارد یها یا

صالبت قبل را داشته  ش،یکند قدم ها یم یسع

 بعد از نبارینه اما ا ایشود  یداند موفق م ینم. باشد

 یفشارد اجازه نم یدستش را کوتاه م ریام نکهیا

دست او را در . دهد که او دستش را عقب بکشد

 یرو یاز خونسرد یدارد و ماسک یدست نگه م

ـ در هر حال من : کشد یگر گرفته اش م یچهره 

سهامت  دیخر یرو میتون یم. هستم شنهادمیسر پ



مادرتو و  یضیبا وجود مر نکهیضمن ا. میتوافق کن

 .یهم وقت آزاد ندار یلیشرکتت خ

از . ردیگ یجان م ریام یاز کف پا یا صاعقه

در چهره اش خود  نکهیگذرد و قبل از ا یقلبش م

 یبه حرف م یدر کمال خود دار ریکند؛ ام یینما

مادرم از پس کارخونه  یضیـ من با وجود مر: افتد

 .مورده یب تونینگران. امیبر م

حکم  شتریب شودیرد و بدل م نشانیکه ب یآخر لبخند

انگشت اشاره که به  کیحکم . خط و نشان دارد

اال  یزیحکم هر چ. خورد یدر هوا تکان م دیتهد

 .لبخند

 دایپ یبرا کهیزند در حال یم رونیاز اتاق ب دیحم

 .عزمش را جزم کرده است ایکردن برد

دهد و چشمش  یلبش قرار م یدستش را رو پشت

لبش . دارد یکور مقابلش برنم کیتراف یرا از رو

کند فکرش را  یم یوسع ردیگ یرا از داخل گاز م

از افکارش؟  کیکدام  یتمرکز اما رو. متمرکز کند



تا حاال؟  روزیاز د دیحم بیعج یرفتارها یرو

که انگار قرار است هر چند وقت  اینبود برد یرو

که مرتبط با  ییفکرها یرو ایتکرار شود،  کباری

 میمر دنیکه از روز د ییفکرها. است چند ماه قبل

 یگانیگرفته بودند و همچنان مستحکم در با شهیر

 .ذهنش قرار دارند

نگاهش را به  مین د،یحم لیزنگ موبا یباصدا 

 روزیاز د دیدر هم حم یچهره . دهد یسمت او م

 .باز نشده است یلحظه ا یحت

 بله-

شود که  یآن ور خط باعث م یزنانه  یصدا

ظاهرا . نگاه را هم بردارد مین کیدالرام همان 

 .دلچسب تر است کیتراف یتکرار ریتصو دنید

 .فهمم یباالخره م ی،ولیچیهنوز ه-

 !شب؟ید-



کند  یرخش حس م مین یرا رو دینگاه حم ینیسنگ

داده  یآرام تر یکه به مخاطبش با صدا یو جواب

 :شودیم

 بشه ریفقط ممکنه د. امیم یاک-

. به نفعش است دنینشن. کند ینم زیگوش ت دالرام

پدال گاز  یرا رو شیپا. شود یمقابلش باز م ریمس

دوستت دارم  یفشارد و مطمئن است صدا یم

گذارد  یبنا را م یحت.است دهیرا نشن دیمخاطب حم

من هم »جز  یمفهوم دیگفتن حم« منم » نکهیا یرو

. تاس دهیآره مطمئن است نشن. دارد« دوستت دارم

به  دیوقت حم چیکه ه ییمثل تمام دوستت دارم ها

 .مادرش نگفته بود

شود  یم یو وارد کوچه ا چدیپ یرا م یفرع نیاول

به خواست . در آن قرار دارد شیعمو یکه خانه 

حامد کرده  یامشب خودشان را مهمان خانه  دیحم

 کیصرفا  یمهمان نیاند و دالرام مطمئن است ا

 .ستیساده ن یمهمان



 

 ینرگس، گرم جواب م ییبه خوش آمد گو دالرام

را  دیکند تا کت حم یهمزمان دست دراز م. دهد

 یدورتا دور خانه را م یناراض دینگاه حم. ردیبگ

 ایچرخد و دالرام شک ندارد که پدرش به دنبال برد

او به  دنید یبرا دیهمه اصرار حم نیا. گردد یم

 .تاس بیعج ایبرد یمقدمه  ینبود ب یاندازه 

 شهینرگس نگاه هم. شوند یم ریکاناپه ها جاگ یرو

 :چرخاند یدو نفرشان م نیمهربانش را ب

بچه ام؟ حاال که شکر خدا  ومدین الیچرا دان-

خواست دست  یروابطش با زنش بهتر شده دلم م

اون  یدلم برا. نجایا ادیو ب رهیزن و بچه شو بگ

 .ذره شده هی اشیارم

 یـ دلش م: زند یرا پشت گوش م شیموها دالرام

 ...دعو  ترایم یخاله  یزن عمو ول ادیخواست ب



گذره عزت  یخرشون که از پل م ننیبچه ها هم-

زندش  ینمونه . رهیم ادشونیگذاشتن سر بزرگترا 

 .پسر من و پسر حامد

دهد و  یهم فشار م یرا رو شیچشم ها دالرام

 یدرون دستش را جا به جا م حینرگس، معذب تسب

 نجایمشخص است امشب و ا شیز برامثل رو. کند

البته که . است ایاز برد یبه قصد گلگ دیبودن حم

 :کند مسئله را ساده جلوه دهد یم یسع. حق دارد

که مثل من و شما  شهینم. جان دیحم گهیجوونن د-

 .فکر کنن

 :زند یم یپوزخند دیحم

پسر  یبرا نکهیا. زنداداش احمقن ستنیجوون ن-

کردم و نذاشتم آب تو دلش تکون  یبرادرم پدر

رسه که  یبخوره و اون االن اونقدر شعورش نم

و  رونیاومده ب یعموش بعد از چند وقت از هلفدون

 .ستین یاسمش جوون دنشید ادیب دیبا

 !کنم یبابا خواهش م-



 دیو حم دیگو یرا بدون نرمش م نیا دالرام

 نیـ ا: دهد یکند که ادامه م ینگاهش م یناراض

 هی. دیبکن ایبعدا به خود برد دیتون یها رو م یگلگ

 .ستیوقتش ن میزن عمو هست شیامشب که پ

 یم زیخ میعوض شدن فضا در جا ن یبرا نرگس

هل دم کردم  ییچا. زمیبر ییـ برم براتون چا:شود

 .دوست داره یلیکه دالرام خ

ـ :شود یکند و از جا بلند م یم یدست شیپ دالرام

 زمیر یخودم م. زن عمو دینیبش

 شیکند و سر جا ینرگس را پر م یلب ها یلبخند

 مادرم یبخت بش دیـ سف:گردد یبر م

 یاجبار م یاز رو یبه عنوان تشکر لبخند دالرام

تمام عضالت صورتش به اخم  کهیزند در حال

 یکه منشأش رفتارها یاخم. دارند لیکردن تما

 .است دیحم

و  یمیقد یاستکان ها. کند یرا باز م نتیکاب در

 ستالیکر ینرگس در کنار فنجان ها کیکمر بار



 کیدالرام سه استکان کمر بار. قرار دارد دشیجد

 :کند یدارد و زمزمه م یرا بر م

 یباز یکه بگه سرتق باز تو سنت یخال ایبرد یجا-

 .یدر آورد

 دیحم یصدا. کند یپر م ییاستکان را از چا نیاول

 یم دهیاما شن ستیواضح ن یلیفاصله خ نیاز ا

ازم  ایرو نگفتم که شما جا برد نایـ من ا:شود

پدرش  گاهیجا یتو دیگفتم که بدون. کند یعذرخواه

 .حق دارم ازش توقع کنم

ـ حق :رسد ینرگس سخت تر به گوشش م یصدا

 .حق با شماست گمیمن که دارم م. جان دیحم یدار

دهد و استکان دوم را  یمتأسف سر تکان م دالرام

. ستیکه ن ستیدست بردار ن دیحم. کند یپر م

و  ستین یاسفناک یهمه هم فاجعه  نیا اینبودن برد

آداب  یهمه به مباد نیوقت ا چیه دیحم یاز طرف

از  روزیاز د. حساس نبوده است انشیبودن اطراف



 اول تریموضوع را ت نیکدام دنده بلند شده که ا

 کرده؟ شیحرف ها

 ؟یپرس یم نویشده که ا یچ. دیمتوجه نشدم حم-

چه  دیداند حم ینم. شود یدالرام خشک م دست

همه آرام گفته که به گوشش  نیگفته و چطور ا

لحن . نبوده یظاهرا جمله اش عاد یول دهینرس

بودن حرفش  یعاد ریمتعجب نرگس نشان از غ

 .دارد

دالرام استکان . شود یپر م یسوم هم از چا استکان

حاال  دیحم یصدا. ردیگ یسماور م ریش ریرا ز

 :واضح تر است یمک

 د؟یشما ازشون خبر دار-

پر از  یکه نرگس با لحن یسکوت و بعد جواب یکم

 :دهد یبهت م

 د؟یشده حم یزیچ-



داند  ینم. ردیگ یم ریش ریاستکان دوم را ز دالرام

داند چرا خوب  ینم. جوشد یچرا معده اش م

 .ستین

تو  دیگفتم شا. شده باشه دیبا ینه زنداداش چ-

 رانیکه اومدن ا یبدون ای یازشون خبر داشته باش

 زیهممون عز یبرا امرزیباالخره اون خدا ب. نه ای

 !میبود و نسبت به زن و بچه اش مسئول

 یدستش ب. گذارد یم ینیس یپر شده را رو استکان

 یم ینیداخل س یاز چا یلرزد و کم یم لیدل

و فقط  ینیبه س تیاهم یب. دیگو یم یاَه.زدیر

 .دارد یتمام شدن کار استکان سوم را بر م یبرا

 زیهممون عز یاونقدر برا امرزیسبحان خدا ب -

 !زن و بچه اش باشم الیخ یبوده که االن نتونم ب

اپن  یاز باال. چرخاند یبا سرعت سر م دالرام

 ینفس نم. داستیسالن پ یآشپزخانه قسمت خال

 ینم دنیبر نفس کش یمبن یامیاز مغزش پ. کشد

هنگ . استوپ کامل کرده است کیمغزش . ردیگ



ممکن . نه امکان ندارد. دهد یارور م. کرده است

 .ستیسبحان آن سبحان ن نیا. ستین

استکان از . زند یم یعصب غیسوزش دستش، ج با

که همچنان از  یآب جوش. شود یدستش رها م

به  نیزم یکه از رو یدارد و چا انیسماور جر

 یشده؛ حس سوختن را زنده م دهیپاش شیسمت پاها

 .ذوب شدن. حس آتش گرفتن. کند

 شده؟ یچ-

 تو ؟ یکرد کاریبا خودت چ-

 یم دهیکه از دو فرد نگران پرس یسؤال یجمله  دو

دورش  یفضا. ستیبه جواب دادن ن یاجیاحت. شود

 یصندل یرو یفهمد ک ینم. دهد یاتفاق را شرح م

او . شود یباال زده م نشیشود و آست ینشانده م

 :فاعل است کی ریدرگ

 سبحان-

 یاش م یصوت یتارها ینرگس به رو یصدا

 :ندینش



و  یبرم پماد سوختگ. بچه ام شوکه شده رمیبم یاله-

 .ارمیآب طال ب

 یذهنش فاعل قبل را پس م. شنود یشنود و نم یم

 :ذهنش را پر کرده است یفاعل مهم تر. زند

 ریام...ریام...ریام-

دستش . گذارد یاش م یشانیپ یدستش را رو پشت

است که  یزیچ نیاش؟ ا یشانیپ ایداغ تر است 

 یکه از بدنش بلند م یکند اما حرارت یدرک نم

 شیلب ها. آنرمال بدنش است تیوضع یایشود گو

رود  یآنقدر خشک شده اند که هر لحظه احتمال م

 یطاقچه  یآن کرم رو. فتندیترک بخورد و خون ب

به  یرسد که دالرام حت یآنقدر دور به نظر م یمیقد

 .کند یفکر نم شیبلند شدن از جا

به . چند ساعت ناقابل. چند ساعت گذشته است فقط

چهار  ایبزرگ ساعت، سه  یعقربه  نکهیقدر ا

کوچک دور دور کرده  یبه دور عقربه  یبار

کمتر شده باشد و  ش،یسوزش پا نکهیبه قدر ا. باشد



فقط . داده باشد لیبه قلبش تحو سوزش را کامل نیا

 . حد زمان گذشته است نیدر هم

 یشود و خودش را باال م یجا به جا م شیجا در

دهد و  یم هیاتاق تک واریکمرش را به د. کشد

 یخم شده اش م یزانوها یاش را رو یشانیپ

برگردان  یدکمه  یانگشت بهتش را رو. گذارد

 یصحنه ها از آخر به عقب م. دهد یذهنش قرار م

چرا رفته . او را گذاشته و رفته بود دیحم. روند

 نیاول یچون برا. دالرام خواسته بود نبود؟ چو

 یزهایچ. ناراحت نبود نینوش شیبار، از رفتن او پ

را بهانه  الیبودن دان. داشت یناراحت یبرا یشتریب

ه کرد دیبا خنده تأک. کرده و خواسته بود که برود

چون . است یکامال عاد شیپا یبود که سوختگ

 شسوختن آمد کار نیا دیچشمک زده و گفته بود شا

دست دور شانه  دیحم. بختش باز شود دیشا. باشد

 :گوشش زمزمه کرده بود که ریاش انداخته و ز

کنه اون آب  یم جایب. دم ینم ایتو رو به دن -

 . اومد کارت باشه ینجوریکه بخواد ا یجوش



 یبه زانو فشار م شتریتب دارش را ب یشانیپ دالرام

. کند یعرق شلوارش را مرطوب م یدانه ها. دهد

داخل  قایدق. شود یم دهینوار به عقب کش نیباز هم ا

و تاول زدن  شیسوختن پاها. عمو حامد یخانه 

. وقت بگذارد شیکه برا ستیدستش آنقدر مهم ن

آنقدر  مرزایسبحان خدا ب نکهیچه گفته بود؟ ا دیحم

زن و بچه  الیخ یتواند ب یاست که نم زیعز شیبرا

 اش شود؟

 کی دنیکه با د یمثل قطار. کشدیسوت م مغزش

 یسوت کشدار و هشدار دهنده ا رشیانسان در مس

 یعرق کرده اش م ی قهیشق یرو شیموها. دارد

 .کند یتب را واضح تر م نیچسبد و وجود ا

 یم هیپشت سر تک واریکند و به د یرا بلند م سرش

آن هستند اما  یتکه ها. شد ینم دهیپازل چ نیا. دهد

چطور آن ها را کنار هم قرار  دیداند با یاو نم

سبحان به . ریبود و پدر ام میسبحان شوهر مر. بدهد

به  دیحم. به دنبال قاتلش بود ریام. بود دهیقتل رس

 ینم ییآشنا ریام دنید بادنبال پسر سبحان بود اما 



 شانیمشترک پدرها یاز گذشته  یحرف ریام. داد

را  زیهمه چ ینرگس به طرز واضح. زد ینم

 ریکه از بودن ام ییایبرد...ایکرد و برد یم یمخف

 .ختیر یبهم م

 ییپنجره با هنر نما ی هیسا. کند یباز م چشم

ساعت چهار . رو به رو را پوشانده واریمهتاب، د

 نیا یصبح است و دالرام از تکرار صدباره 

همه . رسد ینم یا یمنطق ی جهینت چیفکرها به ه

 ریغ زیهمه چ. است بیعج یبیبه طرز غر زیچ

 ریمجموعه غ نیا یتمام کاراکترها. است یعاد

 انیکند در م یدالرام حس م. کنند یم تاررف یعیطب

 انشیتمام اطراف. است ستادهیاجشن بالماسکه  کی

نقاب دارند و طبق قانون تمام بالماسکه ها، قانون 

 .جشن شناخته نشدنشان است

 کندیم یکند و سع یرا کنار بدنش مشت م دستش

 نیبه خودش به قبوالند که تنها فرد بدون نقاب ا

 یلب خشکش مهمان دندانش م. است ریجمع ام

تمام . شود یهم فشار داده م یشود و چشمانش رو



است که  یپس زدن پوزخند یاکشن ها برا یر نیا

 .لب و ذهن ناباورش شکل گرفته است یگوشه 

بلند  دیبا. تا از جا بلند شود ردیگ یم واریبه د دست

ها را پس  دیآنقدر ترد دیبا. کند یکار. شود

بزند،آنقدر حواس خودش را پرت کند تا هر چه 

اش است؛  یگبه مرد پر از مردان یاعتماد یحس ب

 .حس شود یب

 یچسبد و بلند م یم واریعرق کرده اش به د دست

 یدارد فکر م زیم یکه رو ییها نهیبه گز. شود

برود و تن تبدارش را  اطیتواند به ح یمثال م. کند

نه به آشپزخانه  ایماه بسپرد و  بهشتیارد یبه هوا

مهمان  گریمسکن و تب بر د کیبرود و خودش را 

. است شمورد استقبال شتریدوم ب ی نهیگز. کند

 .قبل عمل کند یبهتر از سه تا دیمسکن چهارم شا

. رساند یندارد اما خودش را به آشپزخانه م تعادل

خورد و  یآب م. شود یقرص از پوشش جدا م

 یبه صورت م شهیآب را به عادت هم وانیل

 :گذرد یجمله از ذهنش م کی. چسباند



من  یوقت جلو چیه گهیاما د ستمیجنبه ن یمن ب-

نچسبون به صورتت و  وانویبعد از آب خوردن ل

 چیمن ه یبگ گهید کباری. نگو حرارت بدنم باالست

 .دم که حرارت بدنمو بهت نشون ندم ینم ینیتضم

 نیا یدالرام را از تداع یاز لبخند لب ها یرد چیه

حالت  چیه یب شیلب ها. کند یخاطره پر نم

ند و لحنش خور یجان به هم م یب یندیخوشا

 :رسد یملتمس به گوش خودش م

به خودم  نویا. یبالماسکه ا نینقش ا یتو تنها آدم ب-

 .کنم یثابت م

 یدلش هوا یحاال حت. زند یم رونیآشپزخانه ب از

و سپردن بدن تب دارش به آن را  اطیح یبهشتیارد

 .خواهد ینم

 یدهد و سع یفشار م یشانیپ یدستش را رو کف

 یکه رو یالیدان ینگاهش رو. کند تمرکز کند یم

 یزیماند و فکرش چ یکاناپه به خواب رفته ثابت م

است  یختگیهر چه هست بهم ر. به نام ثبات ندارد



 دیفکر است که با نیهر چه هست ا. و عدم تمرکز

دا یپازل را پ نیقطعات ا ی هیاز کجا و چطور بق

 یتواند رو یداند نم یکه م یآن هم در حال. کند

 یرو. حساب باز کند انشیکدام از اطراف چیکمک ه

هم وجود  ریبه نام ام ییاستثنا نباریکس و ا چیه

که  یفکر داندینم. دهد یم یتکان شیبه پاها. ندارد

به  ینه ول ایتواند کمکش کند  یدر سرش افتاده م

 یواریبه سمت کمد د. کند یکار دیهر حال با

درش را . رود یمهال  یگوشه  یمیبزرگ و قد

 یدر آن باعث م یصدا ژیق ژیق. کند یآرام بازم

. سر بچرخاند الیشود که دالرام نگران به سمت دان

 الیبا خ. ندیب یاز سمت او نم یعکس العمل چیه

. ندینش یدو زانو م یمشوش رو یراحت و فکر

کند  یم یسعاندازد و  یبه سمت کارتن ها م ینگاه

کارتون ها را پر کرده به  نیا سایکه با پر یروز

عکس  یکارتون ها حاو نیکدام ا. اوردیخاطر ب

 !است؟ شانیخانوادگ یها



 یعکس ها. گذرد یم یتکرار یعکس ها از

 یچهار نفره  یعکس ها. الیخودش و دان یکودک

 یبار مثل هر بار به چهره  نیا یحت. شانیسفرها

مثل هر بار به  نباریا. شود ینم قیو فاطمه دق دیحم

فاطمه  یمصنوع یو لبخند ها دیجمع حم یاخم ها

عکس ها  نیا نباریا. شود ینم قیدرون عکس ها دق

 .کند یمتفاوت تماشا م یرا با حال

رسد  یم ییکند و به عکس ها یها را رد م صفحه

که در  ییعکس ها. با دوستانش انداخته دیکه حم

 یآلبوم را باال م. اکثر آن ها حامد هم حضور دارد

 یتک تک مردها را از نظر م یآورد و چهره 

مردها باشد؟  نیا نیتواند ب یم یسبحان نام. گذراند

 صیشخچطور او را ت دیاصال بر فرض که باشد با

 !بدهد؟

. گذارد یم نیزم یکند و آلبوم را رو یم ینچ

ران  یرنجش را روهر دو آ. زند یچهار زانو م

چانه  ریرا ز شیدست ها. دهد  یقرار م شیپاها

 یعکس دسته جمع کی ینگاهش رو. کند یقفل م



گردد که چشمان  یم یدنبال مرد. ماند یثابت م

در  یکم دیپهن و شا شیداشته باشد و ابروها اهیس

. ماند یم رهیداند چقدر به عکس خ ینم. دهم باش

 نیبا ا یدارد که نه مرد ینگاه بر م یاما زمان

 .کرده و نه ساعت چهار صبح است دایپ اتیمشخص

گردنش . کند یو سر بلند م. کشد یم یخسته ا نفس

هنوز تب . زند یم یلبخند تلخ. کند یدرد م

کمتر از  یکم دیشا. است یوجودش به قوت خود باق

کس را ندارد  چیاست که او ه یدر حال نیقبل و ا

 :دیش بگذارد و بگوا یشانیپ یکه دست رو

 !نییپا ادیخدا رو شکر انگار داره تبت م-

غصه  یکند به جا یم یبندد و سع یرا م آلبوم

حل  یبرا یفکر شیها یکس یب یخوردن برا

 یبه اطرافش م ینگاه. مجهوالت دورش کند

 ریفاصله در مس یبا کم لشیموبا یگوش. اندازد

که قصد انجامش را دارد  یبه کار. است دشید

 یخم م. دهد یاما انجامش م...ندارد اما یحس خوب

نهال . کشد یسمت خودش م هرا ب یشود و گوش



به ساعت  ینگاه. اش است یمخاطب انتخاب

نهال  عتایساعت شش است و طب. اندازد یم یوارید

هر چند که . است داریرفتن به دانشگاه ب یبرا

توانست باعث شود که دالرام  یخواب بودنش هم نم

 :سوم تیدوم و در نها...بوق اول .صبر کند

 هیدستت من برم جهت در اومدن آفتابو  یگوش-

 بکنم یبررس

 سالم نهال -

 یدالرام مکث یبم و گرفته  یصدا دنیبا شن نهال

 :دیگو یکند و م یم

 ؟ییچه صدا نیا-

 :دیگو یحوصله م یکوتاه و ب دالرام

 .سرماخوردم-

است که به ذهنش  یخبر یجمله  نیکوتاه تر نیا

 .است که نهال را قانع کند دواریرسد و ام یم

 ..دانشگ یاینم-



 ؟یمحسنت در ارتباط یینهال با دا-

سوال  نینهال از ا یهم چشمان درشت شده  دهیند

 .کرد یمقدمه را تصور م یب

  ه؟یچه سوال نیمحسنم در ارتباطم؟ ا ییبا دا-

زبانش . کشد یم شیلب ها یزبانش را رو دالرام

 :هم خشک تر است شیاز لب ها یحت

 .بتونه کمک کنه تییفکر کنم دا. دارم یکار هی-

که  یرمحسنیکه کارت گ یدار کاریاونوقت چ-

 ثبت احواله؟ یتو

خواب  یحت. ستیاصال خوب ن. ستیخوب ن دالرام

و  ستدیبا گاهیجا نیدر ا نکهیا. دید یامروز را نم

 :دیبگو

 .نفر اطالعات بهم بده هیخوام در مورد  یم-

خودش هم . شود یاز سمت نهال برقرار م سکوت

 :شکند یآن را م

 !یقانون ریکار غ نیدالرام ا-



 :شناسد یخودش را هم نم یصدا یحت دالرام

 .دونم یم-

داشته  لیاز اسم و فام شتریب یاطالعات هی دیبا-

 . یباش

 .دونم یم-

 :پرسد یرا م یمشکوک سوال اصل نهال

 هست؟ یحاال اون آدم ک-

و باز  دیگو یم. شود یزنده م. ردیمیم دالرام

 :ردیمیم

 .ینینائ ریام-

 :دیگو یجان کندن م نیلرزد و در ع یم شیها لب

 امیبدم و برام پ دیبا یاز محسن بپرس چه اطالعات-

 .بده

 رینام ام دنیکند تا بهت نهال را از شن ینم صبر

لب . خورد یاز کنار گوشش سر م یگوش.ندیبب

به  شیاز سمت گلو یگلوله ا. لرزد یم شتریب شیها



 یعذاب وجدان رو. برد یسمت چشمانش هجوم م

محکم سر تکان . کرد یم یکوبیپا شیتمام حس ها

 :دیگو یم نانیدهد و با اطم یم

مطمئن بشم تا  دیفقط با. من بهت اعتماد دارم-

 منو ببخش. دورم سوا کنم یادما ی هیحسابتو از بق

 .شود یم زیسر ر چشمانش

متوجه  دو  گاریاز پشت دود س. کند یبلند م سر

سر در . شود یم یرستانیپوش دب فورمیدختر اون

حرف  یگوش هم فرو برده و ظاهرا  او را سوژه 

زند و  یم گارشیبه س یپک آخر. کرده اند شانیها

در را  گارشیدادن دود، ته س رونیهمزمان با ب

 . کند یمقابلش خاموش م یگاریجاس

 یعنی نیشود و ا یم دهیکنارش عقب کش یصندل

آمدنش، قصد  نجایا یروزها نیفربد به عادت تمام ا

قهوه  یتلخ یبو. ندارد که دست از سرش بر دارد

 یکه همزمان با نشستن فربد کنار دستش قرار م یا

برتر  یمزه  ،یتلخ. دیآ یبه مذاقش خوش م رد؛یگ



 آشفتهکه با حال و روز  یطعم. است شیروزها نیا

که صبح به  یاهیمثل لباس س. دارد یاش هم خوان

 دهیو فقط جهت پوش یدقت و وسواس چیه یصبح ب

شد که  یم ییجا یو راه دیکش یبودن بر تنش م

 .نبود یگریمجد د چیاز ه ینشان

آن،  یبا تلخ نکهیاما قبل از ا. کشد یرا جلو م قهوه

فربد کامش تلخ  یکامش را تازه کند؛ با کالم تکرار

سر و  نیچته؟ ا یبگ یخوا یـ هنوزم نم: شود یم

نشستن و  نجایکارت شده ا نکهیوضع آشفته؟ ا

 ؟یچ ی جهیدود کردن نت گاریس

 یفنجان قرار م یپنج انگشت را دور دهانه  ایبرد

 یم رشیبشقاب گرد ز یدهد و آن را آرام رو

ـ سر و : دیگو یم یاز هر حس یخال. چرخاند

 یکاف یو الکچر کیوضعم گند زده به ظاهر ش

 شاپت؟

 ییکشد و با صدا یجلو م زیم یخودش را رو فربد

 :دیگو یآرام است م یکه معترض ول



رفاقت ما به خاطر ظاهر . ایشر و ور نگو برد-

زدنو  پیت دیتو نبوده که حاال که ق کیو پ کیش

 یلیخ. من ناراحت خودتم. زده شه دشیق ،یزد

 ؟یبفهم نویا یسخته بخوا

 یعجله ا چیه یب. آورد یفنجان را باال م ایبرد

خورد و در حال برگرداندنش  یاز آن را م یکم

 :کند یزمزمه م

 یکه تو م ییایمن اون برد. دنشیآره سخته فهم-

 زایچ یسر هی دنیاونقدر از فهم. ستمین یشناخت

. نفهمم یچیدهم ه یم حیترج گهیشدم که د زاریب

 !صرفه یروزا نفهم بودن م نیا

ـ : پرسد یم اطیکند و بعد با احت یمکث م یکم فربد

 ش؟یخوا یم دهیمربوط به دالرام؟ فهم ی هیقض

 پست زده؟

کند و بعد دالرام را  یم یتک و تلخ یخنده  ایبرد

کند که شک فربد به  یزبر لب زمزمه م یطور

کشف مهم، حس  نیاز ا. شود یم لیتبد نیقی



ـ د : دیگو یو ذوق م یو با انرژ ردیگ یم یروزیپ

. که درمون هم دم دستته نهیالمصب دردت اگه ا

 یبگو باال بر. خوام یبرو بهش بگو خاطرتو م

 . یمال خودم یایب نییپا

زند که فربد از  یم ظیپوزخندش را آنقدر غل ایبرد

وا  خیمثل . شود یدادن راهکار منصرف م یادامه 

که تو  دهیـ نکنه مرغ از قفس پر: دیگو یرفته م

 گاریو خودتو با س نجایا یایقوره ها م میتی نیع

 ؟یکن یخفه م

کشد و  یدستش را محکم به صورت م ایبرد

 یدلش م. دهد یهم فشار م یچشمانش را رو

 نیادا کند و ا ظیغل« خفه شو فربد کی»خواهد 

از  کشیرمانت یاما سمج را با حدس ها قیشف قیرف

 .سر باز کند

شود که  یشاپ باعث م یباز شدن در کاف یصدا

قهوه  ی هیبا بق ایاو کنده و برد ینگاه فربد از رو

تواند  یم دیجد یمشتر کیآمدن . اش مشغول شود



 نیرا با خودش و ا ایفربد را از جا بلند کند و برد

 .تنها بگذارد یجنگ روان

ها را  یالیخوش خ نیعجب فربد تمام امت  یصدا

 ست؟یتو ن دیاون آقا عمو حم ایـ ا، برد: زند یپس م

و قهوه اش با همه  دیآ یبا سرعت باال م ایبرد سر

در  دیحم. زدیر یم راهنشیپ یاهیس یرو یتلخ ی

پوش و  کیش شهیمثل هم. است ستادهیدر ا یآستانه 

 . پر جذبه

با  یبا قدم ها دیشود و حم یاز جا بلند م فربد

سالم  ایبرد. کند یراه کج م ایصالبتش به سمت برد

کوتاه و  یجواب ها. ندیب یفربد را م یو احوالپرس

اما هنوز فنجان قهوه در . شنود یرا م دیحم یاجمال

آمده است تا  نجایا. حضور است نیا یدست شوکه 

 نیا نکهیزدن ا سهر چند که حد ند،یمرد را نب نیا

. ستین یسخت زیمشتاق است؛ چ دنشید یمرد برا

 ایممکن است اما برد ریغ فتادنشیکه اتفاق ن یدارید

 .فتدیب قیبه تعو دارید نیداشت ا دیساده لوحانه ام



نشستن  یبرا. کند یفربد را اشغال نم یجا دیحم

نگاه . ندیگز یرا بر م ایبرد یرو به رو ی،صندل

چشم ها، . شود یهم م ی رهیهر دو مجد خ

کردن مجد رو به رو را  نیسبک و سنگ تیمسئول

لرزد  یم یکیمردمک چشم ها . رندیگ یبه عهده م

چشم رجز  یقدرتمند و پابرجا در کاسه  یکیو آن 

به  نییاز باال به پا ینگاه دیحم. کند یم یخوان

 یشگیپر از صالبت هم شیصدا. اندازد یم ایبرد

 :پر از مجد بودن . است

 ادیکردم  یکه بزرگ کردم و براش پدر یبه پسر ـ

. ادیب یفرسخ هیاز  دیعطرش با یداده بودم که بو

 ینگاه هر زن رهیراه م یوقت  دیداده بودم با ادشی

که رو به  یشیدرو نیا.فتهیکه اطرافشه دنبالش راه ب

داره حالمو بهم  گارشیس یمن نشسته و بو یرو

 .اشهمن ب یتونه دست پروده  ینم زنهیم

 یلرزد و با همان حال فنجان را رو یم ایبرد دست

گرفتن  یتمام تالشش را برا. گرداند یبر م زیم

 دیاو بارها خودش را تهد. کند یم شیارتعاش صدا



 یدهد؛ قو یرخ م دارید نیکه ا یکرده که روز

 نیا. بگذارد شیوجودش را به نما یایبرد نیتر

 را یو دور ییبود،تنها دهیمدت خودش را کنار کش

. را با خودش وا بکند شیبود تا سنگ ها دهیبرگز

 مشیشود که تصم یحامد. مرد شود. تا بزرگ شود

 .بزرگ مشخص است یدو راه نیا نیب

. خوره یحالتون بهم م گاریس یـ خوبه که با بو: 

 یبهم خوردن حالم دارم که بو یبرا لیمن اونقدر دل

 !تهیاهم ینظرم ب یفاضالب هم تو

بر عکس  ایگارد برد. کند یم کیچشم بار دیحم

که  یزیمبارزه زودتر از چ نیا. باز است شهیهم

 .کند شروع شده است یفکر م

هر سوراخ  یشدن تو یمخف یبه جا یتونست یـ م: 

بهم خوردن حالت  یبرا لتیو از دال یایب یموش

ساال برات  نیا یتونستم مثل همه  یم دیشا. یبگ

 اقتیشعور و ل یهر چند که هر کس. کنم یپدر

 .فرزند بودنو نداره



 یلرزد اما به همان حال شکل یم ایلب برد ی گوشه

 دیکه با یـ من خودم اونقدر: ردیگ یاز پوزخند م

 دیکن یپدر دیکه با ییاونا یشما برا. پدر داشتم

 .دینکن یکه کم کار دیبذار یانرژ

 یعقب م یصورتش را کم. خورد یم یجا م دیحم

 یناشناس رو به رو بر نم یایچشم از برد یکشد ول

. را باور ندارد یو سرکش رییهمه تغ نیا. دارد

 ایبود که در برخورد با برد یا ینیب شیترس تنها پ

از  یلیخ ییجسارت و رک گو نیا. از او داشت

. پسر حامد دور است ی هیحاش یآرام و ب تیشخص

: دیگو یم تیجود و بعد با جد یلبش را م یگوشه 

کردنم  یبزرگتر بودنمو مثل پدر ستیـ اگه قرار ن

مثل آدم حرف بزن بگو چه مرگته؟ اون  یانکار کن

 هیهمه کنا نیتو زندان از کجا اومده بود؟ ا یحرفا

مزخرف رو تا قبل از زندان بودن من که بلد  ی

 !وده؟ب یک اتتیمدت استاد ادب نیا. ینبود

 زیم ریز شیپاها. دهد یم هیاش تک یبه صندل ایبرد

. کند یرا قفل هم م شیپاها. دارند لرز واضح



 دیاما با ندیب یلرز را نم نیا دیدرست است که حم

 دیبا. فعال کند ریفعال را غ یگسل ها نیتمام ا

را  شیخودش زلزله شود و تن مرد رو به رو

 :بلرزاند

دونم اما در مورد انکار کردن،  ینم اتمویاستاد ادب-

اتفاقا معرف حضور شما هم . داشتم یاستاد خوب

 .هست

 یزیهمان چ قایها دق هیکنا نیو ا هیباز هم کنا. هیکنا

و  دهیرا کش دیآرامش حم نانیاست که سوپاپ اطم

سوت کشدار اعصاب متشنجش در گوش خودش 

هم قرار  یچشمانش را رو یلونیبه قدر اپس. دهیچیپ

تواند در صورت  یکه م یمشت لیدهد و پتانس یم

 یم هشمرد. ردیگ یم دهیفرود آورد را ناد ایبرد

 :دیگو

. از پسر سبحان و زنش. یگفت ییزایچ هیتو زندان -

نصفه  یاومد. که از حامد به جامونده ییاز کاغذ ها

من . امروز حرفاتو کامل کن. یو رفت یحرف زد

داشته،  یخواسته ا دیشا. گفته ایبدونم برادرم چ دیبا



بدونم  دیهمون طور که با. انجام بشه دیه باک یتیوص

 یلیخ. دور و بر منن یتگف. سبحان کجان یخانواده 

دارم به  یارادت هیکجان؟ من  ن؟یخوب تو بگو ک

. کنم تشونیسال هاست دنبالشونم تا حما. خانواده نیا

 .تو کمکم کن

. دهد یتکان م یاندازد و سر یباال م ییابرو ایبرد

رود و او  یم نیاز ب شیدست و پا یکم کم  سرد

 .کند یم دایابر قدرت را پ نیراه مقابله با ا

ممکنه  دیکن یفکر نم ست؟ین ادیسواالتون ز کمیـ : 

نباشه که بتونم به همشون  ویذهن من اونقدر اکت

 جواب بدم؟

با  یـ دار: سابد یهم م یرا رو شیدندان ها دیحم

 ؟یکن یم یمن باز

 نیا ؟یـ باز: کند یگنگ نگاهش م ،یشینما ایبرد

عمو جان؟ االن خوبه من به مسخره  هیچه سؤال بد

 یاز خانواده  دیکن تیبگم شما واقعا قراره حما

 سبحان؟



نفسش گر گرفته و به شماره .پرد یم دیحم پلک

باز  نهایا یبا همه . ردیگ یکلمات جا م نیافتاده ب

 یبر م هیکند و دست به توج یم شیپ یهم خود دار

بهت اطالعات غلط . دروغه یدیشن یـ هر چ: دارد

بوده که از بهم  زیهمه چ یآشغال ب هیآدمش . دادن

 .برده یمن و تو منفعت م یزدن رابطه 

همه  یآشغال ب هیمن  یکه بابا دیشما االن علنا گفت -

 زه؟یچ

 یدرون هم مشت م زیم یرو دیدو دست حم هر

دهد و بدون  یهم فشار م یچشمانش را رو.شود

 یتو قیـ حامد دق: پرسد یباز کردنشان با حرص م

 نوشته؟ یاون کاغذا چ

ـ : دیگو یم یمجد پر از خشم است وقت کی ایبرد

دونم  یفقط بده که من نم. دیبدون نیخوا یخوبه که م

 .از کجا شروع کنم دیبا



سرخ  یکند و رگه ها یبا سرعت چشم باز م دیحم

است که چشمان  یریتصو نیاول ایرنگ چشم برد

 .کند یمبهوتش را پر م

خالصه  هیدونم از کجا شروع کنم  یو چون نم-

نه نگفته . بسوزه نه کباب خیکه نه س یزیچ هی. دمیم

باشه که تکرار  اتیبمونه نه اونقدر با جزئ یباق یا

هر  یقصه برا نیا. کنه تیمکرراتش هر دومونو اذ

 .هیتکرار یادیدومون ز

به آن ادامه  تیاهم یب ایپرد و برد یم دیحم پلک

از . رفاقت شروع کرد هیاز  شهیـ مثال م: دهد یم

 شهیم. که دست دراز کرده که بلندت کنه یقیرف هی

 یقینارف هیبعدش فاکتور گرفت و به  اتیاز جزئ

 .دیرس

 دیکل یدندان ها یآورد و از ال به ال یکم م دیحم

دهنتو . یگ یمزخرف م یـ دار: غرد یشده اش م

 .تا نبستمش ندیبب



 قایـ آره دق: دهد یسرش را تکان م دیبه تاک ایبرد

به خاطر رو شدن  نکهیچون ا. گمیدارم مزخرف م

نمک خوردن  تیته دره و حکا رهیم قتیدستت رف

مزخرف به  هی شهیفقط به نمک دون شکستن ختم نم

 .تمام معناست

 .تمومش کن-

. یشما اصرار کرد. من نخواستم شروعش کنم-

 یو نم یکن یاصرار م یهمون طور که االن دار

. که من قبل از تموم شدنش بگم که بابام نمرد یخوا

تونست با وجدانش کنار  یچرا چون نه م! دق کرد

 یو به زن سبحان بگه که برادرش، همون کس ادیب

 وابج یشیتصادف نما هیآدم، با  هیتا  دهیکه پول م

تونست حرف بزنه و  ینه م.بده قشویرف یرفاقت ها

دار بدرقه  یچوبه  یبا دست خودش برادرشو تا پا

 .کنه

 یادیجا هم ز نیتا هم. شود یاز جا بلند م دیحم

 نیبه خرج داده تا ا یصبور یادیز. نشسته است

 نیا بیعج یرفتارها لیمثال برادر زاده از دل



تا مجازات و  اینشسته که برد یادیز. دیمدتش بگو

شود  یخم م زیم یرو.رفته است  شیقصاص او پ

 :دآور یاز نفرت به زبان م یبیو کلمات را با ترک

 هیذهن کدوم احمق یخزعبالت زاده  نیدونم ا ینم-

تونه حرف  ینم یاالغ داده ول یکه به خورد تو

 ادیز لیخرد کردن دندون هات دل یبرا. حامد باشه

من، به قدر  تیدونم بدون حما یچون م یدارم ول

کنم  یفقط ولت م یو استقالل ندار ییتوانا مگس هی

 یکن یندگباتالق افکار مسمومت اونقدر ز یتا تو

 .رمیپرسم و م یکلمه م هیفقط . یکه آخر جوون بد

 پسر سبحانه؟ ریـ ام:شود یبه سمت او خم م شتریب

 یم یترسش را پشت لبخند کم جانش جاساز ایبرد

 یبرا یباتالق افکار مسموم من اجبار یـ تو: کند

 .ستیجواب دادن ن

بترس از اون . ایبرد یزنیحالمو بهم م یدار-

 هیجواب سوال . لبخندتو خشک کنم نیکه ا یروز

 پسر سبحانه؟ ریام. نه ایآره 



کف هر دو دستش را . شود یهم از جا بلند م ایبرد

لرزش آنها  یداد و مشکلش برا یقرار م زیم یرو

چشم در . شود یخم م دیمثل خود حم. شود یحل م

را  گارشیس یدوزد و نفس پر از بو یچشم او م

 :کند  یصورت او رها م یرو

همون  قایدق. وقت خشک شده یلیلبخند من خ-

که به قول خودش  یکه اسطوره بودن مرد یموقع

 .کرده در نظرم شکست یبرام پدر

نه اما شما  ایپسر سبحان هست  ریدونم ام ینم من

 داشیپ یتون یراحت م ییهمه ادعا و توانا نیبا ا

 .یکن

کوبد و جمله  یم دیرا در صورت حم پوزخندش

 :کند یاش را کامل م

 !یکن تیو ازش حما یکن داشیپ-

بدون آنکه . کشد یبا چشمانش خط و نشان م دیحم

 یبردارد کف دستش را بلند م ایچشم از چشم برد



بشقاب  یفنجان قهوه رو. کوبد یم زیم یکند و رو

 .لرزد یم

است که خودش  یزیفقط چ ایبدن برد یها لرزه

با درک آن  دیدهد حم یکند و اجازه نم یحسشان م

 .کند دایها حس قدرت پ

و  ستدیا یصاف م. دارد ینگاهش را بر م دیحم

 :کشد یعقب م

 .کنم یم مونتیپش. یشیم مونیپش-

 یکاف یبلند به سمت خروج یو با قدم ها دیگو یم

 .رود یشاپ م

 کهیشود در حال یدو شانه اش خم م نیب ایبرد سر

 .کند یم دادینگاه متعجب فربد ب ینیسنگ
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 یدقت ورق م یدرون کارتابل را تند و ب یکاغذها

 یمفاصا حساب مورد نظرش را باز هم نم. زند

 دیشا ایبار دوم و . کند یم یحوصله ا ینچ ب. ندیب

 یکند ول یکارتابل را چک م نیبار سوم است که ا

. کند ینم دایکه مدنظرش است را پ یزیآن چ

 ـ:گردد یحوصله م یدر هم و ب یدوباره با چهره 

 .گذاشته بودم نجایمطمئنم ا

 یخودش را عقب م ست؟یچرا ن یبود ول مطمئن

چشمانش . دهد یم هیگردانش تک یکشد و به صندل

 یدو پرونده رو. زند یآشفته اش دور م زیم یرو

 کی. زده است رونیآن ب اتیاست که محتو زیم

. باز بماند دیکارتابل باز که ظاهرا همچنان هم با

آورده شده تا  شیبرا یکاغذ که توسط منش یدسته ا

 نهایا یو امضا کند و در کنار همه  یبررس

آراسته  زیگل بودن را به سبزه ن نیکه ا یسردرد

 .کرده است

 یم یدهد و سع یفشار م یشانیبه پدستش را  کف

. اوردیسردرد را به خاطر ب نیکند ساعت شروع ا



بعد از  قایصبح زود و دق. جواب واضح است

شده  دشیسردرد عا نیکه با نهال داشت ا یتماس

شب قبل، نهار نخوردن امروز و  یخواب یب. بود

 یتر از حد معمول است؛ م نییکه مطمئنا پا یفشار

سردرد باشد اما دالرام  نیا یبرا یخوب لیدال دتوان

 . دهد یمصرانه علت آن را به همان تماس ربط م

هم فشار  یو چشمانش را رو ردیگ یم یقینفس عم 

. وجدانش فشار است یرو زانیبه همان م. دهد یم

 یمتوسل شده تا در مورد خود بهیغر کیبه  نکهیا

 خته،یبهمش ر رد؛یاطالعات بگ شیآدم زندگ نیتر

قرارش کرده و جالب تر آنکه دلتنگش کرده  یب

 هراز  شتریب. را دارد ریام یهوا بیدلش عج. است

 لشیموبا یآنقدر دلتنگ شده که گوش. یگریوقت د

آنقدر . را کنار بگذارد تا نتواند به او زنگ بزند

. جواب بگذارد یرا ب ریام یکه تماس ها ادیز

کار  تواند یم یدلتنگ نیداند که ا یدالرام خوب م

تواند مقاومت و توانش را  یم. دست دلش بدهد

پدر من،  چرامثال بپرسد . اوردیو به حرفش ب ردیبگ



 یشناسد؟ چرا مادر تو از پدر من نام م یتو را م

توانم  یو چرا من نم یبرد؟ چرا تو نگران نبودن من

 درست است؟ زیرا راحت کنم که همه چ المیخ

 زیم یلبه  یهر دو دستش را رو. کند یباز م چشم

 زیم یهدف رو یو نگاهش را ب. دهد یقرار م

. رود یم شیفکرش باز هم پ. دارد ینگه م رهیخ

آنقدر واضح و  یدلتنگ نیکند که ا یفکر م نیبه ا

جمله را در مقابل  نیتواند ا یبرجسته است که م

 :اوردیبر زبانش ب ریام

که خودمم بهش  یببخش به خاطر کار. ببخش منو-

 .نبودم یراض

خودش . هم شیدست ها. لرزد یم شیها مردمک

 یم کیکشد و کارتابل را با حرص نزد یرا جلو م

. ندینش یباز آن م یصفحه  ینگاهش رو. آورد

 شیدایکه بارها دنبالش گشته و پ یصفحه ا قایدق

. کند یرا سد م شیگلو ریتمام مس یگلوله ا. نکرده

دستش . کند یبه دنبال خودکار دست دراز م یعصب

 یرو وانیکند و ل یآب برخورد م وانیبا شدت با ل



. بندد یاز درد چشم م. گردد یپرونده ها بر م

اش  یشانیگذارد و پ یکارتابل م یساعدش را رو

خودش چه  یختگیهمه بهم ر نیبا ا. آن یرا رو

 !کند؟

گذر زمان  نیشود اما از ا یآرام نم. گذرد یم زمان

گذر  دیگو یم شهیپروانه خانم هم.  است یراض

 یعذاب وجدان و ب. زمان درمان دردهاست

 هم درمان دارد؟ یانصاف

. دهد یجواب نم. چدیپ یتلفن درون اتاقش م یصدا

سر بلند . دیآ یچند لحظه بعد در اتاقش به صدا در م

کند ضعف نداشته  یکه تالش م ییکند و با صدا یم

 ـ بله: دهد یباشد جواب م

ظاهر او  دنیبا د. کند یباز م اطیدر را با احت ینشم

 :دیگو یم یکند و بعد از کم یم یمکث

چند بار تماس  ینیخانم مهندس ظاهرا مهندس نائ-

مهندس گفتن . نیتماسشون نشد یگرفتن متوجه 

 .دفترشون دیببر فیتشر. باهاتون کار واجب دارن



و تکان کم  ردیگ یلبش را از داخل گاز م دالرام

 یاز اتاق خارج م یمنش. دهد یبه سرش م یجان

 یبه پرونده ها یدالرام نگاه. بندد یشود و در را م

ـ با جنون فاصله : زند یکند و لب م یبه فنا رفته م

 که منم نجایاز ا ستین یا

اتاق  یشود و به سمت تنها پنجره  یجا بلند م از

 یپنجره قرار م یدستش را لبه . رود یکارش م

قرار  شیبازو یکند و رو یصورتش را کج م. دهد

 یپر از تردد منظره  ابانیخ یمنظره . دهد یم

 ی نهیگذراندن وقت گز یاما برا ستین یدلچسب

 یوقت ادار انیساعت تا پا کی قایدق. است یخوب

ساعت  کی نیخواهد ا یاست و دالرام دلش م یقبا

 یهم تلنبار شده را ب یرو یکارها رد،یبگ دیرا ند

به  یلحظه ا. بزند رونیشود و از کارخانه ب الیخ

کند و بعد از پنجره فاصله  یدلخواهش فکر م نیا

را چنگ  فشیدارد و ک یرا بر م لشیموبا. ردیگ یم

حجم  نیا جودماندن با و نجایبرود، ا دیبا. زند یم

 . ستیاصال به نفعش ن یو شرمندگ یاز دلتنگ



 شیتواند قدم ها یکند اما نم یرا با عجله باز م در

پشت در اتاقش  قایدق ریام. را با عجله بر دارد

کشد و بدون  یعقب م یدالرام ناخودآگاه کم. است

نگاه برداشتن از مخاطب خاصش، بزاق دهانش را 

درون دست  فیک یاز رو رینگاه ام. دهد یفرو م

 یادار تـ ساع: رود یم شیپ شانشیاو تا نگاه پر

 به شما هم تذکر داد؟ دیبا! تموم نشده مهندس مجد

 نکاریسابد و با ا یرا بهم م شیلب ها دالرام

 یـ داشتم م: گذارد یم شیاش را به نما یشانیپر

 اومدم دفترتون

رود و دالرام را به  یباال م یطور ریام یابروها

 یجمله  نیرساند که امکان ندارد ا یباور م نیا

 .و فالبداهه را باور کرده باشد نیدروغ

 یرا برا دانیرود و م یاز سر راه کنار م دالرام

جمالت  نیداند که ا یم. کند یباز م ریورود ام

ادا شده؛  یکه در مقابل نگاه کنجکاو منش یاخطار

 .داخل اتاق متفاوت خواهد بود



دالرام با چند . بندد یشود و در را م یوارد م ریام

منتظر  دیداند که با یم. ستدیا یقدم فاصله از او م

مانده  یپاسخ باق یکه ب ییتماس ها. باشد خیتوب

عکس  یوقت. است خیتوب نیا یبرا یکاف لیبودند؛ دل

نگاهش . کند یسر بلند م ندیب ینم ریاز ام یالعمل

 یادآوریبعد با  یو کم ودر یم شیتنها تا گردن او پ

ته . دارد یدست از خساست بر م ،یدلتنگحس 

 یچشمانش م یبرا یخوب یمنظره  ریام شیر

 یصورت مردانه  یرو شیته ر نیچقدر ا. شود

  ریسکوت ممتد ام. در نظرش خاص است ریام

دالرام . است دنیاست که منتظر شن نیا انگریب

 شیابرو یآورد و رو یانگشت اشاره اش را باال م

ـ متاسفم به : افتد یمنصفانه به حرف م. کشد یم

 .خاطر نبودن هام

که ظاهرا به  ردیگ یرا م ریام یرد پاها نگاهش

 . اندک راه گرفته اند یفاصله  نیقصد پر کردن ا

در . ماند یمنتطر م. خورد یتکان نم شیجا از

که با آن  یشود و با تمام دلتنگ یم دهیآغوش کش



 کی. شود یاست؛ بدنش منقبض م بانیدست به گر

از عذاب وجدانش  دیکه شا یاراد ریحرکت غ

 . نشات گرفته است

 ریو غ بیتناقض عج نیحال متفاوت، ا نیا ریام

نفس گرفتن دالرام از عطر تن او  نیرا از ا یعیطب

داند که دالرام،  یم. فهمد یوسخت شدن بدنش م

است که آن  یقتیحق نیا. ستین یشگیدالرام هم

مسجل  شیکه دالرام در خانه اش بود؛ برا یزرو

ماند و  یجواب م یب شیتماس ها نکهیا. شده بود

احتمال  نیکند؛ ا یم یدور یبه طرز واضح دالرام

حال  نیمنبع ا نکهیاما ا. کرده است لیتبد نیقیرا به 

است که مطمئنا  یسوال نیست،ایمتفاوت دالرام چ

 دیبا. کار نخواهد نشست یبه جوابش ب دنیرس یبرا

اما . دالرام بزند یخبر یدر جواب جمله  یحرف

دالرام  یدستش پهلو. است یگرید زیچ حشیترج

ـ : زند یگوش او لب م ریو ز ردیگ یرا سخت م

 کمت داشتم



کند  یآرزو م. دهد یو جان م ردیگ یجان م دالرام

جدا  ریام ی نهیاز س شیکاش لب ها. کاش الل شود

که خود  ییکه به تو یـ منو؟ من: ندینشود و نگو

 .شک کردم؟ من ارزششو ندارم یاعتماد

 یآبرو دار شیلب ها. شود یبر آورده م شیآرزو

طرفه را  کی یمعاشقه  نیکنند و در سکوت، ا یم

 یم شیتا گوشش پ ریام یلب ها. ندینش یبه تماشا م

 ینم الیخ یب. مونه یپاسخ م یتماسم ب یـ وقت: ندیآ

به  یممکنه بعدش همه چ. شم یتر م صیحر. شم

 تویشاالن من نیهم شهیمثال م. نفعت تموم نشه

 .مرخص کنم ودر اتاقتو قفل کنم

عقب . دارد یاو بر م ی نهیسرش را از س دالرام

 یاهیآورد تا س یکشد اما آنقدر سرش را باال م ینم

ـ من ارزششو : ندیرا بب ریام یعمق و ناخوانا یها

 دارم؟

 کیرود و چشمانش بار یدر هم م ریام یابروها

 یسؤال را م نیدالرام خودش جواب ا. شود یم



شدن تو رو نه بسته  صینه ارزشو حر. ـ ندارم: دهد

 !اتاقو نیشدن در ا

 یـ با کلمات باز: پرسد یم ینرمش چیبدون ه ریام

 !شده یفهمم چ یمن م یهم بگ یعاد. نکن دالرام

 !شده یفهمم چ یخودم نم-

 یدهد و با درماندگ یبه سرش م یفیظر یها تکان

 فمیتکل. من االن وسط برزخم ریـ ام: دیگو یم

دارم . بهشت و جهنم برام شده آرزو. ستیمشخص ن

 !کنم یم تتیدارم اذ! شمیم تیاذ

 یچانه  ریخشونت ز یبا چاشن ریانگشت ام چهار

ـ بگو و هر دومونو خالص کن : ندینش یدالرام م

 خته؟یکه بهمت ر یدیشن یزیچ. دالرام

 زهایچ یلیخ دیبگو ریبود که به ام نیدرستش ا خب

 یاما به جا ؟یبشنو یاز کدامش دوست دار. دمیشن

 یزند و پر از خواهش م یجان لبخند م یآن ب

تو هم با . ریشم ام یـ من با گفتنش خالص نم: دیگو

 زایچ یسر هی. یبه من کمک کن یتون ینم دنشیشن



بعد . شهیراحته که حل م المیخ. برام حل بشه دیبا

تمام کمرنگ بودن هام پر رنگ  یبه ازا دمیقول م

 .بشم

اش را بر  یقانع شود نگاه جد یآنکه ذره ا یب ریام

 یاما توان ندیب ینگاه را م نیدالرام ا. دارد ینم

حال خودش اصال . ندیب ینرم کردن آن نم یبرا

نهال  یوقت. خوب خواهد شد یول. ستیخوب ن

. کند انیمورد ب یرا ب شیزنگ بزند و تمام شک ها

مرد  نیامتفاوت نگاه  یا وهیمطمئنا آن روز، با ش

 .را نرم خواهد کرد

** 

اعداد معکوس چراغ  ینگاهش رو.... ، 93، 99

 یرو قایاست و فکرش دق شیقرمز رو به رو

حالش دگرگون . کند یدور دور م شیپ یساعت

کند خودش  یکه حس م ختهیبهم ر ریام کی. است

 یرو. ستیدر آسمان  ن. ستین نیزم یرو. ستین

 یخوشحال باشد اما عصب دیبا. زند یابرها قدم نم

اش، آنقدر بد در هم  یو منف بتمث یحس ها. است



شود  ینم یا یصاف چیادغام شده اند که با ه

 .کرد کشانیتفک

افکار هم  ن،یبوق کشدار همزمان چند ماش یصدا

 نهیاز آ. کند یزمان و در هم و برهمش را کات م

 یاندازد و به راه م یبه عقب م یوسط نگاه ی

 قهیساعت و چند دق کی قایچه کار کند؟ دق دیبا. افتد

از  تینها یاز آن تماس گذشته و او به توان ب

 دیبا واقعا حاال. است دهیسوال را پرس نیخودش ا

 چه کار کند؟

به محض ترمز . ستدیا یمهران م یخانه  مقابل

از  ریام. شود یبغل باز م یدر خانه  یکردن ال

 یم صیرا تشخ یفاصله هم، صورت دختر نیهم

از . از آن را پوشانده یفرش بخش یدهد که موها

 یمهران م یجمله  ادیشود و به  یم ادهیپ نیماش

 ایب. ها ینناز کلتیو ه پیبه ت گهید ریـ  ام: افتد

ها  یمو فرفر اد؛یم نمیترمز ماش یصدا نیبب

 !استقبال انیبا سرعت نور م یچطور



 یپا یلبخند بزند اما اخم آنقدر پر رنگ جا دیبا

 .ستیخودش را سفت کرده که امکانش ن

مهربان  یصدا. زند یآپارتمان مهران را م زنگ

 نیاز ا یتعجب چیه یو ب چدیپ یم فونیمادرش در آ

 .دشو یمنتظره در باز م ریحضور غ

 یقرار م زیم یدر مقابلش رو یزعفران شربت

کند و در  یاما تشکر م ستین نجایفکرش ا. ردیگ

 یمادر مهران گوش م یحرف ها یظاهر به ادامه 

 یاهیگ یبراش ده جور دارو شبیـ از د: کند

خوب شده  ایدونم خوب نشده  ینم یدرست کردم ول

 یکه از تختش تکون نم یضیخودشو زده به مر

 !خوره

 یزیچ ضهینبودن عر یخال یکند تا برا یم تالش

 !دیشما نگران نباش شهیـ خوب م: دیبگو

. ندینش یم ریام یرو به رو یکاناپه  یرو زن

 لیدل. گذارند یرا از نظر م ریدر هم ام یچهره 

داند چقدر  یداند اما خوب م یاو را نم یختگیبهم ر



داند که اگر در  یخوب م. پسر را دوست دارد نیا

پسرش  دیاو از مهران نبود شا یها تیحما کایآمر

باال و  راتهران  یحاال با مدرک وکالت دادگاه ها

مادرش از  تیمهران بدون رضا. کرد ینم نییپا

 تیبرگشت؛ رضا رانیبه ا یرفته بود اما وقت رانیا

مرد برگشته  کیپسرش . او کامال جلب شده بود

 فیکه خودش بارها تعراست  یدر حال نیبود و ا

 نییپا یجو آزاد آنجا و جنبه  ریکرده که تحت تاث

رفته و به  یقاخال ریغ یخودش، بارها تا مرز ها

 .برگشته بود ریجبر ام

را از ته دل شکر  شیخدا. ردیگ یم یقینفس عم زن

. شمینگران نم زایچ نیـ من با ا: دیگو یکند و م یم

 دیبا. شمیم تیعذب بودن شما دو تا جوون اذ نیبا ا

 !دیزناتون لوس کن یاالن شماها خودتونو برا

کند تا پوزخندش را از چشمان زن  یتالش م ریام

 یاو؟ کجا یلوس کردن آن هم برا. دور نگه دارد

متفرقه و دم  یحس ها نیا یبرا ییجا شیزندگ

 است؟ یدست



حاج  ینیب شیطبق پ. کند یاتاق مهران را باز م در

سرش  یو پتو را تا رو دهیتخت خواب یخانم رو

ـ : رسد یپر از غر غر به گوش م شیصدا. دهیکش

گل پونه و بنفشه و چهار  نیمن، ا زیمادر من، عز

. خواست افاقه کنه؛ کرده بود یگل شما اگه م

االن به . شو المیخ یخدا ب یمحض رضا

هم اضافه شده از بس  یشب ادار میدگسرماخور

 .حلق من یتو یجوشونده هاتو کرد نیا

متأسف شدن  یاست که حوصله  ختهیبهم ر آنقدر

صداها در گوشش . ممکلت را ندارد لیوک نیا یبرا

جمله بولد شده بلند تر از  کیشود و  یپژواک م

 .جمله ها ی هیبق

 ریـ انتخاب با تو ام: 

سرش  یو پتو را از رو ستدیا یسر مهران م باال

کند و  یمهران  با سرعت چشم باز م. زند یکنار م

. کند یبالش بلند م یسرش را از رو ریام دنیبا د

 نیگفتن ا یاو را برا ر،یدر هم ام یچهره  دنید

 ر؟یشده ام یـ چ: کند یم قیجمله تشو



شده است؟ واقعا چه شده که بعد از آن تماس،  چه

مهران  یوقت شب تا خانه  نیخوددار را ا ریام

 یدر حال نیکشانده است؟ مهران منتظر است و ا

هنوز با . به گفتن ندارد یاصرار چیه ریاست که ام

هنوز . هنوز ناباور است. است ریدرگ شیها دهیشن

خوردن  نیباال رفتن و بعد محکم زم نیداند ا ینم

 .است یزیچه چ ونیرا مد

اش  هیتک. کشد یتخت باال م یخودش را رو مهران

ـ : پرسد یدهد و نگران م یتخت م یرا به لبه 

 نه ؟ ای یزنیحرف م. جون به سر شدم

آمده است تا  نجایا. حرف بزند دیبا عتا  یطب خب

 کیاز ! کرد؟ یاز کجا شروع م دیحرف بزند اما با

شرط  کی ایخبر خوب  کیمقدمه؟  یتماس ب

به  اجیگفتنش احت یبرا. ممکن ریمزخرف و غ

بودنش به خودش ثابت کرده  نجایا یزمان دارد ول

 .خواهد زمان را از دست بدهد یکه نم

 یآشفته اش را باال م یکالفه با دست موها مهران

 نجایا. خدا حرف بزن یمحض رضا ریـ ام: زند



سکوتت،  نیبا ا دهیشوک م یکاف یبودنت به اندازه 

 !زتیسکتمون نده جان عز

کند و  یشلوارش فرو م بیدستش را در ج کی

 یم یقینفس عم. ردیگ یسرش را به سمت سقف م

 یم یاز هر حس یمکث خال یو بعد از کم ردیگ

 .زنگ زد ایـ برد: دیگو

. کند یجمله را با خودش تکرار م نیا مهران

است  یبیعج زیچ ریبه ام ایزنگ زدن برد عتا  یطب

 یمنتظر ادامه  دیداند که با یم. حد نیاما نه تا ا

 .بماند ریام یجمله 

 یشود و با حالت یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 یسرش م یلوستر باال ی رهیلبخند و پوزخند خ نیب

 ـ باالخره حرف زد: دیگو

 دواریدهد و ام یبزاق دهانش را قورت م مهران

 .است حدسش درست باشد

 ـ گفت که مدارک دستشه: 



شود و  یبوکس باد م نهیدر س یمهران در شاد نفس

 یعنیخبر  نیا. کنند یمردمک چشمانش رقص پا م

محکوم  یعنی. به بار نشستن نهال چند ساله شان

جمله ». یدردسر و دوندگ چیه یمجد ب دیشدن حم

 یدر پشت تارها «هیعال نیا ریام شهیباورم نم ی

همچنان قصد گفتن  ریام. شود یاش حبس م یصوت

که  یبه شرط دهیم لیـ گفت مدارک رو تحو: دارد

... 

شود و  یجمله اش ساکت م یادامه  یجا به

مهران خشکش . دهد یهم فشار م یشمانش را روچ

 یزیصاعقه قدرتمند تر از چ نیامواج ا. زند یم

چه خواسته بود؟  ریاز ام قایدق ایبرد. دیاست که با

 گرو رفته بود؟ ایمعامله کرده بود 

 ریام یشود و رو به رو یتخت بلند م یاز رو آرام

مشخص  ریام یحال عصب لیحاال دل. ستدیا یم

کند مساله را ساده جلوه بدهد  یم یمهران سع. است

معامله  ایبرد. کند یعمق فاجعه را درک م نکهیبا ا



ـ درست از : شروع کرده است ریرا با ام یبد ی

 .ریکن ام فیاول تعر

آورد و صورتش را به  یم نییسرش را  پا ریام

 یاست برا یخبندانینگاهش . ردیگ یسمت او م

 ریدرگ ریمهران منتظر جواب است و ام. خودش

به  یخطوط مخابرات یکه از ورا ییگفت و گو

که در خانه اش  یزمان قا  یدق. بود دهیگوشش رس

حال متفاوت دالرام بود  ی ختهیو بهم ر ریدرگ

چشمانش را  ایاسم برد. اش زنگ خورده بود یگوش

. تماس برقرار شده بود. کرده بود کیبار

مورد قلمداد شده بود  یب ،ینیمقدمه چ و یاحوالپرس

 .زود به سراغ اصل مطلب رفته بود یلیخ ایو برد

اون  یدونم تو یاز تو م شتریب دمیـ من قد تو شا: 

 یکرد یهر کار یهر ک نکهیا. گذشته یگذشته چ

که به من ربط  ستین یزیچ سهیپاش وا دیاالن با

تو خونت بهت گفته بودم  یروز هی. داشته باشه

. یحق داشت یباور نکرد. مدارکو سوزوندم

دادنش به تو با خودم  لیتحو ینسوزونده بودم، برا



کردم و با خودم  یاونقدر دور. بودم ومدهین کنار

 میو تصم امیکلنجار رفتم تا بتونم با خودم کنار ب

 .رمیبگ

ـ مدارک : از احتراض لب زده بود یدر حالت ریام

 کجاست؟

هر  یدون یحتما م یمنته. من شیجا پ نیهم-

تونم بهت مدارکو  یمن م. داره یا نهیهز هی یزیچ

موضوع  هیسر  دیقبلش من و تو با یبدم ول لیتحو

 میبه توافق برس

تمام . بود دهیدستش را محکم به صورتش کش ریام

 یم شیحدس ها. را پس زده بود شیحدس ها

رحمانه ضربه  یب ایبرد. توانستند قاتل جانش شوند

 .آخر رو زده بود ی

 شیمدت باز نیتموم ا یگیم. دالرام شیپ یریـ م: 

رو نابود  دیتا حم یشد کیبهش نزد یگیم. یداد

دنبال  یایم یرو گفت نایتمام ا یو وقت یگیم. یکن



 یم یخوا یکه م یزیکه باهاش به اون چ یمدارک

 .رسونتت

 ؟ییکجا ریـ ام: خورد یمحکم تکان م شیبازو

 گفت؟ یچ قیدق ایبرد گمیم

خورد و مهران با  یقبل خط م یساعت ریتصاو

باز هم . دیآ یدر هم در مقابلش به چشم م یچهره ا

که  یکشد و طور یدستش را محکم به صورتش م

خواد  یـ م: دیگو یم زند،یانگار با خودش حرف م

 تا گذشتمو پس بده  رهیازم بگ مویزندگ

 یگذشته  و یزندگ.ماند یمهران باز م دهان

معنا  یمعمول یاز دو کلمه  شتریدو کلمه ب نیا!ریام

. گذارد یم یشانیپ یمهران دستش را رو. داشت

. جمله را درست معنا کند نیا دیبا. فکر کند دیبا

دادن مدارک و رو شدن  یدر ازا ایبرد یعنی

 ...گذشته



. دهد یحدس را نم نیا یادامه  یذهنش اجازه  به

 یبه زبان م هیو بدون حاش یاحتمالش را با نگران

 :آورد

 مدارک دالرامو خواسته؟ یبه ازا ایبرد-

کند که مهران حس  یآنقدر برنده نگاهش م ریام

گسل وجود  ریجواب ام. کند یم دایبودن پ ایبرد

 :کند یمهران را فعال م

 هیبچه تر از اونه که بفهمه مرد  یلیخ ایبرد-

  .ده ینم گهید ییدارا هیپس گرفتن  یبرا شویدارا

را  نیتریداخل و راهنیپ نیبا انگشت روشن تر

و به  ردیگ یرد انگشتش را م ایبرد. دهد ینشان م

 یاندام راهنیپ کی. کند یمورد نظر نگاه م سیک

ـ : کند یخنده اش را کنترل شده رها م. رنگ دیسف

 ؟یانتخاب کن ینکرد دایاز اون روشن تر پ

آنقدر با  شبیاز د. دهد ینم تیشنود و اهم یم

 ،یحالش خوب است که پر از انرژ ایحضور برد

 الیبا دان یوقت شبید. کند یفقط کار خودش را م



مهمان خانه  دیکه حم یوقت قا  یدر خانه تنها بود، دق

قبول نکرده بود تا شب را در  ترایبود و م نینوش ی

. شده بود هجون بماند؛ زنگ خانه زد زیعز یخانه 

 یمقدمه  یرا با حضور ب الیدالرام و دان ییتنها

 . داده بود تیماه رییتغ ایبرد

 یپر انرژ یایبا وجود ظاهر نامعقولش، برد ایبرد

تا آخر شب گفته . و خوش اخالق قبل شده بود

خطابش کرده و  شیدرو الیدان. بودند دهیخند. بودند

 نیا جهیدنبالش کرده و نت یتراش شیر نیبعد با ماش

مشابه با  یبا چهره ا ایشده بود که امروز برد

دالرام داده  هب دیخر شنهادیچند ماه قبل، پ یایبرد

 .بود

 یو مجبورش م ردیگ یرا م ایبرد یبازو دالرام

با . مورد نظر قدم بردارد یکند تا به سمت مغازه 

 نیدهد و خودش را به دست ا یلبخند سر تکان م

 .سپارد یم یعروسک دوست داشتن

 یاتاق پرو م ی نهیبه خودش در آ ینگاه ایبرد

از  شتریب د،یسف راهنیبرخالف تصورش پ. اندازد



بدون آنکه نگاه از . دیآ یبه او م دیکه با یزیآن چ

 ... ـ دالرام:زند یخودش بردارد صدا م یرو

 ت،یشود و دالرام با رضا یاتاق پرو باز م در

ـ حاال : گذراند یظاهر او را از نظر م تیوضع

 ؟یکن یضرر نم یبهت ثابت شد به من اعتماد کن

 یدهد و با لحن یبا لبخند سرش را تکان م ایبرد

به نظرت منم بهت . ـ ثابت شد: دیگو یخاص م

ثابت  ای یکن یضرر نم یثابت کنم بهم اعتماد کن

 شده است؟

 ؟ یچ یعنیـ : پرسد یبا مکث م دالرام

به  ینگاه. کشد یلبش م یزبانش را رو ایبرد

ها را  یعسل نیچقدر ا. اندازد یچشمان منتظر او م

 .ادیچقدر ز. دوست دارد

 ؟یهمه تعجب کرد نیگفتم دالرام چرا ا یـ کل: 

 ییگو یکل نیدانند که پشت ا یهر دو خوب م و

 . از مفهوم است ییایدن



 ایدهد و دست برد ینشان نم یعکس العمل دالرام

 یـ م: ندینش یم راهنیپ یدکمه  نیباالتر یرو

 رون؟یب یریم ای یمون یخوام لباس عوض کنم م

به سمتش  یدر سکوت و متفکر نگاه آخر دالرام

 .شود یاندازد و کامل از اتاق خارج م یم

 یدالرام را رو یشلوار انتخاب یرنگ فیط فروشنده

 یدالرام تک تکشان را از نظر م. ندیچ یم زیم

 دیسف راهنیکند در ذهنش با پ یم یگذاند و سع

 یرنگ یشلوار دود یانگشتش را رو. تصور کند

  نیـ ا: دیگو یم نانیگذارد و با اطم یم

 ریدستش را ز کی. دو قدم از او فاصله دارد ایبرد

با . چانه مشت کرده و منتظر انتخاب او بوده است

دارد و اشاره  یبه جلو بر م یانتخاب او، قدم دنید

 چطوره؟ نیـ ا: کند یم یبه شلوار سرمه ا یا

که من انتخاب  ینیمطمئنم ا یدونم ول یاونو نم-

 .شهیم یعال دتیسف راهنیکردم با اون پ



ـ از : زند یبا آرامش در صورتش لبخند م ایبرد

 !؟یکجا مطمئن

ست  نیا دیبگو دیمطمئنا  نبا. کند یم یمکث دالرام

و دلش با آن  دهید ریام یلباس ها انیرنگ را در م

جواب  کی. دیدهد دروغ هم نگو یم حیترج. دهیلرز

هر چند که فروشنده به . است یخوب ی نهیگز یخنث

ـ : دهد یرا مخاطب قرار م ایرسد و برد یدادش م

 .کنم یم شنهادشیمنم پ هیانتخاب خانم عال

جوان  یبه فروشنده  نییاز باال به پا ینگاه ایبرد

اشتباه  یانتخاب ها یاهـ خانم ها هم گ: اندازد یم

 تیانتخابشون تثب نکهیقبل از ا نهیمهم ا. کنن یم

 .بشه متوجه بشن و نظرشونو عوض کنن

کند و دالرام با  یو گنگ نگاهش م جیگ فروشنده

 .ماند یاش م رهیکه از هم باز مانده خ ییلب ها

کند و با  یرا دست به دست م دیخر لکسینا ایبرد

اونجا  میـ بر: دهد یرا نشان م یچانه، مغازه ا

 کفش هاش چطوره؟ پیت مینیبب



نطقش با . کند یاش م یدر سکوت همراه دالرام

. کور و فکرش مشغول شده است ایبرد یها هیکنا

. همه در لفافه حرف زدن را دوست ندارد نیا

دهد رک و راست هر چه هست را  یم حیترج

 دیجد ی هیکنا کیهر بار با  نکهیا یبشنود به جا

پر شده  شیروزها نیهر چند که ا. شود زیسوپرا

 .گنگ و نا مفهوم یو حرف ها اقاتاست از اتف

تا اول دالرام  ستدیا یکنار م ایدر مغازه، برد یجلو

دالرام در سکوت قصد رد شدن از . وارد شود

 یم ایدست برد ریاس شیمقابلش را دارد که بازو

 .کند یسر بلند و به او نگاه م یسؤال. شود

 یپاساژ خلوت را از نظر م ،یچشم ریز ایبرد

 یصورت او نگه م کیصورتش را نزد. گذراند

صورت  یرا رو شیمردمک ها کهیدارد و در حال

 ویـ ناز کردن بلد بود: زند یچرخاند؛ لب م یاو م

 من خبر نداشتم ؟



 هیشب یزیچ. دهد یم یتکان شیبه لب ها دالرام

. ایـ ناز کردن کجا بود برد: ردیگ یلبخند شکل م

 !فکرم مشغوله

 ؟یاونوقت مشغول ک-

االن  ؟یـ مشغول ک: کشد یچهره در هم م دالرام

 یشد ینجوریتو چرا ا ؟یمشغول چ یبگ دینبا

 ا؟یبرد

 ؟یچه جور-

 ؟یدون یتو نم یعنی-

 .فهمم یمنم م یبگ-

 ییجا. دهد یهم فشار م یچشمانش را رو دالرام

حرف زدن  یبرا یاند؛ مکان مناسب ستادهیکه ا

لحن متفاوت  نیا فیبد نباشد تکل دیاما شا. ستین

جا مشخص  نیرا هم یمفهوم یجمله  نیا،ایبرد

از  زارمیکه من ب یدون یتو خوب م ایـ برد: کند

. منظورشو بهم برسونه هیبخواد با کنا یکس نکهیا



تو  دیلحن جد نیا. دنمیمن آدم رک حرف زدن و شن

 .کنه یم تیمنو اذ یادیداره ز

آنقدر که . کند یفکر م یدرون صورت او کم ایبرد

آرامش و  تیدر نها. ردیدرست بگ میبتواند تصم

 نیا ؟یشینم تیـ اگر رک بگم اذ: دیگو یشمرده م

 .کنه یکه منو نگران م هیزیچ

 کنار؟ دیبر شهیخانم م دیببخش-

 ایبرد. اندازد یبه پشت سرش م ینگاه دالرام

مغازه  یورود ریکشد تا از مس یاو را م یبازو

دالرام . پسر جوان باز کند یو راه را برا دیایکنار ب

را که  یو جمله ا ستدیا یبدون مقاومت کنار م

 :آورد یحاضر کرده؛ راحت بر زبان م

با  نیا. شمیبشم م تیاذ یزیچ دنیقراره با شن یوقت-

 .کنه یشدنم کم نم تیاز مقدار اذ دنیحرف شن هیکنا

گوشش  یدهد و الله  یسر تکان م دییبه تا ایبرد 

دوزد و  یم نینگاهش را به زم. کند یرا لمس م

تمام جمالت . گردد یواضح م یجمله  کیدنبال 



 نیعذاب دادن ا یاند؛ آنقدر برا حیواضح آنقدر وق

 یکدام راض چیاند که دلش به گفتن ه میدختر حج

 همکشد و باز  یلبش م یزبانش را رو. شود ینم

منتظر  یادینگاه دالرام ز. آورد ینگاهش را باال م

 .است

 یدورمون اون یآدما یهمه  شهیدالرام هم نیبب-

 نیکتریاز نزد یلیخ یحت. مینیب یکه ما م ستنین

هستن  یزیمتفاوت از اون چ یخودمون گاه یها

 .میکرد یکه سال ها باهاشون زندگ

ـ االن : دهدیخندد و سر تکان م یناباور م دالرام

 یواضح حرف زدنت بود؟ حواست هست دار نیا

 ؟یزیریبهم م شتریمنو ب

 :دیگو یعاجزانه م ایبرد

 .ستین نیقصدم ا-

 ای ایبرد. نهیحرف زدنت هم نجوریا ی جهینت یول-

کفش  هی. حرف نزن ایلطف کن درست حرف بزن 



و بعدم تو سکوت بر  مید یانجامش م. مونده دنیخر

 !میگرد یم

عرق  سیخ. کشد یبه پشت گردنش م یدست ایبرد

 !شود؟ یهمه گرم م نیهم ا بهشتیارد. سرد است

که تو  نهیدالرام من واضح حرف زدم مهم ا نیبب-

 نه ؟ ای یریوضوح کالممو بگ یبخوا

 ینگاهش رنگ ب. اندازد یشانه باال م کی دالرام

تونم وضوح  یـ تو فرض کن من نم: دارد یرنگ

 .ستیحد ن نیدر اتوانم . رمیکالم تو رو بگ

خواهش . ـ تلخ نشو دالرام: خندد یکالفه م ایبرد

 کنم یم

دهد و باز هم  یخواهش نم نیبه ا یجواب دالرام

 نیا ریز ایبرد. کند یمنتظر و سخت، نگاهش م

 یدستش را باال م کیکف . آورد ینگاه سخت کم م

 :آورد یآورد و چند بار سرش را فرود م

 یخوا یکه تو م یاونجور. گمیواضح م. یاک-

 .گمیم



. زند یاضطرابش را با تمام وجود پس م دالرام

عرق کرده؛ مهم  شیکه کف دست ها ستیمهم ن

ببرد و  یآشوب پ نیبه وجود ا دینبا ایکه برد نستیا

 .کند داینگفتن پ یبرا یبهانه ا

 یاز اخالق ها یخب من و تو بهتر از هر کس-

  میدون یعمو م

پس موضوع . شود یدالرام نامحسوس آزاد م نفس

 یدیاما چرا او؟ پدرش کار جد. است دیبحث حم

از گفتن هراس دارد؟ که لفافه  ایکرده است که برد

را انتخاب کرده است؟نگران نشدن ممکن  ییگو

 .ستین

که  میدار یگذشته ا هیما آدما  یخب همه ...خب-

 ازش با خبر باشه یکس میخوش نداشته باش دیشا

 ...اما

 یادامه . کند یمکث و دالرام نفس حبس م ایبرد

کف دستش را ! باشد ندیتواند خوشا یاما نم نیا

اش عذاب  یسیخ. کشد یبهاره اش م یمانتو یرو



ـ اما : دهد یهمچنان ادامه م ایبرد. آور شده است

 تیکه فقط خودشو اذ ستین یزیعمو چ یگذشته 

 ...تو گذشته افتاده  ییاتفاق ها هی یعنی. کنه

 کرده؟ کاریبابام چ-

شود که  یباعث م ینگران و هشدار یجمله  نیهم

حرف بزند  دیبا. کند تیرا رعا اطیجانب احت ایبرد

 :را نابود کند ختهیدختر بهم ر نیاما نه آنقدر که ا

 یکار اشتباه هیگذشته اش  یخب ظاهرا عمو تو-

 ینم یلیمنم مثل تو از چند و چون کارش خ. کرده

بزرگتره از  یلیدونم که اشتباهش خ یدونم فقط م

 !اون طرف ببخشنش یکه خانواده  هیاون

از  یحاال مثل ماه. خورد یدالرام بهم م یها لب

به حرف  ایبرد دهیبه آب رس. ستیآب دور مانده ن

دلش در  ایبرد. از آب است نه هوا یآمده اما نه خبر

 یرا م ختهیموجود ناز و بهم ر نیا دنیآغوش کش

است نه دالرام  شیجا نجایکه نه ا فیح. خواهد

 یو ب لیلبا د یکینزد نیبار ا ریاست که ز یآدم



دالرام  یلب ها انیباالخره اصوات از م. برود لیدل

پول  ا؟یکرده برد کاریمن چ یـ بابا: شوند یم دیتول

 ؟ دهیرو باال کش یکس

 کیسوال  نیخواهد جواب ا یچقدر دلش م ایبرد

خواهد تمام کرده  یچقدر دلش م. محکم باشد یآره 

 فیح. ختم شود یمال یها انتیبه خ شیعمو یها

اما جواب دالرام را آن طور که .فیح. شود یکه نم

گفتن کار او  کبارهی. دهد یخواهد؛ م یدلش م

 .ستین

هر . دهیرو باال کش یـ آره دالرام ظاهرا پول کس: 

 .هیچ هیدونم قض یچند که منم کامل نم

 یاش باال م یشانیفشار دادن پ تیدالرام به ن دست

 :شود یم ایدست برد ریمچش، اس. دیآ

 .دالرام ستین نیهمش هم-

که  ستیآنقدر محکم ن شیپا ریز نیکند زم یم حس

قصد  شیزانوها دیشا ایکند و  نانیبتواند به آن اطم

کند تا حفظ  یتمام تالشش را م. خم شدن دارند



وحشتناک را هم  یخبر یجمله  نیتا ا. ظاهر کند

به . بدهد ییخودنما یبشنود و بعد به ضعفش اجازه 

ند که چشمان یب یماند و نم یم رهیخ ایبرد یلب ها

 :شود یپر از ترس م ایبرد

 ریام-

 یبه تکاپو افتادن تمام اعضا یکلمه برا کی نیهم

 یقبل برا یکه از لحظات یخون. است یبدنش کاف

 یزند و قلب یکردن سرعت گرفته قل م دایپ انیجر

 ریـ ام: به راه انداخته است یکه تپش ندارد،سونام

 ؟یچ

صدا،  نیحاضر است قسم بخورد ا. ستین خودش

بر  هیو با تک ندیب یم ایبرد. ستیخودش ن یصدا

 یحرفش را کامل م کباری ونیمرگ و ش یجمله 

 :کند

ات باب یاز اون گذشته  ییزایچ هی ییجورا هی ریام-

 .دونه یم



است که  یدرست فیتعر قایدق نیا. ردیمیم دالرام

و  ستادهیا نجایحتما مرده است که ا. حال االنش دارد

 ریراحت در مورد ام نقدریا ایدهد که برد یاجازه م

. رود یم شیقلبش پ کیدستش تا نزد. حرف بزند

دهانش خشک است و او مذبوحانه قصد فرو دادن 

ان شدن به ینما یحاال ضعفش برا. بزاقش را دارد

 یتوانش م نیبا آخر. ندارد یاجیاو احت یاجاز 

رو  ییکذا دیخر نیا میـ اگه حرفات تمومه بر: دیگو

 میتموم کن

. گردد ینگران جزء به جزء صورت او را م ایبرد

. نگران است یواقع یو به معن ندیب یحال او را م

است  یزیچ نیا. ستین مانیهر چند که از گفتن پش

که  یزیچ. گفت یزود به دالرام م ای رید دیکه با

 یسوال چیاست که دالرام ه نیجالب است ا شیبرا

شتر ینخواست که ب. نکرد چشیسوال پ. دینپرس

اعتماد دارد که حرف او  ریانگار آنقدر به ام. بداند

بت  یزیچ چیانگار ه. ندارد یو ارزش تیماه چیه

 یهمه . شکند یرا در نظر دالرام نم ریوجود ام



 یگذارد و نگران م یبعد م یافکار را برا نیا

 دالرام؟ یـ تو خوب: پرسد

از . دیرس یکلمه طنز به نظر م نیا یکم خوب؟

 یکه چارلر ییاز همان ها. درام یها یهمان کمد

کرد و بغض و لبخند را  یم ییبا آن هنر نما نیچاپل

 کیپدرش  نکهیمطمئنا ا. کرد یم بیبا هم ترک

 یداشت و به گفته  یاخالق ریگنگ و غ یگذشته 

 جهیتتوانست ن یآن بود نم انیهم در جر ریام ایبرد

 یکند اما م یجان م. مثل خوب بودن داشته باشد یا

لحظه منو تنها  هی شهیم. ایـ من خوبم برد: دیگو

 ؟یبذار

 چرا؟-

 شه؟یم-

 کی هیپرسد که شب یم دیکلمه را با تأک نیا آنقدر

 .یاست تا پرسش یامر یجمله 

هم  یو چشمان را رو ردیگ یم یقینفس عم ایبرد

 فهمم یـ م: دهد یفشار م



بخدا اگر ». خواهد قهقه بزند یدلش م دالرام

. ماند یآن منتظر م یو به جا دیگو ینم« !یبفهم

به  نیسنگ یگذرد و با قدم ها یاز کنارش م ایبرد

 .رود یداخل مغازه م

 لش،یموبا یلرزان دالرام به دنبال گوش یها دست

 ینهال تنها شماره ا یشماره . گردد یرا م فشیک

 یگوش یروزها منتظر افتادنش رو نیاست که ا

 یتماس که برقرار م. ردیگ یشماره را م. اش است

دهد و بدون  یسرعت م کشیشود به سالم و عل

محسنت  ییـ از دا: پرسد یکردن عجله اش م یمخف

 چه خبر ؟

 .قراره فردا اطالعاتو بهم بده نکهیخبر ا... اووم-

بندد و به ساعت  یچشمانش را با درد م دالرام

 ندیایبه فردا کش ب دنیکه قرار است تا رس ییها

 .کند یفکر م

حلقه  نیاول. کشد یم ازهایپ یرا محکم رو چاقو

و او نا آرام باز  ردیگ یتخته قرار م یشده رو ادجیا



 ازیبوده که پ نیا تشین. دهد یهم کارش را ادامه م

قطعات کوچک و بزرگ  نیاما ا. خرد کند ینیرا نگ

سرش را . نیاست اال نگ هیشب یزیبه هر چ ازیپ

 خاموش یچرخاند و به صفحه  یشانه م یرو

قرار است روشن  یک. اندازد یم یاش نظر یگوش

 یفضا را پر کند؟ نهال نم شیشود و آهنگ آشنا

همه او  نیتاب است که ا یب دنیشن یداند که او برا

 یگذارد؟ لبش را به دندان م یم یخبر یرا در ب

 یسوزش لبش، انگشتش با درد یاما به جا ردیگ

که  یقدرت مچاقو را با تما. افتد یبه سوزش م دیشد

 یها به کار برده؛ رو ازیخرد کردن پ یبرا

 یجار یکه به جا یخون نیانگشتش فشرده است و ا

عملکردش  نیزند؛ محصول هم یشدن، فواره م

 .است

 یها را م ازیپ یدرشت خون رو یها قطره

 یرا نگه م دهیبر ی هیدالرام محکم ناح. پوشانند

. رود یم ییدارد و با سرعت به سمت ظرفشو

هال کوچک خانه  انیرا از م الیدان الیخ یب یصدا



آماده . کارخونه رمیـ دالرام من دارم م: شنود یم

 ؟یا

کند تا  یکشد و تالش م یدرد چهره در هم م از

 !امیـ نه من امروز نم: حالش را نشان ندهد شیصدا

 چرا خانم مهندس؟ -

 یمهندس در مرز جنون نم کیچون » دیبگو دیبا

فردا ـ : دیگو یاما م« .داشته باشد ییتواند کارا

 .الیامتحان دارم دان

: شنود یخانه م یرا از سمت راهرو الیدان یصدا

 پس من رفتم یـ اک

به سالمت اما تنها  دیزند تا بگو یلب م دالرام

 یآ کیشود؛  یآزاد م شیلب ها انیکه از م یزیچ

از حال  ابتیرا به ن یآ نیا. آرام اما از ته دل است

 یدارد که باعث و بان یتیچه اهم. دیگو یبد دلش م

 .انگشتش است یدگیآن بر

و  ندینش یم نیزم یرو. چرخد یم شیدر جا آرام

 یخانه م یمیو قد دیسف یها نتیاش را به کاب هیتک



 نتیو به کاب ردیگ یسرش را به سمت باال م. دهد

 شیکه راه گلو یگلوله ا. زند یم هیپشت سرش تک

ـ : زند یو لب م ردیگ یم دهیرا سد کرده را ناد

و  نزنگ بز! نهال تو رو به اون خدا زنگ بزن

بغض  نیبذار ا. رونیبرزخ بکش ب نیمنو از ا

دستم آزاد بشه نه پاره  دنیفقط به خاطر بر یلعنت

 .شدن دلم

با او سر . گذرد یم رید. گذرد یدر سکوت م زمان

اوست و چشمان بسته و . گذرد یلج برداشته که نم

نوز هم محتاج پشت دادن، ه هیتک یکه برا یسر

 نیدر ع لشیزنگ موبا یصدا. سرش است

. پرد یاز جا م. رسد یبه گوشش م یناباور

انگشتش را نگه  یرو دیکند که با یفراموش م

 ینام نهال رو. کند یپرواز م یبه سمت گوش. دارد

فقط . ستیهنوز هم در باورش ن یگوش یصفحه 

را  قتیاست تا حق یچند لحظه؛ چند لحظه زمان باق

تمام سو تفاهم ها خط بخورد و او با . بداند

به . پرواز کند ریو آرامش به سمت ام یشرمندگ



را کم داشته؛  ریکه ام ییروزها نیتمام ا یازا

 .پرواز کند

 جانم نهال ؟-

 دیچرا مکث کرده؟ با. کند یبا مکث سالم م نهال

 نشانه؟ کیرا زنگ خطر بداند؟  نیا

 یم یدهد و سع یمسالم نهال را با عجله  جواب

جواب نهال بگذارد؛ نه  یکند تمرکزش را فقط رو

 .یگریهر فکر باطل د

 !دالرام محسن زنگ زد-

 !خب؟-

 دیشا ایتعجب و  ینهال هم کم یکند صدا یم حس

کند که اشتباه  یم نیبه خودش تلق. دارد یناباور

 .کند یحس م

 یشناسنامه ا یاطالعات محسن با توجه به شماره -

 ... نهیا یآقا داد نیکه از ا



دهد که  یبزاقش را آن قدر محکم قورت م دالرام

 ریـ ام: دیگو ینهال شمرده م. دیآ یبه درد م شیگلو

 یلیفام. متولد تهران. میپسر سبحان و مر ینینائ

به در  شیکه چند سال پ هیآقا، ابطح نیا یاصل

 ...آقا  نیا. خواست مادرش عوض شده

 یبرا یاما دالرام قصد دیگو یهنوز هم م نهال

. شود یباورش نم. دهیشن دیآنقدر که با. ندارد دنیشن

باشد جز آنچه که  یزیچ رینه امکان ندارد ام

اما اگر امکان ندارد؛ . خودش را به دالرام شناسانده

به واژه به  نیا ؟یابطح د؟یگو یاطالعات چه م نیا

سوال  یجا ایدن یتمام عالمت سؤال ها یاندازه 

او پسر سبحان باشد و  دیچرا با ؟یچرا ابطح . دارد

 ریکردن پسر سبحان؟ چرا ام دایپدرش در به در پ

در  ایکند؟ چرا برد یمعرف دیخودش را به حم دینبا

 چرا؟ چرا؟ چرا؟. دهد یهشدار م ریمورد  ام

چشمانش درخت تنومند . افتد یبه دوران م سرش

آشپزخانه بخار  ی شهیش. ندیب یرا تار م اطیوسط ح

 را از دست داده؟ دشیاو د ایگرفته ؟ 



دالرام االن  گمیـ م: زند یهنوز هم حرف م نهال

 یدونست یتو نم. اومده شیخود من سوال پ یبرا

در  یچ یداره؟ اصال برا گهید یلیفام هی ریام

 یجا هینکنه طرف  ؟یموردش اطالعات جمع کرد

 ه؟یاسیس یلنگه؟ فرار یکارش م

زبانش را . شود یدالرام کنار بدنش مشت م دست

من ! دونم نهال یـ نم: دهد یتکان م یبه سخت

 .دونم ینم یچیه

 یـ تو خوب: رسد ینهال نگران به گوشش م یصدا

 دالرام؟

 نیا. به حال خودش قهقهه بزند دیبا. زند یم لبخند

 یم یحال و روز مضحکش کم کار یلبخندها برا

کند و بدون نگاه  یخوبم نثار نهال م کی. کنند

. کند یتماس را قطع م یگوش ،یکردن به صفحه 

 ریـ ام: زند یآورد و لب م یم نییرا پا یگوش

 ؟یهست یتو ک یابطح



دست مشت شده . مقابلش همچنان تار است ریتصاو

دالرام بدون توان سر . حس شده است یاش کامل ب

، قطره خون. کند یچرخاند وبه دستش نگاه م یم

 یم شیپا ریز یفرش الک یقطره از دستش رو

 کیـ چرا نزد: زند یو باز هم لب م ندیب یم. زدیر

 ؟یمن شد

خون ها  یرا رو شیپا.  خورد یم یتکان شیجا در

جان، به سمت در  یب یگذارد و با قدم ها یم

 دیبا. ندیتواند آرام بنش ینم. رود یآشپزخانه م

 .کند یکار شینوا یدل ب یبرا دیبا. کند یکار

**** 

خارج از  وانیل وارهیبهم خوردن قاشق به د یصدا

خودش را کنترل . تحمل اعصابش است یآستانه 

زن عمو من به شربت قند پر از » دیکند تا نگو یم

جات باال  ینیریش نیفشارم با ا. ندارم اجیگالب احت

 «.فقط حرف بزن د،یآ ینم



 یوقت. به گفتن ندارد یاما انگار عجله ا نرگس

بود  دهیحضور دالرام را سر زده؛ در خانه اش د

 نیمادر؟ ا یشد یـ تو چ: بود دهیفقط نگران پرس

 ؟ییچه رنگ و رو

دو سؤال، تنها دست  نیجواب به ا یدالرام به جا و

ـ : نرگس را گرفته و با خواهش به حرف آمده بود

 .میبا هم حرف بزن دیبا. من خوبم زن عمو

روزها محور  نیا. بود در مورد چه دهینپرس نرگس

. مجدها در نظرش مشخص بود یصحبت ها

ـ : بود نیبود ا دهیکه به نظرش رس یجمله ا نیبهتر

منم برم تا  نیتو برو بش. میزن یباشه حرف م

 .آشپزخونه و برگردم

رفتن اما  نیخواهد به ا یدلش اعتراض م دالرام

 یکاناپه رها م یکند و خودش را رو یسکوت م

آشفته بازار ذهنش  نیسکوت بتواند ا یکم دیشا. کند

 .کند یکاوریرا ر



را به سمتش  وانیو ل ندینش یکنارش م قایدق نرگس

رنگ به رو . قربونت برم من ریـ بگ:ردیگ یم

 .یندار

. ردیگ یرا م وانیکند و ل یمقاومت نم دالرام

تر به خواسته اش  عیکه سر نیا یرا برا نکاریا

 یرا م نیریش یادیاز شربت ز یقلپ. کند یبرسد؛ م

ـ : دهد یحالتش را به نرگس م یخورد و چشمان ب

 زن عمو؟

صورت شکسته اش در . کند یسر بلند م نرگس

 ـ بپرس مادر: ردیگ یمقابل صورت دالرام قرار م

 ؟ گهید دیگ یـ راستشو م: دیگو یعجز م با

تواند  یداند نم یکه م ستینگران سؤال ها نرگس

 نیدالرام و ا یمقدمه  یجا بودن ب نیا. باشد یعاد

که  یحدس یاست برا یخوب نانیحال و روز اطم

دروغ  گهیدم اما د یـ هر جا نتونم جواب نم: زندیم

 .گفتن از سن و سال من گذشته



 شیدر کنار پا ییبه جا. دهد یسر تکان م دالرام

ـ : کند  یخودش زمزمه م یشود و برا یم رهیخ

 .خوبه

. کند یدرون ذهنش فکر م یبه سؤال ها بیترت به

 یاست؟ از کدام آدم ناخوانا تیکدام در اولو

... ریاز ام ای ا؟یاز برد د؟یاطرافش بپرسد؟ از حم

 !؟یابطح

گذارد و  یم زیم یرا رو وانیل. زند یم یپوزخند

نرگس . کند یلب ترک خورده اش را با زبان تر م

 .همچنان منتظر است

من، عمو حامد و  یبابا نیب یزن عمو چه ارتباط-

 بودن ؟ قیهست؟ اونا واقعا با هم رف یسبحان ابطح

سوال  نیمنتظر هم قایدق. زند یآرام پلک م نرگس

 نیحاال نوبت به به ا دیو حم ایبعد از برد. بوده است

: و از گذشته بپرسد دیایدختر است که به سراغش ب

 شیسال پ یلیبه خ دیجواب سؤالت با یـ خب برا



اون موقع ها که هنوز نه من زن حامد بودم؛ . برم

 .دیزن حم امرزیخدا ب ینه فاطمه 

صورت  یدالرام مشتاقانه و بدون صبر رو چشمان

دارد که نرگس به  دیام. چرخد ینرگس دور م

 .کلماتش سرعت بدهد

کرد با  فیمن تعر یکه حامد برا یـ اونجور: 

حامد و . تره بار آشنا شده بود دونیم یسبحان تو

پسر  دنید یکردن و سبحان برا یاونجا کار م دیحم

 هیسبحان صاحب و وارث . اومده یاونجا م شییدا

بازار تهران  یتو یبزرگ فرش فروش یحجره 

سه  نیشروع رفاقت ا شهیرفت و آمدا م نیا. بوده

 طیمح رونیبه بکه رفاقتشون کم کم  قیسه تا رف. تا

 یو بر م یسرباز رهیحامد م. شه یم دهیکار هم کش

سبحان دست هر دوتاشونو . شهیمعاف م دیحم. گرده

هر دوتاشون . کنه یبند م قشیرف یکارخونه  یتو

خب . دو تا بخش متفاوت یحساب دار اما تو شنیم

 . هارزش داشت یلیاون موقع خ پلمیمدرک د



 یدالرام برا لیبه تما. ردیگ یم ینفس نرگس

ـ : دهد یزند و ادامه م یم یلبخند خسته ا دن،یشن

 ادیکنه و بعد حامد م یازدواج م میسبحان با مر

که  میما تازه ازدواج  کرده بود. من یخواستگار

 .ادیم ایپسر سبحان به دن ریام

. شود یکاناپه مشت م یدالرام کنار بدنش رو دست

به قسمت  .دیاست که با دهیرس ییداستان به آن جا

 .یابطح ریام! ینینائ ریام. دار ریام

بود  یکش مکش با دختر ریاون روزا بابات درگ-

 .خواست یکه خاطرشو م

دهد؛ انگار از  یسرش را به رو به رو م نرگس

در مقابل نگاه معصوم دالرام شرم  نیگفتن نام نوش

دوم بوده  یفاطمه  شیبرا شهیدالرام هم. دارد

 .زیو عز یبه همان شدت دوست داشتن. است

. رفت یازدواج نم نیبار ا ریز نینوش یبابا-

تونست تو  یداشت و نم یاسیخودش مشکل س

. هم با خودش ببره نویخواست نوش یم. بمونه رانیا



دخترش  یرو در حد و اندازه  دیاز اون حم ریغ

صاحب  هیدخترش دنبال  یاون برا. دونست ینم

 .بود منصب

منفجر  کیبه  کیمدفون  وجود دالرام  یها نیم

بداند اما انگار قرار  ریآمده بود تا از ام. شوند یم

 یپوزخندش پررنگ تر م. بداند شتریب یلیاست خ

 !است امروز یمنیچه روز خوش . شود

از اون کش مکش ها بگم فقط  یلیخوام خ ینم-

آخر حرف خودشو به  نینوش یبگم که بابا خوامیم

بهم  دیحم. نشوند و دخترشو برداشت و برد یکرس

 یکه ما تصور م یزیاز اون چ شتریب یلیخ. ختیر

که  یتنها کس. حامد نگران تنها برادرش بود. میکرد

 .براش مونده بود

ـ خدا کنه فاطمه از : کشد یبا افسوس آه م نرگس

که اونو  میما بود! من و حامد بگذره راتیسر تقص

با وجود  میکرد یفکر م. میداد شنهادیپ دیبه حم

 نویکم کم نوش دیفاطمه حم یبه خوب یدختر



. میاشتباه کرد. یبه زندگ دهیکنه و دل م یفراموش م

 .میاشتباه کرد یلیخ

 یدست نرگس رو. بندد یاز درد چشم م دالرام

 شیصدا. ندینش یدالرام م یدست مشت شده 

 کنم دالرام؟ یم تتیـ دارم اذ: نگران است

ارتعاش  یکه کم ییبا چشمان بسته و صدا دالرام

زن عمو هنوز من جواب  دیـ بگ: دیگو یدارد م

 .سوال هامو نگرفتم

درام گوش  یگذشته  نیا یچشمان بسته به ادامه  با

 :کند یم

بزرگ  کمی ریام. گذشت یجور نیهم یچند سال هی-

 کیکوچ یلیخ الیدان. رو داشتم ایشده بود و من برد

 یطیشرا یاونم تو. بود که مامانت تو رو حامله شد

نبود که  یهنوز هم اون جور دیکه روابطش با حم

 ریهنوزم درگ. دید یفاطمه رو اصال نم د،یحم. دیبا

 .عشق قبلش بود



گلو پاره کند و . خواهد هوار بزند یدلش م دالرام

 یرا نم اتیجزئ نیا دنیزن عمو من شن» دیبگو

بابا مامانم  نکهیاز ا دیاز آنکه با شتریمن ب. خواهم

 یصدا یب یها هیگر. دانم یگرفت م یم دهیرا ناد

تو از روابط . ام دهیاز همه من  د شتریمامانم را ب

 یو نم دیبگوخواهد  یدلش م« .سه دوست بگو

خود . دهد نرگس کامل حرف بزند یاجازه م. دیگو

 .است ریاجتناب ناپذ یگاه یآزار

 دمینفهم قیدق. ختیبهم ر یچ ـ همون روزا همه: 

اومده  شیپ یکارخونه مشکل یشد اما انگار تو یچ

حامد . بود ختهیبود که حال هر سه تا مردو بهم ر

. من درد و دل کنه ینبود که برا یوقت مرد چیه

حرفش تو دل خودش بود و من فقط زن تو  شهیهم

 مونهنوز اوضاع سر و سا. قشیخونش بودم؛ نه رف

تصادف  هی یتو. گفتن سبحان مرده نگرفته بود که

باور . میهمه مون شوکه بود. پرت شده بود ته دره

 . نبود یکردن



 یم نهیس انینفسش در م. کند یچشم باز م دالرام

ته دره . سبحان مرده بود. شود یاما آزاد نم چدیپ

 ریاما ام. بود ریام یگفته ها نیع نیا. پرت شده بود

تصادف از  نیگفته بود ا. هم گفته بود یگرید زیچ

ـ : کشد یبا عجله خودش را جلو م. عمد بوده است

 بهش زده بود؟ یک

 یاز خدا ب هی. دونه ینم قیکس دق چیه. دونم ینم-

 .خبر زد بهشون در رفت

 نیزن عمو هم ا یعنی. زند یخشکش م دالرام

داند؟ بزاق دهانش را  یاتفاق م کیتصادف را 

 دیـ شما مطمئن: پرسد یم اطیبا احت دهد و یقورت م

 بود؟ یاون تصادف اتفاق

 یم شتریدست دالرام ب یفشار دستش را رو نرگس

 یچیسبحان به ه ی هیقض یـ دالرام من تو: کند

. اطالع ندارم قیدق یچیچون از ه. ندارم نانیاطم

. نبود که حرفشو به من بزنه یگفتم که حامد مرد

چه برسه به . حالش خوب بود و سر حال یوقت یحت

مرگ . مرغ سر کنده نیاون روزا که شده بود ع



نبود که بتونه  یزیشکل چ نیسبحان اونم به ا

. داغون بود میمر یاز طرف. ادیباهاش راحت کنار ب

که  دمیفهم یم.کرد یم یتاب یبود و ب کیکوچ ریام

تر  ختهیو هر بار بهم ر میسراغ مر رهیم ادیحامد ز

رفت و آمدا و اوضاع  نیا یتو. گرده یاز قبل بر م

 میمر. شد رکمدا یسر هیدر هم و برهم حرف از 

مرگ  هیبود که ثابت کنه مرگ سبحان  نیدنبال ا

 نیسبحان از ا. تصادف نبوده هی ی جهیو نت یعاد

 یو به شدت مخالفت م ختیر یبهم م میحرف مر

که  ادستیمیحرفش وا یبا التماس پا میکرد و مر

 .حامد کمکش کنه

 یهضم شدن. را باور ندارد شیها دهیشن دالرام

خواهد تا به مفهموم تک تکشان  یزمان م. ستندین

 یـ بعدش چ: کامل گوش کند دیاول با یول. فکر کند

 شد؟

ـ : کند یو نجوا م ردیگ یم یقینفس عم نرگس

 ...بعدش 



 میـ بعدش مر: دهد یکند و ادامه م یمکث م یکم

 یو ب عیاونقدر سر. کایبا پدر و مادرش رفت آمر

بعدها . سر و صدا رفت که من مدت ها شوکه بودم

و  رانیسرو صدا اومده ا یکه چند سال بعد ب دمیفهم

 .داشته یظاهرا کار ادار. کایباز رفته امر

 یفکر م یلیفام رییتغ ی نهیبالفاصله به گز دالرام

 یـ تو: دهد یکند و دوباره توجهش را به نرگس م

با حامد در ارتباط  یتلفن شیکماب میاون چند سال مر

ارتباط ها  نیکه حامد زنده بود ا یسال آخر.بود

 امرزیحامد خدا ب نکهیچند هفته قبل از ا. شد شتریب

از همون مدارک  فبه رحمت خدا بره دوباره حر

 میکه مر یظاهرا حامد قرار بود اون مدارک. شد

کرده  یگرفتنش التماس م یزمان مرگ سبحان برا

قرار  انیجر یمنم تو نباریا. برگردونه میبه مر

 لیتحو میدونستم که قراره مدارکو به مر یم. گرفتم

 دمیمدارک از حامد پرس یدر مورد محتوا. بده

کس  چیکرد که ه دیبهم نداد فقط تأک یجواب درست

. دیمساله با خبر بشه مخصوصا حم نیاز ا دینبا



داشت و حامد  رانویبرگشتن به ا یبرنامه  میمر

حامد  نکهیتا ا. ختیر یبهم م شتریروز به روز ب

 ...خواب سنگ کوب کرد و یتو

 

حد  نیتا آخر. دالرام در حال پاره شدند یها پلک

در حال  شیها رگیممکن از هم باز شده اند و مو

 دیچرا حامد سفارش کرده که حم. شدن هستند دهیکش

 رک بداند؟ واقعا چرا؟در مورد مدا یزیچ دینبا

دست  یدستش را محکم رو کینرگس کف  

فرستد و  یم یلب صلوات ریز. کشد یم گرشید

 . کند یشروع به خواندن فاتحه م

. کند یم ضیاست که شوهرش را مستف مشخص

 یفاتحه خوان نیتمام شدن ا یبرا یدالرام صبر

. زند یرا پشت گوش م شیموها یعصب. ندارد

در گذشته پررنگ تر  دیظاهرا  نقش کم رنگ حم

 :کالم نرگس است انیاست که در م یزیاز چ



سبحان به اون شکل  یبابام وقت. زن عمو بابام -

اونم به قدر عمو . داشت یفوت کرد چه عکس العمل

 شد؟ تیاذ

 یانگار ذهنش را برا. شود ینرگس متفکر م نگاه

ـ اون : کند یمو رو  ریسوال ز نیجواب دادن به ا

دونم اون  ینم. ستین ادمیرو تو  دیحم یلیروزا خ

 یول. ده ینم یاریمن  یحافظه  ایکمرنگ شده بود 

 یسبحان کم کس. شده باشه تیاذ دیاونم با عتایطب

 نیا یرو برا یمردونگ. کم رفاقت نکرده بود. نبود

 یهر دوشون خوب م. دو تا برادر تموم کرده بود

 .ونشنیدونستند که چقدر مد

آن . چرا به دنبال دارد ایدن کیجواب نرگس،  نیا

کمک خواستن  یبرا میوقت مر چیچرا ه نکهیهم ا

است؟  امدهین دیکردن مدارک به سراغ حم دایو پ

است اما خودش را به عنوان  رانیا ریچرا االن ام

با  دیکند؟ چرا با ینم یمعرف دیپسر سبحان به حم

 شپدر یمیمستعار در کنار دوست صم یلیفام

 باشد؟



 یآورد و رو یکف هر دو دستش را باال م دالرام

 لیتکم تیظرف امیمغزش پ. گذرد یم شیگاه ها جیگ

نشده  لیدالرام تکم یدهد و هنوز سوال ها یرا م

 .دنیبه جنون رس. شدن است وانهیدر حال د. است

هنوز  ؟یختیبهم ر ینجوریتو چته مادر من؟ چرا ا-

 !یدیپرس یچ یسواال رو برا نیدونم ا یهم من نم

. گذارد یجواب م یسوال ها را ب نیهر سه ا دالرام

 دیبا. خودش عجله دارد یگرفتن جواب ها یبرا

ـ االن اون : زدیبهم بر شتریاگر ب یبداند حت شتریب

 د؟یدون یشده؟ شما م یچ فشیمدارک کجاست؟ تکل

واقعا ! یچیـ ه: دهد یمتأسف سر تکان م نرگس

حامد تا . کردم دایگشتم کمتر پ یچمن هر ! یچیه

 .مدارک به من نگفت یاز جا یزیزنده بود چ

 یتمام فشار. دالرام رنگ خون گرفته است چشمان

گذاشته  شیبه معرض نما یسرخ نیبا ا شیکه رو

 .شده



هست  یهنوزم کس. دیـ پس هنوزم دنبال مدارک: 

 مدارکه درسته؟ الیکه دن میاز مر ریغ

 دینبا. جواب بدهد دینبا. ندک یفقط نگاهش م نرگس

همان . امانت است ششیحرف او پ. دیبگو ریاز ام

سکوت را با  نیدالرام ا. دیدروغ بگو دیطور که نبا

و  هیخودش تجز ی وهیبه ش. ندینش یدقت به تماشا م

ـ پسر سبحان : دیگو یکند و شمرده م یم لیتحل

 درسته؟  رانهیا

 .کند یباز هم نگاهش م نرگس

 نه ؟ دیپرس یازتون م نویهم نجایروز ابابا اون -

 یو دالرام رو گذاردیهم م یچشم رو نرگس

ازتون  یابطح ریـ ام: کند یم یحرفش پا فشار

همون طور که . دینگ یزیخواسته که از بودنش چ

عمو ازتون خواسته بود در مورد مدارک  یروز هی

 .دینزن یحرف

. کند یمستاصل نگاهش م. کند یچشم باز م نرگش

 !د؟یدختر چه بگو نیبه ا



. دهد یدهان فشار م یچهار انگشتش را رو دالرام

. کند ینگاهش را در سر تا سر خانه، در به در م

همه اطالعات  نیبا ا. کننده است جیگ زیچقدر هم چ

 !ندشان؟یپراکنده چه کند؟ چطور کنار هم بچ

 نیآورد و برجسته تر یم نییپا یرا کم سرش

 ریـ اما چرا زن عمو؟ چرا ام: پرسد یسوالش را م

بابا و عمو  نکهیبخواد شناخته بشه؟ مگه نه ا دینبا

 ؟ گهید لیاسم فام هیپدرشن؟ چرا با  ونیمد

 یبرا. اندازد یچراها نرگس را هم به تکاپو م نیا

با گذشته و  ایبرد یریدرگ. سوال است زیاو همه چ

 یلیبودن پسر سبحان با فام. دشیو جد بیرفتار عج

با آن همه  دیحضور حم. حضور ناشناسش. متفاوت

 یو سوال و جواب در مورد خانواده  یآشفتگ

 ینیئشدن تنها نا یسبحان  و از همه مهمتر ابطح

شوکه  ریکه در برخورد اول با ام یزیچ. مانده یباق

 . اش کرده بود

ندانستن  یآورد و به معن یدستش را باال م نرگس

 نیـ دالرام تمام ا: چرخاند یدر مقابل صورتش م



 نیمنم مثل تو در هم. منم هست یتو، سواال یسواال

االن . زد یاون موقع حامد حرف نم. دونم یحد م

بفهمه االنم  دیحم خواستیاون موقع حامد نم. ایبرد

 یبرا  میاون موقع از اون همه التماس مر! ریام

گرفتن مدارک در عجب بودم االن از پشتکار 

 .ام منم مثل تو پر از سوالمدالر. پسرش

هم  یچشمانش را رو «دمیفهم »یبه معن دالرام

نگفته هم مشخص . دهد یفشار و سرش را تکان م

 .است اطالعات نرگس چقدر پراکنده و ناقص است

است که در فضا معلق  یحسش حس فضانورد قایدق

 رشیمس. ستیدست خودش ن ارشیاخت. است

قدم گذاشتن به  یبرا یراه دیبا. ستیمشخص ن

 . کند دایناشناس پ یا ارهیس

 یلحظه ا یچشمانش برا. شود یجا بلند م از

کند و شالش  یتعادلش را حفظ م. رود یم یاهیس

 .کشد یسر م یشانه رو یرا از رو

 .نیبش ریحال و روزت بگ نیمادر با ا یریکجا م-



 برم دیـ با: زند یشود و کوله اش را چنگ م یم خم

 .نگران است. شود یمهم بلند  نرگس

 !رهیخونه دلم هزار راه م ینرو تا برس ینجوریـ ا:

 واقعا قرار است خانه برود؟ خانه؟

اندازد و دستش را بند آن  یشانه م یرا رو کوله

 ـ خوبم زن عمو: کند یم

 دخترم ستیخوب ن-

 ستمیبله خوب ن» دیاست که بگو نیترش ا درست

 یکم جان یبوسه . زند یاما لبخند م« افتضاحم

کم جان  یگذارد و با لبخند ینرگس م یگونه  یرو

 .دیـ مراقب خودتون باش: زند یلب م

را  ریمس ادهیپ. زند یم رونیب شیعمو یخانه  از

پازل  نیا دیحاال با کدام توان با. ردیگ یم شیدر پ

 کیاما . داند یخودش هم نم د؟یچ یرا کنار هم م

. واضح است یلیخ زیچ کی. داند یرا خوب م زیچ

 کیاز عشق به او نزد ریغ یلیبا دل ریاگر بداند ام

 .شد قطعا خواهد مرد



 یاست اما او ساعد دستش را رو کیتار اتاق

 نیسکوت و ا نیا. چشمان بسته اش قرار داده است

 نیا. دارد اجیاست که به آن احت یزیتنها چ یکیتار

 نیا دنیدرست چ یرا برا نهیبتواند زم دیشا طیشرا

از کجا شروع کند؟ از  دیاما با. پازل فراهم کند

 یاصل ینه قسمت ها ایپازل  ینقطه  نیگوشه تر

 آن؟

 یمثل رمان ها ایرا از اول بخواند  ویسنار نیا دیبا

 یاش به سراغ صفحه  یدوران نوجوان یعاشقانه 

آخر برود،اصل ماجرا را بفهمد و بعد از ابتدا 

 شروع کند؟

از  شتریب. دهد یهم فشار م یرو شتریرا ب چشمانش

را  شیاما او باز هم سع ستیممکن ن یکیتار نیا

 .کند یم

 یبیترت چیه. درهم و برهم است یادیز زیچ همه

آن مشخص  یصفحه  نیو آخر نیاول. وجود ندارد

پازل مشخص  یو فرع یاصل یقسمت ها. ستین

 نیا دیآ یکه واضح است و به چشم م یزیچ. ستین



رود؟  یبه سراغ پدرش نم ریچرا ام. سوال است

 یجمع سه نفره  یتنها بازمانده  دیحم نکهیمگر نه ا

کند  یرفقا است؟ چرا حامد به نرگس سفارش م

از  ایاز مدارک بداند؟ چرا برد یزیچ دینبا دیحم

دهد که پدرش در آن متهم  یهشدار م یگذشته ا

 داند؟  یاز آن گذشته خوب م ریاست و ام

 . سابد یکنارش م یهنه فرش ک یدستش را رو کف

را  قشیچه گفته بود؟ گفته بود پدرش دست رف ریام

 ...قیگرفته بود و همان رف

 هیشب یزیچ. ندینش یم شیبا سرعت در جا دالرام

مشترک  ینقطه . افتد یصاعقه در ذهنش اتفاق م

 .و نرگس ریام یحرف ها

گفته بود سبحان رفاقت را در حق  شیعمو زن

گفته بود پدرش  ریام. و حامد تمام کرده بود دیحم

 ...را گرفته بود و بعد قشیدست رف

اتاق . کند یحد باز م نیچشمانش را تا آخر دالرام

. است دنیکند قادر به د یاست اما او حس م کیتار



 ریاز وجود ام ایکه برد ندیب یرا م یصحنه ا

 یحامد طبق گفته ها یها یآشفتگ. هشدار داده است

. افتد یم رینرگس در مقابل چشمانش به تصو

گرفتن مدارک از حامد و  یبرا میمر یالتماس ها

که  یدر مقابل مساو. حامد یقلب ستیا تیدر نها

توان  یمعادله قرار گرفته است چه م نیا یجلو

 !است؟ قیحامد آن نارف نکهینوشت؟ ا

 یم نییاش را محکم باال و پا نهیدالرام س یها نفس

ممکن است؟ امکانش  یعنی. ندیآ یم رونیکنند و ب

. از او گفته ریباشد که ام یهست که حامد آن آدم

مسلک درون باغ  شیامکانش هست آن مرد درو

 !ارم در مورد حامد به سبحان اخطار داده باشد؟

. دهد یبه سرش م یکوچک یتکان ها دالرام

. شود ینه نم. کند یادله را رد م نیخودش تمام ا

توانست آدم  ینم شیعمو. کار نبود نیآدم ا شیعمو

کمرش سر  ی رهیقتل؟عرق از ت. قصه باشد نیبد ا

که  ییاتهام در جا نیفکر کردن به ا یحت. خورد یم

 .رسد یممکن به نظر م رینام حامد است غ



نظم  یب یتپش ها نیا دیبا. آورد یرا باال م دستش

اش را  نهیس یعاد ریغ یآمدن ها نییو باال و پا

 دیکل نیاز ا. بتواند درست فکر کند دیبا. کنترل کند

عالمت سوال  تینها یب نیواژه ها استفاده کند تا ا

 .از ذهنش حذف شود

را  یتمام حس. کند احساساتش را پس بزند یم یسع

آغوش گرم حامد و . ردیبگ دهیکه به حامد داشته ناد

 یکودک یاو را که مختص روزها یدخترم گفتن ها

آنقدر کوتاه بود که به  شیبود و عمر عمو اش 

کند  یم یسع. فراموش کند د؛یاش نرس ینوجوان

 یتگها و دلبس یو به دور از تمام وابستگ یمنطق

 . کند یریگ جهیفکر و نت شیها

توانست حدس باال را  یم ریو ام ایبرد نیب اختالف

پر رنگ به چشمش  یاما کی نجایکند اما ا تیتقو

اگر حامد قاتل سبحان بوده چرا در  نکهیا. آمد یم

ارتباطش را با او حفظ کرده؟  میتمام سال ها مر

 ریباشد و چرا ام دینگران دانستن حم دیچرا حامد با

بماند؟ از همه  دیحمناشناس در کنار  یتیبا هو دیبا



مدارک  ردیبگ میتصم دیمهم تر چرا حامد با نهایا ی

حامد قصد کرده تا  یعنیبدهد؟  لیتحو میرا به مر

 دم بدهد؟ یایمدارک متهم بودن خودش را به اول

گفته بود  ایبرد. طرف ماجراست کیها  نیا ی همه

با . بزرگ کرده است یخطا کیدر گذشته  دیحم

 چه کند؟ یخبر یجمله  نیا

کند و باز  یفرش رها م یرا از پشت رو خودش

حدس درست  نیا. نه امکان ندارد. بندد یهم چشم م

کند  یکه نگاه م یو از هر جهت یبا هر منطق. ستین

حامد . دهد یاحتمال ارور م نیمغزش در جواب ا

 یجا کی. باشد ویسنار نیا یتواند نقش اصل ینم

 هوسط وجود دارد ک نیا یزیچ کی. لنگد یکار م

 یداند برا ینم نکهیداند و از آن مهم تر ا یاو نم

مثلث  نیبه سراغ کدام ضلع ا دیدانستنش با

 !!ر؟یام...ایو  ا؟یبرد د؟یحم.برود

چشم باز کند  ندیب ینم یلزوم. شود یاتاق باز م در

داند  یکه وارد اتاق شده الزم م یاما ظاهر فرد



برق را  دیاتاق روشن باشد که بالفاصله کل یفضا

 . زند یم

بسته اش هم نور آزار دهنده  یپشت چشم ها از

بوده  یکه سال ها در انفراد یمثل زندان قایدق. است

 .آزار دهنده است شیو حاال تابش نور برا

 یحبس کن یکیو خودتو تو تار نجایا یایقرار بود ب-

 !یموند یجونت م زیعز یخونه 

 سایجواب دادن به لحن دلخور پر یبرا یا حوصله

داند او محق  یم نکهیبا وجود ا یحت. را ندارد

از حضورش  چند ساعت نکهیبا وجود ا یحت. است

داند  یگذرد و خودش خوب م یآن ها م یدر خانه 

 سایپر یاز بودن در جمع خانواده  یخوددار نیکه ا

 جادیا یریتواند دلگ یم یبه دور از ادب است و حت

 .کند

من ازت خبر  نهیخواست بب یم. زنگ زد الیدان-

خاموش بوده نگرانش کرده  تینه؟ گوش ایدارم 

 .بود



 سایمطمئنا پر. یداد الیبه دان یپرسد چه جواب ینم

 .بدون سوال او هم جواب خواهد داد

و  شمیپ یایگفتم من ازت خواستم ب. یینجایگفتم ا-

کجا  ستینگفتم معلوم ن. شارژ تموم کرده تمیگوش

حس کردم  دمتیدم در خونمون د یکه وقت یبود

 .یستین ایدن نیا یتو

 :خورد یدالرام آرام بهم م یها لب

 .کنبرقو خاموش -

 :همچنان دلخور است سایپر لحن

 یمن مثل قبل قابل اعتماد نباشم که تو بتون دیشا-

اما مطمئنا مامان و بابام همون  یحرفاتو بهم بزن

مامانم برات آلبالو پلو درست کرده هر . قبال یآدما

 !ایپاشو ب یدل کند یکیوقت از تار

 سایپر یشود و قدم ها یاتاق باز هم خاموش م برق

اش را  یدلخور سایدهد پر یاجازه م.شود یدور م

 نیرفع ا یبرا ییبه جا الوگید چیه. بردارد و برود

 نیدل ا گرید ییجا گر؛ید یوقت دیشا. ندارد یریدلگ



حاال  یول. اوردیسخت را بدست ب یروزها قیرف

 ذهنشحاال که سرش بازار مسگرهاست و . نه

 !بازار شام، نه

گذارد و آرنجش را  یدو دستش را کنار بدنش م هر

 نیبه ا زیخ میدر همان حالت ن. کند یستون بدنش م

حرف نزده  ریکند چند روز است با ام یفکر م

 است؟

داده و با لبخند  هیتک خچالیبه  نهیدست به س ایبرد

 کیفربد ش. حرکات فرز فربد است ی رهیخ

شکل ممکن  نیرا به بهتر یمشتر یشکالت سفارش

و بعد از اضافه کردن  زدیر یم وانیداخل ل

پسر نوجوان . دهد یقرار م ینیدرون س ناتیتزئ

کنار دستش، بالفاصله بعد از تمام شدن کار او 

شاپ  یکاف یدارد و از آشپزخانه  یرا بر م ینیس

بعد از رفتن او فربد بالفاصله به . زند یم رونیب

. کند یچرخد و لبخند او را شکار م یم ایسمت برد

اندازد و دستمال درون دستش را  یباال م ییابرو



که بعد مدت ها  نمیب یـ م: کند یرها م زیم یرو

 کوکه فتیک

گوشش را لمس  یدستش را آزاد و الله  کی ایبرد

 .لبخند همچنان محفوظ است. کند یم

 !یـ اونم چه کوک: 

خوش  یرو اریـ : دارد یبه سمتش قدم بر م فربد

ز مدت ها و بعد ا یزد پیت ینجورینشون داده که ا

 ؟یاستعفا داد یریاز پاچه گ

. ـ بهتر از اون: خندد یو با صدا م لیدل یب ایبرد

. یبیاونم چه رق. شهیبه در م دونیداره از م بیرق

 یرو خال دونیم دیخودش با یبا پا نکهیمهم تر ا

 .کنه

از  یزیکند که انگار چ ینگاهش م یطور فربد

وقت از  چیه ایبرد. فهمد ینم ایبرد یحرف ها

در خواستن دالرام  بیرا که بتواند حکم رق یکس

 یاز آدم ها یگاه. داشته باشد؛ حرف نزده بود

 تیکه به صرف جذاب ییآدم ها. گفته بود یا هیحاش



 متو آنقدر از س دایدور و بر او پ یدالرام گاه یها

شدند؛ که خود به خود حذف  یگرفته م دهیدالرام ناد

بود که  یزیچ نیو قدرتمند؟ ا دیجد بیرق. شدندیم

دانست و حذف شدنش  یظاهرا در مورد آن نم

 .را متحول کند ایبود که برد تیآنقدر پراهم

ـ : زند یفربد م یشانیبه پ یبا انگشت ضربه ا ایبرد

. منو آماده کن یسفارش ها. فکر نکن ادیز

 .مخصوص مخصوص

که  یدون یـ م: دهد یزند و ادامه م یم یچشمک

 .ونم خاصهچقدر مهم

 ایبرد. کند یو گنگ نگاهش م جیهنوز هم گ فربد

کند  یاو را به حال خود رها م یراض یبا چهره ا

فقط پنج . رود یآشپزخانه م یو به سمت خروج

 .است یزمان باق ریتا زمان قرارش با ام قهیدق

 

 



مطمئنا   طیشرا نیشاپ خلوت است و ا یکاف یفضا

 ستیکه معلوم ن یدو نفره ا یگفت و گو نیا یبرا

 طیادامه داده شود؛ شرا ی وهیقرار است به چه ش

 .است یخوب

هر دو با . هم نشسته اند یمرد رو به رو دو

سخت و  یمرد قد بلند با چهره ا. معقول یظاهر

 تیکه رضا یبا چهره ا شیمرد جوان تر رو به رو

 . اش است یژگیو نیمهم تر

 یلیهم دل ایقدم شده و برد شیپ دارید نیا یبرا ریام

گذاشته؛  ایکه برد یشرط. بود دهیمخالفت ند یبرا

که  یشرط. را فراهم کرده بود دارید نیا ی نهیزم

بود که  یقدم نیتر ارانهیهوش ا،یاز نظر خود برد

 .داشت و البته که محکم برداشته بود یبر م دیبا

ـ : کند یکنترل شده و قاطع شروع م ییبا صدا ریام

 نجام؟یکه چرا ا یدون یم

دهد و با آرامش  یهم فشار م یچشمانش را رو 

تونستم همون  یم. دونم یـ م: دهد یسر تکان م



 یخواسته  عتایچون طب. پشت تلفن قرارو لغو کنم

که من دست از شرطم بردارم و صد البته  نهیتو ا

 .ستمیکه من آدم عوض کردن حرفم ن

کند و خودش  یقفل م زیم یرا رو شیدست ها ریام

ـ ظاهرا آدم شناختن : کشد یجلو م یرا کم

که رو به  یآدم یدون یهنوز نم. یستین انتمیاطراف

 .ستیروت نشسته آدم خواهش و درخواست ن

صورت . اندازد یرا باال م شیاز ابروها یکی ایبرد

 .است شهیاش باز تر از هم غهیشش ت

. یشناسونیـ جدا؟ چه خوب که خودتو به من م: 

تو اول  یمنته. میحرف بزن میتون یحاال با آرامش م

در  یدوست دار. موضوع صحبتو مشخص کن

دادن مدارک به دالرام با هم حرف  لیمورد تحو

. میموضوع بهتر حرف بزن هیدر مورد  ای میبزن

دالرام رو  دیق شهیهم یقراره تو برا نکهیمثال ا

 ! یبزن



 یظاهر عاد. کند ینگاهش م نییاز باال به پا ریام

مطمئنا . از آشوب درونش ندارد ینشان چیاش ه

بفهمد هر بار که نام  ایاجازه بدهد برد ستیقرار ن

 یراه م یباز وانهیبرد؛ قلبش چه د یدالرام را م

 جادیکوبد که ترک ا یم واریآنقدر به در و د. اندازد

گرفتن  یکه برا دبدان ایبرد ستیقرار ن. کند یم

کوه  هیشب قایحالش دق. دارد یمدارک از او چه حال

قدم فاصله دارد اما  کیاست که فقط با قله  ینورد

 ختنیدر حال خرد شدن و ر شیپا ریز یسنگ ها

 .هر آن ممکن است سقوط را تجربه کند. است

افکارش را . هستند یخوب یها یحام شیها یمشک

نگاه  شیکنند و با قدرت به فرد رو به رو یپنهان م

ـ : کند یباز فیکه قصد کرده تا کث یفرد. کنند یم

برگ آس  یکه نشون بد یکن یتالش م یدار یلیخ

 هی نمیب یکه من از تو م یزیچ یدستته ول یباز نیا

 .رهیگ یمدستم برات ن هی یکه حت زهیمشت خال ر

ـ خال : کند یم یناباور یبا پوزخند؛ خنده  ایبرد

 یجا م نیاالن از هم نیمن هم نکهیتو به ا ز؟یر



که با  یدالرام و بهش بگم که آدم شیتونم برم پ

منتقم سر سخته  هیجلو اومده فقط  یعاشق یادعا

 ز؟یخال ر یگیم

ـ من به : شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

مردونه و  نکهیبه ا. زیخال ر گمیم یهمه ناتوان نیا

 یتون یم نکهیبه ا. ینگرفت ادیکردنو  یبرابر باز

 !یدیحم یاما برادر زاده  یپسر حامد باش

 یحاال اثر. دهد یم هیاش تک یصندل یبه پشت ایبرد

. ثابت کردم نویـ من پسر حامدم ا: ستیاز لبخندش ن

 تونستم مدارکو بسوزونم ونسوزوندم یم یوقت

تونه  یدونم اون مدارک م یمن خوب م.کردم ثابت

ام بهت  یاما راض ارهیب دیسر حم ییچه بال

بد  یهر کس یبرا دیحم نکهیبا وجود ا. بدم لشیتحو

من پسر حامدم . بود یخوب یمن عمو یبود برا

. ییماجرا نیدونم تو آدم محق ا یچون منصفانه م

اما هر . ستمیچون من آدم در افتادن با وجدانم ن

 .عوارضم داره یسر هی یمنفعت



. دیگو یآورد و شمرده م یم نییرا پا شیصدا

حرف را به  نیر شده اخواهد هر طو یانگار م

ـ من مدارکو : بدهد شیخورد منطق فرد رو به رو

 الیخ یتو ب نکهیا یدم در ازا یم لیبهت تحو

جز  امیکنار ب یتونم با همه چ یچون م. یدالرام بش

 . دالرام دنید بیآس

ـ : دهد یکند و ادامه م یم کیرا بار چشمانش

 تیماه رییتونم تغ یدالرام وسط باشه م یپا یوقت

تونم  یم. فتمیبا وجدانم هم در ب یتونم حت یم. بدم

 .نه پسر حامد دیحم یبشم برادر زاده 

ارزش به  یشود و نگاهش را ب یسخت م ریام فک

کردن هاتم پر از  دیتهد یـ حت: دهد یم ایبرد

 !ضعفه

فکر نکنم . ییکه تو موضع ضعفه تو یفعال اون-

 .کنم یادآوری نویباشه ا اجیاحت

ته  یآورد و رو یدست گر گرفته اش را باال م ریام

دست  یچند روز است که جا. کشد یم ششیر



است؟ چند  یخال شیته ر نیلمس ا یدالرام برا

 یکرده است؟ تماس ها یروز است که دالرام دور

که  ییجواب گذاشته و از رفتن به هرجا یرا ب ریام

 نیا ریباشد اجتناب کرده؟ ام ریممکن است ام

آمده  ایکه به سراغ برد دهیکردن ها را د یدور

 یبه دالرام حرف ایمطمئن شود که برد دیبا. است

به نفعش  زیچ چیحاال مطمئن است اما ه. نزده است

 .زیچ چیه ستین

دهد و دستش را در  یقرار م زیم یرا رو آرنجش

 :چرخاند یم دنینفهم یمقابل صورتش به معن

 موضع ضعف؟ -

 یواژه ناحق نیبا ا یکم داند یخودش هم م ایبرد

به . آمد یمرد نم نیبودن به ا فیضع. کرده است

کرده  ایورشکسته را اح یکه کارخانه  یمرد نیا

اعتماد به نفس داده بود و در زمان  الیبه دان. بود

 یهمه . کرده بود تینبودن خودش، دالرام را حما

تو  عتایـ  طب: دیگو یاما باز هم م داندیرا م نهایا

دونستن و ندونستن دالرامه که . یستیموضع قدرتم ن



کنه و خب هر جور به  یموضع تو رو مشخص م

قرار  تیدر نها نمیب یکنم م ینگاه م هیقض نیا

بمونه پس به نفعته که  یخبر یب یدالرام تو ستین

اگه . یریو مدارکو بگ یاون دختر رو بزن دیق

 نیمن ا. یمدارک الساله که دنب یلیاشتباه نکنم خ

 . فهم یهمه دست دست کردنتو نم

ـ گرفتن مدارک در مقابل : دهد یادامه م شمرده

 ست؟یمنصفانه است ن. دالرام دیزدن ق

 یم زیم یو محکم دستش را رو کبارهیبه  ریام

 یآنقدر محکم که کاپ نسکافه با صدا رو. کوبد

آنقدر محکم که . شود یافتد و خرد م یم نیزم

فاصله از آن ها  زیچند مکه با  یتوجه دو نفر

پر  ریچشمان ام. چرخد ینشسته اند به سمتشان م

که فعال شده  یاز گدازه است و وجودش آتشفشان

 یشده اش م دیکل یدندان ها یال به ال از. است

 :غرد

 یلیخ. یکه باهاش مبادله کن ستیدالرام کاال ن-

 یشرف یب هی دیبه خاطر تهد یکه فکر کرد یاحمق



 یکه بتون یبچه تر از اون. شمیم الشیخ یمثل تو ب

بودن من  نجایو حکمت ا یرو بفهم زایچ یسر هی

 .کنم تیشکل ممکن حال نیکه به بدتر نهیا

اما . کند یتواند مخف یرا نم نیا. است دهیترس ایبرد

چه  یخوا یـ پس م: افتد یزبانش از تک و تا نم

بابات  یشده  مالیخون پا الیخ یب ؟یکن یغلط

 ؟یبش

ـ اونقدر مرد هستم که : شود یم زیخ مین شیجا در

کنم  یم هیتوص. باشه میفرزند ی فهیحواسم به وظ

 گهیبار د هیچون . تو هم حواست به  دهنت باشه

 یدندون براش ب یاسم دالرام توش بچرخه واژه 

 .شهیم یمعن

ترس درون . دهد یبزاقش را قورت م ایبرد

و بهش  رمیـ من م: کند یم یچشمانش موج سوار

 یمن م! یبد شیباز نیاز ا شتریذارم ب ینم. گمیم

و اون فراموش  یکن یخواستم خودت ازش دور

 .کنه اونه یم یکه دور یبا گفتن من اون. کنه



 یاز تکرار نام دالرام اجتناب م یطرز واضح به

 رونیپولش را ب فیک. شود یاز جا بلند م ریام. کند

پرت  زیم یتراول رو کی کهیکشد و در حال یم

 :دیگو یم نانیکند با اطم یم

 خودم برم بهش بگم؟  هینظرت چ-

را  ریجسارت ام. زند یدر آن واحد خشکش م ایبرد

استفاده  ریآمده بود از نقطه ضعف ام. باور ندارد

از دالرام دور  شهیهم یو او را برا ردیباج بگ. کند

با قدم  ریام. همه جسارت را باور ندارد نیا. کند

. رود یم یبلند و محکم به سمت خروج ییها

 مدالرا یاگر گوش یحت. مقصدش مشخص است

 .همچنان خاموش باشد

 .باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م-

کند و درجه  یکنار پرت م یصندل یرا رو یگوش

مشترک مورد نظر . کند یم ادیرا ز نیکولر ماش ی

 یزیچ نیدر دسترس نبودن مصر است و ا یبرا

. آمد یجور در نم ریجوره با منطق ام چیاست که ه



به دالرام نزده است  یهنوز حرف ایواضح است برد

 یزیکه تنها چ ستیآنقدر احمق ن دیو مطمئنا  حم

 یم یلیکردن دالرام چه دل یدور نیپس ا د،یبگو

 تواند داشته باشد؟ 

 نیکشد و آخر یانگشتش را به دور دهانش م دو

. کند یل دفتر دالرام مرور مرا داخ شانیگفت و گو

از برزخ بودن . که آشفته و شرمنده بود یدالرام

زمان خواسته بود تا مثل قبل شود . خودش گفته بود

ممکن . را جبران کند شیو تمام کمرنگ شدن ها

به  لیتبد زدیکه دالرام از آن حرف م یاست برزخ

دالرام واضح  یکردن ها یجهنم شده باشد که دور

 تر شده ؟ 

. اندازد یبه عقب م یوسط نگاه ی نهیاز آ یعصب

که هر لحظه به  یشمار لومتریبه ک تیاهم یو بعد ب

با  دیبا. کند یبه جلو نگاه م شودیاعداد آن افزوده م

که دارد فکرش را متمرکز  یعجله ا نیا یهمه 

 تیکند، حرف بزند و واقع دایدالرام را پ دیبا. کند

اجازه  دینبا. دیوشکل ممکن بگ نیتر یرا به واقع



گوش  ،ینام ایاو از زبان برد یها یبدهد گفتن

از خراب  یدالرام حت دنید بیآس. دالرام را پر کند

. تر است تیخودش هم در اولو تیشدن شخص

 ریام یکینزد لیبرداشت اشتباه از دل کیدالرام با 

 . برسد یتواند به مرز نابود یم

کند و بدون آنکه نگاهش را از رو  یدراز م دست

به  ینگاه مین. دارد یرا بر م یبه رو بردارد؛ گوش

. ردیگ یرا م الیدان یاندازد و شماره  یم یگوش

ـ : کند یگوشش را پر م یپر از انرژ الیدان یصدا

 .جونم داداش خودم

 ال؟یدان ییکجا-

خواستم خودم بهت زنگ  یداداش ؟ م ییتو کجا-

 .بزنم

 .ـ کارتو بگو: دیگو یکند و بعد م یم یمکث ریام

 شیـ رفتم پ: است یانکار نشدن الیدان یصدا یشاد

. یگفتم تو منو فرستاد. طرح ها رو هم بردم. نجم

 ! ریبود ام یبازار لیکه چه تحو یدون ینم



ـ خودمم توش مونده : دهد یخنده ادامه م انیم در

 یم لیهمه تحو نیدارن منو ا نایا ییگفتم خدا. بودم

 !رن؟یگ

گوش دادن  یبرا یاالن وقت خوب. کالفه است ریام

 یم یهمه سع نیبا ا. ستین الیدان یبه ذوق زدگ

ـ چرا : را خراب نکند الیاش حال دان یکند کالفگ

بود که  نیقرار اول منو و تو ا رن؟یبگ لیتحو دینبا

 .یریتو خودتو دست کم نگ

 گهیدونم د ینم. دمت گرم یلیخ. ریدمت گرم ام-

 .بگم یچ دیاب

گذارد و  یجواب م یرا ب الیدان یقدر دان ریام

  ال؟یتو دان ییـ االن کجا: کند یسؤالش را تکرار م

رفت  ادمیداشتم  دویقرارداد جد نیا جانیاونقدر ه-

. رونیتازه از شرکت نجم زدم ب. یبود دهیپرس یچ

 چطور؟



 الیدان شیدالرام پ. شود یرد م هیفرض نیاول پس

لقمه دور سرش منصرف  چاندنیاز پ ریام. ستین

 ـ  دالرام کجاست؟: پرسد یم میشود و مستق یم

آنقدر سر خوش است که هر . خندد یم الیدان

تو  یـ کال رفت: اندازد یبه خنده اش ب یموضوع

 نه ؟ مییما خواهر و برادر کجا ینیکه بب نیکار ا

. ها را ندارد یخوشمزگ نیا یاصال حوصله  ریام

 یـ خونه : دهد یادامه م الیکند و دان یسکوت م

 .است سایپر

 .خاموشه شیگوش-

ـ آره بابا منم نگران کرد با اون : کند یم ینچ الیدان

 . ظاهرا شارژ تموم کرده. مزخرفش یگوش

 یم دهیبه باال کش یبا پوزخند ریلب ام ی گوشه

 .است یجک بامزه ا! شارژ تموم کرده است؟. شود

به دالرام  یبگ یریتماس بگ سایبا پر یتون یم-

 شویبه اسم شارژر هست گوش یزیبگه اگه اونجا چ

 شارژ کنه؟



. یحساب یا یـ آخ آخ شاک: زند یقهقهه م الیدان

 ؟یدار کارشیچ. زنم االن یزنگ م

دهد که امکان سؤال  یجواب م یآنقدر جد ریام

آدرس . ـ کارش دارم: گرفته شود الیاز دان یبعد

 .رو برام بفرست سایپر یخونه  قیدق

 ؟یکار. یاک-

 فعال-

به سمت  یورود نیکند و اول یرا قطع م تماس

 .شود یکرج  را وارد م

**** 

سکوت اصل سکوت  نیا. ستین نیسکوت سنگ نیا

تمام سکوت  تیاست متفاوت از ماه یحالت. است

. از خود قرار دارد یدر شکل متفاوت زیهمه چ. ها

 ییارد که گوآنقدر وزن د نیداخل ماش یهوا یحت

ها اضافه  ژنیها و اکس دیاکس ید بیسرب به ترک

 یرو، سخاوتمندانه منظره  شیپ یجاده . شده است

 یکه حاال معن یجاده ا. است نیدو سر نش شمانچ



انگار برگشتن از ابتدا هم . دهد و رفتن یرفتن م

 .نشده است یواژه معن نیا یجزء کاربردها

دهانش قرار داده و نگاهش را  یمشتش را رو ریام

است اما  شیرو شیداده که در پ یریبه مس

که در مقابل  یدالرام. مقصدش نامشخص است

نبود که  یمهمانش شده بود؛ دالرام سایپر یخانه 

آغوشش منقبض شده بود و از  انیدو روز قبل در م

به  هیشب یزیدختر چ نیا. گفته بود شیها یآشفتگ

از هر  یآنقدر آرام و خال. دالرام است بهش کی

جان سالم  ینشسته ، آنقدر ب یصندل یرو یحس

. به دالرام بودنش شک کرده است ریداده که ام

. شناخت یچشمانش نبود او را نم یاگر عسل دیشا

او  نکهیدر ا د؛ید یاگر چال گونه اش را نم دیشا

اگر نگاهش  دیشا. کرد یدالرام خودش است شک م

و طعم عسل در حس  دیچرخ یاو نم یها بل یرو

 نیکرد که ا یشد؛ باور نم یاش تکرار نم ییچشا

 .رنگ و رو و سرد دالرام است یدختر ب



 یسرش را به پشت. اندازد یبه سمت او م ینگاه مین

وسط جاده  دیداده و چشمانش با خط سف هیتک یصندل

دختر از کجا شروع کند؟  نیبا ا دیبا. قرار داد بسته

نفس  یرو یشروع کند؟ مگر کس دیاصال چرا با

 کند؟ یم سکیهم ر شیها

 یاما با تمام وجود بر زبان م اطیرا با احت نامش

که نامش را تکرار  یبه جبران دو روز. آورد

 .نام بوده است نیتکرار ا صینکرده و حر

 ـ دالرام؟: 

 کیکم دهد؛ ح یکه دالرام به سرش م یفیظر تکان

که به اندازه  ییاز آن بله ها. کند یم فایرا ا ریبله ام

 .داد یرا قلقلک م ریقلب ام ایدن یتمام جانم ها ی

 .میبا هم حرف بزن دیبا-

 کیمثل . دهد یبه سرش م یتکان محکم تر دالرام

 .ندارد دیحتما که اما و شا کیمثل . قاطع دییتا



 یدارم فکر م یشد نیکه سوار ماش یاز لحظه ا-

 تیاز کجا شروع کنم که تو کمتر اذ دیکنم که با

 !یبش

 من شروع کنم؟ هینظرت چ-

رود و  یصورت او م یبا سرعت  رو ریام نگاه

 یب یجمله  نیا. گردد یبا مکث به سمت جاده بر م

تواند حامل  یدختر ساکت نم نیمقدمه از طرف ا

کشد و  یابرو در هم م ریام. باشد یخوب یها امیپ

 .ـ تو شروع کن: کند یسخت زمزمه م

 ریینشستنش تغ یکیزیدر حالت ف یذره ا دالرام

جا به جا  یپشت ینه سرش از رو. کند ینم جادیا

دالرام . دهد یحالت م رییشود؛ نه نگاهش تغ یم

 ؟یهست یـ تو ک: دیگو یم یاست وقت یایموم کی

فهمد دالرام  ینم. شوکه است ریبهت گذشته؛ ام از

فهمد و به خودش زمان  یم دیشا ای. دیگو یچه م

 .دهد تا به خودش بقبوالند که فهمش غلط است یم

 رمیباشم؟ من ام دیبا یـ ک: 



 !؟ینیـ نائ: زند یجان لبخند م یب دالرام

است که قبل از  ییمثل گازها. ستینفس ن ریام نفس

 یزنند و م یم رونیکوه آتشفشان ب کیفوران 

مثل نوشتن با گچ . واضح است زیهمه چ. سوزانند

. واضح است زیهمه چ. اهیتخت س کی یرو دیسف

مثل  یخبر یدو بخش یجمله  نیا. داند یدالرام م

هر . انکار کند دینبا. از ته دل است یوا یا کی

دستش را . امدهیانکار هم جلو ن تیکه به ن چند

 یم یسخت است ول. کشد یصورتش م یمحکم رو

کنه؟  یم یبودنش فرق ینیبودن و نائ یـ ابطح: دیگو

 .رمیتو فقط ام یمن برا

نشان  یاست که خود یعضو نیدالرام، اول دست

اش را  یمعن یالبته اگر بشود لبخند ب. دهد یم

 یم شیپا یکف دستش را محکم رو. گرفت دهیناد

 .سابد

کرد  یاگه نم. کنه یحتما فرق م. کنه یـ فرق م: 

 کیمن نزد یبودنش به بابا یپسر سبحان با ابطح

 .شد یم



داند؟  یداند؟ چقدر م یقصه م نیا یاز کجا دالرام

ها را  نیا ریام. دانستن شده بود نیباعث ا یچه کس

از اول  دیبا. نگران کننده است نیداند و هم ینم

 یکه اوم یزیهر چند که چ. دیخودش بگو د؛یبگو

صادقانه  یخراب تر از آن است که با گفته ها ندیب

جمع کردن  یبه سخت ریکار ام. او درست شود ی

 ریکث یدر روزنامه ها یاست وقت عهیشا کی

 .شود یاالنتشار پخش م

 فیرو از اول برات تعر یهمه چ دیدالرام من با-

 .یمن گوش کن دیرو از د یهمه چ دیبا. کنم

 یسرما. دهد یحرف او سر تکان م دییبه تأ دالرام

 یشهر را در خرداد منجمد م نیکالمش، تن تبدار ا

 .کند

 دنیتو جالب باشه شن دیاز د دیبا. هیخوب شنهادیـ پ: 

جالب باشه که  دیبا. یموش و گربه باز نیا لیدل

بابا و عمو  قیرف نیتر یمیپسر سبحان، پسر صم

شون خودشو پسر سبحان ن نکهیا یاما برا نجاستیا

 !به زحمت افتاده یلینده خ



 ستیمهم ن. کشد یم ابانیرا به کنار خ نیماش ریام

است و  ابانیکند؛ ب یکه اطراف جاده تا چشم کار م

شناساندن  یبرا ریاست که ام نیمهم ا. ابانیب

نفس  یرو یاعتماد حت یدختر ب نیخودش به ا

 .یهم تمرکز ندارد؛ چه برسد به رانندگ شیها

 یکنار جاده م. شود یم ادهیزودتر از او پ دالرام

و تمام تالشش را  ستدیا یدر مقابلش م ریام. ستدیا

دختر شکسته در  نیحبس کردن ا یکند تا برا یم

چقدر دلش دالرام . بر ندارد یقدم شیبازوها انیم

 ش،یماه پ کیخواهد، دالرام  یرا م شیهفته پ کی

ظاهرش  قطکه ف یدختر نیمتفاوت از ا یدالرام

 .نماد دالرام است

صورتش پس  یرا از رو شیموها یعصب دالرام

خودش را هم ندارد چه برسد  یحوصله . زند یم

چشمش . سرکش شهیهم یموها نیا یگوشیبه باز

 ریمنتظر است تا بشنود تا ام. است ریبه دهان ام

کالم او فقط به  انیو او، از م دیرا بگو زیهمه چ

 نیبه خودش و ا. ساده برسد یکار یمخف کی



 نیواضح است که ا. زند یپوزخند م مقانهانتظار اح

فقط . است که اتفاق افتاده قیآنقدر عم یکار یمخف

. وصل نباشد دیبه نام حم یکاش عمق آن به منبع

 ریام نکهیا یباشد برا یزیگر یفقط کاش راه

 .بماند شیبرا

هد باشد که شوا یزیساده تر از آن چ زیهمه چ کاش

نفس راحت ختم  کیکاش ها به  یا نیکاش ا. دیبگو

مضحک به نظر  نهمهیا ینیخوش ب نیشود و ا

 .نرسد

چهره اش . کند یفرو م بیدستش را درون ج ریام

 شروع کند اما از کجا؟ دیبا. سخت است

 ؟یبدون یمونده که بخوا یچ! یدونیتو چقدر م -

واقعا . کند یو رو م ریرا ز شیدانسته ها دالرام

و حامد،  دیداند؟ سبحان و رفاقت با حم یچقدر م

از  دیکه با یمدارک ده،یکه بارها از آن شن یقینارف

ها چطور جمله  نیبا ا دیبا... بماند و  یمخف دیحم

 نهایبا ا دیبسازد؟ اگر قرار به ساختن است؛ با



داشته  دیو ام پرسدبسازد تا بتواند کامل ب یمثنو

 .باشد که کامل بشنود

 :دیکند تا بگو یجان م. دالرام سخت است یبرا

 دیچرا تو نبا! گذشته؟ یچ قیاون سه تا رف نیب-

اون ! ؟یمن باش یاالن به اسم پسر سبحان  کنار بابا

دونستن و  یکه همه ازش تو گذشته م هیمدارک چ

 قیمگه رف! دونسته؟ یازش م دیمن نبا یبابا

 !شت هم نبودن؟مگه پ! نبودن؟

و بعد بالفاصله ترمز  دیگو یرا م نهایسرعت ا با

 یکند تا نپرسد بابا یاستپ م. کشد یکالمش را م

و  دیتواند در مرگ پدر تو مقصر باشد؟ نگو یمن م

 .ردینم

است که  یامیپ نیا.داند  یم یلیداند دالرام خ یم

دستش را . به تکرار آن اصرار دارد ریمغز ام

رو به  ی دهیگذارد و موجود ترس یپشت گردنش م

چقدر دوستش دارد و چقدر . کند یرا نگاه م شیرو

 . دستش بسته است قتیگفتن حق یبرا



 نیکه ا ییـ دالرام تو: دیگو یبسته م یدست ها با

 یم. یدون یم شتریب یلیحتما خ یدون یها رو م

. کردن یکه چرا همه مدارکو از بابات مخف یدون

 کیچرا من االن به اسم پسر سبحان نزد یدون یم

 یچرا اصرار دار یدون یدالرام تو م. ستمیبابات ن

 اطالعاتو  یدیتو اونقدر شن!؟یبازم از من بشنو

منو نابود  یبابات چطور خانواده  یکه بدون یدار

پاک  یساقطمون کرد و برا یچطور از هست. کرد

که مسببش بود بازم قصد ادامه  یکردن فاجعه ا

 .دن داشتدا

جمله عاجزانه به ذهن دالرام  نیا. امکان ندارد  نه

نه چندان واضح  یجواب ها نیبا هم ریام. رسد یم

. دالرام را داده ی امدهیبه زبان ن یجواب سوال ها

کرده  دییرا تا ایبرد یخبر یچه راحت جمله  ریام

 .است

کرده  یبزرگ یخطا هیگذشته  یدالرام بابات تو »

گذشته خبر  نیاز ا ریام.آدمو نابود کرده هی یو زندگ

 «داره



 یـ بابا: پرسد یدهد و قاطع م یرا قورت م بزاقش

 کرده؟ کاریمن چ

موجود  نیا یزده  خیکند، نگاه  ینگاهش م ریام

 نیحضور دالرام ماب. را دوست ندارد یخواستن

را دوست ندارد؛ خودش را دوست  دیخودش و حم

 .سرنوشت را دوست ندارد یگوشیباز نیا. ندارد

و او  ردیگ یم یدالرام را به باز یداغ موها باد

 :زند یصورتش عقب م یآن ها را از رو یعصب

کرده؟ مال و  کاریمن چ یبابا ر،یجواب بده ام-

 ده؟یچقدر کش ده؟یباال کش یک ده؟یاموالتو باال کش

داند که فاجعه فراتر از بحث  یخودش هم خوب م 

 . قصد دارد خودش را گمراه کندانگار . است یمال

ـ تو فقط : اندازد یسرش م یرا رو شیصدا

فقط  دم،یده برابر م دم،یدوبرابر م! مقدارشو بگو

 ینم یمن لعنت! رو تموم کن یموش و گربه باز نیا

 .گهیکشم د



است که  یزیچ نیا. زند یخودش را گول م دالرام

 یو نم ندیب یم ریام. به آن مطمئن اند شانیهر دو

 ریام. را ادامه بدهد راههیب نیتواند اجازه بدهد که ا

 یلیخ یها نهیاگر قرار باشد هز یحت. دیآمده تا بگو

دلش گرچه . گفتن پرداخت کند نیا یدر ازا ینیسنگ

 یول دهیلرز ابلشمق یدختر وحشت زده  یبرا

 .کالمش محکم است

اونقدر که خودتم  یشناسیـ دالرام تو منو خوب م: 

بودن من باشه،  نجایا لیتونه دل یپول نم یمطمئن

تو  یچون بابا نجامیمن ا! مستعارم تیهو لیدل

بابات تمام ! حرفا بهم بدهکاره نیاز ا شتریب یلیخ

اون ! بدهکاره مویمیتی! منو بهم بدهکاره یزندگ

 !دهکارهتخت افتاده رو بهم ب یکه رو یمادر

و  دیگو یم. رود یباال م. شود یدو رگه م شیصدا

ـ  بابات نقش : زند یخودش را م اتیشاهرگ ح

بابات نامزد . من نگذشته  یکه برا هیگذشته ا هیاول 

 !اسیدن ینامردها نینامردتر مرغیگرفتن س



. دیآ یگرفتن سرش باال م یدو دست دالرام برا هر

نه؛ امکان . خورد یسرش به چپ و راست تکان م

خودش هم .آرزو شده شیگفتن برا! شود ینم! ندارد

همه . که امکان دارد. شود یداند که م یخوب م

 یازین یحت. واضح است یبه طرز وحشتناک زیچ

در کنار  ریام یگفته ها. ستین اتیبه گفتن جزئ

 نیکامل از ا یجزوه  کیمدتش  نیا یها انستهد

 .فاجعه است

. مبهوت حال اوست ریام. رود یقدم به عقب م کی

که هنوز به چپ و راست تکان  یو سر یقدم بعد

به خودش  ریاست اما ام رید. یقدم بعد. خورد یم

کند و نامش  یدستش را به سمت او دراز م. دیآ یم

 یم شیدالرام در جا. کند یرا عاجزانه تکرار م

قبل . اندازد یم ابانیخ انیچرخد و خودش را به م

 نیبه او برسد؛ دالرام سوار اول ریام نکهیاز ا

 .شود یم نیماش



مقابل  یهر چند که منظره . ندیب یتار م چشمانش

 ریکه از ِسُرم سراز یقطرات. ستین یدنیهم د یلیخ

 . شوند یم شیرگ ها یو راه

بودنش  نجایا لیکند به دل یم یزند و سع یم پلک

 یتمام سلول ها.یچه تالش مذبوحانه ا. فکر نکند

بودنش هستند و  نجایا لیدل ریاش درگ یخاکستر

 ریبا ام ابانیکه در کنار خ یلحظات ادیاز  یلحظه ا

 .شوند یگذرانده بود؛ غافل نم

 نکهیا. دور تندند یلحظات در ذهنش رو ی هیبق

به او اعتراض کرده بود که اگر  یتاکس یراننده 

را  گرید یقصد جان خودش را کرده؛ راه ها

جواب  یاعتراضات راننده را ب نکهیا. امتحان کند

 یکه داشت آدرس خانه  یینا نیگذاشته و با آخر

 .جون را داده بود زیعز

که با وجود لرزش دستانش، در را باز  یلحظه ا 

خوب به . بود دهیخانه د اطیرا در ح دیکرده و حم

نه » کی دیحم دنیبالفاصله بعد از د.  دارد ادی

مرد  نیا. بر زبان آورده بود ظیغل« امکان ندارد



. نداشت یاخالق خوب دیشا. پدرش. بود دیحم

 تیدر نها یول. دوستش نداشت یکس. مهربان نبود

 .اش یمرد اول زندگ. پدرش بود

وحشت کرده و به سمتش قدم تند  دنشیاز د دیحم 

 ـ حالت بده دالرام؟: کرده بود

 .بد یلیخ. یلیخ-

 چیه گرید یو منف یخبر یبد از آن جمله  و

 .بود دهینفهم

 ابا چطوره؟دل ب زیعز-

شنود و افکارش  یرا پشت سرش م دیحم یصدا

. ندارد یتوان. چرخاند یسر نم. شکند یدر هم م

 .ستیهم در کار ن یلیتما

 ریدر مس قایزند و دق یتخت را دور م دیحم

آورد و  یدستش را باال م. ردیگ یچشمانش قرار م

که اطراف صورتش پخش شده  ییموها یآرام رو

مردم و زنده . دالرام یـ تو که منو کشت: کشد یم

 .یشدم تا به هوش اومد



از  یقسمت چیکه ه یبا وجود. بندد یدرد چشم م از

 .ندارد یجسمش درد

 نیا یبه هوش اومده بود رترید ی قهیده دق-

کردم که من  یرو سر پرسنلش خراب م مارستانویب

 هی ستین یزیکردم و اونا با گفتن چ یداشتم دق م

 .دنیچرخ یافت فشاره دور خودشون م

ـ : رسد یصدا دار به گوش دالرام م دیحم نفس

بود که  ختهیسرم ر یرو یامروزاونقدر گرفتار

تو رو . به کدومش برسم دیدونستم اول با یخودم نم

من . رفت ادمی یهمه چ دمید دمید یکه اونجور

هوش شده بود  یدستم ب یموندم و عروسکم که رو

 .قصد جون باباشو کرده یچه جوردونست  یو نم

 یجان نم دیحم یکدام از حرف ها چیبا ه دالرام

 یدر سرش اکو م یگریشنود و جمالت د یم. ردیگ

 نیاز ا شتریب یلیتو خ یچون بابا نجامیمن ا». شود

منو بهم  یبابات تمام زندگ. حرفا بهم بدهکاره

تخت افتاده رو بهم  یکه رو یاون مادر!بدهکاره

 «بدهکاره



. دهد یبا همان چشمان بسته سر تکان م دالرام

حرف  نیگردد تا ا یم یانگار سرش به دنبال در

کند به ناکجا  شانیراه. زدیبر رونیها را از آن ب

همچنان در  دیحم. زدیآباد و پشت سرشان آب نر

 دنیو رو شدن حالش، با د ریاز ز. حال گفتن است

ها  فحر نیحال دالرام با ا. دیگو یحال دالرام م

 نیحالش خراب تر از ا. ردیگ ینم یرنگ بهبود

 شیکه درون رگ ها یخون نیا. حرف هاست

 یذوب شدن م یبرا یمنجمد شده محرک بهتر

 .مثل به حرف آمدن یمحرک. خواهد

 ـ بابا؟: 

 ـ جان بابا؟: 

 یم دیچشمان کدرش را به حم. کند یباز م چشم

آن هنوز هم در  یکه آشفتگ یبا چهره ا دیحم. دوزد

به سمتش خم  یخورد؛ کم یبه وضوح به چشم م

 .شده



منو  یگفته بود: زند یخشکش را بر هم م یها لب

 ؟ینگفته بود. یدوست دار شتریب ایدن یاز همه 

. جا بخورد دیمقدمه است که حم یسوال آنقدر ب نیا

ـ : دهد یکند و سر تکان م یم یناباور یخنده 

 نیآخه ا یشک کردنم هست؟ ول یبرا ییمگه جا

 ... سوال 

کنار اون دوست داشتن بهم  ای یفقط دوسم دار-

 ؟یاعتماد هم دار

 یـ دالرام من حرفاتو نم: کند یچشم درشت م دیحم

دکتر رو  یخوا ینم ؟یاالن خوب یمطمئن. فهمم

 خبر کنم؟

 ـ بابا: دهد یهم فشار م یبا حرص چشم رو دالرام

 یـ آخه من چ: دهد یجواب م ریتأخ یبا کم دیحم

 یلیسواال االن چه دل نیفهمم ا یمن نم. بگم به تو

 دنشیبه پرس یاصال چه لزوم. تونه داشته باشه یم

 زیو عز نیکه معتمد تر یدون یخودت م یهست ول

 . برام ینیتر



را اصالح  دیحم یخواهد جمله  یدلش م دالرام

اما « .نیبعد از نوش نیزتریعز» دیمثال بگو. کند

 .گفتن دارد یبرا یمهم تر یحرف ها. دیوگ ینم

تونم راحت سوال کنم و شما هم  یپس م. ـ خوبه: 

 نیکه راحت و در ع دیاونقدر بهم اعتماد دار

 .دیجوابمو بد تیواقع

خواهد  یدالرام چه م. کند یم کیچشم بار دیحم

 یـ دار: کند یم ینیهمه مقدمه چ نیبپرسد که ا

 !یکن ینگرانم م

دارم : کند یپدرش دلسوز ینگران یتواند برا ینم

 .امیدر ب یپرسم تا خودم از نگران یم

هر چند که نگفته . ماند یدر سکوت منتظر م دیحم

 .ستیدر انتظارش ن یخوب یزهایداند چ یهم م

 دنیند یامروز برا. بندد یباز هم چشم م دالرام

 یخواهد چشم ها یم دیشا ای. شده است صیحر

 .گفتنش را سست نکند یمرد مقابل، پاها



فقط  دمیکه شن ییزایچ یخوام بهم بگ یـ بابا من م: 

 یتون یتو نم یخوام مطمئنم کن یم. سوتفاهمه هی

 !یتو بد قضاوت شد. گنیکه م یباش یاون آدم

. ام دروغ محض است دهیکه شن ییزهایچ دیگو ینم

. از حد زننده است شیب ریواژه در کنار نام ام نیا

برداشت  کی. سؤتفاهم باشد زیدرد که همه چ دیام

 .بدهد تیماه رییتواند تغ یاشتباه که م

 دیعکس العمل حم دنیهمان چشم بسته و بدون د با

که  یاون گذشته ا یـ بابا بگو که تو: دهد یادامه م

 هیگذشته؛ تو فقط  یتو و عمو و سبحان ابطح نیب

و  دهید قشویکه داغ رف قیرف هی. یبود هیآدم تو حاش

 !نذاشته یدل کس یداغ رو

شنود و  یرا م دیحم یتند شده  ینفس ها یصدا

 یانصاف یـ  بابا بگو که همه دارن ب: دهدیادامه م

بگو که . دونن یچون گذشته رو درست نم. کنن یم

 .بابا حرف بزن. قراره شرمنده ات بشن



. ردیگ ینم یجواب دیتند حم یهم جز نفس ها باز

 ی قهیچند دق دیاز حم ریمتغ دیحم. کند یچشم باز م

 یکه رگه ها ییچشم ها. قبل از چشم بستنش است

با  شیکه پره ها ینیکند و ب یم دادیسرخ رنگ آن ب

مرد دگرگون را  کی یشدت از هم باز شده؛ چهره 

 :دهد ینشان م

مغزتو شست و شو  یبه خورد مغزت دادن؟ ک یچ-

 داده؟

. کند یبلند م یمتکا کم یسرش را از رو دالرام

 یفهمم چ یبابات نگفت من نم یدیدالرام د یدید»

« خبر  از همه جا نبود؟ یادم ب هیمثل  یدید ؟یگیم

است که دالرام درمانده از  ییها سوال ها نیا

پرسد که امروز با خودش قرار دارد  یم یدالرام

 .ردیتا آنقدر بپرسد که جواب بگ

ـ بابا تو درستشو به : نگاهش رنگ خواهش دارد 

تا درست همه  دمیم مویمن زندگ. خورد مغزم بدم

سکوت . جواب بده یول. رو از زبون تو بشنوم یچ

 .نکن



. ستدیا یکشد و صاف م یعقب م یعصب دیحم

که  یبه دور از لحن با مالحظه ا. لحنش تند است

 هیل از تو حداق. دهیـ از تو بع: با دالرام دارد شهیهم

 . یدل بد اوهیمشت  هیکه به  دهینفر بع

چرخاند و  یرا با سرعت به سمت او م صورتش

 خزعبالتو گفته؟ نیا یـ ک: پرسد یم یتند و شاک

 یباال م یکم یناتوان نیدالرام هم در ع یصدا

گفته؟  یـ مگه فاعلش مهمه بابا؟ مگه مهم ک: رود

که خزعبالته نه  یشما با مدرک ثابت کن نهیمهم ا

 !یا گهید زیچ

با مکث و شمرده و . کشد یچهره در هم م دیحم

ـ فاعلش اونقدر مهمه که تو : دیگو یالبته ناباور م

 !یخوا یبه خاطرش از من مدرک م

 یرا که به آن سرم وصل است؛ کم یدست دالرام

 .ردیگ یم دیآورد و کف آن را به سمت حم یباال م



 یمن دارم در مورد چ دیدون یم قیدق یـ شما حت: 

حرف من اصال  یاز محتوا! کنم یصحبت م

 !دیدون یرو م یچون مشخصه که همه چ دیدینپرس

دوباره به . دهد یهم فشار م یفکش را رو دیحم

شده  دیکل یدندان ها یشود و از ال یسمت او خم م

. حامد قیرف. من بود قیـ سبحان رف: غرد یاش م

 انیمن تو جر. ما مشترکه یمشخصه که گذشته 

 نیا. مرگش بودم یو حت یزندگ یلحظه به لحظه 

به جرم رفاقت  یکجاش جرمه؟ من با چه مدرک

 یرفع اتهام ازم مدرک م یمحکوم شدم که تو برا

 ؟یخوا

 یگذارد و فشار م یم یشانیپ یدستش را رو دالرام

را  دیقصد کوتاه آمدن در مقابل حم نباریا. دهد

 یمثل بد کردن ها. ستیمثل هر بار ن نباریا. ندارد

 نباریا. با مادرش شیها یانصاف یب ای الیبا دان دیحم

در  ریام یپا نباریا. است انیدر م یزندگ کی یپا

 .است انیم



چرا شما  ه؟یچ یبرا یکار یهمه مخف نیـ پس ا: 

 د؟یوقت از اون گذشته نگفت چیه

و کنار  ردیگ یدست دالرام را با حرص م دیحم

جا  یسوزن در دست دالرام کم. کند یبدنش رها م

اش  یصوت یشود و ناله اش، پشت تارها یبه جا م

 :رفته یبه کبود دیحاال صورت حم. شود یدفن م

زمان حال هست که  یاز گذشته تو یمگه آدم-

بخوام ازش بگم؟ مگه سبحان هست؟ حامد هست؟ 

 دیهست؟ من با میاز مر یفاطمه هست؟ مگه اثر

بگم که  یتو و برادرت از گذشته ا یبرا نمیبش

 یم نویآره دالرام تو ا! نداره؟ یتیجذاب چیبراتون ه

 ؟یخوا

 یدارد برا لیهزار دل. است لیدالرام تکم تیظرف

 یدستش را مشت م. دیحم لیبهانه نشان دادن دال

ـ آره اونا : کوبد یتخت م یکند و کنار خودش رو

باشه  دیکه با یاون یول. ستنیکدوم ن چیه. ستنین

 .هست



. رندیگ یم یرنگ خشک سال دیحم یها مردمک

خورد و  یبه هم م شیلب ها. مانند یحرکت م یب

شود که خودش مدت  یم دیتول یسوال انشیاز م

 ؟یـ ک: هاست به دنبال جوابش است

 ییجا یباز نیا. ندیب ینگفتن نم یبرا یلیدل دالرام

ها  فیدست حر. ندارد دنیو رو کش ریز یبرا

 اری یک ستیهم مشخص است و معلوم ن یبرا

 .ستیک

شما و سبحان گذشته  نیب یچ. پسر سبحانه ر،یام- 

مدت هاست کنارتون  گهید تیکه االن پسرش با هو

  ه؟یابطح هیگه که  یو نم

 نکهیا. افتد یاتفاق م هیاز ثان یکسر زدریچ همه

 نکهیا. شود لیتبد نیقیبه  دیحم یتمام شک ها

پسر نه ساله را پر  کی ریتصو یجا ریام ریتصو

لباس  دهیپدر، ترس یجنازه  عیکند که روز تشع

مادر را گرفته و وحشت زده اطراف را از نظر 

تمام . ندینش یم شیگلو ریز دیدست حم. گذارند یم

 یکه در بدن دارد به سمت صورتش هجوم م یخون



و  رییتغ نیا دهیترس یآورد و دالرام با چشمان

 زیخ میدر جا ن. کند یرا تماشا م کبارهیتحوالت به 

 ـ بابا؟: کند یم شیشود و وحشت زده صدا یم

رو به رو است و دستش  وارید ینگاهش رو دیحم

مخاطبش مشخص . را دارد شیقصد پاره کردن گلو

 ست؟ین

 !پسر سبحانه ریام-

تلو . دهدیخبر م نانیبا اطم. دهد یخبر م. پرسد ینم

. دارد یرا به عقب بر م شیتلو خوران، قدم ها

 شیدر جا. فهمد یشدن صورتش را م سیدالرام خ

تختش را فشار  یچرخد و با سرعت زنگ باال یم

خبر  دیحال حم یداند پرستار را برا ینم. دهد یم

 ینم. رو به احتضار خودش تیوضع ایکند  یم

آمده راه  شیپ تیوضع یبرا یاشک ها نیا داند

با حال و  دیکه حم یدییمهر تأ یبرا ایگرفته اند 

 . زده شیحرف ها دییروزش به تا



 دنیشود و با د یبا سرعت وارد اتاق م پرستار

همزمان با . دود یبه سمت او م دیحم تیوضع

 ـ چشون شده؟: پرسد یبلند از دالرام م یصدا

نگاهش را . شود یاشک طعم دهان دالرام م یشور

 یصندل یکه به کمک پرستار رو یدیحم یاز رو

ـ : کند یدارد و با خودش نجوا م یبر نم ندینش یم

 یمن قاتل بابا یفقط بابا. نشده  یچیه. یچیه

 !رهیام

 

** 

 

دو ساعت  قایدق. ستدیا یم دیسر حم یباال نینوش

و با ساعد  دهیکاناپه دراز کش نیا یاست که رو

 که  یزیچ. دست چشمانش را پوشانده

هم  نینوش. ستیاست که خواب ن نیاست ا واضح

چشم بستن و حرف نزدن احترام  یبه اصرارش برا

 یسکوت و سکون را اعتراض نیگذاشته بود که ا



بشقاب درون دستش را محکم تر نگه . نکرده بود

آن دراز  یرو دیکه حم یکاناپه ا یدارد و لبه  یم

. کند یصدا م متیاسمش را با مال. ندینش یم دهیکش

 یکم. دیگو یم یلب رینچ ز. ندیب ینم یعکس العمل

 یشود تا ساعدش را از رو یبه سمتش خم م

 یم طنتیبلوندش ش یموها. چشمانش بردارد

برخورد  دیو با صورت حم زندیر یم نییکنند،پا

 یم نیبه گوش نوش دینچ گفتن حم نباریا. کنند یم

کشد و  یعقب م. زند یم یلبخند کمرنگ. رسد

 :کند یم دیپشت گوش تبع بهرا  شیموها

خواستم آرامشتو بهم بزنم فقط  ینم دیببخش حم-

 .آرام بخش آوردم هیبرات 

 .نیخوام تنها باشم نوش یم-

کند و انگشتانش  یفقط دست دراز م نباریا نینوش

 :کند یقفل م دیرا دور مچ حم

 تیبهتر از تنها یتون یقرص م نیبعد از خوردن ا-

 !یریبگ جهینت



دارد و او دستش را  یخودش ساعدش را بر م دیحم

 .کشد یعقب م

کند و خودش  یهر دو آرنجش را ستون بدن م دیحم

قرص را از لب بشقاب بر . کشد یباال م یرا کم

دارد و بعد از خوردن آب دوباره به حالت قبل  یم

. بدون پوشاندن چشمانش نباریا. گردد یبر م

 تیهردو آنقدر مشغول. کند یسکوت فضا را پر م

. ندارند یسکوت مشکل نیا دیدارند که با تمد یذهن

شود تا بلند شود که  یجا به جا م شیدر جا نینوش

ماند و  یثابت م شیدر جا دیحم یجمله  نیبا اول

 :چرخاند یسر به سمت او م

 نجایبه ا. برسم نجایکردم به ا یوقت فکر نم چیه-

که من ازش فرار  یهمه سال گذشته ا نیکه بعد از ا

 .رهیقرار بگ میوسط زندگ ادیدون کم و زکردم ب یم

به  دینگاه حم. کند یبا تاسف فقط نگاهش م نینوش

 :سقف است



. رهیشکل بگ یقرار نبود اون گذشته اون طور-

اتفاق  یوقت یول. برم شیقرار نبود من اون همه پ

. اما شده و گذشته شدهیم دینبا. افتاد گفتم تموم شده

و چند سال  ستیگفت ب یبهم م یاون روز اگه کس

زنده کردن اون  یبرا ادیگذره و پسر سبحان م یم

. ارزه یمگفتم حرف مفته که دوزارم ن یگذشته م

 . جلو ادیاصال پسر سبحان قراره به کدوم پشتوانه ب

کند  یاز هوا را بازدم م یمیحجم عظ دیحم ی نهیس

 :دهد یو ادامه م

پسر سبحان اومده . و چند سال گذشته ستیحاال ب-

 .اومده یدونم با چه پشتوانه ا یمن نم نکهیبا ا جلو

کلمات را . دهد یقرار م زیم یبشقاب را رو نینوش

اما دلش  ستیقصدش شماتت ن. کند یم نییباال و پا

 دیخواهد با منطق و به دور از احساسات به حم یم

 :کمک کند

و با  ریسراغ ام یبر ستیبه نظرت بهتر ن دیحم-

  ؟یخودش رو در رو صحبت کن



 یبرا یحس دیکه حم فیح. است یخنده دار جک

 :خنده ندارد

 یکه تو ماجرا دیبگم ببخش! بگم؟ یمثال برم چ-

 بابات من مقصر بودم؟

 :کند یبا تکان سر حرفش را رد م نینوش

. هیحرف حسابش چ نیبرو بب. نبود نیمنظورم ا-

بهت  یکن یکه تو فکر م یاصال با اون هدف دیشا

 .نشده کینزد

 :ستین یواقعا شدن. تواند پوزخند نزد ینم دیحم

به خاطر همون . ستیآره خب واقعا هدفش معلوم ن-

 هیبا . جلو ادیم گهید تیهو هیهدف نامعلوم هم با 

 شهیم کیمن نزد یهدف نامعلوم اونقدر به بچه ها

و  گهیآدم د هی شهیم الیدان یفهمم ک یکه من نم

داره  نانیدالرام اونقدر به اون آدم و حرفاش اطم

 .خواد یم رکاون حرفا از من مد بیتکذ یکه برا



چقدر . شود یمشت م شیزانو یرو نینوش دست

است که ضرب المثل شده  یزیتلخ تر از چ تیواقع

 :دیگو یاما درمانده است م یجد یبا  لحن دیحم. 

. کنه یم کاریدونه داره چ یاون آدم م نینوش-

من و تو تصور  یکه حت یزیدستش پرتر از اون چ

داره  ینیدونست که اون شرکت چ یاون م. میکن

 یو مخالفت دیاصرار منو د. کنه یکار م یقانون ریغ

و زندان  یواسطه شد و تهش شد ورشکستگ. نکرد

مدت نبودنم اونقدر خوب بچه هامو  یتو. رفتن من

هم به  یلیپر و باال گرفت که نبود من خ ریز

ده کرد و شد سهام استفا طیاز شرا. ومدیچشمشون ن

 . یدار اصل

چشمانش . دهد یم نیبه نوش یرا سوال چشمانش

 :را ندارد شیماه ها پ دیاصل قدرت حم

برنامه جلو اومده  یتونه ب یآدم م نیبه نظرت ا-

 باشه؟



 یبرا یحرف چیه. اندازد یم ریسر به ز نینوش

از  شیب طیشرا نیدادن هم در ا یدلدار. گفتن ندارد

کف هر دو دستش را . رسد یحد مضحک به نظر م

 یلختش قرار م یدو زانو نیگذارد و ب یهم م یرو

لب . را پوشانده شیزانوها یدامنش فقط تا باال. دهد

 :دیگو یکند و با تاسف م یرا تر م شیها

کاش . بود فتادهیوقت اون اتفاق ن چیکاش ه دیحم-

که  ییکاش ما. نداشته یاون ماجرا نقش یتو تو

و فرصت با هم بودنو از دست  یجوون یروزها

روزهامونم به  نیو ا میگذشته نبود ریاالن درگ میداد

 .شد یکاممون تلخ نم

. کند یقفل م نهیس یهر دو دستش را رو دیحم

دارد که حسرت ها را هم به  یچه اصرار نینوش

با خودش ! کند؟ یاضافه م شیها یبدبخت ونیکلکس

 :دیگو یکند و م یرا زمزمه م یکاشک یواژه 

و  یفقر و بدبخت یکاشک. یآره واقعا کاشک_

من فرزند   یکاشک. فقط در حد حرف بود یگرسنگ

کردم شکممون مجبور  ریس یمادر نبودم که برا هی



 یکاش بابا. کنه زیخونه مردم رو تم یپله ها شدیم

و صاحب منصب نبودن منو تو سرم  یپول یتو ب

کاش سبحان . گرفت یو تو رو ازم نم دیکوب ینم

حساب  یمن تو یکار خودش بود و وقت یسرش تو

کاش . آورد یبه روم نم یزیها دست بردم چ

کاش . کرد که اون پولو برگردونم یاصرار نم

شبه برم  هیخوام راه صد ساله رو  یم دید یوقت

و  رهیکرد که م ینم دمیکاش تهد. اومد یجلوم در نم

 .دهیلوم م

 :پرد یم پلکش

رو که بهش گفته بودم  یکار یکاش صادق کرم-

 هیبهش گفتم  یکاش وقت. داد یدرست انجام م

 دیفهم یزهر چشم گرفتن م هیخوام قد  یتصادف م

پاشو  ریتونست اون پدال ز یکاش م. گمیم یچ

زد  یسبحان نم نیکنترل کنه و اونقدر محکم به ماش

سبحانو از توش  یبره ته دره و جزغاله  نیکه ماش

 .ارنیدر ب



 یقصه  نیا.  ردیگ یلبش را به دندان م نینوش

باال و . کند یبار گوش م نیچندم یرا برا یتکرار

 ندینش یرا به تماشا م دیشدن محکم غبغب حم نییپا

امروز روز . کند ینم دایگفتن پ یبرا یحرف چیو ه

که در  ییسخت تر از روزها یاست حت یسخت

 اآن روزه.گذراند یم دیو به دور از حم سیانگل

افتاده بود و او هر بار مجبور بود به  دیکه نبا یاتفاق

 چیگوش بدهد و ه دیپر از وحشت حم یتماس ها

او . مرد متاهل نداشت نیآرام کردن ا یبرا یراه

را از  مانیو پش دهیمرد ترس کیراه آرام کردن 

 .دانست یفرسنگ ها فاصله نم

 دییمثل گل نوازش کرد و بو دیتو رو با-

 دیتو رو د دیفقط با استیچشم تو دن یهر چ با

 ...مثل ماه دیرو با تو

کند و به  یجزوه بلند م یسرش را از رو دالرام

کندو  یزمزمه م نهییدهد که در مقابل آ یم یالیدان

خوب  الیامروز حال دان. کند یرا مرتب م شیموها



 شیخوب پ شیخودش آنقدر کارها یبه گفته . است

به  شیطرح ها. تواند خوب نباشد یرود که نم یم

شدت مورد پسند صاحب نظران قرار گرفته و با 

به آن  الیکه دان یمتیاز ق شتریب یلیخ ییها متیق

 . شده یداریکرد خر یفکر م

روزها به  نیاست که ا یتوانستن حس غالب حس

. خورد یبه چشم م الیدان یوضوح در رفتارها

از درآمد  یکه به طور مستقل و سوا یدرآمد

شود اعتماد به نفسش را علنا  یم بشیکارخانه نص

 .باال برده

 یمقابلش م یجزوه  ینگاهش را به خط ها دالرام

 یبرا. از اندازه گنگ هستند شیکلمات ب. دوزد

 نیکند که اصال سر کالس ا یشک م یلحظه ا

کند و  یمکث م ینه؟ کم ایدرس ها حاضر شده 

 چیروزها ه نیا یچرا که نه؟ وقت. زند یم لبخند

موضوع ها  نیوجود ندارد شک کردن به ا ینیقی

 .ستین یزیشگفت انگ زیچهم  یلیخ



 یسر بلند م ندینش یسرش م یکه رو یبوسه ا با

 :کند یسر حال نگاه م الیکند و به دان

 که؟یکوچ یاحوال آبج-

بار  نیا. گذارد یم شیهم همان لبخند را به نما باز

 :اما کمرنگ یواقع

 !میمنم عال یهمه خوب نیتو ا یوقت-

آن  یکه دالرام رو یکاناپه ا یدسته  یرو الیدان

 :دهد یسر تکان م نانیو با اطم ندینش ینشسته م

روزها حس  نیدالرام ا شه؟یمگه م نمیبهتر از ا-

من . هیآدم بودن چ. یچ یعنیکردن  یکنم زندگ یم

که بابا رو  دمیفقط دو میزندگ یاز سال ها یلیخ

خودم  دیبا یبهم فهموند گاه ریام. نگه دارم یراض

 تیبه رضا نکهیباشم قبل از ا یاز خودم راض

 .فکر کنم گرانید

قصد رها کردن  یلحظه ا یکه برا یاسم! ریام

خواهد؟ جانش  یچه از جانش م. دالرام را ندارد

 را؟ 



 یدرون دستش م یسرش را به سمت جزوه  دالرام

 نقدریروزها ا نیا. ردیگ یچرخاند و لبش را گاز م

پوست پوست  شیکار را تکرار کرده که لب ها نیا

 : دیتا نگو ردیگ یلبش را محکم گاز م. شده

 کیآدما بهت نزد یبهت نفهمونده که گاه ریام-

 یها یقشنگ ریدرگ یکنن و وقت یزنده ات م. شنیم

شدن تا به  کتیفهمونن نزد یبهت م یشیم یزندگ

 !بشن؟ کیخودشون نزد یخواسته ها

لب ها را به اسارت  شیخوب که دندان ها چه

 .دیگرفته اند تا نگو

از جون اون لب بدبخت؟ خون  یخوا یم یچ-

 !افتاد

 الینگاه دان. چرخاند یشانه م یرا رو سرش

انگار درون صورت او به . موشکافانه به اوست

را  شیموهادالرام معذب . گردد یم یزیدنبال چ

 :دهد یسر تکان م یزند و سوال یپشت گوش م

 ه؟یچ-



 :دیگو یکند و بعد کوتاه م یفکر م یکم الیدان

 یچیه-

 :دهد یفاصله ادامه م با

 نیکارخونه؟ ا یایب ستیواقعا امروزم قرار ن یعنی-

 !دهیاز تو بع ینظم یهمه ب

چه . دهد یآورد و در هوا تکان م یرا باال م جزوه

جزوه ها هستند تا بهانه  نیخوب که دانشگاه و ا

تا . دور از ذهن نباشد یلینرفتن خ یبرا شیها

 دنشید یکه برا یآن دنیند یداشته باشد برا یراه

 :زند یبال بال م

جزوه  نیفهمم، ا یرو من م ینظم یب نیا الیدان-

 !ها نه

 یم شیابرو یانگشت شستش را محکم رو الیدان

 :کشد

فهمه که  ینم توینظم یب نیا لیهم دل ریاتفاقا ام-

 یکه تو یینایدونم ا یم دیبع. رهیگ یمدام سراغتو م

 .چونهیدستته بتونه اونو مثل من بپ



باز  شیلب ها نیو ب دیآ یم نییدالرام آرام پا دست

بودن بهانه  یچه راحت از واه الیدان. شود یم

دانسته که امتحان فقط  یپس م. دیگو یم شیها

 نیبهانه است و باز هم سکوت کرده؟ اما هنوز ا

 نیقسمت وحشتانکش ا. قسمت خوب ماجراست

قصد ندارد  ریماجرا ام نیبا رو شدن ا یاست که حت

تلفن خاموش و باز . را به حال خودش بگذارد وا

از دو ساعت  شتریب ریام یوقت ینکردن در خانه حت

 . کند دینتوانسته او را نا ام ستدیا یپشت آن م

چشمانش . شود یجابه جا م شیمعذب در جا دالرام

 :پرسد یشود و م یم یفرار

 به تو گفته؟ یچ-

 .دهیهاتو پرس بتیغ لیدل گه؛یبه من؟ گفتم د-

 قیرخ دالرام دق مین یکند و رو یم کیبار چشم

 :شود یم

 یدر مورد تو م یا گهید زیچ یتو دوست داشت-

 گفت؟



. کند یم تشیدارد اذ الیدان.دهد یسر تکان م کالفه

 :شیزندگ گرید یمثل تمام آدم ها

 پاشو برو. شهیم رتیفکر کنم داره د-

 ؟یدوستش دار-

. چرخاند یبا سرعت نور سر به سمت او م دالرام

تواند  یو نگاه آرامش هم نم الیدان میلبخند مال

 :مقدمه را کم کند یسوال ب نیشوک ا

 خودت تو ؟ یبرا یگیم یچ-

که اصال  دیگو یجمله را آنقدر با ضعف م نیا

 .دیآ یبه شمار نم یاعتراض

 یبرا یفهم یم ینجوریدوباره بگم؟ ا یخوا یم-

 .دمیخودم نگفتم به خاطر خودت پرس

دهد و دوباره  یهم فشار م یچشمانش را رو دالرام

 :کند یباز م

 .الیپاشو برو دان-



شود و خودش را بغل  یجا به جا م شیدر جا الیدان

مدت هاست که منتظر حرف زدن دالرام . کند یم

دهد که  یم دیمدت هاست که به خودش ام. است

 نیو از ا دیآ یفردا دالرام به سراغش م ایامروز 

شده که خودش  دینا ام. دیگو یم یعاطف یرابطه 

 امانکار نا محسوس و کم جان دالر. به حرف آمده

 :تواند منصرفش کند ینم

 !یپس دوستش دار-

است که دالرام به  یزیچ نیا. خودش چارهیب

را دوست  ریاو که ام چارهیب. دیگو یخودش م

چه ناجوانمردانه  ادشیشده و ص رشینداشته، اس

خودش  یواقع یحاال که در تور گرفتار شده چهره 

را  الیداند چرا اما جواب دان ینم. دهد یرا نشان م

 :دهد یم

 نویهم یخواست یم. الیمن دوستش دارم دان-

 .لطفا برو یدی،شنیبشنو

 .اونم دوستت داره من مطمئنم-



تلخ . ماند یدور نم الیدالرام از چشم دان پوزخند

 :شود یتند م. شود یم

با  یلیخ ینداده که تو زندگ ادتیاستادت  ؟یجد-

 ؟یحرف نزن یزیاز چ نانیاطم

دالرام هم چشم از . کند یشده نگاهش م جیگ الیدان

دلش . شود یم مانیاز لحنش پش. دارد یاو بر نم

. از خودش شتریسوزد اما نه ب یبرادرش م یبرا

 یالیهنوز در خوش خ الیاست که دان نیحداقلش ا

. است ینینائ ر،یاو ام یهنوز هم برا. خودش است

. ندیکلماتش ننش یدرونش رو یکند آشفتگ یم یسع

 :دیگو یشمارد و م یکلمات را م

منکر . ادیمن از اون آدم خوشم م. الیگوش کن دان-

. میاز هم ندار یا دهیپوش زیمن و تو چ. شمینم نیا

 یآدم که با همه  هیاما اون آدم . میوقت نداشت چیه

چون عالوه بر . ازش دور باشم دیمن با شیخوب

 ...به من نداره یحس چیاون ه نکهیا



 نیگفتن ا. آورد یهجوم م شیبه سمت گلو بغض

اعتراف  کیمثل . اصال ستیجمله اصال راحت ن

 یواژه  تیزندگ یپرونده  ریماند که با آن ز یم

دوستش  ریام!یکن یقصاص را حکاک

 یخوب باز یلیفقط خ ریام. نداشته،عاشقش نبوده

اش  یرکیز یآنقدر خوب که دالرام با همه . کرده

 .خورده یباز

خدا کند . دهد یرا همراه با بغضش فرو م بزاقش

 :دهد یادامه م. چشمانش هم حفظ ظاهر کرده باشن

 بیتونه به من آس یاون آدم م نیعالوه بر ا-

 !برسونه

را که  یزیچ کباری. شود یدرشت م الیدان چشمان

. دهیاحتماال اشتباه شن. کند یدر ذهن مرور م دهیشن

 ؟ زدن؟ آن هم به خواهر او بیو آس ریام

. کشد یم نییکاناپه پا یدسته  یرا از رو خودش

دستش . ندینش یدو زانو م یدالرام رو یپاها نییپا



چشمان سرخ پر  نیا. گذارد یاو م یچانه  ریرا ز

 :برداشتش است نیاول نیا. از نگفتن هستند

بزنه؟  بیآس ریام ؟یگ یم یچ یفهم یدالرام م-

 اونم به تو ؟

در کف  الیدالرام به دور از چشم دان یها ناخن

 .داند ینم چیه الیدان. رود یدستش فرو م

 :دهد یدر هم ادامه م یبا چهره  الیدان

اونقدر مرد و ثابت شده است که من  ریدالرام ام-

و اون  یحس کردم بهش عالقه دار نکهیاز ا یحت

 .ختمیبهم نر یخواد ذره ا یخاطرتو م

 :گذارد یاو م یبازو یآزادش را رو دست

چرا؟ چون . کرد، اما نکرد یرگ گردنم باد م دیبا-

 نیب یمشترک ی ندهیمطمئن بودم اگر قرار باشه آ

من تا ابد و دهر از جانب تو  الیشما دو تا باشه خ

 .شهیراحت م

خاک بر سر کلمات . دیچه بگو دیداند با ینم دالرام

آخر . ندیبگو ریکردن ام یکه قرار است از نامرد



که هنوز خودش هم نتوانسته با ان  یزیچطور از چ

چه  دیحم دیبگو یحرف بزند؟ با چه توان ادیکنار ب

و حربه  ستینفرت چ نجاست؟یچرا ا ریکرده؟ ام

کدام قسمت  ددان ینم. دارد یدردناک یبودن چه معن

از بدنش مثلث برموردا دارد که قلبش را از جا کنده 

داند که گفتن در  یفقط م. کشد یو به سمت خود م

تازه جان گرفته، زنده شده  الشیدان. ستیکارش ن

به او  یکیکرده تا با نزد تشیحما ریام دیچطور بگو

تو حربه  الیدان دیبه اهدافش برسد؟ چطور بگو

من تمام حسم را تاوان . از تو شتریمن ب ،یشد

 .شدنم به اون آدم دادم کیو نزد یسادگ

رام مطمئن است همچنان منتظر است و دال الیدان

زنگ  یصدا. ستیحداقل االن ن. ستیآدم گفتن ن

سرش را به  الیدان. رسد یخانه به گوش هر دو م

 :زند یچرخاند و دالرام لب م یم فونیسمت آ

 !استیبرد-

 :رود یم فونیشود و به سمت آ یاز جا بلند  الیدان



 نجا؟یا ادیمگه قرار بود ب-

قرار را دالرام  نیا. دیایقرار بود ب عتایطب خب

را  ییزهایچ. دیایدر ب یاز نفهم شتریگذاشته بود تا ب

 شتریبداند و ب. بشنود ایداند از زبان برد یکه نم

 .ردیبم

کند  یدر را باز م الیدان. دهد یرا نم الیدان جواب

گرداند  یبر م شیرا سر جا فونیکه آ یو در حال

 :دیگو یم

اومد و گرنه من و تو قرار نبود  ایکه برد فیح-

 جا ختم بشه نیحرفامون به هم

 یاش نگاه م یناراض یفقط به او و چهره  دالرام

 یچنگ م زیم یرا از رو چشیسوئ الیدان. کند

 :زند

تو هم خونه  ترایم یرم خونه  یشب نم. من رفتم-

 .باش

قبل از  الیو دان دیگو یم یفیضع یباشه  دالرام

 .زند یم رونیاز در هال ب ایوارد شدن برد



با عجله به دنبال دالرام . شود یداخل خانه م ایبرد

 شیپاها. کاناپه نشسته یدالرام رو. چرخاند یسر م

قفل  شیرا درون شکم جمع و دستانش را دور پاها

آرام  ایبرد. دوخته شده ایبه برد ینگاهش خال.کرده

دالرام و  یرنگ چهره  یرنگ ب. رود یجلو م

 یسرش م یالبا. نگاهش نگران کننده است خبندانی

و منتظر به او  دیآ ینگاه دالرام هم باال م. ستدیا

 یم دادیب ایدر لحن برد ینگران. شود یدوخته م

 :کند

 دختر ؟ یبه سر خودت آورد یچ-

را که از قبل  یشنود که سوال یانگار نم دالرام

 :پرسد یآماده کرده م

 ؟یدیتو از کجا فهم-

دستش را پشت  ایبرد. واضح است منظورش

 :دیگو یکند و م یمکث م یکم. کند یگردنش قفل م

 دیفکر کنم اول با. میزن یحاال در موردش حرف م-

 .یتو بخور ارمیب نیریش زیچ هیبرم 



قبل . چدیپ یدالرام با سرعت دور مچش م انگشتان

 یچشمانش را م. قدم را بردارد نیاو اول نکهیاز ا

 :دیگو یم یظاهر یبندد و با آرامش

و بعد  یبر یخوا یتو م یوقت. گنیحاال به االن م-

من االن . بعدا نه حاال شهیاون م ،یحرف بزن یایب

 .بعد ی قهیدق کی ینه حت. ایخوام بشنوم برد یم

دست دالرام . دهد یم رونینفسش را محکم ب ایبرد

 یاو را دور م ایبرد. شود یاز دور مچ او آزاد م

چشمانش . ندینش یکاناپه م یکنارش رو قایزند و دق

 یدلش م. دارد یرخ دالرام نگه م مین یرا رو

که  یاطالعات گرفت یخواهد بپرسد تو از چه کس

تا آن  مهست نجایرو شده و حاال من ا تیگذشته برا

 ینم یخواهد ول یکنم؟ دلش م لیتکم تیرا برا

آدم جواب  ندیب یکه با چشم م یدالرام نیا. پرسد

 :جزم کرده دنیشن یعزمش را برا. ستیدادن ن

 نیو ا یبش تیاذ یلیمن خ یممکنه با حرف ها-

 .خوام یکه من م ستین یزیچ



از پوزخند دالرام به چشم  یمیفقط ن هیزاو نیا از

 :دیآ یم ایبرد

تو . کنم یم یواژه زندگ نیمن دارم با ا ت؟یاذ-

 هی. آب از سرم چند روزه گذشته. نگران من نباش

 .گهینداره د یوجب و دو وجبش فرق

 نیآدم ا نیگناه تر یدختر ب نیا. متاسف است ایبرد

به وسط ماجرا  قایانصافانه دق یماجراست و چه ب

 :کشاندنش

 دالرام؟ یدون یتو چقدر م-

 یقفل م شیدستانش را محکم تر به دور پاها دالرام

کمرش کامل به . کشد یکند و خودش را عقب م

 :چسبد یکاناپه م

. دونم ینداشته باش که من چقدر م یکار نیتو به ا-

. دونم ینم یچیفرض کن من ه. بگو اتیتو با جزئ

که بودم و  یمدت نیآدم کر و کورم مثل تموم ا هی

هر جور که خواستن رقصوندنمو و  میزندگ یمردا

 .کردن ییهنر نما



دالرام؛ دالرام  نیا. کند یبا درد نگاهش م ایبرد

که از پس  ستین یدالرام. ستیمقاوم ن شهیهم

. کم آورده است نباریانگار ا. آمد یها بر م یسخت

دالرام  یشانه  یبرد و رو یدستش را آرام جلو م

حرکت تند شانه اش را  کیدالرام با . گذارد یم

 یکشد و باز هم سر به سمت او نم یعقب م

لحنش . ندیتا نگاه نگران و ناباورش را بب چرخاند

 :استخش دار و قاطع 

 .ایشروع کن برد-

 یمشت م ،یبعد از کم. ماند یدر هوا م ایبرد دست

جز گفتن  یچاره ا. ندینش یم شیپا یشود و رو

 :کند یشروع م. ندارد

 .نداشتم ریبه بودن ام یمن از اولم حس خوب-

اندازد تا عکس  یبه صورت دالرام م ییگذار نگاه

. ندیب یم چیه. ندیبب رینام ام دنیالعملش را از شن

است که به رو به  ینگاهش همچنان همان نگاه خال

 :دهد یکند و ادامه م یلبش را تر م. رو دوخته شده



برعکس . باشم دهید یازش رفتار نامعقول نکهینه ا-

 نیبه ا. نبودم نیمعقول بودنش خوش ب یادیز نیبه ا

حساب و کتابش به تو و  یب تیو حما یکیهمه نزد

خودم نگه داشتم چون نه  یحس هامو برا. الیدان

. نداشتم یمنف یحس ها نیا یبرا یلیمدرک نه دل

شروع  دارکم یسر هی یشدن اتفاق دایاز پ یهمه چ

 ... هینوار  هی. شد

دالرام نگاه  یچهره  یبدون آنکه از رو ایبرد

 یم فیبردارد جزء به جزء و بدون سانسور تعر

ها  نیا. دیگو یم قیاز شروع رفاقت سه رف. کند

گفته  شیهستند،قبال نرگس برا یدالرام تکرار یبرا

فراتر  ایکم کم اطالعات برد. کند یاما فقط گوش م

که با هر بار  دیگو یم ییها یاز گفتن. رود یم

 یکنار فاطمه فکر م یدالرام به قبر خال دنشانیشن

که در  یعمق فاجعه را با کلمات ساده ا ایبرد. کند

آورد و دالرام را از  یمبه زبان  ندیچ یکنار هم م

که  یانصاف یاز آن ب. کند یم زاریمخترع کلمات ب



وحشتناک را در کلمات ساده غالب  یمفهوم ها

 .کرده است

. دیگو یکامل م. گذارد ینم یباق یناگفته ا ایبرد

 یبا هر جمله ا. داند یدانستن را حق دالرام م

کند تا از خوب بودن دالرام  یمضطرب مکث م

که بشود  ستین یزیخوب و بد بودن چ. مطمئن شود

انگار دالرام در . حس دالرام بخواند یب یاز چهره 

 دیاش. یتفاوت یب کیدر . مطلق است یحس یب کی

جسارت تا  ایاست که به برد یآرامش ظاهر نیهم

رفتن  کایداستان را تا آمر. دهد یانتها گفتن را م

تا . او یها دنیکش یتا در به در. برد یم شیپ میمر

 کی ایبرد. یآمدن و عوض کردن نام خانوادگ رانیا

هم که  کباری یشود تا گذشته را برا یم یحامد ثان

. دیکردن بگو ادیبدون کم و ز. دیشده کامل بگو

. کند یم انیرا آنطور که هست ب تیواقع ایبرد

فاجعه  کیها  تیواقع نیهم ا ییبدون بزرگ نما

فاجعه  نیتواند عمق ا یگذشت زمان نم یحت. است

 .را کم نشان بدهد



 .بود نیهم یدونست یم دیکه با یزیاون چ یهمه -

 یبندد و سرش را به پشت یچشمانش را م دالرام

قصه را چه  نیکالغ ا ایبرد. دهد یم هیتک یصندل

حاال نوبت خودش بود . دردناک به آخر رسانده بود

. داستان مرور کند نیذهنش را از ا یتا نت بردار

 یاو مختصر م یدر دو جمله  ایبرد یکل گفته ها

د بود و یاو دختر حم. قاتل سبحان بود دیحم. شود

او عاشق پسر مقتول بود و . منتقم خونه سبحان ریام

. کرده بود یعاشق یپسر مقتول ماه ها ادعا

دهد تا تمام عاشقانه  یهم فشار م یچشمانش را رو

تا کمتر . دفن کند شیرا پشت پلک ها ریبا ام شیها

همه  نیا یشود کس یاز خودش بپرسد مگر م

به طرز  زیکند؟ چرا همه چ یعاشق یادعا یعیطب

بود؟ چرا هنوز هم  یدلچسب و واقع یفوق العاده ا

 ر،یام یاستخر خانه  یخودش بود و لبه  یگاه

 ر،خودشیو ام یکیخودش بود و برق رفتن و تار

عشق  ییایدن نیدو نفره که ما ب یایالزان هیبود و 

خودش  ریچرا هنوز هم تصو. شده بود ایالزان یباز



کرد؟ چرا  ینفسش را حبس م نهییدر مقابل آ ریو ام

... 

 ریدالرام قبال بهت هشدار داده بودم در مورد ام-

به سقف نم  نباریا. کند یکند و گوش م یباز م چشم

 . ماند یم رهیخانه خ یزده 

تا  یآدم دور بمون نیاز ا دیهشدار داده بودم با بهت-

که  یاونقدر. یو گوش نکرد یدیشن. ینینب بیآس

مدت اعتمادتو جلب کرده بود من  نیا یاون آدم تو

 .ساال نتونسته بودم نیتمام ا یتو

خودش با  یکاف یبه اندازه . تمامش کند ایبرد کاش

کاش . است ریحجم اعتمادش درگ نیخودش و ا

 ایبرد. ته به خشخاش اعصاب درهمش نکشدم ایبرد

 :دهد یداند که ادامه م یحال او را نم

 یکه کرد یدونم خودت بابت اون همه اعتماد یم-

قصد سرزنش کردنتو  ،پسیا ختهیچقدر بهم ر

 ییتوانا گریاون آدم اونقدر باز نکهیضمن ا. ندارم



که اصال  ییتو یحت یبرا تشیماه صیبود که تشخ

 .ممکن بود ریهم غ یستین یا یدختر سطح

 :کند یآرام زمزمه م دالرام

 بسه-

 :دهد یشنود و ادامه م ینم ایآرام که برد آنقدر

تونم  ینم یحت دمیحق م ریمن همه جوره به ام-

 دیتو رو کش نکهیاون تصور کنم اما ا یخودمو جا

شدن به تو به  کیکرد با نزد یوسط ماجرا و سع

 یم ییآدم تا جا اون. زهیریعمو ضربه بزنه بهمم م

 ...که به تو  ادیب شیتونه پ

باز شدن در خانه چشمان دالرام را باز و  یصدا 

نفس نفس زنان  الیدان. کند یرا کات م ایحرف برد

 یصورت سرخش خبرها. ستادهیدر چارچوب در ا

کند و  یدالرام نامش را زمزمه م. دهد ینم یخوب

 :شود یاز جا بلند م ایبرد

 ال؟یدان-



 یدهد و تلخ و تند م یناباور سر تکان م الیدان

 :پرسد

 !نه؟ گهید دیکرد یم یشوخ دیشما دوتا داشت-

هنوز هم در کنار  الیدان. گذرد یساعت م کی

 یسر خورده و رو واریبه د هیتک یهمان در ورود

قصه را  شیباز هم برا ایبرد. نشسته است نیزم

. کرده و او شوکه تر از دالرام گوش کرده فیتعر

. نداشته یا نهیزم شیپ چیاو برعکس دالرام ه

. برخالف دالرام قصد باور کردن گذشته را نداشته

را برده هوار  یدینام سبحان و حم ایبار که برد ره

 :زده و با اصرار گفته

 یبه خدا دار. ایبرد یگ یمزخزف م یدار-

 .یگ یمزخرف م

اعتراضات بلند و پر از  نیهر بار بعد از ا ایبرد

 یبا حال الیخود دان. سکوت؛ سکوت کرده است

کرده بود و باز هم تکرار  دنیخراب اصرار به شن

 ...اکشن ها یر نیهم



از  ایبود که برد یسخت تر ماجرا زمان قسمت

 یها و باور ها دهیحرف زده بود که با د یریام

پلک نزده  یحت بارنیا الیدان. متفاوت بود الیدان

فقط گوش کرده بود و در . بود،اعتراض نکرده بود

 یسکوت طوالن نیاو ا یجمله  نیبا آخر تینها

 :نطفه بسته بود

تونه  ینم ریاگر اون گذشته درست باشه ام یحت-

 .یکن یم فیتعر یباشه که تو دار یزیاون چ

متاسف به حال خراب برادرش نگاه کرده و  دالرام

آخر او به اندازه  یجمله  نیآرزو کرده بود کاش ا

از  ریکاش ام. داشت ریصادقه تعب یاهایتمام رو ی

. ستیک دیدانست حم ینم. خبر بود یهمه جا ب

سبحان  نیدانست ب ینم.است یدالرام دختر چه کس

بدون دانستن  ریکاش ام. چه گذشته دیو حم

اگر بدون علم از گذشته  دیشا. شده بود کشانینزد

 ریبا رو شدن گذشته هم ام یدرکنارشان بود حت

ماند که ماه ها مردانه در کنار  یم یریهمان ام

روزها در کنار خودش . کرده بود یمردانگ الیدان



طعم آغوشش را به دالرام چشانده . کرده بود یعاشق

. بود ردهرا پر خاطره ک وارید یسه کنج ها. بود

 یرا پر از ممنوعه ها یگوش یمخف یها لیفا

 . عاشقانه کرده بود

پر از ندانستن  الیاو و دان یهم به اندازه  ریام کاش

ماجرا  نیهم در ا یبود تا حاال هر سه به اندازه 

 .باخته بودند

 .حرف بزنم ریبا ام دیمن با-

 یلرزان اما لحن ییبا صدا. دیگو یم الیرا دان نیا

چه  الیدان. زند یدالرام تلخ لبخند م. مطمئن

 یتالش م ریکذاب نبودن ام یمذبوحانه برا

درست مثل خودش که ماه ها شک کرده بود و .کند

است  نیهم ریداده بود که ام دیهر بار به خوش ام

 .  ندیب یکه م

 یدردناکش فشار م یشانیپ یدستش را رو الیدان

 :دهد



 نیمطمئنم کنه که ا دیبا. مطمئنم کنه ریخود ام دیبا-

 دیبا. باباهامون گذشته نیب نیگذشته ب یتو انایجر

 کیخودش بگه که با هدف به من و خواهرم نزد

 خودش بگه دروغ گفته دیبا. کشده

کاناپه  یاما دستش را به دسته . ندارد یتوان دالرام

اش  یو نگاه ناراض ایبرد. شود یو بلند م ردیگ یم

 الیدان یناباور نیمطمئنا از ا. ردیگ یم دهیرا ناد

. رود یم الیقدم زنان به سمت دان. است یناراض

 شیو مشت ها ندینش یدو زانو م یدر مقابل او رو

 یرا وقت مشیتصم. دگذار یاو م یدو زانو یرا رو

 یبار دوم گذشته را مرور م یبرا ایگرفته که برد

باز هم تلخ لبخند . کند یمنتظر نگاهش م ایبرد. کرد

 :دهد یزد و سر تکان م یم

که چند روزه دارم  یکار نیا. ریام شیپ رمیمن م-

آماده  دنشید یمنتظر بودم تا برا. کنم یبهش فکر م

رو از زبون  زایچ یلیبرم و خ دیبا یول. نشدم. بشم

هزار تا چرا دارم که جواب همشونو . خودش بپرسم

 .الیدان ششیپ رمیمن م. بهم بدهکاره



 یم دهیبه دنبالش کش الینگاه دان. شود یجا بلند م از

. رود یم اطیکند و به سمت ح یدر را باز م. شود

 .باشد دنینفس کش یبرا ییآنجا هوا دیشا

 یم هیکنار پنجره تک واریبه د بیدست به ج ریام

آورد  با  یباالتر م یکاغذ درون دستش را کم. دهد

 ینگاهش از گوشه . که دقتش هم باال برود دیام نیا

. کند یرا رصد م ابانیشم باز هم از پنجره، خچ

 ریآمار تاخ. از ساعت چهار گذشته قهیفقط ده دق

که چشمانش  یاتدالرام را خوب دارد اما تعداد دفع

را از قاب پنجره رصد کرده از دستش  ابانیتمام خ

چک  کیکاغذ درون درستش فقط . خارج است

 شیکه برا یکار. آمار و ارقام است یکردن ساده 

اما امروز ذهنش . است یپا افتاده و سطح شیپ

 یدر م یکار ساده هم باز نیا یتمرکز رو یبرا

 .آورد

مضمون از طرف دالرام  نیبا ا یامیپ روزید

 :کرده بود افتیدر

 !فردا ساعت چهار خونتم-



از احساس را چند بار  یکوتاه خال امیپ نیا ریام

ما از آن نگرفته بود ا یحس خوب چیه. خوانده بود

 یبود برا یبدون حس شروع خوب یخال امیپ نیهم

. شیپاسخ ماندن تمام تماس ها یآن هم بعد از ب. او

 یچند ساعته اش پشت در خانه  ستادنیبعد از ا

انتظارش  ازبعد . جون دالرام و باز نشدن در زیعز

مخاطب مورد . دنشیدر مقابل دانشگاه دالرام و ند

 یدر دسترس بودن باق یبرا یراه چینظر ه

 . نگذاشته بود

خود دالرام جواب  یفکر کرده بود و به کوتاه یکم

 :داده بود

 !منتظرتم-

و بلندش را نگه داشته بود  یطوالن یجواب ها تمام

 کی یعنیآمدن دالرام  نجایا. تا به وقتش بزند

که داور  ینود و آن هم زمان ی قهیدر دق تیموقع

 .برده بود شیلب ها کیمسابقه سوت را تا نزد



پشت  قیدق نباریکند و ا یرها م زیم یرا رو کاغذ

زرد  یگذرد که تاکس ینم یلیخ. ستدیا یپنجره م

و دالرام از  ردیگ یقرار م دشید ریدر مس یرنگ

به سمت پنجره  یبالفاصله نگاه. شود یم ادهیآن پ

 ریحضور ام یاندازد و بدون آنکه متوجه  یها م

 یم رقدم ب ابانیمت عرض خپشت پنجره شود به س

 .دارد

 یشود و دالرم ب یم صیحر دنید یبرا ریام نگاه

 .دارد یمرد عطشان قدم بر م نیخبر از ا

در باز  یال. ستدیا یم ریام یپشت در خانه  دالرام

با دستش . زنگ بزند ندیب ینم یاجیاست و او احت

سالن  یشدن فضا دهیدهد و با د یآرام در را هل م

 ریعطر ام. چرخاند یسر م ریکردن ام دانیپ یبرا

. ندیب یاز خودش نم یکند اما اثر یمشامش را پر م

دستش را . دارد یقدم را به سمت داخل بر م نیاول

قدم . بندد یفرستد و آرام در را م یبه پشت سرش م

به دور شکمش حلقه  یدست. رسد یاول به دوم نم

نشان  یبتواند عکس العمل نکهیقبل از ا. شود یم



 انیچسبد و در م یکنار در م واریبدهد کمرش به د

حاال منشا بو کامال او را . شود یم ریاس ریدستان ام

 یکند اما به جا یاعتراض دیبا. در بر گرفته است

سخت تر . دهد یبه بدنش م یآن تنها تکان کوچک

 یبه گوشش م ریام یلب ها. شود یدر بر گرفته م

 یت گوشش را پر مهمراه با حرار شیچسبد و صدا

 :کند

. میبه خودمون آوانس بد کمی ایب. نگو  یچیه. سیه-

بعدش برا اعتراض کردن . میرینفس بگ گهیاز هم د

 .و هوار زدن وقت هست

مگه تو از من نفس  دیخواهد بگو یدلش م دالرام

 نیخواهد ا یدلش م شتریاما ب ؟یریگ یهم م

را  شیدلش پا. اندازدیب قیاعتراضش را هم به تعو

کفش کرده که تمام منطقش متاسف سر  کیدر 

 ی نهیصورتش را به س شتریدهد که او ب یتکان م

 !کشد یتر نفس م قیسابد و عم یم ریام

طاقت تر  یب شانیدر جا ریام یمردانه  یها دست

کنند،تنگ تر در  یم یتاب یب شانیدر جا. شوند یم



را تکرار  یکار تکرار نیو باز هم هم رندیگ یبر م

اش هم مثل حس المسه پر  ییایحس بو. کنند یم

کند و  یکار شده از کنار رفتن شال دالرام استفاده م

. کشد یاو را نفس م یگردن و موها انیم ییجا

دم و بازدم  یها برا هیکه ر قیو عم صانهیآنقدر حر

. ستین انیدر م ینظم چیه. شوند یدچار اختالل م

و اصرار  یاست و دلتنگ یتاب یهر چه هست ب

 .رفع آن یبرا

. اصرار دارد یرفع دلتنگ نیا یهمچنان برا ریام

 یکه عقب م یاست اما کس لیدالرام هم پر از تما

که سرخورده و ناکام پا پس  یحس. کشد دالرام است

 یداند که ادامه  یدالرام م. کشد حس اوست یم

 یپا ستیقرار ن. ستیعاشقانه به نفعش ن یباز نیا

 ستین رقرا. ها سست شود لیتما نیاقتدارش با ا

 .که با خودش گذاشته لغو شود ییقرارها

 یآورد و رو یباال م یدو دستش را به سخت هر

کشد و  یسرش را عقب م. دهد یجا م ریام ی نهیس



به  ریام. کند شتریکند که فاصله را ب یتالش م

 . دهد یاجازه م یسخت

سرش را . کشد یعقب م نکهیبه محض ا دالرام

دلچسب جزء  یعشق باز نیا. اندازد یم نییپا

 یهر چند که مطمئنا بعدا وقت. نبود شیبرنامه ها

خواهد گذاشت و با فکر کردن به آن لبخند خواهد 

 .زد

و با سرعت  دهیکه به هم چسب ییاما با ابروها ریام

 نیاول نیا. الغر شده. کند یم زیاو را آنال یچهره 

 یاست که به ذهنش م یریگ جهینت نیتر یو قطع

 ریکند تا ز یدستش را در کنار بدنش مشت م. رسد

 :دیو معترض نگو ندیاو ننش فیظر یچانه 

 !؟یبا خودت چه کرد یلعنت-

هدف به  یب ریام ینگاهش را از کنار پا دالرام

 :دوزد یم شیرو یکنار پنجره و کاغذها

 !نجامیکه من چرا ا میدون یهر دومون خوب م-

 :دهد یرا قورت م بزاقش



 ؟یکن یتو شروع م ایمن شروع کنم -

 دنیکند تا با د یسر بلند نم یحت. ردیگ ینم یجواب

سکوت . مشخص شود فشیمخاطبش تکل یچهره 

 :گذارد یاش م یریگ میتصم یرا مبنا ریام

 !کنم  یپس من صحبت م-

نالد فقط چطور شروع کنم؟  یبا خودش در دل م و

تمام کردن آمده  یه براک یاز کجا شروع کنم؟ کس

که تموم کردن را  یکس. ستیشروع کردن را بلد ن

 شروع کند؟ دیدوست ندارد چطور با

 نکهیا یکند فقط برا یرا بند کوله اش م دستش

 :کند یم فیکلمات را رد. کرده باشد یکار

 یبرا لیاونقدر مدرک و دل. اون گذشته هست-

 نجایا. ستیانکارش ن یبرا یبودنش هست که راه

انکار کردنش  یبرا یکه بگم کاش راه ومدمین

نقض اون مدارک و  یبرا یچون اگر راه. باشه

 نیشم که ا یم ریگیاون گذشته باشه خودم اونقدر پ



کاش گفتن و افسوس خوردن مسخره به نظر  یا

 .برسه

باال  ریکند و نگاهش را تا گردن ام یمکث م یکم

به  یاو قلقلک راهنیباز پ یدکمه  نیاول. آورد یم

 یم رینثار دلش و ام یدهد و دالرام لعنت یدلش م

 :کند

سخت و دردناک و . اون گذشته بحثش جداست-

حل بشه و  دیبا. اما بحثش جداست یباور نکردن

 نیا زایچ یلیخ فیچون تکل. مشخص بشه فشیتکل

 یربط چیکه ه ییما یهمه  یوسط نامشخصه و پا

به وقتش . اجراستم نیوسط ا میبه اون گذشته نداشت

. رمیاون گذشته بم یو برا نیقراره سرمو بذارم زم

اون گذشته که متضرر  یو تاسف من برا یمندگشر

 .سر جاشه ییظاهرا تو شیاصل

بر  ریرگ گردن ام یو چشم از رو ردیگ یم ینفس

 :دارد ینم



بودن من به خاطر شفاف  نجایا نایا یبا همه  یول-

باز . دمیشن دیکه بااونقدر . ستیاون گذشته ن یساز

برف بوده و  ریبشنوم تا بفهمم چقدر سرم ز دیهم با

ازت  نکهیا یفقط برا نجامیمن ا یول. خبر نداشتم

 بپرسم چرا؟

دست به دور . ندیب یرا م ریبه جا شدن غبغب ام جا

 :دهد یکند و ادامه م یبند کوله عرق م

 دیکه با یاونقدر ؟یرو کرد نکاریچرا با من ا-

با مدرک و  هیخودتو و بق یبه گفته . یمدرک داشت

بود که منو  یچه اصرار. یدست پر جلو اومد

 !؟یکه داشت یریجاده صاف کن مس یبکن

 یکه قصد پا گرفتن دارد حجت تمام م یبغض با

کشد و سخت تر ادامه  یم شیبرا یخط و نشان. کند

 :دهد یم

اصال قرار بود من جاده صاف کنت بشم چرا با -

 یازم استفاده م گهیجور د هی ؟یعاشق یادعا

تو آدم . یکرد یحربه ام م گهیجور د هی! یکرد



 گهید یابزار یاستفاده  هی یچرا نتونست یدادن دهیا

نابود کردن من ضربه  یبه خدا برا ؟یاز من بکن

 .بود ادیخوردن بابام و خنک شدن دل تو راه ز

 یبرا. سوزد یخودش م یهم دلش برا خودش

بغض کردن و  یذره ا یدالرام پر از ضعف که برا

 :شدن ملمتس است یباران

نابود  تویزندگ یگ یبودم که م یمن دختر آدم-

 .کرده

 :آورد یدستش را در مقابل صورتش باال م کف

من به . من گناه کار بودم. خب حق با تو یلیخ -

اما چرا . شدمیمجازات م دیحکم دختر پدرم بودم با

 منصفانه؟  ریهمه غ نیهمه سخت؟ چرا ا نیا

 یبغض در صدا. شود یم روزیملتمس پ دالرام

 :شود یم ریدالرام در ظاهر محکم جا گ

 یکه تو یبود یتنها مرد کامل. من باورت کردم-

 دهید میدلخوش یب یو سه ساله  ستیمدت عمر ب



. سخت باور تو رو باور کردم یمن لعنت. بودم

 . سوال بپرسم هیفقط ازت تا  نجایامروز اومدم ا

ها  یکنند و به سمت مشک یم ینافرمان چشمانش

قبل  هیشب گرید. ها مات اند یمشک. زنند یقدم م

 :برق ندارند اما هنوز هم ناخوانا اند

 یدوره  ای یخوند یمهندس یتو واقع. اومدم بپرسم-

 ؟یدید یگریباز

 شیلب ها. ردیگ یاشک راه م یقطره  نیاول

 :کند یرا گسل فعال م ریلرزد و دل ام یکودکانه م

. هیگریباز یمهد تولد ستاره ها وودیگفته بودن هال-

تو . کنه یم تیترب یگریباز ینگفته بودن نخبه 

که  یکن یباز یکه اونقدر حرفه ا یگرفت ادیکجا 

 یچطور. باورت کنم میزرنگ یادعا یمن با همه 

و  یمن بد ادی قیهمه دق نیعشقو ا یالفبا یتونست

که  یبفهمونبهم  دمیمن زبون عشقو کامل فهم یوقت

 یدیمهره ها رو چ یچه طور. یدون ینم یعاشق

که حس کردم  ره؟یکه من حس کردم نفست برام م



تو کجا . قلبت بغل گوشمه یهر بار تو بغلتم تپش ها

که هر بار حس کردم خاطرمو  یبود یدیدوره د

 .و نتونستم خاطرتو نخوام یخوا یم

شود و دالرام پشت دستش  یسخت م ریام فک

گونه . کشد یم شیگونه ها سیخ یآزادش را رو

. گذاشته نشده شیکه  مدت هاست چال آن به نما یا

 :هنوز هم پر از ناگفته هاست یلپ کالم را گفته ول

دالرام نابود شد اما از من  هی. ریاز من گذشت ام-

انتقام  یاز آدم یخواست گهیاگه بار د حتیبه تو نص

با دخترش  یخواست ،اگهیریو حقتو بگ یریبگ

جور  هی یتون یحواست باشه که م یمجازتش کن

 ریز نیو با ماش یپاش دیاس. یازش استفاده کن گهید

که  اونهتر و ساده تر از  نهیکم هز یلیگرفتن خ

همه  نیا یعاشق یو با ادعا یاز وقتت بزن یبخوا

مجازات  نیقبول کن ا. یریانتقام بگ زیو تم کیش

 !از جرمه شتریب یلیخ

را باز  ریام یچشم ها. سابد یرا بهم م شیها لب

بار انعکاس  نیآخر یو برا. گذارد یهم از نظر م



 یکار نجایا. کند یخودش را در آن ها تماشا م

. نخواهد داشت یکار نجایوقت ا چیه گرید. ندارد

دادن نبوده که مثل تمام رمان ها  هیاهل هد ریام

فقط  اش یادگاری. را پس بدهد و برود شیها هیهد

قلبش است که دست دالرام به امانت بوده و امروز 

 .امانت را دارد نیدالرام قصد پس دادن ا

 دیقدم دوم ترد یبرا شیپا. گذارد یبه عقب م یقدم 

 یکند و قدم به جلو برداشته م یمکث م.کند یم

داند او حتما  یگذرد و م یم ریاز کنار ام. شود

کارش را تماشا  نیجب سر خواهد چرخاند و امتع

 .خواهد کرد

همان جا که . رود یکنار پنجره م زیسمت م به

دو  یرو. نگاهش شده بود یمنظره  نیکاغذها اول

 یساعد سر م یکوله اش تا رو. ندینش یزانو م

 یبرگه ها نییدارد و پا یخودکار را بر م. خورد

 :سدینو یپر از عدد و رقم م

 بودممن آشقت -



کشد و  یخط پر رنگ م کیآشق  یکلمه  ریز

 . سدینو یتر م نییپا

 یاشتباه نقدریهم-

 یکند و از جا بلند م یرا کنار کاغذ رها م خودکار

 یب. خانه و صاحبش تمام است نیکارش با ا. شود

بدهد از کنارش  تیاهم رینگاه ام ینیآنکه به سنگ

 ریاس شیبازو. ردیگ یفاصله م یفقط کم. گذرد یم

کشد  یاز درد چهره در هم م. شود یاو م یپنجه ها

 .شود یم دهیو بعد به زور به سمت او چرخ

است  نیدرست ترش ا. ستدیا یم ریمقابل ام قا  یدق

 یچهره اش از فشار. ستدیشود که با یکه مجبور م

است؛ در هم است و زبانش  شیبازوها یکه رو

 .کند یحرف دلش را معکوس ابراز م

 .ـ بذار برم: 

فشار . گذراند یحالت چهره اش را از نظر م ریام

را  دانیکند اما نه آنقدر که م یدستانش را کم م

 چیه شیصدا. عروسک باز کند نیرفتن ا یبرا



من خودمو خوب بهت  ؟یـ بر: ندارد ینرمش

 یدون ینم ؟یمنو بشناس یتو نخواست اینشناسوندم 

 ست؟یبا خدا هم ن یاومدنت با خودت بود رفتنت حت

ترسد اما  یاز او نم. دهد یبزاقش را فرو م دالرام

 یکم ریام. است یانکار نشدن تشیداند قاطع یم

خودش خم  یکم. کشد یدالرام را به سمت خودش م

کند که نفس  یفاصله ها را آنقدر کم م. شود یم

در هم گردباد شود و کلماتش با وضوح  شانیها

. یدیسوال پرس یلیـ خ: کامل به گوش دالرام برسد

  ؟یدیچرا پرس یریاگر قرار بود جواب نگ

شود و  یآزاد م یگرید دیاز ق شیاز ابروها یکی

اما  دمیـ جواب سؤاالت رو م: رود یباال م یکم

چطور با هم از اول . هیا گهید زیاولم چ تیاولو

که تو کارخونه، تو  یبار نیمثال  از اول. میشروع کن

مورد قرارداد اومده بودم که در . دمتیاتاق بابات د

و  ید به تو علنیاونقدر عشق حم. حرف بزنم دیجد

 نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ نیواضح بود که اول

با خودم گفتم چرا که . یدیبود که نقطه ضعف حم



. کنم کینزد دیتونم خودمو به دختر حم یم. نه

 دیاعتمادشو جلب کنم و بعد با رو کردن دست حم

 ییدارا نیتو ارزشمند تر. نابود کنم دویحم ششیپ

 .یبود دیحم

. لب دالرام یسانت میدر ن. برد یرا جلو م لبش

کند از عمد  یم جادیلب ها ا نیکه ب یاصطکاک

 .است

 یک دمینفهم دینقطه ضعف حم یـ قرار بود بش: 

حکم رسانا  شیلب ها! تنها نقطه ضعف خودم یشد

دالرام منتقل  یگرما را به لب ها. کنند یم جادیرا ا

 نیدر هم ریبندد و ام یدالرام چشم م. کنند یم

و  یـ سرسخت بود: دهد یمشابه ادامه م طیشرا

. الیدان لمقاب ینقطه . یآدم اعتماد کردن نبود یلیخ

سختت اصال  یجلب اعتماد و شکستن اون پوسته 

. زمان برد اما باالخره اتفاق افتاد. نبود یکار راحت

 .بود رید یلیا خام یبهم اعتماد کرد

آزاد  یدالرام کم یبازو یرو شیاز دست ها یکی

از لب ها  ریحاال غ. شود یم نییو با حس باال و پا



 یم نییپا شیصدا. نقطه هم حکم رسانا دارد نیا

. شده بودم رتیـ درگ: دیگو یشود و نرم تر م

شکل  نیافتاد اما به بدتر یاتفاق م دیکه نبا یزیچ

ن دو تا یهم! دیمن و دختر حم. ممکن افتاده بود

عقب  دیبا. زمیبود تا در حد مرگ بهم بر یکلمه کاف

 . دمیکش ینشده بود عقب م ریتا د. دمیکش یم

دالرام عقب  یبازو یآرام از رو گرش،ید دست

کار را  نیآنقدر ا. ندینش یکمر او م یرود و رو یم

دالرام حبس  ی نهیدهد که نفس در س ینرم انجام م

 .شود یم

خواهد  یرا م یکیهمه نزد نیا. دالرام کالفه است 

قصد  ریام. تمام کردن آمده بود یبرا. خواهد یو نم

رفتنش را فلج  یشکل ممکن پاها نیدارد به بدتر

 یداند عسل یم. خواهد چشم باز کند یدلش نم. کند

 . خواهند کرد یاش قطعا دهن لق یلعنت یها

 یبه راه م یکمر دالرام باز یرو ریام دست

حاال . اوست یبازو ریدرگ گرشیدست د. اندازد

که از رها کردن دالرام  یخم شده تا فاصله ا شتریب



نکرده  یلب ها هنوز رفع دلتنگ. شده پر کند جادیا

منم آدم نتونستن  یسخت بود ول دنیـ عقب کش: اند

و  من. شدیهمون جا تموم م یهمه چ دیبا. نبودم

پابند  دیمن نبا. میبا هم باش میتونست ینم دیدختر حم

 اهیکه اومده بودم تا باباشو به خاک س شدمیم یکس

 .بنشونم

حال و  ریام. شود یدر هم م یدالرام کم ی چهره

فشار دستش را . گذراند یروزش را از نظر م

 شتریکند ب یو مجبورش م شتریکمر او ب یرو

 یـ ول :ندیب یاز دالرام نم یمقاومت. شود کینزد

 شیکردم پ یکه من فکر م یاون جور یهمه چ

که من به عقب برداشتم تو به  یقدم هیهر . نرفت

 یکردن هامو م یو دور یسرد. یشتجلو بردا

 یهمه چ یکه بفهم یو اونقدر باهوش بود یدید

 !هیعمد

شود ونفس گر گرفته  یم شتریچشمان دالرام ب فشار

نفس  نیدلتنگ ا ریام. ندینش یپوستش م یاش رو

 یها یبه همان اندازه که دلتنگ آن عسل. هاست



ها محروم است اما نفس  یاز عسل. براق است

کند که به محض آزاد  یم میتنظ یرا طور شیها

 شیها هیشدن، هر نفس دالرام، همان نفس را به ر

 . ستدبفر

بهم . خراب بشه نمونیب یدوست یخواست ینم-

 یکه م یرک گفت. یو از بودنم راض یاعتماد داشت

تعارف  یب. کردنام از عمده یکه تمام دور یفهم

. ازت دور بمونم دیبا یخوام ول یگفتم خاطرتو م

 ینشد چیپاپ یلیو تو هم خ اوردمیکارم ن یبرا یلیدل

 تیاز واقع یسر هیفقط . من دروغ نگفتم. یکه بدون

 . ها رو نگفتم

 یکند و نرم به صورت او م یرا کج م صورتش

. لطافت پوست دالرام یرو شیها شیته ر. سابد

کس مخالف  چیظاهرا ه یاست ول ادیتضاد ز

 .ستین

 یاز چ دمیـ صدبار پرس: کند ینجوا م دالرام

 ؟ینگران



انگار با خودش حرف . ردیگ ینفس م قیعم ریام

فقط ازت . گمیـ هزار بار گفتم به وقتش م: زند یم

خواستم آدم به . یخواستم بهم اعتماد داشته باش

من بارها با تو اتمام . یرفتن نباش لیدل کیهزار و 

کردم و  ینیب شیروزها رو برات پ نیا. حجت کردم

تو منو . یاشروزها آدما رفتن نب نیا یخواستم تو

هر . یزن یجا نم یگفته بود. یمطمئن کرده بود

. زود حرفت دوتا شد دالرام یلیخ. یباشه هست یچ

 .زود یلیخ

از  یصورتش را کم. کند یچشم باز م دالرام

با سرعت حال و  ریام. دهد یفاصله م ریصورت ام

پلک هم  یدالرام حت. گردد یچشمانش را م یهوا

را  شیها یها، دلتنگ یبه جهنم که عسل. زند ینم

کمتر و  یکم. را باخته زیاو همه چ. زنند یم ادیفر

 دارد؟ یچه فرق شتریب

 یلرزد و بعد مشت م یم. دیآ یباال م یکم دستش

دارد و بعد دوباره دست  دیترد هیفقط چند ثان. شود

طرف صورت  کی یکف دستش رو. شود یباز م



دهد و  یمظلومانه سر تکان م. ندینش یم ریام

. یمن نبود یوقت جا چیـ تو ه: کند یزمزمه م

عاشق بودنشو  یادعا یمرد هیکه  یدختر یجا

تو . به قصد انتقام از پدرش اومده بود کهکرده بود 

و ساله  ستیدختر ب هی یتا بفهم یستیمن ن یجا

 یاونقدر کشش نداره که هم بتونه اون گذشته 

پدرش تن  ی ندهیهم از آ. وحشتناکو هضم کنه

 .بلرزونه

 دنیلرز یکه برا ییباز هم صدا. هم بغض باز

 :خواهد یاجازه نم

 یتون یوقت نم چیه. یستیمن ن یتو جا ریام-

نشسته  داریکه شبا تا صبح ب یرو درک کن یدختر

که  شهینم دهیداده د دیو هر جور به خودش ام

رو  یتونه خاطر دختر ینم یمرد چیه دهید. شهینم

 ...بخواد که باباش

گفتنش . شود ینم ینگفتن. شوند یسخت م کلمات

پناه  ریام ی نهیخودش به س. ستیدر توان دالرام ن

. از حد تنهاست شیب. ندارد یگریپناهگاه د. برد یم



 شیتجمع دردها در جسم و ذهنش به ب. پناه است یب

 .دهیتوانش رس تیاز ظرف

. کند یکمر او قفل م یهر دو دستش را رو ریام

قصد حل کردن در . فشاردش یبه خودش م شتریب

دوست دارد او را در دور دست . خودش را دارد

که فقط  یطور. آغوشش پنهان کند یایزوا نیتر

 نیکه دالرام از تمام ا یطور. بداند دالرام کجاست

. ستدیتنه با کیخودش . کشمکش ها دور بماند

نابود کند و بعد دالرام را از آغوشش جدا . بجنگد

 .دور ببرد یو به آن دورها ردیدستش را بگ. کند

جا به جا  شیدر جا. شود یتر م صیفکر حر نیا از

دندان . فشارد یاو را به خود م شترید و بشو یم

 لشیدل. قصد خرد کردن فکش را دارند شیها

کار ها  نیکدام از ا چیتواند ه یاو نم. مشخص است

 یتابلو کیکه برود  یاز هر راه. را بکند

آن  یکه رو ییتابلو. است رشیدر مس ییراهنما

 :نوشته شده

 «!مجد دیحم دالرام،دختر»



پاره شدن اصرار دارد و پره  یگردنش برا رگ

 یرا پر از گدازه آزاد م شیاش نفس ها ینیب یها

 نیا. گذرد یسر دالرام م یسرش را رو. کنند

 کند؟ یشگیهم دیخلوت دو نفره را چطور با

. چرخاند یم زینگاهش را تا م یزنگ گوش یصدا

اتفاق  نیممکن تر ریاست که غ ینام نیا. مجد دیحم

 یرا آنقدر از ته دل م یلعنت. تواند باشد یممکن م

دهد و  یبه خودش م یکه دالرام با مکث تکان ردیگ

کند و با چشمان  یسر بلند م. ردیگ یفاصله م یکم

چشمان او  کمکم . ردیگ یرد نگاه او را م سش،یخ

 یمبهوت سر تکان م. ردیگ یهم رنگ وحشت م

او  به ینگاه ریام. کند یدهد و نه را با ترس ادا م

 یم یاندازد و بعد همان نگاه را دوباره به گوش یم

با وجود فاصله گرفتن  یلرز تن دالرام را حت. دهد

کند تا دوباره در آغوشش  یدست دراز م. فهمد یم

به عقب  یفهمد که قدم یم ااو ر تیدالرام ن. بکشد

ـ چرا جواب : دیگو یلرزد و م یم. دارد یبر م

 ؟ید ینم



 ـ دالرام: کند یمتأسف و نگران نگاهش م ریام

من با تو کار داره  یـ بابا: خندد یم یعصب دالرام

 !؟ید یچرا جواب نم

دخترک  نیا یشود و دلش برا یسخت م ریام فک

دالرام اما به حالت او . کند یگناه دل دل م یب

. کند یاو قدم تند م یبه سمت گوش. دهد ینم یتیاهم

بلند گو  یرا رو یو گوشکند  یتماس را برقرار م

فضا را پر  تیو با قاطع یجد دیحم یصدا. زند یم

. ونهخ یگفت اومد دمیپرس تیـ از منش: کند یم

 .اونجا امیبمون منم دارم م

و  دیآ یباال م ریهر دو دست ام. شود یقطع م تماس

 یدالرام با لبخند گوش. رود یفرو م شیموها یال

ندارد و در  یتوان شیپاها. کند یرا خاموش م

 .ندینش یم شیجا

دست . شده که لج کرده یمثل آدم. گذرد ینم زمان

را پشت کمر گره زده و سوت زنان و با  شیها

 .زند یقدم م حیتفر



مجلل و بزرگ و دو انسان که  یخانه  کی سکوت،

در راه  دیحم. گفتن ندارند یبرا یحرف چیانگار ه

که  یزیچ. کینزد یکم دیدور شا یکم دیشا. است

 .است نیمهم است ا

 .در راه است دیحم-

 یبلند و محکم به سمت دالرام م یبا قدم ها ریام

و دستش را به سمت او  ستدیا یسر او م یباال. رود

 :کند یدراز م

 یبا راننده م. ینباش نجایبهتِر تو ا. پاشو دالرام-

 !فرستمت خونه

چهره اش جا  دنیاز د ریکند و ام یسر بلند م دالرام

را  یاتیرنگ چهره اش تمام عالئم ح. خورد یم

. ندینش یدو زانو م یبا سرعت رو. کند یانکار م

 ریدهد و دستش را ز یم هیتک نیزانو را به زم کی

وزن  بیسر دالرام عج. دهد یاو قرار م یچانه 

انگار گردنش توان تحمل وزن سرش . گرفته

 :است ینگران و دستور ریلحن ام. راندارد



من بسته  یبودنت دست و پا نجایبا ا ستیقرار ن-

بذارم تو خودتو  ستیکه قرار ن یهمون طور. بشه

 !یماجرا نابود کن نیوسط ا

گوشه . خندد ینم یعصب. زند یپوزخند نم دالرام

 یم یعاد یعاد. شود ینم دهیلبش به باال کش ی

 :در راه است یانگار نه انگار که فاجعه ا. دیگو

 شده؟ ینابود؟ چرا نابود؟ مگه چ-

 ریدست ام ریرا همان طور که از چانه اس سرش

 :دهد یتکان و ادامه م یاست سوال

 ادیمن داره م یبابا. ریام هیعاد یلیخ یهمه چ-

خاطرشو  یکن یکه ادعا م یدختر یبابا. تو شیپ

 به؟یکجاش عج نیا. خونت ادیداره م یخوا یم

فکش . دهد یهم فشار م یرا رو شیدندان ها ریام

بابت  شیتمام نگران. شود یدار م هیاز فشار زاو

 .دهد یدختر را با خشم نشان م نیحال ا



 یدست یآورد و رو یدستش را آرام باال م دالرام

 یبا صدا.  گذارد یکرده م ریکه چانه اش را اس

 :دیگو یخشش دار با آرامش م

صد در صد بازم تو  گمیمن م ر؟یام بهیکجاش عج-

 فتادهیاتفاق ن شهیاصال مگه م. اتفاق افتاده خیتار

 هیباشم که دختر  ینفر نیمن اول شهیباشه؟ مگه م

 قاتلم و هالک پسر مقتول؟

محکم  یآرام ول. بندد یچشمانش را محکم م ریام

 :کند ینجوا م

 !تمومش کن دالرام-

که از عمد ناز  ییاز آن خنده ها. خندد یم دالرام

 :دارد

تو تمومش  ایب. میجامونو عوض کن ایب گمیمن م-

. مونم یم نجایمن ا. کامل بشه یبذار همه چ ایب. کن

 یقراره از مردا نمیو من بب دیتو و بابام حرف بزن

شگفت  شتریقراره ب دیبشنوم؟ شا یچ گهید میزندگ

 هووم؟ . زده بشم



 یاو را فشار م یچانه  شتریبا انگشتانش ب ریام

اش به  یزندگ. خون است یچشمانش کاسه . دهد

از  نکهیا. زند یحالش را بهم م یطرز تهوع آور

خودش و حال دلش  یدختر را برا نیفقط ا ایتمام دن

دست به دست هم داده که  زیخواسته و حاال همه چ

 . ماندن شیخودش و گذشته اش باعث شوند که او برا

 یکلمات را م. دهد یفشار م شتریاو را ب ی چانه

 :غرد

 گوش کن دالرام -

شود و صورت دالرام  یزنگ خانه بلند م یصدا

. چرخد یبه سمت در م ریبا وجود فشار دست ام

 واریشود و به در و د یاز افسار خارج م ریقلب ام

کند که باز هم  یدالرام را مجبور م. کوبد یم

 :دهد ینگاهش کند و به شدت قبل ادامه م

از اونجا  یبشنو یخوا یتو اتاق و اگه م یریم-

 یکنیگوش م یکه دار یتمام مدت یول. یشنو یم

 یدیشن یگوشت باشه که امروز هر چ ی زهیآو نیا



من  یتو برا. شهیمن و تو عوض نم نیب یچ چیه

 یچیکه ه دیحم. شوندیبدون پسوند و پ. یفقط دالرام

 اشهالزم ب. یمال من نباش یتون ینم یخودتم بخوا

 یکنم که در مورد مال من بودن حت یبهت ثابت م

 !یحق انتخاب ندار

لرز تن دالرام . شود یزنگ دوباره بلند م یصدا

 یبا سرعت از جا بلند م ریام. شود یمحسوس م

بار دوم دستش را به سمت او دراز  یشود و برا

اندازد و دست  یبه او م یدالرام نگاه. کند یم

بر قدرت  هیبا تک. گذارد یلرزانش را در دست او م

 یم ریجمله را از زبان ام نیشود و آخر یاو بلند م

 :شنود

. یاینم رونیشد ب یتو اتاق کار من و هر چ یریم-

 رونیشد ب یبرات تکرار کنم که هر چ ستین ازین

 !یاینم

که دارد  یلرز انیداند تکان سرش در م ینم دالرام

 .رود یبه سمت اتاق م ینه ول ایمشخص است 



باز شدن  یصدا ریبا باز کردن در اتاق ام همزمان

تمام وجودش را  یرعشه ا. شنود یرا م یدر ورود

کاناپه . شود یکامل وارد اتاق م. ردیگ یدر بر م

کنار در  واریبه د. ردیگ یم دیراحت اتاق را ند یها

خورد و خودش را مهمان  یسر م. دهد یم هیتک

به  هیهمان طور تک. کند یخنک م یپارکت ها

 یدر باز سالن خال یاز ال. چرخاند یسر م وارید

ماند و  یمنتظر م دنیشن دیاو به ام. شود ینم دهید

 .شود ینم دشیعا یزیفعال جز سکوت چ

دو . متفاوت است یفضا چند متر آن ورتر کم نیا

و چند سال  ستیب. هم هستند یمرد رو به رو

را پسر بچه  شیو جا ستیدر کار ن یسبحان. گذشته

 ینشان ظاهر چیپر کرده که از سبحان بودن ه یا

 .ندارد

قدم زنان تا  دیاما حم دیگو ینم یخوش آمد ریام

 شیپاها نهیدست به س ریام. دیآ یم شیوسط سالن پ

 دیچشمان حم. کند یرا به عرض شانه باز م



 یسرما ریاست و چشمان ام ریموشکافانه به ام

 .کند یم یرا تداع یبریس

 

که تا  یکس. شروع کردن ندارد یبرا یعجله ا ریام

شروع کردن فکر  ی نهیآمده مطمئنا به گز نجایا

کند  یدستش را کنار بدنش مشت م کی دیحم. کرده

گوشش را لمس  یالله  گریو با دو انگشت دست د

 یکنده نم ریام یاز رو ینگاهش لحظه ا. کند یم

 :شود

با ادا و  دیفکر کردم با دمیبرج رو د نیا یوقت-

خودمو و  یمعرف. مربوط واردش بشم یااصول ه

ورود  یکردن تو برا دیبه تو و تاک یزنگ زدن الب

 . من

 :خورد یم نیچ یلبش کم یکند و گوشه  یم یمکث

 یکاف دیشن لمویکه اسم و فام نیهم. کردم یاشتباه م-

جا پر تردد بودن که  نیظاهرا مجدها اونقدر ا. بود

 .ورود نباشه فاتیبه تشر ازین



. افتد یاتفاق نم ریدر صورت ام یحالت رییتغ چیه

با همان چشم . کند یاش توقف م یدر چند قدم دیحم

 :دهد یشده سر تکان م کیبار یها

راهشون شده  ریمن مس یکه بچه ها یکرد کاریچ-

 تو؟ یخونه 

باز هم چشم  دیحم. زند یبا آرامش پلک م ریام

 :کند یم کیبار

دالرام هم  یچیکه ه الیکه دان یدینقشه چ یچطور-

 ؟یبه سمت خودت کشوند

 یسوال. دهد یهم فشار م یرا رو شیلب ها ریام

 :دیگو یدهد و خونسرد م یسر تکان م

 یجواب م یدیپرس یسوالو پشت تلفنم م نیا-

 ؟یایب نجایالزم نبود تا ا. یگرفت

 ؟یام چ گهید یسواال-

با هدف  شیتمام حالت ها. اندازد یباال م ییابرو

از آشوب  یزیکه مخاطبش چ تین نیبا ا. است

 :درونش نداند



با بچه ! ستیبودن بچه هات ن نجایپس مشکل فقط ا-

 .یها شروع کرد

. کند یفرو م بیدست مشت شده اش را در ج دیحم

 :کند یکنترل اعصابش کار یبرا دیبا

بودن خودته  نجایا یمثال بگم آره مشکل اصل-

  ؟یدیجواب م

 زیدهد و قدم زنان به سمت م یسر تکان م متفکر

 :رود یبزرگ وسط سالن م

حداقل . هیبودن من مشکل بزرگ نجایا. قبول دارم-

 !هیتو مشکل بزرگ یبرا

پشت  قایدق. رود یبا سرعت به سمتش م دیحم

 :دیگو یبا خشم م. ستدیا یسرش م

 ؟یکن یم دیمنو تهد یتو دار-

 :کند یپر م یعجله ا چیه یآبش را ب وانیل

 اجه؟یواقعا بهش احت د؟یتهد-



. ستدیا یمقابلش م قایزند و دق یاو را دور م دیحم

از هم  یاش کم ینیب یصورتش گر گرفته و پره ها

 :باز شده

 ؟یدالرام و از گذشته گفت شیپ یرفت یلعنت یتو-

را در هوا  وانیخورد و  ل یاز آب را م یکم ریام

 :دهد یتکان م

من  یکی. هینظرت چ. ظاهرا ادهیز کمیسواالت -

 !تو؟ یکیبپرسم 

. زند یلبخند م ریکند و ام یفقط نگاهش م دیحم

را درست رفته که فرد مقابلش  ریمس نجایظاهرا تا ا

 :ندارد یجواب

. باشه نیمثال سوال اول من بعد از سه تا سوال تو ا-

 ؟یدار یمونیحس پش یذره ا

نگاه   یکشد اما نگاه از رو یچهره در هم م دیحم

 یهمه آرامش برا نیا. دارد یر نمب ریآرام ام

بودن  یشده،از ابطح کیکه به هدفش نزد یپسر

 نیاش مشخص نباشد، ا یواقع تیاستعفا داده تا هو



 یکم ریام. است بیعج میپسر مر یهمه آرامش برا

 اجود و اد یکلمات را م. شود یبه سمت او خم م

 :کند یم

 ه؟یچ یدیشبا راحت خواب نکهیمثال بپرسم راز ا ای-

دماغت  یگوشت تو یسوختگ یوقت شبا بو چیه

بچه شده بود  هیجنازه که قد  هی یصحنه  ای د؟یچینپ

 ومد؟یچشمات ن یقبر جلو یگذاشتنش تو یوقت

چرخاند و  یصورتش را به جهت مخالف م دیحم

نگاه کردن . کشد یصورت م یدستش را محکم رو

به  ریام. ستیپسر محکم به نفعش ن نیبه صورت ا

. است دهیشکل ممکن گذشته را وسط کش نیبدتر

 کیحوصله . کردن است یانگار دنبال ضربه فن

 :خم و دو خم را ندارد

که سال ها به خوردت  ستین یاون جور هیقض-

 . یدادن و تو باهاش بزرگ شد

دهد و  یهم فشار م یرا رو شیباز هم لب ها ریام

که سال  یتمام آرامش. گذارد یم زیم یرا رو وانیل



شده در حال  لیلحظه در وجودش پتانس نیا یها برا

آرامش تمام شود  نیقرار است ا یک. مصرف است

 دیاست که االن نبا یزیچ نیشود؟ ا یو بعدش چه م

 :به آن فکر کند

تو درستشو  هینظرت چ. ممکنه یزیآره خب هر چ-

 . یبگ

 :زند یم یو سخت یمردانه  لبخند

 تویواقع یتونست یحت دیشا یدیخدا رو چه د-

 .یبه خوردم بد یکه خودت دوست دار یاونجور

لحن . شوند یم شیهم سا یرو دیحم یها دندان

همه قدرت  نیطاقت ا. پر از تمسخر است ریام

چاره  یول ستیراحت ن شیپسر سبحان برا یینما

هر چند که . حرف بزند دیبا. جز تحمل ندارد یا

 :داشته باشد یا جهینت شیاست حرف ها دیبع

اومد . اون اتفاق بود یسبحان خودش عامل اصل-

من . بهش نداشت یربط چیکه ه ییوسط ماجرا

قرار نبود از . بود دهیاختالس کرده بودم و اون فهم



 یهر طرف. پاش نوشته بشه یاختالس دنشیفهم

 یکیشب و روزمو . پام سبز شد یجلو دمیچرخ

صاحب کارخونه که  شیبرم پ دیکرده بود که با

من  دیفهم ینم. رو بگم یو همه چ هخودش قیرف

من . کردم یخواستم بگم که اون کار رو نم یاگر م

 مونیپش. با چشم باز تو حسابا دست برده بودم

 یکار رو کرده بودم که احد نیا زیاونقدر تم. نبودم

 .شه الیخ یخواست ب یسبحان نم. دیفهم ینم

 یهم نم ندیاگر بب یحت. دکن ینگاه نم ریبه ام دیحم

 یسر م ریکمر ام ی رهیت یکه از رو یتواند عرق

پرد  یپلکش هم که آنقدر نامحسوس م. ندیخورد بب

با  ندیب یکند و نم ینگاه نم.  ستین دنیکه قابل د

از خون به سمت  یگفتن از پشمان نبودنش چه حجم

در  یچهره  دیحم. حمله ور شده است ریصورت ام

همش به اطراف است و لحنش طلبکار نه، اما 

 :هم ندارد یمانیرنگ ترس و پش

ممکنو ممکن کرد و  ریغ یدونم چطور ینم -

گفت پولو . کرد دمیتهد. آورد ریمن گ هیمدارک عل



مونم تا اون مدارکو  یمنتظر م ایگردونم  یبر م

هر . بود ریمن گ یدر هر دو حال پا. بده لیتحو

 یزندان. نداختیراه ها منو با قانون در م نیکدوم ا

هم  کارمشدن و نابود شدن اعتبارم و از دست دادن 

صادق . خواستم بترسونمش یمن م. پشت بندش

. تصادف بترسونمش هیکردم تا با  ریرو اج  یکرم

 تیشکستن دست و پاش نها. قرار بود فقط بترسه

اون تصادف با اون . خواستم یبود که من م یزیچ

 .نبود که من بخوام یزیو اون اتفاق چ شدت

 یرا برا یاز آرامش و خوددار یشتریحجم ب ریام

کرده بود اما قرار نبود طرف مقابلش  رهیامروز ذخ

. جلوه بدهد یرا عاد زیهمه چ حانهیهمه وق نیا

 یو ب یصفت یهمه ب نیقرار نبود مخاطبش ا

 دیقرار بود حم. اوردیرا راحت به زبان ب یوجدان

از  طفق یکه کم یینفس ها نیا. دیجان بدهد تا بگو

آن را  رینبود که ام یزیحد معمول تند شده بود چ

از  شتریب شیحاال ابروها. کرده باشد ینیب شیپ

عرض  یبه نفرتش اجازه . در همند شهیعادت هم



را  یریحاال جزء جزء صورتش ام. دهد یاندام م

. ردندا یاصرار یخوددار یدهد که برا ینشان م

دختر درون  یمالحظه  یکه اگر تا حاال کم یریام

مالحظه  یهم با واژه  یلیکرد حاال خ یاتاق را م

 ریحاال آن نقاب با دست خود ام. سرو کار ندارد

 :دیگو یپر از خشم م ریام. شود یکنار زده م

قرار بود تو . رو بد به خوردم دادن یهمه چ یگفت-

 هیدرست تو که خودش . یدرستشو به خوردم بد

 !هیوجدان یو ب یالمعارف کثافت کار رهیدا

توانسته . گذراند یحال و روز او را از نظر م دیحم

در نظرش  نیو ا زدیپسر را بهم بر نیآرامش ا

 یدر وجودش جان م یحس قدرت کم. است یعال

 :دیگو یآرام تر م یکم. ردیگ

نبود  نیفقط گفتم قصدم ا. وجدان نکردم یمن ادعا-

 .رهیبم قمیرف

دهد  ینشان م یآنقدر واضح خود ریگردن ام رگ

صورت . شود یمتوجه م طیهم در آن شرا دیکه حم



 یو سرخ رودیسبزه اش حاال به سمت کمبود شدن م

حالت ها فقط  نیا. دهد یرنگ م رییصورتش را تغ

بمباران . گذاشته شیاز حالش را به نما یبخش کم

به جلو  یقدم. استحرف ه نیاز ا شتریوجودش ب

 یشده اش م دیکل یدندان ها یو از ال داردیبر م

 :دیگو

اون آدم برنامه  یبرا یبود؟ فکر کرد یقصدت چ-

دست و پا شکستن سرعت  هیکه قد  یکرد فیتعر

 کنه؟ میتنظ نویماش

 یکه حنجره اش جواب م ییتا جا. زند یم هوار

 :دهد

گوشت  کهیت هیمن مثل  یبود که بابا یقصدت چ-

 ستیبود که اون ب یجزغاله شد؟ قصدت چ شیتو آت

 هیو تو مثل  دهیاون قبر خواب یو چند ساله که تو

با افتخار از  یو دار یالشخور گردن صاف کرد

 ؟یگیقصدت م



 دیحم دیحم. که ضعف نشان بدهد ستین ایبرد دیحم

 نیحاال دم ا دیداند با یآنقدر قدرتمند که م. است

. حس قدرت گرفته کوتاه کند یادیکه ز یآدم

آنقدر  یول رینه به قدر ام. برد یرا باال م شیصدا

که نشان از پس زدن ضعفش باشد و کلمات را به 

 :کند یپرتاب م ریسمت ام

حرف  نیشاهنامه از ا هی. نکن بچه یبا کلمات باز-

 یمدارک دار. ندازهیتف کف دستت نم هیها قانون 

برو  یدرک ندارم. ریحقتو بگ. رو کن. بسم اال

بابات  اهیو س یساال بود نیکه ا یهمون قبرستون

 . تنت بود

مرد  نیا. زند یقل م ریخون ام انیدر م خشم

. ناشناخته است وانیح کیاز  یواضح ریتصو

 یانگشت اشاره ا. فراتر از الشخور و کفتار یزیچ

و صورتش  ردیگ یصورت او م یوجب کیرا در 

تکان انگشتش هم . برد یم کیرا تا حد امکان نزد

 :کلماتش قدرت دارد یبه اندازه 



 یهمون چوبه  یمن پا. کنم یم دایمن مدارکو پ-

زنم  یپاتو م ریز ی هیو خودم چارپا سمیمیدارت وا

 ادی دهیگلوت فشار م ریطناب داره ز یوقت. کنار

 .مجد دیحم فتیامروز ب

 یخودش نگه م یاش را برا یختگیتمام بهم ر دیحم

که  یزیترس در وجودش رخنه کرده اما چ. دارد

 یدستش را باال م. اش است یاست خوددار انیع

کند و  یمرتب م یشیرا نما ریلباس ام ی قهی. آورد

 :دیگو یبا لبخند م

مونه  یکه در حد آرزو م فیح. هیخوب یآرزو-

 .جوون

 یبه گدازه ها ینگاه آخر. اندازد یرا م دستش

 ینگاهش جا یبریحاال س. اندازد یم ریچشمان ام

 . استوا داده اند یخودشان را به گرما

 :داردیبا حفظ لبخند چند قدم به عقب بر م دیحم

الشخور و . به نظرم تو با من تفاوت داشته باش-

منو  یبچه ها یپا. نکن یباز فیکث. کفتار نباش



تونه  ینم یاحد و ناس چیه. ماجرا نکش نیوسط ا

 .شهضعف من با ینقطه 

 :زند یانگشت چند ضربه به گوش خود م با

 .یتو گوشت فرو کن نویبه نفعته ا-

 یچهار انگشتش را به معنا. شود یجمع م لبخندش

 .زند یم یشانیبه پ یخداحافظ

 ریام. کند یم دایپ انیسکوت در خانه جر. رود یم

است که عقب  یتلریه یخال یجا ی رهیهنوز خ

. نشده بود فیاش تعر یجنگ شیجز آرا ینینش

 لیوجدان تشک یکه وجودش از ذره ا یمرد ریدرگ

. به عنوان عذاب آن را تجربه نکرده یزینشده و چ

 هاز قبل ب شتریحاال ب. کند یدرد م ریتمام وجود ام

حاال که مطمئن شده . کند یاحقاق حقش فکر م

نشده  ریاش هنوز از خون خوردن س یزندگ یزالو

 . است

 قهیبه  یدست. شود یتمام وجودش حرارت بلند م از

. دهد یمقدمه آن را جر م یکشد و ب یلباسش م ی



 یآورد و رو یرا با خشم از تن در م راهنشیپ

 ینم. زند یزند و هوار م یهوار م. کوبد یم نیزم

 شیخط صاف پ یرو نقدریهم نیا زیگذاشت همه چ

 نیزم یرا رو زیم یرو اتیبا دستش محتو. برود

گذارد سال ها بعد  ینم. زند یهوار م. زدیر یم

سبحان راکشت و آب  دیحم دیشود تا  بگو دایپ یکس

چه . زند یباز هم هوار م. از آب تکان نخورد

 ...خوب که تنهاست تا

 یتنها؟ با قدم ها. کند یمکث کوتاه م کی ذهنش

 واریدالرام همچنان به د. رود یبلند به سمت اتاق م

. رو به رو است واریگنگ به دنگاهش . داده هیتک

چرخد اما حضورش را  ینم ریچشمانش به سمت ام

 :کند یندارد اما نجوا م یینا. کند یحس م

 .برام کامل شد یهمه چ. بود یخوب یمهمون-

.  ندینش یدو پا م یحال رو نیاست با ا رانیو ریام

 یگذارد و مجبورش م یدست پشت سر دالرام م

 ینفس نفس م. بدهد هیاو تک یکند سرش را به بازو

 یندارد گوش م یتوان چیکه ه یزند و به موجود



که مطمئن است در حال لبخند زدن  یدختر. دهد

 :دیگو یم

. یهمه محق نیمتنفرم که ا. ریازت متنفرم ام-

طلبکاره  حانهیهستم که وق یمتنفرم که من دختر آدم

 !وقاحت سوخته نیا یکه پا یو تو پسر مرد

با . دهد یسر او را به خودش فشار م شتریب ریام

 :دیگو یحرص م

 .یتو فقط دالرام. یستین یآدم چیتو دختر ه-

 :شود یدالرام واضح م یخنده  یصدا

 !دمیمتنفرم که دختر حم. از خودمم متنفرم-

 یرا کامل م حیدور تسب کیبار چندم،  یبرا نرگس

فشارش . نگران است. نگاهش نا آرام است. کند

 ینم یخوب یمطمئنا  باال است و دلش اصال گواه

 . دهد

 یجم نم ایخونسرد برد یچهره  یاز رو چشمانش

 شیایبرد. فهمد یرا نم ایهمه آرامش برد نیا. خورد

نبوده که در مقابل  یوقت آدم چیاوه. فهمد یرا نم



تلفن امروز . تفاوت باشد یهمه ب نیا د،یحم یتند

. اتفاق افتاده بود شیساعت پ کی قا  یدق دیحم

 یبه گوش ودآنقدر بلند بود که اصال محد شیهوارها

نرگس . نشود و راحت به گوش نرگس  برسد ایبرد

 یرا راحت م دیحم نیتوه یکلمات پر از خشم و حت

از کوره در رفته را  دیحم نیهم نرگس ا دهیند. دیشن

 نیا. شناخت یاو را خوب م.کرد یراحت تصور م

را که بارها، خشمش شامل حال  یبرادرشوهر

 .بود هیبق از شتریشده و سهم فاطمه ب انشیاطراف

بار  نیا دیداند چرا خشم خارج از کنترل حم ینم

هوار  دیداند چرا حم ینم یحت. شده ایبرد بینص

با آرامش جواب  ایو برد دیآ یزده بود که به آنجا م

از همه  شتریکه ب یزیاما چ. داده بود که منتظرم

قبل  یبرخالف بارها ایبود که چرا برد نیداند ا ینم

 !ست؟ین دیغضب و عتاب حم نینگران ا

کند  یانگشتش آزاد م دیحامد را از ق ادگاری حیتسب

شود و با  یاز جا بلند م. ردیگ یمشتش م انیو در م

با  ایبرد. رود یم ایدر هم به سمت برد یچهره ا



نرگس . باغچه است ی رهینگاهش از قاب پنجره، خ

 نیرا در ا شیها یو تمام نگران ستدیا یکنارش  م

 .زدیر یجمله م

تو وعموت  نیب یچ یبگ یخوا یـ هنوزم نم: 

همه  نیا یکه بتون ینبود یگذشته؟ آخه تو آدم

نبوده که سر تو  یاون آدم. یکن یعصبان دویحم

 !هوار بزنه ینجوریا

دارد اما جنس نگاهش  ینگاهش را بر نم ایبرد

 .مهربان و براق. رخ هم متفاوت است میاز ن یحت

 یخواد اون گوشه  یدلت م یدفعه گفت هیـ مامان : 

دختر مثل  هیاگه  یگفت. باغچه را برات گل بکارم

. نبود ریکو نیخونه ات ع یباغچه  یدالرام داشت

 یچه گل ستین ادمیفقط  ادمهیحرفاتو خوب  نیا

 . یتو باغچه بکار یدوست داشت

متفکر و پر . چرخاند یشانه م یرا از رو سرش

 ـ گل شاه پسند نبود؟: پرسد یمهر م



 نیکند ا یحس م. کند یناباور نگاهش م نرگس

 شیبرا یکجا و ک. است یتکرار شیصحنه ها برا

کند اما مطمئن  ینم یاریاتفاق افتاده؟ حافظه اش 

 یافکار را پس م نیا یهمه . است که اتفاق افتاده

 .گذارد یم ایبرد یبازو یدستش را رو. زند

به من بگو . ستیحرف ها ن نیاالن وقت ا ایـ برد: 

 یاز چ تشیناراحته؟ اون همه عصبان یاز چ دیحم

 بود؟

 یکند و دور شانه  یهمان دست را دراز م ایبرد

به  یشود قدم ینرگس مجبور م. اندازد یمادرش م

 یو سرکه  ریدلش همان س کهیجلو بردارد؛ در حال

 .جوشد یاست که م یمعروف

فکر  زایچ یلیمامان من امروز به خ یدون یم-

 شتریبهتر باشه از حاال به بعد ب دیشا نکهیا. کردم

 ستمین ارتیاهل ز یلیمن خ.  میهم وقت بذار یبرا

فکر کردم دختر که . ارتیاما تو رو بفرستم ز

 . یبد نباشه نوه داشته باش دیشا ینداشت



 یجزء صورت نرگس را با حوصله از نظر م جزء

دالرام هم  هیاگر شب. دختر ینوه  هیـ مثال : گذارند

 نکهیتمام حسرت هات از ا. نور یباشه که نور عل

از دلت در  یدختر مثل دالرام نداشت هیوقت  چیه

 .ادیم

 یچهره . کند یرا مزه مزه م ایردب یجمله  نرگس

خودش را از حصار دستان . ردیگ ینگرانش جان م

که حاال  یکند و با لحن یبا سرعت آزاد م ایبرد

 یتو دالرامو م ایـ برد:دیگو یمتفاوت است م یلیخ

 ؟یخوا

 یکند و چشمان نرگس م یفقط نگاهش م ایبرد

 یهم عموت ازت دلخوره نه؟ اله نیـ سر هم: خندد

خودم حلش . قربونت برم من خب زودتر بگو مادر

 .کنم یحلش م ییخودم تنها. کنم یم

: کند یفکر م هیقض گرید یانگار تازه به بُعدها بعد

 یدالرامم تو رو م ایبرد نمیبب. شهیباورم نم یـ وا

 خواد؟ 



نگران  یرود و کم یبا سرعت باال م شیابروها

 نیخودتون قول و قرار گذاشت نیـ نکنه ب: پرسد یم

 ه؟یعصبان نیوعموت از ا

همه  نیا. کند یمتأسف مادرش را نگاه م ایبرد

 یفقط کم لش،یدل یبرداشت اشتباه او و ذوق ب

 .دیتا قبل از آمدن حم قایدق. پابرجا بود

گفتن  یبزرگتر. خب مادر من حق داره عموت-

 ... یکتریکوچ

. شود یع مزنگ خانه بلند و کالم نرگس قط یصدا

 یباز کردن در ندارد اما برا یبرا یعجله ا ایبرد

 یکامل به سمت نرگس م. جمله چرا کیگفتن 

 یاو قرار م یشانه  یهر دو دستش را رو. چرخد

در چشمان او شمرده  رهیشود و خ یخم م یکم. دهد

 یا گهید زیچ یـ نه مامان عمو برا: دیگو یم

که شما فقط از  یزیاز اون چ شتریب یلیخ. نجاستیا

حرف  یلیخ دیشا. هیعصبان یدیشن یپشت گوش

ازت . بدتر از اون حرف ها هم رد و بدل بشه یها

که  یبزن ینه حرف. یخوام که فقط شنونده باش یم



 یدلم م. ینه وارد بحث بش زهیازت بر یعمو حرمت

. یایدر ن ضتیقلب مر ادیلحظه هم از  هیخواد 

 مامان؟ باشه

سپرده  یکه فقط چند لحظه به فراموش یا دلشوره

 یتمام وجود نرگس را در بر م شتریبود با شدت ب

 یدر آن قرار دارد باال م حیرا که تسب یدست. ردیگ

 یمنو م یـ دار: دیگو یآورد و مضطرب م

 !ایبرد یترسون

سر . دیچیدستش را دور همان دست مادرش پ ایبرد

 حیتسب انگشتان مادر و یرو شیلب ها. برد یجلو م

به حال بد نرگس  یو بدون آنکه جواب ندینش یپدر م

 .چرخد یم فونیبدهد به سمت آ

* 

. کند یمبل قفل م یدستش را به دور دسته  نرگس

کشد و  یکاناپه جلو م یباز هم خودش را رو دیحم

باز هم همان طور که دست  ایزند و برد یهوار م

 .دهد ینم یاست؛ جواب رهیخ زیم یبه پاها نهیبه س



. بزرگ کردم یافع. نپروروندم که نیمار تو آست-

گفتم هم خون . گفتم پسر حامده گفتم پاره تنمه

. جونم لیعزرائ یدونستم قراره بش ینم. خودمه

علف هرز  هیخودم  ی هیسا ریدونستم دارم ز ینم

 !چهیخودم ب یکنه که قراره به دست و پا یرشد م

. که نپرسد چه شده ردیگ یزبان به دهان م نرگس

 یم. ردیعمو و برادر زاده قرار نگ نیا نیکه ب

هست  یاجازه بدهد اگر مشکل شهیخواهد مثل هم

 چیه نباریهر چند که ا. خودشان حل شود نیب

 .به دفعات قبل ندارد یشباهت

هنوز . اندازد یم گرشید یپا یرا رو شیپا ایبرد

 . تاس دیقبل از آمدن حم یتفاوت یهم چهره اش به ب

نشستن تمرکز  یبرا. آتش است یاسفند رو دیحم

. کردن جمالت تمرکز ندارد فیرد یبرا. ندارد

سکوت  یاست و توان لحظه ا شهیآشفته تر از هم

پدر  یب شرفیبرات کم گذاشتم آخه ب یـ چ: ندارد

قاتق نونمو و قاتل  یبرات کم گذاشتم که شد یچ

 جونم؟



از  دیحم. دهد یهم فشار م یچشمانش را رو ایبرد

. کند یاستفاده م نیاش به عنوان توه یپدر یب

که به خوش قول داده  فیح. کند یم رشیتحق

 .خوددار باشد

 تیعصبان. توان ذکر گفتن هم ندارد یحت نرگس

زند و  یدر لفافه حرف م. هست شهیهم یورا دیحم

 کیدر حد  زیهمه چ. ندارد یوضوح چیکلماتش ه

 . است ییگو یکل

تو  یرسه که رفت یبهت م یچ زیهمه چ یآخه ب-

کرده  لیمغزتو زا یچه طور. دشمن من یجبهه 

 از پسر حامد؟. خورم یکه من االن دارم از خودم م

 یروزه . کشد یم نشییلب پا یزبانش را رو ایبرد

نرگس نگران نگاهش را . ستین یسکوتش شکستن

نامش را  دهیآرام و ترس. چرخاند یم دیاو و حم نیب

  ایـ برد: کند یصدا م

 نیا. کند یدر جواب نرگس هم سکوت م یحت ایبرد

 شیو تنها حربه در مقابل مرد رو به رو نیبهتر



جواب گو  دیدر مقابل حم یکالم چیمنطق ه. است

 یبه زبان نم یداند که کالم یرا م نیا ایبرد. ستین

 .آورد

هر دو دستش را داخل . شود یاز جا بلند م دیحم

هدف چند قدم  یب. کشد ید و مکن یفرو م شیموها

و به  ستدیا یبعد در جا م یکم. دارد یبر م یعصب

 یدستش را به سمت او م. چرخد یم ایسمت برد

 هیـ تو : دهد یو محکم در هوا تکان م ردیگ

آشغال که من  هی. زیهمه چ یب هی. ایبرد یوونیح

 !یدونم پسر حامد باش یم دیعب

. شود ینم. شنود یخدا گفتن نرگس را م ای یصدا

 دیتواند در مقابل بخش آخر کالم حم ینم. تواند ینم

چشمانش پر از . کند یسرش را بلند م. سکوت کند

ـ : شود یکه عمو نام دارد؛ دوخته م ینفرت به مرد

بهش شک  یکه بتون ستین یزیچ نیپسر حامد؟ ا

به  شهیاز هم شتریاالن که ب. حداقل االن نه. یکن

 .نه همیبابام شب



 یخم م. دارد یبه جلو بر م یبا سرعت قدم دیحم

 تیـ چ: دیگو یشود و با حرص و نفس نفس زنان م

 ت؟یناموس یب ای تتیچشم و رو یحامده؟ ب هیشب

ـ : کنند یقصد خرد کردن هم را م ا،یبرد یها دندان

 !احترام خودتو نگه دار

 نویا قایدق ؟یبخور یچه گه یخوا ینگه ندارم م-

 به من بگو

نرگس هم . شود یبا سرعت از جا بلند م ایبرد

به  یشود و قدم یوحشت زده و لرزان بلند م

کلمات را با نفرت  ایبرد. دارد یسمتشان بر م

تونم  یکارا م یلیکه خ یدون یـ م: زدیر یم رونیب

 یو به جا نجایا یکه االن اومد دیدون یم. بکنم

 یخوا یکه م یزیبه چ یبا قلدر یخوا یالتماس، م

نه . ممیقد یاینه من اون برد گهیکه د فیح .یبرس

 !یتو برام حکم عمو رو دار



گذارد و  یسرش م یکف دستش را رو نرگس

به  یگ یم یدار یـ  چ: نالد یوحشت زده م

 عموت؟

مرد افسار  ریدرگ.کند یبه مادرش نگاه نم ایبرد

که با چند قدم  یدیحم. رو به رو است ی ختهیگس

هر دو دستش را . رساند یبلند فاصله را به صفر م

کند و او را با قدرت به  یم ایلباس برد ی قهیبند 

 دیحم. زند یم غینرگس ج. کشد یسمت خودش م

کند و  یانزجار را مهمان تک تک کلماتش م

 .کند یحد آزاد م نیرا تا آخر شیصدا

مجدو؟  دیمنو؟ حم ؟یکن یم دیـ آشغال منو تهد: 

که  یاون آدممن صدتا مثل تو و ! ؟یباش یسگ ک

کنم تا کف  یخرم و آزاد م یکرده رو م رتیاج

 !دیبزن سیکفشمو ل

برد بلکه بتواند از هم  یدستش را جلو م نرگس

 یهم به قوت خودش باق شیالتماس ها. کند شانیجدا

شما  نیب یچ. دیـ تو رو خدا همو ول کن: است

 با هم ؟ دیکن یم نجوریگذشته؟ چرا ا



شنود  یم ایبرد. دهد ینم یتیشنود و اهم یم دیحم

 . کند یحال خراب مادر کار یتواند برا یو نم

دهد که  یرا تکان م ایبرد ی قهیآنقدر محکم  دیحم

کنم  یساقطتت م یـ از هست: لرزد یتمام وجود او م

 یبر م یکه اومد یبا زبون خوش از راه!  ایبرد

 یولت م! تا االن بسه یکه کرد یهر غلط! یگرد

سگ  نیع فتهیکه چشم من بهت ن ییجا هی یکنم بر

االن  تا یهر غلط نکهیفقط به شرط ا. یکن یزندگ

 !یتمومش کن گهید یکرد

واضح . گذارد یم دیدست حم یدستش را رو ایبرد

آن  لیخشمش از گفتن دل یبا همه  دیاست که حم

 داند یخوب م. کند یم زیپره

 . است یباز نیخبر ا یب ینرگس تنها مهره  که

 !دستتو بکش-

 دیحم. دیگو یم دیو قاطع به حم دیجمله را با تأک نیا

 کیصورتش را در . کند یکارش را تکرار م

 دیکل یدندان ها یبرد و از ال یصورت او م یوجب



چه ! ؟یکن یم یـ نِکشم چه غلط: غرد یشده اش م

 !؟یبکن یتون یم یغلط

حضور . زند یرا پس م شیها دیتمام ترد ایبرد

و با  ردیگ یم دهیمادرش و قلب ناراحت او را ند

 یـ کار برا: دیگو یم دیمشابه به خود حم یلحن

 نهیا نهیگز نیمطمئن باش اول یهست ول ادیکردن ز

به  دیکه نبا یو اون مدرک ریکه برم سر وقت ام

 .دستش برسه رو به دستش برسونم

با هر دو دست . کشد یعقب م یناباور کم نرگس

به . رسد یم تیبه نها دیحم. پوشاند یدهانش را م

به . خودش است تیدر نها زیکه همه چ یآن نقطه ا

 .خود انفجار نیع یحالت

 ؟یخورد یـ تو االن چه گه: 

راسخش  میکالمش از تصم. دهد یسر تکان م ایبرد

! نشده یـ گوه خوردن هنوز برات معن: دیگو یم

به  یک دهیم لیمدارکو تحو یوقت نیبب نیبش

 ! افته یخوردنش م



 هیفقط چند ثان. افتد یاتفاق م هیدر چند ثان زیچ همه

را به  ایبا تمام قدرت برد دیکشد که حم یطول م

 یمحکم به دسته  ایکه پشت سر برد. عقب هل بدهد

 .پرت شود نیزم یمبل بخورد و بعد با شدت رو

. کند یچند لحظه فضا را پر م یمحض برا یسکوت

 یدست ها. باور ندارد ندیب یرا که م یزینرگس چ

که از حدقه در  یهنوز در هواست و با چشمان دیحم

که  یخودش هم اتفاق. کند ینگاه م ایآمده به برد

 ینرگس زودتر به خودش م. افتاده را باور ندارد

کوبد و به سمت  یبا دست محکم به سرش م. دیآ

زند و با وحشت  یزانو م شیکنار پا. رود یم ایبرد

زند و نامش را  یزار م. زند یاسمش را صدا م

رود  یلرزان جلو م یبا قدم ها دیحم. زند یصدا م

چه کار کرده بود؟ او . ستدیا یم ایسر برد یو باال

 چه کار کرده بود؟

. زند یزانو م ایکنار برد. ندارد یتوان شانیزانوها

 یم ایزند و با دست به صورت برد ینرگس هق م

 :زند



تورو به خدا چشماتو  ایبرد. چشماتو باز کن ایبرد-

 !باز کن

چه کرده . مبهوت است. و گنگ است جیگ دیحم

ـ زنداداش : خورد یجان بهم م یب شیلب ها. است

 چش شد؟ نیا

 ایـ برد: کوبد یم ایباز هم به صورت برد نرگس

 .خدا چشماتو باز کن یمحض رضا

 دیحم. چرخاند یم دیرا به شدت به سمت حم سرش

را  یکس دیبچه اش را هل داده و نرگس جز حم

  یلحنش پر از دلخور. ندارد که به او متوسل شود

ـ : دیگو یبا همان  لحن م یاست ول یزاریب یو حت

 !بچه ام. کن یکار هی دیحم

به  یناباور نگاه. از حدقه در آمده دیحم چشمان

دست لرزانش را . کند یم اینرگس و بعد به برد

 یدستش جان. ردیگ یاو را م یبرد و شانه  یجلو م

قبل با آن  یقیکه دقا ستین یدیاصال او حم. ندارد



چشماتو باز  ایـ برد: داد یرا تکان م ایقدرت برد

 .کن

 یشود و دوباره رو یباز م یکم ایچشمان برد یال

. رندیگ یجان م یکم. نندیب یهر دو م. افتد یهم م

 یم شینرگس باز هم صدا. کنند یم دایپ دیام یکم

شده به  قیبه بدنش تزر یکه کم یبا جان دیکند و حم

 ارمیب نویماش رمیـ من م: شود یاز جا بلند م یسخت

 !مارستانیب مشیببر دیبلندش کن زنداداش با. دم در

نرگس شود؛ به  دییآنکه منتظر تأ یو ب دیگو یم

خوردن  نیدر تا مرز زم کینزد. دود یسمت در م

 رونیکند و از در ب یخودش را کنترل م. رود یم

 .رود یم

زار . اندازد یاو م یشانه ها یدستش را رو نرگس

جون مامان  ایـ برد: کند یم شیزند و صدا یم

 .به من رحم کن ایبرد. چشماتو باز کن



نرگس در . شود یباز م ایچشمان برد یهم ال باز

 دیبا. فدات شم مادر یـ اله :خندد یهق هقش م انیم

 .ماریب میریاالن م. میبلند ش

 مامان-

جان از  کینالد و نرگس  یتوان م نیبا کمتر ایبرد

 ...که   یـ مامان مدارک: کند یته دل نثارش م

 یچشمانش برا. دهد یقورت م یرا به سخت بزاقش

 یزبانش هم توان. کنند ینم یباز ماندن همکار

تار  زیهمه چ. دیبگو دیبا یول. گفتن ندارند یبرا

 ینم یحت ندیب یمادرش را درست نم ریتصو. است

 ینا م نینه اما با آخر ایاز اتاق رفته  دیداند حم

 یمیقد یاپاکت پشت کتاب ه هی یـ مدارک تو: دیگو

 ...کتابخ

تار نرگس هم  ریافتد و تصو یهم م یرو چشمانش

 .شود یکات م

۵۵۱# 



. دود یدهد و م یاش فشار م نهیس یرا رو دستش

 یسرش سر خورده و کوله اش برا یشالش از رو

 شیزانوها. کند ینم یشانه اش همکار یماندن رو

 نیکه ا ییمثل نفس ها قایبه خم شدن دارند دق لیم

 یروزها عادت به کم آوردن دارد و باز هم چاره ا

 .نصفه کاره ندارند یجز دم و بازدم ها

او را هم مشابه  تیوضع الیتند دان یقدم ها یصدا

خبر داده  الیبه دان یداند چه کس ینم. کند یم انیب

خبر را به  نیا الیداند که دان یفقط خوب م. است

 قایدق یوقت. شکل ممکن به او داده است نیبدتر

 یکارها ریداخل اتاق خودش در کارخانه و درگ

 یسع. به اتاقش آمده بود الیتلمبار شده اش بود، دان

زبانش به . نتوانسته بود. کند ینیچ کرده بود مقدمه

زده  ایدل به در. بود دهیآماده کردن دالرام نچرخ

اش بود  رهیکه هاج و واج خ یبود و رو به دالرام

 :بود دهینال

 یضربه  مغز ایبرد. مارستانیب میبر دیپاشو با-

 .شده



. ندارد ادیبه بعدش را خوب به  نجایاز ا دالرام

چطور سوار . زدند رونیچطور از کارخانه ب نکهیا

را با  مارستانیاز کارخانه تا ب الیشدند و دان نیماش

بود  نیآنقدر شوک وارد شده سنگ. رانده یچه سرعت

 .کمرنگ باشد یکه حواش

دستش را با قدرت . ستدیا یم رشیمقابل پذ در

 ینفس ها نیا. دهد یقلبش فشار م یرو یشتریب

 یصدا. ندیتوانست کلمات را کنار هم بچ ینم دهیبر

 نیاتفاق ممکن در ا نیاز پشت سر بهتر الیدان

 :است طیشرا نیبدتر

 مجد تو کدوم بخشه؟ ایخانم، برد-

مقابلش  وتریرا در کامپ ایبا سرعت اسم برد زن

 یلیکند و بعد بدون آنکه سر بلند کند خ یم پیتا

 :دیگو یم یعاد

 یطبقه  دیبر دیشما با. هنوز عملش تموم نشده-

 .عمل یبخش اتاق ها. دوم



 الیشود و بدون اعتراض با دان یم دهیکش شیبازو

 نیقطعا هم. کابوس است کی نیا. شود یهمراه م

و اتاق عمل  یمغز یو ضربه  ایبا برد.طور است

 !شود جمله ساخت یاصال نم

 

 یم وارید یکند و رو یدستش را مشت م دیحم

 دهد و یهمان دست قرار م یسرش را رو. گذارد

اتاق  یکند تا واژه  یرا م نکاریا. بندد یچشم م

تا . ندیپشت سرش نب یا شهیدر ش یعمل را رو

. فراموش کند که چه کرده یلحظه ا یبرا دیشا

 یرو ایبرد ریبا چشمان بسته، تصو ایبرد ریتصو

 نیسنگ یدکتر و تکرار واژه  ریتصو د،برانکار

چه . شود یافکار قبلش م نیگزیجا یمغز یضربه 

 اش چه کرده؟ یکرده است؟ خود لعنت

همان مشت  یکند و رو یرا چند بار بلند م سرش

 بیجیزن به همراه  امن  ی هیگر یصدا. کوبد یم

شود و  یقطع نم یاش لحظه ا یتمام  نشدن یها

 یدواریزن ام نیداند حق دارد به ا ینم یحت دیحم



 نیهست نرگس ا یدیام ینه؟ اصال اگر جا ایبدهد 

 . نه ای ردیپذ یدادن را از او م دیام

چرخاند و بعد با درد آزاد  یم نهیرا در س نفسش

 یاست؟ از دستکار دهیاز کجا به کجا رس. کند یم

سبحان تا ضربه  قیرف یکارخانه  یدر حساب ها

 کی انیکند در م یحس م.  ایبرد یمغز ی

 یبه هر طرف که م. افتاده است ریتارعنکبوت گ

 یاز خانه  یوقت. چسبد یجا م کیبه  شیچرخد پا

به  میزده بود آنقدر نگران بود که مستق رونیب ریام

. تواند راه نجاتش باشد یکه م دیایب یسراغ تنها کس

پس زده بود،قدرت  ریام یتمام ضعفش را در خانه 

کرده بود،رجز خوانده بود اما فقط خودش  یینما

. استدانست که تا چه حد ترس را تجربه کرده  یم

شاپ ثابت کرده بود که  یقبل در کاف داریدر د ایبرد

 یزبان خوش با چاشن. ستیقبل ن یایآن برد گرید

ثابت کرده بود  ایبرد. دهد یجواب نم شیرو تیجد

 دیو شا الیمدت زندان بودنش؛ به قدر دان نیکه در ا

 .کرده است رییتغ شتریب یلیخ یحت



 شده؟ یچ-

بر  یشانیپ یسرش را از رو الیبلند دان یصدا با

. دوند یو دالرام به سمتشان م الیدان. دارد یم

. زند یزار م یشتریبا شدت ب دنشانینرگس با د

 یبغل کردنش قدم تند م یدالرام وحشت زده برا

 ینرگس هم به سمت او دراز م یدست ها. کند

. ردیگ یآغوش نرگس جا م انیدالرام در م. شود

 یبا وجود لرزش آنقدر بلند است که حت شیصدا

 :چدیپ یهم م دیحم

 زن عمو مگه نه؟ شهیخوب م-

. شده رتریپ یساعت به قدر سال نیدر هم نرگس

از دالرام به  شتریدهد و ب یسر تکان م انیگر

 :دهد یم دیخودش ام

توکلت به . زنعمو زیعز شهیمعلومه که خوب م-

 هی. نشهخوب  ایبرد شهیمگه م. باشه ییاون باال

. برام از توگفت، از آرزوهاش گفت شیساعت پ



 شهیهم یمن با اون همه آرزو برا یبچه  شهیمگه م

 .بخوابه

کند  ینرگس فرو م ی نهیسرش را درون س دالرام

تواند  ینم ایبرد. زند یزار م یشتریب اقیو با اشت

 .ردیحق ندارد بم. ردیبم

داند او چه  یدالرام نم. لرزد یهم م الیدان یصدا

 یکه او م یرا مخاطب قرار داده اما سوال یکس

 :پرسد سوال خودش هم هست

 اتفاق افتاد؟ تصادف کرده؟ نیشد که ا یچ-

دالرام فشار  یبازو ینرگس بالفاصله رو دست

. کند یم جادیفاصله ا نشانیب یشود و کم یداده م

 یبا کم. را بدهد الیخواهد جواب دان یظاهرا م

 :دیگو یم انیوقفه و گر

بابات هلش داد و سرش . با بابات دعواش شد-

 ...مبل یخورد به دسته 



. ندینش یم یصندل یدوباره رو. ردیمیو م دیگو یم

 نیبا وجود ا. کشد یصورتش م یچادرش را رو

 .پوشش هم لرزش تمام تنش واضح است

توان ندارد  یحت. شود یخشک م شیسر جا دالرام

توان ندارد  یحت. ندیرا بب دیحم. پا بچرخد کی یرو

با  دیداشته باشد که حم دیسر تکان بدهد و ام یسوال

دالرام . کند یاشتباه م تینه زن عمو. دیقدرت بگو

حرکت خون در  یحت دیسکوت حم نیا. توان ندارد

 الیهوار دان یصدا. کند یرا هم مختل م شیرگ ها

 :پراندش یاز جا م

 هی یرا شدچ. میاز دستت راحت ش یریم یچرا نم-

قراره  یتا ک. امونیبه زندگ یدیزالو و چسب

 میرس یم یبه هر ک دیبا یتا ک. یخونمونو بمک

 .هست شیزندگ دنیبه گند کش یتو تو یرد پا نمیبب

 یگوش هاش م یهر دو دستش را رو دالرام

 یکاش نم. داشتند قیعا شیکاش دست ها. گذارد

 یبه خدا حواس پنجگانه گاه. دید یکاش نم. دیشن



روزها اصال نعمت  نیاو در ا یبرا. ستینعمت ن

 .ستین

هنوز . رسد یبه گوشش م الیهوار دان یصدا هنوز

را  دنشیساکت است و دالرام هنوز هم قصد د دیحم

که حاال  ستیکم ن شیو آن گذشته برا ریام. ندارد

به نام پدر اضافه  یفرد یهنرها ستیهم به ل ایبرد

 .شده است

 !چه خبره؟ نجایا-

بلند و البته  الیدان یصدا یصدا به اندازه  نیا

با  شیدکتر رو به رو. کند یسر بلند م. است یشاک

 . است شانیعاد ریبه جمع غ رهیاخم خ

 دکتر بچه ام چطوره؟ یآقا-

خودش  یمبهوت نرگس است که باچه سرعت دالرام

. کند یم دادیب شیالتماس صدا. را به دکتر رسانده

. رساند یهم با اضطراب خودش را به دکتر م دیحم

احتماال او هم در  یول ندیب یرا نم الیدالرام دان

 .مشابه فقط منتظر است یطیشرا



 یکم. اندازد یبه صورت نرگس م ینگاه دکتر

لحنش . گفتن عجله ندارد یانگار برا. کند یمکث م

 :دیگو یکند و م یم انهیرا دلجو

مراحل . مینو کردمادرجان ما تمام تالش خودمو-

 بیفعال ضر یمنته. رفت شیعمل خوب پ

. تره نییاز حد نرمال پا یلیپسرتون خ یاریهوش

 .باال ادیب یاریهوش بیتا ضر میداشته باش دیام دیبا

جمله را  نیدالرام ا. است نییپا یاریهوش بیضر

ندارد اما خب چهار  یعلم پزشک. کند یمزه مزه م

 یده تا کتاب که خوانده جمله . است دهیکه د لمیتا ف

 یبه مفهوم کما و مرگ مغز هیشب یدکتر کم

 !ست؟ین

 شینتوانستن در جا نیدر ع دیبا. تکان بخورد دیبا

. من نفس ندارم الیدان) دیبگو الیبه دان دیبا. بچرخد

که  ایتو بپرس برد. منو راحت کن الیتو بپرس و خ

از دست . خسته است کمیفقط  ایتو کما نرفته؟ برد

 یپا م کی یرو.( مثل من مثل تو. بابا کم آورده



 یاش م یشانیپ هبا دست محکم ب الیدان. چرخد

 :لرزد یم شیکوبد شانه ها

 خدا ای-

 ییایبه موجود موم. کند ینگاه م دیبه حم دالرام

. زد یپلک هم نم یحت دیحم. شیروبه رو یشده 

 نیا. است رهیاش خ یخال یدکتر رفته اما او به جا

 .از باور خودش هم دور است یحت ییهنرنما

 :زند یاز پشت سرش زار م یگرفته ا یصدا

خودش رحمت  یبه جوون ادیخدا به من رحمت نم-

حامد  گهید ایبرد. برام مونده نیخدا فقط هم. ادیب

بچه ام تا چند ساعت . که بگم عمرشو کرده ستین

 یبودخدا تو که . گفت یداشت از آرزوهاش م شیپ

 ؟یزد دنینکنه خودتو به نشن! یدیو شن

 ای. شنود یانگار نم. ندارد یعکس العمل چیه دیحم

نرگس باز هم در  یصدا. سر پا مرده است دیشا

 نباریا. ستیمخاطبش خدا ن نباریا. چدیپ یسالن م

 :دارد و هم متنفر هیهم گال شیصدا



فقط به من بگو چطور . دیحم یچطور تونست-

  ؟یاریبال رو سرمون ب نیا یتونست

 :کم جان است شیصدا. ندارد نفس

اون مدرک اونقدر ارزش داشت که به خاطرش -

 فته؟یاون تخت ب یپسر برادر خودت رو ایبرد

ناقوس مرگ  کیدهد مثل  یکه نرگس م یاطالعات

نگاه  الیدوباره به دان. دهان دالرام باز مانده. است

گرفتن  یبرا دیحم. او هم مبهوت است. کند یم

 زیهمه چ گریرفته؟حاال د ایمدارک به سراغ برد

 .از حد واضح است شیب

* 

 ریفندک را ز. دهد یدو لب قرار م نیرا ب گارشیس

 یروشن کردن آن تالش م یدهد و برا یآن قرار م

 .شود یفندک روشن نم. بار، دو و سه بار کی. کند

فکر کنم . یداشبورد انداخته بود یدونه قبال تو هی-

 .زم هستهنو



بدهد در داشبورد را  نیبه نوش یآنکه جواب بدون

کام . ردیگ یزود آتش م یلیخ گارشیس. کند یباز م

را از دود آن پر  نیماش یو فضا ردیگ یم قیعم

 .کند یم

قرار نبود . یهوا بخور کمیتو  رونیب میگفتم بر-

 هیبه اون ر یبفرست گاریآزادم دود س یهوا یتو

 .چارهیب یها

. دهد ینم یو جواب ردیگ یم یگریکام د دیحم

صورت پر مو و . به رو به رو است مینگاهش مستق

تالش نشده در  یلیکه در مرتب کردنشان خ ییموها

گزارش  گاریپشت سر هم س ینخ ها نیکنار ا

هفته است که از  کی. از حال و روزش است یخوب

. در کما ست ایهفته که برد کی. گذرد یآن روز م

بست  مارستانیب ی ژهیدر بخش و پشتنرگس 

هفته است که شب و روزش همه شان  کی. نشسته

اتراق کرده و از  نینوش یدر خانه  دیحم. شده یکی

. یداریشده و شب ب گاریاش س یاتیجمله عالئم ح



ندارد و  یخبر الیهفته است که از دالرام و دان کی

 :ندارند دنشیبه د یلیتما یلیظاهرا آن ها هم خ

 م؟یکجا بر-

را به  گارشیدهد و ته س یم نییرا پا شهیش دیحم

 :پوزخندش هم کم جان است. کند یپرت م رونیب

 !برو خونه. میهوا هم خورد میدور زد-

که پر از  یبا لحن. کند یمتاسف نگاهش م نینوش

 :کند یاست زمزمه م متیمال

 کنم یخواهش م دیحم-

 یدهد و م یتکان م یسر. کند یم یمکث
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 برو قبرستون یاک-:دیگو یم

 :شود یبلند معترض م یبا صدا نباریا نینوش

 دیحم-



 یدهد و چشم م یم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 :بندد

 سر خاک حامد. برو قبرستون-

 

* 

از . داشت یاز اولشم با من سر ناسازگار ایدن نیا-

رو زد و با  یناسازگار نیمرگ زود بابام استارت ا

 یغذا یاونقدر شبا با بو. مادرم ادامه داد یکلفت

کردم  یحس م یبودم که گاه دهیمردم خواب یخونه 

 یآرزو م یگاه. بشم ریبو س نیعادت کردم با هم

ها کباب داشته باشن تا منم با بوش  هیکردم همسا

 !شبمو بگذرونم

 دیحم یکند ول یپر از درد نگاهش م نینوش

سنگ  یرو یاسم حک شده  یوچشمانش را از ر

 یرو. دلسوز حامد مجد یآرامگاه پدر.دارد یبر نم

 :دهد یکند و ادامه م یم یفوت مکث خیتار



بابا دل  یا گهیکه م یاون. فقر فقط به اسم راحته-

 یکنار اومد، اشتباه م شهیم یخوش باشه با ندار

من . شه یخوش نم یدل چیه یخال بیبا ج. کنه

دل  چیدونم ه یاونقدر فقر رو لمس کردم که م

دل خوش . رهینداشته هاتو بگ یتونه جا ینم یخوش

ته  یخوا یکالس اول م یکه وقت شه،یمداد قرمز نم

 یبرا یخط بعد؛ حت یو بر یجمله ات نقطه بذار

تونه  یدل خوش نم. یمداد هم آه بکش هیداشتن 

. رهیماه بگ ید یسرما یرو تو یکاپشن چیه یجا

 .شه یدل با داشتن خوش م

 یچشمانش م. اندازد یم نییسرش را پا نینوش

مرد خوب  نیغرور ا یاصال برا نیسوزد و ا

و مردانه  قیبه لبخند عم یلبخند خسته ا دیحم.ستین

 :زند یسنگ حک شده م یحامد رو ی

مثال داشت تا  ایدن هیاگر بود اونم  ستیحامد ن-

سرد و بدون  یخونه  یدل خوش چیثابت کنه ه

 . کنه یرو گرم نم یبخار



زن سر به . چرخاند یم نیرا به سمت نوش سرش

 یتمام عمرش را از نظر م یو دوست داشتن ریز

 :گذراند

پول . دلم خوش بود. خواستم یتو رو م یوقت-

از دستت  نیبه خاطر هم. منصبم نداشتم. نداشتم

 .دل خوشم ازم گرفت نیهم یپول یب. دادم

پول  دیبا. شده بودم صیحر. و من موندم یرفت تو

 یلیخ دیبا. شدمیصاحب منصب م. آوردم یدر م

به  دیبا. کردم یبه باباتو وخودم ثابت م زارویچ

کباب و مداد قرمز پول  یسرد و بو یجبران خونه 

آوردم چون با  یپول در م دیبا. آوردم یدر م

 فقر. راهش مهم نبود گهید. نداشتنش تو رو نداشتم

 . بود ختهیرو ر زایچ یلیقبح خ

تو رفته . سر جاش نبود یچیه گهیاز رفتنت د بعد

دونم رو  ینم. نبودنت بودم ریدرگ نجایو من ا یبود

حامد و نرگس فاطمه رو برام در نظر  یچه حساب

بار  ریخودم ز یدونم رو چه حساب ینم. گرفتن



 هیفکر کردم قراره فاطمه برام بشه  دیشا. رفتم

 .دوم نینوش

انگشتانش را از ال . شود یدو زانو جا به جا م یرو

. پر از گفتن است امروز. کند یهم رد م یبه ال

هم  نینوش یتا به حال برا یکه حت ییناگفته ها

 :مانده است یناگفته باق

 یول. خانم بود یواقع یبه معن. فاطمه خانم بود-

اون زن . فاصله داشت یلیمن خ یایبا دن اشیدن

و درست کردن  زیتم یخونه  یخوب بودن رو تو

بودم  یمن دنبال زن. دونست یخوشمزه م یغذاها

با منه شرم  یخواستم وقت یم. کنه هیکه روحمو تغذ

فاطمه  واز سر و کولم باال بره . نداشته باشه ایو ح

زن  هیمن . منو نداشت یارهایمع نیکدوم از ا چیه

تو دلتنگم  رمیاز در خونم م یقتخواستم که و یم

فاطمه نگران بود . بغل کردنم عجله کنه یبرا. باشه

 فتادهیجا ن شیخونه قورمه سبز رسمیمن م یوقت

 هیحقوقم بشه  یخواست اضافه  یمن دلم م. باشه

 میکن یگز م ندوشب که با زنم دست به دست درب



 یپول اون پرده ا نیبود که با اول نیاون به فکر ا

 .بخره دهیرو که تو مغازه د

گفتن ادامه  یحالت برا نیا. کشد یدر هم م چهره

 :واقعا الزم است شیحرف ها ی

توقع داشتم اونم عکس . یشروع کردم به بد اخالق -

داد و  یدوست داشتم صدا یحت. العمل نشون بده

دختر با اعتماد به نفس  هیبدونم با . بشنوم ادشویفر

رفتارها ساکت  نیقابل تمام افاطمه در م. باال طرفم

من  یانگار سالحش در مقابل تمام بد کردن ها. بود

. وقت جمع بشه چیلبخند بود که قرار نبود ه هی

 یداده بودن که زن خوب سکوت م ادشیانگار 

اومد  ایکه به دن الیدان. نگرفته بود ادیرو  رییتغ. کنه

شد فکر شب و روز  الیدان. بدتر شد یهمه چ

با . دینبود که با یتا قبلش هم روابطمون اون. فاطمه

فاطمه تمام . نموند یهمونم باق الیاومدن دان

 هیمن شد  یبرا الیو دان الیشد دان شیدلخوش

 شتریب شدیکه باعث م یموجود هی. موجود مزاحم

نه  گهیحاال د. باشم تیاهم یفاطمه ب یاز قبل برا



 ایبرام برد ایهمون روزا برد. زن داشتم و نه پسر

نشون  یخواستم خود یم ایانگار با وجود برد. شد

که  ییبهانه تا من تمام آرزوها هیشد  ایبرد. بدم

مونده بود  یداشتم و در حد آرزو باق الیندا یبرا

بغل  یبرا دمید یم الویمن دان. کنم ادهیاون پ یرو

کردنش هالک بودم اما اونقدر با بودنش فاطمه منو 

کردم با بغل کردن اون  یکه من حس م دید ینم

 .شهیبچه غرورم نابود م

 ینگاهش را از رو. کشد یم ینفس خسته ا دیحم

 :کند ینگاه نم نیاز عمد به نوش. کند یسنگ نم

 ایبرد. گذشت یجور نیبعد هم هم یتمام سال ها-

 یماریبزرگ شد،فاطمه در اثر ب الیبزرگ شد،دان

من  یپدر و پسر یوقت رابطه  چیمرد اما ه یویر

خراب  هیاز پا یهمه چ. دینشد که با یاون الیو دان

 .کج رفته بود ایواقعا تا ثر وارید نیا. بود

داخل اسم  یکند و کنده کار یدست دراز م دیحم

 یمرد شکسته م کیمثل . کند یحامد را لمس م

 :دیگو



 یبه خاطر کار من رو ایباورم شد که برد یوقت-

از شوک اون اتفاق در اومدم  یتخت افتاده،وقت

چون من تمام . خودم بودم یاز حامد شرمنده  شتریب

قرار بود بشه  ایبرد. بود ختهیر ایبرد یآرزوهامو پا

 .اون تخت انداختم یمن خودمو رو. دوم دیحم

 حاال. گفته دیآنقدر که با. شود یساکت م دیحم

بد  یرابطه  لیهم دل دنیبدون سوال پرس نینوش

 دیآ یجلو م نیدست نوش. داند یرا م دیو حم الیدان

 یب دیدست حم. ندینش یم دیدست حم یو رو

 :ماند یحرکت م

 دیمنو نگاه کن حم-

 نیانگار بعد از ا. چرخاند یبا اکراه سر م دیحم

 نیبه چشم در چشم شدن با نوش یلیاعترافات تما

 :دیگو یم نانیبا آرامش و اطم نینوش. ندارد

اون تخت  یاز رو ایبرد. شهیدرست م یهمه چ-

 فیهمه ضع نیتونه ا یدوم نم دیحم. شهیبلند م



که اونو بزرگ  یدیمن مطمئنم که به قدر حم. باشه

 .کرده قدرتمنده

 نیکه ا یلبخند. زند یم ییمعنا یلبخند ب دیحم

 یبه لبخند ها یادیروزها اعتقاد دارد شباهت ز

 :آخر دارد یفاطمه در روزها

و گرنه مطمئنا به  ستمین یادم معتقد یلیکه خ فیح-

 یم ایمعجزه مثل نرگس پشت در اتاق برد هی دیام

 .ستادمیا

 دیترد دنیپرس یهم برا نینوش. شود یجا بلند م از

بهتر است مثل  ایاست  شیجا نجایداند ا ینم. دارد

 :زند یم ایدل را به در. هفته سکوت کند نیتمام ا

 دیحم-

 یلبه  نینوش. شود یاش م رهیدر سکوت خ دیحم

با . اندازد یم گرید یشانه  یشالش را آزاد رو

 :پرسد یم اطیاحت

 ینیبب یخوا ینم ر؟یسراغ ام یبر یخوا ینم-

 عوض شده؟ ایبا اتفاق برد ایموضعش هنوز همونه 



 یگذارد و فشار م یدستش را پشت گردنش م دیحم

کند و از  یسرش را به سمت آسمان بلند م. دهد

 :بندد یچشم م دیتابش خورش

 ستیاتفاق موضعش عوض بشه؟ ب نیبا ا دیچرا با-

 نیبا ا دیبوده چرا با مشیتصم یو چند سال رو

 بده؟ هیرو رییاتفاق تغ

چطور بزند که بد  دیداند حرفش را با ینم نینوش

 :بشود یرفش برداشت بدخواهد از ح ینم. نباشد

 ...ایاگه حال برد گمیم یعنی... ایخب اگه برد-

 یم رهیآورد و به او خ یم نییصورتش را پا دیحم

 یبرا یلیدل دیحم. بندد یمعذب چشم م نینوش. شود

 :ندیب یجواب ندادن نم

 ومدنشیبا به هوش ن. ست ایاون مدارک دست برد-

که من هر چند . ادیبر نم ریاز دست ام یکار چیه

. ادیبه هوش ب ایکنم که برد یهر لحظه آرزو م

که اون مدارک داره هم بعدا  یبعدا و خطر یبرا

 .کنم یفکر م



نگاه را  نیدهد و آخر یتکان م یسر دییبه تا نینوش

 .ندازدیحامد م یبه آرامگاه ابد

بدنش  یگذارد و کم یم زیم یدستش را لبه  الیدان

که زده  یفاصله به اتود نیاز ا. کشد یرا عقب م

 یزیهمان چ بایتقر ییطرح ابتدا. کند یاست نگاه م

کند و مداد  یدست دراز م. خواسته یاست که م

. دارد یکامل کردن طرح بر م یرا برا یگرید

اندازد و  یسرش م یباال یبه المپ  ها ینگاه

طرح . کند یم کیبه هم نزد یرا کم شیابروها

 یکار اصول یلیخ یینوع روشنا نیا ریزدن ز

. کند یگردد و شروع م یبر م شیسر جا. ستین

 یم شیپ یاصول یاصول ب یرو زیهمه چ یوقت

طرح زدن هم در  نیدارد که ا یرادیرود چه ا

 . افتد ینه چندان مساعد اتفاق م طیشرا

روزها  نیا دیشا ای. با کارش مشغول است یحساب

 جادیخودش ا یبرا تیدهد آنقدر مشغول یم حیترج

در و آن در  نیشدن و ا ویاکت یکند که ذهنش اجازه 

تواند  ینم یتیمشغول چیهر چند که ه. نکند دایزدن پ



 ییایبوده و برد لیرا که پدرش در آن دخ یگذشته ا

آن تخت افتاده را کنار  یکه بس ناجوانمردانه رو

 .بزند

 یاز گوشه . ردیگ یدر کنار دستش قرار م ینیس

. کیقهوه و دو بُرش ک یماگ ها. کند یچشم نگاه م

 یخواب یو ب یتلخ. است یاول مورد خوب ی نهیگز

ماه  کیاگر  دیشا. اش شده یتکرار یجز برنامه ها

 یفوق العاده ا ی نهیهم گز کیبود آن برش ک شیپ

تلخ  شبه کام یا ینیریروزها هر ش نیا یبود ول

 .دیآ یم

کند  یسر بلند نم.  شود یم دهیمقابلش کش یصندل

 .کند یرا درک م ریاما نشستن ام

 ره؟یم شیکار چطور پ-

و نه  ستمین ی، راض ستیوقت است که بدک ن یلیخ

 :حذف شده شیچندان خوب از واژه ها

 .یعال-



همان قدر . شده کینزد ریبه لحن خود ام لحنش

 .قاطع، همان قدر قدرتمند

 ییدارد و نگاهش را به جا یماگش را بر م ریام

. ستیکردن ن قیاهل تشو. دهد یم اطراف استخر

و طرح بزند  دیایب نجاینخواسته که ا الیاصال از دان

 یقانون اجبار کیطرح خوب زدن . کند قشیتا تشو

فهمانده  الیرا مدت هاست که به دان نیا. است

را  رهقانون بدون تبص نیهم چقدر خوب ا الیودان

باشد چون  نجایخواسته ا الیاز دان. رفتهیپذ

هفته است  کیاز  شترینبوده، ب نجایروزهاست که ا

 ییکرده و چشمانش از نگاه کردن جا یکه دور

تواند  ینم زیپره نیا. کرده است زیاو پره یحوال

 شیکه برا یندیو اتفاق ناخوشا ایمربوط به برد

 یفقط م دنکر یچشم گرفتن و دور نیا. افتاده باشد

را از  زیباشد که حاال همه چ یالیتواند مربوط به دان

را واضح و  زیهمه چ. داند یم ریبودن ام نجایا لیدل

 .داند یم ئاتیبا جز



و بدون . کند یقهوه اش مزه م اتیاز محتو یکم

 :دیگو یبچرخد م الیآنکه نگاهش به سمت دان

 هیاتود زدن بهت گفتم؛  یکه تو یتمام نکات یتو-

 یم. شه ینمفکر نکردم که الزمت . نکته رو نگفتم

 یگذاشتم به وقتش بگم که بفهم. شهیدونستم که م

 .گمیم یچ

 رهیکند و خ یسر بلند م الیشود که دان یم متوجه

باز هم با قهوه  یعجله ا چیه یب ریام. شود یاش م

 یشود و بعد با آرامش ماگ را رو یاش مشغول م

 .به اوست رهیهمچنان خ الیدان. گرداند یبر م زیم

تمام  دیبا یرو بزن یطرح هی یخوا یم یوقت-

زده رو  ندیکه داخل ذهنت طرح ناخوشا یاتفاقات

اونا اونقدر برجسته بشن که  یبذار دینبا. یحذف کن

کنه او  یکاغذ حرکت م یداره رو یدستت وقت

 یهم همراه خطوط رو ندتیناخوشا یها تیذهن

 ختهیکه بهمت ر یهر کاراکتر دیبا. بشه ادهیکاغذ پ

 .یحذف کن ور



 یدهد و عاد یحرکت م الیرا به سمت دان چشمانش

 :کند یجمله اش را کامل م

 !اگر اون کاراکتر منم یحت-

اما همچنان در  دهیرا فهم ریمنظور ام قایدق الیدان

 یصاف م شیدر جا ریام. دهد یسکوت ادامه م

دست . کشد یجلو م زیم یخودش را رو. ندینش

 :دیگو یکند و شمرده م یرا در هم قفل م شیها

خوبم  یحت. ستین یعال یکه زد یطرح نیا-

چون حجم ذهنتو . ستیچون ذهن تو آزاد ن. ستین

هات ال به  دهیاونقدر حرف و سوال پر کرده که ا

 .الش گم شده

 یدهد و مدادش را رو یم هیتک یبه صندل الیدان

. از حس هاست یقینگاهش تلف. کند یکاغذ رها م

 .یجیگ ،یدرماندگ ،یدلخور

سه روز  ایفقط دو  دیشا. بود شیچند روز پ نیهم

همان روز که با . افتاد ایبرد یکه برا یقبل از اتفاق

بود و  دهیدالرام حرف زده بود از حس دالرام پرس



از آرامش و . به او گفته بود ریاز حس ملموس ام

. احساس داشت نیکه از شکل گرفتن ا یتیرضا

به  و ودحس ها دود شده ب نیا یهمان روز همه 

خانه متوجه شده  اطیداخل ح یوقت. هوا رفته بود

را جا گذاشته، برگشته بود  لشیموبا یبود که گوش

خوش  یو دالرام همه  ایبرد یو وضوح حرف ها

 دهیهمان موقع که شن. راتار کرده بود شیها یالیخ

همان . نجاستیچرا ا ریچه کرده و ام دیبود حم

وارونه  یایدن کیلحظه حس کرده بود که وسط 

پنهان  یرو کیدورش  یآدم ها یو همه  ستادهیا

افکارش را . پنهان یلیخ یرو کی. هم دارند گرید

و  ندیزند تا بتواند کلمات را کنار هم بچ یپس م

 :بدهد ریبه نگاه منتظر ام یجواب

از  ستیحجم ذهن من از حرف و سوال پر ن-

 .عالمت تعجب پره

 :دیگو یخونسرد م ریام



. عالمت سوال هست هی یالمت تعجبقبل از هر ع-

که به جواب و اون  یدیپرس یسواالتو م دیبا

 .یعالمت تعجب برس

 :خندد یم کیستریه الیدان

که مترسک  ییکردم آدما یمن فکر م ر؟یام یجد-

اونقدر آدم حساب . حق سوال ندارن زنیسر جال

 ستنین یعدد. بده یحیبهشون توض یکه کس شنینم

نداره به حال  یدونستن و ندونستنشون فرق. آخه

و  ذارنیجا م لشونویموبا یگوش یاتفاق یلیخ. هیبق

 بهیهنوز از شوک غر.  شنون یها رو م دهیشن

که  ومدنیخودشون در ن یتو جمع خانواده  دنبو

. نبودن قیرف یلیهم خ قشونیرف یفهمن برا یم

 .بودن زیموجود ترحم برانگ هی هیشب شتریب

 یکشد و سر یدهانش م یرا محکم رو دستش

 :دهد یتکان م

اسمش روشه، . یریحقتو از بابا بگ یتو اومده بود-

 یبخشش کار نیمن با ا. بوده یپس گرفتن. حقت



 کاریکه بگم اگر من بودم چ ستمیتو ن یجا. ندارم

تو  یجا. ستمیتو ن یخوشحالم که جا. کردم یم

از انگار فقط خودت . ستین یبودن کار هر کس

و  دهیها رو د تیکه اون جنا یکس. یایپسش بر م

 نکهیبحث من ا. همه سال منتظر مونده نیو ا دهیشن

 یارزشم برا یکه من اونقدر ب یدیتو هم زود فهم

 یدم دستت بودم نم نکهیا یاون آدم که با همه 

 . یدر باغ بابام بذار یبا من داغ یتونست

ماند حرف  یکند و منتظر م یم کیچشم بار ریام

حاال که بعد از روزها به . ته بکشد الیدان یها

 :کامل حرف بزند دیحرف آمده با

از اون  یکه بهت گفتم فقط بخش کم یینایاما ا-

ناراحتم که آدم حساب . گرفته یرو که گفت یحجم

 !که شرمنده ام ینه اونقدر ینشدم ول

 زیم یکند و رو یدستش را مشت م. ردیگ یم نفس

 :زند یم یجان کم یضربه ها



فقط بدون شرمنده ام . کنم ینم دایپ یبهتر یکلمه -

که ظاهرا با سند و مدرک  یبابت اون گذشته ا

 .هست

. شود یساکت م ریو برخالف تصور ام دیگو یم

هم به  ریندارد و ام اتیبه گفتن جزئ یلیظاهرا تما

 دایادامه پ یگریطور د دیبحث با نیا. دنشانیشن

 . کند

 بیدستش را درون ج کی. شود یاز جا بلند م ریام

کند و قدم زنان به سمت استخر  یشلوارش فرو م

حاال در اثر . ستدیا یها م یسر آب یباال. رود یم

 یشب گرم اصال آب نیانعکاس نور المپ ها در ا

 . ستندین

 یکاربردها یمنته. الیهم هست دان یکلمات بهتر-

 نکهیا. ستیخرج کردنش ن یجا نجایا. داره یبهتر

اونقدر  ای یبود زیمترسک سر جال یکن یتو فکر م

از وجود  دیداغ کردن حم یکه من برا یارزش یب

هست که  یخود یتو استفاده نکردم اونقدر فکر ب

 .کلمات خوبو براش حروم نکنم



داند که  یخوب م الیدان. واضح است ریام مفهوم

 . ستیآدم رفع سوتفاهم با خواهش و التماس ن ریام

که بهت فهموندم که مشکل تو  یاون روز-

که  یکن یکه فکر م نهیمشکلت ا ستینتونستنت ن

که  دمید یاون روز امروز رو م ،یتون ینم

اعتماد به نفس داشته  ،یو بتون یخواستم اراده کن

دونستم که  یاون روز م. یو حرکت کن یباش

نداره که تو  یمجد اعتبار دیکه حم رسهیم یروز

معتبر شده  دیخودت با. یه کنیبهش تک یبخوا

 . یباش

 نیا. چرخد یم ریکامل به سمت ام شیدر جا الیدان

 .دارد اجیها را احت دنیشن

. رو بهت فهموندم یکردم که همه چ یفکر م-

 یم ینیب شیکه من پ یهمون روز. دهیامروز رس

 یخوا ینداره و تو نم یمجد اعتبار دیحم. کردم

 یبفهم یخوا ینم. یکه خودت معتبر شد یباور کن

 یانتقام نشد ی لهیدست من وس یکه اگر حربه 

چون من حق نداشتم از تو . یشدیم دیچون نبا



 هیو من  دیحم یمجزا یآدم بود هیتو . نماستفاده ک

همون مجزا بودن تو و . داشتن شعور یآدم با ادعا

بود که من نخوام تو رو  یشعور داشتن من کاف

 .نمیبش دیبزنم و بعد منتظر شکستن حم نیزم

 ریقدم زنان تا پشت ام. شود یاز جا بلند م الیدان

 ریام نیا. را قبول دارد ریهنوز هم ام. رود یم

بودنش اعتبار  ینینائ یهم به اندازه  یو ابطح دیجد

. به او ثابت شده زهایچ یلیچند روز خ نیدر ا. دارد

ادها و اعتم نیتمام ا یاما بحث دالرام ورا

و احساسش  رامقرار بود به سر دال. اعتبارهاست

 د؟یایچه ب

قانون مجزا  نیاست؟ا هیقض نیا یدالرام کجا-

بودن و شعور داشتن قراره چقدر در مورد دالرام 

 هم کاربرد داشته باشه؟

 شیابروها. شود یم دهیبه باال کش ریلب ام ی گوشه

 :ستندیاصال در هم ن



 یوقت ستین یکم لطف کمیشعور و مجزا بودن؟ -

 یلیکه در مورد دالرام خ یاسم دالرام وسطه؟قانون

 . تره یاساس

 :هنوز هم نگران است الیدان

 مثال؟-

قصه هر طور که تموم بشه دالرام مال  نکهیمثال ا-

قصه  رییقابل تغ ریقسمت غ نیا. مونه یمن م

 !است

در . دهد یم رونیب نیسنگ نهینفسش را از س الیدان

 یآرامش حس خوب نیا شیها یتمام ناآرام انیم

 یسختشان در روزها یروزها یحام نکهیا. است

با واژه  یحام نیا نکهیسخت تر هم حضور دارد و ا

 .به نام انصاف آشناست یا

 الیدان یصدا. دهد یبه خودش م یتکان ریام

 :کند یمتوقفش م

 .ریام-



چرخد و در  یدر جا م یبعد از کم. ستدیا یم 

بالفاصله سر به  الیدان. ردیگ یقرار م الیمقابل دان

موضوع ادامه  یریسر به ز نیهم. اندازد یم ریز

 :کند یمشخص م ریام یگفت و گو را برا نیا ی

 کرد؟ یکار شهیاون م یبرا-

چشمانش را  الیشود و دان یسخت م ریام ی چهره

 :دهد یهم فشار م یرو

 ..دالرام اونو ببخممکنه به خاطر حضور من و -

ها  ینیشود و جوابش تمام خوش ب یقطع م کالمش

 :زند یرا کنار م

ممکن ها  ریبا غ. زهیعز یلیخاطر تو و دالرام خ-

 !سوال نبرش ریز

 ی جهینت دنیتا منتظر د ستدیا یو نم دیگو یم

بلند و بدون عجله به سمت  یبا قدم ها. حرفش باشد

 یدستش را رو کی الیدان. رود یداخل خانه م

. زند یرا به کمر م گریگذارد و دست د یم یشانیپ

حاضر  یحت. دهد یم ریحق را تمام و کمال به ام



نابود  اتمام او ر دیحم. او باشد یجا یلحظه ا ستین

تواند با  یکند نم یکرده اما از هر طرف که نگاه م

در هر حال . برخورد کند یمنطق ریگرفتن حق ام

اگر  یکه حت یدیحم. ماجراست نیا ریگ دیحم یپا

 .نکند باز هم پدر است یپدر

سر . کند یبا فاصله توجهش را جلب م ریام یصدا

 ستادهیا یا شهیاو در مقابل در ش. چرخاند  یم

 :دیگو یکند اما بلند م ینگاهش نم

. رانیا ادیب کایدکتر حاذق از امر هیفردا قراره -

 یباال برمشیفردا بعد از ظهر م. من یمیقد قیرف

اون ساعت کارخونه باش که به مشکل . ایسر برد

 .مینخور

به ساعتش  یآورد و نگاه یمچش را باال م ریام

 ینیاز سنگ. گذشته قیچهل و پنج دق. اندازد یم

چرخاند و در جواب نگاه منتظر  یسر م ینگاه

 یروزها نیحال ا. زند یم ینرگس لبخند کمرنگ

 یم میمر شیسال ها پ ادیاو را به  بیزن عج نیا

 یمیمر نیب. نباشد نشانیب یتشابه چندان دیشا. اندازد



که هنوز هم  یمادر نیبود و ب دهیکه داغ همسر د

 یم دیام نیکه هر روز را به ا یمادر. داشت دیام

 قهیچند دق یو فقط برا ردیگذراند که اجازه بگ

که حاال به  یپسر. ندیها بب شهیپسرش را از پشت ش

 .دارد اتیوله ها حلطف دستگاه ها و ل

 نیا یاسترس برا ایدن ایبا دن یپزشک ونیسیکم نیا

و  دیپزشک جد نیکه ب یونیسیکم. زن همراه است

 دیبرگزار شده بود به ام ایبرد یپزشکان معالج قبل

 بیو باال آمدن ضر دیکردن راهکار جد دایپ

 . ایبرد یاریهوش

 ریدکتر توسط ام نیحضور ا دنیبعد از شن نرگس

را دعا کرده بود و در  ریمادروار ام. زار زده بود

به خدا التماس کرده بود که  ریمقابل چشمان ام

 .جوانش را برگرداند

 یدالرام را رو. چرخاند یشانه سر م یاز رو ریام

با چشمانش . ندیب یکه تا االن نشسته بود نم یصندل

 شیدایهم پ سایکنار پر. گذراندیاطراف را از نظر م

داند  یدختر را نم نیبودن ا نجایحکمت ا. کند ینم



دو دوتا چهار تا کردن و البته توجه  یاما با کم

شود  یدختر م نیکردن به حال نه چندان خوب ا

 یاز جا بلند م. بودنش زد نجایا لیاز دل ییحدس ها

متعجب  سایپر. رود یم سایشود و به سمت پر

 :ستدیا یاش م یدر چند قدم. کند ینگاهش م

 دالرام کجا رفت؟-

 ریبودن ام. زند یم یلبخند مهربان و کم جان سایپر

دالرام را دوست  یزندگ یتمام نبودن ها انیدر م

 :دارد

 .هوا بخوره کمیسر درد گرفته بود رفت -

 :کشد یبه دور دهانش م یمتفکر دست ریام

 ؟یحاج خانمو داشته باش یهوا قهیچند دق یتون یم-

به سرش . اندازد یس مبه سمت نرگ ینگاه سایپر

 :شود یدهد و از جا بلند م یم یکیتکان کوچ

 .بله هستم-



را به  شیقدم ها ریاست تا ام یجواب کاف نیهم

 .بردارد مارستانیب یسمت محوطه 

خودش را بغل کرده و . کند یم شیدایزود پ یلیخ

نگاهش به . ستادهیشده ا یگلکار یسر فضا یباال

 ریام. از گل ها ریغ ییگل هاست و توجهش به جا

. ستدیا یپشت سر او م قایدق. رود یم شیآرام پ

نگاه دالرام . افتد یسر دالرام م یاش رو هیسا

 یم هیسا نیامتداد ا یدالرام رو یخسته از رو

. کند یفرو م بیدستش را درون ج کی ریام. ندینش

 یخشک دالرام م یلبخند را مهمان لب ها نکارشیا

هم در هم فرو  شیمطمئن است که االن ابروها. کند

 یظاهر یها یژگیناخوانا و ریام نیا. رفته اند

قد  ی هیبا حفظ همان لبخندمحو و سا. دارد یبرند

 :دیگو یبلند م

 م؟یقراره به کجا برس شه؟یم یقصه چ نیته ا-

که  یزیتهش اون چ. کن  یزمان حال زندگ یتو-

 .شهیبشه م دیبا



 یزند و همان لبخند مصنوع یآرام پلک م دالرام

 :شود یهم پاک م

زمان حال با . کنم یم یزمان حال زندگ یباشه تو-

اون تخت  یرو ایمثال برد. فرق داره یلیخ ندهیآ

 یاون تخت لعنت یافتاده و احتمال بلند شدنش از رو

قتله و معلوم  هیبابام متهم به  نکهیمثال ا ایکمه  یلیخ

 !همنتظرش ایچ ستین

را  نشانیب یفاصله . داردیبه جلو بر م یقدم ریام

 ی هیدالرام در سا ی هیحاال سا. رساند یبه حداقل م

 :شده یکیاو 

ضمن . دالرام ستین نایزمان حال فقط هم یتو-

 ایاون دکترا اون تو دور هم جمع شدن تا برد نکهیا

 !نییپا ارنیاون تخت ب یرو سالم از رو

 شیبا تمام تالشش صدا. اندازد یشانه باال م دالرام

 :لرزد یم

 یدیم دیبه من ام ایزنده موندن برد یجالبه که برا-

 !عاقبت بابام نه یبرا یول



دادن  دیاهل دروغ گفتن و ام. دهد ینم یجواب ریام

سکوت  یکم. ستیدالرام هم بچه ن. ستین یواه

دالرام است  تیشود و در نها یحکم فرما م نشانیب

 :شکند یکه آن را م

 .میشدیبا هم آشنا م یا گهیجور د هیکاش ما  ریام-

دالرام هم از . کند یسر نگاهش م یاز باال ریام

 یچرخاند و به عقب نگاه م یسر شانه سر م یرو

 :چشمانش سرخ است. کند

 میخورد یدانشگاه محکم م یراهروها یمثال تو-

 میشستیو همزمان م ختیر یمن م یکتاب ها. بهم

 یدقت یکدوممون ب نکهیبعد سر ا. میکرد یجمع م

تو استاد من از  تیو درنها شدیدعوامون م میکرد

 !یاومد یکار در م

. کند یدالرام بغض م. زند یمردانه لبخند م ریام

 :دهد یلرزد و ادامه م یم شیلب ها



 یپارک شده  نیزدم به ماش یم نیمثال من با ماش-

برف پاک کنت  ریز ذاشتمیتو و شماره تلفنمو م

 .بهت خسارت بدم نکهیا یبرا

. دهد یصورت دالرام مانور م یرو ریام چشمان

 :دهد یدالرام سر تکان م

 یتا من تو یما نشد ی هیاصال چرا تو پسر همسا-

. و از تو کمک بخوام ارمیدر ب یدرس خنگ باز هی

. نفهمم یچیو من ه یاتاقم به من درس بد یتو تو

باز  ی قهیمن بگم به حواست کجاست و  یتو بگ

 !لباس تو

 شیو لب ها ردیگ یاشک راه م یقطره  نیاول

 :لرزد یواضح تر م

. اون کارخونه آشنا شدم یکه من با تو تو فیح -

هست که باعث شده  یمشترک یگذشته  هیچه بد که 

با هم آشنا  یخواستگار یما تو جلسه  یخانواده ها

 یبابام نم یوقت جلو چیکه تو ه فیچه ح. نشن



خوام و چه  یمن خاطر دخترتو م یگ یو نم ینیش

 .شهینم یرتیوقت غ چیمن ه یبد که بابا

 نهیدختر را آنقدر به س نیخواهد سر ا یدلش م ریام

نداشته  دنیلرز یبرا دانیم شیفشار بدهد که لب ها

 یگلو یخواهد آنقدر دستش را رو یدستش م. باشند

دست از گلوله بودن  یلعنت یاو بکشد که آن گلوله 

 . بردارد و فرو برود

کند و دست  یها دست دراز م نیتمام ا یجا به

 یدست مردانه اش محصور م انیدالرام را در م

 :کند

نه  ایبگم  یبه کس نویا نکهیخوام ا یمن خاطرتو م-

 .حس من نداره تیماه یرو یریتاث

 هیزیچ نیا. داره ریتاث یلیحال دل من خ یرو یول-

 .میکن شیکار میتون یکه نم

 ریمرد را ز کیبندد و باز هم دل  یرا م چشمانش

 :کند یو رو م



کاش خواب . خواب بود هی نایا یکاش همه  ریام-

که  فیاما چه ح. نداشت ریبعد از سحر بود و تعب

چند وقته که کم . دمیوقته که راحت نخواب یلیمن خ

 .خوابم یهفته است که ب کیخواب شدم و 

 یراه م لیصورتش س یکند و رو یباز م چشم

گذرد و با تاسف به  یاز کنارشان م یدختر. ردیگ

به  تیاهم یدالرام ب. کند یحال زار دالرام نگاه م

 :دهد یاطراف ادامه م

فکر . ایهفته است که سهم خوابمو دادم به برد کی-

و  شهیخواب نم ریخسته است که س یلیکنم داداشم خ

 .کنه یچشماشو باز نم

شود و دستش  یهم فشار داده م یرو ریام فک

همه  نیا. فشارد یم شتریدالرام را ب فیدست ظر

اعصابش   یسوهان رو کیدالرام مثل  یخود آزار

کشد و  یدست او را م. دارد یبر م یقدم. است

دالرام . فتدیکند تا او هم به راه ب یمجبورش م

همراه با او قدم . پرسد کجا ینم. کند یمقاومت نم

را در  مارستانیب نگیتا پارک ریام. دارد یم رب



 ینگاهش برا. دارد یقدم بر م تیسکوت و با جد

در . و فقط به رو به رو است ستین یدالرام خواندن

کند و  یرا باز م نیدر ماش. ستدیا یم نیکنار ماش

 :کند یبه او م یدالرام نگاه مردد. ستدیا یکنار م

 ...زن عموم اونجا تنها ریام-

 .دالرام نیماشبرو تو -

کند و بعد  یم یچشمان مطمئن او مکث یرو دالرام

 یرا دور م نیماش ریام. شود یدر سکوت سوار م

 یقبل از سوار شدن کت اسپرتش را در م. زند

 یعقب م یصندل یبه رو یصندل یآورد و از رو

شود و بالفاصله به سمت دالرام  یسوار م.  اندازد

 یت او دراز مچرخد و دوباره دستش را به سم یم

 :ندک

 یزمان م گهیساعت د میحداقل ن ونیسیاون کم-

رو  یخواب یهفته ب کی یساعت خواب جا مین. بره

کنه تا چشمات اون  یبهت کمک م یول رهیگ ینم

 !حال نباشه یهمه ب



 نجایاو را تا ا نیا یبرا. ماند یدالرام باز م دهان

 کند ینامش را زمزمه م. کشانده بود

 .ریام-

 ینگاه. اندازد یم ریبه ام ینگاه. ردیگ ینم یجواب

دستش را به سمت . اندازد یخلوت م نگیبه پارک

 یم هیتک یسرش را به صندل. کند یدراز م ریام

 :خورد یآرام بهم م شیلب ها. بندد یدهد و چشم م

که خوردم و  ییاون حسرت ها نیرفت ب ادمی-

 یتو هم بش خوادیبگم که دلم نم نمیکه گفتم ا ییزایچ

که  ییزایو چ خورمیکه م ییجز اون حسرت ها

 .ندارم

تمام  ریدست ام. ندینش یم ریام یپا یرو دستش

 یم یپوشاند و انگشتانش را به باز یدستش را م

 .ساعت مین یآرامش فقط برا. ردیگ

و چنگال ها را با حوصله کنار بشقاب ها  قاشق

را دو طرف  یسبز یدو سبد چوب. دهد یقرار م

 ینقل یترب ها یگذارد و با لبخند برا یسفره م



برنج را وسط سفره  و  سید. کشد یآن نقشه م یرو

از جا  یدهد و با انرژ یکنار ظرف مرغ قرار م

 . شود یبلند م

از  الیدان. دیآ یکنان به سمت سفره م یتات ایارم

 یاو قدم تند م دنیزند و با د یم رونیب ییروشو

 یکند و باال م یدستش را دور شکم او حلقه م. کند

 .لپ او صدادار است یبوسه اش رو. آوردش

. پدرسوخته ستین یخراب کار یـ اونجا که جا: 

 .خب یسوزیم

نگاه . زند یپدر و پسر لبخند م نیبه ا دالرام

اندازد و بعد رو به  یبه سمت آشپزخانه م یمحتاط

. آشپزخونه استـ مامانش هم تو : دیگو یم الیدان

 .بهتر باشه یفکر کنم تو صداش کن

 یمیسبک قد. اندازد یبه آشپزخانه م ینگاه الیدان

به . مواقع دردسر ساز است نجوریو اپن نبودن آن ا

 یرا به سمت او م ایرود و ارم یسمت دالرام م

 .ردیگ



رو بردار و برو زن عمو رو صدا  ایـ پس تو ارم: 

 !لفتش بده کممی. کن

 ردیگ یلبش را به دندان م. دهد یرا فرو م اش خنده

هم مثل  الیحال دان. کشد یرا در آغوش م ایو ارم

 .او خوب است

چادر . کند یدر اتاق به زن عمو نگاه م یال از

 یسرش، پوشش دلچسب ینماز فاطمه چقدر رو

 یخم م. زند یدر بغلش دست و پا م ایارم. است

که  یونیدهد که او به سمت کام یشود و اجازه م

 . برود دهیخر شیتازه برا الیدان

دهد و دست  یسالم نمازش را م. ندینش یم نرگس

دالرام . ردیگ یباال م یکم حیرا به همراه تسب شیها

تمام . ندینش یرود و پشت سرش م یم شیآرام پ

نرگس با  یشود و به عشق باز یوجودش گوش م

 :کند یگوش م یم شیخدا

 ...، شکرا...، شکرا...شکر-



 ینرگس م یشانه  یکند و رو یرا خم م سرش

از  یکی. شود یچقدر آرامش از او ساطع م. گذارد

و  ندینش یسر دالرام م ینرگس رو یدست ها

زمان . مشغول است یزبانش هنوز به شکر گذار

صورتش  یگذرد و نرگس دست آزادش را رو یم

دالرام با . دیگو یم یلب ریباز هم ذکر ز. کشد یم

 .بندد یچشم م ینیلبخند دلنش

 یـ آخه قربونت برم بار چندم که امروز نماز م: 

 ؟یخون

 شهیم. نماز شکر بود. نماز واجبم نبود که مادر نیا-

 االن خدا رو شکر نکرد؟

واقعا  شهیـ نم: زند یطور چشم بسته لب م همان

 .شهینم

ـ : آرامش دارد ینرگس رنگ و بو قیعم نفس

 ییکایدکتر آمر. کسونه یقربون خدا برم که کس ب

 ایبرد یاریهوش بیاون ضر زیرو رسوند تا با تجو

 .بره باال



 دواریام ی جهیبه نت. کند یفکر م روزیبه د دالرام

و به  دیدکتر جد یزهایبه تجو ون،یسیکم یکننده 

باال آمدن  تیو در نها یپزشک میتکاپو افتادن ت

دالرام مثل  یبرا روزید. ایبرد یاریهوش بیضر

مطلق بود  یکینور در تار یروزنه  کیباز شدن 

 روز،ام دیشا. و امروز حال همه شان بهتر است

چشمانش را باز  ایزود، برد یلیخ دیفردا شا دیشا

 .شود یشگیحال خوب هم نیکرد و ا یم

 از اون پسر چطور تشکر کنم؟ دیدونم با ینم-

کند و  یچشم باز م. شکند یدالرام در هم م افکار

 یم ریصحبت نرگس در مورد ام یمنتظر ادامه 

 .شود

نه حامد . دهیاز مجدها ند یریخ چیـ پسر سبحان ه: 

 ...نه

 دهیرس دیجمله به حم. دهد یاش را ادامه نم جمله

طور کامل شود که نه تنها  نیا دیبا عتایاست و طب

 یادامه . به فنا رفته شیکه تمام زندگ دهیند یریخ



 الیخ یرا ب شیو کارها دیف حمجمله اش در وص

 .کند یطور کامل م نیشود و حرفش را ا یم

 تیهمه حما نیا یبرا یا فهیوظ چیـ اون پسر ه: 

تونست  یم ینداشت که حت فهینه تنها وظ. نداشت

حداقلش از  ای. بهره رو ببره تینها طیشرا نیاز ا

که به سرمون اومده بود و خودمون به  یبتیمص نیا

 یول. خوشحال بشه میسر خودمون آورده بود

 یوزر هی دیرو شرمنده کرد که شا یکیاونقدر من 

امکان نداره  یروزا رو فراموش کنم ول نیا یتلخ

 .بره ادمیکه اون پسر به گردنم داره رو  ینید

است که دالرام  یزیچ نیا. شیو تمام بودن ها ریام

داند که در  یم. خواهد یخودخواهانه تا ابد آن را م

نرگس  یبرا ریچند روز شکل رابطه اش با ام نیا

 یداند که از نظر تمام اعضا یم. هم مشخص شده

 نیرابطه دلچسب اما نامعقول است و ا نیخانواده، ا

حال  انهاست که ناجوانمرد یزیفکر همان چ

 .خوشش را ناخوش کند

 ن؟یایچرا نمپس -



دالرام . رسد یبه گوش هر دو م الیبلند دان یصدا

 یانگار وزنه ها. کند یقصد بلند شدن م نیسنگ

 نکهیقبل از ا. شده اند زیدلشوره باز هم به قلبش آو

 یسرش م یدست نرگس رو گریبلند شود؛ بار د

 .جمله اش مادرانه است. ندینش

 . شهیدرست م. مادر شهیـ درست م: 

 ردیبگ کیجمله را به فال ن نیخواهد که ا یم دلش

 .دارند یاما تمام فال ها سر ناسازگار

**** 

سر  دیکردن حم دایپ یو برا ندینش یسفره م کنار

 ـ پس بابا؟: چرخاند یم

رفت  ترایـ م: کند یبشقابش را از برنج م الیدان

 .دیکش یم گاریس اطیداشت تو ح. صداش کنه

کند  یفکر م نیدهد و به ا یتنها سر تکان م دالرام

را   گاریکه س ییاز آدم ها دیکه تا چند وقت قبل حم

حاال  یعنی. بود زاریکردند؛ ب یروشن م گاریبا س

 است؟ زاریاز خودش هم ب



هم به جمعشان اضافه  و در سکوت مشغول  دیحم

از احتمال . شود یمتکلم وحده م الیدان. شود یم

 یخانه نسبتا  بزرگ در شرق تهران م کی دیخر

که به خاطر اول شدن  دیگو یم یاز مبلغ. دیگو

 یطرحش به عنوان پاداش گرفته و از وام کم سود

در  ترایشدن م کیشر. است یکه در مراحل ادار

 یاتفاق ناراض نیدهد که او از ا ینشان م بحث نیا

کنار  الیدان طیکه با شرا رفتهیو باالخره پذ ستین

مدت  نیا یدر تمام تنش ها و کشمش ها. دیایب

 یبار خواسته  ریبه او فهمانده بود که ز الیدان

بزرگ آن هم   یخانه  دیخر. رود ینامعقول او نم

 .است یدر شمال تهران نشدن

است و نرگس هم از  الیدالرام با ذوق به دان نگاه

. فاطمه جان گرفته است ادگاری نیا یخوشحال

کند و باز  یم یگذر دیحم یچشمان دالرام از رو

مشغول  شیبا غذا دیحم. گردد یبه سمت او بر م

که انگار فقط  ستیاست و حالت چهره اش به گونه ا

آنقدر در خودش غرق است . دارد یکیزیحضور ف



در  یحالت رییتغ چیه الیدان یبا حرف ها که

 .شود یصورتش مشخص نم

 الیدان. دهد یم الیباز هم نگاهش را به دان دالرام

کند که  یدالرام دعا م. زندیتمام حرف م یبا انرژ

او را  یتفاوت ینچرخد و ب دینگاه او به سمت حم

 .نکند ریتعب یگریطور د

با  الیپرسد و دان یاز امکانات اطراف خانه م ترایم

قاشقش را با  دیحم. دهد یم حیتوض یشتریذوق ب

 کبارهیبه  الیدان. کند یصدا درون بشقابش رها م

جلب  دیشود و تمام توجهات به سمت حم یساکت م

شود و به  یاز جا بلند م تیاهم یب دیحم. شود یم

 . ودر یجون م زیعز یسمت تنها اتاق خانه 

 !ستیمجد ن دیکه حم یکیاگه گند نزنه تو حال من -

و دالرام  دیگو یجمله را با حرص م نیا الیدان

 :کند یم یدار انینرگس م. کند یمتأسف نگاهش م

 هی. ختهیبهم ر یلینه مادر من انگار کال امروز خ-

 .تو نداشت یهم به حرف ها یبود ربط شیزیچ



 ینه با رفتارا. من عادت دارم. زن عمو ولش کن-

ها دلم  هیتوج نینه با ا شهیحالم گرفته م گهیاون د

 .دیغذاتونو بخور الیخ یب. خوش

 هیبعد دستش را تک. کند یچند لحظه مکث م نرگس

دالرام . شود یکند و از جا بلند م یگاه بدنش م

 !ـ کجا زن عمو؟: کند یمتعجب سر بلند م

: زند یبه صورت دالرام م یلبخند با آرامش نرگس

من با . دیغذاتونو بخور. جام نیهم. جا مادر چیـ ه

 .گردم یاالن بر م. باباتون کار دارم

 ینرگس به سمت اتاق م. دیگو ینم یزیکس چ چیه

نرگس نرگس  نیدانند ا یهمه م کهیر حالرود؛ د

 یمرد رو نیکه پسرش توسط ا ینرگس. ستیقبل ن

درست . تواند همان زن قبل باشد یتخت افتاده نم

مرد را به  نیرود تا ا ینرگس م. کنند یفکر م

 .کند خیتوب زهایچ یلیخاطر خ

 یانگشتش را باال م. کند یم یدر اتاق مکث پشت

 ییگفت و گو یصدا. آورد تا چند ضربه به در بزند



مشغول  دیظاهرا حم. کند یدستش را متوقف م

افتد و قصد  یم نییدستش پا. صحبت با تلفن است

 دیتواند به سراغ حم یبعدا هم م. کند یبرگشت م

ـ اگه با : دیکالمش بکند و بگو یرا چاشن یتند. دیایب

تخت  یرو ایاالن برد ،اگهیپسر من اونطور تا کرد

 نطوریحداقل با پسر خودت ا.  یافتاده تو مقصر

 یکن ینم تیحما. دوم یاینذار اون بشه برد. نکن

حداقل  ادیاون بچه از پس خودش بر م. نکن

 .وجودشو نابود نکن

کلمه  دنیدارد که با شن یاول را به عقب بر م قدم

. نه ای دهیداند درست شن ینم. شود یمتوقف م یا

قدم . به گوشش خورده ریکند نام ام یاما احساس م

سرش را به در . کند یعقب رفته را جبران م

 .شود یواضح م دیجمالت حم. کند یم کینزد

. خودت نگه دار یبرا شنهاداتتمیپ. با من بحث نکن-

. مو از سرش کم شه هیخوام  ینم. که گفتم نیهم

 یپرونده ا هیتهش  یهر چقدر الزمه خرج کن ول

و  یاسیس یپرونده . بساز که حکمش حبس ابد بشه



 یمن فرق یقاچاق مواد و مشروب برا یپرونده 

 یزیه چی. نمیسنگ یپرونده ساز هیمن دنبال . نداره

 .موندگارش کنه یکه تا عمر داره تو هلفدون

آب . کند یآب درون دستش را آرام خم م ی شهیش

. زدیر یسنگ م یشود و رو یم یکم کم جار

 یسنگ م یبرد و رو یرا جلو م گرشیدست د

 :کشد

 ایورم هست  نیسالم حالت خوبه؟ حواست به ا-

 ؟یشد یهمه چ الیخ یاونجا و ب یرفت

کشد و  یاسم حامد م یرا نوازش گونه رو انگشتش

 :دیگو یدلتنگ م

اون تخت افتاده  یده روزه رو ایحواست هست برد-

بال رو  نیو چشماشو بسته؟ حواست هست داداشت ا

 سرمون آورده؟

 یکم. گذارد یرا کنار سنگ م یخال ی شهیش

 :دیگو یدلخور م



 تیحواست هست که هر بار خواستم ازش شکا-

 یچون اون آدم برادر تو و بابا دیکنم پاهام نکش

 و دالرامه؟  الیدان

 :ماند یسنگ م یحرکت رو یدستش ب کف

 دیبهبود نداشت بع ایبرد تیهر چند که اگر وضع-

 یزندان نباشه و شاک یبود که االن داداشت گوشه 

داداش تو  نکهیبا وجود ا یحت!من نباشم شیخصوص

 ...شدیم شیطور ایاگر برد! بچه ها یبود و بابا

 کیکند و  یجمله اش سکوت م یادامه  یجا به

اگر، وحشتناک تر از آن  نیا. کشد یم قینفس عم

 .دکامل کردنش را بده یبود که به خودش اجازه 

. شود یم کشیبا ظرف خرما نزد یبچه ا دختر

اندازد و با تکان  یبه دختر م ینرگس نگاه مهربان

 :کند یسر، دستش را رد م

 .خونم یفاتحه شو م-

شود و نگاه نرگس بدرقه  یکنان دور م یل یل دختر

است که به  یخوب یرفتن دختر بهانه . کند یاش م



گفتن اصل مطلب دلش  یبرا. عکس حامد نگاه نکند

را  دیبه چشمان حم هیچشمان شب نیخواهد ا یم

 :ندینب

که  یتو هم مجبور. حرف بزنم نجایامروز اومدم ا-

 . یحواستو جمع کن

 :زند یزند و آرام پلک م یم یتلخ لبخند

مقدمه  یکاش اون همه ب گفتمیبا خودم م شهیهم-

از خودت گذاشته  یادگاری هیکاش . ینرفته بود

از لباسات من باهاش  ریکه به غ یزیچ هی. یبود

که از وجود خودت  یزیچ هی. کنم یرفع دلتنگ

 قایدق. آوردم ریازت گ یادگاری هی روزید. باشه

چند روز بود . کتابخونه یمیقد یپشت اون کتاب ها

 ریمن اونقدر درگ یجاشو بهم گفته بود ول ایکه برد

 . خودش شده بودم که سر وقتش نرفتم

اسم  یبرد و رو یم شینش را آرام پلرزا دست

همه با  نیچه بد که حروف اسم او ا. کشد یحامد م

 :مشترک است دیحم



 هی نینوار ب هی. کردم دایازت پ یادگاری هی روزید-

. جون گرفتم دمیاولش صداتو که شن. مشت کاغذ

 انشیتو ب یتونم برا یحسم اونقدر خاص بود که نم

نوار رو گوش دادم تمام حسم  ی هیبق یکنم اما وقت

 .محض شد یناباور هیبه  لیتبد

 :دهد یتکان م سر

 ینم. دونم اوضاعت اون ور چطوره یحامد نم-

دونم  یخوب م نویا یول. نه ای یدونم آرامش دار

. یخانواده رو بهم زد هیکه تو با سکوتت آرامش 

 هی یرو دیدونم که به خاطر حست به حم یخوب م

که اون فاجعه  یو اجازه داد یفاجعه سرپوش گذاشت

که  شهسالها مسکوت بمونه و اونقدر تبعات داشته با

 .میبرس نجایامروز به ا

 :دهد یو شرمنده ادامه م متاسف

مدارکو . گرفت حامد شیهم راه تو رو در پ ایبرد-

 یشده  مالیاجازه داد خون پا. نداد لیداشت و تحو

اونو  لیدل. بمونه یباقمظلوم به قوت خودش  هی



روز آخر با . دونم یندادن مدارک نم لیتحو یبرا

 یداشت ثابت کرد که نم دیکه با حم یریاون درگ

 گهتونه به خاطر تعصبش به عموش مدارکو ن

اش با  جهیبود نت یکارش هر چ لیدل. داشته باشه

 .کار تو مشابه بود

ندانستن دستش را در مقابل قاب حامد  یمعن به

 :درمانده است شیصدا. دهد یتکان م

اگر  دیشا. واقعا صبر خدا سر اومده دیدونم شا ینم-

تو  ینگفتن ها یاون تخت افتاده کفاره  یرو ایبرد

 .دهیو خودشو م

باال  شیرا از کنار پا فشیکند و ک یدراز م دست

 یم یچادرش را هم خاک فیک یکف خاک. آورد یم

. دهد یتوجه به کارش ادامه م یاما نرگس ب.کند

کشد و در مقابل قاب  یم رونیب دیپاکت سف کی

 :دهد یعکس حامد تکان م

مدارکو . کنم یم ایمدارکو خرج تو و برد نیمن ا-

 یم ریمدارکو به ام. رسونم یبه دست صاحبش م



آروم آروم  ایتا برد. یرسونم تا تو آروم بخواب

رو تکرار  ایمن اشتباه تو و برد. چشماشو باز کنه

 .کنم ینم

دهد و در سکوت  یقرار م فشیرا درون ک مدارک

قدم را  نیاول نکهیقبل از ا. شود یاز جا بلند م

چشم . اندازد ینگاه را به قاب حامد م نیبردارد آخر

چرا تا به حال دقت نکرده بود که . کند یم کیبار

 قاب لبخند دارد؟ نیحامد درون ا

**** 

دست . گذارد یدستگاه قهوه جوش م ریرا ز ماگش

. شود یمنتظر تمام شدن کار دستگاه م نهیبه س

به لطف  یحت یمیقد یخانه  نیکردن در ا یزندگ

خودشان آورده بودند  یکه از خانه  یمدرن لیوسا

بهتر از  یهر چند که امروز حالش کم. سخت است

 .از قبل شتریقبل است و آرامشش ب یروزها

کنار قهوه  نتیکاب یکند و رو یا دراز مر دستش

شماره  نیآخر گرشیبا دست د. کند یجوش ستون م



شماره در  نیا. کند یاش را لمس م یگوش یرو ی

 یبلندگو. تکرار شده است بیچند روز عج نیا

نبود اهل خانه و . کند یصفحه را لمس م یرو

کار  نیا یدستش را برا مارستانیحضورشان در ب

و فوق العاده  بیبه طور عج ایحال برد. کند یباز م

که از نظر دکترها معجزه  یزیچ. بهبود داشته یا

 شیبوده که دکترها پ یبه حد شرفتیپ نیا. است

 ایبرد نکهیکرده بودند که هر لحظه امکان ا ینیب

حال رو به  نیا. چشمانش را باز کند وجود دارد

 یانج. را زنده کرده است الیبهبود، دالرام و دان

خودش را راحت  الیوباره به هر دو داده و خد

 نیبود ا بیعج انیم نیکه در ا یزیچ یول. کرده

رو به بهبود  تیوضع نیبود که نرگس در مقابل ا

جمله اکتفا کرده  نیاصال تعجب نکرده و به گفتن ا

 :بود

من با خدا . شهیدونستم که بچه ام خوب م یم-

 .معامله کرده بودم



. چدیپ یآزاد مخاطبش در فضا م یبوق ها یصدا

دست . ماند یبدون آنکه عقب بکشد منتظر م

و وزنش  ردیگ یقرار م یهم کنار گوش گرشید

سالم و . شود یتماس برقرار م. هر دو دست یرو

 :مورد است یب یاحوالپرس

 ؟یکرد کاریچ-

 خوام یآقا مشتولوق م-

اما لحنش . شود یم دهیبه باال کش دیلب حم ی گوشه

 :است یهمان لحن ارباب

 حرفتو بزن-

 :دیگو یو محکم م نانیبا اطم مرد

. قاچاق مواد مخدر یپرونده  هی. شد یاک یهمه چ-

پرونده  شدیم. که مو ال درزش نره یاونقدر حرفه ا

. میکن فیقصاصو رد ی نهیو زم میتر کن نیرو سنگ

مو از سرش  هی دیخوا ینم دیچون گفته بود یمنته

 !مینکرد نشیکم بشه در اون حد سنگ



حس . شود یکم م شیدست ها یرو دیحم وزن

 یاسترس ها. دنیحس نفس کش. سبک شدن دارد

 :شوند یمدت چه زود کمرنگ م نیا

االن اون متهم اون پرونده  ه؟یکار تو چه مرحله ا-

 نه؟ ای ینینائ ریام

 ادامه دیکند و بعد با ترد یمکث م یلحظه ا مرد

 :دهد یم

مقدماتو آماده  دیخب ما با د؟یعجله ندار کمیآقا -

 نیآدم به ا نیوصل کردن ا یبرا میکه کرد میکن

اما من بهتون . میخوا یدو روز وقت م یکیپرونده 

خان رنگ  ریام نیتا آخر هفته ا تینها دمیقول م

 !نهیب یرو م یآزاد

کشد و به سمت قهوه  یخودش را عقب م دیحم

کند و منتظر  یآن را باز م ریش. چرخد یجوش م

 :شود یپر شدن ماگ م

 یخوام ول یکه من م ستین یزیسرعتتون اون چ-

اون پرونده . کار برام مهمه تیفیاز اون ک شتریب



نتونه  یاصول باشه که احد یاونقدر رو دیبا

 !خود من یبچه ها یپاپوشه حت هیبده که  صیتشخ

 :دیگو یراحت م یالیو با خ یپر انرژ مرد

 ...ساربون  یراحت اقا اگه عل التونیخ-

 دیو حم چدیپ یخانه در فضا م یزنگ بلبل یصدا

 :کند یرا به سرعت عمل مجبور م

 نکهیضمن ا. یکن یم کاریچ نمیبرو بب. خب یلیخ-

فهم  ریش. یزن یتا من بهت زنگ نزدم تو زنگ نم

 شد؟

 ...شما نگران . خر فهم شد. فهم شد ریآقا ش-

قهوه  ریش. کند یحوصله تماس را قطع م یب دیحم

چند . رود یبندد و به سمت در هال م یجوش را م

 . کند یخانه در را باز نم فونیروز است که آ

مرد . چسبد یم نیبه زم شیباز کردن در پاها با

در رگ  عیانجماد سر کیدر  یپوش جلو فورمیاون

 . شود یرا موجب م شیها



 مجد؟ دیحم یآقا-

 نجایا. مشخص است یبه طرز واضح زیچ همه

 تیمرد قانون و سوالش در مورد هو نیبودن ا

عرق  د،یحم یانجماد رگ ها انیدر م. مجد دیحم

آنقدر مبهوت و . خورد یکمرش سر م ی رهیاز ت

فعل و انفعاالت  نیحضور است که ا نیناباور ا

 :فهمد یبدنش را نم بیعج

 خودم هستم-

 !نیایبا من ب دیبا-

 یسع. طلبکار باشد. کند محکم باشد یم یسع دیحم

 یسع یول. باشد یشگیکند مرد قدرتمند هم یم

 انیاز م یبه سخت یصدا. است جهینت یب شیها

 :دیآ یحنجره اش باال م

 ؟یچه کار یبرا-

 :دهد یجواب م یجد مامور

 .دیدار یخصوص یشاک-



ترسد بپرسد و  یم. یبپرسد چه کس ندیب ینم یلیدل

زود  یلیترسد بپرسد و خ یم. حدسش درست باشد

 یبرا شیتمام تالش ها نکهیقبل از ا. شده باشد رید

خود . باشد دهیرس جهیبه نت ریاز پا در آمدن ام

را  حاتشیبپرسد توض یاون سوال نکهیمامور بدون ا

 :کند یکامل م

با من  دیبا. کرده تیاز شما شکا ینینائ ریام یآقا-

 !نیایب

 ینه نفس م. پرد یزند و نه پلکش م یپلک م نه

نه لرز دارد و نه . دارد یکشد و نه حس خفگ

 یحس یب کی. کند یهوا را درک م دیشد یگرما

 یصدا. خالء هیشب ییحضور در جا کیمطلق، 

 :آشنا یلیخ ییصدا. شود یدر سرش اکو م ییآشنا

من با خدا  شهیدونستم حال بچه ام خوب م یمن م-

 . معامله کرده بودم

 یشود که مامور ظاهرش را از نظر م ینم متوجه

بندد و دستش را پشت کمر  یدر خانه را م. گذراند



به  شیشود که قدم ها یمتوجه نم. دهد یاو فشار م

شوند و مامور جوان  یبرداشته شدن محکوم م

 :دیگو یکوتاه م

و  ردیبا خانوادتون تماس بگ دیتون یاز پاسگاه م-

 .دیحضورتونو خبر بد

مامور کنارش را پر . شود ینشانده م نیماش داخل

مامور به در خانه  یکند و او از کنار شانه ها یم

کند  یفکر م نیشود و به ا یم رهیجون خ زیعز ی

 .زدیتا پشت سرش آب بر ستیکس ن چیکه ه

دو  نیچسباند و ب یکف دستانش را به هم م دالرام

کرده،  خیکه  یمثل کس. دده یقرار م شیزانو

 نیگرم کردنش از کمتر یسردش است و برا

ماه نبود، هر  ریاگر ت دیشا. کند یامکانات استفاده م

دختر سردش  نیرا داشت که ا نیتصور ا یا نندهیب

 تنشکه از حالت نشس یا جهیاست اما االن تنها نت

 نیگرفت ا شودیم یسالن کالنتر یها یصندل یرو

 .ستیاصال خوب ن. ستیدختر خوب ن نیاست که ا



دستش را دور شانه اش . ندینش یکنارش م الیدان

 :کند یگوشش زمزمه م کیو نزد اندازدیم

 .نداره یا دهیموندنمون فا نجایا میپاشو بر-

بدون . است ینگاهش خال. کند یسر بلند م دالرام

 کی. یتفاوت یب ینه ترس،نه غم نه حت. یحس چیه

نشان دادن  یبرا یانگار توان. مطلق یحس یب

 :برجسته ندارد یحالش با حس ها

 شه؟یم یحاال چ-

 طیمح نیا نیسنگ یاش را از هوا نهیحجم س الیدان

 :کند یبسته پر م

 دیبا. فرستنش دادگاه یم یفردا با دستور قاض- 

تا حکم  رنیگ یبراش م یمیاونجا چه تصم مینیبب

 .بدن یینها

. کشد یصورتش م یآرام دستش را رو دالرام

 یدهد و زمزمه م یم شیپا ینگاهش را به جلو

 :کند

 !ییحکم نها-



 یتر از آن است که بتواند رو نیدو واژه سنگ نیا

 شیلب ها. ترسناک یهم کم دیشا. آن ها تمرکز کند

هدفش را جا  یبدون آنکه نگاه ب. سابد یرا به هم م

 :پرسد یبه جا کند م

 .گهید نهیخواد ما رو بب یهم که نم عتایطب-

 یم شیران پا یخسته کف دستش را رو الیدان

 :زند یبا حرص پوزخند م. سابد

 نیبه وقتش نوش. ادیبه کارش نم دنمونید گهینه د-

با من تماس  یوقت. ادیکه م نتشیبب ادیب دیخانمش با

 نجایا. ایگرفتن که بابات تو بازداشته بهت گفتم تو ن

 !یکرد تیخودتو اذ یخودیب. ستیتو ن یجا

 رییچه جالب تغ شیپوزخند ها. زند یلبخند م دالرام

 :همان است تشانیهر چند که ماه. شکل داده اند

. آشناس یادیز کمیمن و تو  یکلمه برا نیا ت؟یاذ-

برامون تکون  یدست هی میچرخ یهر طرف که م

 .ده یم



 شتریدالرام ب یبازو یفشار دستش را رو الیدان

زند اعتقاد  یکه م یخودش هم به حرف. کند یم

 :ندارد

از  ریغ. دالرام میداشت یآمادگ هیقض نیا یما برا-

 نه؟یا

 یلیچرخاند و خ یسرش را به سمت او م دالرام

 :دیگو یم یعاد

 دنیشن یبرا یتا حاال کدوم آدم. مینداشت ینه آمادگ-

 نیا! اونم قتل. میجرم باباش آماده بوده که ما باش

. الیچرخه دان یدهن من نم یراحت تو یکلمه حت

 من دختر قاتلم؟  یعنیپرسم  یاز خودم م یه

 :فاطمه شده است هیشب بیعج. زند یهم لبخند م باز

رو پر . که باباشون دکتره ییدخترا نیا یدید-

االن . گن خانم دکتر یپرن بهشون م یباباشون م

 ...منم

 نیاز ا شیجمله ب نیدهد کراهت ا یاجازه نم الیدان

 :دالرام را عذاب بدهد



 گهیبسه د سیه-

 یبوسه . گذارد یسر دالرام م یبعد لبش را رو و

 :زند یم یکوتاه

همه  نیبا ا یرس یم یبه چ. بسه دالرام-

 ؟یخودآزار

جواب سوال . شود یدر خوش جمع م شتریب دالرام

 یم یطراح دیدهد؛ خودش سوال جد یرا نم الیدان

 :کند

 یبره اون تو م نکهیخواست قبل از ا یدلم م-

رو کرد؟  نکاریتونستم ازش بپرسم چرا با خودش ا

 یزندگ یآدم عاد هیچرا با ما؟چرا نتونست مثل 

 نیها بپرسم چرا ا نیا یمهم تر از همه  ای. کنه

متاسف  کباریماجرا رو شده بود  یمدت که همه 

 توکرد که ما تا نوک سرمون  یکار هینبود؟ چرا 

  م؟یو خجالت فرو بر یق شرمندگباتال

 رهیخ الیمظلوم به دان یکند و با چشمان یبلند م سر

 :شود یم



 به نظرت اون اصال ما رو دوستم داره؟ -

در هم فرو بروند  نکهیا یبرا الیصورت دان یاجزا

 یسوالش عجله ا دنیپرس یبرا یول. عجله دارند

 :ندارد

که سر ما و  ییهمه بال نیدالرام تو بعد از ا یتو چ-

 ؟یآورد دوستش دار هیبق

. کند یو رو م ریذهنش را ز. کند یفکر م دالرام

کند  یور و آن ور پرت م نیرا به ا یافکار دم دست

به عنوان دوست داشتن  یزیها چ رتریبلکه از آن ز

شده  نیته نش وانیکه در کف ل یمثل سرب. کند دایپ

دوست داشتن در سرش  نیو در آب حل نشده، ا

نظرش  دراست که  یاما جواب نیا...رسوب شده اما

 :برجسته تر است

. دور و برم یآدما یشرمنده . شرمنده ام شتریمن ب-

. تو یخودم برا یبرا. الیدان سوزهیدلم م شتریمن ب

و   یشرمندگ نیکه عامل ا یآدم یدوست داشتن برا

 . ادیبه چشمم نم یلیخ هیدلسوز



خواهرش . کند ینگاهش م یپر از درماندگ الیدان

قصه  نیموجود ا نیرتریپذ بیو آس نیمظلوم تر

موجود دوست  نیا یتواند برا یاست و چه بد که نم

که دالرام تو هم به  دیگو ینم. بکند یکار یداشتن

فقط با خودت در . یدوستش ندار گریمن د یاندازه 

دوستش  یکم دیکه شا یکن یو فکر م یتعارف ماند

 !یدار

. چرخانند یهر دو سر م یمحکم یقدم ها یصدا با

مهران از . هستند دشانید ریدر مس ریمهران و ام

دختر و پسر در  نیخورد، بودن ا یجا م دنشانید

 .آن است نیو البته دردناک تر  نیتر یعیطب نجایا

وقت  یلیخ. اندازد یم ریشرمنده سر به ز الیدان 

دو مرد رو به  نیکه توانسته خودش را به ا ستین

بودنش و با وجود پسر  نجایحاال با ا. رو بشناساند

 دیحم. قصد پنبه شدن دارند شیمتهم بودن، رشته ها

با او بد تا  دیا یکه به چشم م یزیاز آن چ شتریب

 .کرده است



. بندد یاندازد و نه چشم م یم ریدالرام نه سر به ز 

 تمام حا. ندیرا بب ریخواهد با چشم باز ام یدلش م

او چهره در  یبگذارد و وقت نیذره ب ریاو را ز الت

 :دیلبخند بزند و بگو دیهم کش

حاال بهت ثابت . دیدختر حم. من دالرام مجدم یدید-

 ستم؟یشد که من فقط دالرام ن

از  یکشد و نه حالت ینه چهره در هم م ریام اما

 ریمثل ام. ردیگ یترحم در چشمانش جان م

دارد و به  یرا مطمئن بر م شیقدم ها یشگیهم

 ریمطمئن تر از ام یحت دیشا. دیآ یسمتشان م

 ریام. نه ... یعاد شهیصورتش مثل هم. یشگیهم

 شهیمثل هم

ها انقدر واضح  یمشک نیچشمانش،آرامش ا.ستین

به  یاجیاحت. به دقت هم ندارد اجیاحت یاست که حت

 یستاره در پاورق کیبه  یازین. ستین حاتیتوض

پسر  نیا. ستیاضافه بر سازمان ن حیتوض  کیو 



آرامش حداقل  ی نهیاست که گز روزیهمان پسر د

 . جزء صورتش اضافه شده است نیتر یبه اصل

قصد باال آمدن ندارد از جا  یلیکه خ یبا سر الیدان 

شود و دالرام همان طور نشسته فقط  یبلند م

 یرو کیمنتظر رو شدن  بیعج. کند ینگاهش م

. ندیب یداند که آن رو را نم یم. است ریاز ام گرید

 ییجا چیه. باشد نیاز ا ریتواند غ ینم ریداند ام یم

خودخواهانه  امااعتماد نکردن به او نمانده  یبرا

 الیاو و دان یکم. بد باشد یکم ریخواهد ام یدلش م

در خور فرزندان  یربط بدهد و رفتار دیرا به حم

خودش  ینطوریا دیشا. با آن ها داشته باشد دیحم

 یوزنه ها نیاز ا یکم دیشا. کمتر شرمنده شود

کمتر  الیسر دان دیشا.برداشته شود شیشانه ها یرو

 ...دیشا. فتدیب ریبه ز

همزمان هر دو را . ستدیا یم شانیدر دو قدم ریام

 :دهد یمخاطب قرار م

 شیشما که پ یبرا یمشکل د؟یشما دو تا خوب-

 ومد؟ین



 یشود ول یکلمات پرس م نیا انیدالرام در م قلب

 یلعنت. دهد ینشان نم یعکس العمل چیباز هم ه

فقط  الیچرا هست؟ دان. همه خوب باشد نیا دینبا

همچنان از نگاه  یکند ول یسرش را بلند م یکم

 :کند یحذر م ریام یکردن به چهره 

 شیتو پ یبرا شیسال پ یلیمشکل که ظاهرا خ-

 !اومده

 شهینگاهش  نگاه هم. کند ینگاهش م یجد ریام

 :است

 .االن مهم، مشکل نداشتن شماهاست-

با . کشد یبعد همان نگاه را به سمت دالرام م و

حال  یو حالت ب دهیاو،رنگ پر رهیدقت نگاه خ

با . دیآ یمهران جلو م. کند یچشمانش را مرور م

 یدهد و دالرام را مخاطب قرار م یدست م الیدان

 :دهد

 ؟یا یدالرام تو اک-



دل  ریاز نگاه جست و جو گر ام یبه سخت دالرام

چرخد  یسرش با مکث به سمت مهران م. کند یم

 یکه فقط م یطور. دیگو یم یخوبم کوتاه و کم جان

مهران اوضاع . شود از آن بد بودن را برداشت کرد

 ینم دییبا سر جواب او را تا یکه حت ندیب یاو را م

را  الینشکند و دا یشده را م جادیسکوت ا. کند

 :دهد یمخاطب قرار م

 ایبا من ب الیدان-

دالرام با نگاه . کشاند یم یرا به گوشه ا الیدان

 الیکند و دان یمهران صحبت م. کند یبدرقه شان م

 .دهد یتنها با تکان سر جواب م

 !نجایا یاومد یم دینبا-

را  الیدان یصندل ریام یک. چرخاند یسر م مدالرا

 دیآره نبا) دیخواهد بگو یاشغال کرده بود؟ دلش م

جا که فقط من  هی. تو منو بردار و ببر. اومدم یم

تو  یمن قاتل باشه نه بابا ینه بابا. باشم و تو



چشم  یجمالت سوال نیتمام ا یاما به جا.( مقتول

 :کند یم کیبار

تو  نجاستیبابام ا ر؟یاومدم ام یم دیچرا نبا-

 نباشم؟ دیچرا با. یینجایا

را محق  ریام. داند یخودش خوب م. شده است تلخ

. از خودش نگذاشته یدفاع یجا چیه دیداند، حم یم

 تیاما در نها... ندارد اما  یدالرام هم قصد دفاع

است و  دیدالرام دختر حم. مشخص است گاهشیجا

. معادله دو مجهول ندارد نیا. خاطرخواه او ریام

 رقرار است چطو. جزء به جزءش مجهول است

 حل شود؟

او با آرامش و شمرده  یبه تلخ تیاهم یب ریام

 :دهد یجواب م

 ایکه من  یینه جا. گمیکه من م یریم ییتو اونجا-

 !میهست گهید یکی

 :خندد یم کیستریه دالرام

 !یده جناب ابطح یهمه جا جواب نم تیقلدر-



سرکش  یچند تار مو. برد یانگشتش را جلو م ریام

 ییبا صدا. زند یصورتش را با دقت کنار م یرو

 :کند یجمله را ادا م نیا نانیآرام و با اطم

 یمخصوصا وقت. دهیمن همه جا جواب م یقلدر-

 .ونهیتو در م یپا

حال دلش . ندینش یپوستش م یرو ریگرم ام نفس

. وب نشودها خ یکینزد نیانقدر بد است که با ا

خواب  کی دیشا. خواهد یها م نیاز ا شتریدلش ب

 نگیدر پارک نیکه در ماش یزیمشابه با آن چ

خواب  کی. تر قیعم یکم. تجربه کرده مارستانیب

 ...خواب کی. یداریبدون ب

 مال... لیواسه خودت وک یگیم یتو چ-

شود تا  یوجود دالرام با دلش دست به دست م تمام

با وجود  دیحم یهوارها یصدا. از جا کنده شود

دالرام به دنبال . رسد یبه نظر م کیفاصله هم نزد

 یهست ول الیدان. چرخاند یو مهران سر م الیدان

 . ستیاز مهران ن یخبر



هر دو دستش را  الیدان. شود یاز جا بلند م ریام

کند و دالرام باز هم  یفرو م شیمحکم درون موها

 .لرزد یم یصندل یرو

تونه  یم یبرو به اون موکل آشغالت بگو هر کار-

بگو در کنار اون . زورشو بزنه یبگو همه . بکنه

کنه دست به دامن خدا بشه که من  یکه م ییکارا

 زویهمه چ یاون ب. کنم یم مونشیپش. رونیب امین

 .کنم یم مونیمثل باباش پش

رود و نگاهش  یدالرام به سمت قلبش م دست

 ریام یچهره . ندینش یم ریصورت ام یزان رولر

است البته اگر بشود از رگ  یدر ظاهر عاد

 .و گردنش فاکتور گرفت یشانیپ یبرجسته 

 

 انیمهران در م یغرد و صدا یهنوز هم م دیحم

 :او گنگ است یصدا



. یبکن یتون ینم یغلط چیاز طرف من بگو ه-

تو که . نکرد یغلط چیو ه دیمامانت چند سال دو

 !یدیتازه از راه رس

حاال . پوشاند یبا هر دو دست صورتش را م دالرام

 نیکاش حداقل زم. باشد نجایا دیفهمد که چرا نبا یم

در  دنیدهن باز کردن و بلع. کرد یم یهمکار

 . کارش بود

هم بلندتر  دیحم یاز صدا یافسر نگهبان حت یصدا

 :است

خوبه . سرت یرو یرو گذاشت نجایچه خبرته آقا ا-

 یکن یفکر نم. یکن یم دیتهد یو دار یتو حبس

 شه؟یپس فردا تو دادگاه برات دردسر م نایهم

 ریهنوز هم مخاطبش ام. باز هم معترض است دیحم

 یاما صدا. خواهد که بشنود یدالرام دلش نم. است

 :گذارد یپا م ریقانونش را ز نیا ریام

 .دالرامو بردار ببر الیدان-



جمله  نیانگار هم. قاطعش پر از خشم است یصدا

 یفضا نیتوند از ا یآورد که م یدالرام م ادیبه 

شود و بدون آنکه  یاز جا بلند م.  منحوس برود

 ندازدیب ریبه سمت ام ینگاه ایشود  الیمنتظر دان

از  دیبرود؛ او با دیبا. دود یم یبه سمت خروج

فته بود گ یسچه ک. از همه جا برود دیبا. برود نجایا

چوپان  کیخوش هم دارد؟ او قطعا  یرو یزندگ

 .امدهیدروغگو است که فقط نامش در کتاب ها ن

نگاهش . طنتیپر از ش نقدریهم. است نیهم ایدن

همان . ستیچندان هم قابل اعتماد ن. تخس است

کند که  یکه با چشم و ابرو به تو اشاره م یلحظه ا

 قای،دقیباش یباز نیا  یتا برنده  ییحکم را چه بگو

. کشد یم تیبرا کیش یو رو ریز کیهمان لحظه 

 دستحرکت  یمتوجه  یکه تو حت یآنقدر حرفه ا

 .یشو یهم نم شیها

 یبر م نیزم یرا از رو یشود و چوب یم دوال

 .کند یچوب دستش را مرطوب م یسیخ. دارد



خودش پابندت . انصاف یب نقدریهم. است نیهم ایدن

خودش کوله  یشده ا ریخوب جاگ یکند و وقت یم

رفتن را  ریدهد و با دست مس یات را به دست م

 یات دلش را به درد نم یدر به در. دهد ینشان م

چند  یکه وقت یداشته باش دیام یتوان یآورد و تو نم

) دیکند و بگو تیممکن است صدا یقدم رفته ا

 (بود یشوخ کیبرگرد فقط 

را در هم  شیو مچ پاها ندینش یتخت سنگ م یرو

 .کند یقفل م

 دیبه خودت ام یتوان ینم. ستیخودش تنها ن ایدن

من و . میدار یخب جدال برابر ییبگو یبده

است تا از لبخند  یکاف هیفقط چند ثان. به تن ا،تنیدن

پشت  ینیو بب یگردن بکش. یمشکوک شو ایکج دن

آنقدر نوچه و آدم دارد که . او چقدر پر است

 یت و تو همان لحظه براممکن اس ریشمارش هم غ

 نوا؟ یب یکه چند نفر به تو. یسوزانیدل م خودت

 یقسمت یزیت. خورد یتخت سنگ سر م یرو آرام

 یحت. دهد یاز کمرش را خراش م یاز سنگ بخش



 هیشب شتریب. ستندیدردها که در ن نیا. دیگو یآخ نم

چوب درون . ندینش یدو زانو م یرو. به قلقلکند

 یکند و مکث م یها فرو مدستش را درون ماسه 

لرزد اما با همان حال  یچوب درون دستش م. کند

 ((بابا))سدینو یکند و م یها را جا به جا م اسهم

کاش  سدیمثال بنو. سدیخواهد باز هم بنو یم دلش

من  یکاش همان قدر که برا. یخوب بود یکم

 یدلش م. یهم خوب بود هیبق یبرا یخوب هست

هنوز هم دوستت  نکهیکاش من از ا سدیخواهد بنو

 دیبابا بودن و حم نیکاش ب. دارم شرمنده نبودم

 ...کاش . همه فاصله نبود نیبودنت ا

مطمئنا به . را پاک کرده دیموج نام حم. سدینو ینم

 .کاش ها هم رحم نخواهد کرد یا نیا

خودش را از محدوده . رود یدو زانو عقب م یرو

ون دستش باز هم چوب در. کشد یموج ها عقب م

 ((ریام)) کند یم ییماسه ها هنر نما یرو



کاش  سدیمثال بنو. سدیخواهد بنو یهم دلش م باز

کاش . کاش واقعا حربه ات شده بودم. یبد بود یکم

روزها که  نیکاش ا. بودم دهیطعم آغوشت را نچش

 یرو یکاش وقت ،یام نبود دهیرس ایبه آخر دن قایدق

که تو شانه به شانه  دمید یچرخانم نم یشانه سر م

 !یام آمده ا

 !را پاک نکرده ریموج نام ام نکهیبا ا. سدینو ینم

 ایدن کیو بعد  سدیبنو یزیخواهد چ یدلش نم گرید

که نوشته  یدو واژه ا نیهم. کند فیکاش پشتش رد

 یکاش م یا ایدن یکاش ها یتمام ا یبه اندازه 

 .خواهد

 !دالرام خانم-

دو زانو به سمت او بر  یرو یبلند بابا عل یصدا از

 یاز عرض ساحل به سمت او م یبابا عل. گردد یم

 .کند یمنتطر نگاهش م. دیآ



مادر بچه ها منو فرستاده تا بهت بگم امروز نهار -

قاتوق درست کرده مثل  یبرات باقال. ییمهمون ما

 ! نجایا یاومد یقبل که م یدفعه ها

 یزن و مرد م نیبه اصرار ا یلبخند کم جان دالرام

کف هر دو دستش را در کنار  یبابا عل. کند

 :آورد یصورتش باال م

 یایب دیبا منم اتمام حجت کرده که اال و بال با-

 یایو ن یاریدو روز اگه بهانه ب نیمثل ا. اونجا

 !نهیحساب من با کرام الکاتب

را  دشیق یشال ب. شود یآرام از جا بلند م دالرام

 شیان به مرد رو به رومهرب. کشد یجلو م یکم

 :کند ینگاه م

درصد فکر کن من بذارم تو با گلنار  هی یبابا عل-

 .مونه یازت نم یچیه ییخدا. یفتیخانم در ب

 ینثارش م یخندد و پدر صلوات یبا صدا م یعل بابا

بابا . کند یدالرام به مفهوم جمله اش فکر م. کند



 مانیآخر پش یکند اما لحظه  یقصد رفتن م یعل

 :گردد یو به سمت او م شودیم

 .بابا جان یراست-

 .دهد یسر تکان م دالرام

اون بار گفتم  نکهیانگار با ا. زنگ زد الیبازم دان-

 .باور نکرده بود یول یستین نجایا

 :کند یخودش را بغل م دالرام

 ؟یقانعش کن یتونست نباریا یبابا نگفت-

 :دهد یناراحت سر تکان م یعل بابا

خب نتونستم  یسن من گذشته ولدروغ گفتن از -

هر چند که هنوزم . رمیبگ دیتو رو هم ند یخواسته 

 .کارت اشتباهه اون بچه رو نگران نکن گمیم

 یاش درون ماسه ها ضربه م یبا نوک کتون دالرام

 :زند

دونه  یفقط نم. سفر منه انیدر جر شهینگران نم-

 نجاامیا



 شه؟یم یبودنتم باشه چ نجایا انیخب در جر-

سوال ساده  کی یبابا عل. کند یسر بلند م رامدال

تواند  یسوال نم نیداند که جواب ا یاما نم دهیپرس

 یمرورگر م کیسوال  نیجواب ا. ساده باشد

مرور گر که بتواند  کی. خواهد تواناتر از گوگول

مدت رو مرور کند بدون آنکه هنگ کند  نیاتفاقات ا

 . و ارور بدهد

تره  یبه نظرت گلنار جونت از اون ترش یبابا عل-

 داره بذاره سر سفره؟ شیشگیهم یها

بعد از . کند ینگاه م قیاو را عم یلحظه ا یعل بابا

 یدهد و قصد رفتن م یتکان م یمتاسف سر یکم

 :کند

 بابا جان ینکن رید-

. ییماند و تنها یرود و باز دالرام م یم یعل بابا

ذهنش . کند یم کیاش شر ییها را در تنها یآب

مرور کردن با  کی. کند یگوگل را پر م شیجا

 .حوصله یسرعت و ب



 یشروع م دیدادگاه حم نیکردن را از اول مرور

 قایدق. رود یعقب تر م یکند و به کم یمکث م. کند

 یرا ب الیدان یخواهش ها یوقت. شب قبل از دادگاه

گوش نداده  سایپر یبه التماس ها. جواب گذاشته بود

 یوقت. خاموش کرده بود ریام یاش را رو یو گوش

اصرار  امکفش کرده و جواب تم کیرا در  شیپا

 :جمله بود  کی نیها فقط هم

 .دادگاه هستم یجلسه  یمن فردا تو-

بهانه بود  نیدر لباس زندان اول دیحم. شده بود فردا

 دیحم. برگشتن بخواهد شیپاها نکهیا کی یبرا

. یلباس؟ چه تضاد وحشتناک نیخوش پوش و ا

دل  نکهیبا ا. بود که زود برود امدهین. برنگشته بود

را  شیاش از ترس کز کرده بود و دست ها یلعنت

نکه یبا ا. صورتش گرفته بود یخواهش وار جلو

کرد همه در  یاش با خودش تکرار م یخود لعنت

 من بدبخت اند؟ یبه اندازه  یو سه سالگ ستیب

با  یمتوال فیرا در دادگاه و در رد ریام حضور

که با نگاهش او را جست و  یریام. بود دهید دیحم



خشم  دنشیبر خالف تصورش با د. جو کرده بود

دالرام حس کرده بود . ها نشده بود یمهمان مشک

بار چادر  نیاول یبرا ریچشمان ام انیکه ترس در م

. بودخنده دار  ریمثل ام یمرد دنیترس. زده بود

واضح بود و  نیا. بود دهیاز آنجا بودن او ترس ریام

 : دیدالرام دلش خواسته بود که قهقهه بزند و بگو

آنقدر که . بودن نترس نجایاز من و ا رینترس ام-

. ستین یزیباالتر از مرگ هم که چ. دانم یم دیبا

 هست؟

دادگاه را  یچه با سرعت مراسم جلسه  مرورگر

 یرا فاکتور م یفاتیمراسم تشر. کند یمرور م

 یبه گفته . نبود یامیص نباریا دیحم لیوک. ردیگ

 دینجات حم یرا برا یتواناتر لیوک نینوش الیدان

دفاع کرده . حرف زده بود لیوک. انتخاب کرده بود

 لیو دالرام هر بار با خودش فکر کرده بود که وک

 یکنند؟ قسم م یم ادیها هم مثل پزشک ها قسم 

 دفاع نکنند؟ قتیخورند که به جز از حق



جا هم  نیاما از هم. پشت نشسته بود فیرد دالرام

سر  شیزندگ یکدام از مردها چیکه ه دید یخوب م

برعکس  الیهر چند که سر دان. اند نداختهین ریبه ز

مهران بعد . افتاده بود ریبه ز بیعج گریدو مرد د

مهران قاطع  نیا. فراخوانده شده بود دیحم لیاز وک

. بود متفاوت بود اختهکه تا االن شن یچقدر با مهران

 ریام یاثبات ادعا یبرا لشیو دال شیاستدالل ها

 دیحم یجا یاگر کس دیآنقدر قانع کننده بود که شا

 ینشسته بود؛ دالرام از جا بلند م یان صندل یرو

 .زد یتوانا کف م لیوک نیشد و به افتخار ا

. فراخوانده شده بود هیکر یبا همان لباس ها دیحم

حرف . از ابتدا شروع کرده بود. حرف زده بود

 یحت ریام یمحق بودن بود ول یپر از ادعا شیها

اعتراض نکرده . بود امدهیهم وسط کالمش ن کباری

با همان سر برافراشته و در سکوت، دادگاه را . بود

کاش  یا کهکرده و دالرام آرزو کرده بود  یهمراه

. ندیاو را بب یتوانست چهره  یبود و مدر مقابلش 

 .در هم و فک سخت شده را یآن ابروها



 یمرور کردن کاراکتر اصل یحاال مرور گر برا و

قسم خورده . بود ستادهیا ریام. قصه عجله دارد نیا

 نیا دنیو دل دالرام از شن دینگو قتیبود که جز حق

 . قسم دل دل کرده بود

 واریکه صالبتش توان شکستن هر د ییبا صدا ریام

گفتن  یفقط برا. را دارد به حرف افتاده بود یصوت

با هوارها و  دیحم. اول وقت داشت یچند جمله 

. فرصت را از او گرفته بود نیا شیها یفحاش

اخطار  تیاعتراض کرده  و در نها دیبه حم یقاض

 یا هبدون ذر ریام. ساکت شده بود دیحم. داده بود

 هیشب بیعج  شیها یگفتن. ه داده بودضعف ادام

و  ریام نیب ریام یخانه  انیبود که م ییهمان ها

هوار زده  دیباز هم حم. رد و بدل شده بود دیحم

همان هوارها حرفش را کامل  انیم ریام نباریا. بود

 . برگشته بود یصندل یکرده و رو

دوم موکول و  یبه جلسه  یبا نظر قاض دادگاه

آزاد شدن نفس  دیدالرام سوال شده بود که با یبرا

تن . موکول کند یحبس شده اش را به چه زمان یها



جمع کرده و به محض  یصندل یکرختش را از رو

. از جا بلند شده بود دهیبه سمت او چرخ ریام نکهیا

که  دیمح نیسوار ماش. زده بود رونیاز دادگاه ب

 دهیبغل د ی نهییاز آ. او بود شده بود یپا ریحاال ز

دادگاه  رونیب یبا سرعت به محوطه  ریبود که ام

قبل  شیپاها. او قدم تند کرده نیماش دنیآمده و با د

پدال گاز را با شدت لمس کرده  ر،یام دنیاز رس

 غیج یاز جا کنده شده  و با صدا نیماش. بود

 دهیبغل د ی نهیدر آ. ها به راه افتاده بود کیالست

 نیمهم ا. شود یدور و دورتر م ریبود که از ام

به شما  دینیب یم نهیینبود که اجسام از انچه در آ

رفت و  یم دیبود که با نیمهم ا. تر بودند کینزد

از حد، محق  شیب ریبود که ام نیمهم ا. شدیدور م

انسان  کی یبرا ایآ. بود و او با تمام وجود شرمنده

موجود شرمنده امکان با هم ادامه دادن  کیمحق و 

 وجود داشت؟

 یدر مقابل چشمانش به سمت آب ییایمرغ در کی

مرور گر را با پشت  ریآورد و تصو یها هجوم م



 ییایمرغ در. شکند یارام در هم م یایدر ی نهیزم

کند  باز به سمت  یسر در آب فرو م یفقط کم

 .دهد یم ریمس رییآسمان تغ

 یرنگش م دیسف یمت شلوار لدالرام به س دست

 هی. کشد یم رونیرا ب یبا دو انگشت گوش. رود

 یصفحه  یکال ها رو سیاز م مانیپرو پ ستیل

برنامه  انینگاهش را در م. اش را پر کرده یگوش

تا . ندیرا نب ریکند تا اعدد کنار اسم ام یم ریها جاگ

 :لب نزد شیشدن عدد تماس ها یبا دو رقم

 قلدر یمنم دلتنگم لعنت-

 ینگاه سطح کیبا . شود یم الیدان یصفحه  وارد

 :گذارند یها را از نظر م امیپ

 ؟ییدالرام کجا-

 رو جواب بده یخدا اون گوش یمحض رضا-

 دالرام نگرانتم-

 :است یپر از حرص  طوالن یبعد امیپ



احمق من خودم بعد از دادگاه اول و اون تب -

مدت از  هیکه تا مرز تشنج رفت بهت گفتم  تیلعنت

 ینامه بذار و ب هینگفتم که  یول. تهران دور شو

. امیباور کن نم ؟یگ یاصال چرا جاتو نم. خبر برو

. ییفقط بگو کجا. اونقدر که گرفتارم امیتونم ب ینم

 .اشهراحت ب المیبذار من از جانب تو خ

 :است یدیآخر پر از نا ام امیپ

 هم دوبار زنگ یدختر؟ به بابا عل ییاخه تو کجا-

رو  یا گهید یآخه ما که جا. یستیاونجا ن گهیزدم م

 .میرو ندار گهیکس د. میندار

. چسباند یم شیآورد و به لب ها یرا باال م یگوش

گرفتار است و امکان آمدن ندارد اما مساله  الیدان

است  نیمساله ا. ستین الیاست که معضل دان نیا

 دایپ یبرا ریکه ام دهیرس سایکه خبر از جانب پر

 نیمساله ا. زده است یکردنش به هر در بسته ا

 یگرفتار ودبا وج یحت. ستین الیدان ریاست که ام

 .دیآ یهم به سراغش م



 یم پیو تا ردیگ یرا درست در دستش م یگوش

 :کند

هم از تهران  یلیخ. جام خوبه. الینگران نباش دان-

مراقب . یبه نفع هردومونه که تو ندون. ستمیدور ن

 خودت باش

آن  یکند و صفحه  یرا لمس م یگوش یبدنه   کنار

سوال  نیا دنیپرس یوسوسه . کند یرا خاموش م

 :کند یرا را در نطفه خفه م

 ریدادگاه دوم چطور گذشت؟ باز هم ام الیدان-

 ؟یانداخت ریحرف زد؟ بابا هوار زد و تو سر به ز

. بندد یو چشم م ردیگ یرا به سمت آسمان م سرش

نفس ها را به خودش  نیا. کشد یرا نفس م ایدر

 ییبد نباشد که از آن آوانس ها دیشا. بدهکار است

به واجب  بودنشان اعتقاد داشت خودش را  ریکه ام

 .گلنار شود یمهمان کند و بعد مهمان خانه 

 اتیبه محتو یکند و نگاه یدر قابلمه را باز م

 نیاول. نفره کی یماکارون. اندازد یدرون آن م



. مدت خودش آماده کرده است نیا که در ییغذا

رنگ و رو که صرفا جهت وقت  یب یماکارون کی

 .آماده شده است یگذران

نه تنها  شیاشتها. بندد یقابلمه را با صدا م در

اصال به . از قبل کور شده شترینشده بلکه ب کیتحر

به نام  یحس یبار ک نیآورد آخر یخاطر نم

مدت هاست دچار . را تجربه کرده است یگرسنگ

ضعف دست و پا  یحت. کاذب شده است یریس کی

را به خوردن  لشیو افت فشارش نتوانسته تما

 . برگرداند

اش  یگوش امیپ یصدا. زند یم رونیب ازآشپزخانه

را به  رشیشود که مس یشود و باعث م یبلند م

 ییاز جمله اسم ها سایاسم پر. بدهد رییسمت آن تغ

به  شماریاز دست رفته اش ب یت که در تماس هااس

. قصد قطع شدن ندارند شیها امیخورد و پ یچشم م

 یحت. تمدت خوانده اس نیرا در ا سایپر یها امیپ

در . هم داده است یکوتاه جواب یها امیبا پ یگاه

سکوت  شیدانستن جا یبرا سایمقابل اصرار پر



هم  سایپر یاگاه یداند که حت یخوب م. کرده است

 سایپر. را باال ببرد ریتواند احتمال حضور ام یم

به  ادیز ریشک ام یاست که ب ییها نهیاز گز یکی

 :است مضمون نیبه ا امشیپ. سراغش خواهد رفت

 ؟یبرگرد یخوا یاالنم نم یحت یعنی یوا-

 یحت ؟یوا.خواد یاو را دوباره و با دقت م امیپ

 سایافتاده است که پر یاالن اتفاق خاص یعنیاالن؟ 

داند؟ سوال  یم زیقبل متما یآن را از روزها

 :کند یم پیخودش را تا

 چه خبر؟ ایاز برد-

 ریاخبارو بگ ایپاشو ب.وقت هی یینچا-

حوصله اره . دهد یم هیپشت سرش تک وارید به

 یتواند ب یکه نم فیگرفتن ندارد اما ح شهیدادن و ت

 یامروز بار سایکلمات متفاوت پر. کند یط یالیخ

 :دارند یاز انرژ

اخبارو  شهیکرده بدون اومدن هم م شرفتیعلم پ-

 گرفت



بمون تا صبح  یکه هست ییپس اونقدر همون جا-

 !دولتت بدمد

. افتاده یحتما اتفاق. دارد نیقیاز  ییحاال بو شکش

 یاز صفحه . خوب باشد یلیتواند خ یکه م یاتفاق

نرگس  یو با سرعت شماره  دیآ یم رونیها ب امیپ

 یپاسخ دلش را آشوب م یب یبوق ها. ردیگ یرا م

 ...و باز هم ردیگ یباز هم تماس م. کند

باز . ردیگ یفاصله م واریکالفه از د. کند یم ینچ

با  دیبا نباریا. شود یم سایپر یهم وارد صفحه 

 سایچراغ پر. صحبت کند سایبا پر گرید یزبان

خوانده  امیپ کینشان از  کیاما عدد . خاموش است

 :نشده دارد

چشماشو باز کرد و بعد دوباره  قهیدق کیامروز قد -

 .بشه اریدارن تا فردا کامل هوش دیدکترا ام. بست

آنقدر که . بار دو بار ده بار کی. خواند یرا م امیپ 

 یرا باال م یگوش. شود یقفل م یگوش یصفحه 

که دنبال  ییهمان جا. گذارد یقلبش م یآورد و رو



 ییهمان جا. تند زدن و کند زدن است یبهانه برا

 گریجمله را بهانه کند و د نیتواند ا یکه م

 (. چشماشو باز کرد)نزند

که هست خودش را به  یاست اما با هر سخت سخت

. ندینش یم. رساند یبلند پشت کانتر م هیپا یصندل

را  شیدست ها. کند یآن رها م یرا رو یگوش

حال خودش را . گذرد یآن م یکند و لبه  یمشت م

درست است . و هواست نیزم انیم ییجا. فهمد ینم

 یاما گاه دهیبه آخر رس شیایکه روزهاست که دن

لبخند زدن وجود  یبرا ییهم جا ایدر آخر دن نگارا

 نیلبخند با ا کی ؟یلبخند پر از ناباور کی. دارد

 :مضمون

 .چشماشو باز کرده ایبرد-

. ردیگ یجان م. شد یکم صدا دار مکم  لبخندش

 یکم نباریا. خندد یم. دهد یم تیماه رییتغ یکم

دهد و باز هم بلند  یسرش را ناباور تکان م. بلند تر

 یرا پاک م شیبا پشت دست اشک ها. خندد یتر م



چشمانش را  ایبرد.  خندد یکند و م یبغض م. کند

 .باز کرده است

** 

تا خنک . دهد یکانتر قرار م ینسکافه را رو ماگ

 یرا بر م یسبد کوچک چوب. شدنش وقت دارد

خواهد  یدلش م. رود یم الیدارد و به سمت در و

. ندیبچ الیشکل و یلوز یترب از باغچه  یکم

 یغذا زیم کیخودش  یخواهد برا یدلش م

خواهد لبخند بزند و  یدلش م. ندیخوشگل بچ

. را با اشتها بخورد شیرنگ و رو یب یماکارون

 .چشم باز کرده است ایبرد

 یگذارد و به سمت باغچه م یرا باز م الیو در

هر . شود یو مشغول م ندینش یآن م یلبه . رود

 یصدا. ردیگ یتربچه با لذت درون سبد قرار م

که با  یتماس. شود ینرگس در گوشش تکرار م

 :برقرار و با لذت ادامه داده شده بود یسخت



چشماشو باز  یوقت یکاش بود. دالرام یدکاش بو-

بهت گفته بودم خدا نگاهشو . یدید یکرد م یم

. کسونه یگفته بودم خدا کس ب. داره یازمون بر نم

 دونه دخترم؟ هیباورت شد  زم؟یباورت شد عز

داخل سبد قرار  یتربچه ها یهم رو یبعد ی تربچه

 ینقل یتربچه ها نیاز ا یمین یمطمئنا حت. ردیگ یم

 دیاما دالرام با. شود یو قرمز رنگ هم خورده نم

 یگرم م یسر خودش را با کار دیبا. کرد یم یکار

 ینزند و جلو رونیب الیکرد تا از جا بلند نشود از و

 :دو نپرس ردیتمام آدم ها را نگ

 چشم باز کرده؟ ایبرد شهیباورتون م-

. الیزدن از و رونیب تینه به ن. شود یجا بلند م از

سبد .  رود یم الیشود و به سمت داخل و یمبلند 

 یدهد وبا همان دست خاک یقرار م زیم یرا رو

حالش آنقدر . رود یاش به سمت ماگ نسکافه اش م

خود  تیاش ماه یشگیهم یارهایخوب است که مع

 خوبحالش در اوج بد بودن . را از دست داده اند



دورش  عیفجا یدهد به باق یم حیترج. شده است

 :مهم است نیفعال ا. فکر نکند

 .چشم باز کرده است ایبرد-

ماگش  . شود یماگ خشک م یکیدر نزد دستش

 .است یخال

نگاهش وحشت . چرخد یسرعت دور خودش م با

 یدستش به سمت قلبش م. چرخد یزده به اطراف م

. خورد یخط م دهیدزد به ذهنش نرس یواژه . دیآ

 !دزد و نسکافه خوردن؟

به  دیداند با یخودش هم نم .داردیبه جلو بر م قدم

 رونینه ب ایآشپزخانه؟ اتاق؟ . کدام طرف برود

را کنار  دیترد. است یبهتر ی نهیگز الیرفتن از و

 یدست. داردیبر م زیزند و به سمت در اتاق خ یم

 .کند یدر را لمس م ی رهیزودتر از او دستگ

 شیپشت لب ها د؛یآ یکه تا نوک زبانش م ینیه

وحشت زده اش  یبه چهره  ریام. شود یحبس م



ـ من فقط : دیگو یم یعاد یلیاست و خ رهیخ

 همه ترس چرا؟ نیا. نسکافتو خوردم

انسان رو به . دارد یبه عقب بر م یقدم ناخودآگاه

ترس وجود ندارد؛  یبرا یلیدل. است ریام شیرو

موش و  کی ی جهیاست اما نت انیاو در م یپا یوقت

 .تواند ترسناک هم باشد یم یطوالن یگربه باز

. دارد یبه جلو بر م یقدم بیدست در ج ریام

 ریام. کند یدالرام همان قدم را به عقب جبران م

 یم الیکند و در و یم دانهیخر ،یشینگاهش را نما

 .چرخاند

 یالیو. بوده قهیخوش سل امرزیـ حامد خدا ب: 

 .ساخته یخوشگل

کشد و حالت  یم شیآزادش را دور لب ها دست

 .دهد یبه چهره اش م یمتفکر

به  الیو هی نیهم یشو تو قهیـ فقط چه خوب که سل: 

من . شدیم شتریب الهایهر چقدر تعداد و. کار برده

تو از  یبسوزونم که وقت یشتریمجبور بودم فسفر ب



رفته  یتون یکجا م یخور یدستم سر م یتو

 !؟یباش

به  یباز هم قدم. کند یاحساس خطر م یکم دالرام

گذرد که چرا ترس؟  یاز دلش م. داردیعقب بر م

. شود یمخابره م یگرید امیپ. است ریآدم ام نیا

 قا  یتوانند ترسناک شوند؟ آن هم دق ینم رهایام

و  یخبر گذاشت یب طیشرا نیکه در بدتر یزمان

 ؟یرفت

است  یکاف. کند یقدم را جبران م کیباز هم  ریام

 یباق یتا فاصله ا. قدمش به دو قدم برسد کیتا 

. ستیدر کار او ن یعجله ا چیاما ظاهرا ه. نماند

کند و دالرام ناخودآگاه  یدستش را دراز م

اما بر خالف تصورش . کشد یصورتش را عقب م

 .خاراند یرا م شیابرو یاو تنها باال

هم سر  یلیخ نمیب یم. کنم یـ البته خوب که فکر م: 

 یمخصوصا وقت. ها ستین یبد یزیخوردن، چ

مخصوصا . یخال یالیو هیطرفت سر بخوره و بره 

دستت بسته بوده و خود  یمدت طوالن هی یوقت



باز کردن دستت فراهم  یرو برا نهیطرف زم

 .کرده

گرد وسط سالن  ی چهیقال یدالرام به لبه  یپا پشت

دست . خورد یتعادلش از پشت بهم م. کند یم ریگ

دالرام هم از ترس . ندینش یپشت کمرش م ریام

او را در همان  ریام. زند یاو را چنگ م یبازو

دارد و خودش  یکه از پشت خم شده نگه م یحالت

چشمان  ینگاهش از رو. شود یاو خم م یهم رو

کند و  یمکث م. رود یم شیپ شیلب ها یتا رو وا

کند و  یم کیبه چشمان او، چشم بار رهیباز خ

 .دهد یسر تکان م یسؤال

دختر  هیدسِت باز و  و،یخال یالیو ه؟یـ نظر تو چ: 

 .شدن داره هیتنب ی نهیزم بیکه عج

 یـ قبول کن همه چ: فرستد یرا باال م شیابرو کی

 .منصفانه ست

 نیهم دیو شا ردیگ ینظم م یدالرام کم یها نفس

 یاست که عطر او را به سلول ها شیمنظم شدن ها



 قیاش تزر چارهیآرامش را به قلب ب یو کم ییایبو

با دست . کند یرا با زبان تر م شیلب ها. کند یم

و او، خودش  ردیگ یلباس او را م ی قهیآزادش، 

 .کند یم کیبه او نزد شتریرا ب

که  یدختر یبرا. ستیمنصفانه ن. ـ قبول ندارم: 

اومدنش خودش  ایکرده، اصال به دن هشیخدا هم تنب

 .هیکم، کم لطف هی دیجد هیتنب هیرو داره  هیحکم تنب

ـ : ندینش یدالرام م یچانه  ریز ریآزاد ام دست

 ست؟ین بهیواژه اش برات غر کمیانصاف؟ 

. بندد یجمله چشم م نیا تیمعذب از واقع دالرام

من باب  ینگران چیکمرش ه یرو ریفشار دست ام

با کلمات را کنار  یباز. نگذاشته است یافتادن باق

انصاف بودن  یـ ب: دیگو یگذارد و ساده م یم

 .بهتر از شرمنده بودنه یلیخ

 چیـ ه: ردیگ یم یاو را به باز یشستش چانه  با

 ؟یقبول دار نویا. ستین یدلتنگ یکدوم به بد



به  هیشب. که طاقتش طاق شده یکس نیع دالرام

. شود یم زیشده و سر ر زیصبر لبر یکاسه 

ـ قبول دارم : دهد یدرمانده و کالفه سر تکان م

 یقبول کن یخوا یدونم چرا تو نم ینم یول. یلعنت

. روزا بگذره نیتا ا میاز هم دور باش دیما با

. تموم بشه یروزها نیتا ا میکه دلتنگ باش میمجبور

 ...بعدش اگر شد 

به اجازه  یاجیقطع کردن کالم او، احت یبرا ریام

است تا حرکت شستش متوقف شود  یکاف. اش ندارد

. شهیروزا تموم م نیـ ا: دیو خشک بگو یو جد

جمله « اگر»اون . شهیو فاصله تموم م یبدون دلتنگ

قانون بدون تبصره و ماده  هی. شهیتو هم حذف م ی

 یبرا نکهیاونم ا. رهیگوش تو خوب فرو م یهم تو

اگر . دور یزیرو بر دهاتیبا من بودن اگر و شا

خودم . من هستم. نداره یهم مورد یتون ینم یدید

 ادیکه برات ب دمیم ادتی ختنویدور ر نیا یجور هی

 .بشه یموندن



آن  ریام تیهمه قاطع نیا. زند یخشکش م دالرام

 یچرا نم. ستیبا منطقش جور ن طیشرا نیهم در ا

 نیکه ب یاتفاق ند؟یرا بب نشانیخواهد نسبت ب

که در حال اجراست  یافتاده و دادگاه شانیپدرها

 ...خواهد بفهمد با هم بودنشان  یچرا نم. است

در گوش  غشیج یصدا ر،یام یحرکت ناگهان با

 ریبا چه سرعت ز ریدست ام. چدیپ یخودش م

. داند یرا خودش هم نم نینشسته است؟ ا شیپاها

به  سمت اتاق برده  ریدست ام یداند که رو یفقط م

خودش . شود یتمام وجود دالرام نبض م. شود یم

عکس العمل درست . فهمد یهم، حال خودش را نم

اما  ؟یبریبپرسد منو کجا م دیقاعدتا با. داند یرا نم

 یبرا یمجال ریام ینشده  ینیب شیشوک رفتار پ

 یکه به نظرش م یتنها کار. نگذاشته است دنیپرس

تکان  نیاما ا. در هوا است شیرسد؛ تکان دادن پاها

نگاه  یدارد نه حت ریام یدر قدم ها یریها نه تأث

قبل . کشد یم نییرا از رو به رو به سمت پا ریام

که متعلق به اتاق خواب  ییوارد راهرو نکهیاز ا



قبل از . کند یتوقف م شیدر جا ریهاست بشوند؛ ام

 یآن شود؛ کمرش سرد لیدل یدالرام متوجه  نکهیا

کانتر  یاو را رو ریام. کند یرا حس م یسنگ

گذارد و بالفاصله با قرار دادن دو  یآشپزخانه م

. زند یم مهیخ شیدستش در دو طرف بدن او، رو

کانتر  یکامل رو دنیجز خواب یدالرام چاره ا

 نهیس یو بالفاصله رو دیآ یاما دستش باال م. ندارد

کند و با  یم ادیفشار دستش را ز. ندینش یم ریام ی

 یکه هنوز هم عاد ییدرشت و نفس ها یچشمان

 یترسوند ر؟یام یکن یم کاریـ چ: دیگو ینشده م

 !منو

نقطه نقطه صورت دالرام را پر از  ریام نگاه

 شیلب ها انیکه از م ییصدا. کند یوجب م یدلتنگ

باز  یول دیشود؛ گنگ تر از آن است که با یم دیتول

 .رسد یهم به گوش دالرام م

تو، خواستن  تیهمه جذاب نیاز ا. ترسم یمنم م-

ترسم  یشدن من؛ منم م صیخودم، فرار تو و حر

که  نمتیو بب یتم باشخوام اونقدر جلو دس یکه م



من  دنینبودن تو و ند نیا. از حد دلتنگت نشم شیب

کنه که  ادیتونه اونقدر عطش منو ز یم. خطرناکه

 . خودمم از خودم بترسم

 یلب ها و چشمان دالرام باز یدوباره رو نگاهش

قرار نبود من . بشه یجور نیـ قرار نبود ا: کند یم

 یطناب نامرئ هی یتو شد. داشته باشم یفینقطه ضع

دور قلبم گره کور . منو نبسته یکه دست و پا

اون همه کار و  نیاونقدر محکم که منو ب. خورده

 . کشونه یم نجایتا ا تیاولو

کند  یرا حس م ریدست دالرام، کوبش قلب ام کف

 ریام. کنند یگنگ نام او را زمزمه م شیو لب ها

 شیلب ها. شتریب یلیخ. شود یاو خم م یرو شتریب

 یـ گفتنش برا: کنند ینار گوش دالرام زمزمه مک

عذر بخوام که قراره بهت  دیاز خودم با. من سخته

 ...بگم 

با قدرت  ریشود و نفس ام یدالرام حبس م نفس

 .آزاد



 !ـ من آچمز تو شدم: 

 

کف آلود و  یموج ها. کند یرا بغل م خودش

. عجولند گرید کی یسوار شدن رو یبرا نیخشمگ

در شب را دوست نداشته  ایدر یوقت تماشا چیه

را در  یشب چیبوده؛ ه نجایکه ا یمدت نیدر ا. است

پر از حس  شیدر شب برا ایدر. نگذرانده ایکنار در

بر  نیاز ا شیاست که آرامش نداشته اش را ب ییها

 .زند یهم م

 نجایداند که که ا یخوب م. کند یرا بغل م خودش

پشت  قا  یاست که دق یمرد یبودنش تنها به پشتوانه 

از  شیکه تنها چند ساعت پ یمرد. ستادهیسرش ا

دالرام  یمنطق یگره کور قلبش گفته و تمام نطق ها

 ییآنقدر با احساسش قدرت نما. را کور کرده بود

اش را  هکرده که دالرام تمام جمالت حفظ کرد

فراموش کرده بود که با خودش . فراموش کرده بود

 یریانتقام بگ» دیبگو ریام دنیقرار گذاشته تا با د

 یهم تو راه یتوانم با تو بمانم و ببخش یمن نم



 یتو از کدام راه برا. یادامه دادن با من ندار یبرا

آنقدر مردانه و  ریام «؟ییگو یبا هم بودنمان م

بود  دهیدل دالرام کوب یپا اخواستنش ر خیمحکم، م

من  دیکه دالرام از خاطر برده که قرار بوده که بگو

 یب یرابطه  نیمنطق، وسط ا یهمه ادعا نیو تو ا

 م؟یکن یمنطق چه م

 یپاها شوازیقبل به پ یبزرگتر از موج ها یموج

کشد و به  یدالرام خودش را عقب م. دیآ یدالرام م

. شود یهمان جا ماندگار م. خورد یم ریکمر ام

ـ : افتد یدارد اما به حرف م ینگاهش را بر نم

من اونجا نبودم . دوم دادگاه گذشته یاز جلسه  یلیخ

 یلیدم خیفهم الیو دان سایپر یاز حرف ها یول

. دونم ینم اتویجزئ. با دادگاه قبل نداشته یریتوف

برام  یجز درد و شرمندگ. خوام هم بدونم ینم

حق با توئه اما  نکهیفکر کردن به ا. نداره یزیچ

 یتو آرزو یتونم برا یاون آدم بابامه و من نم

 !قتهیحق نیمنصفانه اما ع ریکنم، غ یروزیپ



کند و تحمل وزنش را کامل به  یرا رها م خودش

من از  یرو گفتم که بدون نایـ ا: سپارد یم ریام

دوست داشتن اون آدم که متهم و محق به مجازاته؛ 

از  دنیتو هم آدم دست کش. تونم دست بکشم ینم

خوام تو رو از دست  یمن نم. یستیخواسته ات ن

 یاباتونم حسم به ب یکه نم یهمون طور ر؛یم امبد

 نیکنم؟ ا کاریچ دیمن با. رمیبگ دهیخطاکارم رو ند

که به  ستیکس هم ن چیدونم و ه یکه من نم هیزیچ

 .من بگه

. شود یبه دور شکم دالرام حلقه م ریدست ام کی

 بشیداخل ج گریدالرام مطمئن است که دست د

 :قرار گرفته

. افته دالرام یم فتهیکه قراره اتفاق ب یزیاون چ-

. قانون بذارن یرا یتو یریتونن توف یحس ها نم

که  یکن تیریحس هاتو اونقدر مد یتون یاما تو م

 .ینیبب بیکمتر آس

همه  نیا یبرا. خودش متأسف است یبرا دالرام

. از حد گرمش شده شیکند ب یحس م. یدرماندگ



موضوع حرارت بدنش را  نیصحبت در مورد ا

 هم که از س ییگرما. باال برده است

 یشود به گر گرفتگ یبه کمرش منتقل م ریام ی نهی

 .کند یاش اضافه م

دادگاه دوم  یکنم که برا تیریـ نتونستم  مد: 

و من نه  شهیصادر م یینها یدادگاه بعد رأ. نموندم

 .تونم نباشم یتونم اونجا باشم و نه م یم

چانه . ردیگ یدالرام را م یپهلو ریام گرید دست

 یرو شیو صدا ردیگ یسر او قرار م یاش رو

 :شود یموج ها سوار م یصدا

 میتصم هی یبرا یوقت گهیهست که م یقانون هی-

 ریبا اومدن ش نکهیخط بنداز نه ا ای ریش یدار دیترد

اون  یوقت نکهیا یفقط برا ؛یریبگ میخط تصم ای

خواد  یدلت م ینیچرخه بب یهوا م یسکه داره تو

 .خط ای ادیب ریاالن ش

 یزیچ. شود یدالرام کنار بدنش مشت م دست

 .ندارد ریپوشاندن از ام یبرا



 چیه. نه خط ادیب ریخواد نه ش یـ من دلم م: 

جلسه  یاما من تو. من آرامش نداره یکدومش برا

چون . چون نگران بابامم. کنم یآخر شرکت م ی

 .ان خودممچون نگر. نگران توام

 یحت یچون ثابت کرد. ایتونم بهت بگم ن یمن نم  -

دوست دارم با هم  یول. یهم آرامش ندار ومدنیبا ن

 .میبذار یقرار هی

* 

ناباور به دو دستکش قرمز رنگ درون  دالرام

چشمانش تا حد امکان باز . کند ینگاه م ریدست ام

 .برجسته اش از هم باز مانده است یشده و لب ها

 دستکش بکسن؟ نایا ریام...نایـ ا: 

حکم خبر  شتریاست اما ب یسؤال نکهیاش با ا جمله

ـ : دهد یسر تکان م نانیبا اطم ریام. دادن را دارد

 .دستکش بوکسن

ـ خب من : دهد یبزاق دهانش را قورت م دالرام

 .کنم کاریباهاشون چ دیبا



 نهیآرام به س یدست کش ها را با چند ضربه  ریام

 گمیبهت م یـ دستت کن: زند یاو م ی

 ؟یقبلش بگ شهینم  -

 یم دهیبه باال کش یلحظه ا یفقط برا ریام یها لب

 ـ دستت کن دالرام: شود

 یتیبا نارضا. ردیگ یمردد دستکش ها را م دالرام

وسط  قایدق. شود یبه دست کردنشان مشغول م

قرار  قایداند دق یاند و دالرام نم ستادهیا الیسالن و

دست . شود یکار دالرام تمام م.  است چه کار کنند

 .کند یآورد و سر بلند م یرا باال م شیها

در . کند یرا به عرض شانه باز م شیپاها ریام

ـ : دیگو یشود و شمرده م یم رهیچشمان دالرام خ

 میگذاشت یقرار هی رونیاون ب

 نایبه ا یفهمم اون قرار چه ربط یخب من نم-

 .داره

. دهد یرا در هوا تکان م شیدوباره دست ها بعد و

 ـ منو بزن: دهد یاش را جلو م نهیس ریام



 یم شیشود و در صدا یوجود دالرام تعجب م تمام

 ؟یـ چ: زدیر

دادگاه رو  یکه قراره فردا تو یکس. یزنیتو منو م-

نابود کردنش از  یو برا ستهیبابات با یبه رو

 .کم نذاره یچیه

 نیاول. کشد یچهره در هم م یکالفه و عصب دالرام

 ریام. بگذرد ریدارد تا از کنار ام یقدم را بر م

کند به سر  یکشد و مجبورش م یرا م شیبازو

 .بر گردد شیجا

که  ییـ تو رو به اون خدا: دیگو یعاجزانه م دالرام

 .من لمیتکم لیتکم. ریبذار برم ام یپرست یم

کشد و با  یاز موضعش عقب نم یذره ا ریام

که  یاون. نجامیمن ا ؟یـ کجا بر: دیگو یم نانیاطم

ازم حرص . برات نمونه ییممکن باعث بشه بابا

 یابطح هی. ستمین ینینائ ریمن االن اصال ام ؟یندار

مجد  هیکه عزمشو جزم کرده حقشو از  ارمیتمام ع

 . یمتیبه چه ق ستیبراش مهم ن یحت. رهیبگ



قصد . ریام یا وونهیـ تو د: کند یبغض م دالرام

 .یکن وونهیمنم د یکرد

: دهد بلکه آزادش کند یم یتکان محکم شیبازو به

 .یـ ولم کن لعنت

 ی وونهید هیـ آره : کند یم کیچشم بار ریام

خطر داشته  یلیبابات خ یتونم برا یم. خطرناکم

 .یکن ینم یچرا حرصتو سرم خال. باشم

 ریام ی نهیبا دست آزادش تخت س یعصب دالرام

خورد اما تعادل  یتکان نم شیاز جا ریام. زند یم

 یدارد و وقت ینگهش م ریام. خورد یخودش بهم م

 نهیس. کند یم شیرها. شود یمطمئن م ستادنشیاز ا

 یلیـ پس خ: دیگو یدهد و با طعنه م یاش را جلو م

 رصتوخواد ح یدلت نم. یهم باباتو دوست ندار

 کیکه به قصد گرفتن حقش به بابات نزد یسر آدم

چه  ستیاصال برات مهم ن دیشا. یکن یالشده خ

 ..اعدا یحت. ادیسرش ب ییبال



ـ : کوبد یم ریام ی نهیمشتش را محکم به س دالرام

 !؟یروان یخوا یاز جونم م یچ

ـ چرا دست از سرم بر : زند یدومش را هم م مشت

 شیبد یاون آدم با همه  یفهم یچرا نم ؟یدار ینم

 !بابامه

 یرا محکم تر م یکند و مشت بعد یم مکث

. یو باز مشت بعد دیگو یزند و م یمشت م.زند

شود اما باز هم  یدر هم جمع م یکم ریام یچهره 

. زند یداد م. زند یدالرام هوار م. ستدیا یصاف م

به . زند یرا م ریام د،یحم یها یتمام بد یبه جا

 یبه خاطر ب. زند یرا م ریام ایخاطر حال بد برد

 تیبه خاطر مظلوم. زند یرا م ریام شیها یمادر

زند که نفس نفس  یآنقدر م. زند یرا م ریام الیدان

ضربه  نیآخر. گذارند ینم یباق شیبرا یتوان شیها

که را لحظه به لحظه  یزند و بغض یرا کم جان م

 ینم گهید. بسمه گهیـ د: کند یبزرگتر شده آزاد م

پسر  ریخوام بابام قاتل باشه و دل من گ ینم. کشم

 .مقتول



تمام سکوت ها  در . کند یدر سکوت گوش م ریام

 . دختر کمند نیا یشدن درد ها ادیمقابل فر

 ی نهیبرد و به س یاش را جلو م یشانیدالرام پ 

راه گرفتن  یبرا شیاشک ها. چسباند یم ریام

مال  یهمه بدبخت نیخوام ا یـ نم: رندیگ یمجوز م

دست  یباشم که رو یکس نیخوام ع ینم. من باشه

دلش برام به  کممیخوام منو بخواد و  یم. خدا مونده

 .ادیرحم ب

 ی نهیس یمشتش در همان حال، کم جان رو نیآخر

. چدیپ یبه دورش م ریام یدست ها. ندینش یم ریام

دهد و با آرامش زمزمه  یاو را به خودش فشار م

دادگاه شرکت  یتو یتون یم گهیـ حاال د: کند یم

 .یکن

. شدیروز به روز بهتر م دیحم من و یوضع مال-

 یاوضاع زندگ. سبحان همچنان هوامونو داشت

داشت  ریخودش رو به راه بود و اونقدر دست به خ

تا . اومد یو آسمون براش خوب م نیکه از زم

 ...نکهیا



شود که  یو پر درد آزاد م قیحامد آنقدر عم نفس

.  کنند یتمام حضار داخل اتاق دادگاه آن را درک م

 یمعمول یحامد حرف ها ینوار گفته ها ینجایتا ا

گفته و قرار  دیخودش و حم یاز گذشته . است

. شانیسخت زندگ یروزها انیگرفتن سبحان در م

کلماتش  یال به ال شتریو ب شتریکه رفته ب یاما درد

همه  ستیدارد که قرار ن نینشان از ا  ردیگ یجا م

است که  یزیچ نیا. برود شیپ یسادگ نیبه هم زیچ

نوار  نیداند چون روزها و شب ها ا یخوب م ریام

 نیداند چون ا یمهران خوب م. را گوش کرده است

نوار را به دقت گوش کرده تا بتواند وکالتش را به 

نوار  نیکه ا یمهران. دشکل ممکن انجام ده نیبهتر

.  روکرده است یباز نیرا به عنوان برگ آس آخر ا

 یدیحم. داند یآن ها م یبهتر از هر دو دیاما حم

 یماجرا بوده و نقش اصل نیداخل بطن ا قایکه دق

قصه  نیدانند که ته ا یهر سه خوب م. تمام اتفاقات

 :دیگو یحامد همچنان م.  ستیچ



. اومد شیکارخونه پ یمشکل بزرگ تو هی نکهیتا ا-

خوند  یاون نم یبا خروج یجور چیانبار ه یورود

اومده  نییکارخونه پا یبازده جهیو در نت

کم تر از  یلیکارخونه خ یو خروج داتیتول.بود

ناصر صاحب . بود یو خام ورود هیمواد اول

اختالف ها به  نیسبحان به خاطر ا قیکارخونه و رف

تا  یادیز زیبزرگ افتاده بود و چ ردسرد هی

 هی نیبا چند تا چک سنگ. نمونده بود شیورشکستگ

تونست  یناصر نه م یعنی. عالمه جنس آورده بود

 یبده و نه م لیرو کامل تحو یثبت یسفارش ها

سفارش  انیضرر و ز. تونست چک ها رو پاس کنه

 .بود یدهنده ها هم که به قوت خودش باق

حال حامد . چدیپ یفندک زدن در نوار م یصدا 

فشارها  نیا. مشخص است دیایبه چشم ب نکهیبدون ا

متوسل  گاریساز توانش بود که عاجزانه به  شتریب

و  ریفاصله از ام فیرد کیدالرام با . شده بود

تواند  ینه م. قبل نشسته یدفعه  گاهیپدرش در جا

. زندبکشد و نه مثل حامد با درد حرف ب گاریس



 ریام ی نهیکه  آن شب به اصرار به س ییمشت ها

هم  یقبل یکردن دردها یخال یبرا یزده بود حت

نتوانسته بود ذره  یآن مشت ها حت. کرد ینم تیکفا

همسر صادق  یاز وجود دردمندش را وقت یا

به حرف افتاده بود کم  یبه درخواست قاض یکرم

 یکم کردن فشار یمحکم برا یآن ضربه ها. کند

 یآن ضربه ها نم. قلبش بود کم جان بودند یرو که

حامد و  یصدا دنیکه از شن یتوانستند فشار روان

. را کم کنند دیرس یکلماتش به گوشش م یمحتوا

 :حامد هنوز هم پر از گفتن است

ناصر عود کرد  یقلب یناراحت. ختیبهم ر یهمه چ-

کار  یطلبکارها اومدن رو. مارستانیب یو افتاد تو

اومد وسط  شیمیقد قیکمک به رف یو سبحان برا

خواست ما  یم. کمک خواست دمیاز من و حم. گود

و خودش  میکن یتمام حساب ها رو از اول بررس

 .باراز انباردار و کارگران ان قیافتاد دنبال تحق

خودش . کند نفس کم آورده یمکث م یلحظه ا حامد

متکلم وحده شده  کی شیصدا دینیکه بب ستیزنده ن



 ینم ست،یاو ن. دادگاه را پر کرده یاست و فضا

کبود  یبا صورت یکه برادرش در لباس زندان ندیب

 دنیجز شن یراه. کند یحرف ها را گوش م نیا

هر  لشیدستش کنار بدنش مشت شده و وک. ندارد

خودتو کنترل کن را کنار  یبار واژه  هیلحظه  ندچ

 دیداند که حم ینم شیوکل. کند یگوشش نجوا م

 یحامد به کجا م یداند که حرف ها یهم م دهینشن

 .رسد

. او را پر کرده یکه پسر سبحان جا ندیب یحامد نم 

 یشنود و برا ینوار را م نیبار ا نیچندم یبرا

بار حس گرفتن حق سبحان در وجودش  نیهزارم

هر بار او را زنده کند  دینوار با نیا. کشد یشعله م

 نیا. کند یاز مرگ را در وجودش القا م یاما ،حس

ماجرا  نیا انیحس که پدرش چه انسان وار در م

ماجرا محو  انیقرار گرفته و چه مظلومانه از م

 یپسر سبحان با هر کلمه  ندیکه بب ستیحامد ن. شده

 ردیمینوشد و م یم. او جام شوکران در دست دارد

پسر سبحان ققنوس وار ادامه . شود یو باز زنده م



 نیلحظه بوده و حاال ا نیسال ها منتظر ا. دهد یم

از  یرنگ پر رنگ یروزیاز رنگ پ ریلحظه به غ

 یرش فقط با چند صندلاو و قاتل پد. درد دارد

قرار . نشسته اند یقاض یفاصله از هم روبه رو

 یدهنده  انیپا شیرو به رو دیمرد مو سف نیاست ا

 نیچطور تمام شدن ا. دردناک باشد یقصه  نیا

حامد . است ریبا آن درگ ریاست که ام یزیقصه چ

 :دیگو یو م دیگو یم

 دیمن و حم رفتیم شیپ یعاد یدر ظاهر همه چ-

و سبحان دائم در  میکرد یم یحساب ها رو بررس

. حال  پرس و جو و جمع کردن اطالعات بود

بر دست  یمبن یزیشد اما چ یسندها کامال بررس

 .نشد دهیاونا د یتو یکار

 یم دهیداخل نوار شن یناموزون ییقدم ها یصدا

 :رود یم شیحامد فراتر از صدا یشود آشفتگ

اون آرامش نصف . شمیهمون روزا سبحان اومد پ-

خودم نگه داشته بودم دود  یبرا یکه زور مهیو ن

. انبار بود یوسط دزد دیحم یپا. شد و هوا رفت



. انبار دار اعتراف کرده بود که حقو سکوت گرفته

سبحان داغون . داده دیرو به حم یانبار دار دیکه کل

باشم  اغوناز اونکه د شتریمن ب. بود،نابود بود

کرده باشه به  یتونست دزد ینم دیحم. ناباور بودم

تونست آدم تهمت و  یهمون اندازه که سبحان نم

به  یزیچ نکهیبدون ا. شدم ریگیخودم پ. نارو باشه

مساله  گهیحاال د. بگم خودم افتادم وسط کار دیحم

 تیثیح. نبود قشیمن مشکل سبحان و رف یبرا

کردم دوباره  شروع. خودم تیثیبرادرم وسط بود ح

 یتو یسندها رو چک کردم امکان نداشت اگر دزد

سندها و اعداد و رقم ها  نیا یانبار انجام شده تو

بود  یدر ظاهر عاد یهمه چ. نذاشته باشه ریتاث

راحت بشه که سبحان  المینمونده بود که خ یزیچ

 ...اشتباه کرده و برعکس تصور من تهمت زده که

 یانگار حامد برا. دیچیپ یداخل نوار م سکوت

 ی نهیدرام ناتوان است نفس در س نیا یگفتن ادامه 

که کنار  یالیدان ی نهیحجم س. شود یدالرام حبس م



 یلحظه ا دیقلب حم. رود یاو نشسته با شدت فرو م

 :دیگو یداند و م یرا نم نهایحامد ا. زند ینم

 ینشونه  هی. کرد رییآخر تغ یلحظه  زیاما همه چ-

 نیباعث شد که ناباورانه باور کنم که ا کیکوچ

جعل و  یبه طرز استادانه ا. ستنیسندها اصل ن

برادر من، هم خون من، به  دیحم. شدن نیگزیجا

. شکل ممکن کارشو انجام داده بود نیتر زیتم

 مهه. دیمن رس یو درموندگ یسبحان تو اوج ناباور

 یاصل یسندها یبهش گفتم که از رو. دیفهم زویچ

که  یکپ هی. گرفته بودم گهید یکپ هی شیوقت پ یلیخ

سبحان باهام اومد . ستین انشیدر جر دیحم

سندها رو گرفت و من اونقدر شوکه  یکپ ،یگانیبا

 دهیحم ی هیکه عل یدونستم دادن مدارک یبودم که نم

 نه؟ ایخودمم هست  یخواسته 

مثل . شود یپشت گردنش قفل م الیدو دست دان هر

کمر  دیشا ایکسته،تعادل ندارد، که گرددنش ش یکس

هر . شکسته و او به اشتباه گردنش را گرفته الیدان

بودن  دیفرزند حم یبا شرمندگ. چه هست او شکسته



شکستنش در گوش خودش  یآنقدر صدا. شکسته

بغل  یلکه لرز دالرام را در کنار صند دهیچیمحکم پ

 :دهد یقصه را همچنان ادامه م نیحامد ا. نفهمد

انکار کرد و من با . که دستش رو شده دیفهم دیحم-

 هی. معجزه بودم هیهر بار انکار کردنش منتظر 

همه از  نیتونه ا یمعجزه که ثابت کنه برادر من نم

سبحان با رفاقت اومده بود . دور شده باشه تیانسان

 یریتاث چیانکار کردنا ه نیگفت که ا دیبه حم. جلو

واست که خ یسبحان م. اصل ماجرا نداره یتو

. اشتباهش اصرار نکنه یبا انکار کردن رو دیحم

ذارم پات به دادگاه و  ینم. کنم یگفت کمکت م یم

 یبرد یفقط هر چ. خرم یآبروتو م. زندان باز بشه

نذار ناصر  یکمبودش من هستم ول یبرا. برگردون

. کرد یهمچنان انکار م دیحم. ساقط بشه یاز زندگ

 تینبود وضع میمستق یطصرا چیبه ه. زد یهوار م

 ییکار به جا. شدیداشت بغرنج تر م یناصر ه

 تیناصر به خاطر شکا یکه کارخونه  دیرس

داشت که  دیطلبکارا پلمپ شد و سبحان همچنان ام



 نیاختالف ب. رو که رفته برگرده یا راههیب دیحم

 یبودم ول نشونیمن ب. و سبحان باال گرفت دیحم

 دیدونستم با یمو مبهوت بودم که ن جیاونقدر گ

 دیسبحان تهد. اختالفات باال زد. رمیبگ ویطرف ک

دست از  دیکم کم حم. گفت یناسزا م دیحم. کرد یم

 دهاشیداشت با تهد دیانکار برداشته بود اما ام

که  میبه خودمون اومد یوقت هی. سبحان عقب بکشه

رو گرفت و  دیحم ی قهی لیتکم تیظرف هیسبحان با 

 یساعت وقت داره تا گند تبهش فقط چهل و هش

جبران . بود دهیترس دیحم. رو که زده جبران کنه

دوست و  شیرو شدن دستش پ یعنیکردنش 

 یحت دیحم. رفتن اعتبارش نیاز ب یعنیدشمن،

مطمئن نبود اگر اون مال و اموال رو بگردونه با 

من . بود دهیترس دیحم. نشه ریقانون و تبعاتش درگ

. بود دهیهم ترس حانخود سب یحت. بودم دهیترس

 یتو دیحضور من و حم یاون واسطه . بود دهیترس

 .ناصر بود یکارخونه 



. کنند ینم هیمردها گر. حامد بغض دارد یصدا

 دیشا. جمله پر از ماده و تبصره است نیا دیشا

حامد کم . کنند یم هیگر اورندیکم م یمردها هم وقت

 :آورده بود

قرارشو که سبحان  یفقط چند ساعت از مهلت-

 رونیب دیمونده بود که خبر رس یگذاشته بود باق

سبحان زده و سبحان با  نیبه ماش نیماش هیشهر 

 کیشر یصادق کرم. به ته دره پرت شده نشیماش

کرده  شیطراح دیبود که حم یتیجنا یبرا یخوب

 .که من بعدها ازش دونستم یآدم. بود

. شود یزن صادق به هوا بلند م ی هیگر یصدا

دهد که تا به امروز  ینشان م شیها هیگر یها یها

تا امروز درک نکرده که . دهیعمق فاجعه را نفهم

 هیگر یصدا یبا اعتراض قاض. شوهرش چه کرده

 نیگزیجا یا هیگر یکند اما صدا یزن افت م یها

 :زند یحامد زار م. آن است

اونقدر  چارهیب میواضح بود، مر یمن همه چ یبرا-

 یکه برا دیترس یم دیبود و از حم ایقضا انیدر جر



دونستم سبحان  یم. نمونه یباق یا دهیپوش زیاونم چ

دونست  یخودش م نیمنو ام. مدارکو کجا گذاشته

. نبودم نیمن ام یول. که نگران خبردار بودنم نبود

به دست  نکهیاز ا لمدارکو برداشتم قب. اصال نبودم

از نفس افتاده بود مرگ سبحان  میمر. برسه میمر

 سادهیزن وا ریش هیبراش نذاشته بود اما مثل  یجون

من اون  یول. بشه مالیبود که نذاره خون سبحان پا

بودم  دهیترس. مرد هم نبودم مهین هی یروزا حت

 دیکه حم دمیترس یم. مرگ سبحان منو ترسونده بود

گفتم ازش . مدارکو ندادم. ارهیسر خودش ب ییبال

شد از ترس  دیاز من ناام یوقت میمر. ر ندارمخب

پسرشو برداشت و . رفت رانیاز ا دیبه حم یکینزد

سر اونم  ییبال نباریکرد اگر ا یرفت چون فکر م

از آب تکون  یآب ستیمثل سبحان قرار ن ادیب

سال ها با من در ارتباط بود  نیتمام ا میمر. بخوره

خواست که  یبا عجز و التماس از من م بارو هر 

 . بدم لشیهست تحو یاگر مدارک



 ینم دهیشن ییحامد صدا یاز نفس نفس زدن ها ریغ

دادگاه در اوج  یجلسه  نیانگار همه در ا. شود

 نکهیا نیانگار همه مرده اند در ع. خاموشند یداریب

هوار زدن  یبرا یقدرت دهایانگار حم. زنده اند

 یکنند وصدا یدر سکوت  گوش م رهایام. ندارند

انگار . دحالشان را دار ییکوبش قلبشان قصد رسوا

باشد فقط  ینشسته تا قوت قلب دیکه کنار حم ینینوش

شده  یلشکر است که درمانده تماشاچ یاهیس کی

موجود کنار دستش را فراموش  الیانگار دان. است

 یفرار بزرگ م کیکرده و موجود کنار او دلش 

فرار به  کی. بزرگتر از رفتن قبل یلیخواهد خ

 قهیبا دست . ندنک شیدایپ یریام چیناکجاآباد که ه

 دهیفا یکار ب کی. کند یرا مچاله م شیمانتو ی

حامد ناالن . چه کار کند دیداند با یکه نم یوقت یبرا

 :دهد یادامه م

عذاب وجدان مثل . دمیتموم اون سال ها زجر کش-

 یشب ها خواب نداشتم اگر خواب. همراهم بود هیسا

سبحان و ناله ها و  یهم در کار بود جسم سوخته 



جسم . اون بود ینگاه دلخورش جزء جدا نشدن

 شییشناسا یبرا میکه خود من همراه مر یسوخته ا

 ومدهبه خودم ا یرفته بودم و وقت یبه پزشک قانون

سبحان خودش را به  یپسر نه ساله  ریبودم که ام

حشت به مادرش با و یما رسانده بود و از کنار پا

 .کرد یو کوچک نگاه م اهیاون جسم س

چرخد که  یم یرینگاه ها به سمت همان ام تمام

جسم سوخته و  کی یروز. نه ساله بوده یروز

 ریاما نگاه ام. رفتهیکوچک را به عنوان پدر پذ

دارد تا  ینگاهش را بر نم. است نیقدرتمند به زم

 یمردمک ها دنیاما لرز. ضعفش را نشان بدهد

در انحصار کنترل  یلیاست که خ یزیچشمانش چ

راه گرفته و  یشانیکه از کنار پ یقطره ا. ستیاو ن

 کیتواند مربوط به  یخورد نم یسر م نییبه پا

 .باشد یعاد طیانسان با شرا

 :دیگو یتوان م نیجمالتش را با آخر نیآخر حامد

سبحان با رفتنش . نکردم یسال ها من زندگ نیا-

 هیاشته بود و عذاب وجدان مثل از من نذ یزیچ



 نیا. افتاده بود میبه جون خودمو و زندگ انهیمور

نه توان زنده موندن دارم نه توان  گهیروزها د

تمومش  دیبا. مدارا کردن با عذاب وجدانمو

 یاحکم قتل هم پ یاز دزد ریغ نباریاگر ا یحت.کنم

 گهیراز و نگفتن اون د نیتحمل ا. نوشته بشه دیحم

تماس  میبا مر شیپ یهفته  کی. ستیدر توان من ن

صادق  یاز بودن خانواده . از مدارک گفتم. گرفتم

من  نباریران،ایا ادیبهش گفتم که ب. گفتم یکرم

که هر بار به  ستیمثل دفعات قبل ن نباریا. کنارشم

. و گور کرده بودم مسر زده بود من خودمو گ رانیا

 ریکه با ام یمثل وقت. ستیمثل بار آخر ن یحت نباریا

 شدیجوون شده بود که نم هی رشیام. اومده بود

 ستیکه سبحان ن فیکه چه ح یو نگ ینگاهش کن

به سبحان نداشت اما  یشباهت چیه ریام. نتشیتا بب

 یبه سن قانون ریام. نداختیسبحان م ادی بیمنو عج

عوض کنه و  لشویبود تا نام فام دهاوم. بود دهیرس

 نیا لیدونستم اونقدر محق هستم که دل یمن نم

. دمینپرس یزیمن چ تیدر نها. نه ایکارو بپرسم 



عوض کرد و با مادرش دوباره  شویلیفام ریام

 .برگشت

انگار فاصله . شود یو کم م ادیز یحامد کم یصدا

کلمات را به  نیکند و او آخر یم رییاش با ضبط تغ

 :آورد یزبان م

کنم که چهار روز  ینوارو پر م نیا یاالن در حال -

 ینگفتن نباریمن مطمئنم ا. رانیا رسهیم میمر گهید

منو به  میمر یروز دوارمیفقط ام. ستیدر کارم ن

از  شتریروزا ب نیقلبم ا. نگفتن ها ببخشه نیخاطر ا

دونم که اونقدر مرد  یم. ارهیدر م یباز شهیهم

نوار  نیاما ا. ادیب راهباهام  میمر دنیهست که تا رس

 لیتحو میمدارکو به مر یوقت دیشا. رو پر کردم

 ینوار ناگفته ا نیا. گفتن نباشه یبرا ییرو دمیم

رو  یصادق کرم یآدرس خونه . ذاره ینم یباق

مدارکو هم . که نوار هست ذارمیم یپاکت یتو

 یراحت باشه که همه چ المیخ دیبا. ذارمیکنارش م

 .آماده است



. دهینوار رو گوش م نیا ینفر ک نیدونم اول ینم

 یبرا ییطلبم چون جا ینم تیحالل. ریام ای میمر

که من فقط  یخوام بدون یفقط م. حالل شدن نذاشتم

منو به . و دم نزدم دمیساکت بودم که د  یتماشاچ هی

نه  دیدل شکستتون محکوم کن شیجرم سکوتم پ

 . به نام برادر یمرد یکارها یشراکتم تو

 .شود یقطع م نوار

. کند یمرگ فضا را پر م یسمفون کیثل م سکوت

 یبرا یلیدل دیسف شیر یکس جز همان قاض چیه

سرش را به سمت  یقاض. سکوت ندارد نیشکستن ا

را به او  یزیبا اشاره چ. چرخاند یدفترش م یمنش

 یم نیسرش را به سمت حاضر یمنش. فهماند یم

 :دیگو یرسا م یجمله را با صدا نیچرخاند و ا

و پس  شودیساعت دادگاه تنفس اعالم م ۵به مدت _

 .زمان حکم اعالم خواهد شد نیاز ا

 یصداها. شلوغ است شهیدادگاه مثل هم یراهرو

که در  یو متهمان یاخالق ریدرهم و برهم،کلمات غ



 کیبسته به همراه  یزندان با دست ها یلباس ها

فضا  نیا یشگیهم بیدارند ترک یمامور قدم بر م

 .است

 کنم؟ یچکار م نجایمن ا-

 .پرسد یرا دالرام دردمندانه از خودش م نیا

. گذرد یبسته از مقابلش م یبا دست ها یمتهم

دلش . ردیگ یبندد و لب به دندان م یدالرام چشم م

 هیاست شب یکیهم  دیخواهد فکر کند که حم ینم

جمله . پرد یبا چشم بسته هم پلکش م. آدم ها نیهم

 دیشا.)) شود یم لیتکم یاش به طرز وحشتناک

 .((آدم ها نیبدتر از هم

به همراه  دیکه حم یبه سمت یکند ول یباز م چشم

 نیداند که نوش یم. کند یمامور نشسته، نگاه نم

به  یداند که االن کار ینم یول ستادهیسرش ا یباال

او هم به اندازه  ای دیآ یبرم نیاز نوش یعنوان دلدار

دستش نگاه به کنار . است ریبا خودش درگ هیبق ی

. با هر دو دست سرش را گرفته الیدان. کند یم



قرار داده و خم شده،  شیپاها یرا رو شیآرنج ها

که از اتاق دادگاه  یاز لحظه ا. است نیبه زم رهیخ

آنقدر آشفته . اوردهیبه زبان ن یزده اند کالم رونیب

 یبرا. ندیب یدالرام را هم نم یآشفتگ یاست که حت

که به عنوان  الیدان یکدامشان سخت تر است؟ برا

 یبرا ایباشد  دیحم یکارها ی دهمرد شرمن کی

که پدرش، مرد اول  یدختر کیخودش به عنوان 

اند؟ او  دهید بیآس شتریاش است؟ کدامشان ب یزندگ

 !هر دو دیشا ای ال؟یدان ای

دست به  ریام. دهد یدورتر م یرا به کم نگاهش

زده و مهران دست  هیبه ستون وسط سالن تک ب،یج

دالرام سرش را تکان . ستادهیمقابلش ا نهیبه س

 :کند یدهد و با خودش نجوا م یم یفیضع

تو فقط نه . یدید بیاز همه آس شتریتو ب دمیشا-

 .سالت بوده

دالرام . دیگو یم ریرا به ام یزیچ دیبا تأک مهران

که او  ستیداند اما حدسش سخت ن ینم یلب خوان

به  یعکس العمل چیه ریام. دادن دارد دیقصد ام



کند  یآن سر بلند م یبه جا. دهد یحرف او نشان نم

دالرام هم . دهد یو نگاهش را به سمت دالرام م

که  یریام نیا. دارد دنید ریام نیا. ردیگ ینگاه نم

.  است یختگیظاهر آرامش، پر از بهم ر یبا همه 

بدهد اما  شیمارا ن یچهره اش خوددار دیشا

 یحداقل برا تیواقع. است یگرید زیچ تیواقع

ابروها جور  نیاست که امروز ا نیدالرام ا

 یفک به شکل متفاوت نیا. در هم هستند ،یگرید

 یسورمه ا راهنیپ ی قهیبا وجود  یحت. سخت است

گردن او  یتواند رگ برجسته  یرنگش، دالرام م

 یداند ول ینم یدالرام لب خوان. را تصور کند

 .دارد ییطوال دی ریخواندن ام یبرا

را جلب  الیحرکتش توجه دان. شود یجا بلند م از

بدهد،  رییحالت نشستنش را تغ نکهیبدون ا. کند یم

 :دو رگه شده است شیصدا. چرخاند یسر م

 ؟یریکجا م-

کند  یشانه جا به جا م یشالش را رو یلبه  دالرام

 جام نیـ هم: دهد یو خسته جواب م



. کند یاش م یبا نگاهش در سکوت همراه الیدان

 کباری وانیل. رود یدالرام به سمت آبسرد کن م

دارد، بدون  یمخصوصش برم یرا از جا یمصرف

 ریکند و به سمت ام یاز آب پر م یعجله ا چیه

 . دهد یجهت م رییتغ

 ی رهیدالرام هم خ. فقط به چشمان اوست ریام نگاه

که  ندیب یچشم م یه همان نگاه است اما از گوش

 ریمقابل ام قایدق. ردیگ یفاصله م ریمهران از ام

او  راهنیپ یدکمه  نینگاهش را به باالتر. ستدیا یم

 یـ اون شب گفت: آورد یدهد و دستش را باال م یم

 یخواست یم. بشم هیبا دستکش بوکس بزنمت تا تخل

حواست نبود که . امیتا امروز از پا در ن یآرومم کن

و آروم بشم  هیکوه آتشفشان هم تخل هیمن اگه مثل 

 چرا؟ یدون یم. از دست بدم تمویتونم فعال یبازم نم

منتظر جواب  یلیدالرام هم خ. دهد ینم یجواب ریام

ـ چون اون مشت : دهد یکه خودش ادامه م ستین

 یتونست فشار رو. درمان نبود. ها فقط مسکن بود

نوار امروزو  اتیاما نتونست محتو. قلب منو کم کنه



اون  ینتونست بابامو با اون لباس از رو. بده رییتغ

 .نذاره ونبلند کنه و تو رو مقابل ا یصندل

 ریچشمان ام یو رو دیآ یخسته اش باال م چشمان

آب را در مقابل صورت او تکان  وانیل. ندینش یم

مون مشتا رو اب حکم ه وانیل نیـ االن ا: دهد یم

باعث بشه که  دیکنه اما شا یعوض نم چویه.  داره

 . یتو اون فکتو خرد نکن

اما تمام . شود ینرم تر نم ریسخت ام ی چهره

که مظلومانه  یدالرام. کاود یدالرام  را م یچهره 

هم  ریحال از ام نیآمده تا بشنود و نابود شود و با ا

حال او را  هیکه برعکس بق یدالرام. ستیغافل ن

 یهمه چ))مثل  یداند و  مثل مهران با جمالت یم

. ستین شیرو ردنبال کم کردن فشا(( به نفع ماست

 یرا از دست دالرام م وانیکند و ل یدست دراز م

 یبا همان فک سخت شده م یشمرده و امر.ردیگ

اون تو و حکم خونده  میبر یبدون وقت نویـ ا: دیگو

 . کنه رییتغما  نیب یچیه ستیبشه قرار ن



 هیقشنگ یـ جمله : زند یفاطمه وار لبخند م دالرام

بعد از اون  الیو یکه تو یهمون جمله ا یبه قشنگ

 .یمشت زدن ها گفت

 یدیهمه ناام نیبه ا یبتواند جواب ریام نکهیاز ا قبل

همه با سرعت به سمت . شود یبدهد در اتاق باز م

بدون آنکه  فه،یچرخند سرباز وظ یدر اتاق م

ـ : کند ینگاهش را در سالن بچرخاند؛ بلند صدا م

 داخل انیب 93۱3 یشماره  یپرونده 

اندازد و به سمت  یم ریبه سمت ام ینگاه مهران

کند و با  یکس را نگاه نم چیه الیدان. رود یاتاق م

دالرام به  یپاها. رود یسر به زبر انداخته داخل م

مشخص  یقدم ها برا نیبرداشتن اول. دهیچسب نیزم

. ستیفاجعه اصال راحت ن نیا ی جهینت نیشدن آخر

محکم  شیو صدا ندینش یپشت کمر او م ریدست ام

 ـ برو تو دالرام: دیگو یو منتظر م

سرش را به پشت بچرخاند و  نکهیقبل از ا دالرام

که  ندیب یرا م یدیملتمسانه به او نگاه کند؛ نگاه حم

 . خودش است یبا خشم رو



**** 

سکوت . شوند یهمه از جا بلند م یورود قاض با

قلب ها . وحشتناک است ست؛ین نیشده سنگ جادیا

به  ایشده اند  احبسینفس ها . تپد یتپد و نم یم

چشمان دو مرد، رنگ خون است . شماره افتاده اند

با  یپسر. با دستانش پوشانده شده یو دهان دختر

شده و  رهیخ یقاض یچشمان درشت به لب ها

 .و با لبخند فقط منتظر است دواریام یلیوک

دهد و در  یاش را خطاب قرار م یمنش یقاض

دفتر  یبعد از رد و بدل شدن چند جمله، منش تینها

پس از . ـ به نام خدا: کند یشروع به صحبت م

 یبه پرونده  یدگیجلسات متعدد و رس لیتشک

با توجه به قرائن و شواهد و شهادت  93۱3شماره 

قانون مجازات و  ۵۱1 یهود و با استناد به ماده ش

مجد در قتل سبحان  دیو مشارکت، حم اونتمع

 یاتیو صلب ح ۵۱۱  یو با توجه به ماده  یابطح

دو ،  یدرجه  یریکه اتفاق افتاده متهم به حبس تعز

 .شودیمقتول محکوم م ی هیسال حبس و مبلغ د ۱۱



مجد از  دیسرقت حم یبه پرونده  یدگیرس ضمنا

انجام  یگریدر زمان د دیناصر مف یکارخانه 

 .خواهد شد

 .جلسه ختم

در . گم کرده است یزندگ یداند خودش را کجا ینم

روزها،  نیکدام نقطه خودش را جا گذاشته که ا

کجا خودش را فراموش کرده . دلتنگ خودش است

برگشت  کیو راه را ادامه داده که حاال در حسرت 

 .به خود است

لبخند مهمان  کیبار خودش را  نیآخر یاند کد ینم

 زیروزها، همه چ نیکرده؟ چرا ا طنتیش یکرده، ک

از ته دل  شیآخ کیگفتن  یرنگ خساست دارد؛ حت

 . شود ینفس که راحت آزاد م کی ای

کند و نگاهش  یجابه جا م یصندل یرا رو خودش

 گرید ی قهیچند دق. دهد یمقابل م ی شهیرا به ش

داند قرار است رفع  ینم. شود یپر م شهیش نیقاب ا

. گم شده اند شیگله؟ اصال حس ها ایکند  یدلتنگ



از هر  یبیترک دیشا. دلخور ایداند دلتنگ است  ینم

 .کدام چیه دیدو و شا

. کند یم یل یهم در ذهنش ل گریداند د ینم کی

 شیمرد رو به رو گرید یقیقرار است دقا نکهیا

بودنش؟  نجایاعتراض به ا ایکند  یابراز دلتنگ

 .ندانستن ها برند شده است نیچقدر ا

. کشد یم گریپشت دست د یدستش را عصب کف

مقابل  یها یصندل. دهد ینگاهش را به اطراف م

همه با . شود یپر م کیبه  کیمالقات کنندگان 

 یلیخ یبعض. شوند یدربندشان مشغول م زانیعز

کنند  یم هیگر گرید یبعض. کنند یصحبت م یعاد

 .کنند یم ادیآنقدر پرند که کلمات را فر یو عده ا

 یمقابلش را م یچشم پر شدن صندل یگوشه  از

سه . چرخاند یچشم م صانهیبا سرعت و حر. ندیب

که با  یبزاقش را با بغض. ستین یماه، زمان کم

 نیمرد، با ا نیا. دهد یسرعت نور جا گرفته فرو م

 یچروک ها نیاست؟ با ا دیپر و نامرتب حم شیر

 کیماه؟ در ذهنش  یس ایدور چشم؟ سه ماه گذشته 



و پنج ساله،  ستیاز ب. کند یم یحساب سر انگشت

 یدر حال نیشود؟ و ا یسه ماه ماه کم شود؛ چقدر م

 .نشده است لیاست که هنوز دادگاه سرقت هم تشک

صورت دالرام جدا  ینگاه دلتنگش را از رو د،یحم

شده  هیتعب ید و گوشکن یدست دراز م یکند ول ینم

. چسباند یرا به گوشش م یگوش. دارد یرا برم

و  دیایکشد که دالرام به خودش ب یطول م یکم

ـ :شکند یسکوت را م دیحم. را بردارد یگوش

 ؟یاین نجایبود که تو ا نیقرارمون ا

پوست  یلب ها. سابد یرا به هم م شیلب ها دالرام

 یحرکت ها نیپوست شده اش مدت هاست که از ا

 .ستین بینص یب یعصب

که  یقرار دیبذار. بابا ستیسر جاش ن یچیـ ه: 

 .هم نباشه دیشما گذاشت

نجوا  یداخل گوش. آورد یصورتش را جلو م دیحم

 دیدختر من نبا. دالرام ستیتو ن یجا نجایـ ا:کند یم

 !باشه نجایا



. دهد یگونه اش فشار م یکف دستش را رو دالرام

 دیمن با یشما هست؟ بابا یجا ـ: دیگو یمتأثر م

 باشه؟ نجایا

 یـ جا: دهد یندارد و دالرام ادامه م یجواب دیحم

وقت  یلیکال خ. دادگاه هم نبود اما اومدم یمن تو

باشم  دیکه با ییباشم و جاها دیهستم که نبا ییجاها

 .ستمین

وقته  یلیـ خ: کند یم یکوبیپا شیدرون گلو بغض

کنم چرا  یو فکر م نمیشیفقط م یهمه چ یکه به جا

سرنوشت همه  دیچرا با. سر جاش باشه یچیه دینبا

چرا مثال . باشه یعاد ریو غ بیهمه عج نیمون ا

لوله کش  هیسوپور باشه،  هیمن  یبابا دینبا

که شب به شب با دست و  کیمکان هیساختمون، 

مثل  دیچرا نبا. خونه ادیخونه اما م ادیچرب م لباس

در کار باشه که ماه  ییخونه ها مامان و بابا ی هیبق

پول کم آوردن و نداشتن پول قبض  یبه ماه غصه 

 . ها رو داشته باشن



ـ اونقدر : رهیگ یاشک مظلومانه راه م یا قطره

 ییزایکه چ دمیرو نچش یخانواده و خوشبخت یمزه 

 .من آرزو شده یبرا یبدبخت گنیبهش م هیکه بق

 زیعز. کند یرق مع یبه دور گوش دیحم دست

 !نابودش کرده است. کرده اش چه نابوده شده است

 نکارویسه ماه با خودم فکر کردم چرا ا نیـ تموم ا: 

غم بغل کردم و فکر کردم  یزانو. یباهمون کرد

قانون تازه  نیا ؟یتا کرد یچرا با سبحان اونجور

  ه؟یبد ،یشده که جواب خوب بیتصو

شدن  زیسرر یدهد و قطره ها برا یتکان م سر

 یفکر کردم ول یلیـ بابا من خ: رندیگ یسرعت م

دل من  دیبا قایچرا دق. چرا دمیکردم نفهم یهر کار

 ریز نیسر بخوره که بابام زم یهمون آدم یبرا

 کرده؟ زیباباشو ل یپا

: کند یبندد و با درد زمزمه م یچشمانش را م دیحم

 .نکن ینجوریـ دالرام با خودت ا



حالت  نیچقدر ا. کند یرا در هم م شیابروها دالرام

ـ شما چرا : هم مشخص است لشیدل. را دوست دارد

 گهیبا کارتون د دیدون یم د؟یتا کرد ینجوریبا من ا

 یکه من بتونم با اون آدم ادامه بدم؟ م دینذاشت ییجا

موش و گربه  هیکه سه ماه تمام  یکرد یکار دیدون

از  شتریو ب نمشیکه نب ممسخره راه انداخت یباز ی

کارخونه رو زدم چون هر  دیق دیدون یم. نشکنم نیا

 یعرق از پشت کمرم سر م دمش،ید یبار اونجا م

اون نوار اون  یکه تو هیآدم همون آدم نیخورد که ا

ظالم دفاع  یو از بچه ها دهیهمه ظلم به باباشو شن

 .کرده

چشم . ندینش یاش م یشانیپ یرو دیحم گرید دست

 ـ دالرام تمومش کن: کند یخواهش م نباریباز و ا

 یلرزانش م یلب ها یپشت دستش را رو دالرام

 یوضوح خودش را از دست م  شیصدا. گذارد

 یمن م شه؟یتموم م یـ تمومش کنم همه چ: دهد

 یتونم به رو ینگاه کنم؟ م ریتونم تو صورت ام



 شدیگذشته؟ بابا کاش م یچ نمونیکه ب ارمیخودم ن

 .شدیکاش م. تمومش کرد

اما . دالرام را آرام کند یقیبه طر دیداند با یم دیحم

 دیشا ای اد؟یفر ایاعتراض؟  ؟یمهربان ؟یقیچه طر

گذشت زمان  دیشا. بهتر باشد که بلند شود و برود

 یداند کدام انتخاب بهتر ینم. خودش حالل باشد

ـ : دیگو یم تیسکوت با جد یبعد از کم. است

 ی؟ فکر میهات بگ یکه از دلخور نجایا یاومد

 .یکردم دلتنگ

دارد  دیام ینه ول ایداند روشش جوابگو هست  ینم

دالرام دردمند . مؤثر باشد و دالرامش آرام شود

 هیچرا؟ من فقط اومدم  یـ دلخور: زند یلبخند م

 نیا یچون از هر کس. رمیسوال بپرسم و جواب بگ

 .بودم با ترحم فقط نگام کرده  دهیسوالو پرس

 یدهد و باز م یهم فشار م یرا رو شیها پلک

: خانه کرده اند شیمژه ها نیاشک ب یقطره ها. کند

ـ اومدم بپرسم فقط به جرم قتل و سرقت دادگاه 

 یبشه و برا لیتشک یدادگاه هی شهینم شه؟یم لیتشک



مشخص کنه؟ مثال بگه  یفیتکل هیبده؟  یحکم هیمن 

 دوتونوکنم؟  من هر  کاریچ ریمن بدون تو و ام

 بگذره؟ یبدون شماها قراره چه طور. ندارم

 هیمن  یبرا شهیـ نم: دهد یدستش را نشان م کف

که من  ییجا هیکنن به  دمیحکم خوب بدن و تبع

با عدالت پروندمو  یقاض هی نم؟ینب تونویخال یجا

و چند  ستیب یدختر باباشو برا نیبخونه و بگه ا

راه انداخته که  یبچه باز هیخودش . نهیب یسال نم

 ینمچون  نهیخواد نب یکه خاطرشو م یمرد هی

تونه سر بلند کنه و تو روش نگاه کنه و بپرسه داغ 

 !نهیسنگ یلیدختر جرمش خ نیبابات سرد شد؟ ا

رو  ی شهیخواهد سر خودش را درش یدلش م دیحم

ـ خفه شو، الل شو، بس : به رو بکوبد و هوار بزند

 !یکش یخودتو م یکن، دار

 دانیدالرام م. کند ادهیکند تا افکارش را پ ینم توق

 یانگشت اشاره و شستش را به هم م. دار است

مثل تمام . حد کم توقعم بابا نیـ من در هم: چسباند

خودم  یبرا یقاض هیمن فقط . ساال که بودم نیا



 هیقصاص و  یکلمه  هی. یحکم قطع هیخواستم و 

حکم الزم  نیا نکهیا یبرا دیتاک هی. دییمهر تأ

 . االجراست و متهم حق اعتراض نداره

 پاشو برو -

به . شنود یدالرام نم. دیگو یم دیرا با تهد نیا دیحم

و  ستیب. و چهار سال پر از گفتن است ستیقدر ب

و  ستیبه ب ییدر اوج تنها شیاش ماه پ یسه سالگ

 .بود دهیرس یچهار سالگ

 یلیخ یکه قبال گفت یرفتن مثل اون تموم کن نیـ  ا: 

من سه . کنه یرو درست نم یچیرفتن ه. اثره یب

راه  رمیکه م یاما از هر طرف. رمیماهه که دارم م

خواد بفهمه من دختر  ینم. بنده اون آدم یرفتنمو م

و گرنه . رمیخواد بذاره تو حال خودم بم ینم. دمیحم

که انگار از اول . برم یمن که از خدامه طور

 .نبودم

 ـ پاشو برو : زند یهوار منفس نفس زنان  دیحم



 میشود و تا س یخم م. شود یاز جا بلند م دالرام

نفس . فاصله مشکل ساز نشود نیا جادیبا ا یگوش

 .ندارد

من  یبرا یبابا چون ظاهرا شما هم جواب رمیـ م: 

نگاه ترحم  هیکه مثل بق نهیحداقلش ا یول دیندار

اون سلول  یتو دیرفت یفقط وقت.  دیهم ندار زیبرانگ

 یمنم مثل شما همه چ یکه برا دیفکر کن نیبه ا

ساختن  یچون برا. ندارم یا ندهیمن آ. تموم شده

پدر بودنتو  دیبا. شما رو انکار کنم دیبا ندهیاون آ

 . رمیبگ دهیناد

ـ : زند یاش ضربه م نهیچهار انگشت آزاد به س با

با . خوام یتونم که انکارت کنم و نه م ینه م یول

 یو پدرم م یپدرم یکه کرد ییها یبد یهمه 

 . یمون

 ...رفت بگم  ادمی یـ راست:زند یلبخند م پردرد

با . از خون است یا اچهیکه در یبا چشمان دیحم

بعد  ش،یکه سه ماه پ یمنقلب در حد همان حال یحال



از خواندن حکم در دادگاه داشت منتظر تمام شدن 

 یکه صدا یمثل وقت قایدق. ماند یدالرام م یجمله 

و با  دیشن یبه حکم صادره را م ریاعتراض ام

 یوقت قایدق. شدیم دهیکش یمامور به سمت در خروج

: بسته شده و ناباور لب زده بود شیدر سلول بر رو

 !و پنج سال؟ ستیـ ب

 یم. دنتید ادیمن م یجا الیدان گهید یسه شنبه -

اما اونم مثل من . دونم که اونم به قدر من دلتنگته

فقط  یابراز دلتنگ یقدر پره که احتماال به جااون

داغونه، تمام اعتماد  الیدان. دهینشون م شویدلخور

جا دود شد و  هیکه ذره ذره جمع کرده بود  یبه نفس

 .رفت به هوا

 یکند و بعد آنقدر آرام خداحافظ را م یم یمکث

 .که انگار مثل سالمش گفته نشده دیگو

. کند یبا نگاهش بدرقه اش م دیحم. رود یم دالرام

نگاهش تار است اما باز هم واضح است که دالرام 

 یو م ردیگ یسالن م واریراه رفتن دست به د یبرا

 .رود



 ** 

ساعدش را . شود یجا به جا م یتخت به سخت یرو

سخت دراز  طینه شرا. دهد یچشمانش قرار م یرو

به  شیپا ریز یکه از پتو یبد یو نه بو دنشیکش

لشکر زره  یتواند حمله  یخورد؛ نم یش ممشام

 . پوش را به سرش متوقف کند

که من  ینذاشت ییجا گهیبا کارتون د دیدون یم -

 بتونم با اون آدم ادامه بدم؟

زند و صورتش را از کنار در  یغلط م شیجا در

دل  دیبا قا  یـ چرا دق: دهد یسرش فشار م ریبالشت ز

 ریز نیسر بخوره که بابام زم یهمون آدم یمن برا

 کرده؟ زیباباشو ل یپا

با چشمان بسته، دو دستش  نباریخوابد و ا یم صاف

 یکلمه  هیـ : دهد یقرار م جگاهشیرا دو طرف گ

 نیا نکهیا یبرا دیتأک هی. دییمهر تأ هیقصاص و 

 .حکم الزم االجراست و متهم حق اعتراض نداره



لباسش را در  ی قهی. ندینش یم شیدر جا یعصب

گردنش از . کشد یو با تمام توان م ردیگ یدست م

است  یو االن مهم حرارت دیآ یکشش به درد م نیا

کند  یم یسع. شود یبلند م شیکه از همه جا

 .شود یچرا نم. افکارش را  پس بزند

 ندهیساختن اون آ یچون برا. ندارم یا ندهیـ  من آ: 

 . رمیبگ دهیپدر بودنتو ناد دیبا. شما رو انکار کنم دیبا

. کند یاطرافش را  نگاه م یدرمانده، عصب کالفه،

 .خواهد چکار کند یداند م یخودش هم نم

با . خوام یتونم که انکارت کنم و نه م ینه م یول -

 یو پدرم م یپدرم یکه کرد ییها یبد یهمه 

 . یمون

 یفرو م شیموها انیدو دستش را محکم در م هر

ها  یاهیکه حاال تعدادشان با س ییها یدیسف. کند

با درد  دیشا. کشد یبرابر است را با تمام قدرت م

افکارش  یول ردیگ یدردش م. افکارش دور شوند



هم  لیقبل وک یدفعه  یجمله . کند ینم ینیعقب نش

 .شود یاضافه م

اگر دادگاه سرقت  یکنم ول یـ من تمام تالشمو م: 

 .یحبس ده ساله باش کیمنتظر  دینره با شیخوب پ

 یم. دارد یقدم به جلو بر م. شود یبلند م شیجا از

و پنج  و ده چند  ستیب. چرخد یو به چپ م ستدیا

 شود؟ یم

 یاش سر م ینیب یاز رو یدرشت عرق ی قطره

 . چشمانش در حال ترکاندن حدقه هستند. خورد

که ذره ذره  یداغون،  تمام اعتماد به نفس الیدان -

 .جا دود شد و رفت به هوا هیجمع کرده بود 

 نده،یـ پدر، سبحان، آ: چرخد یدور سرش م اتاق

 ریام... ریام...ریو پنج سال، انکار، ام یس

 هیتک نیرا به زم شیو زانوها ندینش یدو پا م یرو

 یم نیزم یکف هر دو دستش را رو. دهد یم

 . شود یم زانیآو شیشانه ها نیسرش ب. گذارد

 داداش؟ یشد یچ -



 انیاش را در م یهم سلول یبازار یکوچه  یصدا

 ینم یجواب. شنود یهجوم آورده م یتمام صداها

 چیه یبرا ییاکو شدن کلمات در سرش جا. دهد

نگاه . ندینش یمرد مقابلش م. نگذاشته یکار

بسته  کیاندازد و   یبه سالن م  یمحتاطانه ا

 .ردیگ یم دیقرص را به سمت حم

 .دونه بخور هی دنیتا ند. مسکن نیداداش ا ایب-

مرد . کند ینم یحرکت چیه ییایموم کیمثل  دیحم

 یگذارد و تکانش م یاو م یشانه  یدستش را رو

 چته؟ ؟یشنویـ داداش صدامو م: دهد

از شدت عرق  شیموها. کند یآرام سر بلند م دیحم

نگاهش مات به مرد دوخته . دهیچسب یشانیپ یرو

دست او  ریقرص را از ز یمرد بسته . شود یم

ـ بخور برم : شود یکند و از جا بلند م یفرو م

 .یعرق سیخ. ارمیبرات از تو سالن آب ب

 دیدست حم ریقرص ز یبسته . شود یبلند م مرد

دستش را به دور بسته . دهد یدستش را خراش م



قرص را از  کی. کشد یعقب م یکم. کند یقفل م

و پنج سال  یس. کند یمکث م. کشد یم رونیب لیفو

 ...و پنج سال یس! و پنج سال حبس یس! حبس

قرص  یبرا. قرص سوم . مکث یکم. دوم قرص

مرد، تمام  دنیقبل از رس. کند ینم یمکث یبعد یها

 وانیل کیمرد با . زدیر یقرص ها را در دهانش م

 ریرا ز یخال یبسته  دیحم. رسد یآب از راه م

 یبا دست لرزان تمام آب را م. فرستد یم شیپا

اندازد و با صدا زدن  یبه او م یمرد نگاه. خورد

از اتاق خارج  گریها  در سلول د یاز زندان یکی

اش  یخودش را تا تخت بغل دست دیحم. شود یم

دارد و  یتختش بر م یدفتر او را از باال. کشد یم

رخت  ریکند از ز یم یمخف شهیکه هم یخودکار

دفتر در  یهر خط رو. کشد یم رونیبخوابش 

 یخودکار را رو. شود یمقابل چشمانش دوتا م

 دنیچ یتوانش را برا نیآخر. دهد یم رکاغذ فشا

 .گذارد یکلمات م



و  یدار بکش یچوبه  ی هیبود منو تا پا قرار»

گفته بودم آرزو . کنار یپام بزن ریرو از ز یصندل

 یباختم که تو نتون یجور هیمن . ذارمیرو به دلت م

باشه که  ادتی یول رمیمن دارم م. یخوشحال باش

به انکار کردن من  یاجینباشم دالرام احت یوقت

 «.دینه دختر حم. دالرام شهیفقط م.  نداره

سرش را . خورد یانگشتانش سر م یاز ال خودکار

سبحان . بندد یگذارد و آرام چشم م یتخت م یلبه 

 .ها باشد یکینزد نیهم دیشا

سرعتش را . شود یزند و وارد کوچه م یم راهنما

 نیماش یپنجره  یکند و آرنجش را لبه  یکم م

 یروزها نیآخر. هوا خوب است. دهد یقرار م

 قیدالرام عم. دارد یماه بهشتیارد یهوا ز،ییپا

 .ردیگ ینفس م

 گهیبار د هیبه نظرت بهتر نبود تا قبل از دوشنبه -

 دش؟ید یدکتر جودت م



مخاطبش، منتظر . اندازد یبغل م یبه صندل ینگاه

زن مخاطب  نیچند ماه است که ا. به اوست رهیو خ

 نیحضور ا یسخت یاو شده است و دالرام با همه 

 . رفتهیمخاطب را پذ

هم داشتم  یا گهید یمگه چاره ا» یسوال ی جمله

 یرو ذهنش م ادهیاز پ« مخاطب؟  نیا رفتنیجز پذ

با  شبیـ د: دهد یرا م نیگذرد و او جواب نوش

. ستین یاجیاز نظر اون احت. دکتر صحبت کردم

اون ور  مینیادامه بده تا بب دیهمون داروها را فعال با

 !دن یمعالجه اش م یبرا یشنهادیچه پ

از  شتریب دیشا. وزن دارد یکم شنهادیپ ی کلمه

همون »گفت  یبود که م نیتر ا یمنطق دیشا. یکم

آلمان  یدکترها  مینیداروها رو فعال ادامه بده تا بب

 «کنن؟ یم دیجا از درمان قطع ام نیهم مثل هم

کمربندش . کند یجون توقف م زیعز یخانه  یجلو

طبق . شود یم ادهیپ نیکند و از ماش یرا آزاد م

 نیمدت، اول به سراغ صندوق عقب ماش نیعادت ا

هم  یلیچرخ  دار خ یصندل دنیکش رونیب. رود یم



 یسخت هم عادت م یاما کارها ستین یکار راحت

در  نیکند و همزمان نوش یرا باز م یصندل. شوند

 کیرا تا نزد یصندل. کند یرا باز م نیماش عقب

کار  نیمراحل ا قایدق. رود یم شیپ نینوش یپا

 نیخودش را داخل ماش نینوش. داند یرا م یتکرار

گذارد و تا حد  یم دیدست پشت کمر حم. کشد یم

 شهیطبق عادت هم. کند یممکن کمرش را صاف م

 یبدنش، لب به دندان م یوزن او و لخت ینیاز سنگ

 یآورد و لبه  یرا باال م شیدالرام زانو. ردیگ

 یم نیبه کمک نوش شیدست ها. گذارد یم یصندل

 .مدت نیمثل تمام ا. روند

. آورند یجلو م یصندل یاز رو یرا به سخت دیحم

چرخ  یصندل یآوردن و  قرار گرفتنش رو رونیب

نفس نفس  نینوش. قسمت کار است نیدار، سخت تر

درون صورتش را  یزنان با دست آزادش موها

رو  یصندل گهید کمیـ دالرام جان : زند یکنار م

بکش جلو تا مثل اون دفعه پاش محکم نخوره به 

 . یصندل یدسته 



. کند یم دییتنها با تکان سر حرفش را تأ دالرام

دهد غم فقط در  یرا انجام و اجازه م دیکه با یکار

فکر کند  نیکه به ا ستیقرار ن. نگاهش جوالن بدهد

 یمحکم به دسته  دیحم یپا یکه کاش واقعا وقت

و کاش داد  ردیکند؛ درد بگ یبرخورد م یصندل

 . بکند یکاش ناله ا. بزند

 یم دیحم یساق پا ریهر دو دستش را ز دالرام

افتد و او تمام  یدستش م یرو دیوزن حم. اندازد

که  یکند تا حواس خودش را از درد یتالشش را م

. پرت  کند دهیچیکمرش پ یمهره ها ی هیدر ناح

به  دیکشد تا وزن حم یطول م هیفقط چند ثان

از مهره  ریغ یزیو حواسش پرت چ دیایچشمش ن

کنار دست  ،یمردانه ا یدست ها. شود رشکم یها

و کار زمان برشان  ندینش یم دیحم یپا ریاو و ز

 .شود یانجام م هیدر عرض چند ثان

 یصدا. ردیگ یقرار م یصندل یرو دیحم 

دالرام . شود یبلند م ریبا ام نیگرم نوش یاحوالپرس

 یمرتب م دیحم یپاها یدر سکوت ملحفه را رو



گذرد و  یم دیگردن کج حم ینگاهش از رو. کند

نگاه با هر بار  نیا. ندینش ینگاه پردردش م یرو

 یشود و گاه یم یاندازه ناراض نیبه هم ریبودن ام

 یتنها عضو دیحم یچشم ها. سود یدرد بسته م زا

. قبل برقرار است یبه اندازه  تشانیهستند که فعال

بدون  یتمام اعضا یحکم کرده که جا ریانگار تقد

که پسر  ندیبببدنش، فعال باشند تا با چشم  تیفعال

 هیسا. اش شده است یزندگ یسبحان جز انکار نشدن

و  عیساش آنقدر و یزندگ یپسر سبحان رو ی

چشم . قراره جمع شدن ندارد ییگسترده شده که گو

شده است و پسر  گرانیمحتاج د ندیبندد تا نب یم

که فقط  یکی. است گرانیاز همان د یکیسبحان 

سوهان روحش . کند یرا برآورده نم اجاتشیاحت

 . است

دست  یعنی نیخورد و ا یم یاش تکان یصندل

که ماه  ینینوش. قرار گرفته یپشت صندل نینوش

 تیجون شده تا حما زیعز یهاست مهمان خانه 

 .سخت نشان دهد یروزها نیرا در ا شیها



باز  نینوش یرا برا ریو مس ستدیا یعقب م دالرام

کند و با  یم ریباز هم رو به ام نینوش. کند یم

داخل  دییـ بفرما: دهد یخوش ادامه م یهمان رو

 .میدر خدمت باش یقهوه ا ،ییچا هی. ریآقا ام

 یکند و کوتاه تشکر م یخم م یسرش را کم ریام

انگار . اندازد یبه دالرام م ینگاه مردد نینوش. کند

دالرام عکس . از سمت اوست یمنتظر اجازه ا

 یم دیدهد و او  با ترد ینشان نم یالعمل خاص

 یم فیتشر میشدیـ در هر حال خوشحال م: دیگو

 یم وخودش دیینجایبدونه شما ا الیدان. داخل نیآورد

اون روزم ناراحت بود که شما تا دم در . رسونه

 .نیارینم فیاما داخل تشر نیایم

 .بهتر حتما تیموقع هی یتو. ممنونم سرکار خانم-

را به  دیحم یصندل. کند ینم یشتریاصرار ب نینوش

در . رود یاندازد و به سمت در خانه م یراه م

 دیلب حم ریز یناله ها یکند صدا یحس م کهیحال

به گوشش  ندیب یرا م ریکه ام یبه عادت هر بار

 .خورد یم



 کیحضور دو نفره و  کیخلوت،  یکوچه  کی

دست در  ریام. ماند یم یهمچنان خوب باق یهوا

 یکند و قدم زنان به سمت دالرام م یفرو م بیج

مدت هاست که در هم فرو نرفته اند  شیابروها. دیآ

 یم دهیاز قبل به باال کش شتریلبش ب یو گوشه 

 ییها یکیکه دالرام بعد از هر بار نزد فیح. شود

کند تا  یبه سبک امروز دارد؛ سر بلند نم ریام که

ه مدت هاست که عادت کرد.  ندیرا بب راتییتغ نیا

مدت هاست که . کند یبا عطر حضورش رفع دلتنگ

صورت  یدستش، جسارت نکرده تا بلند شود و رو

. داند یرا نم قشیزمان دق. ندیمردانه و زبر او بنش

 ای.  از آن بلق دیشا ایدادگاه  نیاز زمان آخر دیشا

بعد از روز  قایباشد که دق نیدرستش ا دیشا

 مارستانیبا سرعت به ب دیحم یوقت. دیحم یخودکش

داده شده  صیتشخ عیسر یلیمنتقل و فلج کامل او خ

زندان متفق القول و طبق  یپزشک ونیسیکم. بود

 نیا یرا یمحتوا. داده بود یدوماه را یط نیقوان

 :بود



در  یتوانست حت ینم گریکه د  یمرد نیا»

 هیپرداخت د دیمشکل ساز باشد با ق یصورت آزاد

 «شدیکامل، آزاد م ی

 یتن ب یضربات شالق رو نیشک مثل آخر نیا

پدر لمس شده  کی.  نشسته بود الیجان دالرام و دان

هر کدام به . انسان کامل کی ی هیو پرداخت د

خواهر و  نیآخر ا ینفس ها دنیبر یبرا ییتنها

 .بود یبرادر کاف

 یبود که شاک دهیزود از سمت دادگاه خبر رس یلیخ

ور از ذهن د. دهیرا بخش هیپرونده، د یخصوص

به بعد  نجایقرار بود از ا یاصال نبود ول. نبود

 یشاک نیا یچطور سر بلند کنند و به رو

همه  یخصوص یها یشاک. نگاه کنند یخصوص

 !کردند؟ یم یمردانه باز نقدریهم

نداشت اما با همان  یسر بلند کردن توان یبرا الیدان

 ریام یسخت روبه رو یلیافتاده، خ ریسر به ز

سخت بر کلمات مسلط شده بود تا  یلیخ. بود ستادهیا

چندبار  ر؟یبشم ام ونتیمد یـ قراره تا ک: دیبگو



 نیاز ا شتریو منو ب یکن یقراره مردونگ گهید

 شرمنده؟

ـ تو : کوتاه و قاطع داده شده بود شهیمثل هم جوابش

من  یکه برا یقیرف هیتو . یستیکس ن چیه ونیمد

 یباشه خودم گردنتو م نیاز ا ریغ یمون یم قیرف

 .شکنم

 .بود و نفس آزاد کرده بود دهیمردانه خند الیدان

 قیبحث فقط سر رف. نبود الیاو دان... دالرام  اما

کرده بود چون  یدور. بودن و رفاقت کردن نبود

لغاتش  رهیبا هم در دا یو سرافکندگ یخاطرخواه

توانست مثل ماه ها قبل  یچون نم. شد ینم بیترک

فرو کند که رگ  یصورتش را در گردن مرد

گردنش بارها از دست ظلم پدرش، نبض گرفته 

را  تشیتوانست غرور و شخص یدالرام نم.  بود

مرد نگاه کند و  نیو در چشمان ا ردیبگ دهیناد

کرده خودش کرده حساب  یبابام هر کار» : دیبگو

 «منو ازش جدا کن



 یاو نم. کرده بود یاه ها دورتوانست که م ینم

 ینتوانستنش به هر طرف یتوانست اما با همه 

نکرده بود  یاعتراض. بود دهیرا د ریام ده؛یچرخ

. شدیم دهیچیدست دلش پ انیچون  گوش عقلش در م

به حرف عقلش عمل کرده  یادیهم ز نجایدلش تا ا

 یها نبود نیهم. قرار نبود او را بد عادت کند. بود

 ایبود وگرنه که دن اتشیشرط ح ریدر سکوت ام

نگذاشته  یزنده ماندنش باق یبرا یگرید یبهانه 

 .بود

سکوت او را . بود شیپا به پا هیسا کیمثل  ریام

 ی وهیش ینکرده اما ذره ا یاعتراض. بود دهید

 نیبه ا دیبا. نگرفته بود شیکردن را در پ یدور

دختر  نیا. نبود الیاو دان. داد یدختر زمان م

 نیکه ا یدختر. بند زدنش زمان بر بود. شکسته بود

 یلیاش خ یزندگ انیاش در م یخال یروزها جا

مدت ها در  ش،یخورد و نفس ها یبه چشم م ادیز

 شیدست ها. دلتنگ بود ریام.بود چدهینپ شینفس ها



در  یدختر حت نیبه دور ا دنیچیو پ ینافرمان یبرا

 . کوچه آماده باش بودند نیا انیم

و تک و توک  چدیپ یکوچه م انیدر م یزییپا باد

. کند یمانده را جا به جا م یزرد باق یبرگ ها

 یگرفته م یصورتش به باز یدالرام رو یموها

فقط چند سانت تا . رود یباال م ریدست ام. شود

مدت هاست از  شیدست ها.لمس تارها فاصله دارد

در  ریام یدست ها. کند یتارها درد م نیا یدور

 کیفقط . دالرام به تخت بسته شده اند یاجبار پکم

. کشد یفاصله و باز دالرام است که عقب م هیثان

 یدالرام بدون آنکه کم. ماند یدر هوا م ریدست ام

قرار  نیکه با زم یانصاف خرج کند با همان سر

 یپا م کی یرو. دارد یداد دارد به عقب قدم بر م

 یم ندلبخ ریام. رود یمت خانه مچرخد و به س

را  ریعطر ام. کند یدالرام نفسش را حبس م. زند

. شان کند رهیذخ دیبا. دارد ازیساعت ها ن یبرا

. بندد یشود و در را محکم م یخانه م اطیوارد ح



کند و  یسر به آسمان بلند م. دهد یم هیبه در تک

 :کند یآرزو را آرزو م نیباز هم ا. بندد یچشم م

کاش استاد . بودمت دهید گهید یجا هیکاش -

. کردم یتصادف م نتیکاش با ماش ،یدانشگاهم بود

بود و من شاگرد خنگ تمام درس  هیکاش پسر همسا

 .ها

گذارد و نفسش را  یاش م ینیب یدستش را رو کف

 یباز هم به خودش بر م ریام یبو. کند یآزاد م

 .گردد

تنها . ماند یم رهیخ اطیتنها چند لحظه به در ح ریام

لبش به باال  یبرد تا گوشه  یزمان م هیچند ثان

ـ زمان : جمالت را نجوا کند نیشود و بعد ا دهیکش

 .بسه گهیدادن د

کشد و به  یشانه باال م یکوله اش را تا رو  دالرام

 .کند یاضافه م پشیسرعت تا

هم  ترایبه م. گهید نهیهم دیجد یبابا خونه  خب»

 «.وازمشو نو کنهحق بده دوست داره ل



 .دیآ یم ییطبق معمول پر ازغلط امال جوابش

صبر کن  دیبا یداشتن که هق داره منته هق»

 سیرو به راه باشه بعد بره سرو کمیاوضاع منم 

اون  یهر چ ستیقرارم ن. نهیبب یچوب آنچان

 «.خواست من بگم چشم

اندازد و  یم ابانیبه خ ینگاه. کند یم ینچ دالرام

 شیکه در مقابل پا یشخص نیبه سمت ماش یقدم

 :شود یخم م یکم. دارد ینگه داشته بر م

 دربست؟ اورانیآقا ن-

. افتد یاندازد و به راه م یسرش را باال م مرد

باز هم به . گردد یدالرام ناچار باز به عقب بر م

 .دیجد امیدو پ. کند ینگاه م الیدان یصفحه 

 «؟ینموند ششیکارخونه موند ؟ پ ایبرد گمیم»

 «نکنه تناست باز سردردش دردسر ساز بشه؟»-

 .کند یم پیزند و تا یم یلبخند دالرام

 «.کارخونه بود سایپر. ستیهم تنها ن یلیخ نه»



تو کارخونه است  یادیز دایخانم جد سایپر نیا»

 «!ها

 یجمله اش م یشکلک بدجنس در انتها کی و

کند  یفکر م سایپر یبودن ها نیدالرام به ا. گذارد

مثل  گریکه د ییایبرد. ایبرد یتفاوت یو به تمام ب

 یخوش یندارد اما رو یاعتراض سایقبل به بودن پر

که ماه هاست با  ییایبرد. دهد یهم نشان نم

 ستماه ها. است ریعوارض بعد از کما رفتنش درگ

 نیدالرام به ا. کم حرف شده و در خودش فرو رفته

ار است ته قصه داند قر یکند که واقعا نم یفکر م

به  دنشانیاصال بهم رس. دو به کجا برسد نیا ی

 .نه ایمنفعت است 

در  ینیماش. شود یآماده م پیتا یبرا انگشتش

 یبه تاکس یدالرام نگاه. دارد ینگه م شیمقابل پا

راننده  یاندازد و بدون آنکه به چهره  یمقابلش م

 :دیگو ینگاه کند کوتاه م

 دربست؟ اورانین-



 نکهیقبل از ا. شود یباز م شیبرا نیعقب ماش در

 بیاکشن عج یر نیکند و به ا دایذهنش وقت پ

و حواس پرتش پرت  دیآ یم یدیجد امیپ. بپردازد

 .ستیدست بردار ن الیدان. شود یتر م

 «؟یحرف زد نیتو هم با نوش یراست»

 نیبله با نوش. چرخاند یرا به سمت پنجره م سرش

 یآب ختنیر یآلمان هم برا یدکترها. حرف زده بود

تا آخر  دیحم. دستشان متفق القول بودند یرو یپاک

 .ها و آن چرخ است یناتوان ریعمر اس

پشت  ینا آشنا ریتوجهش به مس یلحظه ا یبرا

بدون آنکه به راننده . شود یجلب م نیماش ی شهیش

 یم شهینگاه کند؛ انگشت اشاره اش را به سمت ش

ـ آقا اشتباه : دیگو یو با سرعت و متعجب م ردیگ

 .نداره اورانیبه ن یربط چیه ریمس نیا د؟یر ینم

بچه تهرون که راه  هیمسافرم . ستین یمشکل-

 .تهرانو خوب بلده یدروها



 دنیچرخ یشود اما سرش برا یدالرام حبس م نفس

 مین دنیبا د. دهد یبه سمت او وقت را از دست نم

 یاشتباه م. شود یگرم متنش سرد و  ر،یرخ ام

. اش نشده خود خودش شده هیمرد سا نیکرده که ا

ها هم با غروب آفتاب دست از سر  هیوگرنه سا

آنقدر ناباور به  شیلب ها. دارند یصاحبشان بر م

به گوش خودش هم  ریام یخورند که واژه  یهم م

 :دیگو یبا آرامش و واضح م ریاما ام. خورد ینم

شرطو کوچه پس کوچه  یبردقرار بود اگر تو -

و حاال  یاما تو نبرد. یشهرتو نشون من بد یها

 یاشتباه م رویکه من دارم مس یخودت مقصر

 .رمیم

ها را آشنا نشان  ابانیحاال خ ن،یماش یجلو ی شهیش

 یم یمنته ریام یکه به خانه  ییها ابانیخ. دهد یم

 .شود

لرزد و نگاهش،  یقلب دالرام م یها کنگره

چه . کند یو رو م ریرخ را ز مین نیا صانه،یحر

داده که  دانیفاصله و سبک نشستن م نیخوب که ا



انداختن، عطرش را  ریبار بدون سر به ز نیا

 .کند رهیذخ

کشد و بعد  یدو انگشتش را به دور دهانش م ریام

چهره اش متفکر . دارد یچانه اش ثابت نگه م یرو

 :است

 ستین یقمنط دمیفکر کردم د یمن بردم و هر چ-

هر چند اگر بازنده .که برنده به قرارش پابند نباشه

 .باشه ایدن یمعرفتا یته ب
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