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  # خوبِبد  

# المعیشقایق  

تیموری ویدا: ای حرفه مشاور   

هشت و نود و سیصد و هزار بهشتاردی  

 

 کامال اسمی، تشابه گونه هر و باشند می ساختگی اسامی، تمامی

ست اتفاقی  

_ _ _ _ _ _ _ _                                          

 

اول فصل/ اول بخش  

 

 

 



 

 

_ کنید؟ معرفی رو خودتون ممکنه ! 

 تکیه به را پشتش کشید؛ عقب را اش تنه و انداخت پا روی پا

پرسید و داد تکیه صندلی چرمیِ گاه : 

_  کشیدم رو دادنش جواب زحمت که سوالی همه اون یعنی

بوده؟ الکی ! 

آمد باال بلشمقا مرد سرِ : 

_ شدین؟ کار این متقاضی و دارین مشکلی کشیدن زحمت با  

گرفت بازی به را بودند زده بیرون طرف هر از که موهایی : 

_  و اومدم پیش روز چند من فقط نه؛ که معلومه! خب نه...اوومم

 و اومدم و باهام گرفتن تماس دیروز کردم؛ پر برگه تا ششصد

گفتن امروز ازب. کردم پر هم دیگه تای هزار ... 

شد قطع صحبتش : 



_  کل آین؟ می بر کار پس از ضعیف، ریاضیِ این با مطمئنین

. نیست بیشتر برگه پنج جمعاً و منه مقابل اینجا شما اطالعات

 و هزار شد که گرفتین نظر در اغراق از مقیاسی چه با رو پنج

 !ششصد؟

پرسید و خندید : 

_ شمایین؟ اینجا رئیس ! 

_ بود؟ نم سوال جواب این ! 

داد جواب و کرد حفظ را لبخندش : 

_ کنم  ۳۲۰ در ضرب رو چیز همه دارم عادت . 

انداخت اش خنده به مجدداً مرد جواب : 

_ ندارین؟ عادتی چنین که حقوقتون مورد در جسارتاً ! 

گفت و کشید دهان به را زیرینش لب : 

_ نه باشین رئیس شما اگر ! 

 لبخند با را  شده یزر نگاه این جواب شد؛ دقیق و ریز مرد نگاه

شنید و داد : 



_  که نوشتین اینجا. ندیدم مرتبط کاری ی سابقه تون رزومه تو

 قطع علت اما بودین، بیمه دفتر در کار مشغول سال، سه

نکردید ذکر رو همکاری . 

کرد بازی هایش لب با هم باز : 

_ شه می استفاده سوء ازم داره کردم می حس آخریا اون . 

_ ای؟ هاستفاد سوء جور چه ! 

گفت و کرد کم را روشنش و پهن ابروهای ی فاصله : 

_ بود خانم فرما کار ! 

شد ریز مجددا مرد چشمان : 

_ پرسیدم؟ رو فرماتون کار جنسیت من ! 

انداخت باال ای شانه : 

_  استفاده سوء آدم از انگار که کرد القا جوری یه سوالتون آخه

شده جنسی ! 

داد ادامه و کرد نگاه مرد ی رفته باال ابروهای به : 



_ کم درآمدِ و زیاد کارِ فعالیتی؛ ی سوءاستفاده ! 

_ کردن نمی ۳۲۰ در ضربِ رو حقوقتون گویا پس ! 

 :خندید

 !تقریباً_

زد ورق را مقابلش های فرم مرد : 

_ دارین؟ آشنایی چقدر ما کارِ با ! 

گرفت بازی به را بلوندش موهای از ای دسته : 

_  می وارد پزشکی میزهای چیز دونم، می که جایی تا...خب

 !کنید

کرد اصالح مرد : 

_ پزشکی تجهیزاتِ ! 

 :خندید

_ پزشکی تجهیزاتِ...بله آه ! 

انداخت دستش مرد : 



_ ندارید آشنایی ما کارِ با هم اسم حدِ در گویا . 

گفت و بخشید صدایش به ای کالفه لحنِ : 

_  می و اومدم منشی آگهیِ برای من! گیرین می سخت چقدر

 احسن نحوِ به رو کارم زمینه این تو که مبد اطمینان بهتون تونم

کنم وارد تجهیزات نیست قرار که من. دم می انجام ... 

_ باشین معاون منشیِ قراره ! 

پرسید و کرد کج را سرش : 

_ معاونین؟ شما ! 

_ باشم؟ من دارین دوست ! 

داد تکان سری : 

_  شاید ببینم؛ هم رو معاونتون باید نباشین، اگر! اینه ترجیحم

کرد تغییر نظرم ! 
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رود می پیش خواهد می که طور آن مصاحبه که بود مطمئن . 

پرسید مرد : 

_ چیه؟ قُوتتون و ضعف نقاطِ خودتون نظرِ از  

 روی را پایش دو هر کرد؛ بلند راست پایِ روی از را چپ پایِ

گفت جواب در و جلو به شد متمایل کمی گذاشت، زمین : 

_  پسِ از که بگم اطمینان با تونم می دارم؛ زیاد که قوت ی نقطه

 اون و بشم آشنا کار با کوتاه مدتِ یه کافیه. آم برمی کاری هر

 ازم خطایی هیچ که کنم مطمئنتون تونم می که ست موقع

دید نخواهید . 

 در و بگیرم مرخصی که آد می پیش کم هستم؛ وقت سرِ همیشه

 ...ضمن

شد قطع صحبتش : 



_  ی حیطه راستای در قوتتون نقاط تون گفته طبقِ پس

اما و تونهکاری ... 

کرد تکمیل را  مرد یجمله : 

_  هم من نیست، ضعف نقطه بدون کسی هیچ که جایی اون از

 بدی   ضعفِ نقطه اتفاقاً و نیستم مستثنی قائده این از متاسفانه

دارم هم . 

_ چیه؟ اون و  

 و انداخت مرد صورت به دقیقی نگاه کرد، جمع را هایش لب

 :گفت

_  و چشم قضا از که اسلیم، و بلند قد مردهای برابر در متاسفانه

 دارند، لباس انتخاب تو هم خوبی ی سلیقه و هستند مشکی ابرو

بشم عاشق ممکنه و کنم می عمل ضعیف بسیار ! 

 ندهد دست از را کنششوا تا نداشت بر مرد صورت از را نگاهش

بود زیرکانه زیادی گرفت، که جوابی و : 



_  لباس بد و مو بدون کوتاه، قد ما معاون که اونجایی از خب

ده نمی دستتون کار ضعفتون نقطه وقت هیچ هستند . 

گفت و خندید صدا با : 

_ نرفتن خودتون به برادرتون متاسفانه پس ! 

شد کم مرد، ابروهای ی فاصله : 

_ هستن؟ برادرم معاون که اشتیند خبر کجا از ! 

گفت فوراً و دادن جواب برای نکرد فکر : 

_  نمی مصاحبه برای بسته چشم ببینم نیرویی درخواست هر من

کنم می تحقیق حتماً قبلش. که رم  . 

_ بدونم رو تحقیقاتتون ی نتیجه که شم می خوشحال قطعا . 

 نهایتاًو گرفت بازی به را هایش لب کرد؛ باد را هایش لپ از یکی

 :گفت

_  امر ظواهر از. برادرتونه و شما برای اینجا که شدم متوجه خب

 سِمَتی یه باید هم برادرتون پس رئیسین؛ شما پیداست که هم



 جز کسی به رو معاون سِمَتِ نگین. شرکت این تو باشه داشته

شم می ناامید ازتون که دادین برادرتون ! 

 حسِ از خالی صورتِ به و فرستاد بیرون به محسوس نا را نفسش

گفت و خندید هوا بی و کرد نگاه مرد : 

_  متوجهش که مونده هنوز! پژوهان آقای هوشم با خیلی من

  .بشین

_ همینطوره حتماً بله ! 

زد ای احمقانه لبخند و گرفت نادیده را مرد آمیز تمسخر لحن . 

_  زبان به و هستین مسلط انگلیسی زبان به که نوشتین اینجا

 هوشتون سطح حد در هم زبانتون سطح جسارتاً آشنا؛ آلمانی

 !هست؟

داد جواب انگلیسی به و کشید عمیقی نفس : 

_give it a shot! ( کن امتحان ) 
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فرستاد باال را ابروهایش مرد : 

- اینطور که ! 

 بلندش گردنبندِ با بازی مشغول را خودش و دبر پایین را سرش

شنید و داد نشان : 

_  می چطور رو نشده بینی پیش شرایط با تطابقتون قدرت

  دونین؟

داد جواب و کرد فکر آورد، باال را سرش : 

-  بده؟ نامناسب جواب ها سوال مدل این به که هست هم کسی

 می که شرایطی همون و عمل تو که چیزیه قضیه این مسلما

 عالیه؛ بگم تونم می باشه، حرف به اگر شه؛ می مشخص فرمایین

کنید باز رو شرایط کهاین مگر !  



-  داشته رفتاری مشکالت ممکنه کنید، کار براش قراره که کسی

ندارید؟ قضیه این با مشکلی شما باشه؛  

 :پرسید

_ مثالً؟ مشکالتی چطور  

_ بزنه داد ممکنه. شه می عصبی زود ... 

گفت وابدرج و زد لبخندی : 

_ جذابن خیلی عصبی مردهای ! 

_ طور این که ! 

پرسید و انداخت ساعتش به نگاهی : 

_ کشه؟ می طول مون مصاحبه دیگه چقدر  

_ مگه؟ چطور  

گفت و کشید را لحنش : 

_ برسم بهش باید که دارم هم ای دیگه ی مصاحبه من . 

گفت نهایتاً و گذراند نظر از را ها برگه تمام  : 



_  هاتون فرم داخل اطالعات مابقی و ندارم ای دیگه سوال

 گرفتن نظر در با رو درخواستی حقوق اینکه فقط. هست

یا نوشتین عادتتون ... 

  نشسته، وضعیت همان در که حالی در و برداشت را کیفش

گفت کرد، می تنظیم شانه روی را بندش : 

_ آییم می کنار باهم نباشید؛ نگران . 

 و شد بلند جایش زا همزمان و گفت زیرلب ای "اجازه با" و

 .ایستاد

_  می تماس باهاتون حتماً کردیم، انتخاب کار برای رو شما اگر

بیارین تشریف کاری قرارداد عقد برای که گیریم . 

زد لبخندی : 

_  از باشم، نشده کاری مشغول موقع اون تا اگر. عالی هم خیلی

شم می خوشحال قطعاً شما با همکاری . 

*** 
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دوم فصل  

 

 

 

 

 

 راستش دست کرد؛ باز را بلوزش باالیی یدکمه دو چپ دست با

 ثابت خالفش که آن مگر بود سیگار درگیر اوقات بیشتر در

 در و برد گردنش سمت به را آزادش دست انگشتان. شدمی

 محتوای به شد خیره و گرفت ارشسیگ از عمیقی کام حال همان

 کسب هیچ بدون در لحظه، همان و میز روی لیوان رنگبی

 داد؛ رو به رو به و برداشت لیوان از را نگاهش. شد باز ایاجازه

 وارد تازه مورد در حدسش و دید شدن نزدیک حال در را باربد



 باربد فقط خواست؛نمی زدن حدس که البته شد؛ تبدیل یقین به

شدمی وارد شکل این به که بود !  

کرد خفه سیگاری جا در را سیگار : 

_ بزنی؟ در نباید کنم؛می غلطی یه اینجا دارم من شاید ! 

 پیش، ساعت یک تا که صندلی همان روی شد ولو اما باربد

 و بودند نشسته رویش نهایی یمصاحبه برای کار متقاضیان

 :گفت

_  برای باز، درِ کنه؛ قفل هم رو در باید کنه،می غلط که آدمی

تو بری ازش باید بازه که دری هر. شدنه داخل .  

 ها لب بین و کشید بیرون فلزی ی جعبه داخل از دیگری سیگار

 ای لحظه سکوت فندکش، شدن روشن صدای داشت؛ نگهش

پرسید باربد. شکست را اتاق : 

_ شده؟ چی ! 

 پکش اولین از بعد را جوابش. بود ها مصاحبه ی نتیجه منظورش

 :داد



_ خورد می دردمون به فقط آخری همین .  

پرسید را اش تخصصی سوال باربد : 

_ بود؟ خوشگل ! 

گفت جوابش در و بلعید را دود از زیادی حجم : 

_ هستن مهم و دقیق زیادی فیلترهات . 

خندید باربد : 

_ بود؟ شکلی چه حاال ! 

داد جواب حوصله بی : 

_  ریخته مو قدر اون. بود شکلش نکردم دقت که چیزی تنها به

داد تشخیص رو صورتش شد نمی اصالً که اطرافش و دور بود . 

 نگاهی بود، میز روی مقابلش هنوز که ای شده پر های فرم به

گفت و انداخت : 

_  توجیهش کار برای خودت بگیرن؛ تماس باهاش فردا گم می

بره کن ردش آد،نمی کارمون به دیدی اگر. کن . 



داد امهاد و باربد سَمتِ به گرفت را فرم : 

_  رو الزم مدارک بگه بگیره، تماس باهاش فردا بگو نظری؛ به بده

بده انجام رو کارها مابقی و بیاره .. 

 و انداخت نگاهی گذرا گرفت؛ را هافرم و کرد دراز دست باربد

 :گفت

_ قشنگه شفامیلی و اسم ! 

پرسید حوصلهبی : 

_ مگه؟ هست چی  

_ فرادیب نگار ! 

 لحن با و فشرد را اشبینی یتیغه اشاره و شست انگشت دو با

گفت آمیزی تمسخر : 

_  چشم و بلند قد مردهای رو دختره، که خصوصاً باشه؛ مبارکت

داره کراش مشکی ابرو و .  

خندید باربد : 

_ جنسه اصل پس ! 



شد جدی : 

_ ندی گاف که بپا اما نیست هاوادی این تو دختره ! 

 کردن پرت با و کرد روشن رو خودش مخصوص سیگار باربد

گفت مقابلش، میز روی هافرم : 

_ یمناقصه تاریخ  *Vitmed شد مشخص . 

گفت سوالی و کرد خاموش را رسیده انتها به سیگار : 

 !خب؟_

_  گفتم نظری به. ماه همین هشتم و بیست خودمون، تاریخ به

داری؟ براش ایبرنامه چه. کنه رزرو بلیت  

 کرد مزه را شانوشیدنی از کمی برد، هایشلب سمت به را لیوان

داد جواب شده جمع صورتی با و : 

_  اما بردنش برای مشتاقیم و مصر خیلی که دیممی نشون

بریمنمی که اینه واقعیت . 

 چرا؟_

_ ببریم که خوایمنمی چون ! 



 چرا؟_

شد کالفه : 

_ باشه؟ خونه امشب مراسم برای مون یکی نبود قرار مگه  

فرستاد بیرون را سیگارش حجیم دود باربد :  

- باشم من نفر یه اون نبود قرار اما بود؛ قرار راچ . 

 لحنِ همان با کوتاه، مکثی از بعد و فشرد هم روی را هایشلب

گفت فردش به منحصر : 

_ ریمی تو کنم؛می مشخص االن من خب ! 

داد ادامه و پراند لب زیر  فحشی باربد : 

_ ایهعادالنه کار تقسیم جانت؛ اال سراغ ریمی توام و .  

دادشن جوابی . 

***** 

*vitmed: پزشکی تجهیزات ی کننده تولید شرکت نام  
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 نزدیک حال در را اش مهی مامان و برداشت سرش از را روسری

شنید و دید شدن : 

_ اومدی دیر. نباشی خسته . 

گفت و کاشت مهین ی گونه روی ای بوسه : 

_ . رفتم می جایی چند باید هم امروز. برم قربونت بود ترافیک

کشید طول کارم بیشتر یکم . 

 سمت به پدرش صدای و گرفت را اش روسری و کیف مهین

کشاندش پذیرایی : 



_ اومد؟ آذین  

 مانده ردش هنوز داد می احتمال که لبی رژ هایش، لب مکیدن با

رفت پذیرایی سمت به و کرد کمرنگ را باشد . 

_ اومدم. بابا بله . 

 در و داد سالم و رفت نزدیکش. بود تلویزیون مقابل پدرش

شنید جواب : 

_ نیا دیر ! 

داد تکان سری : 

 .چشم_

_   از موقع این. کنن تعطیلت زودتر یکم که بگو کارت محل به

خونه نیا شب . 

گفت فقط : 

 .چشم_

داد نجاتش و آمد مهین و : 



_ بکشم امش برات بریم . 

زد غر پدرش : 

_ شب نصفه نه. خورد هفت ساعت باید رو شام ! 

 :گفت

_ شماست با حق . 

داد جواب مهین و : 

_  باید فقط رسیده راه از کوفته و خسته. نادر رو ام بچه کشتی

 وگرنه مادر بریم بیا کنه؟ "چشم چشم" و تو روی به رو وایسه

داره موعظه و پند صبح خود تا پدرت . 

 به و زد ای دهنده آرامش لبخند پدرش، های اخم جواب در

 آشپزخانه از شده بلند خوش بوی. افتاد راه مهین دنبال

 خورد به اضطراب قدر آن امروز کرد؛ می تحریک را اشتهایش

 غذایی های وعده برای نداشت جایی دیگر که بود داده جانش

 .اش

گفت مهین. بود آماده آشپزخانه میز : 



بکشم رو برنج تا بشین . 

 و زعفرانی برنج برگشت، وقتی و رفت هایش دست شستن برای

 فوراً. بودند بخشیده جان میز به لعاب، و رنگ خوش خورش

شنید و شد غذایش مشغول. کرد پر را بشقابش مهین و نشست : 

_ بود؟ خوب کار سر بود؟ خوب دانشگاه خبر؟ چه  

گفت فقط پر، نیمه دهانی با : 

_ بود خوب . 

 پیش داخل برنج کفگیری که کرد اهنگ اش مهی مامان به و

بود خوردن درحال تند و تند و کشیده دستی . 

 و کارش از بکشد دست که شد باعث نادر ویلچر حرکت صدای

کند تمیز را دهانش دور . 

 وقتی بود مهین خورده نیمه دستی پیش محتوای روی نادر نگاه

 :گفت

_ کنی می. رعایت رو دکترت رژیم اینطوری پس ! 

ردک اخم مهین : 



_ . نکردم که جرم! آدم؟ سر باالی شی می ظاهر جن مثل چرا

نداره عیبی که قاشق یه. خوردم غذا قاشق یه کشید دلم . 

 نمی را نادر و مهین ی افتاده پیش های بحث همین شب یک

برد نمی خوابش شنید، . 

پرسید نادر از و انداخت نگاهی مادرش آلود قهر صورت به : 

_ بابا؟ داشتین کاری ! 

 لیوان. داد حرکت یخچال سمت به را ویلچرش توجه، بی اما نادر

 دامن خشمش آتش آشپزخانه، از خروج هنگام و کرد پر را آبش

گرفت هم را آذین :  

_  مثل بشه ات آینده خوای نمی اگه البته. بخور غذا آروم یکم

جانت مهی مامان . 

آمد در خجالتش از خوب داد، که جوابی با مهین و نگفت چیزی : 

_ ترم سالم تو از باشه چی هر . 

 

* 
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 و سر که بود میزش روی های برگه زدن امضاء و مطالعه مشغول

پرسید نرسیده، هنوز و شد پیدا باربد ی کله : 

_  نظری با داره که ست دهبلون مو همین فر، ادیب دختره این

کنه؟ می صحبت  

 قرار راستش سمت که مانیتوری سمت به چرخاند را سرش

گفت باربد درجواب و کرد بزرگ را نظری اتاق تصویر داشت، : 



 !بله_

_ شده؟ چی پکری؟ چرا  

شنید و نداد را جوابش : 

_  خزعبالت به و نشسته ساعت چهار دیشب که اونی

باشی شارژ شارژِ باید االن هک تو. منم داده گوش خواستگارها . 

 را سرش  کرد، ستون میز روی را دستانش باربد و نگفت چیزی

پرسید و آورد نزدیک : 

_ کنه؟ راضیت نتونسته دیشب خانمت اِال نکنه ! 

دوخت باربد به را اش برزخی نگاه و کرد بلند را سرش باالخره : 

_ کارت پی برو ! 

 می تفریح بحث، این کشیدن پیش از باربد که رسید نظرش به

گفت شیطنت با که خصوصاً. کند : 

_ . دیگه شهمی همین کنیدمی استفاده شریکی زن یه از وقتی

 پس رو یکی اون و بده ترجیح رو نفرتون یه که طبیعیه خیلی

 .بزنه



داد ادامه باربد و کرد نگاهش فقط فشرده هم روی هایلب با : 

_  اصفهان ی شعبه به سرکشی برای که پیش یهفته شنبهپنج

سعید مهمونی تو بودی، رفته ... 

گفت آمرانه و کالفه : 

 !خب_

مطلب اصل سر برود باربد که شد باعث همین و : 

_  هم بهروز. گشتمی بهروز اطراف و دور خیلی مهمونی اون تو

نبود تمایلبی همچین . 

. بود افتاده نظری داخلی یشماره خورد؛ زنگ میزش روی تلفن

شنید و داد جواب : 

_  تکمیل. کردم چک رو فرادیب خانم مدارک پژوهان، نابج

 مشکلی و کردم اوکی باهاشون هم رو قرارداد بندهای. هستن

خواستممی. نیست ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_ من پیش بفرستینش ! 



 :شنید

_ چشم بله . 

 اتاق وارد نظری همراه به دختر دیگر، یدقیقه یک از کمتر و

  .شد

پرسید دختر سالم جواب در و کرد مرخص را نظری : 

_ نرسیدید؟ توافق به دیگه های شرکت با که احیاناً  

 بلند اش گوشی روی از را باربد سر و خندید جواب در اما دختر

گفت و کرد : 

_ بگیره تماس اول که بود کسی با اولویت . 

 و گرفت شال از را نگاهش. زد می را چشمش رنگ نارنجی شال

گفت تنها و داد اش یخی لنزهای به : 

 !بله_

داد ادامه و کرد اشاره باربد به و : 

_  توضیح بهتون رو وظایفتون شرکت، معاون پژوهان باربد آقای

دن می . 



پرسید گشادش گَلِ لبخند با دختر : 

_ کردین؟ عوض حال به تا دیروز از رو معاونتون ! 

داد جواب و شد منظورش متوجه : 

 .خیر_

-  ریزش ضد و دق افزایش داروی چه بگین شم می ممنون پس

خوردن مویی ! 

 از بعد و فشرد را هایش لب طرف دو میانی، و شست انگشت با

گفت باربد به اشاره با  طوالنی، سکوتی : 

_ نداریم کاری هم با دیگه شما و من. بپرسین خودشون از ! 

کرد کج را سرش دختر : 

_ که شد حیف ! 

کرد می نگاه تفریح با باربد .  

 به مختص لحن با و برد پایین دختر پای تا سر از را نگاهش

گفت خودش : 



_ شد حیف واقعاً. بله . 

برود زودتر که کرد اشاره باربد به و ! 

***** 
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 داد جواب را فرید تماس و بست را پزشکی انفورماتیک ی جزوه

نیدش و : 

_ آذین؟ کجایی ! 



گفت آرامی به : 

_ شده؟ چیزی ام؛ خونه کتاب ! 

_ کنی؟ صحبت تونی می ! 

کرد نگاه اطرافش و دور به : 

_  بیام گفتم و دارم وقت ساعتی دو یکی دیدم. نیست کسی آره

دیگه ندارم زندگی. بخونم درس کم یه . 

_  تحمل یکم باید فقط. برم قربونت چیز همه شه می درست

 !کنی

کرد فوت بیرون به را نفسش : 

_  کاری. بشه حل مشکالت ی همه من تحمل یکم با امیدوارم

 داشت؟

پرسید فرید : 

-  کی به رو بودی کرده کالیبره که هایی الکتروشوک لیست

دادی؟ تحویل   

زد ورق هوا بی را اش جزوه : 



_ خانیقاسم به دادمش پیش ی هفته . 

 مطمئنی؟_

گفت و کرد نگاه اش مچی ساعت به : 

 !بله_

بود شخصی فرید، بعدی سوالِ : 

_ ببینمت؟ کی  

داد جواب ناامید : 

_ خونه برگردم فوراً باید هم اون از بعد. کارم سر که شب تا . 

_ بردی؟ ماشین  

داد جواب : 

_ بگیرم آژانس باید نه، !  

_  می صحبت یکم هم رسونمت؛ می هم. دنبالت آم می خودم

 .کنیم

شنید و کرد موافقت : 



_  در جلوی بیا موقع همون! پیشتم دیگه ساعت نیم تا احتماالً

 !ورودی

 "  در که ای صفحه به برگرداند را جزوه دوباره و گفت ای"باشه

 را صفحه این های خط بار ده از بیشتر. بود اش مطالعه حال

 کتابخانه و جمع را وسایلش. نبود کار در فهمیدنی اما بود خوانده

 رفت پایین را دانشکده ساختمان طبقات. کرد ترک را خلوت ی

رساند حیاط انتهای بهداشتی سرویس به را خودش و .  

 زندگی روزها این انداخت؛ نگاهی روحش بی صورت به آینه در

 دیگر طرف از کار، و ها درس فشار طرف یک از بود؛ شده سخت

 تمام های دادن گیر و غرغر و مادرش و پدر های مرافعه و دعوا

 یک و هزار و فردا های مهبرنا فکر آن، بر عالوه نادر، نشدنی

 گذشته راحتی به زندگی که داد نمی اجازه دیگر، ذهنی فشار

 .باشد

 چهره به تا کشید بیرون آرایش لوازم قلم چند کوچکش؛ کیف از

 ترش خسته کار محل فکر و بود خسته ببخشد؛ روح و رنگ اش

کرد می هم . 



 از تربیش و بود ایستاده دانشگاه ورودی در مقابل ساعت، نیم سر

 سر فرید باصدای که بود نگذشته انتظارش از دقیقه سه دو

 :چرخاند

_ نیست جا جلوتر؛ بیا آذین . 

 شروع  حرکتش، جهت در و کرد دنبال را فرید ماشین نگاهش با

 رساندنش بلند، های قدم و شد متوقف ماشین. زدن قدم به کرد

 فرید، سوالِ و لبخند درجوابِ و نشست. ماشینش و فرید به

فتگ : 

_ خوبی؟ تو ممنون؛  

 به داد تکیه را سرش و شنید را فرید جواب کرد؛ حرکت ماشین

شد خیره رو به رو به و صندلی گاه تکیه . 

_ داری؟ وقت چقدر دقیقاً  

داد جواب : 

_ باشم سرکار باید دیگه ساعت نیم. هیچی تقریباً . 



 و گرفت را پایش روی شده رها دست آمد، نزدیک فرید دست

 :گفت

_ شه می درست برم؛ قربونت . 

کرد تکرار حال این با نبود، امیدوار فرید ی اندازه به : 

_ شه می درست ! 

***** 
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 تلفنش ی صفحه به و تکاند سیگاری جا در را سیگارش خاکستر

 نگاهی شد، می خاموش و روشن پی، در پی بارِ سومین برای که



 تکیه و کرد نزدیک هایش لب به را سیگار تفاوت، بی و انداخت

صندلی بلند گاهِ تکیه به داد ! 

 دست. خورد زنگ بار چهارمین برای اش گوشی بعد، یثانیه چند

نام به شد خیره. داشت برش و برد  Ela قطع از قبل بار این و 

داد جواب را سمج تماسِ شدن، : 

 بله؟_

_ دی؟ نمی جواب چرا پس ! 

کرد درز بیرون به کلماتش با همراه  دود : 

 .شرکتم_

_ بدی؟ جواب نباید شرکتی وقتی ! 

کرد خاموش را سیگار : 

 !چرا_

شد عصبانی خط، پشت صدای : 

_ هومن نزن حرف تلگرافی من با ! 



گفت خیال بی : 

 !باشه_

شنید را اش شده آرام صدای بعد و کالفه نفسِ : 

_ آی؟ می بامش ! 

فشرد را هایش پلک پشت آزادش، دستِ با : 

_ آم می ! 

 .منتظرتم_

 تلفنِ بندش پشت و کرد قطع دیگری حرف هیچ بی را تماس

شنید و داد جواب بود؛ نظری داخلیِ. خورد زنگ میز روی : 

_  قبلش گفتم دارن، صحبتی باهاتون که گن می فر ادیب خانم

کنم هماهنگ باهاتون . 

گفت و فرستاد کیفش داخل به را میز روی های برگه : 

_ نیست ای مسئله ! 



 ی ضربه چند که زمانی تا "نیست ای مسئله" گفت که زمانی از

 با! نکشید طول ثانیه ده از بیشتر خورد، اتاقش درِ به هماهنگ نا

گفت رفته؛ باال ابروی تای یک : 

 !بفرمایید_

کرد شروع نیامده هنوز دخترک و شد باز شتاب با در : 

_ کنم؟ هماهنگ منشی با باید بار هر شما دیدن رایب من  

گفت بود، خالی حسی هر از که لحنی با و کشید عقب را اش تنه : 

_ کنید؟ هماهنگ خودم با شخصاً بدم، رو ام شماره مایلید  

 پوشیده تیره پا تا سر امروز که دخترکی لبخند به شد خیره و

شنید و بود : 

_ شه می عالی خیلی اینطوری ! 

 "!امرتون؟" گفتنِ با و کرد نگاهش فشرده هم روی ییها لب با

 را سیگاری جا در شده تلنبار سیگار فیلترهای که شد آن از مانع

 .بشمارد



_  تشریف کوچیک پژوهانِ آقای اما داشتم سوالی راستش...آه

بپرسم؟ کی از رو سوالم باید من. ندارند  

برداشت هایش لب روی از را فشار : 

_ رو سوالتون بپرسین ! 

_ کشیدین؟ خودتون رو ها سیگار این همه ! 

 دقیقاً و بود پوشیده آزادش مانتوی زیر از که جذبی تاپ به

پرسید و انداخت نگاهی جینش، شلوار کمر با بود مماس : 

_ بود؟ این سوالتون  

کرد بازی هایش لب با دخترک : 

_  که نگفتین بپرسم؛ رو سوالم گفتین شما بود، سوالم هم این

رو کدومش . 

پرسید و کرد ریز را هایش چشم : 

_  تمام و بشینید شما بیارن، برامون قهوه یه بگم خواین می

بپرسین؟ حوصله سر رو سواالتتون  



 حرکت از آزادش، و لخت موهای و چرخاند را سرش دخترک

کردند تبعیت سرش : 

_ ندارم دوست قهوه...امم ! 

گفت تمسخر با : 

_ که شد حیف ! 

_ داره ضرر خیلی سیگار ! 

کرد جمع را هایش لب : 

_ دونستم؟ نمی چرا اوه؛  

_  سالمتی فکر به که باش و من کنین؟ می ام مسخره دارین

 .شمام

 بود خالی که خودش مخصوص لحن همان با و برداشت را کیفش

گفت احساسی، هر از : 

_  آقای که وقتی برای دارید نگه هم رو سوالتون! ممنون خیلی

 الزم دیگه هم من اتاق تو حضورتون درمورد. آن می پژوهان

کنین هماهنگ نظری خانم با نیست ! 



زد ای پیروزمندانه لبخند دخترک : 

_ خودم داشتم کاری وقت هر پس ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_  آقای با رو کارهاتون تمام. نداریم کاری هم با شما و من! خیر

بیان تا کنید صبر نبودن، که هم وقت هر!کنید هماهنگ پژوهان !  

کرد ترک را اتاق بماند، واکنشش منتظر که آن بی و گفت . 

***** 
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 به. کند تمرکز داد نمی اجازه نادر، و مهین بحث و جر صدایِ

گفت مخاطبش : 

_ کن صبر لحظه چند . 

گفت و تخت روی کشید رازد. بست را اتاقش در و شد بلند و : 

 ...الو_

شنید می ضعیف را فرید صدای : 

_ بود؟ چطور امروز دیگه؟ خبرها چه  

 از بدتر ای کلمه. کرد فکر بود گذرانده که روزی به انزجار با

بخورد فرید سوال جواب دردِ به که کرد نمی پیدا افتضاح . 

_ افتضاح؟ چرا  

بست را هایش پلک : 

_  کارهای شدم؛ اذیت خیلی هم ارک سر دادم؛ بد رو امتحان

 کی دونم نمی و بدم انجام هفته آخر تا باید رو نامه پایان ابتداییِ

 هم تو چیز همه که خالصه دادنش؛ انجام برای کنم می فرصت

 .پیچیده



بود انگیز وسوسه و آرام فرید صدای : 

_  به بدیم؛ انجام قراره که کارهایی به کن؛ فکر هفته آخر به

 قراره و کنی فکر چیزی هیچ به خوای نمی که هایی لحظه

باشی ریلکس ریلکس ... 

گفت و فرستاد بیرون آرامی به را نفسش : 

_  کنم فکر االن تونم می که چیزی تنها به اما خواد؛ می دلم

گه؟ نمی چیزی برنا...فرداست ! 

برگشت سابقش لحن به فرید، لحن : 

_ آلمانه ی مناقصه درگیرِ فعالً. نه . 

 به رو قدم چند ببریم، رو مناقصه بتونیم اگه. مری می ماه آخرِ

نه اگر و برداشتیم جلو ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_  زمان که دونی می خوب خودت اما کنم می رو تالشم تمام من

دارم الزم . 



_  هم برنا. نبوده ها زودی این به هم قرارمون دلم؛ عزیز دونم می

 نمایندگی فتنگر روی گذاشته رو تمرکزش فعالً و گه نمی چیزی

بتونیم اگر! جراحی تخت vitmed این نمایندگی و کنیم قانع رو 

زدیم ضربه بهشون کافی ی اندازه به بگیریم، رو قلم یه . 

 را خواندن درس برای اش ریزی برنامه تمام و آمد می خوابش

 و بخوابد گرفت تصمیم کرد؛ خداحافظی فرید با. دید می نشدنی

 های آالرم کردن تنظیم حال در و شود بیدار زودتر طرف آن از

 مهین  صورتِ متعاقبش و خورد در به ضربه چند که بود تلفنش

پرسید و کرد درز داخل به در، بازِ فضای از : 

 خوابیدی؟_

گذاشت تختش باالی را گوشی : 

_ خوابیدم می داشتم . 

 تخت سمت به کنان، لخ لخ که شد خیره مهین کوتاه های قدم به

آوردنش می . 

_ هیتلر ذاشتن می رو اسمش باید... بخدا شدم هدیوان ! 



 به قوسی و کش نشست، تخت ی لبه و آمد که کرد نگاهش فقط

گفت و داد بدنش : 

_  بیدارم زور به هفت ساعت صبح کنه؛ می درد جونم ی همه

 و نبردتم راه پذیرایی تو دور بیست تا. کن ورزش پاشو که کرده

 از دست برم، کامل ور هام نشست دراز که سرم باال نایستاده

 که باری آخرین از من مرد، گم می چی هر نداشته؛ بر سرم

. ره نمی که ره نمی گوشش تو گذره، می سال پنج کردم ورزش

 نمی خودش دیده کنه، ورزش صبح باید که دیده خواب شب

رسیده من به زورش تونه، . 

گرفت اش خنده : 

 واقعاً؟_

کرد جمع را صورتش مهین : 

_ بزن پروانه نگه که دارم رو فردا ترس االن از بخدا! چی؟ پس ! 

گفت و کشید را رویش. بود مادرش های دغدغه از هم این : 

_ ذاری می سرش به سر خیلی هم تو ! 



داد نشان واکنش مهین : 

_ باباتی طرفدار اش همه که توام . 

گفت شد، می بسته داشت هایش پلک : 

_ نکن اذیتش . 

شد بیهوش مادرش های غرغر میان و . 

****** 
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 شناور هاییخ با آب، بلند لیوان اِال و بست را پیراهنش هایدکمه

شناختمی خوب را هایشعادت مقابلش؛ گرفت را رویش !  



 جواب در کشید سر را محتوایش نفس یک و گرفت را لیوان

پرسید که اِال سوال : 

_ بدم؟ سفارش چی شام برای  

 :گفت

_ رممی دارم ! 

 بود ایستاده مقابلش که زنی صورتبه کوتاه، یثانیه چند برای و

 سیگار نخ یک عسلی، روی فلزی یجعبه از بعد، و کرد نگاه

 عسلی روی هنوز نگاهش اما لبش کنج گذاشتش و کشید بیرون

فتگ که بود رویش محتویات و : 

_ ماشین تو مونده فندک ! 

 ایستاد؛ مقابلش فندک با بعد، یثانیه چند و شد کار به دست اِال

 لبش کنج هنوز که سیگاری مقابل گرفت و کرد روشن را فندک

  .بود



 به شوند موفق انگشتانش که آن از قبل اما زد آتش را سیگار

 شروع و کشید بیرون هایشلب بین از را سیگار اِال گرفتنش،

کردنش دود به کرد .  

 که قدری آن بود؛ جذاب برایش ها زن کشیدن سیگار همیشه

 دود حال در سیگارِ تا نشست و اش جعبه سراغ نرفت دوباره

برسد فیلتر به  شدن، . 

_ بری؟ زود خوای می چرا ! 

 بازی اِال، بلند و کشیده انگشتان میان که ای شده رنگی فیلتر به

گفت ابجو در و کرد نگاه شد، می داده : 

_ برم؟ دیر بود قرار ! 

_ باشیم هم با رو شام حداقل ! 

گفت تلخ و شد بلند : 

_ بودم نیومده شام برای ! 

 و کشید بیرون نخورده، تا تراول چند و برداشت را پولش کیف و

شنید و گذاشت عسلی روی : 



_ کاریه؟ چه دیگه این ! 

برگرداند را سوال حسش از خالی لحن با : 

_ کاریه؟ چه چی ! 

پرسید عصبانی وقتی بود ها اسکناس روی الاِ نگاه : 

_ کردی؟ حساب چند ! 

پرسید و کرد باز مجدداً را پول کیف لحنش، به توجه بی : 

_ دیگه چقدر بود؟ کم ... 

 صدای و شد کشیده بیرون هایش دست بین از عصبانیت با کیف

کند اخم شد باعث اِال ی شده بلند . 

_ نکن رفتار روسپی های زن مثل من با ! 

پرسید خیال بی : 

_ کنم؟ رفتار باهات هاییزن جور چه مثل باید پس ! 

 کوبیده اش سینه تخت و برداشته عسلی روی از ها اسکناس

 .شدند



_ اینجا نذار هم رو پات دیگه و برو. بیرون برو  ! 

 اِال که هایی بیراه و بد میان و برداشت را سوئیچش و شد خم

 شد، که ماشین رسوا. زد بیرون آپارتمان از کرد، می نثارش

 به را اِال نام ماشین، مانیتور و خوردن زنگ به کرد شروع تلفنش

 که اعتراضی صدای به و کرد وصل را تماس. گذاشت نمایش

 رو به رو به اهمیت بی. داد گوش کرد می پر را ماشین فضای

پرسید اِال سکوت با و بود خیره : 

_ شد؟ تموم  

نبود رانهطلبکا و بلند پخش حال در صدای بار این : 

_ گفته پرت و چرت باربد دونم می که من ! 

گفت و نداشت را اش حوصله : 

_ کن قطع ! 

 و قطع را تماس اِال، نامفهومِ های صحبت میان در خودش نهایتاً و

کرد خاموش را اش گوشی . 

***** 



 

Lamei-copy, [26.06.19 17:28] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان ] 

#11 

نهم فصل  

 

 

 

گفت فرید به رو و بست را در : 

_ دیرمه خیلی. برو سریع . 

 انجام مشغول تند و تند هایش، صحبت به توجه بدون و

 پشتی کوله از و کشید بیرون سرش از را مقنعه شد؛ کارهایش

 سفت را اش تیره موهای. برداشت را پوستیژ حاویِ نایلون اش،

 سرش روی را ندبلو پوستیژ و کرد جمع و بست سر پشت از

گفت فرید و کرد تنظیم :  

_ آدها می بهت خیلی هم روشن موی ! 



 از را رنگ صورتی شال بعد، و موها کشیدن برس به کرد شروع

شنید  خندیدن، حال در فریدِ از و کشید بیرون کیفش داخل : 

_ شدی چیزی عجب ! 

 با. نبود مشکلی کرد؛ چک را صورتش کوچکش، آینه درون

گفت فرید و انداخت نگاهی اشینم ساعت به اضطراب : 

_  این تأخیر دقیقه چند بخاطر که نیستن منضبط هم ها قدر اون

نگرانی قدر . 

پرسید فرید و. کرد تمدید را هایش لب رنگ و نداد جوابی : 

_ رفتی؟ پیش چقدر  

گفت ناامیدی با : 

 !هیچی_

گفت و فرید سمت به چرخید و گرفت آینه از را نگاهش بعد، و : 

_  اون اصالً هستن؛ خاصی جور یه ها آدم این رید؛ف ترسم می

نیست بودین کرده تعریف برنا و تو که چیزی ... 

گرفت را دستش فرید : 



_  وقت هر بترسی؟ چی برای. عزیزدلم نداره ترس جای اصالً

 و کنی کار تونی نمی دیگه که بگی اونجا به فقط کافیه نخواستی

ای دیگه چیز هر و برنا بابای گور. بیرون بیای . 

داد ادامه فرید و کرد سکوت : 

_  نزدیک بهشون و بیاری دست به رو اعتمادشون فقط کافیه

ضعفِ نقطه دونیم می ما ی همه که جایی تا بشی؛ ... 

 هایش صحبت به فرید دادن ادامه از مانع تلفنش خوردن زنگ

 را اش گوشی بود؛ فلور کرد؛ نگاه گیرنده تماس اسم به شد؛

داد دامها فرید و کرد سایلنت : 

_  بشی، تشکیالتشون وارد ذارن می کنن، اعتماد بهت اگر

که اونوقته ... 

نشست فرید صحبت میان : 

_ هستم هم صدش تا صفر از کردم؛ قبول رو کار این خودم . 

فشرد را دستش فرید : 

_ عشقم دارم ایمان بهت من . 



 :پرسید

_ آلمان؟ رید می کی ! 

شنید و : 

_ داریم پرواز ششم و بیست احتماالً . 

گذاشتش کوله داخل و کرد تا را اش مقنعه : 

_ برنا؟ و تو  

_ خانیقاسم و برنا و من ! 

 های صندلی به را کوله و کشید بیرون کوله از را کوچکش کیف

پرسید و کرد منتقل عقب : 

_ گردین؟ می بر کی ! 

_ برگردیم پر دست که کن دعا فقط برم؛ قربونت دونم نمی . 

تگف و فرستاد دوشش روی را کیف بند : 

_ رم می تاکسی با رو راه ی بقیه دار؛ نگه . 



 که بود شدن پیاده حال در داد؛ انجام را شده خواسته کار فرید

 باال، به نگاهی با و کرد رد را صندلی دو بین فضای فرید سر

 :گفت

_ بزن زنگ اومدی بیرون آذینم؛ باش مراقب . 

 این با کند؛ صدایش آذین کسی نداشت عادت ظاهر و تیپ این با

فر ادیب نگار بود؛ نگار ظاهر، ! 

 

 

***** 
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 در که ای مناقصه از باربد بودند؛ نشسته مقابلش باربد و بهروز

 خودش، و بود گر نظاره فقط بهروز، و گفت می داشتند پیش

 پسر و برادر به بود خیره و کرد می دود سیگار پشت سیگار

  !عمویش

کرد باز اعتراض به لب باربد : 

_ زنی؟ نمی زری هیچ چرا پس ! 

کرد خاموش را سیگارش : 

_ بگم؟ باید چی  

_ ببریم؟ رو مناقصه نیست قرار چرا بگو ! 

گفت وقتی کرد می نگاه بهروز به : 

_ فهمی می وقتش به ! 

 کردن ساکت ی نشانه به را تشدس فوراً خورد؛ در به ضربه چند

 شد نمی اتاق این وارد هماهنگی بدون کس هیچ. آورد باال باربد



 به اصالً امروز البته که سام، و بودند رویش به رو که نفری دو جز

بود نیامده شرکت .  

گفت رسایی صدای با شد، مطمئن که باربد شدن ساکت از : 

 .بفرمایید_

 دقیقاً این. شد عصبی نفهم، بانز اعصابِ روی دخترکِ دیدن با و

 رویِ داشت؛ ذهنش در باربد جدید منشی از که بود تصوری

نفهم زبان و اعصاب ! 

پرسید و نکرد را بهروز و باربد حضور ی مالحضه : 

_  راه و شین بلند خواست دلتون وقت هر داده اجازه شما به کی

شرکت؟ تو بیفتین  

گفت پررویی با دختر : 

_ نخورم جم و جا یه بشینم باید که دهنش ذکر قراردادم تو . 

 بود نتوانسته باربد نظرش از بود؛ هم باربد متوجه اش عصبی نگاه

شد می کار به دست خودش باید. کند توجیه را نفهم زبان این . 



_  گفته مافوقتون که چی هر و خودتون اتاق تو شینینن می. خیر

 و من هک کردم تأکید هم پیش روز چند بنده! دین می انجام رو

نداریم کاری هم با شما . 

گفت و نیاورد کم دختر کردند، می نگاه تفریح با باربد و بهروز : 

_ نداشتم کاری شما با . 

 به شدن نزدیک حال در که دختر به و فرستاد باال را ابروهایش

گفت بود باربد :  

_  کردنش پیدا برای داشتین، کار که کسی هر با بعد به این از

آین نمی من اتاق سراغ ! 

گفت که بود بحث نگرفتنِ باال برایِ و کرد مداخله باربد : 

_ خدمتتون رسم می ببرید؛ تشریف ! 

 قدری آن و کرد نگاه دختر سمجِ صورتِ به فشرده هایی لب با

 رفتنش با و کند ترک را اتاق و برود رو از که داد ادامه را کار این

دشنی و داد باربد یحواله را اشبرزخی نگاه که بود : 

_ بترسی ازش که هاستحرف اون از ترگیج . 



 :توپید

 !باربد_

_ حساسی زیادی تو گم؛می راست دارم ! 

کرد مداخله بهروز : 

_  ضربه فروزنده از کم ما. کرد احتیاط باید صورت هر در

 .نخوردیم

خندید باربد : 

_  هنوز یکی این کنید؟می مقایسه گربه بچه این با رو فروزنده

 روز اون کنیم؛می کار چی اینجا داریم ما که دونهنمی دقیقاً

 پرسیده، رو کارکردش و اسم که این از بعد و دیده رو* اتوکالو

شدن؟ ضدعفونی برای داخل برن می کجا از رو دست گه می ! 

 دیدنمی دلیلی هیچ خودش اما شد بلند بهروز یخنده صدای

گفت و موقعیت این از گذشتن ساده برای : 

_ شمنمی گزیده وبارد سوراخ یه از من . 

گفت جوابش در باربد : 



_  اون با! کنی؟می مقایسه کی با رو بچه فسقله این داری تو آخه

 نامه تا چهار تهش ته این کاره؟ این و بود فنی که فروزنده؟ یارو

 که اینه هانامه مورد در تخصصیش سوال تنها و کنهمی تایپ

تو؟ اریک کجایِ! نه یا بعدی خط بره شهمی تموم جمله  

 

*  وسایل مخصوص کننده، عفونی ضد دستگاه نوعی: اتوکالو

 .پزشکی
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 بیرون کشو از دیگری پاکت بود؛ شده خالی سیگارش ی جعبه

همیشگی لحن همان به برگشت و کشید : 



_ شه ثابت خالفش اینکه مگر اعتماده، قابل غیر کسی هر ! 

چرخید سمتش به بهروز صدای شنیدن با و . 

_  درصد چند خوشگلیش بدونم خوام می! کرده؟ گزینشش کی

بوده گذار تأثیر ! 

گفت. تکاند را سیگارش خاکستر : 

_  نداشتم، ای دیگه ی چاره کار به بده دل باربد که این برای

 تو رو کردن کار برای  الزم ی انگیزه تونستن نمی شون بقیه

کنن ایجاد بیشعور این وجود ! 

داد ادامه و کرد نگاه باربد صورت به تفریح با : 

_  شرکت از بیرون ساعتشم یه باربد اومده وقتی از بینی نمی

 نگذرونده؟

 سمتش به و برداشت میز روی از شکالتی باربد و خندید بهروز

کرد پرت .  

شنید دبارب از و گرفت چپش دست با را شکالت : 

_ ممنوعه من ی گربه بچه مورد در زدن حرف ! 



 کرد مزه را شکالت آرامی به. بود تلخ دهانش کرد، باز را شکالت

گفت نهایتاً و : 

_  در وگرنه نشه؛ پیداش طرفا این دیگه بگو ات گربه بچه به

دم نمی بهت تضمینی هیچ سالمتش مورد !  

کرد عوض را موضوع رفتنش از قبل و شد بلند جایش از باربد : 

_  چه مون همه رفتن پس بگیریم؛ رو مناقصه نیست قرار اگر

داره؟ لزومی ! 

کرد مچاله انگشتانش بین را شکالت ی پوسته : 

_  قیمت ریم، می نیستیم؛ مشتاق که فهمن می نریم، همه اگه

 رو فروش بازار واقعیت پرونده، تو اما دیم می پیشنهاد هم خوبی

 می عقب تأسف، نهایت با و ضررمونه، به که کنیم می عنوان

 رو رقیب برد ناامیدی، با و پذیریم می رو شکست و کشیم

گیم می تبریک . 

گفت رفتن حال در باربد : 



_  سرِ اون تو چی فهمیدم می اگر شدم می خوشحال خیلی

گذره می لعنتیت ! 

 جای به اما شد بلند جایش از هم بهروز در، شدن بسته صدای با

 قرار که زد می حدس. برداشت میزش سمتِ به قدم چند رفتن،

 خودِ تا داد ترجیح را سکوت حال این با بشنود؛ چیزی است

 گرفت بهروز سمت به را سیگارش ی جعبه. بیاید حرف به بهروز

شد رو به رو استقبالش با و . 

 فیلتر به یاندازه به حداقل داشت؛ حرف بود؛ زده حدس درست

 بود، داده پسش وزبهر که فندکی با! سیگار نخ یک رساندن

شنید و شد کردنبازی مشغول : 

  ...اِال_

 بهروز تا کرد سکوت حال این با خواند؛ را هایشحرف انتهای تا

ببندد را اشجمله . 

_ نیست کنیمی فکر تو که اونی قضیه اما متأسفم ! 

پرسید و کشید باال را نگاهش : 



_ کنم؟می فکر چطوری من مگه  

داد توضیح بهروز : 

_  نبودیم؛ عادی اصالً ما شب اون! رسوندن گوشِت هب اشتباهی

هیچی! نشد هیچی که دممی اطمینان بهت اما بودم کُک رو من ! 

گفت خیالبی : 

_ داشتم نیاز بهش خیلی اطمینانت؛ بابت مرسی . 

شد عصبی بهروز : 

_  آمنمی وقت هیچ که من! احمق زنممی حرف جدی باهات دارم

تو که کسی با .... 

کرد قطع را صحبتش : 

_  هم اطمینان اگه. گیرممی جدی رو جدی موضوعات فقط من

نیست عاطفی اِال و من یرابطه نبود؛ مهم دادینمی . 

تکان سر بهروز !  

گفت و شد بلند جا از : 



_  بابات گوش به حتماً رو این. متنفرم خانوادگی هایمهمونی از

آممی دیر امشب چرا بشه توجیه که برسون . 

************ 
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 تمام اعتراضات به و اشالته فنجان دور کرد حلقه را انگشتانش

گفت کالفه و کرد گوش فلور نشدنی : 



_ دونیمی رو شرایطم که خودت! زنیمی غر چقدر ! 

شدنمی عادی برایش فلور، رنگ چند و فانتزی موهای . 

_  جوابم اصالً اخیر یهفته سه دو تو دونم؟می رو شرایطتت کجا

دادی؟ رو ! 

کرد مزه مزه را فنجانش محتوای : 

 .گرفتارم_

پرسید که بود فلور حواس کردن پرت برای و : 

_ کردی؟ درست خودت برای که ایهقیافه چه دیگه این  

کشید موهایش به دستی فلور : 

_ شده عاشقش چقدر شهرزاد بدونی اگه. الیهع هم خیلی .  

 برایش وقت هیچ فلور پسر دوست اسم کرد؛ کنترل را اشخنده

 اششده کنترل یخنده متوجه که فلور. افتادنمی جذابیت از

گفت تمسخر با شد، : 

 !زهرمار_



گفت خندید، که خوب! شدنش منفجر برای شد مجوزی همین و : 

_  تو آدمی ظریف دختر یه گاهناخودآ آریمی رو اسمش وقتی

 غولت نر پسر دوست اسم که کنم تصور تونمنمی اصالً ذهنم؛

باشه شهرزاد .  

 دوباره کشید،می برایش فلور که هایینشان و خط به توجهبی و

 .خندید

 به که روزهایی بود؛ گذرانده خنده به را دقایقی روزها، از بعد

بودند کننده خسته و سخت عجیبی طرز !  

زد صدایش فلور که بود رفته فرو فکر به : 

_ آذین؟ زنینمی حرف باهام چرا ! 

داد بازی را اششده سرد فنجان : 

_ بگم چی باید دونمنمی ! 

_  به جوابی چه راستی بگو، رو گذرهمی سرت تو که چی هر

دادی؟ ساعد ! 

برداشت فنجان سر از دست : 



_ نه گفتم ! 

داد ادامه فلور متعجب صورت به نگاهی با و : 

_ بگم؟ ایدیگه چیز بود قرار ! 

کرد کج را بزرگش حد از بیش هایلب فلور : 

_ بگم چی ! 

کرد دفاع جوابش از : 

_  نا شدمی باعث فقط و فقط ساعد، مثل یکی به گفتن بله

 در درخشانی یآینده چه مسخره؛ زندگی این از شم ترامید

گفتم؟می بله اگر بود انتظارم  

گفت دوستانه فلور : 

_  دو سالته؛ هفت و بیست آذین؛ بگیر زندگیت برای تصمیمی یه

 بینیمی و شیمی زندگیت یدهه سومین وارد دیگه سال سه

هیچی به هیچی ! 

کرد اخم : 

_ منتفیه؟ هیچی به هیچی قضیه کنم ازدواج تو نظر از ! 



_  از ام فراری من خودِ. ازدواجه تو چیز همه گمنمی من! نه

 مشخص خودت با تکلیفت هستی، طوری یه... تو اما ازدواج

زندگی این از خوای می چی دونم نمی اصالً نیست؛ . 

آورد زبان به را اش دهنده آزار حقیقت : 

_ فلور نیستم راضی زندگیم از من ! 

نشست آزادش دست روی فلور، دست : 

_  خوشگلی؛ شرایطت؟ مگه چیه عشقم؟ نباشی راضی چرا

داری خوبی یخانواده ای؛ کرده تحصیل ! 

 داشته هایش حرف از درستی درک توانست نمی ورفل نظرش از

گفت حال این با باشد؛ : 

_ نیست زندگی از من حق این . 

_ زندگی؟ از نیست حقت چی  

_ نرسیدن و دویدن ! 

داد ادامه و کشید بیرون فلور دست زیر از را انگشتانش : 



_  این دلم نرسیدن؛ و کردن تالش از زدن، جا در از شدم خسته

نیستم راضی دارم که شرایطی به من خواد؛ نمی رو زندگی . 

 که گفتمی در به داشت گفت؛ نمی فلور به واقع در را ها حرف

 و بود وجودش از بخشی که دیواری شود؛ راضی و بشنود دیوار

کرد می سنگینی دوشش روی جدید، تصمیمِ وجدان عذاب بارِ  !  

داد حل راه فلور : 

_  کنارش که کیی کن؛ پیدا رو پولدارش یه گفتم بهت بار صد

باشی نداشته ای دغدغه . 

را فلور غاز یک من صد های حرف کرد قطع : 

_  بهش و خواممی که جایگاهی اون بیشتر نیست؛ اولویتم پول

کنهمی اذیتم داره رسمنمی .  

 اشفانتزی نوع از البته سوال عالمت شکل که فلور صورت به

 دست نای از شدنمی فلور مثل کسی برای کرد؛ نگاه بود شده

 از زد؛ حرف فشن و مد از هاساعت شدمی فلور با زد؛ هاحرف

 های رابطه و هاسلبریتی از زیبایی؛ متدهای جدیدترین

  !جدیدشان



 زد؛ حرف جایگاه و هدف و آینده از شدنمی فلور با

نبود مشترک هایشاننگرانی ! 
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گذراند نخورش درد به  جدید اطالعاتِ و فلور با را ساعتی .  

 ی شنبه سه آن در اصالً نداشت؛ را دانشگاه و درس ی حوصله

نداشت را چیزی هیچ ی حوصله ابری، . 

 داخل را هندزفری زدن؛ قدم به کرد شروع شد، جدا که فلور از

هایش آهنگ لیست به برد پناه و گذاشت هایش گوش .  



 قدم و کرد متمرکز پایش زیر زمینِ و ها کفش روی را نگاهش

 بگیرد، را الزم آرامش که جایی تا درست را دادن گوش و زدن

 به و ایستاد تاکسی منتظر خیابان، کنار نهایتاً و داد ادامه

گفت اولینشان : 

_ ملت پارک . 

 نمی دردی هیچ به که ساعتی دو داشت؛ برنامه بی ساعتِ دو

 کالس به دیگر نه داشت؛ رفتن خانه برای کافی فرصت نه خورد؛

دیگر چیز هیچ نه و رسید می درسش .  

 روزها این کرد؛ فکر و کرد فکر و زد قدم شد؛ پیاده پارک مقابل

نداشت کردن فکر جز هم ای چاره و بود فراری کردن فکر از !  

 ی شماره و نشست سبزرنگ نیمکت روی زدن، قدم از خسته

 محض به و نباشد کالس سر کرد دعا دعا و گرفت را آرمان

گفت تماس برقراری : 

-hey Lil Bro( کوچیکه داداش سالم ) 

بود آلودخواب آرمان صدای : 



- صبحی؟ اول خوایمی چی  

گفت و خندید لحنش به : 

- خواب ساعت !  

- زدی؟ زنگ شده چی   

گفت صادقانه : 

- خوابی؟ ساعت این چرا بزنم؛ حرف باهات باید   

- ! برد خوابم تازه صبح های دم دم دیدم؛ می سریال صبح تا

خوبن؟ بابا مامان شده؟ چیزی   

داد جواب برادرش سوال آخرین به : 

- خوبن هااون !  

- بدی؟ خودت پس   

فرستاد بیرون به را نفسش : 

- باهات بزنم حرف باید نیستم؛ بد ! 

 :شنید



- لحظه چند کن صبر !  

 و گرفته آرمان صدای دیگر بعدش، و شد برقرار طوالنی سکوتی

گفت وقتی نبود آلود خواب : 

- کن اعتراف !  

گفت و برادرش لحن به زد تلخندی : 

- کردم کاری یه من !  

- کار؟ چی   

کرد باز و بست را هایش پلک : 

- بد کارِ یه ! 

شکستش آرمان بعد، و شد برقرار سکوت ای لحظه چند : 

- ترسید باید کنن، می بد کار خوب های آدم وقتی ! 

آورد زبان به را اش حقیقی حساسا : 

-  و داره* آکروفوبیا که ام آدمی شبیه دارم؛ عجیبی حالِ

پرتگاه لبِ وایساده !  



بود بخشآرامش آرمان صدای : 

- عقب برو کن؛ تمومش پس !  

بست را چشمانش : 

- تره قشنگ باال این از چیز همه که بشه این منکر تونه نمی اما ! 

بود گونه هشدار آرمان لحن : 

- تو؟ کنی می داری کار چی آذین؛ ترسونیم می داری   

 دم ابری؛ آسمان به شد خیره دوباره و کرد باز را چشمانش

گفت و گرفت عمیقی : 

-  که محاله اما افتم؛ می یا ریزه می ترسم یا مونم؛ می باال همین

عقب برگردم ! 

شنید را آرمان صدای. بود رفتن وقت کرد؛ نگاه ساعتش به : 

- هات حرف از درنیاوردم سر !کردی نگرانم .  

 را جدیدش نقش بیشتری قاطعیت با و رفت می رفت؛ می باید

کرد می اجرا ! 

 



* ارتفاع از ترس)هراسی بلندی: آکروفوبیا ) 

********** 
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 سنگین سرش. برگشت میزش پشت و اتاق به جلسه، اتمام با

ترسنگین هایشپلک و بود !  



 یشماره آن، از بعد و کرد آزاد را کراواتش یگره و برد دست

 مقابلش باربد بعد، یدقیقه یک و گرفت را باربد اتاق داخلی

بود ایستاده .  

 بار این بود؛ نیفتاده راه کارش کراوات، یگره کردن آزاد با

 باربد.  کشیدش بیرون و کرد باز اشیقه دور از کامالً را واتکرا

پرسید و گرفت کوتاهی نفس. کردمی نگاهش منتظر مدت، تمام : 

_ ست؟آماده مناقصه یپرونده ! 

کرد تایید باربد : 

_ ستآماده . 

داد تکان سری : 

_ شده؟ رزو هتل و بلیت! خوبه ! 

_ نباش چیزی نگران شده؛ اوکی چیز همه .  

پرسید باربد و کرد باز را بلوزش باالیی یهادکمه : 

 !خوبی؟_



 این با بودند؛ تناقض در قطعاً بودن، خوب و خوابیبی شب دو

گفت کوتاه حال : 

 .خوبم_

شد دقیق باربد : 

_ که نیستی ! 

 به تصمیم کرد؛ منتقل کیفش به را مدارک سری یک نداد؛ جوابی

گفت و شد مانعش باربد که داشت رفتن : 

_ خوره می رو مغزت داره چیزی یه که شدی اییه موقع شکل ! 

 نوشته روی خورد سر نگاهش و کرد نگاه باربد به ای ثانیه چند

بود زده بیرون پیراهنش ی یقه میان از که ای شده تتو ی . 

 سوأل و آمد خودش به نشست، اش شانه روی که باربد دست

شنید را برادرش : 

_ ست؟ اقصهمن بخاطر! نیستی راه به رو هومن؟ شده چی !  



 با افتاد؛ چین اش پیشانی و کشید باال ممکن جای تا را ابروهایش

 نگه باز را سنگینش های پلک توانست می تر راحت کار این

  .دارد

داد پیشنهاد باربد : 

_ هوم؟ بزنیم؟ حرف یکم بشینیم بیارن، قهوه یه بگم ! 

 تلفن باربد شد باعث سکوت، و کرد نگاه را برادرش حرف بی

دهد قهوه سفارش و بردارد را زمی روی !  

 به و کاناپه روی نشست حال این با گفتن؛ برای نداشت حرفی

 که شد می زده وقتی باید حرف نظرش از کرد؛ نگاه باربد حرکات

 این غیر در کرد؛ پیدا ای چاره کمکش به شد می و بود کارساز

بود کردن تلف وقت زدن حرف صورت، ! 

 کرد می حس. دادش تکیه کاناپه ی لبه به و برد عقب را سرش

 حرکات کند؛ می پردازش هستند که چیزی از کندتر را اتفاقات

 داشت چیز همه و آمدمی کش باربد صدای دید؛ می کند را باربد

شدمی غریب و عجیب .  



 سرد اتقهوه" گفت باربد که زمانی تا و بست را هایشچشم

نکرد بازشان "شد . 

 که قهوه رنگ سفید فنجان به و کرد بلند را سنگینش سر

ماند خیره بود، مقابلش .  

 بود نشسته رویشروبه ها،صندلی از یکی کردن جا به جا با باربد

کردمی نگاهش منتظر و . 

. خورد زنگ میز روی تلفن که کیفش برداشتن برای برد دست

گفت باربد : 

_ دممی جواب من . 

فتگ ثانیه، چند از بعد و برداشت را گوشی و چرخید و : 

_ بله؟! خودمم ! 

شنید را باربد صدای رفتن حال در و شد بلند جایش از : 

_ فردا برای باشه مابقیش نباشی؛ خسته ! 

 این. شد دار ادامه باربد صدای و دستگیره روی نشست دستش

بود خودش مخاطب بار : 



_ بزنیم حرف بود قرار هومن؟ ریمی کجا ! 

گفت و چرخید : 

_ زنیممی حرف! خونه بیا شب . 

کرد مخالفت اربدب : 

_  حاضرم! خوابیمی و خونه ریمی تو بعدش. زنیممی حرف االن

نخوابیدی که روزه چند بخورم قسم ! 

گفت آرامی به : 

_ نیست چیزی . 

 حال در و کرد کوتاه را فاصله بلند، هاییقدم با و شد بلند باربد

گفت شدن نزدیک : 

_ . کرده فرق چیز همه االن! هومن نیست اوایل اون مثل شرایط

 روزهای اون مثل نیست نیازی دیگه. ماست دست قدرت االن

 و داریم قدرت االن. چیزی هر برای کنیم پاره رو خودمون...  اول

تونیم می اش واسطه به ... 



 و کرد نگاهش خوب کرد، ساکت را برادرش دست، حرکت با

گفت بود، شده طوالنی که مکثی از بعد نهایتا : 

_  نداره؛ معنی ترس ایستادی، اول ی لهپ رو و کاری اولِ وقتی

 کنی می پیدا قدرت وقتی اما! پایین افتی می پله یه فوقش  فوق

 چون شه؛ می بیشتر ترس! شه می تر سخت کار باال، ری می و

 به نیست؛ پله یه زمین با ات فاصله دیگه بیفتی، اگه موقع اون

باال بری ازشون تا کندی جون که هاییه پله تمام ی اندازه . 

داد ادامه. کرد می نگاهش سکوت در باربد : 

_  جمع خودت برای که قدرتی به نکن اکتفا وقت هیچ پس

 یکی باشی، ایستاده هم آخر ی پله رو اگه حتی چون کردی؛

 ری، می باالتر که ای پله هر پس. پایین بده هُلت که شه می پیدا

کن جمع رو حواست بیشتر ! 

شد نعشما هم باز باربد و کرد باز را در : 

_  می ارائه رو پرونده طوری هم من نبریم؛ رو مناقصه گفتی تو

 تو که چیزیه این اما صفره؛ تقریباً بردمون احتمال که دم

 .خواستی
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گفت آرامی به و بست را در "ناچارا : 

_ نیستم مناقصه نگران . 

_ هستی؟ چی نگران پس ! 

گفت کوتاه : 

_ بعدش نگرانِ ! 

 را در بدهد، باربد به پرسیدن برای دیگری مجال که آن بدون و

رفت بیرون اتاق از و کرد باز . 



 دقایقی و ایستاد نظری میز مقابل شرکت، از خروج از قبل

 نباشین، خسته " به که ای لحظه و بود کردن صحبت به مشغول

 به را سرش ای دهنده آزار صدای داد، جواب نظری "گهدارخدان

 های کفش روی ماند خیره نگاهش و چرخید. برگرداند عقب

 اِال به ناخواسته! شدند می تر نزدیک لحظه هر که بلندی پاشنه

 کفش با وقت هیچ اما پوشید می دار پاشنه همیشه اِال کرد؛ فکر

اربدب ی گربه بچه که رفت نمی راه اینطور هایش ! 

 واقعاً کرد؛ انتخاب برایش خوبی ی کلمه باربد کرد؛ نگاهش دقیق

بود ها گربه بچه به شبیه هم . 

 و برداشت باربد منشی یخیِ لنزهای بعد و ها کفش از را نگاهش

ی دکمه اصلی، پنل از. زد بیرون در از حرفی هیچ بی  P3 را 

آسانسور آخرین سمتِ به رفت و کرد لمس .  

 بلندها پاشنه دوباره که بود مانده انسورآس رسیدن منتظر

ایستادند کنارش و آمدند و آزردند را اش شنیداری سیستم !  

پرسید طبقات، ی شماره نمایشگر از بردارد را نگاهش آنکه بی : 



_  به کنه می وادارتون چی ندارین، عادت چیزی به وقتی

ازش؟ استفاده ! 

 شد باعث و کرد متعجبش سکوت، اما بود جواب شنیدن منتظر

راست سمتِ به بچرخاند سر . 

بود ایستاده کنارش که بود باربد منشی بود؛ نکرده اشتباه نه !  

 ایستاد حرکت بی. گرفت را کردن فکر مجالِ آسانسور رسیدن

 ابروهایی با و شد وارد خودش نهایتاً و شود وارد دختر اول که

 می نگاهش متقابالً که دخترکی صورتِ به شد خیره رفته، باال

 کرد را خودش کار کنجکاوی. کرد حرکت پایین به آسانسور. کرد

پرسیدن به کرد وادارش و : 

_ گین؟ نمی هیچی چرا پس ! 

گفت و درآورد ای کالفه شکلک صورتش با اما دختر : 

_  جزو باهاتون زدن حرف بگین شما و بزنم حرف ترسم می

ممنوعه و نیست کاریم وظایف ! 

گربه بچه این داشت شیطنت زیادی کرد؛ کنترل را اش خنده ! 



گفت و ایستاد گربه بچه ی شانه به شانه و در، به رو : 

_ نیست ممنوع چیزی هیچ شرکت از بیرون ! 

 مقابلش راست، به یکی و جلو به یکی قدم، دو برداشتن با دختر

پرسید و ایستاد : 

_ آزادم؟ پس  

پرسید باشد حسی نمایانگرِ صورتش که آن بی : 

_ کاری؟ چه برای ! 

 مرتب را لباسش نامرتب ی یقه و آمدند باال گربه بچه های دست

شنید. کردند : 

_ کاری هر برای . 

 عمیقی دم داد؛ می تشخیص را دختر عطر بوی فاصله این از

گفت و کند تحریک بیشتر را اش بویایی های گیرنده که گرفت : 

_ داره رو خودش خاص شرایط عطری هر از استفاده . 

 ی فاصله به. بودند پیراهنش ی یقه روی هنوز دختر های انگشت

شنید و کرد نگاه روشنش ابروهای ی شده کم : 



_ شم نمی منظورتون متوجه . 

گفت و گرفت فاصله. شد متوقف آسانسور : 

_  تخت روی که عطری از شخصاً من مثالً ست؛ساده خیلی

کنم نمی استفاده کار محل تو کنم، می استفاده ! 

***** 
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 و بود میانشان که کورنی پاپ ظرف داخل برد را دستش

 بوند ظرف خالیِ فضایِ در کردن جو و جست حالِ در انگشتانش

گفت و گرفت هایش لب مقابل را یکی فرید که : 

_ تو برای آخریش !  

 انگشت دو میان از را کورن پاپ ها، لب تحرک با و زد لبخندی

گفت خوردنش از بعد و کشید بیرون فرید : 

_  رو آخرشون بشه که هایی فیلم از! بریه سر حوصله فیلم

 اینکه نه کنه؛ جذبت لحظه آخرین تا باید فیلم متنفرم؛ زد حدس

 آب از درست حدست ببینی که بمونی منتظر فقط اواسطش از

نه یا آدمی در ! 

گفت و خندید هایش حرف به فرید : 

 !اوه_

 و برداشت فرید ی خانه تلویزیونِ بزرگ ی صفحه از را نگاهش

 :گفت



_  هیچ که مسخره ی عاشقانه یه گم؛ می راست نکن؛ مسخره

 چی دیدنش خوره؟ می دردی چه به گفتن برای نداره حرفی

کنه؟ می اضافه بهت ! 

 لپ سوکتِ کردن جدا حالِ در و کرد خاموش را تلویزیون فرید

گفت خندیدن میان تاپ، : 

نکن عصبانی رو خودت حاال؛ خب خیلی _ . 

پرسید و شد بلند جایش از : 

_ داری؟. خواد می کافی دلم  

داد آدرس فرید .  

. کرد باز را شده داده آدرس  کابینتِ و آشپزخانه  سمتِ به رفت

 فرید صدایِ و کشید بیرون را میکسکافی ی نشده باز ی بسته

شنید سرش پشتِ از را : 

_ رو ها این نخور نسکافه؛ هم دارم خوب ی قهوه هم ! 

کشید بیرون داخلش از یکی و کرد باز را بسته : 

_ دارم دوست بیشتر رو ها این . 



پرسید و ایستاد کنارش کرد؛ روشن را برقی کتری فرید : 

_ برن؟ مناقصه برای قراره شرکت از کیا  

داد جواب و کرد خالی ماگ داخل را بسته محتوای : 

_ منشی و برادرها تا دو دونم می که جایی تا . 

_ نشد؟ دستگیرت چیزی ! 

 میکس،کافی ی شده خالی و کوچک ی بسته با بازی حالِ در

 :گفت

_  نظر به. کوچیکتره روی بذارم رو تمرکزم خوام می! هیچی فعالً

 حرف این از نفوذتر قابل غیر بزرگه برادر. تره منعطف خیلی

 .هاست

گفت و ماگ داخل پودرِ روی ریخت را مدهآ جوش آب فرید : 

_  که حاال بود؛ شرکت این تو شغل این گرفتنِ کار ترین مهم

 به من. آی می بر هم اش بقیه پس از انجامش، به شدی موفق

امیدوارم خیلی آینده . 

گفت و هایش لب به کرد نزدیکش گرفت؛ فرید از را ماگ : 



_ آم می بر پسش از ! 

شدند حلقه کمرش دور فرید انگشتان : 

_  در که پیشرفتی به کن، فکر آینده به آی؛ می بر که معلومه

 که جدیدی جایگاه به شدیم؛ قدرتمند که وقتی به. انتظارمونه

 و تالش همه این از بعد که این به کن؛ فکر باشی داشته قراره

باشی فنی نیروی یه نیست قرار دیگه خوندن، درس . 

 بود زده را هایی حرف همان فرید کرد؛ باز و بست را هایش پلک

 به تعادلش شد باعث فرید حرکت. بشنود خواست می دلش که

پرسید و گذاشت کابینت روی را ماگ ناچاراً. بخورد هم : 

_ کنی؟ می کار چی داری ! 

 خودش به را سوال و زد لبخندی شد، جدا گردنش از فرید سر

 :برگرداند

_ کنم؟ می کار چی دارم ! 

 ماگش برداشتن با و کشید بیرون فرید دستان زیر از را خودش

 :گفت



_ شد سرد . 

 زرد های راحتی از یکی روی و زد بیرون آشپزخانه از بعدش و

نشست هال رنگِ . 
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پرسید آشپزخانه، از فرید آمدن بیرون با و : 

_ مناقصه؟ بردنِ به امیدواره چقدر برنا ! 

نشست خاکستری راحتیِ روی مقابلش، و آمد فرید :  

_  دیگه طرف یه از و امیدوارم طرف یه از هم من! پنجاه پنجاه

نداریم شانسی باشه، پیش سری مثل اگر گم می . 

گفت نهایتاً و کرد مزه را لیوانش محتوای از کمی : 



_  کامالً اما زنن یم حرف مناقصه موردِ در خیلی ها روز این

 اما کرد می آماده رو اش پرونده داشت باربد که این با. محتاطن

بشه دستگیرم چیزی نداد اجازه اصالً . 

داد تکان سری فرید : 

_  تحریکشون ممکنه حد از بیش کنجکاوی دار؛ نگه دست فعالً

 و بیفته آسیاب از ها آب بذار. شرکت اون تو رفتی تازه تو کنه؛

فرصته بهترین موقع اون شد، لبج که اعتمادشون . 

گفت و داد فاصله هایش لب از را ماگ : 

_  موضوع از کامالً کنن فکر که کردم رفتار طوری. هست حواسم

پرتم کاریشون . 

 صحبت ی زمینه موزیک و کرد روشن را پخش دستگاه فرید

 فرید و شرکت به بود معطوف همچنان بحث موضوع. شد هایشان

 :پرسید

_ چطوره؟ اتباه رفتارشون  

گذاشت وسط میزِ روی را شده خالی ماگ و شد خم . 



گفت و کرد فکری : 

_ نیستن عنصر سست گفتین، می برنا و تو که ها طوری اون ! 

 خودش. زد خنده زیر "عنصر سست" ی کلمه شنیدن با فرید

داد ادامه و خندید هم : 

_  که هاست زن ضعفشون نقطه ها پژوهان گفتین می طوری شما

 تو اما بودم، کرده آماده چیزی هر برای رو خودم لاو روزِ من

 هیچ وسط، آد می که کار بحث نیست؛ چیزی همچین واقعیت

کنه پرت رو حواسشون تونه نمی چیزی ! 

گفت نهایتاً و داد تکان سری فرید : 

_  بهترین این شی؛ نزدیک شون یکی به که بکن رو تالشت تمام

رسه می نتیجه به هم ممکن زمان زودترین تو که ست گزینه ! 

 خواند؛ می را هایش حرف ته تا باید فرید؛ های لب به بود خیره

 که بود چیزی جز معنایش ها، پژوهان از یکی به شدن نزدیک

کرد؟ می فکر  



 روی مقابلش بار، این و شد بلند جایش از فرید و کرد سکوت

نشست زمین : 

_  اون تو رفتی جعلی مدارک با تو آذین؛ نداریم وقت زیاد

 اونجا که مدتی شدنِ طوالنی زیادی جعلیه، هویتت رکت؛ش

 ترین کوتاه باید. باشه ریسکی تونه می و نیست خوب هم هستی

 برادر از یکی به شدن نزدیک. کنیم انتخاب رو روش موثرترین و

 دست زیر شرکت مالی جریانات تمام که بهروز حتی یا و ها

 بهترین نظرم به خبره، با شرکت جزئیات ریزترین از و خودشه

 که اطالعاتی به رو تو ای دیگه روش هر از زودتر و ست گزینه

رسونه می خوایم می . 

. آوردند می فشار پایش به که فرید های انگشت به شد خیره

 انگشتان تاثیر تا داد فشار راحتی گاه نشیمن به را رانش پشت

گفت و کند کم را فرید : 

_  برای حداقل نیست؛ نیک می فکر تو که ها راحتی این به قضیه

من...نیست راحت ها قدر اون من ... 



 پیشنهادِ این نظرش به بود؛ رفته باال ناخواسته صدایش تونِ

آورد زبان به هم را همین و بود منصفانه غیر زیادی فرید : 

_ نیست درست پیشنهادت . 

 و گفت هایشان هدف از دوباره و کردنش قانع به کرد شروع فرید

کرد تکمیل جمله ینا با را هایش حرف : 

_  از رو پات کردی خطر احساس وقت هر ها؛ این ی همه کنار در

بیرون کشی می ها جریان این تمام . 
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 و زرد  بزرگِ های نشیمن و هال فضای در هدفبی را نگاهش

داد ادامه فرید و خاخدچر خاکستری : 



_  هر به یا نباشه، خوب حالت تو که بیاد پیش شرایطی اگه اصالً

 هستم کسی اولین خودم من دادن، ادامه به نباشی راضی دلیلی

 بهش گفتم؛ هم برنا به. کشم می بیرون جریان این از رو پات که

تره مهم برام ای دیگه چیز هر از تو حال که گفتم . 

 دراز دست در را دستش فقط. نداد فرید ایه صحبت به جوابی

 برده فرید که شد خیره انگشتانش به و گذاشت فرید ی شده

لبش سمت به بودشان .  

 کرد؛ نمی حس را انگشتانش نوک روی فرید های بوسه

بودند شده کرخت انگشتانش ! 

گفت فرید و کشید را دستش : 

_  چیزی اتفاقی شاید برو؛ پیش قبلی روال همون با فعالً

 روش این با دیدی اگه اما برگردوند؛ رو ورق که شد دستگیرت

نده هدر رو وقت من نظر به بری، نمی پیش کاری . 

 نشسته مقابلش که مردی های حرف از کدام هیچ به واکنشی

گفت و شد بلند جایش از فقط نداد؛ نشان بود، : 

_ برم باید دیگه من . 



ایستاد کنارش فرید : 

_ که هنوز بری؟ کجا ... 

 بردارد، را هایش لباس تا رفت می اتاق سمتِ به که حال همان در

داد توضیح : 

_  می گیر چیز همه به مدام شده؛ حساس خیلی روزها این بابا

 تو رهمی دودش اما شم نمی اذیت زیاد و نیستم خونه که من! ده

. سرش زنه می غُر و مامان به کنه می پیله مدام. مامان چشم

 چیز همه کالً و نیومده خونه که ماهه دو از بیشتر االن هم آرمان

بابا کردنِ بدتر برای داده هم دست به دست . 

گفت و کرد نگاه بود ایستاده اتاق درِ چوبِ چهار در که فرید به :  

_  مامان که باشم پیشش ساعتی دو یکی امروز گفتم خودم با

بکشه نفسی یه بتونه . 

گفت مالیمت با فرید : 

_ عزیزم راحتی که طور هر ! 

انداخت سرش رویِ را شال : 



_  بیشتری وقت و شرکت تو ندارم کاری عمالً که هم بعد ی هفته

نامه پایان کارهای دادن انجام برای دارم ! 

کرد می نگاهش لبخند با فرید : 

_ ببینمت کنم فرصت دیگه نکنم فکر . 

پرسید و کرد مرتب شال زیر از را موهایش : 

_ رید؟ می کی ! 

_ عزیزم شنبه یک . 

 بود؛ کرده سد را راهش فرید اما داشت را اتاق از وجخر قصد

گفت و مقابلش ایستاد ناچاراً : 

_  هم شب. باشم شرکت باید بعدش و دارم کالس صبح که فردا

 همدیگه بشه که کنم نمی فکر حساب این با خونه؛ برم فوراً باید

ببینیم رو . 

گرفتش آغوش در فرید .  

گفت شدن جدا از بعد و ماند آغوشش در ای ثانیه چند : 

_ برگردی خوب خبرهای با! خطر بی سفرت ! 



 تنها این زدن؛ قدم به کرد شروع زد، بیرون که فرید ی خانه از

داشت را کردنش آرام قدرت که بود دنیا در کاری .  

 رساندش نمی هم ای نتیجه به اگر حتی کردن فکر و زدن قدم

 می تخلیه را اش انرژی که بود آن حُسنش و بود ساز کار هم باز

 .کرد

 به برگشتن برای آن از بعد و کرد فکر و زد قدم ساعتی یک

گرفت تاکسی خانه، . 

************ 
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دپرسی سام و کرد نگاه بودند مقابلش که بهروز و سام باربد، به : 

_ شد؟ چی ! 

داد توضیح دیگر بار یک دانستند، می همگی که این با : 

_ همین برگشتیم؛ خالی دست و ببریم رو مناقصه نتونستیم ! 

کرد اضافه باربد : 

_  خوشحالیش تونست نمی اصالً دیدین؛ می رو برنا ی قیافه باید

 بازی نقش به بود کرده مجبورم هومن که حیف! کنه پنهون رو

 رفته...  به ی خورده شکست بدبختِ یه به رو دمخو باید و کردن

دادم می نشون ! 

گفت و خندید بهروز : 

_ گرفتنه جشن حال در* مدیکاب فعالً پس ! 

 مقابلش که نفری سه به شد خیره سکوت در و زد آتش سیگاری

بودند کردن بحث حال در و نشسته .  

پرسید سام : 



_ کنی؟ کار چی قراره دقیقاً ! 

داد جواب و ندتکا را سیگار خاکستر : 

_  تخت نمایندگی تونسته مدیکاب فعالً! هیچی حاضر حال در

 بند جایی هیچ به دستمون ما و بگیره رو ارتوپدی جراحی

 !نیست

گفت و خندید سام : 

_  رو امتیاز این راحت خیال با که کنی غلطی چه خوای می بگو

رقیبت؟ به دادی ! 

 و داد شحرکت "هیچی" ی نشانه به و برد باال را چپش دست

کرد اضافه : 

_  از و نباشیم بخیل که اینه آد، می بر ازمون فعال که کاری تنها

بشیم خوشحال خوشحالیشون ! 

گفت بود، رفته باال هیجان تاثیرِ تحت که صدایی تونِ با باربد : 

_  فقط. تیمش و برنا آستین تو کنی چوب قراره دونم می که من

گذره می مغزت اون تو چی ببینم منتظرم ! 



گفت آمیزی تمسخر لحن با و بلعید را سیگار ودد : 

_ ببازیم؟ ممکنه هم ما که کنید نمی باور چرا  

 بودند، نشسته رویش به رو که مردی سه همراه هم خودش بعد و

خندید بلند . 

گفت و شد بلند جایش از باربد شد، کاسته که ها خنده شدت از : 

_  و سراغم اومد نا،بر معاونِ یارو این نتیجه، اعالم و جلسه از بعد

 ؛"شه نمی کنید می بینی پیش که چیزی اون همیشه" گفت

 وگرنه بود بسته رو پام و دست هومن که حیف صد و حیف

 و دادم می رو ترتیبش آلمانی جدید روش هشت به همونجا

الدنگ درازِ ی مردیکه خودش؛ به گردوندم می بر رو اشجمله ! 

 و فشرد سیگاری جا در را فیلتر کرد؛ حس که را سیگار حرارت

 داد جواب "گه؟ می رو کی باربد" بود پرسیده که سام سوالِ به

گفت و : 

_ مدیکاب معاونِ نژاد؛ نوری فرید نژاد؛ نوری ! 

پرسید بهروز : 



_ بگیریم؟ جشن رو باخت این کِی حاال ! 

گفت بهروز پیشنهادِ تأیید در باربد و خندیدند همه : 

_  این بس از مردیم. ریمدا الزم حسابی و درست استراحت یه

کردیم پاره رو خودمون مدت . 

 استراحت توانستند می وقتی نظرش از زد؛ آتش دیگری سیگار

 اتفاق که فعالً رسیدند؛ می اصلی ی خواسته به که کنند تفریح و

 همان افتاد؛ می بعد ماهِ دو یکی اصلی اتفاق بود؛ نیفتاده مثبتی

 که هایی ختت فروش به کرد می شروع مدیکاب که موقع

بود گرفته را اش نمایندگی ! 

_ موافقی؟ هومن؟ چیه تو نظر  

 خیره بود، سوالش جواب منتظر که باربد به و آمد بیرون فکر از

پرسید و شد : 

 !چی؟_

کرد تکرار باربد : 

- بهروز ی خونه جور و جمع دورهمی یه شب، شنبه پنج ! 



گفت و گذاشت کنار را سیگاری زیر : 

_ دارم کار که کنید کم رو شَرتون فعالً! باشه . 

کرد نگاه را رفتنشان سکوت در و شنید فحشی نفر سه هر از .  

گفت و سمتش به برگشت بهروز آخر، ی لحظه : 

_  من. کن دعوت رو اِال خواستی خودت اگه شنبه، پنج برای

کنم نمی دعوتش . 

 حسن کارش این با خواست می بهروز نظرش از داد؛ تکان سری

 کردن اثبات به نیازی اش عقیده به که چیزی کند؛ ثابت را نیتش

 !نداشت

 

------ 

* پزشکی تجهیزات  یکننده واردات شرکت: مدیکاب   

* 
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 از بعد از بود؛ گذاشته قرار فرید با شرکت، به رفتن از قبل

 داشت، که خبری تنها و بودش ندیده ایران به برگشتن و مناقصه

بود مناقصه برد . 

 بود؛ شده اشغال میز یک تنها رسید؛ نظر مورد شاپ کافی به

 به رساندش می که مسیری بلند، هایی باقدم. فرید توسط همآن

 که بود هایش قدم صدای از و کرد طی را فرید و کافه انتهای

کرد نگاهش لبخند با و چرخید دنشرسی از قبل فرید . 



 و سالم جواب و گذاشت فرید ی شده دراز دست میان را دستش

 ضلعِ سمتِ به کرد هدایتش فرید و داد را اش پرسی احول

گفت و شکل مربعی میز متوالیِ : 

_ دلم عزیز بود شده تنگ برات دلم . 

 نمی و بود آمده خانه از نشاند؛ رنگش بی های لب روی لبخندی

 بهانه بود، پژوهان شرکتِ مخصوص که آرایشی آن با ستخوا

کند جور را روزش شبانه یک های زدن غر و نادر دست به بدهد . 

گفت و کرد تر عمیق را لبخندش : 

_ داشتم ای کننده دیوونه ی هفته برگشتی، که خوب چه . 

_ نفسم؟ چرا ! 

داد توضیح : 

_  جو مه طرف این. ها پژوهان نه بودین شماها نه بالتکلیفی،

ره نمی پیش که هم نامه پایان. افتضاحه خونه . 

گفت و گرفت هم را دستش یکی آن فرید : 

_ کنم می کمکت خودم هم نامه پایان برای عزیزم؛ شد تموم . 



 کرد دعا فقط فرید؛ یسخاوتمندانه پیشنهاد این به نداد جوابی

باشد نکرده پاره تکه تعارف که . 

داد ادامه فرید : 

_  اما نبود باور قابل! باشیم خوشحال بردمون برای باید فعالً

دادیم ارائه که ای پرونده  vitmed نمایندگی که کرد قانع رو 

 برای نتونستند سری این ها پژوهان. بده ما به رو محصولش این

کنند کاری خودشون ! 

گفت مردد نهایتاً و کرد نگاه فرید به ثانیه چند برای : 

_ بعدی های موفقیت امید به. باشه مبارک . 

گفت و داد تکان سری فرید : 

_  به تونستیم که بود ای ضربه اولین این. ماست دست تو آینده

 تو که اطالعاتی با دیگه ماه چند تا روشنه دلم بزنیم؛ ها پژوهان

 اون و زنیم می بهشون تری مهلک ی ضربه آری، می دست به

 نمی هاش آدم و شرکت این از اسمی کسی دیگه که ست موقع

لیست ته ره می و بره ! 



 زد می حرف اتفاقاتش و آینده از امید با که فریدی به تردید، با

 فقط باشد امیدوار و بین خوش فرید مثل توانست می کرد؛ نگاه

بود ندیده را ها پژوهان و نرفته شرکت به دیروز اگر ! 

 زیادی داشت شاید فرید؛ به احساسش گفتن برای بود دل دو

ردک می نگاه قضیه به بدبین . 

آمد خودش به فرید باصدای : 

_  ری می بعدش دونستم می چون اما گرفتم سوغاتی برات

پیشم آی می که جمعه برای داشتم نگهشون شرکت ! 

گفت فرید صحبت به توجه بی : 

_ بگم بهت رو چیزی یه باید . 

شدند کم فرید ابروهای ی فاصله : 

 !چی؟_

گفت مردد : 

_ لنگه می داره کار جای یه نظرم به . 

_ چی؟ ییعن ! 



 نهایتاً و کند مرور ذهنش در را دیروز اتفاقات تمام کرد سعی

 :گفت

_  نظرم به اما بودند اومده شون همه. شرکت رفتم دیروز من

بود عجیب خیلی رفتارشون . 

پرسید فوراً فرید : 

_ بود؟ عجیب نظر چه از  

 آسانسور اتفاق یاد ناخودآگاه و فرید مرتبِ ی یقه به ماند خیره

 آن و بود کرده درست را پژوهان هومن لباس ی هیق که افتاد

بود شنیده زبانش از که آمیز، کنایه زیادی ی جمله . 

 را مزاحم افکار و دهد نظم افکارش به تا داد تکان را سرش

گفت نهایتاً و کند پراکنده : 

_  طوری هر اما باشند ناراحت اتفاق این از باید کردم می فکر من

 که نه. نبود مهم کدومشون هیچ برای باخت این کنم، می نگاه که

 نتونستند که شد پخش شرکت کل تو اتفاقاً نزنن، ازش حرفی

 اصالً که کردم برداشت اینطور من اما بگیرن رو نمایندگی

انگیزه بر سوال خیلی نظرم به این و نبود مهم براشون ! 



 داد را نگاهش بعد، و کرده نگاهش سکوت در ای ثانیه چند فرید

 بود ایستاده سفارش گرفتن منتظر میزشان، کنار که یگارسون به

گفت نهایتاً و : 

_ اومده سرشون بالیی چه که نفهمیدن هنوز . 

* 
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 صفحه. کند صدایش بی بود کرده فراموش خورد؛ زنگ تلفنش

 را گوشی کردن خاموش و تماس کردن رد قصد و برگرداند را اش

کرد منصرفش ضیائی اسمِ دیدنِ که داشت . 

 که گشت بهروز ی خانه در اتاقی دنبال و شد بلند جایش از

کند صحبت ای دقیقه چند مزاحمت، بدون بتواند .  

گفت و داد جواب را رفت می شدن قطع به رو که تماسی : 

_ گیرم می تماس دیگه ی دقیقه دو یکی تا . 

 را دوم ی طبقه و اول ی طبقه ی جداکننده های پله آن، از بعد و

رفت باال به و کرد طی .  

 به که آمد می پیش کم شناخت؛ نمی را بهروز ی خانه ی نقشه

 ی طبقه با کاری و سر آمد، می که زمانی حداقل یا و بیاید اینجا

نداشت ها اتاق و باال . 

 را در سه که رسید کوچکی فضای به ها، پله از رفتن باال از بعد

بود داده جا خودش در . 



 داده هُل جلو به در که بود نشده وارد هنوز و کرد باز را در اولین

شنید را باربد صدای و شد : 

 !کیه؟_

 ترین کم از باربد عریانِ نیمه تنِ بعد، ی لحظه چند و نداد جوابی

آمد بیرون به ممکن فضای . 

 و کرد نگاه بود پیدا کامالً باراین که تتویی به لحظه چند برای

پرسید باربد : 

_ داشتی؟ کاری جونم؟ ! 

 سگکش که داد کمربندی به و کشید پایین تتو از را نگاهش

 کرده ترک را جمع کِی باربد که آمد نمی یادش اصالً. بود آویزان

؟است اتاق در کسی چه که بود این بزرگترش سوال و  

 جز بیاورد؛ خاطر به را مهمانی اعضای کرد سعی ناخواسته

 و سام نامزد هم طرف آن از بودند؛ سام و سعید باربد، و خودش

 متعجب! نبود اتاق در سام نامزد که قاعدتاً! اش خاله دختر

 :پرسید



_ زودی؟ همین به  

خندید باربد : 

_ زنی؟ می حرف چی از داری ! 

 باربد ی قضیه حاضر حال در ؛بود کرده فراموش را اش اصلی کار

کرد می جلب را توجهش بیشتر . 

 :گفت

_ دیدی رو دختره این که نیست هم ساعت نیم تو ! 

داد جواب باربد : 

_ ! حداقل شد ای دقیقه چهل نیست؛ هام اینطوری دیگه بابا نه

داشتی؟ کار چی نگفتی ! 

گفت و داد مسیر تغییر تلفنش به نگاهی نیم با : 

_  ها اتاق مابقی وضعیت کنی می فکر. کنم تصحب ضیائی با باید

باشه؟ همین هم ! 

داد جواب قاطعانه باربد : 



_  نداره؛ قبول رو جایی خودش تخت جز و داره وسواس که سام

 سعید و بهروز اینکه مگر باشه؛ خالی باید اتاق یکی اون قاعدتاً

بخوان و باشه آورده فشار بهشون تنهایی ... 

 دوم اتاق وارد و کرد گفت می که خزعبالتی و باربد نثار فحشی

 شن نمی قفل که هایی در از " شنید را باربد صدای و شد

 "متنفرم

 ی شماره نشستن، برای جایی کردنِ پیدا محض به و بست را در

شنید و گرفت را ضیائی : 

_ جان؟ هومن چطوری ! 

پرسید و مطلب اصل سر رفت : 

_ شد؟ چی ! 

 خبری وقت هر ودب قرار داد؛ می عذابش خط طرفِ آن سکوتِ

 آدم این که بود امیدوار حاال و بگیرد تماس ضیائی خود شد،

باشد نگرفته تماس احوالپرسی و سالم برای . 

_ رسیده بارِت ! 



پرسید و کرد آزاد را بود شده حبس که نفسی : 

_ نیست؟ مشکلی ! 

بود حفظ را ضیائی جواب : 

_ نیست مشکلی هیچ بخوای تو اگه . 

گفت کوتاه : 

_ حسابته تو پول مابقیِ ،وقت اول صبحِ ! 

 قبلی جای سر برگشت؛ پایین ی طبقه به و کرد قطع را تماس

پرسید بهروز و نشست اش : 

_ شده؟ چیزی ! 

 و رد سام و بهروز بینِ که نگاهی با و کرد خاموش را تلفنش

گفت کرد، می بدلش : 

- رسیده جدید بارِ ! 

آورد نزدیک را سرش سام : 

_ ؟بیاد برامون چیزی بود قرار مگه ! 



 و برداشت وسط میز رویِ از را اش خورده نیمه لیوانِ و شد خم

 به هایش لباس در پوشیده مرتب، ظاهری با باربد، لحظه همان

پرسید و پیوست جمعشان : 

_ چیه؟ قضیه ! 

گفت بود، زده هایی حدس که بهروز : 

_ کنیم سرویس رو برنا دهن قراره نکنم غلط . 

 ها، لیوان کردن پر با و داد جا بهروز و سام میان را خودش باربد

گفت بلند : 

- کردنِ پاره امید به  ... 

 ی اشاره با و کرد رها کاره نیمه را اش جمله سام، ی ضربه با

 و خندید داشت، یاسی نامزدش حضور به سام که نامحسوسی

کرد تصحیح : 

- برنا ماتحتِ دادنِ برش امید به !  

زد ربدبا به دیگری ی ضربه سام و خندیدند صدا با همگی . 

***** 
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زد صدایش باربد که بود جدید ی نامه کردنِ تنظیم حال در .  

 های کفش با و کرد مرتب را موهایش. بست را مانیتور ی صفحه

 پر وجودشان، به کرد می عادت داشت کم کم هک بلندی پاشنه



 لبخند با و شد داخل زد، در رفت؛ باربد اتاق سمت به صدا و سر

ایستاد منتظر بود، نشانده هایش لب روی که بزرگی . 

 بزرگ و داشت فرق زیادی دیگر پژوهانِ دو آن با باربد، نظرش از

بود بودنش منعطف هم فرقش ترین .  

 اما بود کرده ذکر سال سه دو را باربد و هومن سنی تفاوت فرید

 ی فاصله سالی هشت هفت حداقل برادر دو این خودش، نظر از

داشتند سنی . 

_ عزیز؟ فرِ ادیب خانم کنی می نگاه داری چی به ! 

گفت و آمد خودش به باربد صدای با : 

_ شما به! واضحه ! 

گفت و زد خندی تک باربد : 

_ یهیچ بگی و بشی هول االن داشتم انتظار ! 

 های لمینیت روی کفشش هایپاشنه و رفت نزدیک قدم چند

 و ایستاد باربد میز نزدیک. کردند صدا و سر زیادی اتاق، کف

 :گفت



_  هیچ شما جز اتاق این تو کنم؟ انکار یا بشم هول چی برای

نیست جذاب کردن نگاه برای چیزی . 

گفت خندیدنش میان و خندید کامالً بار این باربد : 

 !اوه_

پرسید و گرفت بازی به را آزادش موهای و کرد کج را سرش : 

_ بنده؟ با داشتین امری  

گفت بود، صورتش رویِ خندیدن آثار هنوز که باربد : 

_  با بگیر تماس یه زحمت بی کنی؛ می پرت رو آدم حواس پاک

 تا قراردادشون تاریخِ بگو بهشون شیراز، انکوباتورِ نمایندگی

 خبرشو بهم فسخ؛ یا کنن تمدید نخوا می ببین جاریه؛ ماه آخرِ

 .بده

گفت و کشید بیرون دهانش از را زیرینش لب : 

 .چشم_

 لب دادن بازی از دست. بود هایش لب روی بار این باربد نگاهِ

پرسید و برداشت هایش : 



_ نیست؟ ای دیگه امر ! 

کشید باال را نگاهش باربد : 

_ نیست عرضی! ممنون ! 

 جا داخل ی شده لنبارت های سیگار ته روی ماند جا نگاهش

گفت و سیگاری : 

_ کشین می سیگار کلی که هم شما ! 

پرسید باربد : 

_ مگه؟ کشه می سیگار کلی کی دیگه  

کشید را لحنش : 

 !برادرتون_

خندید باربد : 

_  به داشت اعتیاد مادرزادی اون نکن؛ مقایسه هومن با رو من

 !نیکوتین

ابروهایش میان نشاند ساختگی اخمی : 



_  گفتم هم برادرتون به. کشیدن سیگار همه این داره ضرر آخه

تون سالمتی با کردین لج ها شما انگار اما ! 

گفت تفریح با باربد : 

_ کنم می سالمتیم حال به فکری یه من نخور؛ غصه تو حاال ! 

گفت و زد لبخندی : 

_ بهتره اینطوری ! 

پرسید داشت، کردنش کنترل در سعی که لبخندی با باربد : 

_ سیگار؟ ترک برای بلدین هم یراهکار شما حاال ! 

گفت ثانیه چند از بعد و داد نشان کردن فکر حالِ در را خودش : 

_ تخت به ببندمتون تونم می...اوومم ! 

 صندلی گاه تکیه بود، کردن تفریح حال در کامالً حاال که باربد

پرسید و برد تر عقب کمی را اش : 

_ گرفتینش؟ یاد کجا از! جالب چه ! 

ردک جمع را هایش لب : 



_ ها فیلم تو از ! 

 مثبت هیجان مواقع اکثر در که لحنی با و خورد چرخی نیم باربد

گفت گذاشت، می نمایش به را درونش منفی یا : 

_  ترکِ برای دیدی، ها فیلم تو شما که تختی به بستن اون

داره ای دیگه کاربرد نیست؛ سیگار .  

 یرغ پژوهان هومن بود؛ باربد خودِ گشت، می دنبالش که کسی

 چند با و بایستد مقابلش که بود ها حرف این از تر نفوذ قابل

 کاری و سر خیلی که هم بهروز با کند؛ پرت را حواسش جمله

بود باربد گزینه، بهترین پس نداشت؛ ! 

_ کنی؟ می فکر چی به داری ! 

گفت فوراً و شد هوشیار نگاهش : 

_ کردم می اشتباه ها فیلم ژانر انتخاب تو چقدر که این به . 

انداخت دستش باربد : 



_  رِنجِ که هایی فیلم اون شده؛ ذکر سنی رِنجِ یه فیلم هر برای

 باشن؛ سیگار ترکِ برای تونن نمی قطعاً هست،+ ۱۸ شون سنی

باشه یادت همیشه رو این . 

 بیرون. شد قطع شان مکالمه باربد میزِ روی تلفنِ خوردن زنگ با

اشتگذ هایش برنامه رأس در را فلور دیدن و رفت . 

***** 
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 امروز برای. شد بلند تخت روی از خانه، زنگ آمدن در صدا به با

 برایش را متوالی هایزنگ صدای همین، و نداشت قراری کسی با

 و رساند آیفون نمایشگر به را خودش. دادمی وهجل منتظره غیر

 و رفته درهم هایاخم مصمم، صورتی با که شد خیره زنی به

 آیفون دوربین مقابل بود، آمده مرافعه قصد به که چشمانی

بود ایستاده .  

 را شلوارکی. رفت اتاقش سمت به بعد، و کرد باز برایش را در

 هایانگشت آنکه از بلق بار این و آمد بیرون دوباره و پوشید

 واحدش ورودی درِ خودش ورودی، زنگ رویِ کنند پیله اِال سِمِج

 طی یاندازه به آسانسور؛ نمایشگر به شد خیره و گذاشت باز را

 این از کرد سعی و داشت اعصاب آرامش دیگر یطبقه دو شدن

ببرد را الزم یاستفاده ثانیه، چند ! 

 کوچک نسبتاً پذیرایی گرن ایسورمه یکاناپه روی و رفت

 ماساژ را هایشپلک پشت ثانیه دو یکی برای نشست؛ اشخانه

 آمیزی اعتراض "هومن" آن با و ورودش با اِال آن، از بعد و داد

کرد جنگ اعالن رسماً گفت، که . 



 مقابلش که زنی به شد خیره و کرد باز تاخیر با را هایشپلک

 پایین رنگش سیاه دارِنهپاش هایکفش تا را نگاهش! بود ایستاده

 خاطر به را باربد ی گربه بچه شکل بد رفتن راه ناخواسته، و برد

گفت و آورد : 

_ برو راه کم یه ! 

 را صورتش شد؛ خم شدند؛ باز که بود تعجب سر از اِال های اخم

پرسید و آورد نزدیک : 

_ زدی؟ چیزی ! 

کرد تکرار و کاناپه گاه تکیه به فشرد را پشتش : 

_ برو راه یکم فقط ! 

_ هومن؟ شدی دیوونه ! 

 را فندکش و سیگار ی جعبه و شد بلند. نداد جوابی اِال سوال به

پرسید اِال و نشست اِال مقابل و پذیرایی به برگشت و برداشت : 



_  از صبح شدی؟ بچه انداختی؟ راه که چیه ها بازی مسخره این

 من ام غریبه بودین، جمع بهروز خونه دیشب که شنیدم یاسی

ن؟هوم  

گفت و داد تکان سری : 

_ نیستی غریبه! نه ! 

وشنید شد خیره اِال ی رفته درهم و عصبی صورت به بعد و : 

_  مرگت چه! چیه؟ بخاطر ها کردن دوری و ها بازی بچه این

 شده؟

داد جواب کوتاه : 

 !هیچی_

 و فعل از و گرفت سیگار از عمیقی کام. زد آتش را سیگارش و

 بودند، انداخته راه اش، هوایی یها راه و نیکوتین که انفعالی

کرد ایجاد اختالل بردنش لذت در اِال صدای و برد لذت : 

_ چته بگی کاش هومن؛ بزنی حرف کاش ... 

اال سمت به گرفتش و کرد جدا هایش لب از را سیگار ! 



 را سیگار و آمدند نزدیک اِال ی خورده الک و کشیده انگشتان 

کشیدند بیرون انگشتانش بین از .  

 نشست؛ تماشا به را اِال کشیدنِ سیگار و عقب به داد تکیه ارهدوب

 این تا که ها زن کشیدن سیگار در بود نهفته چه کرد نمی درک

 اِال دست با هایش چشم کار؛ این تماشای از برد می لذت حد

 می رنگش کرم های لب بین که فیلتری با کردند، می حرکت

 بیرون که دیدو همراه بعد و شدند می متوقف نشستند،

 عاشقان به شبیه آمدند؛ می در گردش به شد می فرستاده

 از ای لحظه حتی زدن پلک با نداشتند قصد که بود ای صحنه

دهند دست از را اجرا حال در نمایشِ . 

 می آرامی به را سیگارش که را عالقه این بود کرده درک هم اِال

داد می کِش را ها لحظه و کشید . 

 آن از بعد و بودند کرده سکوت دو هر فیلتر، به سیگار رسیدن تا

پرسید بود، شده مالیم حاال که صدایی با که بود اِال : 

_ هومن؟ بزنی حرف خوای نمی ! 



 برای را یکی برداشت؛ کانتر روی از لیوان دو و شد بلند جایش از

 به را اِال لیوان که حالی در و کرد پر خودش برای را دیگری و اِال

سیدپر داد می دستش : 

_ بگم؟ باید چی ! 

_ شده چت بگو ! 

 :پرسید

_ شده؟ چم مگه ! 
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داد توضیح اِال : 



_  رو هم احساسم با و خودم با هومن؛ ندارم جنگ سر باهات من

 رو کی دونم می. خوام نمی چی و خوام می چی دونم می راستم؛

 تو با نه و خودم با نه من. خوام نمی رو کی و خوام می

 نمی رو تو جز کسی هیچ و خوام می رو تو. ندارم رودربایستی

 پیش بهروز و من بین چیزی هیچ سعید، مهمونی تو. خوام

من نیومد، ... 

 و بود نشسته مقابلش که اِالیی کرد ساکت و آورد باال را دستش

پرسید و داد می توضیح دلیل یب : 

_ گفتم؟ چیزی من ! 

کرد نگاهش کالفه اِال : 

_ ترم راضی بگی چیزی اگه ! 

پرسید و گذاشت وسط میز روی را لیوان : 

_ چیه؟ تو و من ی رابطه ! 

_ چی؟ یعنی ! 

پرسید تر واضح : 



_ بوده؟ چی تو و من بین ی رابطه ماه، هشت این تو ! 

رفت در کوره از اِال : 

_  ما ی رابطه که بگی خوای می باز حتماً دی؟کر شروع باز

نیست عاطفی ! 

پرسید و داد تکان سری : 

_ اینه؟ از غیر ! 

بود شده برزخی اِال : 

_  باشه تونه نمی! باشه تونه نمی هم این از غیر پژوهان، جناب نه

 تنها به و نیستی آدمیزاد اصالً تو. نداری ای عاطفه هیچ تو چون

الکله و پول کار، کنی، می فکر دنیا تو که چیزی ! 

گفت آرامی به اِال، های کردن ولز و جلز تمام برابر در : 

 !درسته_

 ی فاصله بلند، هایی قدم با. شد بلند جایش از عصبانیت با اما اِال

 و کشید بیرون دستش از را لیوان کرد، طی را بینشان کوتاهِ

زد فریاد : 



_ رو مسخره های رفتار این کن تموم ! 

 با همزمان و کرد دنبال بود کرده پرتاب اِال که را لیوانی نگاهش با

 جایش از ناگهانی کرد؛ باز و بست را هایش پلک لیوان، شکستن

 بیراه و بد حال در مقابلش که زنی حرکت، یک در و شد بلند

 زیادی فشار با را انگشتانش کشید؛ خودش سمت به را بود گفتن

 تا را سرش هک حالی در و تراشش خوش ی چانه روی کرد فیکس

گفت گوشش کنار آرامی به آورد، می باال ممکن جای : 

_  باال رو صدات و اینجا اومدی که بود آخر بار بود؛ آخر بار این

 نادیده دیگه ی دفعه اما گیرم می نادیده رو دفعه یه این. بردی

 کنم؛ نمی برخورد اینطوری دیگه ی دفعه. نیست کار تو گرفتنی

کنی تحریکم نکن سعی پس ! 

 که ای مجسمه به شبیه اِال اما کرد رها را اِال ی چانه و گفت

 حرکت بی باشد، گرفته شکل باال به رو حالتِ همان در سرش

کرد می نگاهش . 

 فشار جای که ای چانه آرامی به بار این و برد باال را دستش

گفت و کرد نوازش را بود کرده قرمِزَش انگشتانش، : 



_  مرد! نیستم شه می عاشق که هیرا به سر و آروم مرد اون من

 چند تونن می فقط! ایه لحظه بده؛ هم شدنشون عاشق بد، های

 تو! ببیننت خوان نمی حتی اون، از بعد و باشن عاشقت دقیقه

 وقتی شناختی می رو من سال های سال اِال؛ شناختی می رو من

 تحت که حالی در دستت، تو لیوانِ و سیگار با مهمونی اون وسط

 ازم و سراغم اومدی بری، راه درست تونستی نمی لکلا تاثیر

 من! بود هم خودم ی خواسته که بدم انجام رو کاری خواستی

 گفتی خندیدی می بلند وقتی توام و دادم انجام خوب رو کارم

 شب، اون از گذشته ماه چند حاال! بوده شبت بهترین شب، اون

 کار داری النا تو اما بدم انجام خوب رو کارم بلدم هم هنوز من

 من که حالی در باشم عاشقت خوای می خوای؛ می ازم ای دیگه

افتضاحم خیلی یکی این تو ! 

 لب روی نگاهش که حالی در و کشید پایین آرامی به را اِال سر

داد ادامه بود، قفل کمرنگش های : 

_  رشته سر که بذارم کارهایی روی دست دم نمی ترجیح من و

 رو هات فکر برو برو؛ پس. زنم یم گند چون ندارم ازشون ای



 روابط و شدن عاشق آدمِ من کن؛ فکر هام حرف به بکن؛

 نه، هم اگر. برگرد بیای، کنار این با تونستی اگه! نیستم احساسی

 اما بشن؛ عاشقت تونن می که مردهایی زیادن؛ خوب مردهای

رسینمی بهش که نباش عشق دنبال بد، مردهای بر و دور ! 

************** 
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 تا را کارش و فلور به بود خیره حرف، بدون که بود ها دقیقه

کرد باز اعتراض به لب و آمد ستوه به فلور که داد ادامه جایی : 

_ کنی؟ می نگاه آدم به غدج مثل چرا آذین؟ چته ! 

پرسید که بود فلور حواسِ کردن پرت برای و نشست هوشیار : 

_ چطوره؟ شهرزاد خبر؟ چه ! 

 به توجه بی فلور که چرا بود؛ گذاشته دست موضوعی خوب روی

 ای نفره دو مسافرت از تاب و آب با اش، مانده جواب بی سوالِ

کرد تعریف داشتند، پیش در شهرزاد با که ! 

 نظر زیر را حرکاتش دوباره دید، جدید بحثِ درگیر که را فلور

 تنها! بود تجربه بی زیادی ها، مرد با ارتباط در خودش گرفت؛

 که بودند فرید نهایتاً و برادرش پدرش، اش، زندگی های مرد

 با روابطش بهبود روی تأثیری نفر، سه این با اش تجربه تداعی

 بودند، گرفته رقرا اش زندگی راه سر که جدیدی مردهای

  !نداشت



 نزدیک پژوهان باربد به خواست می بود؛ گرفته را تصمیمش

 نسبت بهتری های ایده به تصمیم این کردن عملی برای و شود

داشت نیاز هایش لب و موها دادن بازی به ! 

 از کدام هیچ روی که دید می کرد، می مرور که را اش گذشته

 چه و آشناها چه وده؛نب تأثیرگذار اش زندگی تاریخ مردهای

ها غریبه ! 

 استفاده کلماتی از تنها و نبود تأثیرگذار هم پدرش با رابطه در

 به نسبت حتی. است پدرش با حق دهد نشان که کرد می

 ساله، بیست آرمانِ با رابطه در و نبود تأثیرگذار هم برادرش

 دوستِ تنها. باشد تأثیرگذار اینکه تا گرفت می تأثیر بیشتر

 یک درگیر بیشتر که بود فرید هم عمرش تمام ذکرم جنسِ

 و عمیق دوستی یک تا بودند کاری ی رابطه و ساده دوستی

عاطفی ی رابطه ! 

 ؛ "دویدن" جز نداشت ای خاطره هیچ گشت می بر که عقب به

 تمام بود؛ گرم بزرگش آرزوهای به سرش مدرسه های سال تمامِ

 به رسیدن برای دکر می تالش هم کارشناسی و دانشگاه ی دوره



 که  خودش در بود غرق قدرآن و داشت سرش در که هایی آرزو

 دوستی نداشت؛ کسی کار به کاری بود؛ مانده جدا ها آدم از

 جماعتی هیچ همرنگ نبود؛ جمعی هیچ ثابت ی پایه نداشت؛

 موسیقی هایش، کتاب خودش، بود؛ خودش فقط و شد نمی

 که هایی روپیاده و اش خارجی های سریال و ها فیلم هایش،

کرد می انتخابشان زدن قدم برای .  

 چند موهای با که فلوری همین بود؛ فلور همین هم دوستش تنها

 از و بود نشسته رویش به رو بینی، جدید پریسنگِ و رنگ

 فلوری. کرد می صحبت داشت، راه در آینده روزِ چند که سفری

 بچگی همبازی و بود دیوارشان به دیوار ی همسایه کودکی از که

 رفتنش بعداز که فلوری. مدرسه ابتداییِ های سال همکالسیِ و

 به گاهی از هر و بود نکرده فراموش را اش دوستی محل، از

زد می سر اش قدیمی دوست . 

_ ؟ امروز تو کجاست حواست ! 

وگفت برداشت فلور های ناخن خوشرنگ ژلیش از را نگاهش : 

_ نیست؟ گرم االن شکی هوای و آب نظرت به هست؛ حواسم ! 



 و تجزیه سرگرم خودش و شد دادن توضیح گرمِ دوباره فلور

 مردها، کردن درجذب فلور، نظرش از فلور؛ رفتارهای تحلیل

 داشتن برای که دختری شناخت؛ می که بود دختری ترین موفق

کند اراده بود کافی مردی، هر . 

_ آذین شده چیزیت یه امروز تو اینکه مثل نه ! 
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 با بار این و برداشت فلور های رفتار کردن تجزیه سر از دست

گفت جمع، حواسِ : 

_ و نامه پایان و کار برای. درگیره ذهنم کم یه  ... 

پرسید فلور : 



_ دی؟کر عوض رو کارت محل چرا راستی ! 

بود نگفته را حقیقت مورد این در کسی هیچ به : 

_ نبودم راضی قبلی کار شرایط از . 

_ تعمیری؟ نیروی همون کنی؟ می کار چی اینجا ! 

گفت فلور، فنجان به اشاره با : 

_ بیارن دیگه یکی بگم بذار. ات قهوه شده سرد . 

 کاره نیمه را آمده پیش بحثِ گارسون، برای کردن بلند دست با و

داد سفارش نسکافه فلور، توافقِ با دوشان هر برای و بست . 

پرسید فلور گارسون، رفتنِ با : 

_ نشد؟ ساعد از خبری دیگه ! 

کرد جمع را صورتش : 

 !نه_

گفت و کشید موهایش به دستی فلور : 

_ بره و بشنوه نه که بود منتظر انگار مردیکه ! 



گفت خیال بی : 

 !بهتر_

کرد اعتراض فلور : 

 اون تونست می که بود کسی تنها یکی نای! بهتر؟ رو چی _

کنه راضی رو تو کوفتیِ منطق ! 

 فلور بود خواسته امروز. نداشت را هدف بی های بحث ی حوصله

 ی کافه به بود کشانده را فلور. ببیند دیگری دالیل برای را

 تر دقیق دوستش؛ به کند نگاه تر دقیق بار این تا شان همیشگی

 دختر، این رفتارهای کدام که شود دستگیرش شاید تا کند نگاه

است تأثیرگذار مردها روی بیشتر . 

_  به بشی خیره جغد مثل اگه سرت تو زنم می بار این بخدا آذین

فکر تو بری و من ! 

 و آمد گارسون بار این اما کند توجیه را رفتارش دوباره خواست

داد نجاتش داغ، ی نسکافه فنجان دو با . 

گفت فلور به و کرد اشاره نسکافه به : 



_ بشه سرد نذار . 

 به که حرارتی از و کرد نزدیک هایش لب به را فنجانش خودش و

برد لذت نشست، می هایش لب روی فنجان بخار ی واسطه . 

_ چطوره؟ بابا راستی ! 

داد جواب فلور سوأل به و گرفت فنجان خوشرنگِ مایع از چشم : 

_ ست همیشه مثل وگرنه شده گیر بهانه یکم روزها این. خوبه . 

_ چطوره؟ مهی خاله ! 

 بود قرار که فلور احتمالیِ های سوأل از "خوبن همه" جوابِ با

 شود، پرسیده محله اعضای تا خانه اعضای احوال مورد در

پرسید بعدش و کرد جلوگیری : 

_ لباس؟ خرید برای بیای من با تونی می ! 

شکفت فلور گلِ از گل : 

 خرید؟_

داد توضیح : 



_  انتخابشون تو دم می ترجیح رم؛بگی لباس دست چند باید

 !کنی

گفت و کشید سر را اش نسکافه فوراً فلور : 

_ دارم وقت همیشه خرید برای من. عالیه . 

 انتخاب حتی فلور؛ به سپرد را چیز همه آمدند، بیرون که کافه از

گذاشت فلور ی عهده به هم را خرید محل  

فلور قول به که خرید را هایی لباس و  "wow" بودند. 

 سِت بند و قید در اما پوشید می لباس روز به همیشه دشخو

. نبود جدید های استایل کردنِ امتحان یا و ها رنگ کردن

 فلور، لطف به اما بودند تیره های رنگ مواقع اکثر در انتخابش

 و عجیب های لباس از بودند پر که خریدی های ساک با داشت

رفت می خانه سمت به جیغ، های رنگ . 

 های لباس اتاقش، در شدن تنها و خانه به یدنرس محض به

 هایش لباس که کمدی کرد؛ آویزان ها لباس کمد در را جدیدش

 اسپورت و تیره های لباس که راستی سمت بودند؛ شده دسته دو



 و رنگارنگ های لباس که چپی سمتِ و بودند اش همیشگی

بود داده اختصاص خودش به را غریب و عجیب . 

***** 
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 وقتی هر از ترعصبانی را مادرش صدای و کرد وصل را تماس

 :شنید



_ هومن؟ کجایی پس ! 

گفت و کرد پارک باربد، ماشین سر پشت : 

_ اومدم. پایینم . 

بود نشده قانع مادرش ظاهر در : 

_  روز نه بودی، معارفه روز نه. ایبزرگه برادر تو مثالً

 یه! ایدیگه زهرمار و کوفت هیچ نه برون، بله نه خواستگاری،

نیا هم امبچه عقد برای کاره . 

نشست هایشلب روی کمرنگی لبخند : 

_ پایینم که گفتم .  

_  و خونه این با کاری وقته خیلی که تو. بیای خوادنمی اصالً

نداری هاشدمآ ! 

گفت آرامی به کوچه، کردن طی حال در و شد پیاده ماشین از : 

_ درَم پشت کن؛ باز هم رو در! خانم حاج بزن غر کم . 

_  صدام خانم حاج خواستگارها جلو مبادا. خانم حاج نگو من به

هومن بزنی . 



باشد کالفه یا بخندد دانستنمی : 

_  کن؛ باز رو در نیست ایدیگه مشکل اگه مادام؛ خب خیلی

درم پشت ! 

_ باباته مادام ! 

 وارد و داد هل را در در؛ شدن باز با شد همزمان تلفن شدن قطع

 اول ی طبقه تراس داخل که بود باربد دید، که کسی اولین و شد

کردمی دود سیگار و ایستاده . 

 هایزدن غر یادامه و شد ساختمان وارد و داد را سالمش جواب

شنید را مادرش : 

_  بالی من پسرهای دسته؟ عصای پسر گفته کی که؛ ندارم پسر

 .جونن

 کوتاه را سالمش جواب و گرفت هاله  سمتِ به را کیفش و کت

شنید و داد : 

_ بودیم دیدارت مشتاق. داداش عجب چه . 



 نگاه بودند، شده رها اطرافش که هاله دارحالت و بلند موهای به

گفت و کرد : 

_ شدی خوشگل ! 

داد جواب درشما و زد لبخند هاله : 

_ شده خوشگل بگی بهش خوادنمی تو دخترم؛ بود خوشگل . 

 به ها،پله از آمدن پایین حال در باربد و گرفت اشخنده

گفت و کرد اشاره مادرشان : 

_ شکاره دستت از . 

شد هم باربد گریبانگیر مادرشان، اعتراض آتش : 

_ آدمی خوشم تو از نکن فکر. شکارم هم تو دست از . 

یدخند باربد : 

_  وقت هر آدم یبچه مثل که من! خانم؟ فریبا چرا دیگه من

بودم پیشت سوته سه زدی زنگ ! 

برگرداند را رویش فریبا : 



_  هم خودتون ها شما وگرنه بزنیم زنگ بهتون باید دیگه؛ همین

 به اگه که هومن. دارین هم ای خونواده و خونه افتهنمی یادتون

دهنمی جواب هم رو تماسمون باشه خودش ! 

 مادرش صندلیِ هایدسته روی را هایشدست فریبا؛ سراغ رفت

پرسید شد، می خم سمتش به که حالی در و گذاشت : 

_ کیه؟ به پس  

 و نشاند مادرش موهای روی ایبوسه. برگرداند را رویش فریبا

 :گفت

_  تنگ دلم هاتزدن غر واسه نشه، تنگ دلم چی هر برای

شهمی . 

واندخ ریتم با و داد قری باربد : 

_ مرسی زدنات غر همه واسه ! 

 قوت به دیگر که لحنی با و داد پسرش به را دلخورش نگاه فریبا

گفت نداشت، اعتراض بوی و رنگ قبل، : 



_  هر. خودته زندگی پی حواست بگم که نداری هم زندگی و زن

 سر اون رفتین و کردین ول رو درندشتی این به خونه کدومتون

 یه که رفته هم یادتون کنین؛می یزندگ کبریت قوطی یه تو شهر

دارین پدری و مادر . 

گفت و نشاند فریبا موهای روی را دوم یبوسه : 

_ خانم حاج داری حق بگی چی هر . 

کوبید بازویش به فریبا : 

_ سالمه شصت کنممی فکر خانم حاج گیمی. خانم حاج نگو . 

گفت و گرفت فاصله : 

 .چشم_

شنید و گرفت هاله از را پدرش سراغ بعد و : 

_ آدمی االن. حمامه . 

پرسید و نشست فریبا کناری صندلیِ روی : 

_ رسن؟می کی هامهمون ! 



گفت و انداخت پذیرایی یایستاده ساعت به نگاهی هاله : 

_ راهن تو هم بقیه. آدمی نیم و پنج هم عاقد پنج، ! 

 سال به شبیه حالش و حس دیگر که کرد نگاه خواهرش به دقیق

 پسِ کرد،می دقت که خوب نبود؛ اولش دعق مراسم و قبل های

 ازدواج که حتماً دید؛می هم ناراحتی اششده آرایش ی چهره

بود سخت مجدد ! 

 قرار که خواهرش صورتِ روی از را نگاهش هاله، شدنِ متوجه با

 بار، این که کرد آرزو و برداشت شود عروس دوباره بود

کند تجربه تهش تهِ تا را خوشبختی . 

* 
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 که بود شوکه شده، شنیده هایحرف و افتاده اتفاقِ از قدر آن

 بی و میزش پشت بود نشسته نداشت؛ را رفتارهایش کنترل

ورمانیت یصفحه به بود مانده خیره هدف . 

_ فر؟ادیب خانم کنیمی سیر کجا ! 

 نمی که داد باربدی به بعد و گرفت مانیتور از تاخیر با را نگاهش

آمده بیرون اتاق از کی دانست ! 

_ دادی؟ انجام رو بودم خواسته که کاری ! 

پرسید ناخواسته : 

_ کار؟ کدوم ! 

 حالی در و شد خم جلو به گذاشت؛ میز روی را هایشدست باربد

پرسید کرد،می نگاه صورتش به دقیق که : 



_ شده؟ چیزی ! 

 برای و اشناگهانی رفتار تغییر برای کردمی پیدا توجیهی باید

 باربد ابروهای یشده کم یفاصله به. نداشت زیادی زمان کار این

گفت و شد خیره  دقیقش، چشمان و : 

_ شدم نگرانش نیست؛ خوب پدرم حال که دادن خبر بهم . 

نشد ایجاد دبارب صورت در تغییری : 

_ مگه؟ شده چی چرا؟  

گفت راست را قلم یک این : 

_ شهمی سالی دوازده. البته وقته خیلی. نخاعیه ضایعه پدرم . 

_ اومده؟ پیش مشکلی چه االن ! 

داد توضیح باربد جواب در : 

 زخم. فشاریه های زخم درگیر مدام ندارن؛ حس پاهاش _

 وضعیتش و کرده عود دوباره باز اما بود شده کنترل بسترش

نیست نرمال . 

گفت نهایتاً و کرد نگاهش ایثانیه چند باربد : 



_ برو بری، الزمه اگه . 

 ایاجازه چنین کردنمی را فکرش شد؛ خیره باربد به متعجب

 و کرد هدایت گوشش پشت به انگشتانش سر با را موهایش. دهد

 :گفت

_ رممی بعد و کاری تایم آخر تا مونممی نیست؛ ایمسئله . 

کرد مخالفت بدبار : 

_  کن ایمیل دادم بهت که لیستی برای و بذار سایت رو فراخوان

برو نداریم؛ کاری دیگه بعدش و . 

 به و کرد نگاه بود اتاقش سمت به رفتن حال در که باربد به

 تکست فرید برای دیدش، میدان از باربد شدن حذف محض

 یرهخ دهد، جواب فرید که زمانی تا و "ببینمت باید" فرستاد

 کرده اشآماده باربد یخواسته به که فراخوانی متن به بود شده

 .بود

 یاطالعیه بود قرار که تختی نوع و متن روی کرد زوم بار هزار

 باربد باالی بلند لیست برای را اش نمایندگی اعطای و فروش

 شرکت که همانی بود؛ همان محصول! کرد نمی اشتباه بفرستد؛



 جراحیِ تخت همان بود؛ گرفته را اش دگینماین مناقصه، در برنا

روز به امکانات با ارتوپدی ! 

 باز را فرید جانب از رسیده پیام. کرد هوشیارش گوشی، لرزیدن

  .کرد

" نیستی؟ کار سر مگه شده؟ چی " 

 یک. بیرون آممی زودتر اما چرا" کرد تایپ جوابش در تند

باش آبشار ایستگاه دیگه ساعتِ ." 

 بود؛ خواسته باربد که شد کاری انجامِ لمشغو آن از بعد و

بود شده گیج شدت به اما کردمی تایپ را هاکلمه !  

 ایمیل به کرد شروع سایت، در ها عکس و متن کردن آپلود با

 رفت و کرد جمع را وسایلش رسید، اتمام به که کارش و زدن

 در داد، ورود اجازه که صدایش شنیدن از بعد و باربد اتاق سراغ

شد اتاق وارد و کرد ازب را .  

پرسید و کرد خاموش را اشرسیده نیمه به سیگارِ باربد : 

_ شد؟ تموم ! 



 تمام همیشه مثل توانستنمی که بود درگیر ذهنش قدر آن

 آشفته موهایی با و بیاورد جا به را بودن نگار یالزمه رفتارهای

 داده بازی که هاییلب و بود زده بیرون اشروسری زیرِ از که

گفت کوتاه شدند،نمی : 

_ دادم انجام . 

گفت آن از بعد و کرد نگاهش ایثانیه چند باربد : 

_ برو پس ! 

 از و برسد فرید به برود؛ خواستمی فقط داد؛ جواب چه نفهمید

کند مطلعش بود دادن رخ حالِ در که ایفاجعه ! 

 

************ 
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دیدش تلفن با کردن صحبت حال در و کرد باز را باربد اتاق درِ .  

 کردنِ بدل و رد از بعد باربد و کند قطع را تماس که کرد اشاره

گفت مخاطبش به جمله، دو یکی : 

_ زنم می زنگ بهت شب آخر ! 

 و کرد اشاره اتاق از بیرون به دید، شده قطع هک را باربد تماس

 :پرسید

_ کو؟ اتگربه بچه پس ! 

داد توضیح باربد : 

- بره زودتر گفتم اومد، پیش واسش کاری . 



پرسید و باربد اتاق هایصندلی از یکی روی نشست و رفت : 

_ زدین؟ رو هاایمیل کردین؟ روز به رو سایت !  

پرسید جواب جای به و نشاند لبش روی لبخندی باربد : 

_ باشه؟ عوضی تونهمی چقدر آدم یه مگه ! 

گفت و زد تکیه عقب به : 

_ نداره مرز و حد که بودن عوضی ! 

خندید باربد : 

_ دیدنیه قطعاً رسه،می بهش خبر این وقتی برنا صورت ! 

داد ادامه باربد و نگفت چیزی : 

_  ازشون خواب جای عنوان به و خونه ببره رو هاشتخت تونهمی

کنه هاستفاد ! 

گفت باربد و خندید اش جمله به : 

_  پیشت ماه هشت صدای و سر بی و مرموز سفر اون علت پس

رفتی تنها که سفری همون! شده گشایی رمز االن کانادا به ! 



داد توضیح : 

_  کنه راضیت تونستمی کی موقع اون اما اومدیمی هم تو باید

اروپا؟ کردنِ متر از بکشی دست که ! 

نشست مقابلش و آمد و زد ردو را میز باربد : 

_ یمناقصه نیست قرار گفتی بهم که روزی  Vitmed بگیریم رو 

 توننمی چقدر مغزیت هایسلول که کردمنمی هم رو فکرش

 نمی و نبودی هم مطمئن موقع اون که خصوصاً باشن؛ عوضی

گذره می لعنتیت مغز اون تو داره چی دونستم ! 

داد توضیح و کرد باز را هایشپلک : 

_ ضیائی و بود نرسیده بار که وقتی تا  ok بود، نداده رو نهایی 

بود بدی اوضاعِ بودیم؛ ایستاده تیغ یلبه . 

گفت باربد : 

_  بهترین تو که اینه بخاطر اشهمه این و ایمقله نوکِ رو االن اما

دنیایی عوضیِ . 

گفت و شد بلند جایش از : 



_ باشه حواست. خونه برم خواممی . 

کرد متوقفش باربد که ودب رفتن حالِ در : 

_ بود زده زنگ بهم اِال راستی ! 

پرسید و باربد سمتِ به چرخید : 

_ گفت؟می چی ! 

کرد جمع را صورتش باربد : 

_  متوهمم؛ لقِ دهن یه من نظرش از هیچی؛ تقریبا فحش، جز به

! زدم توهم من و نبوده بهروز و خودش بین چیزی چون متوهمم

گفتم تو به رو توهماتم چون لقم دهن ! 

 بیرون از مانع باربد صدای دوباره و در  سمتِ به چرخید دوباره

شد رفتنش : 

_  خودم رو زدم که گندی اگه گفت. کرد تهدیدم هم مرگ به

ذارهنمی امزنده نکنم، درست . 

گفت و چرخاند را دستگیره : 



_  داشته راحتی مرگ کنم می آرزو آد؛نمی بر دستم از کاری

 !باشی

گفت و کرد نثارش فحشی باربد : 

_  خیلی تونهمی روسی پلنگِ یه دستِ به مرگ که اونجایی از

 هایپنجه تسلیمِ و آرمنمی در اشتباه از رو تو من باشه، جذاب

شممی اِال انگیزِ هیجان .  

پرسید باربد و کرد نگاهش چپ چپ : 

- باشه شب امیدوارم هاش؟طعمه سراغ رهمی کی اصوالً . 

گفت بود داده تحویلش باربد که خزعبالتی تمامِ جوابِ در : 

_ بزن زر کم ! 

بست سرش پشتِ را در و رفت و  . 

********** 
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سوم و بیست فصل  

 

 یتهرف همدر صورت به شد خیره و کرد قفل هم در را انگشتانش

 !برنا

 حاال، همین تا ورود یلحظه از و نداشت گرفتن آرام قصد فرید

 حقوقی وکیل صفایی، و دزمی قدم را وکالت دفتر عرض و طول

 کردن شکایت از فقط و بود مانیتورش در سرش شرکت،

گفتمی . 



 مردِ سه بینِ نگاهش چرخاندنِ از کشید دست برنا، صدای با

اتاق یآشفته . 

_ بهت؟ دادن رو خوانفرا این کی ! 

داد توضیح متوالی بارِ سومین برای و نشست صاف : 

_  عکس گفت و فرستاد برام رو فایلی پژوهان باربدِ که بود ظهر

 و فروش فراخوان خواست. جدیده محصول فنیِ مشخصات و

 لیست برای و بذارم شرکت سایت داخل رو نمایندگیش اعطای

 فایل. کنم ایمیلش بود، دهفرستا که هاییکلینیک و هابیمارستان

 هاتخت دیدنِ با اما کردن وارد محصولی چه ببینم تا کردم باز رو

 شما که بود جدید جراحیِ هایتخت همون هاتخت. شدم شوکه

یمناقصه تو تونستین رو نمایندگیش  Vitmed بگیرین. 

 این شنیدنِ حال در که انگار دادند؛می گوش دقت با مرد، سه هر

بودند اول بار برای قضیه ! 

داد ادامه و گرفت نفسی : 

_  به. بپرسم چیزی تونستمنمی که هم خودشون از شدم؛ شوکه

 گذاشتم؛ قرار فرید با و زدم بیرون شرکت از زودتر ایبهانه



 گذاشت قرار شما با فرید که هم بعدش و گفتم بهش رو جریان

 ...و

پرسید برنا و گفتن ناسزا به کرد شروع فرید : 

_ گرفتن؟ کجا از رو محصول این شدین متوجه ! 

گفت فرید و داد تکان "نه" ینشانه به سری : 

_ با من نظر به  Vitmed کردن تبانی ... 

کرد قطع را صحبتش برنا : 

_ باشن کرده رو کار این بعیده ! 

گفت عصبی و برداشت رفتن راه از دست ایلحظه برای فرید : 

_ آدبرمی بگی کاری هر ها ... این از . 

 که فریدی بود؛ ندیده را فرید روی این! کرد نگاه فرید به متعجب

 کرد،می استفاده رکیک کلماتِ و دادمی فحش مالحظه بدون

بود جدید برایش ! 

 از شدنش بلند با و مانیتورش از کشید دست باالخره صفایی

کرد جلب را بقیه توجه میز، پشت : 



_  وقتی. لنگهمی کار جای یک کنم؛می بررسی که جهت هر از

 از خوانمی که اینه معنیش گذاشتن، سایتشون تو رو فراخوان

 این که دونیممی ما یهمه  و کنن فروش به اقدام قانونی طریق

 هم مدارکش. ماست دست تخت  این نمایندگی! صفره امکان

 متوجه زودی به که رفتن آبیزیر جایی یه هاپژوهان. موجوده

 کاری بگیرن، دست رو فروش ربازا بتونن اینکه از قبل و شیممی

 بهترین من نظر به! انبارشون تو بمونه هاتخت تمام که کنیممی

پژوهان شرکت بریم فردا فرید و من که اینه راه ! 

گفت عصبی فرید : 

_  از و کنه تحمل رو باخت این نتونسته پژوهان که مطمئنم من

با مناقصه از بعد عیاره، تمام عوضیِ یه که اونجایی  Vitmed 

نظر و داده هنگفت پیشنهاد یه حتماً دونم؛می چه کرده؛ تبانی   

Vitmed  برگردونده، رو ... 

 بهم بدجوری خبر این شنیدن کرد؛ نگاه فرید به ناراحتی با

بودش ریخته ! 

گفت و مقابلش ایستاد. رفت برنا سمت به و شد بلند جایش از : 



_  بهتره. نگمی صفایی آقای که راهیه همین راه بهترین نظرم به

 رو قضیه و پژوهان شرکت بیان صفایی و نژادنوری آقای فردا که

با هاپژوهان و باشه نژادنوری آقای با حق اگه. کنن علنی  

Vitmed پیگیری تونیممی حتماً. غیرقانونیه باشن، کرده تبانی 

هست هم مدارکش و برده رو مناقصه اون ما شرکت چون کنیم، . 
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داد ادامه بودند، ساکت مرد سه هر : 

_  و گرفتین تماس شما که دممی اطالع پژوهان به فردا من

دادین مالقات درخواست . 



 بلندی صدای با باشد، آمده خاطرش به چیزی که انگار فرید

 :گفت

_  مدت این تمام تو نبودن؛ ناراحت خاطر همین به هامردیکه

خندیدنمی ما ریش به داشتن . 

 را تایید تا برنا صورت به دادش مجدداً گرفت؛ فرید از را نگاهش

پرسید برنا و بگیرد : 

_ نشده؟ دستگیرت هاشونحرف از چیزی تو خودِ ! 

داد جواب : 

_  نکارهاشو جریان در خودشون جز کسیهیچ که اینه واقعیتش

 باربد و شمنمی گذاشته کار جریان در چنانآن هم من. نیست

 رو بده انجام تونهمی کسی هر که ایافتاده پا پیشِ کارهای فقط

 کارهای دارم واقع در و معاونم منشی من. ذارهمی من یعهده به

 اتاقِ به ندارم اجازه حتی و دممی انجام رو معمولی منشی یک

 بیشتر شرکت خود منشی رسهمی نظر به. بشم نزدیک ریاست

. بودن برده رو اون هم مناقصه تو حتی ؛باشه کارها جریان در



 اما افتهمی اتفاق پژوهان هومن اتاق تو اصلی هایجریان تمام

دربیاره؟ آدم این اتاق از سر بتونه که کیه  

 فرید به نگاهینیم که درحالی و کشید ریششته به دستی برنا

پرسید انداخت،می : 

_  تصمیمات گفتمی فرید بشی؟ نزدیک بهشون نتونستی

داری جدیدی ! 

گفت همزمان و کرد نگاه فرید به و چرخید هم خودش : 

_  تمام دارم من. زد دورشون بشه که هستن حرفا این از تیزتر

 اعتمادشون. کنممی پیدا راهی شده طور هر و کنممی رو تالشم

 و تصمیمات جریان رد ناخواه خواه حتماً بشه، جلب بیشتر که

 خیلی که امروز تا اما گیرممی قرار دنمی انجام که کارهایی

کردن رفتار کارانهمحافظه . 

 و بود کشیده دادن فحش از دست هم فرید. نگفت چیزی برنا

پرسید صفایی : 

_ کردن؟ مشخص رو هاتخت قیمت  



برگشت صفایی سمت به بار این : 

_  یا هایمارستانب اون از یکی که این محض به اما نه؛

 و بدن جواب کردم ایمیل براشون رو فراخوان که هاییکلینیک

 چیزی که فعالً. قیمتش از شممی مطلع بخوان، رو محصول

 !نگفتن

زد را آخر حرف برنا : 

_  هر بگیره؛ مالقات وقت یه و بزنه زنگ خانیقاسم گممی فردا

شده طور  Ok حبتص برای بیان عادل و فرید حتماً فردا که کن 

 .کردن

گفت کوتاه : 

_ حتماً. باشه . 

داد ادامه اشمچی ساعت به نگاهی با و : 

_ برم باید من بدین، اجازه اگر ! 

شد بلند جایش از برنا : 



_  اتفاقات فردا امیدوارم. دیگه ریممی هم ما. حتماً

بیافته ایامیدوارکننده . 

گفت و رفت سراغش به فرید : 

_ رسونمتمی من . 

داد ادامه سمتش به سوییچ گرفتن با و : 

_ آممی دیگه دقیقه پنج. باش منتظر ماشین تو . 

 و برنا از سوییچ، گرفتن با و داد تکان تایید ینشانه به سری

زد بیرون دفتر از و کرد خداحافظی صفایی .  

 نشد؛ آمدنش از خبری و کشید طول ربع یک فرید، یدقیقه پنج

 را پیام که یزمان از و "شد دیرم خیلی" فرستاد تکست برایش

 و کرد استفاده فرصت از آمد، فرید باالخره که زمانی تا فرستاد

آذین به کرد تبدیل را نگار .  

 باز و گیرآفتاب کشیدن پایین با و کرد جدا موهایش از را پوستیژ

 بیرون به کرد شروع و کرد نگاه را صورتش آینه، کاورِ کردنِ

 خیره مجدداً چشمش، زا لنزها از یکی کردن جدا با لنزها؛ آوردن



 بین را نگاهش. چشمانش به بود محدود که آینه تصویر به شد

 فکر به و رقصاند اشیخی چپِ چشم و رنگ ایقهوه راستِ چشم

رفت فرو . 

 خودش و. گیجش بودن نگار و کردمی ناامیدش بودن آذین

گیجی و ناامیدی بین زدمی پا و دست داشت .  

 این از شدن خالص برای کند داپی راهی زودتر خواستمی دلش

 .وضعیت

آرامش هم کمی خواست، می امید کمی دلش ! 

***** 
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گفت ورودش، با و زد باربد اتاقِ درِ به ضربه چند : 

_ گرفتن تماس مدیکاپ شرکت زا ! 

کرد اصالح باربد : 

_ گفتن؟می چی! مدیکاب  

 میز سمت به کرد؛ می حرکت تر راحت اسپورت های کفش با

 و گذاشت میز روی را بود دستش در که اینامه و رفت باربد

 :گفت

_ داشتن مالقات درخواست ! 

کرد نگاهش سکوت در باربد . 

 به که بود منتظر و اندبخو چیزی توانستنمی اشچهره حالت از

شنید باالخره و بیاید حرف : 



_ موضوعی؟ چه برای نگفتن  

گفت و داد تکان سری : 

_ دممی اطالع و کنممی هماهنگ گفتم. نگفتن چیزی که من به .  

 بعد، و داشت نگهش منتظر ایلحظه چند دست، حرکتِ با باربد

گفت ثانیه چند از بعد میز، روی گوشی برداشتن با : 

_ بیان خوانمی بود؛ درست حدست !  

 این است؛ کردن صحبت حالِ در هومن با باربد که دادمی احتمال

 که بود این گویای داشتند، را مدیکاب اعضای آمدنِ انتظار که

بودند کرده را جاهمه فکرِ .  

 شدنش تمام با و برسد اتمام به باربد یمکالمه تا ایستاد منتظر

 :شنید

_ نباش اینجا سه ساعت بگو . 

گفت میز، روی یبرگه به اشاره با و داد تکان سری : 

_ بزنید امضاش لطفاً . 

پرسید خودکارش، برداشتن با باربد : 



_ دیگه؟ خواینمی من از زدن امضا جز کاری هیچ  

 به و بود اخیر اتفاقات درگیر ذهنش نداشت؛ حوصله و حال

 که بیاورد در سر شاید تا بشود سه ساعت که بود منتظر شدت

گذردمی هاپژوهان سر در هچ . 

پرسید و کرد نگاه اششده کنترل نیمه لبخند و باربد صورت به : 

_ بخوام؟ تونممی هم ایدیگه چیز  

گرفت سمتش به را برگه باربد : 

_ چیزی هر ! 

 موقعیتی توانستنمی اما نداشت حوصله و حال که بود درست

پرسید .بدهد دست از را بود آورده وجودبه باربد خودِ که : 

_ کیک؟ و چای به کنید دعوتم که بخوام تونممی مثالً  

 نفر دو برای کیک و چای سفارش تلفن، مجدد برداشتن با باربد

گفت و داد : 

_ بخوای تونستیمی که بود چیزی کمترین این ! 

گفت و زد لبخندی : 



_ جنتلمن چقدر . 

شد سینه به دست باربد : 

_ دیدی رو کجاش ! 

کوچک ژوهانِپ این بود سرحال امروز ! 

 کرد طی را داشت میز با که ایفاصله قدم دو بود؛ خوبی موقعیت

گفت بود، کشیدنش حالِ در که لحنی با و : 

_ قبوله هم ندیده ! 

 نشسته وضوح به و بود شده خارج کنترل از حاال که لبخندی به

 در به ضربه چند لحظه، همان! شد خیره باربد، هایلب روی بود

 دو با همراه خوشرنگ چایِ فنجان دو بعد، یثانیه چند و خورد

بود باربد اتاق پذیراییِ میز روی کیک، برش . 

 کهحالی در و شد بلند میزش پشتِ از باربد خدمت،پیش رفتن با

گفت کرد،می اشاره اتاق دیگر طرفِ هایصندلی به دست با : 

_ عزیز فرادیب خانم بفرمایید ! 



 زیادی دار،پاشنه هایکفش نبدو. بود ایستاده کنارش حاال باربد

 به قدی تفاوت هیچ که البته پژوهان؛ این با داشت قدی تفاوت

 که دختری بلندترین. رسیدنمی فرید با اشقدی یفاصله پای

بود ترکوتاه فرید از گردن و سر یک حداقل داشت، سراغ . 

 انداخت،می پا روی پا که حالی در و نشست صندلی روی و رفت

 را هافنجان از یکی باربد. کرد نگاه باربد یشده وشی صورت به

گذاشت مقابلش . 

گفت و کرد تشکر : 

_ رسینمی نظر به سرحال خیلی امروز ! 
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کرد تایید باربد : 

_ امعالی امروز . 

پرسید کرد، فکر که خوب و کشید دهان به را لبش یگوشه : 

_  که قانون اون مشمول "داره؟ فرقی چه امروز" اینکه پرسیدن

شه؟می بخوام، چیزی هر اشواسطه به تونممی  

گفت و خندید باربد : 

_ بلدی خوب رو کارت ! 

 داشته جمله این از منظوری باربد دانستمی بعید خورد؛ جا

 افکارش کرد سعی. شدند فعال هایشکشاخ ناخواسته اما باشد

داد ادامه را آمدهپیش بحثِ فوراً و کند کنترل را : 

_ بلدم؟ خوب رو کارم کدوم  

کرد نگاهش دقیق باربد : 

_ بلدی؟ ایدیگه کارهای چه مگه ! 

داد جواب بود، اغواگر که صدایی با : 



_ کارها خیلی !  

پرسید باربد : 

_  به بستنم و من، از ءامضا خواستن ها،نامه کردن تایپ جزبه

بلدی؟ کاری چه دیگه تخت، ! 

 طرف یک از بود؛ عجیب باربد لحن زد؛ چنگ جانش به تردید

 دیگر، طرف از و باشد کرده شک چیزی به باربد دادنمی احتمال

! بگذارد حسابی چه به را هایشحرف از دست این دانستنمی

 به را کردن تحلیل و تجزیه و فکر فرصت کردن، مکث با نباید

 را انگشتش سه کهحالی در و کرد جمع را تمرکزش. دادمی باربد

 چشمش دور اشاره، و شست انگشت با گذاشت،می پیشانی روی

گفت و کرد درست ایحلقه : 

_ بدم انجام رو "الی دله" چالش تونممی . 

گفت و خندید بلند صدایی با باربد : 

_ اینابغه یه تو. آفرین ! 

داد ادامه و چالش این انجام برای کردن تالش به کرد شروع و : 



_  چطور. چالشه این به مربوط اینستاگرام، هایعکس نصف

دی؟می انجامش ! 

 شدن، بلند درحال و کرد فوت بیرون به نامحسوس را نفسش

 :گفت

_ دممی یادتون االن . 

گفت و نشست باربد کنار باراین و رفت : 

_  نید؛مثلک درست حلقه یه اشاره و شست انگشت با اول

عالمت خواینمی کهوقتی  Ok بدین نشون رو ! 

داد ادامه باربد توسط حرکت انجام با : 

_ بچرخونید اینطوری رو دستتون حاال . 

اشتباه اما داد؛ انجام باربد ! 

 داد تغییر را انگشتانش آرایش و گرفت را باربد دست فکر بدون

گفت و : 

_ رو دستتون من مثل حاال. درسته اینطوری ... 



 و کشید دادن توضیح از دست باربد، توسط حرکت نجاما با

 :گفت

_ آفرین. همینطوریه ! 

 کردن تفریح حال در شدتبه که داشت این از نشان باربد صورت

پرسید و خندید. است : 

_ بلدی؟ چی دیگه ! 

گفت و کشید عقب را اشتنه : 

_  امتحان. کنید تمرین رو همین فردا تا. هیچی دیگه امروز برای

جدید درس سراغ ریممی بودین بلد .گیرممی . 

گفت شیطنت با باربد : 

_  وگرنه بدم یاد بهت چیزی یه باید هم من. شهنمی که طوریاین

شممی اتشرمنده . 

 گشت،می بر اشقبلی جایبه کهحالی در و شد بلند جایش از

 :گفت

_ گیرممی یاد زود رو چیزهمه استعدادم، با خیلی من . 



کرد اییدت خندیتک با باربد : 

_ طورههمین قطعاً . 

 ریز چشمانی با چایش، نوشیدن حال در و برداشت را فنجانش

کرد نگاه باربد به شده .  

 تیز؛ هم و بود پرت هم نظرش از مرد این کشید؛ راحتی نفس

 از تیزتر و باشد رفتارها کردن تجزیه دنبال که بود آنی از ترپرت

 خالی فنجان! گذردمی چه سرش در بفهمی دهد اجازه که بود آن

گفت آرامی به لبخند، با و میز به برگرداند را اششده : 

_  و برسم کارها به برم بفرمایین اجازه اگر. پذیرایی بابت ممنون

 امضای به نیاز که کنم پیدا ایبرگه باشم، شانسخوش خیلی اگر

باشه داشته شما ! 

کرد ترک را اتاق باربد، یخنده صدای میان و . 

** 
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 نگاه صفایی عادل و نژادنوری فرید به سام، نشستنِ و رسیدن با

آمد حرف به صفایی و کرد : 

_  توضیحی چه گذاشتین سایت تو که ایاطالعیه درمورد

ین؟دار ! 



گفت باربد و فرستاد باال را ابرویش تای یک : 

_ بدهکاریم بهتون توضیحی انگار که نزنین حرف طوری . 

 اعضای به رو و بماند ساکت که خواست باربد از دست، حرکت با

پرسید مدیکاب : 

_ چیه؟ مشکل ! 

گفت عصبانیت با نژاد نوری : 

_  ام و نداره وجود مشکلی هیچ زنین،می حرف شما که اینطوری

اینجا اومدیم چایی صرف برای ! 

گفت تفریح با باربد : 

_  چاییتون بفرمایید پس داریم؛ خوبی خیلی های چایی ما اتفاقا

 پاکت یه براتون رفتنی گممی هم مستخدم به کنید؛ میل رو

 .بذاره

گفت جدیت با صفایی : 



_  شدیم قائل احترام براتون نیومدیم؛ اینجا بازیمسخره برای ما

 هم رو شما هایصحبت قانونی، اقدامِ از قبل تیمگرف تصمیم و

 .بشنویم

گفت خونسردی با و شد باربد زدن حرف از مانع : 

_  احیاناً که تفاهمیسوء تا بیاین اینجا به که کردیم قبول هم ما

کنیم رفع رو اومده پیش براتون . 

 صورتش به مستقیم کهدرحالی و کشید جلو را اشتنه نژاد نوری

گفت کرد،می نگاه : 

_  ما  دستِ نمایندگیش که محصولی فروشِ فراخوان شما اینکه

باشه سوءتفاهم تونهنمی قطعاً کردین، پخش جاهمه رو هست ! 

گفت خیالبی : 

_  نمایندگیش که محصولی داریم. نداریم شما محصول با کاری ما

 ندارین انتظار اشتباهه؟ کجاش این کنیم،می پخش گرفتیم رو

بخورن؟ خاک تا انبار وت داریم نگهشون که ! 

گفت قاطعانه صفایی : 



_  برای شده، ذکر مشخصات با ارتوپدی، جراحیِ تخت نمایندگی

 حضور در ما شرکت که ایمناقصه مدارک الزمه! مدیکابه شرکت

بدم؟ ارائه رو برده خودتون  

 بودند، مدارک کیف کردن باز حال در که صفایی هایدست به

داد ادامه خونسردش لحنِ با و کرد نگاه : 

_  اخیر یمناقصه شما. صحیحه کامالً حرفتون نیست؛ نیازی نه

باشه مبارکتون بردین؛ رو ! 

داد ادامه و کرد نگاه نژادنوری و صفایی یشوکه صورتِ به : 

_  الزم کنیم؛ حل تونستیممی هم تلفن پشت از رو قضیه این

بیارین تشریف اینجا تا و بدین زحمت خودتون به نبود . 

گفت و شد نژادنوری زدنِ حرف از مانع صفایی : 

_ کنیننمی انکار رو قضیه این پس ! 

پرسید خیالبی : 

_ کنم؟ انکار باید چرا ! 

_ بدین توضیح گذاشتین سایت در که پستی مورد در لطفاً پس ! 



 دهد، توضیحی اینکه از قبل و چرخاند را فنجانش یدسته

گفت نژادنوری : 

_  که دارین قبول طرف یه از کنین؛می سفسطه دارین فقط شما

 محصولی فروشِ به اقدام دیگه طرفِ از و باختین مناقصه اون تو

حرف با دارین فقط و ماست برای نمایندگیش که کردین ... 

گفت نژاد،نوری صحبت میان : 

_  محصول داریم ما. نداره شما محصول با کاری ما شرکت

شرکت از رو نمایندگیش که محصولی فروشیم؛می رو خودمون   

CUM گرفتیم کانادا . 

 بیشتر چه هر که سکوتی. شد برقرار سکوت لحظه چند برای

کردمی ترمتعجب را مدیکاب اعضای هایچهره کشید،می طول . 

نبود سابق آرامی به صدایش لحن و شکست را سکوت صفایی : 

_ فقط رو تخت این   Vitmed کرده تولید . 

گفت تفاوتبی : 

_ البته و  CUM! 
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پرسید فرید : 

_ نشدیم؟ خبردار ما چطور  

کرد مداخله باربد : 

_ نیستیم شما نشدن خبردار مسئولِ ما . 

گفت صفایی : 

_ کنممی پیگیری من. نداره امکان ! 

گفت و کرد نگاهش دقیق : 



_ سایت به سر یه کافیه. نیست پیگیری به یازین اصالً  CUM 

 لیست تو رو ما شرکت اسم تخت این به مربوط قسمت تو و بزنید

ببینید ها نمایندگی ! 

گفت عصبی فرید : 

_ نداره امکان  CUM بمونیم خبربی ما و بذاره مناقصه ! 

داد جواب شمرده و کشید عقب را اشتنه : 

_  تخت این تولید صدق شرکت این شدم متوجه پیش ماه هشت

 و شد قبول و گرفتنش برای دادم خوبی پیشنهادِ داره؛ رو

 که کاری بستم؛ باهاشون تولیدپیش یمرحله تو رو قرارداد

دنمی انجام دیگه هایشرکت از خیلی ! 

 بین را نگاهش محض خیالیِبی با شد؛ برقرار سکوت دوباره

داد ادامه و گرداند مدیکاب اعضای : 

_ بدن نشون بهتون رو هاقرارداد اصل توننیم جابر آقای ! 

 ارائه را شده گفته مدارکِ و شد کاربهدست سام حرف، این با

پرسید نژادنوری و شد بررسی مشغولِ صفایی. داد : 



_ یمناقصه تو چرا پس  Vitmed کردین؟ شرکت  

گفت و داد نژادنوری یکشیده صورتِ به را نگاهش : 

_ با قراردادم! کنم ریسک شرکتم منافعِ سر تونمنمی که بنده  

CUM هر به بود ممکن بودم؛ بسته تولیدپیش یمرحله تو رو 

! باشه پایبند بسته من با که قراردادی به نتونه CUM دلیلی

 اما شد می غرامت پرداخت به ناچار صورت این در که درسته

های تخت فروشِ سودِ  Vitmed شدنِ فسخ غرامتِ و کجا 

یمناقصه تو و نکردم ریسک همین ایبر کجا؟ قرارداد  Vitmed 

 داده ارائه شما که ایپرونده متاسفانه، خب که کردم شرکت هم

! دادن شما به رو قلم این نمایندگیِ و کرد قانعشون بیشتر بودین

هایتخت حاال  CUM کرده اقدام هم ما شرکت و شدند تولید 

هست؟ ایدیگه سوال. فروش برای ! 

گفت و شد بلند جایش از نژاد نوری فرید : 

_  ریزیبرنامه قبل از حرکاتتون تمام که روشنه برام روز مثل

 تمام که امروزی منتظر شخصه به من. بوده قصدی و شده

که روزه اون و بشه رو هاتونسندسازی ... 



گفت آرامش با صحبتش میان : 

_ گیرممی نشنیده رو تونتوهین . 

پرسید ادامه در باربد و : 

_ نکردین؟ میل چرا رو تونچایی ! 

 اما دادنمی نشان اشدرونی حس از چیزی صفایی صورت

بود؛ شدن منفجر حالِ در نژادنوری   

گفت و زد را آخر تیر که بودند رفتن حال در : 

_  از یکی تونینمی باشه، داشته تمایل تونشرکت اگر

 بشین بهتر عبارت به تخت؛ این برای بشین ما هاینمایندگی

پژوهان شرکت یزیرمجموعه . 

 که ایجمله متوجه نداد اجازه باربد یشده کنترل یخنده صدای

 رفتن از بعد اتاق، درِ که زمانی تا و بشود گفت لب زیر نژادنوری

نزد دیگری حرف نشد، کوبیده مدیکاب اعضای . 

گفت بلند صدای با باربد شان،رفتن از بعد ثانیه چند : 



_  زمین، روی آدمِ ترینضیعو که خودم به کنممی افتخار من

منه برادر . 

گفت و خندید سام : 

_  نگرانش داشتم دیگه. کرد رد رو سکته یه نژادنوری که بخدا

شدممی . 

 میان گذاشت سیگاری پنجره؛ کنار رفت و شد بلند جایش از

زد آتشش کرد،می نگاه صاف آسمان به کهدرحالی و هایشلب .  

 بهروز که خندیدندمی و دندزمی حرف بلند صدای با سام و باربد

 سرگرم ساعت چند موضوع باربد! شد اضافه شانجمع به هم

 نژادنوری هایواکنش از تابوآب با و بود کرده پیدا را بودنش

گفتمی بهروز برای . 

 مدیکاب به خوبی یضربه بودند توانسته کار این با بهروز نظر از

بود اندهم هنوز اصلی یضربه خودش نظر از اما بزنند ! 

کرد خلوت نیکوتینش با و شانبحث در نکرد دخالت . 

***** 

 



Lamei-copy, [27.06.19 11:02] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#38 

 

ششم و بیست فصل  

 

 

 

 

 منقطع و شد جاگیر فرید ماشین در زد،می نفسنفس کهدرحالی

 :گفت

_ دیرمه خیلی ید؛فر کن عجله ! 

پرسید و داد حرکت را ماشین فرید : 

_ زنی؟می نفسنفس چرا  

داد توضیح و فرستاد پایین را پنجره یشیشه : 



_ . نشدم پیاده همیشگی ایستگاه تو که بود درگیر ذهنم قدراون

 دیدم دیگه. رو ایستگاه کردیم رد دیدم و اومدم خودم به

صف تو بمونم دوباره برگشتن برای صرفهنمی  BRT  هم طرفهیه ،

امروز؟ شد چی! اصالً خیالبی. بیای تو شدنمی و بود  

داد جواب تفاوتبی فرید : 

 !هیچی_

_ هیچی؟ چی یعنی ! 

_ نیست بند جایی به دستمون اینکه یعنی . 

گفت کالفه : 

_ شد؟ چی ببینم بگو درست. خب بزن حرف  

رفت باال فرید صدای تون : 

_ از رو ما تختِ مشابه تخت یه نمایندگی پیش، ماه هشت گنمی  

CUM دارن هم رو قراردادش. گرفتن کانادا . 

پرسید متعجب : 

_ خاموش؟چراغ قدراین چطور پس شه؟می مگه ! 



شنید را سوالش جواب : 

_  رو قرارداد تولیدپیش یمرحله تو گهمی چیز،همهبی یمردیکه

 کی هر اما. درنیاورده رو صداش نبوده، مطمئن ازش چون و بسته

. پژوهان هومنِ این خطیههفت چه که دونممی یکی من ونهند

 نطق ما برای و نشسته بعد ده،می درس هم رو شیطون آدم این

گهمی و کنهمی ... 

پرسید صحبتش میان : 

کرده؟ تولید رو جدید تخت همین هم CUM یعنی_  

داد جواب کالفه فرید : 

_  فرق تجزئیا تو گفتمی رو، قرارداد متن بود خونده که عادل

 یه عمالً دوش هر. قضیه اصل تو نداره تاثیری هیچ اما داره

 !محصوله

چرخید فرید سمت به کامالً : 

_ و جاشن سرِ ما هایتخت یعنی  Vitmed به متعهده هنوز 

ما شرکت با قراردادش ! 



داد توضیح فرید : 

_ به ربطی قضیه اصالً آره؛  Vitmed نداشت. 

گفت نهایتاً و کرد فکر لحظه چند برای : 

_ نیست داشتیم که فکری وحشتناکیِ به این خب . 

داد ادامه. کرد سکوت فرید : 

_  باید که کاری. بفروشه رو خودش هایتخت تونهمی مدیکاب

 دونم،می چه. پژوهان با بشین رقابت وارد که اینه بدین، انجام

بهتر قیمتِ تر،گسترده تبلیغات . 

پرسید فرید : 

_ نشدی؟ گرفتن نظر در هاتخت برای که قیمتی متوجهِ ! 

داد جواب : 

_ فهمممی زودیبه اما نه ! 

گفت ایسابقهبی یکینه با فرید : 



_  لذت با من و بشه رو هاپژوهان دست که امروزی منتظر فقط

کنم نگاه رو شونخوردنزمین ! 

 دستش از کاری که این از! کرد نگاه فرید به ناامیدی با

 حال در که کاری کردمی حس. داشت بدی احساس آمد،برنمی

 مثل هم نگار دست از کردمی حس. ستفایدهبی هست انجامش

 با دیگری حرف خانه، به رسیدن زمان تا. آیدنمی بر کاری آذین

 کرد؛ چک را صورتش شدن،پیاده از قبل نکرد؛ بدل و رد فرید

 به شدتبه که نگاهی نگاهش؛ جز به بود درست چیزهمه

زدمی غمگینی !  

 برای را کوچه کوروسوت مسیر و کرد داحافظیخ فرید از

شد باز در فشرد؛ را زنگ. زد قدم خانه، به رسیدن . 

 در مهی مامان ؛شود تکرار همیشگی سناریوی همان ماند منتظر

 نادر؛ سراغ برود بعد و بدهد را اشپرسیاحوال جواب کند، باز را

 و بگوید را هایش "چشم" بخرد، جان گوش به را غرغرهایش

 با همراه را لقمه هر و اشمَهی مامان شام میز سراغ برود بعد



 بعدش و بفرستد پایین زندگی و نادر از مهین هایگالیه شنیدن

خواب حتماً بعدترش، و درس شاید ! 
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 مهین تحویلِ که کردمی آماده را همیشگی هایجمله داشت

برگشت ورق آرمان، دیدنِ با اما بدهد .  

 را نامش بلندی صدای با و برادرش به شد خیره زدهحیرت

 :کشید

 !آرمان_

گفت خندید،می کهدرحالی و کرد کج برایش سری آرمان : 



_ بودی االن تا که گوری همون برو و برگرد. زهرمار و آرمان ! 

 در، طاقِ در همانجا بعدش، و کوبید برادرش یشانه به محکم

پرسید زدههیجان و را اشورزیده تن گرفت آغوش در سفت : 

_ برگشتی؟ کی ! 

گفت و کرد جدایش خودش از آرمان : 

_ عصر امروز ! 

زد صدایشان مهین : 

_ داخل بیاین خب ! 

 بازوی نداشت، را هایشلب از گیریکناره قصد که لبخندی با

گفت شد،می خانه وارد کهدرحالی و گرفت را آرمان : 

_ داشتم الزمت چقدر ! 

 حضور در باراین همیشگی، سناریوی همان و رسید مهین به

تند دورِ روی منتهی شد؛ تکرار آرمان .  



 پایین را هایشلقمه تندتند گفت، را هایش "چشم" تندتند

 خلوت آرمان با تا رفت اتاقش به وقتی هر از ترسریع و فرستاد

بود منتظر هاهفته دادنش انجام برای که کاری کنند؛ . 

 برای تخت روی جایی همیشه، عادت به و آمد آمد، آرمان

 گوشیِ بود؛ همراهش هم اشهندزفری و گوشی. کرد باز خودش

پرسید و برد گوشش به را هندزفری چپ : 

_ کنیم؟ گوش چی  

گفت و برداشت را هندزفری راست گوشی : 

_Experience (تجربه) 

 و بست را هایشپلک شد؛ پخش موسیقی بعد، یثانیه چند

 گوش کند، آزاد چیزی هر از را فکرش کردمی سعی کهدرحالی

انادوی لودویکو شاهکار به سپرد *! 

 فکرها کمکم داد، پوشش را ذهنش یزمینه که موسیقی

 که قطعه یمیانه به. رقصیدن به کردند شروع آزادانه و برگشتند

 از بود شده پر سرش. کشید بیرون گوشش از را هندزفری رسید،

 رقصیدند؛می غریبوعجیب که فکرهایی رقصنده؛ فکرهای



 پا و دست خواستمی دلشان که مدلی هر به آزادانه که فکرهایی

اشخاکستری هایسلول جان به افتادندمی و دادندمی تکان . 

کند باز پلک شد باعث آرمان آرامِ صدای . 

_ امبر بگو . 

 نگاه برادرش رخِنیم به و پهلو به چرخید برداشت، سقف از چشم

پرسید و کرد : 

_ بگم؟ رو کدوم  

_ ترهپررنگ که اونی . 

گفت و بست را هایشپلک : 

_ ترهپررنگ شونهمه از ترس . 

گفت آرامش با آرمان : 

-  ایرادی ترس. داریم ترس کلی ما یهمه. نیست بد که ترس

 چی از بگو بهم حاال. داره ایراد که نههاموترس از ترسیدن نداره،

ترسی؟می ! 

گفت صادقانه : 



_ هاآدم از . 

کرد تأیید آرمان : 

_ انترسناکی موجودات قطعاً هاآدم . 

گفت بسته هایپلک همان با : 

_  رو ندارم دوست که کاری باید هامخواسته به رسیدنِ برای

 کناره شوناز عمر یه که هاییآدم! هاآدم با خوردن بُر بدم؛ انجام

  .گرفتم

 شد خیره بود؛ صورتش مقابل آرمان، رختمام حاال. کرد باز چشم

گفت آرمان! برادرش حالتِخوش هایچشم به : 

_  حرفاته شنیدنِ بخاطر اصالً. بگو برام رو چیز همه صبح، فردا

 رو؛ مدت این هایناگفته یهمه بگو برام صبح. تهران برگشتم که

 خیلی ترسیدن باهم قطعاً بترسیم؛ همبا تونستیم وقت اون شاید

 هیچ به و بخواب بخواب، هم حاال. ترسیدن تنهایی تا ترهراحت

اکتویا نکن فکر چیزی . 

----------- 



*Ludovico Einaudi ایتالیایی پیانیست و آهنگساز ؛  

**** 
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 نگاهش. تخت روی یریخته بهم یملحفه میان بود کشیده دراز

 به نزدیک سیگارِ از را کام آخرین. بود اتاق رنگِ سفید سقف به

 جاسیگاری درونِ را فیلتر. کرد حبس را دودش و گرفت فیلترش

 کار،این با و داد فاصله هم از را هایشلب و ردک خاموش شده پر

 رقص. کرد درز بیرون به هایشلب میانِ از دود، از غلیظی حجمِ

 را هایشپلک بعدش و کرد دنبال شد، محو که جایی تا را دود

 .بست

 نخِ یک هایشلب و خوردمی تکان آرامی به اشسینه یقفسه

 کرد باز بدنش طرفِ ود را هایشدست! طلبیدندمی دیگر سیگارِ

 آنی تصاویرِ کرد سعی و فشرد هم روی ترمحکم را هایشپلک و

 و دارد نگه شده هرطور را گرفتندمی شکل پلکش پشت که

 آنی تصویرهای همین با. کند شانتحلیل و تجزیه خوب

 برایش وقتهیچ اتفاقاتش و زندگی ساخت؛می را اشزندگی

 قبل از که افتادمی فاقات همانی همیشه چراکه نبود جدید

داشت ذهنش در را تصویرش . 



 قاب را تصویرش سال، هایسال که بود چیزی امروزش جایگاه

 که بود رسیده آن وقت حاال. ذهنش دیوارِ به بود زده و کرده

داشت الزم جدید تصویرِ کند؛ عوض را قبلی تصویر . 

 تمامی هایشخواسته. تصویرسازی و ساختن به کرد شروع

 و خواستمی بیشتر کرد؛نمی قانعش جایگاهی هیچ ند؛نداشت

 !بیشتر

 تصویر کاراین با خواستمی فشرد؛ بهم ترمحکم را هایشپلک

شود حفظ را جزئیاتش که قدریآن دارد، نگه بیشتر را جدید ! 

 به و کرد باز پلک تأخیر با تلفنش، زنگ صدای شدن بلند با

 و کرد پیدا را فنشتل اش،شنیداری سوگیری و المسه حس کمک

 روز یک که باربدی بود؛ باربد از تماس صورتش؛ مقابل گرفتش

داشتبرنمی سرش از دست هم تعطیل . 

 روی را گوشی اسپیکر، کردن روشن با و داد جواب را تماس

 سکوتِ باربد، صدای و گذاشت اشبرهنه یسینه یقفسه

شکست را اتاقش داشتنیِدوست . 

 کجایی؟_



 و صفت چند را؛ سوالش بود نپرسیده سادگی همین به البته

اش "کجایی" به بود بسته هم ناسزا ! 

 دقت که خوب کرد؛ نگاه سقف به دقیق و کرد ریز را هایشچشم

 هر از بود متنفر  دید؛می سقف روی جزئی ترکِ چند کرد،می

 سقف که کردمی پیدا را کسی باید. عمیق چه و جزئی چه ترکی؛

کند ولشا روز مثل را اتاقش . 

بردارد سقف روی از را نگاهش شد باعث باربد صدای . 

_ هومن؟ مُردی ! 

داد جواب کوتاه : 

_ امخونه . 

_ کنی؟می غلطی چه داری ! 

 و گذراند نظر از را دیوارها احتمالی، هایترک کردن پیدا برای

داد جواب : 

_ کشیدم دراز . 

_ کی؟ با ! 



 در. داشت یرتعم به نیاز که بود سقف فقط. بودند سالم دیوارها

پرسید باربد جوابِ : 

_ داشتی؟ کارچی ! 

_ بیای نداری کاری اگه بدم خبر بهت گفتم. اینجاست بهروز . 

گفت تنها : 

_ ندارم کاری . 

پرسید باربد : 

_ پس؟ آیمی  

گفت حوصلهبی : 

 !نه_

_  که کنی دود سیگار خوایمی کنی؟ غلطی چه که خونه موندی

تونیمی هم اینجا ! 

گفت باربد و نداد جوابی : 



_  نمردی. آنمی هم بقیه زنممی زنگ. گذرهمی خوش هم دور بیا

 خودی یه کن؛ غلطی یه پاشو بابا زیستن؟ سالم از مدت این

  خالفِ بیشترین رکورددارِ روز یه تو ناسالمتی بده؛ نشون

 سیگار؛ شده سنگینت خالف االن بودی؛ ماها بین شدهمرتکب

بیای؟ خودت به خوایمی کی ! 

 داشت پرتوچرت هم فردا صبح خود تا باربد داد،می زهاجا اگر

دادن تحویل برای . 

 :پرسید

_ نداری؟ کاری  

رفت باال باربد صدای : 

_  زا بیا پاشو باالست؛ باالی بهروز این. دیگه بیا پاشو کن شل بابا

بدیم تکون دست براش پایین ! 
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 پرتوچرت داشت شد؛ اضافه باربد صدای به بهروز صدای

 باربد و کرد نثارشان فحشی. خندیدمی بلندبلند باربد و گفتمی

 :گفت

_ بگیری؟ جشن رو برنا خوردن زمین خواینمی ! 

گفت خیالبی : 

_ بگیر جشن هم من جای تو . 

خندید باربد : 

_ کنم پیدا ماتحتش برای خوب جراح یه باید اول . 

گفت و بست را هایشپلک : 

_  بالی! نیومده سرش بالیی که فعالً مونده؛ هنوز کاری اصل

برسه گوشش به هاقیمت که وقتیه برای اصلی . 

گفت هیجان با باربد : 



_  براش باید نیفته؛ راه کارش سرپایی جراحیِ با کنم فکر پس

کنه عضو پیوند که مباش جدید ماتحت یه دنبال ! 

 گوشی و کرد باز پلک. شد بلند گوشی از پیامک مخصوص صدای

 اِال پیام به خورد چشمش و کرد بلند اشسینه یقفسه روی از را

ای؟خونه" بود پرسیده که " 

گفت باربد و برگرداند اشقبلی جای را گوشی : 

_  به کنن لشکرکشی دوباره بشن، مطلع قیمت از وقتی کنم فکر

تشرک . 

گفت کوتاه : 

_ نیست بعید . 

داد ادامه باربد و : 

_  الدنگ اون شکل ایخربزه صورت دیدن تحمل دیگه که بخدا

یعنی بده پا! پا؟...  بده این به که هست هم کسی. ندارم رو دراز ! 

 همچنان باربد. زد آتیش دیگری سیگار و گذاشت کنار را  گوشی

بود گفتن پرتوچرت حال در : 



_  بلندی قانونِ از یکسان صورت به بدنش اعضای متما اگه البته

 یه گاهی شنیدم من اما باشه موفق تونهمی باشه، کرده پیروی

 مثل... نداره رو کامل رشد هاآدم اینجور بدنِ از هاییقسمت

شاید و مغزشون ... 

پرسید کالفگی با و تکاند را سیگارش خاکستر : 

_ شی؟ خفه شهمی ! 

کرد مخالفت باربد : 

_ بزنم حرف خوادمی دلم فقط االن! شهنمی اصالً نه . 

 :پرسید

_ باالست؟ بهروز فقط که مطمئنی ! 

خندید باربد : 

_ نیستم پایین نگی بگی همچین منم ! 

 دوم پیامِ و شد بلند اشگوشی از پیامک مخصوص صدای دوباره

خواند و کرد باز را نبود پیدایش اخیر روز چند در که اِالیی : 

" بزن زنگ بهم دیدی رو پیامم " 



ام خونه": نوشت اِال جوابِ در باربد هایپرتوچرت به توجهبی ". 

 دیگه ساعتِ نیم تا" راگرفت سومش پیام بعد، ی لحظه چند و

 ."پیشتم

 سیگارش. خوابید بازطاق دوباره و تخت روی کرد رها را گوشی

 با و کرد دود باربد گفتن وپرتچرت حال در صدای تمِ با را

 و کرد قطع حرفی هیچ بدون هم را باربد تماس ،کردنش خاموش

شد بلند جایش از . 

. رفت بیرون اتاق از اش،برهنه یباالتنه با و پوشید شلوار

 آنکهبی و نشست تلوزیون مقابل و کرد پر را لیوانش چهارمیک

 افکارش درگیر دوباره و اشصفحه به شد خیره کند، روشنش

 ساعت به و نشست هوشیار ،خانه زنگ آمدن در صدا به با و شد

 کمتر و رسدمی دیگر ساعت نیم بود گفته اِال کرد؛ نگاه دیواری

بود رسیده ربع یک از .  

 یک و کرد باز را در اِال تصویر دیدن با و آیفون سراغ رفت

بود مقابلش اِال بعد، یدقیقه ! 



 را سالمش جواب و اشمشکی پا تا سر هایلباس به شد خیره

 زنان از بود؛ سیاه ها زن برای دنیا رنگ ترینجذاب نظرش از. داد

 انتخاب برای امروز اِال دانستنمی و آمدمی بدش پوشرنگی

 از اتفاقی کامالً یا پوشیده را اشعالقه مورد رنگ عمداً لباس

کرده انتخاب سیاه را کفشش تا گرفته شال ! 
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 بر تمیز لیوانِ دو که حالی در و نشستن به کرد دعوتش

 ، "چطوره؟ اوضاع" بود پرسیده که را اِال سوأل جوابِ داشت،می

 :داد



_ خوب خیلی ! 

 صورت به کردنشان، پر حال در و گذاشت میز روی را ها لیوان

 که حتماً. شد خیره کرد،می نگاهش زدن پلک بدون که زنی

 هایآرایش از بود برداشته دست اِال کهچرا بود؛ کار در عمدی

 روی را پسندیدمی خودش که هاییآن از یکی و مخصوصش

رنگبی هایلب و تیره هایچشم بود؛ نشانده صورتش . 

 و داد دستش به را لیوان کرد، می نگاهش که حال همان در

 :شنید

_ باشی نهخو کردمنمی فکر ! 

 کاری مطلب، اصل سر رفت اِال و نشست مقابلش و نداد جوابی

دادمی انجام همیشه که : 

_ بزنیم حرف اومدم . 

گفت و نوشید را لیوانش محتوای از کمی : 

_ بزنیم حرف ! 

_ بود شده تنگ برات دلم . 



داد ادامه اِال و کرد نگاهش سکوت در : 

_  گشت، عشق دنبال نباید برش و دور که بدی مردِ برای دلم

بود شده تنگ . 

 از کردن نگاه داد،می انجام که کاری تنها و نشکست را سکوتش

کردندنمی منتقل را احساسی هیچ که بود هایی چشم پس . 

_  زن قطعاً من و نیستن شدن عاشق اهل بد مردهای گفتی

 تنگ برات دلم شنیدم، تو از که حرفی این وجود با که امبدی

 .شده

 اِال برای بود کرده هوس گذاشت؛ میز روی را اششده خالی لیوان

 سیگار اشهوایی هایراه که بود زنی تنها اِال کند؛ روشن سیگار

 بین چطور باید را سیگار دانستمی که بود زنی تنها بودند؛ بلد را

 فیلتر با هایشلب ترکیب که بود زنی تنها. بگیرد انگشتانش

 چه سیگار دود با نستدامی که بود زنی تنها بود؛ زیبا سیگار

 هدرش و دانستمی را نیکوتین ارزش و باشد داشته رفتاری

 برای و کند مقابله اشوسوسه با نتوانست هم سر آخر. دادنمی

 بساط برداشتن با و رفت اتاقش به. کرد ترکش ثانیه چند



 که پوشیسیاه زن مقابل و برگشت پذیرایی به سیگارش

 بود شده تنگ دلش و بودند گکمرن هایشلب و تیره هایشچشم

 قضا از و شدنمی پیدا بساطش در عاشقی که بدی مردِ برای

نشست بود، بلد خوب هم را کشیدن سیگار ! 

 را جایش فیلتر وقتی و. اِال مقابل گرفتش و زد آتش سیگاری

. نشست عقب کرد، پیدا اِال یخورده الک هایانگشت میان

بود کرده انتخاب سیاه هم را الکش ! 

 از را مقابلش زن کشیدنِ سیگار از ایصحنه هیچ و نشست عقب

 ایذره حتی نه داشت؛ دوست که بود چیزی تمام اِال. نداد دست

 !کمتر

 از. بود خودش تماماً. نبودند فِیک زن این رفتارهای از کدامهیچ

 رو خواستمی اگر خودش با! زدنش حرف تا گرفته رفتنش راه

 متعهد که نبود آدمی وقتهیچ اما داشت دوستش باشد، راست

هایشداشتن دوست به باشد ! 



 اگر حتی بکند دل کسی هر و چیزی هر از راحتی به توانستمی

 کشیدنِ سیگار تماشای دادنِ دست از قیمتِ به کندن، دل این

شدمی تمام اِال . 

 اِال انگشت میان از را رسیده نیمه به سیگارِ و کرد دراز دست

 زد، رنگ کرم فیلتر به که عمیقی پُک از بعد و کشید بیرون

 :گفت

_ شهمی نظیریبی ترکیب شکبی بد، زنِ یه و بد مردِ یه ترکیب . 

 

*** 
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 خانه از وقتی هر از زودتر که بود آرمان با نشدن روبهرو یبرا

. نداشت را برادرش سوأالت با شدن روروبه آمادگیِ زد؛ بیرون

 بار این شود؛ منع خواستنمی دهد؛ توضیح خواستنمی بار این

. بترسد تنهایی خواستمی برود؛ تهشتهتهِ تا خواستمی

 پرتگاه یلبه بایستد ستخوامی کند؛ فکر نتیجه به خواستنمی

ببیند باال آن از را زندگی شده که بار یک برای و .  

رفت پژوهان شرکت به زودتر ساعت نیم کالسش، از بعد .  

 درهای شدن باز با که بود مانده منتظر آسانسور رسیدنِ برای

 با را شلوارش و کت که پژوهانی به خورد چشمش خاکستری،

بود ست آسانسور رنگِ !  



 روروبه به مستقیم و صاف که نگاهی ترسید؛می آدم این اهِنگ از

 چیزیست دیدنِ حالِ در انگار که کردمی القا طوری و بود خیره

بینندنمی بقیه که .  

 داخل به رنگش شکالتی  دارپاشنه هایکفش با بلندی قدمِ

 خاکستری پژوهانِ هومن رویروبه دقیقاً و گذاشت آسانسور

 دستِ و کاوید را صورتش ینقطه به نقطه اهشنگ با. ایستاد پوش

گفت و هایشچشم روی شد متمرکز آخر، : 

_ پژوهان جناب بخیر وقت ! 

داد جواب وقتی کردنمی نگاهش پژوهان : 

_ بخیر هم شما وقت ! 

 به بار این و کشید پایین پژوهان هومنِ هایچشم از را نگاهش

کرد نگاه اش چانه یگوشه کوچک اسکار : 

_  مالقات رو همدیگه آسانسور تو همیشه باید ما اینکه مثل

 !کنیم

داد ادامه و نشنید جوابی : 



_ کمه زمانش متأسفانه خوبیه؛ خیلی جای . 

داد جواب خودش به مختص لحنِ همان با پژوهان بار این : 

_ متأسفانه بله؛ ! 

 بگوید، چیزی کهآن از قبل اما برداشت سمتش به قدم یک

گفت و برداشت روروبه از را نگاهش پژوهان : 

_ باالست حد این تا نفستون به اعتماد که عجیبه برام ! 

پرسید نهایتاً و کرد سکوت کوتاه یلحظه چند : 

_  باال من نفس به اعتماد که باشین داشته انتظار شده باعث چی

  !نباشه؟

 موهای از ایدسته آمد؛ باال پژوهان هومنِ دست ناباوری کمالِ در

 هایشچشم به که حالی در و گرفت انگشتانش میان را آزادش

داد جواب شمرده کرد،می نگاه : 

-  دوست رو خودش یچهره و هاچشم و موها که زنی من نظر از

باشه داشته باالیی نفس به اعتماد تونهنمی نداره، .  



 موهایش پژوهان و شد باز در دهد، نشان واکنشی که آن از قبل

فتر بیرون و شد رد کنارش از کرد؛ رها را . 

 یآینه در تصویرش به شد خیره ایثانیه برای رفتنش با

 به بودند، زده بیرون طرف هر از که بلوندی موهای به آسانسور؛

غلیظش آرایش به و یخی لنزهای .  

 شدنش بسته از مانع و آمد خودش به آسانسور، درهای حرکت با

رفت بیرون و شد . 

 آخرش یجمله اما نبود راهرو در پژوهان هومنِ از خبری هیچ

 چهره و هاچشم موها، که زنی" بود؛ پررنگ ذهنش در جوریبد

 داشته باالیی نفسِ به اعتماد تونهنمی نداره، دوست رو خودش

 ."باشه

 زیادی نظرش از که ایجمله به کرد؛ فکر اش جمله به دقیق

داشت معنی چندین و بود شده انتخاب هوشمندانه .  

 تیز فقط پژوهان هومن پرت؛ هم و دبو تیز هم پژوهان باربد اگر

 این دوروبر ترکم گرفت تصمیم لحظه همان در که قدریآن بود؛

کردمی مضطربش عجیب آدم، این با شدن مواجه بپلکد؛ آدم . 
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 راه که صدایی و سر و بود آمده باربد رفت؛ اتاقش هب راستیک

 تلفن با کردن صحبت حال در که داشت آن از نشان بود، انداخته

  .است

 که کاری اولین و کرد روشن را سیستم. میزش پشت نشست

بود هاایمیل کردن چک داد انجام . 

 روی از. آمد بیرون اتاقش از باربد که بود کارش به مشغول

 هر از ترسرحال روزها این که را باربدی جواب شد؛ دبلن صندلی



 بود، اتاق از خروج حال در باربد که زمانی و داد بود، وقتی

گفت و زد صدایش : 

_  اعطای فراخوان که هاییشرکت. شدن داده جواب هاایمیل

 بعضی و پرسیدن رو مزایده تاریخ گرفتن، رو نمایندگی

و شدن خرید خواستار ها،کلینیک و هابیمارستان ... 

گفت باعجله صحبتش میان باربد : 

_  نیستم؛ دیگه  ساعتِ یک تا و اومده پیش برام فوری کار یه

 و بگیر ازش رو هاتخت یشده تموم قیمت و مالی مدیریت برو

 تا کن مشخص تعداد با رو درخواستها و ها شرکت لیست بعد

کنیم کارچی باید بگم و برگردم که زمانی . 

گفت کوتاه : 

 .حتماً_

ننشست جایش سر بود، نشده خارج اتاق از باربد که زمانی تا و . 

 وارد پژوهان؛ بهروز سراغِ رفت باربد، رفتنِ از بعد دقیقه چند

گفت داشت، کردنش کنترل در سعی که هیجانی با و شد اتاقش : 



_  رو هاتخت یشده تموم قیمت لیست که گفتند پژوهان آقای

بگیرم شما از .  

 که آمدمی پیش کم نداشت؛ برخورد زیاد پژوهان یکی این با

بیافتد پژوهان بهروز اتاق به کارش .  

گفت جوابش در بهروز : 

_  تشریف خواینمی اگر یا. بمونید منتظر ایلحظه چند باید

فرستممی رو پرونده براتون من ببرید، . 

گفت و ایستاد صاف : 

_ مونممی منتظر. نیست ایمسئله . 

 از ترکوچک که پژوهانی کردنِ ارزیابی برای بود خوبی زمانِ

 بعد و شده، بسته و بلند موهای به! بود باربد از تربزرگ و هومن

 مانیتور یصفحه به بودند خیره که اشجدی هایچشم به

کرد نگاه مقابلش، .  



 که بود کرده ثابت تجربه نداشت؛ یکی این به راجع نظری

 اتفاق کوتاه، دیدارِ چند با و نیست ساده ابداً ها،پژوهان شناخت

افتدنمی . 

_ ایستادین؟ چرا بنشینید؛ بفرمایید ! 

 دلش در دل کرد؛ تشکر و نشاند هایشلب روی لبخندی زور به

 یخواسته لحظه، آن در و کند پیدا دسترسی هاقیمت به که نبود

نداشت دیگری .  

 بهروز رخنیم فقط زاویه این از نشست؛ صندلی تریننزدیک روی

 خوش بینی کرد،می جلب را توجهش که چیزی و دیدمی را

 از را اطرافش و دور مردهای خواستمی اگر کل در. بود تراشش

  اختالفِ با پژوهان سه هر شکبی کند، بندیدسته جذابیت نظر

گرفتندمی جای هاترینجذاب یدسته در زیاد، ! 

 لبخندی هم زبهرو. زد لبخند دوباره و شد غافلگیر بهروز نگاه با

 نمایش به را سفیدش و مرتب هایدندان ردیف و نشاند لب روی

گفت و گذاشت : 

_ تمومه بگیرم پرینت . 



 از رهایی برای  بار،این و داد ادامه را لبخندش فقط نزد، حرفی

 بهروز پوشیدن لباس روی بود، آمده سراغش به که هیجانی

هومن تا ودب باربد به شبیه بیشتر پوشیدنش لباس کرد؛ تمرکز .  

 ندیده غیررسمی هایلباس در وقتهیچ را هومن باربد، برعکسِ

 یجمله آن و آسانسور در کوتاهشان ارتباط یاد به ناخواسته. بود

 را اشجمله چندم، بار برای داشت و افتاد آمیزش کنایه

کرد هوشیارش بهروز، صدای که کردمی سنگینسبک : 
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 .بفرمایید_



 بلند جایش از کرد؛ نگاه بود گرفته مقابلش بهروز که ایپوشه به

 توانستنمی. کرد تشکر گرفت،می را پوشه که حالی در و شد

 با و کرد ترک را مالی مدیریت اتاق فوراً کند؛ صبر این از بیشتر

 پوشه و رساند میزش پشت و اتاق به را خودش ها،قدم بلندترین

 روی که ارقامی و اعداد میان تمرکز بدون هایشچشم کرد؛ باز را

 در را تالشش تمام کردند؛می حرکت بودند شده نوشته هابرگه

 خواندن به کرد شروع دقت با و گذاشت تمرکزش حفظ راستای

 که قسمتی روی ماند ثابت گاهشن بعد، یلحظه چند و هانوشته

 از اما خواند؛ را عدد بار چند و چندین دقت با گشت؛می دنبالش

بود آمده پیش اشتباهی نظرش .  

 را نمایندگی واگذاریِ برای عمده فروش یشده تمام قیمتِ فوراً

داشت را انتظارش که نبود چیزی هم یکی این اما کرد؛ پیدا . 

 یاددآوری را بود نصب سرش باالی دقیقاً که دوربینی خودش به 

 کنار گذاشت را پوشه. کند کنترل را رفتارهایش کرد سعی و کرد

 اما بود خواسته باربد که لیستی یتهیه به کرد شروع و دستش



 در جور عقلش با که بود اعدادی و هاقیمت پیِ حواسشً تماما

آمدندنمی . 

 و کرد سنگینسبک را افکارش باری چند لیست، یتهیه حین

 یدقیقه چند و داد سُر جیبش داخل را همراهش تلفن بعدش،

 بود، شده آماده باربد یشده خواسته لیست که آن از بعد دیگر،

 بیرون جیبش از را گوشی فوراً و رفت بهداشتی سرویس به

 با بندش پشت و "هستی؟" فرستاد تکست فرید برای کشید؛

 وصل فرید طرف از تماس که ایلحظه و گرفت تماس اششماره

 یصفحه روی فرید پیام بعد، یلحظه چند و کرد قطعش شد،

کرد بازش. بود تلفنش : 

- " بگیرم؟ تماس شده؟ چیزی " 

 دادنمی اجازه بود، کرده سرایت هم هایشانگشت به که اضطرابی

 نوشته که پیامی بار چند و چندین کند؛ تایپ را پیام درستی به

خواندش دوباره ارسالش، با و ردک اصالح و بازخوانی را بود : 

- "  دستم به هاقیمت لیست دادن، پیام برای ندارم وقت خیلی

هست مشکلی یه نظر به اما رسیده "  



آمد فرید جواب رسید، پیامش آخر یکلمه به اینکه محض به : 

- " کن آپواتس رو عکسش ". 

کرد تایپ تندتند : 

- " ندارم عکس ".  

 منتظر. فرستاد فرید برای و کرد دوار دقت به را هاقیمت بعد و

 شیرِ زیرِ برد را چپش دست نشد، خبری اما ماند جوابش

 تایپ مشغول و کرد رد را فرید تماسِ راست دست با و روشویی

 تلفنش مجدداً که بود نکرده تکمیل را پیام هنوز اما شد کردن

 باز را دوم درِ و برداشت آب شیر زیر از را دستش. خورد زنگ

 ترینآرام با و کرد وصل را فرید تماس بستش؛ دقت به و کرد

داد جواب گونه، پچپچ و ممکن صدای : 

_ فرستادم که هستن همونی هاقیمت فرید؛ بزنم حرف تونمنمی . 

 اسپیکر صدای شد ناچار که بود بلند قدریآن فرید صدای

شنید. دهد قرار حالت کمترین در را اشگوشی : 

_ اهقیمت روی از بگیر عکس . 



گفت کالفه : 

_ برات که هستن هاهمین. سرمه باالی دوربین تونم؛نمی ... 

کرد قطع را صحبتش فرید : 

- کنیمی اشتباه داری . 

گفت ناراحتی با : 

_ همینه کنم؛نمی اشتباه ... . 

 تماس فوراً شد، بلند بهداشتی سرویس از بیرون از که صدایی با

کنم حبتص تونمنمی دیگه" نوشت عجله با و کرد قطع را ". 

 ناامیدی با و برگشت اتاقش به هایش،دست شستن از بعد و

بود گرفته بهروز از که نحسی یپوشه به شد خیره ! 

 

*********** 
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 این درد به که نبود بلد مناسبی یجمله نشست؛ فرید مقابل

 خبری اما بیاید حرف به فرید خود بود منتظر. بخورد موقعیت

 و گذاشت مقابلش یریخته بهم مردِ دست روی را دستش. نبود

 :پرسید

_ ها؟پژوهان گفتن چی باراین  



 هایش،چشم و بود آشفته صورتش کرد؛ نگاهش ثانیه چند فرید

 بهم موهای به دستی کالفگی با زدند؛می فریاد را عصبانیت

گفت و کشید اشریخته : 

_ کنهمی سکته داره برنا . 

 طی را میانشان یفاصله. برداشت فرید دست روی از را دستش

 فرید سمت به کامالً کهدرحالی و نشست کنارش بار این و کرد

پرسید چرخید،می : 

_  دارن نیست؛ که الکی چیه؟ فاییص نظر کرد؟ کاری شهنمی

رو تخت فروشنمی ترارزون خیلی . 

 در زدن قدم به کرد شروع و شد بلند جایش از ضرب یک فرید

 :اتاق

_ . کردن رو جاش همه فکر کرد؛ شهنمی کاری هیچ

 و خریدن رو تخت پیش ماهِ هشت ارز با که اینه شوناستدالل

بفروشنش هم قیمت همون با خوانمی . 

داد ادامه فرید و کرد نگاهش اراحتین با : 



_  وقتی هاعوضی این آذین؛ بوده شده ریزیبرنامه هااین یهمه

یمناقصه تو  Vitmed کرده رو جا همه فکر کردن، شرکت 

 این که دادند ارائه طوری رو شونپرونده عمد از مطمئنم. بودند

 نچو بگیریم رو نمایندگی ما خواستندمی ببریم؛ ما رو مناقصه

هایتخت وقتی بودند مطمئن  CUM وارد قیمت سوم دو با رو 

 چی نتیجه! خرهنمی رو ما هایتخت کسی دیگه کنند، بازار

 اتفاق این با دستمون؛ روی مونهمی ما هایتخت که این شه؟می

اینکه هم شدیم؛ متحمل رو بزرگی ضرر هم  Vitmed این به 

 رو بودنش مایندهن برای الزم شایستگی ما که رسهمی نتیجه

 ازمون هم رو قبلی قلمِ سه دو اون نمایندگیِ بسا چه و نداریم

 حالِ در و شده ریزیبرنامه مو به مو نقشه این بینی؟می. بگیره

 پژوهان هومن که چرا نیست؛ ساخته ازمون کاری هیچ حاضر

 بسنجه رو جوانب یهمه که بوده کارمحافظه و باهوش قدریاون

 بند جایی هیچ به دستمون! داره مدرک هاش،حرف تمام برای و

شدیم نابود هم بدجوری. شدیم نابود رسماً و نیست ! 

 سریع قدری به صحبتش اتمام از بعد که فرید بلندِ هایقدم از

 چشم ماند،می جا کردنشان دنبال از نگاهش که بودند شده



 اما کرد؛ فکر و داد قرار دستش دو میان را سرش و گرفت

 را سرش. بردنمی جایی به راه کردن فکر با که بود این واقعیت

پرسید و کرد بلند : 

_ داره؟ تصمیمی چه چیه؟ برنا نظر  

 زردِ_طوسی مبلمان بینِ ما رفتن راه از کشید دست فرید

گفت و نشستن به داد رضایت و اشخانه پذیراییِ : 

_  اینکه یکی نداریم؛ بیشتر راه دو! ریخته بهم بدجوری

 شدنی که بیاریم پایین پژوهان قیمت یاندازه به ور قیمتمون

با رو قراردادمون اینکه دوم. ضرره تماماً و نیست  Vitmed 

 دیگه اینکه هم بدیم زیادی غرامت باید هم که کنیم فسخ

 بدی یضربه صورت، دو هر در و پیششون نداریم اعتباری

 .خوردیم

 حجم از بود گرفته سردرد. کرد باز و بست را هایشپلک

 بود فکر فقط سرش در. نبودند سازچاره که افکاری یتلنبارشده

 ظرفیت فقط و شدندنمی منجر حلراه به که فکرهایی فکر؛ و



 از کاری هیچ کهاین از بود ناراحت. کردندمی اشغال را سرش

نبود ساخته دستش . 

 اتفاقات جریان در حد این تا بود، مدیکاب عضو خودش که وقتی

 که بود طوری هم اششغلی موقعیت و گرفتمین قرار شرکت

چنینیاین  جریاناتِ با نداشت هم کاری ! 
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 با ارتباطش بخاطر که بود تعمیری یساده نیروی یک هاموقع آن

 و شدمی باخبر شرکت هایچالش و مشکالت زا گاهیگه فرید،

 را هاپژوهان اسم هایش،صحبت میان که آمدمی پیش زیاد



 اصلیِ رقیب بود شده نیامده که نفسی تازه پژوهانِ بشنود؛

 .شرکتشان

 شنید، هاپژوهان شرکت به ورود برای را فرید پیشنهاد که روزی

 معاون شدنِ نزدیک خوبی به پیشنهاد، این نظرش از. نشد شوکه

 از. کردمی توجیه فنی، یساده نیروی یک به را شرکت یک

 چیزی رابطه، ایجاد از هدفش که بود شده متوجه فرید رفتارهای

 خواستمی اگر. است عاشقانه یا معمولی ارتباط یک از غیر

 به شبیه فرید، پذیرش از هم خودش هدف کند، فکر صادقانه

پذیرفتمی اشزندگی در را مرد یک وقتی نبود فلور هدفِ .  

 در به از بود شده خسته که بود گرفته قرار راهش سر فرید وقتی

 از یکی معاون داشت؛ خوبی موقعیت فرید. زدن دیوار و

 که جایگاهی و بود پزشکی تجهیزاتِ واردات مطرحِ هایشرکت

 داد اجازه که بود هم همین برای کرد؛می اشوسوسه داشت،

 که نزدیک، قدریآن شود؛ نزدیک هایشظهلح و زندگی به فرید

 هم مطمئن و بدهد بزرگی و سرّی پیشنهاد ماه، چندین از بعد

شدنش پذیرفته از باشد . 



 ها،پژوهان از مدام دونفره، دیدارهای در فرید وقتی بود؛ باهوش

 زدن حدس نبود سخت زد،می حرف شانزندگی استایل و رفتار

 و کردمی سکوت حال این با ست؛چینی مقدمه حال در اینکه

 و بچیند مقدمه خواد،می دلش که وقتی هر تا فرید، دادمی اجازه

 پیشنهادِ فرید وقتی آخر، دست و کردمی مهار را اشکنجکاوی

 وقت فقط و بود نخورده جا بود، داده را رقیب شرکت به ورود

 کرد؛ فکر تنهایی. کردن فکر برای خواست وقت خواست؛

 ختم هامشورت تمام دانستمی که چرا کسی با نکرد مشورت

 طول هم زیاد. ریسک این پذیرش از کردنش منع به شوندمی

 به بدهد کافی فرصت زمان، خواستنمی را؛ کردنش فکر نداد

پیشنهاد این کردن رد برای منطقش . 

 ترتیب فرید با قراری بعدش و گرفت را تصمیمش ایهفته یک

کرد موافقت اعالم هایش،خواسته پذیرش شرط به و داد .  

 با مرتبط که بود قرار و بود موافق هایشخواسته تمام با برنا

 پژوهان شرکت وقتی اما شود، هاپژوهان شرکت وارد اشحرفه

 هم فرید، و برنا! برگشت ورق منشی، نیروی برای کرد نیاز اعالم



 متخصص، غیر نیروهای استخدام در هاپژوهان که بودند عقیده

است بخصوص فلیترهایشان و دارند مشخصی اررفت .  

 اگر و پژوهان فیلترهای به شدن نزدیک برای داشت کمی زمان

 برای باید مدیکاب و آمدمی حساب به سوخته یمهره شد،می رد

 شد،می پذیرفته اگر اما کرد،می پیدا را دیگری کیس کار، این

 و هاپژوهان به بود نزدیک وقت تمام که چرا بود موقعیت بهترین

 محسوب تهدیدی شرکت، تخصص از اشاطالعیبی علت به

بود بینذره زیر کمتر و شدنمی . 

_ کنی؟می فکر چی به داری  

داد جواب و شد جدا فکرهایش از فرید، صدای شنیدن با : 

_  تا ریختیم برنامه و کشیدیم اضطراب و سختی کلی ما اینکه به

. بگیرم شرکت تو رو کار این من و کنیم عمل شدهحساب بتونیم

 آدم یه شدم رسماً من و کردیم درست جعلی مدارک بدبختی با

 اضطراب تو مدام شد؛ محدود وقتم شد؛ سخت زندگیم. دیگه

بشم مرتکب اشتباهی مبادا که هستم و بودم . 
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دوخت چشم هایشلب به منتظر فرید، و کرد سکوت . 

داد ادامه و گرفت نفسی : 

_  من! هیچی به هیچی اما کشیدیم رو هاسختی این یهمه

 بتونم اینکه به ندارم هم امیدی و بدم انجام کاری هیچ نتونستم

 و سفت خیلی هاپژوهان که اینه واقعیتش. بشم واقع مفید

! داشتم انتظار و بودین گفته شما که هستند یزیچ از ترسخت

 چه به و چیه من اصلی هویت که بفهمن هم اگر حتی هاآدم این

 خللی کارشون تو دونممی بعید هم شدم شونشرکت وارد دلیلی



 بدند اجازه که هستند هاحرف این از تیزتر که چرا کنه ایجاد

دربیاره سر تصمیماتشون از کسی خودشون از غیر . 

گفت آرامی به فرید : 

_  بالیی این. بشی شرکت اون وارد تونستی تازه تو نکن؛ عجله

 رفتی تو که مدتی این به مربوط آورد، ما سر پژوهان که هم

 دو یکی برای و ریختن پیش وقت خیلی از رو اشبرنامه و شهنمی

نیست ماه . 

شنید و شد خیره فرید به ناامیدی با : 

_  پژوهان که مطمئنم. مونهنمی ریاینطو وضعیت که مطمئنم من

 سر از سریع هم قدرهمون کرده، در اسم سریع که طورهمون

شهمی فراموش و افتهمی هازبون ! 

نزد حرف منفی این، از بیشتر اما نبود امیدوار فرید یاندازه به . 

 با و برداشت آشپزخانه میز روی از را تلفنش و شد بلند جایش از

. شد مواجه داشت، اشصفحه روی آرمان زا که متعددی هایپیام

 یشماره همزمان و رفت فرید کار اتاقِ به کردنشان، باز از قبل



 را برادرش آلودِاعتراض صدای لحظه، همان و گرفت را آرمان

 :شنید

- کنی؟می کار هم رو هاجمعه نکنه آذین؟ تو کجایی  

داد بجوا آرامی به و زد تکیه بود اتاق درون که میزی یلبه به : 

_  پیام و بزنی زنگ همه این کردی فرصت که شدی بیدار کی

 بفرستی؟

بود طلبکار همچنان آرمان لحن : 

_  هفته کل! بده جواب رو من سوال کنی؟می عوض رو بحث چرا

. کاری سر سگ بوق تا هاشب و بیرون زدی خونخروس صبح که

 لخیا زهی دیدم اما بیارم گیرت بتونم که بشه جمعه کردم صبر

شهنمی بند خونه تو هم تعطیل روزهای خانم باطل، ! 

خندید بلند : 

_ بچه؟ زنیمی حرف هابابابزرگ مثل چرا حاال ! 

کرد تهدید آرمان : 

_ کنم کارچی دونممی برسه، بهت دستم فقط ! 



گفت خیالبی : 

_ دستت رسهنمی ! 

برگشت آرمان لحن : 

_ شمیم نگرانت دارم واقعاً! آذین؟ تو کنیمی کارچی داری . 

نشاند لبش روی تلخی لبخند : 

_ ؟*بِالمی چرا نگرانی ! 

کرد زمزمه آرمان : 

_ ست اوکتویا نگران همیشه بالمی چون . 

گفت که بود آرمان حواسِ کردن پرت برای : 

_  نگرانش که بود طبیعی بود؛ اوکتویا از تربزرگ سال چند بالمی

تریکوچیک هم خیلی تری،کوچک من از تو اما باشه . 

گفت فوراً آرمان : 

_ سنه؟ به مگه ! 

_ چیه؟ به پس ! 



برگشت اشاصلی بحث به آرمان : 

_  رو تو من. کنیمی پرت رو حواسم هاحرف این با داری

 با من اما باشم نکرده بزرگت بالمی مثل شاید آذین؛ شناسمتمی

 زنگ که روزی. شناسمتمی کافی یاندازه به و شدم بزرگ تو

. افتاده اتفاقی یه که زدم حدس تی،گف بد کارِ و پرتگاه از و زدی

 یه داری تو. حدسم به کرد مطمئنم رفتارهات و خونه اومدم

 هم هاییوقت. کرده حرفتکم که کاری یه آذین؛ کنیمی کاری

 نیست؛ جاش سر چیزی یه که اینه معنیش شی،می حرفکم که

نیست؟ جاش سر چی که بگو من به حاال ! 

گفت انهایت و کرد سکوت ای لحظه چند : 

- زنیممی حرف و خونه آممی . 

 

 

سریال در کننده بازی شخصیت دو نام اوکتویا، و بالمی :*  the 

100 

هستند برادر و خواهر سریال این در که . 



 

************ 
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 با و مانیتور تصویر به بود مانده خیره که شدمی دقیقه چند

 نگاه باربد اتاق تصویر به بود، کرده ریزشان که هاییچشم

کردمی .  

 بزرگ با و کرد کلیک نظرش مدِ تصویر روی و برد دست باالخره

 اشگربهچهب و باربد که ایکاناپه به داد را حواسش تمام کردنش،

بودند نشسته رویش .  

 باربد و کردمی دلبری داشت گربهبچه کرد؛ ترنزدیک را تصویر

هایشاصول و ادا دیدن برای رسیدنمی نظر به میلبی . 

 از وقتی و گرفت را باربد داخلی و برداشت را میزش روی تلفن

 که زمانی تا دادن، جواب برای دید را تعللش مانیتور یصفحه

 تلفن، دادنِ جواب و کاناپه از کندن دل به داد رضایت هباالخر

ناسزا به بستش . 

داد جواب سرخوشی با باربد : 

 جونم؟_

پرسید عصبی : 



_ کنی؟می غلطی چه داری ! 

گفت آرامی به بعدش و خندید بلند باربد : 

_ کنی؟می باور کنیممی تمرین چالش داریم بگم ! 

 نام و نام کیبتر به و فرادیب نگار  صورتِ روی شد دقیق

 زیادی نظرش از. کرد فکر باربد یگربهبچه خانوادگی

ترکیب این بود آهنگخوش . 

پرسید باربد : 

_ شدی؟ بیکار ! 

داد ادامه باربد دهد، جواب کهآن از قبل و : 

_ کنی؟می چک رو من اتاق دوربین و شینیمی که  

 یپنجره بستن با و گربهبچه ناواضح  صورتِ از گرفت را نگاهش

گفت شده، باز : 

_ تبریز بریم باید . 



 در که بود پیدا جمالتش از و خواست وقت ایلحظه چند باربد

 به که صدایی با بعدش، و است اشمنشی کردن دَک حال

پرسید نبود، شدهکنترل و آرام قبل یاندازه : 

_ چرا؟ تبریز ! 

داد جواب و فشرد را اشبینی یتیغه : 

_  ببینم تا ریممی سرکشی بهانه به. رهمی زیرآبی داره شاهدی

نه یا موثقه رسیده دستم به که اطالعاتی . 

گفت باربد : 

_  ترینبزرگ از یکی ریاست برای ذاریمی رو شیاد اون وقتی

باشی هم رفتنش زیرآبی فکر به باید ها،شعبه . 

گفت بدهد، باربد هایحرف به جوابی کهآن بدون : 

_ بگو هم تاگربهبچه به. تبریز ریممی شنبه . 

_ بریمش؟می ! 

داد جواب : 

_ بمونه شرکت تو نظری که بهتره . 



کشیدن نقشه به کرد شروع باربد : 

_ کنممی دعوت شنبهپنج دورهمیِ برای رو نگار پس ! 

 به بفهمد، را هایشحرف با باربد یجمله ربطِ کرد فکر هرچه

پرسید و نرسید اینتیجه : 

_ چیه؟ ربطش ! 

داد توضیح حوصله با باربد : 

_  فراهم رو زنیمخ مقدمات مهمونی این تو که اینه ربطش

 یه تو حال هر به! نره هدر کار این برای وقتم سفر، تو که کنممی

 هر برای اتاقش؛ تو برم پاشم کاره یک که شهنمی ، هستیم هتل

الزمه مقدماتی یه کاری ! 

گفت مخصوصش لحن با : 

 .درسته_

داد ادامه باربد : 



_  که شنبهپنج تا بدم ترتیب دورهمی یه ایدب من حساب این رو

 دربیارم؛ اجرا یمرحله به رو هامنقشه و کنم دعوتش بتونم

کنم برگزار نفره دو رو دورهمی کاری اول که شهنمی . 

گفت تفاوتبی : 

_ شهنمی! خب نه . 

کرد تغییر باربد لحن : 

_ کنی؟می اممسخره داری ! 

گفت صادقانه : 

 .آره_

سیدپر و داد فحشی باربد : 

_ کنم؟می شوخی دارم کنیمی فکر ! 

کرد سکوت . 

_  اسمم درنیاوردم، گربهبچه اتاق از سر اول شب همون من اگه

کنممی عوض رو . 



پرسید داشت، تمسخر بوی و رنگ که لحنی با : 

_ کنم؟ صدات چی قراره سفر از بعد  

خندید باربد : 

_  که نشو مزاحم این از بیشتر ام حاال. رسهنمی اونجاها به کار

کنم ریزیبرنامه شنبهپنج برای خواممی . 

 و داد فاصله را بود هم روی فشردنشان حال در که هاییلب

 :گفت

_ مهمه خیلی حال هر به خب؛ آره ! 

 روشن سیگاری نداد؛ گوش باربد هایپرتوچرت به آن از بیشتر

گذاشتنمی راحتش فکر، اما شد کارهایش انجام مشغول و کرد . 

* 
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 سوالی اولین و کرد اشدوره آرمان خانه، به رسیدنش محض به

بود این پرسید که : 

_ دنبالت؟ بیام نذاشتی چرا  

 عجیب زها،رو این که برادری سمت به کرد پرت را اشپشتیکوله

داد جواب بعد و بود پیگیر و کنجکاو : 

_ آخه؟ بشه چی که ترافیک تو بمونی مدت همه این ! 

 کهدرحالی و انداخت دوشش روی را کوله بندهای از یکی آرمان

گفت کرد،می حرکت سرش پشت : 

_ بمونم؟ ترافیک تو کهاین از شدینمی ناراحت قبالً چرا ! 



 را مهین یگونه کهدرحالی و گذاشت جواببی را سوالش عمد از

گفت بوسید،می : 

_ هالکم که بکش رو شام . 

" کردنه؟ صحبت طرز چه این " 

گفت و کرد نگاهش ایثانیه چند چرخید، نادر صدای شنیدن با : 

_ بابا سالم . 

نیامد کوتاه نادر : 

_ مملکتی این یکردهتحصیل مثالً ! 

 تا پدرش که است گفته چه دقیقاً ببیند تا کرد فکر اشجمله به

گفت و نبرد جایی به راه! شده گرمواخذه حد این : 

_ ببخشید. شماست با حق . 

 داد حرکت را ویلچرش نادر. بودند کرده سکوت مهین و آرمان

 همچنان و نداشت هایشزدن غر روی تاثیری شدنش دور اما

گفتمی و گفتمی ! 



 به و کردن گالیه به کرد شروع مهین صدایش شدن کمرنگ با

شد تکرار خانه این یشبانه سناریوی ترتیب، همین . 

 سمت به کهدرحالی و کشید آرمان دوش روی از را اشکوله

گفت رفت،می اتاقش : 

_ آممی کنم، عوض لباس . 

 پیشنهاد به کرد،می عوض لباس که مدتی تمام و رفت اتاقش به

کرد فکر باربد ! 

داد نجاتش فکر از و سراغش آمد که بود آرمان هم سر آخر و : 

_ آی؟می کی پس. غذا شد سرد ! 

 چیده نفر دو برای که میزی به و رفت آشپزخانه به آرمان همراه

نشست پشتش و کرد نگاه بود، شده . 

گفت آرمان به خطاب و گذاشت میز روی را ترشی یپیاله مهین : 

_ گیرهمی صدات. نخور تو . 

کرد زمزمه خودش با آشپزخانه از خروج حال در بعدش و : 

_ سریاله این شد چی ببینم برم ! 



پرسید آرمان مهین، رفتنِ محض به : 

_ کردی؟ عوض رو کارت محل ! 

 دهانش به رسیدن از قبل بود، برداشته که کلمیگل و خورد جا

شد متوقف راه یمیانه . 

داد ادامه مصرانه آرمان : 

_ رو؟ کارت محل کردی عوض آذین؟ آره ! 

 است؛ فایدهبی آرمان برابر در انکار، و گفتن دروغ که دانستمی

بگوید لحنش ترینمعمولی با کرد سعی پس : 

_ مگه؟ چطور. آره ! 

کشید جلو را اشتنه و سر آرمان : 

_ نگفتی؟ چرا پس ! 

صدایش به زد تفاوتیبی رنگ : 

_ که نبود مهم . 

_ واقعاً؟ نیست مهم  



برداشت را چنگالش و قاشق : 

_ بود تربه شرایطش اینجا کجا؟ داره فرقی چه. دیگه کاره کار . 

_ قبلیت؟ کار همون ! 

گفت دروغ بار این : 

_ دیگه آره . 

_ شرکت؟ کدوم تو  

گفت کالفه : 

_ آرمان کرد یخ غذا . 

موقتاً اما آرمان کردن ساکت به شد موفق ! 

 غیر و مستقیم آرمان که مدتی تمامِ و خورد سکوت در را شامش

 آخر مهمانیِ به کردن فکر حال در کرد،می نگاهش مستقیم

بود ربدبا یهفته . 

 شست را هاظرف و کرد جمع را میز آرمان کمک به شام، اتمام با

 پیشنهادِ اش،نشده انجام کارهای و خستگی تمام با بعدش و

 و رفت برادرش اتاق به و کرد قبول دیدن فیلم بر مبنی را آرمان



 آذینِ مثل خواستمی را امشب فردا؛ برای گذاشت را فکرها تمام

 صبح، تا شب از آرمان پایپابه که آذینی شد؛با قبل سال سه دو

زدمی چرت صبحش هایکالس سر و دیدمی سریال و فیلم . 

 دراز و آرمان اتاقِ وسط انداخت بالش دو گذشته، عادت به 

 وصل دیوار رویکه تلویزیونی یصفحه به دوخت چشم و کشید

گفت و داد دستش به را تاپلپ آرمان. بود : 

_ بیام و بخورم رو داروم برم تا کن وصلش . 

گفت و گرفت را تاپلپ : 

_  روی ،کوله جلوییِ جیب تو. بیار برام رو گوشیم لطفاً اومدنی

 !تختمه

 دراز مجددا و تلویزیون به کرد وصل را تاپلپ آرمان رفتن با

 و. ماند منتظر و گذاشت هابالش از یکی روی را سرش و کشید

 هایعکس شد؛ متوسل انآرم اتاق وسایل به نکردن، فکر برای

 کوچک یکتابخانه گذراندن نظر از درحال و نگاه را دیوار روی

کشیده طول زیادی آمدنش رسید، نظرش به که بود برادرش .  



 آرمان، از نشد خبری وقتی و کرد نگاه راهرو به در، باز فضای از

رفت بیرون اتاق از و شد بلند . 

 صدای شنیدنِ با اام رفت آشپزخانه سمت به زدنش صدا درحال

 کهدرحالی و کرد عوض مسیر آمد، اتاقش از که آرمان

پرسیدمی : 

_ " پس؟ موندی کجا " 

ماند کارهنیمه اشجمله دید، که ایصحنه با و شد اتاق وارد .  

 میان که پوستیژی  و کوله وسایل روی شد قفل نگاهش

شنید و بود آرمان هایدست : 

_ آذین؟ هستن چی دیگه اینا ! 

* 
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 برای شد راضی رفتن، طفره و انکار ساعت چهار و بیست از بعد

بزند حرف آرمان . 

 با ارتباطش از کرد؛ تعریف برادرش برای موموبه را ماجرا تمام

پژوهان شرکت در روزهایش  جریاناتِ تا پیشنهادش و فرید .  



 هایناگفته یهمه خواستمی بود، زدن حرف به قرار که حاال

 که آرمانی به دهد؛ انتقال آرمان به را ذهنش تاریک بخش

شدمی بازتر دهانش و متعجب هایشچشم رفته،رفته . 

 با و شکست را سکوتش خرهباال آرمان هایش،حرف اتمام با

پرسید داشت، ناباوری و حیرت بوی و رنگ که لحنی : 

_ آذین؟ کردی کارچی تو  

 از زدن؛ حرف به شدنمی راضی که ترسیدمی جایشهمین از

 طرز به اما ببرد سوال زیر را تصمیمش آرمان که جاهمین

 آرمان، برای کارهایش و تصمیمات گفتنِ از بعد خوشایندی،

نداشت را انتظارش که اتفاقی بود؛ بهتر حالش . 

 با کردمی بینیپیش که چرا زدن؛ حرف از ترسیدمی این از قبل

 اعتراف بعداز که قدرتی اما شود متزلزل منطقش آرمان، سواالت

کردمی کجیدهن ترسش به بود، کرده پیدا ! 

_ آذین؟ کردی خطری چه که فهمیمی خودت  

فتگ و شد خیره کوچکش برادر به : 



_ بودم ناچار . 

 هیجانش کردنِ کنترل در شد؛ بلند جایش از ناگهانی آرمان

نبود موفق : 

_  بدی تن که بود کرده ناچار رو تو چی دیوانه؟ گیمی داری چی

حماقتی؟ همچین به  

گفت و اتاقش دیوار به زد تکیه : 

_ بزنیم حرف تا بشین ! 

بود عصبی همچنان آرمان : 

_  که فهمیمی اصال تو مونه؟می هم حرفی واقعاً حرفی؟ چه

اشتباهه؟ راهت که فهمیمی! کنی؟می کارچی داری  

داد توضیح آرامی به : 

_  کنم؛نمی دفاع نادرستی یا درستی یزمینه تو کارم از من

 همه پرخطره؛ خیلی دونممی باشه؛ اشتباه شاید که دونممی

آرمان دونممی رو هااین . 

گفت تمسخر و حرص با آرمان : 



_ دونیمی که  شکر رو داخ ! 

 حرکت از مانع آرمان، مقابل قرارگرفتن با و شد بلند جایش از

 و نگران حاال که حالتیخوش های چشم به. شد کردنش

گفت و کرد نگاه بود، گذاشته نمایش به را صاحبشان عصبانیت : 

_  برات رو چیزی یه بذار. نرو تند لحظه یه کن؛ صبر لحظه یه

 .بگم

 رفت عقب به قدم یک کرد، وارد اششانه به آرمان که فشاری با

شنید و : 

_ بگی چیزی خوامنمی ! 

 سرش. کرد جبران را شده گرفته یفاصله کشید، را آرمان بازوی

گفت و برد برادرش گوش کنار را : 

_  یهمه. بده گوش هامحرف به لحظه یه فقط... لحظه یه

 بیا. کنار بذار لحظه چند واسه رو شنیدی و گفتم که چیزهایی

 چند من بگو. عقب برگردیم ماه چند...نه خیلی عقب؛ برگردیم

بودم؟ کجا پیش ماه   



 سکوت، و نرسید گوشش به آرمان، صدادار هاینفس جز چیزی

شد دادنش ادامه باعث : 

_  به برگردیم. عقب برگردیم سال چند بیا کمه؛ ماه چند اصالً

 میاد یادت. زدممی حرف آرزوهام از برات من که هاییسال اون

رو؟ آرزوهام یادته رو؟ هامحرف  

کند رها را بازویش کرد سعی آرمان : 

_ کنیمی عوض رو حرف داری معمول طبق. آذین خیالبی !  

 با و فشرد آرمان بازوی به را انگشتانش قبل از ترمحکم

گفت لحنش ترینجدی : 

_  آرزوهای دونممی هام؛حرف به بده گوش کنم؛نمی عوض حرف

 که بیار یادت عقب؛ برگرد لحظه یه. حفظی خودم از بهتر رو من

 که کارها چه امخواسته برای و خواستممی چی و بودم کی من

 .نکردم

 به آرمان، با همراه که انگار. هم خودش. کرد سکوت آرمان

بود رفته هاگذشته . 
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شکست را سنگین  سکوتِ لحظه، چند از بعد : 

_  خودم از رو چیز همه و بودی کنارم همیشه تو آرمان؛ دیدی تو

 که دیدی کردم؛ تالش چقدر من که دیدی تو دیدی؛می بهتر هم

 برای که دیدی. داشتند اولویت برام چیزی هر از بیشتر آرزوهام

 رو خودم چقدر داشتم، دوستش که ایرشته وت شدن قبول

 خوب که دانشگاهی خرج درآوردن برای که دیدی. دادم عذاب

 انجام کارهایی چه آد،برنمی هاشهزینه پس از بابا دونستیممی

 آرمان، بودی تو! کشیدم که هاییخستگی و هاسختی چه دادم؛

 هب کردن فکر چون نزدم دم هم باریک من که دیدی و بودی

 بین از رو هاسختی برسم، آرزوهام به باالخره بود قرار که روزی

 کدومهیچ به من که دیدی و بودی تو بودی؛ تو هم باز اما. بردمی



 و سابقه. کردن کار برای نداشتم پارتی من نرسیدم؛ آرزوهام از

 دوباره! داشتم امید بخواد دلت تا...چرا امید اما نداشتم تجربه

 رو جایگاهم که شم، قبول ارشد تا خوندم زرو و شب خوندم؛

 شروع امرشته به بود مرتبط که کوچیکی کارهای از ببرم؛ باالتر

 ایتجربه کلی با تهشِ ته. نکردم پیشرفت نشدم، بزرگ اما کردم

 تکنسین یه که گرفتم رو کاری تالش، هامدت از بعد و داشتم که

بگیره تونستمی هم معمولی . 

 به بذارم پا قراره دیگه سالِ سه دو دیدم و اومدم خودم به

 یادته. وحشتناک سالگیِسی سالگی؛سی زندگیم؛ یدهه سومین

 که وقتی از ترسیدیممی شدن؟ بزرگ از ترسیدیممی چقدر

 که آرزوهایی بمونن؛ کوچیک آرزوهامون و شیم بزرگ خودمون

نشن تبدیل واقعیت به ما شدن بزرگ با ! 

 به که کرد وادارش گرفت؛ هم را آرمان بازوی یکی آن

داد ادامه و کند نگاه هایشچشم : 

_  از گیرممی فاصله و شممی بزرگ شم؛می بزرگ دارم دیدم من

 آرزو از ترسممی دارم دیگه دیدم که رسیدم جایی به. آرزوهام



 آرزو برای ندارم امیدی دیگه دیدم که رسیدم جایی به کردن؛

 هیچی تالش هاسال از بعد دیدم که رسیدم جایی به. کردن

ترنموفق من از همه اطرافیانم و دور دیدم. نشدم . 

گفت و داد ادامه وقتی بودند آرمان گوش کنار دقیقاً هایشلب : 

_  و هستم خودم ندارم؛ رو کسیهیچ حمایت آرمان؛ تنهام من

 زندگیم جای هیچ که پرافتخاری یگذشته و هستم خودم خودم؛

بودی من جای تو. نخورد دردم به ... 

 ادامه را خواهرش یجمله و شکست را سکوتش باالخره آرمان

 :داد

_ کردمنمی رو کار این . 

کرد نگاه جوانش برادر  صورتِ به و کشید عقب را سرش .  

داد ادامه دوستانه آرمان : 

_  خودت برای که خطری هاحرف این اما فهمم؛می رو هاتحرف

کنهنمی توجیه رو کردی درست . 

پرسید تفاوتبی : 



_  و بیست که منی داره اشکالی چه! داره؟ ایرادی چه کردن خطر

کردن؟ خطر به بدم تن کردم، زندگی خطربی سال هفت ! 

گرفت را خواهرش صورت و کرد رها را هایشدست آرمان : 

_ . هاتخواسته به نرسیدی دونممی. آذین شدی خسته دونممی

 اینکه برای ندادی امانج که کارهایی چه که دیدم و دونممی

 نشده؛ دیر که هنوز اما. بسازی خوادمی دلت که طوری رو آینده

که هنوز ... 

 هایلب و بینی با کرد مماسش و آورد باال را اشاشاره انگشت

گفت صحبتش کردن قطع با و آرمان : 

_  داشته بهتری جایگاه من دیگه سال ده که کنهمی تضمین چی

 ایساله پنجاه چهل یه خوادنمی دلم من... گذشته اون از باشم؟

 خوادمی دلم االن من! رسیده هاشخواسته به تازه که باشم

 برای که االن همین... االن همین... االن...  هام؛خواسته به برسم

که االن همین. دارم انرژی کلی جدید دنیای یه ساختنِ ... 

کرد ساکتش آرمان : 



_  هدفت و هویت و رارهق چه از قضیه بشن متوجه اگه دونیمی

آد؟می سرت بالیی چه بفهمن رو ! 

 هم خوب بود؛ کرده فکر قسمتش؟ این به نکند فکر شدمی مگر

بود ترسیده عواقبش از هم کافی یاندازه به بود؛ کرده فکر . 

 :گفت

_  من برای زندگی جوری،این اما کردم؛ رو جا همه فکر دونم؛می

 خطر به ندن تن من به ابهمش شرایط با هاخیلی شاید. ترهقشنگ

 کنه؛می ترمراضی بهتره؛ کردن زندگی اینطور من، برای اما کردن

 به هیچی و کردم زندگی خطربی عمر یه. کنهمی امیدوارترم

  .هیچی

گفت قاطعانه و گرفت فاصله : 

-  که چیزی هر از نترسم خواممی کنم؛ خطر خواممی

 زندگی آرمان؛ نمک زندگی دیگه جور یه خواممی ترسونتم؛می

 تحمیل بهم رو شکست داشت آورد؛می درم پا از داشت قبلی

 هر کنم؛نمی قبول رو شکست شده که قیمتی هر به من. کردمی

 دلیلی هر به اگر اگر اگر که کنممی امتحان رو شده که راهی



 هر بگم باشم؛ راضی خودم از حداقل هام؛خواسته به نرسیدم

 ترس بخاطر دیگه سالِ چند ندارم تدوس. نشد و رفتم رو راهی

دلم به بمونه نرفته هایراه حسرتِ امروز، کشیدنِ پس پا و . 

*** 
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 اصرار اِال اگر و نداشت باربد مانیمه در کردن شرکت به تمایلی

دادمی ترجیح را خودش یخانه در ماندن تنها کرد،نمی .  

 در اِال. کرد باز را پیراهنش باالییِ یدکمه و برد دست کالفه

 نیامده هنوز یاسی و سام. مقابلش باربد و بود نشسته کنارش

بسازد را خودش" باربد، قول به که بود رفته بهروز و بودند . " 

گفت باربد و نوشید را لیوانش محتوای از ایجرعه : 

_ آدنمی چرا دونمنمی . 

پرسید اِال : 

_ بیاد؟ قراره کسی  

کرد اضافه و داد مثبت جواب باربد و : 

_ بیاد اگر البته ! 

بود جدی گربهبچه برای چیدن نقشه در پس ! 

 و کرد نگاه بود، داشته نگه گوشش کنار را تلفن که باربدی به

داد " کیه؟ منتظر باربد" بود پرسیده که را اِال السو جواب : 

_ اشگربه بچه منتظر . 



پرسید متعجب اِال : 

_ چیه؟ گربهبچه گربه؟بچه ! 

داد جواب بوده، ناموفق تماسش بود مشخص که باربد : 

_  خود نیست؛ هم بچه. خره بچه نیست؛ گربهبچه دیگه نیاد اگه

خره خودِ . 

 عادی حد از بلندتر کهحالیدر و پیوست شانجمع به بهروز

پرسید کرد،می صحبت : 

 !همینیم؟_

داد جواب باربد : 

_  سر، اون تا سر این از روزی یه! شدیم؟ بدبخت چقدر بینیمی

اینجا نشستمی دختر . 

 باز درش که خوابیاتاق انتهای تا ورودی راهرویِ از دستش با و

داد نشان را بود . 

گفت و کشید اششده بسته موهای به دستی بهروز : 



_  نفر دو دست بده، خرج به دلبازی و دست یاسی حداقل کاش

بیاره خودش با و بگیره رو . 

گفت و انداخت ساعتش به نگاهی باربد : 

_  زنممی زنگ نیومد. اومد اومد، دیگه ساعت نیم تا گربهبچه اگه

کنممی بهشت رو اینجا و سعید به . 

پرسید و نشست صاف بهروز : 

_ رو؟ فرادیب کردی دعوت مگه  

 و کرد نگاه اشگوشی یصفحه به کوله،وکج صورتی با باربد

 :گفت

_ غلط کردم؛ غلط ! 

 رفت و شد بلند جایش از. گرفت بهروز و باربد از را نگاهش

 دیوار به را چپش بازوی. باربد یخانه پذیراییِ یپنجره سراغ

 و آمد اِال که بود سیگارش کردن روشن حال در و داد تکیه

ایستاد رشکنا . 



 برای دیگری سیگار و داد اِال دست به را شده روشن سیگار

زد آتش خودش . 

پرسید اِال : 

_ خودتی؟ تو چرا ! 

داد را اِال جواب و کرد باز را ریلی یپنجره : 

 !خوبم_

فرستاد سمتش به را سیگار دود اِال : 

_ خودتی تو گفتم بدی؛ نگفتم که منم ! 

 و کرد نگاه رنگش سیاه زیرلباس و اِال پیراهن باز زیادی ییقه به

 شیطنت با و کشید باال اِال یتیره هایچشم تا را نگاهش بعد،

 :پرسید

_ باشم؟ کجا پس ! 

خندید بلند اِال : 

_ بدی انجام شکل بهترین به رو کارت بلدی که جایی . 



 به را دادنش جواب اش،هوایی هایراه در نیکوتین کردن حبس

انداخت تاخیر : 

_ بدم انجام خوب رو کارم بلدم خودم اتاق تو فقط من . 

کرد ترنزدیک را سرش اِال : 

_ گردیمبرمی نیست؛ که راهی . 

 رنگ با عجیبی شکل به اششکالتی پوست کرد؛ نگاهش عمیق

داشت همخوانی لباسش  ماتِ . 

گفت و زد سیگارش به را پک آخرین : 

_  هایمهمونی برای دیگه که عبرت درس بشه تا گردیم؛برنمی

نکنی اصرار باربد بازیِلهخا ! 

خندید اِال : 

 !اینطوریه؟_

 جواب مخصوصش لحن با و درآورد اِال انگشتان بین از را سیگار

 :داد

_ اینطوریه! بله ! 



*********** 
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رمچها و سی فصل  

 

 

 

 

 بینیذره نگاهِ زیر بود؛ رفته فرید یخانه به شدن حاضر برای

 باربد مهمانی مناسب که آرایشی و تیپ با توانستنمی نادر،

بزند بیرون باشد، پژوهان .  

 تخت یلبه فرید، و بود شدن آماده حال در فرید، اتاق در

کردمی نگاهش و نشسته .  



 رنگ با و شیدک هایشپلک پشت پهنی نسبتاً چشم خط

کرد تکمیل را آرایشش هایش،لب به بخشیدن . 

پرسید فرید که بود موهایش کردن جمع حال در : 

_ کرد؟ دعوتت که شد چی  

داد را فرید جواب و کرد جمع محکم را موهایش : 

_  و داره کوچیک مهمونی یه هفته آخر که گفت عادی خیلی

باشم هم من که داره دوست . 

_ گی؟می چی خانواده به کنی؟ ارکچی خوایمی سفر برای  

داد جواب پوستیژ کردن وصل حال در : 

- . دانشگاهه اردوی که گفتم هم خونه به رفتن؛ جز ندارم ایچاره

رسیده مجاز حد به هامغیبت هاست؛کالس برای بیشتر نگرانیم . 

 روی نامرتب هایچتری موهایش؛ کردن شانه به کرد شروع

 آینه در صورتش که فریدی بخندل به و کرد مرتب را اشپیشانی

کرد نگاه بود، پیدا ! 



_  بهت خیلی کنی؛ رنگی این رو خودت واقعی موهای کاش

آدمی . 

 اتاق به هایشلباس تعویض برای و نداد فرید پیشنهاد به جوابی

 تعویض کوتاهی ایپارچه شلوار با را جینش شلوار. رفت دیگر

 کمک به رنگش، یلیموی شومیز ییقه یدکمه بستن برای و کرد

کرد پیدا نیاز فرید . 

 روی را لختش موهای دکمه، شدن بسته و فرید زدنِ صدا با

 نگاهی. بود آماده بلندهایش، پاشنه پوشیدن با و کرد رها هاشانه

 هماهنگ باربد با که ساعتی از، ساعت یک انداخت؛ ساعت به

 شال عجله با که شد باعث همین و بود گذشته بود، کرده

 مابقیِ برداشتنِ حال در و بیاندازد موها روی را اشپلیسه

 کارتیسیم و بگیرد آژانس برایش که خواست فرید از وسایلش،

کرد روشن را بود هاپژوهان شرکت مخصوص که .  

 برگشتن موقع که خواست فرید از ظاهرش نهایی کردن چک با

 به متعجب. کرد متوقفش فرید که داشت رفتن قصد و باشد خانه

شنید و کرد نگاه فرید رتصو : 



_  جایی هر اما بشی؛ نزدیک بهشون تونستی که خوبه خیلی این

. نده ادامه شی،می اذیت داری دلیلی هر به کردی حس که

گم؟می چی متوجهی  

 درک کرد؛ نگاه بود شده داشته نگه فرید دست در که دستی به

 که اچر ست؛ شدنی اذیت مدل چه دقیقاً فرید منظور که کردنمی

 کرده تجربه ماه، دو یکی این در را شدن اذیت هایمدل تمام

 که بود آرمانی گرِمالمت نگاه زیر شدن اذیت هم بدترینش بود؛

بود رفته و بسته را چمدانش دلخوری با دیشب . 

گفت و داد تکان سری : 

_ منتظره ماشین . 

کرد رها را دستش تاخیر با فرید : 

_ بده یامپ شد چیزی هر دسترسه، در گوشیم . 

 پارک ماشینِ  سمتِ به رفتن حال در و کرد ترک را ساختمان

 حال در خورد؛ زنگ تلفنش که بود ساختمان رویبهرو یشده

 به همزمان راننده، و باربد صدای و داد جواب شدن، سوار

رسید گوشش . 



گفت باربد جواب در بعد؛ و داد راننده به را آدرس : 

_ آممی دارم راهم؛ تو . 

 تا فرید یخانه از که مدتی تمام و کرد کوتاه را باربد با اشمکالمه

 آهنگ و داد تکیه عقب به را سرش بود، راه در باربد یخانه

کرد گوش .  

 بود؛ گذرانده آرمان با مرافعه و دعوا به فقط را اخیر روز چند

نداشتند اینتیجه هیچ که هاییبحث . 
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 از شدن خارج برای کردنش راضی به بود شده موفق آرمان نه

 کند قانع را آرمان بود توانسته خودش نه خطرناک؛ بازی این

بود کرده انتخابش که راهی برای . 

_ خانم رسیدیم . 

 به کشید؛ بیرون گوشش از را هندزفری راننده، نامفهوم صدای با

گفت دوباره راننده و کرد نگاه اطرافش و دور : 

_ جاستهمین دادین که آدرسی . 

 برایش را آدرس جزئیات باربد. شد پیاده و کرد حساب را کرایه

 در. بگیرد تماس اششماره با که شد باعث همین و بود نفرستاده

  هیبتِ دیدنِ با و برد باال را سرش باربد، دادنِ جواب برای انتظار

 رویش،روبه ساختمان هایپنجره از یکی  پشتِ پژوهان، هومن

زد چنگ جانش به ایسابقهبی اضطراب . 

 از قبل و گرفت پنجره از فوراً را نگاهش باربد، صدای شنیدنِ با

گفت باربد بگوید، چیزی کهآن : 

- کنممی باز رو در االن دوم؛ یطبقه . 



 را اضطرابش کرد سعی و کشکوچ کیف داخل داد سر را تلفن

کند کنترل .  

 وجودش به ایناشناخته و بد احساساتِ پژوهان هومن نگاه

 نبود کافی قدریآن آسانسور، با طبقه دو کردن طی و ریختمی

کند مدیریت را هایشحس بتواند که . 

 لبخند دید، که چیزی اولین آسانسور، درِ شدنِ باز محض به

 میان را انگشتانش کهدرحالی و رفت بیرون. بود باربد بزرگ

گفت باربد و زد لبخند متقابالً گذاشت،می باربد بزرگ دست : 

_ کنی پرداخت رو دیرکردت یجریمه باید اول ! 

آورد نزدیک را اشگونه و . 

بود شده شروع نیامده ! 

گفت و نیاورد خودش روی به را باربد حرکت : 

_ کنید کمش ماهم آخر حقوق از ! 

بودند ایستاده یورود در دم هنوز .  

گفت همزمان و داخل به کرد هدایتش باربد : 



_ شهمی حساب سنگین نقدیش . 

 و چرخید سمتش به که بودند ورودی بلند نسبتاً راهروی داخل

 روی کوچکِ نخ و برد دست. کرد نگاهش کوتاه یلحظه چند

گفت و برداشت را پیراهنش : 

_  تو دیگه که آدمی دستم کار حساب اینطوری نداره؛ اشکالی

نکنم دیر کرده دعوتم رئیسم که ایمهمونی . 

 سمت به کردمی هدایتش کهدرحالی و زد پهنی لبخند باربد

گفت پذیرایی، : 

_ عزیز فرِادیب خانم هاییحرف این از کاربلدتر . 

 دست. کرد کنترل را لبخندش جمع، در ناگهانی گرفتنِ قرار با

 داشت، تصمیم. کردمی هدایتش جلو به و بود کمرش  پشتِ باربد

 هومن نگاهِ اما کند تعامل مقابلش، کوچکِ جمعِ با عادی خیلی

دادنمی اجازه بود، پنجره کنار هنوز که پژوهان . 

. کند جمع را حواسش کرد سعی. کردمی معرفی داشت باربد

 را یاسی. فشرد را بود کرده معرفی باربد که نامی اِال دستِ

بودش دیده سام با همراه شرکت در بار یک شناخت؛می .  



 و کرد سالم هومن به فاصله همان از شد، تمام که باربد یمعارفه

 را اشکشنده نگاه باالخره و داد تکان سری برایش هومن،

 .برداشت

 چند از کمتر در. هااتاق از یکی سمت به کرد اشراهنمایی باربد

 این و وستپی باربد به دوباره و کرد جدا را شالش و روپوش ثانیه

نشست شکل اِل و بزرگ مبلمانِ روی همراهش بار . 
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 کنار باربد. کردمی تعریف خاطره بلند، صدای با داشت بهروز

پرسید گوشش : 



_ خوری؟می چی ! 

کرد اشاره ییپذیرا میز به و . 

 چه هر نبود؛ پذیرایی میز روی خورد، بشود که چیزی نظرش از

مزه و بود نوشیدنی بود . 

گفت لبخند با : 

_ باشم؟ داشته آب لیوان یک ممکنه  

 جمعیتی دور یک برگردد، که زمانی تا و شد بلند جایش از باربد

 از تصورش گذراند؛ نظر از را بودند نشسته مقابلش اکثراً که

 اِال باربد، که زنی صورت به گذرا! بود دیگری چیز یمهمان

 بار یک که بود هاییآن از صورتش کرد؛ نگاه بود کرده اشمعرفی

 نگاهی و داشت جذابی و ظریف صورت کرد؛نمی قانعت دیدنش

 جز باربد. دادمی جهت تغییر پژوهان، هومن حرکتِ هر با که

 کهاین همیدنِف نبود سخت اما بود نداده دیگری توضیح اسمش

است هومن همراه زن، . 



 محتوای با بلند، لیوان به و چرخاند را سرش باربد، صدای با

 بعدش، و برداشت را لیوان و کرد تشکر. شد خیره رنگشخوش

داشت کنارش مجدداً را باربد . 

گفت آرامی لحن با و باربد سمت به چرخاند را سرش : 

_  یبهونه به گمونم هب شرکتن؛ اعضای اینجان، که کسایی یهمه

بکشین کار ازم تا کشوندین اینجا رو من مهمونی . 

خندید باربد : 

_ شهنمی تربزرگ این از ما هایمهمونی ! 

پرسید و کرد امتحان را اشنوشیدنی از ایجرعه : 

 چرا؟_

مظلومیت به زد را خودش باربد : 

_  تارک که هم بهروز افتضاحم، دوست کردن پیدا تو که من

 هم هومن. بستس پاش و دست و داره نامزد هم مسا. دنیاست

 تو شهمی راضی کی... بگو تو حاال. نداره حسابی و درست اخالق

بپره؟ ما با وضعیت این  



پرسید باربد و خندید : 

_ بدم؟ ادامه یا برام سوخت دلت ! 

 بود؛ دلسوزی نداشتند نیاز که چیزی تنها به هاپژوهان نظرش از

بودند فحری را دنیا یهمه تنه یک . 

 را خودش هایچشم اِال، هایچشم بر عالوه پژوهان هومن حرکت

 پژوهانِ هایقدم غیرمستقیم، نگاهش. داد قرار تاثیرتحت هم

 رهایش ننشست، اِال کنار که زمانی تا و کردند دنبال را بزرگ

  .نکردند

. کردمی غلبه ریختمی وجودش به مرد این که ترسی بر باید

 که بود قرار اگر برد؛می بین از جاهمین را ایشهضعفنقطه باید

رفتنمی پیش کارش بترسد، نگاهش و مرد این از . 

 به مستقیم و صاف کشید؛ باال هایشکفش روی از را سرش

 روی اسکار دیدن یوسوسه کرد، نگاه اششده شیو صورت

 باال نافذش هایچشم تا سختی، به را نگاهش و کشت را اشچانه

داد قرار مخاطبش قیم،مست و کشید : 

_ پژوهان؟ جناب چطوره حالتون ! 



گفت و خندید یاسی : 

_ کدومشون؟ نشستن، اینجا پژوهان تا سه ! 

شنید را هومن جواب و نداد را یاسی جواب : 

_ توناحوالپرسی از ممنون . 

گفت باربد : 

_ خوبه هم من حال . 

داد ادامه بهروز و : 

_ خوبم خیلی که منم . 

گفت سام : 

- خوبن پژوهان تا سه هر یبی؛عج اتفاق چه ! 

پرسید و دوخت باربد به و گرفت هومن از را نگاهش : 

- کرد؟ شهمی کارچی خوب پژوهان تا سه با ! 

گفت گوشش کنار باربد : 

- سیگار دادن ترک جز کاری هر ! 



نیاورد خودش روی به اما گرفت را اشاشاره .  

شد بلند جایش از  بهروز : 

- شرطی کنیم؛ بازی !  

کرد افقتمو باربد : 

- بُلوفه  جمعِ جمع. عالیه ! 

 

*** 
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# خوببد  

# المعیشقایق  



پنجم و سی فصل  

 

 

زد صدایشان باربد که بود بهروز با کردن صحبت حال در : 

- بلوف بیاین. شد تموم مونبازی پسرا؛ پاشید ! 

 و شد منصرف آخری یلحظه اما نداشت کردن بازی به تمایلی

 حال در تمام ساعت دو که اینفره چهار جمع به بهروز، با همراه

پیوست بودند، صدا و سر و بازی .  

 و آمد نداشت، گروهی هایبازی به تمایلی وقتهیچ که اِال

ایستاد کنارش .  

گفت هابرگه کردنِپخش حال در باربد : 

_ نگار به من از کنم؛می شروع خودم . 

 به زیرچشمی کردنشان، مرتب حالِ در و برداشت را هایشکارت

 اما کرد نگاه بود، نشسته کنارش که باربد یگربهبچه دست

دهد لو را دستش که بود آنی از ترزرنگ . 



گفت میز، وسطِ کارت چهار گذاشتن با و شروع را بازی باربد : 

_ هفت تا رچها . 

کرد اضافه کارت دو فوراً نگار : 

_ هفت تا دو . 

 دیگر هایکارت روی پشت، به را کارت دو بود؛ خودش نوبت

گفت و گذاشت : 

_ هفت تا دو . 

کشید داد بود، نشسته راستش سمت که بهروز : 

 !بلوفه_

هفت تا دو بودند؛ درست برگرداند؛ را آخر هایکارت باربد !  

 را هاکارت یهمه میلیبی با و داد اینهمودبا نسبتاً فحشِ بهروز

 .برداشت

 و گذاشت وسط کارت سه بود؛ جدید دست یکننده شروع

 :گفت



_ سرباز تا سه .  

 که باربد و نگرفت بلوف کسی باربد، به رسیدن تا و چرخید بازی

 گفته کارت، زیادی تعداد گذاشتنِ با و بود یاسی اشقبلی نفر

 شده جمع صورتی با و گرفت را لوفشب ،"سرباز تا هفت": بود

 :گفت

_  کارت دست تا دو کالً کرد؛ بازی شهنمیً اصال هازن شما با

 تا هفت کاری اول که آدمی در جور منطق با چطور داریم،

باشه؟ تو دست سربازش  

 با همراه بود، سرباز اشآخری فقط که را جدید هایکارت و گفت

 با و داد ادامه را بازی ودشخ و داد یاسی به هاکارت مابقی

گفت بلند کارت، چهار گذاشتن : 

_ یک تا چهار . 

 ."بلوفه"

 رفته، باال ابرویی با و چرخاند چپ به را سرش گربهبچه صدای با

کرد نگاهش . 



کرد اعتراض خنده با باربد : 

_ فر؟ادیب داشتیم ! 

. برداشت را هایشکارت و برد دست چیزی هر از قبل خودش و

 اما گربهبچه. کردنش مسخره و مثل به مقابله به ردک شروع یاسی

 تا سه وقتی بودش گرفته جدی و بود بازی به حواسش کامالً

گفت و گذاشت وسط کارت : 

_ شاه تا سه ! 

 کارتِ پنج. داشت شاه یک فقط کرد؛ نگاه خودش هایکارت به

گفت و گذاشت وسط هایکارت روی را شاه از غیر : 

_ تا پنج . 

بگیرد را بلوفش بهروز خواستمی بود؛ کرده کاری چنین عمداً .  

 وسط هایکارت تمام و کرد رو را دستش بهروز و شد هم همین

  کارتِ سه فوراً و برداشت را هاکارت ی همه. داد سُر سمتش به را

 بچه شاه؛ نه و بودند هم به شبیه نه کدامهیچ که کرد نگاه را نگار

بود بلد خوب را بازی گربه !  



 بلوند موهای انبوه زیر سرش کردن خم علت به که رخشنیم به

 غافلگیر سرش ناگهانیِ چرخش با و کرد نگاه بودند شده پنهان

هم گربهبچه نگرفت؛ را نگاهش. شدند چشم در چشم. شد ! 

 و دربیاورد را لنزها کند؛ دخالت هایشچشم در خواستمی دلش

ببیند را هایشچشم واقعی رنگ .  

 دیگر ویژگی یک باربد، نفهم زبان و اعصاب روی منشیِ نظرش از

 کردنمی پیدا بهتری توصیف! بود بینیپیش غیرقابل داشت؛ هم

باربد یگربهبچه به جدیدش حس برای .  

 اشوسوسه و جلب را توجهش همین و بود بینیپیش غیرقابل

 جیغ صدای و کرد نگاه لبخندش به. شناختنش برای کردمی

داد آزار را اشریشنیدا اعصاب یاسی : 

_ بلوفه. بلوفه . 

 و داد حواله نامزدش به میل کمال با را وسط هایکارت تمام سام

 :گفت

_  گوش هم باربد به عشقم؛ بده ادامه کردنت بازی مدل همین به

کردنتم بازی عاشق من که اینه مهم نده؛ . 
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 سر. گرفت بود، بازی دادن ادامه حال در کهسام از را نگاهش

 نشده کردنش ترک متوجه. کرد متعجبش اِال ندیدن و چرخاند

شنید سر پشت از را صدایش و گشت دنبالش نگاه با. بود : 

_ هومن اینجام ! 

 میان لیوان به. یدد کاناپه روی نشسته را اِال و برگشت کامالً

 انگیزوسوسه زیادی الکل با زن این ترکیب کرد؛ نگاه انگشتانش

  .بود



 هایشکارت گربهبچه. داد بازی به را حواسش و چرخاند را سرش

 رخشنیم به نگاهینیم. بود خودش نوبت و بود گذاشته وسط را

گفت خاصی منظور با و انداخت : 

 !بلوفه-

 این گویای نشست، فرادیب نگار هایلب روی که متفاوتی لبخندِ

است کرده اشتباه که بود .  

 زدههیجان هاکارت دیدنِ با باربد برگرداند؛ را کارت و برد دست

 :گفت

_ خوشگلم دخترِ آفرین. نگار گرم دمت . 

 هُل با و نشست هاکارت آزاد طرف و آمد جلو گربهبچه دست

گفت سمتش به دادنشان : 

_ انپژوه جنابِ شماست برای ! 

گفت و کرد جمع را هاکارت : 

_ منه برای! بله ! 

گفت بهروز و خندید بلند باربد : 



_ کنهمی اشتباه هم کینگ . 

. بود سام شد خالی دستش که کسی اولین. دادند ادامه را بازی

کرد اعتراض باربد : 

_ نشستند هم کنار نفر دو این که بود آخر بارِ . 

 روی را هایشکارت وزبهر. کرد اشاره یاسی و سام به همزمان و

سام با کردن کلکل به کرد شروع و گذاشت میز . 

گفت یاسی هایکارت به اشاره با باربد : 

_ ست بازنده یاسی که معلومه نیست؛ زدن جمع به نیازی . 

گفت میز پشتِ از شدن بلند حال در بهروز : 

_ ازتون خورهمی بهم حالم . 

کرد بلندش و گرفت را اشگربهبچه دست باربد : 

_ کنیم تمرین رو خودمون هایچالش بریم پاشو . 

چرخاند سر اش،شانه روی اِال دست گرفتن قرار با .  



 لبخندِ به کرد؛ فعال را اشبویایی هایگیرنده اال، ادکلن بوی

شنید و کرد نگاه کمرنگش هایلب خاصِ : 

_ چرا؟ ست؛دختره پیشِ حواست دنگ شش  

 دنگ شش اِال که ایدختره همان و باربد به اِال، بازوی کنار از

داد ادامه اِال و کرد نگاه او، به بود داده نسبت را حواسش : 

_  سوال جای برام دونستمنمی رو اتسلیقه اگه! چیه؟ قضیه

اما نبود ... 

گفت صحبتش میان : 

_ باربده منشی . 

 چند تا گربهبچه که همانی نشست؛ اشکناری صندلی روی اِال

بود برده پیش را بازی زیرکانه و نشسته رویش قبل یدقیقه . 

_  چیزِ بازه، دختری مدل هر روی به اتاقش درِ باربد کهاین

 برام برادرته، منشی پی حواست تو کهاین اما نیست؛ جدیدی

جدیده خیلی . 



 چیزی از نداشت عادت. دوخت اِال به را احساسش از خالی نگاه

 مه باراین. بزند حرف کسی برای گذشتمی ذهنش در که

 صندلی، روی از شدن بلند با و نداد توضیحی پس نبود؛ استثناء

 سام کنار لیوانش کردن پر از بعد و رفت پذیرایی میزِ سمتِ به

کرد مطرح را موضوعی و نشست . 

 که بود سام با کاری موضوع یک از زدن حرف به مشغول دقایقی

کرد پرت را حواسش باربد بلندِ صدای : 

_ بری؟ خوایمی کجا  

 که رسیدمی نظر به باربد؛ به داد و گرفت سام از را شنگاه

باشد داشته رفتن قصد گربهبچه ! 

 که شد تمام صحبتش وقتی و سام با صحبتش به داد را حواسش

گذشتمی باربد منشی رفتنِ از ایدقیقه ده . 

 از گرفت، حرف به را سام و شد اضافه جمعشان به که یاسی

 نوشیدنی یخورده نیمه نِلیوا سراغِ رفت و شد بلند جایش

گربهبچه . 



 صدای بینی، به کردنش نزدیک حال در و برداشت را بلند لیوانِ

شنید سرش پشت از را باربد : 

 !شربته-

شنید و کرد نگاه را باربد چشم در چشم و چرخید : 

- الکل بدون نیکوتین، بدون داره؛ سالمی زندگیِ دخترم ! 

 نگاهشان که اِالیی به خطاب و داد باربد دست به را لیوان

گفت کرد،می : 

 .بریم-

** 
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"  دورهمی یه واقع در کردیم؛ بازی بیشتر و زدیم حرف کم یه

بود دوستانه " 

 برای بود باربد یخانه یساعته سه مهمانی از تعریفش تمام این

 .فرید

_ نشد؟ خاصی حرف هیچ همین؟  

 سرش؛ دادن ماساژ به کرد شروع دستش دو هر انگشتان با

 جواب در. شدمی آزاردهنده داشت دیگر موهایش بستن محکم

گفت فرید : 

_  شرکت اون روئسای هاآدم این که انگار نه انگار! هیچی

 از شونخواسته تنها که ایپسربچه مشت یه بودند شده. هستند



 و نگریآینده تنها و دستشون تو حکم آس برگ داشتنِ دنیا، دار

هاشونهلیوان نموندن خالی راستای در شوندغدغه ! 

. نداشت گرفتن آرام قصد سرش عجیب درد. نبود کارساز ماساژ

 پوست داشت قصد کسی که انگار کرد؛می درد موهایش یریشه

کند جدا جمجمه از را سرش . 

پرسید فرید و کرد باز را موهایش کِش عصبی و برد دست : 

_ بود؟ هم هومن ! 

 وضعیت این در و بود گفته هومن بودنِ از برایش بار یک

 اشعصبی بیشتر تکراری سواالت به دادن جواب آزاردهنده،

 ترعاقالنه سوال، این به ایکلمه تک جواب حال این با. کردمی

گفت و دبو : 

 .بود_

_ کرد؟می کارچی اون  

 راحت گاهِتکیه به را سرش و برداشت خودش سر از دست

گفت و داد تکیه فرید ماشین صندلیِ : 



_  آخرین جز به نه و زد حرف خیلی نه. بود دختری یه با فقط

 موردش در رو چیزی یه اما. کرد شرکت هابازی تو بازی،

 .فهمیدم

شد دقیق فرید : 

 !چی؟_

_ کشهمی سیگار نخ پنج-چهار میانگین ساعت، کی تو ! 

 به و گرفت خیابان از را نگاهش کوتاه یلحظه چند برای فرید

دوخت صورتش . 

_ برنا به حتماً بگم باشه یادم. ارزشمندی اطالعات چه . 

داد ادامه و نکرد توجهی فرید خندیدن به : 

_  ساعتی شهمی میانگین. کشید سیگار تا سیزده ساعت سه تو

 تا هشت هفت تقریباً سیگارش هر آخه! پُک دو و سیگار رچها

 ...پُک

کرد قطع را صحبتش فرید : 

_ بیراهه به زدی ! 



گفت و خندید : 

_ گمونم به . 

شد جدی فرید : 

_ نزدند؟ سفر یبرنامه از حرفی  

گفت و کرد نگاه خیابان به : 

_  به روزه سه الی دو سفر یه که گفتند قبل از فقط. هیچی نه؛

 ما ارتباطات ینحوه با که باشی باید گفتمی باربد ؛داریم تبریز

بشی آشنا . 

پرسید احتیاط با خودش بار این و کرد سکوت فرید : 

_ رسید؟ کجا به هاتخت برای برنا تصمیم  

 این درمورد زدن حرف هم هنوز که چرا بود؛ پرسیده احتیاط با

 فرید و شد هم همین. کردمی تحریک را فرید عصبانیت موضوع،

گفت جوابش در بود، رفته باال قبل، به نسبت که صدایی تون با : 

_ نداریم ایدیگه یچاره. قرارداد فسخ زیاد احتمال به . 

مدیکاب برای نبود کمی شکست. کرد نگاهش ناراحتی با . 



داد ادامه فرید : 

_ مونهنمی اینطوری اما .  

 از. داد گوش فرید یناامیدانه ی "مونهنمی اینطوری اما" به

 ینقطه سفر این نظرش به. بود راضی داشت پیش در که ریسف

چیزی هر برای بود خوبی شروع .  

 هزار به باید بود، ترسیدن به بنا اگر. بود گذاشته کنار را ترسش

 رفت،نمی اگر و باربد یخانه به رفتن از ترسیدمی دلیل یک و

 ار پژوهان باربد کاری، غیر ارتباط ساعت سه از بعد توانستنمی

کند خطاب "تو" شما، جای به .  

 پیدا راهی زودتر که کردمی کمکش کرد،می کمکش نترسیدن

 از آن، از بیشتر و فرید لحن از ناامیدی کردن دور برای کند

خودش زندگی . 

**** 
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 هتل به مستقیم فرودگاه، از و رسیدند تبریز به که بود شب

 .رفتند

 ایلحظه چشمانش صبح، پنج از. نبود بند پا روی خستگی از

حاال همین تا بودند ندیده را خواب رنگ .  



 و دانشگاه بعدش، و بود شده بیدار خواندن درس برای زود صبحِ

 فقط هم خانه به برگشتنش با. کار محل هم بعدترش ،امتحان

 کرده پیدا را کوچکش چمدان کردن جمع و گرفتن دوش فرصت

نادر غُرهای تِم با البته بود؛ . 

 وسعت به هواپیما، کوچک یپنجره از هم، را پرواز طول تمام

 فکر، و فکر فکر، و ماند خیره شب رنگ سیاه آسمان انتهایبی

نکرد رها را ذهنش ایلحظه . 

 بالش یک داشت، که ایخواسته تنها هتل، به رسیدنشان با

 اتاقش، کارت دریافت با و بود خوابیدن ساعت چند برای راحت

 فردا، شد دیدارشان یوعده و گفت خیریبهشب هاپژوهان به

صبحانه میز سر صبح، نیم و هفت ساعتِ ! 

 خودش برای را خوابیدن شرایط اتاقش، گرفتن تحویل محض به

 سمت به سرش عقبِ به رو و دارشتاب حرکت با و کرد مهیا

 خلق هنری اثر رنگ، سفید روبالشیِ روی اشتیره موهای بالش،

 .کردند



 بود، نگذشته اشنسبی آرامش از ثانیه چند و بست را هایشپلک

 نشاند؛ دلش به حسرت همراهش، تلفن صدای شدنِ بلند که

 نکرده خاموش را اشگوشی ن،خوابید از قبل چرا کهاین حسرت

 .است

 که فهمید همراهش، تلفن خوردن زنگ بار دومین با

 تماسش ماندنِ پاسخ بی با که ستآنی از ترسمج گیرندهتماس

شود خیالبی .  

 حدش از بیش کالفگی صورتش، اجزای رفتگی درهم کهدرحالی

 نمیا از و کند دل تختش از میلیبی با بود، گذاشته نمایش به را

 با و برداشت را گوشی توالت، میز روی یشده رها وسایل

یشده ذخیره اسم به اش،صفحه برگرداندن  "Lil bro" نگاه 

بود آرمان گیرندهتماس کرد؛ . 

شان؟روزه چند قهر از بعد هم آن! موقع؟ این تماس و آرمان ! 

 تماس ندادن یا دادن جواب برای. انداخت تخت روی را خودش

 شانکاره نیمه بحث دادن ادامه برای شرایط طرفی از بود؛ مردد



 قدریآن که برادری برای بود دلتنگ هم طرفی از و نبود مناسب

بود رفته و بودش گذاشته خداحافظی،بی که بود دلخور !  

 جواب برای تردید بحث دیگر. کرد نگرانش آرمان تماس سومین

 حرف یبرا برادرش اصرار شب، از موقع این. نبود مطرح دادن

 جواب مضطرب که شد باعث هم همین و کردمی نگرانش زدن

بشنود را آرمان صدای و دهد : 

_ آذین؟ کجایی  

 کرد سعی. داد دستش را کار حساب سوال، اولین همین

گفت آرمان جواب در و کند حفظ را آرامشش : 

 .سالم_

کرد تکرار را سوالش مصرانه آرمان : 

_ کجایی؟ سالم  

داد می جواب باید نبود؛ گریزی : 

 .تبریز_

هم خودش. کرد سکوت آرمان . 



 باز زور،به که هاییپلک داد؛می آزار را هایشپلک داشت خواب

بود داشته نگهشان .  

شکست را سکوتش باالخره آرمان : 

_ آذین؟ زندگیت با کنیمی کارچی داری  

داد توضیح شمرده : 

_  ریتمأمو یه برای کارم محل طرف از هم االن کنم؛می کار دارم

طب خیلی من کار تو چیزها این. تبریز اومدم روزه سه دو ... 

کرد قطع را صحبتش آرمان عصبانیت : 

_  غلطی چه رفته یادت لطفاً؛ نباش احمق. آذین نباش احمق

 !کردی؟

گفت کالفه. آرمان برای زدن حرف از بود پشیمان : 

_  االن. انداختی یادم و زدی زنگ شب از موقع این که مرسی

بخوابی راحت خیال با و بری تونیمی! مهیاد دیگه . 

بود عصبانی همچنان آرمان : 



_  چون. نداره ایفایده هیچ دونممی چون باهات کنمنمی بحث

 بحث چون کنمنمی بحث. شقیکله چقدر دونممی و شناسمتمی

 هر وقت، هر...آذین. کنهمی دورمون هم از هااین از بیشتر کردن

. شد چیزی هر! زنیمی زنگ بهم خوردی، مشکلی هر به جایی

 تصمیم تونینمی نفره یه کردی حس که جایی هر! فهمیدی؟

 بود، روز از ساعتی هر کردی، خطر احساس که جایی هر. بگیری

منه یشماره گرفتن دی،می انجام که کاری تنها ... 

 را بغضش. شد قطع آرمان جانب از تماس بگوید، چیزی آمد تا

تگف لب زیر و داد قورت : 

بالمی مرسی _ ! 

* 
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# المعیشقایق  

هشتم و سی فصل  

 

 

 

 

 

پرسید باربد از و کرد نزدیک هایشلب به را قهوه فنجان : 

_ باشه؟ پایین نیم و هفت نگفتی بهش مگه ! 

شنید اش،قهوه تلخیِ کردنِ مزه حال در و : 

_ ست دقیقه پنج و بیست و هفت فعالً . 



 و کرد نگاه باربد صورت به و فرستاد باال را ابرویش تای یک

ساخت صدا بسته، هایلب و پر دهانی با باربد، : 

 !هوم؟_

گفت طعنه به و برگرداند میز روی را اشقهوه فنجان : 

_ شناسی وقت و دقیق قدراین که خوبه چقدر ! 

 حال در و فرستاد پایین را اشلقمه گرفت؛ اشخنده باربد

گفت بعدی، یلقمه پیچیدن : 

_ ایه؟عجله چه کنه، استراحت دخترم بذار ! 

 روی را ساعدش دو هر. زد کنار را مقابلش فنجانِ دست، پشت با

 صورت به کشید،می جلو را اشتنه کهدرحالی و گذاشت میز

پرسید و کرد نگاه برادرش : 

_ بود؟ کی قبلی منشی ! 

داد جواب شیطنت با باربد : 

_ نیست؟ یادم اسمش چرا ! 

گفت مخصوصش لحن با : 



_ کنی فکر باید یکم. یادته . 

کرد مقاومت باربد : 

_  چه مگه؟ داشتم منشی. آدنمی یادم هیچی. تو جون به نه

بود؟ شکلی ! 

فرستاد بیرون آرامی به را نفسش : 

_ کردیمی صداش آنا آرم؛می یادت من. نداره اشکالی . 

گفت تفاوتبی باربد : 

_ آشناست اسمش چقدر ! 

_  ایدیگه چیزهای خیلی اسمش جز به کنی فکر یکم خب؛ آره

آدمی یادت ازش هم . 

گفت تفریح با باربد : 

_  شاید بگی سایزهاش از. بگو برام ظاهرش از. کن راهنمایی یکم

بیاد یادم . 

 بشقاب پیِ حواسش تمام باربد اما کرد نگاهش چپچپ

بود اشصبحانه . 



 :پرسید

_ رفت؟ چرا  

نداشت آمدن کوتاه قصد باربد : 

_ رفت؟ کجا  

گفت آرامش با : 

_  برات رو چیز همه تونممی من. آدنمی یادت اگه نداره اشکالی

 .بگم

کرد جمع را صورتش باربد : 

_  صبحی اول دادی گیری چه. اومد یادم چیزهایی یه. خوادنمی

 !آخه؟

تگف شمرده : 

_ بخوریم قبلی مشکالت همون به هم یکی این با خوامنمی . 

داد جواب سماجت با باربد : 

_ کنممی باهاش بخواد دلم کاری هر. خودمه منشیِ ! 



گفت تفاوتبی : 

_  باید هم خودت منشیت، با سری این فقط نیست؛ خیالی

بدی استعفا . 

خندید باربد : 

_ ینخوابید خوب دیشب کنم فکر. گیریمی سخت داری ! 

چرخاند را اشقهوه یخورده نیمه فنجان : 

- خوابیدم خوب هم خیلی اتفاقاً؛ چرا . 

گرفت کردن فکر ژستِ باربد : 

_  این باعث فیزیولوژیکت نیازهای نشدن برطرف حتماً پس

 داد انجام برات شهنمی هم کاری. شده بودنت تخیلی از حجم

 چطوری اینجا من ست؛مسخره خودت مثل هم اتسلیقه. آخه

برات؟ کنم پیدا روسی پلنگ ! 

 در ابداً رفتن، رو از اما برود رو از شاید تا کرد نگاهش حرفبی

شدنمی پیدا باربد بساط ! 

گفت باربد و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی کالفگی با : 



- دخترم اومد . 

 پاشنه با داشت که رسید فرادیب نگار به و گرفت را باربد نگاه رد

آمدمی شانسمت به و داشتبرمی قدم طاحتیا با بلندهایش، .  

 در فارسی درشتِ هاینوشته که رنگش سفید روپوشِ به

 باالتر سانت چند فقط اشبلندی که شالی و داشت هایشحاشیه

کرد نگاه بود، زمین از . 

 راه بد که ایآزاردهنده صدای باربد، یگربهبچه شدنِ نزدیک با

کند جمع را شصورت شد باعث کرد،می ایجاد رفتنش . 

_ پژوهان آقایونِ سالم ! 
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داد را سالمش جواب باربد، از بعد و کرد نگاه اشتیره  صورتِ به .  

گفت وقتی بود میز روی محتویات به نگار، نگاهِ : 

_  بخورم صبحانه باید اول. ببخشینم باید و کردم دیر دونممی

باشم داشته رو الزم کارآیی که بدم قول تونم نمی وگرنه . 

گفت اشصندلی زدن عقب حال در و شد بلند جایش از باربد : 

_ گرسنمه هم من که بریم . 

 هایبشقاب به کهدرحالی و شدند گرد گربهبچه هایچشم

پرسید کرد،می نگاه شدهخالی : 

_ نخوردی؟ مگه  

 و صبحانه سرویسسلف میزهای سمت به افتاد راه باربد

گفت برد،می خودش همراه را نگار کهدرحالی : 

_ بودم تو منتظر که من وگرنه خورده هومن رو هااین. عزیزم نه . 

 نیکوتین اشهوایی هایراه. کرد نگاه شانشدن دور به

کردمی هماهنگ را وزامر یبرنامه و ماندمی باید اما طلبیدندمی . 



 رنگ سفید بلندهای پاشنه درگیر ناخواسته، هایشچشم

 دنگ شش» شد؛ تکرار سرش در اِال یجمله و شدند گربهبچه

 یجمله باشد، راست رو خواستمی اگر ؛«ستدختره پی حواست

بود درست کامالً اِال !  

 نه اما بود کرده درگیر را ذهنش مصاحبه روز همان از دختر این

کند درگیر را ذهنش بود ممکن اِال مثل زنی که عللی به ! 

 عجیب علت کهاین و بود عجیب نظرش از باربد یگربهبچه

 که بود این ماجرا بدِ و داد؛می آزارش کردنمی پیدا را بودنش

نداشت را بود آزاردهنده که هرچه تحملِ ایثانیه ذهنش . 

 میز پشت و رگشتندب اشگربهبچه و باربد بعد، یلحظه چند

پرسید باربد و نشستند : 

_ شاهدی؟ شرکتِ ریممی ساعتی چه برای  

"  باربد صورت از را نگاهش "خورید؟نمی چیزی هیچ چرا شما

 که جواب به و بود جواب منتظر که گربهبچه به دادش و گرفت

داد ادامه نرسید : 

_ اشتباهه خیلی زندگیتون سبک . 



داد جواب باالخره : 

_ بگیرم پیشتون مشاوره وقت یه باشه یادم . 

گفت و خندید فرادیب نگار : 

_  با. نخورین غذا نیست؛ مربوط من به کنممی فکر که حاال

 پا از زود خیلی اینطوری. کنید خفه رو خودتون هم سیگار

 جای به وقتاون و شرکت بیایین تونیننمی دیگه و افتینمی

 من که ستوقعم اون و رئیس شنمی کوچیک پژوهانِ آقای شما،

 دیگه و مدیرعامل منشی شممی معاون، منشیِ جای به

نه یکی کدوم تو و برم اتاق کدوم تو بگه بهم تونهنمی کسیهیچ ! 

گفت فر،ادیب نگار هایبافیداستان تمام جواب در : 

_ بود مضر کشیدن سیگار یاندازه به هم گوییزیاده کاش !  

 لحنی همان با و کرد نگاهش شده درشت هایچشم با گربهبچه

گفت کشیدش،می زدگیهیجان مواقع در که : 

_ حراف گینمی من به غیرمستقیم دارین شما . 

گفت و گرفت باربد منشی یخی هایچشم از را نگاهش : 



_ نگفتم غیرمستقیم کنید؛می اشتباه دارید ! 

خندید باربد : 

_ هم با باشین خوب . 

 به کند موکول را کاری یبرنامه کردن هماهنگ داشت تصمیم

 ترک برای و شد منصرف اما گربهبچه یصبحانه شدن تمام از بعد

گفت نگار به خطاب که بود میز زودتر کردنِ : 

_  اطالع. گیرینمی تماس تبریز نمایندگیِ با تونصبحانه از بعد

 خود که کنید تأکید. بریم بازدید برای ۹ ساعت قراره که دینمی

 یه امروز همین حتماً خواممی شن؛با داشته حضور شاهدی آقای

 شما و من نیم، و هشت ساعت. باشیم داشته خصوصی یجلسه

 گفتم که هاییساعت تمام به امیدوارم کنیم؛می حرکت هتل از

باشین کرده دقت . 

بود کامل و کوتاه فرادیب نگار جواب : 

_ حتماً بله ! 



 اتنه همین و حرف،کم و شدمی جدی آمدمی وسط که کار بحث

بود حسنش ! 

گفت باربد به رو شد، تمام فرادیب با که هایشحرف : 

_ باش تماسم منتظر و کن آماده رو پرونده . 

 دیگری حرف هیچ بی و شد بلند میز پشت از اش،جمله اتمام با

کرد ترک را خوریغذا سالن . 

 

 

************ 
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 قرمز رژلبِ دنبالِ به حین، همان در و داد جواب را فرید تماس

برگرداند توالت میز روی را آرایشش لوازم کیف رنگش، .  

شنید و داد را فرید سالم جواب : 

_ کنی؟ صحبت تونی می  

 درپوشش آزادش، دست انگشتان با. کرد پیدا خرهباال را رژلبش

 و گوش بینِ را گوشی کردمی سعی کهدرحالی و برداشت را

داد جواب دارد نگه اششانه : 



_ خودمم اتاق تو . 

پرسید فرید و هایشلب رنگ تمدید به کرد شروع و : 

_ خبر؟ چه ! 

 کردنشان، جدا و فشردن از بعد و گذاشت هم روی را هایشلب

 :گفت

_ . باشم پایین دیگه یدقیقه ده تا قراره اما دارم زیاد برخ

برگشتم وقتی برای بذارش . 

_ بری؟ قراره کجا ! 

 بودند، میز روی که هتل مخصوص هایبندی بسته میان از

 جواب کردنش باز درحالِ و برداشت را کن پاک گوش یبسته

 :داد

_ بیرون بریم شام برای باربد با قراره . 

_ گردی؟می بر کی حدوداً  

 و گرفت را چپش پلک زیرِ سیاهی کن، پاک گوش یپنبه با

 :گفت



_ زنممی زنگ بهت برگشتم دوازده از قبل اگر. نیست مشخص . 

_ بیدارم من بزن، زنگ برگشتی وقت هر . 

 شال کردنِ سر با و زد شانه را هایشچتری تماس، قطع از بعد

 هایقدم و رفت بیرون اتاق از ساعت، کردنِ چک و رنگش سرخ

 بود، راهرو یمیانه در که آسانسوری سمت به را احتیاطش با

 آسانسور دو از یکی مقابل که پژوهان، هومن دیدنِ با و برداشت

رفت باال ابروهایش بود، ایستاده .  

 کنارش هالحظه تمام در و بود کرده کار مرد این با را روز تمام

 در ژوهانپ هومن از را برداشتش ینتیجه خواستمی اگر. بود

 و جدی ای،حرفه کلمه، سه آن قطعاً کند، خالصه کلمه سه

 در مدیکاب که تصوری برخالف بزرگ پژوهانِ. بودند باهوش

 کار در پیشرفتش و بود بلد کار شدت به بود، کرده ایجاد ذهنش

پارتی و شانس به داد نسبت شدنمی را .  

 در مرد این که بود دیده چشم به خودش را امروز یک حداقل

کند می عمل زیرکانه و قدرتمند حد چه تا اشایحرفه کارهای . 



 قرار کنارش که زمانی درست و برداشت را آخرش هایقدم

گفت آرامی به گرفت،می : 

_  آسانسور تو رو همدیگه همیشه باید ما نانوشته، قانون یه طبق

کنیم مالقات . 

 و کرد نگاهش ایلحظه چند چرخید، سمتش به پژوهان سرِ

گفت نهایتاً : 

 !بفرمایید_

. کرد نگاه شد، باز پژوهان هومن یاشاره با همزمان که دری به

 و پژوهان ورود با و برداشت آسانسور اتاقک داخل به بلندی قدمِ

 نود_هشتاد و متر یک حدود چیزی را نگاهش در، شدنِ بسته

گفت و کشید باال پژوهان هومن صورتِ تا هاکفش از متر،سانتی : 

_ ببینمتون شلوار و کت تو فقط داشتم تعاد ! 

گفت تفاوتشبی لحنِ با و داد تکان سری پژوهان : 

_ کنم عوض رو لباسم و برگردم تونممی شینمی اذیت اگر ! 



 مستقیم کهدرحالی و گرفت بازی به را آزادش موهای از ایدسته

گفت کرد،می نگاه مقابلش مرد نافذ چشمان به : 

_you look good anyway! 

شنید و برداشت بیرون به قدمی. شد باز آسانسور درِ : 

_ شکر رو خدا ! 

 به رو کرد،می کم را هایشقدم سرعت کهدرحالی و زد لبخندی

گفت پژوهان : 

_ ببینم رو باربد قراره البی؛ سمتِ رممی من . 

رفتند باال پژوهان ابروهای : 

_ زدینمی صداش کوچیک پژوهانِ پیش، روز چند همین تا ! 

برد نزدیک کمی را سرش و ایستاد ید؛خند : 

_  صدا کوچیکتون اسم به هم رو شما تونممی. که نداره حسادت

 .بزنم

گفت وقتی بود موهایش روی جایی پژوهان نگاه : 

_ نیست نیازی. محبتتون از ممنون خیلی . 



کرد اضافه داد؛می نشان را البی ورودیِ دست با کهدرحالی و : 

_  منتظرتون صبح، هشت ساعت دافر. باشید داشته خوبی شب

 !هستیم

 پژوهان هومن با را اشفاصله گویان، "خیربهشب" و زد لبخند

دید منتظر و نشسته را باربد البی، به ورود با و کرد بیشتر . 
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 لباسی خوش مرزهای امشب، که بودند کرده قصد پژوهان دو هر

کنند جابهجا را .  



 به آرامی به و داد لبخند با را باربد لبخندِ جواب فاصله، همان از

کرد حرکت سمتش . 

 چیزی هیچ آذین، وِرژن در روحی؛ هم و جسمی هم بود؛ خسته

 دو قرار یک برای شب، از موقع این که کند وادارش توانستنمی

 از بخشی چنینیاین قرارهای نگار، وِرژن در اما شود آماده نفره

 شرکت واردِ بخاطرش که کاری شدند؛می محسوب کارش

بود شده هاپژوهان . 

 هایقدم با را فاصله مابقی و شد بلند صندلی روی از باربد

گفت گرفت، قرار مقابلش وقتی و کرد طی بلندش : 

_ منتظره ماشین که بریم . 

 در  سمتِ به کنارش در و داد مسیر تغییر باربد تهدای با

کرد حرکت هتل خروجی .  

نداشت هتل با چندانی یفاصله که بود رستورانی مقصدشان .  

 پرسیدمی روزش از کرد؛می صحبت گاهی از هر باربد مسیر، در

 بلند زد، حرف روزش کاری فشارهای از برایش نگار وقتی و

گفت و خندید : 



_ . کنم اتخسته آدنمی دلم و رحممدل من. ینههم اصلیت کار

نداره رحم هم خودش به باشه، وسط که کار بحث هومن وگرنه . 

نکردند بدل و رد خاصی حرف رستوران، به رسیدن تا . 

 نه بود؛ قرار اولین مناسب دقیقاً بود، کرده رزرو باربد که میزی

 نه و باشد، داشته شاعرانه فضای که خلوت و دنج قدریآن

 چهار میز یک. بخورد کاری قرارهای درد به که رسمی قدریآن

رستوران بزرگِ سالن وسط دقیقاً نفره، . 

 به کرد شروع ذهنش میز، موازیِ ضلعِ دو در نشستن محض به

 دریافت هایشگیرنده که اطالعاتی نوع هر کردنِ پردازش

 که آدمی "پژوهان باربد". شنیداری چه و دیداری چه کردند؛می

 یرابطه یک ایجاد هدفش و باشد، اشنقشه از جزئی بود رقرا

 طبق که چرا بود؛ مرد این با دار،مدت البته و صمیمانه و نزدیک

بود متعدد و کوتاه روابط اهل کوچک، پژوهانِ هایش،برداشت . 

 داد،می انتقال گارسون به را سفارشات داشت باربد کهدرحالی

 مظلومیتی و معصومیت لمد هر با اشچهره کرد؛ نگاهش خوب

 نظر به. باریدمی شیطنت و زندگی هایشچشم از بود؛ غریبه



! دیده هم را زندگی سخت روی که باشد هاییآن از رسیدنمی

بود داشته و دیده را هاخوب فقط .  

 استایلِ باشد، داشته جذابی صورت کهآن از بیشتر اما بود جذاب

 با که رسیدمی نظر هب و بود لباسخوش شدت به. داشت جذابی

دارد سازگاری سرِ دنیا، هایزن تمام .  

 ثبت در بود بهتر شاید البته ادب؛بی کمی و بود گذرانخوش

 آدمی هر که چرا کند؛ ادببی جایگزینِ را مالحظهبی اطالعاتش،

 را مالحظه اما بگذارد کنار را ادب خاصی شرایط در بود ممکن

 !نه

نی؟کمی نگاه اینطوری چی به -  

گفت باربد، سوال جواب در و کرد متوقف را اطالعات پردازش : 

_ تو به ! 

 جذابیت امتیاز لبخند، همین و زد اینیمه و نصفه لبخندِ باربد

برد باال توجهیقابلِ مقدارِ به را صورتش .  



 اگر بود مطمئن که مردی. بود سخت مرد این برابر در کارش

 جز هدفی نشسته، مقابلش و کرده دعوتش رستوران به امشب

 شدنش انجام که هدفی ندارد؛ خوابشتخت به کردن پیدا راه

 هم اگر هیچ، که شدمی اگر. نبود مهم برایش هم قدرهاآن

 باربد اهداف از مدل این که دخترهایی نبودند کم شد،نمی

کنند تبدیل واقعیت به ساعت، چند از کمتر در را پژوهان .  

. بود سخت کرد،می فکر که چیزی از بیشتر خیلی کارش پس

 باربد اهداف که چرا جنگید؛می غیرمستقیم باربد هدفِ با باید

 راه تختش به خواستمی باربد. نبودند خودش اهداف راستای در

 دسترسی مرد این افکار به که داشت قصد خودش و کند پیدا

 را کار شد،می برداشته اشتباه اگر که قدمی هر و باشد داشته

 همان از پژوهان باربد که چرا کرد؛می ترسخت و تسخ برایش

 و نیست تعهدی مدل هیچ اهل که بود داده نشان کار اول

 دنیا مردهای ترینبینیپیش غیرقابل و بدترین تعهد،بی مردهای

کرد باز رویشان حسابی شدنمی و بودند . 
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_ ستدیگه جای حواست کالً! کنینمی نگاه من به... دیگه نه . 

 یکنندهمدیریت باربد دادمی اجازه نباید. نداشت زیادی وقت

. داشتبرمی را اولش قدم تمام  احتیاطِ با باید. باشد قرار این

 دلیلی این اما ،هاآدم با نداشت چندانی ارتباط که بود درست

 را هاآدم چون اتفاقاً شان؛شناختن در اشتجربگیبی برای نبود

کردمی محدود را ارتباطش شناخت،می .  

 به مدت این در بود؛ اشبرنامه طبق چیز همه کار جایاین تا

 شروع وقتِ حاال، و بود رسیده پژوهان باربد از نسبی شناخت

 خودش که راهی به دکشانمی را مرد این باید بود؛ کردن

خواستمی . 



گفت نهایتاً و کرد سنگین سبک سرش در را هاجمله : 

_ ایهدیگه چیز پیِ حواسم. درسته . 

پرسید و زد چشمکی باربد : 

_ نمونم تنها اینطوری که بیام منم خوبیه، جای اگه کجاست؟ . 

 از ترمتفاوت لحنش کرد سعی و انگشتانش با بازی به کرد شروع

گفت وقتی باشد قبل : 

_  یه دوباره دارم هامدت از بعد که کردممی فکر این به داشتم

کنممی تجربه رو نفره دو قرار . 

 اششوخی و جدی که لحنی با و کرد نگاهش ایثانیه چند باربد

پرسید نبود، مشخص : 

_ بودی؟ گروهی کار تو ! 

 را پژوهان باربد کردمی سعی باید شد؛ منظورش متوجه

بپذیرد مالحظهبی طورهمین . 

گفت جوابش در : 

دادممی ترجیح رو تنهایی که بود وقت خیلی _ . 



 با وقتی خصوصاً نبود گرفتن قرار تأثیرتحت آدمِ ابداً باربد

گفت تمام تفاوتیبی : 

_  دختر داستانِ بشنوم؛ رو داستانت که امآماده من خب! اوه

 تبخ پسر و رفته نفره دو قرارِ یه به هامدت از بعد که سینگلی

و بنشینه باید برگشته، ... 

 بود، کرده اشچاشنی را شیطنت که لحنی با باربد، صحبت میان

 :گفت

_  نیست قرار نیست؛ کار در داستانی. نده عذاب رو خودت

 رو نفره یه جذاب دنیای که شدم راضی تو بخاطر که بشنوی

بذارم کنار شب یک برای حتی . 

گفت سوالی باربد : 

 !پس؟_

گفت بیشتری شیطنتِ با و کرد هنگا هایشچشم به : 

_ بدم دست از رو کارم نکنم، قبول اگه ترسیدم . 

خندید صدا با باربد : 



_  که بگم باید و فر،ادیب خانم بلدی خوب خیلی رو بازی قواعد

 چه حاضری بدونم دارم دوست. جذابه خیلی برام ترست این

 به! ترست؟ با نشدن مواجه برای بدی انجام رو ایدیگه کارهای

 ترسیدنت روی تونممی کجا تا دقیقا و کی تا بهتر، عبارت

کنم؟ حساب  

 پیش "بچرخیم تا بچرخ" یپایه بر اینجا تا باربد، با اشرابطه

بود رفته .  

گفت و خندید خودش از تقلید به : 

_  بهش که هم دیوانه آدم. شممی دیوانه بترسم، زیاد اگه من

 حساب موضوع نای روی خیلی کن سعی پس نیست؛ اعتباری

 !نکنی

 اما بودند هم روی حرکتی، مدل هیچ بدون باربد، هایلب

 در بحث این بردن پیش از که دادمی نشان کامالً هایشچشم

است کردن تفریح حال . 

دهد ادامه که شد باعث باربد، سکوتِ : 

_ است دولبه شمشیر کنی، نگاه بهش خوب اگر پس ! 



خندیدند و نکردند مقاومت بار این باربد هایلب .  

 نظرش از. کرد نگاه باربد خندیدن به اشمصنوعی لبخند با

 بود فهمانده باربد به. بود رفته پیش عالی اینجا به تا شانامشب

 را اطالعات این و نیست هایشخواسته به دادن تن آدم که

 خط را دورش مقابلش، در نشسته مردِ که بود نداده ارائه طوری

کارش پی برود و بکشد ! 

 این برای آمدنمی بدش پس بود، کردن بازی اهل پژوهان باربد

 اما کردمی سرگرم باید را کوچک پژوهانِ. کند طراحی بازی مرد،

 ماندنش سرگرم با. نگار هایروش به خودش، هایروش به نه

داشت الزمش شدت به که زمانی خرید؛می زمان .  

 ورژنِ توانست؛می اما بود سخت. شد خیره هایشچشم به

 شانترینکم دقیقاً این و بربیاید کاری هر پسِ از بود قرار نگارش

 .بود

 

 

************ 
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چهلم فصل  

 

 

 و بود کرده بدنش تونس تراس، حفاظِ روی را دستش دو هر

 مقابلش نورِ در غرق شهرِ به جلو، به بود متمایل کمی کهدرحالی

کردمی نگاه .  



 هایساختمان از را چشمش خوردند، اتاق درِ به که هاییضربه با

 ۱۱:۳۰ کرد؛ نگاه مچش روی  ساعتِ به و برداشت مقابلش بلندِ

 قصد ،شب از موقع این کسی که رسیدمی نظر به بعید و بود

باشد داشته مزاحمت .  

 حرکت ورودی در سمت به کهدرحالی و رفت بیرون تراس از

 کهاین درمورد اشبینیپیش باربد، صدای شنیدنِ با کرد،می

درآمد آب از اشتباه شود، مزاحمش کسی نبود ممکن . 

کردمی نگاهش ایمسخره لبخند با باربد کرد؛ باز را در !  

پرسید و گرفت لبخندش از را نگاهش : 

_ نیومدی؟ اشتباه رو اتاق ! 

 یشماره به را نگاهش بیاورد، خودش روی به کهآن بی اما باربد

گفت و دوخت در روی : 

_ 814 درسته؛ نه . 

گفت تفاوتبی : 



_  داخلش امشب بودی بسته شرط که اونی اما نکنم، اشتباه اگه

بود 806 باشی . 

خندید آرامی به باربد : 

_  شماره هشت اشهمه که؛ ندارند فرق خیلی. 806 یا 814 حاال

 !تفاوتشونه

 بستن از بعد و شود وارد باربد داد اجازه و رفت کنار در مقابل از

 که تفاوت این با بود؛ باربد آمدنِ از قبل که جایی به برگشت در،

نشست تراس داخل صندلیِ دو از یکی روی ایستادن، جای به .  

کرد اشغال را مقابلش خالیِ صندلیِ و آمد هم باربد .  

پرسید و کرد نگاه باربد خندان صورتِ به : 

_ بزنم؟ صدات چی قراره بعد به این از ! 

خندید باصدا باربد : 

_ پژوهان آقای بزن صدام . 

 یجعبه صندلی، دو میانِ کوچکِ میزِ روی از کهدرحالی

پرسید داشت،برمی را سیگارش : 



_ نیست؟ رسمی کم یه ! 

گفت پررویی با باربد : 

_ کنی می عادت ! 

گفت اشهمیشگی لحن با و داد تکان سری : 

_  ناچار بعدش و خوردی رو شامت که بینممی پژوهان؛ آقای خب

زدی؟ حتما که رو مسواکت! بگی "خیربهشب" که شدی ! 

داد ادامه انداخت ساعتش به که گذرایی نگاهِ با بعد و : 

_ ها شهمی دیر خواب برای داره ! 

 به را فندک خودش، مخصوص سیگار کردنِ روشن از بعد باربد

گفت و کرد پرت سمتش : 

_ نباش عوضی ! 

 اولین از بعد و زد آتش را سیگارش و گرفت هوا روی را فندک

گفت پُک : 

_ دهنمی راهت اتاقش تو که بود روشن روز مثل . 



فرستاد بیرون را سیگارش حجیم دودِ باربد : 

_  بازیش یکم یکی این منتهی ده،می راه اتاقش به رو من زنی هر

 حال هر به. اتاقش تو رممی بازی بازی ندارم؛ مشکلی منم! گرفته

دارند رو خودشون خاص شیطنت هاگربهبچه . 

 باربد و روبهرو نمای به دادش و گرفت باربد صورت از را نگاهش

داد ادامه : 

_  تو انگیزهیجان زنِ که بود وقت خیلی کنم اقرار باید اما

انگیزههیجان زیادی یکی، این و نداشتم زندگیم ! 

داد جواب بار این و کرد نگاهش و برگشت دوباره : 

_ . شرکته منشی زن این انگیز،هیجان غیرِ چه و انگیزهیجان چه

زندگیت زن نه . 

گفت معترض باربد : 

_  که وگرنه شدی؛ مشکل دچار زندگی مرزهای تعیین تو یکم تو

ازشه بخشی نیست؛ جدا زندگی از کار . 

داد تکان سری : 



_  تغییر رو پرسنل جنسیت کنممی سعی بعد به این از. خب آره

نه یا دونیمی یکی رو زندگی و کار هم موقع اون ببینم بدم؛ ! 

افتاد سرفه به که بود خندیدن از باربد : 

_  چیزهای آدم نیست بد حال هر به. دونممی یکی هم موقع اون

 به خب اما باشه سخت یکم اوایلش شاید. کنه امتحان رو جدید

 روزهای مرد منم و داره رو خودش هایسختی کاری هر حال هر

 !سختم

گفت بعدش و کرد نگاه باربد به چپچپ : 

_ بیرون برو پاشو . 

پرسید و کرد خاموش را سیگارش باربد : 

_ بشیم؟ سخت روزهای مرد رو امشب یه آینمی !  

گفت تأکید با : 

 .بیرون_

شد بلند باربد : 



_ . نیست بد هم تنوع یکم روسیت؛ گِپلن اون از بکش دست

کن امتحان رو جدید چیزهای . 

 تراس از باربد از زودتر جاسیگاری، در سیگارش کردن خفه با

آمد بیرون . 

 کرد،می حرکت سرش پشت کهدرحالی و شد بلند فورا هم باربد

 :گفت

- بهش نزن لگد کنه؛می رو بهت باریک فقط بخت !  

شد رخش در رخ و چرخید : 

- تویی؟ بخت حتما  

خندید بلوزش، ییقه ضروریِ غیر کردن مرتب حال در باربد : 

- زننمی صدام هم باربد هابعضی ! 

گفت که بود هایش وپرتچرت از شدن رها برای : 

- بگیرم دوش خواممی ! 

- نده طولش زیاد مونم؛می منتظرت ! 



 پیش باربد پایپابه بود قرار اگر رفت؛ بهداشتی سرویس سمت به

دادمی گوش خزعبالتش به صبح، خودِ تا دبای برود، !  

 باربد رفتن از خبر اتاق، آرامشِ آمد، که بیرون و گرفت دوش

دادمی .  

* 
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 معنای به کرد؛ رها فرید منزلِ های مبل از یکی روی را خودش

بود شده خسته ساعته هشت و چهل سفر این از کلمه واقعی .  

گفت بود، ایستاده مقابلش که فریدی به رو : 

_ کن درست برام هامیکس کافی اون از دونه یه لطفاً . 

 و کرد جدا سرش از را بلوند موهای رفت، آشپزخانه به که فرید

 ماگ با فرید که بود سرش دردناکِ پوستِ دادنِ اساژم درحالِ

برگشت پذیرایی به رنگ، زرد . 

 و کرد هدایت چپ ی شانه سمت به را آزادش موهای تمام

 اشتنه زیر به و کردمی بلند زمین روی از را پاهایش کهدرحالی

 گرفته مقابلش که ماگی گرم یبدنه دور را انگشتانش کشاند،می

شنید و پیچید بود شده : 

_ کن تعریف خب . 

 وقت بیشتر ساعت یک انداخت؛ دیواری بزرگِ ساعتِ به نگاهی

 غرغرهای به هم آمدن دیر غرغر اینکه از قبل باید و نداشت

گشتبرمی خانه به شد،می اضافه نادر دیگر .  



گفت فرید جواب در : 

_  یشعبه مدیر. نبوده همیشگی و ساده بازرسی اصالً سفر علت

 صادر سرخود رو دیگه  قلمِ دو یکی و* فور گاهدست تبریز،

باشه جریان در اصلی شرکت اینکه بدون ترکیه؛ به کردهمی . 

رفتند باال فرید ابروهای : 

_  شد چی! زیرکاهن آب خودشون مثل هم هاشوننمایندگی پس

روز؟ دو این کردین کارها چی حاال؟ ! 

 این از واریخالصه گزارش و کرد متوقف هایشلب کنار را ماگ

پرسید فرید بعدش، و داد فرید به کاری روز دو : 

_ رفت؟ پیش چطور باربد با جریانتون   

گفت و نوشید را اشنسکافه از ایجرعه : 

_  چهارچوبِ از بیشتر بده اجازه که هاستحرف این از ترزرنگ

کنی پیدا دسترسی گذرهمی سرش تو که چیزی به شده تعیین . 

داد ادامه. دکرمی نگاهش سکوت در فرید  : 

_ دارم برات هم خوب خبر یه . 



 چی؟-

گفت و کرد مرور را ذهنش اطالعات : 

_  جزئیات باید. دممی بهت رو خبرش فرداپس نهایتاً یا فردا تا

بیارم دست به رو دقیقش . 

پرسید فرید : 

_ چیه؟ درمورد  

گفت و گذاشت میز روی را ماگ : 

_  دست به که اطالعاتی اگه که اینقشه یه. دارم اینقشه یه

 شاید. زنیممی بهشون خوب خیلی ضربه یه باشه، درست آوردم

عالیه شروع برای اما نباشه کاری ضربه . 

. میکرد نگاهش لبخند با داشت فرید. شد بلند جایش از و گفت

پرسید متعجب : 

_ کنی؟می نگاهم اینطوری چرا  

 از حالت این و بود ندیده سرحال را فرید دیگر که شدمی هامدت

شنید زبانش از وقتی و داشت تازگی برایش اشچهره : 



_ بود شده تنگ برات دلم . 

 صورتِ به رفته، باال ابروهایی و شده درشت هاییچشم با

کند مهار را تعجبش کرد سعی و کرد نگاه اشکشیده .  

 که بود وسایلش کردنِ جمع به مشغول و کیفش سراغِ رفت

بود ایستاده سرش پشت و آمده شد؛ فرید حرکت متوجه . 

 حال در. گذاشتش کیف داخل که بود چیزی آخرین پوستیژ

 با و چرخید کرد، صاف را اشتنه که بود کیف زیپ بستنِ

گرفت قرار فرید مقابل کمی یفاصله با چرخیدنش، .  

 روی شدند قفل چشمانش و کشید باال را نگاهش و سر

بود شده عجیب که مردی هایلب روی لبخندِ یبازمانده .  

شد مواجه فرید مخالفت با اما دهد تغییر را مسیرش کرد سعی .  

 این علت شاید تا دوخت هایشچشم به را اشسوالی نگاهِ

 نگرفت، که جواب اما شود متوجه را انتظار قابل غیر رفتارهای

پرسید مستقیماً : 

_ کنی؟می کارچی داری ! 



پرسید ساختگی تفاوتیِبی با اما فرید : 

_ ؟کنممی کارچی ! 

 خوانا فاصله این از که اشخانگی شرتتی روی هاینوشته به

 کهدرحالی و نشست اشچانه زیر فرید دست. کرد نگاه نبودند

گفت کشید،می باال را سرش : 

_ جذابی زیادی هاچشم این با ! 

 یحیطه در آمده، پیش موقعیت پردازشِ کرد؛ ریز را هایشچشم

 به داد؟می اهمیت مرد این یجمله کدام به! نبود ادراکش

 ابراز یا باربد؟ با اشرابطه رفتن پیش میزانِ از پرسشش

اش؟دلتنگی   

گفت و زد کنارش : 

- کن عجله دیرمه؛ ! 

------ 

) ( Dry Heat)فور* فرانسوی به  Four) خشک؛ گرمای اجاق یا 

باشدمی فلزی وسایل و تجهیزات ضدعفونی برای دستگاهی . 



* 
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 چیزی شاید تا بود باربد اتاق به آمد و رفت حال در را روز تمام

شود گیرش دست .  

 بود؛ رشت در تأسیسی تازه بیمارستان کردن تجهیز از حرف

 ایبهانه بار، یک ساعت نیم تر،دقیق اطالعات کردن پیدا برای

 روز تمام که باربدی باربد؛ اتاق به رفتن برای کرد می پیدا

بود کردن صحبت و گرفتن تماس مشغول .  

 اتاقش وارد و کرد آماده را داشت باربد امضای به نیاز که ایبرگه

 .شد

 کنزدی داد اشاره که بود کردن صحبت حال در همچنان باربد

 داد،می گوش تلفنش پشت مخاطب به که طورهمان و شود

 مقابل گرفتش زدنش، امضا با و انداخت برگه به سرسری نگاهی

 .نگار

 در سمت به ممکن، هایقدم ترینسرعت کم با و گرفت را برگه

کرد حرکت خروجی .  



کردن تجهیز مورد در داشت باربد  CCU و ICU به و زدمی حرف 

 کسی با ما از قبل مطمئنی " پرسید اطبشمخ از کهاین محض

بود رسیده در به نگار "!نبستن؟ قرارداد . 

 و رفت اتاق این به امروز بار هاده بخاطرش که هدفی به باالخره

 قسمتِ ترینحساس در درست اما بود شده نزدیک کرده، آمد

کرد می ترک را اتاق باید داشت، الزم که اطالعاتی .  

 رها قصداً را بود انگشتانش میان که ایرگهب و کرد فکر لحظه در

  .کرد

 و شد خم برگه برداشتن برای زد؛ می تند عجیبی طرز به قلبش

 حواسش که انداخت پژوهان باربد به نگاهینیم حال همان در

شنید و برگه سمتِ به برد را دستش. بود اشمکالمه به معطوف : 

_ که ریممی هشتم برای ما پس ... 

 و برداشت را برگه بعد، و بود تاریخ کرد فکر که چیزی اولین به

 هم دیگر بخور درد به یجمله دو یکی رفتن بیرون حال در

  .شنید



 برای و بود امیک امروز. نشست میزش پشت و برگشت

 چه هر باید. انداخت میزش روی تقویم به نگاهی کاری،محکم

 ب،مدیکا اگر. بجنبانند دست که کردمی خبر را فرید زودتر

 پژوهان به خوبی یضربه هم کرد،می اقدام هاپژوهان از زودتر

شدمی شارژ مالی نظر از مدیکاب اینکه هم و شدمی زده .  

 ساعتی یک. داد نشان کارهایش انجام به مشغول را خودش

شرکت کاری ساعتِ اتمام به بود مانده . 

 قرار جایی که دهد خبر فرید به ترسریع چه هر خواستمی

 اما فرستاد،می پیام باید کار، این برای و زدن حرف برای رندبگذا

 بود، نصب سرش باالی که دوربینی البته صد و اضطرابش علت به

 نامحسوس را گوشی داد ترجیح و نپذیرفت را کار این ریسکِ

 از بعد برای بگذارد را کار این انجام و جیبش داخل دهد سُر

بهداشتی  سرویس درِ شدنِ بسته .  

 سرویس وارد گوشی با وقتی و داد انجام هم را کار همین

 کرد تایپ فرید برای فوراً آب، کردن باز محض به شد، بهداشتی

بزنیم حرف باید. باش آبشار ایستگاه دیگه ساعت یک تا" " . 



 با اما بیندازد هم کالمیس کردنش، متوجه برای خواستمی

 سُر جیبش داخل ار گوشی جانبش، از "باشه" پیامکِ دریافتِ

 باربد دیدن با و برگشت اتاقش به ها،دست شستن از بعد و داد

 دهد،می نشان که رفتاری کرد سعی بود، ایستاده میزش کنار که

باشد عادی کامالً . 

 به. دادمی رفتنش از نشان بود، باربد دستِ در که وسایلی و کیف

پرسید و کرد نگاه هایشچشم : 

_ ری؟می داری ! 

 پای بود، فاز این در که هم وقتی بود؛ کاری فازِ در پژوهان باربدِ

گفت اشجدی لحن با و کشیدنمی وسط را دیگر مسائل : 

_ برم زودتر باید آره . 

 یگفته به و دربیاید آب از درست حرفش که کرد دعا دعا

 بیمارستانِ یقضیه از حرفی باربد ترسیدمی. برود زودتر خودش

 ترجیح. شدمی سخت خیلی کارش که بود وقتآن و بزند رشت

 اگر وقتآن و نشنود قضیه این از حرفی مستقیماً دادمی

 آمد،درمی آب از درست اشریزیبرنامه و گرفتمی اشنقشه



 پشت فرادیب نگار که رفتنمی سمت این به هم ذهنش کسهیچ

باشد قضیه این . 

 ...راستی_

 نگاه هایشلب به مضطرب و شد جمع حواسش باربد صدای با

شنید و کرد : 

_  که کن اعالم شدند تخت نمایندگیِ متقاضیِ که هاییشرکت به

 همین حتماً و کن آماده رو اشپرونده. ستمناقصه تاریخ هفتم،

براشون بفرست رو اشاطالعیه امروز . 

گفت و فرستاد بیرون به نامحسوس را اششدهحبس نفس : 

_ دممی انجامش االن همین. حتماً بله . 
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 موقع که را لبخندی دیدش، میدان از باربد شدنِ خارج محضِ به

 پشتِ نشست و کرد جوروجمع بود، داده تحویلش خداحافظی،

ادد انجام را باربد یشده خواسته کارِ و سیستم .  

 از بعد احتماالً که هشتم برای بودند گذاشته را رشت به رفتن

 شدن قدمپیش برای مدیکاب حساب، این با باشد؛ مناقصه تاریخ

داشت خوبی زمانِ ، کار این در .  

 را وسایلش اتمامش، از بعد و داد انجام را کارهایش سرعت با

 با قرارش محلِ به را خودش و رفت بیرون شرکت از و کرد جمع

رساند فرید .  

بود منتظر ماشینش در ساعی، پارک رویروبه فرید . 

رساند ماشین به را خودش و شد رد خیابان عرض از .  

 هیجان. داد سالم هیجان با و نشست ، در قفل شدنِ باز با

شد منتقل هم فرید به صدایش : 

_ شده؟ چیزی سالم؛ ! 



داد جواب کمربند بستنِ درحالِ : 

_ بگم تا بریم . 

 و افکارش دادنِ نظم به کرد شروع داد، حرکت را ماشین که فرید

 :گفت

_  شونعلیه بخوایم که نیست مدرکی. دارم خوب خیلی نقشه یه

 حسابی مالیِ یضربه یه که خوبیه راه نظرم به اما کنیم استفاده

بزنیم بهشون . 

پرسید متعجب و کنجکاو فرید : 

 !چی؟_

گفت کرد،می هنگا فرید رخِنیم به کهدرحالی و چرخید : 

_  یه کردنِ تجهیز از حرف هاشونصحبت بینِ بودیم، که تبریز

 افتتاح و تجهیز هنوز بیمارستان این. بود رشت تو بیمارستان

 قبل باشه، خودشون هایآدم از دممی احتمال که نفر یه. نشده

 از سری یه کردن تجهیز برای کنه اقدام بیمارستان خودِ اینکه از

 وجود بیمارستانی همچین که رسونده خبر نبهشو هاش،بخش



 تصمیم که شدم متوجه باربد هایحرف بین امروز، من و داره

کار این برای برن ماه، همین هشتمِ برای دارن .  

داد ادامه بعد، و ببیند را هایشحرف تاثیر تا کرد نگاه فرید به : 

-  رهقرا هاپژوهان که یموعد از زودتر بتونه ما شرکت اگه حاال

شهمی عالی ببنده، رو قرارداد این و بره برن، . 

انداخت صورتش به نگاهینیم و چرخید فرید . 

 اضافه بعد، و فرید جانب از اطالعات پردازش برای داد زمان کمی

 :کرد

_ CCU عمل، اتاق کردنِ تجهیز ، ICU  خیلی کمکِ مالی نظر از ،

 هم اهپژوهان حالِ گذشته، این از. کنهمی شرکت به بزرگی

شهمی گرفته . 

گفت کردن فکر حالِ در فرید : 

_  درز جایی  فعالً خبر، این اگر اما عالیه که باشه شدنی اگر

 سوال ببنده، رو قرارداد و بره ما شرکت کهاین باشه، نکرده

نیست؟ برانگیز  



داد جواب فوراً : 

_  خبر براشون که کسی دونمنمی من کردم؛ هم رو اینجاش فکر

 کنه، اقدام بوده قرار بیمارستان که موعدی از زودتر و آورده

 باشه بیمارستان اعضای از یکی شاید کیه، دقیقاً کرده شونمطلع

 بهش بیا. شهنمی ایجاد مسئله صورت در تغییری حال هر به اما

 خبر بهمون که داشتیم رو نفر یه هم ما که کنیم نگاه اینجوری

 .بده

کرد نگاهش مردد فرید . 

داد ادامه : 

_  خاطر همین به و داره مناقصه هفتم تاریخ برای پژوهان کتشر

 برگزار قراره که ایمناقصه از بعد به کرده موکول رو قضیه این

 بهترین پس. شلوغه شدت به سرشون هم مدت این. کنه

. دربیاریم دستشون از رو قرارداد این و بریم که ما، برای موقعیته

 رو بیمارستان رئیس هک اینه بدیم، انجام باید که کاری تنها

 رو هاییبخش یه کردن تجهیز تا قرارداد بستن برای کنیم مجاب

بسپره ما به . 



گفت جوابش در فرید : 

_ . چیه نظرش ببینم کنم می صحبت برنا با امشب همین

رشته؟ بیمارستان ! 

داد جواب : 

_ نداره کاری هیچ کردنش پیدا و آره . 

گفت مجدداً فرید : 

_ برنا با زنممی حرف . 

روروبه به دوختش و گرفت فرید رخنیم از را گاهشن : 

_  جریان در مستقیماً رو من االن تا که اینجاست هم خوبیش

 بدن ادامه روال همین به هم آینده روز چند تو اگر و نگذاشتند

بهتره کنید اقدام ترسریع هرچه شما هم طرف این از. عالیه . 

داد تکان سری فرید .  

 آمد،می کنار اهدافش با شانس اگر. روروبه به داد را نگاهش

بود روشن آینده . 

 



************ 
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گرفت مقابلش را آب بلند لیوانِ اِال . 



 نفس یک را خنکش محتوای لیوان، گرفتنِ با و کرد دراز دست

 اِال به را داخلش یماندهباقی هاییخ و لیوان و کشید سر

 بعد که دانستمی و بود بلد را کارش خوبی به که اِالیی برگرداند؛

 مرد انگشتانِ میان را سیگار فلزی یجعبه باید آب، لیوان از

دهد قرار تختش روی یبرهنه نیمه . 

 همیشه عادت به و گرفت اِال دست از را فندک پسس و جعبه

کرد روشن خودش برای را دومی و اِال برای را سیگار اولین . 

 و آمد هم اِال و تخت تاج به زد تکیه درازکش، نیمه حالت به

نشست تخت، پایین .  

 و کرد رصد را اِال رنگِ شکالتی پوست ینقطه به نقطه نگاهش

 هایلب شود؛ متوقف هایشلب روی که داد رضایت آخر دست

 برخورد سیگار دود با ممکن، حالت ترینجذاب به که رنگیبی

کردندمی . 

. شدنمی خسته تنش کشف از که زنی را؛ زن این داشت دوست

 برای و بود افتاده پاِ پیش برایش جذابیت یکلمه که زنی

بردمی کار به دیگری هایکلمه باید توصیفش، . 



_ آدنمی بهت نکرد نگاه عاشقانه . 

 رَوشِ به اِال، هایلب میانِ از زدهبیرون هایکلمه شنیدنِ با

پرسید و خندید خودش : 

_ آد؟می بهم چی پس  

کشید جلو را اشتنه اِال : 

_ آممی بهت من . 

گفت و داد تکان سری کرد، نگاه اشتیره چشمان به : 

_ صددرصد که اون . 

خندید بلند اِال : 

_  منعطفت اینطور تونسته چی بگم بهتره اومده؟ سرت به چی

 کنه؟

داد ادامه اِال و کرد سکوت : 

_  شبانه حاضرم من شده؛ انعطاف این باعث سفر روز سه_دو اگر

سفر بری رو روزش سه_دو هفته هر که کنم دعا روز . 



 در اشهوایی هایراه تکاند؛ جاسیگاری در را سیگارش خاکستر

 هایشلب دادن فاصله با نداشت قصد و بودند بازی نیکوتین حال

کند دخالت شانبازی در . 

 شد خیره اِال  صورتِ به بسته نیمه هاییپلک و بسته هاییلب با

 رابطه از بعد بود؛ طورهمین همیشه بود؛ زدن حرف حالِ در که

 بلد اشتخلیه برای راهی و کردمی پیدا وصفی غیرقابل انرژی

 ترکیب که خودش عکسِ بر. رقصیدن و زدن حرف جز نبود

 هاساعت توانستمی اِال داد،می ترجیح را سیگار و سکوت

 از قبل. هاممنوعه تا بگوید هاروزمرگی از و بزند حرف برایش

گفت زد،می سیگار به باید که پکی آخرین : 

_ بذار آهنگ . 

بود کرده عنوان را "نزن حرف"  یمحترمانه واقع در .  

 فضای موسیقی بعد، یقیقهد یک از کمتر و شد بلند جایش از اِال

کرد پر را اتاق . 

Would you dance 

If I asked you to dance? 



Would you run 

And never look back? 

Would you cry 

If you saw me crying? 

And would you save my soul, tonight? 

Would you tremble 

If I touched your lips? 

Would you laugh? 

Oh please tell me this 

Now would you die 

For the one you loved? 

Hold me in your arms, tonight 

 موسیقی ریتم با و کردمی خوانیلب خواننده  با همراه که اِال به

 جایش از و کرد خاموش را سیگارش. کرد نگاه خوردمی تکان

 و اشتد برش. بود اِال  میزتوالتِ صندلیِ روی پیراهنش. شد بلند

 ترانه، یزمزمه حالِ در و آمد اِال را هایشدکمه بستنِ زحمتِ

 :کشید



I will stand by you forever 

You can take my breath away 

 که لحنی با اِال و کرد مرتب را لباسش ییقه خودش و برد دست

گفت بود، پخش حالِ در آهنگِ تأثیرتحت اشاغواگری و آرامش : 

_  من بخواب؛ تخت رو. شننمی باز ماتچش. رو شب بمون

کنم استفاده کاناپه از تونممی . 

 اِال بعد، و برداشت را وسایلش و برد دست کردنش نگاه حالِ در

زد بیرون اشخانه از و کرد رها خودش حالِ به را . 

****** 
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 را فرید یشماره شرکت، از شدن دور و آمدن بیرون محض به

شد داده جواب دم در تماسش و گرفت : 

_ عزیزم سالم . 

 کرد آرزو. دادمی را خوشی خبرهای نوید فرید، صدای انرژی

 به که چرا باشد؛ درست فرید خبریِ خوش درموردِ حدسش

 این   بالتکلیفِ و بد حال که خبری به شتدا نیاز شدت

پرسید وصفی غیرقابلِ امیدِ با و کند خوش را روزهایش : 

_ شد؟ چی  

_ شد حل ! 

 با همراه دیروز که فریدی! زدمی حرف ترواضح فرید کاش

 کار حین بود نکرده فرصت آذین و بود شده رشت راهی صفایی

شود جویا را نتیجه . 



پرسید فوراً : 

_ باهاتون؟ ببندن قرارداد شد رقرا چی؟ یعنی ! 

 و واضح باراین و گذاشت کنار را زدن حرف در خساست فرید

گفت شمرده : 

_  برنا خود فردا شد قرار. امروز زدیم حرف بیمارستان رئیس با

 از رو تصویربرداری هایاتاق قرارداد. ببندیم رو قرارداد و بیاد

 CCU و ICU ،عمل اتاق شد قرار اما بستن دیگه شرکت یه با قبل

کنه تجهیز ما شرکت رو . 

 هایلب روی و آمد هامدت از بعد اش،حقیقی نوعِ از لبخند،

بست نقش آذین . 

گفت هیجان با : 

 .عالیه_

پرسید فرید : 

_ نزدند؟ حرفی هاپژوهان ! 

داد جواب فوراً : 



_  باربد با همراه امروز. هستند ایدیگه چیزهای درگیر فعالً نه؛

 تمام کردیم؛می بررسی رو مناقصه برای دهش ارائه هایپرونده

 هشتم برای که قراری از حرفی هیچ اما بودم کنارش مدت

 چیز هم تلفنیش هایمکالمه مابینِ حتی. نشد زده گذاشتند،

 اما رسهمی بهشون زود یا دیر که خبر نشنیدم؛ بخصوصی

 شما با رو قراردادش بیمارستان که بشن خبردار وقتی امیدوارم

باشه کرده امضاء . 

گفت قاطعانه فرید : 

_ . کن جمع قبل از بیشتر رو حواست ولی. شهمی هم طورهمین

 ضربه اینکه محض به اما. خطرنبی نخوردند ضربه وقتی تا هاآدم

 قبل از بیشتر پس. شهمی جمع خیلی حواسشون خورن،می

 هدف. خوایممی ما که نیست چیزی ها،ضربه این چون کن دقت

 باید روز، اون به رسیدن تا و ترهبزرگ خیلی یلیخ ما، اصلی

 نسبت که کنی، بازی نقصبی و باشه جمع حواست قدریاون

نشن مشکوک بهت . 



 کوتاه و داشت قبول را موضوع این با رابطه در فرید هایحرف

 :گفت

_ هست حواسم . 

 برای خواستمی و کرد خداحافظی فرید از جمله، چند از بعد

زد سرش به رویپیاده هوای که بگیرد کسیتا خانه به برگشتن . 

 را نادر هایزدن غر رسیدنش، دیر با. انداخت ساعتش به نگاهی

 داشتنی،دوست حسِ یک یتجربه گاهی، اما کردمی تحریک

 چند قیمت به اگر حتی. سختی سری یک تحمل به ارزیدمی

شدمی تمام پدرش  نشدنیِتمام هایغرغر شنیدنِ ساعت . 

 با را هایشقدم سرعت و گذاشت گوشش در را هاهندزفری

 شد؛می قشنگ دنیا. کرد هماهنگ پخش حال در موسیقی

 سختی به باشد، داشته آینده در بود قرار که چیزی بود مطمئن

ارزدمی امروزش هایکشیدن . 

 آخرین یگرفته آسمانِ به و کرد بلند ثانیه چند برای را سرش

 دسترس قابل غیر و جان کم اه،م تصویر شد؛ خیره بهار روزهای



 در داد قول خودش به و بخشید سرعت را هایشقدم. بود

بگیرد را ماه و کند دراز دست نبود، دور هم خیلی که ایآینده . 

 بیرون جیبش از را گوشی که کرد ناچارش اش،گوشی لرزیدن

 " خواند و کرد باز را پیامش. بود اشصفحه روی باربد نام. بکشد

 " کجایی؟

 وادارش چیزی! کرد نگاه اطرافش و دور به و برگشت ناخواسته

 خودش خودِ برای که ساعتی این در ساعت، این در که کردنمی

 به رسیدن برای توانستمی باربد. بدهد را باربد جواب بود،

 باید باربد خواست،می دلش که زمانی تا. کند صبر سوالش جوابِ

 قوانین یکنندهتعیین شخود خواست،می که چرا کرد؛می صبر

باشد بود، باربد با گرفتن شکل حال در که ایرابطه . 

**** 
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 در و شد باز شدت به در که بود تلفن با کردن صحبت حال در

ایستاد میزش مقابل باربد ثانیه چند از ترکم . 

پرسید تماس، کردن قطع محض به و کرد کوتاه را اشمکالمه : 

_ شده؟ چی  

بود عصبانیتش یدهندهنشان رفتارهایش یاندازه به باربد لحن : 

_ شد کنسل رشت قراداد . 



پرسید و کرد اخم که بود تعجب سر از : 

_ چرا؟ شد؟ کنسل  

گفت عصبی ربدبا : 

_ بستن پیش روز دو رو قرارداد چون . 

داد ادامه باربد و باربد صورت به شد دقیق : 

_ کی؟ با بگو ! 

آمد حرف به باربد خود و نداد جواب : 

_ مدیکاب با . 

 را هاجمله داشت ذهنش. کرد نگاه باربد صورت به ثانیه چند

 هایصحبت میان. دادمی فحش ریز یک باربد و کردمی پردازش

شنید باربد : 

_ آخور از هم خورهمی توبره از هم نسناس رضایی . 

پرسید و کرد متوقف را باربد دست حرکت با : 

_ ست؟پیمانکاره همین آدمِ رضایی ! 



داد جواب باربد : 

_  کرده فکر چی خودش با دونمنمی. چیز همه بی یمردیکه آره

 و دهمی وعده زنه،می زنگ طرف یه از. کرده غلطی همچین که

طرف یه از. خوادمی پورسانت  ... 

پرسید باربد صحبت میان : 

_ بسته؟ رو قرارداد مدیکاب که داد خبر بهت کی  

 .خودش_

 !رضایی؟_

_  اقدام بیمارستان خود اینکه مثل گفت و زد زنگ دیروز. آره

 از شرکتی یه گفت امروز که بده رو نهایی خبر شد قرار و کرده

 رو توشته خواستم بسته؛ ور قرارداد روزه دو و اومده تهران

موندم آورد، رو مدیکاب اسم وقتی اما دربیاره ... 

داد ادامه و کرد مکثی : 

- خودشه بازیِ عوضی و فیلم هاجریان تمام فهمیدم و . 



 هم پیش را شده گرفته اطالعات. دکر نگاه باربد به سکوت در

داد ادامه باربد و چید : 

_  همه از بیشتر بمدیکا و داده خبر چندتایی به صددرصد

 اون ایدیگه کس هر. من بگیرم ازش حالی یه. دیده رو دَمِش

خوردمنمی حرص انقدر من بود بسته رو کوفتی قرارداد . 

 :پرسید

_ قضیه؟ این از داشت خبر کی  

گفت نهایتاً و کرد نگاهش ایلحظه چند باربد : 

_ سام بهروز، تو، خودم، ! 

_ داشت؟ خبر کی دیگه. دیگه  

گفت متعجب آخر، دست و ردک فکری باربد : 

_  برای کنه رزرو بلیت هشتم برای گفتم نظری به فقط. کسهیچ

مگه؟ چطور. رو علتش نگفتم و نپرسید حتی. رشت  

 همان در و فشرد را اشبینی یتیغه اشاره و شست انگشت دو با

پرسید وضعیت : 



_ گفت؟می چی رضایی  

رفت در کوره از دوباره باربد : 

_  قسم رو اشبچه جون عوضی. کرد کاران بگه؟ داره چی

مدیکاب اومدن جریانِ از نداشته خبر روحمم گهمی و خورهمی . 

_ بگیر رو اششماره . 

 بیرون جیبش از را گوشی بعدش و کرد مکث ایلحظه چند باربد

بود گرفتن تماس حال در و کشید .  

 :گفت

_  قبالً که همونایی. بزن حرف باهاش دوباره. اسپیکر رو بذار

بگو بهش رو فتیگ . 

 آزاد، هایبوق صدای و گذاشت اسپیکر روی را گوشی باربد

ماند جواببی و رسید انتها به تماس. شکست را اتاق سکوت . 

شد عصبی باربد : 

_ مردیکه دهمی رو جوابمون مگه حاال ! 

_ بگیرش دوباره . 



 تلفنش خوردن زنگ با که داشت را اشخواسته انجام قصد باربد

 :گفت

_ زد گزن خودش . 

 پر را اتاق رضایی، صدای و گذاشت اسپیکر روی را تماس فوراً و

 :کرد

_ بودین گرفته تماس آقا؟ بله . 

پرسید و داد تکان سری باربد و باشد آرام که داد اشاره باربد به : 

_ نشد؟ جدیدی خبر ! 

داد جواب رضایی : 

_  نون خبریبی خدا از کدوم ببینم که پیگیرم هم خودم آقا؛ نه

 رو شرکت این کی ببینم کنممی جووپرس دارم. کرده جرآ رو ما

 حاال آخه. رسممی نتیجه به کمتر گردممی چی هر اما کرده خبر

 از بعد داشتن تصمیم. بشه بسته قراردادی نبود قرار حاالها

 دیدم که منم. تجهیزات دنبال برن اصلی ساختمونِ شدن تکمیل

 از قبل که بدم خبر. شما از بهتر کی گفتم ندارند، قصد فعالً



 یه شدم خبردار یهو که بیایین شما باشن، پیگیر خودشون اینکه

 پسرم تنها جون به. کرده سره یه رو کار و اومده دیگه شرکت

که بعد اما اومدین زودتر که بودین خودتون کردم فکر اول .... 
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کرد متوقفش باربد : 

_  دقیقاً کی پس. باشه درست گیمی که اینایی یهمه فرض به

 سر بی که کرده خبر رو ما رقیب ما، اومدن از قبل روز چهار_سه

کنن؟ سره یه رو کار روزه دو یکی خودت قول به و برن صدا، و  



داد توضیح رضایی : 

_  اما دممی خبر شما به نفر اولین کنم پیداش گها که وهلل به

 مشکوک بهش حتی که نیست کسی هیچ که اینجاست بدبختی

 قصد اصالً که بیمارستان خود یمدیرههیئت مونهمی فقط. باشم

کنن اقدام کار این واسه آینده ماه دو_یکی تا نداشتن . 

داد ادامه رضایی و کرد سکوت هومن یخواسته به باربد : 

_  شرکته، اون که اینه کنه،می خطور ذهنم به که چیزی اتنه

 باشه داشته بیمارستان این دستگاه و دم تو آدمی یه مدیکاب،

 تاریخ وگرنه. کرده خبرشون شما، به من دادنِ خبر مثل که

 که کردم خبرتون فقط من. نکردم تعیین من که رو شما اومدنِ

 رداشف. آیمی هشتم گفتی شما خود. هست چیزی همچین

بودی بسته شما االن رو قرارداد اومدی،می . 

 را کار همین هم باربد کند؛ قطع را تماس که داد اشاره باربد به

کرد قطع را تماسش جمله، سه_دو از بعد و داد انجام . 

 کردن فکر به را ایلحظه چند رضایی، هایحرف شنیدن از بعد

گفت نهایتاً و گذراند : 



_ بگه دروغ دونممی بعید . 

بود حرفش سر همچنان اما باربد : 

_  هااحمق مثل مام. گهمی دروغ هم چی مثل. گهمی دروغ

 کنه چوب که بده جرات خودش به ناکسی و کس هر که نشستیم

بخنده ریشمون به و بشینه بعدش و آستینمون تو . 

 بستن. فشرد هم روی محکم را هایشلب و شد خیره باربد به

 اسم شنیدنِ که بود نکرده گیردر را ذهنش قدریآن قرارداد

 .مدیکاب

 :پرسید

- داشته؟ خبر جریان این از کی دیگه ببین کن فکر خوب   

داد جواب مصرانه باربد : 

-  در بخوام که نشد وقت اصال. نگفتم کسی هیچ به کس؛ هیچ

بودم مناقصه مقدمات درگیر بزنم؛ حرف موردش . 

پرسید را سوالش آخرین : 

_ کنه؟ کنسل رو هابلیت گفتی نظری به  



شد عصبی باربد : 

_ نگفتم نه؛! دغدغته؟ هابلیت شدنِ کنسل وضعیت، این تو االن . 

 محض به و کرد مرخصش بدهد، باربد به توضیحی کهآن بدون

 را نظری داخلیِ و برداشت را تلفن باربد، یآدمیزادانه غیر رفتنِ

شنید فوراً و گرفت : 

_ پژوهان؟ آقای بله  

گفت را اشخواسته : 

_ من اتاقِ بیارین تشریف لحظه چند فاًلط . 

بود ایستاده مقابلش نظری بعد، یدقیقه یک از کمتر . 

 به را کاربلدش و جوان نیروی این کاری، برای که همیشه مثل

 زمانی درست و گذاشت اشعهده بر ایوظیفه زد،می صدا اتاق

گفت و زد صدایش داشت، رفتن قصد نظری که : 

 ... راستی_

چرخید سمتش به مجدداً نظری . 



 رفتارهای تمام کرد سعی و کرد نگاه آرایشش بدون صورت به

 تمام یاندازه به زن این حضورِ. بچیند هم کنار را زن این

 منشیِ آخرین و اولین. داشت قدمت شرکت، فعالیتِ هایسال

 به باربد که دانستش زنی پرسنل تنها شدمی و بود شرکت

 ندیده خطایی زن این از آمد،می یادش تا. بود نرفته سراغش

بود وجودش الینفکِ جزء نداشتن، اعتماد حال، این با. بود . 

گفت و دوخت صورتش به را نگاهش : 

_  رو بودین کرده رزرو رشت مقصد به هشتم برای که هاییبلیت

کنید کنسل . 

 را واکنشش ریزترین حتی که کرد نگاه صورتش اجزای به دقت با

گفت تفاوتبی اما نظری ندهد، دست از : 

_ کنم؟ کنسل کالً یا کنه تغییر تاریخشون خواینمی. حتماً. بله  

داد را جوابش : 

_ بشه کنسل کال . 

 .چشم_



پرسید نظری و کرد نگاهش حرفبی : 

_ ندارید؟ ایدیگه امر ! 

 کاری گرفت؛ ضرب میز یلبه اشاره، انگشت با و کرد مرخصش

دادمی انجامش زیاد عصبانیت، مواقع که . 

******** 
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 اتاق در مقابلش حاال، و داشت مالقات قرار صفایی دفتر در برنا با

کرد می نسنگیسبک را هایشحرف و بود نشسته صفایی کارِ .  

 زمان قضیه، همین و بود چایش نوشیدنِ درحال آرامش، با برنا

کردن فکر برای دادشمی خوبی . 

 داشت تصمیم نشست، میز روی که برنا یشده خالی چای فنجان

 حتی و داده ترتیبش فوری که مالقاتی علتِ گفتن به کند شروع

 و کرد متوقفش برنا اما بود نگذاشته جریان در هم را فرید

 را چای پذیرایی سینی کنار رنگِ سفید پاکت کهدرحالی

گفت داشت،برمی : 

_  کنیم، مالقات رو همدیگه خواستی و زدی زنگ بهم که دیشب

 و درست کامالً البته که باشه؛ تونهمی چی علتش که زدم حدس

 قدمپیش خودم کنم، ثابت رو نیتم حسن اینکه برای و. جاست به



 که گرفتم نظر در تو برای رو معامله ینا سود از درصدی و شدم

حقته هم کامالً . 

 میان از را بود شده گرفته مقابلش که پاکتی و کرد دراز دست

داد ادامه برنا و کشید بیرون برنا انگشتان : 

_  بیشتره؛ باشه باید که چیزی از مبلغ این که بگم باید البته

داری رو لیاقتش که کردی ثابت تو چون . 

 و صاف کهدرحالی و گذاشت پایش روی را شده گرفته  پاکتِ

گفت کرد، می نگاه برنا صورت به مستقیم : 

_  به یا تلفنی رو این نیومدم؛ اینجا قضیه این برای اما. ممنون

 صحبتِ واقع در کنم؛ پیگری تونستممی هم فرید یواسطه

دارم ایدیگه . 

 و تعجب از نشان برنا، پرپشتِ ابروهای میانِ یشده کم یفاصله

 نبرد جایی به راه کردنش فکر هم آخر دست داشت؛ کردنش فکر

پرسید متعجب و : 

_ صحبتی؟ چه ! 



 جلوتر کمی. گذاشت کنارش و برداشت پایش روی از را پاکت

گفت و آمد : 

_  با مستقیماً باید. بزنیم حرف فرید یواسطه به خواستمنمی

 شتمدا تصمیمی چنین هم ترقبل خیلی. زدممی حرف خودتون

باشم برداشته رو قدم اولین کهوقتی برای گذاشتمش اما . 

 بعدش و ببیند برنا یچهره در را هایشصحبت تأثیر تا کرد مکث

داد ادامه : 

_ . هست هم قبولی قابل قدمِ برداشتم؛ رو قدم اولین حاال من

 تا اومدم فقط کنم؛ تعریف عملکردم از که اینجا نیومدم البته

کنیم صحبت مستقیم و واضح وعات،موض سری یک درموردِ . 

گفت مکث، ایثانیه چند از بعد برنا : 

_ بشنوم رو هاتصحبت که اینجام هم من . 

 چشمانی به کرد؛ نگاه برنا روشنِ هایچشم به زدن پلک بدونِ

 هم هنوز صاحبشان، زندگی پنجمِ یدهه کردن طی از بعد که

داشتند را کافی جذابیت . 



گفت و کرد صاف را صدایش : 

_  معلوم که شدم خطرناکی بازیِ واردِ من دونیدمی که طورهمون

 بره لو من هویت ممکنه آن هر. باشه انتظارم در چی تهش نیست

 قضیه، این تو درصد یه حتی که نیست آدمی هم پژوهان هومن و

باشه داشته رحم . 

 در همچنان اما بود شده ترکم برنا ابروهای میانِ یفاصله

دادمی وشگ دقت به سکوت، . 

_  قبول رو بزرگی این به ریسکِ و شدم بازی این وارد که روزی

 و زدههیجان و بسته چشم و بودم کرده رو جاش همه فکر کردم،

 بازی این وارد کردم قبول که نبوده فرید هایحرف تأثیر تحت

 .بشم

آمد حرف به برنا : 

_  ما و گفتی تو. بود هم فرید. زدیم هم اول روز رو هاحرف این

کردیم قبول رو شرایطت دو هر . 

گفت و داد تکان سر تأییدکننده حالتی با : 



_  هاقبلی همون که اومدم فقط. ندارم جدیدی حرف هم من. بله

 روز همون من. برسم مشخص ینتیجه یه به و بگم ترواضح رو

دادین من به ایوعده شما و رو شرایطم براتون گفتم اول، . 

کرد تأیید برنا : 

 .درسته_

داد ادامه : 

_  از یکی مدیریتِ یا پرفروش قلمِ چند نمایندگی که گفتین

 شدنم، واقع مفید و عملکرد بودنِ خوب ازای در رو هاشعبه

من به کنینمی واگذار . 

کرد تأیید مجدداً برنا : 

_ هستم حرفم سر هم هنوز و درسته . 
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دادنشان انتقال به کرد شروع و کرد منسجم را افکارش : 

_  اطمینان این بهتون من. کنم شروع بهتری جای یه از بذارید

 تمام حاضر حالِ در. باشه ترمهلک بعدی یضربه که دممی رو

 اساسی مدرک یه بتونم که است قضیه این راستای در تالشم

 با که اینه واقعیتش اما بشه ترراحت هم خودم کار که کنم پیدا

 مردهایی حسابم طرف و نیستم طرف خنگ یپسربچه تا چهار

 که همینه و تیزن و ایحرفه کارشون تو زیادی قضا از که هستن

 به که اینجام من اما کنهمی محدود و سخت رو من کار شدت به

اما بربیام پسش از که یرمگمی کار به رو خودم تمام بگم شما  ... 

_ چی؟ اما ! 

 بود، پرپشت سرش، موهای برعکس که برنا سبیلِ بعد و هالب به

داد ادامه شمرده و کرد نگاه : 



_  سه_دو نمایندگی کنم؟ دریافت چی قراره کار این ازای در اما

 از یکی مدیر بشم یا بزنم شرکت خودم برای و بگیرم رو قلم

دیگه؟ شهرهای هایشعبه  

 مردد لحنی با وقتی نداشتند ایفاصله هیچ دیگر برنا، ابروهای

 :پرسید

 !کمه؟_

داد جواب قاطعانه : 

_  برای عادی حالت در من که چیزیه و عالیه هم خیلی. ابداً. نه

 نتیجه تالشم اگه تازه کنم؛ تالش سال سالهای باید بهش رسیدن

 !بده

بود مردد همچنان برنا لحن : 

_ چی؟ پس ! 

 و بود منتظرش دیشب از که مکالمه قسمت آن به دبودن رسیده

داد توضیح رسایی صدای با : 



_  بیشتر حالت دو من، برای. کنیم نگاه قضیه به منطقی بیاین

 موفق کار این تو من که گیریممی این بر رو فرض. افتهنمی اتفاق

رهنمی یا رهمی لو هویتم یا داره؛ حالت دو. بشم . 

داد ادامه مجدداً و کرد مکث ایثانیه چند : 

_  اما. بیافته برام اتفاقی چه دقیقاً نیست معلوم که رفت لو اگر

 که ممکن حالت ترینبینانهخوش رو ذارممی رو فرض باز من

 و باشم داده انجام رو اصلیم کار من که بره لو هویتم زمانی

 به و باشه امبرنده برگ که هاپژوهان از باشم داشته مدرکی

کنم تضمین رو خودم امنیت ونمبت اشواسطه . 

کردمی نگاهش دقیق شده، ریز هاییچشم با برنا . 

 لحن با و بگذارد لحنش روی تأثیری برنا، نافذ نگاه نداد اجازه

داد ادامه سابق : 

_  انجام از بعد و نره لو من هویت که مونهمی هم دیگه حالت یه

 نگار هویت و دممی استعفاء کارم از کنندهقانع دلیل یه با کارم،

کنار ذارممی و بوسممی همیشه برای رو فرادیب . 



 و کردمی نگاه فقط و بود برداشته کردن تأیید از دست برنا

بود مطلب اصل منتظر . 

داد ادامه : 

_  باز کنم، تضمین رو امنیتم بتونم که هم چقدر هر اول، حالت تو

 به هاآدم این چون هست همراهم اضطراب و ترس همیشه هم

 از کاری هر و باشن بشریت نوع ترینخطرناک توننمی وقتش،

 که مدارکی با من اینکه بر عالوه پس. آدبرمی دستشون

 بشم، حساب براشون تهدیدی تونممی کردم، جور شونعلیه

کنند ایفا من مقابل در رو نقش همین توننمی هم هااون .  

 بردن پیش زودتر برای و کشید هایشسبیل به دستی برنا

گفت سوالی که بود موضوع : 

 !خب؟_

_  و نشن من اصلی هویت متوجه فرض به که هم دوم حالت تو

 ایوعده با بخوام و بیرون بیام شرکتشون از صلوات و سالم با من

 مدیر بشم یا باشم داشته رو خودم شرکت دادین بهم شما که

 خیلی که اینه اونم و هست؛ مشکلی یه هم باز ها،شعبه از یکی



 هاآدم این با مجدداً کارم یواسطه به من که زیاده احتمالش

 حالت جریان سر ریممی دوباره که ستموقع اون و بشم مواجه

 .اول

 و نوشید گلویش کردن تازه برای را اششده سرد چای از ایجرئه

داد ادامه فوراً : 

_  خالص هاآدم این شر از شرایطی هیچ تحت من بینید؟می

 اینکه هم اون و بگم، بهتون رو واقعیتی یه باید و. شمنمی

 شونعلیه که هم مدرکی هر ما. هستن قدری رقیب هاپژوهان

 وگرنه کنیم کم رو قدرتشون از کمی تونیممی فقط کنیم، جمع

 سرتون از کالً رو بخوره شکست کامال رقیب این اینکه فکر

 و ارهند شکست با خوبی یمیونه پژوهان، هومن. کنید بیرون

 فقط حالت بهترین تو. شهنمی کشته رقیبتون اینکه واقعیتش

 از رقابت فکر مدت یه که قدریاون کنیم؛ زخمیش تونیممی

بشینه عقب و بیفته سرش . 

پرسید کالم یک و مطلب اصل سر رفت برنا : 

_ خوای؟می چی بگو  



زد را آخرش حرف و گرفت نفسی : 

_ استانبول یشعبه مدیریت . 

زیادتر هم عادی حالت از شدند؛ زیاد برنا هایابرو یفاصله ! 

داد ادامه : 

_  در و بره کنار راهتون سر از شما اصلی رقیب کنممی کاری من

 که جرمی دیگه اونجا. خواممی رو ترکیه یشعبه مدیریت عوض

 از. شهنمی محسوب تهدید و نداره معنایی شدم مرتکب اینجا

 کهاین دیگه لحاظ یه از و نیستم هاپژوهان دست دم هم طرفی

 دیگه کشور یه تو شما برای مفید یمهره یه دوباره تونممی

 .باشم

 را پاکت و کیف شد؛ بلند جایش از شد، طوالنی که برنا سکوت

گفت شمرده کرد،می نگاه برنا به کهدرحالی و برداشت : 

_ بخیر روز. هستم خبرتون منتظر . 

 

* 
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گفت کارش، میز پشت دیدنش محض به و شد باربد اتاق وارد : 

_  فنی ناظر درخواست گرفتن، تماس هابیمارستان از یکی از

 .داشتند

کشید کار از دست باربد : 

_ ستان؟بیمار کدوم  



 بیمارستان نام و برداشت باربد میز سمت به هم دیگر قدم چند

شنید و گفت را : 

_ بود؟ چی مشکلشون  

داد فاصله را اششده جمع هایلب : 

_ شده خراب شونمانیتورینگ نکنم اشتباه اگه... دستگاهِ گفتن . 

داد تکان سری باربد : 

_ تنبفرس رو مجیدی بگو تعمیرات، به بزن زنگ یه خب، خیلی . 

داد جواب باربد، یشده جمع موهای به کردن نگاه حال در : 

_ حتماً. بله . 

 را پژوهان باربد به شدن نزدیک جرأت گذشته یهفته یک در

 برای مصاحبه روز در که آدمی همان بود شده که چرا نداشت؛

 گیر چیز همه به عصبانی؛ و جدی بود؛ گرفته هشدار برخوردش،

 جمله، دو_یکی حد در حتی شدنمی ضروری، مواقع جز و دادمی

شد کالمشهم . 



 این که گفتمی جدیدش موهای مدل حداقل بود؛ بهتر اما امروز

است ترسرحال قبلی، روزهای از مرد، . 

 و داشتنش نگه برای بگوید چیزی باربد، تا کرد معطل را رفتنش

پرسید باربد و شد هم همین : 

_ بلدی؟ چی جدید چالش  

گفت بعدش و کند ترمتعادل ار جو کمی تا خندید : 

_ توئه نوبت بار این. بدم یاد چیزی نباید من که اشهمه . 

 گاهِتکیه به چسباند کامل را پشتش و کرد صاف را اشتنه باربد

گفت و اشصندلی بلندِ : 

_  اینجا حداقل یا. خورهنمی تو درد به دارم من که اطالعاتی

نیست دادنش آموزش برای مناسبی جای . 

 در را نگاهش کردنش، خالی از بعد و کرد باد را هایشلپ از یکی

 کلکسیونِ میان که بیهوشی ماشین به اشاره با و چرخاند اتاق

گفت بود، اتاق دیگر طرف : 



_ ! خورهمی دردی چه به و چیه دستگاه این که بگو بهم مثالً

شممی آشنا هادستگاه با هم یکم اینطوری . 

گفت و فرستاد البا را ابرویش تای یک باربد : 

_  برات رو* الکتروکاردیوگراف دستگاه کار طرز دممی ترجیح

ترهجذاب بدم؛ توضیح . 

کردمی اطالعیبی اظهارِ باید اما. برد باربد منظورِ به پی . 

_ خوره؟می دردی چه به داریمش؟ اینجا کجاست؟  

داد جواب میزش پشت از شدن بلند حالِ در باربد : 

_ سالنه تو اشنمونه .نداریم اینجا. نه . 

پرسید و کرد اشاره بیهوشی ماشین همان به دوباره : 

_ اون سراغِ بریم بعدی یجلسه. باشه یکی این امروز درس خب . 

 دیده هایشلب روی کمتر گذشته یهفته که پهنی لبخندِ با باربد

زد صدایش و دستگاه سراغِ رفت بود شده . 

_ اینجا بیا بدو . 



 این اِال دهد انجام توانستمی را کاری هر بلندهایش پاشنه با

 و ایستاد کنارش و رفت باربد  سمتِ به آرامی به پس قلم؛ یک

گفت باربد : 

_  هم امتحان بعدش و گمنمی برات رو درس بیشتر بار یه

نباشی بلد. گیرممی  ....  

_ شه؟می چی ! 

خندید باربد : 

_ دممی درس دوباره هیچی؛ . 

 این در رفتن جلوتر قدم یک برای بود کرده آماده را خودش

 بود، افتاده آسیاب از هاآب که حاال و نداشت زیادی وقت. رابطه

بود رسیده بعدی قدمِ برداشتنِ به نوبت . 

گفت باربد : 

_ بیهوشیه ماشینِ دستگاه این اسم . 

 :پرسید

_ شه؟می استفاده عمل از قبل کردن بیهوش برای  



کرد اضافه و داد تکان سری باربد : 

_ داره کاربرد هم شیطون دخترهای کردنِ یهوشب برای . 

گفت و خندید : 

_ آدنمی من کار به که شکر رو خدا پس . 

گفت تأکید با باربد : 

_ خودته کار راستِ اتفاقاً . 

گفت و کرد اشاره محفظه به بعد و : 

_ شنمی ترکیب هم با خاص هاینسبت به بیهوشی مواد اینجا . 

داد ادامه دیگر قسمتی به اشاره با و : 

_ میکسر یا بلندر گنمی بهش که این، با . 

 :پرسید

_ شه؟می چی بعدش ! 

 

 



------ 

* قلب نوار یکننده ثبت دستگاه: الکتروکاردیوگراف  
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داد توضیح باربد : 

_  از و شهمی تنظیم فشار رگوالتور، گنمی بهش که این با بعدش

شهمی خارج فلومتر گنمی بهش که قسمت این طریق . 

 کهدرحالی و برداشت را ماسک باربد، که کردمی نگاهش حرفبی

داد توضیح آورد،می صورتش سمت به : 

_  ... بیهوشیه، کیسِ صورتِ رو که آمبوبگی از آخر در و



 که لحنی با و بست را ایشه پلک باربد، هایصحبت میان

گفت کشیدشمی : 

_ شم...می بیهوش کمکم دارم کنممی فکر . 

 یک خندید،می کهدرحالی و برگرداند جایش سر را ماسک باربد

گفت و گذاشت کمرش پشت را دستش : 

_  هایدختر با کار یزمینه تو اصلیم تخصص من خب، خب

 .بیهوشه

خندید و کرد باز را هایشپلک از یکی : 

_  زیادی کنم،می که رو فکرش ندادی؛ انجام خوب رو کارت

 .هوشیارم

گفت وقتی بود کمرش روی هنوز باربد دست : 

_ الزمی اکسیژن. نیست تعریفی اوضاعت اما نکرده، اثر. درسته . 

 و چرخاندش بود، کمرش روی که دستی همان هدایت با بعد و

گفت و بگیرد قرار مقابلش که داد حرکتش طوری : 

_ بدم بهت مصنوعی تنفس ایدب . 



 صورتش بالفاصله، دید، شدن نزدیک حال در که را باربد صورت

گفت و گذاشت ناکام را باربد حرکت و چرخاند را : 

_ خوبم که بدم اطمینان بهت تونممی . 

گفت اما باربد : 

- هامشنیده نه کنم،می استناد هامدیده به من . 

 و ماند منتظر حرکتبی آمد، نزدیک باربد صورت که بار این

 را دستش بود، شدن تمام حال در فاصله که ایلحظه درست

گفت بلندی صدای با و داد قرار باربد و خودش صورت میان : 

- زدن رو تفریح زنگ .   

 خفیفی جیغ باربد، حرکت با اما داشت گرفتن فاصله قصد

 .کشید

 کرد، نگاهش ناباور وقتی و بود گرفته گاز را انگشتش باربد

نیدش : 

_ بودنه بد دختر سزای اینم . 



 اشاره انگشتش به خندیدن، حال در باربد و کرد نگاهش دلخور

گفت و کرد : 

_ کنم بوسش بده و باش خوبی دختر حاال . 

برد عقب را دستش : 

_ خوامنمی . 

 یک در و کرد طی را شده گرفته یفاصله بلند، قدمی با باربد

 با فقط کهدرحالی و برد بدنش  پشتِ به را دستش دو هر حرکت،

 بود، داشته نگه را دستش دو هر مچِ دست، یک انگشتان کمک

گفت و کرد خم صورتش سمت به را صورتش : 

_ شهنمی که اینطوری ! 

 حال در اتفاقِ لحظه یک برای کرد؛ نگاه باربد صورت به زدهبهت

 پیش شکل این به موقعیت نداشت انتظار. نکرد درک را وقوع

 طی اما باشد خودش رابطه این یکنندهایتهد خواستمی. برود

بود باربد اختیارِ در بسته کَت ناگهانی، حرکت یک .  



 هایشلب اما کند پنهان را اضطرابش زدن لبخند با کرد سعی

نداشتند آمدن کش قصد .  

آورد ترنزدیک را صورتش باربد : 

_  هم عواقبش فکر باید کنی،می شیطنت و اینجا آیمی وقتی

 .باشی

 چشم یک در اما کردمی نگاه باربد چشمان به مبهوت و اتم

 را کم یفاصله همان باربد سر. شد عوض چیز همه زدن، برهم

 یفاصله در مقابلش، قدرتمندِ مردِ هایلب بار، این و کرد طی

گرفتند قرار هایش،لب از متریمیلی چند : 

_  آزار فکر دیگه که کنم؛می تنبیه رو بازیگوشم شاگردهای من

نزنه سرشون به من اذیتِ و .  

 را متریمیلی چند یفاصله همان که بود جمله این گفتن از بعد و

 هیچ لحنش کهآن بدون گرفت، که فاصله و برد بین از هم

گفت باشد، کرده تغییری : 

_  کنن،می استفاده دارطعم هایرژلب از که هم شاگردهایی

دممی قرار اذیت و آزار مورد بیشتر . 



 فاصله و کرد رها را دستش دو هر مچ ناگهانی خیلی بعدش و

 .گرفت

 تا گذاشت عقب به قدم یک هایش،دست ناگهانی شدن رها با

 کردمی فوران باربد، هایچشم از شیطنت. کند حفظ را تعادلش

است کردن تفریح حال در شدت به گفتمی صورتش و .  

 بعد، رایب ذاشتشمی باید گرفت؛ نادیده را اشدرونی حال

 آرایشی، لوازم هایالیه و بودند شده دهنده آزار و داغ هایشلب

دادندمی پوشش را هایشگونه شدن سرخ . 

 با را هایش لب کردن پاک وسوسه و شد خیره باربد چشمان به

 وجودش در نفرت حس و برد بین از انگشتانش کردن خم

شد ورشعله . 
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 حالِ در و کرد تن به را شلوارکش زنگ، صدای شدنِ بلند با

 بهروز، تصویر دیدنِ با و رفت آیفون سمتِ به شرت،تی پوشیدنِ

کرد باز را در .  

 و جمع و پذیرایی سمت به رفتن با و گذاشت باز را ورودی در

آمد باال را طبقات هم بهروز ها،لباس کردنِ جور . 

پرسید نیامده بهروز و رفت سمتش به : 

_ پوشیدی؟ رو و پشت چرا رو لباست  



 بهروز کاملِ ورودِ از بعد را در بعد، و انداخت شرتشتی به نگاهی

 و فتر اتاقش به نشستن، به کردمی دعوتش کهدرحالی و بست

شنید و بهروز پیش برگشت شرتش،تی پوشیدن درست با : 

_ خبر؟ چه  

 با بود؛ شده تعبیه پذیرایی یگوشه که کوچکی بار سمتِ به رفت

 را اشعالقه مورد بطری دیگر دست با و لیوان دو دست یک

 گذاشت،می پذیرایی میز روی را هالیوان که همزمان و برداشت

داد جواب : 

_ چین به رسید بار . 

پرسید بهروز و کرد پر رو لیوان دو هر بعد و : 

_ خوره؟می جدید لیبلِ ! 

داد جواب نشستنش، با و برداشت را لیوان دو از یکی : 

_ ایران آدمی بعد و خورهمی چینی لیبلِ . 

 بود، لیوان روی نگاهش کهدرحالی و داد تکان سری بهروز

 :پرسید



_ شدی؟ بیدار خواب از تازه  

شنید و داد بهروز به مثبت جواب : 

_ اینجوری آریدرمی رو اتمعده پدر . 

گفت بهروز، صحبت به توجهبی : 

_  پنج_چهار بار،. کنی آماده رو فاکتورها که بیای زدم صدات

بیاد پیش مشکلی خوامنمی ایرانه دیگه روزِ . 

برداشت را لیوانش بهروز : 

_ کنممی آماده. نیست ایمسئله . 

داد ادامه : 

_ کن ریزوا هم رو ضیائی پول . 

 .باشه_

گفت و داد بهروز دست به را جدید یپرونده و شد بلند : 

_ اینجاست کاملش اطالعات . 



 و انداخت محتویاتش به گذرا نگاهی گرفت، را پرونده بهروز

 :گفت

_ نیست مشکلی . 

پرسید بهروز و کرد پر را بهروز یشده خالی لیوان : 

_ کجاست؟ باربد  

کرد اطالعیبی اظهارِ : 

_  دیگه و رفت ظهر هم دیروز. گرمه سرش حتماً .دونمنمی

 .برنگشت

خندید بهروز : 

_ بگیره تولد جشنِ خودش برای خوادمی خر نره . 

فرستاد باال را ابرویش تای یک : 

_ تولد؟ جشن  

داد توضیح بهروز : 



_  یه رو هفته وسط تعطیالت خوادمی جریانم، در که جایی تا

 خوادمی خودش ولق به. بگیره لواسان ویالی تو بزرگ مهمونی

باشه داشته رو دنیا سالگیِ سی تولدِ جشنِ ترینباشکوه . 

پرسید متعجب : 

 باشکوه؟_

خندید بهروز : 

_ مخالف جنس حضور نظرِ از ! 

گفت کوتاه و کرد پر را لیوانش : 

_ اینطور که ! 

 و بردمی لذت دنیا از شکلی این اش؛احمقانه کارهای و بود باربد

کرد شدنمی هم کاری .  

گفت ایمسخره لحن با خندید،می کهدرحالی وزبهر : 

_ بگیرم براش چی موندم ! 

کشید اششده بسته و بلند موهای به دستی بعدش و .  



گفت بهروز به رو و کرد عوض را بحث : 

_  عمان؛ برای دارم بلیت امشب. نیستم شنبهیک و شنبه

باشه چیز همه به حواست . 

پرسید بهروز : 

_ ری؟می تنها ! 

داد توضیح : 

_  که خصوصاً باشه؛ جمع حواست خیلی. هست هم نظری. نه

نیست و کردنه بازی خاله حالِ در اوصاف، این با هم باربد . 

گفت و داد اطمینانش بهروز : 

_ هست حواسم نیست؛ مشکلی .  

گفت بهروز و داد تکان سری : 

-  ایمساعده وام فوری درخواست تعمیرات نیروهای از یکی فقط

دممی جواب بهش شنبه تو با ماهنگیه از بعد گفتم داشت؛ . 

 :پرسید



_ کاری؟ چه برای! خواد؟می چقدری  

داد توضیح بهروز : 

_ ازدواج برای نوشته. تومن ده . 

پرسید متعجب لحن با و فرستاد باال را ابرویش تای یک : 

_ خوره؟ می دردش چه به تومن ده !  

خندید بهروز : 

-  تونهنمی هم تخت باهاش که گفتمی قطعاً بود، اینجا باربد اگه

 !بخره

گفت و کشید اشریخته بهم موهای به دستی : 

_ بده انجام خودت من، نبود تو بود کاری هر اوکیه؛ . 

گفت و کرد جمع را وسایلش بهروز : 

_ راحت خیالت . 

 :پرسید

- ری؟می کجا  



کرد اشاره پرونده به بهروز : 

-  سیمنر ترسممی. داره زیاد تعطیلی هفته این سام؛ سراغ رممی

نشه آماده سندها و . 

کرد نگاه بهروز شدنِ دور به و داد تکان سری ! 

 

 

******** 
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رسیدپ فرید و خورد هم را غذایش یلقمه آخرین : 

_ بریزم؟ نوشابه برات ! 

گفت و داد منفی جواب هایش،دست کردن پاک حال در : 

_ بود خوشمزه خیلی. مرسی. ندارم جا دیگه . 

پرسید میز کردنِ جمع حال در و گفت ی" جان نوش " فرید : 

_ کردی؟ کارچی رو اتنامهپایان ! 

داد جواب و کرد جمع را صورتش : 

_ هوا رو مونده . 

 کنارش، در و کرد کمک فرید به میز کردنِ جمع برای بعدش و

کشید آب را شده شسته هایظرف . 



 که شد فیلمی کردن آماده مشغول فرید برگشتند، که هال به

پرسید و ببینند بود قرار : 

_ شرکت؟ از خبر چه  

 کرد؛ نگاه بود تاپلپ با کار حال در که فرید صورت به دقیق

 را مالقاتشان جزئیات ابرن شود متوجه که بود آمده اینجا امروز

 موضوع، این از فرید نزدنِ حرف اما نه؛ یا کرده منتقل فرید به

اشاطالعی بی برای نبود موجهی دلیل . 

داد جواب ریخت،می پایین را هانازبالش کهدرحالی : 

_ کرده درگیر رو ذهنم خیلی چیزی یه . 

آمد باال مقابلش تاپِلپ از فرید سر : 

 !چی؟_

 ها،بالش از یکی کشیدنِ آغوش به حال در و زمین روی نشست

 :گفت

_  تقاضای جدیداً. شدم دقیق موضوع یه روی که وقتیه چند

 طرف یه از. شده زیاد تحریمن،  لیستِ تو که هاقطعه سرییک



 باال خیلی هاقطعه از سری یه قیمت جریانی، در که همونطور هم

 .رفته

گفت سوالی و گذاشت کنار را تاپلپ فرید : 

_ ؟...بخ ! 

گفت نهایتاً و کرد فکر ایلحظه چند : 

_  رو شده تحریم هایقطعه. نیست درست وسط این چیزی یه

 توننمی مگه قدرچه دونمنمی من و فروشنمی سابق مثل دارن

 من گذشته، اون از و باشند؟ داشته قطعات این از انبار تو قبل از

 و ترلکنماژول مثل هاییقطعه کردم؛ چک رو بازار قیمت

 با داره شرکت اما داشتند؛ وحشتناک قیمت افزایش یه ماسفت،

 که شده باعث همین و فروشتشونمی معمولی قیمتِ افزایش یه

بره باال خیلی تقاضا . 

داد ادامه کرد،می نگاهش دقت با فرید : 

_ شونهکاسه نیم زیر ایکاسه یه که روشنه برام روز مثل . 

شکست را سکوتش فرید : 



_  تو که باشه اینطور اگر. نیست بعید هاآدم این از کاری هیچ

زننمی دور رو قانون روشی یه به دارن گی،می . 

کرد تأیید را فرید صحبت : 

_  لیست منتظرم. قضیه این رو شممی دقیق دارم. درسته

 فعلی هایقیمت با و بگیرم بهروز از رو جدید هایقیمت

 اون و ربیادد آب از درست دارم که شکی اگر. بدم تطبیقش

بدم انجام کارهایی یه تونممی بیفته، اتفاق سرمه تو که چیزی . 

پرسید بعد و کرد تشویقش و تأیید فرید : 

_ چطوره؟ باربد با اترابطه  

 مرد این از که تصویری شد؛ جمع صورتش باربد، اسم شنیدن با

 این با. بود عیار تمام وحشیِ یک بود، گرفته شکل ذهنش در

گفت حال : 

_  نظر به نیست؛ ایعاطفه مدل هیچ اهل. شهمی هم بهتر. هخوب

 در فقط. باشه برادرش داره، دوست دنیا تو که کسی تنها رسهمی

داره شنویحرف ازش و آدمی کوتاه که اونه مقابل .  



شکستش خودش بعد، و کرد سکوت : 

- بردن لذت برای شده آفریده نظرش از . 

کرد روشن را تلویزیون فرید .  

داد ادامه و شد خیره تلویزیون بزرگِ یصفحه به : 

_  کنم کاری و کنم ادب رو آدم این که شدم آفریده هم من اما

 با و بیاد بیرون ره،می داره که راهی از خودش پای با خودش که

خواممی من که راهی تو بذاره قدم میل کمال . 

کرد خندیتک فرید : 

_ شیمی ترسناک داری . 

گفت ترتفاوتبی و کرد نگاه فرید به تفاوتبی : 

_  وگرنه باشی؛ ترسناک باید بیاد، راه باهات دنیا اینکه برای

برداری قدم از قدم تونینمی حتی . 

کردمی نگاهش شده ریز هاییچشم با فرید . 

گرفت فرید نگاه از را نگاهش .  



 شده،حساب ینقشه یک باید و بود دعوت باربد تولد به شنبهسه

ریختمی داشت شپی در که روزی برای .  

بود پژوهان باربد کردنِ رام اول، هدف . 

 کرد شروع ذهنش و پخش حالِ در فیلمِ به شد خیره حواسبی

دادن ایده به . 

******* 
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پژوهان باربد بزرگِ مهمانیِ بود آمده . 

 کردن صحبت به مشغول که پسری و دختر کنار ایکاناپه روی

بود نشسته بودند، . 

 همان جز به. چرخاند ویال بزرگِ سالنِ در را نگاهش کالفگی با

 جمعِ در را دیگری کسِ هیچ یاسی، البته و شرکت اعضای

شناختنمی امشب، . 

 حالِ در و کرد نزدیک هایشلب به را اشاسموتی ندِبل لیوانِ

درآمد گردش به سالن در مجدداً نگاهش نوشیدنش، .  

 و داده تشکیل اینفره چهار جمع دیگر، زوجی با یاسی و سام

بودند خندیدن و گووگفت مشغول ترطرفآن کمی . 

بود دیده ورودش بدو در فقط را باربد .  



 گربم،بچه امشب " بود شنیده انشزب از و گفته تبریک و سالم

 گرمِ سرش حاال، همین تا جمله، همان از بعد و " شده پلنگبچه

 سراغ حتی و بودند کرده اشاحاطه که بود دخترهایی

 هم را بود شده پلنگبچه خودش یگفته به که ایگربهبچه

بود نگرفته . 

 داپی هم را یکی این اما چرخاند؛ چشم بهروز کردنِ پیدا برای

 دیده پژوهان هومن با صحبت حال در پیش، ساعتِ نیم. نکرد

 سالن در هاپژوهان از کدامهیچ از خبری حاضر حال در اما بودش

 .نبود

 و کرد رها بود نزدیکش که میزهایی از یکی روی را لیوانش

 رنگش، مشکی کوتاهِ لباسِ کشیدن پایین با کهدرحالی بعدش،

 که ویال پشتیِ حیاط سمت به د،پوشانمی را هایشران برهنگی

کرد حرکت باشد، آنجا اصلی تجمع رسیدمی نظر به . 

بودند جاآن پژوهان سه هر بود؛ درست حدسش . 



 گرد هایصندلی روی که جمعیتی سمت به شد کشیده نگاهش

 به مشغول رسیدمی نظر به و بودند نشسته شده، چیده گرد تا

هستند کردن بازی . 

 و بیست جمعیتِ این بازیِ از سر اما کرد ننگاهشا ایلحظه چند

درنیاورد بودند، داخلش هم بهروز و باربد که نفره ایخرده . 

 که سمتی به را خودش و کرد حرکت استخر کنار از احتیاط با

کشاند داشت، مدعوین حضور نظر از بیشتری تراکم . 

 پشت آزادِ فضای قسمتِ ترین ایگوشه در پژوهان هومن

 بدون صورتِ از را نگاهش. بود نشسته تنهایی به ساختمان،

بود انگشتانش میان که داد لیوانی به و گرفت احساسش، . 

 اما کند تصور سیگارش و لیوان بدون را مرد این کرد سعی

 مرد این وجود از ناپذیرجدایی بخش سیگار، و الکل نبود؛ شدنی

بودند شده . 

 فضا تمام به خوبی دیدِ که حصیری هایصندلی از یکی روی

نشست داشت، . 



 قدری به پژوهان باربد بود؛ فایدهبی رسماً مهمانی این به آمدنش

 شدنمی هم لحظه یک برای که بود اطرافیان توجه در غرق

رفت نزدیکش . 

 و خندیدمی بلند بلند کرد، پیدایش کنندهبازی جمعِ میانِ

نبودند واضح فاصله این از که گفتمی جمالتی . 

 باربد روی از را توجهش ها،کنندهبازی از یکی شدنِ بلند با

 در زد شیرجه شدن بلند از بعد که داد پسری به و برداشت

آزرد را گوشش بود، شده بلند که فریادی و جیغ صدای. استخر . 

 را پژوهان هومنِ از تصویری دوباره، و جمعیت از برگرداند رو

داشت هایشچشم مقابل .  

کرد جلب را توجهش نشستنش تنها .  

 حضور بار این بود، همراهش باربد یخانه مهمانیِ در که نامی اِال

گذاشت؟ تنها را پژوهان هومن مثلِ مردی شدمی مگر. نداشت  

 که کرد فکر عللی به و کرد تصور اِال جای به را خودش ناخواسته

کند توجیه را نیامدنش . 



 ینا و بیاورد بیرون دستیکیف از را اشگوشی خواستمی دلش

کند ثبت عکس، چند گرفتنِ با را پژوهان هومن از لحظه . 

 پای که ایپوشیده شلوار و کت مردِ تصویر بود؛ نظیریبی تصویر

 یک با را لیوان و سیگار و بود انداخته چپ پای روی را راست

کردمی جاجابه هایش،لب و راست زانوی فاصلِ حد در دست، . 

 نگاه بودند، شده رها یت،فعال بدون که چپش دست انگشتانِ به

 یا حلقه مدل هیچ و بودند برجسته دستش هایرگ. کرد

کردنمی خودنمایی انگشتانش روی انگشتری . 

 مرد این به همیشه که توجهی علتِ کرد،می نگاهش که خوب

 شخصیتِ یکنندهتداعی پژوهان، هومن فهمید؛می را داشت

بود انگلیسی سریالی در اشموردعالقه . 

آمد وجد سرِ بود، کرده که شفیک از ! 
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 صورت استایلش، و قد حتی کشیدنش، سیگار نگاهش، حالت

 کرکتر همان یکنندهتداعی همه و همه دارش،زاویه و استخوانی

 !بودند

 از دست بود، نشسته رویشروبه که مردی نگاهِ ینیِسنگ با

کشید اکتشاف . 

 خدا. کردمی نگاهش زدن، پلک بدون و خیره بزرگ، پژوهانِ

دارد قرار وضعیت این در کِی از دانستمی . 

 فرق اما هایشچشم کرد؛ نگاه صورتش به ثانیه چند برای

زهردار و نافذ سیاه، بودند؛ سیاه هایشچشم داشتند؛ . 

 به کرد شروع و کف مصنوعیِ هایچمن روی داد سُر را گاهشن

 اطالعاتش تمام که داشت تأسف جای خودش؛ کردن سرزنش



 در که سیگارهایی تعداد به شدمی ختم پژوهان، این درمورد

 سریالِ بازیگر به شباهتش وجه کردنِ پیدا و کردمی دود ساعت

 داشت، بزرگ پژوهانِ درمورد که هم سوالی ته. اشموردعالقه

بود اِال نیامدنِ علتِ فهمیدنِ ! 

 پرت حواسش بازی، حالِ در جمعیتِ صدای مجددِ شدنِ بلند با

داد خندید،می زدههیجان که باربدی به را نگاهش شد؛ . 

 خودش به نسبت بهتری احساس پژوهان، یکی این با مواجهه در

 کوچک، پژوهانِ قبالِ در هایشخواسته و هاهدف داشت؛

کردمی گیجش بزرگ پژوهانِ اما بود صمشخ ! 

 !نگار_

 ادامه باربد و کرد نگاهش هوشیار باربد، زبان از نامش شنیدن با

 :داد

_ بازی بیا ! 

 شاننشستن با که جمعیتی سمت به و شد بلند جایش از

رفت بودند، داده تشکیل بزرگ ایدایره . 



 به و شود جاجابه صندلی یک که خواست اشکناری پسرِ از باربد

بنشیند کنارش که داد اشاره نگار . 

 محضِ به و رساند شدهخالی صندلیِ به را خودش بلند، قدمی با

پرسید باربد نشستنش، : 

_ بودی؟ کجا ! 

گفت جوابش در ساختگی دلخوریِ با : 

_ بودم همینجا ! 

گفت و کشید را لپش باربد : 

_  اینجا مونثِ هایجنس تمام آمارِ من. نبودی اینجا. نگو دروغ

دارم رو . 

گفت تفاوتیبی با : 

_ کنم افتخار بهت تواناییت این بابت تونمنمی که ببخشید ! 

 هر حواس جمعیت، یشده بلند صدای اما خندید صدا با باربد

کرد پرت را دوشان . 



 حالِ در که زد حدس بود، چرخیدن حال در که ایبطری دیدن با

 هر سمت به هک بطری سرِ اما باشند حقیقت یا جرات کردنِ بازی

 لیوان از پر میز طرف به و شدمی بلند گرفت،می قرار کسی

 سر را محتوایش نفس یک و داشتبرمی را یکی رفت؛می

کشیدمی . 

افتادمی اتفاق همین بار، هر و چرخید بطری بار چندین . 

 که بهروز که بپرسد باربد از را بازی قوانین داشت تصمیم

گفت عصبی لحنی با بود، تهنشس ترطرفآن صندلی، شش_پنج : 

_ باشین داشته جرأت هم یکم . 

 که دختری سمتِ به سرش بار این و شد چرخانده مجدداً بطری

 قرار بود، پوشیده موهایش رنگ به دقیقاً آلبالویی، پیراهنی

گفت و شد بلند جایش از دختر. گرفت : 

 .جرأت_

گفت خندیدن میان که بود دیگر دختری سمتِ به بطری انتهای : 

_ کن باز رو کامی پیراهنِ هایدکمه تمام و برو . 



 که نگاهش مقصد به و چرخید آلبالویی دخترِ سرِ با همراه سرش

 باشد، برده نام کامیِ همان رفتمی احتمال و بود جوانی پسر

شد خیره . 

 نظر به و بود ایستاده حیاط انتهاییِ هایدرخت کنار در پسر

باشد همراهش تلفن با کردن صحبت حال در که رسیدمی . 

 وجود با که هاییقدم با و زد دور را دایره آلبالویی دختر

 به شدند،می برداشته راحتی به اشسانتی پانزده بلندهایپاشنه

 حرفی هیچ بدون و گرفت قرار رویشروبه رفت؛ پسر سمت

پیراهنش هایدکمه کردنِ باز به کرد شروع . 

 در که هاییدست با و بود داده فاصله گوشش از را گوشی پسر

کردمی نگاه هایشدکمه شدن باز به واج و هاج بودند، مانده هوا . 

 جمعِ به دویدن حال در شد، تمام کارش که آلبالویی دختر

کشیدند هورا برایش همگی و برگشت کنندهبازی . 
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 و پسر از را نگاهش پایش روی باربد انگشتان گرفتن قرار با

گرفت اششده باز هایدکمه . 

 داشتند، پوستش با که دمایی تضاد و بودند سرد باربد انگشتان

دادمی آزارش . 

گفت گوشش کنار و آمد نزدیک باربد سرِ : 

_ امشب شدی خوشگل خیلی . 

 از را کوتاهش موهای و داشت مرتبی یشرته کرد؛ نگاهش خیره

بود بسته و کرده جمع باال .  

گفت تعریفش جوابِ در : 

_ خوشگله نداری، اطرافت و دور تو کم امشب که چیزی ! 



خندید باربد : 

_ آدنمی بهت حسودی . 

 بار این بطری، سرِ داد؛ بازی به را حواسش و چرخاند را رویش

 میز سمت به و شد ندبل که دختری. بود دیگر دختری متوجه

 سر را محتوایش نفس یک و برداشت را هالیوان از یکی رفت؛

. شد چرخانده دوباره بطری و نشست جایش سر برگشت و کشید

 کرده تبدیل الکل یا جرأت به رسماً را حقیقت یا جرأت بازی

 .بودند

گرفت هدف را بهروز بار این بطری سر . 

گفت قاطعانه بهروز : 

 .جرأت_

گفت کرد،می تعیین حکم برایش باید که کسی : 

_  جواب سوألم به داری جرأت اگه اما خوامنمی ازت کاری من

گرایی؟جنسهم تو گنمی که راسته بده؛  



 بعدش و شد خیره بود پرسیده را سوأل این که کسی به مبهوت

بهروز به . 

 نگذاشته بهروز صورت اجزای در تأثیری هیچ شده مطرح سوال

 جواب بود، پرسیده را سوأل این که دختری به تفاوتبی و بود

 :داد

_ . کشهنمی طول بیشتر دقیقه بیست سوألت جواب به رسیدن

 مشکلی اصالً من سوألتی، جواب دونستن مشتاق خیلی اگر

کنم تفهیمش بهت عملی که ندارم . 

 و ندیده امشب که چیزهایی چه. شد بلند جمع یخنده صدای

بود نشنیده . 

 که دختری سمت به سرش بار، این و رخیدچ و چرخید بطری

 باربد به رو طنازی با دختر. گرفت قرار بود، نشسته باربد مقابل

 :گفت

_ جرأت کنی؛ تعیین حکم برام قراره تو چون ! 

گفت و کرد بدجنسی هم باربد : 



_  نتیجه تا و ببوس رو بهروز و برو ابهامات، از سری یه رفع برای

بده ادامه کارت به بشه، روشن همه برای ! 

 در که بود پیدا هایشانچهره از کشیدند؛ جیغ هیجان سر از همه

هستند عمرشان بازی ترینکنندهسرگرم انجام حال . 

 اسم دلخوری با بود، کرده تعیین را حکم برایش باربد که دختری

 انداخت، باال ایشانه تفاوتبی کهدرحالی باربد و کشید را باربد

 :گفت

 !بدو_

شد پذیرایش میلِ کمال با بهروز، و رفت بهروز متس به دختر . 

 به و گرفت دختر و بهروز از چشم بود شده حبس که نفسی با

 ناباور. بود خودش اشبعدی قربانی که ایبطری. شد خیره بطری

گفت باربد و جهتش به کرد نگاه : 

_ یا جرأت کن؛ انتخاب سریع...بهبه ...  



 فرستادنشمی اگر بود مرگ دخو نشنید؛ را باربد یجمله مابقی

 و کس هر بوسیدن یا غریبه مردی هایدکمه کردن باز پی

بود جمع این در که ناکسی . 

 جایش از و کرد نگاه میز روی خالی و پر هایلیوان به بدبختی با

 محتوای به کهدرحالی. برداشت را یکی مردد و شد بلند

 و شده امانج عمل در گذاشت را خودش کرد،می نگاه رنگشبی

نوشیدنش به کرد شروع .  

 قفسه میانِ در جایی تا و گرفت راه دهانش از سوزش و تلخی

 و فشرد انگشتانش میان محکم را لیوان. کرد پیدا ادامه اشسینه

گفت ناخواسته بود، شده جمع که صورتی با : 

 .اَه_

انداخت خنده به را بقیه واکنشش . 

 که گفت چیزی شاندش،نمی کهدرحالی و کشید را دستش باربد

نشد متوجهش . 

 حالی با. دادمی آزارش گوارشی، دستگاه باالیی قسمت سوزش 

کرد نگاه بازی یادامه به بد . 



 بهروز و ایستاد سال و سن کم پسر سمتِ به بار این بطری سر

 :گفت

_ بکشه سر لیوان دخترها مثل باید یاسر . 

 را لیوانش محتوای کهدرحالی و کرد نثارش فحشی اما یاسر

 سر و برگشت نوشید،می گوارا آبی از جرعه چند مثل درست

گفت باربد و نشست جایش : 

_  نیار خودت با رو دخترتدوست یا بپوش دامن یا بعد به این از

کنی مستسگ بشی ناچار ترسش از که .  

 راه دنبال. است آمدن باال حال در اشمعده محتوای کردمی حس

 سر اما بگیرد فاصله کننده،بازی معیتج از که گشتمی دررویی

 انزجار با و ناخواسته گرفت، قرار سمتش به مجدداً که بطری

 :گفت

_ خورمنمی دیگه ! 
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 ناچار فقط اگر و نداشت عادت هانوشیدنی مدل این به اشمعده

 را سالمتش توانستنمی شد،می دیگر شاتِ یک نوشیدن به

کند تضمین .  

 تعیین حکم برایش باید و بود نشسته روبرویش که دختری

گفت کرد،می : 

_ داری جرأت چقدر ببینیم بریم. افتضاحی که نوشیدن تو . 

 دهد، نجاتش وضعیت این از شاید تا دوخت باربد به را نگاهش

کردند ناامیدش باربد شیطنتِ پر هایچشم اما .  

شد جمع حواسش دختر صدای با : 

_  ازش و ببوس رو نشسته تنها که جنتلمنی آقای اون و برو

بدی انجام براش کاری چه داره دوست که بپرس ! 



 یاشاره انگشت جهت بود، نشسته ابروهایش میان که اخمی با

 حالِ در که هانپژو هومن صورتِ دیدنِ با و کرد دنبال را دختر

پرسید ناباور و متعجب بود، شانکردن نگاه : 

 !چی؟_

 و مصرتر بقیه از باربد اما کند؛ منعش باربد داشت انتظار

بود ترزدههیجان . 

 از مردد و کرد نگاه پژوهان هومن نافذِ چشمان به و چرخید

. کردندمی نگاه را حرکاتش سکوت، در همگی. شد بلند جایش

بود شده ریخته وجودش به ایدهندهآزار و عجیب هیجانِ .  

 و داشت فاصله پژوهان با قدمی هشت_هفت شد؛ خارج دایره از

کرد طی سختی به هم را همین .  

 به پژوهان بود، شدن نزدیک حال در که مدتی تمام در

کردمی نگاه هایشکفش . 

 هر تا کرد نگاهش ایلحظه چند شد؛ متوقف اشقدمی یک

 هیچ پژوهان، هومنِ اما کند منصرفش ندببی که واکنشی

بود نداده نشان واکنشی .  



کرد خم را سرش جمعیت صدای شدنِ بلند با . 

 با که مردی تفاوتیبی اما بود پژوهان صورت کنار صورتش

 هیچ انگار که بود طوری بود، شده خم کنارش فاصله کمترین

ندارد حضورش به توجهی .  

 چسباند را هایشلب بعدش، و بست ایلحظه برای را هایشپلک

 کند، وارد فشاری هیچ کهآن بدونِ و اششده شیو یگونه به

کرد جدایشان .  

 شده تحریک شدتبه اشبویایی هایگیرنده گرفت، که فاصله

  .بودند

 مرد این از را واکنشی هر انتظار و برداشت عقب به قدم یک

شنید که ایجمله اِال داشت : 

_ بود عمرم تمام یبوسه بدترین . 

 این برای جوابی کرد سعی و کرد نگاهش شده ریز هاییچشم با

گفت آخر دست و کند پیدا حرف : 

_ کنممی عمل خوب بوسیدن، تو که ندارم ادعایی هم من . 



 سر از را بازی هایشبازیهم که گفتمی شده، بلند صدای و سر

 ژوهان،پ یجمله اما دادن انصراف برای بود خوبی زمان. اندگرفته

کردمی القا را افتادن چاه به و آمدن در چاله از : 

_ گهمی ایدیگه چیز که شواهد ! 

شد ترپررنگ ابروهایش میان اخم : 

_ شواهدی؟ چه شواهد؟  

گفت تفاوتبی پژوهان : 

_ رسیدنمی نظر به بد معاونت اتاق تو عملکردتون . 

 و کند پردازش را حرفش درستی به تا کرد سکوت لحظه چند

گفت عصبی برد، اشاصلی منظور به پی وقتی : 

_  ساعته چهار و بیست که هستین بیکار قدراون دونستمنمی

کنیدمی چک رو برادرتون اتاق دوربین .  

داد جواب خیالبی پژوهان : 

_ کنهنمی ایجاد قضیه اصل در تغییری من، نبودن یا بودن بیکار ! 



 جیبش در را چپش دستِ و ایستاد و شد بلند که مردی به

. گرفتمی را تمرکزش و سوختمی اشمعده. کرد نگاه سراند،

 ایلحظه درست اما بگذرد پژوهان کنار از را بار این داشت قصد

 متوقفش و گرفت را بازویش پژوهان داشت، گذشتن قصد که

  !کرد

 گوشش کنار پژوهان، هومنِ و سمتش به چرخاند سر متعجب

 :پرسید

  کجا؟-

شنید و کرد نگاهش سوألی : 

- داشت هم دیگه بخش یه شد، محول بهت که کاری !  

داد ادامه پژوهان و شدند گرد هایشچشم : 

- بدی انجام برام تونیمی کاری چه که بپرسی ازم باید !  

کرد نگاهش واج و هاج . 

-  بهت خودم نیست؛ پرسیدن به لزومی کنم؛می راحت رو کارت

گممی ! 



نیدش وقتی نداشت ذهنش در ایایده هیچ : 

- برگرد من با ! 

کجا؟ گشت؟برمی او با  

گرفت جواب نپرسیده، را سوألش : 

- خونه رسونمتمی ! 

 

 

******** 
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یکم و پنجاه فصل  

 

 

 

 

 

 راهی و باشد نشسته پژوهان هومن ماشینِ در که شدنمی باورش

برگردد همراهش را بود کرده طی زحمت با پیش ساعتِ دو که . 

 شده شوکه " برگرد من با " بود شنیده مرد این زبان از که اولش

 گفته مصرانه پژوهان وقتی اما بود، نداده اهمیتی بعدش و بود

 که آن جز نداشت راهی است منتظرش ماشین در که بود

 آخر یلحظه. کند ترک را باربد مهمانی و بپوشد را هایشلباس

 بود؛ کرده نگاه هاکنندهبازی یشدهکوچک جمع به و برگشته

بود شده زنبهم دل رسماً بازی و بودند مست شاناکثریت . 



 کند، فکر بزرگ پژوهانِ پیشنهادِ به خواستمی خوب اگر

 در ماندن از حداقل نبرگشت بود؛ نگرفته هم بدی پیشنهادِ

بود بهتر باربد نحس مهمانی . 

_ فر؟ادیب خانم کنینمی فکر چی به  

 داشت پژوهان هومن از که رخینیم سمتِ به چرخاند را صورتش

داد جواب و : 

_  بیرون مهمونی اون از رو من داشتین اصرار چرا اینکه به

 .بکشید

داد جواب تفاوتشبی لحنِ با پژوهان : 

_  خوش بهتون داشت انگار که زنیدمی حرف جوری یه

گذشتمی . 

گفت بعدش و کرد جمع را هایشلب : 

_ گذشتنمی هم بد . 

نداد جوابی دیگر پژوهان . 



 سامان و سر افکارش به بتواند که شد باعث شده ایجاد سکوت

 اما نشود دقیق اشخانه آدرسِ روی پژوهان که بود امیدوار. دهد

 بود حساب همین روی و گرفتمی نظر در را جوانب یهمه باید

 تایپ فلور برای و کشید بیرون اشدستی کیفِ از را گوشی که

ای؟خونه " کرد  " 

 روبهرو به جدیت با که کرد نگاه پژوهان سمتِ به چشمی زیر

بود شده خیره .  

 با ماشین و خلوت، جاده. نیامد فلور از جوابی ماند منتظر چه هر

بود نکرد حرکت حالِ در زیاد سرعتِ .  

 اما کرد نگاه صفحه به باشد، فلور کهآن امید به لرزید؛ اشگوشی

 کردنش باز بدون پیام، یفرستنده عنوان به فرید نام دیدنِ با

برگرداند کیف به را گوشی . 

 واکنش هیچ سکوت، جز اما بزند حرفی پژوهان داشت انتظار

بود ندیده مرد این از دیگری . 

پرسید و سمتش به چرخید : 

_ بودین؟ تنها امروز چرا ! 



 در و انداخت صورتش به نگاهینیم چرخید؛ ایثانیه برای پژوهان

گفت جوابش : 

_ مسافرت رفته اِال . 

 جوابی مدل هر داشت انتظار کرد؛ تعجب بود گرفته که جوابی از

یکی این اِلّا بگیرد ! 

 بود اشزندگی در که زنی از پژوهان زدنِ حرف مستقیم و واضح

 فقط و فقط زن، این نبودنِ دلیل به اشتنهایی علت کردنِ ذکر و

 اخالقیات، نظر از حداقل پژوهان، هومنِ بود؛ چیزی یک گویای

داشت برادرش به نسبت بهتری عملکرد . 

 روی خوردند سُر هایشچشم و کرد نگاه رخشنیم به مجدداً

 تا که دانستمی و بود شده ثابت که هاییلب اش؛بسته هایلب

گیرندنمی فاصله هم از نکند، وادارشان خصمش هدفی . 

 جز هدفی پژوهان که بردمی پی بیشتر رفتندمی پیش چه هر

نداشته بود، گفته خودش که ایخانه به رساندن همان .  

 هیچ شناختش یزمینه در که مردی از کرد،می تعجب مرد این از

شدنمی حاصل پیشرفتی .  



 ترافیکی شدند؛ شتناکیوح ترافیک درگیر رسیدند، که شهر به

 جریان جاده در که سرعتی آن با زندگی دادنمی اجازه که

بود شده متوقف رسماً ماشین. باشد داشته جریان داشت، .  

فرستاد پایین را خودش سمتِ یشیشه پژوهان .  

 بار این و لرزید مجدداً اشگوشی که بود کردنش تماشا حالِ در

داشت شاصفحه روی را فلور پیامِ جوابِ . 

. سالم "  خواند و کرد بازش کند، رفتار غیرطبیعی کهآن بدون

  " آره

بود سیگارش کردنِ روشن به مشغول پژوهان . 

نوشت احتیاط با فلور، پیامِ جواب در : 

_ خونتون آممی . 

داد جواب فلور : 

 !کی؟_

 در مجدداً و فرستاد کیفش داخل را گوشی و نداد دیگری توضیح

 قرار پژوهان، سمتِ به بود چرخیده که شاقبلی وضعیت همان



 یشیشه روی که کرد نگاه چپی دست ساعد به بار، این و گرفت

 بیرون را سیگار هایشانگشت و بود شده داده تکیه رفته پایین

بودند داشته نگه ماشین از .  

 مغز با دیگر و رفتند هایشلب سمت به فیلتر با همزمان نگاهش

گفت وقتی کرد،نمی فکر نگار : 

 !تامی_
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 درگیر ذهنش دوباره که آذینی. بود گفته آذین خودِ را اسم این

بود شده مرد این .  



پرسید سوالی لحنی با پژوهان : 

 تامی؟-

داد توضیح کرد، می خودنمایی داشت آذینش ورژن : 

- انگلیسی سریال یه اولِ نقش ! 

کردمی نگاهش ابرو، یرفته باال تای یک با پژوهان . 

داد ادامه : 

-  باید چطور دونمنمی کردنتون، نگاه طرز زدنتون، حرف مدل

 رفتارهای یاد رو من هم کشیدنتون سیگار حتی اما کنم توصیف

اندازهمی شخصیت اون . 

 تمایل و عالقه که نبود بحثی احتماال د؛بو کرده سکوت پژوهان

باشد داشته بردنش پیش به . 

 به وجودش آذین دوباره شد، دارادامه که اشکناری مرد سکوت

آمد حرف : 

_  عالقمند کشیدن سیگار به که بود سریال این دیدن از بعد من

 یه تا. بدم انجام رو کار این بهش شبیه کردم سعی خیلی. شدم



 رفتیممی خوابیدندمی بقیه وقتی برادرم با راههم طوالنی، مدت

اما کشیدیممی سیگار و بالکن تو ... 

 خودش زندگیِ از داشت کهاین از تعجب. تعجب و کرد سکوت

 لحن کهاین از تعجب. نبود متوجهش و زدمی حرف مرد این برای

زدمی حرف آذین زبان به و گذاشته کنار را نگار . 

_ چی؟ اما  

 مهار را ذهنش یافسارگسیخته آذینِ کرد عیس و کرد نگاهش

گفت جواب در و کند : 

- افتاد سرم از کمکم نتونستم؛ وقتهیچ .  

 نیمه به سیگار پژوهان، هومن و شد متوقف دوباره ماشین

 فضای از کهدرحالی و داد راست دست انگشتان به را اشرسیده

گفت کرد،می ردش بینشان : 

 !بکش_

 که سیگاری و پژوهان استخوانی و کشیده انگشتان به مردد

 به را دستش و کرد نگاه بود، شدن خاکستر حال در بینشان



 از را سیگار اش،خورده الک و ظریف انگشتان و آورد باال آرامی

کشید بیرون بودند، سمتش به که انگشتانی میان .  

 و برد جلو بود، شده باز راه که قسمتی تا را ماشین ابتدا پژوهان

هایشلب به شد خیره و یدچرخ بعد، . 

 ها،لب بین و آوردند باال را سیگار آشکاری، تردیدِ با انگشتانش

  .گذاشتنش

 و زد پک سیگارش به وقتی داشتبرنمی پژوهان هومنِ از چشم

 را اشسینه و سر عضالت اش،هوایی هایراه به دود یافتنِ راه با

 هایشلب بعد و داد قورت را دود. نیفتد سرفه به تا کرد منقبض

هایشریه برای فرستاد اکسیژن و کرد باز را .  

کردمی نگاهش چنانهم پژوهان .  

نداشت مرد این یخیره نگاهِ برای ایایده .  

 سیگاری ترینسنگین دهد، تشخیص را سیگار مارکِ کرد سعی

بود کشیده حال به تا که بود ! 



 فیلتر از ار نیکوتین ترجان کم کرد؛ عمل بهتر دوم، پُک در 

فرستادش پایین ترراحت و کشید بیرون . 

 رفت حواسش و داد حرکت را ماشین پژوهان بود؛ شده باز راه

خیابان پی .  

بود بهتر اوضاع کردنمی که نگاهش . 

 برش بعدش و تکاند را سیگار خاکستر و فرستاد پایین را شیشه

کرد خاموشش گرفتنش، با پژوهان و صاحبش به گرداند . 

 چند. کرد پرت را هردوشان حواس بود، داده رخ که تصادفی

 خیابان طورآن ایزنجیره تصادف و بودند زده دیگر بهم ماشین

بود آورده بند را . 

_ برم؟ باید کجا ! 

 کرد سعی و گرفت بود تصادف مبدأ که ی 206 از را نگاهش

بگوید را فلور یخانه آدرسِ کردن، مکث بدونِ .  



 بعد، ساعتِ نیم و داد ادامه مسیرش به حرفی هیچ بی پژوهان

 و داشت نگه را ماشین بود، گرفته آدرس که خیابانی داخل

 :پرسید

_ جاست؟ همین ! 

داد جواب و انداخت نگاهی خلوت خیابانِ به : 

 !بله_

 یخانه به نزدیک جایی بود، نوشته اطالعات فرمِ در که آدرسی

بود نداده پرت آدرس که بود کرده را اینجایش فکر و بود فلور .  

 داخلش فلور پدری یخانه که ساختمانی که بود این اشخوبی

 یکوچه در البته و بود واحد پر و شلوغ زیادی داشت، قرار

داشت قرار هم تریشلوغ . 

پرسید پژوهان : 

_ کوچه؟ داخلِ بیام الزمه ! 

 هومن صورتِ به کردن نگاه صرف را ایثانیه چند وجودش آذینِ

گفت مخصوصش لحن همان با نگار ورژن ،بعدش و کرد پژوهان : 



_  اگر اما. نیست الزم نه، که رسوندنم برای! کردین لطف خیلی

چرا باشین، داشته قهوه صرف به تمایل ! 

رد را درخواستش نه و کرد تشکر نه. نداد جوابی پژوهان . 

گفت لب زیر و شد پیاده خواسته خدا از : 

_ بخیر شب . 

* 
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_ هشتم امام یا ! 

پرسید و شد خیره فلور یمانده باز دهان به : 

_ داخل؟ بیام تا طرف اون ریمی ! 

گفت باراین و نکرد کفایت قبلی تعجبِ ابرازِ به فلور : 

_ آذین؟ شدی شکلی این چرا. خدا خودِ یا ! 

 عقب به کهدرحالی و فلور یشانه روی گذاشت را دستش کالفه،

گفت داد،می هولش : 

_ کن پیچم سوال بعد بیام؛ بذار . 

 مدام اششده درشت هایچشم و متعجب هنوز فلور یچهره

چرخیدندمی دوستش ظاهر و صورت روی . 



پرسید آرامی به : 

_ هستن؟ خونه اتباب و مامان ! 

داد جواب صورتش از برداشتن چشم بدونِ فلور : 

_ هست فرزاد فقط. شهریار رفتن. نه . 

پرسید قبل از ترآرام و کرد پذیرایی به ایاشاره : 

 !اینجاست؟_

گفت و کشید را دستش فلور : 

_ آدنمی بیرون نگیره هم شاشش تا خودشه؛ اتاقِ تو . 

 روپوش شد، بسته در وقتی و رفت اتاقش به فلور با همراه

کرد ترخیره را فلور نگاه و کشید بیرون تنش از را بلندش . 

شنید و تخت یلبه نشست : 

_ بودی؟ کجا  

گفت تفاوتبی : 

 .مهمونی_



 چند موهای به دستی. رفت ساعت سمتِ به ناخواسته فلور نگاه

گفت و کشید رنگش : 

 !آها_

 جوابِ و دکر علم قد کنجکاویش دوباره نکشیده، ثانیه به اما

پرسید را بعدی نگرفته، را قبلی سوال .  

گفت فلور، هایپرحرفی جوابِ در : 

_  جواب بعدش. بده من به ساده شلوار و بلوز یه و شو بلند

بهت دممی . 

نداشت بر سرش از دست اما فلور : 

_  پیام که موقع همون از اصالً. نشناختم دیدمت، اول یلحظه

 دیدمت وقتی اما خبریه یه دمفهمی اینجا، آیمی گفتی و دادی

شدم شوکه . 

 توجیه برای مناسب شرایط اما باشد شوکه که فلور به دادمی حق

نبود مهیا دوستش کردن . 



 هم را آمدنش برای کشیدن انتظار و فرید با گرفتن تماس فرصت

 به آمدمی شهر شمال از باید فرید. غرب سمتِ بود آمده. نداشت

شهر قسمت ترینشرقی بردشمی و اینجا . 

 کرده جوییصرفه وقت در تا برگردد خانه به خودش داد ترجیح

 و شود ساکت فلور که بود این کار این یالزمه و باشد

بود نشدنی عمالً که دهد انجام را هایشخواسته .  

 از دست فلور کار این با شاید. دادن توضیح جز نداشت ایچاره

آمدمی کوتاه و داشتبرمی سرش . 

گفت وارخالصه : 

_  بودم رفته. بود تولدش امشب. شدم دوست جدیداً نفر یه با

. خونه برگردم تونمنمی شکل و سر این با دیدم برگشتنی. اونجا

کنم عوض لباس و اینجا بیام گفتم . 

رفتند باال تصاعدی هیچ، نشدند که کم فلور  سواالتِ : 

_  رفتنی پس! بودی؟ نگفته قبالً چرا کی؟ با! شدی؟ دوست

رفتی؟ شکل و سر این با و شدی آماده طورچ ! 



داد توضیح و گرفت نفسی : 

_  دو ترافیک، این با. دیرمه فعالً. دممی جواب بعداً سواالتت به

نبود خونه کسی هم رفتنی. خونه تا دارم راه ساعتی ! 

 هایشلباس کمد سمت به ماند، ساکت ایلحظه چند برای فلور

پرسید و رفت : 

_ بدم؟ بهت چی ! 

 به بود پوشیده خانه از خروج موقع که را هاییلباس کرد سعی

 و فرید یخانه در بودشان گذاشته که هاییلباس. بیاورد یاد

 :گفت

_ بپوشم این جای که بده بهم تیره یساده شلوار و بلوز یه . 

 را فلور کنجکاوی دوباره و اشاره، کوتاهش شبِ لباس به و

کرد تحریک : 

_  اونم! مهمونیش؟ رفتی شکلی ینا که شدین دوست چقدر مگه

ست؟ کارهچی طرف؟ چیه اسمش حاال...! تو! کی ! 



 موهای با و بود مقابلش که دختری اما. کرد نگاهش چپ چپ

 زیر سیاهی و آرایش بدون صورتِ کنارِ در رنگش چند

 آرام نداشت قصد رسید،می نظر به وحشتناک هایشچشم

سیدپر و داد دستش به شلواری و بلوز بگیرد؛ : 

_ بود؟ گرفته تولد کجا  

 را موهایش فلور کهدرحالی و خواست کمک زیپ شدن باز برای

 را جوابش کند، باز را لباس پشتی  زیپِ تا زدمی کنار دست با

گفت و داد : 

_ لواسون تو باغ خونه یه . 

 فلور بلوز و شلوار و کشید بیرون تنش از را شده آزاد لباس فوراً

پوشید را بودند بزرگ برایش که . 

 به دادن جواب البته و بود پوستیژ کردن جدا بعدی، یمرحله

بود پرسیده که فلور سوالِ : 

_ ذاری؟می لنز  

داد جواب موها، کردنِ جدا حالِ در : 



_ گذاشتم امشب برای . 

 جدا حالِ در و آورد بیرون اشدستی کیف از را لنزپک بعد و 

شنید هایشچشم از لنزها از یکی کردن : 

_ آریمی درشون ایفهحر خیلی ! 

داد ادامه نشست،می کنارش کهدرحالی فلور و نداد جوابی : 

_  کننمی استفاده لنز از بار اولین برای که کسایی به شبیه اصالً

 و راحت قدراین گرفتم یاد تا کشید طول کلی من خودِ. نیستی

بردارم و بذارم رو لنز حرکت یه با فقط .  

 و کرد نگاه دوستش به ایوهقه چشم یک و یخی چشم یک با

گفت و شکست را سکوتش ثانیه، چند از بعد : 

_  یه زودی به. مجتمع داخل بیاد هم بگو. بگیر آژانس یه برام

کنممی تعریف برات رو چیز همه و ذاریممی قرار . 

 کرده راضی را فلور بیشتر پیشنهاد، این که رسیدمی نظر به

 .باشد

 



* 
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_  پلنگِ از کشیدی دست دادی؛ تغییر رو اتسلیقه که بینممی

گربهبچه به آوردی رو و روسی . 

 پرتوچرت و بود نشسته اتاقش در باربد که شدمی ساعتی نیم

گفتمی .  

شنید و نداد هایشحرف به جوابی :  

_ نبودی خور برادر مالِ که تو ! 

 که بود نشسته طوری اداری، هایصندلی از یکی روی که بهروز

پرسید و خندید دنیا، نشیمنِ ترینراحت روی انگار : 

_ گی؟می داری چی  

داد جواب باربد : 

_  رو من یبهگربچه من، تولدِ مهمونی وسط بپرس؛ هومن خودِ از

برده و زده قُر . 

خندید بلندتر بهروز : 

 جدی؟_

داد توضیح که بود باربد دوباره : 



_ بودم هاممهمون درگیر من که موقع همون. بله ... 

پرسید باربد، صحبتِ میان و شکست را سکوتش باالخره : 

_ منظورته؟ درگیری جورچه! بودی؟ هاتمهمون درگیر تو ! 

خندید بهروز : 

_ یجنس درگیریِ ! 

گرفت گارد باربد : 

_  براش هاحرف این از. شد برگزار پاک و سالم من مهمونی

 .درنیارین

گذاشت وسط میزِ روی را پاهایش بهروز : 

_ منم فاسد پس ! 

گفت تفاوتبی باربد : 

_ سالمم و پاک من اما باشی، فاسد تو شاید . 

خندید بهروز : 

_ مجازیت عموی هم یکی. سالمی و پاک تو یکی . 



داد قرارش مخاطب باربد و خندید وزبهر حرف به : 

_  وقتهیچ که من. بده رو من سوال جوابِ خندیدن، جای به

. گربمهبچه به چشمت گفتیمی خودم به اومدیمی نبودم؛ بخیل

نه؟ بگم که بودم کسی من ! 

گفت باربد جوابِ در و کرد روشن سیگاری : 

_ نیست که نفهمیدی هم صبحش فردا تا بندممی شرط . 

گرفت اشخنده باربد : 

_  بود، نگفته خودش اگه هم االن تا. خوبه که فرداش صبح

درآوردم شاخ برگشته تو با گفت وقتی. فهمیدمنمی . 

پرسید بهروز : 

_ حاال؟ بود چطور ! 

گفت دو هر به رو و شد منظورش متوجه : 

_  بینِ دیگه ساعتِ یه اگه کردممی حس. خونه رسوندمش فقط

دهمی دست از رو شعورش و عقل بمونه شماها . 

گرفت بُل حرفش از باربد : 



_ منی یگربهبچه شعورِ و عقل نگرانِ که بینممی ! 

گفت تفاوتبی : 

_  به که شعوربی و عقل بدون منشی کار، سرِ بیاد بعدش بود قرار

خورهنمی دردمون ! 

گفت و نشستن به داد رضایت باربد : 

_ کاری فکرِ به هم من مهمونیِ وسطِ حتی ! 

. کرد خاموش نرسیده انتها به را سیگارش کار، اسم شنیدنِ با

 و چرت با باربد و بود خواسته دیگری موضوع برای را نفر دو این

بود انداخته وقفه هایش،پرت .  

گفت دو هر به رو : 

_ نیستم بیشتر هم شاید و هفته یک برای من . 

 که نداشت را این قدرت چیزی هیچ آمد،می پیش که کار بحث

کند پرت را هاانپژوه حواسِ . 

گفت که بودند صحبتش یادامه منتظر هوشیار، و دقت با دو هر : 

_ روئسای با  Vitmed دادم ترتیب جلسه یه .  



پرسید باربد : 

 !چرا؟_

گفت و کشید عمیقی نفسِ : 

_ باشیم ما شرکت، این ایرانیِ ینماینده تنها که وقتشه دیگه . 

 که کسی و کردند سکوت سه هر کوتاه، یلحظه چند برای

بود باربد شکست، را سکوت : 

_ کنی؟ کارچی خوایمی ! 

داد توضیح شمرده : 

_  هدف یه درآوردیم، هاتخت و قبلی یمناقصه سرِ که ایبازی

داشت مدیکاب به زدن ضربه جز به هم دیگه . 

داد ادامه و کرد نگاه برادرش صورت به : 

_ به خواستممی  Vitmed که کنم اثبات رو مدیکاب کفایتیِبی 

شد ثابت خوبی به قراردادشون، شدنِ فسخ با . 

گفت سوالی باربد : 



 !خب_

گفت آرامی به و انداخت نگاهی باربد به بعد و بهروز به : 

_ که وقتشه دیگه االن  Vitmed ینماینده ما که کنیم قانع رو 

 که رسیده اشموقع. ایرانیم تو محصوالتش برای بهتری

 و بگیره پس بوده، مدیکاب دست سالها که قلمی چند نمایندگیِ

ما به بده ! 

 پردازش حال در که رسیدمی نظر به. کرد نگاهش متعجب باربد

 به افکارش با زودتر خیلی بهروز، اما باشد شده گرفته اطالعات

گفت بلند و رسید نتیجه : 

_ که عالیه . 

گفت و شدمی ترعمیق گذشت،می هرچه که زد لبخندی باربد : 

_ داریبرنمی سرش از دست ،...  ته تا رو شرکت این اینکه مثل . 

** 
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شنید و باربد از برگرداند رو : 

_ قهری هنوز که تو... بابا ای ! 

پرسید ساختگی دلخوریِ با بعدش و کرد مچاله ار هایشلب : 



_ کنم؟ آشتی که کرده تغییر چی  

 کارش میزِ روی را هایشدست و آمد که کرد نگاه باربدی به و

 میز یلبه تا کشیدمی باال را خودش کهدرحالی و کرد حائل

گفت بنشیند، : 

_ بود تولد جشن نبود؛ که ختم مجلس. گیریمی سخت داری !  

گفت حال همان در و داد نشان کار به مشغول را خودش : 

_  رو موافقی و مخالف جنس هر باید تولد جشن تو دونستمنمی

 .بوسید

گفت و داد قرار مانیتور یصفحه مقابل را سرش باربد : 

_ نبودی حسود که تو ! 

 امیدوار و کرده اتخاذش باربد برابر در که بود جدیدی روش این

دهد جواب یکی این که بود . 

 شده متوجه کامالً اش،مهمانی یساعته چند یتجربه همان در

 جدی را مونث جنس با ایرابطه مدل هیچ پژوهان باربد که بود



 یرابطه یک داشت الزمش حاضر حال در کهچیزی و گیرد؛نمی

بود جدی . 

گفت و زد کنار را باربد سر دست، با : 

_  پیش اهچی دیگه دونهمی خدا دیدم، فقط رو اینجاش تا من

 .اومده

لودگی به زد را خودش باربد : 

_ دخترها؟ با داد انجام شهمی ایدیگه کارِ هم بوسیدن جز مگه ! 

آورد نزدیک را صورتش باربد و کرد نگاهش چپچپ : 

_ رو بوس بیاد کن رد حاال . 

 باالی دوربین به کهدرحالی باربد و زد عقب را صورتش دست با

گفت کرد،می نگاه سرشان : 

_ کن ناز تو نیست، ناظم آقای امروز یه حاال ! 

گفت؟می را هومن. رسید دوربین به و گرفت را نگاهش رد ! 

 :پرسید



_ مگه؟ نیست  

زد بهم را هایشدست باربد : 

_  هم شاید نیست؛ هفته یه بلکه امروز، فقط نه بخواد خدا

 !بیشتر

 این حاال و بود ندیده هم را نظری امروز که خصوصاً شد؛ دقیق

 کنجکاوی برای را الزم فاکتورهای که بود شده باعث بد،بار حرفِ

گردد ایجاد ذهنش در .  

 نظری غیبت کنار اگر را بزرگ پژوهان نبودن زمان مدتِ

 کشیدن حرف برای. رسیدمی مشخصی ینتیجه به گذاشت،می

گفت که بود باربد زبانِ از : 

_ بده خودش به استراحتی یه گرفت تصمیم برادرت باالخره . 

گرفت باربد از را دلخواهش جواب : 

_ کاری سفر رفته! بابا نه استراحت؟ و هومن . 

 خوردنمی داخلی سفرهای به بود کرده ذکر باربد که زمانی مدت

 آب از درست نظری نبودِ درمورد حدسش اگر که خصوصاً



 در فقط نظری که چرا. بودند رفته مهمی سفر به قطعاً آمد،درمی

 شانهمراهی بودند، هم مهم قضا زا که کشور از خارج سفرهای

کردمی . 

پرسید وقتی باشد تفاوتبی لحنش کرد سعی : 

_ نرفتی؟ تو چطور پس ! 

نداد را خواستمی که جوابی باربد باراین : 

_ خوبیه خیلی وقتِ هفته یه. رسممی کجا به تو با ببینم که نرفتم

 فکر هم مونبچه اسم به هفته آخر تونیممی بجنبونیم دست. 

  .کنیم

گفت و کرد نگاهش اخم با : 

_  شهمی کاریچه دختر یه با دونستینمی که پیش دقیقه دو تا

ای؟بچه اسم دنبال حاال! داد انجام ! 

گفت کشید،می را لپش کهدرحالی و خندید صدا پر باربد : 

_ حاال؟ بخشیدی. بودم ندیده تو بامزگی به گربهبچه  



 بیرون باربد انگشتان میان از را اشگونه تا کشید عقب را سرش

گفت بعدش و باشد کشیده : 

_ چشم؟ بگم هم من و ببخشید بگی تو مگه؟ الکیه ! 

 هایشدست کهدرحالی و ایستاد مقابلش پرید؛ پایین میز از باربد

گفت زد،می سینه به را : 

_ قبوله بگی چی هر. بفرما امر شما ! 

 پژوهان باربدِ روی بهتری تأثیر روش این که رسیدمی نظر به

 برای رفته؛ کجا پژوهان یکی آن که فهمیدمی باید اول! دارد

 سمتی آن به بکشاند را بحث دوباره کرد سعی که بود هم همین

برساندش نتیجه به که . 

 به احتیاط با کهدرحالی و زد دور را میز شد، بلند صندلی روی از

پرسید شد،می نزدیک باربد : 

_ ی؟رئیس تو نیست برادرت که االن ! 

 کهدرحالی و کرد صاف را پیراهنش ییقه عادت طبق باربد

گفت داشت، هایشلب روی بزرگی لبخند : 



_ رئیسم من همیشه ! 

گفت کشیدش،می که لحنی با و رفت نزدیک قدم یک : 

_  جایی هر برادرت که کن صادر دستوری یه رئیس؛ آقای خب

برنگرده حاالها حاال و بمونه هست که .  

گفت و دشکشی نزدیک باربد : 

_  از. کرد کاریش یه شدمی روسیه رفتمی اگر. آلمان رفته

 هفته یه که حاال. داشت خاصی یعالقه روس تبار به بچگی

کنیم زندگی لحظه تو بیا. نیست . 

 

**** 

 

Lamei-copy, [08.07.19 14:58] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#89 

 



 

 بدخوب#

# المعیشقایق  

پنجم و پنجاه فصل  

 

 

 

 

 

 که فرید جوابِ در و نوشید را لیوانش رنگخوش محتوای از کمی

گفت "شد؟ چی نتیجه" بود پرسیده : 

_  نفری یه. شدم دقیق آمدهاشون و رفت روی خیلی که مدته یه

 تو سِمَتی یه شدم متوجه باربد هایصحبت بین از که هست

 رو گفتم که هاییقطعه قیمتِ دِجدی  لیستِ. داره گمرک

 که شده باعث همین و ترهکم بازار تو موجود قیمتِ از درآوردم؛

 که هم جایی اون از! شه زیاد حد این تا هاقطعه این تفاضای



 کامالً دن،می ارائه باشه باید که چیزی از ترکم رو هاقیمت دارن

 مغزِ که هفته این تو. رنمی زیرآبی جایی یه دارن که مشخصه

 موقعیتِ چون. بزنم هاییحرکت یه باید نیست، متفکرشون

خوبیه خیلی . 

پرسید و برگرداند زیرفنجانی روی را قهوه فنجان فرید : 

_ هومن؟ نیست؟ کی  

گفت جوابش در : 

_ آلمان رفته ایهفته یک گویا. آره . 

_ کاری؟چه برای ! 

گفت و فشرد را پلکش پشت : 

_  اما. نداد پس نم باربد دم،ش وارد که دری هر از دونم؛نمی

 جدید قرارداد یه پای حتماً. برده خودش با هم رو شرکت منشی

 .درمیونه

هم خودش. کرد سکوت فرید . 



 که روزهایی به. داشت احتیاج شدت به هفته آخر روزهای این به

 به. آرایش قلم یک حتی نه و لنز نه و بود پوستیژ از خبری نه

 راه بد تمام هایش،کتونی با و زدمی اسپرت تیپ که روزهایی

کردمی جبران را هفته طول رفتنِ . 

_ خواستی چی ازش که گفت بهم برنا ! 

 هااین از زودتر. شد خیره هایشلب و فرید به لحظه چند برای

 فرید هم شاید. کند منتقل فرید به را قضیه برنا که داشت انتظار

 یک برای بود گذاشته را کردنش عنوان و بود جریان در ابتدا از

ترمناسب موقعیت .  

 تا شد خیره هایشچشم به باراین و کشید باال را نگاهش

 بخصوصی حسِ فرید، صدای و چهره اما بخواند را العملشعکس

گفت وقتی دادنمی انتقال را : 

_  بدی، انجام قراره که کاری برابر در. کردی خوبی کار خیلی

معقولیه درخواست ... 



 فرید تا نزد حرفی است؟ موافق برنا که بود نامع این به جمله این

 هم فرید و بگوید را بداند داشت نیاز که چیزی تمام خودش

کرد را کار همین : 

_  هم من کرد، مطرحش که هم من با. موافقه. برنا نداره حرفی

فقط. بودم موافق ... 

شکست را سکوتش : 

_ چی؟ فقط  

چرخاند را فنجانش فرید : 

_  کردهمی فکر کردی، قبول رو کار این انجام که روزی گفتمی

 سرش به و دیده گنگستری فیلم چندتا که فانتزی دخترِ یه با

 اتخواسته از براش و رفتی وقتی اما. طرفه کنه ریسک که زده

زدی حرف ... 

بشنود را اش ادامه تا شد خیره فرید هایلب به : 

_  دختر یه حسابم طرف فهمیدم خواست که چیزی با گفتمی

نیست فکربی و احمق . 



داد ادامه فرید و نوشید را لیوانش محتوای از ایجرعه : 

_ . بود بدبین زیادی برنا بدیم، انجام رو کار این شد قرار که روزی

 اما نفعمونه به کار این که داد رضایت تا زدم حرف براش کلی

کرده فرق قضیه حاال . 

 واستخمی که چیزی. نداشت فرید تمجیدات شنیدنِ به تمایلی

 در که بود معنی این به موافقتش و بود موافق برنا بود؛ شنیده را

است نکرده اشتباه هایشقدم برداشتن . 

پرسید فرید هایصحبت میانِ : 

_ دیدنش؟ برای بذاریم قرار کی  

بود متعجب فرید لحن : 

_ کی؟ دیدنِ  

داد توضیح شمرده : 

_ ضمانت گرفتن برای. برنا با قرار یه . 

_ چی؟ ضمانتِ ! 

گفت محکم اما تفاوتبی : 



_ ! کنم اکتفا تعریف مشت یه و جمله چندتا به تونمنمی که من

 حرفش سر کنه مطمئنم که ضمانتی یه بده؛ بهم ضمانتی یه باید

خواممی محکم طناب یه برم، چاه تو باشه قرار اگه من. مونهمی . 

پرسید نهایتاً و کرد نگاهش ایلحظه چند فرید : 

_ ی؟دار اعتماد من به تو ! 

داد را جوابش گفت؟می دروغ باید چرا کرد؛ نگاه هایشچشم به : 

_  با دممی ترجیح. وسطه عقل بحث. نیست وسط اعتماد بحث

نیست بهش اعتباری هیج که اعتمادی با نه. برم جلو عقلم . 

شود بلند جایش از شد باعث فرید سکوت . 

گفت و کرد اشاره میز به : 

 .ممنون_

گفت داشت،برمی کافه میز روی از را وسایلش کهدرحالی و : 

_ فعالً. بزنم قدم خواممی ! 

 

* 
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پرسید باربد و کرد نگاه باربد به لبخند با : 

_ بریم؟ کجا قراره شام از بعد  

داد بازی را هایشلب : 

_ بعدش برای باشیم داشته قراری آدنمی یادم . 

کرد کج را سرش باربد : 

_ کنیم ریزیبرنامه براش که خوبیه وقتِ االن خوب . 

گفت و کرد نگاه شد،می نزدیکشان که سیاری میزِ به : 

_ کنی صبر باید گرسنمه؛ ًفعال . 

گفت و چرخاند تورانرس فضای در را نگاهش باربد : 

_ تازونیمی هی داری؛ امنیت اینجا دونیمی که هم تو ! 

 بوی. کرد نگاه را شد داده قرار مقابلش که ایسینی و خندید

کردمی تحریک را اشتهایش ریحان، .  

شد مشغول شامش با و نداد باربد به اهمیتی . 



 نِنبود. کار و بودند گذارنده کار به فقط را گذشته یهفته یک

 حجم که بود شده باعث شرکت، منشیِ البته و پژوهان هومنِ

 شنبهپنج که بود کرده ناچارش حتی باربد و شود زیاد شانکاری

 کشیده کار ازش داشت، جان تا و بیاید شرکت به وقتتمام هم را

 .بود

 بود این حُسنش و داشت هم حُسن گذشته، پرکار یهفته البته

 خوبی اطالعات به باربد، با همراه وقتتمام کارِ یواسطه به که

 کارش به نزدیک، یآینده در بود قرار که اطالعاتی بود؛ رسیده

 .بیاید

 جوجه از  ایتکه و آمد فرود اشسینی داخل باربد، چنگالِ

برداشت را کبابش .  

گفت و کرد نگاه بود، باربد مقابلِ که ظرفی به اخم با : 

_ داری که خودت ! 

انداخت باال ایانهش تفاوتبی باربد : 

_ رسهمی زورم ! 



 کرده دورش باربد از سانتی چند تا کشید ترنزدیک را سینی

 که چه هر در بلکه مورد، یک این در فقط نه که باربدی از. باشد

رسیدمی زورش کرد،نمی خطور هم ذهنش به حتی . 

 تمایل ذهنش اما کند معطوف شامش به را حواسش کرد سعی

 مدت این در بزند؛ پرسه جدید، طالعاتِا حوشوحول داشت

 بود؛ گذاشته اختیارش در زیادی اطالعاتِ ناخواسته، باربد

 نتایج به کرد،می دنبالشان دقت با اگر که خوبی هاینخسر

رسیدمی دلخواهش . 

_ رو؟ غذا نداری دوست  

گفت هوشیارانه و آمد خودش به : 

 .چرا_

داد مقابلش ظرفِ به را حواسش شام، اتمامِ زمانِ تا بعدش و . 

بود داده را شام قرار ترتیبِ و گرفته تماس باربد ظهر .  



 هفت، ساعت و بود کرده حرکت فرید یخانه از شش ساعت

 که شامی از نادر، برخالفِ و باربد با قرارش محل به بود رسیده

بود متنفر شد،می سرو هنگام زود . 

 از باربد با همراه بعدش، و بود هشت ساعت شد، سرو که دسر

 باربد ماشین، در گرفتنشان قرار محض به. شد خارج رستوران

گفت بزرگش لبخندِ با و سمتش به چرخید : 

_ منه فرمانداری قلمرو اینجا نداری؛ امن یحاشیه دیگه . 

گفت و کرد نگاهش رفته باال ابروهای با : 

_  رو من اگه کنیدمی لطف خیلی. فرمانده امشب شام از ممنونم

برسونید امخونه به ! 

نیامد خوش پژوهان باربدِ مذاقِ به حرفش : 

 !خونه؟_

_ کجا؟ پس ! 

خندید باربد : 

 !خونه_



داد ادامه باربد و کرد نگاهش چپچپ : 

_ ترهنزدیک ما یخونه. که نداره شما و ما یخونه . 

گفت باربد جوابِ در و بست را کمربندش : 

_ دوری و نزدیکی جهتِ از هم فقط ! 

داد تحرک را ماشین باربد .  

 ایکنندهقانع یبهانه دنبال و برود اشخانه به خواستنمی

گشتمی . 

 مختلف موضوعات از هم با زیاد کار، حینِ گذشته، یهفته در

 خواهر دانستمی بود؛ شده آشنا اشخانواده با. بودند زده حرف

 از بود؛ گفته اشخانواده از هم خودش. دارد تریبزرگ

گفت و هاهمان به کرد استناد االح و نادر هایگیریسخت : 

_  من بودی، گفته بهم شام درموردِ فقط چون. خونه برگردم باید

 تونمنمی حاال و گردمبرمی ساعته دو_یکی که گفتم خونه به هم

بزنم حرفم زیر . 

پرسید بود، اشرانندگی پیِ حواسش که طورهمان باربد : 



_  که دادیمی عاطال خونه به سکس، و شام بودم گفته اگر یعنی

بود؟ حل مشکلمون موقع اون و نیستی ساعتی چهار_سه ! 

 چند و چرخاند را نگاهش. خورد جا باربد کالم صراحتِ از

کرد نگاه رخشنیم به مبهوت را ایلحظه .  

 از و کند حفظ مرد این با را ارتباطش خواستمی طرف یک از

دهد پاسخ هایشخواسته به خواستنمی دیگر طرف .  

. بود کرده مدارا خوب خیلی هم کار جای همین تا باربد ظرشن از

 هایش،خواسته انداختنِ تعویق به بر مبنی باربد از انتظارش

 از باشی داشته انتظار وحشی ببر یک از که بود این مثل درست

 این از بگیرد فاصله خواستنمی. کند پوشیچشم کردن حمله

 اطالعات باشد، آگاه کهآن ونِبد پژوهان باربدِ که وقتی تا نه مرد؛

 خط معنای به باربد، از شدن دور. گذاشتمی اختیارش در

بود موثقش منبعِ دورِ کشیدن . 

 نگه رابطه در کردن سرگرم بدونِ شدنمی را باربد هم طرفی از

 در فقط کوچک پژوهانِ سرِ که بود کرده ثابت هم تجربه. داشت

شودمی گرم تخت، . 
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 کیسِ اطرافش،  و دور در کم که بود اینجا هم کار سختی

نداشت کنندهسرگرم . 

پرسید صریح و کرد منظم را افکارش : 

_  مدل اون از من که کنی فکر خودت با شده باعث چی

آرم؟درمی تختت از سر دوم، قرارِ از بعد که هستم دخترهایی ! 

پرسید و انداخت باال ایشانه تفاوتبی باربد : 

_ کنی؟می حقم در رو لطف این قرار چندمین از بعد پس  



 هم باربد بود ممکن اشنشینیعقب با. شدندمی جدی نباید نه؛

خواستشمی که نبود چیزی این و کند نشینیعقب . 

 انگشتانِ کهدرحالی و کرد در بینشان فضایِ از را دستش

گفت گذاشت،می باربد پای روی را ظریفش : 

_  هایزن با قبلیت هایتجربه تمامِ بگم، بهت رو واقعیتی یه بذار

 تختت به ایهفته یه که نیستم اونی من. بریز دور رو مختلف

 جایگزینش رو دیگه یکی دوم، یهفته به نرسیده و بکشونیش

 .کنی

پرسید باربد : 

_ کدومایی؟ از پس ! 

 مگر اما ریختمی بهم را اعصابش کردن، صحبت لحنِ این

داشت؟ هم دیگری یچاره ! 

گفت و داد حرکت باربد رانِ امتدادِ در را انگشتانش : 

_ کنی فراموشش تونینمی وقتهیچ که شممی اونی من ! 

گفت احساسی هیچ بدونِ اش،جمله جوابِ در باربد : 



 !اوه_

ددا ادامه باربد تفاوتیبی به توجهبی و شیدک باالتر را انگشتانش : 

_  و هاقانون با که نیستم اونی من بذار؛ کنار رو هاتعادت

دارم رو خودم هایقانون من کنم؛ پیدا تطبیق تو هایعادت .  

کرد کم اشرانندگی سرعتِ از اما بود همان باربد لحن : 

_  ثابت بهتجر وقتی برم جلو تو هایقانون با من شهمی باعث چی

کردند؟ ثابت رو بودنشون کارآمد خودم هایقانون کرده ! 

 به فقط را بود گرفته پیش در باربد پای روی که مسیری یادامه

 را تونش قصد، از که صدایی با و کرد محول انگشتانش از یکی

گفت بود، کشیده را لحنش و آورده پایین : 

_ باشه انگیزهیجان برات جدید یتجربه قراره چون . 

بود گرفته قرار تأثیرتحت باراین باربد لحنِ : 

_ هیجانه ندارمش، کم زندگیم تو که چیزی ! 

 اششده حبس نفسِ کهدرحالی و کرد بیشتر را انگشتانش فشارِ

گفت فرستاد،می بیرون به کلمات با همراه را : 



_ خودته میل ... 

 و کرد زیاد ضربان قلبش. نشست دستش روی باربد دستِ

 جدید هم خودش برای هاتجربه مدل این. شد منقطع نفسش

کرد متوقف را ماشین باربد. بود .  

 با را نگاهش. بود باربد انگشتان بینِ همچنان کوچکش مشت

گرفت بود کرده ایجاد خودش که شرایطی از بدبختی .  

 این در بود شدنی مگر اما باشد تفاوتبی لحنش کرد سعی

 وضعیت؟

گفت سختی به : 

_ شهمی دیرم داره! ایستادی؟ چرا . 

کشید بیرون باربد انگشتان میان از را دستش بود، هرطور و .  

گفت وقتی کردمی نگاهش خاصی حالتِ با باربد : 

_ واقفم بهش خودمم. دیمی بازیم داری . 

داد ادامه باربد و کرد نگاه هایشچشم به مکافات با : 



_  زود که اینه دارم، که مشکلی اما آدنمی بدم کردن بازی از من

 باشی بدی همبازی. شممی خسته زود هم خیلی. شممی خسته

 قوائدِ تمامِ زیرِ زنممی بشم، که امحوصلهبی. شممی حوصلهبی

 به برنگردم که کنهنمی تضمین هیچی که ستموقع اون و بازی

خودم هایقانون . 

 از ایدسته و آمد نزدیک باربد دستِ. کردمی نگاهش حرفبی

گرفت انگشتانش میان را یشرها موهای .  

 رها موهایش. کردمی حرکت باربد، دستِ حرکت هر با نگاهش

 حرکت از. بودند باربد انگشتان پذیرای اشگونه باراین و شدند

 با را صورتش باربد. کرد لرز انگشتانش برگشتیِ و رفت و آرام

 چهار کهدرحالی و چرخاند خودش سمت به کامالً دست، فشارِ

 زیر از را شستش انگشت بودند، اشگونه روی همچنان انگشتش

 از دادنش فاصله با و زیرینش لب روی گذاشتش و برداشت چانه

گفت باالیی، لب : 

_ تو نفع به هیچ، یک ! 



 کهدرحالی و کرد رهایش ناگهانی باربد و نشد منظورش متوجه

پرسید آورد،درمی حرکت به مجدداً را ماشین : 

_ برم؟ سمت کدوم از ! 

 این که بود امیدوار و داد آدرس و کرد فوت بیرون به را فسشن

کند حفظ را رابطه در برتری . 

** 
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گفت و گذاشت هینم یگونه روی ایبوسه :  

_ برداشته رو ساختمون کلِ کرفست خورشِ بوی . 

گرفت را وسایلش مهین : 

_ ستآماده میز بشوری، رو روت و دست . 

 به اش،راحتی هایلباس با وقتی و کرد عمل مهین یخواسته به

 تعجب میز روی یشده چیده ظروفِ دیدنِ از رفت، آشپزخانه

پرسید و کرد : 

_ نخورده؟ شام بابا مگه گذاشتی؟ اببشق تا سه چرا پس  



داد جواب برنج، دیس کردن پر حال در مهین : 

_ اومده آرمان ! 

 مهین و کرد نگاه آشپزخانه ورودی به مردد! بود؟ آمده آرمان

داد توضیح : 

_  ظهر تا صبح، گرفت بلیت. دیگه داد رو امتحانش آخرین دیروز

بود خونه . 

 بود، شده درگیر که کریف با و کشید بیرون را هاصندلی از یکی

  .نشست

 آرمان، زدن صدا سراغِ رفت و گذاشت میز وسطِ را دیس مهین

 یصدقه قربان داشت که شنیدمی فاصله همین از را صدایش

رفتمی پسرش تک .  

 زمانی تا انگار دید؛ را آرمان ناباوری کمالِ در بعد، یلحظه چند

مهین زدنِ توهم پای بود گذاشته را برگشتنش بودش، ندیده که .  

 صورتِ تا احتیاط با و گرفت آرمان خانگی شلوارک از را نگاهش

 و خشک سالمِ یک به که برادری. کشیدش باال جوانش برادرِ



 از یکی روی کرد پرت را خودش و آمد و کرد بسنده خالی

گفت مهین به خطاب و هاصندلی : 

_ بودی نکرده بیدارم کاش نبود؛ امگرسنه . 

پرسید بردارد، آرمان صورتِ از را نگاهش کهآن بی : 

_ برگشتی؟ کی ! 

داد جواب تفاوتبی آرمان : 

 !ظهر_

 این سردی تا کند مهار را قبلی دیدارهای خاطرات کرد سعی

نزند ذوقش در دیدار، .  

 شدنِ مشکوک واقع در کنند؛ بحث مهین مقابل خواستنمی

 از خواستنمی بود؛ عالم خیالِبی مادرش. خواستنمی را مهین

کند دورش داشتنیدوست خیالیِبی این . 

 محتویات خوردنِ به شروع و گرفت آرمان صورتِ از را نگاهش

بود کرده پرش مهین که کرد بشقابی .  



 که شدمی باعث همین و بود گرفته اشنادیده واضحاً آرمان

روند پایین سخت بودن، لذیذ وجود با غذا، هایلقمه .  

گفت مهین سواالت جواب رد و خورد شامی مختصر : 

_ نیست امگرسنه خیلی . 

 آشپزخانه از کرد، آرمان نثارِ که ایناامیدانه نگاهِ آخرین با بعد و

تختش و اتاق به برد پناه و رفت بیرون . 

 تا پنجره گذاشتنِ باز و بود شده تابستان کرد؛می اشکالفه گرما

 که کرد نگاه کولری کانالِ به. کردنمی دوا را دردی انتها، به

 هایگیریسخت و بود نادر بود؛ نشده هم سرویس حتی امسال

  !نادِرش

 و رفتمی فردا همین اصالً بخرد؛ پنکه اتاقش برای گرفت تصمیم

 پنکه بادِ زیرِ که شبی فردا تصور از. خریدمی را خوبش یکی

زد لبخندی خوابید،می . 

آرمان برای هم یکی توانستمی اصالً ... 



 وجودش به غریبی و عجیب غم ذهنش، در آرمان نام تداعیِ با

 از.  بود زندگی در هایشدلخوشی عمده از آرمان. شد ریخته

 هایساعت دیدنش، برای بود ناچار و آمده دنیا که روزی

 برای کند شماریلحظه و کند سپری را کالس یکنندهکسل

 در را برادرش قبولی خبر که روزی تا خانه، به برگشتن

 و شدند، جدا هم از گریه با و شنید دیگر شهری در اهیدانشگ

 را برادرانه خواهر برخورد سردترین که لحظه همین تا نهایتاً

داشت دوستش عاشقانه داشتند، .  

 به پیش، سالِ بیست به زد بکفلش و بست را هایشپلک

 به. آرمان تولدِ با بود شده همزمان رفتنش مدرسه که سالهایی

 به دویدمی آخر، زنگِ شدنِ نواخته محضِ به که هاسال همان

 نادر ماشین دنبال خیابان، در چشمانش و خروجی درِ سمت

 مدرسه به خودش همیشه پنجم، سال تا که نادری گشتند؛می

گرداندمی برش هم خودش و بردشمی . 

 آن. نه بداخالق اما بود جدی نبود؛ بداخالق نادر که هاموقع آن

زد حرف او با هادقیقه شدمی. نبود زورگو هاموقع . 



 با را خانه تا مدرسه از مسیرِ طول تمامِ. زدمی حرف پدرش با

ست؟خونه آرمان " بود این سوالش عمده و کردمی صحبت نادر  

"  

 ترسیدمی و کردنمی باور را آرمان حضورِ ها،سال آن در

ودبر ناگهانی هم قدرهمان آمده، خانه به ناگهانی که قدرهمان .  

 این شدمی بزرگ مگر بود؛ آرمان شدنِ بزرگ اشبعدی چالشِ

 آرمان اما کرد تمام را تحصیلی سالِ یک! خانه؟ واردِ تازه عضوِ

بزند حرف یا کند بازی بتواند که نشد بزرگ قدریآن .  

 مونده کلی هنوز" گفتمی مهین و گذشتندمی سختی به روزها

کنه بازی باهات بتونه و بشه بزرگ برادرت تا  ". 

 از و نداشت " کلی " مفهومِ از درستی درکِ بچگی، عالم در

شدنمی بزرگ که داشت مشکل آرمان نظرش . 

 آماده که روزهایی به برگشت آمد؛ جلو ذهنش در را سالی چند

 دوازده خودش زمان آن. راهنمایی یدوره به ورود برای شدمی

 باشد بازیهم که بود شده بزرگ ایاندازه به آرمان و بود ساله

بودند کرده فرق خودش هایبازی اما، . 
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 انتظار چیزی برای قدرآن بود؛ همین اشزندگی قانونِ همیشه

 که رسیدمی اشخواسته به وقتی و رود در جانش تا کشیدمی

بود شده عوض شرایطش . 

 پانزده سالگی؛ پانزده به برگشت کشید؛ جلوتر را خاطراتش کمی

 و بود آموخته الفبا تازگی به آرمان که هاییسال! نحس سالگیِ

 از یکی به ورود برای شدن آماده حالِ در سخت خودش

بود خاص هایدبیرستان .  



 کذایی تماسِ نآ که زمانی کردمی مرور را خاطراتش که خوب

 رکابیِ آن با آرمان و بود زدن تست حالِ در خودش شد، گرفته

 بود خوابیده زمین روی بازطاق داشت، خرس عکسِ که سفیدش

 گفتمی و مقابلش بود گرفته را کتابی خواهرش، از تقلید به و

شود قبول دخترانه یمدرسه در تا بخواندش خواهدمی .  

 چه کردنِ درست حالِ در زرو آن مهین که است یادش خوب

 خاطر در موموبه را تلخ روزِ آن جزئیاتِ تمامِ اصالً. بود غذایی

 .داشت

 از مهین. بودند پریده جا از سه هر خورد، زنگ که تلفن

بودند نشسته هوشیار آرمان و خودش و آمده بیرون آشپزخانه .  

 صورتِ رنگِ بود؛ افتاده شور روز اولِ از که نبود خودیبی دلش

 پیدا مناسبی توجیه پرید،می بیشتر لحظه به لحظه که مهین

اشدلشوره برای کردمی . 

. آمد دستش کار  حسابِ افتاد، که اشمهی مامان دستِ از گوشی

 تلفنِ گوشی و مهین سمتِ به برداشت خیز نامتعادل هاییقدم با



 تاب حالِ در زمین، و مهین دستِ فاصل حدِ در که داریسیم

ودب خوردن .  

 سمتِ به و گرفته را حرکت حالِ در تلفنِ و برده دست

 بیمارستان در نفرشان، سه هر آن، از بعد و بود برده هایشگوش

  .بودند

 رکابیِ همان. آمدنمی بند آرمان یگریه که است یادش خوب

 فقط شده؛ چه نداشت خبرً اصال و بود تنش دارشخرس سفیدِ

نداشت کسی کارِ به هم کاری و ریختمی اشک صدابی .   

 دستش، یک با و بود گرفته دندان به را چادرش یلبه هم مهین

کردمی رد نامنظم را تسبیح هایدانه .  

 چرخیدمی بیمارستان انتظار راهروی در ناباور و گیج هم خودش

باشد پدرش یدهندهنجات که بود خبری منتظرِ و .  

 پدرش برای ،وحشتناک تصادفِ آن در که شد خبردار وقتی

 دانستنمی کرد؛ شکر را خدا افتاده، اتفاق مهره شکستگی

 بینِ فقط. دارد مفهومی و معنی چه دقیقاً مهره شکستگی

یمهره شکستگی" بود شنیده جراح، دستیارِ هایصحبت  T8" 



باشد بد قدرهاآن توانستنمی که شکستگی ! 

نیفتاده بدتری اتفاق که کند قانع را مهین داشت سعی .  

 نقاهت بود؛ ذهنش در خودش چپِ پای شکستگی اشهمه

 بعدش اما کشیدیمی سختی و کردیمی استراحت باید داشت؛

دیگر شدیمی سرپا !  

 وحشتناک تصادف این که کند قانع را مهین داشت سعی

 هست؛ پدر که حاال اما کند پدرشانبی نکرده خدایی توانستهمی

 ناله و آه و سروصدا ههماین که ناقابل یمهره یک شکستگی

  .ندارد

شکستگی بفهمد تا برد زمان... اما  T8 ًمعناست چه به دقیقا .

 مصادف. سطح همین در نخاعقطع با بود مصادف T8 شکستگی

 بود مصادف. ویلچر با بود مصادف. نادر بودن بستری هاماه با بود

 یدوره هیچ شدن طی با که پدری با بود مصادف. بسترزخم با

 با بود مصادف. شدنمی سرپا دیگر استراحتی، و تنقاه

شدمی ترتنگ روز هر که خلقی و پدر همیشگیِ نشینیخانه . 

مهین روزیشبانه سختیِ سال دوازده با بود مصادف . 



 کرد؟می فکر هااین به چرا اصالً داد؛ تکان سختی به را سرش

بود؟ برگشته خاطرات این به چرا  

 با روابطش عطفِ ینقطه تا بود تهبرگش اینجا به آمد؛ یادش

 به شبه یک پدرش، تصادفِ از بعد که آرمانی کند؛ پیدا را آرمان

 شدنش، بزرگ برای بود کشیده انتظار که هاییسال تمام یاندازه

بود شده بزرگ .  

 و هایشلحظه همدم بود شده تلخ، هایماه از بعد که آرمانی

 همدمِ نتوانست سنی، تفاوت سال هفت وجودِ با بعد، هاسال

کند پیدا برادرش از بهتری . 

 راهرو بودن خاموش از خبر در، پشتِ فضای تاریکی چرخاند؛ سر

 تلویزیون مقابل که کند تصور را مهین توانستمی. دادمی

 مورد هایسریال هایقسمت سروصدا، ترینکم با و نشسته

کندمی دنبال را اشعالقه .  

 و رفت اتاق از بیرون به رچین،پاو و شد بلند تخت روی از

رساند آرمان اتاق یبسته درِ تا را خودش .  

فشردش تراحتیاط با و دستگیره روی گذاشت دست احتیاط با .  



 نوری میان در و گذاشت اتاقش داخل به قدمی و داد هُل را در

 قامتِ به شد خیره بود، کرده درز اتاق به پنجره باز فضای از که

 روی را چپش ساعد و کشیده دراز ختت روی که برادرش

بود کرده حائل هاچشم . 

دانستمی نبود؛ خواب .  

 روی که بازی فضای در را تنش و رساند تختش به را خودش

 و راستش بازوی روی را سرش. داد جا داشت، وجود تخت

 وضوح به که آرمان یسینه یقفسه از قسمتی روی را دستش

گفت گوشش کنار و ذاشتگ کرد،می منتشر را قلبش ضربان : 

_ بیداری که دونممی . 

کرد تأیید اشبسته هایچشم با آرمان : 

 .بیدارم_

پرسید آرامی صدای با : 

_ ازم؟ دلخوری قدراین چرا ! 

گفت واضح آرمان : 



_ نیستی شناختممی که آذینی اون تو چون . 

گفت و فشرد آرمان بازوی به را چشمانش : 

_ شناختممی که هستی آرمانی همون برام همیشه تو اما . 
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. داره رو بزرگش خواهر هوای همیشه که کوچیکه داداش همون

 که همونی. کنه قشنگ رو آذین زندگی تا اومد دنیا که همونی

. داره زندگیش تو ینآذ که تصویریه ترینقشنگ هاشچشم

 دور خودش از رو خواهرش ها،دلخوری تموم با که همونی

نداره رو ایدیگه کسهیچ خودش، جز آذین چون کنه؛نمی . 

 فقط برد؛می را دلش کشیدنش، نفس صدای. کرد سکوت آرمان

دارد دوست را ساله بیست برادر این چقدر که دانستمی خدا . 

 

*********** 
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 که بود سام با جدید قرارداد حقوقی بندهای کردن چک حال در

 ورود قصد کسی چه بداند آنکه از قبل. شد باز ناگهانی در،



 قاطعانه داد،می انتقال سام نگاه که تعجبی  جوابِ در داشته،

 :گفت

 .باربده_

بست نقش دیدش میدان در باربد صورت لحظه، همان و . 

داد ادامه سام به خطاب : 

_ نرفته آدمیزاد به چیزیش هیچ . 

کرد پرت میزش روی را را پوشه سری یک باربد : 

_  پژوهان خاندان برای آدمیزاد یه. بسه رفتی آدمیزاد به تو

باشم االغ من بذار یه،کاف . 

گفت باربد  جوابِ در و شد مشغول سام با کارش یادامه به : 

_ االغ حیفِ ! 

گفت سام با صحبتشان وسط خیالی،بی با باربد : 

_ . کرده تنظیم قرارداد کلی نبودی که هفته این تو االغ این

 وَکیلت و تو بینِ بیاد ممکنه وگرنه. کارش رد بره کن امضاشون

دیگه االغه حال هر به کردن؛ گیریجفت به کنه روعش و وایسه ! 



 بود آورده باربد که هاییپوشه به نگاهی خودش، و خندید سام

 با و کرد را هاتوصیه آخرین. بود شده تمام سام با کارش. انداخت

پرسید باربد به رو سام رفتنِ : 

_ هفته؟ این بود خبر چه ! 

انداخت باال ایشانه باربد : 

_  این رو. ندارن خوبی یحافظه هااالغ اما بود؛ دزیا که خبر

شدم اتشرمنده حساب .   

 شروع بود لبش یگوشه که کجی لبخندِ آن با و گرفت اشخنده

پرسید و هاپوشه بررسی به کرد : 

_ نساخته بهت جدیدت رِل نکنه هستی؟ عصبی قدراین چرا ! 

کرد جمع را صورتش باربد : 

_ بمیره بره جدیدم رِل . 

 حرف،بی و زد امضا هم را برگه آخرین ابرو، یرفته باال تای یک با

 باربد بود، رفتنش منتظر وقتی درست و باربد به برگرداندشان

پرسید و هاصندلی از یکی روی نشست : 



_ هایهویجی کله با مذاکراتت   Vitmed رفت پیش چطور 

پژوهان؟ جناب ! 

داد جواب میز، روی دادنش قرار و خودکار درب بستنِ حال در : 

_ بود آمیزموفقیت گفت شهمی .  

بود شده جدی باربد : 

_ بهشون؟ گفتی چی  

گفت وارخالصه :  

_  دادم نشون و دادم ارائه رو اخیر ماه دو یکی فروش هایجدول

 دست آمریکایی و کانادایی مشابه محصوالت فروش بازار که

 .ماست

 و کرد هنگا بودند، شده بلندتر قبل به نسبت که باربد موهای به

داد ادامه : 

_  نسبت تونیممی که کردم قانعشون فروش هایجدول یارائه با

 داشته بهتری عملکرد دارند، ایران تو که ایدیگه ینماینده به

 این پیشنهاد این از قصدم که گفتم هم دیگه طرف از. باشیم



 کانادا به نسبت ترهراحت خیلی برامون آلمان، از واردات که بوده

یکاآمر و .  

پرسید باربد : 

_ شد؟ چی اشنتیجه خب ! 

داد توضیح و کرد باز را سیگارش فلزی یجعبه : 

_ کنن ابالغ رو نتیجه دیگه ماه یک تا شد قرار . 

خندید باربد : 

_  برنا. نداریم مدیکاب اسم به رقیبی دیگه کنند موافقت اگه

 جر " جاش به و برداره شرکت اسم آخرِ از رو اسمش " ب " باید

آدمی بهش بیشتر بذاره؛ " . 

 رفتن قصد هاپرونده برداشتن با و شد بلند جایش از و گفت

 باعث و رفتن از کرد منصرفش آمد، یادش که چیزی اما داشت

بگوید شد : 

_ اومد ضیائی نبودی وقتی راستی ! 

پرسید و داد فاصله هایشلب از را سیگار : 



_ گفت؟می چی  

برگشت میزش سمت به دوباره باربد : 

_  اوضاع گفتمی گفت؛می پرتوچرت. کردمی گردیدندون

 اما. چرندیات مدل این از و شدن مشکوک بهش نیست؛ خوب

 بهروز از. خوادمی بیشتری پول که بود این حسابش حرف

 که چیزی و شده حساب تسویه کامالً باهاش که گفت پرسیدم؛

 یه یممستق غیر. گرفته رو بگیره بار رسیدنِ از بعد بوده قرار

 یه که روشنه برام روز مثل. بودند هوا باد که کرد تهدید سری

 درد ان؛ساختگی شونهمه و ندارن حقیقت هم حرفاش از دونه

پوله فقط آدم، این . 

داد ادامه و آورد پایین را صدایش : 

_  کردیم طی که چیزی از بیشتر باشه قرار اگر گفتم بهش منم

 کنیم؟ سندسازی و سکری همه این کاریه چه خب بدیم، بهش

 درست شر خودمون برای و دیممی رو گمرک قانونیِ پولِ

کنیمنمی . 

گفت کوتاه، مکثی از بعد و تکاند را سیگارش خاکستر : 



_  اما نیا راه باهاش خیلی! فردا همین بذار؛ قرار یه باهاش

داریم الزمش حاالها حاال کن؛ ساکتش . 

********* 
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 دیشب تمامِ. بودند خواب محتاجِ چشمانش و سنگین هایشپلک

 و داشت امتحان صبح. بود خوانده درس و نخوابیده را صبح تا

 مهمانِ باربد بود، آمده که مه وقتی از و شرکت بود آمده بعدش

 انجامِ به مشغول. آمدنمی بیرون اتاقش از و داشت مهمی

 را تمرکزش از توجهی قابل میزانِ خواب، به نیاز اما بود کارهایش

گرفتمی .  

 داشت و کرده تایپش انگلیسی به که بود اینامه خواندن حالِ در

 باربد خلیِدا و خورد زنگ میزش روی تلفنِ که کردمی ویرایشش

داد نمایش را . 

 هایشخواسته انتقالِ برای باربد آمدمی پیش کم عادی، حالتِ در

 اگر یا زدمی صدایش جاهمان از اصوالً کند؛ استفاده تلفن از

 بیرون اتاق از و دادمی زحمت خودش به بود، سرحال خیلی

آمدمی .  

شنید را باربد  درخواستِ و برداشت را تلفن : 



_  هفته دو یشده وارد قطعات خرید اصلی لیستِ. مالی امور برو

بیار و بگیر برام رو پیش . 

بود کرده قطع را تماس باربد دهد، جوابی کهآن از قبل .  

 اتاق سمت به اتاق، از خروج با و شد بلند میزش  پشتِ از

کرد حرکت مالی مدیریت .  

 جز اما برگشته، سفرش از پژوهان هومنِ که بود روزی سه_دو

بود نیامده شرکت به ساعت، دو_یکی مدتِ به همآن یروز،د . 

 انتقال را باربد یخواسته و شد بهروز کارِ اتاقِ واردِ هماهنگی، با

 کردنِ مطرح از بعد را بهروز ابروهای یفاصله شدنِ کم و داد

نکرد درک اشخواسته .  

_ خواسته؟ رو چی  

 دیگر، بارِ یک حال این با گفته واضح را اشجمله که بود مطمئن

داد توضیح : 

_ خرید اصلی لیستِ گفتن ...    

پرسید و کرد متوقفش دست حرکتِ با بهروز رسید، که اینجا به : 



_ داره؟ جلسه  

شنید و داد مثبت جواب : 

_ کی؟ با  

گفت و انداخت باال ایشانه تفاوتبی : 

_ ضیائی اسمِ به آقایی با نکنم، اشتباه اگر. دونمنمی دقیق ! 

 این با اما برگشتند عادی حالت به بهروز ابروهای یانِم یفاصله

 اشخواسته از تا گرفت تماس باربد با شخصاً خودش حال،

شود مطمئن . 

بود مهمی لیست که حتماً انداختش؛ شک به بهروز رفتار ! 

 از جدیدی بار پیش یهفته دو بود، جریان در خودش که جایی تا

نداشت اطالع ریدیگ بارِ از آن، جز و بود رسیده چین .  

 داخل درَش که دیگری اتاقکِ وارد که کرد نگاه بهروز حرکات به

 و آمد بیرون ایپوشه با بعد، یدقیقه سه_دو و شد بود، اتاق

داد دستش به را پوشه . 



 اتاق از و کرد تشکر وقتی باشد تفاوتبی صورتش کرد سعی

رفت بیرون .  

 یوسوسه شت،گذا بیرون مالی مدیریت بخش از که را پایش

 خاطر به طرفی از. افتاد جانش به پوشه محتویات کردنِ چک

 از و بود گرفته اضطراب ناخواسته بهروز، یکارانهمحافظه رفتار

 پوشه این داخل که لیستی از سر شده هرطور خواستمی طرفی

دربیاورد بود، . 

 باشد خریده زمان خودش برای تا داشتبرمی آرام را هایشقدم

 باز را پوشه نبود، کسی نگاه تیررأس در که قسمتی در درست و

خواند را اطالعاتش فوراً و کرد .  

 شده وارد پیش یهفته دو که بود قطعاتی همان خریدِ لیست

 هاقطعه همان رسیدن تاریخ با هم بار رسیدن تاریخِ حتی بودند؛

کردمی برابری .  

 این در اما دبودن شده وارد چین از قطعات دانستمی که جایی تا

 نه بود، کانادایی شرکتِ یک نامِ کننده، صادر شرکتِ نام لیست،

 !چینی



 بیشتر قدم چند. کرد رخنه دلش در همزمان تعجب، و شک

 پا اتاقش به اگر و معاونت بخش به شدن وارد برای نداشت

 دسترسی لیست این به توانستنمی مدله هیچ دیگر گذاشت،می

باشد داشته .  

 اشچاره مهمی، مدرک چنین داشتن بود؛ جیبش داخل گوشی

 لیست روی از عکس یک گرفتن و گوشی آوردنِ بیرون فقط

بود مقابلش .  

کوبیدمی اشسینه یقفسه به تمام شدتِ با داشت قلبش .  

 اجازه و بود کرده متزلزل را تفکرش قدرت خوابیبی و هیجان

 سرِ اگر اام برسد درستی ینتیجه به لحظه، آن در که دادنمی

 که فهمیدمی حتماً کرد،می تحلیل و تجزیه را مدرک این فرصت

 تواندمی چه دقیقاً پژوهان، بهروز کاریِمحافظه همهآن علتِ

 !باشد

 ال ورودیِ. دادنمی قرارش بینذره زیر دوربینی نقطه، این در

 کس دیدِ میدانِ در که شدمی باعث هم معاونت بخش شکلِ

 و مرد ثانیه سی در بار ده و کند جان حال این با. نباشد دیگری



 با بود، لرزیدن حالِ در که دستی با را عکس آن تا شد زنده

 با و بست را پوشه بعدش، و گرفت لیست آن روی از بدبختی

 را پوشه آن، از بعد و شد خودش اتاقِ وارد ساختگی، تفاوتیبی

تمام و داد باربد به ...! 

 

********** 
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 و گذشتمی شرکت اداری کارِ ساعت اتمام از ساعتی یک

 همچنان باربد، و بهروز یگرفته باال بحثِ اما بودند رفته پرسنل

بود داشته نگهش اتاق در .  

 که را علتش اما ببیند عصبی حد این تا را بهروز آمدمی پیش کم

 اتاقش در که پسرعمویی به دادمی حق کامالً بود، شنیده

کردمی بیداد و داد باربد سر و ایستاده .  

دادمی جواب و بود ایستاده اتاق دیگر طرف هم باربد . 

 بحثی از لحظه چند برای را حواسش اش،گوشی خوردنِ زنگ با

 به دوخت چشم و گرفت نداشت رسیدن نتیجه به قصدِ که

اِال حرفیِ سه اسم و گوشی یصفحه .  



شنید و داد جواب را تماسش : 

_ هومن؟ کجایی پس ! 

داد جواب حال همان در و شد بلند میزش پشت از : 

 .شرکتم_

 سمتِ به. کند تمرکز درستی به دادنمی اجازه بهروز بلندِ صدای

 فضای از شدن خارج با و رفت داشت قرار اقات در که تراسی

گفت اِال به خطاب اتاق، آورِسرسام : 

_ بدم خبر نشد. اومد پیش برام کاری . 

اِال آرام صدای بعد و بود سکوت : 

_ که؟ آیمی ! 

کرد نگاه بود پایش زیر که شهری به : 

_ آممی ! 

 .منتظرتم_



 کرد وادارش و داشت تماس شدن قطع از نشان ممتد بوق صدای

دهد فاصله گوشش از را تلفن تا . 

بود کردن اعتراض حالِ در همچنان بهروز برگشت، که اتاق به : 

_  با که نیست چیزی لیست، اون. کنی ریسکی همچین نباید تو

کسی هر دستِ بدیمش راحت خیالِ .  

شد برزخی سیگارش، کردنِ دود حالِ در باربد : 

_  ضیائیِ این با داشتم مگه؟ دادمش کی دستِ کردی؟ شروع باز

 گفتم کردم؟می کارچی. مردیکه شدنمی قانع زدم؛می حرف... 

 خودش چشمِ با خودش تا بدم نشونش رو اصلی خریدِ لیستِ

بیاد کوتاه و ببینه رو هاقیمت . 

نشد قانع بهروز : 

_  که اینه حسابم  حرفِ. بدی نشونش ضیائی به نباید گمنمی من

 قابل شرکت این تو ایدیگه کسِهیچ نفر، چهار خودمون جز

 وقتی! کنیممی کارچی داریم که بدونه نباید و نیست اعتماد

 اصلی لیست و من سراغِ فرستیمی راستراست رو منشیت



 لیست که کنه فکر این به ذهنش تو ممکنه خوایمی رو خرید

ممکنه. داره وجود هم ایدیگه ... 

پرید حرفش وسط باربد : 

_  این !منه منشی مارپل خانم نگارا که گیمی جورییه... اوو

 تو وقتاون. دهنمی تشخیص هم رو چپش و راست دست دختره

کنی؟می فکر چی به داری ! 

نداشت آمدن کوتاه قصد بهروز : 

_ . هیچی خودش ًاصال. ستدیگه چیز من حرف. باشه کسی هر

 هستن، مالی بخش تو که ایدیگه نفر چند اینجا؛ آدمی وقتی

 راحت ما که نیستش چیزی مدارک این خواد،می چی شنونمی

 راحت قدراین حتی یا و کنیم دستشون به دست شرکت تو

 به ضیائی اومدن با شخصاً من اصالً. بزنیم حرف درموردشون

کنه وآمدرفت شرکت به راحت قدراین نباید مخالفم؛ هم شرکت . 

 رسند،می کجا به نهایتاً ببیند که شانبحث در کردنمی دخالت

نشد ختم خوبی جاهای به هایشان،صحبت کردن پیدا ادامه اما . 



 بلندیِ به صدایش کهدرحالی و کرد خاموش را سیگارش باربد 

پرسید نبود، سابق : 

_  هر و اینجا بشینم بست! نکنم؟ غلطی هیچ اصالً من خوایمی

بدم؟ انجام رو همون بدی دستور شما چی ! 

 کند شرکت آمده پیش بحثِ در داشت انتظار کرد؛ نگاهش بهروز

بود سکوت به فعالً ترجیحش اما .  

آمد حرف به خودش دید، فایدهبی را انتظارش که بهروز : 

_  هم خوب. ایهدیگه چیز من حرفِ. نزدم حرفی همچین من

 حالیته وگرنه. چپ علی یکوچه به زدی رو خودت اما متوجهشی

گممی چی از دارم که . 

گفت داشت،برمی را کیفش کهلیدرحا و شد بلند جایش از باربد : 

_ حالیتونه شماها فقط. نیست حالیم هیچی من نه ! 
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گفت بهروز که بود خروجی در سمتِ به رفتن حالِ در : 

_  که بفهم. نکشیدیم بدبختی کم فروزنده، سر اشتباهاتت بخاطر

 پول کم. کنه جبران رو هاضربه مدل این دوباره تونهنمی شرکت

ببنده؟ رو دهنش که مردیکه اون حلقوم تو ریختیم ! 

 از نشان که رفته باال ابروهای با برگشت؛ که بود راه یمیانه باربد

 لحنِ با و کرد نگاه بهروز صورت به بود، تعجبش زیادِ حجمِ

پرسید شناباور : 

_  من به ربطی چه فروزنده گی؟می چرت داری چرا! چی؟

 !داشت؟

گفت مصرانه بهروز : 

_  کنه شک که شدی باعث تو اصالً. داشت ربط تو به هم خیلی

هابازرسی به ! 



پرید صحبتش وسط کالفه، باربد : 

_  زدی چی! کردی؟ عوض رو ساقیت! بهروز چته نیست معلوم

نساخته؟ بهت که  

گفت مشآرا با بهروز : 

_  سرِ هنوز مسئله. کنهنمی حل رو مشکلی گفتنت پرتوچرت

 .جاشه

 که صورتی با و ایستاد اشسینه به سینه کرد؛ کم را فاصله باربد

داد جواب بود، کرده جمعش : 

_  نکن؛ دخالت نیست مربوط تو به که مسائلی تو بعد به این از

 که نداره ربطی تو به. باشه خودت کار به حواست نگرانی، خیلی

 چه من که نداره ربطی تو به. رهمی کی و شرکت این تو آدمی کی

 تو به فهمیدی؟. ذارمنمی و ذارممی کی اختیار در رو اطالعاتی

 همه که بیشعوری قدراین که وقتی تا حداقل نه. نداره ربطی هیچ

 مقصر دَرش هممون که اشتباهی و کنیمی قاطی هم با رو چیز

 اشتباه کم مگه تو خودِ! من گردن فقط ازیاندمی رو بودیم

دادی؟ گاف کم مگه! داشتی؟ ! 



بود خونسرد بهروز : 

_  تمامِ بارِ و دممی انجام رو هاسندسازی دارم من که زمانی تا

 که ایمسئله هر تو که دارم حق منه، دوش روی جدید واردات

کنم دخالت بندازه، خطر به رو شرکت منافع تونهمی . 

خندید عصبی باربد : 

_ شممی حساب تهدید شرکت برای دونستمنمی ! 

 نگاهش کالفه بحث؛ این از رفتمی سر اشحوصله داشت دیگر

 جاجابه بودند ایستاده هم مقابل که باربد و بهروز صورت روی را

 نهایتاً و کند آرامشان کرد سعی زد، میز به که ایضربه با و کرد

گفت باربد به رو : 

_ بهروزه با حق ! 

کرد نگاهش متعجب باربد و گرفت آرام بهروز حرفش این با . 

داد توضیح : 

_  که مدارکی. کنیم جمع رو حواسمون هاحرف این از بیشتر باید

 بیافته؛ کسی دستِ نباید وجههیچ به زنیم،می حرف ازش داریم



 دیممی انجام داریم که کاری از کسی. ثانیه چند برای هرچند

ستخونده مونفاتحه بشه، مطلع . 

داد توضیح باربد : 

_  یمردیکه اون باید. هست حواسم شماها از بیشتر خودم من

 رو فرادیب. داشتم نیاز لیست اون به و کردممی قانع رو الدنگ

 گرفتن برای بهروز سراغِ فرستمشمی که هاییوقت یهمه مثلِ

 رو خواستم که کاری همیشه مثل هم اون. فرستادم ها،لیست

. گاوصندوقه تو االن و برگردوندم رو لیست هم ودمخ. داد انجام

داره بیداد و داد و بحث همه این کجاش قضیه این فهممنمی من ! 

 از بیش موضوع این خواستنمی دید؛می شده تمام را صحبت

کرد مرخص را هردوشان دست، حرکتِ با. کند پیدا کش این .  

 ترک را اتاق دکرمی نامعلوم و معلوم نثارِ فحش کهدرحالی باربد

داد توضیح و ماند. ماند بهروز اما. کرد : 

_  به سر گفتی که دونممی. بیاد پیش هابحث این خوامنمی

 قدرهمون برادرت. بگذرم نتونستم یکی این از اما نذارم سرش

 تو االن. داره اشتباه هم قدرهمون کنه، رفتار درست بلده که



 شرایط. کسی تِدس بدیم گزک بخوایم که نیستیم وضعیتی

 قدم چند شیم ناچار اشتباه یه با خوامنمی. خاصه خیلی شرکت

بریم عقب ! 

 حق. بود بهروز هایحرف تأیید ینشانه که داد تکان سری

گفتمی هم درست و بهروز داشت . 

داد توضیح حال همان در و برداشت را وسایلش و کیف : 

_  یدفهم. آدمی دستش هم کار حساب اما کنه،می لجبازی

 اشتباهاتش کردن قبول به عادت بچگی، همون از اما رو حرفت

  .نداره

 کرده داریخود زیادی اِال بود مطمئن انداخت؛ ساعتش به نگاهی

نگرفتن تماس مجدداً برای .  

** 
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 مانده خیره که بود هاساعت. فهمیدنمی وسط این را چیزی یک

بود گرفته لیست روی از هولکیهول که عکسی به بود .  

 قطعی ینتیجه به کدامشان هیچ درموردِ اما زدمی هاییحدس

کند فکر بلندبلند که داشت نیاز. رسیدنمی .  

 که کسی داد؛می توضیح را هایشحدس کسی برای که بود بهتر

کند کمکش فکری،هم با توانستمی .  



 و افکار فرید بود کافی. بگوید چیزی فعالً فرید به خواستنمی

 رازی به تصویر، این دیدنِ با که بود وقتآن بداند، را اطالعاتش

 پای خواستنمی اما کرد؛می پیدا دست بود، نهفته پشتش که

بکشد وسط فعالً را فرید .  

 توانستمی حتماً آرمان، با فکریهم. آرمان سراغِ رفتمی باید

نداشت ضرری حداقل نبود، اگر هم مؤثر باشد؛ مؤثر . 

 را دستگیره شنید، که را صدایش و زد اتاقش در به ضربه چند

 را تاپشلپ و کشیده دراز تختش روی آرمان. شد داخل و کشید

 مقابلش مانیتورِ به چشمانش و شکمش روی بود گذاشته هم

 حالِ در و روشن اتاق، یگوشه که ایپنکه دیدنِ. بودند خیره

 سایت از که هاییپنکه. دادمی خوبی حس بود، چرخیدن

 شاندست به امروز همین و بود داده شانسفارش اینترنتی

کردمی کار وقفهبی و رسیده .  

گفت باشد، کرده باز آرمان با را صحبت سر کهآن برای : 

_ رو اتاق کرده خنک خوب . 



 کوتاه و مانیتور روی از برداشتن چشم به نداد رضایت آرمان

کرد تأیید : 

 .آره_

 به نزدیک سرش، بردنِ با و نشست تخت یلبه و رفت نزدیک

گفت تاپ،لپ : 

_  نکردم فرصت هنوز من و اومده سریال این جدیدِ قسمتِ هفت

کنم نگاهش . 

ودب تفاوتبی آرمان لحن : 

 !آها_

. چموش برادرِ این گوشِ زیرِ بخواباند یکی خواستمی دلش

 کهآن از قبل و بست را شده باز یصفحه ناگهانی و برد دست

 خودش عکسِ به نگاهش کند، توجه آرمان اعتراضِ به بخواهد

 تصویر به شد خیره. بود اصلی یصفحه گراندبک که افتاد

نمایشدندان لبخند و خودش . 



 از خارج بودند رفته. بود هاموقع همین و پارسال یبرا عکس

 عکاسی بودش خریده تازگی به که دوربینی با آرمان تا شهر

شد تداعی برایش صحنه و لحظه همان و زد پلک. کند . 

 روی بود کرده تنظیم را دوربین لنز آرمان، که ایلحظه همان

بخند بیشتر... بیشتر "  گفتمی و صورتش  "  

 بود خندیده آرمان هایعکس شدنِ زیباتر برای دریقآن روز آن

 همان دیدنِ... حاال اما. کردمی درد صورتش هاساعت تا که

برادرش تاپِلپ ی صفحه روی عکس، ... 

 هالحظه و شد جمع حواسش آرمان، توسط تاپلپ شدن بسته با

کشیدند پر ذهنش از هاصحنه و . 

_ داشتی؟ کارم  

گفت آرامی به و کرد نگاه حالتشخوش هایچشم به : 

 .اوهوم_

نشست تخت روی و شد بلند آرمان . 

پرسید وقتی بود دلخور هم هنوز نگاهش : 



_ شده؟ چی ! 

 بود شده خیره کهدرحالی و گرفت آرمان هایچشم از را نگاهش

گفت شده، بسته تاپِلپ به : 

_  نیاز. فهممشنمی که هست چیزی یه. کنی کمکم خواممی

بزنم حرف ردشدرمو کسی با که دارم . 

دهد ادامه شد باعث آرمان، سکوت : 

_ دارم الزم که اطالعاتیه و شرکت به مربوط . 

گفت کشید،می دراز تخت روی دوباره کهدرحالی آرمان : 

_ اومدی اشتباه گردی،می جرم شریک دنبال اگه . 

گفت و کوبید آرمان یبرهنه بازوی به یکی : 

_  هرطور باید و رمندا وقت خیلی. نیست بازیلوس وقت االن

دربیارم قضیه این از سر شده، . 

داد توضیح کرد، نگاهش منتظر که آرمان : 

. چین از بار یه. اومد شرکت برای جدید بارِ یه پیش یهفته دو _

 بودم، مدیکاب شرکت تو من وقتی که بود قطعات سری یه



 دنبال همه و نداشت خوبی فروش هاقطعه این چینیِ ینمونه

بودند کاناداییش یا لمانیآ هاینمونه . 

 !خب_

بود توجهش یدهندهنشان آرمان، گفتنِ " خب " لحنِ . 

داد ادامه بیشتری یانگیزه با : 

_  یه رسید، دستم به ایپوشه یه اتفاقی خیلی شرکت، تو دیروز

بود خرید لیست که ایپوشه . 

 ادامه آرمان، به عکس دادنِ نشان با و کرد روشن را اشگوشی

 :داد

_  یهفته دو که شهمی قطعاتی همونً دقیقا شامل هم لیست ینا

 دقیق تاریخ همون هم بار رسیدن تاریخِ حتی. اومد چین از پیش

ایرانه به چینی قطعاتِ همون رسیدنِ . 

 دستگیرش عکس از چیزی بود مشخص صورتش از که آرمان

گفت سوالی نشده، : 

 !خب؟_



داد توضیح : 

_  یه. نیست چینی شرکتِ نهمو لیست، این حسابِ طرف اما

کاناداییه شرکتِ ! 

پرسید جدیت با وقتی بود، شده موضوع درگیر کامالً آرمان : 

_ چی؟ یعنی خب ! 

داد توضیح شمرده : 

_  اسمِ فقط. یکیه هم ایران به رسیدنشون تاریخِ. یکیه دقیقاً بار

کنهمی فرق هاشرکت . 

گفت متعجب آرمان : 

_  سفارش هاشرکت دوتا هر از بازار نیاز به توجه با شاید خب

 سر که من. کانادایی قطعات هم. چینی قطعات هم. دادن

 متقاضی ها،قطعه مدل دو هر شاید خب اما شما کار از آرمدرنمی

دارند رو خودشون خاصِ .  

داد توضیح بعدش و کرد مکث ایثانیه چند : 

_ مشکل دوتا یعنی هست مشکلی یه اما درسته حرفت . 



کردمی نگاهش دقیق آرمان . 

داد ادامه : 

_  هرچی. نیست شرکت تو کانادایی یقطعه هیچ کهاین اولیش

فروشیممی داریم رو چینی قطعات فقط ما. چینیه هست ! 
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گفت بعدش و باشد داده پردازش فرصت آرمان به تا کرد مکث : 

_  و! اصالً تحریمه قطعه این کاناداییِ ینمونه کهاین هم دومیش

 برانگیزشک کافی یاندازه به دوشون هر که مورد دو این سوای

 رو ذهنم خیلی که داره وجود هم دیگه یمسئله یه هستن،



 قیمتِ با رو هاقطعه این داره هم مدیکاب شرکت کرده، درگیر

 شرکتِ از دارن رو قطعات این همه اما فروشهمی کمتر خیلی

بیشتره خیلی قیمتش کهاین وجودِ با دنمی سفارش پژوهان !! 

بود شده سوال عالمتِ از واضحی طرح آرمان، صورتِ . 

 که بود آرمان نهایتاً و کردند سکوت دوشان هر لحظه، چند برای

 :پرسید

_ دیدی؟ نزدیک از رو هاقطعه خودت تو ! 

داد جواب : 

_ چطور؟. نه ! 

_ چینی؟ یا هستن کانادایی که شیمی متوجه ببینی اگه ! 

داد جواب بعدش و کرد مکث ایلحظه چند : 

_ خب مشخصه ! 

پرسید آرمان : 

_ چینیه؟ فروشنمی که اونی دونیمی کجا از ! 



گفتً فورا : 

_ و واردکننده شرکتِ اسم  ... 

نشست صحبتش وسط آرمان : 

_ متقاضی؟ دستِ بدن چینی جای به رو کانادایی جنس ممکنه ! 

گفت متعجب : 

_  رو چینی جنس همه دونم،می که جایی تا! مگه؟ هستن دیوانه

 هااین حاال. کننمی غالب کانادایی، و آلمانی جنس جای به

 ...برعکس

 لحظه چند. شد روشن ذهنش در ایجرقه رسید، که اینجا به

گفت و آرمان به ماند خیره : 

_  بیاد لیست اون اگه. کنم پیدا هم رو لیست یکی اون باید

رسیممی معماها این یهمه جوابِ به دستم . 

 

******** 
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شنید را اشعصبی صدای و گرفت را باربد داخلی : 

 !بله؟_



 اهمیتی. بود دلخور پیش روز چند جریان سر هم هنوز برادرش

پرسید و نداد : 

_ کردی؟ تمدید رو اصفهان قرارداد ! 

داد توضیح جدی و رسمی باربد : 

_  و اومده پیش براش مشکلی گفت و گرفت تماس اکبری. نه

بعد یهفته به کردیم موکولش. بیاد هفته این تونهنمی . 

پرسید بعدش و کرد مکث ایلحظه چند : 

شد؟ چی ضیائی _ ! 

_ بستم رو دهنش همیشه مثل ! 

 شروع و گذاشت اششقیقه روی را اشمیانی و اشاره انگشت

 دیگری چیز کهآن از قبل و سرش از قسمت این فشردنِ به کرد

آمد حرف به باربد بگوید، : 

_  شرکتِ با قرارداد. نیستم رو ساعتی دو. اومده پیش برام کاری

 امضاش فقط کردم؛ تنظیمش. بیاره برات نگار دممی رو افضلی

بدم انجام رو کارهاش یبقیه تا بزن .  



شد قطع باربد طرف از تماس . 

 را تمرکزش سردرد، اما بخواهد اتاقش در را سام داشت تصمیم

بود گرفته . 

 این. گذاشت ساعدش روی را سرش و میز روی را ساعدش

کردمی تجربه را سردرد قبل از بیشتر روزها، . 

 وارد یاجازه و نشست صاف اتاقش، به نظری ورود درخواست با

داد را شدنش . 

 به را روز کارهای لیست و ایستاد مقابلش که اشقدیمی نیروی

پرسید داد، دستش : 

_ دارید؟ مسکن ! 

 و پیشانی روی چینِ احتماالً و چرخید صورتش در نظری نگاه

پرسید که دید را ابروهایش یشده کم یفاصله : 

_ دارید؟ سردرد ! 

 زیر در حاال هم هایششانه و گردن بود؛ سردرد فقط کاش

بودند گرفته قرار درد، یشاخه . 



 هاییقدم با اشمنشی شد باعث نداد، نظری سوال به که جوابی

 براتون االن " بگوید حال همان در و کند ترک را اتاق بلند

آرممی  " . 

 زمانی واقعیتِ به نظری،ِ  " االن " تا ماند منتظر ایدقیقه چند

 هایش،دست میانِ کوچکِ سینی در برگشت وقتی شود؛ تبدیل

داشت وجود مسکن قرص ایبسته و آب لیوانِ . 

شنید و کرد تشکر : 

_ گرفتند براتون پایین یداروخانه از فرستادم . 

گفت مجدداً و داد تکان سری : 

 .ممنون_

کرد اضافه عدشب اما گفت ای " اجازه با " نظری : 

_ فرادیب خانم راستی ... 

گفت و کرد متوقفش دست حرکت با : 

_ داخل بیان بگین! بله . 



 رفتنش از ثانیه سی هنوز و گفت " اجازه با " مجدداً نظری

 صدایش، و سر پر هایکفش و فرادیب بار،این که بود نگذشته

بودند اتاق داخل . 

 در بیشتر و بیشتر صورتش شد،می نزدیک دختر این که قدم هر

رفتمی فرو هم . 

 یا خواسته که دانستنمی ایستاد، میزش مقابل که فرادیب

 میزش مقابل که دختری به خطاب اما اش،جمله بود ناخواسته

گفت بود، ایستاده : 

_ نپوشیدشون دیگه کاش . 

 هایش،بلندپاشنه روی و خورد سُر پایین به فر،ادیب نگار نگاهِ

شد ثابت . 

 وگرنه بود شده متوجه را منظورش حداقل که بود این اشخوبی

 دیگری یتکه به دادمی نسبت را اشجمله اگر که بود فاجعه اوج

هایشلباس از ! 

 برای که کاری زودتر تا کرد نگاه باربد عروسکیِ منشیِ به منتظر

برود و دهد انجام را بود آمده انجامش . 



 دادمی تکیه صندلی هِگاتکیه به را سرش ایدقیقه چند اگر شاید

 فرصتی هم و گرفتمی آرام خودش هم بست،می را هایشپلک و

کردن اثر برای قرص به دادمی . 

کرد اذیت را اششنیداری سیستم گربه،بچه یآزاردهنده لحن : 

_ که گفتن پژوهان آقای  ... 

گفت و کرد ساکتش پوشه، سمت به دستش کردنِ دراز با : 

_ من به بدینش. دونممی . 

 حالِ در و زد امضایش خواند، را قرارداد ؛ گرفت را پوشه

 قرص و آب لیوانِ سینیِ روی را گربهبچه نگاهِ برگرداندنش،

دید مسکن . 

 و بدرنگ موهای آن با دختر این حواس تا داد تکان را پوشه

باشد کرده جمع را ترشبدرنگ هایچشم . 

پرسید و دیگری موضوع روی اما شد؛ جمع حواسش : 

_ کنه؟می درد تونییجا ! 

کرد نگاهش خوب و گذاشت میز روی را پوشه . 



 لحظه این در را کسیهیچ با شدن کالمهم یحوصله و حال

داد جواب سردی به و نداشت : 

_ باشین پزشک که خورهنمی تونقیافه به ! 

 رنگِ صورتی هایلب روی کرد خوش جا کمرنگی لبخندِ

گربهبچه : 

_ ان؟شکلی چه دقیقاً هاپزشک مگه ! 

بود؟ آمده رنگ قحطیِ ! 

داد را جوابش : 

_ نیستن شما به شبیه قطعاً ! 

بود گرفته اشبازی گربه،بچه : 

_ ام؟شکلی چه من مگه  

گفت رودربایستیبی و انداخت پایش تا سر به نگاهی : 

_ شرنگه ۴۸ نوع از مدادرنگی، یجعبه . 



 رهایرفتا یاندازه به اما خندیدنش. خندید باراین گربهبچه

نبود آزاردهنده دیگرش، . 
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پرسید شد، تمام که خندیدنش : 

_ ندارین؟ دوست رو کردن نقاشی ! 

داد را جوابش کوتاه : 

 .خیر_

شنید و : 

_ شدینمی عاشقم وگرنه شد؛ حیف ! 



دانستمی خدا آمد،می خوشش دختر این در چیزی چه از ربدبا . 

داد جواب ابرو یرفته باال تای یک با : 

_ شد حیف قطعاً. بله . 

_ دارین؟ درد نگفتین؟ ! 

داشت؟ هم دیگری معنای یا بود همین سمج  

داد را جوابش : 

_  اتاق از و بردارید رو پوشه این که شهمی باعث دادنم جواب اگر

مثبته سوالتون به وابمج برید، بیرون . 

شد خم میز روی کمی یزاویه با گربهبچه : 

_ کنید؟می بیرونم محترمانه دارید  

گفت کالفه : 

_  به تمایل که امیدوارم فقط. بلدم هم رو اشمحترمانه غیر نوعِ

باشین نداشته افتادنش اتفاق ! 

نداشت رفتن رو از قصدِ گربهبچه : 



_ دارین؟ دردی مدل چه ! 

 گاهتکیه پشتش، فشارِ با کهدرحالی و فرستاد بیرون به را نفسش

گفت فرستاد،می عقب به را صندلی : 

_ آد؟برمی دستتون از هم کاری یا پرسینمی سوال فقط ! 

 و کرد نگاهش را ایثانیه چند کرد، جمع را هایشلب باربد منشیِ

گفت نهایتاً : 

_ نداره که ضرر. کنید امتحان ! 

 این موهای دارد تمایل چرا که کردنمی درک. کرد نگاهش عمیق

 بلوندش موهای حجم سوای را صورتش و بزند عقب را دختر

 که نبود میلبی داد،می بها تمایالتش به اگر خوب. ببیند

 بیرون را لنزها و ببرد هایشچشم داخل هم را هایشانگشت

 زیر بگیرد و ببرد را باربد یگربهبچه داشت دوست اصالً. بکشد

 دلش بشوید؛ صورتش از را هارنگ تمام آب، که قدریآن دوش،

ببیند هم را دختر این رنگِکم ورژنِ خواستمی ! 

گفت و کرد فوت را نفسش : 



 !سرم_

جمله این از غیر به داشت، را چیزی هر انتظار و : 

_ هست؟ اجازه ! 

 نگار شدنِ نزدیک و شده شنیده یجمله بین توانستنمی

دکن برقرار ارتباطی فر،ادیب . 

 بزند دور را میز که داد اجازه گربهبچه به سکوتش و کرد سکوت

بگیرد قرار سرش پشت و . 

 با که ادکلنی. کردمی حس بیشتر ، فاصله این از را ادکلنش بوی

 این با پس. بود نکرده تغییر آمیز،کنایه یتوصیه آن وجود

کردمی تحمل همچنان هم را هایشبلندپاشنه باید اوصاف، . 

شنید وقتی اما گذرد می دختر این سر در چه انستد نمی : 

_ بدین تکیه عقب به رو سرتون لطفا . 

 فهمید کرد، حس اشپیشانی روی را خنکش انگشتان بعدش و

کاریست چه حال در که . 



 اما کند، کم را شرش بلکه شود تمام اصولش و ادا تا کرد صبر

داشت پی در تریمتفاوت ینتیجه کردنش صبر . 

_ لطفاً ببندید رو ونهات چشم ! 

 گربهبچه انگشتان یا بست را هایشچشم خودش نشد متوجه

کردند را کار این . 

 ینقطه نقطه روی مهارت با و بودند ایحرفه انگشتانش حرکت

 روی شاندَورانی حرکت. آمدنددرمی گردش به صورتش،

 حال در درد، که چرا کردند؛ معجزه رسماً دردناکش، هایشقیقه

بود شدن کم . 

_ بکشین عمیق نفس  ... 

 را سرش خواست می دلش. دادنمی همراهی یاجازه تعجب،

 دارد، بخشآرامش هایدست که کسی شود مطمئن و بچرخاند

 را سرش اما. است باربد نفهمِزبان و اعصاب روی منشیِ همان

دادمی ترجیح را درد شدن کم که چرا نچرخاند؛ . 

 و نداشتند هم اضافی تحرک یک حتی دختر، این هایانگشت

بودند شده حساب و اصول روی حرکاتش، تمام . 



_  برامون بود سخت خیلی داشت؛ نیاز ماساژ به خیلی من پدر

 خدمات. درمانی ماساژ مراکز ببریمش شرایطش، به توجه با که

 هزینه خیلی خیلی شدند،می ارائه خونه تو که هم ماساژی

 مختلفی هایدرمان یینههز به توجه با موقع، اون خب و داشتند

 و کنیم کاری چنین که نبود مقدور برامون گرفت،می باید بابا که

 آموزش زمینه این تو و برم گرفتم تصمیم که بود موقع همون

 چند بعدش و دیدم آموزش مقدماتی ماساژ دوره چند. ببینم

ایحرفه یدوره  ... 

 زیر از را صورتش. کرد نگاهش و برگشت رسید، که اینجا به

 و برگشت صندلی چرخش با و کشید بیرون انگشتانش فشار

 از اما بود شده کم وضوح به سرش، دردِ. گرفت قرار مقابلش

نه نداشت، منشایی که تعجبی شدت ! 

. برگشت را آمده راهِ که کرد دنبال را باربد منشی حرکات

 بود، کرده رفتن قصد کهدرحالی و برداشت را میز روی یپوشه

 :گفت



_ . نکنید فکر چیزی به و ببندین رو چشماتون ایلحظه دچن

بشین خوب زود امیدوارم . 

کرد نگاه شدنش دور حال در هایقدم به مردد، ! 

**** 
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 شروع قلبش گذاشت، بیرون را پایش که پژوهان هومن اتاق از

گرفتن طپش به کرد . 

 بزرگ، پژوهانِ مقابل در که خودش از خودش؛ از کردمی تعجب

باشد نگار بود رفته یادش .  

 که ارتباطی و شدمی آذین مرد، این کنار که بود باری دومین این

 سرش در که هدفی هب ربطی گرفت،می پیش در پژوهان این با

نداشت پروراند،می . 

 دیگری کسِ نبود الزم و رفتمی پیش خوبی به باربد با اهدافش

 ایستاده پژوهان هومن سر پشتِ وقتی اما کند؛ اشبرنامه وارد را

 از و بودند کرده حرکت مرد، این هایشقیقه روی انگشتانش و

بود آذین خودِ خودِ خودِ نبود؛ نگار دیگر بود، زده حرف پدرش . 

 پشت به رسیدن با و کشاند معاونت بخش سمت به را هایشقدم

 عمیق نفس چند و کرد رها صندلی روی را خودش میزش،

  .کشید



 سعی و بود مقابلش که مانیتوری یصفحه به شد خیره هدفبی

کند مهار را نقیضش و ضد احساسات کرد . 

 دو غیبت  مدتِ در باربد که کارهایی و گذاشت کنار را پرونده

داد انجام را دهد انجام بود سپرده اش،ساعته . 

 روی گذاشت را تمرکزش شد، رها قبلی افکار از که ذهنش

 امروز برای را کردنش عملی به تصمیم دیشب از که اینقشه

 دادمی احتمال که لیستی آن به خواستمی بود؛ گذاشته

 کار، یابتدا همان که البته. کند پیدا دسترسی باشد، ساختگی

 تمام که حاال اما بود گذاشته اختیارش در را لیست این باربد

 شدن بسته حال در یا بودند شده بسته یا فروش هایقرارداد

نبود لیست حضور به لزومی دیگر بودند، ! 

 باشد قطعات این پشت رازی که کردنمی را فکرش اول همان

 حداقل یا داشتمی نگه خودش برای را لیست از اینسخه وگرنه

 فروشِ هایلیست تمام مثل اما. سپردمی خاطر به را اطالعاتش

بود گذشته کنارش از سرسری دیگر، . 



 کردمی صبر باید. داشت نیاز باربد به اشنقشه شدنِ عملی برای

باربد برگشتن تا .  

 خواستنمی بهروز؛ سراغ برود مستقیم خودش خواستنمی

 را پژوهان باربد تماداع حاضر حال در. کند مشکوک را بهروز

کند تکیه همان بر داشت تصمیم و داشت . 

 کرد دعا. داد انجام را دیگرش کارهای باربد، برگشتن زمان تا

 که شدمی روزی چند باشد؛ خوب حالش گرددبرمی باربد وقتی

. رفت طرفش حتی شدنمی گاهاً. بود اعصاببی کوچک، پژوهان

 و داد با عادی، لحن با نه همآن داد؛می گیر چیز همه به مدام

 .فریاد

بود گفته خودش که ساعتی دو سرِ نه اما. آمد باالخره !  

 دادمی نشان صورتش آمد، وقتی اما نشد؛ پیدایش ظهر از بعد تا

نیست بدخلق کرده، ترک را شرکت که صبحی یاندازه به که . 

دارد نگهش شده طور هر گرفت تصمیم شد، که اتاقش واردِ . 

 و کرد اشاره پرونده به گرفت، که جوابی و داد که میسال از بعد

 :گفت



_  واردِ هم رو اطالعاتش. زدند امضا هم پژوهان آقای. تکمیله

کردم سیستم . 

کرد تشکر و گرفت را پرونده داد، تکان سری باربد . 

گفت که بود داشتنش نگه بیشتر برای : 

_  سرحال رو آدم بتونن هم ظهری سر قرارهای کردمنمی فکر

 .کنن

گفت و کشید اششده بسته موهای به دستی باربد : 

_ مقیدن؟ جمعه شب به فقط که مدالیی اون از تو نکنه  

گفت و کرد نگاهش خیره : 

_  رو ساعت دو بتونه که باشه بوده خوب و خاص باید خیلی

ساعت شش_پنج به کنه تبدیل . 

آمدند کش باربد هایلب : 

_ فاًانصا بود چیزی خوب. طورههمین دقیقاً ! 

گفت ساختگی دلخوریِ با و کرد نگاهش چپچپ : 



_ کن انکار حداقل  ... 

_ کنم؟ انکار باید چرا ! 

کرد ریز را هایشچشم : 

_ شممی عصبی من چون ! 

پرسید تفریح با باربد : 

_ شه؟می محسوب من برای تهدیدی چه عصبی یگربهبچه یه ! 

گفت و اشصندلی روی نشست : 

_ ببینی تا کن امتحان ! 

شد خم میزش ویر باربد : 

_ بره؟ پیش انگیزهیجان قراره مونرابطه گفتی یادته  

بشنود را اشبعدی توضیح تا کرد نگاهش حرفبی . 

_  وقتی از چون رسیدم؛ حرفت به که کنم اعتراف حاضرم االن

 آشنا عمرم هایکِیس انگیزترینهیجان با زدی، رو حرف اون

بود آخرش دیگه که امروزیه. شدم . 



شیدک را صدایش : 

_ برات بودم قدمخوش پس ! 

خندید باربد : 

_  شام به دیگه باریک حاضرم که قدریاون. زیاد خیلی خیلی

کنم دعوتت . 
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گرفت باربد صورتِ از را نگاهش : 

_ کنم قبولش تونمنمی که متاسفم . 

گفت بود، تأکیدی که لحنی با باربد : 



_  ساعت چهار_سه برای که گیمی هم خونه به. کنیمی قبول

ساعت دو_یکی برای نه نیستی؛ ! 

کرد اضافه باربد و کرد نگاهش دقیق : 

_ بشیم یک_یک قراره ! 

 باربد، تلفنِ خوردنِ زنگ با و شد باز ناخواسته اخمش

نکرد پیدا ادامه شانمکالمه . 

 را تماسش حال همان در و گرفت پیش در را اتاقش مسیر باربد

داد جواب . 

 یاد به دیدش، میدانِ از کوچک پژوهانِ شدنِ حذف محض به

 قطع که وقتی برای گذاشت را کردنش مطرح و افتاد اشخواسته

دهد تماسش اتمام از خبر باربد، صدای و سر شدنِ . 

 خودش برای را کند مطرح بود قرار که هاییجمله بار دو_یکی

 و کند حذف میانشان از را مشکوکی یکلمه هر تا کرد بازگو

 مشغول و شد باربد اتاق وارد زد، در به که هاییضربه با بعدش،

دیدش کار به . 



گفت و رفت نزدیک : 

_ اومده پیش مشکلی یه ! 

داد تغییر را نگاهش وضعیت باربد : 

_ مشکلی؟ چه ! 

داد توضیح : 

_  سفارش فتحی  شرکتِ که قطعاتی هایقیمت بندیِجمع تو

. آددرنمی جور هاقیمت مجموع اصالً. خوردم مشکل به بود داده

 سیستم وارد اشتباه رو هاقطعه از چندتا  قیمتِ کنممی فکر

 .کردم

گفت جوابش در باربد : 

_ داری که رو لیست رو؛ هاقیمت کن چک خب . 

نداشت را لیست بود؛ جاهمین مشکل . 

ددا جواب : 



_  بعدی، بار رسیدنِ تا شد قرار شد، تموم انبار موجودی چون. نه

 خودم هم هاقیمت لیست. نکنم ثبت رو سفارشی دیگه

ندارمشون هم سیستم تو. مالی امور به برگردوندم . 

پرسید باربد : 

_ هست خاطرم هاقیمت بودن؟ هاکدوم . 

 طور هر باید! شدمی حل سادگی همین به مشکلش نباید. نه

 حاضر حال در. کردمی پیدا دسترسی لیست آن به بود، شده

باربد یحافظه نه بود، مدرک خود داشت، الزم که چیزی . 

گفت و پیچاند انگشت دور را موهایش : 

_  رو اتاق تو یوسیله چهارتا همین اسم من...  سخته اسماشون

گرفتم یاد بدبختی با هم  ... 

داد فاصله میز از را اشصندلی باربد : 

_  قطعه چهارتا اسم تونینمی اگه خوریمی دردی چه به تو پس

داری؟ نگه خاطرت تو رو ! 

داد بازی را هایشلب : 



_  حفظ با چرا کنم، بهتری هایاستفاده ذهنم از تونممی وقتی تا

بدم؟ آزار رو خودم بیخودی، یقطعه چندتا اسم کردن ! 

پرسید و کرد نگاهش دقیق باربد : 

_ داری؟ بهتری یاستفاده ذهنت زا ایحیطه چه تو مثالً ! 

گفت جوابش در و شد نزدیک قدم دو : 

_  طعم تو که دارم نگه ذهنم تو دممی ترجیح من مثالً...  اوووم

داری دوست رو ایمیوه هایرژلب ! 

گرفتند آمیزیشیطنت منحنیِ طرح باربد، هایلب : 

_  چیزهای از ببینم، بگو حاال. بکشی کار هم ذهنت از بلدی پس

 مثالً میکنی؟ هم استفاده داری،می نگه ذهنت تو که شمندیارز

هاتهلب رو که رنگی صورتی رژلبِ همین  ... 

داد ادامه و شد بلند جایش از. کرد سکوت رسید، که اینجا به : 

_ کرد؟ امتحان شهمی که وقتی تا پرسممی چرا ! 

بود شده شروع باز . 



 که باربدی به تفاوت،بی و کند حفظ را اشخونسردی کرد تالش

گفت و کرد نگاه بود، ایستاده مقابلش و آمده : 

_  یه حداقل امروزت، یکنندهراضی قرارِ از بعد کردممی فکر

باشی خطربی ساعتی چند ! 

کرد نگاهش تفریح با باربد : 

_ کن خطر احساس لحظه هر پس. پره همیشه من خشاب . 

 مهار کند، پیدا را دوربین دقیق جای خواستمی که را نگاهی

 خواستنمی دلش اما کردنمی درک درستی به را حسش. کرد

باشد هاصحنه این یبیننده پژوهان، هومنِ . 

آورد باال را راستش دست باربد، و داد باربد به را نافذش نگاه . 

 وقتی اما نداشت دهد، انجام خواستمی که کاری برای ایایده

 نگاهِ ،نشست زیرینش  لبِ روی باربد یحلقه انگشت که

کشید پایین را متعجبش .  

 که قدریآن داد؛ حرکت لبش روی فشار، با را انگشتش اما باربد

گرفت خودش به را رنگ صورتی رژلبِ از حجمی انگشتش، سر . 



 رنگ انگشتِ که باربدی رفت؛ باال باربد دست با متعجبش نگاه

 سر به را زبانش و کرد نزدیک خودش هایلب به را گرفته

گفت و کرد دورش فوراً و دز انگشتش : 

_ باشه باید که نیست اونی...  نه ! 

کند تنظیم را کشیدنش نفس ریتم کرد سعی . 

برایش بود بینیپیش قابل غیر باربد . 

_  که اطالعاتی از آی،می امخونه به شام برای که شب شنبهپنج

کن استفاده کردی تلنبار ذهنت تو . 

کرد اضافه باربد و کرد نگاهش حرفبی : 

_  ناامیدت بشم، که هم خوشحال. کنیمی خوشحالم کار این با

کنمنمی . 

 بیرون میز روی یجعبه از دستمال برگی جمله، این گفتن از بعد

گفت انگشتش کردن پاک با و کشید : 

_  مالی بخش تو خودم. خوشگلم یگربه کارِت سر برگرد هم حاال

آرممی برات و گیرممی رو لیست بعدش دارم؛ کار . 



 اتاق، از رفتن بیرون با و گرفت فاصله و داد تکان ریس

 خوشحال برسد دستش به بود قرار که لیستی برای دانستنمی

بگیرد را شب شنبهپنج عزای یا باشد ! 

 

** 
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دیدنش به داشت اصرار فرید که شدمی روزی چند . 

 ساعتی دو_یکی خواستارِ و فرستادمی پیام مدام هم فلور

بود شهرگردی . 

 داده را شام برای رفتن بیرون پیشنهاد امشب دقیقاً هم آرمان

 .بود

 انتخابش. گیریتصمیم برای کردن فکر به نداشت نیازی اصالً

گذراندمی آرمان با را شب بود؛ مشخص . 

 روز برای شدمی هم فلور با. بماند منتظر هم باز توانستمی فرید

گذاشت قرار دیگری . 

 سراغ رفت و کرد قبول را آرمان یخواسته معطلی، بدون پس

اشموردعالقه هایلباس . 

 و ساده جینی پوشیدنِ از کردنمی هم را فکرش وقتهیچ

 حد این تا نداشت، را نگار مانتوهای هایبند و قید که مانتویی

کند رضایت و خوشحالی احساس . 



 گرفت تصمیم و انداخت موهایش روی رنگی سیاه یساده شال

 یک رژگونه، و پودرکرم هایالیه از فارغ پوستش، که دهد اجازه

کند استراحت را امشب . 

 ودب اشگوشی داخل سرش آرمان رفت، بیرون اتاقش از که آماده

گفت حال همان در و : 

_ رسهمی ماشین دیگه یدقیقه شش_پنج تا . 

پرسید متعجب : 

_ ریم؟نمی بابا ماشین با مگه ! 

گفت و داد سُر جیبش داخل را گوشی آرمان : 

_  خیابون، به بابا ماشین بردنِ. نزنیم آسیب هاآدم و شهر به بیا

شهر یه کردنِ آلوده با مصادفه . 

 نادر، ماشین کوچکش؛ برادر داشت حق خندید؛ آرمان تفسیر به

 دیگر هم خودش که قدریآن. بود شده خارج رده از زیادی

 این امروز، تا که ستحکمتی چه دانستنمی و رفتنمی سراغش

اندداشته نگه را ماشین . 



 قابِ یاندازه به ماشین این کرد؛ اخم که بود فروختنش فکر از

 همین با. اشتد برایش خاطره خاطره، میزِ روی هایعکس

 را کشور جنوبِ تا گرفته شمال از نفری، چهار که بود ماشین

بودند گشته . 

رفت پذیرایی به میلش برخالفِ . 

 هایزدن غر حصارِ در افتادن گیر با بود مصادف رفتن پذیرایی به

 ناگهانی خیلی که دلی بیاید؛ کنار توانستنمی دلش با اما نادر

 که نادری همان پدرش؛ بودنِ پا سرِ روزهای برای بود شده تنگ

 شد،می پیدا فرصتی که هربار و بود کردن سفر و جاده عاشق

زدمی جاده دلِ به و ماشین در کردمی جمع را خانواده .  

 سفرهای همین در اصالً. داشت دوست را جاده هم خودش

 ضبط. بود شده موسیقی به دادن گوش عاشق که بود ایجاده

 سفر هر برای که است یادش خوب و خوردمی نوار ماشین

 جدید هایکاسِت دنبال در،دربه داشتند، پیش در که جدیدی

گشتمی . 



 کاربی را نادر و بافتن حالِ در را مهین و گذاشت پذیرایی به قدم

 .یافت

 فصل چیزیست؛ چه بافتنِ حالِ در باراین مهین دانستمی خدا

 تکمیلی یِزمستان هایلباس آرمان، و خودش نیامده سرما

 ایسورمه کاموای آن برای مهین باراین نبود مشخص و داشتند

پرورانده سرش در اینقشه چه رنگ، . 

 و تنبیه یوسیله روزگاری که مهین بلند هایمیل از را نگاهش

 متقابالً که نادری دادش؛ نادر به و گرفت شدند،می محسوب تشر

کردمی نگاهش . 

شد بلند آرمان صدای : 

_ آذین سیدر ماشین . 

پرسید و رفت جلو مردد : 

_ بابا؟ ندارین الزم چیزی ! 

 کاریدست را نادر احساسِ از خالی و همیشگی نگاهِ تعجب،

بود کرده . 



داد جواب کوتاه : 

 !نه_

 دو آن از هم گرفت؛ دوچرخ وسایلِ تمام از دلش. گرفت دلش

 دو از هم بود، کرده والشآش را پدرش طورآن که موتوری چرخِ

نفرشان چهار هر زندگیِ با بود خورده گره که ویلچری چرخِ . 

بود شده کمرنگ که خاطراتی برای نادر؛ برای گرفت دلش .  

 نادر، احتمالیِ اعتراض یا تعجب به توجهبی و رفت نزدیک

 کوتاه و پدرش استخوانی یگونه به چسباند را هایشلب

  .بوسیدش

 چیزی ترکم. ودنب چنینیاین هایعالقه ابراز آدمِ وقتهیچ

کردن ابراز به کند وادارش و درگیر را احساساتش توانستمی . 
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گفت کوتاه پس را؛ لحظه این دهد کِش خواستنمی دلش : 

_ هستیم هم مراقب. کنیمنمی دیر . 

ببیند را مهین سوالیِ نگاهِ نشستنِ ثمر به تا نایستاد و . 

 خودش هوای و حال کهآن برای و زد بیرون خانه از آرمان همراه

پرسید باشد، کرده عوض را : 

_  دادی رضایت و اومدی پایین دلخوری و قهر موضعِ از شد؟ چی

بیای بیرون خونه از من با ! 

داد را جوابش شدن سوار از بعد آرمان : 

_ . ریزهمی بهم اعصابم خونه، گردمبرمی و شهمی تموم که ترم

نیستی شب تا صبح دیگه هم تو که خصوصاً . 



 داشت تصمیم. نبود کردن گله و هاناراحتی از زدن حرف اهلِ

 هایشدغدغه از باشد دور را ساعاتی آمده پیش موقعیت که حاال

بزند بهتری هایحرف و . 

پرسید و زد آرمان بازوی به آرامی یضربه : 

_ بریم؟ کجا قراره ! 

داد جواب شیطنت با آرمان : 

-  از دوتا انقالب؛ خیابون چرک هایساندویچی ببرمت خواممی

 شاید شی، بدحال بخوری بدم بهت هاکثیف ساندویچ اون

خونه تو بیافتی روزی سه_دو اینطوری . 

پرسید و آمد حرف به راننده دهد، نشان واکنشی کهآن از قبل : 

_ تجریش زده من برای برنامه تو انقالبه؟ خیابون دتونمقص ! 

گفت و گرفت اشخنده آرمان : 

_ آقا درسته ! 

 نگاه لبش یرفته باال یگوشه و داشت آرمان از که رخینیم به

 چفتِ که ایلحظه همین لبخند، طرحِ همین مکالمه، همین کرد؛



 را این قابلیت بود، نشسته 206 جایکم هایصندلی روی آرمان،

دارد نگه دور دنیا هایدغدغه تمام از را ذهنش که داشت . 

 به داد ربط را روهاپیاده شلوغیِ و شد خیره خیابان به پنجره از

روز گرمای . 

 زیر رفتن راه که بودند گرم تحمل قابل غیر قدرآن هاروز

 به دیوانگی بود، کرده پیدا پدرکشتگی زمین با که خورشیدی

رسیدمی نظر . 

 خوبی مدرک. کردمی قدرت احساس بود؛ خوب حالش هاروز این

 دلش شدنِ قرص باعث همین، و بود کرده پیدا هاپژوهان علیهِ

شدمی . 

بود ترافیک هم علتش رسیدند، مقصد به دیر . 

 لبخند شد، متوقف مقابلش ماشین که رستورانی درِ سر دیدن با

 دنکر حساب حال در آرمان و نشست هایشلب روی ایسابقهبی

گفت گوشش زیر آرامی به کرایه، : 

_ رو نیشت ببند . 



شد پیاده آرمان سر پشت و گرفت اشخنده . 

 در دونفره، خالی میز یک شدن پیدا اما بود شلوغ رستوران

 آرمان نشستن، محض به. گرفت قرار هایششانسیخوش لیست

 :پرسید

خوری؟می چی ! 

 که بودن هاییآن از بود، پاتوقشان روزی که رستوران این

 و رفتیمی باید گرفتن، سفارش برای میزت سر بیاید گارسون

ایستادیمی طویل صفِ آن در سفارشت ثبت برای . 

 سفارش الزانیا همیشه آمد،می که اینجا. نداشت منو به نیازی

دادمی . 

 کرد پیدا خوبی فرصت دادن، سفارش برای شد راهی که آرمان

کردن فکر برای . 

 یمقایسه به کرد شروع و آورد بیرون شکوچک کیف از را گوشی

داشت را دو هر عکس که لیستی دو .  



 یکی ایران مرز به رسیدنشان تاریخ. بودند یکی دقیقاً قطعات

 قرارداد طرف هایشرکت و هاقیمت در تفاوتشان، تنها و بود

 .بود

 را اشگوشی یصفحه مدت چه که نشد متوجه آرمان تلنگرِ با

کرده جابهجا تصویر دو بین . 

گفت دید، آرمان دست در که را پرداخت رسید و کارت : 

_ بودی کرده حساب من کارت با کاش . 

کرد اکتفا کوتاهی کجیدهن به آرمان . 

پرسید برادرش از : 

_ نداری؟ الزم پول ! 

داد جواب و انداخت باال سری آرمان : 

_ خوبه ترجمهِ اوضاع . 

را اشساله بیست برادر کرد تحسین دلش در . 



 با اگر اما بود طرف دو هر در فامیل ینوه ترینکوچک ردارشب

 بودند، شانزندگی سوم یدهه در که هاییپسرخاله و پسرعموها

زندگی به نسبت دیدمی ترجدی را آرمان کرد،می اشمقایسه . 

 اشزندگی خرج برای هم تومانی هزار یک سن، این در که آرمانی

کردنمی دریافت خانه از . 

شنید و آمد خودش به آرمان، یهخند با : 

_ نکن نگام عاشقانه ! 

مجددشان شدنِ صمیمی برای رفت دلش و خندید ! 
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 یک از ترکم و شد بلند آرمان شد، پیج که شانقبض یشماره

بود میزشان روی الزانیا پیمانِ و پر ظرف دو بعد، یدقیقه . 

 بعدش چرا؛ بعدش اما نشد بدل و رد شانبین حرفی غذا طول در

گفت آرمان برای شرکت از فقط .  

 آن از یکی وارد رویپیاده برای آمدند، بیرون که رستوران از

 جدی شانصحبت و شدند بود حوالی همان در که پاساژهایی

 .شد

 به خطاب وقتی نداشت اطرافش هایبوتیک به هیتوج هیچ

گفت آرمان : 

_  حسابی تهدید یه و کافیه برام مدرک دو این همزمان داشتنِ

 بدونم، خوادمی دلم خیلی اما آد؛می حساب به هاپژوهان برای

 داره قطعه مارک یک فقط حاضر حال در. کارشونه این پشت چی

 تقاضا، زیاد جمح و هاقیمت از که رهمی فروش شرکت تو

 روال برعکس دارن چرا کهاین اما. کاناداییه قطعه که مشخصه

 برام زنن،می جا چینی یقطعه جای به رو کانادایی یقطعه همه،



 اعتراضی هیچ بدون همه اینکه و داره سوال جای خیلی

 .خواستارشن

 را کار این و بود کرده قالب بدنش پشت را هایشدست آرمان

 را کردن فکر و رفتن راه مغزش که دادمی انجام زمانی بیشتر،

 اشنتیجه اما شد طوالنی کردنش فکر. کردمی مدیریت توأماً

بود بخشرضایت : 

_  متوجه ببینی نزدیک از رو هاقطعه اون اگه نگفتی تو مگه

کانادایی؟ یا هستن چینی شیمی  

داد ادامه آرمان و کرد تأیید : 

_  تخصص زمینه این تو و،ت مثل که هم ایدیگه کس هر خب

 خواستار که هاییشرکت صددرصد. شهمی متوجه باشه، داشته

طرفن ایقطعه چه با دوننمی همه محصولن، این ! 

 و ایستاد آرمان مقابل پاساژ وسط و برداشت رفتن راه از دست

کرد سد را راهش .  

 آرمان چشمانِ به خوب تا گرفت باال را سرش لحظه چند برای

گفت بعدش و کند نگاه : 



_ فهمنمی. درسته ! 

 هیجانی و بود شده بلندتر معمول حد از ناخواسته که صدایی با و

داد ادامه بود، جدیدش کشفِ از ناشی که : 

_  که دنمی سفارش رو ایقطعه چه که دارن خبر. دوننمی

 اهمیتی و کننمی واریز پول و کشنمی چک براش راحت خیلی

بیشتره چینی مشابهِ قطعات متقی از قیمتش که دننمی این به . 

کرد نگاهش کنندهتأیید آرمان . 

کرد اضافه : 

_  زدن دور برای دنمی انجام دارن هاپژوهان  رو کار این

هم گمرک کار این با. هاتحریم  ... 

داد ادامه بیشتری هیجان با بعد، یلحظه چند و کرد سکوت : 

_  چینی لِیبلِ با رو هالِیبل گمرک به بار رسیدن از قبل احتماالً

 رو بار که گمرک تو دارن هم آدم یه  صددرصد و کننمی عوض

کنهمی ترخیص حساسیت بدون . 



 هایصحبت و افتاد آمدش و رفت و ضیائی به یادش ناخواسته

 شنیده داشت، حضور باربد اتاقِ در آدم این وقتی که نامفهومی

 .بود

 هم، کنار چیدنشان داشت، را پازل هایقطعه یهمه که حاال

 نگه زنده که تصویری. ساختمی ذهنش در نظیریبی تصویر

قدرتمند خیلی خیلی کرد؛می قدرتمندش داشتنش، . 

 

****** 
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بگذارد باربد یخانه به پا بود قرار که بود باری دومین این . 

داشت اضطراب نه، اما باراین بود؛ ترآسان خیلی اول بار . 

 که دانستنمی و شناختنمی حسابی و درست را باربد اول، بار

 کند رفتار بینیپیش قابل غیر تواندمی اندازه چه تا پژوهان این

کردمی دلگرمش گر،دی مدعوین حضورِ اینکه هم و . 

 خواستمی که باربدی و خودش بودند؛ دوتا خودشان امروز، اما

کند تبدیل تساوی به را هیچ_یک ینتیجه . 

 آرمان دیشبِ هایصحبت به را، باربد یخانه به مسیر طول تمام

بود گفته که آرمانی کرد؛ فکر  



 بازی این از رو پات کردی، پیدا علیهشون مدرکی که حاال "

بیرون بکش  " . 

بود رسیده آرمان حرف برخالفِ اینتیجه به و بود کرده فکر . 

 داشت راه که ساعتی یک در اما، بود گرفته قبل از را تصمیمش

کرد اشقطعی باربد، یخانه تا . 

 حال در کارش این. مدیکاب به بدهد را مدارک خواستنمی

شدمی محسوب محض، عقلیِبی حاضر . 

 قضیه این و دارد نگه خودش پیش الًفع را مدارک خواستمی

وقتش سرِ تا بماند مسکوت ! 

 این در ایعاقالنه حرکت مدیکاب، به مدارک این کردن تقدیم 

 خودش فقط و فقط برنا، به مدارک این کردنِ منتقل نبود؛ لحظه

انداختمی خطر به را . 

 که کسی اولین به هاپژوهان و کردمی استفاده مدارک از برنا

 حاال که نبود چیزی این و بود فرادیب نگارِ شدند،یم مشکوک

 تاییدِ برای کتبی تضمینی برنا که وقتی تا نه بخواهدش،

بود نداده هایشحرف . 



 تریبزرگ هایجرم هاپژوهان که بود مطمئن هم دیگر طرف از

 به شرکت یک ارزیدنمی نظرش از که چرا شوندمی مرتکب هم

 چنین جزئی، یقطعه چند رایب فقط پژوهان، شرکتِ بزرگیِ

کند ریسکی . 

 را خودش و بزند زمین را پژوهان که نبود آنی فعلی، مدرک این

 میان در تریبزرگ هایجرم پای که حتماً! آرزویش به کند وصل

 بود مدرکی آن کردنِ پیدا خواست،می که چیزی لحظه، آن و بود

 دقیقاً هری،ظا تمیزِ موفقیتِ این پشتِ ها،پژوهان دهد نشان که

 رسیدن که بود مطمئن و هستند، ایکاریکثافت چه به مشغول

 ها پژوهان که مدرکی برد؛ نخواهد زمان قدریآن مدرک، این به

 کند کاری هر داشتنش بخاطر بود حاضر برنا و کردمی پاکله را

بود استانبول یشعبه واگذاریِ کمترینش که ! 

 ماندندمی خودش پیش دارکم این فعالً، و کرد می صبر باید پس

 آن، بر تکیه با بود قرار که امنیتی اَمنش؛ یحاشیه شدندمی و

بردارد قدم ترجسورانه و ترمحکم . 



 برگی اش؛برنده برگِ شدندمی و ماندندمی خودش پیش مدارک

 تهدیدش خطری که جایی تا و! هاپژوهان مقابل در برنده

ماندمی فوظمح خودش کنار در برگ، این کرد،نمی . 

گفت راننده به خطاب : 

_ شممی پیاده جاهمین ممنون؛ . 

شد پیاده ماشین از باربد، یخانه ساختمانِ مقابل آن، از بعد و . 

 شدنِ باز با و داد اطالع را آمدنش باربد به. داشت عجیبی حال

 لحظه همان و. گذاشت ساختمان داخل به را مرددش قدم در،

رسیدم من " کرد تایپ فلور برای  " . 

 قضیه اصل فلور به و رودمی فلور یخانه به که بود گفته آرمان به

 و دزد این برای کردمی درد سرش که هم فلور و. بود گفته را

بود گفته تنها ها،بازی پلیس  

 پیام یک ساعت نیم هر فقط. هست چیز همه به حواسم "

اوکیه شرایط بدونم که بفرست  " . 

رفت آسانسور  سمتِ به و ستادفر کیفش داخل را گوشی .  



 کند خالی شانه امروز، قرار بارِ زیرِ از تا بود کرده فکر مدل هزار

 به روزی چند باربد درخواست که بود این موفقیتش نهایتِ اما

بود برقرار کاسه همین و آش همین دوباره و افتادمی تعویق .  

 از را باربد صمیمیت کند، نشینیعقب خواستمی اگر هم خیلی

 که حاال نه حداقل. خواستنمی ابداً را قضیه این و داد؛می دست

گذاشتمی اختیارش در اطالعات راحت، خیلی باربد .  

 و بدهد هزینه باید کار این در پیشرفتش برای که بود پذیرفته

بود هاهزینه آن از یکی باربد، با صمیمیتش کردن حفظ . 

بود شده گذاشته باز برایش ورودی درِ . 

. دید شیکش هایلباس در را باربد در، به شدن نزدیک محض به

 این و بودند همراه همیشه عنصر دو پژوهان، باربد و خوشتیپی

 کار محل در یا راحتی، هایلباس با باشد خانه در باربد که قضیه

 ایجاد همراهی این در تغییری رسمی، نیمه هایلباس با باشد

کردنمی . 

شد باربد لمنز وارد و داد سالم . 

شنید و گذاشت باربد یشده دراز دست میانِ را انگشتانش : 



_ گربهبچه شدی خوشگل . 

کرد نگاه باربد توسط در شدن بسته به . 

 مهمانی شبِ مثل خواستنمی. بود نکرده آرایش عمداً اتفاقاً

. کند توجه جلب پوشیدن لباس ینحوه و آرایش با باربد، تولد

 ترینبسته و ساده و بود کرده فااکت مالیم آرایشی به پس

داشت تن به هم را هایشلباس . 

 قدم یک نشست، گرهدایت عنوان به کمرش پشت که دستی با

کرد حرکت باربد از جلوتر . 
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 مبل روی و داد باربد به را روپوشش و شال سید،ر که پذیرایی به

نشست نفره،تک . 

بود مقابلش و برگشت دقیقه، یک از کمتر در باربد . 

 باربد و بودند  مهیا شکل، مربعی میز روی پذیرایی، وسایل تمام

 :پرسید

_ کنی؟می شروع چی با ! 

 بازی سرِ از دست را امشب بود گرفته تصمیم. کرد نگاهش دقیق

 بود شده اشهمیشگی عادت مدت این در که هاییلب دادن

 را لحنش یا بدهد صورتش به اطواری و ادا کهآن بدون و بردارد

گفت باربد جواب در کند، کاریدست : 

_ گرمه خیلی. ًلطفا خنک نوشیدنی یه . 

 از بعد و کرد پر برایش پارچ رنگ سبز محتوای از لیوانی باربد

 و برد باال را کنندهخنک تمسیس یدرجه کرد، تعارفش کهآن

 :پرسید

_ اومدی؟ راحت ! 



 را شود عریض تا رفتمی عادت طبق و ناخواسته که لبخندی

کرد جوروجمع : 

_ هاخیابون بودن خلوت. اوهوم !  

 شرطی مغزش. نبود خودش دست شکل آن به هایشلب فشردن

کوچک پژوهانِ برابر در بود شده . 

_ بدم؟ سفارش چی شام برای ! 

 نزدیک هفت به کوچکش یعقربه هنوز که ساعتش به متعجب

پرسید و کرد نگاه بود، نشده : 

 !شام؟_

داشت آمیزیشیطنت لبخند باربد : 

_ مونزندگی و کار دنبالِ بریم بعدش و بزنیم رو شام . 

داد جواب فوراً : 

_ ندارم شام به میلی ساعت، این من .  

شد بلند جایش از باربد : 



_  تونیممی. ندارم مونبرنامه رتیبت و نظم به اصراری هم من

برنامه آخر بذاریم رو شام . 

پرید دهانش از : 

_ چیه؟ برنامه ! 

 که باربدی بود؛ پرسیده را باربد عمرِ سوالِ ترینجذاب انگار و

داد جواب باحوصله : 

_ بعد و رسونیممی تساوی به رو تو برتریِ ینتیجه اول...  خب ... 

پرید حرفش میانِ : 

_ کنم؟ واگذار تو به امتیاز یه رارهق من گفته کی  

گفت بود، هایشلب روی که لبخندی و تفریح با باربد : 

_ مقاومتم عاشق من اتفاقاً ! 

گرفت را منظورش ! 

 اعتماد وقتی باشد اضطراب از خالی و خونسرد لحنش کرد سعی

پرسید و کرد صدایش چاشنیِ را نفس به : 



_ چی؟ بشیم هیچ_دو اگر ! 

خندید باربد : 

_ عزیزم نگار گرفتی کمدست رو من خیلی یلیخ دیگه . 

 ذهنش به لحظه در که فکری با و کند تحریکش خواستنمی

گفت بود، رسیده : 

_  دممی ترجیح هستیم، بازی عاشقِ دومون هر که اونجایی از

بیشتره لذتش اینطوری کنیم؛ بازی . 

خندید مجدداً باربد : 

_  هیچ من ستن،ه اوکی بودنت بیرون ساعتای با اتخانواده اگر

دربیار بازی خواست دلت که شب از وقتی هر تا. ندارم مشکلی ! 

 نگاه باربد به خیره و کرد فوت بیرون به نامحسوس را نفسش

باختنمی امشب بود، که طور هر باید. کرد .  

 عقبش یک_ده کرد؛نمی یک_یک را نتیجه باربد، یخواسته

انداختمی . 



 نگاهش و کرد نگاه بود ردنشک پر حالِ در باربد که لیوانی به

 باال بود میانشان که لیوانی و مقابلش مرد انگشتانِ با همزمان

 .رفت

 مبل روی یشده رها کنترلِ بعدش و نوشید ایجرعه باربد

 را خانه فضای موسیقی دکمه، دو فشردنِ با و برداشت را کناری

کرد پر . 

 شود بلند که بود همین احتماالً نجاتش راهِ تنها و بود شده کالفه

بگذارد فرار به پا و . 

 ذهنِ در دیگری یایده هیچ و بود نداده جواب کردن بازی یایده

دادنمی جوالن اششده خالی . 

 دراز سمتش به را دستش کهدرحالی و شد بلند جایش از باربد

پرسید کرد،می : 

_ نگار؟ خانمِ دینمی رقص افتخار  

 نشده هم بار یک رشعم تمام در داشت، خاطر در که جایی تا

رقصیدن به برسد چه بچرخاند، ریتمیک را دستانش بود . 



باربد دعوتِ کردنِ قبول جز نداشت ایچاره حال این با . 

 موثر و خوب خرید،می زمان برایش لحظه این در که چیزی هر

 .بود

کرد اشتباه به اعتراف سرش در ایستاد، که باربد مقابل . 

 یخانه به آمدن تنها ریسکِ نباید. دبو اشتباه تماماً قدم، این

 که حدی این تا هدفش، برای نبود حاضر. پذیرفتمی را باربد

کند هزینه داشت، انتظار امشب باربد . 

 باربد، حرکاتِ با و شدند باربد لباس بند مضطرب، انگشتانش

خوردن تکان به کرد شروع . 

 اما ردبمی باال را سرش باید مرد این صورت به کردن نگاه برای

 پشیمانش بار،شیطنت هایچشم آن دیدنِ و سرش بردن باال

 .کرد

 یکی برداشتن با باربد، که داشت را نگاهش کشیدن پایین قصد

شد مانعش چانه، زیر گذاشتنش و کمرش روی از هادست از . 
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پرسید باربد وقتی نبود ایکلمه هیچ سرش در : 

_  امتحان باید البته خوام؟می که نیستن اونی هاتلب چرا پس

باشن انگیزترهیجان خودشون طعم شاید کرد، . 

 بد بیشترِ و باربد؛ و خودش به گفتن ناسزا به کرد شروع دلش در

دندبو خودش متوجه گفت،می که هاییبیراه و . 

 هایشلب و آمد نزدیک باربد سرِ وقتی اما نداد را باربد جواب

شد آوار سرش روی چیز همه برد، بین از را فاصله . 

کرد شُل را زانوهایش بعدش، وحشتِ اما ترسیدنمی اینجایش از . 

محض اشتباهِ بود، اشتباه باربد یخانه به آمدن . 



 پیش شتناکوح حد این تا شرایط کردنمی فکر آمدن، از قبل

 .برود

 شهربازی، در ایوسیله شدنِ سوار از قبل که کسی مثل درست

 آوردلهره هم قدرهاآن است، انتظارش در که چیزی کردنمی فکر

 بهم را زمان و زمین شد،می سوار را وسیله که همین و باشد

شود پیاده تا دوختمی . 

 را یشهرباز یناشناخته یوسیله همان حکمِ هم باربد یخانه

 تواندنمی که دانستنمی اما است ترسناک دانستمی داشت؛

کند تحمل . 

 بد حالی با وقتی و بایستد آن از بیشتر نتوانست کرد چه هر

شد روبهرو باربد یشوکه نگاهِ با کشید، عقب . 

 کردمی فرار باید چطور. سنجیدمی را فرار عاقبتِ و آخر داشت

داد؟می نشان مشتاقش المث را خودش امروز تا که چیزی از ! 

. شدمی نگار باید. ذهنش برای خریدمی وقت. خریدمی وقت باید

بود بلد بهتری هایراه نگار . 

گفت و خندید مصنوعی : 



_ ببریم لذت ذره ذره هامونلحظه از بذار! داری؟ ایعجله چه . 

گفت نگار مختص لحنِ با باربد، ماتِ نگاهِ شدنِ دارادامه با و : 

_ . اینجا بذارم رو پام دوباره تا داری نگه راضی رو من شبام باید

کنمنمی نگاه هم رو سرم پشت و رممی وگرنه . 

گرفت فاصله سخت حالت آن از باالخره باربد صورتِ : 

_ زنممی باشی داشته دوست تو که مدلی اون رو گُل من . 

گفت و آورد پایین را سرش : 

_ برقصیم دممی ترجیح فعالً . 

 اما نبود خوبی ینشانه کمرش، روی باربد شتانِانگ شدنِ سفت

چرا اشموقتی کردنِ نشینیعقب . 

 اتفاق همین و دادمی کردن فکر فرصت کردنش نشینیعقب

بود لحظه آن در خوبی . 

 نه؛ که رقص. رقصیدند اشبعدی آهنگ و پخش حال در آهنگِ با

 اًنهایت و کم؛ یدامنه با برگشتی و رفت  ریتمیکِ حرکاتِ همان

پرسید و شد متوقف که بود باربد : 



_ خوای؟می نوشیدنی ! 

. خواستنمی نه؛. بود مانده جا دهانش در باربد هایلب الکلِ طعم

 از و باشد کرده دور را باربد تا داد مثبت جواب حال این با

شد خیره خروجی درِ به جا،همان . 

 ،بعدش فکر اما برود شده طور هر توانستمی. برود توانستمی

 خواستنمی و بود اشاطالعاتی منبع تنها باربد گذاشت؛نمی

 قدرتِ هم طرفی از و شود گذاشته کنار موثق منبعِ این توسط

نداشت را امشب پذیرش . 

 رو بدون را ورق که ایمعجزه. افتادمی اتفاق ایمعجزه کاش

برگردانَد شان،رابطه از باربد برگرداندنِ . 

 گرفتنش، با و کرد نگاه بود شده گرفته مقابلش که لیوانی به

دیواری بزرگ ساعتِ سمتِ به شد کشیده نگاهش . 

 فلور، برای باید دیگر یدقیقه ده تا بود، دقیقه ده و هشت ساعت

فرستادمی پیام . 

 لیوان و زد لبخند مسخره حالتی با و شد خیره باربد به مضطرب

داد فاصله نچشیده و کرد نزدیک هایشلب به را . 



کرد متوقفش باربد که داشت را هامبل سمت به تنرف قصد . 

 کوتاه هایشنفس. بود جدی جدیِ دیگر آمده پیش  وضعیتِ

تند اشسینه یقفسه حرکات و شدند . 

 لبخند که کرد برداشت دیگری تعبیر به را حالتش تغییر باربد،

گرفت دستش از آرامی به را لیوان و زد . 

 نشست، گردنش روی که ربدبا هایلب. بودند زده یخ انگشتانش

 آویزان بدنش طرف دو حرکت،بی دستانش و زد یخ هم تنش

 .ماندند

دادن نشان واکنش به کرد شروع شد، غالب که درد . 

 پس را باربد شد ناچار که قدریآن سوخت؛می گردنش پوست

بگوید ناخواسته و بزند : 

_ دیوانه؟ کنیمی کارچی داری ! 

 و داشت اشاندازه و حد بی شیطنت زا نشان باربد، بلندِ یخنده

 :پرسید



_  رفتاری مشکالت من نگفت بهت هومن مگه مصاحبه روز تو

 !دارم؟

داد ادامه باربد و کرد نگاه باربد صورت به واج و هاج : 

_  بده. باشم خوبی پسر امشب کنممی رو تالشم تمام. خبخیلی

کنم بوسش . 

آورد نزدیک را سرش دوباره و . 
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بود آرامش با و نرم باراین باربد، هایلب حرکات . 

شد سالح خلع باربد، حرکت با که بیاندیشد ایچاره خواستمی . 



 زدن هم بر چشم یک در و بود کرده بلندش حرکت یک در باربد

بودند کاناپه روی دو هر . 

 وقوع به فوراً بعدی کند، پردازش را اتفاق یک آمدمی مغزش تا

کردمی ترشگیج و گیج و پیوستمی . 

 تحمل دیگر لحظه آن در اصالً. نداشت را باربد وزن تحمل ابداً

نداشت را چیزی هیچ . 

 متوقف دنیا رفت، پیراهنش هایدکمه سمت به که باربد دست

  .شد

 داشت، را مرد این کردن متوقف قصد اگر. نداشت بیشتر راه دو

 اینکه یا را اتفاق این پذیرفتمی باید یا. بود وقتش حاال همین

بازی قوانین زیر زدمی . 

 اولش یدکمه که حاال همین گرفت؛می تصمیم حاال همین باید

بود شدن باز حال در دومی و باز . 

دبای... راه دو همین فقط. داشت را راه دو همین ... 

کرد حبس را نفسش زنگ، صدای شدن بلند . 



 نبضش. کرد نگاه تنش روی باربد یشده حرکتبی دستان به

زدمی نامنظم . 

گرفت فاصله باربد باراین. شد بلند مجدداً زنگ صدای . 

شنید و شد خیره باربد ابروهای میان اخم به : 

_ خریه؟ کدوم ! 

 که ،بود شده سخت برایش هالحظه آن پردازش قدرآن

 درازکش وضعیت همان در و چیست واکنش بهترین دانستنمی

 آیفون مقابل و رفت که باربدی کرد؛ نگاه باربد شدن دور به

 بود متعجب صورتش چرخاند، را سرش وقتی و ایستاد تصویری

گفتند ناباور هایشلب و : 

 !هومنه_

 شنیدنِ بود، نکرده هوشیارش قدریآن ناگهانی خوردن زنگ اگر

پراندش جا از باربد، زبان از ومنه نام . 

بود؟ هومن  



 بعد و کرد نگاه بود کرده باز را در که باربد انگشت به زدهوحشت

خودش پیراهن یشده باز یدکمه دو به . 

بود پیدا دکمه، دو همین شدن باز با رنگش مشکی زیرلباس .  

 زنگ صدای لحظه همان و اشیقه بازیِ روی نشست فوراً دستش

 نیم راس ندادن پیام با را فلور که شکبی. شد لندب تلفنش

بود کرده نگران ساعت، . 

؟... آمده کسی چه بود گفته باربد   

 هومن؟

 چند یساده بستن چرا. کرد نگاه هایشدکمه به استیصال با

بود؟ کرده فراموش را دکمه ! 

* 
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 را چهارچوب و شده باز درِ فاصلِ حدِ که باربد متعجب صورت به

 بطری حاویِ که کاغذی بلندِ ساکِ و کرد نگاه بود، داده پوشش

آورد باال را بود باربد یموردعالقه .  

 با و آمددر گردش به برعکس، و ساک به صورتش از باربد نگاه

گفت نداشت، را کافی تمرکزِ که لحنی : 

_ آی؟می داری نگفتی ! 



 از باشد؛ داشته مهمان که افتاد شک به باربد، هایلباس دیدنِ با

ساعته یک خصوصیِ هایمهمان آن ! 

 خودش و بود آمده وجود به بهروز و باربد میانِ که بحثی از بعد از

 کرده صبر بود؛ شده سرسنگین باربد بود، رفتهگ را بهروز طرفِ

 که نه، یا دارد آمدن کوتاه قصد خودش ببیند که هفته آخر تا بود

 و بیاید بود گرفته تصمیم سمجش، برادرِ از ماندن خبربی با

 تمام را گرفته پیش در که جدیدی بازیِبچه باربد، که بخواهد

کار این برای بود نکرده انتخاب را خوبی زمان ظاهراً اما کند؛ . 

 داخلِ به قدمی حوصله، با در، مقابل از باربد رفتنِ کنار با

 تحمل رسیدمی نظر به که کاغذی ساکِ و برداشت اشخانه

 شدند باز هایشلب و گرفت سمتش به ندارد، را بطری سنگینیِ

 روی که فرادیب نگار ناگهانیِ دیدنِ با اما اشجمله گفتنِ برای

 چیزی چه گفتنِ قصد به که رفت یادشان بود، شده مچاله کاناپه

اندگرفته فاصله . 



 دیدنش با که ایگربهبچه صورت روی را نگاهش ثانیه، چند برای

 کرد باربد متوجه را نگاهش بعد، و داشت نگه بود، شده غافلگیر

گفت آرامی به و : 

_ داری مهمون دونستمنمی ! 

 به کرد دعوتش حال مانه در و پذیرایی سمتِ به افتاد راه باربد

 .نشستن

کردند درگیرش گربه،بچه عجیبِ هایچشم و رفت نزدیک . 

 دختری به خطاب و نشست باربد پذیرایی هایمبل از یکی روی

گفت بود، مقابلش که : 

_ فرادیب خانم شد عرض سالم ! 

 بود که عجیب بود؛ خاصی طورِ یک نظرش از فر،ادیب نگارِ نگاهِ

کردمی منتقل هم را دیگری حس بودن، عجیب کنار در اما . 

 حواسش که یا داد را جوابش باربد یگربهبچه که نشد متوجه

نشنید را جوابش که بود گردنش مردگیخون پرتِ . 



 غریبِ حس یاندازه به نه حداقل نداشت؛ اهمیتی بود، که هرچه

هایشچشم .  

کرد پرت را حواسش باربد آمدنِ . 

 نگاهی کرد، پرش که مایعی و گذاشت شمقابل باربد که لیوانی به

 روی خورد سُر چشمانش مجدداً لیوانش، برداشتنِ با و انداخت

 گرفت، شکل ذهنش در که تصویری اولین و فرادیب نگار گردنِ

 که شد باعث همین و بود بخششآرامش هایدست تصویر

کند منتقل گربهبچه ظریف دستانِ به هاچشم روی از را نگاهش . 

_ بردارم؟ تونممی کجا از رو شالم و پوشرو من ! 

داشت رفتن قصدِ پس کرد؛ نگاهش دقت به سوالش، با ! 

 از شدمی مطمئن داشت دیگر بود؛ جالب برایش باربد سکوت

آمده باربد یخانه به ممکن زمان بدترین در کهاین .  

 باربد روی را اشمصرانه نگاهِ و ایستاد و شد بلند گربهبچه

 .دوخت



 صحنه، این تماشای هنگام که زد سرش به بود؛ قشنگی یصحنه

 نخ یک حوصله، سر پس. ندهد دست از را سیگار کشیدن لذتِ

 و باربد که نمایشی به لذت، با و کشید بیرون جعبه از سیگار

کرد نگاه بودند، انداخته راه اشمنشی .  

 آن از زد؛می فریاد را خاصی اضطراب گربهبچه حرکات تمام

دهی نسبتش چه به باید دانستینمی که اهاضطراب . 

 خاطرِ به باربد، منشی فهمیدمی اگر شدمی خوشحال خیلی

ریخته بهم طوراین خودش ناگهانی و خبربی آمدنِ . 

 وسط درست آمدنش، که فهمیدمی اگر شدمی هم ترخوشحال

بوده شانمعاشقه . 

. کرد اهنگ گربهبچه گردن روی یتازه کبودیِ به آخر، بار برای

بود آورده را وسایلش باربد .  

 و شخصی هایرفتار نداشت؛ عادت هابدجنسی مدل این به

 که حسی و نبودند مهم برایش وقتهیچ باربد، هایانتخاب

داشت تازگی هم خودش برای بود، کرده پیدا باراین . 

داد تکان سری گربه،بچه سرسری خداحافظیِ جوابِ در . 



 سیگارش با همراه باربد، یگونه پچپچ هایحرف و کردن بدرقه

 را سیگارش فیلتر نشست، مقابلش و آمد باربد وقتی و شد تمام

گفت بود، سرحال که لحنی با و کرد خاموش جاسیگاری در : 

_ شدم مزاحمت بدموقع کهاین مثل . 
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گفت جوابش در وقتی کردمی نگاهش چپچپ باربد : 

_ بدموقع خیلی خیلی . 

داد ادامه باربد و خندید : 



_  قدریاون من و من یخونه آیمی سرزده که باره اولین این

 امطعمه به اساسی گازِ یه خواممی وقتی درست که شانسمخوش

کنیمی رآج رو من نون و رسیمی سر تو بزنم، . 

 در قضیه این و است گرفته را باربد حالِ بدجوری که بود مشخص

آوردمی حالش سرِ ناباوری، کمال . 

بود زدن غر حال در همچنان باربد : 

_  نبود بیا اردو. بگیرم والدینش از رو اشاجازه بودم تونسته تازه

 زد سرت به تو بود، من یخواسته طبق چیزهمه که شبم یه! که

کشیمنت بیای که ! 

کرد روشن را دوم سیگار : 

_ کدومه؟ کشیمنت  

گرفت نشانه را بود آورده که ایبطری باربد، نگاهِ : 

_ گه؟می چی بطری پس ! 

فرستاد بیرون را سیگارش دود : 

_ فکرتم؟ به بَده ! 



مطلب اصل سر رفت باربد : 

_  طرف باید که جایی! خورهنمی دردم به بودنت فکر به جااین

 انتظار بعدش و گیریمی رو الدنگ بهروز ونا طرف باشی، من

کنم؟ فراموش رو چیزهمه بطری یه با داری ! 

گفت و شد جدی. آمدنمی اشساله سی برادر به اصالً کردن ناز : 

_ گممی هنوزم. بود بهروز با حق ! 

شد برزخی باربد : 

_  وسط پریدی پا جفت و جااین اومدی کوبیدی رو راه همه این

 هم موقع همون که رو این بود؟ بهروز با حق بگی که من شبِ

 !گفتی

 خلقت موجود لجبازترین وقتش به که باربدی به تفریح با

آمد کوتاه و کرد نگاه شد،می : 

_ بهتره ندیم اشادامه ! 



 تعارف کهآن بی و کرد باز را اشاهدایی بطری تفاوت،بی اما باربد

 یخیره اهنگ جواب در و شد مشغول و کرد پر را لیوانش کند،

گفت هومن، : 

_  نصفش تو با که نداری انتظار کنی؟می نگاه طوریاین چرا

 !کنم؟

شنید و داد ادامه کردنش نگاه به جواببی : 

_  با رو شونساندویچ که نکن رفتار هاییاحمق به شبیه

رستوران برنمی خودشون ! 

بود قبلی موضوع درگیر فکرش هنوز . 

 و بود زنده ذهنش در چنانهم فر،ادیب نگار هایچشم تعجبِ

بپرسد که شد باعث هم همین : 

_ بود؟ ریخته بهم طوراون که بودی کرده کارشچی  

داد جواب مکث با باربد : 

_ کنم کاری نشد فرصت اصالً که اومدی بدموقع قدراون تو واال . 

گفت و کرد خاموش نرسیده فیلتر به را سیگارش : 



_ بود گردنش روی که امضات ! 

خندید رهباالخ باربد : 

_  اول همون. بزنم امضامو کار پایان که ندارم عادت من خب

شه خشک مهرش کار، آخرِ تا که زنممی ! 

گفت ابرو، یرفته باال تای یک با و کرد پر را لیوانش : 

_ طوراین که . 

پرسید باربد : 

_  ول ایجمعه شب داری طوریاین تو که کجاست روسیت پلنگ

گردی؟می ! 

کامل اما داد اهکوت را باربد جواب : 

 !رفت_

کرد متوقف راه یمیانه را لیوانش باربد : 

_ رفت؟ کجا رفت؟ ! 

گفت وارخالصه. نداشت دادن توضیح یحوصله و حال : 



_ برگرده شد ناچار بود، اومده پیش براش خانوادگی مشکل یه . 

بود متعجب باربد صدای : 

_ که بود اومده تازه ! 

گویییاوه برای کرد یداپ فرصتی باربد و نداد جوابی باراین : 

_  دیگه پلنگ یه دنبال شهر؛ تو افتادی دوره چرا بگو پس

 پیدا داشتی که اونی مثل رو اصیلش که نگرد! گردی؟می

 گیرت گربهبچه باشی شانسخوش خیلی جاهااین. کنینمی

هم رو اون که آدمی  ... 

 را پیامش شد؛ ساکت اش،گوشی پیامک شدن بلند صدای با

داد ادامه بعدش و خواند : 

_  حتماً! کرده بارم بیراه و بد کلی و متأسفه برام که داده پیام! بیا

 قدریاون رو من و نبوده اتفاقی تو اومدنِ کرده فکر خودش با

 برادرم با رو شامم قراره کرده فکر که کرده فرض دلباز و دست

شم شریک ! 

داد ادامه باربد و خندید بلند صدای با ها،مدت از بعد : 



_ ! کردی میل که هم رو نوشیدنیت زدی؛ لگد که من شبِ به

 بینیمی داری که هم خودت چشم با. کشیدی هم رو سیگارت

 از اما برو و شو بلند برو؛ و شو بلند پس. تعطیله کاسبی امشب

 تو بیافتی راه و دستت بگیری بطری یه کهاین از قبل بعد، به این

. کن نگاه ساعتت به! است شنبه چند بپرس خودت از خیابون؛

 خودت، مالِ مثل بقیه، دختردوست شاید بنداز؛ کار رو فکرت

باشن نکرده شونترک . 

گفت فوراً باربد و شد بلند جایش از : 

_ بخورم شام تونمنمی تنهایی. بشین حاال . 

داد ادامه رستوران، یشماره گرفتن حالِ در و : 

_  پروندیش، که الحا اما بخورم قشنگم دختر با رو شام بود قرار

تنهاییه از بهتر تو، نحسِ یقیافه کردن تحمل . 

 

**** 
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گفت باربد جواب در : 

_ برسم کارهام به گذاشتی اگه . 

نداشت آمدن کوتاه قصدِ باربد : 

_ من؟ به راجع کردی فکر چی تو  



گفت ساختگی کالفگیِ با : 

_ کنمنمی فکری هیچ تو بهراجع من . 

دادن توضیح به کرد شروع باربد : 

_ بگم؟ باید چقدر. بود اتفاقی هومن اومدنِ ! 

انداخت باال ایشانه : 

_  یگهد فقط. کردم قبول هم من! بود اتفاقی گیمی خب؛خیلی

 نیست مشخص چون بذارم؛ اتخونه تو رو پام باش نداشته انتظار

 و اعصاب من و کننمی آمد و رفت اتفاقی کسایی چه اتخونه تو

 رو ایلحظه چند خواممی وقتی که ندارم رو این یحوصله

 بزنه رو زنگ نفر یک باشم منتظر آن هر بگذرونم، تو با خصوصی

من جای بذار رو خودت. کنی باز براش رو در و بپری فوراً تو و ... 

بود آرام باربد، لحن : 

_ توئه با حق . 

گرفت نفس : 

_ هم اون شده، خراب من شبِ. منه با حق که معلومه ... 



نشست حرفش وسط باربد : 

_ بود آخریش این. آدنمی پیش دیگه . 

گفت کرد،می اشاضافه لحنش به عمداً که حرصی با : 

_  بود کافی من برای تجربه نهمی چون. آدنمی پیش که معلومه

نذارم اتخونه تو دیگه رو پام بگیرم تصمیم که . 

کشید اششده بسته موهای به دستی باربد : 

_ بسه دیگه دعوا. گربه ماده خبخیلی . 

کرد نگاه پژوهان باربدِ به پیروزی با . 

 نبود، باربد یخانه به هومن اتفاقیِ آمدنِ اگر دانستمی خوب

 و آمدنمی هایشچشم سراغ حاالها حاال انه،پیروزمند نگاهِ این

 محسوب اشزندگی بزرگ هایشانس از اتفاق، آن که بود مطمئن

 از هم هومن، آمدنِ بود؛ بُرد سرش دو هر که شانسی شود؛می

 جایگاه در که بود کرده کاری هم بود، داده نجاتش باربد دست

 در حاالها حاال کهاین فکرِ و بگیرد قرار باربد به نسبت مدعی

کند بیرون سرش از را بیافتد مرد این چنگ . 



 سرگرم کارهایش با بود، شدن دور حال در که باربدی به توجهبی

 دیگر، ساعتِ دو از کمتر انداخت؛ ساعت به هم نگاهی و شد

بود منتظرش همیشگی قرار محل همان در فرید . 

 محضِ به و نداشت باربد با دیگری برخورد کاری، ساعتِ اتمامِ تا

 مشتاق که باربد برخالفِ و باربد سراغ رفت کارهایش شدنِ تمام

 بخش از و کرد خداحافظی سرسری و کوتاه بود، زدن حرف به

زد بیرون معاونت . 

 مقابل دست به کیف که دید را پژوهان هومنِ خروجش، از قبل

است صحبت به مشغول و ایستاده منشی کانتر . 

 یقوه به خیلی للشتع و ایستاد حرکت از دیدنش، با

 از ناخواسته که گفت شدمی و نبود مربوط اشگیریتصمیم

 سمتِ به بزرگ، پژوهان که هم وقتی کاسته؛ هایشقدم سرعت

 هایشقدم به بخشیدن سرعت هم باز کرد، حرکت خروجی درِ

نبود ارادی . 

 بسته حالِ در آسانسور درهای که رسید پژوهان هومنِ به زمانی

بود شدن . 



 پژوهان، ممانعت با درها، اما دیدمی رفته دست از را فرصت

شدند باز مجدداً . 

 خوشایندی حس بود، داشته نگه برایش را آسانسور کهاین از

 باربد یخانه در دیدارشان یخاطره هم دیگر طرف از داشت؛

 آیندخوش متضاد حس دو شد باعث هم همین و شد زنده برایش

کند هتجرب توأماً را آیندناخوش و . 

_ آرین؟نمی تشریف ! 

 به که واریمجسمه وضعیت از هایشاندام پژوهان، صدای با

 خیره سرِ از دست هایشچشم درآمدند؛ بودند گرفته خودشان

آسانسور داخل به گذاشتند قدم پاهایش، و برداشتند ماندن . 

 ناخواسته، و خواسته. شد گیج آسانسور درهای شدن بسته با

 در پژوهان و خودش زمان یک در که ودب کرده ریزیبرنامه

 داشت، که احساسی تنها حاال، و بگیرند قرار آسانسور اتاقک

بود تعجب . 



 که نگارش وگرنه بود؛ آمده جااین تا که درونش آذینِ از تعجب

 از که بود این اشمنطقی و نداشت مرد این کارِ به کاری قائدتاً

کند دوری پژوهان این . 

 

Lamei-copy, [24.07.19 22:06] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#113 

 

 

 

 با که داد فرصتش و بود داشتنیدوست بزرگ، پژوهان سکوتِ

کند نگاهش راحت خیال . 

 اما مرد این به نسبت دارد احساسی چه دقیقاً بگوید شدنمی

 و بارها پژوهان، نِهوم مثل کسی بشود کهاین به ناخواه، خواه

کردمی فکر روز در بارها . 



 قابل کارش، بودن غلط یا درست ورای مرد، این بودنِ ایحرفه

بود تحسین . 

- کردین سکوت که عجیبه ! 

 خیره هایشلب به و گرفت پژوهان یچانه روی اِسکارِ از چشم

پرسید سوالی و شد : 

 !بله؟_

داد توضیح حوصله با و شمرده پژوهان : 

_  که حتماً کردم فکر خودم با بیرون، دویدین طوراون وقتی

کردین سکوت چرا عجیبه برام اما دارین صحبتی ! 

بود شده اشریزیبرنامه متوجهِ پس . 

 اما ندهد توضیحی داد ترجیح حرفش، این برای نداشت جوابی

داد ادامه پژوهان : 

_ آدنمی بهتون سکوت . 



 آورد؛ باال را دستش و زد لبخندی کرد؛ علم قد وجودش نگارِ

 و پژوهان هومنِ یچانه روی کشید را شَستش انگشتِ

گفت قدیمی، اِسکارِ روی داشتمی نگهش کهدرحالی : 

_  این که بپرسم و برسم بهتون تا دویدم کنید فکر شما

چیه؟ جای تون،چونه زیر برجستگیِ ! 

گفت اشنیمه و نصفه لبخندِ با پژوهان : 

_ آدمی ونبهت بیشتر این شد؛ درست حاال . 

 با را شالش و آمد باال هم پژوهان دستِ که خصوصاً شد؛ گیج

 و برد عقب را شومیزش ییقه انگشت، فشارِ با زد؛ کنار آرامش

گفت گردنش، روی واضحِ کبودیِ به بود خیره کهدرحالی : 

_ نفرن یه هازخم این دوی هر عاملِ ! 

 ینهچا روی از خورد سُر دستش و کوبیدن به کرد شروع قلبش

 و شال میانِ جایی هنوز پژوهان، هومنِ انگشتان اما پژوهان

گفت وقتی بودند شومیزش ییقه : 



_  سالِ بیست برای یکی باربد؛ شیطنت به گردهبرمی دوشون هر

 برادر که تأسفه جای این و پیش روز دو برای یکی اون و پیشه

نداره شدن بزرگ قصد من، . 

 دست بکشد؛ نفس واندبت تا کشیدمی را دستش پژوهان کاش

بود بسته فاصله همان از را گلویش راه مرد این .  

 پارکینگ، در آسانسور درهای ناگهانیِ شدنِ باز با و کرد نگاهش

شنید و گرفت فاصله گردنش از پژوهان، دست : 

_ فرادیب خانمِ باشین داشته خوبی شب ! 

شدند بسته مجدداً آسانسور درهای رفتنش با . 

 از وقتی و کرد هم را کار همین. گشتبرمی باال به طبقه سه باید

 نفس درست راهِ اش،تنفسی سیستم تازه زد، بیرون ساختمان

کرد پیدا را کشیدن . 

 فرید سمتِ به را خودش راه نتواند که قدریآن نه. بود شده گیج

بود کرده فکر پژوهان هومن به را مسیر طول تمام اما کند پیدا . 



 توانستنمی اما سوختمی شده کبود ینقطه همان در گردنش

 منشا سوزش، این باربد؛ حماقت به دهد نسبت را سوزشش

داشت دیگری ! 

بود منتظرش فرید رسید، که آبشار ایستگاه به .  

 تمام شد، سوار وقتی و گذاشت ماشین از بیرون را فکرهایش

بودش ندیده هامدت که کرد فریدی به معطوف را تمرکزش . 

نیامد خوش مذاقش به آورد زبان به فرید هک ایجمله اولین : 

_ عزیز آذینِ شده سنگین اتسایه ! 

 بود، کرده جمعش که حواسی با و کرد نگاه فرید دلخور رخِنیم به

داد جواب : 

_  جزِ به جز از کهوقتی تا حداقل نه نزن؛ رو حرف این دیگه تو

 مشکالت درگیر اندازه چه تا که دونیمی و داری خبر من زندگی

درشتمم و ریز .  

دهد ادامه شد باعث فرید سکوت : 



_  پاس ممکن هاینمره بدترین با رو ترم این امتحانات تمام

 هم رو خوندن درس وقت االن بود، الویتم درس که منی. کردم

ندارم دیگه . 

باشد شده قانع که آمدنمی فرید لحنِ به : 

_ برم؟ کجا. خبخیلی  

 غیرمنصفانه خیلی دیگر که کرد فکر اما " خانه " بگوید آمد

 .باشد

 حساب همین روی و داشت وقت آبمیوه، یک نوشیدن برای

 :گفت

_  ام،موردعالقه ترشِ اسموتیِ اون خوردنِ به کنیمی دعوتم اگه

رمنمی خونه ! 

گفتمی موافقتش از دادنش، مسیر تغییر اما نداد جوابی فرید . 

 فرید هک کند سر معمولی هایحرف با را امروز داشت تصمیم

 :گفت



_  گفتم که بگیره تماس باهات بود قرار. ببینتت خواستمی برنا

گممی بهت و بینمتمی امروز خودم ! 

پرسید فوراً : 

_ کاری؟ چه برای ! 

داشت دلخوری هم هنوز فرید لحن : 

_ بودی خواسته که تضمینی همون برای . 

بود اشپیروزی روزِ قطعاً امروز کرد؛ نگاهش شوکه ! 

** 
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 باربدی دیدِ از که نفسی کشید؛ عمیقی نفسِ و کرد قطع را تلفن

پرسید و نماند پنهان بود، اتاقش از خروج حالِ در که : 

_ شده؟ چی ! 

گفت و داد بازی را بود افتاده هایششانه روی که لیشا : 

_  یک که بود شاکی بود؛ گرفته تماس بوشهر شرکتِ مدیرفروشِ

 خبری هنوز اما دادن انکوباتور و ساکشن دستگاه سفارش ماهه

 فعالً گفتی اما بودند گرفته تماس هم پیش یهفته. نگرفتند

 رو تبریز و اصفهان هایدرخواست بتونیم که داریم نگه دست

رسید جدید بارِ که وقتی برای بذاریم رو بوشهر و کنیم تأمین . 

داد توضیح و شد میزش نزدیکِ باربد : 



_  اگر جدید؛ بار رسیدنِ تا کن سرشون به دست فعالً. درسته

 خواه و شهمی تموم قراردادشون هم ماه این آخرِ نکنم اشتباه

 قعمو همون بگو. بیان تمدیدش برای باید ناخواه

کنیممی اُکی هم رو هاشوندرخواست . 

 که داشت را شدنش دور انتظار و داد تکان باربد برای سری

ایستاد کنارش و زد دور را میز باربد انتظارش، برخالفِ . 

شنید و کرد نگاهش سوالی : 

_ چطوره؟ امگربهبچه ! 

کرد کوله و کج را صورتش : 

_ بار هزار این نیستم؛ گربهبچه من . 

_ ی؟هست چی پس ! 

 همان در و بگیرد قرار باربد مقابل تا چرخاند را اشصندلی

گفت وضعیت : 

 !شاهینم_

کرد نگاهش تفریح با باربد : 



_ بود؟ کجا شاهین! منی هلندی عروسِ تو  

 گردنش کبودی سراغ باربد، و کرد نگاهش شده ریز چشمانی با

گرفت را : 

_ هست؟ جاش سرِ هنوز چطوره؟ امضام ! 

 کرد؛می سوال شاهکارش از سرخوشانه چقدر باربد. کرد اخم

 بود شده ناچار آرمان دید از کردنش مخفی برای که شاهکاری

بپوشد اسکی یقه را گذشته یهفته تمام . 

گفت باربد جوابِ در : 

_  باربدِ جناب دارند هم واکنش من، زندگیِ تو هاکُنش یهمه

 !پژوهان

پرسید گوشش کنار و آورد نزدیک را سرش خندید؛ بلند باربد : 

_  " آخ " بگی خوشگلت صدای اون با که اینه از غیر تو واکنشِ

 !؟

رنگش نارنجی هایلب روی نشست پوزخند : 

_ صدان و سر بی من هایواکنش که اصوالً نکن؛ اشتباه  ... 



آورد نزدیک را سرش مجدداً باربد : 

_  بهت باید و! گربهبچه شنوممی هم رو صدات و سر وقتش به

شدم کردنت صدا و سر عاشق حاال، نهمی از که بگم ! 

پرسید اشخیره نگاهِ همان با و زد خندیتک : 

_ امتیازها؟ جدولِ از خبر چه ! 

 هایشدندان ردیف میان کشیده حالت در را زیرینش لب باربد

داد جواب کرد، نگاهش خوب کهآن از بعد و گرفت : 

_ نباش امیدوار خیلی اما. تو نفعِ به هیچ_دو . 

خندید مالًکا باراین : 

_ . کنهنمی قانع و امیدوار رو من امتیازی، دو برتریِ که معلومه

 این از بیشتر خیلی خیلی دارم، سرم تو من که چیزی

هاستحرف . 

گرفت را اشچانه و کرد دراز دست باربد : 

_ بودم؟ نگفته داشتنیه؛ دوست خیلی سرت بودم گفته ! 

انداخت کامپیوتر ساعتِ به نگاهینیم . 



شدمی رفتن یآماده باید کممک دیگر . 

پرسید و داد باربد به مجدداً را نگاهش : 

_ بری؟ خواینمی  

داد را جوابش باربد : 

_ ای؟کاره چی فردا برای بپرسم اومدم. چرا ! 

 را تماشایش فرصتِ که خوب و صورتش روی نشاند بزرگی لبخند

پرسید داد، باربد به : 

_ مگه؟ چطور  

_  پندار، شاهین خود یگربههبچ هوس دلم و ستهفته آخرِ

 .کرده

 نگار، برای بود کرده خلقش که لحنی با و باربد یجمله به خندید

داد جواب : 

_ داره مهم قرار یه فردا اتگربهبچه چون کنه صبر بگو دلت به . 

شد جدی باربد : 



_ قراری؟ چه ! 

 کند القا باربد به که هایشلب روی نشاند را لبخند آن دوباره

 توضیح بعدش و است خوشایند برایش فردا خیالیِ قرارِ چقدر

 :داد

_ ببینم رو جنتلمن یه خواممی . 

 مرتب به کرد شروع و اشاولیه جای سر چرخید حال، همان در و

میز روی وسایلِ کردنِ . 
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 و چرخاند ناگهانی را صندلی گاهِتکیه که بود باربد بار،این اما

قبلی جای به برگرداندش . 

شنید را سوالش و کرد نگاه باربد صورتِ به منتظر : 

_ داری؟ قرار کی با ! 

داد توضیح شمرده و حوصله با : 

_  اتفاقی ای،دیگه کسِهیچ گذاشته، قرار من با وقتی که یکی با

کنهنمی آمدورفت اشخونه وت غیراتفاقی و . 

 را هاموقعیت این به مخصوص هایواکنش باربد داشت انتظار

 طبق و بودن بینیپیش قابلِ غیر دیگر؛ بود باربد اما دهد نشان

بود وجودش الینفکِ جزء نکردن، رفتار خاصی الگوی : 

_ زنی؟می هم ایمیوه رژلبِ براش ! 

ادد جواب بعد و کرد نگاهش ایثانیه چند : 

_ آدنمی خوشش هابازیلوس این از اون . 



 وقت هر که بود کرده ثابت تجربه و آمد نزدیک هم باز باربد سرِ

 مستثنی هم باراین و دارد اذیت و آزار قصدِ کند،می را کار این

 :نبود

_  هم رو من بود، فراهم موقعیتش اگر ببین! عالی هم خیلی

 این هایزدن وهگر و جدید هایتجربه عاشقِ من کن؛ دعوت

اممدلی . 

 آدم این آذین، مغزیِ سیستمِ با کرد؛ اخم که بود وجودش آذینِ

 به نگارش، ورژنِ کردنِ آپدیت با زود خیلی اما کردنمی درک را

گفت تمسخرآمیزی لحن با و برگشت موقعیت : 

_ کنم خبرت تا باش پس . 

سکوت اال داشت را باربد از حرفی هر انتظار . 

 خیلی باربد که گرفت شدن بلند به تصمیم و کرد نگاهش خیره

چرخاند را اشصندلی گاهِتکیه قدرت، با و ناگهانی . 

 آمد خودش به وقتی و داد دست از را موقعیت لحظه یک برای

 ناچار بود؛ خودش دور چرخیدن حالِ در باربد، خندیدنِ میانِ که

بکوبد زمین روی محکم را پایش دو هر شدن، متوقف برای شد . 



 دریغ باربد از را غضبناکش نگاهِ اما بود رفتن گیج حال در رشس

 .نکرد

رساندن آزار برای دادنمی دست از را فرصتی هیچ مرد؛ این . 

گفت آمد، جا که حالش : 

 !احمق_

شنید خندیدنش میانِ و کرد بلندتر را باربد یخنده صدای و : 

 !حقته_

 اموشخ به کرد شروع و کشید اشپیشانی روی را انگشتانش

 تنظیم گیرپیغام روی را گوشی کهآن از بعد و سیستم کردنِ

 به بود گفته سپرد؛ خاطر به را دریافتی یشماره آخرین کرد،

هستند صدا و سر بی هایشواکنش که باربد؛ ! 

 که دری بازِ چهارچوب در کهدرحالی و شد بلند میزش پشت از

 و کرد حافظیخدا گرفت،می قرار بود، باربد و خودش اتاق میان

 :شنید

_ منتظرتم فردا ! 



اش؟درباره بود کرده فکری چه باربد ! 

داد جواب : 

_ پیش یدقیقه چند بودم جدی . 

شنید باربد زبان از جامع و کوتاه و : 

_ نکن غلط ! 

کرد ترکش تفاوتبی . 

خواهدمی چه و گویدمی چه باربد که نداشت اهمیتی ابداً . 

زد بیرون شرکت از همیشه از ترسریع . 

بردارد قدم سریع هایشبلندپاشنه با که بود گرفته یاد دیگر . 

 بود سپرده خاطر به که ایشماره شرکت، از شدن دور محض به

 یصفحه در که تماسی آیکونِ بعدش و فرستاد فرید برای را

گفت احوالپرسی و سالم از بعد و کرد لمس را بود فرید با چتش : 

_  که بوشهره تو شرکت یه یهشمار فرستادم، برات که ایشماره

 ناراضی که وقتیه چند. بسته قرارداد پژوهان با پیاپی سالِ چند

 اول تا کنهمی موافقت دیر هاشوندرخواست با پژوهان. هستند



 این رو. کنه تامین رو بزرگترش قراردادهای درخواستِ بتونه

 که شنیدم باربد زبونِ از امروز و هستند شاکی خیلی حساب

 رو شرکت این که خوبیه فرصت. نزدیکه هم اردادشونقر موعدِ

خودمون یزیرمجموعه تو بیارید . 

 قطع را تماسش آن، از بعد و داد فرید به هم را دیگر توضیحات

 !کرد

 حسابش طرف که ببرد پی پژوهان باربدِ که بود مانده هنوز

نیست گربهبچه ! 

 

*** 
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 صفایی، حضورِ در برنا، با که بود قراردادی درگیرِ ذهنش همچنان

 به کردمی وصلش مستقیم که قراردادی بودنش؛ نوشته

آرزویش ترینبزرگ . 

شنید و فرید ماشینِ داخلِ نشست : 

_ این از نمای . 

داد ادامه فرید و زد لبخند : 

_ شد راحت خیالت حاال ! 

آورد زبان به را بود سرش در که حقیقتی : 



_  نه باشه خودم دست قرارداد اون که شهمی راحت وقتی خیالم

 باشم نشسته که وقتیه برای ترشمراحت! صفایی گاوصندوقِ تو

استانبول یشعبه مدیریتِ میز پشت ! 

گفت قاطعانه فرید : 

_  که دارند حق طرف دو هر آد،می وسط اعتماد از حرف وقتی

 ضمانت تو که طورهمون. بگیرند نظر در رو خودشون منافع

 چیزی به رو ما نتونستی تو و اومدیم خواد؛می هم برنا خوای،می

 به رو خودش نخواد شرکت که طبیعیه برسونی؛ خوایممی که

بندازه دردسر ! 

 هم حق و گفتمی درست ریدف نداشت؛ جواب حساب حرفِ

 .داشت

داد ادامه فرید که کند عوض را بحث خواستمی : 

_  به تو که مدارکی ازای در و صفایی پیشِ مونهمی قرارداد اون

 منصفانه خیلی کنممی فکر که شه؛می داده بهت دی،می برنا

 .باشه

پرسید دیگری موضوعِ از و نداشت حرفی : 



_ روز؟ دچن این ایگرفته قدراین چرا  

 کوتاه کهدرحالی و گرفت خیابان از چشم ایلحظه برای فرید

داد توضیح کرد،می نگاهش : 

_ که ماهی یک  Vitmed تموم حال در داده، اولتیماتوم بهمون 

 همین بدیم؛ انجام ماه یک این تو نتونستیم بخصوصی کارِ. شدنه

 سر با ما و بگیره دستمون از رو هانمایندگی که فرداست و امروز

بخوریم زمین ! 

 تأثیرِتحت که چشمانی با و کند پنهان را اشناراحتی نتوانست

 ادامه فرید و کرد نگاه فرید به بودند، شده غمگین فرید، خبرِ

 :داد

_  هااون پژوهان، به کنهمی تقدیم و گیرهمی ما از رو هانمایندگی

ترپایین شیممی پرت پله صد ما و باالتر رنمی پله ده روز هر . 

پرسید باشد، کرده عوض را موضوع دوباره اینکه برای : 

_ بستی؟ رو قرارداد شد؟ چی بوشهر  

بود مثبت فرید جواب : 



_  فقط پژوهان گفتنمی. هاپژوهان از بودند شاکی بدجوری. آره

 حاال. دهمی اهمیت داره بزرگ شهرهای با که قراردادهایی به

بهشون؟ رسید خبرش ! 

 به جواب در و کرد نگاه بود، پیدا پنجره پشتِ از که خیابانی به

گفت فرید سوال : 

_  فکر. بیاد قراره بوشهر شرکتِ ینماینده که گفتم بهشون

 لیستِ که گفتن من به حتی و قرارداده تمدیدِ برای کننمی

 که دونننمی. بدم تطبیق انبار موجودی با رو هاشوندرخواست

کنه لغو رو قراردادً کال قراره طرف . 

گفت تفاوتبی دفری : 

_  ضربه هاپژوهان به نحوی به تونیممی هم ما که خوبه خیلی این

 شلیکِ مثل ما، هایضربه برابر در هااون هایضربه اما بزنیم،

جون کم سیلیِ چندتا مقابلِ در مونهمی گلوله ! 

 مدارکِ که وقتی تا حداقل نه نبود؛ ناامید فرید یاندازه به دیگر

 هایقدم که بود مطمئن و بود کرده جمع هانپژوها علیه خوبی

برداشت خواهد هم تریبزرگ . 



پرسید فرید که بود گرمازده عابرهای روی نگاهش : 

_ گرفتی؟ رو ماشین ! 

برگشت سمتش به : 

_ گیرمشمی تحویل فردا . 

کرد تغییر باالخره فرید، لحنِ هوای و حال : 

_ باشه مبارک . 

هایشلب روی نشاند لبخندی : 

_  سالمتِ فقط بابا ماشینِ»  آرمان، قولِ به. بود زممال واقعاً

 خریدِ فکرِ تو که بود وقت خیلی«.  انداختمی خطر به رو جامعه

 کنم؛ عملی رو فکرم که شد باعث آرمان وجود خب و بودم یکی

 وقت، کمبودِ بخاطر هستم، هاپژوهان پیشِ وقتی از که وگرنه

 بهشون شدن عملی فرصت و موننمی خودم سر تو فقط فکرهام

شهنمی داده . 

پرسید و داد تکان کارش تأییدِ ینشانه به سری فرید : 

_ بهمون؟ دیمی که شیرینی ! 



 

***** 
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دادمی را مجیدی کارِ گزارشِ اشتد باربد : 

_  کرده؛ چک رو اسکنتیسی دستگاهِ و بیمارستان رفته دیروز

 کنسل کنم؟ کارچی. تعمیره قابل اما تویوبِشه از مشکل گهمی

بفرستم؟ جاش رو فرهاد کنم  

 که نبود روزی گذشته، ماه یک در بود؛ گرفته را تمرکزش سردرد

شود شب سردرد، بدون . 

 به جواب در و کرد خاموش را بود کرده روشنش تازه که سیگاری

گفت باربد : 

_  ناظرفنی بعد و بشی مطلع اومده پیش مشکلِ از اول باید

 فرهاد، دست بدیش و بگیری مجیدی از رو کار اگه االن. بفرستی

 که تعمیره قابل اگه و بره خودش بگو. کنهمی شک که معلومه

کنه تعمیرش . 

داد تکان سری باربد : 

_  کاری چه برای رو کدومشون که هست حواسم بعد به این زا

 قدراون مدت این. رفت در دستم از هم یکی این. بفرستم



راستی. کنمنمی پیدا هم خاروندن سر فرصتِ که شلوغه سرمون  

Vitmed نکرد اعالم رو نتیجه شد؟ چی . 

گفت کوتاه : 

_ کنهمی اعالم ! 

نشست هاصندلی از یکی روی باربد : 

_  هانمایندگی یهمه بگیره پس ممکنه کنه؟می کارچی رتنظ به

مدیکاب؟ از رو  

فشرد انگشتانش بین را هایششقیقه : 

_ کنه رو کار این که نفعشه به . 

بود بدجنسانه باربد هایلب روی لبخندِ : 

_  تنها شیممی ما وقتاون. شهمی عالی که بگیره پس اگر

و ایران تو رسمیش ینماینده  ... 

ردک متوقفش : 

_ کن پیدا مُسکِن برام . 



گرفت فاصله اشقبلی صحبت فضای از باربد : 

_ کنه؟می درد سرت هم باز  

شنید و نداد جوابی : 

_  حسابی و درست نه. زندگیته یمسخره استایلِ از اشهمه

 شده زندگیت کل. خوریمی غذا حسابی و درست نه خوابی،می

 بود، اون وقتی حداقل برنگشت؟ اِال. خیال و فکر و بیداریشب

بود بهتر اوضاعت . 

داد کالم یک را باربد جوابِ : 

 !نه_

_ برگرده؟ خوادنمی نکنه  

داد جواب کهوقتی لحنش بود تفاوتبی : 

_ دونمنمی ! 

بود رفته باال باربد صدای تونِ : 

_ سگی زندگیِ این از بردار دست. باش خودت فکر به یکم ... 



 و خط پیِ رفت حواسش باربد، هایحرف به کردن گوش میانِ

 جمالتِ به توجهبی و بود افتاده میزش روی که هاییخراش

گفت باربد رگباریِ : 

_  استفاده جدید دکور تو که هاییچوب تمامِ بودم نگفته مگه

باشند؟ ضدخش میشه،  

شود منظورش متوجه باربد تا کشید طول : 

_ ها؟چوب کدوم گی؟می داری چی  

داد ادامه قبل از ترعصبی نگاهش مقصد کردنِ دنبال با و :  

_  زندگیت کل تو وقتاون و گردنمی سوراخ دنبالِ ملت... بیا

 دارم من! آخه بردار دست. خراش و خط و ترک کردنِ پیدا شده

تو و زنممی حرف چی درموردِ ... 

کرد قطع را باربد صحبت : 

_ هفته آخر تا نهایتاً. کنن عوضش بگو . 

کرد اشروانه سفیهی اندر عاقل نگاهِ باربد : 



_  به یکم کارها این جای. هاخیال و فکر این از بیرون بکش

نداری کم خراش و خط خودت. بده اهمیت خودت ! 

کرد متوقف را میز یبدنه روی انگشتانش کشیدن . 

بود پُرگویی حالِ در همچنان باربد : 

_  هم رو اسمت دیگه گفتمی فریبا. خونه بودم رفته پریروز

. نزدی بهشون هم سر یه حتی هاله، عقدِ از بعد گفتمی آره؛نمی

دادمی فحش من به بود؛ شاکی تو از. بود شاکی دستت از خیلی .  

شد قبل از ترآرام کمی لحنش : 

-  دو. بزن خونه به سر یه. کن زندگی آدم مثل رو هفته یه و بیا

 یه هفته، آخر همین اصالً. بخور حسابی و درست غذای وعده

 سعید به. بده استراحت خودت به یکم دم؛می ترتیب مهمونی

 دل که وقتشه دیگه. بفرسته رو دخترهاش از تا چند گممی

 نباشه، رو سال از ماه یک که زنی. روسیت پلنگِ از بکنی

نباشهً کال خواممی . 

 بهم پرتوچرت داشت نظرش از کرد؛ نگاه باربد به حوصلهبی

بافتمی . 



 و هایشصحبت از اشتبرد دست که شد نگاهش متوجه هم باربد

 :گفت

_ هست حواسم من کنی؟ استراحت و خونه بری خوایمی ! 

برد باال " نه " ینشانه به سری . 

شد بلند جایش از باربد : 

_ بیارم مُسکِن برات برم . 

کرد مخالفت : 

_ بیاد بفرست رو منشیت خواد؛نمی دیگه . 

بود متعجب باربد لحن : 

_ داری؟ کارشچی رو؟ نگار  

 کارِ و برود که کرد نگاه باربد به قدریآن و نداد توضیحی

دهد انجام را شده خواسته . 

 

**** 
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داد قرار مخاطبش فوراً شد، داخل در از که باربد : 

_  شش ساعت شد قرار گرفتن، تماس بوشهر شرکتِ طرف از

نری زود که کنم یادآوری گفتم باشن؛ اینجا ! 



گرفت مقابلش را داشتند امضا به نیاز که هایینامه بعدش و . 

زد امضایشان و خواند جاهمان باربد . 

 با که بگوید بیمارستان از جدید تماسِ درمورد خواستمی

شد توقفم باربد یجمله : 

_ داشت کارِت هومن پیش برو . 

 اظهارِ هایششانه بردنِ باال با هم باربد و کرد نگاه باربد به سوالی

کرد اطالعیبی . 

 :پرسید

_ برم؟ االن  

 آمد بیرون میزش پشت از گرفت، باربد از را مثبت جواب وقتی و

گرفت پیش در مدیریت اتاقِ سمت به را مرددش هایقدم و . 

 واقع در بخواهدش؛ کاری برای بزرگ پژوهانِ آمدمی پیش کم

آمدنمی پیش اصالً ! 

رفت مدیریت بخش سمت به باربد یگفته طبق حال این با . 



 هیچ کهدرحالی بعد، یلحظه چند و داد اطالع را ورودش نظری

 کوتاه هایقدم با نداشت، خودش با بزرگ پژوهانِ کار از ذهنیتی

 را نگاهش ندیدش، میز پشتِ وقتی و شد اتاقش وارد محتاطش و

کرد پیدایش پنجره کنار و چرخاند بزرگش زیادی اتاقِ در . 

پرسید آرام لحنی با و کرد صاف را صدایش : 

_ بنده؟ با داشتین امری  

 سرش شد، جدا پنجره پشتِ فضای از پژوهان، هومنِ نگاهِ

خوردند تکان هایشلب و چرخید : 

_ دارم سردرد . 

کرد نگاهش ثانیه چند برای . 

 بود، شده جمع مرد این در که چیزی تمام به ثانیه، چند برای

کرد نگاه . 

 به و کشید باال مصممش یچانه روی زخمِ جای از را نگاهش

 گرفته قرار هم روی فشار، با نه و فاصله با نه که رسید هایشلب

  .بودند



 به اطرافیان و دور در کمتر که بود چیزی دارش،زاویه صورتِ

خوردمی چشم . 

 که بود مردی زیباترین مرد، این که بگوید خودش پیش شدنمی

چرا جذاب اما دیده حال به تا ! 

 خودش ذهنیِ فیلترهای با حداقل. بود ترینشانجذاب شکبی

داشت تطابق جذابیت، برای . 

 هایشچشم کنار ریزِ هایچروک بعد و نافذش نگاهِ و چشمان به

کرد نگاه . 

بود؟ زده صدایش این برای دارد؟ سردرد بود گفته ! 

کرد جمع را حواسش پژوهان، حرکتِ . 

 سرش و نشست صندلی روی و میزش پشتِ برگشت که مردی به

 پاهایش و کرد نگاه داد، تکیه اداری بلندِ صندلیِ گاهِتکیه به را

 به شروع باشند، گرفته مغزش از مستقیمی دستورِ کهآن بی

کردند حرکت . 



 دهد،می انجام را اشروزانه یفهوظی که کسی مثل درست و رفت

 آرامی به انگشتانش و گرفت قرار بزرگ پژوهانِ صندلیِ پشتِ

گرفتند قرار بود، بسته را هایشپلک که مردی پیشانیِ روی . 

دادمی نوازش را اششامه اَفترشِیوش، و ادکلن بوی مخلوطِ . 

 و سر پر و عمیق نفس و داد حرکت هاشقیقه روی را انگشتانش

کشید ییصدا . 

 یشده تلنبار هایسیگارته روی خورد سُر باال همان از نگاهش

 .جاسیگاری

پرسید آرامی به و کرد بیشتر را انگشتانش فشار : 

_ کنه؟می درد بیشتر سرتون قسمت کدوم  

گرفتند فاصله پژوهان هایلب : 

_ جاهمه تقریباً. دقیقاً دونمنمی... پیشونی. سرم طرفِ دو . 

 که حسی ناباوری کمالِ در و موهایش داخلِ یدکش را انگشتانش

بود بخشلذت برایش زیادی گرفت،می کار این از . 

 :پرسید



_ رفتین؟ دکتر بخاطرش کردین؟ هم پیگیری ! 

 !نه_

_ آد؟می سراغتون باریک وقت چند دارین؟ رو درد این کِی از ! 

داد توضیح شمرده پژوهان : 

_  هفت هر تقریباً حاال اام بود اهمیتبی قبالً. شهمی سالی چند

گذرونممی سردرد با رو هفته روزِ ! 

بود ناخواسته پژوهان، سرِ از هایشانگشت دادنِ فاصله . 
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پرسید کامل ناباوریِ با : 



_ آخه؟ چرا نکردین؟ پیگیری و ریندا درد که سالیه چند ! 

 آمد، کش پژوهان هومنِ سکوتِ وقتی و نشنید جوابی باراین

 مردد باراین و قبلی کار انجام به برگرداند را هایشانگشت مجدداً

 :پرسید

_ شه؟می کم درد دم،می ماساژ که رو سرتون  

 !خیلی_

 شدنش عنوان از بعد که کلمه، این در بود نهفته چه نفهمید

کرد تابیبی طورآن قلبش پژوهان، توسطِ . 

کردند حرکت نامنظم و شدند گیج هایشانگشت . 

 را تمرکز شده هرطور کرد سعی و داد نظم را افکارش سختی به

برگرداند انگشتانش به . 

شد کارش دادنِ انجام به مشغول حرف،بی باراین . 

 هچان زیرِ از را انگشتانش پایین؛ به خوردند سُر هایشدست

 اِسکارِ آن روی کردنش گیر و انگشتانش آمدنِ باال اما داد حرکت

بود غیرضروری ساله، بیست . 



چرخاند رویش وار،دایره را اشمیانی انگشت ! 

 دستانش زیر که مردی همین کارِ در که شرکت این به بود آمده

کند ایجاد خلل کشید،می نفس آرامی به . 

 دور برای مفصلی ایهبرنامه وقتش به و جاسوسی بود آمده

 که نبود طبیعی و داشت زدشزبان  موفقیتِ از مرد این کردنِ

کند نگرانی اظهارِ سردردش، برای طوراین . 

برد پایین سر، پشتِ همان از را دستانش . 

 کردند شروع و لمس، را پژوهان هومنِ کراواتِ یگره انگشتانش

کردنش باز به . 

 یدکمه دو دهد، توضیحی آنکه بی و کرد شل را کراوات یگره

کرد باز را پیراهنش باالییِ . 

 عقب آرامی به را گاهتکیه و داد تغییر را صندلی تنظیماتِ

بزرگ پژوهانِ از داشت تریکامل تصویرِ حاال کشید؛ . 

 را اسمش که صنف، این در شدمی پیدا کسی کمتر که پژوهانی

باشد نشنیده . 



 به منحصر افکارِ و مرد این وجودِ دلیلِ به فقط و فقط شرکت، این

 و ترینبزرگ به بود شده تبدیل سال، چند طی در که بود فردش

پزشکی تجهیزاتِ یواردکننده شرکتِ ترینموفق . 

 بود شده چاره و بود انداخته چاره فکرِ به را مدیکاب که قدریآن

خودش آمدنِ . 

 را نقشش و کرده عمل خوب هم انصافاً و اینجا به بود آمده

 مرد، این هایسردرد برای شدن نگران اما بود کرده اجرا یعیطب

نبود اشنقشه از جزئی ابداً . 

 کنار با که اشسینه فوقانیِ قسمتِ و گردن یبرنزه پوستِ به

 شروع دستانش و کرد نگاه بود، پیدا سفیدش پیراهنِ رفتنِ

مهارتشان کشیدنِ رُخبه به کردند . 

 ماساژ را پژوهان  شرکتِ ندِقدرتم رئیسِ هایسرشانه و گردن

 منظم قبل، قوتِ به که هایینفس از کرد تعجب و داد

کشیدشاننمی ! 

 سمتِ به پیراهن، بازِ قسمتِ از مبادا که کرد مشت را انگشتانش

دهد شانحرکت پایین . 



 ببیند و بگذارد مرد این قلبِ روی را دستش که بود شده وسوسه

 و کرده فراموش را ریتم ش،خود قلبِ مثلِ یا است آرام ضربانش

زندمی نامنظم . 

 وقتی تا را کار این و انگشتانش مهارتِ روی گذاشت را تمرکزش

دید هم خودش روی را دادن ماساژ تاثیرِ که داد انجام ! 

شد دقیق پژوهان صورتِ به و کشید عمیقی نفس شد، که آرام . 

 ،صورتش و بودند نگرفته قرار هم روی قبل فشارِ با هایشپلک

بود ممکن حالتِ ترینآرام در . 

باشد رفته خواب به که رسیدمی نظر به . 

 به و برد دست داشت، مرد این به نسبت که ایزاویه همان از

بست را شده باز یدکمه دو از یکی آرامی . 

 روی کهدرحالی آن، از بعد و کرد نگاه صورتش به ثانیه چند برای

 نکنند، صدا و سر هاپاشنه که رفتمی راه کفشش هایپنجه

 فاصله قدم شش_پنج هنوز و گرفت اتاق کردنِ ترک به تصمیم

کرد متوقفش پژوهان، صدای که بود نگرفته : 



 !ممنون_

چرخید آنی به . 

 هم هایش پلک بود؛ وضعیت همان در هنوز پژوهان هومنِ

بودند بسته همچنان . 

 اقات از بعدش، و کرد نگاه صورتش به و ایستاد ثانیه چند برای

رفت بیرون . 

 

 

** 
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 صدای با آرمان نشست، که رنگش سفید 207 فرمانِ پشت

گفت بلندی : 

 !مبارکه_

 سمتِ به را سرش کهدرحالی و لبش روی نشاند لبخندی

گفت چرخاند،می راست دستِ یپنجره : 

_ بریم تا بشین . 

گفت مجدداً و نشست کنارش آرمان : 



_  فرمون پشت که کنم آرزو برات خواستممی. بازم باشه مبارک

 در تو که سرعتی و جدیت این با اما ببینمت رویاهات ماشینِ

نداری نیاز من آرزوی به دیگه گرفتی، پیش ! 

پرسید و کند انکار را آرمان لحنِ تلخیِ توانستمین : 

_ رسم؟می آرزوهام به دارم که ناراحتی ! 

_ میرسی آرزوهات به جوریاین داری که ناراحتم ! 

شد جدی : 

 چطوری؟_

انداخت باال شانه آرمان : 

_  قبالِ در درآوردن پول گرفتی؛ پیش در االن که راهی همین

 آدمِ سری یه به کردن خیانت و زدن دور قبالِ در. جاسوسی

 .دیگه

کاست سرعتش از : 

_  زندگیِ به. ملودرام هایکتاب کردنِ ترجمه از بردار دست

 و زنممی دورشون دارم تو قولِ به که کسایی. کن نگاه واقعی



 کارها چه دونیمی! هستن؟ کی دونیمی کنم،می خیانت بهشون

بقیه؟ زدنِ زمین برای کنننمی که ! 

گفت آرامی به آرمان : 

_  باید چرا تو چرا؟ تو. قبول عالم؛ هایآدم بدترین هااون اصالً

باشی؟ هااون شبیهِ  

بودند کرده باز را قدیمی بحثِ هم باز . 

 کردنِ قبول بارِ زیرِ جورههیچ آرمان، مغزِ از قسمتی یک که انگار

 یا ریز هایتلنگر با بار،یک وقت چند و رفتنمی وضعیت این

نشده قانع وضعیتِ همان به گشتمیبر دوباره درشت، . 

 نگه بود، شده باز تازگی به که شاپیاِسموک کنارِ را ماشین

گفت دوستانه و داشت : 

_  نشون و بَدَن ذاتاً یا همه. نداره وجود خوب آدمِ روزها این

 خوب به کنن تظاهر بلدن خوب خیلی اما بَدَن یا بَدَن، که دنمی

هاآدم تننیس خارج حالت دو این از. بودن . 

بود کالفه آرمان : 



_ نداره وجود کالً خوب آدمِ تو نظرِ از پس ! 

 کرد سعی و شد خیره آرمان  حالتِخوش چشمان به دقیق

بیاورد خاطر به را خودش هایسالگی بیست . 

 آن در زندگی؛ به بود امیدوارتر هم آرمان از حتی سن، آن در

 کار به یشترب سرش و بخواند درس بیشتر هرچه کردمی فکر سن

است ترموفق باشد خودش . 

گفت و زد آرمان شاکیِ صورتِ به لبخندی : 

_  نرسیدن جایی هیچ به اما خوبن ذاتاً که هاییآدم هستن. چرا

 لبخند دارن که ببینیشون خیابون تو شاید. بودنشون خوب با

 خاک آرزوهای برای بار هزاران لبخند، همین پشت اما زننمی

 و خوبه چیزهمه کننمی وانمود روزها. ندکرد عزاداری شدشون

 رویاهای دونه دونه خواب، قبل شب اما هستند راضی زندگی از

 بهش قدریاون و کشنمی بیرون خاک از رو شونرفته دست از

 آرمانِ خوب هایآدم هستن. ببره خوابشون که کننمی فکر

 کیی. خودمون یخونه تو داریم رو خوب هایآدم از دوتا عزیزم؛

 ویلچر روی که اونی! ویلچر پای یکی و نشسته ویلچر روی



 دیه قرون یک حتی نشد راضی چون خوبیه، آدم خیلی نشسته،

 الشش و آش که موتورسواری برای سوخت دلش چون. بگیره

 به سرش کاریش هایسال تمام تو قدراون چون خوبیه آدم. کرده

 بقیه. زدمی درجا و موندمی جایک اشهمه که بود خودش کار

 باال حتی که بود پایین سرش قدریاون آدم این و رفتند باال

ندید هم رو بقیه رفتن . 

کرد می نگاهش زدن پلک بدون آرمان . 

داد ادامه : 

_  بابا مشکالت تمام با. خوبیه آدم هم خودمون مَهیِ مامان

 ابد تا که مردی یه و قدنیم و قد یبچه دوتا با. ساخته

 مَهیِ مامان همین کنیمی فکر. اومده رکنا ویلچرنشینه،

 که بخدا... داشته نداشته؟ رویا آرمان؟ نداشته آرزو خودمون

 این که کرده راضی رو خودش. رو آرزوهاش کشته اما! داشته

 هایسریال پای شینهمی وقتی دونممی من اما تقدیرشه،

 هایشخصیت تکِ به تک جای رو خودش ایش،ترکیه

خوشه رویا همین با و ذارهمی خوشبختش ! 



 

Lamei-copy, [05.08.19 17:59] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#121 

 

 

 

 

شد خیره روروبه به و گرفت نگاه آرمان . 

داشت حرف همچنان : 

_  زنننمی لبخند بهت خیابون تو. کن نگاه بدها آدم به آرمان اما

 که آرزوهایی تمامِ بابتِ شون،جدی و سرد صورتِ پشتِ اما

 بیرون با بدا آدم. کننمی افتخار خودشون به رسیدند، بهشون

 به بره؛نمی خوابشون رویاپردازی و خاک از آرزوهاشون کشیدنِ

 آدم. خواب از قبل کننمی فکر جدید آرزوهای و فردا هایهدف



 کننمی انتخاب فقط رسیدن، برای بکنن جون نیست نیاز بدها

برسن چی به کجا و کِی که . 

پرسید صحبتش میان که بود بحث کردنِ کوتاه برای آرمان : 

_ ایستادیم؟ جااین چرا حاال ! 

 با و چرخاند خودش سمت به را آرمان صورتِ و برد دست

گفت قاطعیت : 

_  فقط من. خوبه بودن بد کهاین یا. بده بودن خوب گمنمی من

 مامان و نادر بابا مثل یکی. داره انتخاب قدرتِ کسی هر گممی

 از بعد من، مثل هم یکی. باشن خوبی آدمِ گیرنمی تصمیم مَهی،

. بَده آدم بشه گیرهمی تصمیم بودن، خوب سال هفت و بیست

 با تو شاید. بگیره تصمیم خودش برای خودش مختاره آدمی هر

 بد از پژوهان باربدِ مثل یکی و باشه خوب حالت بودن خوب

 هاآدم چون گرفت، خُرده شهنمی کدومهیچ به. ببره ذتل بودن

 اون و بخوان خودشون که کننمی انتخاب رو چیزی اون نهایتاً

 بد یا خوب برای رو کسی توام پس. سرشونه تو که شنمی چیزی

 خیلی زندگی. خودت روی بذار رو تمرکزت. نکن سرزنش بودن



 بقیه کردنِ قدن با رو وقتمون بخوایم که اونیه از ترکوتاه

 کَسِمون عزیزترین و تریننزدیک بقیه، اون اگر حتی بگذرونیم؛

 .باشه

 حالِ در که فروشگاهی به نگاه با و کرد رها را آرمان یچانه

پرسید آرمان و کرد باز را کمربندش بود، بستن : 

_ خوای؟می چی ! 

داد جواب : 

 !سیگار_

کرد اخم آرمان : 

_ سیگاری؟ چه سیگار؟ ! 

 گفت و آورد یاد به را کشیدمی پژوهان هومنِ که ریسیگا مارکِ

انداخت اشخنده به آرمان واکنش و : 

_ که سنگینه خیلی ! 

کرد منعش آرمان و دستگیره سمت به رفت دستش : 

_ برات گیرممی خودم بشین . 



 پاکتِ برگشت، آرمان وقتی اما ماند آرمان منتظرِ ایدقیقه پنج

بود دستش میان پژوهان، هومنِ معروف سیگارِ . 

 از بود؛ داده اختصاص خودش به را ذهنش از نیمی مرد، این

هایشکلمه تا گرفته رفتارهایش . 

کردمی فکر مرد این به باید، که چیزی از بیشتر روز، طول در . 

بود تحسین قابلِ که بدی آدمِ . 

بود باهوش زیادی که بدی آدمِ . 

بود بد ای،حرفه که بدی آدمِ . 

- نگرفتم فندک !  

داد آرمان به را سشحوا : 

- بکشم خوامنمی خواد؛نمی !  

بودند متعجب آرمان چشمان :  

- گرفتیش؟ کسی برای  



 به به کهدرحالی و کشید بیرون آرمان انگشتان میان از را پاکت

داد جواب کرد،می نگاه مارکش : 

-  فعالً! باشمش داشته خواست دلم بگیرم؟ سیگار کی برای من

ندارم رو کشیدنش هوسِ . 

 هایجعبه آن از یکی دلش چرخاند؛ انگشتانش میان را اکتپ

خواستمی هم فلزی . 

 داشبورد در کهدرحالی و کرد رد آرمان پای روی از را سیگار

شد بزرگ پژوهانِ درگیر دوباره فکرش داد،می جایش . 

 دقیقاً داشتنِ برای اقدام؛ این برای کردمی تعجب خودش از

شیدکمی پژوهان که سیگاری همان ! 

 

 

 

* 
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 زد بود بافته که موهایی انتهای به را رنگ ایسورمه پاپیونِ فلور،

گفت و : 

_ برات زدم باستل همرنگِ هم رو پاپیون. شد عالی . 



 چیزها همین دقیقاً را فلور زد؛ فلور راضیِ صورتِ به لبخندی

 لباس انتخاب درمورد بخواهی را نظرش که همین. کردمی راضی

بگذاری اشعهده به را موهایت و صورت آرایش کهاین یا . 

_ توله شدی سکسی خیلی ! 

  خودش مثل هم کردنش تعریف که الحق خندید؛ فلور تعریف به

بود عجیب و اصخ . 

گفت و انداخت ساعتش به نگاهی : 

_ برسه دیگه دقیقه ده تا باید قائدتاً باربد . 

 پیدا فرصتی خودش، و کرد نگاه دستش هنرِ به تحسین با فلور

 صورتش روی فلور که آرایشی آینه؛ با کردن خلوت برای کرد

دادمی انجام خودش کهچیزی با بود متفاوت بود نشانده . 

 که وقتی از بیشتر اما نبود، صورتش روی رنگی یچه ظاهر در

بود کرده تغییر کرد،می رنگهفت را صورتش . 



 را صورتی و نارنجی و قرمز ها،رژلب از فقط که خودش

 هاپلک پشتِ را مشکی پهنِ چشمِخط آن تا و شناختمی

داشتبرنمی هایشچشم سَرِ از دست کشید،نمی . 

 شده تربرجسته  " کانتور " فلور قولِ به از بعد که هاییگونه به

 برای کل، در و بودند رنگکم و مات هایشلب. کرد نگاه بودند

 تأیید را دختر این کار فلور، با اشدوستی طول در بار اولین

کردمی . 

 کنار فلور اتاقِ قدیِ یآینه مقابلِ از تلفنش، خوردنِ زنگ با

 .رفت

گفت و خواند را اشصفحه بود، رسیده گوشی به زودتر که فلور : 

 .خودشه_

داد جواب را تماس و گرفت را گوشی : 

_ منتظرم کوچه سر. بچه بیا بپر . 



 تا کشید رنگش ایسورمه پیراهن به دستی کرد قطع را تماس

 سفید بلندِ روپوشِ برداشتن با بعد، و کند صاف را چروکش

شنید فلور از رنگش : 

_ شهمی عاشقت امشب که مطمئنم . 

کرد نگاه فلور به ثانیه چند برای و چرخید . 

 بود نکرده بازش اما بود گفته بود؛ نگفته را حقیقت تمامِ فلور به

 چند برای دوستش تنها زبانِ از جمله این شنیدنِ با حاال و

بود شده درگیر ذهنش کوتاه یلحظه . 

گفت و خندید : 

_ نیست شدن عاشق آدمِ اون . 

داد ادامه وارزمزمه اش،جمله یدنباله در و :  

_ نیستند هاپژوهان از کدومهیچ ! 

 حرکت آرامی به بلندهایش،پاشنه با و کرد خداحافظی فلور از

بود منتظرش ماشین در که پژوهانی باربدِ سمتِ به کرد . 



 باری چند را اسمش که نامی سعید مهمانیِ به بروند بود قرار

بود شنیده باربد هایصحبت میانِ . 

 داشته کاری یرابطه آدم این با که یدرسمی نظرش به بعید

باشد دوستشان فقط زدمی حدس و باشند . 

 که باربد ماشینِ به بود، کوچه از گذشتن حالِ در که مدتی تمامِ

 ماشین انتخابِ در حتی کرد؛می نگاه بود، پیدا کوچه انتهای در

 مثل هم هایشماشین باربد بودند؛ متفاوت برادر دو این هم

 تمامِ آمدنمی بدش پژوهان باربدِ خب بودند؛ شینمای شخصیتش

 ماشینِ از بکشد؛ اطرافیانش رُخِ به جایک را هایشدارایی

 حتی. مارکش ترینگران هایلباس تکِ به تک تا گرفته یابشکم

بود نایاب و خاص کشید،می که هم سیگاری . 

 بوی و خنک هوای از مطبوعی حجمِ کرد، باز که را ماشین درِ

شد پذیرایش خوش . 

_ کرده چه ببین رو گربمبچه ! 

کوبید باربد بازوی به یکی و شد سوار : 

_ گربه؟بچه نگی بهم که کنم کارچی من ! 



کَند جا از را ماشین باربد : 

_ پلنگی که کن ثابت بهم ! 

کرد نگاه رخشنیم به : 

_ زنی؟می صدام چی وقتاون  

_ پلنگ ماده ! 

بست را کمربند و اشصندلی به داد تکیه : 

_ بهتره گربهبچه همون . 

پرسید گذشت، که کمی : 

_ امروز؟ هستن کیا ! 

داد جواب باحوصله باربد : 

_ سام و بهروز تو، و من . 

 :پرسید

_ نیست؟ هومن ! 

داد جواب مردد باربد : 



_  من گرچه. رهنمی جایی اصوالً پلنگش بدونِ اون. کنمنمی فکر

بیاد که کردم اصرار خیلی . 

پرسید یاسی از : 

_ هست؟ هم سام نامزدِ ! 

خندید بلند باربد : 

_  وقت هر. آرهنمی رو یاسی سعید، هایمهمونی تو سام. نه

 استخر قرارِ دوستاش با گهمی یاسی به دهمی مهمونی سعید

 .گذاشته

 چرا؛ هومن از اما بداند یاسی و سام روابطِ از که نبود مهم برایش

پرسید و : 

_ مگه؟ کجاست اِال  

 جوابِ که آمدنمی پیش وگرنه بود، السرح زیادی امروز باربد

بدهد هم سرِ پشتِ را سوال از حجم این : 

_  وقتی چند هم خودش. نیستند ایران اِال پدریِ یخانواده

اینجان مادریش یخانواده. طرفاین وقتی چند و طرفهاون . 



نزد حرفی دیگر مسیر، پایانِ تا و داد تکان سری . 

 برای کجاست؛ کردمی گیریپی بود؛ شده نرم مقابلش در باربد

 قضیه این و آمدمی دنبالش به خودش و دادنمی آدرس هامهمانی

کردمی نگرانش بیشتر نه، که خوشحال . 

 سرزده هومن دیگر که ایحمله باربد؛ بعدیِ یحمله نگرانِ

دادنمی نجاتش ناخواسته و رسیدنمی . 
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 که قدریآن بود؛ بزرگ باربد یخانه با مقایسه در سعید یخانه

بود داده جا خودش در را مهمان زیادی تعداد . 

 امروزی و جوان پسرهای و دختر شاناکثریت که هاییمهمان

 .بودند

 از یکی شبانه؛ پارتیِ یک به بود آمده باربد با همراه واقع در

بود کرده اشتجربه باربد تولدِ جشن در که هاییهمان . 

 بهروز سمتِ به باربد با همراه شد، معرفی سعید به کهآن از بعد

رفتند بود، جمع آشنای تنها که . 

باربد کنار خودش و نشست بهروز کنارِ باربد . 

 یجهنت به اما گشتند پژوهان یکی آن کردنِ پیدا برای چشمانش

بود نیامده پژوهان هومنِ نرسیدند؛ . 

 دستگیرش چیزی بهروز و باربد هایحرف از تا کرد تیز گوش

 حالِ در بزنند، مهمی حرفِ بخواهند کهآن از بیشتر اما شود

بودند گوییپرتوچرت . 

کرد شانترک بهروز بعد، کمی . 



گفت و باربد گوشِ کنار برد را سرش : 

_ جمع این تو آوردی خودت با رو من که باشی دیوانه خیلی باید ! 

 و کمرش گودیِ مابینِ که آزادی فضای از را دستش باربد

پرسید و کرد رد بود، شده ایجاد کاناپه گاهِتکیه : 

_ نیارمت؟ چرا ! 

گفت و چرخاند سالن دخترهای میانِ را نگاهش : 

_  رو اتموردعالقه هایگروه از یکی تونستیمی نبودم، من اگه

کردی انتخاب اشتباه اما ؛کنی تجربه . 

فشرد را پهلویش باربد : 

_ کنی سرویس رو من دهن تو بعدش که ! 

گفت تفاوتبی : 

_ هستی دهنت شدنِ سرویس نگرانِ چقدر تو و ! 

خندید که بود لحنش به باربد . 

داد ادامه : 



_  استخر بابتِ من که مسلماً بگیری؛ یاد سام از تونستیمی

کردمنمی پیچتسوال رفتن، ! 

 دادنِ حرکت به کرد شروع کوچک، فضای همان در ربدبا

گفت و اشبرهنهنیمه کمرِ روی هاانگشت : 

_ کردم اشتباهی چه پس ! 

 یجمله با که خصوصاً نبود؛ امیدوار باربد یجمله به خیلی

شد ناامید کامالً اش،بعدی : 

_  تکِ به تک که بدم توضیح خوشگلم یگربهبچه برای باید خب

 اونی. کردم امتحان من رو هستند مهمونی این تو که دخترهایی

 قدرهااون بینی؟می پس. تویی نشدم اشتجربه به موفق هنوز که

گرفتم هم انگیزیهیجان تصمیمِ واقع در نکردم؛ اشتباه هم ! 

 جلو را اشتنه که بود باربد انگشتانِ آزارِ از پوستش رهاندنِ برای

پرسید بود، نشانده صورتش روی که اخمی با و کشید : 

_ کنی؟ تجربه رو من تونیمی کنی فکر که شده باعث چی  



 سابق کارِ همان انجامِ به مشغول و کشیدش عقب فشار با باربد

 :گفت

_  ایعجله هیچ من. شده جذاب برام خیلی تو با کردن بازی

 که منی یموردعالقه شیرینیِ تو. ندارم کردنت تجربه برای

 و آممی باریک وقت چند که همین و یخچال تو گذاشتمت

 بهت، زنممی زبون و شممی وسوسه وقتایی یه و کنممی نگاهت

اما. انگیزههیجان برام زیادی  ... 

شنید را اشجمله یادامه و کرد نگاه باربد هایلب به و چرخید : 

_  نگه یخچال تو شهمی روز چند رو شیرینی یه که دونیمی تو

 !داشت؟

داد نجاتش باربد یزاردهندهآ انگشتِ از سام، حضورِ . 

 همین پشتِ داشت حرف خیلی ماند؛ سرش در اشجمله اما

 نگه یخچال در شدمی روز چند را شیرینی ساده؛ یجمله

 داشت؟

شدمی محسوب حسابی و درست تهدید یک جمله همین . 



فهمید هم یاسی خودِ که شد متعجب قدرآن یاسی حضورِ از . 

 باربد نگاهِ به را سوالش پُر نگاهِ و کرد پرسیاحوال گیجی با

گفت باربد گوشِ کنارِ یاسی، نشستن محضِ به و دوخت : 

_ آدنمی گفتی که تو . 

خندید باربد : 

_ نشده جور رفتن استخر برای سام یبرنامه حتماً دونم؛می چه ! 

 کرده اشتباه هم هومن نیامدنِ یا آمدن درموردِ داشت احتمال

 باشد؟

بود شده تنگ مرد این کشیدن سیگار برای دلش ! 

 پررنگ باعثِ برگشتنش اگر اِال؛ برگشتن برای کند دعا بود حاضر

شدمی هاییجمع چنین در هومن حضورِ شدنِ ! 

گفت نشستن محضِ به سام :  

- کوچه تو پیچید ما ماشین از زودتر که ماشینش کو؟ هومن پس !  

 هایشمردمک و کرد زیاد ضربان قلبش جمله، این شنیدن با

چرخیدند تمرکزبی .  



 

*********** 
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گذشتمی سعید مهمانی در حضورش از ساعتی دو . 

 آن از ضایش؛ف بخاطر داشت دوست را سعید هایمهمانی

 و چِت مدعوینش نشده شب سر هنوز که نبود هاییمهمانی

 زیاد حسابی آدم باشند؛ افتاده زمین کف و هاکاناپه روی مست

شدمی پیدا میانشان . 

 صحبت داشت؛ دیگری دلیل مهمانی در امروزش حضور که البته

 جایی اینجا، جز که دانستمی و سام و بهروز با داشت شخصی

 را بهروز هنوز وقتی بود گرفته تصمیم و کند پیدایشان تواندنمی

 کمالِ در را هاتوصیه و بیاورد گیرش کرد، پیدا شدمی زمین روی

برساند گوشش به فکر، سالمتِ . 

 و برود بود قرار آلمان؛ مقصد به داشت بلیت صبح، فرداپس برای

 مشت در را بود کشیده زحمت برایش سال چندین که هدفی

اوردبی و بگیرد . 

 کرد؛ نگاه بود، داده تکیه کاناپه گاهتکیه به که بهروز سرِ به

 به مسیرش کردن طی و زمین از گرفتن فاصله حال در احتماالً

بود فضا ! 



شد بلند جایش از که بود سام با کردن صحبت برای . 

 بعدش و کند صحبت سام با بار، میزِ کنارِ جاهمان خواستمی

برود سعید یخانه از توانستمی . 

 از قبل و شد نزدیک بود شده تعبیه سالن انتهای که باری میز به

 به که گربهبچه حضور کند، صحبت سام با بخواهد کهآن

کرد جلب را توجهش کرد،می نگاه هاشیشه . 

 هم باربد و بود باربد کنار بیشتر بودش؛ ندیده زیاد ورود بَدو از

 پیدا کم و شدمی یدهد هاکنندهبازی جمع در فقط هامهمانی در

 .بود

 طیفِ با که کرد اعتراف و چرخاند گربهبچه صورت در را نگاهش

رسدمی نظر به ترتحمل قابل تیره، هایرنگ . 

 داشت،برمی سمتش به قدمی کهدرحالی و زد را نگاهش رد

  :پرسید

_ کنه؟ رها خودتون حال به رو شما که داده رضایت چطور باربد ! 



 مرد مکث صورتش در ایثانیه چند چرخید؛ سمتش به گربهبچه

گفت مشخصینا جای به نگاهش چرخاندن با و : 

_ بستم رو فلنگ هم من نیست؛ خودش حال تو ! 

فرستاد باال را ابروهایش : 

_ برین در دستش از که گردینمی فرصت دنبال دونستمنمی ! 

. ماندنمی ثابت و نداشتند قرار و آرام دختر این هایمردمک

است توضیح کردنِ پیدا حال در که ودب مشخص .  

 رنگ با جورههیچ کرد؛ نگاهش خوب کند، پیدا را توضیحش تا

بیاید کنار توانستنمی هایشچشم . 

_  این و هاجمع جوراین یحوصله نکردم؛ فرار باربد دست از

ندارم رو هابازی مدل . 

گفت تفاوتبی : 

_ اینطور که ! 



 حالِ در و کشید بیرون هابطری نمیا از را اشموردعالقه بطریِ و

 گذاشته دست که شد گربهبچه حرکات متوجه لیوانش، کردن پر

بود اشوارسی حالِ در و هابطری از یکی روی بود . 

 :گفت

_ بیشتره بقیه از الکلش درصد نکنید؛ اعتماد رنگش و شکل به . 

چرخید سمتش به دوباره گربهبچه نگاه . 

پرسید و شده شنیده یتوصیه از بود متعجب صورتش : 

 !چطور؟_

 اِال همیشگیِ انتخابِ که شرابی گرداند؛ هابطری میان را نگاهش

 میان از گیالسی برداشتن با و کشید بیرون میانشان از را بود

گفت و کرد کردنش پر به شروع بار، دکورِ معلقِ هایگیالس : 

_ کنید شروع این با . 

 آمد، باال بدبار منشیِ دست تا کشید طول ایثانیه چند

 تماس کهدرحالی و گیالس یبدنه دورِ به پیچید را انگشتانش

گرفت را گیالس کرد،نمی قطع را چشمانش . 



 کارهایش، با که بود مطمئن و برد نزدیک را خودش لیوان

کرده گیج را باربد یگربهبچه . 

 خواستمی چرا پس نبود؛ زندگی از سبک این آدمِ گربهبچه

دانستکند؟نمی وانمود ! 

 به که لیوانی به را گیالسش آمد، باال مردد باربد منشیِ دست

 هایشلب سمت به را گیالس بعد، و زد بود شده گرفته سمتش

 .برد

 حال در که سام دیدن با و نوشید را خودش نوشیدنیِ از ایجرعه

 خودش حال به را دست به گیالس دخترکِ بود، شدن دور

گرفت فاصله و گذاشت . 

* 
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 دور حال در هایقدم به بعد و بود انگشتانش میان که گیالسی به

کرد نگاه پژوهان هومنِ شدنِ . 

 دوست را انتخابش نوشید؛ دیگر یجرعه و برد باال را گیالس

 .داشت

بود گرم سرش باربد خورد؛ چرخ سالن در ! 

 به را هایشقدم کرد؛ جلب را توجهش نشسته، تنها یاسیِ

 هایش،لب روی بود نشانده لبخند کهدرحالی و برداشت سمتش

نشست یاسی کنار . 



بود یاسی متقابلِ لبخندِ جوابش، . 

 درد به و خوب یهاایده کسی با صحبت شروعِ در وقتهیچ

 سر یاسی خود اگر و نبود استثنا هم باراین و نداشت؛ بخوری

 صورتش به حرفبی کِی، تا که نبود معلوم کرد،نمی باز را صحبت

زدمی زل . 

 شانمکالمه در که اطالعاتی از را این نداشت؛ سالی و سن یاسی

 و نبود دار سال و سن خیلی هم سام گرچه. شد متوجه گرفت،

 ده حداقل کند، اشمقایسه مدیکاب صفاییِ با خواستمی اگر

 ثابت پژوهان، شرکتِ هایآدم اما داشتند؛ سنی تفاوت سالی

 چرا ندارد؛ تجربه و سال و سن به ربطی موفقیت که بودند کرده

 در که بود ساله ایخرده و سی نهایتاً عضوشان ترینبزرگ که

بودند سال و سن کم زیادی مدیکاب، اعضای مقابلِ . 

 فلور با را اطرافش دخترهای تمام کل در بود؛ فلور به شبیه یاسی

 پس داشت؛ تجربه فلور با فقط دوستی در که چرا سنجید؛می

 فلور به شبیه یا بود، ارتباط در آنها با نحوی به که دخترهایی

نه یا و بودند ! 



 بیکار از بهتر حداقلش گذراند؛ یاسی با صحبت به را دقایقی

بود خانه آن در چرخیدن . 

 تمام باشد؛ سام کارهای جریانِ در یاسی که رسیدنمی نظر به

 تا بود معطوف سام شخصیِ روابط روی بیشتر دختر این تمرکز

 این به شدن نزدیک و دوستی طرح ریختنِ پس. کاری روابط

بود فایدهبی کننده،کمک اطالعاتِ به یافتن دست برای دختر . 

 یجرعه آخرین نوشیدنِ حال در شد، متوقف که شانصحبت

 که رسید بزرگ پژوهانِ و سام به و زد را یاسی نگاهِ رد گیالسش،

بودند کردن صحبت حالِ در کم ایفاصله با . 

هم اشسینه یقفسه فوقانیِ قسمت بود، شده گرم کمی سرش . 

 تامی را مرد این مغزش که باری آخرین از کرد؛ نگاه تامی به

گذشتمی تیوق چند بود، خوانده . 

بود باربد مهمانی به مربوط بارش آخرین . 

 مرد این توسط سیگار کردنِ تعارف و کشیدن و ماشین یصحنه

 سیگارِ دنبال به انگشتانش میان چشمانش و آورد خاطر به را



 که لیوانی همان بود؛ لیوان فقط دستش در اما گشتند احتمالی

بود شده پر خودش، گیالسِ با همزمان . 

گرفت فاصله سام از وقتی حتی بود؛ رویش هنوز نگاهش . 

 شد باعث سام، شدنِ نزدیک اما کرد دنبالش شدمی که جایی تا

کند جمع را حواسش . 

 به خطاب که شنید را صدایش بود؛ شانقدمی دو در حاال سام

گفت یاسی : 

_ عزیزم؟ بریم  

 که بود خداحافظی برای را دستش و شد بلند جایش از یاسی

کرد دراز . 

شنید و فشرد را یاسی انگشتان و ایستاد : 

_  این تا که کرده ثابت تجربه ست؛فایدهبی موندن باربد منتظر

 برو پس. کشننمی دست هابچه نشه، ختم مرافعه و دعوا به بازی

ببر لذت شبت از و کن سرگرم رو خودت . 



 و بوسید را یاسی یآمده جلو یگونه نمادی، صورتِ به

کرد خداحافظی . 
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نشست اشقبلی جای سر یاسی، و سام رفتن با . 

کرد جاجابه انگشتانش میان را شده خالی گیالس . 

ببر لذت شبت از " بود گفته بود؟ گفته چه یاسی  " . 

بردن لذت امرِ به خصوص به اش،جمله به کرد فکر . 

 نشده واقع در نداشت؛ سنخیتی خیلی بردن لذت با اشزندگی

 لذت نهایتِ کند؛ فکر هایشروش و بردن لذت به خیلی بود

 و فیلم یا رفتن، کافه و رستوران به شدمی ختم زندگی از بردنش



 همین؛ و همین. آرمان با زمان گذراندنِ نهایتاً و دیدن سریال

بود نکرده تجربه زندگی در را دیگری لذت هیچ کرد، رفک هرچه . 

 دیدمی که اشخاصی صورت اطرافش؛ و دور به چرخاند چشم

 قدریآن خودش اما هستند راضی شبشان از که بود این بیانگرِ

 توانستنمی چیزی روزها این که داشت فکری بارِ و دغدغه

 همراه اضطراب با قدریآن هم آن عملکردش؛ جز کند اشراضی

کردمی منتفی را بردن لذت که بود . 

 گیالس یک پژوهان، انتخابیِ نوشیدنی همان از خواستمی دلش

 شمایل و شکل کرد سعی و بار سمتِ به رفت باشد؛ داشته دیگر

 به داشت تصمیم و کرد پر را گیالسش بیاورد، خاطر به را بطری

 نشرفت و راستش دست در پژوهان حضورِ که برگردد قبلی جای

کرد جلب را توجهش خانه، بزرگ تراسِ به . 

 جدا ایشیشه بزرگ دربِ را، تراس و خانه فضای کرد؛ نگاه خوب

بود کرده . 



 شروع پاهایش و ببیند را شیشه طرفِآن فضای تا کشید گردن

 ایستاده تراس درِ مقابلِ آمد، که خودش به و کردند حرکت به

 .بود

 و خودش به پشت که ددادن تشخیص را بزرگ پژوهانِ چشمانش

کردمی دود سیگار و ایستاده خیابان به رو . 

 کردن صحبت حالِ در که مردی دو سمت به شد کشیده نگاهش

 .بودند

 تایپ را چیزی تلفنش در و ایستاده ایگوشه هم دختری

کردمی . 

 به و بگیرد را پژوهان بازوی و تراس داخل برود خواستمی دلش

 آن مابقی شدنِ دود خواستیم دلش. بچرخاندش خودش سمت

ببیند خودش هایچشم با را رسیده نیمه به سیگارِ . 

 بزرگ پژوهانِ سمت به پاهایش و شد رد جداکننده فضای از

کردند حرکت . 

گفت ایستاد،می کنارش فاصله با کهدرحالی و رفت نزدیک : 



_ اینجایین هم شما ! 

 همان با کوتاه، و کرد نگاهش چرخید، سمتش به پژوهان سرِ

گفت تفاوتبی اش،همیشگی لحنِ : 

_ اینجام بله ! 

 میان که سیگاری روی خوردند سُر و نیاوردند طاقت چشمانش

بود اشمیانی و اشاره انگشت . 

 کردن سوال برای کهآن بدونِ و کرد نگاه سیگار خاکستر به

پرسید باشد، داشته تصمیمی : 

_ نگرفت؟ درد دیگه سرتون ! 

 خدا رفت؛ هایشلب سمت به لعنتی سیگار آن باالخره

کرد نگاه صحنه آن به لذتی چه با که دانستمی . 

کردمی اضافه هایشلذت لیست به هم را یکی این باید . 

_ کنهنمی درد که فعالً . 

گفت تمرکزبی : 

_ خوب چه ! 



 در هم دیگری هایلذت قطعاً زدن؛ آالرم به کرد شروع مغزش و

دبو بهرهبی ازشان که داشتند وجود دنیا . 

 به شروع اشگسیخته افسار افکارِ وقتی نبود خودش دست

کردند مرد این خصوصی روابط درمورد بافیخیال !  

بود؟ چطور تخت در  

 کنترل تحت ابداً ذهنش اما کرد کنترل را نگاهش بدبختی با

 به رضایت جورههیچ مغزش و کردمی تصورش داشت آمد؛درنمی

دادنمی موضوع این از کشیدن دست ! 

 و بزرگ پژوهان مقابل بود ایستاده کهاین از بود کرده یرتح

 ... داشت

- کردم پیدات . 

 خالی سرش روی که بود یخی آب پارچ مثل درست باربد حضور

بودند کرده . 

 به خطاب را باربد یجمله و پیچیدند کمرش دور باربد انگشتان

شنید برادرش : 



_  وبارهد حتماً کردم فکر خودم با ندیدم، که رو جفتتون

رفتی و برداشتی رو امگربهبچه ! 

 سر نگاهش و کرد خاموشش بود؛ رسیده انتها به هومن سیگارِ

گفت و باربد انگشتان روی خورد : 

_ رممی دارم من. خودت برای اتگربهبچه . 

 باربد یدهنده آزار انگشتان بخواهد؛ که نبود چیزی شدنش دور

 !هم

* 
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فرید یخانه به بود آمده ! 

 به که باری آخرین از نداشت؛ دعوتش کردن رد برای ایبهانه

گذشتمی ایهفته چند بود، آمده اشخانه . 

 اما دعوتش کردن قبول از بود زده باز سر مختلف، هایبهانه به

 و اشخانه پذیراییِ در بود نشسته بهانه، نکردنِ پیدا با بار،این

برساند دستش به داشت قصد فرید که بود اینسکافه منتظر . 

 سابق آشنای حس آن و کرد نگاه اشخانه زرد-طوسی دکور به

ندید خودش در را . 

 اینجا را هاهفته آخر تمام شود، پژوهان شرکت وارد کهآن از قبل

 .بود

 حرف آینده از کرد؛می گوش موسیقی دید؛می فیلم فرید با

بافتمی رویا زد؛می . 



 به. کرد نگاه بود، گرفته مقابلش فرید که رنگی زرد ماگ به

گرفت را ماگ و زد لبخندی تشکر، عنوان . 

پرسید و نشست صندلی یک یفاصله با فرید : 

_ خبر؟ چه ! 

 به بزرگ پژوهانِ که شدمی روزی چند شت،دا زیاد که خبر

 که بود برده پی باربد، هایصحبت الیالبه و بود نیامده شرکت

است آلمان . 

 :گفت

_ شرکتِ بخاطر پژوهان کنم فکر  " Vitmed " قراردادهای و 

آلمان رفته جدید . 

داد تکان تأیید ینشانه به سری فرید : 

 گرفته؛ پس ازمون رو اساسی قلم دو " Vitmed " شرکت_

رفته همین برای صددرصد . 

 فرید و نوشید لیوانش گرم محتوای از ایجرعه نزد؛ حرفی

 :پرسید



_ دربیاری؟ کارشون از سر مدت این نتونستی ! 

 برای داشت، جریان سرش در که فکری از چطور دانستنمی

بگوید فرید .  

 بخرد زمان ایثانیه چند اش،نسکافه کردن مزه مزه با کرد سعی

گفت آخر دست و : 

_  کهاین محض به. مدارکم سری یک کردن تکمیل حال در

کنممی خبرتون کردم جورشونوجمع . 

 پیش که مدارکی از خواستنمی فقط! نه هم و بود گفته دروغ هم

بزند حرفی بود، داشته نگه خودش . 

 که فشاری بخاطر مدیکاب بدهد، فرید به را هاآن اگر دانستمی

 فعالً و کردمی استفاده ازشان فوراً بود، شده متحمل روزها این

نبود کار این وقتِ . 

_  شرکت اون تو موندنت بیشتر آذین؛ نداریم وقت هاقدراون ما

 رفتن لو بره؛ لو هویتت نحوی به ممکنه آن هر. بزرگیه ریسک

 هم. وحشتناکه خیلی نباشه، ما دست مدرکی که وقتی هویتت

ما شرکت هم و گیره خودت پای  ... 



 با فرید و داد تکان فرید، هایحرف قبول ینشانه به سری

برد بین از هم را فاصله همان ها، صندلی روی شدن جاجابه : 

_  مثل آذین؛ شیمی بزرگی هایاتفاق باعث تو که مطمئنم من

انتظارته در آینده بهترین که روشنه برام روز . 

 و رخاندچ فرید سمت به را صورتش و گذاشت میز روی را ماگ

داد ادامه فرید : 

_ که جاییاون. لیاقتمونه که رسیممی جاییاون به تو و من ...  

 جمعِ روی بود کرده گیر ذهنش نشنید؛ را فرید هایحرف مابقیِ

 چنین فرید، زبان از داشت که بود باری اولین ؛ " تو و من "

شنیدمی جمعی . 

_  هرچی بعدش و سخت روزهای شنمی تموم زودی به مطمئنم

خوبه حالِ و خوشی هست . 

 اهل. نبود شعارهایی چنین اهل فرید بود؛ ناخواسته کردنش اخم

 هایبستن جمع اهل گرفت،می نظرش در اگر هم شعار

نبود چنینیاین . 



 نداشت عادت بزند؛ حرف مشترک یآینده از نداشت عادت

 از نجواگونه و کند نزدیک گوشش به را هایشلب گونهاین

بگوید مشترک یآینده وشخ روزهای . 

 هولش عقب به تا گذاشت فرید یسینه یقفسه روی را دستش

کردنمی درک را اندازه از بیش نزدیکی این. دهد . 

 روی فرید، هایلب که ایلحظه درست و نرسید زورش

پرسید و کشید عقب نشست، اشسرشانه : 

_ کنی؟می داری کارچی  

پرسید بود، نشانده مشناکا هایلب روی که لبخندی با فرید : 

_ کنم؟می دارم کارچی ! 

 خودت به را دهد جواب خواستنمی که سوالی بود؛ عادتش

گرداندبرمی ! 

 فرید نام آلود،اعتراض و شد بلند جا از اشدوباره شدن نزدیک با

شنید و زد صدا را : 

_ شده؟ چی ! 



نبود راضی آمده پیش وضعیت از . 

کرد عوض را بحث سکوت، لحظه چند از بعد فرید : 

_ ببینیم؟ چی فیلم ! 

رفت بهداشتی سرویس سمت به و داد جوابی سرسری . 

 شستن به کرد شروع گرفت، قرار که روشویی سینک مقابل

هایشدست . 
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 تصویرِ به چشمانش و پیچاندمی هم در هدفبی را هایشانگشت

بودند خیره آینه . 



 افکارش از گرفته نشات گیجی این و بود گیج کمی روزها این

 در یاسی یجمله از بعد و سعید مهمانیِ از بعد از که افکاری بود؛

بودند گرفته شکل سرش ! 

 بر در موثری ینتیجه بهداشتی، سرویس در کردنش معطل

 .نداشت

بود کرده نمایش یآماده را فیلمی فرید برگشت، که راییپذی به . 

 در آشپزخانه در که فریدی به و نشست بزرگ هایبالش روی

کرد نگاه بود چیپس ظرف کردن پر حالِ . 

کرد جلب را توجهش اش،گوشی لرزیدن . 

 به باربد نام دیدنِ و داشت برش میز روی از و کرد دراز دست

 محتوای خواندنِ از کرد رفشمنص پیام، یفرستنده عنوان

شده فرستاده . 

 بدونِ خواستمی و نداشت را باربد یحوصله امروز یک

دادمی اجازه فرید اگر البته کند؛ سرش همیشگی هایدغدغه . 

_ بود؟ کی ! 



 نشسته کنارش که فریدی به و برگرداند قبلی جای به را گوشی

گفت و کرد نگاه بود : 

_ کسهیچ ! 

زد زشگا و برداشت چیپسی و . 

یدکمه فرید  Play پخش به شروع فیلم و فشرد کنترل از را 

 .شد

 که بود این حداقلش اما نداشت فیلم دیدنِ برای تمرکزی هیچ

 را افکارش توانستمی فیلم، تماشای به کردن وانمود قالبِ در

 فاصله با هم خودش فرید، کشیدنِ دراز با و دهد سامان و سر

کشید دراز . 

 و دیدمی فیلم فقط دیدن، فیلم مواقعِ فرید که دبو این اشخوبی

زدنمی سر ازش دیگری رفتار . 

 نمایش به یصحنه که رسیدمی افکارش با خوبی نتایج به داشت

کرد جلب را توجهش تلویزیون بزرگِ یصفحه در درآمده . 



 با هم زیادی قضا از که فیلم کرکترِ دو خصوصیِ روابط یصحنه

بود طوالنی و جزئیات ! 

 که اشسینه یقفسه و فرید به چشمی زیر و کشید عمیقی نفس

کرد نگاه خورد،می تکان آرامی به ! 

 قد اش،شده سرکوب نیازهای سعید، مهمانی شبِ همان از دقیقاً

بودند کرده عَلم . 

 خیره تلویزیون تصویر به کهدرحالی و گرفت فرید از را نگاهش

 همان آورد؛ خاطر به را فرید پیشِ ساعت نیم رفتارِ بود، شده

 قابلِ غیر نیاز به توجه با داد،می اشاجازه اگر که رفتاری

رود پیش کجاها تا نبود معلوم انکارش، . 

 بار اولین برای امروز که فریدی کرد؛ نگاه را فرید مجدداً

 یک منتظر که فریدی بود؛ بسته جمع هاجمله در را خودشان

 این کرد،می که را شفکر اما شدن قدم پیش برای بود تلنگر

خواستنمی فرید با را تجربه . 



! نه کند، دخیل را احساس و عشق اشتجربه در بخواهد که نه

 به شروع ذهنش وقتی اما نداشت جایی اشزندگی در عشق

لنگیدمی کار جای یک کرد،می فرید با تصاویر ساختنِ . 

 تدرس که داشت را ایگرسنه حالِ اتفاق؛ این برایش بود عجیب

 از نامعلوم، و معلوم عللِ به اما بود غذا پرس یک اشقدمی دو در

زدمی باز سر خوردنش . 

 شام به فرید دعوتِ آن، از بعد و برسد انتها به فیلم تا کرد صبر

 و بزند بیرون خانه آن از ترسریع هرچه خواستمی. نپذیرفت را

برنیامد فرید دست از کاری رفتن، به اصرارش برابرِ در . 

 یک. بود خاکستری اشذهنی فضای شد، که ماشینش وارس

ددامی جلوه ناواضح را افکارش که غبارآلود فضای . 

 رانندگی وقفه بدون ها،دقیقه و فشرد گاز پدال روی را پایش

 .کرد

بود ترددی کم خیابانِ در آمد، که خودش به . 

 دیگر و بود آمده جا حالش ماشین؛ کردنِ متوقف به داد رضایت

نبود آزاردهنده و ناواضح افکار آن از یخبر . 



 تبعیت ذهنش از دستش و داشبورد سمت به کشید پر ذهنش

 .کرد

کرد نگاهش و کشید بیرون را سیگار ینشده باز پاکتِ . 

 به را نیکوتین لذت، با و زد آتش را نخ اولین ماشین، فندکِ با

فرستاد هایشریه . 

 

* * * * * * * 
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 هفته یک مدت در که هاییفعالیت در باربد که کاملی گزارشِ به

پرسید و کرد گوش دقت به داد، بود افتاده اتفاق غیبتش : 

_ رفت؟ پیش چطور افرا تأسیسِ تازه شرکتِ با کارمون  

 درخواست را مدارکی بود، آمده همراهش که اشمنشی از باربد

گفت گرفت،می سمتش به را ایپوشه کهدرحالی و کرد : 

_  در باید که مونهمی قراردادهایی فقط شده، انجام کارها یهمه

شه بسته خودت حضورِ . 

پرسید ده،پرون اجمالیِ کردن بررسی حالِ در و داد تکان سری  : 

_ بود رسیده قراردادشون تمدید تاریخ که هاییشرکت ... 

گفت حرفش میان باربد : 



_  باشی هم خودت که هفته همین وسط کردم مشخص تاریخ یه

شن تمدید قراردادها و . 

پرسید و بست را پوشه : 

_ کردین؟ اوکی رو بوشهر شرکت درخواست لیست ! 

کرد من و من باربد : 

 !نه_

دندش نزدیک ابروهایش : 

 !چرا؟_

داد جواب باربد : 

_ رو قراردادش کرد لغو ! 

رفتند باال به و گرفتند فاصله ابروهایش باراین : 

_ کرد؟ لغو چرا  

بود مردد باربد لحن : 



_  باهاشون بودم گذاشته قرار رفتنت از قبل... دقیقاً دونمنمی

 اما درخواستیشون لیست کردنِ اوکی و قرارداد تمدید برای

 هاشوندرخواست حتی و ندارند قرارداد تمدید به تمایلی گفتن

کردند کنسل هم رو . 

شد عصبی : 

_ گی؟می االن چرا ! 

گفت تفاوتبی باربد : 

_  رفتی، تو که هم بعدش. بود شلوغ سرمون خیلی روزها اون

بدم خبر بهت نشد فرصت . 

 نبودِ کهاین. نداشته دادن خبر به تمایلی باربد که بود مطمئن

بود غیرمنطقی کرد،می بهانه را فرصت ! 

 جایش سر آرامی به که گربهبچه به لحظه چند برای را نگاهش

گفت و داد کرد،می نگاه و بود نشسته : 

_  یهمه. بود بوشهر شرکتِ ترینبزرگ شرکت، اون

 چرا. بستنمی قرارداد شرکت این با شهر اون هایبیمارستان



 هیچ ه؟بست قرارداد کی با کرد؟ لغو رو قراردادش کارهیک

 اقالم بخواد که کنه نمی کار گسترده قدریاون شرکتی

کنه تأمین رو درخواستیش . 

شکست را سکوتش باربد : 

_ گردهبرمی اوصاف این با ! 

بسته قرارداد مدیکاب با " ! " 

پرسید ناخواسته و باربد منشی سمت به چرخید ناگهانی : 

 !چی؟_

گفت و کرد اشمنشی یروانه را گرشسرزنش نگاه باربد : 

_ کردند ضرر خودشون . 

گفت عصبی : 

_ ببینم کن صبر ! 

پرسید فرادیب به رو و : 

_ رو؟ قضیه این دونیدمی کجا از ! 



گفت و انداخت باال ایشانه خیالیبی با فرادیب : 

_  جلسه برای رو قراردادشون که روز همون. گفت بهم باربد خود

 کردممی فکر. باربد از هم شنیدم خودشون از هم کردم؛ آماده

دونینمی ! 

گرفت هدف را باربد خشمش آماجِ و شد ترعصبی : 

_  که شدن ناراضی قدریاون که کردی کارچی چی؟ که یعنی

ببندن؟ قرارداد رقیب شرکت با برن ! 

رفت در کوره از باربد : 

_  قرارداد ما با شرکت تا بیست ماهانه کنی؟می بزرگش چرا

 کنی؟می توبیخ رو من داری یکیش شدنِ لغو برای حاال بندن،می

 اول نداره، موجودی انبار وقتی موظفم من داره؟ ربطی چه من به

 درخواست سراغ برم بعد و ببندم رو تربزرگ هایشرکت دهنِ

ترکوچیک هایشرکت . 

گفت باربد منشی به خطاب : 

_ بفرمایید شما . 



 بود، برنداشته اتاق از را صدایش بد قدمِ آخرین که زمانی تا و

گفت باربد به رو که بود رفتنش با و نزد ریدیگ حرف : 

_  مونهمی این مثل درست شرکت، این با قراردادمون شدن لغو

باشیم کرده حذف هامون مجموعهزیر از رو بوشهر کل که . 

گفت تفاوتبی باربد : 

_ کنم؟ کارچی گیمی ! 

کرد جاجابه را میز روی یپوشه کالفگی با : 

_  داریم طرفاین ما. رقیب سراغ نرن هامونشرکت که کاری هر

 به داریم طرف یه از و برسیم بهتری جای به که کَنیممی جون

مونسابقه به زنیممی گند راحتی همین ! 

 سراغ رفت و کرد مرخصش کرد؛می نگاهش کالفگی با باربد

سیگارش یجعبه . 

** 
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 خدا خود فقط رفت؛ بیرون پژوهان هومنِ اتاق از لبخند با

 زبان به را مدیکاب نام کهاین از بود برده لذتی چه که دانستمی

بود کرده عصبی طورآن را بزرگ پژوهانِ و آورده . 



 نشست، اتاقش میزِ پشت و برگشت معاونت خشب به که زمانی از

آمد اشعصبانی صورت با باربد که بود نگذشته زیادی چیز . 

 توبیخش باربد و کرد نگاه باربد یرفته درهم صورتِ به لذت با

 :کرد

_ بسته؟ قرارداد کی با بوشهر بگی جلوش بودی ناچار  

راه آن به زد را خودش : 

_ گفتم؟می نباید چرا؟ ! 

بود هکالف باربد : 

_ نبود وقتش االن . 

گفت بدجنسی با و تفاوتبی : 

_ . بسته قرارداد دیگه شرکت یه با که اینه مهم داره؟ فرقی چه

کی؟ با که داره اهمیتی چه ! 

آورددرنمی چیزی هیچ از سر انگار که کرد نگاهش طوری باربد ! 

. درموردش باشد داشته فکری چنین باربد بود راضی نبود؛ مهم

بگیرد نادیده را مرد دو این کردنِ عصبی لذتِ نستتوانمی اما . 



 با خودش یواسطه به قرارداد آن دانستمی که بود خودش مهم

است شده بسته مدیکاب با و لغو پژوهان . 

 تکیه اشصندلی گاهِتکیه به شد، حذف دیدش میدانِ از که باربد

 به شد خیره داشت، کنترلش در سعی که لبخندی با و داد

بود مقابلش که مانیتوری بزرگ یصفحه . 

مرد دو این برای داشت نقشه حاالها حاال . 

کنند تجربه را واقعی عصبانیتِ که بود مانده فعالً . 

 را بزرگ پژوهانِ عصبانیت که بود آورده را مدیکاب نام قصداً

کند تحریک کمال و تمام . 

 که نبود بد بود، برگشته جدیدش قراردادهای خوشیِ با که حاال

شود زایل خوشی این از ایهذر . 

 شرکت این علیهِ مدرکی کم بود؛ خودش میدان در حاال قدرت

بود نکرده جور . 

 به را صورتش از ناواضحی تصویر خاموش، مانیتورِ یصفحه

فرادیب نگارِ از ناواضحی تصویر گذاشت؛می نمایش . 



 بپذیرد، را جدید شخصیت این بود گرفته تصمیم که اولش

 ها،صبح که کند انکار توانستنمی حاال، اما بود مضطرب زیادی

است مشتاق نگار، نقش ایقای برای . 

داشت دوست را نگار . 

 از آذینِ به ایتازه امید نگار بود؛ پذیرریسک بود؛ شجاع نگار

دادمی ناامید جاهمه . 

داد روشنش هایچشم و بلوند هایچتری به را نگاهش . 

 مجموعِ. ظاهرش اال بود آمده نارک نگار شخصیتیِ ابعاد تمام با

دادمی ترجیح را نگار شخصیت و آذین ظاهرِ . 

گرفت بازی به را هایشچتری و برد باال را دستش . 

 به ظواهر این کردنِ اضافه بدون صبح، یک اگر شدمی چه

آمد؟می شرکت به خودش، ! 

 یک اگر شدمی جالبی ریسک قطعاً داد؛ قلقلک را ذهنش فکری

گذاشتمی پا شرکت این به خودش هایچشم و اموه با روز ! 



 پرداختن برای بود گذاشته باز را ذهنش دستِ قدرت، که مسلماً

مختلف افکار به . 

بود افتاده جانش به کاری چنین یوسوسه . 

_ زدی؟ زل چی به ! 

بود نشده باربد حضور متوجه . 

نشست صاف و کرد نگاه بود دستش در که کیفی به : 

_ ری؟می داری کجا. هیچی ! 

بود سرباال باربد جواب : 

_ دارم کار . 

داد ادامه باربد و نزد دیگری حرف : 

_  چهارشنبه و شنبهسه برای که هاییشرکت تمام با تماس یه

 لیستی طبق رو دقیقش هایساعت و بگیر داریم قرار باهاشون

کن اوکی دادم، بهت که . 



 تصویرِ به مجدداً و کرد تماشا را باربد رفتنِ و گفت ای" باشه "

 افتاده جانش به که ایوسوسه و شد خیره مانیتور یصفحه روی

کرد ذهنش در خودنمایی به شروع بود، . 

 دو این ذهن در خوب خیلی اشاصلی یچهره خواستمی دلش

بماند مرد . 

 مندقدرت یچهره آن آذین، اصلی یچهره خواستمی دلش

نگار ساختگیِ یچهره نه باشد . 

 شدت به را زندگی روی این هایش؛لب روی نشست لبخند

 نگه پایدار برای دهد انجام کاری هر بود حاضر و داشت دوست

 .داشتنش
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 موهای و چشم با آذین، تصویر به زد؛ تصویرش به بخندیل

اشتیره . 

کرد ترعمیق را لبخندش و کشید هایشلب روی را رژلب . 

دادمی قلقلک را وجودش ایسابقهبی و عجیب حس . 

 روی را رنگ سیاه یپلیسه شال و کرد رها اطرافش را موهایش

کشید موهایش . 



 را کیفش بست؛ را اعتشس زد؛ ادکلن گردنش و هادست مچ به

کند شروع را جدیدی روز که رفت و برداشت . 

نباشد خوشایند که اضطرابی نه اما داشت اضطراب . 

 اما بود دل دو چهره، این با شدن ظاهر برای که بود ایهفته دو

 عملی برای بود خوبی خیلی زمان ماه، شهریور روزِ اولین صبحِ

تصمیمش کردن . 

 منشی گرفت؛ نظری از را فیدبک اولین شد، که شرکت وارد

 کرد سعی و فرستاد باال ابرویی دیدنش با پژوهان، شرکت

نبود موفق اما کند پنهان را تعجبش . 

 با و گرفت تحویل را بود گرفته سمتش به نظری که ایپوشه

شد معاونت بخش راهیِ و کرد تشکر لبخند، . 

بود نیامده هنوز باربد . 

 کردن چک و روزانه رهایکا انجام با و نشست میزش پشت

شد مشغول هاایمیل .  



 دیگری مدرک هیچ به مدت این در و بود اتمام به رو هم تابستان

 کامالً اصلی، لیستِ آن هم قبل سری بود؛ نکرده پیدا دست

 شانسی چنین که دانستمی بعید و بود افتاده دستش به اتفاقی

شود نصیبش دوباره . 

 سابق کار همان به دست ندبارهچ و دوباره شرکت که بود مطمئن

  گاوصندوقِ درون احتماالً که مدارکی به کردن پیدا دست اما زده

نبود آسانی کار ابداً داشت، وجود پژوهان بهروزِ اتاق . 

 سرییک جریان در زیاد و کم باربد داشت؛ تماماً را باربد اعتماد

 شامل اطالعات این البته که بود داده قرارش شرکت کارهای از

 مرد این چطور بود گرفته یاد شد؛نمی باربد داشتِ چشم بی لطفِ

 غیرمستقیم کردمی گیجش وقتی درست و بگیرد دست در را

 در و گرفتمی هم جواب و کردمی مطرح را ذهنش سواالت

دادن امتیاز به بود ناچار کنارش !! 

 به و شود نصیبش که فرصتی منتظر بود؛ فرصت یک منتظر فقط

کند پیدا را خواهدمی که مدرکی آن اشواسطه . 



 مدرکی اما شوندمی وارد قاچاقی اقالم کدام که دانستمی کامالً

 با پژوهان بهروزِ که وقتی تا حداقل نه نداشت؛ شاناثبات برای

 هایآدم همکاریِ با که سندهایی کرد؛می سندسازی دقت، کمالِ

رفتنمی درزش الی مو شانگمرک ! 

 باربد صدای و سر که بود هاایمیل به دادن بجوا به مشغول

کرد متوجهش . 

 بودند؛ کردن صحبت حال در ورود بدوِ از که بود همراهش مردی

 در حداقل یا و شرکت این در حاال تا بود مطمئن که جوانی مرد

اشندیده خودشان بخشِ . 

داد سالم و شد بلند جایش از . 

 یلحظه در اما ورهمینط هم باربد و داد را جوابش سرسری مرد

شد کند لحنش و ماند ثابت نگاهش آخر، . 

 با و محترمانه و زد باربد سوالی نگاهِ جوابِ در نامحسوسی لبخندِ

پرسید انرژی : 

_ بدم انجام که بفرمایید هست کاری اگر . 



 هدایت اتاق داخلِ به را مرد کهدرحالی و گرفت را نگاهش باربد،

گفت کرد،می : 

_ نشه مزاحم کسی هم ساعت یک تا. یراییپذ برای بگیر تماس . 

رساند انجام به را باربد یخواسته و داد تکان سری . 

 از سر کرد، تیز گوش هرچه ساعت؛ دو بود شده ساعتش یک

درنیاورد شانصحبت موضوع . 

 کهدرحالی و شد، خارج اتاق از مرد همراه باربد ساعت، دو رأس

 بخش از کردند،می صحبت جدید دستگاه یک کارکردِ درمورد

رفتند بیرون . 

 بود تنها برگشت وقتی و کشید طول ایدقیقه ده باربد برگشتنِ

سوالی همچنان نگاهش و ! 

 ناشناس مرد این با باربد مالقات از سر خواستمی خودش

داشت سوال جدیدش یچهره درمورد هم باربد و دربیاورد : 

_ شدی؟ شکلی این چرا ! 

گفت و دز پسند باربد لبخندهای آن از : 



_ نیست بد تغییر یکم گفتم ! 

پرسید مردد باربد : 

 !یکم؟_

 :خندید

_ رو نظرت بگو ! 

 گفتمی صورتش گذراند؛ کردنش نگاه به را ایثانیه چند باربد

 آخر، دستِ و نکرده برقرار ارتباط هنوز چهره این با که

گفت شد،می نزدیک و زدمی دور را میز کهدرحالی : 

_ بگم رو قطعیم نظر بتونم تا کنم امتحان بذار .   
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 چیزی از زودتر و ایران بود رسیده زود صبحِ شد؛ خیره اِال نام به

بود گرفته را سراغش کردمی را فکرش که . 

پیچید گوشش در اِال یخسته صدای و داد جواب را تماس . 

 !سالم_

 اِال جواب و میزش پشت برگشت و کند دل پنجره پشت فضای از

شنید و داد را : 

 کجایی؟_



گفت و کشید شده تعویض میزِ روی دستی : 

_ گرفته؟ چرا صدات. شرکتم ! 

بود کوتاه اِال پاسخ : 

_ امخسته . 

 :پرسید

_ نکردی؟ استراحت چرا  

_ ریخته بهم خوابم تنظیمِ. بخوابم نتونستم . 

پرسید اِال و نگفت چیزی : 

_ شرکت؟ از بعد آیمی  

داد را جوابش کوتاه مکثی از بعد : 

_ بینیممی رو همدیگه فردا. کن استراحت. نه . 

 بود اِال هاینفس صدای فقط و شد برقرار خط طرفآن سکوت،

 عنوان را درخواستش دیگر باریک گرا رسید؛می گوشش به که

کردنمی ردش قطعاً کرد،می . 



شد هم همین : 

- شده تنگ برات دلم. بیا امشب همین . 

 باشد، خستگی به مربوط صدا گرفتگیِ این تمام دانستمی بعید

گفت کوتاه حال این با : 

_ آممی . 

داد فاصله گوشش از را گوشی و . 

 لب کنج کهدرحالی و کشید بیرون میز روی یجعبه از سیگاری

گشت فندکش دنبال داد،می قرارش . 

 که اشصندلی بلند گاهِتکیه به داد تکیه و زد آتش را سیگارش

داد نمایش را نظری داخلیِ و خورد زنگ میز روی تلفنِ . 

شنید و داشت برش تاخیر با : 

_ خوانمی فرادیب خانمِ ... 

گفت کوتاه : 

_ جریانم در . 



داد لهفاص گوشش از را تلفن و . 

 بیمارستان درخواستیِ اقالم لیست باربد بود قرار پیش ساعتی

بفرستد برایش را بودند بسته قرارداد تازگی به که جدیدی . 

 ساعتش به نگاهی و تکاند جاسیگاری در را سیگارش خاکستر

 را اتاقش سکوت باربد، منشی هایقدم صدای و انداخت

 .شکست

 که ایچهره با اما بگیرد را اهلیست زودتر تا آورد باال را سرش

خورد جا بود، مقابلش ! 

آمد حرف به باربد منشی و کرد ریز را چشمانش : 

_  رو بیارن، براتون رو هالیست خودشون نرسیدن پژوهان آقای

من حساب این ... 

 و یکی آن به چشم این از. چرخاند صورتش در مردد را نگاهش

داد تغییر را نگاهش مسیر موها، به . 

 را اشهمیشگی لبخند. بود احساسی هر از خالی گربهبچه صورتِ

اما داشت ... 



گفت و کند کنترل را اشکنجکاوی نشد : 

_ شدین بیدار خواب از دیر خیلی امروز رسهمی نظر به ! 

 بود هاحرف این از تیزتر کرد؛ نگاهش ایثانیه چند باربد منشی

گفت که بود هم طورهمین و نگیرد را منظورش که : 

_  چای کردم فرصت که قدریاون شدم؛ بیدار زود خیلی اتفاقاً نه

کنم دم خودم برای رو امموردعالقه . 

 بود باال ابرویش تای یک همچنان و کرد خاموش را سیگارش

پرسید فرادیب وقتی : 

- ندارید؟ من با امری ! 

داد حرکت آرامی به راست، بعد و چپ به را سرش : 

_ ممنون خیلی. نه . 

 گربهبچه دیگر که نبود مطمئن کرد، نگاه گربههبچ شدن دور به

جدید یچهره این با نه حداقل باشد؛ ! 



 شد باز شدت به اتاق درِ کرد، باز که را لیست بعد، یدقیقه چند

 به کرد،می صحبت همراهش تلفن با بلندبلند کهدرحالی باربد و

آمد داخل . 

 باربد که یدرسنمی نظر به اما داد اشحواله را گرشسرزنش نگاه

پرسید شد قطع که تماسش باشد؛ هاوادی این در : 

_ آورد؟ رو لیست نگار ! 

پرسید دادن جواب جای به : 

_ بود؟ زده رو دلت قبلیش یقیافه ! 

خندید تأخیر با باربد : 

_ . بودم نکرده امتحان رو اروپاییش ورژن هنوز من. بابا نه

کارخونه تنظیماتِ به برگشته سرخود . 

دکر نگاهش مردد : 

_ بعیده تو از . 

میزش یلبه نشست باربد : 



_  من رو هست مرد هرچه آبروی. بعیده هم واقعاً. بعیده من از

بردم تنهایی . 

 :پرسید

_ داشتی؟ کارچی ! 

کرد نگاهش سوالی باربد : 

_ داشتم؟ کارچی  

_ اومدی؟ چی واسه  

انداخت باال ایشانه باربد : 

_ تو اومدم. بود باز در ! 

_ که نبود باز ! 

 !نبود؟_

شنید و برداشت را کتش و شد بلند و کرد نگاهش چپچپ : 

_ ری؟می کجا ! 

 !خونه_



شد جدی باربد : 

_ کنه؟می درد سرت  

داد منفی جواب : 

_ پیشش رممی عصری برگشته؛ اِال. نه ! 

باربد هایلب روی نشست پهنی لبخند : 

_ خوش دل به مبارکی؛ به سالمتی؛ به! بهبه ! 

داد ادامه باربد و کرد نگاهش مات : 

-  انگار که برات خوشحالم قدراون بگذره؛ خوش خیلی خیلی

خودم قراره امشب ... 

 خروج، یلحظه و زد بیرون اتاق از اشگویی وپرتچرت وسط

 بود، آسانسور در که مدتی تمام و دید نظری میز کنار را فرادیب

 از دختر، این اسم بود؛ کرده درگیر را ذهنش بدجوری چیزی یک

فرادیب نگار " بود؛ رفته شسته زیاد نظرش  "! 
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 جمع باربد اتاق در همگی اما بود رسیده اتمام به کاری ساعت

بودند خندیدن و کردن صحبت به مشغول و شده . 

 اخیرش، وقت چند عادتِ طبق هم یاسی بودند؛ باربد و خودش

 به تازگی به هم بهروز و شرکت به بود آمده سام دیدن برای

بود پیوسته جمعشان . 

 جمعِ جز که کسی تنها و بودند رفته نظری، حتی پرسنل مابقیِ

 از بهروز که بود انپژوه هومنِ داشت، حضور شرکت در خودشان

کند پِیجش خودشان قول به و بگیرد تماس خواست باربد . 

 یشماره همراهش تلفن با داد؛ انجام را شده خواسته کارِ باربد

گفت جمع به رو تماسش، قطع از بعد و گرفت را هومن : 

_ روسیه بره خوادمی خانهومن برگشته، اِال که حاال . 

بود سام شد، دقیق هجمل این به خودش جز که کسی تنها : 

_ چرا؟ روسیه ! 

انداخت باال ایشانه باربد : 



_  رهمی پلنگ کردن پیدا برای کنی فکر اگه! چرا؟ نظرت به

 بیرون اشخونه از کار برای جز آدم این! اشتباهی در سخت

 چیزی برای دیگه کشور یه بره پاشه داری انتظار حاال. زنهنمی

کار؟ جز ! 

پرسید بهروز : 

_ بره؟ خوادمی چی برای! بود نزده فتنشر از حرفی ! 

گفت حوصلهبی باربد : 

_ برم همراهش عمراً یکی من و بیاره سونو هایدستگاه خوادمی ! 

خندید بهروز : 

_ ببر لذت طبیعی مناظر دیدن از برو ! 

کرد جمع را صورتش باربد : 

_  بیافته من چشم که ذارهمی من بیشعورِ برادر کنیمی فکر تو

 وقتی درست و کشهمی کار ازم دارم جون تا! ی؟طبیع مناظر به

 لمس رو طبیعی مناظر هایبرجستگی خوانمی هامدست که

برگردیم گهمی کنن، ! 



 وارد، تازه پژوهانِ صدای و خندیدند بلند صدای با بهروز و سام

شد ادغام شانخنده صدای با : 

_ ؟!طبیعی مناظر کدوم ! 

داد را جوابش باربد : 

_ کنیمی عمل کودن بسیار دیدشون در تو که مناظری همون ! 

 هومنِ پیِ حواسش نشنید؛ را هومن و باربد بعدی مکالمات

 که بود نیامده پیش امروز بود؛ فردش به منحصر تیپ و پژوهان

ببیندش شرکت در . 

خندیدند خودش جز همه که بود برادر دو این یمکالمه از . 

 را اهشنگ نشست، می سام کنار کهدرحالی و آمد پژوهان

دید خودش متوجه را مرد این نگاه ثانیه، چند برای و چرخاند . 

 تو که باربد بازوی به داد تکیه را سرش و زد بندینیم لبخند

بود پوشانده را گردنش پشت رفتگیِ . 

 بزرگ پژوهانِ هاینگاه بیگاه و گاه بود، داده چهره تغییر وقتی از

کردمی غافلگیرش . 



 دارادامه که نهفته عجیب نگاهِ این پشت چه کردنمی درک

کردمی مضطربش شدنش، . 

گفت گوشش کنار و کرد بیشتر را بازویش فشار باربد : 

_ نیست کردن شیطونی وقت االن . 

 آرامی به گوشش کنار باربد، از تقلید به و زد داریجان لبخند

 :پرسید

_ وقتشه؟ کی ! 

 به توجهی کسی رسیدنمی نظر به و بودند صحبت حالِ در بقیه

 کنترل را صدایش تونِ آنکه بی باربد که باشد داشته شانمکالمه

گفت کند، : 

_  یونیت اون رو دممی قول. عشقم رفتن همه وقتی

 که بزنم رقم برات ایخاطره اصلی، سالنِ یگوشه پزشکیِدندون

نشه پاک خوشگلت ذهن از وقتهیچ . 

داشت دوست را هاوقت جوراین . 



 باربد از که هالحظه این برای گذاشتمی را شیطنتش تمام اصالً

نبود ساخته کاری . 

 به باربد، پیراهن که قسمتی روی نامحسوس را انگشتانش

گفت و داد حرکت بود، چسبیده کمرش : 

_  معلوم هم شده، دیرم من هم چون! عشقم شد حیف چقدر

باشند داشته رفتن قصد کی صحبتتخوش دوستای نیست . 

 بدجنسانه لبخند با و کرد باربد صورت یروانه را نگاهش و

کرد نگاهش ! 
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 نگارِ صورت روی گشتبرمی نگاهش کرد،می که هم کاری هر

 خوب خیلی باربد، با روابطشان که رسیدمی نظر به فر؛دیبا

رودمی پیش ! 

داشت خوبی عملکرد باربد حواس کردن جلب در گربهبچه . 

 موضوعی درمورد داشت شد؛ پرت حواسش سام پرسشِ با

گفت بلندی صدای با باربد که کردمی صحبت : 

_ * مترِاکسی پالس اپراتوریِ آموزش برای که فرهاد راستی

 تومن دویست ساعتی گفتمی بود، رفته بیمارستان رکزیِم

 !کمشه



 اشخنده کهدرحالی باربد و شد خیره باربد صورت به و چرخید

داد ادامه بود، کرده کنترل را : 

_  پرستاره تهش و داده توضیح رو چیزهمه ساعت دو گفتمی

 قلم باتری چندتا دستگاه نباشه، برق اگر پرسیده جدی خیلی

خوره؟می  

خندید بلندی صدای با بهروز . 

داد ادامه باربد و زد خندیتک هم خودش : 

_ نکنه کار هاقیمت این با داره حق ! 

پرسید یاسی شد، تمام که خندیدنشان : 

_ داره؟ خنده کجاش! مگه؟ چیه خب ! 

 باتری با. دهنمی جواب که قلمی باتری با و بزرگه دستگاه اون "

کنهمی کار شارژی لیالن ! " 

باشد شنیده درست که نبود مطمئن ! 

 هایشگوش که داشت شک اش؛گربهبچه و باربد سمت به چرخید

باشد شنیده درست . 



 نشان توجه در که کرد مطمئنش باربد متعجب صورت و چرخید

نیست تنها جمله، این به دادن ! 

پرسید یاسی : 

_ چیه؟ دیگه شارژی لیالن ! 

 بهروز، و بدبار خودش، که چرا دهد؛ را جوابش که نبود کسی

گربهبچه به بودند شده خیره ! 

کند مرور سرش در را شده شنیده یجمله کرد سعی . 

 گربهبچه را بدهند یاسی به باربد یا خودش بود ممکن که جوابی

دقیق کامالً و کاست و کم بی بود؛ داده ! 

 گویای اشچهره باربد؛ منشی صورت روی کرد متمرکز را نگاهش

 عادی کامالً. نبود اضطراب، به داد شربط بشود که خاصی حس

کردمی نگاه . 

آورد زبان به باربد را بود شده پررنگ خودش سر در که سوالی : 

_  ایباتری مدل چه با و چیه دستگاه اون که دونیمی کجا از تو

کنه؟می کار ! 



 تکِ به تک برنداشت؛ فرادیب نگارِ صورت روی از را نگاهش

 خیالیبی با گربهبچه و داشت الزم را بیانشان حالت و هاکلمه

 :گفت

_ ضایعه من پدر. شناسممی رو دستگاه این ساله چندین من خب

 گفته دکتر. طوالنی مدت یه داشت تنفسی مشکالت و نخاعیه 

 چک رو خونش اکسیژن خودمون و رو دستگاه این بخریم بود

 .کنیم

گفت و رفت بین از باربد ابروهای یشده کم یفاصله : 

_ نبود خاطرم. گیمی تراس . 

نه خودش اما برداشت را اشخیره نگاه هم بهروز ! 

 سام که کردمی نگاه گربهبچه یتیره هایچشم به همچنان

 :پرسید

_ روسیه بری خوایمی گفتمی باربد ... 

سام به دادش و گرفت را نگاهش سختی به : 

_ رممی هفته این آخر. آره . 



نشد سام بعدیِ سوال متوجه . 

 باید و شده دیرش که دادمی توضیح باربد به داشت اربدب منشی

 .برود

پرسید سام : 

 !چرا؟_

رفت فرادیب !  

 بداند که نیاورد خاطر به را سام قبلی یجمله کرد، فکر هرچه

دهد ربط چیزی چه به را "چرا" ! 

 به یکی سام که بود جدیدش افکار و گربهبچه پیِ تماماً حواسش

پرسید و کوبید بازویش : 

_ آخه؟ کجاست حواست ! 

گفت و شد بلند جایش از فوراً : 

_ برم باید ! 

گفت بهروز و کردمی نگاهش متعجب سام : 



_ فعالً بشین. هم دورِ شدیم جمع وقت چند از بعد حاال؟ کجا ! 

زد بیرون اتاق از ها،جمله به توجهبی ! 

 _ _ _ _ _ _  

 

 برای ایوسیله ؛( خون سنجِاکسیژن: ) متریاکسی پالس *

انسان سرخرگِ خونِ اکسیژن اشباع درصد میزانِ گیریِاندازه  
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 پر را اششده حبس نفس ،آسانسور درهای شدن بسته محض به

فرستاد بیرون صدا و سر . 

 روی ناباوری با راستش، دست انگشتان و شد خم جلو به اشتنه

گرفتند قرار هایشلب . 

بود داده گافی بد ! 

 صاحبانشان که چشمی جفت سه چشم، جفت سه که لحظه آن

 تجربه را مرگ رسماً بودند، شده متمرکز رویش بودند، هاپژوهان

بود کرده . 

 به خدا بود؛ رسیده دادش به خدا فقط گیر،نفس یلحظه آن

 شده گفته هایجمله دادن ربط با توانست که بود رسیده دادش

 دانستمی خدا همان فقط و کند، مالیماست را قضیه پدرش، به



 از کدامهیچ که بود کرده حفظ را تمرکزش زحمتی چه با که

نگذارند نمایش به را درونش  وحشتناکِ اضطرابِ رفتارهایش، . 

 ریتم کشید، بازدم و دم آسانسور، درون هوای از هرچه

برنگشت عادی حالت به اشتنفسی . 

کردمی احساس هم هنوز را قلبش ضربان . 

بود کردنش خفه حالِ در آسانسور، فضای . 

 و آسانسور سرتاسریِ یآینه درون کاملش تصویر به شد خیره

کند مهار کیفش بند دنِفشر با را انگشتانش لرزش کرد سعی . 

 توانستنمی پژوهان شرکت آسانسور نداشت؛ اعتماد فضا این به

باشد هیجانش یتخلیه برای خوبی محل . 

 آسانسور، درِ شدن باز محض به و بایستد صاف کرد سعی

گذاشت البی داخل را تمرکزشبی هایقدم . 

کرد طی را البی مبلمان تا آسانسور مسیر سرعت با . 

 را گوشی که بود نشستنش با و بنشیند ایلحظه چند تداش نیاز

بگیرد ماشین تا کشید بیرون کیفش از . 



شد قبول فوراً درخواستش که بود خوبش شانس از . 

 بیرون گرفت تصمیم برگشت، عادی حالت به باالخره که نفسش

 به خورد چشمش آن، یک که بماند ماشین منتظر ساختمان از

 آخری یطبقه آخر؛ یطبقه به بود هبرگشت که آسانسور نمایشگر

داشت قرار آن در پژوهان شرکت که . 

کرد اشسینه یقفسه به کوبیدن به شروع مجدداً قلبش . 

 فعالیت بیشتر بعدازظهر تا که دیگر واحد یک و شرکت واحدِ جز

 نشان یشماره این و نبود، طبقه آن در دیگری واحد نداشت،

 یکی نداشت؛ بیشتر معنی کی آسانسور، نمایشگر در شده داده

بود کرده رفتن قصد داشتند، حضور باربد اتاق در که آنهایی از ! 

 و کرد دنبال را هاشماره رفتن پیش معکوس چشمانش با

 جنبید؛ خودش به گذاشت، نمایش به را هفت عدد که نمایشگر

 راه خروجی سمت به بلند هاییقدم با و آسانسور از گرفت چشم

 در خداحافظی هنگام را باربد یجمله حال، همان در و افتاد

 ساعتی دو_یکی حداقل هابچه بود گفته باربد کرد؛ مرور سرش

بماند بیشتر هم خودش بود خواسته و هستند . 



 درون کسی چه پس بمانند، ساعتی دو_یکی بود قرار هابچه

بود؟ آسانسور ! 

 شکل سرش در و آیندمی کجا از وحشتناک افکار دانستنمی

بود ممکن چیزی هر لحظه، این در اما گیرندمی . 

 و ترس اما بود کرده توجیه را قضیه منطقی خیلی که بود درست

بگیرد نادیده توانستنمی را بودند شده ماندگار که اضطرابی . 

 کرد شروع ناآرامش انگشتانِ با و کرد روشن را گوشی یصفحه

پرسید تماس، شدن وصل محض به و راننده یشماره گرفتن به : 

 !کجایین؟_

شنید و : 

_ رسممی دیگه یدقیقه چهار_سه تا ! 

 قرار را خودش ساختمان، نمای مخصوص رفتگیِ تو در کرد سعی

  .دهد

 کسی چه ببرد پی کهاین برای بود خوبی زمان دقیقه چهار_سه

 در این از باید یا بود، که کسی هر است؛ بوده آسانسور درون



 در کنار هاپله پایینِ درست که نگپارکی در از یا آمدمی بیرون

بود ساختمان ورودی . 

. کرد نگاه البی به سرش، پشت ایشیشه فضای از و برگشت

 و بود نشسته مخصوصش جایگاه در که منالبی جز نبود کسی

کردمی صحبت تلفن با داشت . 

 که ماشینی مدل کردن پیدا برای را خیابان و برگردد خواستمی

 من،البی یخیره نگاه با که کند نگاه بود، هداد ارائه اپلیکیشن

شد جلب توجهش .  

دزدید را نگاهش مرد کرد، نگاهش که متقابالً ! 
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بود غریبعجیب و بد زیادی حالش و حس اما چرخاند سر . 

 یا دهدمی خطر اعالنِ درستی به دارد مغزش کردنمی درک

 برداشت آمیزمبالغه را رفتارها یهمه داشت ترسش بخاطر اینکه

کردمی . 

 که اوجی به اضطرابش پارکینگ، درِ شدنِ باز صدای با

رسید توانستمی ! 

بود راننده همان یشماره. خورد زنگ تلفنش . 

شنید و داد جواب : 

_ لِمقاب من خانم ... 

بود رویشروبه دقیقاً ماشین دیدش؛ . 

گفت گوشی در عجله با : 

_ اومدم. دیدمتون بله . 

کیفش غیرضروریِ گشتنِ به کرد شروع رفتن، جای به و . 



 پارکینگ درهای که ماشینی آن تا کردمی تلف وقت داشت

 کار این نظرش، به اما بیاید بیرون بودند، شده باز بخاطرش

بود کشیده طول زیادی . 

دادمی بد گواهِ قلبش . 

 آن از آمدمی بیرون ماشین نه نداشت؛ ایفایده کردن تلف وقت

 ایستاده منتظر نفر یک شدند؛می بسته درهایش نه و پارکینگ

 .بود

افکارش به نداشت شک دیگر ! 

 یشده دزدیده نگاهِ شرکت، یطبقه به آسانسور برگشتنِ

 و پارکینگ درهای شدن باز و تلفن، با صحبت حال در منِالبی

 از مشکوکی مورد چید،می هم کنار اگر را ماشین نیامدنِ بیرون

آمدمی در دلش . 

 به کهآن بدون و آرامی به و کند حفظ را آرامشش کرد سعی

کرد حرکت ماشین سمت به بیاندازد، نگاهی سرش پشت . 

گفت نداده، و داده را راننده سالمِ جواب و نشست کرد؛ باز را در : 



_ کنید عجله اگر شممی نممنو . 

 کرد کنترل را سرش ضرب، و زور به خودش، و زد استارت راننده

 وقتی رفتن، یلحظه درست اما نچرخد راست سمت به که

 بود خروج منتظر پارکینگ در احتماالً که ماشینی هایچراغ

 افکارش که شد مطمئن و داد دستش را کار حساب زد، بیرون

اندردهدرنیاو بازیپلیس بیخودی ! 

بود ممکن اتفاق ترینافتضاح این کرد؛ تهی قالب . 

 کند نگاه را سرش پشت هایماشین ماشین، یآینه از کرد سعی

 یزاویه و شدمی مانعش خیابان، بودنِ نورکم و شب تاریکیِ اما

نداشت هم خوبی دیدِ . 

بود شده تلخ دهانش و خشک گلویش . 

 حالِ در و آوردنمی تاب را حیاتی عالیم تغییرِ از حجم این بدنش

بود افتادن پس . 

 بودند داده قرار تأثیرتحت را مغزش عملکردهای هیجان، و ترس

کردنمی کار درستی به فکرش و . 



بود کشیدنش نفس صدای هم آن از بدتر . 

- خوبه؟ حالتون  

 را همین برد؛ ماتش دید، خودش روی آینه از که را راننده نگاهِ

شود مشکوک هم راننده به که داشت کم ! 

 از وقتهیچ کند؛ دور سرش از را غیرواقعی بدِ افکار کرد سعی

 انتخابش داد؛نمی ماشین درخواست شرکت اطراف هایآژانس

 اَپِ از هم هربار و بودند چنینیاین هایاپلیکیشن همیشه

کردمی استفاده متفاوتی . 

گفت کوتاه : 

 !بله_

 برای کشیدن ردنگ با و کند جور و جمع را خودش کرد سعی و

 مشکوک را راننده حداقل سرش، مدام چرخاندنِ با آینه دیدن

 .نکند

گرفتمی نظر در را احتمال بدترین باید . 



 سرش پشت هاپژوهان از یکی که دادمی را این احتمالِ باید

 فکر باید بود؟ چه موقعیت این در تصمیم بهترین و است

کردمی ! 

بود راهش تنها این فلور؛ یخانه به رفتن جز نداشت ایچاره ! 

گفت راننده به رو : 

_ بدم؟ تغییر رو مسیرم من ممکنه  

پرسید راننده : 

_ ببرید؟ تشریف خواینمی کجا ! 

درآمد راننده صدای و داد را فلور یخانه آدرس فوراً : 

_ ترافیک پر و شلوغ خیلی اونجا مسیر ... 

کرد قطع را صحبتش : 

_  هرچقدر هم رو دومی یهزینه اولم، سفر یهزینه بر عالوه

آدرس این به برم باید االن فقط. کنممی تقدیم بفرمایین شما . 

بود شده راضی راننده . 



 سر پشت هایماشین از که تصویری به دوباره و کرد تشکر

 پیدا که بودند نظمبی و زیاد قدرآن هاماشین کرد؛ نگاه داشت

 اینکه گرفتنِ نظر در با ها،پژوهان از یکی ماشینِ کردن

 هایشانماشین از یکی کدام با کدامشان امروز دانستنمی

بود سختی خیلی کار اند،آمده ! 

 کنار حال به فکری و سرجایش بنشیند اینکه جز نداشت ایچاره

کند اتفاق و ترس این با آمدن . 

 چشمانش و بود آورده را ممکن دلیل ترینمنطقی خودش نظر از

ودب دیده را هاپژوهان شدن قانع ! 

 آمیخته جانش با که ایکشنده اضطراب با همراه مسیر، تمام در

 پررنگ سرش در شانیکی و کرد فکر احتماالت تمام به بود شده

 امروز، اتفاق از قبل هاپژوهان داشت احتمال کرد؛ جلوه منطقی و

 یقین به شانشک حرف این با که بودند شده مشکوک چیزی به

بود معرکه پس رسماً کالهش بود، رطواین اگر و بود شده تبدیل ! 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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 با که دش خیره دختری به و کرد متوقف فاصله با را ماشین

 حرکت کوچه سمت به زده،شتاب نه و آهسته نه هاییقدم

کردمی . 

 مهمانی شب از که بودند همانی درست کوچه، این و خیابان این

بود سپرده خاطر به باربد تولد . 

 دنبالش بود، دیدش میدان در گربهبچه که ایلحظه آخرین تا

 تمام در و زد، آتش سیگاری و کرد خاموش را ماشین بعد، و کرد

برنداشت کوچه از چشم مدت . 

 کسی به شبیه کدامهیچ عابرانشان اما بود وآمدرفت پر کوچه،

نبودند کند تصورش فرادیب نگارِ بخواهد که . 

زد آتش دیگری سیگار و اشصندلی به داد تکیه کامالً . 

 مدرک کدامهیچ تأییدِ برای اما بودند زیاد سرش در هافرضیه

نداشت معتبری . 

 آمار کوچه؛ آن در توقف از است گذشته چقدر دانستمین

رسیدنمی نتیجه به رفت،می پیش هرچه اما نداشت را هادقیقه . 



 ماشین، مانیتور و خورد زنگ تلفنش کرد، روشن که را ماشین

گذاشت نمایش به را Ela نام . 

 داد حرکت را ماشین و انداخت کوچه سمت به را نگاهش آخرین

شنید و کرد وصل را اِال تماس و : 

_ هومن؟ کجایی  

! خستگی پای به گذاشت شدنمی دیگر را اِال صدای گرفتگیِ

دهدمی آزار را زن این ذهن چیزی بود مطمئن . 

داد را جوابش : 

_ خیابون تو ! 

_ پیشم؟ آیمی ! 

 طورآن گرفته، و ظریف صدای این وقتی نرود؟ توانستمی

کرد؟می درخواست  

داد جواب : 

_ رسممی دیگه ساعت یک تا. آممی . 

بود رسیده پایان به مکالمه آن، از بعد و . 



 که بود مطمئن. شدند پررنگ سرش در مجدداً قبلی افکار

 یقین برای نداشت هم کافی اطالعات اما نشده حساس خودیبی

شَکش دانستنِ . 

داد جواب دم در برادرش و گرفت را باربد یشماره : 

 جونم؟_

. بزند دور را ترافیک فرعی، یرهایمس کردن انتخاب با کرد سعی

برساند اِال به را خودش زودتر خواستمی چرا که کردنمی درک . 

داد را باربد جواب و فرعی خیابان داخل پیچید : 

 !کجایی؟_

دادن توضیح به کرد شروع باربد : 

_  پیچیدی کجا تو! گردمبرمی دارم منم. رفتند تازه هابچه

 !یهویی؟

کرد نثارش فحشی هم اربدب و داد سرباالیی جواب . 

پرسید هم همین برای و بدهد طول را مکالمه کمی خواستمی : 

_ نیست؟ خبری  



داد جواب هم باربد و : 

_ خبری؟ چه. نه  

کرد قطع را تماس جمله چند با . 

 توجیهِ که البته. بود شده قانع گربهبچه یجمله با ظاهر در باربد

 ایراد یک داشت؛ بزرگ ایراد یک اما بود هم کنندهقانع گربهبچه

 شکش نفعِ به ترازو یکفه بود شده باعث که بزرگ خیلی

شود ترسنگین . 

 بود، شده اگر که بود نشده متوجهش باربد احتماالً که ایرادی

 به که ایمکالمه در حداقلش یا کردنمی رفتار خیالبی قدراین

موضوع این به کردمی ایاشاره بود، شده داده طول عمد ! 

 کارِ جای یک بود شده متوجه که بود خودش فقط ظاهر در پس

 خیالِبی نتواند که شدمی باعث هم همین و لنگدمی جمله آن

شود گربهبچه بهراجع مغزش هشدارهای . 

کردمی جمع را حواسش و شدمی دقیق بیشتر باید . 



 تا دارد نگه دست فعالً موضوع این یزمینه در گرفت تصمیم

دهد انجام شکش کردنِ رد یا تأیید برای را ارک بهترین بتواند . 

 به مشکوک، موردِ وجودِ صورت در عجوالنه، گیریِتصمیم

شدمی تمام ضررش ! 

کرد متوقف را ماشین اِال، یخانه ساختمان مقابل . 

 داخلش که زنی و برود باال ساختمان این هایپله از داشت نیاز

 از یک هیچ که ریکا دهد؛ هدیه ذهنش و تن به را آرامش بود،

نداشتند مهارت قدراین دادنش انجام در اشزندگی زنان . 

بود شده گذاشته باز واحد درِ . 

 آشپزخانه کانتر به داده تکیه را اِال ورودش، محض به و شد داخل

 .دید
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 چیزی اولین زدند،می سرخی به که چشمانی و آرایشبی صورت

کرد جلب را توجهش که بود زن این در . 

 از که ی" سالم " به جواب در و چرخاند صورتش در را نگاهش

پرسید بود، کرده درز بیرون به اِال هایلب بین : 

 خوبی؟_

 انگشتان اما نکرد باور را " خوبم " سرباالی جواب و لبخند

 و شدند حلقه بطری دور که لرزانی انگشتان چرا؛ را اِال لرزان

بود کانتر روی که گیالسی کردنِ پر به کردند شروع . 

 رفت؛ نزدیک و کرد نگاه رنگش مشکی کوتاهِ لباس به همانجا از

 آن در که را سری و شوند دور افکارش که نزدیک، قدریآن

 و برد اِال گردن سمت به دکرنمی فکر لحظه همان به جز لحظه،

پرسید و گرفت اطرافش هوای از عمیقی دمِ : 



_ ناراحتی؟ چی از ! 

 گیالسِ دو از یکی و چرخید آغوشش در دادن، جواب جای به اِال

گرفت سمتش به را شده پر . 

کانتر روی برگرداندش و گرفت دستش از را گیالس . 

 به بود شده هخیر کهدرحالی و کرد را کار همین هم اِال گیالسِ با

 بود، نکرده کم شانزیبایی از چیزی آرایش، نبودِ که چشمانی

 :گفت

_ شده چی بگو بهم ! 

 هدیه تنش به را گرما که قدریآن شد؛ ترنزدیک و نزدیک اِال تَنِ

 .داد

 تخت سمت به اِال دنبال تا ایستاد صاف اما شد کشیده دستش

گفت و نرود : 

_ بزنیم حرف تا کن صبر . 

کردمی متعجبش اِال مقاومت . 



 اِال که افتاد اتفاق همانی و شد کشیده دنبالش باالخره

خواستمی . 

 انگشتان این اِال؛ یکشیده انگشتانِ به سپرد را هایشدکمه

بودند بلد هادکمه با را کارشان خوب . 

بردمی باال را هیجانش سطح اِال، دستان شتابِ . 

 باز آخر یدکمه وزهن اما زن این با شدن یکی برای بود صبربی

کرد اششوکه اِال، ناگهانی کردنِ گریه صدای که بود نشده . 

 باز برای که انگشتانی به و ایستاد حرکتبی ثانیه چند برای

شد خیره نداشتند، تمرکز مانده باقی یدکمه آن کردنِ . 

نشستند تنش روی اِال دستان شد، باز که دکمه . 

 با و کرد متوقفش و گرفت را دستش دو هر مچ حرکت، یک در

پرسید شدن، عصبی سمت به رفتمی داشت که لحنی : 

_ زنی؟نمی حرف چرا شده؟ چی ! 

بود ملتمس اِال لحن : 



_  تونهمی که چیزیه تنها این. بدم انجام رو کارم بذار. هومن نکن

کنه آرومم . 

 نکرده تجربه حال به تا را بود کردن گریه حال در که زنی با رابطه

 اِال اول دادمی ترجیح. نداشت کردنش تجربه به هم تمایلی. بود

ببیند آرام را ! 

 قفل را نگاهش کهدرحالی و کشید باال را تراششخوش یچانه

پرسید کرد،می اِال خیس نگاهِ : 

_ شده چی بگو بهم ! 

خوردند تکان اِال هایلب : 

_ شهمی تنگ برات حاال همین از دلم . 

کرد اخم . 

. داشت دلش در دیگر تای پنج_ارچه نبود؛ یکی فقط اشجمله

شد؟می تنگ حاال همین از دلش  

گفت تحکم با : 

_ بزن حرف درست ! 



 به شروع و نشست تخت یلبه و خورد لیز انگشتانش میان از اِال

کرد زدن حرف : 

_  که چیزی تنها و برگردم خواممی. برم باید. هومن رممی دارم

از کندن دل ده،می عذابم داره ... 

رفت هم در بیشتر نشد؛ باز هایشاخم : 

_ بری؟ کجا ! 

کشید هایشچشم روی را دستش دو هر پشت اِال : 

_  دلیلی تو، جز تقریباً اینجا! بمونم اینجا تونمنمی این از بیشتر

 برای هفته، در شب سه_دو نهایتاً که تویی. ندارم موندن برای

 هدفی هیچ من روز، هایساعت یبقیه. کنارمی ساعت دو_یکی

 رفت. شدم نشینخونه تو با آشنایی از بعد از. زندگی برای مندار

 تو برای دلم رممی وقتی. کنهمی اذیتم داره مداوم آمدهای و

 گردمبرمی دوباره که دلمه کردنِ راضی برای فقط و شهمی تنگ

 ...اما

داد ادامه اِال و نشست کنارش و رفت : 



_  که اینجا ارمند چیزی من. نیست من مناسب اصالً زندگی این

ستطرفه یک... که عشقی جز بمونم؛ هاماه بخاطرش بخوام ! 
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 نیستی، شدن عاشق آدم فهموندی بهم که پیش یدفعه

 من! شدنم عاشق مآد من، اما بکشم خط رو دورت خواستممی

 باهاش بار سه_دو ایهفته که نباشم تنی عاشقِ تونمنمی

. خورهمی ترک روحم و شکنهمی قلبم نباشم اگر که خوابم؛می

 تو. هومن عاشقتم من نه، چه و بپذیری چه نه، چه و بخوای چه

 تو طوری قلبم کنی،می لمس رو تنم وقتی که هستی مردی اون



 اونی تو چون عاشقتم. نکوبیده دیگه تِوق هیچ که کوبهمی سینه

 تو چون. داره ارجحیت خودم هایخواسته به رضایتت که هستی

 حال این از من حق... اما خوبه باهاش من حال که هستی همونی

 از که عشقی تمام کنار در. نیست هفته در ساعت سه_دو خوب

 از کمکم دارم تنفر؛. دارم هم دیگه حس یه کردم، پر قلبم تو تو،

 ایخرده و صد دارم که خودم از. هومن شممی متنفر خودم

 سه_دو برای فقط گذرونممی پوچی به رو هفته تو ساعت

 ...ساعت

 اشکِ یقطره کهدرحالی اِال و کردمی نگاهش زدن پلک بدون

داد ادامه کرد،می پاک را اشگونه روی : 

_  که فهموندی بهم تو. نیست تو متوجهِ درصدشم یه تنفر این

 موضوعات که کنممی درک من. نیستی عاشقی و عشق اهل

 بینشون جایی زن یک به عشق دیگه که داری سرت تو تریمهم

 نتونستم هاستماه که خودم خودمه؛ متوجهِ فقط تنفر این. نداره

کنم زندگی درست ... 

گفتن برای نداشت حرفی . 



 نداشت هم حلیراه اما کندنمی درک را اِال بگوید توانستنمی

 عمیق هاینفس و دهد گوش توانستمی فقط دادن؛ ارائه برای

 .بکشد

 به کردند شروع و نشستند تنش روی مجدداً اِال انگشتان

اشسینه یقفسه روی مبهم، هایطرح کشیدنِ . 

نبود کردنشان عنوان و احساسات به پرداختن آدم وقتهیچ . 

نداشتند جایی سرش در احساسات . 

 عاطفی وابستگیِ زنی هیچ به اشزندگی زا ایدوره هیچ در

باشد استثنا توانستنمی هم حاال و نداشت . 

کردنمی جذبش زنی هیچ که بود آن واقعیتش . 

 اِال قول به از بیشتر یا کرد زندگی سقف یک زیر شدنمی هازن با

گذاشت وقت برایشان هفته در ساعت سه_دو . 

 به و شد داده هول بعق به آمدند، باال گلویش تا اِال انگشتان

کشید دراز تخت روی پشت . 

بود مقابلش اِال حاال . 



 بود حالتی ترینغمگین صورتش، اما نبود کردنش گریه از خبری

شدمی ثبت خاطرش در که . 

 را طرف دو تمایلِ که همیشه برخالف. بود متفاوت رابطه آن

 طورهمان و چرخیدمی اِال  خواستِ حولِ بر فقط بارآن داشت،

خواستمی اِال که رفتمی یشپ . 

آیدنمی زن این تخت به دیگر که بود مطمئن . 

است بار آخرین بارآن که بود مطمئن . 

انداخت تخت روی را خودش زد،می نفسنفس کهدرحالی . 

 هم؛ بعدش سیگار از نبود؛ یخ آب بلند لیوان از خبری بارآن

داشتند فرق هاآخرین همیشه ! 

 دقت به را هایشدکمه و پوشید را لباسش شد، بلند که جایش از

 .بست

 برات حاال همین از دلم " گفتن با اول همان را آخر حرف اِال

بود زده " شهمی تنگ . 



 یماهه چند تأخیرهای با قبل، از را این و برگردد داشت تصمیم

بود فهمیده اِال . 

 توانستمی کسی هر از بیشتر که بود زنی کرد؛ نگاهش خوب

 چند از بیشتر زنی برای بود قرار اگر اما کند درگیر را تنش

 تنش، جای به بایستمی زن آن بگذارد، وقت هفته در ساعت

نداشت وجود تاریخ در زنی چنین که کردمی درگیر را ذهنش . 

 مدت کوتاه یرابطه یک از کهچیزی تمام بود، خاص بود، زیبا اِال

 اشواسطه به که ودنب زنی اما کردمی برآورده را داشت انتظار

 روز ساعات تمام برای که نبود زنی. بکشد وسط را عشق پای

باشد داشته جذابیت . 

گفت شمرده و شد خیره چشمانش به : 

_  نشه باعث که کاری! کنهمی راضیت که بده انجام رو کاری اون

باشی متنفر خودت از ! 

بود آرام اِال : 

_ بینمت؟می رفتن از قبل  



داد تکان سر : 

_ بخوای که وقت هر ! 

 

* * * * * * * * * * 
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_ کنی؟می کارچی حاال  

بگیرد نادیده را فلور صدای اضطرابِ کرد سعی . 

بود مانده بیدار پایش به پا دیشب، تمام دختر این . 

 و رفت این که چرا بگوید؛ برایش را جزئیات تمام بود شده ناچار

کردنمی توجیه چیزی هیچ را شانخانه به ناگهانی هایآمد . 

گفت جوابش در : 

_ شهمی دیرم داره. بده بهم رو مانتوهات از یکی . 

کرد حرکت هایشلباس کمد سمت به فلور : 

_  بری و کنی ریسک که تونینمی میکنی؟ کارچی رو امشب

بیان دنبالت دوباره شاید. خودتون یخونه ! 

گفت که بود فلور کردنِ آرام برای : 

_  و نبوده دنبالم کسی اصالً شاید. شدم حساس زیادی من شاید

زدم توهم من . 



داد دستش به را مانتو فلور : 

_  بیا هم امشب. گرفت نظر در رو احتمالی هر باید حال هر به

 .اینجا

گفت و پوشید را مانتو : 

_  بابا صدای هم همینجوریش. برم باید. خونه نرم تونمنمی نه

 فردا اینجا، بیام امشب هم بعدش. کنم اذیتش خوامنمی. دراومده

کنم؟ کارچی رو ! 

کردمی نگاهش نگرانی با فلور . 

داد توضیح : 

_  و مترو تا گیرممی تاکسی. نباش نگران. کنممی کاریش یه

 تعقیبم حال در هم کسی اگر اینطوری رم؛می مترو با رو اشبقیه

رسهنمی جایی به باشه، . 

گفت و داد رضایت فلور : 



_  هم هرچی. باش خودت مراقب خیلی خیلی فقط. خبخیلی

 من که گممی خاله به و زنممی زنگ خودم. اینجا بیا خواستی

پیشم بیای خواستم . 

کرد بالدن را فلور قدردانش نگاهِ با . 

دادمی ماشین رسیدن از خبر اپلیکیشن مخصوصِ آالرم . 

 آذین کرد؛ نگاه صورتش به و کرد آینه یروانه را آخرش نگاه

دادمی دستش کار داشت . 

گفت و بوسید را فلور یگونه : 

_ دادم زحمتشون خیلی دیشب. کن تشکر بابا و مامان از . 

 بیرون شانخانه از و کرد خداحافظی فلور از دیگر یجمله چند با

 .زد

 بود؛ همراهش. نیست همراهش ترس بگوید توانستنمی

بود همراهش هم بدجوری . 

شود کشیدنش پس پا باعثِ که نبود چیزی ترس اما ترسیدمی .  



 کرده هم را اینجاهاش فکر بود، گذاشته راه این در قدم وقتی

 از را ترس که بود این تالشش تمام پس. داشت را انتظارش و بود

کند عمل همیشه مثل که دارد نگه دور ذهنش . 

داد اشفاصله کردن فکر از آرمان، تماس که بود راه یمیانه در . 

کرد نگاه برادرش یشده سیو اسم به و نشست هوشیار . 

بود کارانهطلب آرمان، صدای و داد جواب :  

_ آذین؟ کجایی معلومه هیچ ! 

 از برایش تنداش تصمیم. کند نگران را آرمان خواستنمی

بگوید آمده پیش جریان . 

داد توضیح : 

_ فلورم یخونه گفتم و گرفتم تماس که دیشب همون . 

نبود شدنی قانع آرمان : 

_  بگو حسابی و درست حاال. گفتی بابا و مامان برای که رو اون

کنی؟می غلطی چه داری و کجایی ! 

داد توضیح آرامش با : 



_ چیه؟ دروغم. کار سرِ مرمی دارم هم حاال و بودم فلور یخونه ! 

_ بودی نداده خبر قبلش از اونجا؟ رفتی چرا ! 

 به دیشب از دهد، بیشتری توضیح راننده مقابل خواستنمی

گفت که بود شده اعتمادبی آدم و عالم : 

_ زنیممی حرف خونه آممی . 

بود شاکی زیادی آرمان : 

_ زنیممی حرف قطعاً که خونه بیای اگر! بله ! 

ردک قطع را تماسش . 

 شمارش قابل غیر هاینگرانی به دیگر نگرانی یک کهاین پذیرشِ

نداشت را کند اضافه ذهنش . 

 فکر وقت حاال شب؛ همان برای بگذارد را آرمان گرفت تصمیم

بود هاپژوهان به کردن . 

بود خوانده اشفاتحه بودند، شده مشکوک اگر که هاییپژوهان . 

_ خانم؟ جاهمین  



 که نفسی از بعد و کرد نگاه شدمی که جایی تا بلند، ساختمان به

گفت گرفت، : 

 .بله_

رفت شرکت سمت به محکم هاییقدم با و شد پیاده و . 

* * * * * 
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 منشی اتاقِ تصویر بعدش، و کرد کلیک نظرش مد تصویر روی

داد پوشش را مانیتور یصفحه تمام باربد، . 

شد دقیق داشت چشمانش پیشِ که جزئیاتی تمام به دقت با . 

 پوشیده را غریبش و عجیب هایلباس همان از یکی فرادیب نگارِ

 مانیتورِ به بود شده خیره آرامش با و بود رنگارنگ صورتش بود؛

 .مقابلش

بخواند را هایشحس بتواند که نداشت صورتش از کاملی تصویر . 

 تصویر تماشای به را ایدقیقه چند و کرد روشن سیگاری

 و شد بلند میزش پشت از حوصلهبی بعدش، و گذراند مقابلش

ایستاد پنجره کنار و رفت . 



 هایرنگ از که شهری داشت؛ اشراف شهر به کامالً باال آن از

 مبهمِ تصاویر به شدمی ختم انتهایش و شدمی شروع زنده

 .خاکستری

بود نشده خبری هنوز و بود خواسته را بهروز پیش ساعت نیم . 

 را بهروز حضورِ نظری اتمامش، با و کرد روشن دیگری سیگار

 مقابلش اشآشفته صورت و بهروز بعد، یلحظه چند و داد خبر

 .بودند

گفت روزبه و نشستن به کرد دعوتش : 

_  بهم هاکتاب حساب بعد؛ برای بذارش نیست واجب کارت اگه

 فقط ها؛حساب تو برهمی دست داره حسابدارها از یکی. ریخته

 وگرنه شونهیکی کدوم بفهمم امشب آخر تا که کنن دعا باید

هم با رو شونهمه ... 

نشست حرفش میان : 

_ دارم تریمهم حرف بعد، برای بذار رو هاکتاب حساب . 

کرد نگاهش جدی، صورتِ با و نشست صاف بهروز . 



 کهدرحالی و کرد روشن خودش برای بعد و بهروز برای سیگاری

 آرامی به و نشست کنارش داد،می دستش به را بهروز سیگار

 :گفت

_ کنم وارد قبلی روش همون با رو سونو هایدستگاه خواممی . 

 راه یمیانه د،بگیر قرار بهروز هایلب میان رفتمی که سیگاری

شدند متعجب چشمانش و رفتند باال ابروهایش شد؛ متوقف . 

گفت دهد، نشان کالمی واکنش بهروز کهآن از قبل : 

_  اوصاف این با. داشته افزایش خیلی هاقیمت. نداریم ایچاره

 ترپایین رو قیمت باید. بگیریم دست تو رو بازارش تونیمنمی

یکی این جز منداری ایدیگه راه هیچ و بیاریم . 

کرد خاموش را سیگارش بهروز : 

_ نشدیم لب به جون کم قبلی سر. هومن باالست ریسکش . 

داد اطمینان : 

_ آدنمی پیش مشکلی . 

هم هایشجمله داشت، بودنش مخالف از نشان بهروز صورت : 



_  قطعات همین روی فعالً من نظر به. ارزهنمی ریسکش به

 دارن خوبی خیلی دسو. بهتره کنیم گذاریسرمایه کوچیک

 تعمیرات به آوردن رو همه. شده وحشتناک هاقیمت. برامون

 پول که داره رو تواناییش کسی کمتر شون،قدیمی هایدستگاه

بزرگ هایدستگاه برای بده . 

گفت قاطعانه : 

_  روش همون با رو سونو هایدستگاه خواممی که همینه برای

 کردن کم برای خودمون ودس از نیست نیاز کار این با. بیارم قبلی

بزنیم هاقیمت . 

بود مخالف چنانهم بهروز : 

_ مرزها کهً خصوصا نکنیم ریسک من نظر به ... 

ماند کارهنیمه بهروز یجمله در، ناگهانیِ شدن باز با . 

پرسید بهروز از فوراً دید، که را باربد : 

_ ها؟حساب تو اومده پیش مشکلی چه  



 قبلی موضوع نباید که فهمید اما کرد نگاهش سوالی ابتدا بهروز

 تا و جدید موضوع از کردن صحبت به کرد شروع و دهد ادامه را

داد ادامه را هایشجمله کنارشان، به باربد رسیدنِ . 
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گفت و پرید صحبتشان میان توجهبی مدن،آ محض به باربد : 

_  کی. بیان مذاکره برای خوانمی فیاضی؛ شرکت با گذاشتم قرار

کنم؟ هماهنگ که هفته این تو داری وقت  

داد باربد به و گرفت بهروز از را نگاهش : 



_  روزی چند و رممی شنبهپنج. آینده روز سه-دو همین تو

 .نیستم

گرفت سمتش به ایپوشه باربد : 

_  و بزن امضاش نداشت مشکلی اگه بنداز؛ نگاه یه هم این به

نظری برای بفرستش . 

گفت و گرفت را پوشه : 

_ خبخیلی ! 

بود بهروز باراین باربد، مخاطب : 

_ . برداره گیریمعرکه از دست پیری سرِ بگو بابات به هم تو

 فکر دیدمش؛ هشتادی دهه یه با دیشب! مردنشه وقتِ دیگه

دهمی عذابش داره بدجوری بیامرز خدا نعموز خالیِ جای کنم ! 

داد ادامه باربد و خندید بهروز : 

_  یه من با بابات بفهمن محل تو کافیه. کنم عوض رو امخونه باید

 برای که اعتباری و آبرو جو یه دیگه که وقتهاون داره، نسبتی

هوا رهمی و شهمی دود کردم جمع خودم . 



گفت جوابش در بهروز : 

_  حساب این رو کنی،می زندگی شرافتمندانه خیلی خودت تو

کنهمی دارخدشه رو شرافتت داره من پدر با همسایگیت . 

خندید باربد : 

_ هستم شریفی مرد خیلی من . 

گفت قاطعیت با بهروز : 

_ همینطوره حتماً ! 

 رفتنش، محض به و کرد ترکشان گوییپرت و چرت حالِ در باربد

 بود، نشانده ابروهایش میان تعجب سرِ از که اخمی با بهروز

 :پرسید

_ نیست؟ جریان در باربد مگه کردی؟ عوض رو حرف چرا  

داد جواب نهایتاً و کرد مکث ایلحظه چند : 

 !نه_

 !چرا؟_



چرا گربهبچه و باربد یرابطه به اما نداشت شک که باربد به . 

بود ریسکی و حساس زیادی دهد، انجام بود قرار که کاری . 

 :گفت

_  بودنِ جریان در. کنیم عمل کارمحافظه و محتاط یخیل باید

اما نداره مشکلی خود خودیِ به باربد ... 

گفت بهروز که گشتمی هاکلمه دنبال داشت : 

_ گذرهمی سرت تو چی ببینم بگو درست ! 

 سرش در که چیزی تمام آخر در و کرد نگاهش ایثانیه چند

آورد زبان به را داشت جریان : 

_ ممشکوک فرادیب به ! 

 و کرد ریز را چشمانش شدند؛ نزدیک دوباره بهروز ابروهای

 :پرسید

 !چطور؟_

نداشت جوابی یکی این برای . 



شنید که کردمی نگاه را بهروز حرفبی : 

_ دیروز؟ بخاطر  

 حال این با دیروز، جریان به دهد ربط را اشهمه توانستنمی

 :گفت

_  اما اومددرنمی جور منطقی درموردش چیزهایی یه هم قبل از

شدم مشکوک بهش بیشتر دیروزش، حرف با . 

گفت راحت خیالی با بهروز : 

_  از غیر چیزی دونممی بعید. نکن درگیر رو ذهنت خودیبی

 باربد برای که رسهمی نظر به بیشتر. باشه دهمی نشون کهاون

 شریفی آدم اون باربد که نیست جریان در فقط. کرده پهن تور

 نگاهش حتی شه، خسته که ازش! یستن هست، داره اصرار که

خیالهخوش زیادی مورد این تو دختره و کنهنمی هم ! 

 باید نفر یک دهد؛ قرار افکارش جریان در را بهروز خواستمی

 مدتی بود قرار خودش که خصوصاً گرفت؛می جدی را قضیه این

 .نباشد



پرسید اول، پک از بعد و زد آتش سیگاری : 

_  اون باتری نوع کهاین از کردیم جبتع وقتی گفت؟ چی دیروز

داد؟ جواب چی دونه،می رو دستگاه  

گفت نهایتاً و کرد نگاهش ایثانیه چند کرد؛ سکوت بهروز : 

_ و کردهمی استفاده دستگاه این از پدرش گفت خب  ... 

 نگاه دقیق بهروز چشمان به کهدرحالی و برد نزدیک را سرش

گفت ندهد، دست از هم را واکنشش ریزترین تا کردمی : 

_ داشت ایرادی یه اما بود؛ منطقی خیلی حرفش . 

کردمی نگاهش منتظر باز،نیمه هایلب با بهروز . 

گفت شمرده : 

_  استفاده بیمارها برای خونه تو که متریاکسی پالس اون

انگشتیه مترِاکسی پالس شه،می ! 
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 کمی خورد؛ چین که بود زیادش دقت از بهروز، چشمان یگوشه

کرد اضافه بعدش و هایشحرف پردازش برای داد زمان : 

_  ایحرفه دستگاه برای گفت، فرادیب که ایباتری اون

 اون وقتهیچ. خونگی انگشتیِ دستگاه برای نه بیمارستانیه،

 تا نه شه؛نمی استفاده ست،خونه تو که بیماری برای ستگاهد

. استفاده قابل و هست جوابگو انگشتیش ینمونه که وقتی

 بزرگِ ایرادِ این و خورهمی قلمی باتریِ هم انگشتیش ینمونه

اشهجمله ! 

کردمی نگاهش حرف،بی همچنان بهروز . 

مدآ حرف به باالخره بهروز و تکاند را سیگارش خاکستر : 



_ ده؟می ایمعنی چه این خب ! 

گفت را حقیقت : 

_ دونمنمی ! 

_ ممکنه یعنی ... 

داد جواب کرد، رها کارهنیمه را اشجمله بهروز کهاین با : 

_  بهترین اما. کنممی اشتباه دارم هم شاید. ممکنه چیزی هر

 به که هست هم همین برای. کنیم احتیاط فعالً که اینه تصمیم

رو جدید هایدستگاه جریانِ نگفتم باربد ! 

بود مردد بهروز لحن : 

_  که اونی بگی؛ بهش باید نظرم به نگفتی؟ باربد خود به چرا پس

مراقب باید ... 

گفت صحبتش میان : 

_  اگه. هست هم عجول. ضعیفه خودش کردن کنترل تو باربد

 ازش و دربیاره رو قضیه توی ته خوادمی حاال همین بگم بهش

بپرسه سوال دختره خودِ از تقیماًمس بره که نیست هم بعید . 



بود متعجب بهروز : 

_  که تونیمنمی. شه مشخص باید زودتر هرچه داره؟ ایرادی چه

کنیم تا باهاش تردید و شک با . 

گفت و کرد خفه جاسیگاری در را سیگارش : 

_  به اینکه دوم! یقین نه شکه، حد در بهش حسم اینکه اول

 چیزهمه ما دادنِ نشون واکنش با باشه، داشته هدفی اگر فرض

 این تو اون و نداریم اطالعاتی هیچ ازش ما چون شه،می خراب

جلوتره ما از زمینه ! 

داد ادامه خودش و داد تکان تأیید ینشانه به سری بهروز : 

_  هم کنارِ گذاشتم رو چیزهمه کنم؛می فکر بهش دارم دیشب از

 یا گرفتم جدیش خیلی اینکه یا نرسیدم؛ بیشتر نتیجه دو به و

گرفتمش کمدستِ زیادی اینکه . 

کرد کج را هایشلب بهروز : 

_  که دونممی بعید اما مشکوکه گیمی دیشب مورد در که چیزی

 چهاری بیست که دختربچه یه مگه؟ کیه طرف. باشه دوم حالت



 که باشه دوم حالت اگه. نیست هاوادی این تو و دهمی نخ داره

 که نیست هم بعید. دیدیممی ازش چیزی یه مدت این تو باید

 و باشه دیده پدرش مشکل یواسطه به رو دستگاه اون واقعا

 رخ به رو اطالعاتش و بده نشون خودی لحظه اون خواسته

 .بکشه

 این با! شدنمی قانع هاحرف این با کرد؛ نگاه بهروز به سکوت در

آمد کوتاه حال : 

_ کنیم احتیاط باید صورت هر در . 

گفت هایشحرف تأییدِ در بهروز : 

_  نباید کالً بلکه. دختر این به کردن شک بخاطرِ نه. صددرصد

 هم همیشه و شه باخبر شرکت یپرده پشت قضایای از کسی

 اطالعاتی چنین که نیست خرکله قدراون هم باربد. بوده همین

هست حواسم بیشتر من حال این با. بذاره کسی اختیار در رو . 

کرد مرخص را بهروز . 

 کرده گربهبچه درگیر را ذهنش زیادی و بود بهروز با حق دشای

 کاربلد و ایحرفه قدریآن توانستنمی زن یک نظرش از بود؛



 نقش تر ایحرفه طورآن و بیاندازد راه اینقشه چنین که باشد،

کند بازی . 

 هشدار مدام و شدنمی قانع ذهنش از قسمتی حال، این با

دادمی . 

 

* * * * * * * * * 
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کشید عمیقی نفس . 

 توانستنمی حال این با بود؛ نکرده تغییری هیچ باربد رفتار

موضوع این به کند اعتماد . 

. رفت بهداشتی سرویس به فرید به رستادنف پیام برای

 پیامک برایش را قرار ساعت و محل و ببیند را فرید خواستمی

لحظه همان و کرد  OK گرفت را . 

 به را خودش مترو با داشت تصمیم بود؛ داده تغییر را قرار محل

 همین جایی،جابه یوسیله ترینامن حاضر حال در برساند؛ فرید

بود مترو . 

زد صدایش باربد آمد، بیرون که بهداشتی سرویس از . 



 خوانده بار هر با اما بود ندیده مشکوکی رفتار هیچ ورود، بدو از

 که کردمی سروصدا و گرفتمی ضربان چنان قلبش شدن

دهد دستش کار ترسیدمی . 

پرسید و گذاشت باربد اتاقِ داخل به قدم : 

_ داشتی؟ کارم جانم؟  

اندنش هایشلب روی عریضی لبخند و . 

گفت رفته باال ابروهای با باربد : 

_ اخالقیخوش خانم چه! اوه . 

 مدت این در حداقل شناخت؛می را باربد. کرد نگاهش تردید با

 که رفتارهایش بهراجع بود آورده دست به اطالعات قدریآن

 حساب، این روی و کند شانبینیپیش حدودی تا توانستمی

کند تهدیدش خطری باربد جانب از فعالً که دانستمی بعید ! 

نبود بیشتر توهمی دیشب، جریانات تمام شاید . 

 هر و حرکت هر که بود شده مضطرب و ترسیده قدریآن شاید

کند تلقی مشکوک را نگاهی . 



_ ببینمت نزدیک بیا ! 

رفت نزدیک . 

باربد دست به دادمی را دور باید فعالً . 

گفت باربد گرفت، قرار که میزش کنارِ : 

_ رفتی در قِسِر خوب دیشب ! 

کرد جمع را هایشلب . 

 لبش یگوشه که نگاری نگار؛ دستِ دادمی را مغزش کنترل باید

گفت و گرفت بازی به را : 

_  من تونهمی چی و عزیزم باربد برممی لذت دادنت آزار از من

کنه؟ منع لذت این از رو ! 

باربد نگاهِ و لحن در کرد رخنه شیطنت : 

_ من یاراده ! 

 این با زدمی سروکله قدریآن باید داد؛می تغییر را تشحال نباید

پرسید و گذردمی سرش در چه بفهمد تا مرد : 



_ ای؟زمینه چه تو اتاراده  

شد بلند اشصندلی روی از باربد : 

_ ایزمینه هر تو ! 

پرسید خیالیبی با و کرد نگاهش دقیق : 

 !مثالً؟_

کرد طی را فاصله باربد : 

_  صورتیت و خوشگل هایلب اون حاال مینه کنممی اراده مثالً

کنم کبود رو ! 

گفت و زد خندیتک : 

_ اینطور که ! 

 جمعش باید و داشت اضطراب. بود شده نامنظم زیادی نبضش

کردمی . 

آمدنمی کمکش به حاال آذین ماند؛می نگار باید . 

پرسید و برد نزدیک را سرش : 



_ هستی؟ چی منتظر پس ! 

کرد آرامش باربد لبخند . 

 که نداشت هم شرایطی اما بود شده مشکوک باربد به ودیخبی

بگذرد ساده عملی و حرف هر از . 

گفت آرامش با باربد : 

_ ! قدرهمین دقیقاً بیاری؛ جلو برام رو سرت تو که همین منتظر

دارنگهش هست که جاییهمون حاال! بیشتر نه کمتر، نه . 

هاحلراه از شدمی خالی داشت سرش . 

. گرفتمی باربد رفتارهای از را نهایی تأیید زودتر هرچه کاش

 ...کاش

 عقب را سرش اوصاف این با کرد؛ منزجرش باربد، هایلب فشار

 خودش ثانیه، چند بعداز اما کرد هم اشهمراهی هیچ، نکشید که

حرکت این به داد خاتمه که بود . 



 از که هرچه داشت تمایل و کردمی ناسازگاری داشت اشمعده

 میان را زیرینش لبِ حال این با. بفرستد بیرون را خورده صبح

گفت آرامی به و باربد نگاه به دوخت را نگاهش و کشید دندان : 

_  یه برات بذار اما بود خوبی یبوسه پژوهان، باربدِ جناب خب

 یاراده با نه بوسیدی، رو من اینکه اول کنم؛ روشن رو چیزی

 دوم. داد رو ازهاج این بهت که بود من  خواستِ بلکه! خودت

 این بگم باید اما زدی، هاملب کردن کبود از حرف یادمه اینکه

چرا؟. بود عمرم تمامِ یبوسه تریننرم  
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داد جواب خودش و زد لبخندی : 

_  پیش آروم تو خواستم من بود؛ مطرح من خواستنِ هم باز چون

 کاری اون داری دقیقاً تو بینی؟می! دادی انجامش هم تو و بری

خواممی من که دیمی انجام رو ! 

 تحریک را باربد توانستندمی که بودند هاجمله همین فقط و فقط

 .کنند

 از یکی؛ این  اِلّا کرده تجربه را ایرابطه مدل هر بود مشخص

بود مشخص رضایتش هم رتشصو . 

گفت که شدمی درگیر خوب جمالت این با باربد : 

_ ! رنمی پیش کی خواستِ به اتفاقات که بینیممی وقتش به

 یادم حتماً باید کشی،می جیغ گوشم کنار داری که وقتی همون

بخندم بلند بلند و کنم یادآوری بهت رو هاتحرف این که بمونه . 

برد نزدیک باربد گوش رکنا تا را سرش و خندید : 

_  اصوالً بخوام؛ خودم اینکه مگر کشم،نمی جیغ گوشت کنار من

ندارم خوبی یمیونه زدن جیغ با هم . 



باربد گردنِ روی کرد رها را نفسش و . 

 یدهندهنشان بود، نشسته باربد هایلب روی که لبخندی

 خنده به لبخندش داشت؛ برایش مکالمه این که بود جذابیتی

گفت و شد لتبدی : 

_ رسونیمی لذت اوج به رو من تو که مطمئنم ! 

آوردنمی کم اشبیرونی نگارِ و کردمی ولز و جلز اشدرونی آذین : 

_ ببری لذت اتلحظه از کن سعی فعالً ! 

کردمی نگاهش زدن پلک بدون باربد . 

 اما باربد بودنِ همیشگی همان از شدمی مطمئن داشت

 به نسبت باشد شده وکمشک دیگری کس اگر دانستمی

 گذاردشمی جریانش در که کسی اولین دیشبش، هایحرف

 باربد یا و نداشت وجود مشکوکی موردِ واقعاً یا پس است؛ باربد

کردمی بازی نقش شده حساب و تمیز . 

گفت و اتاق هایصندلی از یکی روی نشست و رفت  : 



_  دعوتم عصرونه به خواستیمی که شنیدم هاتصحبت بین

یکن . 

 روی را زبانش عادت، طبق و کرد نگاهش ایلحظه چند باربد

 برداشتن حال در و داد حرکت باال ردیف انتهاییِ هایدندان

گفت تلفن، گوشی : 

_ باشه اینطور کنممی فکر ! 

 به کهدرحالی و نشست مقابلش و آمد دادن، سفارش از بعد و

گفت کرد،می اشاره چرمی رنگِ مشکی یکاناپه : 

_  روی تو برای بگم بهتره داشتم؛ برنامه کاناپه اون واسه دیشب

داشتم برنامه کاناپه اون . 

گفت و کاناپه سمت به نچرخاند را نگاهش کرد سعی : 

_  برنامه من برای وقتی بعد به این از. پس شد حیف چقدر! اوه

نکن دعوت اتاقت به رو هاتدوست داری، ! 

خندید باربد : 

_ مونهمی یادم رو هاتتوصیه ! 



 انگشتانش کهدرحالی و انداخت پا روی پا داد، تحویلش لبخندی

 دوستانه را لحنش کشید،می پایش یبرهنه نیمه ساقِ روی را

گفت و کرد : 

_  هم با خوبی یرابطه خیلی مادرم و پدر. بود دیرم واقعاً دیشب

 غذا نه مادرم دست از پدرم کنن،می دعوا که روزهایی و ندارند

 رو داروهاش و شهمی لجباز هم خودش. رودا نه و گیرهمی

 داروهاش و غذا خوردن بدون نرسونم، رو خودم اگه و خورهنمی

 بعید بود، انداخته گل دیروز بحث که هم طوریاون. خوابهمی

 حاال. کنه رفتن قصد کسی دیگه ساعت دو_یکی تا دونستممی

رفتین؟ کی ! 

باربد به ماند خیره و فرستاد بیرون به نامحسوس را نفسش . 

کردمی آرامش باربد تفاوتِبی لحن : 

_  رفتندمی باید سام و یاسی بعدش و ساعتی دو_یکی نشستیم

رفتیم هم بهروز و من رفتند، که هااون یاسی؛ بابای یخونه ! 

کرد ثبت سرش در را هایشجمله . 



 به مجدداً را آسانسور آن سام و یاسی که بود معنی آن به این

بودند رداندهبرنگ آخر یطبقه . 

 بود گفته باربد، یجمله آخر قسمت روی گذاشت را تمرکزش

 از حرفی و بودند رفته هم بهروز و خودش سام، و یاسی از بعد

بود نیاورده میان به هومن ! 

رسید شانکیک و قهوه که گشتمی هاجمله دنبال داشت . 

گفت باربد و کرد سرگرم فنجانش با را خودش : 

_  همراهش هم نظری نیست، هومن. زیاده کارمون هفته این

 و باشن مهربون هم با رو هفته این بگو مادرت و پدر به. رهمی

بمونیم بیشتر شیم ناچار شاید نکنن؛ قهر . 

 مجدداً داشت مغزش نگفت؛ چیزی و کرد نگاهش فنجان باالی از

 آن پژوهان هومن باربد، هایحرف احتساب با داد؛می آالرم

آخر یطبقه به بود ندهبرگردا را آسانسور ! 

 

* * * * * * * * 
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 بشود که آدمی هیچ گذراند؛ نظر از را اطرافش باری چند

نداشت وجود داد، برگ و شاخ را شک درموردش . 



 کم و خلوت شدن، پیاده برای بود کرده انتخابش که ایستگاهی

 گم شلوغی در داشت، را تعقیبش قصد کسی اگر و بود وآمدرفت

شدنمی . 

 به شک یدیده به که هم چقدر هر ایستگاه، از خروج هنگام

نرسید اینتیجه به کرد، نگاه اطرافیانش . 

 به. داشت وجود بود، کرده مشخص که جاییهمان فرید ماشین

گفت نشستن محض به و کرد تند قدم سمتش : 

 .بریم_

پرسید وقتی کردمی نگاهش متعجب فرید : 

_ نیومدی؟ شرکت از مگه ! 

 کردنش حرکت با و دهد حرکت را ماشین فرید تا کرد سکوت

داد را جوابش که بود : 

_ آممی شرکت از. چرا . 

 قیافه؟ این با چرا پس " بود پرسیده که فرید بعدیِ سوال به و

داد جواب ،" : 



_ بذارم کنار رو جدیدم یقیافه که بود وقتش دیگه . 

 که رسیدمی نظر به انداخت؛ سمتش به مرددی نگاهِ نیم فرید

پرسید. نشده منظورش متوجهِ : 

_ خونه به شهمی دور خیلی مسیرت گذاشتی؟ قرار چرا اینجا . 

 فرید برای داده که فیگا و دیروز جریانات از نداشت تصمیم

 .بگوید

 بدونِ و کنند صحبت مهمی موضوع درمورد که بود گذاشته قرار

پرسید دهد، جواب فرید سوال به که آن : 

_ شرکت؟ از خبر چه  

داد جواب کوتاه مکثی از بعد فرید : 

_  هایشرکت. همیشگی اتفاقات همون نیست؛ جدیدی خبر

پیش. کننمی همکاری قطعِ دارن یکی یکی خارجی  "Vitmed" 

 هاشنمایندگی دونه دونه داره. نداریم رو سابق اعتبار اون دیگه

 دیروز هم برنا با. کنهمی پژوهان به تقدیم و گیرهمی ازمون رو

 تونینمی اگر که ببینم و کنم صحبت باهات خواست زدم؛ حرف



 اوضاع. بیرون بیای شرکت اون از درگیری بدون کنی، کاری

 ود سر بریم، پیش همینطوری. آذین ستنی خوب اصالً دیگه

 افتاده پرفروش و بزرگ اقالم تمام نمایندگیِ. ایمورشکسته سال

 کم شرکت از تقاضا نداریم؛ فروش سابق مثل. هاپژوهان دست

 تصمیم زدیم؛می حرف صفایی و برنا با ساعتی چند دیروز. شده

بدیم ادامه تونیمنمی دیگه اوضاع این با داریم؛ جدیدی ! 

کرد اخم : 

_ تصمیمی؟ چه ! 

 از کردن صحبت به تمایلی فهمید شد، طوالنی که فرید سکوت

ندارد موضوع این . 

 فرید و کند فکر خوب که گذراند سکوت در را ایثانیه چند

 :گفت

_  خواستم برنا از دیروز من گرچه. شرکت اون از بیرون بیا

. دهش عوض نظرم اما کرد قبول و کنه صبر امدیگه ماه دو_یکی

 کم کم و بتراش بهانه. بهتره بیای بیرون زودتر هرچه نظرم به



 اینکه از قبل و نیستی اوکی کاریت شرایط با که بفهمون بهشون

بیا بیرون بیافته، اتفاقی . 

داد ادامه فرید و کردمی نگاه را فرید متعجب : 

_  کمکی اینکه بر عالوه اصلیت، هویت فهمیدن با ترسممی

 که کنن ثابت بتونن اگر. بشی هم ضرر باعث ،باشی نکرده بهمون

 به. رهمی هم تعلیق پای تا شرکت هستی، ما شرکت نفوذی تو

 اینکه از قبل. مونده نتیجهبی و کشیده طول زیاد کار این نظرم

بهتره بیرون بیای کنن شک چیزی به بخوان ! 

 شدنی هضم ها،حرف از دست این کرد؛نمی باور را فرید روی این

ندنبود . 

 :پرسید

_  فکر بعدش به چی؟ بعدش! راحتی؟ همین به بیرون؟ بیام

 !کردی؟

گرفت فوراً را فرید جواب : 



_  اصالً. بندارم خطر به این از بیش رو شرکت منافع خوامنمی

نگرفتیم درستی تصمیم اول همون از کنممی که رو فکرش . 

بودند؟ مهم شرکت منافع فقط شرکت؟ منافع ! 

پرسید مردد : 

_ چی؟ نم پس  

_  تهدیدت خطری بیرون بیای اونجا از سروصدا بی وقتی

 هم چشمت دیگه و بریمی بین از رو جعلی مدارک. کنهنمی

هاآدم اون به افتهنمی . 

چه؟ بعدش اما بود خوب که اینجایش تا ! 

- . ببینن رو من دوباره صنف این تو ممکنه! شه؟می چی بعدش

 ...ممکنه

نگرفت فرید جانبِ از جوابی ماند، منتظر هرچه . 

بود شده نگران رسماً نه؛ که کم کم شد؛می نگران داشت کم کم . 

گفت و شکستش فرید کشید، طول حد از بیش که سکوت : 

_ آدنمی پیش مشکلی. نباش اونجاهاش نگران . 



فرید از بود گرفته سرباال جواب رسماً . 

 این پیش وقت چند لنگید؛می کار جای یک. کرد نگاهش خوب

 حاال و زدمی حرف رویایی مشترکِ یآینده از امید با آدم

 و بکشد بیرون سروصدا بی بازی این از را پایش خواستمی

احتماالت به دادمی حواله را اشآینده ! 
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 :گفت

_ ریدف ! 



 کلمه، یک همین پشت اما زد صدا را فرید نام کلمه یک همین؛

بود نهفته دلخوری و ناباوری از دنیایی . 

 و کرد متوقفش کشاند؛ خیابان کنار به را ماشین اما فرید

گفت چرخید،می سمتش به کهدرحالی : 

_  دوشم روی مسئولیت و بار که کم آذین؟ کنم کارچی گیمی

 هیچی و اونجایی که ماهه چند االن. ندارم نگرانی که کم. نیست

 که کردم قانع رو برنا زور به من که کنینمی درک چرا. هیچی به

. کردم ناچارش من کنه؛ ریسک خواستنمی بره؟ کار این بار زیر

 من. آیبرمی کار این پسِ از تو که خوندم گوشش در مدام من

 دارم خودمم دیگه حاال اما دادم الکی امید بهش خودیبی

 از رو قولش دیروز که رو ماهی یک همون خواستممی. ترسممی

 ببینیم، رو همدیگه خواستی امروز وقتی اما کنم صبر گرفتم برنا

 هرطور رو کار این بخوام و بگَمِش بهت دیگه که گرفتم تصمیم

 از ترسممی دارم باهات، باشم روراست. کنی تموم شده که

 یه خوامنمی خرابه؛ شرکت وضعیت هم جوریشهمین موقعیت؛

 هویت به هاآدم اون بردن پی. شرکت به کنم اضافه تازه دردسرِ



 نفع به رو ورق شدی، کار این وارد بخاطرش که هدفی و تو اصلیِ

. شرکت پای هم و افتهمی گیر خودت پای هم. گردونهبرمی هااون

خوامنمی ... 

بود دهشنی را هاشنیدنی را؛ فرید جمالت شنیدنمی دیگر . 

 جایگاه به فرید کهاین در اما ندهد حق فرید به توانستنمی

نداشت شکی داد،می اهمیت قرارش و قول از بیشتر خودش . 

 فرید بخاطر هم اولش از کند؛ حفظ را خودش آرامش کرد سعی

 قبول و بود داده پیشنهاد فقط فرید. بود نشده کار این وارد

 ییقه بخواهد حاال که نداشت هایشتشویق به ربطی کردنش

بگیرد را فرید . 

 فرید، برعکسِ آمده، پیش شرایطِ وجودِ با و بود خواسته خودش

 را احتماالت صدِ تا صفر کرد،می قبول را کاری اگر. بود نزده جا

نبود کشیدن پس پا آدمِ و گرفتمی نظر در . 

گفت جدیت با فرید نشدنیِ تمام هایصحبت وسطِ : 

_  برای. کنه تنظیم رو من با قراردادش انتهاییِ مراحل بگو برنا به

 تاریخش. بده ترتیب صفایی حضورِ در جلسه یه هم مهر دهمِ



 جاجابه رو تاریخش شدم ناچار اگه اما باشه مهر دهمِ همون

 مدیریت قراردادِ که برنا به بگو. اندازمشمی زودتر و کنممی

بنویسه میالدی جدیدِ سال از رو استانبول یشعبه . 

نداشت نگاه این برای جوابی کرد؛می نگاهش متعجب فرید . 

شنید را فرید صدای : 

_ کردی؟ پیدا مدرکی ! 

بود سکوت داشت فرید برای که جوابی . 

 اما کند صحبت موضوع همین یدرباره که بود آمده امروز

بود نرفته پیش داشت انتظار که طورآن مالقاتشان ! 

 هم همین برای و بود نابر خودِ نبود؛ فرید حسابش طرف دیگر

گفت قبلی، سوال تکرار به جواب در که بود : 

_  ست؛آماده مدارک. کنم صحبت برنا خود با دممی ترجیح

 زودتر داره احتمال بگو بهش فقط مشخصه هم مالقاتمون تاریخ

جاشه سرِ ماه مهر دهمِ قرارِ وگرنه ببینمش بخوام تاریخ این از . 

گفت عجله با فرید دستگیره، سمت به رفت که دستش : 



_ کردی؟ پیدا چی گینمی چرا  

 جواب نه، یا است ساختگی دانستنمی دیگر که آرامش همان با

 :داد

_  انجام رو خواستم که کاری فقط تو. گممی برنا خودِ به وقتش به

 .بده

_ باشند؟ معتبر مدارکت که معلوم کجا از  

گفت خیالیبی با : 

_  امخواسته به و کنممی ضرر خودم نفر اولین نباشن اگه

رسمنمی ! 

شنید را نامش و کشید را دستگیره و گفت : 

 !آذین_

فرید لحن به نه و نامش شنیدنِ به نه نداد؛ اهمیتی . 

 محض به و گرفت تاکسی و ایستاد خیابان کنار بست، را در

کردن فکر به کرد شروع نشستن، . 



 روزِ ایخرده و بیست برای بود گذاشته را برنا با مالقات تاریخِ

داشت وقت هفته سه تقریباً دیگر؛ . 

بستمی را بازی این یپرونده ترسریع هرچه باید . 

 این در اگر. نداشت رو پیشِ یهفته سه برای ایبینیپیش هیچ

 شدت به شانس که رسیدمی جدیدی ینتیجه به هفته سه

 ارائه را قبلی مدارک همان باید که وگرنه کردمی اشیاری

دادمی . 

 آرام را خودش نیست، خالی دستش اینکه به فکر با کرد عیس

بازی این در داشت ایبرنده برگ صورت، دو هر در کند؛ . 

 از بود قرار اگر باربد؛ با امروزشان یمکالمه پیِ رفت حواسش

بود ترشبزرگ برادر نبود؛ باربد شخص آن بترسد کسی . 

 تمام وجودش عدم چه و وجود صورت در چه را شک این باید

 که ایهفته سه نداشت؛ فرصت بیشتر هفته سه و کردمی

کشدمی را انتظارش آن در اتفاقاتی چه دانستنمی . 

 

* * * * * * * * * * 
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 کار به که ایهفته یک بود؛ گذشته اشهفته سه از ایهفته یک

کار و بود گذشته . 

 نظری بردنِ و بود رفته جدید قرارداد بستن برای پژوهان هومن

بود کرده برابر دو را شانکاری حجم خودش، همراه . 

 از کهدرحالی بعدش و کردمی کار باربد پایپابه شب آخر تا

 به رسیدن برای که شدمی ناچار نبود، بند پایش یرو خستگی

 کم که هم گاهی بایستد؛ مترو شلوغی میان را ساعتی یک خانه،

 مسیر، مابقیِ برای و شدمی پیاده مترو از راه وسط آورد،می

گرفتمی دربست تاکسیِ . 

 باربد. خودش جز بود نشده عوض چیزی هیچ هفته یک این در

 کند مشکوکش بخواهد که رفتاری رکت،ش در و بود باربد همان

شدنمی دیده .  

بود کاسته اضطرابش از کمی هم بزرگ پژوهان نبودنِ . 

 بود کرده تغییر خودش خودش؛ جز بود سابق روال طبق چیزهمه

 عنوان از ترسیدمی و رفتنمی باربد طرف ضروری موارد جز و



 باربد از راحت خیال با اواخر این که هاییسوال کردن

پرسیدشانیم . 

 خصوصی به چیزِهیچ به شد،می دقیق کاری جریانات در هرچه

 که شدمی مطمئن روند، این یافتن ادامه با و رسیدنمی

 بیشتر ایمعجزه قاچاق، بارهای  مدارکِ اصل به اشیابیدست

بیافتد اتفاق مجدداً بود محال که ایمعجزه نبوده؛ ! 

 کار وقتنیمه هاهفته آخر هاینک با و بود هفته کاریِ روز آخرین

 به مشغول هوا شدن تاریک تا هم شنبهپنج آن اما کردندمی

بودند شرکت نشدنی تمام کارهای انجام . 

 موضع از که بود خسته و کار به مشغول قدری به روزها آن باربد

 زودتر نگار، از اشخواسته تنها و بود گرفته فاصله دادنش آزار

بود کار محل در شدن حاضر ! 

گفت و رسید سر باربد کرد، خاموش که را سیستم : 

_ بری بعد و بزنی هم رو اون کاش مونده، هم دیگه ینامه یه ! 

گفت و برد باال را دستش دو هر : 



_  وقت اول شنبه. کردم خاموش هم رو سیستم. تونمنمی دیگه

زنمشمی . 

آمد کوتاه باربد : 

_ خبخیلی ! 

 روی دادمی ترجیح شود؛ بلند جایش از که نداشت را این نای

بخوابد را ساعتی دو_یکی اشصندلی همان . 

گفت و کرد نگاهش لبخند با باربد : 

_ کشیدم کار ازت زیادی هفته این . 

داد را باربد جواب هایشلب یرفته باال یگوشه با : 

_  حقوق با مرخصی بهم رو بعدی یهفته جاش به. نداره اشکالی

کنیمی جبران و دیمی ! 

گفت رحم بدون باربد : 

_ ترهشلوغ هم این از سرمون بعدی یهفته . 

کرد جدا صندلی روی از را اشتنه : 



_ گرده؟برنمی هومن مگه ! 

_ و رسهمی بار کلی جدید یهفته اما گردهبرمی ... 

گفت کالفگی با باربد صحبت میان : 

_  دیگه نیروی یه و بذارید کنار رو خساست! خدا رو تو بسه

. شدم خسته خیلی دیگه من. شهنمی هک اینطوری بگیرید؛

 به هفته تو زیاده؛ واقعاً کار حجم. اومده در هم امخانواده صدای

رسمنمی ایدیگه کارِ هیچ . 

 به که شد باعث هم همین و کردمی نگاهش حرفبی باربد

دهد ادامه اعتراضاتش : 

_  کار سرِ کردم باز چشم اینکه محضِ به روزش هر هفته، این

 خوابیدم نخورده، و خورده شام خونه، رسیدم تا هم اهشب بودم

 تو. بیدارشم خواب از موقع به بتونم صبح فردا فقط که

 از. کنممی کار دارم من که چیزیه نصفِ کاری ساعت قراردادمون

 امخانواده هم طرفی از و شدم خسته کار حجمِ از خودم طرفی

کننمی اعتراض دارن ! 

شکست را سکوتش باربد : 



_ کنممی کاریش یه. هست سمحوا . 

 این اما بود کرده اشخسته واقعاً کاری ساعت که بود درست

 از اشجدایی برای خواستمی داشت؛ دیگری منشأ اعتراضات

بچیند ایزمینهپیش شرکت . 

 داشته مورد این در توانستنمی اعتراضی و بود مناسب حقوقش

 بزند، فحر درموردش حق به توانستمی کهچیزی تنها. باشد

 را کردنش درست قول باربد که بود اشکاری زیاد ساعت و حجم

بود داده حاال همین ! 

 داشت،برمی را وسایلش و کیف کهدرحالی و شد بلند جایش از

کرد خداحافظی ! 

* 
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پرسید و گرفت مقابلش را لیوان بهروز : 

_ خبر؟ چه ! 

 کشید،می عمیقی نفسِ کهدرحالی و کاناپه پشتیِ به داد تکیه

 :گفت

_ بعد یهفته دو برای رو دستگاه تا صد   "OK" کردم. 

کرد نگاهش دقت به و نشست مقابلش بهروز . 



 به زودتر که بود هم همین برای و بگوید خواهدمی چه دانستمی

پرسید و آمد حرف : 

_ رسه؟نمی چرا باربد ! 

گفت و نوشید لیوانش محتوای از ایجرعه بهروز : 

_ برسه باید االنا دیگه . 

زدم زنگ بهش پیش ساعت یه . 

 کردن روشن با و گذاشت میز روی را اششده خالی لیوان

پرسید سیگارش : 

_ چطوره؟ شرکت اوضاع  

داد را بشنود داشت دوست که جوابی بهروز : 

_ خودشه جای سر چیزهمه ! 

پرسید فرادیب از : 

_ بود؟ بهش حواست باربد؟ منشی از خبر چه  

گفت کرد،می پر را لیوان دو هر کهدرحالی و شد بلند بهروز : 



_  خیلی رو گذشته یهفته تمام. شدی مشکوک بهش بیخودی

 زیادی تو و هشد آفریده ایدیگه کار واسه اما بودم زوم روش

گرفتیش باال دستِ ! 

کرد تغییر بهروز  صحبتِ موضوع زنگ صدای شدنِ بلند با : 

_ گمونم به اومد ! 

 را نگاهش بعدش و کرد دنبال شدمی کهجایی تا را بهروز حرکت

کرد نگاه اشرسیده نیمه به سیگار به و قبلی جای به برگرداند ! 

. پیچید بهروز یخانه فضای در باربد صدای بعد، یلحظه چند

دانستنمی را چرایش و بود شاکی لحنش . 

خودش بعد و رسید پذیرایی به باربد صدای اول : 

_  دست هم ایجمعه روز که نکرده راضیت خرحمالی هفته یک

 کارهات و نبودی خودت هفته یه! داری؟برنمی ما سر از

 ذارینمی خودت تعطیله، که هم روز یه بکشیم نفس ذاشتنمی

برسیم مونزندگی به . 

داد ادامه و هاراحتی از یکی روی نشست : 



_  جوری دختره کردم؛ تمومش ایدقیقه ده که بود بار اولین این

بوده تخت تو خروس با انگار که کردمی نگاهم ! 

داد ادامه و گرفت نفسی : 

_ زدین زنگ بار صد شب سر از که مرگتونه چه ببینم بفرمایین ! 

گفت و گذاشت مقابلش را بود هکرد پر برایش که لیوانی بهروز : 

_ گرفتی اشتباه نبودیم؛ ما زده زنگ بار صد که اونی ! 

داد جواب جانب به حق باربد : 

_ بیا؟ پاشو گرفته شاشش هومن که زدیمی زنگ نبودی تو  

داد اشحواله فحشی باربد و خندید بهروز . 

کرد صحبت به شروع دهد، خاتمه بحثشان به کهآن برای : 

_  یهفته دو تا سونو دستگاهِ تا صد قراره بستم؛ رو قرارداد

برسه دیگه . 

گفت مسخرگی با باربد : 

_ مبارکی و سالمتی به ! 



داد ادامه اشجمله به توجهبی : 

_ قبلی راه همون از بیارمشون؛ آذربایجان از خواممی ! 

 آن از یکی کردنِ آماده حال در رسیدمی نظر به که باربد

 و نشست هوشیار و صاف است، خودش به مختص هایجمله

 :پرسید

 !چی؟_

رسید اوجش به باربد لحن هیجانِ و کرد تکرار را اشجمله : 

 !جدی؟_

گفت بهروز : 

_ رقصهمی نزده که یکی این ! 

پرسید اش،جمله به توجهبی باربد : 

 !کولبرها؟_

زد بهم را هایشدست باربد و داد تکان تایید ینشانه به سری : 

 !عالیه_



ردک مداخله بهروز : 

_  سری همون. کردیم اشتباه هم سری همون! عالیه؟ رو چی چی

وگرنه کرد رحم خدا هم ... 

گفت صحبتش وسط باربد : 

_ زنیمی زر چقدر ! 

 آن یکی و گفتمی این یکی کرد؛ تالفی باربد و داد فحشی بهروز

 .یکی

گفت بلندی صدای با آمده، پیش  بحثِ از کالفه : 

_ . آدنمی پیش مشکلی هیچ کنیم، جمع رو حواسمون اگه

 دستش از زیادی کار هم سری این و شده گرددندون هم ضیائی

آدبرنمی ! 

گفت و کشید بهروز با کردن کلکل از دست باربد : 

_ جمعه حواسمون . 

گفت بود؛ خواسته را باربد بخاطرش که رسید جاییآن به : 



_  یلحظه تا. باشه قضیه این جریان در نباید هم نفر یک حتی

 موقعِ نشه؛ زده شرکت تو ازش حرفی هیچ مرز، به بار رسیدنِ

 از همیشه مثل انگار که کنیدمی وانمود طوری هم رسیدنش

 انبار؛به تو موننمی مدت یه رسیدن، وقتی. شده ترخیص گمرک

 به کنم؛می تاکید. زنیدنمی حرف رسیدنشون از کسیهیچ

کسیهیچ ! 

گفت و داد قرار مخاطب را باربد مستقیماً : 

_ کسههیچ گروهِ مشمولِ هم منشیت ! 

 

* * * * * * * 
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گفت و کرد نگاه آرمان متفکر صورتِ به : 

_ دارم فرصت دیگه روز دوازده فقط ! 

کردمی نگاهش حرفبی آرمان . 

داد ادامه : 

_  هیچی، که بدم انجام کاری تونستم اگه روز دوازده این تو

امآینده سرِ کنم ریسک خیلی باید که وگرنه ... 

بود سکوت واکنشش همچنان آرمان . 



 حاال، و بودند گذرانده قضیه این از زدن حرف به را دیشب تمام

 بَر در بهتری ینتیجه فکر، ود گذاشتن هم روی که بود امیدوار

باشد داشته . 

پرسید و شکست را اششده طوالنی سکوتِ باالخره آرمان : 

_  مدیکاب یدسته و دار به که مدارکی قبالِ در گینمی مگه

 دیگه پس گیری؟می رو استانبول یشعبه مدیریت بدی، قراره

ریسکی؟ چه ! 

 در و گرفت ضرب آرمان اتاق تحریر میز روی انگشتانش با

گفت جوابش : 

_  اما ندارم اعتماد بهشون خیلی گرچه نیست؛ مدیکاب از ترسم

 فرید حسابم طرف. چهارتاست دوتا دو حسابِ حسابشون،

ایستهمی پاش بزنه حرفی اگه هم برنا برناست؛ نیست؛ . 

گفت را بود گرفته هایشصحبت از که اینتیجه آرمان : 

_ ترسیمی که هاستپژوهان از پس ! 



 آرمان و داد تکان برادرش یجمله تأیید ینشانه به سری

 :پرسید

_ چیه؟ سرِ دقیقاً ترست ! 

 شمرده حساب، همین روی کردمی باز آرمان برای را قضیه باید

 :گفت

_  ازش بدم، مدیکاب به رو مدارک من اینکه محض به ببین،

 شدن مرتکب هاپژوهان که خالفی مدارک، اون. کننمی استفاده

 یاستفاده. کنهمی ثابت رو کردن وارد قاچاقی که هاییجنس و

 اثبات رو من بودنِ نفوذی پژوهان، علیه مدارک اون از مدیکاب

 شرکت اصلیِ اعضای فقط مدارک اون به که چرا کنه؛می

. بود اتفاقی کامالً اصلی، سند به من دسترسیِ و دارن دسترسی

 و هدف هاپژوهان که شهمی باعث سندها، این شدن مطرح حاال

 این به نحوی به من دوننمی که چرا بشن؛ متوجه رو من  هویتِ

 جایز دیگه شرکت اون تو موندنم پس. داشتم دسترسی مدارک

 چون بیام؛ بیرون خودم پای با دلیلی یه به باید قبلش و نیست

بیارن سرم بالیی چه نیست معلوم باشم، دستشون دمِ اگه ! 



بود شده مضطرب آرمان نگاه . 

برایش بگوید هم را قضیه قوت نقاط دکر سعی : 

_  مدارک خواممی. دارم قرار مدیکاب با دیگه روز ده تقریباً من

 از اومدن بیرون برای بخوام وقت ازشون و بدم بهشون رو

 موکول رو مدارک ونا از استفاده که خواممی ازشون شرکت؛

 مشکلی کار اینجای تا. باشم رفته شرکت از من که وقتی به کنن

 مشغول و ترکیه برای گیرممی بلیت من هم قبلش. آدنمی پیش

 هاپژوهان که زمانی درست و شممی اداری کارهای انجام به

 استانبول تو مدیریتم میز پشت من شن،می قضیه این درگیر

 !نشستم

پرسید طوالنی، مکثی از بعد آرمان : 

_ ترسونتت؟می داره چی پس ! 

گفت و گرفت نفسی : 

_  رو من دست که مدرکی دارم؛ الزم هم دیگه مدرک یه من

 به قدرت موضع از بتونم اشواسطه به که چیزی نذاره؛ خالی

 خوامنمی ترکیه؛ به کنم فرار خوامنمی من. کنم نگاه هاپژوهان



 تو امدیگه برگ یه باید. مشکوکی رفتار هر از بترسم روز هر

 ها،آدم این با شدم مواجه دلیلی هر به اگر که باشم داشته مشتم

 و درست خواممی من. باشم داشته کردنشون تهدید برای چیزی

 این تو شدن دیده از بترسم خوامنمی. کنم زندگی ترس بدون

. کنمنمی پیدا بده، بهم رو قدرت این بتونه که چیزی اما صنف؛

 به هفته دو_یکی این تو که دونممی بعید و ندارم زیادی وقت

برسم چیزی . 

یدپرس آرمان : 

_  دست فعالً بخوای مدیکاب از تونینمی بمونی؟ بیشتر تونینمی

دارن؟ نگه  

گفت. نبود شدنی : 

_  زودتر که آرنمی فشار بهم دارن مدیکاب طرف از اینکه هم

 برای شرکت اون تو موندنم بیشتر اینکه هم کنم؛ تموم رو کار

 کردم، تعریف برات که جریانی از بعد. بزرگیه ریسک هم خودم

 با نباید شدن؛ مشکوک بهم هم همینطوریش کنممی حس

رفتارهام روی بشن دقیق که بدم زمان بهشون موندنم بیشتر . 



_ شدن؟ مشکوک بهت که مطمئنی ! 

گفت حال این با نبود، که مطمئن : 

_ کنم سرهیک رو کار باید احتماالت؛ به کنم اکتفا تونمنمی . 
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 میز روی را سبد شد؛ داخل میوه سبد با مهین و شد باز در

گفت و گذاشت تحریر : 

_ صبح؟ از تا دو شما گینمی چی ! 

داد را مادرش جواب آرمان و کرد جدا خوشه از انگور ایدانه : 



_  که امروز گفتم و مرمی شب فرداپس. نیست مهمی موضوع

بزنیم حرف ست،خونه آذین و تعطیله . 

شد دقیق برایش، میوه کردن جدا حالِ در مهین : 

_ زود؟ قدراین چرا پس شب؟ فرداپس ! 

انداخت تخت روی را خودش آرمان : 

_ شده شروع جدید ترم. نیست هم زود همچین ! 

گرفت که بود آرمان رفتنِ از دلش . 

 و رفتمی آرمان نکرد؛ گوش مهین و آرمان یمکالمه یادامه به

بیندشنمی ماهی دو_یکی تا حداقل بود مطمئن . 

 بازی را بود داشته نگه انگشتانش میان هنوز که انگوری یدانه

شنید و داد : 

_ فکر؟ تو رفتی چرا  

بود نشده مهین رفتنِ متوجهِ. کرد جمع را حواسش . 

پرسید آرمان و آرمان به داد را نگاهش : 



_ شده؟ عوض اهاتب رفتارشون  

گفت و کرد فکری : 

_ نه ارتباطم، در باهاش بیشتر که کوچیکه برادر . 

_ چی؟ ترهبزرگ ! 

 برای توضیحی هیچ کرد؛ تصور پلکش پشت را پژوهان هومنِ

 ندیده خیلی مدت این در. نداشت آدم این به احساسش توصیف

 هم اگر اما کند تحلیل و تجزیه را رفتارهایش بخواهد که بودش

کردنمی فرقی وضعیت دش،دیمی . 

 :گفت

_  عجیبه؛ آدم این. آرمان بگم تونمنمی هیچی درموردش

 عین در و ترسممی آدم این از. ترسونهمی رو من که قدریاون

 حس یه تحسینم، و ترس کنارِ در. کنممی هم تحسینش حال

دارم هم غریب  ! 

 به را بود کرده  نزدیک دهانش به  زدن گاز برای که سیبی آرمان

پرسید و برگرداند دستیپیش : 



_ حسی؟ چه ! 

 ایکلمه کرد؛ رو و زیر را واژگانش یخزانه کردنش، عنوان برای

داد توضیحش پس حسش، بیان برای نداشت : 

_  حاال آدم، این با کارم کنممی حس اما چرا، دقیقاً دونمنمی

 برای و بیافتم گیرش قراره کنممی حس. شهنمی تموم حاالها

 خدا که مدرکی یه خوام؛می دیگه لعنتیِ مدرکِ یه که همینه

 و شه راحت خیالم تا کنم پیدا دست بهش باید چطور دونهمی

بگیره آروم دلم . 

 باشد کردن فکر حال در که رسیدمی نظر به کرد؛ نگاهش آرمان

گفت نهایتاً و : 

_ نیستی؟ ایدیگه کارِ هیچ جریان در ! 

گفت ناامیدی با : 

_  قدریاون یا ولی کنن؛می خالف خیلی کتشر اون تو چرا؛

 اثباتش شهنمی هم یا کرد، استفاده ازش بشه که نیست بزرگ

 .کرد



بود ناامید آرمان نگاه : 

_ آذین نگرانتم ! 

 از بیشتر اما بود که نگران کرد؛ نگاه کوچکش برادر به متقابالً

 نکرده خطر حد این تا کرد؛می کاری یک باید. بود کالفه نگرانی،

 داشت؛ وجود راهی یک. کند زندگی ترس با آخرش که دبو

کردمی پیدایش باید فقط! داشت وجود دیگری راه همیشه ! 

 بگذارد؛ کنار را افکارش شده که هم ساعت چند برای کرد سعی

 مانده باقی هایساعت خواستمی دلش و رفتمی داشت آرمان

بگذراند کوچکش برادر با را . 

 از داشت ترس. دلتنگی سح جوریک داشت؛ عجیبی حس

 چیزی هر به وقتی نبود خودش دست. بودند نیافتاده که اتفاقاتی

 ستباری آخرین این کردمی حس. کردمی نگاه دلتنگی فیلترِ از

 از و نشسته برادرش به نزدیک قدراین آرمان، اتاقِ در که

 دلتنگی آورِعذاب و مسخره حسِ این. زندمی حرف هایشترس

ستخوانمی را . 

_ کنی؟می نگاه اینطوری چرا ! 



گفت و گرفت آرمان صورت از را نگاهش زد؛ پلک : 

_ ببینیم فیلم کاش . 

کرد استقبال آرمان : 

_ سریال جدید فصل  The 100 اومده. 

 کشید دراز و داد تکان آرمان پیشنهاد قبولِ ینشانه به سری

زمین روی . 

 شته و بیست خواستمی اش؛زندگی برای کردمی کاری یک

 نبود؛ کم روز دوازده. ترس با نه کند شروع اطمینان با را سالگی

 که ایایده آینده؛ روزِ دوازده برای داشت ایایده نگار که حتماً

کند نگاه آرمان رخنیم به دلتنگی با این از تربیش نگذارد . 

 

 

* * * * * * * 
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 آتش سیگاری. کرد خاموش و متوقف اِال یخانه مقابل را ماشین

کشید باال ساختمان از را نگاهش و زد . 



 دریافت "دارم پرواز فردا" مضمون با را اِال پیام قبل، ساعت دو

 حرف هیچ بدون رود،می فردا بود گفته همین؛. بود کرده

 !دیگری

 اِال یخانه روشن یپنجره به و فرستاد بیرون را سیگارش دود

 برای باشد داشته تصمیمی کهآن بدون اینجا بود آمده. کرد نگاه

کار این . 

. کرد روشن را بعدی و خاموش را اشرسیده فیلتر به سیگارِ

 زنی خانه آن در که انستدمی پنجره؛ به داد مجدداً را نگاهش

 را درخواستی هیچ پیامش که بود درست. کشدمی را انتظارش

 یک  شناختنِ برای نبود کمی زمان سال، یک اما دادنمی انتقال

 .زن

 خاموشش رسید، که نیمه به نکشید؛ انتها تا را سیگارش باراین

 .کرد

 بار کی توانستمی رود؛ باال دیگر بار یک را هاپله توانستمی

 دیگر بار یک شدمی. شود یکی بود، منتظرش که زنی با دیگر



 اما توانستمی کند؛ تماشا اِال هایلب میانِ را سیگار شدن دود

بود ماشین کردن روشن داد، انجام که کاری ! 

 ساختمان آن مقابل از همیشه برای و پنجره از گرفت را نگاهش

 یشماره راه یمیانه و گرفت پیش در را اشخانه مسیرِ و گذشت

شنید را برادرش صدای بعد، یلحظه چند و گرفت را باربد : 

 !چیه؟_

پرسید داد؛می بدش حال از خبر همچنان باربد صدای : 

_ نداری؟ شدن خوب قصد ! 

کرد ایسرفه باربد : 

_  بیرون؛ بکشه ما از نداره قصد مریضی اما دارم رو قصدش من

المروت زده تأخیری ! 

گفت باربد و خندید : 

_ بپرسی رو حالم زدی زنگ که نگو ! 

گفت را حقیقت : 

_ خواممی گل دارم؛ ایدیگه کار. نه ! 



شد متعجب باربد، دارِخش و خط صدای : 

 گل؟_

کرد تکرار : 

 !گل_

پرسید باربد : 

_  چی واسه. اونه کارمون صنعتی نزدی؟ زنگ بهروز به چرا

حاال؟ خوایمی ! 

گفت که بود اربدب گوییِ وپرتچرت از جلوگیری برای : 

_ طبیعی گل! گل اون نه ! 

بود گرفته اشبازی باربد : 

_ یعنی؟ نسترن و الله و سوسن ! 

گفت و نداشت را باربد بعدی هایبازیمسخره یحوصله و حال : 

_  بره دیگه ساعت دو-یکی نهایتاً میخوام. خواممی گل سبد یه

اِال آدرس به . 



_ کنیم؟ صداش شدادازن بعد به این از باید باشه؛ خیر ! 

گفت شمرده اما کالفه : 

_ اال دست به برسه امشب همین گل سبد یه . 

 پیش در را خانه به مسیرش یادامه و کرد قطع را تماس بعد، و

 .گرفت

 نظرصرف شام از. گرفت دوش. بود اشخانه در بعد ساعت نیم

 یصفحه به و نشست کاناپه روی دست به لیوان وقتی و کرد

خورد زنگ تلفنش شد، خیره نتلویزیو خاموش . 

 شب از موقع این که بود هامدت ست؛کسی چه دانستمی ندیده

 در که شدمی هامدت هم او که فریبا مگر گرفت،نمی تماس کسی

اِال ماندمی فقط کرد،می حذف که را مادرش. بردمی سر به قهر ! 

 تماس اِال شد؛ تبدیل واقعیت به حدسش کرد، پیدا که را گوشی

بود رفتهگ . 

 در اِال صدای و داد پاسخ را بود شدن قطع شرف در که تماسی

شد پخش گوشی : 



 !سالم_

نشست قبلی جای همان و برگشت و داد را جوابش . 

هم خودش جانب از. بود برقرار سکوت خط طرفِآن .  

 برداشت؛ را لیوانش جایش، به و اسپیکر روی گذاشت را گوشی

شنید و نوشید ایجرعه : 

_ فرستادی گل برام که باره اولین هستن؛ قشنگی یهاگل . 

کرد اضافه اِال و نگفت چیزی : 

_ بار آخرین البته و . 

 نگاه اششده خالی لیوان انتهای به فقط نگفت؛ چیزی هم باز

 در اِال صدای و بطری، برداشتن برای شد بلند بعدش کرد؛

شد پخش اشخانه : 

_ ببینمت داشتم دوست ! 

 بودن رسا برای که صدایی با فاصله، همان زا و کرد پر را لیوانش

پرسید بود، کرده بلندش : 

_ داری؟ بلیت کی برای  



را اشجمله بعد و شنید را اِال بلندِ نفس صدای اول : 

_ پروازه " ۷:۳۰" ساعت . 

گفت نهایتاً و نشست و برگشت : 

_ بینمتمی رفتن از قبل . 

_ رو؟ شب آیمی ! 

 چیزی موقع همان و دبو اشخانه مقابل پیش ساعتی رفت؛نمی

 فاصله این از و حاال. بود نکرده اشراضی هاپله از رفتن باال برای

کار این برای شود قانع بود محال که . 

 :گفت

_ دنبالت آممی بگیر؛ تماس کنی، حرکت خواستی وقت هر فردا . 

تلخ و بود تأخیر با گفت، اِال که ای" باشه " . 

* * * * * * * * * * * 
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مانیتور یصفحه به ماند خیره کالفگی با و فرستاد را هاایمیل . 

 هنوز و بود گذشته اشمانده باقی روزِ دوازده از هفته یک

ببرد پیش از کاری دبو نتوانسته . 

 در رسماً و هند بودند رفته شهرزاد با هم فلور و بود رفته آرمان

بود مانده تنها روزهایش، ترینبحرانی . 



 باربد از جدید؛ اطالعاتِ کردن پیدا به نداشت امیدی هیچ دیگر

 آسه و رفته آسه مدت، این تمام و پرسیدنمی سوال مستقیماً هم

 برنامه شرکت از شدنش جدا برای بود نتوانسته حتی. بود آمده

 از مختلف هایبهانه با غیرمستقیم که باری چند جز بچیند؛

 اعتراض فرصت دیگر بود، کرده نارضایتی ابراز اشکاری شرایط

 بیماری در را گذشته یهفته هم باربد که چرا بود؛ نشده فراهم

 شرکت در که هم هاییوقت شد؛نمی پیداش خیلی و برده سر به

پلکید برش و دور شدنمی و بود حوصلهبی داشت، حضور . 

 لحظه چند برای را هایشپلک و اشصندلی گاهِتکیه به داد تکیه

 بعید که روزی پنج بود؛ مانده دیگر روز پنج فقط. بست

باشد داشته بر در اتفاقی دانستمی . 

 هم از را هایشپلک میز، روی تلفنِ زنگِ صدای شدن بلند با

 با و برداشت شماره  به کردن نگاه بدون را گوشی. ادد فاصله

 و گوشش به چسباند را گوشی تماس، اتصالِ یدکمه فشردن

 :شنید

_ فرادیب خانم ! 



 از مرددی ی" بله " و نشست صاف صدا،  صاحبِ شناختن با

کرد درز بیرون به هایشلب میانِ . 

_ من اتاق بیارین تشریف لطفاً . 

بود شده قطع تماس ،بجنبد خودش به خواست تا . 

 از روزها؛ این از بود متنفر. کرد قراریبی به شروع قلبش

آمدبرنمی دستش از کاری که روزهایی ! 

. کرد ترک مدیریت اتاقِ مقصدِ به را اتاقش و شد بلند جایش از

 شود؛ رو در رو بزرگ پژوهانِ با که بود نیامده پیش مدت این در

کردمی خیر هب ختمِ را مالقات این باید خدا . 

 اتاق رویشذوبه که طویلی و عریض راهروی از گذشتن هنگام

 فقط مالی؛ امور تابلوی روی ماند جا نگاهش داشت، قرار پژوهان

 بهروز اتاق در که بزرگی گاوصندوق به ثانیه چند برای اگر

 مشکالتش تمام کرد،می پیدا دسترسی داشت، وجود پژوهان

شدمی حل . 

داد اطالع نظری به را ورودش . 



 سه_دو های خوابیبی به گشتبرمی علتش و کردمی درد سرش

اخیرش شب . 

 بود همین برای و کند رفتار همیشه مثل کرد سعی ورود از قبل

 پژوهان مقابل وقتی و زد لبخند شد؛ وارد محکم هاییقدم با که

پرسید نگار همیشگیِ لحن همان با گرفت، قرار : 

_ بنده؟ با داشتین امری ! 

 اتاقش هوای. انگشتانش میان سیگار روی خورد سر نگاهش

 اکسیژن، جای به شدیمی ناچار که قدریآن بود؛ آلوده زیادی

کنی تنفس نیکوتین ! 

کرد پا آن و پا این . 

 گرفتنِ جا فرآیندِ. کردمی نگاهش حرفبی همچنان پژوهان

 کم دودِ نهایتاً و خاکستر، تکاندن زدن،پک ها،لب بین سیگار

شنید و کرد تماشا را فرستاد بیرون که حجمی : 

_ بنشینید بفرمایید . 



 مقابل در هم اشطوریهمین کرد؛ حفظ را تمرکزش سختی به

 کهوقتی به برسد چه بود؛ سخت حواسش کردن جمع مرد این

باشد شده عجین جانش با هم شک . 

 کند، تغییر دادنمی اجازه که لحنی با و انداخت پا روی پا نشست؛

 :گفت

_ خدمتم در ! 

 و کرد خم جلو به را اشتنه کرد؛ خاموش را سیگارش پژوهان

 :پرسید

_ گرفته هم صداتون رسین؛می نظر به حالبی .  

گفت دروغ به و کند صاف را صدایش کرد سعی : 

_ خورممی سرما دارم کنممی فکر ! 

گفت وقتی کردمی نگاهش شده ریز هاییچشم با پژوهان : 

_ دیگه کنیدنمی رعایت ! 

کرد؟نمی رعایت را چیزی چه نشد؛ متوجه را منظورش ! 

_ گرفتین باربد از حتماً ! 



 بود؛ شده متوجه را نکردن رعایت معنی حاال نشست؛ هوشیار

باربد بیماری به بود داده ربط را حرفش پژوهان که حاال . 

داد جواب و کرد ریز را نگاهش پژوهان، از تقلید به : 

_ کنیدنمی رعایت مه شما مشخصه که اینطور . 

آوردش حرف به مجدداً پژوهان، سوالی نگاه : 

_ منظورمه دیگران شخصی حریم رعایت ! 

گفت تنها خیالی،بی با پژوهان : 

 !بله_

 کرد سعی! فهمیده موردش در را چیزی مرد، این که بود مطمئن

شنید و نکند فکر حاال موضوع این به : 

_ زدم صداتون همین برای و دارم سردرد . 

 سرش که نبود هاییوقت به شبیه ابداً اما، دارد سردرد بود هگفت

صدایش حتی نه و حالتش، نه نگاهش، نه کرد؛می درد ! 

* * * * * * * * 

 



Lamei-copy, [24.08.19 12:44] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#154 

 

 

 بدخوب#

# المعیشقایق  

چهارم و نود فصل  

 

 

 

 

 

 



 بود وقت خیلی. کرد نگاه شالش از زده بیرون یتیره موهای به

 موهای انبوه و رنگ بد یخیِ هایچشم آن از خبری دیگر که

 تیره؛ ایقهوه نه، که سیاه بودند؛ سیاه چشمانش. نبود روشنش

 فاکتور اگر را حالتشخوش چشمان. همینطور هم موهایش

 در که هاییزن برابر در نه حداقل نبود؛ زیبا اشچهره گرفتی،می

داشت اشزندگی . 

 هاییچهره دست آن از کل در کند؛ نگاهش ارفاق با کرد سعی

 هاییآن از چشمانش اما شوی صورتش جذابیت درگیر که نبود

 داشتندبرنمی سرت از دست دادی،می فرصت بهشان اگر که بود

بودند رازآلود که بس . 

 کهآن از قبل و چرخاند صورتش رد چندم بارِ برای را نگاهش

 همان در و آمد سمتش به و شد بلند باربد منشی بگوید، چیزی

پرسید حال : 

_ کنه؟می درد کی از ! 



 سرش از دست وحشتناک، درد آن که شدمی وقتی چند

 به را سرش که بود باربد منشی بودنِ ترراحت برای! بود برداشته

داد جواب و برد عقب : 

_ صبح از ! 

بود سرش پشت نداشت؛ را گربهبچه صویرت دیگر . 

 با شاندمایی تفاوت از نشستند، اشپیشانی روی که انگشتانش

بودند زدهیخ نه، که سرد انگشتانش. کرد اخم که بود پوستش ! 

 کرد فکر ایگربهبچه به و بست را هایشپلک فقط نگفت؛ چیزی

 با و دندبو مهارت با هم هنوز اما انگشتانش بود؛ شده حرفکم که

 آرامش اما نداشت وجود شدن کم برای دردی حقیقتاً کهاین

دادندمی . 

 زد،نمی حرف اگر. بود دلپذیر ابروها، امتداد در انگشتانش حرکت

 رفتن خواب برای و بردمی خوابش دختر این دستانِ زیر شکبی

بودش نخواسته ! 

پرسید و کشید عمیقی و آرام نفس : 



_ ذروندید؟گ رو ماساژ هایدوره کی  

شد داده فوراً جوابش : 

_ پیش سال دوازده_ده ! 

پرسید را بعد سوال : 

_ بلدین؟ ایدیگه کار چه ماساژ جز به  

 یکلمه اولش شدند؛ کند وضوح به گربهبچه انگشتان حرکت

پرسید بادقت بندش،پشت اما گفت نامفهومی : 

_ چیه؟ منظورتون ! 

گفت آرامی به : 

_  باشین داشته ایدیگه مهارت شاید گفتم! بود واضح که سوالم

باشم نکرده کشفش اتفاقی من که . 

بود سکوت باراین جوابش . 

بودند شده نظمبی باربد منشی انگشتان حرکات ! 



 تا فشرد زمین روی را پاهایش از یکی. کرد بلند ناگهانی را سرش

 گربه،بچه انگشتان برگشت، وقتی و باشد چرخانده را صندلی

بودند هماند هوا روی حرکتبی . 

 مقابلش شد،نمی هم قدم نیم که ایفاصله با و شد بلند جایش از

 گرفت؛ را دستانش از یکی و آورد باال را دستش. ایستاد

 و فشرد مشتش میان را انگشتانش. بودند یخ هنوز انگشتانش

 مقابلش یشده ماسکه صورت پیشانیِ روی تا را آزادش دست

گفت و اششانیپی روی گذاشت را انگشتش چهار برد؛ : 

_  عالمت کنمنمی فکر. داغه پیشونیتون و زدهیخ دستاتون

باشه خوبی ! 

 را سوالش جواب داشت انتظار آمد؛ در گربهبچه صدای باالخره

گفت وقتی بود روشن مانیتورِ روی نگاهش اما دهد : 

_  این پشت اگر هم من. اینجا از دارین خوبی دید یزاویه چه

 هایلحظه کردن چک برای نبودم لمیبی نشستم،می سیستم

بقیه خصوصی . 



 بود صبربی که چیزی داشت؛ خودش همراه چیزی دختر این

 نبود ایویژگی بودنش بینیپیش قابل غیر کردنش؛ کشف برای

بگذرد کنارش از ساده بخواهد که . 

 بودنش؟ ناخوانا یا بودن دستی دم کرد؛می باور باید را کدامش

 دختران نظرش از و بخواند را دختر این توانستنمی بود؛ درست

 عجیب ینکته و نداشتند شدن خوانده برای چیزی دستی، دم

ناخوانا اما داشت هاییکلمه دختر این کهاین بود؛ همین ماجرا ! 

شنید و کرد رها را دستش : 

_  امر اگر باشن؛ امروزی سردرد مثل سردردهاتون تمام امیدوارم

شممی صمرخ ندارید، بنده با ایدیگه ! 

بود ناباور نگاهش کرد؛ نگاه شدنش دور به . 

 پیچید،می اتاق در هایشقدم آهنگ بد صدای هنوز که زمانی تا

 قطع محض به اما برنداشت بود رفته که مسیری از را نگاهش

 سیو نام برای و کشید بیرون کشو از را اشگوشی صدا، شدن

یشده  R کن شروع امشب همین از" فرستاد پیام " . 

 



* * * * * * * 
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 بلندتر را هایشقدم و گذاشت هایشگوش در را هاهندزفری

 .برداشت

 برای تصمیمی اما بود زده بیرون شرکت از که شدمی ساعتی نیم

نداشت خانه به رفتن . 

! هاجمله آن با بود کرده جنگ اعالن رسماً بزرگ، پژوهان

 در انگشتانش و کردمی زیاد ضربان قلبش افتاد،می که یادشان

زدندمی یخ پیش از بیش مهر، اول هایشب ترینگرم . 

 متصمی و دانستمی اش؛درباره دانستمی چیزی بزرگ پژوهانِ

ببرد پیش خواهدمی دلش که طورآن را بازی داشت . 

 خودش توانستمی وقتآن مدیکاب، به بود نداده قولی کاش

 موقع،آن بود مطمئن و کند استفاده پژوهان علیه را مدارک

بود ضعف جز چیزی پژوهان، هومن برابر در موضعش . 

 رو،مت با جز را اخیر مدت تمام. مترو در شدن سوار به داد رضایت

 آورد؛می در بازی پلیس مدام هم آن در بود؛ نکرده آمدورفت

 خاطر به را هاچهره کرد؛می عوض ایستگاه شد؛می سوار و پیاده



 خسته کوچکِ جاسوسِ یک رسید،می خانه به وقتی و سپردمی

 .بود

 نه اما داد گوش هایشآهنگ به ساختمانشان، به رسیدن تا

 دیگر. نداشتند حالش بهبود در ریتأثی زدن، قدم نه و هاآهنگ

 حالِ برابرِ در کردند،می خوب را حالش ترهاقدیم که چیزهایی

 روزها این توانستمی که چیزی تنها نبودند؛ کارآمد حاالیش

 پیدا به امیدی دیگر که بود دومی مدرک کند، خوب را حالش

نداشت کردنش . 

 نادر، حال پرسیدنِ برای اما کرد پرسیاحوال مهین با کوتاه

 همیشه از که هاییلب و کرد مرتب را ظاهرش نگذشت؛ سرسری

 فرو دهانش داخل به باری چند و عادت سر از را بودند تررنگبی

 پذیرایی به قدم شد، مطمئن شاناضافی طعم نبود از وقتی و برد

 و نادر همیشگیِ جایِ سمت به چرخاند را نگاهش و گذاشت

سالم " گفت کوتاه  ". 



. کرد سکوت بعدش و داد را جوابش چرخید؛ سمتش به نادر نگاه

 بود کرده عادت کرد؛نمی پیله زمانشان و وآمدهارفت روی دیگر

 !انگار

 همان و کرد نگاه نادر نداشتنیِدوست ویلچرِ به هاثانیه و ایستاد

رسید چای سینیِ با مهین لحظه، . 

 هدفبی رسیدینم نظر به که نگاهی بود؛ رویش متقابالً نادر نگاه

 که بود هامدت و داشت سوال که نگاهی باشد؛ کاریبی سرِ از و

رسیدمی نظر به توضیح منتظر . 

نیاورد تاب را هانگاه کردن بدل و رد آن از بیش . 

 را هایشلب پرسید؛ روزش از مهین و برداشت فنجانی و نشست

 از بافیدروغ به کرد شروع و کرد تر فنجانش گرم محتوای با

 نه کرد؛ تعریف را بیافتد اتفاق خواستمی دلش که چهآن. روزش

 و نادر نگاه زیر از هم بعدش. بود افتاده اتفاق حقیقتاً که چهآن

برد پناه اتاقش به و شد متواری آمده پیش سنگینِ جوِ . 

 که مدارکی تمام بعدش، و خواهدنمی شام که داد اطالع مهین به

 بیرون اشکتابخانه هایکتاب پشت از را بود کرده جمع مدت این



. کردن فکر و بررسی به نشست و اتاق کف شانریخت کشید؛

 درپی،پی شب چند آن در بار هزارمین برای را ارقام و آمار تمام

 مقابلش یگرفته پرینت هایبرگه به بارها و بارها گذراند؛ نظر از

آمددرنمی شانداخل از چیزی هیچ شد؛ خیره . 

 آن. بود فایدهبی... باره ده باره، سه کرد؛ کتاب و حساب دوباره

یافتنمی هابرگه میان را گشتمی دنبالش که چیزی ! 

 برای روز چهار داشت؛ زمان دیگر روز چهار فقط روز؛ چهار

 ترین آورخنده قطعاً پژوهان، هومن مثل کسی دادنِ شکست

بود سال جوکِ . 

 که شدنمی باورش د؛ش بلند سرش از دود کرد، نگاه که ساعت به

باشد نشسته هابرگه آن پای هاساعت . 

 اولین برای و کشید بیرون را سیگار پاکت اش؛کوله سراغ رفت

 مارکی کرد؛می انتخاب دیگری مارک کاش ای که کرد آرزو بار

نیاندازتش بزرگ پژوهانِ یاد به که . 

 

* * * * * * * 
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شنید بپرسد، چیزی کهآن از قبل و گرفت را بهروز یشماره : 

_ شد حل نباش؛ نگران . 



اتاق در زدن قدم به کرد شروع : 

_ شد؟ حل چطور ! 

داد جواب صدایش تونِ آوردنِ پایین با بهروز : 

_  و دادن هم پولی یه دادن، نشون رو کردم درست که مدارکی

 تهران رسنمی دیگه ساعت دو تا نباش؛ نگران. شده رد ماشین

انبار رنمی راست یک و . 

 قبل سریِ راحتیِ به کارشان باراین نباشد؛ نگران توانستنمی

بود نرفته پیش . 

 :پرسید

_ شرکت؟ آیمی کی ! 

بود معترض بهروز لحن : 

_  که دممی قول من. بخواب ساعتی چند! رو خودت کردی هالک

 پیش مشکلی هیچ و انباره تو دیگه  ساعتِ چند تا هاجنس

آدنمی ! 



 خیره دیواری ساعت به و کرد قطع را تماس. کشید عمیقی نفس

 این روی را ساعت کوچک یعقربه بار چهار. بود صبح پنج شد؛

 فقط این و باشد خوابیده شانمابین کهآن بدون بود دیده عدد

خوابیبی ساعت شش و سی داشت؛ معنی یک ! 

 حاال همین تا بودند، رسیده مرز به هادستگاه که پیش روز دو از

 پیش مشکل جور هزار داشتند، فاصله تهران با ساعت دو که

 به انبار به رسیدنشان درمورد بهروز حرف بود امیدوار و بود آمده

شود تبدیل واقعیت . 

 اب نقطه، باالترین به رسیدنش تا و کرد نگاه شمارثانیه یربهعق به

 گرچه خواب؛ برای نبود خوبی زمان. کرد دنبالش خاصی وسواس

آمدنمی چشمانش به وضعیت این در هم خواب . 

 انتظار و فکر در باز هم را بعدش و بگیرد دوش داد ترجیح

 .گذراند

 تماس داد، انجام که کاری اولین کرد، رد را شش که ساعت

 جواب نرسیده، دوم به اول بوق که باربدی بود؛ باربد با گرفتن

پرسید و داد : 



 !جونم؟_

 وقتی که دانستمی بود؛ نگرفته تماس باربد با خاصی سوال برای

 انجام نحو بهترین به کار آن بسپارد، باربد و بهروز به را کاری

 از گذشتن وجود با. نبود نفر دو این بابت اشنگرانی و شودمی

 دقیقاً را اشنگرانی باید که دانستنمی هم آمده پیش هایچالش

بود نگران هم زیادی بود؛ نگران فقط دهد؛ نسبت چیزی چه به . 

 چه باید دانستمی که انگار شکست، را سکوت باربد صدای

دادن توضیح به کرد شروع که دهد توضیح را چیزی : 

_  زنگ. تهران رسنمی کانتینرها صبح هشت. هماهنگم بهروز با

 نگران. بشه تخلیه بارها زودتر که کنن اضافه نیرو گفتم و زدم

 کار پیِ رنمی همه و بستم رو انبار نه ساعت تا نباش؛ چیزی

 .خودشون

گفت فقط نداشت؛ جوابی : 

_ شرکت رممی من .  

آمد در باربد صدای : 



_  بخواب؛ بگیر کار؟چی شرکت بری خوایمی سحری کله

 باری اولین. بیا رسیممی هم بهروز و من که ده حوشوحول

کنیممی رو کار این داریم که نیست . 

کرد اضافه باربد و نگفت چیزی : 

_  خوابیدن ساعت چند شرکت؛ نرو موقع این خودیبی

 یکم هم اتافتاده کار از مغزِ شهمی باعث هیچ، که کُشتتنمی

کنه استراحت . 

گفت باربد به اما بود نگفته بهروز به : 

_  اما نبوده بهش حواسمون ما که جایی یه لنگه؛می کار جای یه

کجاست فهممنمی کنم،می فکر چقدر هر . 

گفت کالفه باربد : 

_  گممی بهت دارم! کنی؟می رفتار ماه به پا هایزن مثل چرا

 بشین بَست برو پاشو کنهمی آرومت اگه اصالً. نگرانی خودیبی

 که نخواب قدراون. نخوابیدی زهرو دو که چه من به. شرکت تو

 !بمیری



 لباس برای و کرد قطع باربد هایگویییاوه میان را تماس

 ورود جریاناتِ ها،دکمه بستنِ حینِ و رفت اتاقش به پوشیدن

 نامطمئن را قدمی هیچ کرد؛ مرور را سونوگرافی هایِدستگاه

 فقط بودند؛ گذاشته سر پشت را هاچالش تمام و بود برنداشته

شودنمی راحت خیالش چرا باراین دانستنمی ! 

 

* * * * * * * 
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 دیگر کرد؛ رو و زیر را سیستم هایفایل هزارم بار برای

 ایمرده است، ریختن اشک حال در برایش که قبری دانستیم

 جز کاری هیچ بود، مانده باقی برایش که روزی دو در اما ندارد

آمدبرنمی ازش یکی این . 

 روز چند در. بودند رفته در دستش از وقایعشان و روزها کنترل

 خوب تازه حالش بیاورد؛ گیر تنها را باربد بود نتوانسته گذشته،

 وارد درگیر آمد،می شرکت به وقت تمام که وقتی از اما دبو شده

 را قراردادش بزرگ پژوهانِ که بود جدیدی هایدستگاه کردنِ

 امیدش کورسوی آخرین قرارداد این بود؛ بسته پیش وقت چند

 را بخورد دردش به که چیزی بتواند یکی این از بود امیدوار بود؛



 در هم روسیه بود؛ روسیه قراردادشان طرف اما بکشد بیرون

 که چرا کرد؛می ناامیدش قضیه همین و نبود هاتحریم لیست

 را بگذارد دهانش در راحتی به توانستمی که ایلقمه پژوهان

چرخاندنمی سرش دور . 

 بارِ همین درگیرِ دادمی احتمال و بود نیامده صبح از نبود؛ باربد

باشد جدید . 

 برای فعالً بود گفته هم باربد که خصوصاً نداشت؛ بخصوصی کارِ

 دارد؛ نگه دست جدید، هایدستگاه فروش فراخوانِ گذاشتنِ

 برای بعد تا شود ثابت بازار، قیمتِ نوسانات خواهدمی بود گفته

کنند گذاریقیمت هادستگاه . 

 یکله و سر که بود شرکت قدیمیِ هایایمیل کردن چک حالِ در

 که دارد نگهش دنکر صحبت برای خواستمی. شد پیدا باربد

 به که قرمز و ایسورمه فرمِ سلبا در پوشیده مردی بندشپشت

شد وارد باشد، خدماتی هایشرکت کارگرِ رسیدمی نظر . 

شنید را باربد یجمله : 

_ بعدازظهر بذارش کن، جاجابه رو اصفهان فردای قرارِ ساعت . 



 را گوشی همزمان و کرد نگاه مرد پیشانیِ روی عرق هایدانه به

 .برداشت

 هم لحنش زد، صدایش که مرد و بود عصبانی باربد صورت

شد عصبانی : 

_  من دنبال شدی پا! اسماعیلی آقای کردی سرویس رو من دهن

چی؟ که اینجا تا افتادی راه  

 اصفهان، شرکت منشی که چرا نشنید، را اشبعدی هایجمله

 یایدب شرکت ینماینده بود قرار که ساعتی. داد را تماسش جواب

 مرد و باربد کرد، قطع را تماس وقتی و داد تغییر را جلسه برای

بودند بحث حال در همچنان . 

 و اتاق چهارچوب در بود ایستاده مرد، و بود رفته اتاقش به باربد

کرد می گله : 

_  به حواسم گفتی من به شما گیریم؟می شرکت از چقدر ما مگه

 گفتی. روش مگذاشت رو حواسم چهارچشمی هم من باشه، بار

 کنی؟ می دبه داری حاال داری؛ رو هوام تهران رسیدیم وقتی

ساعت ایخرده و بیست تهران؟ تا داشتیم راه کم مگه ... 



 بسته در هایشصحبت وسط و رفته اتاق داخل مرد! نشنید دیگر

 کارگر از باید که کرد برداشت اینطور هایشجمله از. بود شده

 انعام جداگانه که هاییهمان از باشد؛ نقلوحمل هایشرکت

 دنبال که بود پیگیر قدریآن شانیکی این حتماً. خواستندمی

بود افتاده راه باربد ! 

 تلفنش که هاایمیل کردن رو و زیر سراغ برگردد خواستمی

 از که پیامی احتیاط با و برداشت کشو داخل از را گوشی. لرزید

 را شده فرستاده یامپ متن و کرد باز را بود رسیده فرید جانب

صفایی دفتر هفت؛ ساعت فردا،پس برای " خواند  " 

. باشند کرده خالی را دلش که انگار خورد؛ تکان دلش ته چیزی

 کرده تعیین خودش که تاریخی از بیشتر روز دو دانستمی

 با باید فردا،پس نه فردا همین که کردنمی را فکرش اما نمانده

شود روروبه اتفاقاتش و شده تعیین روزِ . 

 که عریضی لبخند با باراین کارگر، همان و شد باز باربد اتاق درِ

 فهمیدن نبود سخت. آمد بیرون اتاق از داشت، هایشلب روی

بود کرده اشراضی باربد که حتماً لبخندش؛ علت . 



 خواسته شد؛ بلند باربد صدای که کردمی نگاه رفتنش به داشت

 .بودش

شنید و اتاقش به رفت : 

_ رو؟ فردا یجلسه دادی ساعت تغییر  

پرسید باربد و داد تکان مثبت ینشانه به سری : 

_ چطوری؟ خودت ! 

 

 

* * * * * * * 
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شنید نکرده، روشنش و کشید بیرون جعبه از را سیگار خرینآ : 

_ رو خودت کردی خفه . 

کرد اضافه بهروز و داد بازی هایشلب روی را فیلتر : 

_ دیگه؟ هستی چی نگران ! 

پرسید بهروز، سوال به دادن جواب جای به : 

_ نیومد؟ چرا باربد ! 

کشید موهایش به دستی بهروز : 

_ االن آدمی ! 



 کهآن محض به و داشت نگه ثابت هایشلب میان را سیگار فیلتر

شد باز در کرد، روشن را فندک . 

 زد، سیگارش به که را اول پُک است؛ باربد دانستمی ندیده

گفت باال، سمت به هایشدست بردن با و آمد باربد : 

 !تموم_

پرسید بهروز را بود سرش در که سوالی : 

_ بودی؟ آورده خودت همراه بود کی ! 

گفت و کرد رها صندلی روی را خودش شد؛ جمع بدبار صورت : 

_  شرکت تا انبار از انعام چندرغاز واسه! سیریش یمردیکه

بود افتاده راه من دنبال . 

آمد حرف به : 

_ دیگه بستیمی رو دهنش همونجا ! 

گفت کالفه باربد : 

_ دیدمش شرکت دم دنبالم؛ افتاده راه دونستمنمی که من . 



یدپرس و موضوع این از گذشت : 

_ بودن؟ سالم هاکارتن ! 

گفت بعدش و کرد نگاهش ایثانیه چند باربد : 

_  بریشونلکه قدرت بشورن، لباس خوب قراره راحت؛ خیالت

باالست خیلی !! 

خندیدند نفرشان سه هر که بود باری اولین جریانات، این از بعد ! 

گفت بهروز کشید، ته که هایشانخنده : 

_  کارتن، تو بگیرن جا نکهای برای. شن باز باید فرصت سر

شدند خرد خیلی هادستگاه . 

داد جواب و تکاند را سیگارش خاکستر : 

_  فعالً. کنم اقدامی فروششون برای خوامنمی فعالً اش؛موقع به

بعد تا انبار تو بمونن ! 

گفت باربد و کرد تایید بهروز : 

_  فعالً قیمت، نوسانات بخاطر گفتم همه پیش هم من

نداریم شفرو و گذاریقیمت . 



کرد اضافه باربد و داد تکان سری : 

_ نگفتم درموردش چیزی هم جایی هیچ . 

 هم خودشان جمعِ در حتی باید ندهد؛ ادامه که کرد اشاره

کردندمی کنترل را شده بدل و رد هایصحبت . 

پرسید باربد به رو بهروز کرد، خاموش که را سیگارش : 

_ نشد؟ مشخص مراسم دقیقِ تاریخ  

شنید و دادش باربد صورتِ به گرفت، بهروز زا را نگاهش : 

_ بعدی یهفته آخر چرا؛ ! 

پرسید و آمد حرف به : 

_ جشنی؟ چه ! 

داد جواب بود، حد از بیش تعجبش چاشنیِ که لحنی با باربد : 

_ دیگه هاله جشنِ ! 

پرسید و نشست صاف بودش؛ کرده فراموش پاک : 

_ آینده؟ یهفته همین  



گفت شوخیبی باربد : 

_  دیدنت با مامان ترسممی. بهتره نیای نظرم به ولی آره؛

 برای بودند اومده حمید خانواده وقتی پیش سریِ. کنه آبروریزی

 رو حیثیتت رسماً مامان و پرسیدند سوال تو از تاریخ، تعیین

 حرف تو حرف و بود نگرفته رو جلوش هاله اگه کرد؛ نابود

بهت بستمی رو فحش آورد،نمی . 

گفت قاطعیت با باربد و خندیدن به کرد شروع بهروز : 

_ کنمنمی شوخی ! 

 اشزندگی که بود هاسال کرد؛می قضیه این برای فکری یک باید

 ندیده ها،ماه که بود باری این اما اشخانواده از بود کرده جدا را

 گفتن راهبی و بد با و گرفتمی تماس فریبا گاهیگه. بودشان

 هم همان دیگر که بود توق خیلی اما کردمی خالی را خودش

بود نیافتاده اتفاق . 

کردمی تشدید را دیروزش از مانده جا به سردردِ خوابیبی . 



 گرفتن و مانیتور کردنِ روشن با و کرد مرخص را بهروز و باربد

 و باربد منشی اتاق تصویر روی کرد زوم ها،دوربین کلیِ تصویرِ

بود کارش گرمِ سرش که کرد نگاه دختری به . 

گذراند تماشایش به را ایقیدق . 

 به سری بعدش و خوابیدمی ساعتی چند خانه؛ رفتمی باید

 و شد مخاطبینش لیستِ واردِ قبلش، اما زدمی اشپدری یخانه

حرف کردن سرچ با  R بود شده سیو حرف این به که ای،شماره 

 یصفحه به بود دادهً مجددا را نگاهش کهدرحالی و کرد لمس را

 دیگری  صحبتِ هیچ بدون تماس، شدن وصل از بعد ،مانیتور

 :پرسید

_ شد؟ چی ! 

نداشت گوییاضافه به عادت مخاطبش : 

_  بازی قواعد تمام به یا پاکه یا طرفت. خواممی وقت روز ده

 ترینجزئی دیگه روزِ ده ًنهایتا تا صورت هر در مسلطه؛

میزته روی اطالعاتش ! 

* 
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بود مهر دهم فردا پاشید؛ صورتش به آب مشت چندین . 

 روی خوردن سر حال در که آبی قطرات به و صورتش به آینه در

! بود مانده یگرد روز یک فقط. کرد نگاه بودند هایشگونه

بود کرده سرخ را چشمانش گذشته، شب خوابیِبی . 

 پیدا را آینه به رسیدن مسیر نگاهش دوباره و اتاقش به رفت

. مقابلش ایستاد و آینه سمت به کشاند هم را هایشقدم کرد؛

 کم قصد که ایخسته آذینِ تصویر بود؛ رویشروبه آذین تصویر

 فردا. کند نگاه لیوان پر یهنیم به تا کرد تالش. نداشت آوردن

 بردنِ سوال زیرِ برای که مدارکی مدیکاب؛ به دادمی را مدارک

 دور قدرتش از را پژوهان هومنِ که مدارکی بودند؛ بس هاپژوهان

 نه کند فکر قسمتش همین به فقط و فقط کرد سعی. کردمی

بعدش به نه بیشتر؛ !  

. بردارد قدم وقتی هر از ترپرقدرت را روز آخرین داشت تصمیم

 را مدارک فردا بود؛ شرکت آن در ماموریتش روزِ آخرین امروز

 آن از همیشه برای را فلنگ باید بعدش و مدیکاب به دادمی



 خودش به هاپژوهان دست کهآن از قبل و بستمی شرکت

آرزویش کردنِ محقق برای رفتمی ایران از برسد، . 

 تالش و نداشت معنایی جاآن بود، شده مرتکب اینجا که جرمی

 به رسیدن دارد؛ نگه امیدوار و راضی را خودش افکار این با کرد

بود نرسیدن از بهتر خیلی شکل، این به رویا یک ! 

 صورتش آرایشِ صرف را ایدقیقه چند و بست باال از را موهایش

. رفت بیرون خانه از و زد عطر کرد، انتخاب لباس حوصله با. کرد

 این که گفتمی حسی باشد؛ ترسیده و ضعیف امروز خواستنمی

 خواستنمی و بود نخواهد هاپژوهان با دیدارش آخرین روزها،

 دختر یک تصویر گذارد،می باقی برایشان خودش از که تصویری

 الزم را هاپژوهان ذهن در خودش از قوی تصویر باشد؛ ضعیف

  .داشت

 آرام چیزههم. بود خودش جای سر چیزهمه رسید، که شرکت به

خودش جز بود، روال روی و . 

شد صبحش اول خوبِ اتفاقِ همین و بود نیامده باربد . 



 دادنِ انجام به شروع و نشست میزش پشت همیشه مثل

بود امیدوار هم هنوز دلش ته اما کرد کارهایش . 

 از چیزی اما ریزبینی و دقت با کرد؛ چک را جدید هایایمیل

آمددرنمی داخلشان . 

 کارهایی و گذاشت وقت برایش را ایلحظه چند باربد، دنرسی با

کرد شروع را شد محول بهش که . 

 برگردد؛ نفعش به است قرار ورق که داشت را حس این مدام

 ساعتی چند هنوز وقتی بداند شده تمام را قضیه خواستنمی

داشت وقت .  

 ماهیتش که کردمی دقت قدریآن آمدمی پیش که حرفی هر به

 با را فایلی هر کرد؛می تعبیر سرنخ را حرکتی هر. رفتمی یادش

 یک فقط هایشامیدواری یهمه انتهای اما کردمی باز امید هزار

بستبن بود؛ چیز ! 

. بود شده یادآور را فردا قرار و داده پیام فرید لرزید؛ اشگوشی

. نداشت دیگری راه باربد؛ سراغ رفتمی باید. گذاشتش جواببی

دکر پیدا امیدی باربد با کردن بازی با شدمی شاید . 



 آنچه به رسیدن برای راهی کردنِ پیدا برای کردمی فکر داشت

 صدای. خورد زنگ میز روی تلفنِ که گذشتمی باربد سر در که

 چه نفهمید اما هم؛ شدتش بود؛ همیشگی صدای همان زنگش

پراندش جا از چیزی . 

 نقلوحمل شرکتِ یِمنش که دختری صدای و داد جواب را تماس

 برای باری چند را؛ دختر این شناختمی. پیچید دستگاه در بود،

 که نبود چیزی قضیه، این اما بودند؛ تماس در حساب تسویه

 را دختر. دارد نگه زنده سرش در را دختر این یخاطره

 و ادا با قدریآن اش؛مسخره زدنِ حرف طرز برای شناختمی

 از سر کردی،می دقت چقدر هر که کردمی ادا را حروف اطوار

آوردینمی در هایشکلمه . 

 ترسریع هرچه که هایشجمله روی گذاشت را تمرکزش تمام

 شنیدنِ با و گرفت را باربد داخلی بعدش، و دهد خاتمه را تماس

گفت باربد، صدای : 

_  کی که پرسیدند گرفتند، تماس کارا ونقلحمل شرکت از

حساب؟ تسویه برای بیان حضوراً ! 
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 و گرفت تماس قبلی شرکت با کرد؛ قطع را تماس باربد، جواب با

 شدن وصل محض به که بود مکالمه کردن تمام زودتر برای

 و داد انتقال را بود کرده مشخص باربد که ساعتی و تاریخ تماس،

کرد قطع را تماس . 

 اخیر، وقت چند خوابیِبی نبود؛ تعریفی اشعمومی شرایط

 شانهمه سرآمدِ و خیال و فکر غذا، به نسبت اشاشتهاییبی

کند زندگی نرمال مدت این که بودند نداده اجازه اضطراب، . 



 چند این که قدریآن گذاشت؛ میز روی ایثانیه چند را سرش

 کرده تکرار سرنخ کردن پیدا برای سرش در را هاجمله تمام روز

 این و کردمی اکو سرش در را هاجمله تمام خودکار مغزش بود،

 کردنش تکرار که نبود چیزی دختر، نچسبِ یلهجه آن با آخری،

 دختر، هایجمله و نداشت قضیه این روی کنترلی اما بخواهد؛ را

شدندمی لیدبازتو هزار تیراژ با سرش در . 

 بیایند بود قرار کارا نقلِوحمل شرکت طرف از بست؛ را چشمانش

 مالقات وقت خواستار کارا شرکت منشی! حساب تسویه برای

 تسویه برای بیاید کسی شرکتشان از کهآن برای بود شده

بود قرار... بود قرار... بود قرار. حساب ! 

داشت تهوع حالت گرفت؛ دستانش میان را سرش .  

برای بیاید بود قرار کارا شرکت از کسی ... 

هایش لب روی فشرد محکم را دستش کف کرد؛ بلند را سرش .  

کارا شرکت از ... 



 هایشریه به بینی از عمیقی دم حالش، کردن تنظیم برای

 کف که رژی رد به و برداشت صورتش روی از را دستش. فرستاد

شد خیره بود مانده هایشدست . 

 و شدمی تمام چیزهمه فردا. بود شده یادآور را فردا قرار فرید

 شرکت از اینکه جز نداشت سرش در دیگری چیزِ هیچ خودش

حساب تسویه برای بیایند بود قرار کارا لعنتی . 

 کف کشید؛ بیرون جعبه از کاغذی دستمال برگی حالی،بی با

 نثارِ را بود بلد بیراه و بد و فحش هرچه و کرد پاک را دستش

کرد زنشبهم دل منشی و راکا شرکت . 

 و کشید پیدرپی و عمیق هاینفس که بود شدن آرام برای

 و اشصندلی گاهتکیه به داد تکیه آمد، جا کمی که حالش

 و افکار از را سرش کرد سعی. شد خیره مانیتور به هدفبی

 روی شد دقیق هم باز اما دارد نگه دور اضافه هایجمله

شده شنیده اخیراً هایجمله . 

 برای پژوهان باربدِ با بود مالقات وقتِ خواستارِ کارا شرکت

حساب؟تسویه   



  چرا؟

نگذشت سرسری باراین و کرد فکر ! 

 را حواسش کرد سعی. لنگیدمی جمله این کار جای یک نظرش از

 جور منطقش با جمله این از قسمتی اما محتوایش به دهد

آمددرنمی . 

 خروج و ورود به نیاز که بارهایی تمام که بود همانی کارا شرکت

 وقتهیچ اما کردمی جاجابه برایشان را داشتند شرکت انبار به

 برای همیشه! حساب تسویه برای بفرستد را کسی که بود نشده

 بخش به دادمی ارجاعش باربد و گرفتندمی تماس کار این

 را رسیدش و شدمی واریز حسابشان به هزینه آنجا امورمالی؛

 هم باز بعدش، و بفرستد شرکت برای که خودش به ادنددمی

 را کار شدنِ انجام و شرکت با گرفتمی تماس که بود خودش

حاال اما. دادمی اطالع ...  

 قدرآن اینکه یا دارد ایرادی نظرش از واقعاً قضیه این دانستنمی

 بیرون سرنخی دلشان از بتواند که بود کرده زوم چیزی هر روی

 .بکشد



 ورودیِ تنها گذشته، ماه در. کرد چک را انبار اخیرِ هاییورود

 سرییک و بود روسی سونوگرافیِ هایدستگاه همین انبار،

 شده آورده انبار به و شده ترخیص گمرک از ماه اولِ که قطعات

 همان اما بود آورده را بار برایشان کارا شرکتِ همین اتفاقاً. بودند

 شده تسویه حساب و پرداخت هزینه همیشه، روال طبق موقع،

  .بود

 که بود اینجا ماجرا ترِعجیب جای. کرد فکر قضیه این به تردقیق

. بود کرده تعیین وقت فقط و بود نپرسیده سوالی هیچ باربد

 به قبالً که کاری برای کارا شرکت یفرستاده با باربد مالقاتِ

نبود؟ بود؛ عجیب کمی شد،می انجام دیگری روش !  

دادمی انجامش بهروز باید قاعدتاً که بود مالی ثبح اگر . 

 دانستنمی. کند تمرکز درستی به توانستنمی. نشست صاف

 بازی دارد آخری دمِ مغزش یا است طرف مشکوکی مورد با واقعاً

زندمی چنگ ریسمانی هر به و آورددرمی . 



 عکسِ فقط کرد؛ چک را داشتند شرکت این از که هاییایمیل

 از وجهانتقال رسیدِ و بود آنها جانب از شده فرستاده فاکتورهای

خودشان جانب ! 

 این اگر حتی نداشت؛ امیدی. بست را شده باز یصفحه کالفه

 که چرا نداشت؛ امیدی هم باز بود، مشکوک هم واقعاً قضیه

 مهر پانزدهم برای بود، کرده تعیین مالقات برای باربد که تاریخی

 حساب، این با فردا؛ همین برای اب،مدیک با خودش قرار و بود

شود دستگیرش نبود قرار چیزی !  

. کرد نگاه هادقیقه مانیتور یصفحه روی ناواضحش تصویر به

 ایجرقه که داد ادامه را کار این قدریآن و چید هم کنار را کدها

 امروز، بود، انعامش پیِ که کارگری دیروز، گرفت؛ جان ذهنش در

بدصدایش منشیِ و کارا شرکت ... 

کند؟ کاری شدمی   

* * * 
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 چای فنجانی بود، گرفته سمتش به هاله که ایسینی داخل از

پرسید و برداشت : 

_ کجاست؟ بابا ! 



 از فریبا، صدای و گذاشت میزگل روی برایش را قندان الهه

زد بیرون خانه، از ایگوشه : 

_ من قبر سر رفته . 

پرسید و گذاشت باز را قندان درِ هاله : 

_ بود شده تنگ برات دلم داداش؟ خوبی . 

شد دادنش جواب از مانع فریبا صدای : 

_ بره زودتر پاشه بگو خورد، که رو چاییش . 

شد گرن به رنگ هاله . 

 نوشیدنش از قبل و کرد نزدیک هایشلب به را چای فنجان

 :گفت

_ بیار زیرسیگاری برام . 

شکست را سکوت مجدداً فریبا صدای و کرد اطاعت هاله : 

_ نکشه سیگار من یخونه تو بگو بهش ! 



 چند که چرا نگذاشت؛ هاله  فعالیتِ روی تأثیری اشجمله

 آرامی صدای با و تگذاش مقابلش را زیرسیگاری بعد، یثانیه

 :پرسید

_ نداری؟ الزم ایدیگه چیزِ  

 هاله. نوشید را چایش بعدش و داد تکان " نه " ینشانه به سری

 در را انگشتانش کهدرحالی و نشست هاصندلی از یکی روی هم

کرد نگاهش صدابی زد،می گره هم . 

 از بعد، و گذاشت زیرسیگاری کنار را چای یشده خالی فنجانِ

 از قبل و کشید بیرون را فندک و سیگار یجعبه کتش جیب

پرسید سیگارش کردن روشن : 

_ چطوره؟ حمید  

 بود، همراهش شرایطی هر تحت و همیشه که متانتی با هاله

داد جواب : 

_ داره سالم. خوبه . 

شنید را فریبا صدای و کرد نزدیک هایشلب به را سیگار فیلتر : 



_  حالش به هم یریمبم! کردم بزرگ شمر نکردم؛ بزرگ پسر

 یگوشه بودم افتاده. بمیریم ما خداشه از اصالً نداره؛ فرقی

نه یا ایزنده بپرسه بیاد نشد بلند پا تُکِ یه بیمارستان، ! 

 هاله و کرد نگاه هاله به سوالی و فرستاد بیرون را سیگارش دود

دادن توضیح به کرد شروع : 

_  بعدش زد سرم نشد؛ بستری. بود رفته باال فشارش یکم

خونه اومدیم . 

داد ادامه فریبا و زد سیگارش به ترعمیق را دوم پُک : 

_ . نیستین وقتهیچ که کنینمی غلطی چه دارین نیست معلوم

 روهای و چشمبی خودت؛ یلنگه یکی شده هم لندهور یکی اون

 تو ذاشتممی باید کردم؛ بزرگتون که دستم بشکنه. نشناسنمک

نسوزه دلم االن که مردینمی کوچیکی همون . 

 با و کرد نگاه هاله یشده کنترل لبخندِ به. گرفت اشخنده

پرسید بلند صدای : 

_ کیه؟ جشن ! 



گفت فریبا بندشپشت و داد را جوابش هاله : 

_  خودم به خودیبی من که بگو حاال همین بیای قراره اگه

ذارمنمی رو پام یکی من باشی، تو که جایی. ندم زحمت . 

گفت ممکن صدای ریزترین با و آرامی به هاله : 

_  این که دونهمی خدا وگرنه فقط؛ دلخوره یکم. نگیر دل به

بود منتظرت چقدر روزها . 

 در به ضربه چند رفت؛ فریبا اتاق سمت به و شد بلند جایش از

فشرد را دستگیره باشد، جواب منتظر کهآن بی و زد . 

 جا از شوکه بود، نشسته تخت یلبه که فریبا در شدنِ باز با

 .پرید

گفت و رفت نزدیک قدمی : 

_ خانم فریبا شد عرض سالم . 

کرد پایین و باال باری چند را مچش و برگرداند را رویش فریبا : 

_ ببینم رو نحست یقیافه خوامنمی که برو برو؛ . 



 مخالف جهت در بیشتر فریبا گردن شد،می ترنزدیک هرچه

چرخیدمی . 

 را کسی دلخوریِ حرف، با نبود بلد وقتهیچ ایستاد؛ مقابلش

 فریبا یشده جمع صورت روی را نگاهش. کند رجوع و رفع

 پس است؛ خراب زیادی سری این اوضاع دانستمی. چرخاند

گفت فقط کند، بدترش ربطبی هایجمله با نکرد سعی : 

_ آممی عروسی . 

شنید و : 

_ درک به ! 

گفت آرامی به : 

_  رو کارها یهمه باربد گفتم. بگو باربد و خودم به بود کاری هر

کنه ریس و راست . 

داد ادامه بود، ایستاده در طاقِ در و آمده که هاله به خطاب و : 

_ نباشین چیزی نگرانِ و بگین رو هست که کاری هر . 

 



 * * * * * * * * * 
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 گرفته فلور از که کارتیسیم با شرکت، از زدن بیرون محض به

 نکرده تعطیل که کرد دعا و گرفت را کارا شرکت یشماره بودش،

 .باشند

پیچید گوشی در منشی، صدای و شد برآورده آرزویش : 

 !بفرمایید_

ترجدی هم کمی زدن؛ حرف به کرد شروع آذین لحن با !  

گفت و داد سالم : 

_  کامیون شما شرکت از و داشتم کشیاثاث پیش ماه پنج من

بودم گرفته . 

 !بله_

داد ادامه و کرد جمع را تمرکزش : 

_  کار دقت با خیلی بودین، فرستاده برام که کارگرهایی از یکی

 به خواممی اومده، پیش برام کوچیک جاییِجابه یه. کردنمی

. کنم مکان نقل هستم که ساختمونی همین تو دیگه واحد یک

بفرستین؟ برام رو ایشون دوباره ممکنه بدونم خواستممی ! 



گفت حوصلهبی دختر : 

_  فرستاده براتون رو کسی چه و بودین کی دونمنمی که من

 که ساعتی و تاریخ. هستن خوب ما کارکنان تمام. بودیم

فرستممی خوب نیروی حتماً نم بفرمایید، رو دارین جاییجابه . 

گفت و گرفت نفسی : 

_ . بود اسماعیلی شونفامیلی بیان؛ ایشون که خواممی فقط من

 کردن عوض با متأسفانه اما داشتم سیو هم رو شونشماره

شد پاک گوشیم . 

شناسدنمی را نامی اسماعیلی نگوید دختر که کرد دعا دعا . 

گفت دختر که بود افکارش با رفتن کلنجار حالِ در : 

_ با بیشتر دن،نمی انجام اینچنینی کارهای ایشون ... 

 آدرس به کرد شروع صحبتش، میان و کرد کنترل را هیجانش

 :دادن

_  که آقایی همون کنم؛می اشتباه رو فامیلیشون دارم شاید

و بلنده قدشون. عینکی و هستن تاسنیمه  ... 



داد جواب دختر : 

_ ایشون اما گینمی درست. بله ... 

پرسید صحبتش بین دوباره : 

_ بدین؟ من به رو شونشماره ممکنه ! 

گفت قاطعانه دختر : 

_ خانم نه . 

شد می کاریپاس ناامیدی و امیدواری بین مدام . 

 :پرسید

_  هم دیگه کارگر چند! کنم؟ صحبت باهاشون تونممی چطور

 کار به حواسشون و باشندً حتما هم ایشون خواممی اما خواممی

 .باشه

پرسید کوتاهش مکثِ از بعد تردخ : 

_ دارید؟ جاییبهجا تاریخی چه ! 

گفت فوراً : 



_  کارتن رو هااثاث واقعیتش. بفرستید نیرو شما که وقت هر

 از رفتن پایین و باال. پایین بریم طبقه دو خوایممی فقط نکردیم؛

 رو حساسه؛ خیلی هم طرفی از شده، سخت مادرم برای هاپله

ایشون رمدا تأکید حساب این   

 تراضافه که نرخی هر حاضرم حتی. نیاد پیش مشکلی که بیان 

 آسیبی هیچ بدون وسایل فقط کنم، پرداخت رو بگیرین نظر در

بشن جاجابه . 

_ . رفتند کارگرها یهمه االن. بگیرین تماس وقت اولِ صبح فردا

 کردند، قبول اسماعیلی آقای اگر بگیرین؛ تماس صبح

 کار خوب هم نیروهامون یبقیه که نه اگر فرستمشون؛می

کنندمی . 

 گرفتنِ سَرِ اگر ترسیدمی. کردن قبول جز نداشت دیگری یچاره

کند مشکوک را دختر بزند، چانه بیشتر شماره . 

گفت و کرد تشکر : 

_ لطفتون از ممنونم. گیرممی تماس وقت اول فردا من پس . 



 تا داشت تصمیم. زدن قدم به کرد شروع کرد، قطع که را تماس

کند حرکت پیاده مترو ایستگاه .  

اشزندگی عجیب تاریخ بود؛ مهر دهم فردا، . 

 برای باشد داشته بیشتری فرصت که برداشت آرام را هایشقدم

 توانستنمی آورد،درمی بازیپلیس که بس مترو در کردن؛ فکر

کند تمرکز خوبی به . 

. کند فکر امیدش تنها به فردا، به کردن فکر جای به کرد سعی

 یک فقط خودشان، شرکت به کارا شرکت از کسی آمدنِ برای

 حساس و مهم زیادی بار، این که دادمی احتمال. داشت ایده

 بار، این که زدمی حدس فقط دانست؛نمی را نظرش چه از و بوده

 حملش، برای کارا شرکت که قدریآن بوده؛ حیاتی و خاص

 قرار اشتسویه که ایزینهه داشته؛ درخواست بیشتری یهزینه

گیرد انجام روتین روش به نبود . 

 وارد سونوگرافی هایدستگاه بود قرار دانست،می که جایی تا

و اسکنسیتی دستگاه از که سونوگرافی دستگاه. شوند  MRI 

 جز چیزی بار، آن که زدمی حدس پس نبود؛ ترحساس



 هایدستگاه ورود دادمی احتمال. باشد سونوگرافی هایدستگاه

. ترمهم کار یک برای پوششی باشد؛ پوشش یک فقط سونوگرافی

 گفتمی اسماعیلی که بود حساس و خاص قدریآن که باری

 شرکت و خواستمی انعام جداگانه و بوده مراقبش چهارچشمی

 حضوراً بود قرار که خواستمی بیشتری یهزینه احتماالً هم کارا

بیاید حساب تسویه برای . 

 از قبل دیگری اتفاق فردا، که کرد وآرزو دوخت ماه به را نگاهش

 را ورق که اتفاقی بیافتد؛ مدیکاب با شبش نه ساعت قرارِ

 .برگرداند
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بود پاییز روز دهمین صبحِ  هشتِ ساعت بود؛ مهر دهم ! 

 هاساعت از بعد گذشته، شب و بود کشیده خوابیبی هم باز

 در و بخوابد را ساعتی چند بود توانسته خودش، با رفتن کلنجار

بود پریده خواب از بارها ساعت، چند همان . 



 را کارا شرکت یشماره داًمجد شود، مترو سوار کهآن از قبل

 طورهمان دهد؛ جواب دیشبی منشی همان کرد آرزو و گرفت

کرد معرفی را خودش تماس، برقراریِ با و شد هم : 

_ وقت اول صبح که فرمودین گرفتم، تماس دیشب من ... 

نشست صحبتش وسط منشی : 

_  امروز اسماعیلی؛ آقای با کردم صحبت. هست خاطرم. بله

 روزی چند تا مسلماً و ببرن بندرعباس برای رو باری یه قراره

 برگردن اینکه محض به کردم، یادداشت رو تونشماره. نیستن

 که دارید عجله هم اگر. بدن انجام رو کارِتون و بیان شد قرار

بفرستیم خواستین، شما که زمان هر ایدیگه نیروی تونیممی ! 

 شاید شد؛می خیالبی باید شاید فرستاد؛ بیرون درد با را نفسش

 را فکرش و انرژی کردمی سعی و قضیه این از گذشتمی باید

 که هم چیزی هر اصالً. مدیکاب با قرارش از بعد به کند معطوف

 کارگرِ یک! کند؟ ثابتش خواستمی چطور بود، قضیه این پشت

 گفتن؟ برای داشت چیزی چه نقلوحمل شرکت یساده

ود؟ب مدرکی چه یکنندهاثبات هایشحرف ! 



 کشیدنِ کرد؛می رها کمان از را تیر این باید گذشت؛می باید

بود فایدهبی حدش از بیش . 

_ دارین؟ رو صدام الو  

 خداحافظی به زبانش اما کند قطع را تماس خواستمی

 به زدن چنگ خواستار درونش، نگار هایماندهباقی. چرخیدنمی

بودند ریسمانی هر : 

_  که بشم مطمئن! بزنم؟ حرف یلیاسماع آقای با خودم تونممی

کنممی صبر بگین که وقتی هر تا بعدش آن،می خودشون . 

 کالفه مکالمه، این از شدت به که بود مشخص دختر صدای از

گفت نهایتاً و کرد مکثی. است : 

_ نه یا هستن ساختمون تو ببینم بدین اجازه ! 

 کشیده ته آخر، هایجمله همان از بعد هایشکلمه نگفت؛ چیزی

 .بودند



 طول زیادی که سکوتی شد؛ برقرار سکوت خط،  طرفِآن در

 دیگرِ هایتلفن خوردنِ زنگ باری چند فاصلش، حد در و کشید

شنید را میز روی . 

 تلفن که مدتی تمام در و کرد صبر. بود رسیده مترو ایستگاهِ به

 نگاه هاآدم آمدِورفت به بود، داشته نگه گوشش کنار حرفبی را

 تجربه تواماً را ناامیدی و اضطراب از حجم این وقتهیچ. دکرمی

بود نکرده . 

 ...الو_

ایستاد هوشیار . 

 مرد یک صدای. نبود کارا شرکت منشی صدای خط، پشتِ صدای

زدمی نفس نفس که مردی بود؛ . 

گفت کرد،می کنترلش سختی به که هیجانی با : 

_ اسماعیلی؟ آقای ! 

دادن توضیح به کرد شروع مرد و : 



_  خودم امروز. داشتین بنده با کاری چه گفتن فیاض خانم

 ...نیستم

 که حاال همین گفت؛می حاال همین باید. کرد قطع را صحباش

 که گفتمی چیزی حاال همین باید. زدن حرف برای داشت وقت

 باید و داشت وقت ساعت چند فقط. آدم این دیدنِ به شود منجر

ریختمی ساعت ندچ این برای را ریزیبرنامه بهترین . 

گفت جدی لحنی با هایشصحبت وسط و کرد صاف را صدایش : 

_  این و کشیاثاث اصالً قضیه. اسماعیلی آقای ببینمت باید من

 حاضرم که دارم ازت سوال دونه دوتا فقط من. نیست هاداستان

 و رفت بابت قراره که پولی برابرِ ده جوابشون، گرفتن برای

 جواب که سوال دوتا. بدم رو بدن بهت بندرعباس به برگشت

 جلوی خوامنمی فقط نکشه؛ طول هم ثانیه چند شاید دادنش

بزنی ازش حرفی اونجا پرسنلِ بقیه و منشی . 

شنید بعدش و گذشت سکوت به ایثانیه چند : 

_ هست؟ چی وسایلتون ! 

گفت و برد سوالش منظورِ به پی : 



_ کردین جابهجا اخیراً که بارهایی از یکی درمورد سوال دوتا . 

_ ندارم رو وقتش خانم؛ تونمنمی من . 

 را بود افتاده درد به هایشدندان امانِبی فشارِ بخاطر که لبی

گفت کرد، فکر که خوب و کشید دهانش داخل : 

_  فقط. ایدیگه چیزِ هیچ نه کنه؛می تهدیدت خطری هیچ نه

می همکارهات از دیگه یکی از نیای، شما. ستساده سوال دوتا

هااون جیب تو رهمی هم پولش اینکه فقط. پرسم ! 
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- هست؟ کجا ! 



گفت نهایتاً و کرد نگاه ساعتش به کرد، فکری : 

_  جااون دیگه ساعت یک. دانشجو پارک ولیعصر؛ چهارراه بیا

ایستممی تئاترشهر ورودی کنار من. باش . 

_  اشهزینه بدم، انجام براتون رو کار فوری قدراین بخوام اگه

هاشهمی گرون . 

گفت و فرستاد بیرون را نفسش : 

_ کنم پرداخت رو هزینه اول همون حاضرم من . 

_ الزمه؟ کارگر چندتا کنیدمی فکر ! 

گفت دهد، چه را یکی این جواب دانستنمی : 

_  کنم؛می پرداخت هم رو شرکت هایهزینه. کن حلش ودتخ

گفتم که باش آدرسی همون دیگه، ساعت یک تا فقط . 

. نبود خودش حال متوجه خیلی کرد، قطع که را تماس

 خوبیِ به دیگر مغزش. غلط چه و است درست چه دانستنمی

کردنمی کار سابق . 



 ییغذا کامل یوعده آخرین. بکشد عمیق نفس چند کرد سعی

نداشت یاد به بود، خورده که را . 

 برخورد ایحرفه زمینه این در خیلی و بیاید بود قرار اسماعیلی

 انجام بار یک ایهفته حداقل را کار این که انگار بود؛ کرده

 تازگی برایش هایی،درخواست و هامکالمه چنین و دهدمی

 که بود این داشت، اهمیت که چیزی تنها نبود؛ مهم. نداشت

 بود حاضر. خوردمی آب میلیون چند آمدنش اگر حتی آید،یم

 بیاندازد چنگ هم ماندهباقی ریسمانِ آخرین به شده، هرطور

 خیال با بعدها کار، این با حداقل! بود بیهوده کارش اگر حتی

نشد و رفت را راهی هر که کردمی اعتراف خودش به راحت . 

 باربد با گرفتن ستما بعدی، کار کشید، که را عمیقش هاینفس

 رنگ و لحن تماس، برقراری با و گرفت را موبایلش شماره. بود

گفت و صدایش به زد را نگار : 

_ بخیر صبحت. سالم . 

 خواب از کامالً نداشت تصمیم بود؛ آلودخواب باربد صدای

گفت فوراً و کند بیدارش : 



_ ! نداره؟ اشکالی بیام، دیرتر ساعتی دو_یکی ممکنه من

 پیش مشکلی اما باشم حاضر ساعت سر باید و شهنمی دونممی

کنم حلش حاال همین باید که اومده . 

بود دارخش باربد صدای : 

_ شده؟ چی  

 برای نداشت هم فرصت کرد؛نمی کار گفتن غدرو برای مغزش

 داشته جذابیت باربد برای که گفتمی چیزی باید. کردن فکر

 .باشد

گفت و آورد پایین را صدایش : 

_  بخاطرش حاال همین باید که اومده پیش برام زنونه مشکل یه

دکتر برم . 

 مشکل یک از بیداری و خواب بین توانستمی که بود باربد فقط

بپرسد زنانه : 

_ مشکلی؟ چه ! 

گفت و کرد نگاه باال به کالفه : 



_ بزنم؟ حرف خصوصیم مسائلِ از خیابون تو که خواینمی ! 

پیشنهادی چنین باربد از بود بعید : 

_ دکتر؟ ببرمت بیام وایمیخ ! 

گفت کوتاه : 

_ رسممی دیرتر ساعتی دو_یکی فقط برم؛ تونممی خودم. نه ! 

گفت کوتاه باربد : 

_  یه هم سردمزاجیت برای بگو دکترت به فقط. خبخیلی

بنویسه دارویی ! 

 از و کرد قطع را تماس دیگر، یجمله دو_یکی با و گرفت نفسی

رفت نپایی قطار، به رسیدن برای ها،پله . 

 پیش درست اگر که هیجانی داشت؛ ایناشناخته هیجانِ

بسازد را مهرش دهمِ توانستمی رفت،می . 

کرد فکر شدنمی و شدمی که چیزی هر به شد، که قطار سوار . 

شود پیاده ولیعصر چهارراه ایستگاهِ در بتواند تا کرد عوض خط . 



 رسیده دزو ربعی یک بود، ایستاده تئاترشهر ورودی کنارِ وقتی

 ساعت یک توانستمی اشدقیقه هر که ایدقیقه پانزده. بود

بکشد طول . 

 گذشت چقدر دانستنمی و کردمی نگاه عابرها تمام به دقت با

 فقط خودش؛ خودِ بود؛ خودش. دید را اسماعیلی باالخره که

 قرمز،_ایسورمه فرمِ لباس آن جای به و داشت فرق هایشلباس

بود پوشیده ایقهوه شلوارِ و بلوز دست یک . 

زد صدا را نامش و کرد بلند را دستش . 

* 
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 باور خودش و گفتمی اسماعیلی که بود تمام  ساعتِ نیم

 اسماعیلی یا. نبود منطقی ایقضیه چنین نظرش از کرد؛مین

 پولی غلط، اطالعات دادنِ با خواستمی یا کردمی اشتباه داشت

برود و بزند جیب به . 

پرسید آخر بارِ برای : 

_ مطمئنی؟ شما ! 

داد جواب هزارم بارِ برای اسماعیلی و : 



_ مطمئنم بله؛! خانم بله . 

آمدنمیدر جور عقل با ابداً . 

 عصبی کالفه،. بردنمی جایی به راه مغزش اما کند فکر کرد سعی

گفت ناامید و : 

_  برای که زنممی حرف باری از دارم من! شه؟می مگه آخه

 هم رو ساعتش و تاریخ حتی دارم. آوردین پژوهان شرکت

 اون که کفش یه تو کردی رو پات شما وقتاون و گممی بهتون

 پزشکی تجهیزات شرکت آخه! دهبو شوییلباس ماشین بارِ بار،

دارم من شویی؟لباس ماشین به چه رو ... 

گفت صحبتش وسط اسماعیلی : 

_  هیچ ماه این ما اصالً. زنممی حرف بار همون از دارم هم من! بله

یکی همون جز نداشتیم تهران به آذربایجان از ایبارگیری ! 

شد دقیق و کرد اخم : 

 آذربایجان؟_

رفت در کوره از اسماعیلی و : 



_  یا بود زن لیلی که کنیم روشن خانم برای باید حاال... بابا ای

 زنیمی چونه شما و آوردیم شوییلباس ماشین گممی دارم! مرد

 بودم؛ زدن بار موقع خودم. نبوده شوییلباس ماشین که

 خوب بگو هی شما حاال. بودند شوییلباس ماشین هم اشونهمه

کن فکر ... 

پرسید متعجب و برد باال کردنش ساکت ینشانه به را دستش : 

_ بودند؟ نیومده دریا راه از مگه رو؟ بار نیاوردین شمال از مگه  

خندید بلند اسماعیلی : 

_  دیگه دریایی راه. گرفتی اشتباه کالً! ها هست چیزیت یه خانم

 !چیه؟

ایستاد و شد بلند نیمکت روی از : 

_ نکردید؟ بارگیری گمرک از مگه ! 

شد بلند جا از هم اسماعیلی : 



_  کردی عالف رو ما بیخودی فقط خانم؛ ها نیست خوش حالت

 اومدم کردم اشتباه. کاریه سرِ دونستممی امبچه جون به. امروز

اینجا تا . 

گفت و داد تکان هوا در باری چند را دستش : 

_  رو پولت شما که اینه مهم نیست؛ مهم نه، یا گرفتم اشتباه

 پولت بده؛ جواب هامسوال به .هستم حرفم سرِ من و گیریمی

برو بعدش و بگیر رو . 

بود کالفه اسماعیلی لحن : 

_  حرفم من بپرسی، آوردیم که باری یدرباره خوایمی باز اگه

 ماشین که وهلل به بود؛ شوییلباس ماشین. شهنمی عوض

بود شوییلباس . 

گفت ساختگی آرامشی با : 

_  کدوم از! نآوردینشو کجا از که بگو بهم فقط. خبخیلی

کردین؟ بارگیری گمرک ! 

بود آمده پایین اسماعیلی صدای : 



_  گمرک از که رو داخلی تولید شوییِلباس ماشین من، خواهرِ

غربی آذربایجان زدیم؛ بار هم آذربایجان از! کنننمی بارگیری !  

 شوییِلباس ماشین داخلی؟ تولید بود؛ آخرش دیگر یکی این

! گذاشت؟می سرش به سر اشتد هم اسماعیلی نکند ایرانی؟

 پرده، این پشت نکند! بود؟ هاپژوهان آدمِ هم اسماعیلی نکند

خندیدند؟می ریشش به داشتند همه ! 

 بودند؛ همه. کرد تصور را خندیدن حالِ در هایصورتک آن یک

 با داشتند همه. بود هم نظری حتی سام، بهروز، بود، باربد

 نگاهش که بود انپژوه هومنِ فقط و خندیدندمی تمسخر

است افتاده گیر بدجوری گفتمی که نگاهی کرد؛می . 

 !خانم_

 اِکو سرش در هاکلمه تمام و اسماعیلی صورت به داد را نگاهش

داخلی تولید غربی، آذربایجان شویی،لباس ماشین شدند؛ . 

 کدامشان هر گویا که ایتکه صد بود؛ سرش در پازل تکه صد

 هیچ و بوده جداگانه یمجموعه یک از ماندهباقی یتکه تنها

نداشتند بهم تشابهی . 



_  اگه. بگم نیست قرار این جز چیزی بگم، هم دیگه بار صد

ندارید ایدیگه سوالِ ... 

 قطعاً را پاسخش اما داشت؛ که البته. نداشت که دیگری سوال

 ربط که نفر یک شد؛می پیدا باید نفر یک. دانستنمی اسماعیلی

بداند را سونوگرافی دستگاه به شوییلباس ماشین . 

 که مغزی با بعدش و کرد حساب را شده طی مبلغِ اسماعیلی با

نشست نیمکت همان روی و برگشت بود، گیج ! 

 

Lamei-copy, [28.08.19 16:04] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#166 

 

 

 

 



 بود؛ بسته روسی شرکت با پژوهان که قراردادی از بود مطمئن

 چشم با هم را اسماعیلی اگر. را مدارکش بود دیده خودش

 اشتباه بار نوعِ در که شدمی مطمئن دید،نمی شرکت در خودش

 که بود کردن باز سر از و گفتن دروغ به قرار اگر اما است کرده

 شوییلباس ماشین اندزده که باری بگوید نبود بیمار اسماعیلی

دهبو !  

 باشد؛ خبربی اصلی جریان از اسماعیلی رسیدمی نظر به بیشتر

 دربیاورد؛ سر مواردی چنین از بخواهد که نبود هم کسی گرچه

 که نداشت دقت جزئیات به هم قدریآن و بود باربری کارگر

است دیده هاپژوهان شرکت در را آذین بماند یادش .  

 هم با شده هرطور را پازل ناهمخوانِ هایتکه تا کرد تالش

 با متفاوت  حسابِ تسویه به خودش کردنِ شک اگر. دهد تطبیق

 کمی اسماعیلی، پرت  اطالعاتِ کنارِ گذاشتمی را کارا شرکت

 داشت؛ الزم هم دیگر یتکه یک اما گرفتمی آرام ذهنش

بود ناهمخوان یقطعه دو این  رابطِ که ایشدهگم یقطعه . 

شدنمی نه؛ ! 



 بود؛ گذاشته ناسازگاری سرِ اشمعده و کردمی ورق و قار شکمش

 خیابان طرفِآن فروشیِآبمیوه روی و چرخاند را نگاهش

 طرفِآن به رسیدن برای کهاین به کردن فکر با و کرد متوقفش

 از و شد منصرف کند، مسیریابی و شود زیرگذر واردِ باید خیابان

خرید آبمیوه پاکتی بود، دستش دمِ که ایدکه . 

 به شده هرطور را امروز و گشتبرمی شرکت؛ به گشتبرمی باید

تمام و برنا پیش رفتمی هم بعدش و رساندمی شب . 

 و کرد حرکت زیرگذر ورودی سمت به اش،آبمیوه نوشیدن با

 و نداشت زیادی وقت. گرفت پیش در مترو سمت به را مسیرش

گشتبرمی شرکت به ترسریع هرچه باید . 

 باید. داد جای رسیده تازه قطارِ در را خودش بود شده هرطور

 یبهانه امروزش، رسیدنِ دیر یبهانه از و شرکت به گشتبرمی

 کار توانستنمی دیگر بخاطرش که مشکلی تراشید؛می جدیدی

 !کند

 قطار بعد، ایستگاه دو کرد؛می فکر اشساختگی مشکل به داشت

نداشتند را سرش کردنِ خلوت خیالِ افکار، اما شد خلوت کمی . 



 کرد؛می فکر باربد با اشاحتمالی هایمکالمه به همچنان داشت

 فقط و فقط لحظه آن. کند رفتار چطور و بگوید چه اینکه به

 وارصاعقه جدید، فکری اما چرخیدمی مسئله همین حولِ ذهنش

 نگاه هرچه و پرید جا از که قدریآن شد؛ رد اشذهنی فضای از

کرد وفمعط خودش روی را بود . 

 چهاردیواریِ به برگرداند بود شده هرطور را جدیدش فکر

 این به فقط و فقط اختصاصی، و زد کنار را مزاحم افکار ذهنش،

 بارها و بارها. کرد حیرت ماهیتش از و پرداخت یکی

 پیدا را شدهگم یقطعه آن که نکرد باور و کرد سنگینش_سبک

باشد کرده . 

 که هاییبیراه و بد و زد کنار را همه عجله با ایستاد، که قطار

 عجله قدریآن و دوید. دوید. گرفت نادیده را شدمی اشحواله

 به رسیدن برای را برقیپله کندِ سرعتِ نتوانست که داشت

 روی از را پرسرعتش و بلند هایقدم و کند تحمل زمین سطح

برداشت باال سمت به سنگی، هایپله . 



 کرده کشفش که چیزیآن اگر اشتند اهمیتی دیگر هاآدم نگاه

. نداشت اهمیت چیزی هیچ دیگر آمد؛درمی آب از درست بود،

 که آنچه اگر کنند نگاهش متعجب قدرهمین شهر کل بود حاضر

داشت واقعیت بود، فهمیده . 

 میانِ از را راهش و دوید همچنان! نه تا و تک از اما افتاد نفس از

 داشت، ذهنش در که پازلی هایتکه و دوید. کرد پیدا هاآدم

 ارائه واضحی تصویرِ و گرفتندمی قرار هم کنار درست و منظم

دادندمی . 

بودند خودشان جای سر هاقطعه تمام شد، خارج که ایستگاه از . 

داشت حرف برنا خودِ با گرفت؛می تماس برنا با باید . 

 و کشید بیرون بود، گرفته آغوشش در که کیفی از را گوشی

کرد سرچ را برنا نام اطبانش،مخ میانِ . 
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. دادنمی را جوابش همچنان برنا اما بود شرکت به نزدیک

 برنا خودِ با باید فقط و فقط بگیرد؛ تماس فرید با خواستنمی

 ناامید دادن جواب از تماس، آخرین از بعد وقتی و زدمی حرف



 کهآن بدون تماس، برقراریِ با و گرفت را شرکت یشماره شد،

پرسید کند، معرفی را خودش : 

_ هستند؟ شرکت امروز برنا جناب  

 !شما؟_

گفت فوراً زدن؛ کله و سر برای نداشت زمان : 

_  که اومده پیش مهمی مورد. تعمیراتم بخش نیروهای از یکی

 همراهشون با هرچی. کنم صحبت ایشون با حاال همین باید

ستنتیجهبی گیرم،می تماس . 

شنید را خانیقاسم صدای : 

_ هستند جلسه تو . 

گفت زدههیجان : 

_ دارم واجبی خیلی خیلی کارِ بگید بزنید، صداشون . 

پرسید اهیکوت مکث از بعد خانیقاسم : 

_ شریفتون؟ فامیلیِ  



_ فرادیب بگید بهشون . 

_ بکشه طول ممکنه دارین؛ نگه رو تماس لطفاً. بله . 

انداخت اشمچی ساعت به نگاهی . 

 از قبل داشت تصمیم و بود گرفته تماس بار دو باربد حاال تا

برساند شرکت به را خودش برسد، سه به هاتماس کهآن . 

 صحبت معطلِ فقط و فقط و نداشت شرکت با آنچنانی یفاصله

نبود دسترس در امروز شانسش، از که بود برنایی با کردن . 

شنید تا داشت نگه گوشش کنار را تلفن هادقیقه : 

_ کنندمی صحبت باهاتون االن ! 

 حدس که روزی از هیجانش. کوبیدن محکم به کرد شروع قلبش

بود ربیشت هم هست تعقیبش حالِ در هاپژوهان از یکی زدمی . 

 بله؟_

گفت ارادهبی و ایستاد صاف برنا، صدای شنیدن با : 

_ برنا آقای ! 



 بله؟_

پرسید و دهد سامان و سر را افکارش کرد سعی : 

_ کنیم؟ صحبت لحظه چند تونیممی آذینم؛  

بود ناراضی برنا لحن : 

_ دیگه کشیدی بیرون جلسه از رو من همین برای ! 

کرد اضافه و عذرخواهی : 

_  حرف بهشراجع حاال همین باید که اومده پیش موردی یه

 .بزنیم

آمد پایین برنا صدای تونِ : 

_ شب؟ برای نذاشتیش چرا  

گفت قاطعانه : 

_ دیره شب تا . 

شنید بعدش و بود سکوت : 

_ بگیر تماس خودم همراهِ با . 



 کهآن بی بار،این و گرفت تماس. داد انجام را شده خواسته کار

یدشن را برنا صدای بماند، منتظر : 

_ شده؟ چی ! 

کند صحبت شمرده کرد سعی : 

_ بدین انجام برام کاری یه خواممی. اومده پیش ایقضیه یه . 

دیدمی مضطرب را برنا لحن که بود باری اولین این شاید : 

 !شناختنت؟_

گفت فوراً نکند، دیگر موضوعات  پرتِ را حواسش کهآن برای : 

_ دارید؟ آدم گمرک تو شما! نه  

پرسید تأخیر با برنا : 

_ آدمی؟ چجور  

فرستاد بیرون هایشکلمه با همراه را نفسش : 

_  داشته دسترسی ماه این کاالهای ترخیصِ  لیستِ به که کسی

 .باشه



_ چی؟ برای ! 

گفت و کرد مشت جیبش در را آزادش دست هایانگشت : 

_  ترخیص گمرک از رو باری اخیراً پژوهان که بشه ثابت خواممی

 .نکرده

 سکوت این از بعد که سواالتی و بود طوالنی باراین برنا سکوت

نرسیده نتیجه به افکارش با که گفتمی پرسید، : 

_ باری؟ چه ! 

 کامالً پس بجنگد؛ بود که هرجور امیدش آخرین برای بود حاضر

داد توضیح : 

_  وارداتِ برای بسته قرارداد روسی، شرکت یه با پژوهان

 متوجه من اما شرکت انبارِ به رسیده تازه بار، این. سونوِ دستگاه

 شرکت به که باری که اینه هم اون و شدم مشکوک مورد یه

نشده ترخیص گمرک از رسیده . 

_ کردند؟ واردش چطور پس  



 پس است، شده موضوع اصل متوجه که گفتمی برنا، سوال

نبود جایز بیشتر توضیح . 

 :پرسید

_  نام به دستگاهی چنین گهمی که مدرک این تونیدمی

کنید؟ جور رو نشده ترخیص گمرک از هاهانپژو  

_ شه؟می چی بعدش ! 

توانستمی برنا پس ! 

گفت و نشاند لبش روی لبخندی : 

_  شماست؛ مدرک مکملِ که دممی بهتون رو مدرکی من بعدش

 کاری هر تونیدمی مدرک، دو این به استناد با شما وقتاون

 کنسل هم رو امشب قرارِ. بدین انجام هاپژوهان با خواست دلتون

شد حل گمرک یقضیه اینکه از بعد برای بذاریدش و کنید . 

_ موضوع؟ این سرِ مطمئنی تو ! 

 که کند باور میخواست دلش وجودش تمام با اما نبود که مطمئن

 اشتباه که خواستنمی دلش ابداً. بوده یقین یپایه بر حدسش



 مهر، دهمِ کردمی مطمئنش که داشت حسی و باشد کرده

 برنا جوابِ در پس! شدمی انگیزیهیجان تاریخِ تصورش، فِبرخال

گفت قاطعانه : 

 !بله_

 مطمئن پژوهان، شرکتِ به رفتن از داشت اِبا که صبح  برخالفِ و

کرد حرکت سمتش به . 
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 درهایش، شدنِ باز با و کرد توقف همکف یطبقه در آسانسور

 داخل که خودش به توجهبی که دید را باربد منشی  صورتِ

 نایستاده درستش جای در هنوز و شد وارد ایستاده، آسانسور

کرد نگاهش متعجب دیدنش با که بود .  

 در پس نشست؛می میزش پشتِ باید ساعت این هک قاعدتاً

کرد؟می کارچه همکف یطبقه  



 جانبش از که سالمی به جواب در آسانسور درهای شدنِ بسته با

پرسید بود، شنیده : 

_ داشتین؟ کاری شرکت از بیرون  

کرد متعجبش گربهبچه جواب : 

_ رسیدم تازه. نه ! 

 صورتش. ودنب آراسته همیشه مثل کرد؛ نگاه صورتش به دقیق

 یک در موهایش، تار از کدامهیچ و داشت ایریخته بهم آرایشِ

 قدیِ تفاوت را این نبود؛ بلندهایش پاشنه از خبری. نبودند جهت

گفتمی فاحششان . 

گفت و کرد نگاه اشتیره چشمان به : 

_  ظهر دوازده تون،کاری ساعتِ شروع جریانم در من که جایی تا

 !نیست

صراحت این به نه اما داشت را نیدش که چیزی انتظارِ . 

_  ممکن چیزی هر باشه، هم پسرش دوست آدم، رئیس وقتی

پژوهان جناب شهمی . 



 آشفته صورتش. کرد نگاه بود زده اشجمله از بعد که لبخندی به

ابداً لبخندش اما بود ! 

داد ادامه گربهبچه و لبخندش به بود داده را حواسش : 

_  به که شهمی باعث ساعت، این تو کار محلِ به اومدن اگر و

 همین روز هر حاضرم بشم، مسیرهم شما با طبقه چند یاندازه

بیام شرکت به ساعت . 

 عوض رنگ مدتی. همیشگی یگربهبچه همان بود شده دوباره

 این و لبخند این اما رسیدمی نظر به آزاربی و ساکت و کرده

قبلی ماهیتِ همان هب است برگشته که بودند این بیانگرِ هاجمله ! 

گفت و داد تکان سری : 

_  کهجایی تا. تونهقلبی آرزوی من با شدن مسیرهم دونستمنمی

 پسرتون دوست دارید، اذعان بهش هم خودتون و مشخصه

من نه! ایهدیگه پژوهانِ ! 

 نگاهش نظرش، از کرد؛می فعال را هایششاخک دختر، این نگاهِ

شکش به زدمی دامن داشت . 



_  شما که بشه قضیه این منکرِ تونهمی کی اما. درسته بله،

شرکتین؟ این پژوهانِ ترینجذاب ! 

 گلوی فشردنِ یوسوسه با تا کرد مشت نامحسوس را انگشتانش

 را ظریف گردنِ آن خواستمی دلش. باشد کرده مقابله دختر این

 تا بتکاندش کند، ته و سر را دختر این و بگیرد انگشتانش میان

 چه که شود متوجه وقتآن و بریزد بیرون سرش از کاراف شاید

گذردمی سر این در . 

 نفر، چند جز بود؛ عاداتش جزءِ ها،آدم تمام به کردن شک

 همان جز به و گرفتنمی جای اعتمادش یدایره در کسیهیچ

 خواندن قابلِ قدریآن هاآدم اما داشت، شک همه به نفر، چند

 در برخورد، چند با و کردنمی فتل سرشان وقت مغزش که بودند

... یکی این اما دادشان؛می جا دشمن غیرِ و دشمن یدسته دو

کردمی عوض زبان بخواند، آمدمی تا را یکی این . 

گفت گربهبچه درها، شدن باز و آسانسور   توقفِ با : 

 .رسیدیم_

گفت حسی از خالی و کرد صورتش یحواله را آخر نگاه : 



_ متاسفانه! بله ! 

 بیرون سرش پشت و شود خارج باربد منشی اول تا ایستاد و

زدمی قدم آدمیزادانه اسپورت، هایکفش با دخترک. رفت . 

 بود؛ حالش به وای کرد؛ متوقف گردنش پشتِ جایی را نگاهش

بگیرد جا دشمن یدسته در بود قرار اگر بود حالش به وای . 

 با و رگشتب برگشت؛ ناگهانی گربهبچه که کشیدمی نقشه داشت

کرد غافلگیرش است، معنادار بود مطمئن که لبخندی و نگاه . 

شنید و هایشچشم به داد را نگاهش : 

_ پژوهان جناب باشین داشته خوبی خیلی روزِ . 

معاونت بخش سمت به داد مسیر تغییر و چرخید بعد و . 

با باید بود؛ زیاد روز ده  "R" که خواستمی و گرفتمی تماس 

بجنباند دست . 

 

 

* * * * * * * * * 
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کرد پرت میز روی را پاکت .  



 بود، کردنش روشن حالِ در که سیگاری با و کرد پر را لیوانش

 بزرگ پاکتِ کنار میز، روی را فندک. نشست ناپهکا روی و آمد

 پیراهنش اولِ یدکمه دو آزادش، دست با و گذاشت رنگ سفید

 مابینِ را سیگار. نوشید لیوانش محتوای از ایجرعه. کرد باز را

 هیچ رویش پاکت؛ سمت به برد دست و داشت نگه هایشلب

نداشت اینوشته .  

 کردن باز به کرد وعشر بعدش، و زد سیگارش به عمیقی پک

اشخانه درب بود آمده پیش، ساعت یک که پاکتی پاکت؛ . 

 جایک. بودند برگه چندین داخلش. کرد باز را مومش و مهر

 کرد، جلب را توجهش که چیزی اولین و کشید بیرون را شانهمه

 کرد شروع و زد کنار را عکس. بود فرادیب نگارِ از بزرگی عکس

 را رویشان اطالعات و کرد ریز را هایشمچش. هابرگه بررسی به

  .خواند

کرد اخم .  

خواند دوباره ! 

دید؟ می داشت چه ! 



 رو و زیر را هابرگه تند و تند و جاسیگاری در کرد رها را سیگار

  !کرد

بود شده گیج خواندشان؛ دیگر چندبار . 

 پایش کنار شد؛ بلند جایش از شتاب با گوشی، برداشتنِ برای

 خیز توجهبی. افتاد بود، اشلبه که لیوانی و میز هب کرد برخورد

 و شد اخیر هایتماس لیست وارد اش؛گوشی سمت به برداشت

یشده سیو اسم  "R" دو همین. فشرد تماس برقراریِ برای را 

 و  گرفته تماس خودش طرفش. بودند زده حرف پیش ساعت

 فرستاده پیش، ساعت یک و است آماده اطالعات که بود گفته

حاال و اشخانه به بودشان ... 

 ...الو_

 حرف هیچ بی و شده برقرار تماسِ به کرد معطوف را حواسش

پرسید ایحاشیه و اضافه : 

_ چیه؟ اینا ! 

شنید و : 



_ نرسید؟ دستت به مگه ! 

داد جواب فوراً : 

_ اینجا! ایهدیگه اسم دادم تو به من که اسمی... اما رسید، ... 

کرد قطع را صحبتش مخاطبش : 

_ پاکته تو که همونیه اصلیش مشخصات و ماس . 

 !مطمئنی؟_

بود گیرنفس زیادی شنید، که جوابی : 

 !کامالً_

 دهانش روی شده مشت وضعیتِ در را چپش دست انگشتان

داد ادامه مخاطبش و گذاشت : 

_  کارش زیادی طرف. بزنن رو ردش تونستن سخت خیلی هابچه

 اون تو بدونی، وایبخ بهش راجع که چیزی هر نهایتاً و بلده رو

بگو بود، الزمت اگه هم ایدیگه  اطالعاتِ. هست پاکت ! 

 بگویی که را هرچه ذهنش! نداشت امکان شد؛نمی باورش

فامیل و اسم جعلِ اِلّا بود بافته دختر این بهراجع . 



پرسید مجدداً : 

_ کنی؟نمی اشتباه ! 

بود قاطعانه شنید، که جوابی : 

_  ارشدِ دانشجوی کشیدم؛ رونبی رو اطالعاتش خودم. ابداً

رو اصلیش اسم و برو خودت. پزشکیهمهندسی ... 

بود محال. شنیدنمی دیگر ! 

 یک. پاکت سمت به رفت مجدداً و داد فاصله گوشش از را تلفن

خواند را اطالعات تمام بار ده بار، دو بار، ! 

 بار، اولین برای مغزش. کرد نگاه بود شده خاکستر که سیگاری به

دادنمی وریدست هیچ . 

. شد بلند جایش از دوباره که بود اشگوشی برداشتنِ برای

 جواب. گرفت را باربد یشماره و برداشت کانتر روی از را گوشی

 را اششماره مجدداً خواستمی. نداد جواب گرفت؛ دوباره نداد،

 فریاد و کرد برقرار را تماس فوراً. زد زنگ باربد خودِ که بگیرد

 :کشید



_ هستی؟ گوری کدوم  

باربد متعجبِ صدای بعد، و بود سکوت جوابش : 

_ شده؟ چی ! 

 کجایی؟_

بود متعجب همچنان باربد لحن : 

 .خونه_

 نظمبی هایشنفس کشید؛ موهایش مابینِ عصبی را انگشتانش

 اگر اما گرفته تماس باربد با چرا دانستنمی دقیقاً. بودند شده

 هم دیر باربد، ذاشتنِگ جریان در بود، درست پاکت آن  اطالعاتِ

 این حالِ به فکری یک و آمدمی آمد؛می باربد باید. بود شده

کردندمی قضیه . 

" بود؟ ساختگی فامیلِ و اسم یک "فرادیب نگارِ ! 

_ هومن؟ شده چی ! 
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گفت دستوری و زد کنار را افکارش : 

_ اینجا بیا . 

 !االن؟_

زد داد : 

_ االن همین ! 

نداشت باربد با صحبتی دیگر بعدش و . 

 با که روزهایی تمام. هابرگه به شد خیره و قبلی جای به برگشت

 در که دیروز همین تا مصاحبه روز از را بود گذرانده دختر این

 بیشتر شد اشنتیجه و کرد ورمر بودند شده مسیرهم آسانسور،

 رفتنِ راه که اولی روزِ همان از دانست؛می. اعصابش ریختنِ بهم



 یک که دانستمی زد،می لنگ دارپاشنه هایکفش با گربهبچه

 وسط هویت جعل پای که حد این تا نه اما لنگدمی کار جای

بود خورده رودست هم بدجوری بود؛ خورده رودست. باشد . 

 سوال زیر باورش شد،می دور که شده فرستاده مدارکِ از

 نگاهشان سراغشان، برگردد شدمی ناچار که قدریآن رفت؛می

 بازی ساله ایخرده و بیست دخترِ یک از رود؛ در کوره از و کند

 خوبی عملکردِ پذیرفتنش در که بود چیزی این و بود خورده

 .نداشت

 ساعت نیم. زد قدم را خانه طول تمام برسد، باربد که زمانی تا

 آیفون سمت به کرد تند قدم. آمد در صدا به اشخانه زنگ بعد،

 منتظر ورودی درِ کنارِ بیاید، باال را طبقات باربد که زمانی تا و

 .ماند

 شلوار و شرتتی آمد؛ بیرون آسانسور از آشفته صورتی با باربد

 هدر وقت هم لباس تعویض برای حتی که گفتمی اشورزشی

است زده بیرون خانه، هایلباس همان با و نداده . 

پرسید نگرانی با باربد شد، یکدیگر متوجهِ که نگاهشان : 



_ شده؟ چی  

 سرش پشت باربد. باشد کرده باز را راه تا رفت کنار در مقابل از

کرد حرکت . 

 و میز روی یشده پال و پخش هایبرگه سمت به رفت مستقیم

 به بود، مانده جا اشمنشی عکسِ روی نگاهش کهدرحالی باربد

آمد حرف : 

_ نه؟ یا شده چی گیمی ! 

گفت و میز روی محتویات به زد اشاره سر با : 

_ ببین خودت . 

 الزم را باربد واکنش. ببیند را واکنشش تا باربد به شد خیره و

 پی فاجعه عمقِ به توانستنمی تنهایی به خودش انگار داشت؛

 .ببرد

 مقابل برداشت؛ میز روی از گهبر چند و شد خم. شد خم باربد

پرسید ثانیه چند از بعد و گرفتشان چشمانش : 

_ اینا؟ هستن چی ! 



 و باشد داده باربد به را الزم زمان پردازش، برای تا کرد سکوت

پرسید باربد بعدش : 

_ آدم؟ این هست کی  

 بین بود نتوانسته باربد گویا برداشت؛ فوراً را میز روی عکسِ

کند برقرار ارتباطی فرادیب نگارِ کسع و هابرگه اطالعات . 

گفت و باربد صورت مقابلِ گرفت را عکس : 

_ معاونت بخش منشیِ . 

 میانِ را نگاهش بود، نشسته ابروهایش میان که اخمی با باربد

 غریبوعجیب زیادی که لحنی با و کرد جاجابه هابرگه و عکس

پرسید بود، : 

_ چی؟ یعنی  

زد فریاد : 

_  راست داره دختر این که ماهه چند! رفتیم. .. به رسماً یعنی

 تا که چیزهایی چه دونهمی خدا و چرخهمی شرکت تو راست

نفهمیده حاال . 



نبود عصبی هومن از ترکم لحنش و نشست صحبتش میان باربد : 

_ گی؟می داری چی. ببینم لحظه یه وایسا ! 

  عصبانیتِ با وقتی نداشت را حرکاتش و صدا افکار، اختیارِ

 بیرون باربد یشده مشت انگشتانِ میان از را هابرگه ایسابقهبی

 :کشید

_  اشزنده بعدش، و دهمی سرویس کی به بفهمم باید اول

ذارمنمی . 

 داشت تازه که انگار. بود اششده بسته موهای روی باربد  دستِ

 یک هایشچشم و عصبی اشچهره برد؛می پی فاجعه عمقِ به

پرسید وقتی دندبو متعجب ناجوری طورِ : 

_ ممکنه؟ چطور ! 

زمانی آذین " کرد؛ نگاه برگه روی اسمِ به و کشید عمیقی نفس  

"! 

شدند مچاله انگشتانش میان هابرگه و . 

* 
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 نگاه ساعت به کرد وادارش آرمان، آلودِخواب و گرفته صدای

گفت فوراً. بود داده دست از را زمان روزها این. کند : 

_  شاید که نبود حواسم اصالً نکردم؛ نگاه ساعت به ببخشید

باشی خواب . 

بود شده هوشیارتر آرمان صدای : 

_  حتماً نیست؛ خواب " شاید " کسی شب، نیمِ و دو ساعت

 !خوابه

 :خندید

- ها بیداری صبح خودِ تا همیشه خوبه حاال ! 

شد جدی آرمان لحن : 

_ شده؟ چیزی ! 

داد ادامه آرمان و زد ایپیروزمندانه لبخند : 

_  چیزی حتماً. کردیمی سراییمرثیه داشتی دیشب همین تا

 راحت و آرومه صدات گرفتی، تماس موقع این که شده

خندیمی ! 



 پرسیدن سوال به نیازی بود دیده اگر که بود؛ ندیده ار لبخندش

 .نداشت

_ داری خوب خبرهای که بگو ! 

گفت و شد خیره اتاقش سقف به کشید؛ دراز تختش روی : 

_ خوب خیلی خیلی خبرهای دارم؛ خوب خبرهای ! 

_ شده؟ چی  

 پلکش پشت دیگری، دنبال به یکی آرزوها بست؛ را هایشپلک

داد جواب بعد و کرد انتصورش خوب. گرفتندمی جان : 

_  یکی؛ نه. دارم برنده برگِ من حاال. شد تموم عذاب و ترس

 !دوتا

 مزاحم آرمان؛ جانب از طوالنی سکوت یک بود؛ سکوت جوابش

 و کند پردازش را اشجمله خوب داد اجازه و نشد برادرش افکار

داد توضیح و آمد حرف به خودش نهایتاً : 

_  رو اگر که مدرکی. امدیگه مدرکِ یک کردنِ جوروجمع حالِ در

 هااون که زمانی درست و کافیه هاپژوهان زدنِ زمین برای بشه،



 رممی. رویاهام دنبال رممی من هستند، خوردنشون زمین درگیر

 هاپژوهان داشتنش، یواسطه به که برممی همراهم رو چیزی و

شننمی محسوب من برای تهدیدی هیچ . 

_ کردی؟ پیدا چی  

 سوالی چنین طرفبی یک که بود منتظر اصالً بود؛ جایی به سوالِ

بپرسد را . 

دادن توضیح به کرد شروع : 

_  دست هاپژوهان. برسه کسی ذهن به دونممی بعید که چیزی

 بستند بزرگ قرارداد یه پیش وقت چند! بستند پشت از رو دنیا

 که هاییدستگاه بعدش، یهفته دو و روسی هایشرکت از یکی با

 قراردادشون طرف چون. ایران رسید بودند، بسته قرارداد رشس

 این سرِ که نرسید هم ذهنم به اصالً نبود، هاتحریم لیست تو

 عجیب خالفِ یه شدند؛ اما بشن؛ مرتکب خالفی بخوان یکی

 !غریب

. رسدمی گوشش به خط طرفِآن از آرمان منظم هاینفس صدای

داد ادامه و ترتیب را افکارش : 



_  بعد همیشه ده،می انجام برامون رو بارها نقلِوحمل که تیشرک

 تمام؛ و شهمی فرستاده براش شده مشخص یهزینه کار، اتمام از

 حضوری شد قرار آوردند، شرکت برای که باری این از بعد اما

 کارگرهایی از یکی من هم قبلش گرچه. حساب تسویه برای بیان

 و بگیره انعام بود اومده دم؛دی رو داشت حضور بار حمل تو که رو

 بارها سرِ باالی مسیر تو ساعت ایخرده و بیست که گفتمی

 بود زیادی زمانِ نشدم؛ مشکوک قدرهااون حرفش این به. بوده

 اما شدند؛ معطل و اومده پیش مشکلی راه تو دادممی احتمال اما

 هم باربد و بیان حضوری قراره حساب تسویه برای فهمیدم وقتی

 قضیه این که رسید نظرم به جریانه، در و نداره لفتیمخا

 !مشکوکه

داشت هیجان نبود، آرام دیگر آرمان لحن : 

_ آذین؟ چیه قضیه ! 

 کرد؛ نظر صرف اسماعیلی کردن پیدا مشقتِ و روش و راه از

 را جریان این توضیحاتش با دیگر باریک خواستمی دلش گرچه



 برای آرمان شتیاقا توانستنمی هم طرفی از اما کند مرور

گفت و بگیرد نادیده را ماجرا اصل دانستنِ : 

_  زدم؛ حرف باهاش کردم؛ پیدا رو بودم دیده که کارگری همون

 پژوهان انبار برای که باری اون گفتمی. داشت عجیبی اطالعات

سونوگرافی دستگاه نه بوده، شوییلباس ماشین بودند، برده ! 

_ شویی؟لباس ماشین ! 
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 تکرار برایش داشتند هاحس. داشت دوست را آرمان تعجب

 به جریان این که زیادی فشار بخاطر که هاییحس شدند؛می

بود نشده داده بها بهشان آورد،می مغزش . 

_ خوره؟می هاپژوهان دردِ چه به شوییلباس ! 

نشاند هایشلب روی بزرگی لبخندِ و کرد باز را هایشچشم : 

_  من خوادمی کارگر اون که رسید نظرم به و بود هم من سوال

اما کنه باز خودش سرِ از رو ... 

 انجام بود نشده روز چند این که کاری کشید؛ نفسی آرامش با

گفت نهایتاً و دهد :  

_ ستندنی شوییلباس ماشین ! 

_ چی؟ پس ! 

 از یکی روی که قدی یآینه سمت به و تخت روی از شد بلند

 و صورت به. کرد حرکت بود شده نصب دیواری کمد درهای

خوردند تکان هایشلب نهایتاً و کرد نگاه هایشچشم : 



_ ! روسی سونوی هایدستگاه هستند؛ سونو هایدستگاه همون

 خدا و زدند دور رو رکگم هاپژوهان نبوده؛ قانونی ورودشون اما

 و تمیز قدراین رو کار این دارند که باره چندمین این که دونهمی

دندمی انجام دردسربی ! 

 پشتش دانستنمی که سکوتی بود؛ برقرار سکوت خط طرفِآن

نهفته چه ! 

 از و بودند افتاده گود هایشچشم زیر کشید؛ صورتش به دستی

بود عمرش مامت تصویرِ ترینقشنگ این، خودش نظر . 

شنید را آرمان صدای : 

_ شدم گیج . 

 هایشجمله با و کند خارج سکون از را آینه تصویر تا زد پلک

کرد روشن را آرمان : 

_  هیچ بی تونستنمی که رو جنسی ها،آدم این اما سخته باورش

 بارِ زیر اینکه برای فقط کنن، وارد قانونی راه از مشکلی

 که شکلی به هم اون. کردن وارد قاچاقی نرن، گمرک هایهزینه

 ایران مرز طرفِاون رو هادستگاه. رسهنمی کسی هیچ عقلِ به



 که هاییآدم و زمینی طریق از دممی احتمال و گرفتن تحویل

 برای دونمنمی دقیقاً. مرز طرفِاین شونآوردن قاچاقی داشتن،

 هک روزی برای صبرمبی اما زدن تکنیکی چه مرز از کردنشون رد

اعتراف جز ندارند راهی هاپژوهان و شنمی رو مدارک . 

دهد ادامه که شد باعث سکوتش و نداد نشان واکنشی آرمان : 

_  و نیافتن گیر راه بینِ اینکه برای. مشخصه بعدش به مرز از اما

 هایکارتن تو و کردن خرد رو هادستگاه نیاد، پیش مشکلی

 کردن سندسازی مه حتماً. تهران به رسوندنشون شویی،لباس

 بینی؟می. نخورن مشکل به راهی، بینِ هایبازرسی تو که

 دور رو قانون و کننمی قاچاق شده حساب و تمیز چقدر بینیمی

 از دوتا فقط هستند، من دستِ که مدارکی زنن؟می

کردنشون رو و زیر برای کافیه همین و هاشونهقاچاق . 

شکست را سکوتش باالخره آرمان : 

_ وقتی هر از بیشتر ذین؛آ نگرانم . 

 :خندید



_  این به ورود با که بود آرزویی ترینبزرگ این چی؟ نگرانِ

 و قول هم این؟ از بیشتر خواممی چی. داشتم سرم تو شرکت،

 و رسممی همیشگیم آرزوی به هم جاشه، سرِ مدیکاب با قرارم

 کسی اشواسطه به که دارممی نگه خودم برای رو مدرکی هم

واقعاً؟ این از بهتر چی. کنه یدمتهد نتونه  

نبود امیدوار خودش برخالف آرمان لحن : 

_  عادی هایآدم زنی،می حرف ازشون داری تو که هاییآدم

 و کنن خالف تمیز قدراین خودت قول به توننمی وقتی. نیستند

 شدنِ رو با که حتماً قانون، زدنِ دور و قاچاق برای بلدن راه کلی

 هایراه که حتماً. شینننمی کاربی ن،شوعلیه مدارک این

 که کسی دنبالِ صددرصد و نخوردن ضربه برای بلدن ایدیگه

گردندمی زده، ضربه بهشون . 

 دیگری مدرکِ که بود کرده فکر بود؛ کرده فکر اینجاهایش به

خواستمی هم . 

 خورد؛می ضربه اول مدرک شدنِ رو با. بود معامله اهلِ پژوهان

 نشدنِ رو برای که بود مطمئن اما آمددرنمی پا زا اولی با شاید



 که وقتی همآن دومی، شدنِ رو چون کند؛می کاری هر دومی،

بخواهند که نبود چیزی بود، کرده ضعیفشان اولی . 

زد لبخند مقابلش تصویرِ به . 

 باراین که قراری داشت؛ قرار برنا با که روزی بود؛ بزرگی روز فردا

افتادنش اتفاق برای بود مشتاق . 

_ شرکت؟ ریمی هنوز ! 

داشت کار هاآدم آن با و آنجا هنوز رفت؛می باید . 

برد پناه تختش به و کرد خاموش را چراغ تصویرش؛ از کند دل . 

دادمی ناراحتش خیالِ از خبر آرمان، یجمله : 

_ نگرانم بدجوری. آذین زنهمی شور دلم . 

گفت بخشیاطمینان لحنِ با : 

_ آمبرمی پسش از ! 

 

* * * * * * * * * 
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 و بودند نشسته هم دورِ مرد چهار بود؛ سنگین زیادی جو

 با بهروز کرد؛می دود سیگار باربد زدند؛نمی حرفی کدامهیچ



 خیره نامعلوم ایگوشه به سام و گرفته ضرب پایش روی انگشت

 که مردی سه بینِ را نگاهش واکنشی هیچ بی خودش، و بود شده

کردمی جابهجا بودند، مقابلش . 

 این از کدامهیچ که صبحی سه ساعت. بود صبح سه ساعت

ندنداشت آمده پیش مشکلِ حلِ برای ایایده هیچ مرد، چهار . 

 یکی بهروز. برداشت میز روی از را سیگارش یجعبه و شد خم

 سیگار کرد؛ شانروشن کشید؛ بیرون تا سه. هم سام خواست؛

 هالب به را خودش سیگار کهآن محضِ به و داد را سام و بهروز

گفت و آمد حرف به باربد کرد، نزدیک : 

_  رو پاش اینکه محض به فردا گیره؛نمی آروم اعصابم اینطوری

شرکت تو بذاره ... 

کرد متوقفش سام : 

_  روی به نباید نظرم به. شهنمی کارمون شکلیاین! باربد نه

 بفهمیم باید اول. شدیم متوجه رو چیزی که بیاریم خودمون

کنهمی جاسوسی داره هدفی چه با و کی برای . 



 کرده قفل خودش ذهن اما کردمی صحبت همچنان داشت سام

 ماهِ چند! بود جاسوس گربه؛بچه " سوسجا " یکلمه روی بود

 رفتارش و حرف هر از و کرده آمدورفت شرکت آن در تمام

داشت هدفی . 

کرد هوشیارش بهروز یشده بلند صدای : 

_  بود؛ دستش کانادایی قطعات اصلیِ لیست. هومن رفتیم فنا به

 شهمی متوجه قطعاً دربیاره سر جریانات این از کمیه کسی هر

 که این به برسه چه کنه؛می ثابت رو چیزهایی چه ستلی اون که

مهندسیِ ارشدِ گینمی و ستکارهاین خودش طرف ... 

 چیزی از ترسخت حقیقت، گفتنِ. گذاشت تمام نیمه را حرفش

 اصلیِ یمهره چهار مهم، مرد چهار. کردندمی فکر که بود

 آزار حالِ در بدجوری حقیقت و شده جمع هم دورِ پژوهان،

بود نشانداد . 

پرسید باربد را اصلی سوال : 

_ ده؟می سرویس کی به داره که شیم متوجه چطور ! 

آمد حرف به و گرفت سیگارش از عمیقی کام : 



_ کرده جور مونعلیه مدارکی چه و فهمیده چیا بفهمیم باید . 

بود باربد مخاطبش شد؛ بلند بهروز صدای : 

_  اختیارش در راحت قدراون رو لیست اون که موقع همون من

 بهت شد؟ چی اشنتیجه اما کن؛ احتیاط که گفتم بهت گذاشتی

کردی قهر ساله چهارده دخترای مثل و خورد بر . 

نگذاشت جوابشبی باربد : 

_  چه! دادم؟ پرورش آستینم تو ماری چه دونستممی کجا از

 هومن بده؛ گیر هومن به دادنه گیر به اگر! ایه... چه دونستممی

کرده انتخابش . 

کرد مداخله سام که کردمی نگاهش حرفیب : 

_  مقصر کردنِ پیدا! مونههمه متوجهِ و اومده پیش که مشکلیه

 پیدا برای و کنیم پیدا راهی یه باید کنه؛نمی بهمون کمکی االن

 و بوده اینجا که زمانی به توجه با. نداریم زیادی وقتِ کردنش

 مونهمه بزنه حرکتی اگه اومده، دستش زیر که مدارکی و اسناد

ریممی...  به ! 



گفت قاطعانه بهروز : 

_ . نیست جرمی کم هویت جعلِ. کنیم شکایت ازش من نظر به

 دور یه تا قانون به دیمشمی بعدش و دیممی جرش خودمون اول

بده جرش قانون هم . 

کرد مخالفت سام : 

_  ماه، چند گذشتِ از بعد االن اما آره؛ بودیم فهمیده اول روز اگر

 کرده، جمع مونعلیه مدارکی چه دقیقاً دونیمنمی وقتی هم اون

 افتهمی سال چند که اینه ازش کردن شکایت تهِ. محضه اشتباه

 جور مونعلیه مدرکی مدت، این تو باشه تونسته اگه اما زندان

. شهمی تموم گرون خیلی شرکت برای کرده، صددرصد که کنه

 محروم هافعالیت از خیلی از دیم؛می دست از رو اعتبارمون

 فعالً نظرم به. بریم پیش هم تعلیق پای تا ممکنه حتی و شیممی

داریم نگه دست . 

گفت قطعیت با و تکاند زیرسیگاری در را سیگارش خاکستر : 

_  فهمیدیم کهاین از بعد نه االن، نه کنم؛ شکایت ازش خوامنمی

کردهمی کار کی برای و بوده چی هدفش . 
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گرفت را حرفش یدنباله باربد : 

_  باید خودمون کنه؛نمی کاری که قانون. همینه هم درستش

بذاریم دستش کفِ رو حقش . 

جعلی فرِادیب نگار به دادن فحش به کرد شروع بعدش و ! 

داد را دومش دِپیشنها بهروز : 

_  کار ی... کدوم برای بیاد مُقُر تا داریم نگهش بندازیم؛ گیرش

 مهمونیِ یه لواسون؛ ویالی تو گیریممی مهمونی یه. کردهمی

 فقط آدمی وقتی اما کنه؛ دعوتش همیشه مثل باربد. ساختگی



 و بیاد حرف به تا داریممی نگهش همونجا. باشیم اونجا خودمون

 ...بعد

کرد مخالفت خودش ربااین : 

_  اوضاعمون که گرفتیمش ِکمدست بار یه. نگیرش کمدستِ

 گیر هاراحتی این به بلده، رو کارش حد این تا اگر. این شده

 از. نیستیم طرف خودش با فقط که بگیریم نظر در باید. افتهنمی

 یبرنامه یه نکرده؛ رو کاری چنین حماقت و کنجکاوی سرِ

 حمایتش هاآدم سرییه. بوده ارشک این پشت شده حساب

 حساب بعد و شیم متوجه رو هااین اول باید. کننمی

کنیم صاف باهاش رو مونشخصی ! 

 که لحنی با و کرد روشن را همراهش پاکتِ سیگارِ آخرین باربد

گفت بود، واضح کامالً اضطرابش : 

_ اگه! چی؟ باشه زده حرکتی حاال تا اگه ... 

گفت باربد به جواب در و کشید عمیقی نیمه نفس : 

_ داره امکان چیزی هر . 



کرد اضافه تلخ، لحنی با کوتاه، مکثی از بعد و : 

_ چیزی هر ! 

گفت و زدن قدم به کرد شروع و شد بلند جایش از بهروز : 

_  دختره. نکردم باور من اما گفتی بهم تو باتری، یقضیه از بعد

 تنها کنییم فکر تو که کنهمی بازی رو هاروسپی نقشِ جورییه

 خوب باربد؛ روی گذاشته دست هم دقیقاً. همینه مهارتش

کنه گذاریسرمایه کی روی دونستهمی ! 

گفت بهروز و کردمی نگاهش مات باربد : 

_  جمع رو حواسمون موقع همون اگه. نکردم باور من اما گفتی تو

بودیم کرده ... 

 " کاش ای " و زاری و ناله اهل. کرد متوقفش دست حرکت با

 حلش خودش روشِ به باید حاال و بود خورده رودست. نبود گفتن

کردمی . 

 را کردنشان آرام قصد سام و شدند درگیر لفظاً باربد و بهروز

 .داشت



 و برداشت میز روی از را مدارک آمده، پیش بحثِ به توجهبی

خواند را رویش اطالعات تمام دیگر باریک . 

 کسی با گرفتن تماس ایبر مناسبی زمانِ کرد؛ نگاه ساعتش به

بفرستد پیام داد ترجیح پس نبود، . 

یشده ذخیره نامِ با هایشپیام یصفحه وارد  " R " تند و شد 

 پیامِ! کندمی کارچه دارد دانستمی. کردن تایپ به کرد شروع

خواند فرستادن از قبل را شده تایپ : 

"  درمورد. خودش درمورد نه. دارم الزم ایدیگه اطالعاتِ

ندارم هم وقت ادرش؛بر ." 

 اصالً" کرد اضافه زمان، روی بر بیشتر تأکید برای پیامش انتهای

فرستاد را پیام بعد و "ندارم وقت . 

 حالِ در همچنان باربد و بهروز گذاشت، کنار که را گوشی

بودند فحش پاسکاریِ .  

 یک برای و کردمی درد افتضاحی طرز به سرش گرفت؛ نفسی

 کرد؛ تصور هایششقیقه روی را بهگربچه انگشتان آن،



 شروع و شدند چفت گلویش، روی خوردند سر که هاییانگشت

نفسش آوردنِ بند و فشردن به کردند ! 

 ناخواسته، و خواسته و گذاشت گلویش روی فوراً را دستش

کشید فریاد : 

_ دوتون هر شید؛ خفه ! 

 با و شد بلند جایش از دهد، اهمیتی هاواکنش به کهآن بی بعد و

گفت رسایی صدای : 

_ . کنه مشکوکش بخواد که نکنید رفتار طوری. سابقه مثلِ برنامه

. کردید رفتار امروز که باهاش کنیدمی رفتار مدلی همون فردا

 تصمیمی چه دقیقاً بگم که زمانی تا کنه شک چیزی به خوامنمی

 !دارم

بود سام کرد، موافقت که کسی اولین . 

 در و اتاقش سمت به افتاد راه بقیه،  موافقتِ برای انتظار بدون

گفت حال همان : 



_  هر غیبتِ خوامنمی. بخوابید و برید هاتون؛خونه برید هم حاال

بیاد عجیب براش صبحی، اول چهارتامون . 

گفت را اشجمله آخرین و باربد سمت به چرخید آخر یلحظه : 

_ باش ترمهربون باهاش رو فردا . 

 

* * * * * * * 
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 توانسته خواب ساعت چند ها،مدت از بعد بود؛ خوابیده خوب

 خارج اخیر، روزهای یخسته حالتِ آن از را هایشچشم بود

 .کند

داشت قرار برنا با پژوهان، شرکت در کارش تماما از بعد شب، . 

 خواست،می دلش که طورآن زد؛ را خواستمی دلش که تیپی

 از بود، شده خوب باالخره که حالی با و کرد آرایش را صورتش

رفت بیرون خانه . 

 ماه مهر صبحِ هوای از راحت خیالِ با و زد قدم مترو ایستگاه تا

برد لذت . 

 آن بستنِ شوقِ توانستنمی چیزی هیچ و رفتمی رفت؛می شب

کند زایل را برنا با جدید قرارداد . 



 به کت،شر ساختمان به رسیدن زمانِ تا و شد مترو سوار

سپرد گوش لیستشپلی یموردعالقه هایآهنگ . 

 ایسابقهبی و عجیب قدرت ایستاد، که ساختمان آسانسورِ مقابل

 چیزی هیچ از یگرد ترسید؛نمی دیگر دید؛می خودش در را

بود عمرش تمام اتفاقِ بهترین این، و ترسیدنمی . 

 بزرگ پژوهانِ حضورِ دلش و شد سوار بود؛ خالی آسانسور اتاقکِ

 لب زیر باری چند را اسمش! پژوهان هومنِ خواست؛ کنارش را

 یدارنده هومن؛! داشت ایبرازنده و زیبا اسم شکبی کرد؛ تکرار

شد گیج و " خوب " کرد ارتکر باری چند! خوب روحِ ! 

 به و گذاشت بیرون به را محکمش قدم آسانسور، شدنِ باز با

کرد حرکت شرکت واحد سمت .  

 نبود؛ دادند،می آزارش که بلندهاییپاشنه از خبری امروز

بود پوشیده اسپورت . 

 و کرد صحبت ایجمله چند داد؛ سالم نظری به همیشه مثل

افتاد اهر معاونت بخش سمتِ به نهایتاً .  

بود درست حدسش و باش نیامده باربد که زدمی حدس . 



 فشار دیگر باراین! راحت خیالی با باراین اما نشست میزش پشت

 از سر یا بگردد چیزی دنبالِ خواستنمی دیگر نداشت؛ ذهنی

 خیالش و بودند شده انجام کارهایش باراین. دربیاورد کاری

بود راحت راحتِ راحتِ .  

 رو و زیر را شرکت سیستم بار هزارمین برای خواستنمی امروز

 امروز کند؛ چک را قدیمی هایایمیل خواستنمی. کند

شود دقیق ایجمله و حرف هر به خواستنمی .  

راحت راحتِ نفسِ بکشد؛ راحت نفسِ خواستمی امروز . 

 چرخیدن؛ به کرد شروع و اشصندلی گاهتکیه به داد تکیه

 ترآرام هم قبل از را ذهنش که برگشتی و رفت هایدایرهنیم

 آسودگی با و کرد روشن را سیستم حوصله سرِ. کردندمی

 را هاایمیل گرفت؛ را هایشتماس. شد کارهایش انجام به مشغول

 که کرد فکر این به کنارش در و کرد آماده را هالیست داد؛ جواب

 سرِ بر بالیی چه مدیکاب، یدسته و دار با قرارش از بعد

 داد،می مدیکاب به را مدارک کهآن از بعد آید؟می هاپژوهان



 کرد؟می رفتار ایحرفه و عالی قدرهمین هم باز پژوهان هومن

ماند؟می خونسرد قدرهمین ! 

 رو را مدارک مدیکاب که را ایلحظه کند؛ تصورشان کرد سعی

 رفتارهایش دانستمی بود؛ شناخته را باربد. کرد تصور کرد،می

 هم بهروز. بود وحشتناک قطعاً کرد؛ تصور را عصبانیتش. را

 باربد یاندازه به وقتش به توانستمی هم بهروز طور؛همین

 رئیسِ! تربزرگ پژوهانِ آن چه؟ یکی آن اما باشد وحشتناک

 عصبانیتش کرد؟می رفتار چطور او. پژوهان بزرگِ شرکت جوانِ

 صورتش. کند تصورش نستتوامی نه و بود دیده حال به تا نه را

 با که هاییلب. خونسرد همیشه صورتِ آن ساخت؛ ذهنش در را

کلمات با تا داشتند میانه بیشتر سیگار دودِ . 

 چیزهای یهمه برای شد؛می تنگ بزرگ پژوهانِ برای دلش قطعاً

 هومنِ نظیرِ شکبی. بود شده جمع مرد این در که متفاوتی

کردنمی پیدا دنیا کجای هیچ را پژوهان . 



 امروز. نداشت کاری امروز. کرد نگاه مقابلش مانیتورِ یصفحه به

 باربد که خصوصاً دهد؛ بها افکارش به راحت خیالِ با خواستمی

بود نیامده هنوز . 
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 زیادی که آرامی هایتکان چرخاند؛ را اشصندلی مجدداً

 دعوت داشتنیدوست آرامشِ یک به را مغزش و بودند بخشلذت

 دلش که هرچه به توانستمی پسَش در که آرامشی کردند؛می

 بود؛ عجیب زیادی برایش مغزش انتخابِ و کند فکر خواهدمی

 هومنِ با خاطراتش حوشِ و حول داشت تمایل فقط که مغزی

بگردد پژوهان ! 



 روزی آورد؛ خاطر به را بود گذاشته شرکت این به پا که اولی روز

 قدم بیگانه سرزمینی به که داشت را کسی حالِ و حس که

 پژوهانِ همین بود، دیده که پژوهانی اولین روز آن. باشد گذاشته

 اشدرباره هاپژوهان سایر از بیشتر مدیکاب، که کسی بود؛ بزرگ

بود داده هشدار .  

 را تصویرش حتی و بود شنیده درموردش بارها و بارها کهاین با

 در که نبود چیزی پژوهان، هومنِ از ذهنیتش هم باز بود، دیده

 مضطرب و گیج قدریآن روز آن. بود کرده کشفش اول برخوردِ

 در شانمکالمه یشده بدل و رد جمالتِ از کدامهیچ که بود

 روز آن از که ایذهنی تصویر تنها و بود نشده ثبت خاطرش

 سیگار بود؛ کشیدنش سیگار تصویرِ بود، مانده یادگار به برایش

بود معروف تامیِ یکنندهتداعی که کشیدنی . 

 را روزی کرد؛ زنده را خاطراتشان و کنکاش به کرد شروع ذهنش

 آورد؛ خاطر به را بودند بلوف بازیِ به مشغول باربد، یخانه در که

 یادآوریِ با. بود نشسته میز آن دورِ هم بزرگ هانِپژو که روزی

 بود شده آفریده انگار که زنی آورد؛ خاطر به هم را اِال روز، آن



. آمدنمی مرد این به کسیهیچ او، جز که پژوهان؛ هومنِ برای

 باربد گرچه دیدش؛نمی پژوهان کنارِ در دیگر که بود وقت خیلی

 کنارِ زن، آن جای نظرش از اما بود داده توضیح را شرایطش

بود خالی زیادی پژوهان، هومن مثل کسی . 

. داد را تبریز شرکت منشیِ جوابِ خورد؛ زنگ میز روی تلفنِ

 جواب پس بود؛ باربد حضورِ نیازمندِ بود، پرسیده که سوالی

 کردنِ قطع با و بعد ساعتِ دو_یکی به کرد موکول را دادنش

 ذهنش حریفِ اما کند لمشغو کار با را خودش کرد سعی تماس،

 برای که بود کرده قصد عجیب امروز، که ذهنی حریف شد؛نمی

 بود نتوانسته هدفش بخاطرِ مدت این در که جریاناتی تمامِ

کند صرف وقت بگذارد؛ زمان برایشان شاید و باید که طورآن . 

 که خاطراتی کند؛ تمرکز خاطراتش تمام روی خواستمی امروز

 در قطعاً افتادند،می اتفاق اشفعلی شرایطِ جز شرایطی در اگر

شدندمی ماندگارتر ذهنش . 

 باربد ناسالمتی خواست؛نمی را باربد ذهنش که بود عجیب

 اوصاف، این تمامِ با اما! اشابزاری پسرِدوست بود؛ پسرشدوست



 باربد خاطرات جریانات، این شدنِ تمام از بعد خواستمی دلش

 هومنِ که بود مطمئن بود؛ مطمئن اما د،بریز دور همیشه برای را

 تامی که طورهمان ماند؛می ذهنش از گوشه یک ابد تا پژوهان

بود مانده . 

 برگزار شهر از خارج که جشنی باربد؛ تولدِ جشن به زد بکفلش

 یادِ. ترشعجیب هایبازی آن با باربد  عجیبِ مهمانیِ. بود شده

 نشانده پژوهان هومنِ یگونه روی که افتاد ایبوسه شِبهِ آن

بود عمرم تمامِ یبوسه بدترین این " بود شنیده و بودش  ". 

 هایشلب روی لبخند ناخواسته جمله، آن و شب آن یادآوریِ از

 .نشست

. را جریانات این یهمه کندمی فراموش روز یک بود مطمئن

. دسترس قابل غیر ایخاطره شودمی باربد که بود مطمئن

 دور هم خیلی که روزی یک فرید، یخاطره و نام که بود مطمئن

 روزی یک که بود مطمئن. خوردمی خاک ذهنش در نبود،

 به اضطرابی و ترس چه با ماند،نمی یادش دیگر که رسدمی

 ناامیدی از میزان چه با هاشب و گذاشتمی پا پژوهان شرکتِ



 از نامی حتی دیگر که بود مطمئن. شدمی اشخانه یروانه

 گرفته بهروز و باربد از شد؛نمی تداعی ذهنش در پژوهان ایاعض

 چیز یک به ها،بودن مطمئن این یهمه کنارِ در اما. نظری تا

 پژوهان هومنِ که بود مطمئن داشت؛ اطمینان بدجوری هم دیگر

 فراموشش مرد این بود محال. ماندمی زنده سرش در همیشه

 بود قرار دیگر طرفی از و کردمی تحسینش که مردی شود؛

 رو  را مدارکی اشعلیه قدرت، از کردنش دور برای امشب همین

 .کند

 

* * * * * * * * * 
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شرکت به بود آمده زود . 

 تمام. نداشت خوابیدن برای هم تصمیمی بود؛ نخوابیده را دیشب

 فکر بود؛ گذرانده کردن فکر به را صبح تا ماندهباقی ساعاتِ

بردنمی جایی به راه که کردنی . 

 زوم حقیقی، زمانیِ آذین همان یا جعلی فرِادیب نگار ورودِ بدوِ از

 به تک واکنشی هیچ بی و اتاقش دوربین تصویر روی بود کرده

کردمی دنبال را رفتارهایش تک .  



 میز روی از را گوشی بود؛ نیامده هنوز باربد و آمده بهروز

 برگشته نگاهش کهدرحالی و گرفت را باربد یشماره برداشت؛

داد گوش آزاد هایبوق به مقابلش، مانیتور یصفحه به بود . 

نبود آلودخواب باربد صدای تصورش، برخالف : 

 !بله؟_

پرسید و داد بازی آزادش دست با را میز روی جاسیگاریِ : 

_ نیومدی؟ چرا ! 

بود عجیب باربد جواب : 

_ تونمنمی ! 

پرسید و برداشت جاسیگاری روی از را انگشتش : 

 !چرا؟_

_ بهتره نیام امروز. کنم رفتار عادی تونمنمی . 

 مثل توانستنمی خودش یگفته به اگر نداشت؛ اعتراضی

بود آمدنش از بهتر نیامدنش ،کند رفتار همیشه .  



پرسید باربد کرد که سکوت : 

_ کنه؟می کارچی داره  

 کوتاه یثانیه چند برای را چشمانش فشرد؛ هم روی را هایشلب

گفت و بست : 

_ خورهمی تاب داره! هیچی ! 

کرد قطع را تماس بعدش و . 

 دختر این که فهمیدمی امروز، همین دقیقاً امروز، همین باید

 نداشت؛ زیادی وقت. کندمی کار هدفی چه با و کسی هچ برای

 چطور ساعت چند این در دانستمی خدا و ساعت چند نهایتاً

 سرش در که سوالی ترینمهم و ترینبزرگ  جوابِ به بود قرار

برسد داشت . 

 به راه کردنش نگاه با گرفت؛ مانیتور تصویر از را هایشچشم

بردنمی جایی . 

 شنیدن محض به و گرفت را اتاقش خلیدا برداشت، را گوشی

گفت صدایش، : 



_ من اتاق بیارید تشریف لطفاً . 

 تیز گوش و گذشت هرچه اما ماند، منتظر و کرد قطع را تماس

 داشت تصمیم. نشنید را بلندهاپاشنه خراشِگوش صدای کرد،

. گرفت تماس نظری که اتاقش تصویر روی کند کلیک مجدداً

گفت فوراً و برداشت را گوشی : 

_ داخل بفرستش . 

بود اتاقش داخل فرادیب بعد، لحظه چند و . 

 روی و هایشکفش سراغِ رفت چیزی هر از قبل نگاهش

 بردنِ پیش زودتر برای و شد متوقف رنگش سفید هایآدیداس

گفت که بود کارش : 

_  یپرونده خودتون تونیدمی. زیاد احتمالِ به آدنمی امروز باربد

کنید؟ آماده رو وزمهرر ینماینده با جلسه  

 فریادیب. بود عجیب برایش دادن، جواب برای فرادیب تاخیرِ

 روی آخر دستِ و چرخاندمی صورتش اجزای میان را نگاهش که

گفت و داد توقف به رضایت که بود هایشچشم : 



_ حتماً بله، ! 

 تغییر از میزان این. چرخاند اسپورتش هایلباس روی را نگاهش

بود ترسناک نظرش از . 

 تصور را بودنش گربهبچه روزهای زمان، کمترین در کرد سعی

 بلوندش موهای و بودند یخی چشمانش که روزهایی همان کند؛

و پوشیدمی غریبعجیب هایلباس. زدمی بیرون طرف هر از ... 

_ ندارید؟ بنده با ایدیگه امرِ ! 

 بازی را هایشلب کشید؛نمی قبل مثل را هاکلمه دیگر حتی

 نظر به هاییآدم به شبیه. کردنمی باد را هایشلپ و دادینم

 که ایرسیده نتیجه به هایآدم اند؛رسیده نتیجه به که رسیدمی

گذاشتندمی کنار را ابزارشان هدف، به رسیدن از بعد ! 

 بدونِ فرادیب که صبحی همان چرا بود؟ نشده متوجه زودتر چرا

 بود، آمده شرکت به ادانهآدمیز شکلی و سر با موها؛ و لنز آن

بود؟ نکرده شک  

نشستن به کرد دعوتش دست با : 



_ لطفاً بنشینید چرا؛ ! 

 ادا بی به. درستش برداشتنِ قدم به کرد؛ نگاه کردنش حرکت به

 مجموعِ از و قدرتمندش نگاهِ به آخر، دستِ و نشستن اطوار و

 هنتیج به جاسوسِ یک دختر، این که دریافت ها،کردن نگاه این

است رسیده . 

_ خدمتم در ! 

دیگرش نوع از اما بود؛ که خدمت در کرد؛ فکر اشجمله به . 

 :گفت

_ هستید ناراضی تونکاری شرایط از که گفتمی باربد . 

 جایش در فقط نداشت، واکنشی هایش؛واکنش به شد دقیق

خورد تکانی . 

گفت وقتی بود محکم صدایش : 
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_  زیاد خیلی کاریم هایساعت باهاتون، باشم روراست بخوام

رسمنمی ایدیگه کارِ هیچ به هفته، طیِ. هستند . 

پرسید نبود، طوالنی خیلی که مکثی از بعد : 

_  که هبکش طول چقدر کنیدمی فکر بگیریم، جدید نیروی اگر

وظایفش؟ و کار برای کنید توجیهش بتونید ! 

 چه دقیقاً دانستنمی که داشت این از نشان فر،ادیب اخمِ

پرسید نهایتاً و باشد داشته جمله این از برداشتی : 

_ من؟ جای به بیاد  

داد توضیح : 



_  شیفت یک. عصر یا صبح. خودتون انتخاب به. شیفت یک

شما شیفت یک و بیاد جدید منشیِ ! 

. نداشت زمان یبهانه پس بود؛ ساختگی زیادی شدنش حالخوش

 کردمی مطمئنش بیشتر قضیه این و برود و بپیچاند خواستمی

 و بود شده تمام اینجا کارش قطعاً. آدم این رسیدنِ هدف به از

 مات تهدیدِ که کیشی بودند؛ شده کیش که بود معنی آن به این

داشت پی در را شدن . 

شنید و برداشت سیگاری میز روی یجعبه از : 

_ کنید؟ روشن من برای هم یکی ممکنه  

 حرفی، هیچ بی بعدش و کرد نگاهش ابرو یرفته باال تای یک با

 رفت و کرد روشن را بود برداشته خودش برای که سیگاری همان

 طرفش به را انگشتانش مابینِ سیگارِ و مقابلش نشست سراغش؛

 .گرفت

 سیگار طرفِ دو را انگشتش ود شد؛ خم گرفتنش برای فرادیب

 باال متعجب چشمانش. نشد رها سیگار اما کشیدش کرد، قفل

کرد نگاهش خیره و آمد . 



 حال به تا. داد تکیه عقب به بعدش و کرد رها باالخره را سیگار

 و دقیق کرد؛ نگاهش. بود ندیده را جعلی زنِ یک کشیدنِ سیگار

 از یکی هم این ستداننمی و نبود ایحرفه کشیدنش سیگار. ریز

نه یا هست اداهایش . 

 دخترِ این از که خودش از شد؛می متنفر خودش از رسماً داشت

 از بیش. بود خورده رودست بدجوری ساله، ایخرده و بیست

 خودش از باشد، عصبی اشجعلی هویت و فرادیب از کهآن

بود عصبی . 

_ کشید؟نمی خودتون ! 

گفت کوتاه  و داد تکان راست به بعد و چپ به را سرش : 

 !نه_

 با و کرد فوت بیرون به نفرستاده داخل را سیگار دود فرادیب

 اشتنه بود، نرسیده هم نیمه به هنوز که سیگاری کردنِ خاموش

پرسید و کشید جلو را : 

_ نیومده؟ چرا باربد ! 



انداخت باال ایشانه : 

_ گفته شما به که حتماً ! 

گفت فوراً اما خورد جا فرادیب : 

_  شنیدم شما از حاال همین نگفته؛ چیزی من به. نیاد نبود ارقر

آدنمی که . 

گفت تفاوتبی : 

_ اینطور که . 

 کار کسی چه برای دختر این که کند تصور کرد سعی بعدش و

باشد داشته شخصی هدف دانستمی بعید کند؛می . 

 برای را نافذ نگاهِ این که کردمی کاری فهمیدنش محضِ به

 اگر حتی داشت هابرنامه برایش. بگذارد نارک و ببوسد همیشه

 جلو قدم صد بود توانسته مدت این در جعلی، شخصیتِ این

 پژوهان که فهماندشمی کیست؛ پژوهان که فهماندشمی. بیافتد

خوردنمی ضربه شرایطی هیچ تحت . 



 شروع بود قرار جنگ. بود کرده ارزیابی کافی قدر به را حریفش

گفت و گرفت شصورت از را نگاهش. شود : 

_ کنید آماده برام دیگه  ساعتِ دو_یکی تا رو پرونده لطفاً . 

کرد صادر را کردنش مرخص حکم شدن، بلند با و . 

کرد ترکش گفت که ی" حتماً بله، "  با فرادیب . 

 سراغِ رفت گرفت؛ جان ذهنش در ایایده رفتنش محضِ به

 فوراً س،تما شدنِ وصل با و گرفت را باربد یشماره اش؛گوشی

 :پرسید

_ یادته؟ رو رشت بیمارستانِ قرارداد  

 مسیر در اشایده که گفتمی ندادنش، جواب و باربد سکوت

گرفته شکل درستی .  

 

* * * * * * * 

 

Lamei-copy, [07.09.19 20:01] 



[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#179 

 

 

 بدخوب#

# معیالشقایق  

یازدهم و صد فصل  

 

 

 

 

 که مردی سه به و بود گرفته سفت انگشتانش میان را کیفش

کردمی نگاه بودند مقابلش . 

مدیکاب با داشت قرار که روزی بود؛ رسیده موعود روز باالخره . 



 که بود صفایی کرد، صحبت قرارشان موضوعِ از که کسی اولین

گفت و کرد صاف را صدایش : 

_  کنهمی ثابت که بیاریم دست به عتبریم مدرک تونستیم ما

 طرف که سونوگرافی هایدستگاه گذشته، ماه طیِ پژوهان

نکرده وارد قانونی مرزهای از رو است روسیه قراردادش . 

گفت و گرفت را صفایی صحبت یادامه : 

_  وارد هادستگاه این کنهمی ثابت که دارم مدارکی هم من و بله

 بار که دارم هم رو روسی شرکت رِکا گزارش. شدند شرکت انبارِ

 اسم هم شرکت این  سایتِ خودِ تو. داده تحویل مرز در رو

 و هست دستگاه این ایرانیِ ینماینده عنوان به هاپژوهان

 هاپژوهان که شهمی خالفی یکنندهثابت مدارک این مجموع

شدند مرتکب . 

کرد تایید صفایی : 

_  دارید، اختیار در رو فرماییدمی که مدارکی چنین اگر. بله

باشیم داشته اقداماتی پژوهان علیهِ بهشون استناد با تونیممی . 

گفت محکمی و رسا صدای با : 



_ هستند همراهم هست، نیاز که مدارکی تمام . 

_ بندازم؟ بهشون نگاهی یک تونممی ! 

 درخواستِ به جواب در و گرفت نادیده را فرید یخیره نگاهِ

گفت صفایی، : 

_ حتماً بله . 

 بیرون بود، همراهش که کیفی از را مدارک از نسخه یک بعدش و

 میزش پشت که صفایی به را پوشه و شد بلند جایش از. کشید

ماند منتظر صندلی روی و برگشت بعدش و رساند بود، نشسته . 

 دانستنمی. بود پوشه محتویات بررسیِ حالِ در دقت به صفایی

 و سکوت در که هایییهثان تمام اما کشیده طول کار این چقدر

بودند آزاردهنده گذشتند، فرید یشده سنگین نگاهِ زیر . 

 را برنا مستقیم شد؛ کنده هابرگه روی از صفایی نگاه باالخره

 که تاییدی. داد تکان تایید عالمت به سری و گرفت نشانه

 هم که حسی کرد؛ منتقل وجودش به را بد و خوب حسِ همزمان

نه هم و بود خوب ! 



 و خودش به نوبت حاال و بیاندازد مدارک به نگاهی خواست ابرن

کنند بررسی را مدارک که بود فرید . 

 بودنِ خوب. حسش به پرداختن برای کرد پیدا فرصتی کار این با

 آرزوهایش با داشت فاصله قدم چند فقط بود؛ واضح که حسش

کردنمی درک را بدش حسِ اما . 

 صفایی به رو بودند، لمشغو فرید و برنا که زمانی مدت در

 :پرسید

_  انجام پژوهان علیه شهمی کاری چه مدرک، این به استناد با

کنید؟ اقدام قانونی خواینمی بدین؟ ! 

گفت و داد تکان مخالفت ینشانه به سری صفایی : 

_  معامله وارد پژوهان خودِ با مستقیماً که اینه شرکت تصمیم

 .بشیم

 به چه و قانون طریق از چه. کرد نگاهش شده ریز چشمانی با

 پژوهان برای کردند،می پیگیری را قضیه این خودشان روش

 کرده جور که مدرکی نبود مدرکی کم. شدمی تمام گران زیادی

 رو با. رفتنمی درزش الی مو، که بود این اشخوبی و بود



 خوب اگر و بود حتمی پژوهان افتادنِ دردسر به شدنش،

 حسش بدِ قسمت شود، یقدق حالش و حس به خواستمی

ماجرا همین به گشتبرمی . 

 و فرید یاندازه به توانستنمی امر این از که بود این واقعیتش

 که بود درست. باشد خوشحال داشتند، لب به لبخند که برنایی

 از قبل که بود درست بود؛ مدیکاب اعضای از یکی خودش

 اما اشت؛ند خوشی دلِ اعضایش از ها،پژوهان دنیای به ورودش

 و باشد خوشحال هم بابت آن از توانستنمی کرد،می هرچه حاال،

بود ناراحت هم کمی برعکس، . 

 کرد،نمی را کار این اگر و کرده خیانت هاپژوهان به دانستمی

 رو در رو هاآدم این با توانستنمی هم دیگر سالِ صد مدیکاب

 .شود

کرد رها را افکارش فرید، صدای با : 

_  بیای؟ بیرون اونجا از خوایمی کی! آینده؟ برای یهچ تصمیمت

مدارک کردنِ رو برای کنیم اقدام باید زودتر هرچه ما چون . 

گفت فوراً که بود کرده فکر موضوع این بهراجع قبالً : 



_ کنید اقدام خواستید که زمانی هر شما . 

پرسید که بود برنا باراین : 

_ بیرون؟ اومدی شرکت اون از مگه ! 

گفت و داد تکان "نه" ینشانه به سری : 

_  ماهیتِ متوجهِ هاآدم اون زود یا دیر. نیست ایمسئله اما نه

 کی نفهمند که هستند اونی از ترباهوش. شنمی من اصلی

کرده جاسوسی براشون . 
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پرسید فرید : 



_  خارج کشور از قبلش خواینمی شه؟نمی بد برات اینطوری

 که هم دیگه ماه چند ترکیه؛ بری خودت یگفته طبقِ بشی؟

استانبوله یشعبه با قراردادات موعد . 

گرفت را حرفش یادامه برنا : 

_  زبانت بشی؛ آشنا کار با. شرکت تو حاال همین از بری تونیمی

نیک تقویت رو ... 

گفت بود، نشانده لب روی که لبخندی با برنا، صحبت میان : 

_  نگرانِ شما. ترکیه رممی بخوام که زمانی هر نیست؛ ایمسئله

نباشید قضیه طرفِاین . 

گفت بود، نشانده ابروهایش میانِ که اخمی با فرید : 

_  دادی، ما به که مدارکی. نیستی فاجعه عمق متوجه کهاین مثل

 سوءاستفاده اعتمادشون از نفر یک که کنهمی ثابت هاپژوهان به

 دنبال صددرصد و شرکت اعضای روی شنمی دقیق. کرده

تو؟ از ترمشکوک کی و گردندمی جاسوس  



. گیردمی نشأت کجا از فرید کردنِ ولز و جلز دانستمی خوب

 و رفتن پیشنهاد که نبودند خودش شخصِ نگرانِ هاآدم این

 که بودند خودشان نگرانِ دادند؛می زبان ویتِتق و کار با آشنایی

داشتند را کردنش دور قصد . 

گفت و زد لبخندی : 

_  شما و دممی شما به رو مدارک من. موردهبی توننگرانی

 انجام رو الزمه که کاری هر شما اون، از بعد. من به رو قرارداد

گیرممی زندگیم برای رو تصمیم بهترین هم من و بدین . 

بود نشده یراض برنا : 

_ کنند استفاده ما علیهِ تو از خوایمنمی ما ! 

گفت و زد دیگری لبخند : 

_  من کنند، استفاده شما علیهِ من از بخوان که روزی قاعدتاً

 اونجا، که دونممی خوب من و هستم زندون هایمیله پشت

 دردسری بخوام اینکه از قبل پس. برسم آرزوهام به تونمنمی

 دردسر به رو خودم که اینه ترجیحم م،کن ایجاد شما برای

 !نندازم



 نگاهِ به اهمیتی. بود مردد همچنان فرید نگاه اما آمد کوتاه برنا

پرسید برنا به رو و نداد فرید : 

_ زنیم؟می امضا رو قرارداد کی  

 قرارداد کردنِ آماده دستورِ صفایی به برنا که شد باعث همین و

دهد را . 

 و زد صدایش فرید که ماند کارها شدنِ انجام منتظرِ حرف،بی

باشند داشته خصوصی صحبتی خواست . 

 و رفتند بیرون صفایی کار اتاقِ از فرید همراهِ و شد بلند میلبی

پرسید بست، را در فرید کهآن محض به : 

_ کنیم؟ صحبت قراره موردی چه در  

 حال همان در و انتظار سالنِ مبلمانِ سمت به کرد هدایتش فرید

 :گفت

_ عجیبه برام خیلی چیزی یه . 

پرسید و نشست : 

 !چی؟_



نشست مقابلش فرید : 

_  خیالیتبی از میزان این نیست؛ درست چیزی یه کنممی حس

 یآینده از ترسیدیمی بدجوری یادمه که جایی تا. عجیبه برام

 که انگار نه انگار که کنیمی رفتار طوری االن اما کار این

 خیالیبی این. آدبرنمی هاهانپژو دست از کارهایی چه دونیمی

برانگیزه سوال برام خیلی نترسیدنت، و . 

گفت و انداخت پا روی پا : 

_ آد؟برنمی من دست از که کارهایی چه گینمی چرا ! 

پریدند باال فرید ابروهای : 

_ شدی عجیب که گمنمی بیراه پُر پس . 

داد بازی را هایشلب : 

_ شاید. دونمنمی . 

 که گفت ایجمله بود، شده طوالنی که یمکث از بعد اما فرید

بود سنگین بدجوری : 



_  نیست بعید تو از آخور؟ از هم بخوری توبره از هم قراره نکنه

کاریم؟ سرِ نکنه! بدی سرویس دوطرفه که ! 

 و کرد نگاه فرید به بینیذره. شد بلند جایش از عصبانیت با

 :گفت

_  نه اما خودته منافعِ کنیمی فکر که چیزی تنها به دونستممی

 گرچه. بدی من تحویل و ببافی خزعبالتی چنین که حد این تا

بود هم نخواهی و نیستی تو من حساب طرف ! 

خندید بلند فرید : 

_  ببندیم؟ باهات قراره که قراردادی به کردی خوش دل

 دیم،می بهت رو شعبه اون  مدیریتِ راحت که همونطور

ریمبگی پسش ازت تونیممی راحت هم قدرهمون ... 
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 که داد را جوابش آرامش با اما فرید روی این از بود متعجب

باشند تاثیرگذار بیشتر هایشحرف : 

_  ؛عزیز نژادِنوری جنابِ رسینمی جایی به من کردنِ تهدید با

 باشه، افتادنم چاه تو بر قرار اگر که نیستم هاییمدل اون از من

 ابداً هم تو مثل آدمی از. بشم اطرافیانم و دور خیالِبی

بدم اهمیت بهش بخوام که نیستی کسی تو ترسم؛نمی ! 

نشست فرید صورت روی پوزخند : 

_ بودی کی رفته یادت. داشته برت دور بدجوری ! 

فتگ و برداشت سمتش به قدمی : 

_  واقفم داشتم که جایگاهی به من. نرفته یادم رو چیزی من. نه

 حداقل که کنممی افتخار بهش و کردم تالش تغییرش برای و

 من! گرفتنه دست کنم چه کنم چه یکاسه و زدن درجا از بهتر

نیستم تو به شبیه که کنممی افتخار خودم به ! 



بیشتر اشجمله داد؛ آزارش فرید خندیدنِ صدای : 

_  تا دونستمنمی. شدی شونشبیه پریدی، بدها آدم با مدت یه

تاثیرگذاره روت محیط حد این ! 

گفت و خندید که بود فرید از تقلید به : 

_  ماجرام این یبده آدم من، خودِ. نداشتم بودن خوب ادعای من

 که نیست مدت یه من که اینه هم اون داره، ایرادی یه حرفات اما

خوردم بُر بدها با که وقته خیلی پریدم؛ بدها با . 

گفت و کرد اشاره فرید به مستقیماً آخر، یجمله با و : 

_  کار خیلی خودتون که نکن فکر! خوبی خودت نکن فکر

 قانون. درست کنن،می خالف. درست بَدَن، هاپژوهان. درستید

 دلیل کنید،نمی رو کارها این که شما اما. درست زنن،می دور رو

 رو اشعرضه و نبودید بلد رو راهش. نیست بودنتون خوب بر

کردیدمی رو بدترش داشتید، اگر که نداشتید . 

داد ادامه و کرد استفاده فرید سکوت از : 



_  هم شما و بدن جوریک هااون. نیستین ماجرا خوبِ طرفِ شما

. کننمی خالف چون بدن هااون. دیگه جورِیک هم من و جوریک

 چون بدین، هم شما و کردم ستفادها اعتمادشون از چون بدم من

 رو در رو نتونستین چون ها؛اون شرکتِ به فرستادین جاسوس

 شماها قضیه، این به بشیم دقیق اگر اتفاقاً. کنید رقابت باهاشون

 نجنگیدیم؛ اصولی ماها ها؛آدم اون به نسبت بدتریم خیلی من، و

 خوبی آدمِ که نکن فکر وقتهیچ دیگه پس! زدیم خنجر پشت از

رسیمی حقت به داری که بودنته خوب بخاطرِ االن و هستی ! 

برساند اتمام به را کارش تا اتاق به برگشت و گفت را این . 

 

* * * * * * * * * 
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پرسید آرمان و کرد نگاه هافندک   ردیفِ به : 

_ پژوهان؟ شرکتِ از نشدی جدا هنوز چرا پس  

 فروشنده به رو کرد؛ جاجابه گوش آن به گوش این از را گوشی

 :پرسید

_ دارید؟ هم ترخاص کارهای ! 

گفت آرمان به جواب در بعد و : 



_  کی من بفهمن که مانیز تا دممی ترجیح ندارم؛ ایعجله

 نیست؛ کردن فرار قصدم. بمونم اونجا بوده، چی هدفم و هستم

 سراغم؛ آنمی و شنمی متوجه که باالخره. ستمعامله قصدم

باشم شوندسترس در خودم که بهتر چه . 

   ردیفِ دو داخلش کرد؛ باز مقابلش را بزرگی یجعبه فروشنده

 در اما بودند جالب و خاص هاییطرح با هاییفندک تاییپنج

 و خاص سادگی، عینِ در که رنگی مشکی فندکِ اول، نگاه همان

 فروشنده از کهآن از قبل و کرد جلب را توجهش بود شیک

پرسید آرمان بخواهدش، : 

_ خری؟می چی داری  

 خواهد تماس خودش دیگر یدقیقه چند که گفت آرمان به

 را اشتخابیان فندک فروشنده، از عذرخواهی از بعد و گرفت

شنید و داد نشان : 

_ سلیقه این به احسنت ! 

 کسی یبرازنده و بود دستخوش و خاص. کرد امتحان را فندک

باشد صاحبش بود قرار که . 



 :گفت

_ برممی رو همین . 

نکند فکر قیمتش به خیلی کرد سعی و . 

 که کاری اولین فروشگاه، از رفتن بیرون با بعد، یدقیقه چند

 را جوابش فوراً که آرمانی بود؛ آرمان با گرفتن تماس داد، انجام

پرسید را قبلی سوال همان و داد : 

_ خریدی؟می چی داشتی ! 

فشرد هایشدندان ردیف بین را زیرینش لب . 

بود ابری آسمان و رفتمی سردی به رو هوا . 

داد جواب حال همان در و ماشینش سراغ رفت : 

 .فندک_

 !فندک؟_

 صندلیِ روی را ریدهایشخ و کیف و نشست فرمان پشت

گفت و گذاشت اشکناری : 



_  از یکی ویترینِ هایفندک کنم؛ خرید یکم بودم اومده

گرفتم تصمیم. کردند جلب رو توجهم ها،مغازه ... 

پرسید آرمان کرد، که سکوت و نبست را اشجمله : 

_ چی؟ که گرفتی تصمیم ! 

 شده دقیق موضوع این روی حد این تا چرا آرمان دانستنمی

گفت که نداشت دادن توضیح با مشکلی حال این با است؛ : 

_ پژوهان هومنِ برای. خریدمش پژوهان برای . 

 را تماس ماشین؛ کردنِ روشن برای دادش فرصتی آرمان  سکوتِ

شنید و ماشین پخشِ سیستم  بلوتوثِ به کرد وصل : 

_  از و دیمی مدرک رقیبش به علیهش و ریمی طرف یه از

گیری؟می یههد براش طرفاین ! 

 این با! داشت که بود حالی و حس   توصیفِ دقیقاً آرمان یجمله

 عواقب بهش، پرداختن که بپردازد حس این به خواستنمی حال

نداشت پی در خوبی . 

شد پخش ماشین فضای در آرمان صدای و کرد حرکت : 



_  برو. نفعته به بیای بیرون شرکت اون از ترسریع هرچه نظرم به

 خوب شغلیِ موقعیت یه که بگو بهشون. بزن حرف بابا و مامان با

 بگو. بری که صالحته به بگو. شده جور برات دیگه کشورِ یک تو

. برو ترسریع هرچه و کن راضیشون. کنیمی پیشرفت اینطوری

 به که روزی برای دار نگه هم رو داری هاپژوهان از که مدرکی

 بیان که وقتی برای کنن؛ تهدیدت خواستن خودت قول

 ...سراغت

گفت آرمان به جواب در و داد تکان سری : 

_  بهشون باید قبلش اما اونجا؛ از بیرون آممی روزها همین

 هم حاالش همین تا که نیست بعید. پره دستم که بفهمونم

 بخواد مدیکاب کهاین محضِ به! بوده چی هدفم که باشن فهمیده

 شده هرطور و کرده جاسوسی کی فهمنمی کنه، رو رو مدارک

 کنم فرار یا بترسم اینکه بدونِ خودم وقتی اما دنبالم؛ میان باشه

داره فرق قضیه باشم، چشمشون جلو . 

بود نگران و ناامید گذشته، روزِ چند مثل آرمان لحن : 



_  زیادی بشه؛ فصل و حل قضیه این زودتر هرچه امیدوارم

 .نگرانتم

فشرد گاز پدال روی را پایش : 

_ شهمی تموم. نباش . 

 

* * * * * 
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پرسید بهروز و بست را هایشپلک : 

_ مدیکاب برای که مطمئنی مطمئنی؟ تو ... 

 ادامه از مانع دست، سریعِ حرکتِ با و کرد باز فوراً را هایشچشم

گفت قبلی یجمله تکمیل جای به بهروز و شد بهروز دادنِ : 

_ بیرون رهنمی صدا . 

گفت عصبی : 

_  این با. ندارم اعتماد هم خودم هایچشم به دیگه. نره یا بره

دادیم...  به رو شرکت سال سرِ بریم، پیش بخوایم وضع . 

پرسید و قبلی جریان سرِ برگشت بهروز : 

_ مطمئنی؟ کجا از ! 



 رها قصدِ که بود روزی چند سردرد. بست را هایشپلک مجدداً

 درز بیرون به هایشلب میانِ از هاکلمه. نداشت را کردنش

 :کردند

_  و بریم تجهیزش برای بود قرار که بیمارستانی جریانِ سرِ هم

بوشهر شرکتِ سرِ هم رفتند؛ ما از زودتر هااون ! 

گفت آرامی صدای با و کشید موهایش به دستی بهروز : 

_  رو شرش زودتر هرچه باید! کنیمی دست دست داری نظرم به

. کنهمی کار کی برای بفهمی باید گفتیمی که اولش. کنی کم

چیه؟ برای تعللت دیگه مطمئنی گیمی که حاال ! 

بهروز برای نه اما داشت، توضیح. فرستاد بیرون به را نفسش ! 

 یادامه و برود خانه به داشت تصمیم. بود یکار ساعت آخرهای

اشتنهایی زمان برای بگذارد را قضیه این برای ریختنش برنامه . 

گرفت بازی به را زیرسیگاری و میز سمت به شد خم . 

 میزش روی تلفنِ همزمان، و کردن صحبت به کرد شروع بهروز

 تلفن نمایشگر روی معاونت داخلیِ. خوردن زنگ به کرد شروع



 با اما برداشت را گوشی است، باربد اینکه هوای به بود؛ ادهافت

شد گیرغافل فر،ادیب صدای شنیدنِ : 

_ پژوهان؟ جناب ! 

پرسید طوالنی مکثی از بعد و انداخت بهروز به را نگاهش : 

 !بله؟_

کرد متعجبش فر،ادیب سوالِ : 

_ بفرستم؟ پیام همراهتون تلفن به تونممی ! 

بود؟ سوالی چه دیگر این  

 داخل سیگارِ خاکسترهای به گرفت؛ بهروز از را گاهشن

پرسید و کرد نگاه زیرسیگاری : 

_ چی؟ برای ! 

بود قاطع و جدی فرادیب لحنِ : 

_  تونممی که بگین بهم شما فقط. بگم موقع همون بدین اجازه

نه؟ یا بدم انجام رو کار این  



بود آمیزکنایه داد، خط پشتِ دخترِ به که جوابی : 

_ گیریدمی اجازه کاری انجامِ از قبل که خوب چقدر ! 

گفت فرادیب بعدش و بود سکوت جوابش : 

_ ذارممی پیام براتون شب . 

 طرفآن از تماس که بود نداده نشان جمله این به واکنشی هنوز

شد قطع . 

پرسید بهروز و داد فاصله گوشش از را گوشی مردد : 

_ شده؟ چیزی  

 راستای در جوابی کهآن بی بعد و کرد نگاهش ایثانیه چند

گفت و برداشت را کیفش شد، بلند جایش از دهد، سوالش : 

_ رممی دارم من. باشه حواست . 

 شرکت از و کرد ترک را اتاق بهروز، سوالیِ نگاه مقابلِ در و

زد بیرون . 

 پیام برای گرفتنش اجازه. دانستنمی را فرادیب بعدیِ ینقشه

 کرد سعی. است هرا در جدیدی ینقشه که گفتمی دادن،



 به مشغول دقیقاً خانه، به رسیدن تا و کند بینیپیش را حرکاتش

بود کار همین انجام . 

 شاید سرد آبِ. رفت حمام به مستقیماً رسید، که خانه به

باشد کنترلش قابل غیر سردردِ برای تسکینی توانستمی . 

 رفت. داشت ادامه قبل قوتِ به سردردش آمد، بیرون که حمام از

 بلند اشگوشی از پیامک مخصوصِ صدای و هایشبطری اغِسر

 کاناپه؛ سمت به رفت کرد؛ پر را لیوانش ایعجله هیچ بدونِ. شد

. نوشید را لیوانش محتوای از ایجرئه چیزی، هر از قبل و نشست

 چند برای را هایشپلک. کاناپه گاهِتکیه به داد تکیه را سرش

 شتاب با نهایتاً و دکشی عمیق هاینفس. بست ایدقیقه

 را اشگوشی میز؛ سمت به شد خم. کرد باز را هایشپلک

خواند را بود اشصفحه روی که پیامی و برداشت  

پژوهان؟ جناب کنید دعوت شام به رو من ممکنه "  " 

 

* * * * * 
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 درست به مشغول جدیت با که فلور صورتِ به آینه داخل از

گفت و کرد نگاه بود، موهایش کردنِ : 



_ شامه قرارِ یه برم؛ خوامنمی که عروسی ! 

کرد اضافه بعدش و کرد مکثی : 

_ اجباری شامِ قرارِ یه ! 

 و کشیدش باال کرد، بلند را هایششانه روی افتاده شالِ فلور

گفت کرد،می تنظیمش دار،حالت موهای روی کهدرحالی : 

_  که دونممی اما باشه؛ اجباری شام قرار یه خودت قول به شاید

 ظاهر معمولی مهمش، قرارهای تو هم آدم. مهمه تو برای حداقل

شهنمی ! 

 نگاه بود، کرده جاییبه تغییراتِ فلور دستِ هنرِ با که را صورتش

کردمی بیشتر را نفسش به اعتماد آرایش این کرد؛ . 

 و راند صورتش کنارِ به را موهایش اش،حلقه انگشتِ یکناره با

پرسید فلور : 

_ ببینیش؟ خوایمی چرا ! 

گفت را حقیقت : 



_  این هم اون و کنه دعوتم شام به خواستم ازش. دونمنمی دقیقاً

کرد رو کار . 

شد نزدیک فلور صورتِ : 

_ آذین؟ ترسینمی ! 

 این با و چیست سوال این کردنِ مطرح از فلور منظورِ دانستمی

پرسید حال : 

_ بترسم؟ چی از ! 

انداخت باال ایشانه فلور : 

_  هاآدم این کهاین از بیافته؛ اتفاق ممکنه که چیزی هر از

 خیلی قضیه کنم،می فکر که بهش دونم،می چه. بشناسنت

سهرمی نظر به ترسناک ! 

گفت و گرفت آینه از را نگاهش : 

_  رفتارهاش باربد. باشن برده بو چیزهایی یه به دممی احتمال

. رسونده حداقل به رو ارتباطمون و کنهمی دوری شده؛ عوض



 کنهمی حس آدم که هانگاه اون از خاصیه؛ طورِیه نگاهش

کشهمی نقشه کلی پشتش داره صاحبش . 

شد مضطرب فلور لحنِ و نگاه : 

_  بعید تو از بازیدیوانه از حجم این. آذین برسه دادت به خدا

 ریسک اینجا تا که شدی راضی چطور دونمنمی. همیشه بود

 !کنی

گفت و داد تحویل فلور به لبخندی برداشت؛ را کیفش : 

_  کردم تجربه رو چیزی ماه چند این تو من. ارزیدمی لذتش به

کنم اشتجربه بود محال دادم،می ادامه قبلیم زندگیِ به اگر که . 

 در هایش،لب روی منحنیِ اما بزند لبخند متقابالً کرد سعی فلور

نکرد عمل موفق حس، انتقالِ . 

 که داشت خداحافظی قصدِ و فلور یگونه روی نشاند ایبوسه

 :شنید

_ اش؟خونه بری پاشی نکنه کرد؟ دعوتت شام به کجا حاال ! 

خندید صدا با : 



_  خودم ترجیحِ گرچه داده؛ آدرس که رستورانی رممی. نه

گفتی تو که بود همونی ! 

کرد ترک را متعجبش هایچشم و فلور جمله، این از بعد . 

 به نگاهی. بود منتظرش و رسیده بود، خواسته که ماشینی

رسیدمی دیر جنبیدنمی اگر انداخت؛ ساعتش . 

آدم کرد؛ نگاه هاآدم به بود، مسیر در که مدتی تمام و شد سوار

 هدف یک به رسیدن برای عمری که هاییآدم خسته؛ های

 هدف به هایآدم نرسیده؛ هدف به هایآدم. دویدندمی

 بودند دیدهآسیب و خسته قدرآن رسیدن از بعد که ایرسیده

نداشت معنا برایشان رسیدن دیگر که . 

شنبد را راننده صدای که بود گذشته چقدر داستنمی : 

- انم؟خ شینمی پیاده همینجا  

 از بعد و برداشت را کیفش. کرد نگاه هتل رستورانِ ورودیِ به

شد پیاده کرایه، کردنِ حساب . 



 فضای به پا وقتی بود، گذشته ۸ ساعتِ از ایدقیقه چهار_سه

 و گفت خدمتپیش به را میز یشماره و اسم. گذاشت رستوران

بخشِ به شد هدایت آن، از بعد  VIP میزی پشت پژوهان، که 

بود نشسته بزرگ اًنسبت . 

 زا بعد و بود انگشتانش مابینِ سیگارِ کرد، نگاه که چیزی اولین به

 بیرون رستوران خدمتِپیش توسطِ که ایصندلی روی آن،

نشست بود، شده کشیده ! 

گفت و گرفت هدف را پژوهان هومنِ چشمانِ صاف : 

_  بدقولی آدمِ اصوالً کنم؛می عذرخواهی تاخیر دقیقه چند بابتِ

یستمن . 

 را سیگارش خاکسترِ وقتی بود تفاوتبی و کوتاه پژوهان، جواب

گفت و تکاند : 

 !بله_

 پژوهان که زمانی تا را کار این و کرد دنبال را دستش حرکت

 را نگاهش بعدش، و داد ادامه زد، سیگارش به را پُک آخرین

چرخاند صورتش اجزای میانِ . 
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 غیر و جدی را صورتش که ابروهایی ناخوانایش؛ هایچشم روی

 اِسکار آن آخر در و مصممش هایلب دادند؛می جلوه نفوذ قابل

چانه روی کوچکِ . 

 سفارش مراسمِ و خواست را خدمتپیش دست حرکتِ با پژوهان

شد انجام ،غذا دادنِ . 

 این. باشد انتخابش هاییرستوران چنین که آمدمی پیش کمتر

 نفر، یک برای شده چیده هایچنگال و چاقوها ها،قاشق از میزان

 داشته چنگال و قاشق یک فقط دادمی ترجیح. کردمی گیجش



 اما بخورد را شده سرو هایوعده یهمه ها،نهما با و باشد

 قطعاً! کرد؟ تصور معمولی هایمکان در شدمی مگر را پژوهان

 جاهایی چنین داشت؛ تعلق جاهایی چنین به پژوهان. شدنمی

 بودنش خاص و بود خاص پژوهان. ببخشد معنا را ابهتش که

. بود خاص ذاتاً ها؛اصول و ادا از ایمجموعه به گشتبرنمی

 پوشیدنش، لباس زدنش، حرف. معروف تامیِ همان مثلِ درست

 فرد به منحصر و خاص همه و همه کردنش، فکر ،رفتنش راه

 آدمِ در را رفتارهایش از یکی حتی بود محال که قدریآن بودند؛

بیابی دیگری . 

 سرو حالِ در که غذاییپیش به ایثانیه چند برای را نگاهش

 به پژوهان؛ صورتِ به برگرداندش آن از بعد و داد بود شدن

 خدا و بودند کردنش نگاه حالِ در متقابالً که هاییچشم

 چیزی چه دقیقاً سر، آن در و نگاه آن پشتِ که دانستمی

دارد جریان . 

 نگاه از دست دوشان هر کردند، ترک را میز که هاخدمتپیش

کشیدند یکدیگر صورتِ به کردن . 



گفت دست یاشاره با پژوهان : 

 .بفرمایید_

 ،بود زده پژوهان تعارفِ به جواب در که لبخندی با خودش و

 که شد غذاییپیش خوردنِ به مشغول و برداشت چنگالی و چاقو

 تمرکزش کهآن از بیش. بود غریبوعجیب زیادی شکلش و سر

بود افکارش روی باشد، بشقابش روی . 

 بشقاب دورچینِ که ایهستهبی زیتون داخلِ را چنگالش

 ببردش، دهان سمتِ به کهآن از پیش و برد فرو شد،می محسوب

پرسید بود، بشقابش محتویاتِ روی همچنان نگاهش کهدرحالی : 

_ ببینیم؟ رو همدیگر خواستم چرا که پرسیننمی  

 باال را سرش شد ناچار که بود مکث با قدریآن پژوهان جوابِ

 گیرغافل اشخیره نگاهِ با داد انجام را کار این وقتی اما بیاورد؛

شنید که بود نگاهش برای مقصدی دنبالِ به! شد : 

_  کنید؛ صحبت بهشراجع که دارید تصمیم خودتون قاعدتاً

ندارم دونستنش زودتر برای ایعجله من حساب این روی . 



 بشقاب یگوشه بود، سرش به هنوز که زیتونی همان با را چنگال

گفت و مقابلش مردِ هایلب به دوخت را نگاهش کرد؛ رها : 

_ نداشتم؟ دیدار این از هدفی بگم اگه و ! 

 را هایشلب کوتاه، نسبتاً مکثی از بعد و داد تکان یسر پژوهان

گفت و داد فاصله : 

_  برای شدین باعث که کنم تشکر ازتون تونممی موقعاون

کنم صرف وقت غذایی، کاملِ یوعده یک خوردنِ ! 

پرسید و کند قطع را مکالمه این خواستنمی گرفت؛ نفسی : 

_  تونغذایی هایوعده به نسبت وقتی چند که شده باعث چی و

باشین؟ اهمیتبی قدراین  

 !فکر_

کرد تکرار : 

 !فکر؟_

کرد اضافه صندلی، به دادن تکیه و اشتنه کشیدنِ عقب با و : 

_ چی؟ به فکر ! 



 اشصندلی گاهِتکیه به که بود خودش از تقلید به هم پژوهان

گفت و داد تکیه : 

_  چه روزها این دونیدنمی انگار که کنیدمی رفتار طوری

دارم هاییهمشغل ! 

 روی این از بیشتر تا کرد هدایت شالش زیر به را موهایش

 این"  ترکیبِ روی خاصی طورِیک پژوهان. نباشند صورتش

 نظر به عمدی که تاکیدی طوریک بود؛ کرده تاکید "روزها

رسیدمی . 

 قرار شب این که دانستمی خوب. برداشت را چنگالش مجدداً

 مرد این با جنگ شروعِ برای میتصمی پس بکشد؛ درازا به است

نداشت جنگیدن برای تصمیمی امشب اصالً. نداشت . 

 جویدنش از بعد و برد دهان سمت به را زیتونش آرامش کمالِ در

گفت که بود : 

_  مشغله همیشه شما. روزها این به گردهبرنمی شما هایمشغله

نیست؟ اینطور داشتین؛  
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 وقتی بود کرده نظرصرف غذایشپیش خوردنِ از کامالً پژوهان

 از قبل و سیگارش یجعبه سراغِ رفت و داد هل جلو به را بشقاب

گفت کردنش روشن : 

_  خیلی خیلی هاییمشغله. داشتم مشغله همیشه من. درسته

 محسوب شوخی یه شونمقابل در یکی این و این از رتبزرگ

شهمی . 

کرد اضافه بعدش و روشن را سیگارش : 

_ جانابه شوخیِ یه ! 



 را ماجرایش تمام مرد این کهاین از شدمی مطمئن داشت رسماً

داندمی . 

. بود شده کور اشتهایش داشت، هم اگر نداشت؛ غذا به میلی

گفت و زد پس را بشقابش : 

_  کنید؛ تلقی شوخی رو مشکالتتون تونیدمی که هخوب خیلی

بیاین کنار ماجرا با ترراحت کنهمی کمک بهتون قطعاً این . 

فرستاد بیرون هایشکلمه با همزمان را سیگار دود پژوهان : 

_  مدل هیچ اهل که باشین شده متوجه حاال تا کردممی فکر

نیستم اومدنی کنار ! 

گفت بعدش و کرد دنبال د،شو محو که زمانی تا را سیگار دود : 

_ دارن نقصیبی  تصوراتِ خودشون درمورد همیشه هاآدم ! 

کرد نگاهش دقیق و میز سمت به شد خم پژوهان : 

_ خانم نیستم تصورات اهلِ من ! 

هایشلب روی نشاند لبخند : 

_ ها؟زن الکل؟ سیگار؟ هستین؟ چی اهلِ پس ! 



تکاند را سیگارش خاکستر پژوهان : 

_ آوردید؟ اکج از رو آخری ! 

داد تکان سری : 

_  قضیه این منکر االن تونیدمی نیست؟ هازن اهلِ مردی کدوم

باشیم؟ تونخونه تو دادینمی ترجیح اینجا، جای به که بشین ! 

 وقتی انگار کند؛ متعجب را مرد این توانستنمی ایجمله هیچ

 هر انتظار و کرده فکر جاهمه به بود، نشسته صندلی آن روی

داد جواب بود، مسلط زیادی که لحنی با وقتی داشت را چیزی : 

_  تنها انگار اما باشیم؛ طرف ایدیگه موضوعِ با کردممی فکر

هاتونهدکمه کردنِ باز دارید، سرتون تو حاضر حالِ در که چیزی . 

 :خندید

_  کردنِ باز سرمه، تو که چیزی پژوهان؛ جناب برعکس

شماست هایدکمه ! 

شنید و کرد نگاه مقابلش مردِ برویا رفته باال تای به : 



_  به که خواستینمی من از باید گرفتید؛ اشتباهی تصمیم پس

رستوران به نه کنم؛ دعوتتون تختم ! 

گفت و کشید عمیقی نفس : 

_  بشم آشنا باهاتون بیشتر دممی ترجیح اینکه پای به بذارینش

آشنایی؟ برای شام قرار یه و رستوران از بهتر چی و ! 

گفت و کرد خاموش را سیگارش پژوهان : 

_ کنهنمی تونراضی دیگه برادرم رسه،می نظر به که اینطور ! 

 و انداخت نگاهی بود، شدن نزدیک حالِ در که خدمتیپیش به

 :گفت

_ کردنمی راضی رو من وقتهیچ برادرتون ! 

شنید غذاپیش ظروف شدنِ جمع هنگام را پژوهان جوابِ : 

_ بلده بهتر من از ور کارش مورد این تو برادرم ! 

گفت بعدش و کرد صبر خدمتپیش شدنِ دور برای : 

_ باشم خودم مورد این تو گیرندهتصمیم بدین اجازه ! 



 میز از نامعلومی ینقطه به کهدرحالی و داد تکان سری پژوهان

گفت بود، مانده خیره : 

_ بوده طورهمین که حاال تا ! 

 تا کهاین اما اندهفهمید را هدفش هاپژوهان که شد مطمئن دیگر

. نداشت هم اهمیتی دانست؛نمی را دانندمی را اشقصه کجا

 برای بود آمده را امشب. بود نیامده اینجا قضایا این برای امشب

. ببرد خودش همراه داشت تصمیم که خاطراتی برای دلش؛

. خواهدمی دلش که دهد انجام را کاری آن امشب داشت تصمیم

 خودش برای خواستمی. داشت دوست که باشد آنی خواستمی

شب یک شده حتی هایش؛خواسته برای بگذارد؛ وقت ! 

 ایجاد سکوتِ از و نگاه بود، شدن نزدیک حالِ در که سیار میزِ به

کرد استفاده کردن فکر برای شده، . 

 دعوتش شام به که بود خواسته و فرستاده پیام برایش که شبی

 تاب و پیچ سرش در هک نیازی جز نداشت فکری هیچ کند،

خوردمی .  



 ببرد، خودش با هاپژوهان شرکتِ از داشت تصمیم که چیزی تنها

 به تمایل که ایخاطره! بس و بود مرد این یخاطره فقط و فقط

 مطرح خودش تمایلِ فقط ساختنش، برای و داشت ساختنش

 سرش در که افکاری از فارغ هم را مرد این تمایلِ نبود؛

خواستیم پروراند،می . 
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بودند مشغول سکوت در دو هر. شد سرو اصلی غذای . 

 به داشت بود، غذایش خوردنِ حالِ در که مدتی تمام در

 امشب رد؛کمی فکر شوند عنوان دادمی احتمال که هاییجمله



 برای دیگر که بود کرده کاری تجربه، و خواستمی را مرد این

نباشد صبور هایشخواسته . 

 کار این زودتر پژوهان که شد متوجه غذایش، از کشید که دست

 کردمی سنگین سبک سرش در را هاجمله داشت. داده انجام را

گفت و آمد حرف به زودتر میز، طرفآن مردِ که : 

_ اینجاییم امشب چرا که بدونم کنممی فکر دیگه . 

گفت و داد تحویلش لبخندی : 

_  شدین متوجه حاال تا قاعدتاً ره؛نمی ازتون هم این جز انتظاری

شخصیه کامالً دلیلش اینجام، امشب اگر که !  

 سراغ بودند رفته مجدداً که انگشتانی به اش،جمله گفتنِ با

گفت و کرد نگاه سیگار، یجعبه : 

_ کنید؟ روشن یکی هم من برای ممکنه  

 زد؛ لبخند شدند، کشیده بیرون که سیگاری نخ دو دیدنِ با و

 نظرصرف سیگار کشیدنِ از خودش نداشت قصد باراین پس

 !کند



 را دستش و کرد نگاه بود، شده گرفته سمتش به که سیگاری به

کرد دراز میز اواسطِ به نزدیک جایی تا گرفتنش برای . 

 مرد سیگارِ دودِ به کهدرحالی و زد رشسیگا به را پُک اولین

پرسید کرد،می نگاه مقابلش : 

_ شه؟می تنگ اِال برای دلتون  

 صورتِ در تعجب درصدی بود نتوانسته هم سوالی چنین حتی

گفت و داد بازی انگشتانش میانِ را سیگار کند؛ ایجاد مرد این : 

_ بودم نکرده فکر بهش حاال تا ! 

کرد کج را هایشلب : 

_ یبعج چه ! 

بود هوشمندانه گرفت که جوابی : 

_  و زدیدمی تیک من برادر با دیروز تا شما کهاین از ترعجیب نه

دادید تغییر رو تونموضع امروز ! 

گفت و فرستاد بیرون را سیگارش دود : 



_  کامالً که من برای نه شما؛ برای اما عجیبه هم این! خب بله

خواممی که چیزی و احساساتم به واقفم . 

بود احساسبی و خنثی زیادی گرفت، باراین که بیجوا : 

 !بله_

گفت و زد سیگارش به دیگری پُک : 

_ نکردم شروع خوبی سوالِ از اینکه مثل . 

_ کنید شروع خواستین جایی هر از که اینجام امشب من . 

 این از بردمی لذت داشت کرد؛ نگاه هایشلب به ایثانیه چند

گفت و زد لبخندی. بازی : 

_ کنم؟ شروع آخر از بگیرم تصمیم هاگ حتی ! 

شنید زبانش از را جمله عینِ : 

_ کنید شروع آخرش از بگیرید تصمیم اگه حتی . 

 کرد سعی. رنگش سفید بلوزِ هایدکمه به دوخت را نگاهش

 زیاد قلبش ضربان. بود نتیجهبی تالشش اما بکشد نفس منظم

 بود، شکردن دیوانه حالِ در که هیجانی کنترل برای و بود شده



 موضع از پژوهان باالخره و فشرد میز یلبه را انگشتانش

پرسید سوالی و گرفت فاصله بودن گوجواب : 

_ کنید؟نمی میل چیزی چرا ! 

 ادامه پژوهان دهد، جوابی کهآن از قبل و کرد نگاه بشقابش به

 :داد

_ نیومدین شام صرفِ برای که واضحه گرچه . 

 و کرد بلند خدمتپیش برای را دستش که بود حرف این از بعد و

گفت چیزی آرامی به گوشش کنار آمدنش، نزدیک از بعد ! 

 جواب فقط هتل، جوانِ خدمتپیش به است گفته چه دانستنمی

حتماً. بله " بود گفته که شنید را خدمتپیش  "  

 کرد؛ خاموش را بود رسیده فیلتر به که سیگاری شدنش دور با

بود مانده رویش رنگ، کرم رژلبِ ردِ که فیلتری . 

 این به پرداختن برای و باشد تنها را ایدقیقه چند که داشت نیاز

گفت و شد بلند جایش از که بود نیاز : 

- بذارم تنهاتون لحظه چند که ناچارم !  



گفت محترمانه پژوهان : 

- باشید راحت !  

 کردن پیدا و میز از شدنش دور برای شد مجوزی جمله، همین و

بهداشتی سرویس .  

 سرویس به را خودش ها،خدمتپیش از یکی راهنمایی با

 به گرفت، قرار آینه مقابل کهآن محض به و رساند بهداشتی

فرستاد بیرون جایک را نفسش و ماند خیره تصویرش .  

 بود؛ غریبه برایش آذین از بخش این نداشت؛ باور را لحظه این

 چه لحظه آن در دانستنمی نبود؛ بلد را هایشنیاز به پرداختن

بردارد واردیوانه کوبش آن از دست قلبش که بکند باید . 
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 بیرون همراهش دستیِکیف از را لبرژ آمد، جا کمی که حالش

 کشیدنش به شروع کهآن از لقب و داد قرارش هالب روی کشید؛

 جریان سرش در فکری هیچ شد؛ هایشچشم قفل نگاهش کند،

داد ادامه کار این به هاثانیه وقتی نداشت . 

 هم نگار تصویر نیست؛ آذین تصویر آینه، تصویر بود مطمئن

شناختشنمی که دختری از بود جدیدی تصویر نبود؛ . 

 تصویر داشت،برمی که را بیرونی یالیه ؛* ماتریوشکا بود شده

 دوباره کند، عادت تصویر این به آمدمی تا و شدمی پیدا دیگری

 هاییصورت شد؛می نمایان جدیدش یکی و رفتمی کنار تصویر

 و! ناآشنا اما بودند آینه درونِ تصویر همین شانهمه که

 خودش  متفاوتِ هایجنبه با است قرار کجا تا دانستنمی

 هایالیه کردنِ کشف به باید کجا تا انستدنمی شود؛ غافلگیر

 داشت که چیزی. نبود بلد دیگر را خودش دهد؛ ادامه جدید



 هیچ که قدرتی بود؛ اشدرونی قدرتِ رویِپیش افتاد،می اتفاق

نداشت کردنش متوقف برای اختیاری ! 

 و گرفتند جان هایشلب. کشید هایشلب روی را لبرژ

زدندمی برق هایشچشم . 

 داشت؛ واهمه جدید یالیه این از باشد، خواستمی اگر استر رو

 این از پیش که داشت هایینیاز برآوردنِ به میل که قدرتی این از

ترسیدمی شدند،می سرکوب .  

 یوسوسه با بعدش و کرد شانخشک شست؛ را هایشدست

 گیجش که کردنی نگاه بود بس جنگید؛ آینه با تربیش درگیریِ

کردمی ! 

 بود کرده ترکش که میزی همان به برگشت برگشت؛ را رفته راهِ

شد شوکه پژوهان،ِ هومن خالیِ جای دیدنِ با اما . 

قسمت در میز چند مگر اما آمده اشتباه را میز کرد فکر اولش  

VIP کند؟ اشتباه بخواهد که داشت وجود  

 دو پیش، یدقیقه چندین تا که انگار نه انگار بود؛ شده جمع میز

 و کشیدن سیگار شام، صرف حالِ در اش،موازی ضلع دو رد نفر



 هایجمله تک به تک بود مطمئن که ایمکالمه بودند؛ مکالمه

 این اما ماندمی ماندگار سرش در اش،شده شنیده و شده عنوان

 افکارش پژوهان، شدنِ غیب خصوص به و ناگهانی تغییر از حجم

 در اتفاقات تمامِ دکن فکر که شدمی باعث و کردمی متزلزل را

واقعیت در نه داده؛ رخ هایشپردازیرویا ! 

 خدمتیپیش متوجهِ تازه و چرخاند اطرافش فضای در را نگاهش

  پشتِ به را هایشدست کهحالیدر تر،طرفآن کمی که شد

 که بود همانی بود؛ ایستاده هوشیار و صاف بود، برده بدنش

 برای شخص رینبهت و بود میزشان به دهیسرویس مسئول

 اطالعبی اگر که پژوهانی. پژوهان بهراجع سوالش پرسیدن

شبش بود، کرده ترکش ... 

بزند کنار را مزاحم افکارِ کرد سعی . 

داد قرار مخاطب را خدمتپیش مستقیماً و کرد صاف را صدایش : 

_ اینجا که آقایی ... 



 به و کرد رها کارهنیمه را اشجمله خدمت،پیش آمدنِ نزدیک با

 به کردند، درز بیرون به جوان پسر هایلب میان از که هاییکلمه

داد گوش دقت : 

_ 708 اتاق. هفتم یطبقه . 

 میان که کیفی بندِ ناخواسته، و کرد نگاهش زدن پلک بدون

فشرد را بود انگشتانش . 

؟ 708 اتاق هفتم؟ یطبقه ! 

 تعادلش خوردنِ بهم از تا فشرد زمین به محکم را پاهایش

کند ریگیجلو . 

نداشت پژوهان هومنِ حرکتِ این برای ایایده هیچ . 

 داشت اختیاربی ذهنش اما بود فشرده زمین به سفت را پاهایش

رفتمی باال را هاطبقه .  

 و بود کرده سفت کیفش   ظریفِ بندِ روی را دستش دو هر

 708 اتاق دنبال به هفتم، یطبقه راهروی در داشت ذهنش

گشتمی . 



 عقب قدم یک که داد جوانی خدمتپیش به جدداًم را نگاهش

بود رفته . 

 آن داشت ذهنش کهدرحالی کند چه لحظه آن در دانستنمی

708 اتاقِ در باال،  ... 

 پسر رسیدمی نظر به کشید؛ صدایی و سر پر و عمیق نفس

 که ی708 اتاق همان سمت به احتماالً کند؛ هدایتش تا ایستاده

بود منتظرش آن در پژوهان . 

 یک باید. نبود پذیرامکان فعلی یالیه آن با تصمیم این گرفتنِ

شاید و دوتا شاید رفت؛می ترپایین الیه ... 

بودند؟ الیه چند نهایتاً ماتریوشکاها راستی ! 

 که نبود همانی این مگر کشید؛ ترنامحسوس را بعدی نفس

خواست؟می خودش  

 داشت هنشذ که خاطراتی به لحظه، یک فقط و فقط لحظه، یک

 و خوردند تکان هایشلب بعدش و کرد فکر زد،می رقم باال آن

گفتند خدمتپیش به خطاب : 



_ ممنون! بله ! 

 

Lamei-copy, [15.09.19 23:02] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#189 

 

 

 

 

 و کرد نگاه داد،می نشان را مسیری که جوان پسر  دستِ به

گرفتند جهت مسیر همان سمتِ به هایشقدم . 

 هیچ به رسیدند، آسانسور به که زمانی تا و کرد حرکت کنارش

 سختی زیادی کارِ لحظه، آن در کردن فکر که نکرد فکر چیزی

 .بود



 به را روزی و گذاشت آسانسور داخلِ به را قدمش پسر، هدایتِ با

 آسانسورِ داخل دمرد قدرهمین را قدم همین که آورد خاطر

 مصاحبه برای که روزی همان بود؛ گذاشته شرکت ساختمانِ

 که بود گرفته شکل مردی همین با برخوردش اولین و بود رفته

بود انتظارش در 708 اتاقِ در حاال . 

 آسانسور مالیمِ   توقفِ و کرد نگاه طبقات یشماره شدنِ زیاد به

بایستد هوشیار دش باعث سخنگو، توسط طبقه یشماره اعالم و . 

 .بفرمایید_

 را راهروها آسانسور، اتاقک از بیرون که رنگی قرمز فرش به

 از زودتر قلبش، کوبشِ صدای که کرد آرزو و نگاه بود پوشانده

نرسد اتاق آن به خودش . 

_ لطفاً طرفاین از ! 

 قلبش ضربان رفت،می جلوتر هرچه و کرد حرکت طرف همان از

آمدمی باالتر نشهیجا سطح و شدمی بیشتر . 



 که دری کرد؛ نگاه 708 اتاق بازِ درِ به خدمت،پیش   توقفِ با

 جوان پسر بگیرد، تصمیمی کهآن از قبل و بود شده رها بازنیمه

 :پرسید

_ ندارید؟ بنده با امری  

 تا فقط! نه یا داد را جوابش اصالً داد؛ را جوابش چه نشد متوجه

 به آن از بعد و نکرد امیاقد هیچ داشت، را تصویرش که وقتی

 نگاه بود کرده درز بیرون به آن از مالیمی نور که در، بازِ  قسمتِ

 .کرد

 برود پایین را هاطبقه آسانسور با برگردد؛ حاال همین توانستمی

 سرش در وقتی کردمی کاری چنین باید چرا اما خانه به برگردد و

داشت؟ جریان دیگری یخواسته  

 فشرد را انگشتانش بعدش و کشید هم ار عمیقش نفس آخرین

 از کرد؛ باز شدنش وارد یاندازه به را در کار این با و در یبدنه به

نداشت بخوری بدرد تصویرِ زاویه، این . 

 باعث قدم، دومین برداشتنِ و گذاشت اتاق داخل به را قدمش

 همانجایی. ببیند را بود چپ سمتِ که کوچکی نسبتاً سالنِ شد



 به سیگار چوبی، یدونفره میز پشت صندلی، روی پژوهان که

 نمایش را احساسی هیچ همچنان صورتش و بود نشسته دست

دادنمی . 

 با پژوهان و گرفت دستش دو هر با بدنش، مقابل را کیفش

 و مقابل صندلیِ روی نشستن به کرد دعوتش دست، یاشاره

 :گفت

_ بشینید بفرمایید . 

 رسمی هایکلمه و ادبی بندیِجمله این که بود دیوانگی

کنند تحریکش حد این تا توانستندمی ! 

 این در خواستنمی و هشدار و نیاز از بود پر سرش لحظه آن در

دهد بها هشدارها به هاثانیه . 

 نامتعادلِ حالِ کردمی سعی که صدایی با بنشیند، کهآن بی

گفت نگذارد نمایش به را درونش : 

_  کردن، اراده محض به که ریددا نفوذ حد این تا دونستمنمی

کنند آماده اتاق براتون ! 



 به مختص فقط که دادنی تکان داد؛ تکان را سرش پژوهان

گفت نهایتاً و بس؛ و بود خودش : 

_ فرادیب خانمِ شینمی متوجه بعداً رو من نفوذ قدرت . 

 کرد پر را لیوان دو هر و باز را میز روی بطریِ حرف، این از بعد و

گفت و : 

_  کسی هم من و بودین من هایدکمه کردنِ باز فکرِ تو شما

بمونم تمومنیمه بقیه فکر تو بدم اجازه که نیستم ! 

 به را یکی شدن، نزدیک با و برداشت را لیوان دو هر حرف این با

کرد اضافه و گرفت سمتش : 

_ فرادیب خانمِ ! 

 به مشکوک اش،خانوادگی نام روی شکل این به پژوهان تاکیدِ

 از تقلید به و گرفت را لیوانش تفاوتبی حال این با. رسیدمی نظر

کشید سر را محتوایش پژوهان، . 

 هم را گلویش سوخت؛می وصفی قابل غیر نیازِ در داشت تنش

بود سوزانده نوشیدنی آن . 



کشید سرش روی از را شال و کرد رها را کیفش . 

 و بازنیمه هاییلب با وقتی بود هایشدست در همچنان لیوان

 شاننگه باز آخر تا توانستنمی کرد،می هرچه که هاییپلک

گفت دارد، : 

_ لطفاً دیگه یکی ! 

 با و کرد پر مجدداً را لیوان دو هر قبلی؛ جای سر برگشت پژوهان

گفت و داد پس را لیوانش بود، عجیب شرایط آن در که تسلطی : 

 !بفرمایید_

 افتادن از تا پیچید لیوان یبدنه دورِ به سفت را انگشتانش

 اتاق فضای کلِ در را نگاهش و باشد کرده جلوگیری اشاحتمالی

سفید تمام  تختِ روی ماند جا نگاهش و چرخاند . 

 از کدامهیچ روی تسلطی هیچ دیگر پژوهان، هومنِ برعکسِ

نداشت رفتارهایش .  

 رنگش سفید پیراهن هایدکمه به و نوشید را لیوانش محتوای

کرد نگاه . 
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 تنظیم را اشتنفسی ریتم کرد سعی و افتاد تخت روی پشت به

 .کند

 آن نداشت؛ ار اتفاقی چنین انتظار امشب، برای بود؛ شده شوکه

نوعش این از هم ! 

 با و بود کنارش که دختری رخِنیم به و چرخید آمد، جا که حالش

 کردمی اقرار باید. کرد نگاه بود، شده خیره سقف به باز چشمانی

ستبینیپیش قابل غیر رفتارهایش تمام که . 

 نگاه هتل اتاقِ سقفِ به هم خودش کهدرحالی و چرخاند را سرش

یدپرس کرد،می : 

_ بارته؟ اولین که نگفتی چرا ! 

 !نپرسیدی_

هم شانمیان فضای بود؛ کرده تغییر هایشانجمله ضمیر . 

 آسان برایش اتفاقاتش و امشب قبولِ رفت،می پیش که هرچه

 ناهوشیار و گیج بیماری، اثرِ در که داشت را کسی حالِ. شدنمی



 و بود افتاده گیر رویا و واقعیت بین مرزِ در باشد؛ شده

کند مشخص را موضعش توانستنمی . 

 نتوانست هم تخت خوردنِ تکان. گذاشت هم روی را هایشپلک

کند ایجاد هایشپلک وضعیتِ در تغییری . 

 از بعدش و شکست را اتاق مطلقِ سکوت رفتن، راه صدای

 حالِ در امشب،  عجیبِ دخترِ که زد حدس شده، تولید صداهای

باشد هایشلباس پوشیدنِ . 

 اما آمدنمی خوابش. داشت نگه بسته را هایشپلک همچنان

بود گیج عجیبی طورِیک . 

 دور حالِ در که هاییقدم صدای شنید؛ زدن قدم صدای دوباره

در شدنِ بسته سپس و باز صدای بعدش، و بودند شدن . 

 دخترک کرد؛ باز را هایشچشم ناگهانی که بود در شدنِ بسته با

کند بینیپیش بود نستهنتوا هم را رفتنش و بود رفته . 

 از بعد که داشت را موقعی حالِ. شود بلند تخت روی از کرد سعی

 خواب از گیجی و سردرد با و رفته خواب به الکل زیاد نوشیدنِ

باشد شده بلند . 



 مرور را افتاده اتفاقاتِ کرد سعی و گرفت دستانش میان را سرش

 و ریعس قدریآن بود؛ افتاده اتفاق سریع چیزهمه کند؛

شدمی تمام کنی، درکش آمدیمی تا که حساببی . 

 تجسم خود به خود را دخترک صورت بست،می که را هایشپلک

 بدنش دمای. دارشفاصله هایلب و بسته هایچشم کرد؛می

 هایگوش در هنوز صدایش و بود مانده جا انگشتانش روی هنوز

بود لذت و درد از ادغامی که که صدایی پیچید؛می . 

 آن یادآورِ هاملحفه اگر کرد؛ نگاه اشخالی جای به و  چرخید

افتاده اتفاقی چه که شدنمی باورش نبودند، لحظه . 

 میزی سراغِ رفت بود، آمده سراغش به که سردردی با و شد بلند

 " شنید و کرد روشن یکی بود؛ گذاشته آن روی را سیگارش که

بگو بهم چیزی یه  " 

 یاد به را شنیدنش دقیق زمانِ کرد یسع. بود آشنایی یجمله

 از برسانند، سرانجام به را اتفاق آن کهآن از قبل درست آورد؛

 که ایجمله تنها واقع در. بودش شنیده آذین همان یا نگار زبانِ

بود گفته دخترک ! 



نشست تخت یلبه و برگشت بود، کرده روشنش که سیگاری با . 

 و صورت به بود شده یرهخ بود؛ کرده متوقفش جمله، آن شنیدنِ

بگو بهم چیزی یه " بود شنیده مجدداً و هایشچشم  " 

 دارد، جریان ذهنش در که آنچه هر بود داده اجازه لحظه، آن

 در که چیزی به هم خودش لحظه آن. شود جاری هایشلب روی

 و کرده باز را هایشلب فقط نداشت؛ تسلط گذشت،می ذهنش

ریدا زیبایی هایچشم" بود گفته " 

 گفته دخترک به. شدمی گیج کرد،می فکر اشجمله به که حاال و

 در لحظه آن در بداند کهآن بی ،" داری زیبایی هایچشم " بود

است چشمانش زیباییِ به کردن فکر حالِ ! 

 دست خودش و بودند شده بسته هاچشم آن بعدش و بود گفته

بود برداشته توقف از ! 

 در را رابطه یک داشت که بود باری اولین این داد؛ تکان را سرش

 به مختص فقط خصوصی، روابطِ این، از قبل. پروراندمی سرش

 در هارابطه از چیزی که بود محال. بس و بودند لحظه همان



 تفاوتش و بود متفاوت زیادی یکی این اما بماند زنده سرش

بودنش بینیپیش قابل غیر به گشتبرمی . 

 رفت و کرد خاموش را یگارشس شد، بلند جایش از ضرب با

هایشلباس سراغ . 

 با اما برداشتنش برای شد خم. بود افتاده تخت پایینِ پیراهنش

 متوقف راه یمیانه تعجب، سرِ از انگشتانش دید، که چیزی

 .شدند

 یک. بود پیراهنش روی رنگسیاه یجعبه یک جعبه؛ یک

 چه و پیراهنش روی بود شده گذاشته کوچک، سیاهِ یجعبه

 که همانی جز باشد داده انجام را کار این توانستمی کسی

کرد؟می را فکرش ! 

برداشت هم با را پیراهن و جعبه و شد خم . 
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خانه به بود برگشته راستیک دربیاورد بازیپلیس کهآن بی . 

پرسید متعجب لحنی با کرد، باز برایش را در که مهین : 

_ مونی؟می پیشش و تنهاست فلور امشب نگفتی مگه ! 



 به. بود مهین صورتِ به نکردن نگاه راستای در تالشش تمام

گفت و شد متوسل دروغ : 

_ خونه برگشتم هم من د؛اوم برادرش . 

 طی را راهرو مسیرِ کهدرحالی و رفت کنار راهش سر از مهین

گفت کرد،می : 

_ پیشش برو خوایمی اگه. نخوابیده هنوز پدرت . 

 به حاال که کند اشراضی توانستنمی چیزی هیچ! ابداً نادر؟

 باشد، کرده باز سر از را مهین کهاین برای و برود نادر دیدار

 :گفت

_ بعد بگیرم شدو . 

 خوابیده قطعاً نادر داده، را اشوعده که ی"بعد" دانستمی و

 .است

 سرش پشت را در ورود محض به و اتاقش سمت رفت راستیک

 هایشقدم و در کنارِ همانجا افتاد دستش از کیف. کرد قفل

رساندنش آینه به زدهشتاب . 



 آینه که تصویری صورتِ اجزای میان کنجکاوانه را نگاهش

گرداند داد،می نمایش . 

داری زیبایی هایچشم "  " 

دارتب قدرهمان شد؛ اِکو سرش در پژوهان هومنِ صدای . 

 چنین حال به تا انگار که شد خیره هایشچشم تصویرِ به طوری

. دیدمی را هایشچشم که بود بار اولین انگار. نداده انجام کاری

دیدمی دقت این با را هایشچشم که بود بار اولین . 

 هم روی هایشپلک که بود اندازه از بیش هایحس تجمعِ از

 حالِ حالش، و بودند عجیبی انقباضِ در عضالتش. افتادند

بود جدیدی . 

 آینه ناشناسِ تصویر به و داد فاصله را هایشپلک ضرب و زور به

کرد نگاه . 

. داشت الزم زمان هفته یک حداقل افتاده،  اتفاقاتِ هضمِ برای

 ذهنش. کردنمی تحمل تنش و داشت مرورش به ایلتم ذهنش

شدمی منقبض بیشتر و بیشتر تنش و رفتمی پیش . 



. بود داغ شدت به گذاشت؛ گلویش روی را دستش دو هر

 دست که همانجایی گردنش، روی را پژوهان هومنِ انگشتان

 وقت تصور این برای خوب اگر. کرد تصور بود، گذاشته

 به را بودند آورده فکش به هانگشتا آن که فشاری گذاشت،می

 رد هادقیقه آن در ایجمله هیچ. کردمی حس لحظه همان  قوتِ

 خواسته پژوهان از ارادهبی که وقتی همان جز بود؛ نشده بدل و

 " داری زیبایی هایچشم " بود گفته پژوهان و بگوید چیزی بود

بود دهمان خیره چشمانش به حرکتی، هیچ بی ثانیه، چند برای و . 

 تواماً بود، تنش گرفتار که حرارتی وجودِ با. کرد لرز احساسِ

کردمی لرز احساسِ . 

 که بلوزی روشنش؛ بلوزِ هایدکمه کردنِ باز به کرد شروع

 ایبرهنهنیمه تصویرِ به و کرد بازشان. بود شده چروک تمامش

 وقتی نبود خودش دستِ. کرد نگاه داشت، آینه در بدنش از که

 میلِ که آنچه تصورِ به کرد شروع ذهنش و بست را یشهاپلک

 نه بودند؛ تنش روی پژوهان هایدست مرورش؛ به داشت عجیبی

خشونت با نه و گرنوازش ... 



 به و بود رفته. سمتش بود رفته خودش شدند؛ خم زانوهایش

 رفته خودش. بود پیراهنش هایدکمه کرد،می نگاه که جایی تنها

 هومنِ بود، کرده مدیریت را رابطه که یکس اما سمتش به بود

بود پژوهان . 

 اتفاقی چه دقیقاً بود نفهمیده بعدش و سمتش به بود رفته

 با و ایایستاده دریا کنار که بود وقتی مثلِ حالش افتاده؛

شودمی خالی پایت زیر دریا جلو، به قدمی برداشتنِ .  

 فشارِ و دبو تنش روی مردی دستانِ داشت، یاد به که چیزی تنها

 ایجمله و بود مبهم که دردی وزنش، بخشِ لذت و  تحملِ قابل

 به کشید،می کوتاه هاینفس کهدرحالی هایش،لب میان از که

بود؛ کرده درز بیرون  

داری زیبایی هایچشم "  " 

 شاید آب و داشت دردبدن گرفت؛ پیش در را حمام مسیر

باشد دردش برای تسکینی توانستمی . 

 بغل را خودش کردند، برخورد تنش با که آب راتقط اولین

 به فقط اِدراکی تضادِ این و سردش هم و بود گرمش هم. گرفت



 مغزش ها،حس تمام ادراکِ در لحظه آن شد؛نمی محدود دما

کردمی عمل متناقض قدرهمین . 

 که هاییقطره. هاقطره به سپرد را تنش و کرد بیشتر را آب فشار

 را هایشگونه روی رنگِ که هاییقطره دند؛کرمی عمل انتخابی

نه را فکش روی انگشتانِ جای و شستندمی ! 

 بعدش و شد کرخت تنش که قدریآن ایستاد؛ آب زیر هادقیقه

 مغزش به دادمی خوبی فرصت احتماالً خواب. برد پناه تختش به

بود افتاده اتفاق حقیقتاً که آنچه پردازشِ برای . 
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 به داد،می بازی انگشتانش میان را رنگ سیاه فندکِ کهدرحالی

 یرو بود کرده تنظیمش که تصویری کرد؛ نگاه مانیتور تصویر

معاونت منشیِ اتاق . 

 درست ؛بود آمده اما ؛بیاید شرکت به امروز کردنمی فکر حقیقتاً

ساعت سرِ ! 

 این دیروز، از. داد فندکش به و گرفت مانیتور از را نگاهش

 که رنگی سیاه فندک بود؛ همراهش غیرارادی و ارادی فندک،



 هنِپیرا میان بودش گذاشته زمانی، آذین همان یا فرادیب نگار

تخت پایین ! 

 با سیگار کردن روشن حالِ در و کرد رها را رنگسیاه فندک

 کم. کرد نگاهش سوالی نظری، ورود با که بود خودش فندک

 اصوالً و بیاید خودش موضوعی عنوانِ برای آمدمی پیش

کردمی منتقل تلفنی را اطالعات . 

آمد حرف به نظری و کرد نگاه بودند خالی که دستانش به : 

_  خواستار گرفتند، تماس مدیکاب شرکت از پژوهان، نابج

شدند شما خودِ حضور با فوری یجلسه یک تشکیل . 

نشست صاف : 

_ موضوعی؟ چه برای  

کرد اطالعیبی اظهارِ نظری : 

_  خیلی فقط نکردند؛ ذکر رو علتی اما پرسیدم من البته. نگفتند

بشه تشکیل ترسریع هرچه جلسه این که بودند مُصر ! 



 سیگارِ بعدش، و کرد نگاه نظری صورت به ثانیه چند برای

 را میز روی گوشیِ فوراً و کرد خفه زیرسیگاری در را نکشیده

 دادنش جواب منتظر که زمانی و گرفت را باربد داخلیِ برداشت؛

کرد مرخص را نظری بود، . 

 و شد اتاق در حضورش خواستار باربد، صدای شنیدن محض به

کرد برخ را بهروز بعدی، نفر . 

 به و بودند اتاقش در نفر دو هر بعد، یدقیقه سه_دو از کمتر

پرسید و بست را در بهروز کهآن محض : 

_ شده؟ چیزی ! 

گفت و آمد حرف به : 

_  بشه؛ داده ترتیب جلسه یه خواستن. گرفتند تماس مدیکاب از

من حضور با . 

پرسید فوراً باربد : 

  چرا؟_

گفت بود، مردد که لحنی با بهروز و : 



 ...نکنه_

کرد نظر صرف اشجمله یادامه بیان از و . 

رفتن راه به کرد شروع و شد بلند میزش پشت از . 

 بهروز و بود گذاشته هالب روی را اششده مشت انگشتانِ باربد

کردمی جاجابه دیگر مردِ دو بین را نگاهش زدن، پلک بدونِ . 

تشکس را شده ایجاد سکوتِ و برداشت زدن قدم از دست : 

_  نه، اگر و بود مشخص قرارهاشون علت همیشه این از قبل

دلیلی هیچ اما باراین. بیان چی برای قراره دونستیممی ... 

کرد قطع را صحبتش باربد : 

_  کنم فکر گذره،می سرت تو داره که چیزی به خوامنمی اصالً

 .هومن

کند متعادل را جو کرد سعی بهروز : 

_  ناله برای قراره باز شاید. ستیمنی مطمئن چیزی از هنوز که ما

بیان زاری و . 

گفت و گرفت میز روی فندکِ از را نگاهش کشید؛ عمیقی نفس : 



_ شیممی مطمئن فردا ! 

پرسید فوراً باربد : 

_ بیان؟ فردا بگی خوایمی ! 

داد را جوابش بهروز : 

_ بهتره بیان ترسریع هرچه . 

 هب را فندک عصبانیت با کهدرحالی و میزش سراغ برگشت

 گرفت را نظری داخلیِ دیگرش دست با فرستاد،می میز یگوشه

گفت صدایش، شدنِ پخش محض به و : 

_ باشن اینجا ۳ ساعت فردا برای بگو مدیکاب؛ با بگیر تماس . 

 تا کرد نگاه بهروز به بعد و باربد به همزمان ساعت، گفتنِ با و

بگیرد را تایید . 

گفت نظری و دادند تکان سر موافقت معنای به دو هر : 

_ حتماً. بله ! 



 رفتند ناخواسته انگشتانش برگرداند، میز روی که را گوشی

 میان و داشت بَرَش. میز یگوشه رنگِ سیاه جسم سراغ

شنید را باربد صدای و فشردش انگشتانش : 

_  زیر لیست همون جز چیزی هیچ کردم؛ فکر خیلی مدت این

 کنممی فکر هرچی. بشه ایقضیه متوجهِ بخواد که نبوده دستش

 به داشته دسترسی اصالً نه و بوده موضوعی جریانِ در نه بینممی

بوده همون فقط. مدارک . 

_ کنن سرویس رو دهنمون توننمی همون با! چیزیه؟ کم همون . 

 اعصاب جنگِ از پیشگیری برای اما بود گفته بهروز را جمالت

گفت تحکم با نفر، دو هر به خطاب خودش که بود : 

_ دارید نگه دست فردا تا . 

کرد شانمرخص بعد و . 

گفت عصبی وقتی بود نشده دور هنوز باربد : 

_ رسممی...  این حسابِ به من بعدش و فردا تا فقط . 

بود فرادیب نگارِ بود، گفته که رکیکی یکلمه از منظورش . 
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 نامعلومی ینقطه به باربد، و بهروز خروج زمان تا و نگفت چیزی

 روشنش برداشت؛ را فندک در، شدنِ بسته صدای با و کرد نگاه

 نگاهش بیشتر هرچه که ایشعله. شد خیره اششعله به و کرد

 جان بیشتر چشمش پیش دخترک،  صورتِ تصویر کرد،می

گرفتمی .  

 هایشچشم بودند؛ پریشان سیاهش موهای کرد؛ نگاهش خوب

 از اشچهره. رسیدندمی نظر به ملتهب زیادی هایشگونه و بسته

بودند گرفته فاصله هایشلب و بود شده جمع درد ... 



 همان از و برداشت فندک اهرمِ روی از را انگشتش ناگهانی

 هک بود میز با برخوردش اثر در. میز روی کرد رهایش فاصله

 برخورد این که خطی روی را انگشتش. شد تولید بدی صدای

 ساعت فردا تا فقط کرد سعی و کشید بود، کرده ایجاد میز روی

نکند فکر چیزی به سه، . 

 حالِ به را میز روی  خطِ جای آن و فندک و شد بلند میز پشت از

پنجره پشتِ رفت و کرد رها خودشان . 

 داشت نیاز دیدش؛می دیگر اربیک اتفاقاتش و فردا از قبل باید

 پا به طوفان فردا ار که گفتمی حسی. ببیندش دوباره که

دیدشمی دیگر باریک طوفان، از قبل باید و شودمی . 

 استفاده شرکت گوشیِ از کردنش خبر برای و تلفن سراغِ رفت

 " بود فرستاده پیام که اینشده سیو یشماره همان با. نکرد

 تماس ، " پژوهان؟ جناب کنید دعوت شام به رو من ممکنه

شد داده جواب فوری نه و تاخیر با نه تماسش و گرفت : 

 !بله؟_

_ من اتاقِ بیاین ! 



نه را هایشکلمه اما شنید را نفسش صدای . 

 شهرِ به و پنجره سراغِ برگشت و داد فاصله گوشش از را گوشی

بود غبارآلود شهر و ابری هوا. کرد نگاه پایش زیر . 

 را فرادیب ورودِ نظری که بود نگذشته تماسش از ادیزی زمان

داد اطالع . 

 داشت لب زیر و اتاق به پشت و بود ایستاده پنجره کنار همچنان

 صدایش که کردمی تکرار را فرادیب نگار ساختگیِ فامیلِ و اسم

 صدای شنیدنِ انتظار خودش، صدای شنیدنِ از قبل. شنید را

داشت را هایشقدم . 

_ بنده؟ با شتیندا امری ! 

 کشید؛ باال رنگ طوسی کتونیِ از را نگاهش و سمتش به چرخید

 و گذراند نظر از را رنگش طوسی پانچِ مانتوی و کوتاه جینِ شلوار

 نه بودند؛ هم روی که هاییلب کرد؛ متوقف هایشلب روی نهایتاً

 روی داشت شانصاحب کردی،می دقت اگر بلکه عادی، حالتِ به

انفشردشمی هم . 



 و اتاق مبلمان به کرد اشاره دست با. کشید باالتر را نگاهش

 :گفت

_ فرادیب خانم بشینید بفرمایید . 

 از را چیزی هر انتظارِ دیگر داشت؛ را محکمش هایقدم انتظارِ

داشت دختر این ! 

 مقابلش کهآن از قبل و برداشت را میز روی سیگارِ یجعبه

پرسید بنشیند، : 

_ بیارن؟ براتون مبگ دارین میل چیزی  

 مقابلش حرف،بی که شد باعث شده، شنیده منفیِ جواب

 این خواستمی و بود نکرده نگاه هایشچشم به هنوز. بنشیند

دهد انجام فرصت سرِ را کار . 

گرفت سمتش به را شده روشن سیگارِ بپرسد، کهآن بی . 

 که میزی روی از را دستش گرفتنش برای و کرد تشکر فرادیب

کرد رد بود، نشامیان . 



 رنگ قرمز کوتاهِ هایناخن آن با ظریف انگشتان میانِ را سیگار

داد تکیه عقب به دوم، سیگارِ کردنِ روشن با و گذاشت . 

 سرش ناگهانی. بود هایشچشم به کردن نگاه درستِ زمانِ حاال

 را نگاهش داشت انتظار. گرفت هدف را هایشچشم و کرد بلند را

 و کردمی نگاهش متقابالً فرادیب! نیفتاد اقیاتف چنین اما بدزدد

بود نافذ هم زیادی نگاهش اتفاقاً . 

 چشمانش. کرد جاجابه را نگاهش دیگری چشم به چشم، یک از

 چرا که فهمیدمی حاال و صورتش عضو زیباترین بودند؛ زیبا قطعاً

داده تحویلش هایشچشم درمورد را جمله آن دیشب .  

 شوخی که بود هاییضربه آن از. کردمی گیجش دختر این

بود کاری اما کردیمی قلمدادش . 

بود شخصی اما باشد معامله برای دیشب قرارِ کردمی فکر .  

 قابل غیر کردنِ بازی نقش این به خواستمی کِی تا دانستنمی

 به اما بفهمد را همین که بودش خواسته دهد؟ ادامه بینیپیش

 موضعش از بخواهد که آمدنمی جعلی فرِادیب نگار صورتِ

کند گیریکناره . 



 درون سیگار فیلتر فشردنِ و برسد انتها به سیگارش تا کرد صبر

 واضح و مطلب اصل سر رفت. آوردش حرف به جاسیگاری،

 :پرسید

_ بگین؟ چیزی خوایننمی ! 

 که فریادیب نگارِ یشده طوالنی نگاهِ و بود سکوت جوابش

 " بگم؟ باید چی " بود نپرسیده سوال؛ این از بود نشده متعجب

بود نشده ایجاد صورتش حالت در هم تغییری حتی ؛ . 

 به باالخره فرادیب و بشنود جوابی تا کرد نگاهش منتظر همچنان

گفت و آمد حرف : 

 !نه_

قاطعانه نه یک ؛ " نه " بود گفته! همین ! 

 بعدش و کرد نگاهش " نه " این شنیدنِ از بعد ثانیه چند برای

گفت و شد بلند جایش از فوراً : 

_ ندارم ایدیگه حرف خب؛خیلی ! 



 سراغ رفت اتاق، از خروجش محض به و ماند رفتنش منتظر و

 تایپ دهد، خودنمایی یاجازه افکارش به کهآن بدونِ و تلفنش

برای فرستادش و "باش زنگ به گوش" کرد  R. 

 

* * * * * * * * * 
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# المعیشقایق   

هجدهم و صد فصل  

 



 

 

 یشده خاموش یصفحه به و نشست میزش؛ پشت برگشت

کرد نگاه مانیتور . 

 داخلش؛ داشت حرف خیلی "بگین؟ خوایننمی چیزی" یجمله

بودشان شتهگذا جواببی 'نه" یک با که هاییحرف !  

 هیچ مغزش خواستش، اتاقش در و زد صدایش که پژوهان

 هاییصحبت یا بیافتد میانشان بود قرار که اتفاقی برای ایایده

 به بود سپرده را خودش! بود نساخته شود، بدل و رد بود قرار که

بود داده انجامش دیشب که کاری مثل درست ها؛لحظه .  

 هایشساعد شد باعث که بود احساسات یاندازه از بیش هجوم

 را هایشچشم. بگذارد هایشساعد روی را سرش و میز روی را

 از خالی شده، که هم ثانیه چند برای را سرش کرد سعی و بست

 ممکن حالت ترینوحشیانه به افکار، اما دارد نگه افکار

 مرد به که بود حسی هم ترینشانپررنگ و کردندمی نماییقدرت

 قالب به مجدداً هایشکلمه که مردی داشت؛ پیش یدقیقه چند



 کالم یک و کرده تعارفش سیگار که مردی بودند؛ برگشته ادبی

بگین؟ خوایننمی چیزی"بود پرسیده " 

 مرد این داشت دوست باشد، صادق هایشحس با خواستمی اگر

بود شده جمع مرد این در خواستمی که چیزی یهمه را؛ !  

 هایشخصیت از کدام هیچ برای دلش ته،گذش هایسال تمام در

 عشق شد،می اگر عاشق بود؛ نتپیده اطرافش و دور حقیقیِ

 هایسریال و هافیلم ساختگیِ هایشخصیت میان از قطعاً هایش

بودند هالیوودی .  

 تو عمراً که داری کراش کسایی روی» گفتمی همیشه آرمان

 دنیای در بود ردهک پیدا را کسی حاال و! «بشن پیدا واقعی دنیای

 ضربان کند؛ دستکاری را هیجانش سطح توانستمی که واقعی

 هیچ که هایشهورمون با دهد انجام کاری و ببرد باال را قلبش

نتوانسته آن از قبل کسی !  

« پژوهان هومن »  

 واقع در گرفته؛ شکل کجا از درست عالقه این ببیند تا کرد فکر

 به کردن، فکر اما خورده آب اکج از پژوهان هومنِ به عالقه این



 اصال حس؛ این برای نداشت مبدایی! رساندشنمی زمانی مبدا

 این مورد در چیزی هیچ! نه یا است جدید حس این دانستنمی

 که بود این دانستشمی که چیزی تنها! دانستنمی حس

 اتفاقات به بود قرار وقتی هم دانسته این البته و دارد دوستش

افتادمی اهمیت از کند، فکر بعدی !  

 که بود نیامده شرکت این به نشست؛ صاف و کرد بلند را سرش

 فقط هاحس داشت؛ تریبزرگ هدف دهد، بها هایشحس به

 خاطرات ظرفیت هدف؛ نه باشند یادگاری و خاطره توانستندمی

 پس بود؛ کرده تکمیل دیشب اتفاق با که هم را اشیادگاری و

نبود ربدهکا خودش به چیزی دیگر !  

 از بگذراندش و بگذرد بگذرد، زمان که ماندمی منتظر باید فقط

کند شروع را زندگی توانستمی تازه که بود وقتآن دوره؛ این ! 

 برای و جیبش داخل ببرد دست که شد باعث اشگوشی لرزیدن

گرفت فاصله اشصندلی گاهنشیمن از کمی کاراین .  

 یسایه زیر را گوشی هک درحالی داشت؛ فرید طرف از پیامی

خواند و کرد باز را پیام بود، گرفته اششده خم یباالتنه : 



" دادیم رو جلسه ترتیب سه ساعت فردا برای " 

 را پژوهان یجمله معنیِ حاال پیامش؛ به ماند خیره ایثانیه چند

کردمی درک !  

 نگاهی و جیبش به برگرداندش و کرد خاموش را گوشی یصفحه

 وقت ساعت چهار و بیست از کمتر انداخت؛ اشمچی ساعت به

شدمی آغاز رسماً جنگ آن، از بعد و داشت !  

بنشیند هوشیار که شد باعث دراتاقش باربد ناگهانی حضور .  

 دانستمی دیگر! کردندمی القا را عصبانیت باربد، هایرفتار تمام

 از خوب باربد مثل یکی فقط کردنند؛ بازی نقش حال در همه که

 شدهحساب و ایحرفه هومن، مثل یکی و آمدبرنمی نقشش پس

کردمی بازی نقش !  

 ظاهر به رفتار آن دیگر. داد گوش دقت به باربد هایخواسته به

 را اطالعاتش باید که را ایپوشه! نداشت جریان میانشان صمیمی

گفت و گرفت دستش از کرد،می ثبت : 

- شده انجام فردا تا . 
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بگیرد باال را سرش شد باعث میز، روی باربد شدنخم .  

 چند آن در که چیزی و شد قفل درهم نگاهشان لحظه چند برای

 نفریک چشمان در که بود ایسابقه بی خشم دید، لحظه

بگنجد توانستمی ! 

 حرف به زودتر باربد اما بپرسد چیزی تا داد تکان را هایشلب

 :آمد

- بودیم؟ چند چند   

کند رفتار خودش مثل کرد سعی و گرفت را اشاشاره : 

-  از دیگه که داشتیم امتیاز تفاوت قدریاون دونم؛نمی

کردم نظر صرف شمردنشون !  



خندید صورتش در باربد !  

 باربد آمدخوش برای که یهایآن از نه داد؛ تحویلش لبخندی

 که بود لبش روی هاییلبخند آن از بلکه نشاند؛می هالب روی

 تکمیلش برای و کند برزخی را باربد مثل کسی توانستمی خوب

گفت که بود : 

-  تو حداقل شاید بپوش؛ رو رنگت طوسی شلوار و کت اون فردا

شی گرفته جدی یکم هالباس اون !  

 در را خشم جای تعجب ثانیه، چند رایب و رفت عقب باربد سرِ

گرفت نگاهش .   

 آمیزکنایه زیادی که ایجمله بود؛ نداده تحویلش ایجمله کم

  !بود

کردمی تهدید خودش روشبه و بود باربد اما : 

-  لباس بدون دممی ترجیح کنه؛می کم من جدیت از لباس اتفاقاً

کنم ثابت رو جدیتم !  



 فردا  از قبل اگر داشت ایرادی چه! ودب کردن بازی رو  وقتِ دیگر

کرد؟می آغاز را جنگ خودش سه، ساعت  

گفت و خندید بلند : 

-  مهم قرار یه تو لباس بدون که شهنمی ساز دردسر برات اکه

بده انجامش حتماً کنی، شرکت !  

 رفت، کنار وقتی اما شد تر طوالنی باراین باربد نگاه  تعجبِ

بود گرفته انج چشمانش در قبل از بیش خشم .  

 باربد کرد، را کاراین کهاین محض به و کشید پایین را نگاهش

 با بجنبد، خودش به تا و گرفت را میزش روی هایدست از یکی

ایستاد و شد بلند ناچاراً آورد، دستش به باربد که فشاری !  

 امان بی فشار در همچنان دستش و بودند رخ در رخ حاال

شنید وقتی بود باربد انگشتان : 

-  سر ما فهمیدیمی و کردیمی تحقیقی یه قبلش کاش

آریممی بالیی چه کنن،می کفشمون تو پا که هاییگربهبچه !  

گفت و خندید اما بود صورتش کردن جمع حال در درد : 



-  کاری بتونید کنن،می کفشتون تو پا که هاییگربهبچه با شاید

 ده،می قورت حبشصا با رو کفش که پلنگی برابر در اما کنید؛

بدین؟ انجام تونیدمی کاری چه ! 

 این به اگر بود مطمئن. شد بیشتر و بیشتر باربد انگشتان فشار

خورندمی ترک هایشاستخوان قطعا دهد، مهادا کار . 

 هولش عقب به طوری و گذاشت اشسینه تخت را آزادش دست

 نجات برای آمدهپیش موقعیت از و بخورد بهم تعادلش که داد

گفت و کرد استفاده دردناکش دست : 

- انگشتات جای به بجنگی عقلت با بودی بلد کاش !  

کرد اضافه داشت،برمی را کیفش که حالی در و : 

-  طوسیت شلوار و کت گفتم؛ که همونیه نظرم هم فردا مورد در

کنهمی کمکت خیلی قطعاً !  

 که سری با و کرد سد را راهش باربد که داشت رفتن قصدِ

گفت گوشش کنار بودش، آورده کنزدی : 



-  اینطوری شدم؛نمی آفتابی هاطرفاین فردا بودم، جات اگر من

کنی زندگی بیشتر روز یک تونیمی حداقل ! 

گفت و خندید صدا با : 

-  جلسه اون از بعد رو تو یقیافه من نیام؛ که کن فکر درصد یک

دمنمی دست از !  

 گرفتمی فاصله زودتر چههر باید نبود؛ بعید باربد از کردن حمله

گفت وقتی بماند قدرت موضع در همچنان داشت تصمیم اما : 

-  با بدی ترجیح دوباره و کنی مشترو هاتانگشت کهاین از قبل

 که هاییبال از هیچی هنوز تو که کن فکر این به بجنگی، هااون

 هاتدست جز که حاال بهتره پس دونی؛نمی بیاد سرت قراره

 بشینی نشدی، خبر با ماجرا اصل از که وقتی تا نداری، سالحی

عزیز باربد نکنی حروم رو سالحت تنها و سرجات !  

کرد ترکش بماند جوابی منتظر کهآنبی و گفت . 

بود شده آغاز جنگ . 

 

* 
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 بود؛ دقیقه یک و سی و دو انداخت؛ اشمچی ساعت به نگاهی

 که بود ایپرونده بررسیِ حالِ در و نشسته راستش طرف سام

بودش آورده خودش همراه . 

 پنجره کنار و چرخاند اتاق در باربد کردنِ پیدا برای را نگاهش

 به و برده فرو جیبش داخل را دستش دو هر. کرد پیدایش

بود مانده خیره اینقطه . 

پرسید و زد صدایش سام : 

_ اونجا؟ خوایمی چی  

 عصبی بقیه از بیشتر نکرد؛ شده شنیده یجمله به اعتنایی باربد

شدادمی نشان بقیه از بیشتر حداقل یا بود . 

گفت بود، کنده دل پرونده آن از باالخره که سام به خطاب : 

_  جمع باربد و خودت. زنمنمی حرفی من نباشه الزم هک زمانی تا

کنید جورش و . 

 گرفته نشستن به تصمیم که باربد دهد، جوابی سام کهآن از قبل

گفت بود، : 



_  و کنن گم رو گورشون و بزنن رو زرشون بیان منتظرم فقط

 تصور ببر رو خودش که ایعوضی اون  حسابِ به برم بعدش

برسم کرده . 

پرسید سام : 

_ مده؟او ! 

داد را جوابش باربد و : 

_ احمق اومده ! 

گفت و بست را پرونده داد؛ تکان سری سام : 

_  روی از هم شرکت به اومدنش! احمقه نیست، که چیزی تنها

پره دستش نیست؛ حماقتش ! 

نکرد گوش باربد و سام یمکالمه یادامه به . 

 خواستنمی. کند مقابله سیگار کشیدن به میلِ با کرد سعی

 الزم را حواسش دانگِ شش شود؛ پرت ایلحظه برای حواسش

 .داشت



 صورتش اجزای به. کرد جلب را توجهش باربد یرفته باال صدای

 عصبی و کرد نگاه زدند،می فریاد را عصبانیت کدام هر که

 :پرسید

_ شده؟ چت ! 

 برگرداند را صورتش. شد ناسزاهایش متوجهِ فقط باربد، جواب از

گفت جدیت با و خودش سمت به : 

_ بهتره نبودت باشی، اینجا احوال و اوضاع این با قراره اگه ! 

کرد تایید سام : 

_  از اوضاع کنترل شیمی باعث فقط اینطوری. گهمی راست

بره در دستمون . 

 عقب به را اشصندلی. شد بلند میز پشت از عصبانیت با باربد

گفت زد،می نفس نفس کهدرحالی و داد هول : 

_ ! بشینید؟ آروم تونیدمی چجوری. رو ما دهدا...  به رسماً

 صاف. داره خبر امروز قرارِ از که فهموند بهم دیروز...  یدختره

 تو راست راست داره هم حاال. کرد تهدید و روم تو وایساد



 و جلو اومد ها.. . جلدِ تو. خندهمی ما ریش به و چرخهمی شرکت

یکابهمد مالِ...  خانم که اومده عمل به کاشف حاال ! 

 بلند اشصندلی روی از شتاب با بعدش و کشید عمیقی نفس

 یقفسه. گرفت را اشیقه هوابی و باربد سراغ رفت مستقیم. شد

 نرفته هایشنفس و خوردمی تکان شدت به باربد یسینه

گشتندبرمی . 

 بیاید؛ جلو سرش که شد باعث پیراهنش ییقه کشیدن با

گفت که بود وقتآن و شوند چشم در چشم که قدریآن : 

_  ببازی رو خودت اینطوری اتفاقی هر افتادن با باشه قرار اگه

 تو و کنن عصبی رو ما که میان دارن اونا. ستمعرکه پسِ کالهت

 برای این از بهتر چی و باختی رو خودت اومدنشون از قبل

 پا از نخورده رو ضربه هنوز. رو خودت کن وجورجمع! رقیبت؟

 .افتادی

کشید عقب را رشس باربد : 

_  ما و کنهمی رد رو مونلحظه به لحظه گزارش داره ماهه پنج

 جزئیاتمون ریزترین از. اومده من یخونه تو. هومن نفهمیدیم



 بینخوش امروز قرارِ به اصالً من. نفهمیدیم ما و شده باخبر

راهه تو بدی خبرهای مطمئنم. نیستم . 

کشید جلو را برادرش سرِ دوباره : 

_ کدر به . 

شد برزخی باربد : 

_  اینجا به که کردیم پاره رو خودمون کم مگه درک؟ به رو چی

 !برسیم؟

 با را سرش گرفت؛ را صورتش طرف دو پیراهنش، جای به باراین

 حد، از بیش عصبانیت داشت؛ نگه دستش دو میان فشار

 و برد نزدیک هم را خودش سرِ. بود کرده کم را باربد هوشیاریِ

گفت گوشش کنار : 

_ بیافته اتفاقی نیست قرار . 

زدمی نبض انگشتانش زیر باربد صورت . 



 با بعدش، و ماند حرکت بی ایثانیه چند! کردمی آرامش باید

 حد از بیش را ولومش که صدایی با و قبلی وضعیت همان حفظ

گفت بود، آورده پایین : 

_  ازت؛ بود تربزرگ سال چند که بود پسری یه تونمدرسه تو

 خونه اومدی کبود چشم یه با روز یه گم؟می رو کی که دونیمی

 چی که شد پاپیچت مامان هرچی. رینمی مدرسه دیگه گفتی و

 آخر. نزدی حرف کام تا الم آورده، سرت رو بال این کی و شده

 تو چون باز اما کنه جووپرس و مدرسه بره شد مجبور مامان سر

 آدمی ادتی. بوده چی قضیه نفهمید کسی زدی،نمی حرفی

 رو دهنش هم با تا بوده کی بگو بهم گفتم بهت و سراغت اومدم

کنیم؟ سرویس  
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زدمی نفسنفس همچنان باربد ! 

داد ادامه : 

-  حسابش به دوتایی نخودمو. کردیم سرویس رو دهنش هم با

 رفتن مدرسه از وقتهیچ تو دیگه اون از بعد و رسیدیم

 پیدا راهی یه دوتایی تونیممی دونستیمی چون ترسیدی؛نمی

 اومده پیش که مشکلی هر. کردیم رو کار همین همیشه و کنیم

 کارها خیلی پس از دوتایی. داشتیم حلیراه یه براش ما

 کنیم کاری یه براش تونیممی هم حاال. همینه هم حاال. براومدیم

نکنی فکر برخالفش کافیه فقط . 

گفت و داد فاصله را سرش برد؛ باربد گردن پشت را دستش : 

_ . کن فکر کردن عزاداری به بعدش  و بیافته اتفاق بذار هم االن

 بفهمن اگه که باختی رو خودت که بفهمن نذار و باش محکم

باشی مندقدرت شونچشم تو تونینمی وقتهیچ دیگه . 

داد ادامه و زد اششانه به ضربه چند : 



_  به فقط و بشین میز پشت و برو هم حاال. کوچیکه برادر آفرین

بیافته اتفاقی بذاریم نیست قرار که کن فکر این . 

 فاصله حرفبی وقتی بود گرفته آرام باربد یسینه یقفسه

 .گرفت

 در، شدن باز با و کشید عمیقی نفس کرد؛ نگاه باربد هایقدم به

شنید و نظری صورت به داد را نگاهش و ایستاد هوشیار : 

 .اومدن_

بود سه دقیقاً انداخت؛ ساعتش به نگاهی . 

گفت نهایتاً و سام به بعد و کرد نگاه باربد به : 

_ کن شونراهنمایی . 

 شان،آمدن از قبل و کرد حرکت اشصندلی سمت به همزمان و

گفت باربد به خطاب : 

_ نرو در کوره از شد که هرچی ! 

 شدند؛ داخل مرد دو همراه به نظری بار،این و شد باز مجدداً در

بودند صفایی و نژادنوری. شناختمی را دو هر ! 



شکل مستطیلی بزرگِ میز سمت به کرد شانهدایت نظری . 

 باال اشتفاوتیبی و آرامش درصدِ که لحنی با شدنشان، نزدیک با

گفت بود، : 

_ ینآمد خوش خیلی ! 

 هایشانچشم. چرخاند هایشانصورت در را نگاهش بعدش، و

بود پیروز . 

 دانستنِ برای بود صبربی. صفایی   کیفِ سراغ فرستاد را نگاهش

شود عنوان مدیکاب اعضای طرف از بود قرار که آنچه . 

 اعالن که بود نژادنوری بعدش و شد آورده جابه پذیرایی آداب

داد جنگ : 

_ که اومدیم وعیموض برای حقیقتش ... 

 صورت به اما شود مذاکره وارد باربد بود خواسته که بود درست

 برای و کند وجورجمع را قضیه این بتواند که آمدنمی برادرش

 یجمله کردنِ قطع با و کرد مداخله خودش که بود همین

گفت نژادنوری : 



_  اصل سر برین پس اینجایین؛ موضوعی چه برای دونیممی

 !مطلب

خواستمی دلش که بود چیزی مدیکاب، اعضای نگاهِ  تعجبِ . 

 در و شد کار به دست صفایی و داد صفایی به را نگاهش نژادنوری

گفت حین همان : 

_  یادمون بده ترتیب ایجلسه خواستیم منشی از که موقعی

باشیم گفته رو علتش که آدنمی ! 

گفت تفاوتبی و داد تکان سری : 

_ داریم رو خودمون هایآدم هم ما قاعدتاً اما! نگفتین! بله ! 

بود زده را ضربه دومین . 

 حالِ در و بود آمده بیرون صفایی   کیفِ از خواست،می که چیزی

 آمد حرف به باربد که بود نژادنوری متعجبِ صورت به کردن نگاه

 آمیزکنایه دارد، نگهش خونسرد کردمی تالش که لحنی با و

 :گفت

_ آوردن جهاز ! 



 دنبال داد، نژادنوری به صفایی که را ایپوشه منتظرش نگاهِ با و

 .کرد

گفت و کرد تقدیم ساختگی احترامی با را پوشه نژادنوری : 

_ زد حرف شما با شهمی بهتر مدارک با . 

 بود نگذرانده نظر از را محتوایش هنوز و گرفت خودش را پوشه

دادن توضیح به کرد شروع صفایی که . 

 شنید، را صفایی ضمنیِ هایتوضیح و گذراند نظر از که را هابرگه

 روی کرد قفل نگاهش. نداشت را یکی این انتظارِ. خورد جا

 هایشگوش و بودند مقابلش که هاییبرگه از نامعلومی ینقطه

شنید ناواضح را صفایی صدای . 

 شده وارد مغزش به که شوکی عمیق، نفس کشیدن با کرد سعی

کند فصل و حل را بود . 

شنید چیزی نه و دید چیزی نه ثانیه، دچن برای .  

 آب زیر سرت که زمانی مثل. کرد تجربه را بدی خال آن یک

مانیمی جا دنیا از لحظاتی برای و است . 



 سرش در را فرادیب نگار صدای که زدمی پا و دست داشت

 :شنید

 " بگو بهم چیزی یه "  

افتاد جریان به دوباره اطرافش دنیای آن، از بعد و . 
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سیگارش یجعبه سراغ رفت مدیکاب، اعضای رفتن محضِ به .  

 نگاهی با باربد و کشید پیش را شده ارائه مدارک زدهشتاب سام

گفت ناباور لحنی و اتم : 

_ شدیم بیچاره . 

 که بهروزی و شد باز شتاب با در کرد، روشن که را فندکش

 حضورِ از اتاق شدنِ خالی برای بود کرده شماریثانیه احتماالً

پرسید نیامده داخل مدیکاب، اعضای : 

_ شد؟ چی  

ندادند را جوابش اتاق داخل مرد سه از کدامهیچ . 

 همچنان نگاهش باربد کرد؛می رو و زیر را هابرگه دقت با سام

نیکوتین و فکر در غرق خودش و بود مات ! 



 دخترک. بود کنندهگیج و مهلک ضربه زدن؛ قدم به کرد شروع

بود رفته پیش زیادی ! 

 و ایستاد بود، کرده تکرار را سوالش مجدداً که بهروز به جواب در

 :گفت

_ بودیمش گرفته ِکمدست خیلی ! 

 به سام زمان، همان در و کرد طی را فاصله بلند ییهاگام با بهروز

گفت و آمد حرف : 

_  کنهمی ثابت که وسطه گمرک اسناد پای. معتبره مدارکشون

 وارد قانونی مرزهای از کدومهیچ از ما رو، انباره تو که باری اون

نکردیم کشور ! 

گفت کالم یک و کرد نگاه بود ایستاده مقابلش که بهروزی به : 

_ سونو ایهدستگاه ! 

شدند گشاد بعدش و جمع ابتدا بهروز هایچشم : 

_ سونو؟ هایدستگاه ! 



 که صدایی با و زد دور را میز شد؛ بلند جایش از باالخره باربد

گفت بود، ناباوری و بهت تأثیرِتحت هم هنوز : 

_ یکی این از غیر داشتیم رو چیزی هر انتظار . 

کرد رها را پرونده سام : 

_  هم سال صد وگرنه دادیم هم گافی بد دادیم؛ گاف جایی یه

 تمام! بوده مطلع جریان از کامالً نفر یه! فهمید نمی کسی

 ثابتش تمیز حد این تا تونسته که دونستهمی رو کار جزئیات

 !کنه

کردند نگاه دیگریک به مرد چهار هر . 

 حاضر حالِ در و گیردمی باال بحث نکند مداخله اگر دانستمی

نداشت را بحثی مدل چهی پذیرش و اعصاب . 

گفت نهایتاً و چرخاند مقابلش هایصورت میانِ را نگاهش : 

_ . میزه روی که مدارکیه اون االن مهم نیست؛ مهم ایناش

کردیم کارچی کنهمی ثابت که مدارکی . 

رفت میز سمت به و کرد ترک را شانجمع بهروز . 



بود آمده پیش شرایطی بد . 

زد اول را آخر حرفِ سام : 

_  اومدن مستقیم که داره شکر جای باز. بیایم راه باهاشون دبای

 ارائه رو مدارک این جایی هر اگر. کنند معامله که خودمون سراغ

 ...بدن

 نفر، سه این و کند فکر که داشت نیاز کرد؛ قطع را صحبتش

گرفتندمی را تمرکزش . 

گفت باربد و کرد روشن دیگری سیگار : 

_  هم چقدر. خودمون کردن تبدبخ یعنی باهاشون اومدن راه

 ما که شین بلند شما بگن بود مونده کم. هستن اشتهاخوش

شما جای بشینیم . 

 ناسزایی و گرفت مقابلش یریختهبهم هایبرگه از چشم بهروز

 .گفت

گفت که بود باربد به جواب در سام : 

_ داریم؟ هم ایدیگه راه ! 



برگشت جمع به بهروز : 

_ بزنه حرف مآد مثل تونیکی گفتن؟می چی . 

گفت شمرده باربد : 

_ هاینمایندگی تمام برگردوندنِ  " Vitmed " امتیازِ انتقالِ و 

تبریز و اصفهان نمایندگی . 

کشید فریاد رسماً بهروز : 

 !چی؟_

داد را جوابش تریبلند صدای با باربد و : 

_ همین. بله . 

کرد اضافه وقتی بود سام با صحبتش روی و : 

_ بیایم راه باهاشون باید گهمی راحت خیلی ایشون و ! 

رفت در کوره از سام : 

_  اینجا به اصالً کار که بودید کرده جمع رو حواستون شماها اگه

کشیدنمی ! 



 فریاد شوند، خارج باربد یشده باز دهانِ از کلمات کهآن از قبل

 :کشید

 .بسه_

داد ادامه سه هر به رو و : 

_ تونهمه بیرون؛ برید ! 

کند پیدا ایچاره شاید تا بماند تنها ؛بماند تنها داشت نیاز .  

 داده زمان هفته یک فقط و فقط هفته؛ یک بود گفته نژادنوری

 توانستمی کاری چه هفته، یک این در دانستمی خدا و بود

دهد انجام . 

چرخاند شده خالی اتاقِ در را نگاهش . 

بود آمده پیش وضعیتی بد ! 

 

* * * * * * * * * 
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 رفته و آمده مدیکاب اعضای. نداشت شرکت این در کاری دیگر

 در بیشتر بخاطرش بخواهد که نبود کاریً رسما دیگر و بودند

بماند شرکت . 

بود کرده جمع قبل از را وسایلش برداشت؛ را یفشک . 



 شدنِ وارد با که داشت را اتاق از خروج قصد و زد دور را میز

ایستاد جایش سر باربد ناگهانیِ . 

 از بعد کردمی فکر. ببیند اتاق در حاال را باربد نداشت انتظار

 کنمچه یکاسه و دهند تشکیل جلسه مدیکاب، اعضای رفتن

بودند نخورده ایضربه کم قاعدتاً بگیرند؛ دست کنمچه ! 

پرسید وقتی بود کیفش روی باربد نگاه : 

_ بردی؟می تشریف داشتی  

کرد اضافه باربد و نداد جوابی : 

_ خبربی ! 

 باربد که داشت دادن جواب قصد و نبازد را خودش کرد سعی

نداد مجالش : 

_ . دادی انجام احسن نحو به رو کارِت. نداری هم کاری گرچه

 داشته تونیمی کاری چه دیگه. رسوندی اعال حد به رو صفتیبی

 !باشی؟



 سرسربه برای مناسبی زمان. کرد نگاه باربد صورت به خوب

رفتمی بیرون در آن از زودتر هرچه باید. نبود گذاشتنش . 

 را فکرش که چیزی از زودتر باربد که بود گرفتن تصمیم حالِ در

 به شد کشیده دستش بجنبد خودش به تا. کرد عمل کردمی

معاونت اتاق در سمت . 

 قدرتمند قدریآن باربد حرکت کرد؛ گیجش ثانیه چند برای درد

 تا و آمده در جا از اششانه مفصل کرد حس که بود سریع و

افتاد زمین روی کند، جوروجمع را خودش خواست . 

 مغزش پردازشِ سرعت. داد دست از را موقعیت لحظه یک برای

بود باربد هایقدم شدنِ نزدیک دید، که چیزی تنها و شد کند .  

بنشیند که کرد سعی زمین، روی ساعدش فشار با . 

 حسابش طرف. بود همین اشتباهش و بود نکرده را اینجایش فکر

 به حواسش کهآن بی بود گرفته نظر در پژوهان هومنِ را

 با باربد که بود رفته یادش. باشد باربد متفاوت رفتارهای

 خودش یشیوه به را جنگ باربد حاال و جنگدمی هایشستد

بود کرده شروع .  



 ترس از و کرد نگاه بود دستش کنار درست که هایشکفش به

 و برداشت را دستش سرعت به که بود باربد احتمالیِ حرکت

گفت حال همان در و شود بلند کرد سعی : 

_ باربد نکن حماقت . 

بود عصبی باربد خندیدن صدای .  

دادمی نجات موقعیت این از را خودش یدبا . 

 به دانستنمی کیفش؛ کردن پیدا برای چرخاند چشم نگاهش با

 اسیرِ موهایش در، کنار کردنش پیدا محض به و شده پرت کجا

شدند باربد انگشتان . 

_ خطرناکه ما با افتادن در بودم گفته بهت ! 

 بود؛ عصبی باربد. نکند فکر شده شنیده هایجمله به کرد سعی

 دستش زیر از فرار برای راهی باید فقط. بود عصبی هم زیادی

کردمی پیدا .  



_  فرض خر رو ما آیمی تمیز تر و شیک خیلی گفتی خودت با

 هم آخرش و دیمی انجام خواست دلت غلطی هر کنی؛می

شما؟ خداحافظِ ! 

 با همراه خودش نشود، کشیده آن از بیشتر موهایش کهآن برای

کشید فریاد عصبانیت با حال همان در و کرد حرکت باربد دست : 

- احمق کندی رو موهام ! 

 فریاد و دادمی فحش ریز یک شنید؛نمی چیزی اما باربد

کشیدمی !  

 عمل وحشیانه و سریع قدرآن باربد زدن؛ جیغ به کرد شروع

ماندمی جا پردازشش از که کردمی .  

 قدریآن و بود شده اسیر باربد قدرتمند انگشتان میان

 هیچ که بودند دردناک نشستندمی تنش روی که هاییضربه

 روی ایجمله دیگر حتی دهد؛ نشان توانستنمی واکنشی

شدنمی جاری هایشلب . 

 دادمی رکیک هایفحش بندیک فهمید؛نمی را خودش حالِ باربد

بودند کشت قصد به هایشضربه و . 



 هایشدست با سرش از حفاظت دهد انجام توانست که کاری تنها

 که صدایی کشید؛ جیغ داشت که توانی آخرین با بعدش و بود

 به کسی بود، رسیده اگر که برسد کسی گوش به دانستمی بعید

رسیدمی دادش .  

 هم باربد اتاق بود؛ جدا دیگر هایبخش از کل به معاونت بخش

شدمی حساب مجزایی بخش و داشت راه خودش اتاق به تنها . 

 درِ چندین از صدایش تا کشیدمی فریاد توان مامت با داشت

 امید که اتفاقی اما برسد نظری گوش به شاید و شود رد بسته

 شد، نصیبش که چیزی تنها و نیافتاد افتادنش، برای داشت

بود باربد پیاپیِ ضربات .  

 جیغ و بود شده جمع خودش در و پوشانده هادست با را سرش

کشیدمی . 

برسد دادش به لحظه آن در توانستمی خدا فقط .  

 جنون به لحظه آن در که نداشت شک بود؛ شده دیوانه باربد

است رسیده .  



 اگر بود مطمئن شکست؛می هایشدست مقاوت داشت دیگر

 در نفس رود؛نمی بیرون اتاق از زنده کند، رها را هایشدست

لرزیدمی صدایش و بود شده قفل اشسینه . 
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گفتمی ناسزا و زدمی لگد باربد بودند؛ پیاپی لگدها .  

آمد فرود صورتش در بعدی یضربه و رفت کنار دستش .  

 یک برای حتی. نشید را صدایی هیچ و شد سیاه دنیا آن یک

 و کشیدند سوت هایشگوش د؛نکر حس را دردی کوتاه یلحظه

 از را کسی مبهم صدای که بود کشیدن سوت این یزمینه در

کشیدمی فریاد و زدمی ضربه در به که کسی. شنید در پشت .  

 زمین روی که دید چشم به را خون قطرات و شد داغ صورتش

بود گرفته خون طعم دهانش ریختند؛می .  

است شده باز شدتی چه اب در نفهمد که قدریآن نه اما بود گیج .  



 مات را نگاهش که ایپرده پشت از لحظه یک برای و چرخید

 هایش،گوش و دید را پژوهان هومن بلند قامت بود، کرده

کردند جدا باربد، نامفهوم کلمات میان از را صدایش : 

- باربد؟ کردی کار چی  

**** 
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 ساختمانِ با زیادی یفاصله که شد کوچکی و محلی پارک وارد

 را صورتش عابران تا بود گرفته پایین را سرش. نداشت شرکت

 امکان آن هر و بود کرده حفظ سختی به را تعادلش. نبینند

داشت وجود زمین روی دنشافتا . 

 سرویس کردنِ پیدا برای و چرخاند چشم پارک، به ورودش با

 جهت سمتش به را هایشقدم کردنش، پیدا با و اش؛بهداشتی

  .داد

 دردبی تنش از اینقطه هیچ و پیچیدمی بدنش تمام در درد

 .نبود

 در  امروزش حضورِ که دانستمی کرده؛ اشتباه دانستمی

 شبی آن از بعد از اما بوده حماقت باربد گرفتن نظر رد با شرکت

 بهم و گیج بود؛ شده گیج بود گذرانده پژوهان هومنِ با که

 کار درستی به مغزش که کردمی اقرار اگر بود حقیقت. ریخته

اطرافیانش گرفتنِ نظر در بدونِ دیدمی را هومن فقط. کندنمی . 



 بد صدای با در، و ددا هُل دست با را بهداشتی سرویس آهنی در

 دلِ رساند؛ سنگی روشویی به را خودش. شد باز خراشیگوش و

 یک فقط و کرد باز را آب شیر. نداشت آینه در را صورتش دیدنِ

سرد خیلی آبِ سرد؛ آبِ داشت؛ آب دمای برای انتخاب .  

 با برخورد اثر در دردناکش انگشتان و برد آب زیر به را دستانش

 صاف سختی به را زانوهایش. کردن زُق زُق هب کردند شروع آب،

 هدفبی همچنان کرختی، و درد وجود با داشت. بود داشته نگه

. لرزیدمی و شستمی بود سرد اندازهبی که آبی زیرِ را انگشتانش

بودند زدهیخ انگشتانش مثل درست اشفکری هایجریان . 

 از که ودب افتاده اتفاق تصور غیرقابل و سریع قدری به چیزهمه

 به نداشتند حرکتی هیچ دیگر انگشتانش. ماندمی جا هضمش

 داد رضایت و گرفت آب شیر از باالخره را نگاهش. لرزیدن از غیر

 در را بد هایحالت تمامِ که صورتی آینه؛ در صورتش دیدنِ به

بود داده جا خودش . 

 دهانش اطرافِ در کبودی و خون و بود شده پاره زیرینش لب

بودند گذاشته جا به وحشتناک هایطرح .  



 این هم بدجوری بود؛ خورده کتک که عمرش در بود باری اولین

بود کرده تجربه را اولین . 

 شدت به که لبی گذاشت؛ لبش روی را اششده کرخت انگشتان

داشت ورم . 

 با و گرفت را اضافی آب و کرد خیسش آب؛ زیر برد را شالش پر

 به نگاهش همزمان در و رتشصو کردن پاک به کرد شروع همان،

 را هایشچشم. شد متوقف دستش و افتاد چشمانش

. کردمی تجربه داشت را دیگر یالیه یک هم باز شناخت؛نمی

 دستش از داشت آذین کنترل بود؛ نکرده بینیپیش را اینجاهاش

 کبود صورتی با که آذینی شناخت؛نمی را آذین این. رفتمی در

بود ادهایست مقابلش قرمزرنگ و ! 

 در و ندارد را وزنش تحملِ توان این از بیش زانوهایش کرد حس

 سنگی   کثیفِ روشویی به کرد منتقل را وزنش. شدنند خم حال

 خودش از خواستمی دلش. کرد نگاه صورتش به همچنان و

 نخواهد جوابی دانستمی اما "کنی؟می کارچی داری" بپرسد

رسیدنمی نظر هب صمیمی آینه، درون یغریبه گرفت؛ . 



افتادند هم روی هایشپلک و صورتش از برداشت دست . 

 ادامه همچنان هاضربه اما بود شده دور باربد از که بود درست

 دیگر و بود گرفته لگد و مشت زیرِ را ذهنش کسی داشت؛

نبود وجود کردنش متوقف برای هومنی . 

 سرش در پژوهان هومنِ صدای و بست ترمحکم را هایشپلک

برو پاشو" شد تداعی "! 

برود بود خواسته و کشیده فریاد دستوری هومن ! 

 را عصبانیتش اما بود کرده نگاهش عصبی پژوهان، هومنِ! هومن

 و عصبی. برود که بود خواسته فقط بود؛ نداده نشان باربد مانند

وحشتناک لحنِ آن با دستوری، . 

 باید. دبو زده یخ هایشریه در هم هوا اما بکشد نفس کرد سعی

 باید. کردمی غربال را افکارش باید. دادمی سامان و سر را مغزش

 باید آمد؛می کنار خودش با باید. کشتمی را جدیدش هایحس

 ایچاره بود شده جمع وجودش در که حماقتی و خشم برای

اندیشیدمی . 

 ...باید



* * * * * * 
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گفت عصبی لحنی با بهروز، به خطاب : 



_ بیا آب لیوان یه  . 

! نتوانست اما بنشاند هاصندلی از یکی روی را باربد کرد سعی و

بود عجیب بود کرده پیدا باربد که قدرتی از حجم این . 

 و زد پسش دَم همان باربد و رساند دستش به را آب لیوانِ بهروز

 فریاد به کرد شروع دوباره و گرفت را برادرش ییقه باراین

 :کشیدن

_ . کشتمشمی ذاشتیمی باید. نباید هومن؛ بره ذاشتیمی نباید

 بیرون در این از مفت ذاشتیممی نباید. کردممی اشخفه باید

 .بره

 دوباره و کرد نگاه باربد یبرجسته هایرگ و سرخ چشمان به

 محضِ به باربد اما شد موفق باراین بنشاندش؛ که کرد تالش

 زدن قدم به کرد شروع و شد کنده جایش از فنر مثل نشستن،

گفتن ناسزا و اتاق در . 

. گرفت دستانش میانِ را سرش و نشست باربد جای به خودش

پرسید قتیو بود مبهوت همچنان بهروز صورت : 

_ شماها؟ کنیدمی دارید کارچی ! 



 کشیدنِ به کرد شروع بعدش و هدف؛بی اما کرد نگاه بهروز به

 اتاقِ دوربینِ تصویرِ به چشمش اتفاقی کامالً اگر. عمیق هاینفس

 اتاق در هم چهارمی نفر حاال، که نداشت شک بود نیفتاده باربد

بود شده کشته باربد بدست که کسی بود؛ . 

 مانده جا به اتاق در که خونی ردِ به و گرفت بهروز از را هشنگا

 قدریآن بود؛ دویده دوربین، تصاویر دیدنِ محضِ به. دادش بود

نداشت باورش هم خودش که سریع .  

 چیزهمه بزند؛ کاری چنین به دست باربد کردنمی را فکرش

 روزها این جریانات. رفتمی پیش انتظار غیرقابل و عجیب

 آب از جاسوس باربد منشی. بود غریب و پیچیده همدر زیادی

 همین با. بود کرده انتخابش خودش که ایمنشی بود؛ درآمده

 پیش یدقیقه چند و بوده خوابیده گذشته، شبِ چند منشی

دادمی جان باربد دستِ زیرِ داشت منشی همین . 

کرد رها را افکارش باربد، بلندِ صدای با . 



_  باید. اومدینمی نباید کدومتونهیچ .تو اومدیمی نباید

 کرد اشتباه اون. کردی اشتباه هومن؛ کردی اشتباه. کشتمشمی

بره گذاشتی که کردی اشتباه بیشتر تو اما موند که . 

کرد مداخله بهروز : 

_  االن کم چی؟ که انداختی راه کشتمشمی باید. دیگه بسه

 هم روی رو فکرهامون بیاین هاحرف این جای! داریم؟ دردسر

کنیم غلطی چه ببینیم و بذاریم . 

داد را جوابش باربد :  

_  چنگِ از مُفت دختره این. نیست مهم دیگه کنیم هم غلطی هر

پروندیش. ذاشتممی دستش کفِ رو حقش باید. رفت در من . 

داد جواب بهروز اما بود برادرش آخرش یجمله مخاطب : 

_  امروز که هایی... همین بکشیش؛ تو بدیم که نبود کاروکس بی

 برات کردی که کاری هم االنش همین. پشتشن اینجا اومدند

. ماایم بحرانیه و سخت شرایطش االن که اونی. شهمی دردسر

 قضیه این بفهم کنممی خواهش. کنیم بدتر رو شرایط این نباید

دیگه ببند رو دهنت و رو ! 



 و شد بلند جایش از و داد باربد مستأصل صورت به را نگاهش

گفت بهروز به خطاب : 

_  آخر بارِ این به مربوط که مدارکی. اتاقم بیا دیگه ساعتِ یک

 حرف باید. بره دیرتر امشب بگو هم سام به. بیار هم رو بود

 .بزنیم

 که باربدی باربد؛ سراغِ رفت گفت، بهروز به که را هایشجمله

نبود خودش حالِ در و چرخیدمی خودش دور .  

 فقط که لحنی با و عصبانیت بدون بارینا باربد و داشت نگهش

گفت داشت، گلگی : 

_ بره ذاشتیمی نباید . 

داد ادامه باربد و نداد را جوابش : 

_  ریشِ به داره عمر تا دختره این. هومن آریمنمی گیرش دیگه

 نباید. رفت مُفت. رفت پاشد و ما به...  و اومد. خندهمی ما

تو اومدیمی نباید. بره ذاشتیممی . 



 بچگی دورانِ همان از بعد ببیند؛ اینطور را باربد آمدمی پیش کم

 بود، ندیده مستأصل حد این تا را باربد وقتهیچ دیگر نوجوانی و

کفت و داد برادرش چشمانِ به را نگاهش : 

_ گردهبرمی . 

کرد مخالفت باربد : 

_  اگه که نداشت هم رو امروز اتفاقِ انتظارِ. گردهبرنمی دیگه

اومدنمی هم رو امروز داشت، . 

گفت قاطعانه : 

_ گردهبرمی . 

داد ادامه باربد سوالی نگاهِ به جواب در و : 

_  جز نداره ایچاره. گیره هم بدجوری. گیره ما پیشِ کارش

گردهبرمی برگشتن؛ . 

 

* * * * * * 
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_ چیزهمهبی وحشیِ بشکنه دستش که الهی . 



. لبش روی بود گذاشته یخ فلور. شدند جمع درد از چشمانش

 خواستمی و کشید عقب را سرش شد، خارج تحملش از که درد

 ار درد. شد مانعش فلور، آلود اشک چشمان که بگوید چیزی

پرسید و کرد فراموش : 

_ کنی؟می گریه داری چرا  

کرد پاک را هایشاشک دست پشت با فلور : 

_  خرد تو برای من اعصاب همیشه. آذین خرده برات اعصابم

 چرا خوشگلی، جوونی، تو. داری تو که نیست زندگی این. بوده

 خودت سر رو بالها این باید چرا کنی؟نمی حساب هااین رو

 این آخه برسه؟ اینجا به زندگیت که کنی کاری یدبا چرا! بیاری؟

 و کن پیدا خودت برای رو یکی برو اهدافه؟ به رسیدن مدل چه

 خب خوای؟ می موقعیت گیمی. دیگه زندگیت و خونه سرِ بشین

 نیست سخت. باشه داشته خوبی موقعیت که کن پیدا رو یکی

 پسش از کسی هیچ که دادی انجام رو کارهایی تو بخدا؛

 به اشواسطه به بتونی که مردی کردن پیدا. آدنمیبر

 عاشق مردها که خصوصاً نیست؛ سخت که برسی هاتخواسته



 زندگیشون تو مردی که دخترهایی اولن؛ دست دخترهای

 .نداشتند

پرسید وقتی آمدند کش دردناکش های لب : 

_ نداشتم؟ زندگیم تو مردی که دونیمی کجا از ! 

خندید دارش نم چشمان آن با فلور : 

_  بگی که این تا کنممی باور تر راحت روشنه هوا االن بگی

بوده زندگیت تو مردی . 

پرسید و انداخت چپش دست پشت کبودی به نگاهی : 

_ داری؟ خبر من زندگی تمام از مگه تو ! 

شدند ریز فلور چشمان : 

_ باشی شده باربد عاشق اینکه مگر ! 

خندید اما بخندد بتواند امشب کردنمی فکر : 

_  و لت که حاال خصوصاً! نیستی خبربی هام قدراون هنوز پس

شدم عاشقش بیشتر کرده پارم . 



 چشمانش دوباره هایشخنده میان اما خندید بلند صدای با فلور

 شد خارج ترسناکی یجمله هایشلب مابین از و شدند غمگین

 از را عینش که چرا بود ترسناک فلور یجمله "آذین نگرانتم"

بود شنیده هم انآرم زبان . 

 در هشدار جمله آن و شنیدیمی نفر دو زبان از را ایجمله وقتی

کردیمی خطر احساس باید داشت، دلش .  

 آرمان و فلور بودند مطلع جریان از که اشزندگی هایآدم تنها

آذین نگرانتم" بود شنیده هردو زبان از که بودند " 

 تا نیست رمانآ که کرد خداراشکر و فرستاد بیرون را نفسش

 وسایلِ کردن جمع مشغول فلور. ببیند را احوالش و اوضاع این

گفت زمین روی : 

_  این دست از هرکاری خودت قول به. رفتیمی نباید امروز

 کارچی خواستیمی کردنمی ناقصت زدنمی اگر. آدبرمی هاآدم

شدی ناقص هم حاالش همین گرچه کنی؟ ! 

فتگ و فلور هایحرف با بود موافق : 



_  یوسوسه با نتونستم کردم هرکاری صبح. شد خودم تقصیر

 چند که چیزی ببینم چشم به خواستمی دلم. کنم مقابله رفتن

رو بودم منتظرش ماه . 

 و بود کرده جمع را پانسمان وسایل تمام. کرد راست قد فلور

گفت و داشت را بردنشان قصد : 

_  که هم رو مدیکاب با قراردادت. شد تموم و دیدی حاال خب

 دنبال برو. کارت رد برو و شو خیالشونبی دیگه پس داری؛

 .زندگیت

 بعدش و را روزهایش این نفس ترین عمیق کشید؛ عمیقی نفس

 :گفت

_  و سر این با اما کنم صحبت امخانواده با امشب خواستممی

 و بگذره روزی چند یه کنم صبر باید. نیست ممکن دیگه شکل

 .بعد

بود ایستاده لشمقاب همچنان فلور : 

_ زمین خوردی بگو بگی؟ بهشون چی خوایمی . 



 یک توانست می کاش. نبودند اشدغدغه هااین داد؛ تکان سری

. کند صحبت برادرش با که داشت نیاز. بگیرد آرمان با تماس

 حاال همین دلش اما شب آخر برای بگذارد را کار این خواستمی

 تنِ کیفش برداشتن برای. خواست می را آرمان صدای شنیدن

 هم یک باید. کشید بیرون را اشگوشی و داد حرکت را دردناکش

 را برادرش اسم. بود اولویتش آرمان اما گرفت می مهین با تماس

 می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه "شنید درجا و کرد لمس

 "باشد

 

**** 
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 لیوانی با بعدش و کرد منتقل لیوانش به را بطری محتوای آخرین

. کاناپه گاهتکیه به داد تکیه چرخاندشمی انگشتانش میان که

 عصبانیت با اباره که هاییبرگه بود؛ برگه هاده مقابلش میزِ روی

. سراغشان بود رفته مجدداً بعدش و بود کرده پالیشان و پخش

 که کاری به کرد شروع بعد، و نوشید را لیوانش یجرعه آخرین

 پیدا و کردن فکر کردن؛ فکر بود؛ مشغولش حال به تا دیشب از

 آفرین خودش به کرد،می حلش اگر که ایمسئله حلِ راه کردن



 و نداشت زیادی وقت بود؛ پیچیده همدر زیادی قضیه. گفت می

 پرداخت به ناچار آمدبرنمی دستش از کاری مدت این در اگر

شدمی سنگینی یهزینه . 

 بهروز.  شد بلند جایش از خانه، در زنگ صدای شدن پیچیده با

. نداشت را رسیدنش انتظار زودی این به اما آیدمی بود گفته

. بپوشد چیزی تا اتاقش سمت به رفت و کرد باز برایش را درها

 از پوشیدنش درحال و کشید بیرون هالباس میان از شرتی تی

 حرفی که آن برای. دید اشخانه وسط را بهروز و آمد بیرون اتاق

گفت باشد، زده : 

_ رسیدی زود . 

 لحنش بود؛ کالفه صورتش. نشست هاصندلی از یکی روی بهروز

 :هم

_ بودند خلوت هاخیابون . 

 و رفت بهروز از پذیرایی به لیوان دو با و کرد باز را جدیدی بطری

 :شنید

_ چیه؟ تصمیمت هومن؟ کنی کار چی خوایمی   



 ادامه بهروز. ها لیوان کردن پر به کرد شروع و نشست حرف بی

 :داد

_  باهاشون باید  و نداریم درروییراه گفت می سام. نیست وقت

بیایم کنار . 

 و گذاشت بهروز مقابل را اهلیوان از یکی دهد، جوابی که آن بی

کرد اضافه بهروز : 

_  اون قانون کنند، استفاده مونعلیه بخوان مدارک اون از اگه

 درشت و ریز که هامونفعالیت تمام رو شه می ریز قدر

 ماجرا این. ببندیم رو دهنشون باید. بکشه بیرون رو هامونخالف

 اما بدیم یبزرگ باج باید دونممی. کنیم تمومش جا همین باید رو

داریم؟ هم ایدیگه راه ! 

 منتظرِ بهروز. سوخت می اشمعده نوشید؛ را لیوانش محتویات

 بگوید که این بگیرد؛ را نهایی تصمیم که این منتظر بود؛ جواب

کند کار چه .  

گفت و گذاشت میز روی را لیوانش : 

_ باشیم مونهمه باید. ستهاله عروسی فردا پس . 



کرد نگاهش متعجب بهروز . 

کرد تأکید : 

_ باشیم مونهمه حتماً باید . 

داد تکان هوا در را دستش بهروز : 

_ هومن؟ خوبه حالت ! 

 تا که بود باری اولین کرد؛ نگاه بهروز صورت به ثانیه چند برای

 موهایی دیدمی که بود بار اولین برای. دیدش می نامرتب حد این

. شندبا آشفته حد این تا بودند، شده بسته مرتب همیشه که

ماندندنمی ثابت اصالً و بودند کالفه هم چشمانش . 

 :گفت

_ . کنه جور و جمع فردا پس برای رو خودش بگو باربد به

بیاد پیش مشکلی عروسی تو خوامنمی ! 

 شده دیوانه که کردمی فکر حتماً کرد؛ نگاهش ناامیدی با بهروز

 ندهد بهروز به را بعدی سوال پرسیدن مجال که آن برای. است



 در که مهمی سوال اتفاقا و پرسیدن، در شد قدم پیش ودشخ

پرسید را داشت سرش : 

_  داده انجام مدیکاب برای که کاری ازای در دختره تو نظر به

گرفته؟ چی ! 

 را سوالش جواب که بود خودش و کرد نگاهش سکوت در بهروز

 :داد

_  باالتر چیزی! باشه کرده رو کار این پول ازای در دونممی بعید

بوده پول از . 

شد موضوع درگیر بهروز : 

_  تحصیلیش ی رشته. باشه وسط ایدیگه چیز پای شاید

 هم شاید. بوده متعهد مدیکاب اعضای از یکی به شاید. مرتبطه

باشه وسط وعید و وعده بحث .  

 تا زد پلک. دانستمی بعید مدیکاب؟ اعضای از یکی به متعهد؟

 خالص بود رشس در گرفتن شکل درحال که تصاویری شر از

گفت. نبود شب آن اتفاقات کردن تجسم وقت حاال. شود : 



_ زده کار این به دست چی برای که بدونم دارم دوست خیلی . 

گفت عصبی بهروز : 

_  مشکل هاله؟ عروسی جشن و اینه اتدغدغه فقط االن

نه؟ نیست که ایدیگه  

 سمت به رفت. گشتمی مسکن دنبال باید. شد بلند جایش از

 به بعدش و کردند می پیشروی جایی یک تا افکارش. هآشپزخان

 به کرد، پیدا که را مسکن قرص یبسته. خوردند می بست بن

گفت و داد می را بهروز جواب باید. برگشت پذیرایی : 

_ کنهمی حلش هم خودش کرده، درست رو مشکل که اونی ! 

 چیز بهروز خواستنمی. گرفت سوال طرح و رنگ بهروز نگاه

نه حاال حداقل پرسد؛ب بیشتری ! 

* 
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 این در که چیزی تنها و محض تاریکیِ بود؛ تاریک جاهمه

 را چشمانش بود؛ فرادیب نگار صورت دید،می محض تاریکی

. بود نشسته اشپیشانی روی عرق ریزِ هایدانه و بود بسته

 هایشلب میان از که صداهایی و بودند گرفته فاصله هایشلب

شکستمی را سکوت شد،می خارج . 



 ترسریع و سریع که حرکاتش و کردمی تصرف را تنش داشت

 را شدندمی جخار دختر گلوی از که هاییناله جای جیغ، شدمی

گرفتمی . 

. بود ممکن  حالتِ بیشترین روی قلبش ضربان زد؛می نفسنفس

 داشت که صورتی شناخت؛نمی را بود مقابلش که صورتی دیگر

زدمی فریاد را نامش . 

 که هاییدست دید؛ را آمدند باال که هاییدست تاریکی آن در

 ویشگل سمت به را خودشان راهِ سرعت به و نشستند تنش روی

کردند پیدا .  

 به. بودند گردنش روی غریبه دختر دستانِ بیاید، خودش به تا

 گردنش دورِ انگشتانش. کرد نگاه بودند باز حاال که چشمانش

بود کرده را کردنش خفه قصدِ شدند؛ سفت .  

 گذاشت بودند کرده را جانش قصد که دستانی روی را انگشتانش

 را شانقدرت با مقابله وانِت اما شانکردن جدا برای کرد تالش و

 شل هایشدست. بود آورده کم نفس. شدمی خفه داشت. نداشت

داشت. افتادند پایین به و شدند ... 



شد بیدار خواب از شدت به . 

 نصیبش تاریکی جز چیزی و کرد نگاه اطرافش و دور به گیجی با

 هایدست هنوز که انگار کشید؛می نفس سنگین و سخت. نشد

باشد ویشگل روی کسی . 

 اتاق، روشنِ و تاریک در و کرد روشن را آباژور و برد دست

 صبح چهارِ دید؛ چهار عددِ روی را تخت کنار  ساعتِ یعقربه

 پریده خواب از عجیب کابوسی دیدنِ از بعد که صبحی چهارِ. بود

 .بود

کردمی عوض را لباسش باید خورد؛ تکان ! 

 بودنِ گرم وجودِ با و برداشت را آب یخوردهنیمه بطریِ

 بلند جایش از بعدش و کشید سر نفس یک را تمامش محتوایش،

رفت حمام به مستقیم و شد . 

 به تصمیم دیگر. بود نیامده جا حالش هنوز گرفت، که دوش

 درست قهوه خودش برای و آشپزخانه به رفت. نداشت خوابیدن

 و داشت مهمی قرار ظهر. بود انتظارش در پرکاری روز. کرد

هاله مراسمِ برای شدمی آماده باید هم شبعد . 



 قبل و نشست. پذیرایی مبلمان سمت به رفت اشقهوه فنجان با

 کند، فکر داشت، سرش در که موضوعاتی به بخواهد کهآن از

 در گرفتن رنگ به کردند شروع بود، دیده که خوابی تصاویرِ

 خواب در لحظاتی برای که دختری فر،ادیب نگار صورتِ سرش؛

 که دختری بود؛ کرده را جانش قصدِ که دختری. بودش نشناخته

کُشنده انگشتانش و بودند قوی هایشدست . 

 این و دیگری چیزِ هیچ به نه و داشت اعتقاد خواب به نه

 را ذهنش عجیب، خوابِ یک خواب، یک که بود باریاولین

بود کرده درگیر گونهاین .  

 خوابی هم آن بود؛ دیده ابخو باراین اما دید،نمی خواب اصوالً

 وسطِ انگار نبود؛ مشخص خیلی رویایش و واقعیت میان مرز که

 بود گرفته شکل هتل در که ایرابطه همان وسط بود؛ رابطه همان

 ...اما

 هوشیارش قهوه تلخیِ. فنجانش محتوای نوشیدن به کرد شروع

 .خانه از زدن بیرون برای بود زود انداخت؛ ساعت به نگاهی. کرد

بود صبربی کردنش شروع برای که روزی داشت؛ مهمی روز . 



 انجام به مشغول و کرد روشن را تاپشلپ. اتاقش به برگشت

 درگیر ذهنش. نداشت کافی تمرکز اما شد کارهایش از سرییک

 اینجا تا بود توانسته که دختری درگیرِ. زمانی آذین درگیرِ. بود

 که دختری .بود کرده گیجش که دختری کند؛ رویپیش

 چیزهمه در که دختری. بودش نکرده اشبینیپیش و نشناخته

که دختری. داشت متفاوتی عملکردِ ... 

 تا. زدمی بیرون خانه از باید. بست را تاپشلپ یصفحه عصبی

 از بیشتر. کردمی تمام را قضایا این تمام باید بعدی یهفته آخرِ

نداشت فرصت این . 

 مقابل که زمانی درست و هایشسلبا پوشیدن به کرد شروع

 لحظه یک برای بود، پیراهنش ییقه کردن درست حالِ در آینه

دید پیراهنش روی را دیگری دستان خودش، دستانِ جای به .  

 هایناخن که هاییرا؛دست هادست این شناختمی. زد پلک

داشتند رنگ قرمز و کوتاه . 

 به ثانیه ندچ برای و فرستاد بیرون عصبی و منقطع را نفسش

 نگاهش از را آشفتگی کرد سعی. کرد نگاه هایشچشم و صورت



 این افتاد،نمی اتفاق خواست،می آنچه که زمانی تا اما کند دور

کردنمی رهایش آشفتگی . 
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_ بود؟ کجا حواست آخه؟ خوردی زمین جوریچه ! 

 را سوال دو این داشت مهین که بود باریصدمین این شاید

پرسیدمی . 

پرسید مهین و دوخت مادرش به را اشکالفه نگاه : 

_  هنگا دکتر؟ بریم که نیست الزم مطمئنی نیست؟ اتدیگه جای

کنه؟نمی درد لبت! آوردی صورتت سرِ بالیی چه توروخدا کن  

 برای هم و موضوع این از مهین حواس کردن پرت برای هم

پرسید که بود داشت خودش سرِ در که سوالی جواب به رسیدن : 

_ زدی؟ حرف آرمان با کی بار آخرین ! 

داد جواب و کرد فکری مهین : 

_ چطور؟ گمونم؛ به پریشب ! 

کرد نگاه مهین به دقیق : 

_ نگرفت؟ تماس اصالً دیروز  



گفت تفاوتبی مهین : 

_  یه باریه روز سه_دو خودم. زنهنمی زنگ که باشه خودش به

هم اون درگیره زنم؛می بهش زنگی . 

 درد بدجوری اشسینه یقفسه فرستاد؛ بیرون درد پر را نفسش

 بود نتوانسته شده، خورده هایمسکن وجودِ با را دیشب. کردمی

 یخانه از راستیک هم امروز بگذارد؛ هم روی چشم ایظهلح

 که بود گفته مهین به و خودشان یخانه به بود برگشته فلور

خورده زمین کار،محل به رفتن موقع صبح . 

 مجدداً و برداشت را اشگوشی شد، بلند مقابلش از که مهین

. بود خاموش همچنان برادرش گوشیِ. گرفت را آرمان یشماره

 تماس آرمان با دیشب هم. برگرداند میز روی را گوشی جب،متع

 سه هر در و حاال هم و شدن بیدار محضِ به صبح هم بود، گرفته

 بودن خاموش به مربوط یشدهضبط صدای همان مختلف، زمان

بود شنیده را موردنظر مشترک دستگاهِ . 



 قوی هایمسکن آن از چندتا دلش نادر؛ داروهای سراغ رفت

 تمام جبرانِ و خوابیدمی ساعتی چند باید. ستخوامی

کردمی را اخیر مدتِ چند هایخوابیبی . 

 ایستاده گاز پای که مهینی به خطاب و داد فرو آب با را هاقرص

گفت بود، : 

_ نکن بیدارم ناهار برای . 

 هوای به. خورد زنگ اشگوشی دهد، جوابی مهین کهآن از قبل

 دیدنِ با اما رساند میز به را خودش سرعت به باشد، آرمان کهاین

 چشم اشگوشی یصفحه به و ایستاد حرکتبی فرید، نام

 .دوخت

پرسید مهین : 

_ دی؟نمی جواب چرا پس کیه؟ ! 

 در و کرد وصل را تماس. چرا فرید به اما نداد مهین به جوابی

کرد گوش فرید جمالت به اتاقش، سمت به رفتن حالِ . 



_  امروز دیدم. ندادی جواب گرفتم؛ ستما باهات چندباری دیروز

بگیرم تماس دوباره گفتم نشد، ازت خبری هم . 

 حال همان در و کرد حرکت تختش سمت به و بست را اتاقش درِ

 :گفت

_ کنیم؟ صحبت بود قرار  

داد را جوابش طوالنی مکثی از بعد فرید : 

_ بریم؟ کاریچه برای قراره ما که داشت خبر کجا از پژوهان  

فتگ تفاوتبی : 

_ دونمنمی . 

_ بودی؟ گفته چیزی تو  

کشید سرش روی را ملحفه : 

_  چشمشون جلو رو جدشون و برید شما قراره بودم گفته آره؛

 .بیارید

شد جدی فرید صدای : 



_ نیست کردن شوخی برای خوبی وقت . 

زد لب. بود خسته. گذاشت هم روی را هایشپلک : 

_ نیست! نه ! 

 دیدن با و داد فاصله گوشش از را گوشی خطش؛ پشت آمد کسی

کرد تعجب بود، غریبوعحیب زیادی که ایشماره ! 

 کردن صحبت حالِ در فرید چسباند؛ گوشش به دوباره را گوشی

 احساس حد این تا وقتهیچ. فهمیدنمی را هایشکلمه. بود

 کاش کند؛ بس خواستمی فرید از کاش. بود نکرده خستگی

 از بیرون به کردمی شپرت و دادمی فاصله گوشش از را گوشی

بود اتاقش در که ایپنجره . 

 اخیر، یهفته اتفاقات نبود؛ خوب هم حالش خستگی، بر عالوه

 کمرنگ سرش در را خاطراتشان باید. بودند شده گیرنفس زیادی

 فراموش که رفتمی. اشزندگی سراغ رفتمی بعدش و کردمی

که بسازد؛ نو از که کند؛ ... 



 خط پشت تماس از خبر که کوتاه هایقبو مجددِ شنیدن با

 با اشمکالمه به دادن خاتمه برای کرد پیدا ایبهانه دادند،می

گفت و فرید : 

_  خودم بعد بدم؛ جواب رو تماسش باید که خطه پشت کسی

گیرممی تماس . 

 یشماره همان از که تماسی فرید، با ارتباطش کردن قطع با و

شنید درجا و داد جواب را داشت اشصفحه روی عجیب : 

 آذین؟-

 صرف زمان هم ثانیه یک صدا، صاحب شناختنِ برای مغزش

 متعجب و مردد و نشست تخت روی و زد کنار را ملحفه. نکرد

 :گفت

 !آرمان_
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 ببیند، را مهین تصویر کهآن از قبل و شد باز شدت به اتاقش درِ

شنید را صدایش : 

_ کنی؟می دادبی و داد چی برای آذین؟ شده چی ! 

بود؟ کرده دادبی و داد  



 مهین و هایشتماس لیست نحسِ یشماره آخرین به شد خیره

 :پرسید

_ گرفته؟ درد یتجای  

کرد نگاه مادرش یپریدهرنگ صورت به مبهوت و مات . 

بود؟ گفته چه آرمان... آرمان ! 

 تختش یلبه. زدمی نفسنفس داشت آمد؛ طرفش به مهین

پرسید دیگر بار و نشست : 

_ زدی؟ داد چرا. شدم عمر نصف شده؟ چی  

 که ایشماره سواالتش، و مهین به توجهبی داد؛می بد گواه دلش

 با. نبود صحیح شماره. کرد لمس را بود گرفته تماس آن با آرمان

 خودِ همراه یشماره بود، کرده سرایت انگشتانش به که اضطرابی

بود خاموش همچنان اشگوشی اما گرفت را آرمان . 

کرد اعتراض مهین : 

_ خدا بخاطر بزن حرف ! 



 د؛بیاور خاطر به را جمالتش عینِ کرد سعی آرمان؟ بود گفته چه

 من》بود گفته وقتی بود گیج لحنش و عصبی برادرش صدای

 نفر یه. افتاده اتفاقی چه دونمنمی. آذین کجام دونمنمی

708" اتاق بگم تو به داره تاکید که اینجاست "》. 

بود شده قطع تماس جمالت این شنیدن محض به . 

708 اتاق... 708 اتاق!  708 اتاق  ! 

 شده گیج. دوخت مهین ابتبی چشمان به را وحشتناکش نگاه

 مانند درست. دانستنمی هم و شده چه دانستمی هم. بود

 و دانستمی شود؛ آوار آنی به سرش باالی  سالمِ سقف که کسی

کند چه دانستنمی و شده چه دانستمی. دانستنمی ! 

آرمان!  708 اتاق ... 

 دست شنود،می عزیزی درمورد ناگوار خبری که کسی همانند

 جز 708 اتاق به داشت ربطی چه آرمان. گذاشت سرش روی

کرد؟می را فکرش که همانی  



 حس. شنیدنمی را مهین جمالت دیگر. برنگشت و رفت نفسش

 کشیدن، نفس آنِ در. رسدنمی هایشریه به اکسیژن کردمی

شدمی خفه داشت . 

 هم را صدایش حتی دیگر اما گفتمی چیزهایی هنوز مهین

کند پردازش را هایشکلمه بخواهد کهآن به برسد چه شنیدنمی ! 

 تماس آن با بشود که نیست ایشماره شماره، آن دانستمی

 به توانستمی که بود طوری شرایطش وضعیت، آن در اما گرفت

بزند چنگ ایپوسیده ریسمان هر . 

گفت که بود سرش از مهین کردن باز برای : 

_ باید... افتاده بدی اتفاق دوستام از یکی برای ... 

 این از مهین خواستنمی فقط نبود، هایشکلمه به حواسش

شود باخبر قضیه . 

_ فلور؟ برای کی؟ برای  

 همه اشفکری هایجریان گرچه کرد؛ فکر و شد خیره مهین به

 تخت روی از و داد تکان "نه" معنای به سری. بودند شده مختل



 زا و کشاند هایشلباس کمد سمت به را دردناکش تنِ. شد بلند

گفت جاهمان : 

_ برم باید. دانشگاه هایبچه از یکی. نه . 

کوبید پایش روی مهین : 

_ کرده؟ تصادف مگه؟ شده چی! یاعلی  

. کرد نگاه مادرش صورت به مستاصل. مهین سمت به چرخید

گفت وقتی بود گرفته بدجوری را گلویش بغض : 

_ نشه هیچیش که کن دعا. مامان کن دعا ! 

 فشرد،می را اشسینه یقفسه که دیدر از و پوشید را روپوشش

 که حالی با و گذاشت جواببی را مهین سواالت. کرد اخم

زد بیرون خانه از دانستش،نمی . 

 هومنِ جز باشد مربوط توانستمی کسی چه به 708 اتاق

 پژوهان؟

 که وحشتناکی افکار با ماشینش، فرمان پشت نشستن محض به

 اما گرفت را پژوهان یرهشما بود، گرفتن شکل حالِ در سرش در



 وصل به نشدند منجر لعنتی، آزادِ هایبوق ماند، منتظر هرچه

تماس شدن . 

 هم باز. گرفت مجدداً را اششماره و کرد روشن را ماشین

 تجربه وجود تمام با داشت را بیچارگی ماند؛ جواببی تماسش

 تصویری تنها و پیچیدمی سرش در هنوز آرمان صدای. کردمی

 تصویر بود؛ آزاردهنده داشت، برادرش از موقعیت آن رد که

 حالتِخوش هایچشم آن و خرسی سفیدِ رکابیِ آن با آرمان

که برادری. برادرش سالگیِهشت تصویر. باراشک ... 

کند متوقف را افکارش کرد سعی . 

 هم باز و کرد متوقف را ماشین کرد؛می رانندگی داشت هدفبی

. ماند جواببی تماسش هم باز و گرفت ار پژوهان هومنِ یشماره

 کننده،کالفه هایبوق این به دادن گوش با کرد؛می کاری باید

 با شرکت؟ به رفتمی کرد؟می چه اما برد؛نمی پیش از کاری

کرد؟می کارچه داد؟می خبر مدیکاب به گرفت؟می تماس باربد  

 ،ناامیدی اوج در بار،این و گرفت را پژوهان یشماره دیگر بار

شنید را صدایش : 



 " بله؟ "_
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 نگاهی باربد صورت به اش،گوشی یصفحه از گرفتن چشم با

گفت و انداخت : 

_ گردهبرمی خودش گفتم که بهت . 

پرسید وقتی کردمی نگاهش تردید با همچنان باربد : 

_ کنی؟می کارچی داری ! 

 با حسابش. نداشت گذشت،می سرش در آنچه گفتنِ به تصمیمی

بود شخصی باشد، مربوط کار به کهآن از بیشتر زمانی، آذینِ . 

 خطاب و انداخت نگاهی مجدداً خوردنش زنگ حالِ در گوشیِ به

گفت باربد به : 

_ برسی تاالر به مهمونا رسیدن از قبل کن سعی . 

پرسید و کرد اشاره گوشی یشده روشن یصفحه به باربد : 

_ بدی؟ رو جوابش خواینمی ! 

 که بود باربد فرستادن زودتر برای و کرد خاموش را سیگارش

 :گفت



_  به هاله سمِمرا خواممی. بیاد پیش مشکلی امروز خوامنمی

بشه برگزار شکل بهترین ! 

پرسید وقتی بود ناراضی باربد صورت : 

_ پس؟ آینمی چرا خودت ! 

 به را نگاهش. شدمی روشن نشده، خاموش اشگوشی یصفحه

 و داد شناختش،می کامالً که اینشده سیو یشماره و اشصفحه

 :گفت

_ دیگه ساعت دو_یکی تا آممی . 

 جاییهمان به برگشت بعدش و کرد اهیر را باربد جمله این با و

 تلفنش خوردن زنگ حالِ در یصفحه از را تصویر بهترین که

 .داشت

 شدنِ روشن با شد همزمان که تماسی و کرد روشن سیگاری

پرسید تفاوتیبی لحن با و داد جواب را سیگارش : 

 !بله؟_



 که شدندمی ادا درهم و شتاب با قدریآن خط طرفِآن از هاکلمه

 به را اشتنه گذاشت؛ اسپیکر روی را گوشی. فهمیدشانمین

 که هاییجمله به سیگارش کشیدن حینِ و داد تکیه عقب

کرد گوش شنیدشانمی . 

 که هاییجیغ آن از بعد را دختر این صدای کردنمی فکر حقیقتاً

بشنود وضوح این با کشیده دیروز ! 

 ایجاد را شرایطی چنین امروز خودش چیست؛ دردش دانستمی

 به داشت حاال و بودش انداخته روز این به خودش. بود کرده

دادمی گوش لرزید،می که صدایی . 

 و انصاف به دارد حاال چرا دانستنمی بود؟ نبود؛ انصافیبی کارش

 یگربهبچه با. بود مثلبه مقابله فقط کارش. کندمی فکر عدالت

 آشنایی سناریوی که بود انداخته راه را ایبازی همان جعلی،

رحمانهبی و خاموش پشت؛ از زدنضربه داشت؛ ! 

گفت مودبانه و شمرده کامالً و تکاند را سیگارش خاکستر : 



_  من. زدن حرف برای کنیم انتخاب رو ایدیگه زمان ممکنه اگر

 حتماً. کنم لغوش تونمنمی جورههیچ که باشم جایی باید امشب

خواهرمونه عروسیِ جشنِ امشب که باشه گفته بهت باید باربد . 

داشت اضطراب زد؛می نفسنفس بود؛ منقطع خط پشت صدای : 

_  حرف باهاش بتونم که بده من به ایشماره یه! کجاست؟ برادرم

باید. باهاش بزنم حرف باید. بزنه زنگ بهم بگو. بزنم ... 

 باید. بود شده دیرش حقیقتاً انداخت؛ اشمچی ساعت به نگاهی

 را فریبا امشب یک خواستنمی. شدمی ادهآم و گرفتمی دوش

گفت خط پشتِ مستأصل صدای به خطاب.ببیند عصبانی : 

_ کنیممی صحبت فردا حتماً . 

. کرد خاموش را سیگارش و قطع را تماس آن، از بعد و

کند فکر دیگری چیز به را هالحظه این خواستنمی . 

 بارها و بارها ناگهانی قطعِ آن از بعد اشگوشی که داشت انتظار

 به طوالنی، مدتی برای اشصفحه ماندنِ خاموش اما بخورد زنگ

آمد عجیب نظرش . 



. خودنمایی به کردند شروع افکارش آب زیر و رفت حمام به

 برای خواستمی. کند مهارشان نداشت قصد دیگر

 که قدریآن بگذارد؛ وقت کافی یاندازه به شانتکبهتک

 با رسیدن نتیجه به اما برسد مطمئنی ینتیجه به شاندرباره

 از بعد با شدمی مصادف داشت، سرش در که افکار از جریاناتی

 او با دلش ابد تا فریبا که بود معنا آن به این و! هاله جشنِ اتمامِ

شدنمی صاف . 

 باید بود؛ کرده صرف آب زیر وقت زیادی کشید؛ تنش به را حوله

کردمی کوتاه را شدنش آماده زمانِ مدت . 

 بود، پیچیده خانه در که زنگی صدای با آمد بیرون که حمام زا

نداشت را کسی آمدنِ انتظارِ. شد غافلگیر ! 

 متعجب و برداشت آیفون نمایشگر سمت به را بلندش هایقدم

ماند خیره داد،می نمایشش دوربین که تصویری به . 

* 
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 و نبود واحدی پر ساختمان. نه را طبقه اما شناختمی را اشخانه

 به کرد شروع باال از داشت؛ قرار مقابلش زنگ چهار اشهمه

شانفشردن . 



 جوابش که زنی دانستینم و بود فشرده هم با را هازنگ یهمه

 زن و دارد کار نامی پژوهان با گفت. بود واحد کدام برای داد را

کرد اطالعیبی اظهارِ . 

 صدای باراین و فشرد را هازنگ دوباره و کارش از نکشید دست

 کرد تکرار را قبلی یجمله همان. بود جوابگویش مردی عصبیِ

 بود، عصبی همچنان که لحنی با مرد و نگرفت را نتیجه همان اما

خانم سوم واحد" گفت ". 

 واحد زنگِ روی را انگشتش کهآن برای بود بس جمله همین

برندارد و بگذارد سوم . 

 داشت، سرش در که تصویری تنها فهمید؛نمی را خودش حالِ

 سرِ بر بالیی اگر. بود پدرشان تصادف روز در آرمان تصویر

 آتش به را نپژوها تشکیالت کلِ شکبی آمد،می برادرش

کشیدمی . 

 برایش حرفی هیچ بی در، که بود افتاده گیر درهمش افکارِ وسطِ

 قدمش بعدش و کرد نگاه در بازِ فضای به ثانیه چند برای. شد باز

گذاشت کرد،می زندگی آن در پژوهان که ساختمانی داخل به را . 



 به رفتن برای کرد؛می صادر دستور تاخیر با کاری هر برای مغزش

 یساده کار هر و شدن پیاده طبقه، عددِ فشردن آسانسور، سمت

 فکر دادنشان انجام برای کسی عادی، حالت در که دیگری

کردنمی . 

 بیرون را پایش تاخیر با شد، باز سوم یطبقه در که آسانسور درِ

 آن واحد تنها درِ بودنِ بازنمیه دید، اول که چیزی و گذاشت

بود طبقه . 

 از بعد و زد صدا را پژوهان نامِ و زنگ روی گذاشت را دستش

شنید تاخیر با را صدایش ثانیه، چند : 

_ بازه در ! 

 چیزی زاویه این از. داد هُلَش و گذاشت چوبی درِ روی را دستش

نبود پیدا خانه از . 

 صدای با و گذاشت پژوهان هومنِ یخانه داخل به را قدمش مردد

خواند را نامش بلندتری، . 

 چیدمانش را، اشاندازه بود؛ کرده تصور را اینجا بارها این، از قبل

 مربوط مرد این یخانه به توانستمی که دیگری چیز هر و را



 حاال. نداشت را موضوعات این به کردن فکر توانِ حاال، اما باشد؛

 پیدا را برادرش تا اینجا به بود آمده و بود سرش در آرمان فقط

 .کند

 اما داد فاصله هم از را هایشلب ند؛بز صدایش دوباره خواستمی

 در را پژوهان هومنِ شود، خارج گلویش از صدایی کهآن از قبل

 موهایش و بود تنش حمام یحوله دید؛ هااتاق از یکی درِ  قابِ

بودند دارنم و خیس . 

پرسید و کرد نگاه صورتش به : 

_ کجاست؟ برادرم  

گفت ترتفاوتبی و کرد نگاهش تفاوتبی پژوهان : 

_ دونمنمی رو دقیقش جای حاضر حالِ در ! 

برداشت سمتش به قدمی عصبی : 

_  با امروز. خاموشه گوشیش دیشبه از دونم؟نمی که چی یعنی

 یعنی اینا. "708 اتاق" گهمی و زده زنگ عجیب یشماره یه

 چی؟



 بعدش و شد نصیبش پژوهان هومنِ ماتِ نگاه ایثانیه چند

 :شنید

_ نکردی انتخاب زدن فحر برای رو خوبی زمان . 

 پژوهان که چرا داد؛ دست از را تصویرش جمله این از بعد و

اتاقش به بود برگشته . 

 مخاطب فاصله، حفظِ با و برداشت اتاقش سمت به قدمی چند

داد قرارش : 

_ سراغش؟ رفتی چطور برادرم؟ با کردی کارچی ! 

زد داد بلندتری صدای با اما جاهمان از نشنید، که جوابی : 

_ اگر. کنممی تونبیچاره بیاد سرش بالیی اگر ... 

نشست هایشکلمه وسط پژوهان، بلند صدای : 

_ جعلی فرِادیب خانمِ نیستی کردن تهدید موضعِ تو االن ! 

 بلند سشوآر صدای که بگوید چیزی خواستمی و گرفت نفسی

 .شد



 روی را دستانش و شد خم تنه از. بود مستاصل و کالفه

 ایایده هیچ ذهنش و کردمی کاری باید .گذاشت زانوهایش

 .نداشت

 که دید را مردی و اتاقش سمت به رفت و کرد راست قد

بود موهایش کردن خشک حالِ در تفاوتبی . 

 روی صدای پژوهان بعدش و کرد تالقی هم با آینه در نگاهشان

کرد قطع را سشوآر اعصابِ . 

 یلبه و شد نزدیک وقتی نبودند خودش یاراده تحت حرکاتش

 ناباور و گرداند بَرَش خودش سمت به و گرفت را اشحوله آستین

 :پرسید

_ کردی؟ کارچی ! 

 جواب دانستنِ برای که نبود سوالی. بود نگفته ارادی را جمله

اعتراض جوریک. بود ناباوری القای جوریک باشد؛ شده پرسیده . 

 ایهجمل بعدش و بود پژوهان عجیبِ و شدهطوالنی نگاهِ جوابش،

ترعجیب : 



_ کردی؟ کارچی تو چی؟ تو ! 

 

* * * * * * 
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صورتش؟ با بود کرده کارچه باربد؛ به لعنت ! 

 غیر نگرانیِ و اضطراب. کرد نگاه کبودش صورت و هالب زخم به

 روی گذاشتن دست در که گفتمی حرکاتش انکارِ قابل

کرده عمل درست دختر این ضعفِنقطه ! 

گفت و چرخاند صورتش در را نگاهش : 

_  صحبت فرصت امروز که گفتم هم تلفن پشت برم؛ باید من

ندارم کردن . 

 نتیجه به تلفن پشت یوقت. رودنمی هاجمله این با دانستمی

 هاهمان شنیدن با صددرصد اش،خانه به بود آمده و نرسیده

کردنمی ترک را اشخانه . 

 هاله مراسمِ به را خودش زودتر هرچه و کردمی عوض لباس باید

 هایشفعالیت اتاقش، وسط درست دختر این وجودِ اما رساندمی

کردمی مختل را . 



 کهدرحالی و گذاشت جواببی را اشنشدنیتمام  سواالتِ

 انعطافی هیچ بی و جدی برد،می  اشحوله سمت به را دستش

 :گفت

_ بپوشم لباس خواممی . 

 و بود عصبی صورتش. رفتنمی زمانی آذینِ گوشِ در اما حرف

کشید فریاد وقتی وحشی، چشمانش : 

_  خبر رو پلیس یا کجاست من برادر گیمی حاال همین یا

 به زنممی زنگ حاال همین. کنممی رو کار این بخدا. کنممی

 رو دونممی که چیزی هر باشه، الزم که کسی هر برای و پلیس

گممی . 

 به تواندنمی که رسیدمی نظر به. کرد نگاه صورتش به تفاوتبی

بکشد نفس درستی . 

گفت لحنش ترینعادی با و شد خیره اشدیدهآسیب صورت به : 

_ بدم؟ بهت ور خودم برای یا همراهته تلفنت  



 تماشا را مقابلش ناباورِ چشمانِ لذت با جمله این عنوانِ از بعد و

داد ادامه و کرد : 

_ . بده انجامش حتماً کنه،می آرومت پلیس با گرفتن تماس اگر

روش هم یکی این دادی، انجام رو خواست دلت کاری هر که تو . 

. دلرزیدنمی بود، ایستاده مقابلش که دختری سیاهِ هایمردمک

هم هایشدست . 

 سمت به کهدرحالی و گرفت چپش دست کبودیِ از را نگاهش

گفت رفت،می بود کرده اشآماده که تخت رویِ لباس کاورِ : 

_ خواممی عذر بابتش و نیستم کردن پذیرایی  موقعیتِ تو . 

 بعدش و کشید بیرون را شلوارشوکت کرد؛ باز را لباس کاور

 میان از را سفیدی یراهنپ و هایشلباس کمد سراغ رفت

 ساکت به تصمیم که دختری به و کشید بیرون هایشپیراهن

گفت و کرد نگاه نداشت، اتاق ترک و شدن : 

_ بپوشم لباس من نداره ایرادی اگر . 

داد ادامه هایشچشم کردن شکار با و : 



_ باشیش ندیده که نداره وجود چیزی گرچه . 

 مستاصلِ صورت به کرد باز اشحوله کمربند جمله، این با

بود ایستاده اتاق در مصرانه که کرد نگاه دختری . 

 سرش روی را هایشدست که دید. برگرداند رو آذین حرکتش، با

را حالتش همین خواست؛می را همین. گذاشت ! 

 هایشلباس پوشیدن به مشغول و کشید بیرون تنش از را حوله

گفت اوتتفبی که بود پیراهنش هایدکمه بستن حالِ در و شد : 

_ برگردی تونیمی ! 

 شد؛ شوکه بود، چرخیده سمتش به که صورتی دیدن با اما

بود مشخص اجزایش تمام از نفرت که صورتی : 

-  کاری وگرنه امروز همین بزنه؛ زنگ بهم برادرم باید امروز همین

امروز تا کسیهیچ که کنممی باهاتون رو ... 

رفتینم پیش کارشان شکل این به! شدنمی طوراین !  

 بست،می را هایشدکمه آخرین که درحالی و آینه سراغ رفت

 :گفت



-  که حاال شدم؛نمی بازی این وارد وقتهیچ بودم جات به من

بپذیری هم رو قوانینش باید شدی !  

بود برزخی دخترک : 

-  این به ربطی که آدمی پای نیست عادالنه نیست؛ عادالنه این

بشه کشیده وسط نداره موضوع . 

 با و برداشت طرفش به قدمی چرخید؛ سمتش به آنی به

گفت شده کنترل عصبانیتی : 

- نزن عدالت از حرفی یکی تو ! 

 جیغ طوراین شرایط آن در و دیروز. نداد تشخیص را هایشکلمه

 شکار را اشچانه و برد بین از را فاصله. حاال که بود نکرده داد و

 غیر که الیح در و کشید جلو حرکت یک با را صورتش کرد؛

گفت فشرد،می را فکش ارادی : 

-  قطعاً پس هوش؛کم نه و احمقی نه که کردی ثابت االن تا

برادرت برگردوندن برای بدی انجام کاری چه باید که دونیمی !  



 دخترک هایلب انگشتانش؛ یرونده پیش فشار از کردمی تعجب

داد ادامه. بودند شده جمع فشار این با : 

-  اصل سر بریم و نکنیم اذیت این از بیشتر ور همدیگه بذار

 هم من و کنیمی جمع رو زدی که گندی ریمی تو مطلب؛

سرجاش ذارممی رو برادرت !  

 زده بیرون زیرینش لب یشده باز شیار از که خونی سرخی به

داد ادامه و  برداشت آنی به را انگشتانش فشار کرد؛ نگاه بود، : 

-  امشب مهمونی به من بذار و وبر هم حاال! خوب دختر آفرین

 !برسم

* 
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 بیرون داشت جا آن در پژوهان یخانه که ساختمانی از را پایش

شناختینم را خودش دیگر گذاشت، . 

 نکرده را اینجایش فکرِ. کند معامله اینطور پژوهان کردنمی باور

 کشیده وسط آرمان پای که بود نکرده را اینجایش فکر بود؛

برادرش... آرمان اما ایمعامله هر برای بود آماده خودش. شود ... 

 پارکش ساختمان مقابل که نشست ماشینی داخل مستاصل

بود کرده . 



 مفیدی فعالیت هیچ و بود آمده در کونس حالتِ به مغزش

 مثل کسی کردنِ تهدید. کردنمی پیدا ایچاره هیچ. نداشت

 مسخره شوخیِ یک آمده، پیش موقعیتِ این در پژوهان هومنِ

 تهدیدش داشت شانعلیه که بیشتری مدارک با شدنمی. بود

شدنشان سوخت با بود مصادف مدارک کردنِ رو کند؛ . 

 رشد حالِ در وجودش در که حسی تنها د؛کر روشن را ماشین

 را قلبش تمام داشت که عجیبی نفرت بود؛ نفرت بود کردن

کردمی احاطه . 

 آنجا که سیگاری پاکت و ماشین داشبوردِ سمت به برد را دستش

 انگشتان میان را سیگارهایش و پاکت. کشید بیرون را بود

 داشت دلش. بیرون کرد پرتش بعدش و فشرد تنفر با دردناکش

آزردمی را اشگوارشی سیستم بدی تهوعِ حالت و خوردمی بهم . 

 درد به را قلبش که تصویری بود؛ سرش در آرمان تصویر

 باشد، هاآدم این دست آرمان کهاین تصورِ از حتی. آوردمی

شدمی مورمورش . 



 پژوهان. کند کارچه نمیدانست برود؛ کجا دانستنمی

 را زده که گندی بود خواسته د؛بو گفته واضح را اشخواسته

بود وحشتناک زیادی جمله این از منظورش و کند جمع . 

 یک با او حاال پژوهان؛ نفعِ به بود برگشته سریع خیلی ورق

 فاقد خودش یبرنده هایبرگ و بود قدرت موضعِ در حرکت

بودند شده ارزش . 

 هیچ کهاین با هم گاهیگه و زدمی باطل دورِ هاخیابان در داشت

گرفتمی را آرمان همراهِ یشماره نداشت، امیدی . 

 همکاری قطع اعالم داشت مغزش و بود کشیده ته امیدش

 را هایشدست. کرد متوقف خیابان یگوشه را ماشین. کردمی

 دو هر داد،می فشار هم روی را هایشدندان کهدرحالی و برد باال

 کشیدن جیغ به کرد شروع و فرمان روی کوبید محکم را دستش

داد ادامه افتاد، نفسنفس به که زمانی تا را کار این و . 

 بالیی اگر! پژوهان کشتن برای کشیدمی نقشه ذهنش در داشت

بردمی بین از را شانتکبهتک آمد،می برادرش سرِ . 



 روی شانگذاشت و برداشت فرمان روی از را هایشدست

کردمی خفگی احساس داشت هم باز گلویش؛ . 

 کشید؛ نفس ولع با و برد بیرون را سرش و کشید پایین را شهشی

 مردن عالئمِ همه هااین که کردمی حس و زدمی نبض سرش

 یقفسه میان چیزی و بودند شده داغ هایشپلک. هستند

بود سوختن حالِ در اشسینه . 

 حالی آن این! بود جنگیده بخاطرش که نبود چیزی آن این نه؛

خواستشمی که نبود ! 

 کاش رفتند؛می سیاهی چشمانش گذاشت؛ فرمان روی را سرش

مردنمی آرمان کردن پیدا از قبل ! 

 به رو مثلِ درست. پرید جا از اشگوشی زنگ صدای شنیدن با

زندگی به باشند کرده وصلش شوک، با که موتی . 

 قلبش عجیب، یشماره همان دیدن با برداشت، که را گوشی

. شد شدنش هوشیارتر باعث ارده،و هیجانِ و کرد زیاد ضربان

 لرزانش انگشتان میان از تا بود گرفته دست دو هر با را گوشی

 .نیافتد



چسباند گوشش به را گوشی و داد جواب را تماس : 

 ...الو_

_ آذین؟ الو ! 

دادند بهش را دنیا . 

زد صدا را برادرش نام ولع با : 

 آرمان؟_

دندش شروع هایشسوال سیلِ و افتاد کار به مغزش و : 

_  سراغت؟ اومدن کجا و کی هستی؟ کجا االن بگی بهم تونیمی

کردن؟ اذیتت ! 

انداخت وقفه هایشسوال وسط آرمان غمگین لحن : 

_ کجام دونمنمی. نکردن اذیتم. من خوبم . 

دادن امید و وعده به کرد شروع : 

_ . آرمان ببخشید. کنممی کاری یه زود. بکشه طول ذارمنمی

ببخشید... کوچیکه داداش ببخشید ... 



 گریه وقتهیچ که خودش با بود کرده عهد. برید را امانش گریه

 ولگدهایمشت زیر که دیروز همین تا حتی عهدش به و نکند

 اشک اگر حاال حاال، اما بود وفادار بود، شده اسیر باربد

بود جانش. بود اشدارایی تمام آرمان. شدمی منفجر ریختنمی . 

_  کارچی و شده چی که آرمدرنمی سر من. آذین نکن گریه

 ازت چی. من شدم گیج. دهنمی توضیحی من به کسی. کردی

من؟ قبالِ در خوانمی ! 
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 که وهاییآرز. آرمان قبال در خواستندمی را آرزوهایش تمام

 آرمان اما بسوزاند خودش دست با را شانتکبهتک بود حاضر

 ادامه اشزندگی به تهدیدی هیچ بی و بود که جایی به برگردد

 فکر اینجایش به قبل از حقیقتاً کند؛ چه دانستنمی اما دهد،

باشد داشته ذخیره برایش ایچاره بخواهد که بود نکرده . 

گفت و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با : 

_  اینطوری ذارمنمی من. شهمی درست شونهمه. شهمی درست

 حالت از باشه؟ بزن؛ زنگ من به تو فقط. کنممی درستش. بمونه

بده خبر بهم . 

برادرش بود ترسیده لرزید؛می آرمان صدای : 

_  هستن کجا دونمنمی اصالً. زدم صداشون بار هزار. که ذارننمی

 باهات تا بهم دادن رو گوشی چرا دونمینم هم االن. نفرن چند و

. بگم بهت چیزی که نخواستن قبلی سری مثل حتی. بزنم حرف

 خودم از بیشتر. ترسممی دارم بشه؟ قراره چی. آذین شدم گیج

ترسممی تو برای . 



 تماس بعدش و شنید درهمی هایکلمه بگوید، چیزی خواست تا

کشید فریاد و کرد نگاه اشگوشی یصفحه به ناباور. شد قطع : 

_ لعنتی... لعنتی ... 

 روی شماره آن از تماسی هیچ دیگر ماند، منتظر هرچه و

نیافتاد اشگوشی . 

 جایش جزئیات مثالً. بود پرسیده آرمان از بهتری سواالت کاش

 چیزی دوستانش شاید. کند پیدایش توانستمی شاید. را

 به رهبایک به که شد شایدی هزار و شاید درگیر. دانستندمی

بودند آورده هجوم مغزش . 

 امنیت جاآن. خانه به گشتبرمی باید. کرد روشن را ماشین

 اتاقِ در شاید. کند فکر توانستمی بهتر شاید و داشت بیشتری

 ذهنش به راهی جاآن شاید. کردمی فرق وضعیت آرمان

رسیدمی . 

گذاشتمی پایش جلوی حلیراه کسی کاش . 

 که گندی بود خواسته پژوهان ومنِه. کند فکر درست کرد سعی

جایش سر بگذارد را آرمان تا کند پاک را زده ! 



 پیش برگردد اینکه جز داشت راهی چه کرد؟می کارچه باید

 مدیکاب اعضای به که بود این حالتش ترینفانتزی مدیکاب؟

 این با مصادف اشآزادی و هاستپژوهان پیش برادرش گفتمی

 دست در هاپژوهان از که شوند مدارکی خیالِبی که است

بود نشدنی صددرصد این، خب و داشتند ! 

داشت نگه خانه مقابل را ماشین . 

 از کرد، باز برایش را در مهین کهآن محض به و نداشت کلید

 چند با سرش از را مهین گرفت؛ پیش در را آرمان اتاق راهِ ها،پله

 اتاق به ردب پناه شد، مطمئن رفتنش از وقتی و کرد باز جمله

چرخید خودش دور و بست را در. برادرش . 

 هزاران دیگر ایلحظه برای و شدمی خالی ایلحظه برای سرش

 را درماندگی. آوردندمی هجوم مغزش به هم با همزمان فکر

کردمی حس وجود تمام با داشت . 

 از جدیدی حالت و کرد نگاه آرمان اتاق دیوارِ روی تصاویرِ به

آمد سراغش به مردن . 



. دادنش آزار به کردند شروع تصاویر و اتاق وسط نشست

 از پژوهان؛ هومنِ از آرمان؛ از داشت؛ سرش در تصویر هامیلیون

 پرورانده سرش در که آرزوهایی از باربد؛ امانِبی هایضربه

 حاال، اما بود یافتنش دست منتظرِ که جایگاهی از بودشان؛

 بود برگشته نه، که شروع ینقطه شروع؛ ینقطه به بود برگشته

ترعقب خیلی خیلی تر؛عقب ! 

 یآینه سراغ رفت آورد،می درش پا از داشت که غمی با

کرد نگاه صورتش به و دیواری کمد روی یچسبیده .  

 با بود کرده کارچه داد؟می نشانش آینه که بود که این

اش؟زندگی ! 

 شدل. ببرد بین از را آینه داخل تصویر خواستمی دلش

را خودخواه یغریبه دخترِ این بکشد خواستمی . 

بود؟ آورده سرش بالیی چه غریبه این  

" آینه تو صورتمو بینممی  

خودم از پرسممی بسته لبی با  



خواد؟می چی من از کیه غریبه این  

شدم؟ خیره اون به من یا من به اون " 

 غریبه این هایدست با که ایگذشته دید؛ را اشگذشته آینه در

. نداشت هم را اشثانیه یک تحمل که بود شده حالی به تبدیل

نبیند بیشتر تا بست را چشمانش . 

" بینممی هرچی شهنمی باورم  

ذارممی هم رو لحظه یه چشمامو  

صورتکه این که گممی خودم به  

دارم وَرِش صورتم از تونممی " 

 بود مطمئن. افتاد راه اششده بسته هایپلک میان از اشک

است کجیدهن حالِ در آینه رِتصوی . 

 و زخمی صورتِ روی را دستش دو هر و کرد باز را هایشچشم

گذاشت کبودش . 
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" صورتم روی دستمو کشممی  

گهمی دستم بدونم باید هرچی  

دهمی نشون آینه توی ومن  

دیگه کسِهیچ نه تویی این گهمی " 

 درهم را آشنا یغریبه یچهره بود؛ کرده تار را دیدش اشک

 چیزیهیچ دیگر که خودی بود؛ خودش که ایغریبه. دیدمی

بود نمانده باقی ازش . 

" هاقصه تموم پاهای جای  

هالحظه تموم تو غربت رنگ  



بدونی تا صورتت روی مونده  

جابه مونده ازت چی امروز الحا ..." 

 تصویر دیدن تابِ دیگر پوشاند؛ دستش دو هر با را صورتش

نداشت را خودش یغریبه . 

 که نبود چیزی این. بود جنگیده برایش که نبود اینقطه آن اینجا

 تهدید برای دادن؟ باخت برای بود جنگیده هاماه. خواستشمی

 این برای... نه خودش؟ از شدن متنفر برای برادرش؟ با شدن

بود نجنگیده . 

 دیدن جایبه باراین داشت انتظار و برداشت را هایشدست

 ایده که ببیند را آذینی یچهره غریبه، نداشتنیِدوست یچهره

 نشان را همانی آینه اما دارد آرزو که است؛ امیدوار که دارد؛

 لقاب غیر که حقیقتی. نداشت دیگر را دیدنش دلِ که دادمی

بود انکار . 

" روز یه که همونی تو گهمی آینه  

بگیری دست با خورشیدو خواستیمی  



شده اتخونه شب شهرِ امروز ولی  

میریمی قلبت تو صدابی داری " 

 روزها این نه را؛ غریبه این نه. خواستنمی. برد باال را دستانش

را بود رسیده که جایی نه را؛ . 

 فرود غریبه صورت وسط و کرد شانمشت برد؛ باال را دستانش

 صورتش تصویر وسط هاترک و خورد ترک آینه. آوردشان

 .افتادند

" دوباره تا رو آینه شکنممی  

بزنه حرف هاگذشته از نخواد  

شهمی تیکه هزار شکنهمی آینه  

منه عکسِ اشتیکه هر تو باز اما " 

. شد خم زانوهایش روی. داشتمی بر سرش از دست آینه کاش

کند تحمل توانستنمی هم بیشتر یثانیه کی حتی دیگر .  

" گنمی بهم کجیدهن با عکسا  

آسمون از بِبُر امیدو چشم  



ندارن فرقی دیگه هم با روزا  

شونتموم دنمی کهنگی بوی ... 

 

* 
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بود مراسم آخرهای دیگر. نشست کنارش بهروز . 

پرسید باربد و گرفت را بود کرده پر برایش بهروز که لیوانی : 

_ شد؟ چی ! 

 و ساکت حداین تا مهمانی، یک در را باربد که بود باریاولین این

گفت و چرخید سمتش به. دیدمی صندلی روی نشسته : 

_ مراسم از بعد برای بذارش گفتم . 

کرد جاجابه برادر دو بین را نگاهش بهروز : 

_ تمومه دیگه . 

کردمی خالی شانه دادن جواب بارِ زیرِ از داشت رسماً : 

 .فردا_

شد برزخی باربد : 



_  کارچی داری و شده چی گینمی چرا فردا؟ رو چی چی

کنی؟می ! 

گفت شدهکنترل اما عصبی و برخاست جایش از : 

_  که داره فرقی چه! شهمی درست پس شه،می درست گفتم

 من هستین؟ منافعش و شرکت نگران کنم؟می غلطی چه دارم

دادم انجامش همیشه که کاری کنم؛می حفظش . 

گفت آرامش با بهروز و کرد نگاهش متعجب باربد : 

_ ری؟می در کوره از چرا حاال  

شد بلند جایش از باربد : 

_  فقط. کنی کارچی باید که دونیمی و فهمیمی تو فقط! آره

بیلیم دسته اونجا ماها. داشتی نگه سرپا رو شرکت که تویی ! 

کرد نگاهش هشدارانه بهروز : 

_ رو امشب یه کنید بس . 

پرسید بهروز رفتنش با و شد دور و گفت ناسزایی باربد : 

_ هستی؟ عصبی چرا  



 هم رتعصبی دانست،نمی را علتش کهاین از و دانستنمی

شدمی . 

 و رفتمی پیش بود سرش در که ایقاعده طبقِ داشت چیزهمه

 زدنحرف و فکرکردن چرا دانستنمی اما نبود مشکلی هیچ

ریزدمی اشبهم حداین تا موضوع این یدرباره . 

 بی و انداخت کردنخداحافظی حالِ در هایمهمان به نگاهی

 شاید. گرفت فاصله و زد دور را میز بدهد، بهروز به جوابی کهآن

 را اشرفته دست از آرامشِ توانستمی خانه سکوتِ و تنهایی

 .برگرداند

مهمانی کردنِ ترک برای بود خوبی زمان . 

 و داد انجام را دهد انجام رفتن از قبل بود الزم که کارهایی

کرد ترک را تاالر بعدش . 

 اما کرد آرامش کمی سکوت گرفت، جا که ماشینش درون

نبود هیاهو بابت اشاصلی ناآرامیِ . 

 سیگار یجعبه کند، حرکت کهآن از قبل و کرد روشن را ماشین

 سیگار کهآن محضِ به و کشید بیرون کتش جیب از را فندکش و



 تصویرِ فندک، کردن روشن از قبل داد، جا هایشلب مابین را

 رها را فندکش. دارد نگه دست شد باعث ذهنش در شدهتداعی

 آذین اهداییِ فندک که جایی داشبورد، سمت به دش خم و کرد

بود گذاشته را زمانی . 

 رسالتِ که ایساده و سیاه فندک. کرد پیدایش وسایل میان

 انگشتانش میان ایلحظه چند. دانستنمی را دادنش هدیه

 به بزند، آتش را سیگارش کهآن بی و کرد روشنش داد؛ اشبازی

 خیرِ از و داد انجام را کار این اباره و بارها. شد خیره اششعله

گذشت سیگارش کردنِروشن . 

 شهر خلوتِ نسبتاً هایخیابان سرعت، با و داد حرکت را ماشین

کرد طی را . 

 قابل غیر  اطالعاتِ که داشت وجود مغزش در جایییک

 بر بزرگ قفلی که ناشناس ایصندوقچه مثل داشت؛ پردازشی

 دست محتویاتش به وانستتنمی کهاین از. باشد خورده درش

 ناخوانا تلنبارشده، اطالعاتِ آن کهاین از بود؛ عصبی کند پیدا

 بود کرده احاطه را وجودش که حسی کهاین از بود؛ عصبی بودند



 این با داشت که هاییلحظه تمامِ برای. بود عصبی شناختنمی را

بود عصبی کردمی سر ابهام . 

 راهش سرِ که هاییماشین از و گذاشت گاز پدال روی را پایش

گرفت سبقت بودند، . 

 هایجهت به را فرمان دستانش اما برود خانه به داشت تصمیم

 همان به خانه؛ از شدمی دور داشت. کردندمی هدایت مخالفی

بود شده دور خودش از که ایاندازه ! 

بود اتفاق هزاران سرش در .  

زدمی لَق بلندهایشپاشنه با که بود نگاری سرش در .  

 اشمصنوعی یخیِ چشمان با که بود باربد یگربهبچه سرش در

دادمی بازی را هایشلب و کردمی نگاهش .  

بود معاونت بخشِ منشیِ یناشیانه سیگارکشیدنِ سرش در .  

 و "بگو بهم چیزی یه" گفتمی که آذینی بود؛ آذین سرش در

شدنمی ساکت هم لحظه یک خدا رضای محضِ . 



 هایلب که بود دختری یشدهمتالشی صورتِ سرش در

 اما گویدمی چه شنیدنمی خوردند؛می تکان اشزخمی

کردی؟ کارچی تو" بود؛ بَر از را هایشکلمه " . 

 انگشتانش، با و کند پیدا سرش به راهی توانستمی کاش

بیاندازدشان دور و بکشد بیرون را مزاحم تصویرهای تکِبهتک . 

 بیشتر و بیشتر را بودداشته نگهش ستد در همچنان که فندکی

کردمی کاری باید سردرگمی؛ این از شدمی گیج داشت. فشرد . 

 وسط کرد پرت را رنگسیاه فندکِ فرستاد؛ پایین را شیشه

کشید فریاد و خیابان : 

 !لعنتی-

* * * * * * * 
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 میان نشست و چرخاند اتاق در را نگاهش. پرید جا از وحشت با

 .تخت

 شدنصبح از خبر بود،گرفته راه اتاقش به پنجره از که نوری

 داشت یاد به که جایی تا. رفته خواب به کی دانستنمی داد؛می

بود خودخوری و فکرکردن حالِ در شب هایمهنی تا . 

. کرد چک را اعالناتش بدون یصفحه و اشگوشی سراغ رفت

 به کامالً تا و شدند یادآوری مغزش به یکی یکی مشکالت و هاغم



 حرکت یک شدن،مات تا که بود ایشدهکیش بیاید، خودش

نداشت فاصله بیشتر دیگر . 

 خواب اتفاقات این مامت کاش گرفت؛ دستانش میان را سرش

 !بودند

 کاربهدست ترسریع هرچه باید. نداشت خوردنافسوس فرصت

 گرچه. پژوهان یا کردمی مذاکره مدیکاب با باید یا. شدمی

 مقابلش در خیلی که گفتمی پژوهان هومنِ با دیروزش یمکالمه

 در با داشت، هم اگر و نداشت قدرتی اصالً واقع در ندارد؛ قدرتی

رفتمی هوا به و شدمی دود آرمان شرایط گرفتنِ نظر . 

 به اما بسنجد را عواقبش حرکتی هر از قبل خواستمی دلش

 بیرون از بعد و حادثه دل در رفتمی باید که بود رسیده جایی

نه چه و شده چه که فهمیدمی تازه آمدن، ! 

 را سردش صدای بوق، چند از بعد و گرفت را فرید یشماره

 :شنید

_ ه؟بل  



 درد به را اشسینه یقفسه عضالت که کشید عمیقی نفس

 کجا از دانستنمی اما مطلباصل سرِ رفتمی باید. انداخت

 فرید به نسبت هم صمیمیتی احساس هیچ دیگر. کند شروع

ببرد پیش از کاری آن، به استناد با که نداشت . 

گفت و کرد فوت گوشی در را نفسش : 

_ کنیم حبتص موضوعی یه یدرباره باید . 

شد هوشیار فرید لحن : 

_ موضوعی؟ چه ! 

 به جااین از برای که بود کسی کاش. کردمی کمکش کسی کاش

داشت ایچاره بعدش . 

_ بزنیم حرف حضوری باید که اومده پیش مشکلی یه . 

گفت فوراً فرید : 

_ دارم زدنحرف فرصت من. حاال همین بگو . 

گفت تاکیدی : 

_ بیام کجا بگو! حضوری. نه . 



داد را جوابش کوتاهی مکث از بعد دفری : 

_ شرکت نرفتم هنوز من. خونه بیا . 

گفت و شد بلند جایش از. نداشت زدنچانه فرصت : 

_ آممی . 

زد بیرون خانه از دقیقه چند از بعد و کرد قطع را تماس بعدش و . 

 چشمان ها،کبودی و هازخم به بود؛ بدتر هم دیروز از صورتش

بودند شده اضافه هم قرمزش و متورم . 

 فرید یخانه به زودتر را خودش تا کرد طی سرعت با را هاخیابان

 اما بگیرد شکل بود قرار که ایمکالمه به نداشت امیدی. برساند

 بغل غم زانوی و تخت در نشستن از بهتر خانه، این به آمدنش

بود کردنش . 

 صورتی و گشاد چشمانی با کرد، باز برایش را در که فرید

رسیدپ متعجب، : 

_ اومده؟ سرت بالیی چه ! 



 فرید، یخانه زردِ_طوسی چیدمانِ و شد اشخانه وارد جواببی

 دوست را اینجا ترهاقبل. نکرد زنده دلش در را حسی هیچ دیگر

 به و زدندمی حرف دیدند؛می فیلم جااین در هاهفته آخر. داشت

 یآرامش دیگر خانه، همین حاال اما کردندمی ریلکس فرید قول

دادنمی وجودش به . 

 سوالش دوباره فرید و نشست رنگ زرد هایصندلی از یکی روی

پرسید را : 

_ اومده؟ سرت بالیی چه شده؟ چی  

 بدِ حالِ روی اسمی چه پس بود، بال گرِتداعی ظاهرش اگر

موضوع اصل سراغ رفت گذاشت؟می درونش : 

_  رو چیزهمه داره که هست موضوعی یه. فرید بزنیم حرف باید

ریزهمی بهم . 

برد یاد از را صورتش فرید : 

_ شده؟ چی موضوعی؟ چه  

پرسید و داد نظم را سامانشنابه افکارِ : 



_  ازشون چی پژوهان، علیه شدهارائه مدارکِ قبالِ در شما

 خواستین؟

بیشتر بعدش سوالِ و داد آزارش فرید سکوت : 

_ مگه؟ چطور  

شد عصبی : 

_ بده رو من جواب . 

ترف در کوره از فرید : 

_ بگو اونو کردی؟ غلطی چه. جااین نزن داد . 

 نبود بعید که بود رویش عصبی فشار قدرآن. شد بلند جایش از

کرد مشت را انگشتانش. شود درگیر فرید با فیزیکی . 

بد اخبار شنیدنِ یآماده و بود مضطرب فرید صورت : 

_ شده چی بگو و بزن حرف درست . 

 :نالید

_ قبالش؟ در خواستین چی بگو  



داد جواب باراین ریدف : 

_ نمایندگیِ تمام  Vitmed تبریز و اصفهان امتیاز و . 

شد آوار سرش روی خانه : 

_ کردن؟ قبول  

بود جانببهحق فرید لحن : 

_  موقعیتِ تو حتی. کنن قبول باید نکنن؟ قبول توننمی مگه

نکردن قبول به برسه چه نیستن، هم گذاشتنشرط ! 

 و نشست. نیاوردند تاب را شوزن دیگر پاهایش واقع در نشست؛

گذاشت صورتش روی را دستش دو هر . 

کرد؟می چه... خدایا  

 :نالید

_ کشیدن وسط رو آرمان پای... آرمان . 

* 
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 پیدا اشکلهسرو زودیبه که دانستمی و بود منتظرش صبح از

 زنگ اشگوشی دوازده، ساعتِ از بعد دقیقه چند وقتی و شودمی

گرفته تماس کسیچه که زدمی حدس ندیده خورد، . 



آمد در آب از درست حدسش . 

 و زدهشتاب نه را تماس و کرد نگاه تلفنش یصفحه روی اعدادِ به

 زیادی و گرفته خسته، شنید، که صدایی و داد جواب تاخیر با نه

بود ریختهبهم : 

_ کنیم؟ صحبت هم با تونیممی کجا  

داد تاخیر با را جوابش : 

_ کردی؟ درستش زودی این به  

بود ربطیبی سوالِ جوابش : 

_ کنیم؟ صحبت کجا  

گفت و کشید عمیقی نفس : 

_  با رو توقت که اینه من پیشنهاد نکردی، حلش هنوز اگر

ندی هدر کردن صحبت ! 

زدنحرف روی بود کرده گیر دخترک کلید : 

_ بزنیم حرف باید . 



 پلکش دو هر پشت اشاره و شست انگشت با و زد تکیه عقب به

گفت. خواببی و بود خسته فشرد؛ را : 

_ زدنحرف برای وقته دارمش زیاد من که چیزی ! 

_ بیام؟ کجا  

گفت را بود که جایی : 

 !شرکتم_

شنید یوقت و : 

_ آممی ! 

 به را پایش شود راضی که کردنمی را فکرش خورد؛ جا حقیقتاً

 دختر این گویا اما اخیر  اتفاقاتِ از بعد نه حداقل بگذارد؛ شرکت

بماند بینیپیش قابل غیر لحظه، آخرین تا بود قرار . 

 ریختهبهم همچنان ذهنش. کرد روشن سیگاری و قطع را تماس

شدمی هم ترناآرام رفتهرفته و بود ناآرام و . 



 با لحظه، چند گذشت از بعد و گرفت ضرب میز روی انگشتانش با

 و برداشت را میز روی تلفن زدهشتاب دستش همان انگشتانِ

گفت صدایش، شنیدن با و گرفت را نظری داخلیِ : 

_  فوراً شوناومدن با. شرکت بیان قراره فرادیب خانم

بدین اطالع قبلش تنیس الزم من؛ اتاق شونبفرستین ! 

بود مردد نظری لحن : 

_ حتماً! بله ! 

 رها با و شد منصرف اما بگوید هم دیگری یجمله خواستمی

میز روی گرفتنضرب به کرد شروع مجدداً گوشی، کردنِ . 

 چه که فهمیدمی کاش. کشید صورتش روی را دیگرش دست

است مرگش ! 

 که دهند جامان را کاری تا گذاشت خودشان حال به را دستانش

زدمی ضربه مغزش به وارچکش داشت شدنش انجام دستور . 

 را صدایش و گرفت را باربد داخلیِ بار،این و برداشت را گوشی

ماند ساکت شنید، که . 



_ هومن؟ الو؟  

بگیرد تصمیم بهتر تا کشید عمیقی نفس . 

 وقتی و فشردشان هم روی و کشید دهان داخل به را هایشلب

زدن حرف به کرد شروع زد، ایشصد مجدداً باربد : 

_  پزشکش مهندس با و نیاشایگان بیمارستان برو االن همین

کن اوکی رو هادستگاه اوت چک لیست .  

- که برم شد قرار فردا !  

! بود شرکت از باربد فرستادن بیرون خواست،می حاال که چیزی

 :گفت

- داریم ایدیگه کار فردا برو؛ امروز ! 

شد دقیق باربد : 

- داریم؟ کارچی  

بست را هایشپلک عصبی : 

باش اونجا یک ساعت راس ! 



زد فریاد باربد : 

- رسمنمی یک؟ ! 

گفت دستوری : 

- برسی تا برو !   

رودمی که دانستمی. کرد قطع را تماس بعدش و . 

 تعجب رفتارهایش و خودش از برگرداند، میز روی که را تلفن

آمدمی هستو به اشذهنی هایضدونقیض از داشت دیگر کرد؛ . 

 مختل را روزهایش که دختری منتظر. ماند منتظر و نشست عقب

بود کرده . 

 آنکهبی و تشریفات بدون اشخواسته طبق آمد؛ بعد ساعتنیم

شد اتاق وارد خودش باشد، کرده هدایتش نظری . 

ایستاد اتاقش وسط و آمد .  

 گفتن برای حرفی که خوردنمی صورتش به اشخواسته برخالف

باشد داشته . 



 نزدیک هم خودش و نشستن به کرد تعارفش دست حرکت با

پرسید دید، نشستن برای که را تعللش اما رفت : 

_ شینی؟نمی چرا  

 باشد؛ کرده پردازش را هایشکلمه دخترک که رسیدنمی نظر به

 به خوب حالش. اتاق میان بود ایستاده مبهوتومات فقط و فقط

رسیدنمی نظر . 

 بگوید، چیزی بخواهد کهآن از قبل و رداشتب سمتش به قدمی

 کلماتی و گرفتند فاصله هم از زمانی آذینِ داغانِودرب هایلب

کرد درز بیرون به میانشان از : 

_ کنم؟ کارچی باید من  

کاوید را صورتش خوب. شد متوقف اشقدمی دو : 

_ پرسی؟می من از ! 

 کاریلوغش دیروز مثل که بود درست. بود تردرمانده دیروز از

تردرمانده خیلی خیلی بود؛ تردرمانده اما کردنمی . 



 سخت برایش باشد 708 اتاق دخترِ همان دختر این کهاین باورِ

 را شانحالت هنوز که چشمانی بود؛ همان هایشچشم فقط. بود

 دختر آن با شباهتی هیچ دیگر که وگرنه بودند؛ کرده حفظ

 .نداشت

 حس را جانشبی هاینفس حاال. شد نزدیک هم دیگر قدم یک

کردمی .  

 هم در چشمانش مقابل دختر این کاش شکست؛می کاش

شکستمی ! 
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 شکست بوی هایشکلمه و خواهش رنگِ چشمانش کاش

گرفتندمی .  

 مقابل دختر این که همین بود؛ همین گرفتنش آرام راهِ تنها

بریزد فرو چشمانش . 

 کافی. کند خواهش باریک فقط بود کافی. ماند اشخیره منتظر

 شکست اعالنِ به دهد ربط بتواند را هایشکلمه از یکی فقط بود

 را ذهنش از اینقطه هیچ دختر این دیگر وقتآن و جانبش از

کردنمی اشغال . 

_ کنم؟ کارچی باید نم  

. چرخاند صورتش در لحظات همان در صدم بارِ برای را نگاهش

. بود سرپا هنوز دختر این نداشت؛ شکست وبویرنگ اشجمله

 دور را خودش شرایط این از که بود کاری انجام دنبال به هنوز

 .کند



. نشست باراین دخترک و نشستن به کرد دعوتش دوم بارِ برای

 چشمانش به صورتش،  آسیبِبی و سالم عضوِ اتنه با و نشست

شد خیره . 

 بود جنسی چه از مگر؟ بود جنسی چه از. بود نافذ هنوز نگاهش

شکستنمی که ریخت؟نمی که ! 

 زمانی آذینِ اما بگوید چیزی خواستمی. نشست مقابلش

بود کنندهشروع : 

_  براشون قدریاون من برادر. نکردن قبول. کردم صبحت. رفتم

 که چیزی از بکشن دست بخاطرش بخوان که نداره تاهمی

نیستن مذاکره به حاضر حتی. بودن منتظرش هامدت . 

 از دستاین اما کند وزاریناله نیست قرار که زدمی حدس

بود نکرده بینیپیش را هااین نه؛ را هایشصحبت . 

_ دارم؟ وقت چقدر ! 

 قرار. نداشت شکست به تصمیم پس. رفت فرو فکر به سوالش با

نبود برادرش آزادیِ برای کردنالتماس کار، آن و کند کاری بود . 



داد تکان سری : 

_ روز دو ! 

 به شدنترمیم برای که لبی. گرفت دندان میان را لبش دخترک

داشت احتیاج بیشتری مراقبت و وقت ! 

 اما بکشد کار این از دست تا شد خیره هایشلب به قدرآن

  !نکشید

پرسید دید، لبش مزخ روی که را خون رد : 

_ کنن؟ قبول داشتی انتظار  

برداشت هایشلب سر از دست و شد جلب دخترک توجهِ : 

_ نداشتم انتظار! نه . 

پیش سالده هومنِ شبیه. بود خودش شبیه چقدر . 

شنید که بود شده افکارش درگیر : 

_  وجود تهدیدی دیگه طرفاون از که کنم کاری من اگر

 کار این برای تضمینی چه شه؟یم آزاد برادرم باشه،نداشته

 هست؟



 دست دختر این چرا. کرد نگاه چشمانش به دادن،جواب جایبه

داشت؟برنمی سرش از  

پرسید دهد، جواب کهآن از قبل : 

_ کردی؟ رو کار این چرا  

 نه یا گیردمی بابتش جوابی که دانستنمی و بود شخصی سوالش

گرفت اما : 

_  چندتا خواستممی. رفتن البا یکی یکی از بودم شده خسته

برم باال چندتا . 

 جواب این با و بود نکرده اشتباه خودش به دانستنش شبیه در

شد مطمئن . 

گفت کرد، نگاهش که خوب : 

_ رفتی اشتباه رو راه . 

_ معلوم؟ کجا از  

 دراز که دستی شد؛ متوقف راه یمیانه جواب، این با دستش

سیگار یجعبه برداشتن برای بود شده . 



معلوم؟ کجا از" بود گفته بود؟ گفته هچ " . 

 آذینِ و باشد برداشته سیگاری کهآنبی کشید عقب را دستش

داد ادامه زمانی : 

_  که دیمی تضمینی چه نباشه، تهدیدی هیچ طرفاون از اگر

آری؟نمی برادرم سر بالیی  

ترسید آن یک ! 

کرد شک آن یک ! 

 از حجم این اما شودمی تمام خودش نفع به قضیه این دانستمی

انداختشمی شک به دختر این ینکردهفروکش قدرتِ . 

شد عصبی : 

_ کردی غلطی چه نفهمیدی هنوز کهاین مثل ! 

بود ترعصبی خودش صدای از شنید، که صدایی : 

- برادرم؟ برای دیمی تضمینی چه! بده رو من جواب   

شد بلند جا از : 



- رو این بفهم نیستم؛ من بده تضمین باید که اونی !  

 شنیدمی که کلماتی وضوح مقابلش، دختر زدن نفسنفس صدای

کردمی کم را ! 

- خواممی رو برادرم من ! 

کشید فریاد : 

- درک به ! 

 دیگر، یمرتبه یک و کرد نگاه زمانی آذین یشوکه صورت به و

زد لب ترآرام باصدایی : 

- درک به !  

کرد اضافه و : 

-  از رفتن، باال چندتا ندتاچ برای گرفتی تصمیم که موقعی اون

 االن نه؛ اما االن! کردیمی هم رو اینجاش فکر باید شی، رد ما رو

خواستن تضمین نه و کردن تهدید نه کردنه، فکر وقت نه !  

* 
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 با که مردی کرد؛می اشدیوانه مرد این تفاوتیِبی از حجم این

گفتمی کردنش دود حالِ در و زده آتش را سیگارش خیالیبی : 



_ خواستن تضمین نه و کردن تهدید نه کردنه، فکر وقت نه االن ! 

 ایمهره فکربی اگر که حاال بود؛ کردن فکر وقت حاال همین اتفاقاً

ببازد را بازی لحظه هر بود ممکن داد،می حرکت را . 

 علنی چیزهمه که حاال بود؛ کردن تهدید  وقتِ حاال همین

بودشده . 

 ضمانتی هیچ که حاال بود؛ خواستن تضمین  وقتِ حاال همین

نداشت وجو هایشداشته برای . 

کند مذاکره که اینجا بودآمده امروز . 

 دادوفریادش با که فریدی فرید، طرف از نشد ناامید از بعد

 مذاکره که بود آمده. اینجا بودآمده بود،کرده ترک را اشخانه

نداشت تمایلی چنین پژوهان اما کند . 

. داشتنتمایل به کردمی ناچارش باید کشید؛ عمیق نفس چند

گفت و بازی وسط کشیدشمی باید : 

_  شرکت شده یدتهد االن که اونی کردی فراموش اینکه مثل

 !توئه



تفاوتشبی لحن آن به لعنت. تکاند را سیگارش خاکستر پژوهان : 

_ کجاست برادرت کردی فراموش تو اینکه مثل اما نه؛ ! 

گفت و کرد نگاهش خیره : 

_  استفاده مدارک اون که کنم کاری اگر پرسم؛می آخر بار برای

خودم؟ البته و برادرم جون برای دیمی ضمانتی چه نشن، ! 

نداشت آمدن راه قصد بزرگ وهانِپژ : 

_ دمنمی ضمانتی ! 

شد بلند جایش از : 

_ . نداریم هم با ایدیگه صحبت هیچ ما گویا! خبخیلی

دادگاه برای بمونه هاصحبت . 

 اشچهره در تغییری جمله، این با که بود این امیدش آخرین

کرد ترشعصبی و کالفه ندیدنش، و ببیند . 

 را مرد این چگونه دانستمی وگرنه بود وسط آرمان پای که حیف

بنشاند جایش سرِ . 



 و برداشت سمتش به قدم چند بود، شانمیان که میزی کنار از

گفت ایستاد، که رویشروبه : 

_ بزرگ پژوهانِ هومنِ باشیداشته خوبی روز ! 

 عنوان قبلی کلمات از ترمحکم و کرده تاکید آخر، یکلمه روی

بودش کرده . 

شد لندب جایش از پژوهان . 

بودند ایستاده هم رویروبه دقیقاً حاال . 

شنید و ببیند خوب را صورتش تا کشید باال را نگاهش : 

_  تو رفتن، موقع باشه حواست فقط عزیز؛ آذینِ همچنین به

نشی روروبه باربد با راهروها و شرکت ! 

 و دستش آوردنِ باال با پژوهان و فشرد هم روی را هایشدندان

دادادامه اش،انهچ روی نشاندنش : 

_ بدم نجاتت دستش زیر از نتونم باراین شاید ! 

 اششدهکلید هایدندان میان از تنفر با و کشید عقب را سرش

 :غرید



_ نزن من به رو دستت . 

بود پژوهان هومنِ خندیدنِ نداشت، را انتظارش که چیزی : 

- داشتی ایدیگه نظرِ که پیش شب چند ! 

کرد نگاهش مات . 

 گرِتداعی که بود نشنیده مرد این از ایکلمه هیچ شب، آن از بعد

 قلبش که حاال شان،موقعیت بدترین وسط حاال و باشد اتفاق آن

بودش کشیده پیش بود، تنفر از پر مرد این به نسبت . 

 در را احساسش عمق که بگوید چه ندانست. کرد گم را هاکلمه

دهد نشان لحظه آن . 

بزند رفح احساسش از نبود قرار اصالً . 

 نبود قرار. کند باز هم از بارهاین در را هایشلب نبود قرار

 پیش را قرارها این از کدامهیچ. بریزد نگاهش در را اشدلخوری

بودنگذاشته خودش با اینجا به آمدنش از . 

رفت در وجودش تمام از احساس و دهانش از کلمات : 

_ متنفرم ازت . 



آمد پیش عجیبی جوِ . 

 تا شد خیره مقابلش چشمان به زدنپلک بدون لحظه چند برای

 کند تکمیل بود،ریخته نگاهش در که آنچه با را کالمش صداقت

 طریق از خواستمی که همانی. شد شوکه دید، که چیزی با اما

 داشت؛ وجود پژوهان هومن نگاه در قبل از کند، منتقلش نگاه

دوطرفه تنفرِ یک ! 

شنید که شدمی مات داشت نگاهش : 

_ داریم تفاهیم هم با مورد یک این تو حداقل که خوبه خیلی ! 

کرد جمع دستش کف را انگشتانش و فرستاد بیرون را نفسش . 

 متوقفش صورتش، مقابل جایی و آورد نزدیک را سرش پژوهان

 فاصله هایشلب و چرخاند صورتش اجزای میان را نگاهش. کرد

 نیازی رچهگ. شد منصرف اما بگوید چیزی خواستمی گرفتند؛

نبود گفتنش به هم ! 

برداشت عقب به قدم یک . 



  نجاتِ برای کردمی پیدا راهی و رفتمی. رفتمی اینجا از باید

هایشداشته تمام . 

 متوقف جایش در در، شدنِ باز با اما داشت گرفتنفاصله قصد

 .شد

* 
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 جمله این باریک دختر این! شدمی اکو سرش در صدایش هنوز

 بود شنیده هم سر پشت بار هزاران سرش در اما بود گفته را

متنفرم ازت» »! 

نداشت هم بهتری جمالت انتظار !  

شنید سرش تکرارِ درحال جمالت وسط را باربد صدای : 

 !هومن-

 آمیخته بود؛ عجیبی طوریک گفتنش هومن. دیدش و سرچرخاند

عصبانیت و تعجب با !  

 آذین؛ یپاشیده هم از صورت به دادش و گرفت باربد از چشم

نداشت سنخیتی هیچ ظاهرش، و وضع و سر با که اسمی ! 

 دختر نای از انتظاراتش اما بترسد باربد حضور از داشت انتظار

شدمی دارخنده داشت دیگر . 

- اینجا؟ خبره چه   

بود پرسیده باربد را سوال . 



گفت برادرش به جواب در و گرفت آذین هایلب از را نگاهش : 

- کنیممی احساسات ابراز داریم نیست؛ خاصی خبر !  

 تخمین را آذین با اشفاصله. کرد هوشیارش باربد، شدن نزدیک

گفت بود، شخصم مخاطبش که حالی در و زد : 

-  فردا تا شد قرار رفت؛می داشت کمکم شرکتمون متعهدِ منشی

اشتباهش کردن درست برای کنه پیدا راهی یه شب . 

 اجزای روی نگاهش و بود ایستاده کنارشان دقیقاً حاال باربد

 متعجب که بود مشخص. چرخیدمی اتاق درون دخترِ صورتِ

 .است

 به توجهی کهدرحالی و مدآ حرف به رفتن، جایبه اما آذین

گفت نداشت، باربد حضور : 

_  تمایل که اونی انگار اما بودم؛ اومده اینجا همین برای هم امروز

شمایی خودِ اوضاع، شدنِدرست به نداره . 



 نترسی سرِ دختر این و بزنند حرف باربد حضور در خواستنمی

 طورنای بود،ایستاده اشقدمی دو در باربد کهدرحالی که داشت

کردمی اظهارنظر خیالبی . 

داد قرار مخاطب را باربد مستقیماً : 

_ لحظه چند باش بیرون ممکنه اگر . 

کرد اعتراض که نیامد خوش باربد مذاق به حرفش انگار اما : 

_ باشم؟ بیرون چرا ! 

 آذین که بدهد برادرش به ایکنندهقانع توضیح خواستمی

کرد مداخله : 

_ کنه درست رو چیزی نیست رارق و فایدستبی حضورت چون ! 

رفت در دستش از موقعیت لحظه یک برای . 

زد داد و کوبید آذین یسینه تختِ باربد : 

_ شو خفه تو ! 

 و گرفت قرار شانمیان اما باربد دست به سپردشمی بود حقش

کشید فریاد برادرش  صورتِ در : 



_ اینجا نیا نگفتم بهت وقتی تا و بیرون برو . 

برداشت عقب هب قدمی چند باربد : 

_ همیشه مثل. کن حلش و بمون تو. رممی . 

 دور حالِ در هایقدم به و کشید کوتاهش موهای به دستی کالفه

 محض به و کرد نگاه چشمانش دلخوری بعد، و باربد شدن

 لحنی همان با و آذین سمت به چرخید برزخی  صورتِ با رفتنش

پرسید بود، عصبی قبل قوت به که : 

_ وای؟خمی رو همین  

 حرف باید که حاال و کردمی نگاهش وغریبعجیب دخترک، اما

بودشده الل زد،می . 

برداشت سمتش به قدمی : 

_  نداری؛ وقت بیشتر امشب همین تا. امشب همین تا. دیره فردا

کن کاریش یه ! 

آمد سمتش به دخترک : 



_  بگو تو نداره؛ من برای کاری خوایمی که چیزی دادن انجام

 که خواممی ضمانتی اما دم؛می انجامش من !دیگه ساعت یک

 اعضای از دیگهیکی گرفتن گروگان هوسِ تو بعدش کنه ثابت

زنهنمی سرت به امخانواده . 

کرد نگاهش شده ریز چشمانی با : 

-  رد هوس دوباره برادرت آزادی از بعد که دیمی ضمانتی چه تو

 ما ارهدوب که دیمی ضمانتی چه نزنه؟ سرت به ما روی از شدن

مون؟دیگه رقبای به نفروشی رو   

بود مطمئن زیادی دخترک لحن : 

- کنیم معامله خواممی که همینه برای ! 

زد پوزخند : 

- کنمنمی معامله هاخائن با من ! 

- خوابیمی هاخائن با ولی !  

داد ادامه دخترک و کرد نگاهش شوکه : 

- دیمی نجات برادرت دست زیر از رو هاخائن !  



بست ثانیه چند برای ار هایشپلک : 

- رو هاخائن ... 

کشید فریاد : 

 !بسه-

کرد نگاه بالتکیفش هایلب به و !  

* 
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 آینه مقابل نرفت دیگر حتی. فریاد و داد نه و کرد گریه نه دیگر

نکرد نگاه غریبه تصویر به و . 

 و بود گرفته آرمان برای شدت به قلبش از جایی فقط حاال

 تنها. کردمی ریز ریز را روحش داشت برادرش برای نگرانی

 و بود برادرش گرفتنِ آغوش در و دیدن داشت، که ایخواسته

بود زندگی در اشداشته مندترینارزش واقع در که برادری بس؛ . 

 اینکه برای نه کرد؛می سرهیک را قضیه ترسریع هرچه باید

 فقط بود؛ نکرده تمدید را مهلتش بیشتر امشب آخرِ تا پژوهان

 باید و نداشت را آمده پیش شرایطِ  طاقتِ دیگر اینکه برای

کردمی عوضش ترسریع هرچه .  



 را انتظارش که طورآن را بازی پژوهان که ترسیدمی طرفی از

 آن از را پایش وقتی که دانستمی خدا و نکند تمام داشت

بود کالفه حد چه تا گذاشتمی بیرون شرکت . 

 برای بود نمانده برایش کسیهیچ که بود اینجا ماجرا بدیِ

 اعضای و نبود جناحی هیچ در دیگر حاال گرفتن؛مشورت

 کند، حساب رویشان دشمی جریانات، این از قبل تا که مدیکاب

شوند دشمنش بعد به این از بود قرار ! 

کند پیدا ایچاره خودش اینکه جز نداشت ایچاره . 

. بیابد را شهر ینقطه ترینخلوت تا گشت را هاخیابان قدریآن

 دلش و نداشت را هاآدم یحوصله اما رسیده کجا به دانستنمی

بگیرد فاصله ایجنبنده هر از خواستمی . 

خودش و بود خودش فقط آسمان، زیرِ در که رفت قدریآن . 

شد خیره پاییز دلگیرِ و ابری آسمانِ به و نشست زمین روی . 

 از بعد وقتی و کردن فکر برای کرد استفاده تنهایی و سکوت از

 راه یک کرد،می نگاه ابرها پشت یشدهپنهان ماهِ به ها،ساعت

نبود سرش در بیشتر . 



بست را چشمانش شد، رغفا که کردن فکر از . 

 فعالً. بکشد عمیقی نفسِ کرد سعی و بست را چشمانش

 به را حسابش باید. کند مرور خودش با را اتفاقات خواستنمی

 بود گذاشته را شخصی حسابتصفیه این و کردمی صاف خودش

آرمان شدنِ آزاد از بعد برای . 

 را زمان اش،مچی ساعت هایعقربه دیدن با و کرد باز پلک

 فکر به زمین از نقطه این در هاساعت که شدنمی باورش. فهمید

بوده مشغول کردن . 

 ابرها، آن پشت از ماه، نور. دید سیاه را جاهمه و چرخاند چشم

نداشت اطرافش داشتنِ نگه روشن برای هنری . 

 فکرِ کهآنبی و کشید بیرون جیبش از را صدایشوسربی گوشیِ

 گرفت را پژوهان هومنِ یشماره میمش،تص برای بگذارد بیشتری

گفت صدایش، شنیدن محض به و : 

_ امآماده من . 

طوالنی سکوت یک. بود سکوت جوابش . 



گفت و دهد بیشتری توضیح باید کرد حس : 

_  باید که کاری برای ندارم فرصت بیشتر امشب آخرِ تا گفتی

هستم دادنش انجام یآماده حاال من و بدم انجام . 

بود سکوت مجدداً جوابش . 

 پیش در پژوهان که سکوتی به خیالبی و ماشینش به زد تکیه

شنید که زمانی تا نکرد صحبتی دیگر و داد گوش بود، گرفته : 

_ سرعت؟ این به گرفتی تصمیمی چه  

 بود عجیب و بودند الزم اکسیژن هایشریه کشید؛ عمیقی نفس

شدنمی جبران نیاز این عمیق، هایدم با که . 

 هم ابرها پشت از که ماهی شده؛پنهان ماهِ به. کرد هنگا ماه به

گفت و بود مشخص بودنش کامل : 

_ کن استفاده برابرشون در من از ! 

 شنید، که ایجمله و گفت که ایجمله بین ایفاصله هیچ باراین

 :نیافتاد

_ کنم؟ کارچی ! 



_  کم شرکت یه به جاسوس فرستادنِ. کن تهدیدشون من با

 شهادت تو نفع به هم من و کن تهدیدشون من با. نیست جرمی

دممی ! 

 و ترطوالنی خیلی تر؛طوالنی باراین بود؛ سکوت جوابش دوباره

 شک شنید،نمی سکوت این فواصلِ در را هایشنفس صدای اگر

تماس شدنِ قطع به کردمی . 

 را آخر حرف بعدش، و بکند را هایشسکوت پژوهان داد اجازه

 :زد

_  از شونعلیه تونیمی هم تو حاال. کردن رو درکم تو علیهِ اونا

کنی استفاده من . 

داد ادامه و کرد کوتاهی مکث : 

_  اون تو جعلی هویت با ماه چندین من که کنی ثابت تونیمی تو

 چه با و کی  طرفِ از کنم ثابت تونممی هم من و بودم شرکت

 من و کنی ثابت رو دومی تونینمی تو! شدم شرکت وارد هدفی

کن استفاده دربرابرشون من از پس تونم؛می ! 

 کجایی؟ -



خورد جا ! 

 و عجیب زیادی سوال این مهمی، این به هایصحبت وسط

بود ناهماهنگ . 

 موضوع این از شدن رد برای و کرد نگاه اطرافش به ناخواسته

گفت که بود : 

_ دونمنمی ! 

_ دونی؟نمی چطور ! 

کرد اششوکه بیشتر یکیاین . 

تگف و زد پوزخندی : 

_ بفرستی؟ هم خودم سراغ رو هاتآدم قراره نکنه ! 

 گرفته درست را شماره که انداخت شکش به شنید، که جوابی

نه یا است . 

_ بفرست رو آدرست ! 

بودند شده دور قبلی بحث از کامالً. شد گشاد چشمانش . 



 :گفت

_  داری، اومدن به تصمیم اگه. نیستم ایحسابی و درست جای

 اون و بیارم سرت بالیی نیست بعید! نیای اتنه که اینه پیشنهادم

شهمی عوض کل به بازی که ستموقع ! 

بود این شنید، جمالتش  جوابِ در که چیزی تنها : 

 .منتظرم-

 فاصله گوشش از را گوشی شد باعث که ممتدی بوق بعدش و

کند نگاه اشصفحه به متعجب و دهد . 

 هم ترگیج و کرد دوره را شانمکالمه. شد گیج لحظه یک برای

 .شد

 چیز همه نظرش از فقط آمده؛ پیش موضوعِ برای نداشت ایایده

بود عجیب ! 
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 فهمید تازه دید، که را ماشین شدنِ نزدیک حالِ در هایچراغ

کرده کارچه . 

 هومنِ با عجیبش یمکالمه از پس پیش، ساعت یک حدودِ

 ماشینِ دانستنمی حاال و بود فرستاده برایش لوکیشن پژوهان،

نه یا است خودش به متعلق شدن،نزدیک حالِ در ! 



 راگ حتی چراکه بود؛ نگذرانده انتظار با را ساعت یک این حقیقتاً

 یکره از نقطه این  ترکِ قصدِ خواست،نمی را آدرسش پژوهان

 خیره آسمان به قدریآن امشب خواستمی و نداشت را زمین

 آغاز را جدیدش روز خورشید، طلوع با و ببرد رو از را ماه تا شود

 .کند

 در ماشینِ اگر که داشت تصمیم ایستاد؛ ماشینش درِ به نزدیک

 به کرد،می را فکرش که نباشد آنی به متعلق شدن،نزدیک حالِ

 را فرمان پشت یراننده و ماشین مدل اما برگردد ماشین داخل

 شوکه هم باز اما داشت را آمدنش انتظار کهاین با و داد تشخیص

 مرد شدنِ پیاده و ایستاد جایش سر حرکتبی که قدریآن شد؛

کرد تماشا نبود، کارشان در زدنپلک که چشمانی با را . 

 همه عطرش، بوی برداشتنش، قدم پوشیدنش، لباس بود؛ دشخو

 زیر اینجا،! کندمی چه اینجا دانستنمی فقط بودند؛ همان همه و

 کسی و نداشت را داشتنش نگه روشن قدرتِ ماه که آسمانی

افتادنمی حوالی این به گذرش . 



 در شد، متوقف که اشقدمی چند در و شود نزدیک تا کرد صبر

کاوید را صورتش سرش، پشت ماشینِ هایچراغ رنو روشناییِ . 

 جا عجیب ها،لحظه آن در سکوت و بودند شده گور و گم هاکلمه

بود کرده خوش . 

 از امان اما کند پیدا گفتن برای ایجمله شده هرطور کرد سعی

نبودند که هاییکلمه و هاحرف ! 

 دیزیا هم مقابلش نگاهِ و پژوهان نگاهِ در بود شده قفل نگاهش

بود راسخ . 

 دلش. انداخت پایین را نگاهش و هایشچشم از گرفت چشم

 آدرس چرا که اینجا؟ به است آمده چرا که بپرسد خواستمی

 طوراین حرف،بی و ایستاده رویشروبه حاال چرا که خواسته؟

شدنمی پیدایشان هاکلمه اما کند؟می نگاهش . 

 اشسینه یفسهق درونیِ لرزش دانستنمی کشید؛ منقطعی نفسِ

دیگر چیز از یا سرماست از . 

پرسید که بود سوالی فشار، این ینتیجه و آورد فشار خودش به : 



_ اومدی؟ چرا ! 

 را سوالش گرفتنش، نگاه بعدش و پژوهان مختصِ دادنِ تکان سر

گذاشت جواببی .  

 نگاه لوکیشن آن به هم خودش اگر. داد اطرافش به را نگاهش

 که دانستمی حاال اما کجاست دانستنمی طبیعتاً بود، نکرده

 سرش به کسی که دور قدرآن هستند؛ شهر از دور هردوشان

بیاید نقطه این به زدنمی . 

 یزنده و گرم رنگِ بعدش و شکست را سکوت فندک، صدای

زد رقم تاریکی آن در زیبایی تصویر شد، زده آتش که سیگاری . 

_  بیابون وسط ومدیا آره؟می سرت بالیی کسی اینجا گینمی

چی؟ که ! 

 جواب در و ماند نتیجهبی کاویدنش اما کاوید را پژوهان صورت

گفت عجیبش جمالت به : 

_ نیاد سرم بالیی که هستی این نگرانِ دونستمنمی ! 



 هاکلمه به را دود مقابلش مرد که چرا ماند؛ جواببی حرفش

بود سیگارش به زدنپک مشغولِ و داده ترجیح . 

 زیادی که رنگیخوش قرمزِ کرد؛ نگاه سیگارش شنِرو قسمتِ به

آمدمی محدوده آن تاریک شبِ یزمینه به . 

شنید تاخیر با را پژوهان جواب و ماشینش به زد تکیه : 

_ نداری بال از کمیدست خودت تو که البته ! 

 مقابلش که مردی سمت به قدمی گرفت، فاصله ماشین از

گفت و برداشت بود، ایستاده : 

_ شی؟ بال گرفتار دوباره ینترسید  

 خودش دستِ. آمد فرود صورتش روی سیگار دود از زیادی حجم

کشید عمیقی نفس وقتی نبود . 

 محسوس لرزش از شدمی متنفر داشت و بود سرد هوا

هایشاندام . 



 به که خوب و کردمی تمام حاال را تمامشاننیمه صحبت باید

 پشت یمکالمه آن یادامه داد، نظم اششده پالوپخش افکارِ

گفت و گرفت پیش در را تلفن : 

_  هدفی چه با که بدم شهادت حاضرم من باشه الزم که وقتی هر

شدم شرکت وارد . 

_  من دونستنِ کنه؟ اثبات رو حرفت بتونه که داری مدرکی چه

 استفاده شونعلیه تو اعترافات از تونممی وقتی من. نیست کافی

باشمداشته مدرک که کنم . 

کرد نگاه هایششمچ به : 

_ زنمنمی حرف هوا روی دارم، رو مدرک این گممی وقتی . 

پرسید و کرد رهایش پژوهان وقتی بود رسیده نیمه به سیگار : 

 کِی؟_

گفت فوراً : 

_ بخوای که وقتی هر ! 



 اما شوند مطرح مرد این جانب از بیشتری سواالتِ داشت انتظار

 اشچانه روی و آمد باال بود، مقابلش که مردی دستِ وقتی

ماند حرکت بی که بود تعجب از نشست، ! 
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 نگه ثابت پژوهان یاشاره و شست انگشتِ دو میان اشچانه

شدداشته . 

گفتند و کردند ارک هایشلب شد، طوالنی که نگاهشان تالقیِ : 

_ بپرسی تونستیمی هم تلفن پشت از رو هاتسوال . 

کرد آزاد را اشچانه و برد عقب را سرش بعد، و . 

- پرسممی بخواد دلم که جایی هر رو هاسوال من . 



برد باال را ابرویش تای یک : 

_ ان؟شکلی چه ماه نور زیر هاخائن ببینی اومدی که نگو  

_ هتل اتاق تو چه ماه، نور زیر چه ؛شکلن یه جا همه هاخائن ! 

 و کرد نگاهش بود، کرده خوش جا چشمانش در که تعجبی با

آورد باال را دستش مجدداً پژوهان . 

 ناکام بود، آمده باال دست این بابتش که هدفی تا چرخاند سر

  .بماند

 حسش ترینپررنگ شب، این کل در. داشت عجیبی احساس

بود تعجب . 

 از. کرد نگاه چشم کنار از مقابلش مرد صورت روشنِ و تاریک به

 تنها و کردمی درک کامالً را تنفر حس این و بود متنفر مرد این

 تنفر این با همراه که بود حسی کرد،نمی درکش که چیزی

 برای دلت آدم، یک از بودن متنفر کنار در شدمی مگر داشت؛

شود؟ تنگ نبود که حسی  



 ابروها، گذراند؛ نظر از را شمقابل صورت اجزای خاصی دقت با

 به که اسکاری و چانه روی ماند نگاهش آخر در و هالب ها،چشم

داد تشخیصش تاریکی آن در زحمت . 

نیست؟ که شود حسی دلتنگِ آدم شدمی  مگر  

 پیراهنش، هایدکمه به پایین، به داد سر را نگاهش

هایشدست ... 

شود؟ هایشنداشته  دلتنگِ آدم شدمی مگر ! 

 کنکاش سر از دست شد باعث پژوهان ناگهانی رفتن قبع

بردارد بود انداخته راه خودش با که احساساتی .  

 حرف،بی و ماشینش به زد تکیه که رفت عقب قدریآن پژوهان

کرد روشن را شبش آن دوم سیگار .  

 وسواس دهد؛ تشخیص را فندک که کرد دقت خوب ناخودآگاه

 حال در فندکِ این کهآن تندانس برای بود کرده پیدا عجیبی

 هتل در که ستهمانی پژوهان، انگشتان میان خوردن تاب

 ناکامش فاصله، و تاریکی اما نه؛ یا بود گذاشته جا به برایش

 .گذاشتند



- بگیری؟ مدیکاب از کار این ازای در چی بود قرار  

 مرد این به تقدیم دستی دو را قرارداد آن فردا بود قرار وقتی

نبود ضروری کاریپنهان دیگر کند، : 

- مدیکاب استانبولِ یشعبه مدیریت ! 

 ابروی اما دادنمی نشانش را فندک بود؛ رحمی بی تاریکی عجب

چرا را پژوهان یرفته باال !  

 آن به تند و تند فقط پژوهان اما بگوید چیزی داشت انتظار

 رهایش نرسیده نیمه به  آخر دست و زدمی پک لعنتی سیگار

آمد نزدیک ارهدوب و کرد . 

گذاردمی کاره نصف هاسیگار جدیداً مرد این چرا دانستنمی !  

 را هایشپلک و کرد نگاه شدنش نزدیک حال در هایقدم به

 زد کنار را سرش آرمانِ تصویر بدبختی با بست؛ لحظه چند برای

پوشاند دستانش با ثانیه چند برای را اشکرده یخ صورت و . 

- بردی؟ بین از بخاطرش رو خودت که زیچی از بگذری خوایمی  



 را هایشلب و کرد باز را هایشپلک انداخت، پایین را دستانش

داد فاصله : 

- گذاشتی؟ برام هم ایدیگه راه  

- بدهکار بهت هم چیزی یه اینکه مثل   

 !شدم

شدمی تمام زودتر شب این کاش. کرد سکوت . 

 تا و وادی یک به بردشمی. مرد این کردمی گیجش داشت

 وادیِ یک به کردمی پرتش بگیرد، خو آن به آمدمی ذهنش

 .دیگر

 تولید به کردند شروع هایشلب و کرد نگاهش گیجی با

اندآمده کجا از دانستنمی که هاییکلمه : 

_  گیجم داری چرا اومدی؟ اینجا تا و پاشدی چرا تو؟ چته

کنی؟می   

یکن باز سر از و پرت جوابِ یک شنید؛ فوری را جوابش : 

_ نیست چیزیم ! 



 و شد مانعش قدرتمندی دست اما بگیرد فاصله خواستمی

 بین از هم را فاصله همان هیچ، نداد که گرفتنفاصله یاجازه

 .برد
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 دست دو میان سرش طرفِ دو کند، درک را حرکتش بخواهد تا

 حرکت این از گردنش. شد کشیده باال به و اسیر پژوهان هومن

کند اعتراض نتوانست که شد شوکه قدریبه اما کشید تیر . 

بود صورتش مقابل دقیقاً که صورتی به شد خیره .  



 گردنش و سر به شدن کشیده این که فشاری کردنِ کم برای

 به شاید اشبینی نوک. رفت هایشپنجه روی ناخواسته داد،می

 فاصله امشبش  عجیبِ مردِ بینیِ با مترمیلی چند یاندازه

 .داشت

 تکان پژوهان هایلب وقتی بود شده کلمه خلعِ رسماً دیگر

شنید و خوردند : 

_ ندارن سالمی جای هیچ هاتلب ! 

داد ادامه پژوهان هومنِ و داد قورت را دهانش آب : 

_ کردی بخرا رو چیزهمه ! 

فهمید؟می بد یا شنیدمی بد  

 اگر آوردند،می اشجمجمه به مرد این انگشتان که فشاری

شکستمی را سرش شکبی کرد،می پیدا ادامه طورهمین . 

 داغ که هایینفس. کردمی حس صورتش روی را هایشنفس

داشتند نیکوتین طعم و بودند . 

بود؟ شده اشچه خودش  



کشید؟نمی عقب که بودش شده چه  

زد؟نمی دم کننده،متالشی فشارِ این دردِ زیر که  

بود؟ داده ترجیح اعتراض به را سکوت که بود اشچه  

مرد؟ این از بود متنفر که نه مگر  

که نه مگر ... 

- کردی خرابش ! 

گفت چرا که ندانست و کشید لرزانی نفس : 

- گرفتی رو برادرم تو !  

- کردی خیانت تو ! 

- باشم وفادار بهت نبود قرار !  

- بشم هاخائن درگیر نبود قرار منم ! 

 !ماند

نکرد فعالیتی هیچ مغزش و ماند لحظه چند برای ! 



 پژوهان دستان نه؛ هادست اما شد برداشته سرش روی از فشار

بودند سرش طرف دو هنوز . 

بودند کرده نشینیعقب هاپلک و بود قفل نگاهشان .  

بود نگذرانده یگیج این به را ایلحظه هیچ عمرش، تمام در . 

 فرداها، از فردا، از مرد، این از امشب، از دیگر؛ ترسیدمی داشت

از بعدش، از نبود، که حسی برای دلتنگی از ... 

-  کنی،نمی شی،می پشیمون گفتم کردم؛ صبر آخر یلحظه تا

کردی خرابش اما تونی،نمی ! 

شنید؟می داشت چه   

 صورتش روی بار این و شد جدا سرش، روی دستانِ از یکی

 حرکتشان و بودند هایشلب روی حاال پژوهان انگشتان. نشست

 بود همانجا هم نگاهش و نرم حرکتی بود؛ زیرینش لب امتداد در

داد ادامه وقتی : 

- صبح فردا ... 



 که نگاهی اش؛ادامه شنیدن برای شد هایشلب میخ نگاهش

بود شده تار و خیس .  

 جانش به داشت هلحظ آن در که بود مرگی چه دیگر حسرت

زد؟می چنگ   

داد؟نمی اشادامه چرا چه؟ صبح فردا  

 عقب به هایشقدم و کردند رهایش پژوهان دستان بپرسد آمد تا

گفت زمانهم و رفتند : 

- آزاده برادرت صبح فردا ! 

آرمان؟ صبح؟ فردا   

- همیشه برای هم؛ خودت ! 

ماند باز دهانش .  

 برای بود نمانده سیک اما هایشلب به آوردند هجوم هاکلمه

 !شنیدنشان

 پلک اما باشد کرده برداشت اشتباه را رفتنش شاید تا زد پلک

شدمی دورتر چشمانش مقابل تصویر کرد،می باز که .  



* 
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بود برزخی باربد : 

_ . دومه یجلسه موعدِ فردا. نداریم وقت بیشتر روز یک

 خودمون ما که بگو دادی انجام کاری اگه کنیم؟ کارچی خوایممی

هم اگر. ندیم جر رو ... 

گفت هایشکلمه میان : 

_ ریمی راه من اعصاب روی داری فقط ! 

 آمد حرف به بود، ساکت حاال همین تا ورود یلحظه از که بهروز

داد قرار مخاطبش و : 

_  برای بیان فردا قراره مشخصه که جایی تا! چیه برنامه بگو خب

هاشونخواسته کردنِ قطعی ! 

کاش. رفتندمی کاش شدند؛می ساکت کاش ... 

_  هاشونبرنامه گذاشتنِ جریان در الیقِ رو ما که ایشون

 و باشیم باید باشه الزم وقت هر .حمالیم فقط اینجا ما! دونهنمی

شیم خفه باید نه، وقت هر . 



 بلند جایش از. کشید موهایش میان شدت با را انگشتانش نوک

زد فریاد و شد : 

_ بیرون اتاق از کن گم رو گورت و شو خفه. شو خفه پس . 

داد قرار مخاطب را بهروز بعدش و : 

_  که حاال ریم؛ندا ایبرنامه هیچ که اینه برنامه. برید تونهمه

برید فهمیدین، . 

 شد،می دورتر هرچه و گفتن ناسزا به کرد شروع باربد

شدندمی تررکیک هایشفحش . 

 و بهروز به کرد معطوف را نگاهش در، شدن کوبیده محضِ به

 :گفت

_ برو زودتر و بده رو هاتفحش هم تو . 

 نگهش آرام که لحنی با و برداشت سمتش به قدمی بهروز

گفت بود،داشته : 

_  فشار تحت رو دختره تونیممی. هومن زدم حرف سام با من

 و کرده هویت جعل. کنیممی شکایت ازش بگیم بهش. بذاریم



 موافقِ سام. کنیم شکایت ازش همین به استناد با تونیممی

 شهمی باعث بیشتر کشیشکایت و شکایت نیست؛ کردنشکایت

 خودمون برای این و بشن ریز و دقیق خودمون هایفعالیت رو که

بترسونیمش کردنش، مطرح با تونیممی اما بده . 

بهروز سمت به چرخید : 

_ نکرده؟ رو اینجاهاش فکر کنیمی فکر ترسه؟می کنیمی فکر  

کرد نگاهش مردد بهروز . 

داد ادامه : 

_ بوده؟ احمق قدراین کنیمی فکر  

بود کالفه بهروز : 

_  مدیکاب تا بذاریم دست رو دست کنیم؟ کارچی گیمی پس

قراره فردا بگیره؟ ازمون رو کرد اراده که هرچی ... 

 و کرد خم را اشتنه و ستون میز، روی را دستش دو هر چرخید؛

گفت عصبی : 

_ فردا... فردا... فردا نگید هی ...! 



رفتمی در کوره از کمکم داشت هم بهروز : 

_ که شهنمی کنیم؛ غلطی یه بذار هومن؟ بگیم چی پس ... 

_ کنممی شکاری یه . 

 کی؟_

گرفت نفسی : 

_ دونمنمی هیچی االن. دونمنمی . 

 و کرد گردعقب لحظه چند از بعد و کرد نگاهش ناامیدی با بهروز

رفت بیرون اتاق از دیگری حرف هیچ بی . 

 و بست را هایشپلک نشست، میزش پشت بهروز، رفتنِ با

نداد را موضوعی هیچ روی کردنتمرکز مجالِ سردرد . 

نبود شدنی اما داشتمی نگه خالی را شذهن باید . 

 و خانه به برگشتن شاید کرد؛نمی دوا را دردی ماندنش اینجا

کند آرام کمی را ذهنش فضای توانستمی خواب، ساعت چند . 



. ایستاد ایلحظه چند نظری کانترِ مقابل شد، خارج که اتاق از

 که چشمانی با دادن،جواب جایبه نظری و پرسید سوال چند

گفت بود، کرده ترشاندرشت معمول حد از کمی : 

_ پژوهان؟ جناب خوبه حالتون  

بود خوب داد،می امانش سردرد اگر ! 

 جاگیرشدن محضِ به و رفت و گفت را الزم هایتوصیه جواب،بی

 لیست وارد شود، خارج پارکینگ از کهآنبی ماشینش، در

یشدهسیو یشماره و شد مخاطبینش  R صلو با و گرفت را 

شنید و داد حرکت را ماشین تماس، شدنِ : 

_ شد انجام . 

پرسید و شد خارج پارکینگ از : 

 کِی؟_

شنید غلیظ یلهجه آن با را خط پشت صدای و : 

_ کردن ولش اصفهان اطراف هابچه صبح، نزدیکای . 



 و کرد قطع را تماس دیگر، یجمله دو_یکی با و گرفت نفسی

 و گرفت پیش در را خانه به رساندشمی که مسیری تریننزدیک

 به برد پناه بعدش و دوش زیر رفت مستقیماً خانه، به رسیدن با

سیگارش یجعبه و بطری . 

نداشتند را ذهنش کردنِ آرام توانِ هم نیکوتین و الکل اما . 

 

* * * * * 

 

Lamei-copy, [09.10.19 23:17] 

[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#224 

 

 

 بدخوب#

# المعیشقایق  



نهم و سی و صد فصل  

 

 

 

 

 

کرد باز را هایشپلک تلفنش زنگ صدای با . 

 خوابش قدریآن اما بودرفته خواب به چطور و کی دانستنمی

نیاورد خاطر به را انتظارش و موقعیت که بودنشده عمیق . 

 را بود اشسینه یقفسه روی که خوردنزنگ حال در گوشیِ فوراً

 بود، آرمان به متعلق که ایشدهسیو نامِ دیدنِ با و برداشت

ایستاد دنیایش . 

بود شده متوقف برایش دنیا حقیقتاً لحظه آن . 

 حاال،همین تا کذایی دیشبِ از که بود تماسی صفحه، روی تماسِ

 صدای شنیدن با اما داد جوابش چطور نفهمید. بود منتظرش

بیتابی به کرد شروع قلبش آرمان، . 



 آذین؟_

 که بود زیاد قدریبه وارده هیجانِ. ایستاد بعدش و نشست

بگوید چه دانستنمی . 

_ آذین؟ خوبه حالت  

پرسیدمی حالش از داشت آرمان و بودشده برعکس . 

کرد ردیف را هاکلمه و آمد خودش به : 

_ داری خوبه؟ حالت االن؟ کجایی آرمان؟ خوبی ... 

دادنجواب به کرد شروع هایشسوال اتمام از قبل آرمان : 

_  خودت از تو. تهران آممی حاالهمین دارم. آذین خوبه حالم من

 مردم. تو برای نگرانی از مردم. خوبم من شده؟ چی بگو. بگو

 ...من

کشید منقطعی نفس . 

 اما است آزاد برادرش صبح امروز که بودگفته پژوهان دیشب

کجا؟ انآرم صدای شنیدنِ و کجا خبر این دانستنِ  

 آذین؟_



کشید ایآسوده نفس : 

_ جانم؟ آرمان؟ جانم  

 کجایی؟_

لرزیدمی غریب بغضی از صدایش : 

_ عزیزدلم امخونه . 

_ رسممی دیگه ساعت پنج_چهار تا من . 

 ساعت پنج_چهار این برای کشنده انتظارِ کردمی تحمل چطور

 را؟

_  خوامنمی دارم؛ زیادی راه خوابگاه تا. نداره باتری اصالً گوشیم

 وقتی. ترمینال رممی مستقیم دارم. برگردم و خوابگاه برم

باش خونه رسم،می . 

رفتن؟ برای داشت هم جایی مگر  

بست را هایشپلک درد با : 

_ کوچیکه داداش منتظرم . 



باشدزده حرف آرمان با که کردنمی باور شد، قطع که تماس . 

 دیلتب واقعیت به صبح پژوهان، دیشب حرف که کردنمی باور

باشد شده . 

آمده سرش بر چه که کردنمی باور . 

 سالمتیِ و برگشتن دیروز، همین تا اشخواسته تمام که نه مگر

 دماوند، عظمتِ به غمی که بودشده مرگش چه پس بود؟ آرمان

کرد؟می سنگینی قلبش روی  

 اخیرش هایتماس لیست باریک لحظه چند که بود ناباور قدرآن

 آرمان یشماره با که زمانی مدت دیدنِ با و کردمی چک را

نداشت قراروآرام کل، در اما گرفتمی آرام دلش داشت، مکالمه . 

 ظاهرش به کمی آرمان رسیدن از قبل کرد سعی و گرفت دوش

دهد نظم . 

. شد تازه دلش درد خودش، دیدن با گرفت، قرار که آینه مقابل

 در انپژوه صدای و هایشلب تصویر روی خورد سر نگاهش

شد تداعی سرش  



ندارند سالمی جای هیچ هاتلب "  ". 

بود درآوردنش پا از حالِ در عجیب غمی . 

کردمی قراریبی غریبی جورِیک قلبش . 

 حسرتِ برای یا باشد خوشحال آرمان دیدن برای دانستنمی

بمیرد بود،کرده احاطه را وجودش که تکراریبی . 

 از اشیادگاری تنها و ودبنکرده درک را دیشب هنوزه که هنوز

 سرش از دست نداشت تصمیم که بود آوریمرگ یجمله دیشب،

شدمی تکرار آورد،می گیر مهلتی تا و بردارد  

کردی خرابش " ! ". 

گرفت آینه از چشم . 

کرد جمع را خانه این هایآینه تمام شدمی کاش . 

 دیشب فهمید؛نمی حقیقتاً اما شده چه که بفهمد شدمی کاش

 و غم فقط بود؛نیافتاده اتفاق پردازشی اما بود شنیده فقط

بودکرده رخنه وجودش در ناشناسی حسرتِ . 



. نیاوردند بودکرده سنگین را وجودش که غمی تابِ زانوهایش

 در خواستمی که ساعاتی و بکشد دراز تختش روی داد ترجیح

 یجگ عجیبی طرز به اما کند فکر را بگذراند آرمان رسیدن انتظارِ

خواستمی گریه وقتی هر از بیش دلش و بود . 

 هومن دیدنِ از قبل و دیشب تا. آمده سرش بر چه دانستنمی

 نه اما بود دیوانه. حد این تا دیگر نه اما بود ریختهبهم پژوهان،

مرز این تا دیگر ! 

بست را هایشپلک و کشید پردردی آهِ . 

 به و زدمی پاودست. ناآرام اقیانوسِ وسطِ بودافتاده گیر

شدنمی نزدیک مرگ جز چیزیهیچ . 

 راه بیرون به سماجت با اش،بسته هایپلک میان از اشکی قطره

 .گرفت

دادمی فشار را قلبش داشت کسی . 

کردی خرابش "  " 

بشم هاخائن درگیرِ نبود قرار "  " 



ندارند سالمی جای هیچ هاتلب "  " 

همیشه برای.. .آزادی "  " 

کردی خیانت "  " 

 راهِ سومی نگرفته، راه دیگرش چشمِ یگوشه از دوم یقطره

بود خیس بالشش نشده، ثانیه ده سرِ و گرفت پیش در را اولی . 

 

* * * * * 
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 بودند پر که چشمانی کرد؛ نگاه برادرش حالتِخوش چشمان به

ناباوری و سوال از . 

پرسیدنمی چیزی کاش لرزاند؛ را دلش هایشلب خوردن تکان . 

_ آذین؟ کردی کارچی  

بگیرد نشنیده را سوال کرد سعی . 

 آرمان صورت روی صدم بارِ برای و بازوها گردن، روی را نگاهش

 بار هزارمین برای و گرداند کبودی و زخم آثار ردنِک پیدا برای

 :پرسید

_ نکردن؟ که اذیتت  



شد اضافه آرمان نگاه به کالفگی : 

_ نه. آذین نه . 

داد ادامه خواهرش صورت به اشاره و دلخوری با و : 

_  هم دادن توضیح قصد انگار که تویی کردن اذیتش که اونی

 .نداری

 هاجواب و والس همین به را گذشته  ساعتِ یک تمام

بودندگذرانده . 

 آرمان، حضورِ. بگوید چه از بگوید؛ چه آرمان برای دانستنمی

بود معجزه شانخانه در حاال . 

_ رسیدی؟ خواستیمی که چیزی به  

  جراتِ هم خودش که سوالی. برادرش بود پرسیده سختی سوالِ

نداشت خودش از را پرسیدنش . 

پرسید باشد، کرده عوض را بحث کهآن برای : 

_ چطور رو تو که گینمی چرا بده؛ توضیح برام شد؟ چی ... 



 توضیح کامل و فوری اما کالفه، و نشست صحبتش وسط آرمان

 :داد

_  یه طرف از. کار برای زدن زنگ بهم. رفتم خودم پای با

 موسسه. کردن مشخص مالقات وقت شب برای و دارالترجمه

 شدهمشخص  ساعتِ مونه. بود پرتی نسبتاً جای و شهر از خارج

. نبود موقعاون تا شونکاری ساعت اصالً و بود بسته اما رفتم

 پراید یه که بگیرم ماشین خواستممی و داشتم برگشتن قصد

 یک و بود موجه ظاهرش مسافرکشه؛ کردم فکر. ایستاد پام جلو

 چند اما نشستم و گفتم آدرس. بود سوار پشت هم دیگه نفر

 اومدم تا. شهمی خارج شهر از داره که دمفهمی بعد یلحظه

 رو هوشیاریم کامالً لحظه یه تو. شد چی نفهمیدم کنم، اعتراض

 بود، ماشین از خبری نه دیگه کردم، باز که چشم و دادم دست از

اشراننده نه . 

کرد نگاه آرمان به ناراحتی با : 

_ نباید کنی؟ احتیاط نباید تو ... 

شد دادنش ادامه از مانع آرمان : 



_  شوننقشه. تویی نکرده، احتیاط که اونی. آذین نده شعار

. نکردم شک چیزی به اصالً من بود؛ عادی و شدهحساب خیلی

. ستترجمه هایموسسه برای کار دنبالشیم، ما یهمه که چیزی

 شک خودم به دیدم، بسته ساعت اون رو موسسه وقتی حتی من

. شدم متوجه اشتباه رو شدهتعیین ساعتِ شاید که کردم

 رفتن قصد اینکه محض به و بگیرم تماس فرداش خواستممی

 ساعت اون و اونجا چون و داشت نگه پام جلو ماشین یه کردم،

 هم درصد یه من. شدم سوار و کردم استقبال خودم بود، ترددکم

 و ستنقشه جریانات این تمام که سمت این به بود نرفته ذهنم

 آب کجا از قضیه این که فهمیدم تازه شنیدم، رو تو اسم که بعد

  .خورده

پرسید قاطع لحنی با و کرد نگاه خواهرش به مستقیم : 

-  آزادم که کردی کارچی آذین؟ ازت من قبالِ در خواستن چی

 کردن؟

بود سخت توضیحش . 

گفت و کرد نگاه آرمان غمگینِ چشمان به : 



_ دونمنمی . 

نیاورد تاب را برادرش چشمان سواالتِ و . 

 وادراش و کشیدش جلو به نشست؛ ساعدش روی آرمان دست

کردننگاه به کرد . 

_  بگی بهم تو که تهران بیام نشدم پا راه همهاین من

 با کردی کارچی شده؟ چی ببینم بزن حرف درست. "دونمنمی"

 بگی هم من به قراره نکنه آورده؟ سرت رو بال این کی خودت؟

زمین؟ خوردی  

 دیواری ساعت به نگاهی آرمان، التسوا به دادنجواب جایبه

 زمان رفتن  دستِ از قرارِ بی حد این تا چرا دانستنمی انداخت؛

 .است

برسد اینجا به نبود قرار . 

کند گیر دوراهی سرِ نبود قرار . 

گفت و آرمان صورت به داد را نگاهش : 

_ کردم گیر. آرمان کنم کارچی باید دونمنمی . 



کرد اعتراض آرمان : 

_ کنم کمکت بتونم که زنینمی حرف ! 

_ نگفتن؟ بهت چیزی کِی؟ کردن؟ آزادت چطور  

 بعدش و ماند ثابت صورتش روی آرمان نگاهِ ثانیه چند برای

پرسید متعجب : 

_ شده؟ چی گینمی من به درست چرا آذین؟ نداری تمرکز چرا  

 را مدارک که کیفی و هایشلباس کمد سمت به رفت و شد بلند

گفت همزمان و کشید بیرون بودداده جای آن، در : 

_ کنم کار چی دونمنمی . 

ایستاد سرش پشت و شد بلند جا از هم آرمان . 

 از و شانریخت زمین روی کشید؛ بیرون کیف داخل از را مدارک

کشید بیرون بود، بسته مدیکاب با که را قراردادی شانمیان . 

کرد نگاه برادرش صورت به و گرفتش آرمان به رو و چرخید . 
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 قرارداد آن گذراندنِ نظر از مشغولِ آرمان که را هاییثانیه تمام

کرد نگاهش زدنپلک بدون بود، . 

 از هم چشمانش متعجب حالت و رفتند باال که دید را ابروهایش

شنید آخرِ دست و نماند پنهان دشدی : 

_ خواستیمی که چیزیه همون این ! 

شنید باراین و داد ادامه کردنش نگاه به حرفی هیچ بدونِ : 

_  و اینطوره اگر. کردن تهدیدت کردم فکر. رفتی لو کردم فکر

 و حال چرا من؟ سراغ اومدن چرا پس رسیدی، اتخواسته به تو

اینه؟ خودت روزِ  



 وصف آرمان برای هاکلمه قالب در را دیشب تفاقاتا شدمی مگر

 کند؟

 ینتیجه یک عجیبش اتفاقات و دیشب از بتواند شدمی مگر

بگیرد؟ مشخص  

 آرمان که شدنمی باورش هم هنوز. کرد نگاه آرمان چشمان به

 هایجمله که شدنمی باورش هم هنوز. ایستاده مقابلش اینجا

کنندهگیج قعیتِوا یک شده؛ تبدیل واقعیت به دیشب . 

 ذهنش از که چیزی تنها اما دارد نگه آرام را ذهنش داشت نیاز

 طرز به اخیر، روزِ چند این در که بود آرامشی همین بود، دور

بود شده دسترس غیرقابل عجیبی . 

 نشست،می تخت روی که همزمان و برداشت عقب به قدمی چند

 :گفت

_ آرمان امخسته . 

 چشمانش حس ترینپررنگ نگرانی،. کرد نگاهش خیره آرمان

زد صدایش نام به وقتی بود : 



 آذین؟_

 که حاال بود،شده راحت آرمان برای نگرانی از ذهنش که حاال

 برادرش سالمت بابت خیالش و داشت کنارش جاهمین را آرمان

 احساسی به تا بودکرده پیدا مجال ذهنش حاال بود، راحت

 حاال داد؛نمی را پرداختنش تِفرص نگرانی آن، از قبل که بپردازد

 ایدلتنگی از بودشده پر. ناشناخته حسرتی از بودشده پر قلبش

وصف غیرقابل . 

 مضطرب و گرفت دستانش میان را سرش. نداد را آرمان جواب

ساعت به شد خیره . 

 لحنی با و نشست زمین روی مقابلش و آمد نزدیک آرمان

گفت دوستانه : 

-  مدام چرا ای؟آشفته قدراین اچر زنی؟نمی حرف چرا پس

ساعته؟ به نگاهت   

داد ادامه و گرفت را دستانش : 



-  حاال نکن نگاه. تو دست از من شممی دیوانه دارم. آذین نگرانم

 روز دو این من کنم،می جوابتسوال دارم و نشستم روت به رو

نگرانی از مردم مردم؛ .  

خوردند تکان هایشلب و بست را هایشپلک : 

-  شد؛ تموم. نداره وجود نگرانی برای چیزی دیگه. نباش راننگ

شد تموم چیز همه .  

کرد حس صورتش روی را آرمان یکالفه بازدم :  

-  رسمش و راه این که بخدا. آذین کنی تمومش واقعاً کاش

 تو جای من. هاماجرا این از بیرون بکشی رو پات کاش. نیست

شدم خسته .  

 هاثانیه شد؛ خیره هایشعقربه و عتسا به دوباره و کرد باز پلک

رفتندمی دست از داشتند . 

 روی آرمان که قراردادی به دادش و گرفت ساعت از را نگاهش

بود کرده رهایش زمین .  

گذاشتمی پایش مقابل راهی که کسی شد؛می پیدا کسی کاش .  



زد لب : 

-  چیز همه شیم،می پا وقتی و بخوابیم. آرمان بخوابیم کاش

 بابا شیم،می پا وقتی و بخوابیم بخوابیم، کاش. باشه هشد درست

 دنیا ببینیم و پاشیم و بخوابیم. قشنگ روزهامون و باشه سالم

 کار ترینآسون شده کردن آرزو و رفته ترس ببینیم شده؛ عوض

کاش. دنیا ... 

 باالخره و شد فشرده بازوهایش مابین و کشیده آرمان آغوش در

بکشد نفس توانست .  

 هاثانیه اگر فقط بود، خوب چیز همه برادرش، امن وشآغ در

داشتندمی بر حرکت از دست .  

** 
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داد گوش نظری به و کرد خفه زیرسیگاری در را سیگارش فیلتر : 

_  امروز ۳ ساعت برای مدیکاب، شرکت از گرفتند تماس

شدند جلسه تشکیل خواستار . 

 و خوابیبی. کشید عقب را اشتنه همزمان و داد تکان سری

بودند درآوردنش پا از حالِ در اخیر سردردهای . 



 رومیزی ساعت به نگاهی اش،شدهنزدیک بهم هایپلک بین از

 ساعت تا که دریافت ساده، حساب یک با و بود صبح دهِ ت؛انداخ

 و نداشت هم تفاوتی گرچه ندارد؛ زمان بیشتر ساعتی پنج سه،

 هیچ مغزش وقتی تا شد،می هم ساعت پنجاه ساعتش، پنج اگر

 از کاری توانستنمی نداشت، آمدهپیش مشکل حل برای ایایده

ببرد پیش . 

 که بود نامعلومی ینقطه شایتما حالِ در و کرد مرخص را نظری

 زد صدا را نظری مجدداً و آمد یادش چیزی در، شدن باز صدای با

پرسید و : 

_ هستن؟ شرکت جابر آقای  

داد را جوابش فوراً نظری : 

_ رسیدند که شهمی ایدقیقه چند. بله . 

گفت و کرد صاف را اشتنه : 

_ من اتاق بیان بگین . 



 شنید را گفت که ی"شمچ" و کرد نگاه نظری دادن تکان سر به

 میز، روی ساعت سمت به خوردمی سر نگاهش کهدرحالی و

 ابداً که بود باربدی شد، داخل در از که کسی اما ماند سام منتظر

نداشت را اشحوصله . 

 کاش. بست را هایشپلک و صندلی گاهتکیه به زد تکیه

 جز نداشت ایچاره اما ببندد؛ هم را هایشگوش توانستمی

باربد صدای نشنید : 

_ آنمی ۳ ساعت امروز . 

زد لب سختی به : 

_ دونممی . 

 و بود شده دور گذشته روزِ چند عصبیِ حالت آن از باربد لحن

بود مستاصل بیشتر : 

_ بزنی حرف کاش هومن؟ کنیم غلطی چه خوایممی . 



 زمانی آذینِ تصویر. فشرد هم روی بیشتر و بیشتر را هایشپلک

 هایکبودی و خوردهچاک هایلب آن با بود هایشپلک پشت

 .صورتش

_  نگفتی هم ما به کنی؛ کاری که قراره بگو فقط همیشه مثل

که بگو فقط تو. نداره اشکالی چیه، اتبرنامه ... 

 دیگر که صورتی ندیدن برای باربد، دیدن برای نه کرد؛ باز پلک

نداشت دیدنش به تمایلی . 

 خم و گرفت قرار میزش مقابل که قدریآن آمد؛ نزدیک باربد

. بود پیدا هم هایشچشم در استیصال حاال. سمتش به شد

دهد برادرش هاینگرانی تحویلِ که نداشت ایکلمه . 

 با و شد اضافه شانجمع به سام که بود کردنش نگاه حالِ در

پرسید شدنش، نزدک : 

_ داشتی؟ کارم هومن؟ جانم  

دادش سام به و گرفت باربد صورت از را نگاهش : 

_ نبشی ! 



 میزش روی باربد یسایه هنوز اما نشست و آمد ترنزدیک سام

 .بود

گفت و باربد به کردننگاه برای کرد بلند را سرش : 

_ بشین هم تو . 

 نشست و رفت بود؛ پیدا باربد رفتارهای تکِ به تک از کالفگی

 روی گرفتنضرب به کرد شروع پایش با و سام رویروبه جایی

 .زمین

 را سام آخر دستِ و کرد جاجابه باربد و سام بین را نگاهش

داد قرار مخاطب : 

_  که شهرهایی امتیازِ واگذاریِ برای بخریم زمان تونیممی چقدر

 خواستن؟

لحنش به بود برگشته مجدداً عصبانیت کرد؛ مداخله باربد : 

_ کنیم؟ واگذار قراره مگه  

 و شد باربد دادن ادامه از مانع کلماتش با بعد و دست حرکت با

شنید و دوخت سام به را اشسوالی نگاه بعدش : 



_  که کنن مداخله کار این تو خودشون بخوان اگر داره؛ بستگی

 رو فکرش که چیزی از زودتر خیلی کنن،می رو کار این احتماالً

کنن منتقل رو امتیاز توننمی کنی، . 

زدمی حرف ترراحت تا نبود اتاق در باربد کاش : 

_ نمایندگیِ برای  Vitmed چطور؟ 

اتاق در زدنقدم به کرد شروع و شد بلند جایش از باربد . 

 توضیح وقتی بود باربد عصبیِ و بلند هایقدم روی نگاهش سام

 :داد

_  و ایحرفه ما حساب طرف که اینجاست مشکل هومن، ببین

 امروز صددرصد و کرده صبر خوب هم حاالشهمین تا. کاربلده

. بلده رو کارش صفایی. بره بیرون خالی دست که اینجا آدنمی

 شدن انجام برای خوادمی ضمانت ازت امروز که حتماً

 امان به کنهنمی رها رو شونشدن انجام و مدیکاب هایخواسته

 بخوای حرف با کهاین فکرِ. گیرهمی ازت معتبر ضمانت یه. خدا

کن بیرون سرت از رو کنی سرش به دست . 
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داد ادامه سام و فرستاد بیرون را نفسش : 

_  کسی دست اگر دستشونه، که مدرکی. هومن نداریم ایچاره

ستمعرکه پسِ کالهمون نباید، که بیافته . 

آمد حرف به باربد : 

_  وضعیتمون االن کنیمی فکر چرا کجاست؟ کالهمون مگه االن

 خوبه؟

 واقع در و بود گذشته ده از دقیقه بیست. کرد نگاه ساعت به

بود مانده باقی زمان دیگر یدقیقه چهل و ساعت چهار فقط . 



برگرداند را ساعت وقتی بود غیرارادی حرکتش . 

کردمی توجیه را باربد داشت سام : 

_  بشه، علنی مدرک این اگر. باربد نباش خیالخوش

 نفر صد موقعاون. نیست دوتا و یکی دیگه وقتاون مونبختیبد

. شنمی رو هامونخالف ریزِ به ریز. مونفعالیت رو شنمی دقیق

نترسیم چیزی از که نیست پاک مونحساب که ما . 

گفت و آورد پایین را صدایش باربد : 

_ کنیممی حلش پول با. دیممی رشوه . 

_ آخه؟ نفر چند به  

 رو و برداشت گرفت، دستانش میان را سرش هک باربدی از چشم

پرسید سام به : 

_ خرید؟ زمان هفته دو تا شهمی  

شد جلب باربد توجه : 

_ هفته؟ دو تو کنی کارچی خوایمی  



 دیگر باربد ندهد، توضیح اگر کردمی حس چراکه داد؛ توضیح

آوردنمی طاقت : 

_  کنیم ثابت رو چیزهایی یه تونیممی. نیست خطابی مدیکاب

داریم الزم زمان اما . 

آمد سمتش به باربد : 

_  فقط تو اما. دیممی انجامش ما هومن؛ کنیم کارچی بگو فقط تو

کنی کارچی خوایمی که دونینمی هم خودت تو. بگو ! 

بود باربد با حق هم کامالً. بود باربد با حق مورد یک این در . 

 امس که کشیدمی درهم خطوط میز روی سرانگشتانش با داشت

گفت و آمد حرف به : 

_  همین مونبرنده برگ تنها گم؛می هم هنوز گفتم؛ قبالً

 حداقل. کنیم کارایی یه ازش استفاده با تونیممی. ستدختره

کنیم پیدا اساسی راه یه تا بخریم زمان خودت قول به تونیممی . 

گفت و گرفت ندید را باربد منتظر نگاه : 

_ شهنمی . 



یدندپرس همزمان سام و باربد : 

 چرا؟_

داد شده برعکس ساعتِ و میز به را نگاهش . 

 وقتی دهد توضیح نفر دو این برای را علتش چگونه دانستنمی

بود بدهکار توضیح یک هم خودش به ! 

_ نیست ایران . 

 چشم جفت دو تحویلِ و درآورد کجا از را جمله این نفهمید

داد مقابلش منتظرِ . 

- ودب جاهمین که پریروز تا پس؟ کجاست . 

 هم سام سوال دقیقاً که رسیدمی نظر به اما بود گفته باربد را این

 .باشد

 که بود رسیده جایی به که خودش از. کردمی تعجب خودش از

گفتمی دروغ اشزندگی هایآدم اعتمادترین قابل به داشت : 

_ ستترکیه . 

_ فهمیدی؟ کجا از تو چرا؟ اونجا  



بودند راست هایشحرف هم شاید . 

 و داده ترجیح قرار به را فرار برادرش، آزادی از بعد ذینآ شاید

بود بسته را فلنگ . 

 خودش با شب آن از بعد که بود قراری این. نکند فکر کرد سعی

بود؟ شدنی مگر اما بودش گذاشته  

بگیرد؟ نادیده را داشت که حسی توانستمی مگر  

 بود، کرده پیدا دسترسی قلبش به که تنفری و عشق ادغامِ مگر

گذاشت؟می راحتش  

کرد نگاه بود پرسیده را سوال که سام به . 

 دیگر اما نداشت کاری برایش دخترک کردنِ پیگیری

گفت سام به جواب در و بگیرد را اشپِی خواستنمی : 

_  تهدیدش اگر که مدارکی. داشت ازمون ایدیگه مدارک

 که شدمی اینی از ترخراب کار و کردمی شونعلنی کردیم،می

تهس . 

شد دقیق سام و شدند باز ناسزاگویی به باربد هایلب : 



_ مگه؟ داشت مدرکی چه  

نباشد سام بینیِذره نگاه زیر تا شد بلند جایش از . 

پنجره سمت به رفت . 

 به اطمینان و بود خودش کردن لعنت داشت، تمایل که کاری

گفت وقتی نداشت حرفش بودن دروغ و راست : 

_  رو کردیم واردشون چینی یبلِلِ با که هاییقطعه جریانِ

داشت رو اصلی قرارداد کپیِ. دونستمی . 

 سکوت سام گذاشت؛ زانوهایش روی دست و شد خم تنه از باربد

 هایعقربه جایگاه زدنِ حدس پیِ رفت خودش ذهن و کرد

 .ساعت

 

* * * * * 
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 در و کرده باز و بسته پلک فقط بود؛ نخوابیده را شب تمام

بود غلتیده جایش . 

 بخشرضایت که آرامشی اما بود آرام دیشب، و دیروز برخالف

 دست از عزیز مثلِ نداشت؛ هیاهو سرش در دیگر فقط نبود،

 قراریبی اول هایلحظه قوتِ به دیگر روز، چند از بعد که ایادهد



 حسرت و عذاب جنس از آرامشش اما بود شده آرام و کردنمی

 .بود

 کرد باز داشتن،نگه بسته طوالنی مدتِ یک از بعد را هایشپلک

زد صدا را آرمان کرد،می نگاه اتاقش سقف به کهدرحالی و . 

 به هم را آرمان ذهن روزها این انستدمی است؛ بیدار دانستمی

 ذهنی درگیریِ با توانستمی کسیچه و کرده درگیر شدت

بخوابد؟ آسوده  

_ آذین؟ جانم  

 به دقت به کهدرحالی و کرد پیدا را چشمانش سمتش؛ به چرخید

پرسید کرد،می نگاه برادرش هایچشم : 

_ آرمان؟ داشتی دوست رو کسی حاال تا  

نشد ایجاد بلشمقا چشمان در تغییری : 

_ چیه؟ منظورت  

گفت واضح را منظورش : 

_ داشتی؟ دوست رو دختری حاال تا  



شنید تاخیر با را جوابش : 

 !نه_

کرد جاجابه دیگر چشم به چشم یک از را نگاهش : 

_ ؟ "نه" بگی تا دادی طول چرا  

گرفت را نگاهش آرمان : 

_  یا داشتم دوست رو دختری من که اینه موندغدغه تنها االن

ه؟ن  

پرسید باراین و کرد نگاه سقف به دوباره و چرخید : 

_ نه؟ چرا  

 اما بود تاخیر با زیادی که بود درست گرفت، آرمان از که جوابی

عجیب خیلی بود؛ عجیب : 

_ نیستن تو به شبیه دخترا چون . 

 از کمی و کرد بدنش ستون را دستش سمتش؛ برگشت دوباره

 خودش آرمان پرسد،ب چیزی کهآن از قبل و گرفت فاصله زمین

داد توضیح : 



_  تو مثل دارم انتظار همه از. برده باال رو من توقع تو، شناختنِ

 .باشن

گفت وقتی بود مردد لحنش : 

_ گرفتیمی ایراد من کارای تمام از همیشه که تو ! 

_ کردم تحسینت دلم تو ولی . 

شنید و کرد نگاهش سوالی : 

_  چون بود؛ گرانین سرِ از فقط شم مانعت خواستم هربار اگه من

 کسی برای اما کنیمی خطر چقدر دیدممی و بودم ماجرا بطنِ تو

 شاید من. جذابی و متفاوت تو کنه، نگاهت دور از بخواد که

 تحسینت همیشه اما آذین، کردم مخالفت باهات جاها خیلی

 حتی هم حاال. دادی انجام رو خواست دلت که کاری که کردم

. توئه برای دارم نگرانی هرچی نیستم؛ خودم نگران درصد یک

 از بیشتر من وگرنه نگرانیمه بخاطر فقط کن تمومش گممی اگر

ببینم شده برآورده رو تو آرزوهای دارم دوست کسی هر . 

 همزمان و کشید دراز دوباره برداشت؛ ساعدش روی از را وزنش

پرسید هایشپلک بستن با : 



_  بیافته آدم وهایآرز برای تونهمی که اتفاقی بدترین دونیمی

؟ چیه  

داد ادامه و نماند جواب منتظر : 

_  که شن برآورده وقتی که اینه آرزوها، نشدنِ برآورده از بدتر

 رو تو واقعیت به شونشدنتبدیل نیستی مطمئن دیگه تو

 شن،نمی برآورده که آرزوهایی از بدتر. نه یا کنهمی خوشحال

 آرزوم به من االن. شنمی برآورده بدموقع که هستن آرزوهایی

  که چیزیه همون دقیقاً این نیستم مطمئن اما رسیدم؛

نه یا خواستممی . 

_ گی؟می داری چی  

 لحظه آن که احساسی خواستمی فقط دانست؛نمی هم خودش

 کرد،می انتخاب بیانش برای که کلماتی اما کند توصیف را داشت

بودند شکسته وپادست . 

گفت و کشید عمیقی نفس : 

 دیگه. دارم رو تو. دارم رو خواستممی که قراردادی ونا من _

 هم ایدیگه مدارک دستم پشتِ حتی. کنهنمی تهدیدم چیزی



 چیزی این نیستم مطمئن اما کنم استفاده ازشون بتونم که دارم

 نیستم خوشحال. خواستممی که چیزیه همون رسیدم، بهش که

شمنمی حالخوش بابتش ایدیگه وقتِ هیچ دونممی و آرمان . 

 میان و کرد باز پلک. کرد پرت را حواسش آرمان خوردن تکان

 بود نشسته که دید را آرمان اش،پنجره بی اتاقِ روشنِ و تاریک

گفت که شنید و زمین روی : 

_ بده انجام رو کنهمی خوشحالت که کاری . 

کشید آه : 

_  خوشحالم چی دونمنمی که جاهمین. جاستهمین بدبختیش

 هست قرار اصالً بعدش به این از دونمنمی که جامینه. کنهمی

نه یا باشم خوشحال . 

بود کالفه آرمان لحن : 

_  آرزوهات به وقتی چه. آذین ترسونیمی رو من همیشه تو

 کارهات. عجیبی همیشه. رسیدی که وقتی چه و بودی نرسیده

 سرته تو چی دونمنمی و برادرتم کهاین از. بینیهپیش غیرقابل

امکالفه . 



است سرش در چه دانستنمی دیگر هم خودش . 

 برای رسیدمی نظر به گذشته شب که کسی نگران بود؛ نگران

است کرده رهایش همیشه . 
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 راهی دانستمی. شانغسرا رودمی فردا مدیکاب دانستمی

 و دانستمی. شدهخواسته امتیازهای واگذاریِ جز ندارند

کند چه دانستنمی ! 



 شده تربزرگ دلتنگی جای قلبش، از بود رفته تنفر که که حاال

 !بود

آزاردهنده و غریبعجیب دلتنگیِ یک بود؛ تنگ دلش . 

 بود؛ کرده پیدا قلبش به راه که مردی تنها برای بود تنگ دلش

 تکان سر آن برای خودش، به مختص لحن آن برای دلش

 آن برای فکش، روی انگشتانش فشار برای تفاوتش،بی هایدادن

 آن برای حتی و بود خورده رقم هتل در که تکراریبی یهالحظه

بود تنگ اشچانه روی اِسکار . 

 هنوز و بود صبح یازده. ساعت سمت به شد کشیده نگاهش

آینده رایب بود نگرفته تصمیم . 

بود شده دیر هم حاالهمین شاید و نداشت زیادی وقت . 

گفت لحظه همان آرمان و کرد نگاه آرمان صورت به : 

_ آذین هست دردیت یه تو . 

بود اشدردی بد نبود؛ اشدردی یک ! 



 دردِ بود، گرفته شکل اشتباه زمان و مکان در که حسی تحمل

داشت بدی ! 

گفت کارهیک و شد بلند جایش از : 

_ آرمان برم جایی باید من . 

نشست هوشیار آرمان : 

 کجا؟_

کردنمی ادا مطمئن را کلمات : 

_ بدم انجامش باید که دارم تمومنیمه کار یه . 

شد بلند جایش از آرمان : 

_ آممی همراهت هم من . 

 رها زمین روی حاال، تا گذشته شب از که مدارکی سراغ رفت

 که آرمان و اشتبرد را خواستمی که مدارکی بودند؛ شده

گفت فوراً بگوید، چیزی کهآن از قبل گرفت، قرار مقابلش : 

_  هیچ دیگه بعدش و گردمبرمی زود. نباش نگران. برم تنها باید

ندارم کاری . 



_ آممی باهات . 

 و کشید بیرون هایشلباس رگال میان از را مانتوهایش از یکی

 :گفت

_ کنم حلش باید خودم. شهنمی . 

بود فهکال آرمان صورت . 

 اشسینه روی که دستی فشار با را اشکالفه صورت و آرمان

کند عوض سلبا تا کرد هدایت اتاق از بیرون به بود گذاشته . 

ترساندشمی گذشتن، این و رفتمی جلو داشت زمان . 

کرد تعویض آمدمی در پشتِ از که صدایی با را لباس : 

_ بیام باهات باید من . 

 که تصمیمی برای هنوز. کند فکر هاییتن که داشت نیاز. شدنمی

داشت بیشتری وقت کاش. نبود مطمئن بود گرفته . 

 روروبه کردمی نگاهش سماجت با که آرمانی با و کرد باز را در

گفت بشنود، چیزی کهآن از قبل و شد : 



_  اگر و مدیکاب شرکت برم خواممی. نباش نگرانم. برم تنها باید

. خونه آممی بعدش. دسترسه در گوشیم. بزنم حرف برنا با شد

باز زنیممی حرف و آممی . 

بود آرمان صورت هایحس ترینپررنگ نگرانی، و دلخوری : 

_  جریانِ در رو من که وقتی تا نه. زنمنمی حرف باهات دیگه

ذارینمی چیزیهیچ . 

 آرمان دلِ از توانستمی بعداً. کرد نگاه اشگوشی ساعت به

 .دربیاورد

گفت و گذشت رد چهارچوب از : 

_ آممی زود . 

شد خارج خانه از دیگری حرف هیچ بی و . 

 دلش. کند سنگینسبک را تصمیمش خواستمی دلش

 اصلِ فهمیدنِ اما خواهدمی چه واقعاً بفهمد خواستمی

بود دنیا کار تریننشدنی ها،لحظه آن در اشخواسته . 



 شپی در را مسیری ناخواسته و خواسته نشست، که فرمان پشت

 جدیدی  آذینِ.مدیکاب تشکیالت به رساندشمی که گرفت

 خواستمی که آذینی بود؛ گرفته دست به را ذهنش کنترلِ

 که آذینی کند؛ درست را بود کرده خراب که آنچه شده هرطور

نداشت "کردی خرابش" یباره هزار شنیدنِ به تمایلی دیگر . 

. ردک نگاه کیفش به و چرخید شد، متوقف که ترافیک پشت

 قدیم آذینِ به اگر. بود آن داخل اشبرنده برگِ تنها که کیفی

 برشان باید؛ که کردمی مدارک آن با را کاری همان بود،

 پشت و رفتمی. آرزوهایش و زندگی پیِ رفتمی و داشتمی

 داشت لحظه هر که جدیدی آذینِ اما. کردنمی نگاه هم را سرش

 هایخواسته کرد،یم نماییقدرت وجودش در قبل از بیشتر

داشت دیگری . 

 پایان،" گفتمی حسی شود؛می چه قصه این آخرِ دانستنمی

بود نخواهد خوش ". 

 که کاری از نیافتاده، و افتاده اتفاقاتِ تمام وجودِ با نبود؛ پشیمان

نبود خوبی حالِ هم حالش اما نبود پشیمان بود کرده . 



 سراغ برود و شود جدیدش حسِ خیالِبی اگر حتی دانستمی

کندنمی پیدا را خوب حالِ هم باز بودند، منتظرش که آرزوهایی . 

 توانستمی شاید وقت،آن و کردمی ادا را دلش به دِینش باید

کند کاری حالش برای . 

 

* * * * * 
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بود گذشته سه از دقیقه یک کرد؛ نگاه ساعتش به . 

 را سرش سام و بود گرفته ضرب میز روی اشاره انگشت با باربد

اشگوشی داخل بود برده . 

 منتظرِ صرفاً نه اما بود منتظر. بود جدید و عجیب حالش و حس

مدیکاب اعضای آمدنِ . 

گفت و داد قرار مخاطب را سام د،بارب : 

_ کرد؟ نقض رو مدارکشون رقمه هیچ شهنمی  

 و کردنخاموش با و کرد بلند گوشی روی از را سرش سام

گفت جیب، در سُراندنش : 

_ وسطه گمرک پای. نه . 



زدمی را آخرش زورهای داشت باربد : 

_ کنیم؟ کاری یه ضیائی طریقِ از شهنمی  

 میلِ. بود گذشته سه از دقیقه سه انداخت؛ ساعتش به نگاهی

داشت سیگار کشیدنِ به عجیبی . 

 گرفتنِ ضرب سرعتِ اما نشد داد، باربد به سام که جوابی متوجهِ

شد بیشتر میز روی باربد انگشتان . 

 برد؛ باال کراواتش یگره تا را انگشتانش و کشید عمیقی نفس

پرسید و کرد نگاه باربد به بعدش و سام به و کرد آزادش کمی : 

_ کجاست؟ بهروز  

داد را جوابش باربد : 

_ برگشت ظهری و مالیات اداره بود رفته صبح . 

گذشت؟نمی زمان چرا  

 یعقربه دیدنِ با و داد اشمچی ساعت به تاخیر با را نگاهش

شد کالفه بود، نرسیده 5 به هنوز که شماردقیقه . 

پرسید و آمد حرف به سام : 



_ کنی؟می اهنگ ساعتت به قدراین چی برای  

داد جواب و کرد دستیپیش باربد : 

_ رفتن...  به برای داره عجله . 

 هادندان ردیف میان و کشید دهان داخل به را زیرینش لب

 .فشردش

 به و ایستاد بنوشدش، کهآنبی و ریخت خودش برای آب لیوانی

 وآمدرفت حالِ در هاماشین. کرد نگاه داشت خیابان از که نمایی

 تمام مثل ماه، آبان ظهرِ یدقیقه 3:05 ساعتِ در دگیزن و بودند

 فکری هایجریان سرش، در اما داشت جریان دیگر ظهرهای

 موضوع یک حوشوحول فقط ذهنش. بودند شده متوقف

 روی حساسیتش که دانستمی و دانستنمی و! زمان چرخید؛می

گیردمی نشات کجا از هادقیقه . 

 سام و باربد که میزی به ادشد و گرفت خیابان از را نگاهش

 دوخته صورتش به مستقیماً باربد نگاه. بودند نشسته پشتش

کرد نگاه اتاق کف به و گرفت باربد صورت از چشم. بود شده . 



 گذشتنِ برای بود مشتاق هم که بود عمرش تمام در باراولین این

 روی اشسکه. شانرفتن جلو برای داشت اضطراب هم و زمان

 هایشسطح از یکی روی بود ممکن آن هر و بود شده متوقف لبه

کند مشخص را باختش و برد و بیاید فرود . 

 برای این و دیگری؛ چیز قلبش و گفتمی چیزی یک عقلش

گفتمی چیزی داشت قلبش که بود باراولین . 

 صبحت صدای و کندمی جان داشت که ایعقربه به دوخت چشم

شنید را سام و باربد کردن . 

 و سیگارش یجعبه سراغ رفت و کند مقاومت تنتوانس

 ترآرام را سیگار این کرد سعی. کرد شروع را اشدرمانینیکوتین

کند دود وقتی هر از . 

گفت و شد بلند میز پشت از باربد : 

_ هابودن اینجا ساعت راسِ همیشه . 

 سام. باربد بلندِ هایقدم به بعد و کرد نگاه سیگارش خاکستر به

گذشتندنمی که خدابه ها،دقیقه و بود سرگرم تاپشپل با باراین . 



 کند، نگاه ساعتش به کهآنبی رسید، انتها به که سیگارش

 کشید سر نفس یک را آب یشده پر لیوان و میز پشت برگشت

 نظری دیدن انتظار. ایستاد هوشیار و شد شوکه در، شدنِ باز با و

بود بهروز دیدش، که کسی اما داشت را . 

پرسید بهروز و گرفت نفسی : 

_ چرا؟ نیومدن ! 

 نرفته جلو قدریآن هنوز هادقیقه اما بود ایامیدوارکننده سوالِ

 به و ایستاد ساکت پس بگوید؛ چیزی اطمینان با که بودند

در به دوخت را نگاهش و کرد گوش باربد ناسزاهای . 

جنگیدمی ساعت کردنِ چک به میل با داشت خاصی وسواسِ با . 

کرد دود دیگری سیگار و گرفت فاصله میز از . 

بود ایستاده اتاق در هنوز بهروز . 

 سام، یجمله با و کرد تمام هم را سوم سیگار پنجره؛ سراغ رفت

چرخید سمتش به : 

_ تماس یه نظری بگید کاش. گذشته سه از دقیقه پنج و بیست ... 



شد پیشنهادش از مانع و کرد قطع را صحبتش : 

_ کنیممی صبر فعالً . 

 درِ کنارِ جایی حرفبی بهروز بود؛ وقتی هر از ترکالفه اربدب

کردمی نگاهش سوالی داشت سام و بود ایستاده ورودی . 

 یدقیقه چند که ایعقربه به و گرفت چشمانش مقابل را ساعتش

کرد نگاه دقیقه، سی جایگاهِ تا داشت دیگر . 

 که آنی جز باشد توانستمی چه اشمعنی این و بودند نیامده

گفت؟می قلبش  

* * * * * 
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داد برنا به را نگاهش : 

_  همون آخرم حرف اما اومدهپیش شرایطِ برای متاسفم من

گفتم که چیزیه . 

_ دخترجون؟ خورهمی ما دردِ چه به تو   تاسفِ  

 چند برای فقط و کردمی صحبت ریزیک لحظه آن تا که فرید

کرد مداخله و آمد حرف به مجدداً بود، مانده ساکت لحظه : 



_  این. ترسوندنش و کردن تهدیدش برادرش با زدن، کتکش

 و نجاای بیاد که کردن ناچارش نیست؛ خودش هایحرف ها،حرف

بگه رو هااین  . 

داد توضیح بردارد، برنا صورت روی از را نگاهش کهآنبی : 

_ شخصیه کامالً دلیلم. نیست وسط معامله و تهدید پای . 

شد بلند میزش پشتِ از برنا : 

_  شدنت پشیمون گرچه شدی؟ پشیمون که بازیهخاله مگه

می پشیمونی، خیلی اگر کنه؛نمی ایجاد قضیه این تو تغییری

 دیگههم با کاری ما بعد، به اینجا از ولی کنی لغو رو قرارداد تونی

 حاالشهمین برسن؛ جلسه به و برن باید هابچه هم االن. نداریم

داشتیم تاخیر زیادی هم . 

داد ادامه فرید به رو و گفت : 

_  یک به کنه موکول رو جلسه و بگیره تماس بگو خانیقاسم به

 ...ساعتِ

کرد اعالم را مخالفتش صحبتش وسط : 



 !نه_

رفت در کوره از فرید : 

_  ناله و امخونه اومدی هم وقتی. گیریمی رو ما وقت داری فقط

 مشکالتت که گفتم کالم یک گیره، برادرت پای که کردی زاری و

 عالیجناب شخصیِ دالیل خاطربه بیایم حاال. نداره ما به ربطی

 جون بتشبا داریم پیش سال یک از که بشیم کاری خیالبی

کنیم؟می ! 

 است کنده جانی چه دقیقاً که بپرسد فرید از توانستمی کاش

بود برنا نبود؛ فرید لحظه آن حسابش طرف اما . 

 :گفت

_  قضیه که گممی باشه الزم هرکسی به. دممی لو رو چیزهمه

 این وارد هدفی چه با و کردم کارچی و بودم کی گممی. بوده چی

کردم جاسوسی کی برای گممی. شدم ماجرا . 

گفت عصبی فرید و کرد نگاهش سکوت در برنا : 



_  از رو پات که حاالهمین. بکن خوادمی دلت که غلطی هر برو

 خودِ پای. کردی غلطی چه که بکش جار بیرون، گذاشتی شرکت

گیره بدبختت . 

داد قرار مخاطب را برنا مجدداً : 

_  هاییهزینه امتم کنم؛می لغو رو داشتیم هم با که قراردادی من

هم شما. هم رو کردم دریافت کار این بابت که ... 

گرفت قرار دیدش میدان در فرید : 

_ . کنیمی لغو رو قرارداد که کنیمی لطف. عالی هم خیلی

 قرارداد اون نیست الزم کنیمی فکر اگر اصالً؛ نکش هم خجالت

نداره ایرادی ما نظر از کنی، کنسل رو . 

کرد اضافه فرید و گرفت یدهناد را تمسخرآمیزش لحن : 

_ رو؟ ما کردی فرض چی  

بگذارد تنهایشان فرید شدمی کاش . 

پرسید برنا و کرد نگاهش حرفبی : 

_ دی؟می لو که چی یعنی  



داد توضیح : 

_  که جریانی این خواممی فقط برسه؛ اونجا به کار خوامنمی من

بشه متوقف افتاده راه . 

_ نشه؟ متوقف اگر و ! 

بکشد پس پا که اینجا بود نیامده اما بود شتناکوح برنا یچهره . 

گفت و کرد باز و بست را هایشپلک : 

_ پژوهان هومن به دممی رو بستم شما با که قراردادی ! 

شد برزخی فرید : 

_ کنیمی غلط تو ! 

داد ادامه و نداد اهمیتی : 

_  رو من مدارک هم. کنه کارچی اون با که دونهمی خودش بعد،

 دونهمی هم کردم؛ هویت جعل که کنه ثابت هتونمی هم داره؛

 تونهمی دممی بهش که قراردادی با هم و کرد جاسوسی کی برای

افتهمی شرکت برای بدی اتفاق کنه، که هم اثباتش. کنه اثباتش . 

_ کیه؟ هلوفدونی افتهمی که کسی اولین که کردی فکر این به  



گفت اما بود نکرده فکر : 

_ کردم فکر . 

داد نتکا سر برنا : 

_ زنیمی مفت حرفِ من برای داری اینجا که نکردی نکردی؛ . 

گفت قاطعانه : 

_  بدم رو مدرک اون من اگر که اینه مهم. نیست مهم من شرایط

 وزیرِ شما. پایین شیممی کشیده هم با مونهمه ها،پژوهان دست

 اون داشتن با توننمی هم هااون و گرفتین هدف رو هااون

 وزیرِ اینکه جای به اینه من نظر. بدن انجام رو کار همین مدرک،

 شما ضربه یه اگر. بدین ادامه وزیر با هردوتون بزنین، رو همدیگه

 و شینمی ضعیف اندازه یه به هردوتون ها؛اون ضربه یه و بزنید

 دشمن کلی کردن پیدا شه،می عایدتون که چیزی وسط این

کنن استفاده طرف دو هر ضعف از خوانمی که جدیده .  

- آذین؟ اومده سرت بالیی چه  



 که فریدی به دادش و گرفت برنا وحشتناک صورت از را نگاهش

کرد اضافه فرید و بود پرسیده را سوال : 

-  زدن، آتیش و آب به همه این از بعد که شده چت شده؟ چت

چیز؟ همه  از  گذریمی داری   

 و بود زده را هایشحرف. نکند پردازش را سواالتش کرد سعی

 بفهمد اینکه از قبل رفت،می باید. دیدنمی جایز را ماندن بیشتر

کرده چه ! 

* 
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 اعضای آمدن منتظرِ که ایسه ساعت از ساعت هفت و بیست

 شده کنسل علتی هیچ بی که قراری بود؛ گذشته بود، مدیکاب

 شرکت جانب از تماسی که بود نداده اجازه هم خودش و بود

 بود، درست زدمی که حدسی اگر. شود پرسیده علت و گرفته

 منتظرش اصالً که کردمی برداشت مدیکاب که بود بهتر

اندنبوده . 

 کردنمی چک را هاعقربه دیگر ساعت، فته و بیست از بعد حاال

 رفتمی چشمش باشد، متوجهش کامالً کهآنبی جایش، به اما



 هفت، ساعت راس دقیقاً و بود منتظر و گوشی یصفحه سراغ

رسید پایان به شناختش،می که ایشماره دیدنِ با انتظارش . 

 یصفحه به ماند خیره هاثانیه وقتی نبود ارادی ندادنش، جواب

 که داد ادامه را کار این قدریآن و کرد نگاه هاشماره به و گوشی

شد قطع تماس . 

 تعلق که هرچه از. رفتارهایش و خودش به نداشت؛ خوبی حس

 بود، عجیب خاطری تعلقِ تعلق، این اگر حتی بود؛ بیزار آوردمی

 کهآنبی که دختری به نسبت. روزهایش این دخترِ به نسبت

 نداشت خوبی حس. بود شده درگیرش هنشذ بخواهد، و بداند

شناختشاننمی گاهاً که هاییحس به جدیدش؛ هایحس به . 

 از دانستنمی خورد؛می آب کجا از دقیقاً حس این دانستنمی

است گرفته شکل ساعت، کدام و روز کدام . 

 پررنگ سرش در حد این تا جعلی فرِادیب نگار چرا دانستنمی

 از را خودش به نسبت شناختش کمکم داشت کهاین از. شده

 خواهد؛می چه دقیقاً فهمیدنمی کهاین از. بود کالفه دادمی دست



 منتظرِ و گوشی یصفحه روی بود مانده نگاهش دوباره کهاین از

بودند آشنا که بود اعدادی دیدنِ . 

 و بیست نظرش از و شود پیدا اشکلهسرو زودتر داشت انتظار

 برای تصمیمی دیگر هم طرفی از و بود طوالنی ساعت هفت

نداشت دختر این با شدن روروبه . 

 دیگر که اعدادی همان دوباره و شد روشن اشگوشی یصفحه

 اشصفحه روی خودنمایی به شروع بود، حفظ را شانترتیب

 انگشتش کشیدنِ واکنشش، و داد نشان واکنش باراین. کردند

 خط، پشت مرددِ صدای بعدش، و بود گوشی یصفحه روی

شکست را اشخانه سکوت : 

 ...الو_

 به و شد دور اشگوشی از. بود گذاشته اسپیکر روی را تماس

رفت کانتر روی بطریِ سمت . 

 بله؟_

شد برقرار سکوت . 



 را بود منتظرش که جوابی وقتی و پر را لیوانش و کرد باز را بطری

 میز روی که کرد نگاه تلفنی به فاصله، همان از و چرخید نگرفت،

 صدای و کاناپه روی نشست برگشت؛ را رفته راهِ. بودش گذاشته

شکست را سکوت باالخره خط، پشت : 

 کجایی؟_

 نزدیک هالب به را لیوانش. رفت باال ناخواسته ابرویش تای یک

داد جواب محتوایش، نوشیدن از قبل و کرد : 

 !خونه_

_ بزنیم حرف که خواممی . 

 میز روی را لیوان. شد جمع که بود کامش شدنِ تلخ از صورتش

پرسید داد،می تکیه عقب به را سرش کهدرحالی و گذاشت : 

_ بزنیم؟ حرف بود قرار  

کرد پر را اشخانه سکوت دوباره . 

. داشت نخواهد پِی در فرجامی بازی این به دادنادامه دانستمی

 این خودآگاه ناخودآگاهش، هایخواسته وجودِ با که دانستمی



 و بود شده بسته پرونده این سرش در. خواهدنمی را دختر

خواهدمی چه دلش که نداشت اهمیت . 

_ نبود قرار. نه ! 

 لحنِ و گرفته صدای نبود؛ تعریفی هم خط طرفِآن اوضاع

 همه و همه شدند،می عنوان سخت که هاییکلمه و پرتردید

است برقرار شرایط همین هم خط طرفِآن که گفتندمی . 

شنید وقتی و بست را هایشپلک : 

 !پایینم_

کرد بازشان فوراً . 

بود؟ پایین ! 

 و پنجره سمتِ به شد کشیده و شد بلند جایش از ارادهبی

 جز. گرفتند هدف را خیابان تاریکِ نسبتاً فضای هایشچشم

 خیابان از قسمت آن در دیگری چیزهیچ شده،پارک ماشینِ چند

 .نبود



 که دیدش دیدش؛ که گرداندمی را نگاهش هاماشین میان داشت

شد پیاده هاماشین همان از یکی از . 

 ساختمان سمت به که هاییقدم نگاهش و شد قطع تماس

 اشخانه زنگ داد، دست از که را تصویر و کرد دنبال را آمدندمی

آمد در صدا به . 

 

* * * * * 
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 حقیقتاً کرد؛ نگاه دادمی نشانش آسانسور یآینه که تصویری به

 شرکت دعوا و داد با که دیروز. اینجاست چرا که دانستنمی

 به امروز و بود سرگردان حاالهمین تا بود، کرده ترک را مدیکاب

 هومن یخانه سمت به بود رانده ماشین، در نشستن محضِ

 آسانسور بود قرار و بود شده باز برایش در حاال و پژوهان

 امشب اتفاقی چه است قرار دانستنمی که ایخانه به برساندش

دهد رخ داخلش . 

 کسی برای دلش عمرش تمام در باراولین برای. بود تنگ دلش

 هم از آسانسور درهای کهاین محض به و بود تنگ آرمان جز



 در، چهارچوبِ در که شد مردی  ماتِ نگاهش گرفتند، فاصله

بود ایستاده اشرسمی هایلباس در پوشیده . 

 حرکتش و شد خارج آسانسور از و برداشت سمتش به قدمی

 برای راه کار، این با و پژوهان هومن رفتنِ عقب با شد همزمان

شد باز ورودش . 

بشنود چیزی یا بگوید چیزی کهآنیب گذاشت اشخانه به پا . 

اطمینان غیرقابل و عجیب گذشتند؛می عجیب هالحظه . 

 و کرد حرکت داشت تن به سفید بلوز که مردی دنبال نگاهش

شنید و رفت آشپزخانه کانتر تا همراهش : 

_ شینی؟نمی چرا ! 

 و برداشت خانه مبلمانِ از صندلی اولین سمت به را هایشقدم

 دیدار این که بود رفته کلنجار خودش با حاال تا وزدیر از. نشست

  وسطِ هم آن بود؛ خورده رقم حاال و نه یا بخورد رقم

 و کرده چه شده؛ چه دانستنمی دیگر که شرایطش، ترینعجیب

آمد خواهد پیش چه . 



گرفتش و کرد نگاه شد گرفته طرفش به که لیوانی به . 

 که خودش برخالف نشست، مقابلش و رفت عقب که مردی

 مسلط گذراند،می را عمرش هایدقیقه ترینکنندهگیج داشت

بود مسلط هم زیادی بود؛ . 

شنید و کرد نگاه چشمانش به : 

_ بزنی؟ حرف خواستیمی چی درمورد  

 شانکدامهیچ از اثری حاال و اینجا به بود آمده کلمه هامیلیون با

 .نبود

! داد مهادا سکوتش به و فشرد انگشتانش میان را لیوان

 از نقطه این به برسد؛ نقطه این به باید حاال چرا دانستنمی

 !دیوانگی

_ کردی؟ درستش که بگی اومدی  

بود نیامده این برای حقیقتاً نه؛ ! 

گفت و داد تکان سری : 

_ شدچی که ببینم اومدم فقط . 



_ شد؟چی چی ! 

 اشسینه یقفسه دردِ. فرستاد بیرون درد با را نفسش

نبود شدنیخوب : 

_ . شد چی بفهمم که اینم دنبال فقط حاال تا پیش شب سه از

نفهمیدمش من و افتاد اتفاق چیزهمه سریع خیلی . 

 که مردی صورت روی تعجب از اثری هیچ انتظارش برخالف

 را هایشحرف که زدمی حدس. نشد داده نشان بود رویشروبه

باشد نشده متوجهشان که آمدنمی صورتش به اما نفهمد . 

نوشید تلخش محتوای از کوچکی یجرعه و برد باال را شلیوان . 

_ نفهمیدی؟ رو کجاش. ستساده خیلی چیزهمه  

نکرد رودربایستی : 

_ رو جاشهمه . 

_ کشی؟می سیگار  

 به برسد چه نداشت تمرکز هم کشیدننفس برای کرد؛ مخالفت

 .سیگار



 هایشدست و رها بود، اشصندلی کنار که میزی روی را لیوانش

 به داشت نیاز شدت به. کرد جمع قرارشبی پاهای ویر را

 شرایط این در توانستمی که هاییموسیقی آن از یکی موسیقی؛

 رویپیاده دلش. برگرداند ذهنش به را رفته دست از تمرکزِ کمی

 اما کردمی هوششبی و خسته که هاییهمان از خواست؛می هم

 جز آمدرنمیب ازش کاری و پژوهان مقابل بود نشسته حاال

بودند پرت خود خودیِ به که هاییکلمه پراندنِ گاهاً و سکوت . 

_  گفتم بهت زنی،می حرف ازش داری که پیشی شب سه همون

شده تموم چیزهمه . 

گفت لحنش ترینزدهغم با : 

_ کنم شروع رو شده تموم که چیزی نیومدم هم من . 

_ اومدی؟ چرا پس  

_ دونمنمی ! 

 درست برای بود نیامده حقیقتاً. ندبود صادقانه جمالتش عینِ

 علتِ که بود گفته صادقانه و بود کرده خرابش که آنچه کردنِ

. نبود سردرگم حد این تا دانست،می اگر که داندنمی را آمدنش



 رهایش روزها این که بود غریبی حس دانستمی که چیزی تنها

 داشتندوست حس این که بگوید صراحتاً توانستنمی. کردنمی

نبود عشق یک سادگیِ به حسش که چرا است؛ . 

 

* * * * * 
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 مقابلش دخترِ صورت به را نگاهش و تکاند را سیگارش خاکستر

 .داد

 در دختر، این حاال و بزنند حرف خواستنمی این از بلق

 بود هاییکلمه منتظر خودش و بود نشسته رویشروبه اش،خانه

بشنود زبانش از بود قرار که . 

 هایشلب و بودند شده کمرنگ کمی هاکبودی. بود بهتر صورتش

 هایش،چشم و کردندمی طی خوبی به را ترمیم مراحل داشتند

اسمش یبرازنده و بودند زیبا و لتحاخوش همچنان ! 

 در و اینجا حضورش که دیدمی کرد،می نگاهش خوب که حاال

 خودش که چرا بود؛ آمده که بهتر نیست؛ بد هم خیلی اشخانه

 کردنی حل کند؛ حل خودش با را مسائل سرییک داشت نیاز هم

داشت زمانی آذین حضورِ به نیاز که . 



 رفتند، لیوان سمت به که زانشلر انگشتانِ با همراه نگاهش

 محتوای تمام دخترک کند، دنبالش بخواهد تا و کرد حرکت

 خوش جا که اخمی. بود کشیده سر جایک را لیوان در ماندهباقی

هم را بعدش نگاهِ داشت؛ دوست را ابروهایش میان کرد . 

 ..هومن_

 هدف را دختر هایلب سرعت به چشمانش و پرید باال ابرویش

 هاآن میانِ از را نامش که شود مطمئن خواستمی گرفتند؛

انداختش شک به دارشانفاصله و مردد حالت اما شنیده . 

 باریک کاش. باشدش خوانده نام به زنی اِال از بعد آمدنمی یادش

 صدا هنگام بداند داشت دوست داد؛می حرکت را هایشلب دیگر

 نامش که داشت دوست اصالً. ستشکلیچه صورتش نامش، زدنِ

 عایدش که چیزی اما بشنود دختر این زبان از دیگر باریک را

داشت انتظار رنگ که بود سکوتی شد، . 

 گاهاً که سیگاری تکاند؛ را سیگارش خاکستر و شد خم مجدداً

کند خاموشش داد ترجیح و بکشدش کردمی فراموش . 

_ کنیم؟ گوش آهنگ باهاش بتونیم که هست اینجا چیزی  



حاال؟ کردند؟می گوش آهنگ  

 خانه، غربیِ ضلع در که پخشی سیستم دست، یاشاره با

 از آذین کار، این محضِ به و داد نشانش را بود مانده بالاستفاده

شد بلند جایش . 

 دیگری چیز باید اسمش. آمدنمی کنار نامش با چرا دانستنمی

 کرد فکر هرچه اما کند فکر دلخواهش اسم به کرد سعی. بودمی

 به که اسمی تنها که رسید نتیجه این به و نبرد جایی به راه

است اشفعلی اسم همین آید،می هایشچشم . 

  وقتِ چه حاال زد؛می کلهسرو پخش سیستم با داشت که دیدش

بود؟ آهنگ به دادن گوش  

 دو_یکی نظر به که رنگش سبز شرتسویی روی ماند نگاهش

 لباسشخوش یعجیب طرز به و آمدمی تربزرگ برایش سایز

 روز تیپ با را اشفعلی تیپ خواستمی اگر. بود کرده

 پیدا شانمیان اشتراکی ینقطه هیچ کند، مقایسه اشمصاحبه

بودند نبرده هم از بویی هیچ که روز و شب مثل درست کرد؛نمی . 

شد شکسته خانه سکوتِ باالخره . 



   تلطیفِ رایب اِال که اصوالً. داده انجام را کار این چرا دانستنمی

 اما کردمی استفاده موسیقی از جو کردنِ رمانتیک بیشتر و فضا

 با خصوصاً باشد؛ داشته هدفی چنین هم یکیاین که بود بعید

اشانتخابی آهنگِ . 

شنید شود، آهنگ متنِ درگیر کهآن از قبل : 

_  دلم که آهنگی تنها رفتی کهاین از بعد پیش، شب سه از

نشد لحظه همین تا اما اینه بدم گوش بهش خوادمی . 

 یک متن به دقت با باراولین برای که شد باعث هاجمله همین

کند توجه آهنگ . 

 در عاشقانه صرفاً و فانتزی هایآهنگ از یکی داشت انتظار

 و لطیف را فضا خواستمی هم یکیاین شاید. باشد انتظارش

 به نه ؛کند کاری چنین که آمدمی صورتش به نه اما کند رمانتیک

 در تمام، خشونت با که آهنگی به نه و پوشیدنش لباس نوع

بود پخش حال در اشخانه . 

_ کنی؟ پر رو لیوانم شهمی  



 بلند جایش از شده؛ گرفته سمتش به که داد لیوانی به را نگاهش

گفت گرفتنش با و شد : 

 !بله_

 

Lamei-copy, [19.10.19 22:18] 

[Forwarded from المعی شقایق از یاثر«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

#236 

 

 

 

 

 کرد پر را خالی لیوانِ دو هر و آورد را بطری لیوان، بردنِ جای به

گرفت سمتش به را بود آذین برای که آنی و . 

 در که دختری پرتِ گاهی و شدمی موسیقی پرتِ گاهی حواسش

بود اشخانه . 



شنید و نوشید ایجرعه : 

_  بخوام ازت نیومدم. کردم درستش بگم بهت که اینجا نیومدم

 باید کردممی حس چون اومدم؛. کنیم فراموش رو چیزی که

. باهات زدنحرف و دیدنت به داشتم نیاز. امشب همین. ببینمت

 خیلی. هومن شدم گیج من. شد چی بفهمم کهاین به داشتم نیاز

گیج خیلی ! 

 شدمی چه. فشرد لیوان ایِشیشه یبدنه به محکم را انگشتانش

 از نامش شنیدن شنید؟نمی دختر این کلمات میان را نامش اگر

 نشستمی صاف که کردمی عمل ایگلوله مثلِ درست زبانش،

پیشانی وسط . 

 در باردومین برای چرا که ندانست و صورتش به داد را نگاهش

پرسید شب آن : 

_ خوای؟می سیگار  

نه" شنید و " ! 

_  شب چند پیشنهاد این کردنِ قبول برای من بدونی اگه

 آرزوهام با رو خودم چقدر خودم کردنِ قانع برای که نخوابیدم؛



 زیر بتونم که کردم تمرین بار چند و چندین که کردم؛ تهدید

 روز چند بدونی اگه کنم؟ آرایش ایحرفه و بذارم لنز دقیقه، یک

 زمین که برم؛ راه بلندپاشنه با جاهمه که کردم مجبور رو خودم

 بدم؛ تغییر رو زدنم حرف لحن که کردم تمرین چقدر م؛نخور

 هم فکر بهشون وقتهیچ اون از قبل که بدم انجام رو کارهایی

بودم نکرده . 

 پردازشش سرعت و شنیدمی یکیآن سر پشت یکی را هاجمله

 برایش هاجمله. ندهد دست از را ایجمله تا بود برده باال را

 تمایل عجیب اما نداشت را شانشدنمطرح انتظارِ. بودند عجیب

شانرفتن پیش به داشت . 

 سر کهآن از قبل و کرد پر را لیوانش سوم بارِ برای و شد بلند

شنید بنشیند، جایش : 

_  صدام شماها با شدنمواجه موقعِ که کردم تمرین بار هزار

نره یادم زدنم حرف نکنه، تغییر نگاهم نلرزه، هامدست نلرزه، . 

داد ادامه و دز لیوانش به لبی : 



_  کشید،می طول ثانیه سه از بیشتر نگاهت وقتی مصاحبه روز

 رو خودم رفتنم، راه روی کردیمی زوم وقتی. باختممی رو خودم

 موهام و هاچشم بین بارها و بارها رو نگاهت وقتی. باختممی

 خودم بارده روز، تو شاید. باختممی رو خودم کردی،می جاجابه

 به رو هاباخت این که کشیدممی چی بدونی اگه اما باختممی رو

نذارم نمایش . 

 نهایتاً و کرد مکث ایثانیه چند. نوشید لیوانش محتوای از مجدداً

داد ادامه : 

_  کردنِ درگیر برای نکردم بازی که هایینقش چه بدونی اگه

 که. زدنش دور برای درنیاوردم که هاییفیلم چه بدونی اگه. باربد

 چقدر که. هدفم به رسیدن برای گذشتم خودم از چقدر

 دَم چقدر که کردن؛اشتباه به کردم اعتراف چقدر که ترسیدم؛

 از چیزهمه شدنِ خراب کابوسِ با که هاییشب چه که نزدم؛

. دادم امیدواری خودم به ناامیدی اوجِ تو چقدر که. نپریدم خواب

 دلش از چیزی که شدم دقیق صحبتی و حرف هر روی چقدر



 و اینجا به رسیدم که گذشت من به چی بدونی اگه. بکشم بیرون

نقطه این ... 

دادندمی آزار که هاییجمله از برداشت دست و کرد سکوت . 

 را دانستنش به داشت تاکید دختر این که را چهآن تمامِ

دانستمی . 

خواندمی همچنان خواننده و بود تکرار دور روی موسیقی . 

_  کاری تو اما برسم هامخواسته به که گذشتم خودم از من

 بشم؛ گیج که کردی کاری تو. بکشم دست شونهمه از که کردی

 واردِ دلیلی چه با و چرا ندونم دیگه که خوام؛می چی نفهمم که

 کردی بازی قاعده خالف پیش، شب سه تو،. شدم بازی این

 ذاشتیمی باید. کردیمی آزاد رو برادرم نباید تو. پژوهان هومن

 باید. تونممی که دونستیمی و بدم انجام رو کار این ودمخ

 من. کنم گروکشی ذاشتیمی باید. بیافتمدر باهات ذاشتیمی

زدیمی بهم رو بازی نباید کردن؛بازی برای داشتم برگه هنوز . 

 

* * * 
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 آمدن از قبل قاعدتاً زند؛می کسی چه را هاحرف این دانستنمی

 هم خودش که بود خوب بود؛ خوب اما بود نکرده فکر هااین به

 که اینجا به بود آمده اصالً چیست؛ دردش که فهمیدمی داشت

بفهمد را دردش . 

 گرم مایعِ آن خواستمی هم باز و بود شده خالی هم باز انشلیو

است خبرچه فهمیدمی بهتر شد،می داغ که سرش. را سوزنده و . 

 چیزی کهآن از قبل اما آورد باال کمی را اششدهخالی لیوان

 لیوانش حرفی هیچ بی و شد بلند خودش پژوهان هومن بگوید،

داد دستش به و کرد پر را . 

بزند حرف خواستمی شدل هم باز . 

بگوید خواستمی دلش هم باز : 

_  احتمال من. شکلیاین نه اما بودم کرده بینیپیش رو باخت من

 کردنِ تموم بدموقع با تو. یکیاین  الّا بودم داده رو چیزی هر

کردی امشوکه بازی . 

_ ندی؟ ادامه خواستم من کنی؟ تموم رو بازی خواستم ازت من  



 مرد پیراهن هایدکمه از را نگاهش بود، دهشنی که سواالتی با

 نامطمئن و شد متوقف رسید، که هایشلب به. کشید باال مقابلش

 :گفت

_ خواستی تو ! 

کرد اضافه و نافذش هایچشم به کرد منتقل را نگاهش : 

_ نذاشتی برام ایدیگه راهِ کردی، که کاری با تو . 

 کنارِ ریزِ هایچروک شدند؛ جمع هایشچشم که دید

داد ادامه و دید را هایشچشم : 

_  ندونم من که جاییهمین به. برسیم اینجا به خواستیمی تو

جامهمون من حاال و خواستی تو. کجام نفهمم خوام؛می چی . 

 در آهنگِ. بست ثانیه چند برای هاجمله این از بعد را هایشپلک

پیچیدمی سرش در پخش، حال . 

 حس معده به نزدیک جایی تا را اشگوارشی دستگاه سوزش

 کرد سعی و کرد باز را شرتشسویی زیپ و بود گرمش. کردمی

 که مردی پژوهان؛ هومن صورت جز دارد نگه جایی هر را نگاهش



 درگیری این بداند کهآنبی شدمی درگیرش داشت سرعت به

آوردمی سرش بر بالیی چه دارد . 

رفتندنمی پیش هالحظه . 

 بود، مانده باقی لیوانش درون که آنچه نوشیدن برای تصمیمی

 تکیه عقب به ناخواسته را سرش و میز روی گذاشتش. نداشت

 که ایخواننده صدای جز دیگر و بود شده سنگین سرش. داد

کردنمی حس را چیزی بود، خواندن حال در همچنان . 

 این با داشت سعی و داشتند شدنبسته به تمایل هایشپلک

کند مبارزه تمایل . 

 باز شنید، که ایجمله را هایشچشم و داشت نگه صاف را شاتنه

 :کرد

-  مشخص برام که ایلحظه از. کردی بازی قاعده خالفِ هم تو

 که چیزی خالف حاالهمین تا کردنی، بازی نقش حال در شد

 کردمنمی فکر من هم حاالشهمین. کردی بازی داشتم انتظار

 پیِ بری دتخو قول به. بری داشتم انتظار. کنی تمومش

 .آرزوهات



 بیرون نفسش با را سوالش. بود شده سنگین کشیدنش نفس

 :فرستاد

 چرا؟_

_ چرا؟ چی  

 از صورتش و بود شده داغ تنش. بود گرمش ایستاد؛ و شد بلند

 و برداشت جلو به را هایشقدم. سوختمی ناشناخته حرارتی

 نهوم مقابلِ درست رسید که داد ادامه را رویپیش این قدریآن

 .پژوهان

 زمین روی محکم را پاهایش. تعادلبی کمی و بود شده گیج کمی

 نگاهش ترعمیق و گرفت عمیقی نفس. بایستد صاف تا فشرد

 وقتِ هیچ خواستمی هم مرد؛ این به داشت عجیبی حس. کرد

 یک توانستنمی هم نشنود، را نامش حتی و نبیندش دیگری

بگیرد فاصله قدم . 

ایستاد مقابلش و شد بلند پژوهان . 

کرد نگاه هایشچشم به و گرفت باال را سرش . 



 درگیریِ نداشت، ماجرا این به ورود از قبل که قصدی تنها

 این تا هتل اتفاق از بعد حتی بود؛ هاپژوهان از یکی با عاطفی

حاال که بود نشده مرد این درگیرِ حد . 

 واندبخ مرد این نگاه از را سواالتش جواب شاید تا کرد نگاهش

بود متقابل هایسوال از زیادی حجمِ شد، عایدش که چیزی اما . 

سنگین سبکی، عینِ در سرش و بود وقتی هر از ترداغ تنش . 

 کنترل دیگر رویش؛روبه پیراهنِ هایدکمه به داد را نگاهش

 فرود هادکمه آن روی داست تمایل که سری نداشت؛ را سرش

 .بیاید

* * * 
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 و بود  دختر این بوسیدن داشت، سرش در که چیزی تنها

 سرش در که مبهمی هیاهوی این وسط خواسته، این دانستنمی

فتهگر نشات کجا از افتاده، راه . 

 تمام پیش شب سه همان چیزهمه کردمی فکر این، از قبل تا

 دیگری ینقطه از هیچ، نشده که تمام دیدمی حاال اما شده

ستپیشروی حال در شدت به و شده شروع . 



 حرف و ببیندش خواستنمی. بود کرده اشتباه درموردش هم باز

 کنندمی ترخراب را چیزهمه هاحرف کردمی فکر که چرا بزنند

داشت دوست را بود شنیده که هاییحرف اما .  

داشت دوست را هایشپلک یشدهسنگین حالتِ .  

داشت دوست را کشیدمی که کوتاهی هاینفس .  

 روی یمانده جا به هایکبودی آن حتی و دارشفاصله هایلب

داشت دوست را اشگونه .  

 اج نگاهش در که هاییسوال داشت؛ دوست را کردنش نگاه

هم را بود کرده خوش . 

 به افتاد،می این جز که دیگری اتفاق هر شد؛می دیگری چیز هر

بود رسیده حاال اما رسید،نمی داشتندوست ! 

 سرِ طرف دو سرعت با هایشدست و کرد رها میز روی را لیوانش

 همان و کشید جلو را سرش. نشستند مقابلش دارِتب دخترِ

 حال در بارچندمین برای اشنهترا که ایخواننده صدای لحظه

شنید سرش در را بود پخش . 

 



" How do we fall in Love? Harder than a bullet 

could hit you. 

(  تو به تواندمی که ایگلوله از شدیدتر شدیم؟ هم عاشق چگونه

کند اصابت .) " 

 

 نشست هایشلب فرستادش، بیرون پرحرارت که بازدمی از بعد

نآذی هایلب روی . 

 مغزش. هالحظه آن نبودند اختیار تحت خیلی حرکاتش

کردمی فرماندهی داشت قلبش و کرده نشینیعقب . 

 کرده اعتراف که سری گرفت؛ انگشتانش میان ترمحکم را سرش

دارد دوست را گذردمی داخلش که آنچه بود، . 

 کار این شدهکنترل و نرم قدریبه و کشید اسارت به را هایشلب

 برای و برساند بهشان بیشتری آسیبِ نخواهد که داد انجام را

 را کند سقوط دادمی احتمال که تنی و کرد رها را سرش ایلحظه

گرفت دستانش میان . 



 شده بسته که شد خیره هاییپلک به و کرد جدا را هایشلب

 .بودند

 

" Don't say, don't you say it 

one breath, it'll just break it, so shut     

your mouth and run me like a river. 

(  رو دهانت پس بشکوندش؛ تونهمی نفس یه فقط. نگو چیزی

 که اینه منظور] بنداز جریان به رودخونه یه مثل رو من و ببند

 هم نفس یک با و ستبسته نخ یک به شونهبین که عشقی

بشن جدا ممکنه ] ) " 

 

 شانمتوقف باید که جایی در و برد نزدیک را هایشلب مجدداً

 قصد باراین کهآنبی کشید نفس هایشلب روی. کرد

 به کم یفاصله آن از داشت فقط. باشد داشته را شانبوسیدن

 این در هاییکلمه چه که کردمی فکر این به و نگاه هایشلب

 که هاییجمله چه است؛ زده بیرون هالب این میان از مدت



 و زیر را حالش که قدرتمندی هایلهجم شان؛میان از بود نشنیده

کردندمی کاریدست را باورهایش و رو . 

 کلماتی برای فقط شان،حالت برای نه را؛ هالب این داشت دوست

بود شنیده شانمیان از که . 

 روی را اشحلقه انگشت و آورد باال را هایشدست از یکی

 تدااب. کردند حرکت انگشتش زیر که هاییلب کشید؛ اشکبودی

 شنیدنِ شد اشنتیجه و شدند فشرده هم روی بعدش و جمع،

 :نامش

 !هومن_
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 انگشتانش بعدش، و هم سر پشت بارچندین بار،یک نه زد؛ پلک

 اصالً. عجیب و خاص زد؛می یشصدا خاص. فشرد تنش روی را

 حالِ در یترانه و موسیقی بود؛ عجیب چیزش همه شب آن

ترعجیب هم پخش . 

ببیند بهتر را صورتش تا گرفت فاصله کمی . 

 حالِ در هم روی هنوز بود گفته که ی"هومن" از بعد  هایشلب

بودند شدنفشرده . 

پرسید و کرد نگاه بازشنیمه هایچشم به : 

 بله؟_

_ بشه تموم کاش ! 

بفهمد که نخواست هم شاید نفهمید؛ را منظورش . 

 را محتوایش لیوانش؛ برداشتنِ برای برد دست و کشید عقب

پرسید تاثیرش، تلخیِ با و نوشید : 



_ بشه؟ تموم چی  

رفت عقب دخترک : 

_  که جایی این. کنهمی گیجم که شرایطی این. بده که حالی این

دارم که حسی این هستم؛ . 

گرفت را اشجمله آخرین فقط و شسمت به رفت : 

_ داری؟ حسی چه ! 

 و ایستاد مقابلش کرد؛ طی آذین را ماندهباقی یفاصله قدم یک

 :گفت

_  خواممی. آممی سمتت به کهدرحالی باشم دور ازت خواممی

. هستم اتخونه درِ جلو ناخواسته و خواسته و نبینمت دیگه

 برگشتم خیلی کنمیم حس اما کنم فکر دادنادامه به خواممی

 یلبه. ندارم کردنشروع برای وقتی دیگه کنممی حس. عقب

 کهاین توانِ بینم؛نمی رو چیزی باال اون از دیگه و پرتگاهم

 خیلی. امخسته. ندارم برم، هم رو دیگه راه یه و عقب برگردم

امخسته . 



 و خواستشمی. نبود ارادی شدننزدیک این و گرفتش دوباره

بود همین لحظه، آن در پروراندمی سرش در که یچیز تنها . 

 همین دیده، که زنی ترینجذاب کند اقرار توانستمی شب آن

است رنگ سبز شرتِسویی در پوشیده دخترکِ . 

 روز این به بود توانسته اینکه از کرد؛می قدرت احساس

 این اینکه از میبرد لذت و بود کرده گیجش اینکه از. بیاندازدش

 و بود مانده بینیپیش غیرقابل هنوز هم بودنگیج اوجِ در دختر

رونمایی برای داشت دیگری چیزهای . 

قبل بار لطافتِ به نه بوسیدش؛ . 

 و کرد حس را هایشدست روی تنش شدنِ رها و بوسیدش

 جای که کرد لعنت را باربد و اشچانه روی داد سُر را هایشلب

بود نگذاشته صورت این برای سالمی . 

. بود داغ اندازه از بیش پوستش که گردنی سمت به برد را سرش

 باال آذین هایدست و گردنش رگ روی فشرد را هایشلب

 طاقت،بی و خسته هایشلب و زدند چنگ را پیراهنش آمدند؛

کردند صدا را نامش بارها و بارها . 



 یمیانه تا که قدریبه کرد هدایت عقب به را شرتشسویی

رفت پیش بازوهایش . 

 خواستمی دلش. بودند نامش زدنِ صدا حالِ در هنوز هایشلب

 داشت که کسی دیگری و را هالب این یکی کند؛ شانمتوقف

خواندمی . 

 

" How do we fall apart? Faster than a hairpin 

trigger. 

( ماشه کشیدنِ از ترسریع شیم؟ جدا چطور .) " 

 

 سراغ ترف بعدش و صندلی روی کرد رهایش و رفت عقب

 خاموش بود، کرده پر را خانه تمام که صدایی و پخش سیستم

 به را سرش بسته، هایچشم با که دختری سراغ برگشت و کرد

بود داده تکیه عقب . 

 اما است الکل تاثیر تحت دانستمی. کرد بلندش و رفت نزدیک

الکل به دهد ربط توانستنمی را تنش حدِ از بیش گرمای . 



 چراغ بعدش و دونفره  تختِ میانِ گذاشتش و اتاق سمت به رفت

کرد روشن را . 

 که بود دختری بازِنیمه چشمان دید، که چیزی چراغ، روشناییِ با

 جایی حاال، و نداشت دیگر پیش، شب سه را دیدنش انتظار

 شرتِسویی آن و سراغش رفت. دیدشمی تختش وسط درست

 بازوهایش روی حتی. کشید بیرون تنش از کامالً را درآمده نیمه

بود کبودی جای هم . 

 و شدند باز کامالً هایشچشم زدنش، صدا با و زد صدایش

افتادند حرکت به هایشلب : 

_ بدی؟ آب بهم شهمی  

 از شده پر لیوانی با بعد یلحظه چند و شد خارج اتاق از حرفبی

 با و شد خیزنیم دخترک و سمتش به گرفتش برگشت؛ آب

کشید سر جایک را ایشمحتو تمام لیوان، گرفتن . 

نشست تخت یلبه و کرد نگاه مرطوبش هایلب به .  

* 
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 و درک تأخیر با را هالحظه تخت؛ تاج به داد تکیه را سرش

کردمی پردازش .  

 بود مانده جا دلش. کرد نگاه بود نشسته تخت یلبه که مردی به

 به که حالی. بود کرده رهایش که خورده نیمه لیوان آن پیش

 کمرنگ ذهنش هایدغدغه. داشت دوست را بود آمده سراغش

 احساس. کشیدندمی پر داشتند هایشنگرانی. بودند شده

 باقی محتوای اگر و ها مدت بعداز کردمی تیراح و سبکی

 کند، تکمیل را حس این توانستمی لیوان آن یمانده

خواستشمی هم عجیب خواستش؛می . 

. بود دیده قبالً را اتاق این. چرخاند اتاق در رمقبی را نگاهش

 چیزش هیچ اما آرمان از سراغی گرفتن برای بود آمده که روزی

نداشت یاد به را .  

 روی کرد ثابتش شد، خسته اتاق در چرخیدن از که هشنگا

 شد،می خیزنیم که درحالی و نافذش نگاه آن و هومن صورت

 :گفت

_ خوام می رو لیوانم . 



کرد حسش بازو روی بعد، و آمد باال که دید را دستش .  

 !نه_

بود؟ کرده مخالفت   

 واقعیت ایلحظه برای و دوخت صورتش به را دارشتب نگاه

 شده جمع روتختیِ به. نشست ترصاف و زد پلک. ردک گیجش

گفت و کرد نگاه : 

_ برم باید من . 

 بازویش روی دوباره دست آن اما شود بلند جایش از کرد سعی و

 هدایتش عقب به مالیمت با که درحالی و کرد متوقفش نشست؛

گفت که شنید کرد،می : 

_ بری؟ خوایمی کجا  

 ممکن لحن ترین جذاب با که صدایی آن و کرد نگاهش حرفبی

داد ادامه شکست، می را اتاق سکوت : 

_ بری خیابون سر تا تونینمی حالت این با ! 

کرد؟ می کار چه حالش این با پس   



 جایش از که دید. کند می چه مرد این تخت در دانستنمی اصالً

 شد می که جایی تا را نگاهش. رفت بیرون اتاق از و شد بلند

 کرد، نگاه در چهارچوب به که لحظه چند و فرستاد دنبالش

 انگشتانش میان که سیگاری یجعبه البته و دید را برگشتنش

را بود . 

 و کرد دنبالش نشست، تخت یلبه و آمد مجدداً که زمانی تا

 روشن داشت،می نگهشان باز سختی به که هایی پلک با بعدش

 برای برد دست و کرد تماشا را  سرهم پشت سیگار دو شدنِ

شنید و شد گرفته سمتش به که سیگاری تنگرف : 

_ بکش سیگار . 

 و داشت نگه دقت با میانی، و اشاره انگشت دو میان را سیگار

 بردش کرد،می نگاه پژوهان هومن کشیدن سیگار به که درحالی

 را سیگار مارک همین پاکت که افتاد روزی یاد و هالب سمت به

بود کرده پرت بیرون به پنجره از تنفر با .  

 که چپی دست کرد؛ جلب را توجهش دید، که دستی حرکات

 هایدکمه یکی یکی دست، یکی آن همراهی بدون داشت



 ماند جا نگاهش. کرد می باز پایین به باال از را رنگ سفید پیراهن

 هر از بیشتر را عطرش بوی گرفت، که عمیقی دم با و تنش روی

 نداشت ایایده زد؛ سیگارش به دیگری پُک. کرد حس وقتی

 خانه این از خواستمی طرفی از. بیاید پیش بود قرار آنچه برای

 تا مقابلش، یبرهنه نیمه مرد همین قول به دیگر طرفی از و برود

 در را سیگارش خاکستر. نداشت رفتن توان هم خیابان سر

پرسید و تکاند بود گذاشته میانشان هومن که ای زیرسیگاری : 

_ ده؟کر انتخاب رو اسمت کی  

 از کرد تعجب بود، مقابلش که صورتی یاندازه به هم خودش

 ایکنجکاوی واقعاً آنکهبی بودش پرسیده لحظه در که سوالی

 هم را شد داده که جوابی حتی. باشد داشته سرش در بابتش

 با همراه و نامش معنی سراغ بود رفته فکرش که چرا نشنید؛

گفت فرستادش، بیرون که دودی : 

_ خوبه اسمت معنی ! 

 اش؛لبه نه بار، این اما تخت روی نشست مجدداً که دیدش

مخالفش جهت در درست تخت؛ طرف آن بود نشسته .  



پرسید و کرد نگاه شد،می خاکستر که سیگاری به : 

_ شه؟می چی خوبه، اسمش که بدی آدم  

کرد می نگاهش حرف بی هومن . 

گفت و بست را هایش پلک. کرد خاموش را سیگارش : 

_ « خوب بدِ »! 

** 
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 بازوی روی کبودی به بعد و کرد نگاه اشبسته هایپلک به

  .راستش

؟"خوب بدِ" بود؟ گفته چه  

 در را سیگارش و فکر بود، گفته که متناقضی رکیبت معنی به

کرد خاموش زیرسیگاری . 

 سرهم پشت که شد اکو صدایی مرتبه چند و چندین سرش در

خوب بدِ" گفتمی ". 

 و چرخید بعدش و برداشت میانشان از را زیرسیگاری و نشست

 و کرد نگاه رخشنیم به و شد پهلو به. کشید دراز کنارش

 دیدن برای جدیدی چیز. درآورد حرکت به تنش روی را نگاهش

 خواستنش؛ برای داشت جدیدی حس اما نداشت وجود



 الکل تأثیر تحت دختر این که حاال خواستنمی اما خواستشمی

بزند رقم را ایرابطه اش،اراده تحت نه است ! 

 کجا از و کی از دختر، این که فهمیدنمی کرد، می نگاهش هرچه

 این تا برایش چطور و کی که دانستینم هنوز. شده سرش وارد

شده پررنگ حد .  

 وقتی که فهمید می حاال بود؛ برده پی ترانه آن انتخاب به حاال

 ماشه، کشیدن و گلوله شلیک از تر سریع گفتمی خواننده

باشد تواندمی چه اشمعنی شده، فارغ و عاشق . 

 میان بود، شده جمع کنارش، درست که را تنی و شد خیزنیم

کرد احاطه ازوهایشب .  

گفت که شنید و آمد فرود بازویش روی آذین سر : 

_" خوب بدِ " 

 دیگر کرد؛ نگاهش ایثانیه چند بگوید، چیزی آنکه بی

نیست هوشیار که دانستمی .  



 کنار که آباژوری بعدش و چراغ کردن خاموش برای برد دست

 از که ایزاویه به جانشکم روشنایی در و کرد روشن را بود تخت

دوخت چشم داشت آغوشش درون دخترِ .  

 به اما آمده پیش شرایط برای دادمی هشدار داشت مدام مغزش

 هشدارهای دهد، اهمیت شب آن خواستنمی که چیزی تنها

بود مغزش .  

 در دختر این که دیگری های شب کند؛ فکر توانستمی بعداً

 هب کند؛ فکر لحظه به خواست می فقط حاال، اما نبود تختش

 آذینِ بود شده شرکت، پیشِ ماه چند فرِ ادیب نگارِ که ایلحظه

آغوشش میان زمانیِ .  

. باشد رفته خواب به رسیدمی نظر به. کرد نگاه صورتش به

بود گرم هنوز تنش و خوردمی تکان آرامی به اشسینه یقفسه .  

 سمت به چرخاندش و بازویش روی گذاشت را انگشتش چهار

خوابیده که شد مطمئن و خودش .  

 تا کرد بلند کمی را اش تنه و ساعدش روی کرد منتقل را وزنش

صورتش از باشد داشته بهتری دید ی زاویه .  



 عقب به را اشپیشانی روی مرطوب موهای هایش انگشت سر با

 که گردنش پایین یبرهنه قسمت روی داد سُر را دستش و راند

بود زده بیرون رنگش مشکی تاپ گشاد ییقه از .  

بود حرارت پر دستش زیر پوست .  

 زیادی فشار آنکهبی و گردنش زیر تا کشید باال را انگشتانش

کرد احاطه انگشتش پنج میان را گردنش کند، وارد .  

 عمل گلوله مثل درست که افکاری آن بدون حاال، دختر این

 لحظه، آخرین تا و بود تختش روی و اشخانه در کردند،می

بود جنگیده .  

 بود، کرده تکرارش بار چندین که آخری ترکیب آن با حتی

ندارد صلح سر همچنان که بود فهمانده .  

ستیاغی همچنان که بود فهمانده .  

"  از قبل که بود تیری آخرین این و بود کرده خطابش "خوب بدِ

بودش کرده پرتاب سالحی، بی .  

بود خوب که بدی بودش؛ خوانده بد . 



نکند فکر شدمی کاش . 

رود خواب به هم خودش شدمی کاش . 

بعدها برای گذاشت می را فکرها کاش .  

 دانستمی که کرد نگاه تصویری به  بار، آخرین برای و دقیق

شد نخواهد تکرار برایش دیگر .  

 می صبح دختر این با که ستشبی تنها شب، این دانستمی

  .شود

شدنمی تکرار که شبی ! 

 سمت به شد خم سرش و آورد باال فکش روی تا را انگشتانش

  .پایین

 از اما بود؛ نکرده درگیر را ذهنش آخرینی، هیچ وقت، هیچ

 همیشه بوسه، آخرین و شب آخرین که دانستمی حاال، همین

ماندمی هضم غیرقابل برایش . 

 

** 
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کرد باز چشم بود، پیچیده خانه در که زنگی   ضعیفِ صدای با . 



 حال در تلفنش کهآن خیال به بودند؛ بسته هنوز هایشپلک

 و بود عسلی که جایی سمت به برد را دستش است، خوردنزنگ

 کهآن از قبل اما باشد آنجا صدا منشاء و گوشی دادمی احتمال

 چیزی با برسند، رویش وسایل و تخت کنار عسلیِ به انگشتانش

 به متعجب و کند باز چشم سرعت به شد باعث که کردند برخورد

بود تختش روی که شود خیره دختری . 

 از قبل  جریاناتِ تمام که کشید طول و شد گیج لحظه یک برای

بیاورد خاطر به را خوابیدن . 

 آرامی به که ماند خیره صورتی به و نشست جایش در و شد دبلن

 و اشریختهبهم موهای روی کرد گیر نگاهش. بود رفته خواب به

 دقیقاً و بخوابد نداشت قصد که آورد خاطر به را هاییلحظه

رفته خواب به چطور و کجا که دانستنمی . 

 د؛پیچی اتاق در بودش پرانده خواب از که صدایی همان دوباره

بود آیفون زنگ صدای . 

 که حینی و کشید صورتش به دستی و آمد پایین تخت از

 انداخت؛ نگاهی هال دیواریِ ساعت به آیفون، سمت رفتمی



 کسیچه دانستمی خدا و بود صبح یدقیقه ده و هشت

آورددرمی صدا به را اشخانه زنگ اصرار این با موقع،این . 

 باربد کرد؛ فروکش بارهیک هب تعجبش تمام رسید، که آیفون به

بود در پشت . 

پرسید اشگرفته صدای با و برداشت را گوشی : 

 بله؟_

شنید را باربد طلبکارِ صدای و : 

_ هومن؟ کجایی  

کشید اشپیشانی به دستی : 

_ باشم؟ کجا  

_ رو در کن باز . 

 مردد تاخیر، ثانیه چند از بعد و کرد نگاه باربد تصویر به تردید با

 وسط ایستاد بعدش، و فشرد را در شدنِ باز دِکلی و برد دست

چرخاند وسایل و اشیاء میان را اششدهگیج نگاهِ و اشخانه . 

شد نواخته هم ورودی درِ زنگِ نرسید، دقیقه به . 



 کهآن از قبل و اتاق سمت به داد سُر لحظاتی برای را نگاهش

 را خواباتاق بازِنیمه درِ و رفت برود، ورودی درِ کردنِ باز برای

 .بست

 صدای شنید، که چیزی اولین کرد، باز باربد برای که را در

بود آمیزشاعتراض : 

_ هستی؟ گوری کدوم هست معلوم  

 پذیرایی هایمیانه تا کهدرحالی باربد و کرد نگاهش حرفبی

گفت و سمتش به چرخید بود، رفته : 

_  موجودی صبح هفتِ نبود قرار مگه. گرفتمت صبح از بارده

کنیم؟ منتقل رو ارانب  

بود کرده فراموش پاک . 

داد ادامه باربد و انداخت ساعت به نگاهی دوباره ارادهبی : 

_ بهت زدم زنگ دفعه صد. توام معطل صبح  نیمِ و شیش از . 

 و انداخت اتاق یبسته درِ به نگاهی دهد، باربد به جوابی کهآنبی

توپید باربد : 



_ بودی؟ هموند خواب چرا؟ مَنگی هومن؟ کجایی  

 مانده جا به لیوان دو میانِ باربد نگاه بگوید، چیزی کهآن از قبل

پرسید مردد لحنی با و کرد حرکت دیشب از : 

_ داشتی؟ مهمون  

 را انگشتانش لحظه چند برای. داشتند بدی سنگینیِ هایشپلک

گفت شانکردن باز از پیش و فشرد هایشپلک پشتِ به : 

_ آممی خودم من. برو تو . 

_ اینجاست؟ کسی  

 به رسید باربد، نگاه ردِ زدنِ با و کرد باز تاخیر با را هایشپلک

بودند ورودی درِ کنار همانجا که آذین هایکفش . 

پرسید مجدداً باربد : 

_ ست؟خونه تو کسی  

فرستاد بیرون گفت که ایکلمه با همراه را نفسش : 

 .آره_



 نمایش به ار تعجبش هایش،لب حالت و پریدند باال باربد ابروهای

 :گذاشتند

_ اومده؟ اِال کی؟  

بود کالفه : 

_ بشناسی؟ رو آدمی من یخونه تو که هرکسی قراره  

آمد سمتش به باربد : 

_  با رو شب دونممی که جایی تا و شناسممی خوب رو تو اما نه

کنینمی صبح کسی ! 

 بود پایین که لحظه همان باید و کردمی باز برایش را در نباید

کردمی شسربهدست . 

گفت دهد، اهمیت اشجمله به کهآنبی : 

_  کارگر و ماشین که کن هماهنگ هم باربری با. انبار برو

رسونممی رو خودم دیگه ساعتیک_ساعتنیم تا. بفرستن . 

گفت ای"باشه" میل،بی و کرد نگاهش مردد باربد . 



 هرچه تا باربد به دوخت را منتظرش نگاهِ و نزد دیگری حرف

 تا باربد، هایقدم با همراه نگاهش و ببیند را تنشرف زودتر

رفتند در نزدیکیِ . 
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 و کند اشبدرقه تا رفت سمتش به شد، متوقف در کنار که باربد

گفت باربد : 

_  گفتمی نظری. بود گرفته تماس حسینیهشا دیروز راستی

شرکتِ که گفته ... 



 از ای کلمه هیچ دیگر سرش، پشت از صدایی شنیدن با

نشنید را باربد هایحرف .  

بود در شدنِ باز صدای صدا، . 

گفت فوراً : 

_ زنیممی حرف بعد . 

شنید را باربد نامطمئنِ صدای و : 

 ...با_

 سر نبود نیازی اصالً. ماسیدند برادرش هایلب روی حروف

افتاده روز آن به صورتش اجزای که دیده چه ببیند تا برگرداند . 

 کرد، بازشان وقتی و بست را هایشپلک ایلحظه برای

 هم از زیادی صورتش اجزای دید؛ را باربد نگاه ترینسوالی

منتظر و بودند شده درشت هایشچشم و بودند گرفته فاصله . 

گفت تاکید با خودش گوید،ب چیزی باربد کهنآ از قبل : 

_ زنیممی حرف بیام وقتی ... 



 ننشست و نشیندنمی کرسی به باراین حرفش که دانستمی اما

 که صورتی آن با و برداشت جلو به قدمی باربد که چرا هم؛

پرسید بارید،می رویش و سر از سوال و تعجب : 

_ هومن؟ کنهمی کارچی اینجا این ! 

دکر تکرار و کشید تیر سرش : 

_ زنیممی حرف آممی. باربد برو . 

_ کنه؟می غلطی چه اینجا این گممی برم؟ کجا  

 کرد نگاه دختری  متعجبِ صورت به و چرخید. چرخید باالخره

 کهآن از قبل و بود گرفته فاصله خواباتاق درِ از قدمی چند که

 باربد حرکت با بگیرد، آمدهپیش شرایطِ برای تصمیمی بخواهد

 را باربد راهِ و داد نشان العملعکس سریع قدریبه و شد هوشیار

کرد تعجب هم خودش که کرد سد . 

شد بلند باربد صدای : 

_ هومن؟ اینجا خبرهچه  

گفت همزمان و کند هدایتش عقب به کرد سعی : 



_ االن برو. دممی توضیح بعد. برو . 

بود شده سخت باربد کنترل . 

_ زنی؟نمی حرف چرا اینجا؟ خبرهچه گممی دارم برم؟ کجا  

کرد؟ جوروجمع شرایط آن در را باربد شدمی مگر  

گفت و داد هولش عقب به : 

_ االن برو. زنیممی حرف بعد. برو گممی بهت دارم . 

_  هشت که داری سری و سر چه...  این با تو نگی وقتی تا رمنمی

خونته تو وضع و سر این با صبح ! 

 یجمله یادامه به وجهتبی و چسباند آمپر شنید که ایکلمه با

کشید فریاد باربد، : 

_  برو االن. زنیممی حرف بعداً. بیرون برو و شوخفه. باربد شوخفه

 .فقط

 هولش عقب به قدرت با و نشست اشسینه تخت باربد دست

کند حفظ را تعادلش بتواند تا کرد حرکت عقب به قدم چند. داد . 



 سراغ رفت که دیدش. بود نشدنی لحظه آن در باربد کنترلِ

کشید فریاد و آذین : 

_ اینجا؟ خبرهچه  

 دختری چشمان غمِ گرفت، را توجهش که چیزی و برگشت کامالً

بود ایستاده اشخانه در که بود . 

شانسمت به رفت . 

 داشت هم حق خواست؛می توضیح و کشیدمی هوار داشت باربد

 اششاکی برادرِ تحویل بخواهد که نداشت توضیحی هیچ اما

 .دهد

 ترینمتفاوت طرفیک و بود برادرش طرفیک. ایستاد شانمیان

 آرامشش که لحنی با و گرفت را باربد بازوهای. اشزندگی زنِ

 حدقه از چشمانِ به داشت، ناآرامی بوی و رنگ زیادی

گفت و کرد نگاه باربد یزدهبیرون : 

_ برو فقط االن. برو. زنیممی حرف. پیشتم دیگه ساعت یک . 



 فشار زیر از انزجار با را بازوهایش و برداشت عقب به قدمی باربد

گفت ناباورش لحن با و کشید بیرون برادرش انگشتان : 

_  توضیح وقتهیچ. دینمی توضیحی هیچ. دینمی توضیح

. بشنوم که نیستم دیگه من بگی، چیزی بخوای هم اگر و ندادی

هومن نیستم دیگه من . 

 به باربد هایقدم با همراه هشنگا و گرفت نفس و شد خم تنه از

شنید و در سمت به رفت که دیدش درآمدند؛ حرکت : 

_  که کنفراموش بعد به این از. نیستم چیزیهیچ تو دیگه

کنفراموش. هست باربدی . 

ایستاد صاف در، شدنِ کوبیده صدای با . 

کشیدمی فریاد باید . 

کشیدمی فریاد حاالهمین باید . 

. بودند شده صدادار زیادی کشید،می بینی از که هایینفس

 نبض شکل بدترین به سرش و فشردمی هم روی را هایشدندان

زدمی . 



کشیدمی فریاد کاش ! 

* * * 
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ممکنش حالت ترینگیج در بود؛ گیج . 

  تختِ در تنهایی به را خودش و کرده باز چشم که لحظه همان از

 کردنمی پردازش دیگر که حاالهمین تا بود دیده پژوهان هومن

کالفه و بود گیج افتاده، اتفاقی چه . 

بود گوشش در هنوز باربد وحشتناک صدای . 

 متاسف بگوید خواستمی دلش. نهوم صورت به داد را نگاهش

است متاسف چیزهمه برای بگوید است؛ . 

برداشت سمتش به مردد را قدمی چند . 

 یخانه در که شبی. بود سرش در دیشب از مبهمی خاطرات

 گرفتنِ نظر در با شدمی که شبی بود؛ شده صبح پژوهان هومن

 شب که کند اعتراف بعدش، و قبل بدِ و عجیب اتفاقاتِ تمام

بوده وبیخ . 

. گذاشت بازویش روی و برد باال را انگشتانش ایستاد، که مقابلش

 را صورت این. دوخت چشمانش به را نگاهش ترینپرحس

وقتهیچ کرد؛نمی فراموش وقتهیچ . 



گفت وقتی بود غمگین لحنش : 

_ بیرونه باربد دونستمنمی . 

 صورتش روی که مردی جوگرِوجست نگاهِ و بود سکوت جوابش

بود درآمده گردش به . 

گفت و کرد جاجابه مقابلش چشمِ دو میان را نگاهش : 

_ شد چی نفهمیدم. برد خوابم کِی نفهمیدم اصالً . 

بود سکوت جوابش هم باز . 

کشید پایین بازویش روی از مردد را انگشتانش . 

بگیرد را دستش داشت دوست . 

 و باال شدت به که ایسینه یقفسه این جورییک داشت دوست

کند آرام را شدمی ایینپ . 

 کاری اما چشمانش در نهفته خشمِ برای کند کاری داشت دوست

 ترخراب را چیزهمه فقط ماندنش نبود؛ ساخته دستش از

کردمی . 



 که کرد اعتراف سرش در و گرفت فاصله گرفت؛ فاصله قدمی

 که روزی از حتی کندندل. دنیاست کار ترینسخت کندندل

 شود، هاپژوهان شرکت وارد جعلی  هویتِ با بود کرده قبول

بود ترسخت . 

 نه نبود؛ چیزی سرش در دیگر. برداشت عقب به را قدم دومین

ایخواسته دیگر نه و اعتراضی . 

 مسیر و چرخید. چرخید رفت، عقب به که هم را قدم سومین

 سرش و بودند سنگین هایشقدم. گرفت پیش در را اتاق

ترسنگین . 

 سراغ رفت. زد چنگ دلش به عجیبی حس ،رسید که اتاق به

 با چشمانش اما سمتش به فرستاد را انگشتانش شرتش؛سویی

. گذراندند نظر از را اتاق ینقطه به نقطه دلتنگی و حسرت

 به دوباره هایشچشم و ماندند نتیجهبی انگشتانش حرکت

دادند ادامه قبلی حرکت . 

رسدب اینجا به بازی این آخرِ کردنمی را فکرش . 

باشد بازی این انتهاییِ ینقطه نقطه، این کردنمی را فکرش . 



 هایدست ماند،می برایش که چیزی آخرش کردنمی را فکرش

باشد پر دلِ و خالی . 

 و حسرت به شود ختم راه این آخرِ که بود نکرده بینیپیش

 .دلتنگی

 و کردمی مچاله را وجودش داشت که اتاقی از گرفت چشم

کشیدش تن به و زد چنگ ار شرتشسویی . 

 به را مردی تصویر در،  چهارچوبِ که بود درگیر زیپش با 

 حقش در را دلتنگی و حسرت توانستمی که گذاشت نمایش

کند تمام . 

 موهای دست، حرکت با کرد سعی و کشید باال را زیپش

 دوخت چشم سختی به بعدش و دهد نظم کمی را اشریختهبهم

بود شده ساکت آمیزیفاجعه طرز به ،امروز که مردی صورت به . 

گفت نگاهش گرفتنِ با و کرد مرتب را شرتشسویی کاله : 

_  فکر. بگم باید چی دونمنمی ولی بگم چیزییه باید قاعدتاً

 چی که بفهمم تونممی ترراحت آخرش، به برسم وقتی کردممی



 وقتی هر از...  االن اما بگیرم تصمیم تونممی ترراحت. چیه به

ترمگیج . 

 به را نگاهش کهدرحالی و تخت یلبه و پایین نشست ارادهبی

گفت بود، دوخت اتاق کف رنگِ سفید و بزرگ هایسرامیک : 

_  و رسیده آخرش به چیزهمه خوب، یا بد. شده تموم چیزهمه

بهت بگم چی باید که دونمنمی من ! 

رفتمی زودتر هرچه باید. شد بلند جایش از سرعت به . 

بود شده گلویش راه سدِ بغض، و بود گرفته دجوریب دلش . 

بود ایستاده در چهارچوبِ در آنجا نفریک اما رفتمی باید . 

پیشش ماندمی جا دلش که نفریک . 

 نه و را لحنش نه کرد،می فراموش را هایشچشم نه که نفریک

را اشچانه روی کوچک اِسکارِ آن حتی . 

شدمی تمام انگیز غم ش،وجود با بازی این آخرِ که نفریک . 

زدنمی حرف که نفریک . 

زدنمی حرف که . 



زدنمی حرف که . 

نداد باریدن یاجازه هایشچشم به اما شکست بغضش . 

ایستاد مقابلش رفت و دوخت زمین به را نگاهش . 

 تعریف جزءجزءبه برایش حاال،همین که شدمی پیدا نفریک کاش

هافتاد اتفاقی چه دقیقاً که کردمی . 
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 کرد؛ شانمتوقف هومن هایلب روی و کشید باال را نگاهش

داشت سرش در دیشب هایبوسه از مبهمی هایتداعی . 

زد را آخرش حرف : 

_ . شدنمی شکلیاین کاش که اینه بگم تونممی که چیزی تنها

 تنها اما شدممی راضی من که شدمی شکلی چه باید دونمنمی

 تموم ایدیگه شکل یه کاش که اینه گفتن، برای دارم که چیزی

شدمی . 

 پشیمونی؟_

بود شکسته را سکوتش در، چهارچوبِ در ایستاده مردِ باالخره . 

پرسید و چشمانش به کرد نگاه : 

_ چی؟ از ! 

_ بودیم باعثش ما و افتاد که اتفاقاتی از. یزچهمه از . 

 بودند، افتاده که اتفاقاتی تمام وجودِ با که دانستمی اما بود گیج

نیست پشیمان . 

_ رفتی؟می رو راه این هم باز عقب، گشتیبرمی اگه  



شود منکرش بتواند که نبود چیزیاین و بود کشیده عذاب . 

 داشت مرد این به که حسی سرِ بود؛ کشیده عذاب آرمان سرِ

 اما کشیدمی عذاب داشت هم حاالشهمین بود؛ کشیده عذاب

 حاال که کردمی را کاری همین هم باز عقب، گشتبرمی اگر

داده انجامش . 

 محکم را زانوهایش کرد سعی. بود شده سخت برایش ایستادن

 که صدایی کند؛ کاری شدنمی صدایش برای اما دارد نگه

بودند کرده دارشخش گلویش، در شدهشکسته بغضِ هایتکه . 

_  بگم تونمنمی اما کنه ناامیدترت زنممی که حرفی شاید

 دست دیگه پیش، ماه چند به بگردم اگر بگم تونمنمی. پشیمونم

 همون. کردم خودم برای رو کار این من. زنمنمی کاری چنین به

 آخرش شاید که دونستممی هم اولش همون ترسیدم؛ هم اولش

 تونستممی که بود کاری تنها این، اما خواممی من که نشه اونی

 دری هر به بودم؛ رفته رو راهی هر من. بدم انجامش خودم برای

 برای باید و بودم مونده نتیجهبی هاراه یهمه از اما بودم زده

 حالِ و رفتممی رو بود مونده که راهی هر بود، شده که هم خودم



 نخواستم خودم من. نیست راهم نرسیدنِ نتیجه به برای االنم، بدِ

 هست ایدیگه چیزهای باختنِ برای بدم حالِ. برسم نتیجه به که

نداشتم رو شونباختن انتظارِ که . 

 گرفتنفاصله قصدِ رسیدنمی نظر به که شد خیره هاییلب به

باشند داشته . 

 پیدا راه قلبش به که جدیدی حس این آخرِ که بود مطمئن دیگر

 چند همین را اشنمونه. بود نخواهد چیزیهیچ ود،ب کرده

 بود کشیده فریاد که بود دیده را باربدی. بود دیده پیش یدقیقه

 هم در نگاهِ. بود کشیده فریاد و بود کشیده فریاد و

 از بدتر که نداشت قصد دیگر و بود دیده را هومن یشدهشکسته

ببیند را هااین . 

 رفتمی. کردمی وکتابحساب دشخو با و رفتمی رفت؛می باید

 سراغش به که مرگی به رو حالِ این برای کردمی پیدا راهی و

بود آمده . 

_ کنی؟ کارچی خوایمی  



 بود شده مطمئن که شنیدمی وقتی درست را مرد این سواالتِ

بزند حرفی نیست قرار دیگر . 

داد ادامه هومن و کرد نگاهش سوالی : 

_ کنی؟ کارچی رهقرا چیه؟ بعدش برای تصمیمت  

 کاری چنین زودیبه باید دانستمی اما نداشت تصمیمی فعالً

 .کند

 تحویلش و کرد جوروجمع را داشت سرش در که چیزهایی تمام

بود راهش سدِ که مردی به داد : 

_  کنممی سعی. درسم سراغ گردمبرمی دوباره. دونمنمی

. گیرممی تصمیمی یه که حتماً...  بعدش برای و کنم تمومش

کنممی کارییه که حتماً . 

بود رفتن وقتِ وقت، اما داشت بیشتری جمالت انتظار . 

 از بهتر باید کند، نگاه صورت این به بارآخرین برای بود قرار اگر

کردمی را کار این قبل دفعات تمام . 



 یشدهجمع هایقطره با مقابله برای و ریختناشک از بود متنفر

 هم روی را هایشپلک محکم طورآن که بود چشمانش پشت

 و دیدمی تار را پژوهان هومن صورتِ کرد، بازشان وقتی و فشرد

بود کرده باز برایش را راه راهش؛ مقابلِ از کناررفته را خودش . 

 تا خانه این از و مرد این از گذشتمی باید گذشت؛می باید

شده چه فهمیدمی . 

سومی سختیِ به هم مدو قدم نبود؛ دوم قدم سختیِ به اول قدم . 

شدمی ترسخت و سخت گذشتن رفت،می جلو قدم هر . 

 داشت بَرِشان خانه این کنارِ و گوشه از و وسایلش سراغ رفت

 و گذاردمی خانه این از جایی را دلش بود مطمئن کهدرحالی

رودمی . 

 کهدرحالی و کنارش یشدهجفت هایکفش و رفت در سمت به

پوشید را هایشکفش بزند، یشصدا کسی خواستمی دلش . 

بود رفتن وقتِ نداشت؛ را زدنش صدا قصد کسی ! 



 در هاپله راه فقط نینداخت؛ سرش پشت یههم نگاهی حتی دیگر

 همراه و زد استارت ماشینش؛ به رساند را خودش و گرفت پیش

شد کنده جا از هم دلش زمین، روی از ماشینش شدن کنده با . 

 

 

And we broke 

کردیم ابخر ما و  

Everything that was right 

بود درست که را چیزی هر  

We both enjoyed a good fight 

بردیم لذت خوب ایمبارزه از دو هر  

And we sewed 

دوختیم ما و  

All the holes we had to breathe 

داشتیم تنفس برای که را هاییروزنه تمام  

To make the other one leave 



رفتن به دیگری ردنک مجبور برای  

And I loved the way you looked at me 

بودم خودم به نگاهت نوع عاشق من و  

And I miss the way you made me feel 

کردیمی ایجاد من در که احساسی برای شده تنگ دلم و  

When we were alone 

بودیم تنها که هنگامی  

When we were alone 

بودیم تنها که هنگامی  

* 
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 باربد رفتنِ از بعد که را فریادی آن در، شدنِ بسته از بعد

کشید آذین رفتنِ از بعد بود، نکشیده . 

 بود گذاشته برود؛ همیشه برای بود گذاشته رود؛ب بود گذاشته

بود نشده شروع هنوز که چیزی یهمه شود تمام . 

 زدمی نفسنفس. شد خم تنه از و گذاشت زانوهایش روی دست

 که انگار بود؛ شده خالی واضحی طرز به ذهنش از گوشه یک و

باشد رفته و برداشته را مغزش از قسمتی و آمده کسی . 



 که چهآن از بیشتر و کشید دهان از ایکارهفهنص و عمیق نفس

 بعدش و کرد فوت بیرون به را بود فرستاده هاریه داخل به

 سراغ رفت. بود خواباتاق مسیر گرفت، پیش در که مسیری

 آن و خوابخوش روی کرد پرت را خودش پشت به و تخت

اشریختهبهم هایملحفه . 

 فریاد که وجودش در بود کسی. بود منفجرشدن حالِ در سرش

رو وضعیت این کن تموم" کشیدمی ". 

 و گذاشت سرش  طرفِ دو را هایشدست و بست را هایشپلک

 با دختری تصویر داشت، ذهن در لحظه آن که چیزی تنها

 در که بود بازنیمه هاییلب و ریختهبهم موهایی بسته، هایپلک

بود رسیده آرامش به آغوشش . 

 پاک بود سخت. گذراند وضعیت آن به را دقیقه چند دانستنمی

بود سخت هم زیادی سرش؛ از تصویر آن کردنِ . 

 و سنگین بودنِ خالی یک. بود خالی سرش شد که بلند

 آمد، که بیرون و آب زیر و حمام به رفت مستقیم. آزاردهنده



 لباس کنند، پیدا خودنمایی قدرتِ افکار دهد اجازه کهآن بدونِ

زد بیرون خانه از زدنی برهم چشم در و پوشید . 

 اجازه هاخیابان خلوتیِ که جایی تا نشست، که فرمان پشت

راند تند دادند،می . 

کردمی درست امشب آخرِ تا را چیزهمه باید . 

 اشزندگی آذین که وقتی از قبل به گرداندبرمی را چیزهمه باید

بود کرده رو و زیر را . 

 را اشذهنی فضای افکار ،باربد یخانه مقابل برسد که زمانی تا

بودند کرده ریختهبهم زیادی . 

 در و جاهمین که دانستمی. برادرش سراغ رفت و شد پیاده

کند پیدایش تواندمی خانه همین . 

 اینتیجه به کهآنبی بارها و بارها و گذاشت زنگ روی را دستش

 که ایگوشی سراغ رفت آخردست و کرد تکرار را کار این برسد،

 با کهآن از قبل و داشت برش. ماشین داخل بودش ذاشتهگ جا

 شرکت از تماس. لرزید دستانش در گوشی بگیرد، تماسی باربد

شنید را نظری صدای و داد جواب. بود : 



_  بوده قرار. گرفتن تماس باربری شرکت از پژوهان جناب

 رو در و نیست انبار تو کسی گنمی اما بدن انجام بارگیری

ردهنک باز براشون . 

 و باربد یخانه سمت به رفت شنید،می را هایشجمله کهدرحالی

داد ادامه نظری و گذاشت زنگ روی را انگشتش مجدداً : 

_  شونگیرممی هرچی اما باشن هماهنگ باربد آقا با بود قرار

دننمی جواب . 

گفت نظری به خطاب و فشرد دوباره را زنگ : 

_  خبر خودمون بگو. گهدی روز یه به کن موکولش و بگیر تماس

بشه انجام کِی برای دیممی . 

. گرفت را باربد یشماره بندشپشت کرد، قطع که را نظری تماس

 باربد بار،این و گرفت دوباره. شد قطع تماس آخرش و خورد بوق

 افتادمی باربد که وقتی از امان. بود کرده خاموش را اشگوشی

لج یدنده روی ! 



 و نداشت برش دیگر و در زنگِ روی گذاشت را انگشتانش

 از را باربد عصبیِ صدای که داد طول را کار این چقدر دانستنمی

شنید آیفون اسپیکر : 

_ خوای؟می چی  

گفت آرامش با اما نبود عصبی باربد از کمتر : 

_ رو در کن باز . 

گفتن ناسزا به کرد شروع مالحظه بدون باربد . 

 بازشان وقتی و تگذاش هم روی لحظه چند برای را هایشپلک

گفت لحنش ترینوحشتناک با کرد، : 

_  و وایسم در دمِ کهاین اعصاب اصالً االن. باربد کن باز

باز. ندارم رو کنم کشیوقت ... 

 بعدش و کرد قطع را هایشصحبت باربد ی"شوگم برو" یجمله

شد قطع که بود باربد جانب از ارتباط . 

 این قدریبه و گردی هایزنگ روی گذاشت دست و گرفت نفسی

 که بود موقعآن و کرد باز برایش را در کسی که داد انجام را کار



 که مسیری کوبیدشان،می زمین روی که عصبی هایقدم با

 بودند هایشمشت بعدش و کرد طی را باربد واحد به رساندشمی

آمدند فرود اشخانه درِ روی که . 

 بعدش، و داد ادامه کارش این به شد، باز ناگهانی در که وقتی تا

 و شد ظاهر مقابلش بود عصبی خودش یاندازه به که صورتی

کشید فریاد : 

_ خوای؟می چی  
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 و داد هولش عقب به و گذاشت باربد یسینه تختِ را دستش

شد اشخانه اردو . 

بود عمرش تمام سردردِ ترینوحشتناک امروزی، سردردِ . 

گفت و گرفت نفسی : 

_ بزنیم حرف که آممی بودم گفته ! 

بود برزخی باربد : 

_ بشنوم چیزی خوامنمی. کنگُم حرفات با رو گورت . 

کشید فریاد : 

_ بزنم حرف باید . 

داد بلندتر فریادی با را جوابش باربد و : 

_ برو و کنگُم رو گورت. هومن نگو هیچی . 

 باربد؛ سراغ رفت چطور و چرا نفهمید. شد چه نفهمید لحظه یک

 از بیشتر. شدند گالویز زدنی برهم چشم در و گرفت را اشیقه

 فریاد باربد. کردمی مقابله باربد هایضربه با فقط بزند، کهآن

نداشت را هایشمشت اختیار دیگر و دادمی فحش کشید،می . 



 که برادرش و گرفتمی را باربد هایمشت فقط و بود ستادهای

 و گرفت هایشمشت جایبه را سرش افتاد، نفس از و شد خسته

گفت داد،می قرار مقابلش را صورتش کهدرحالی : 

_ بزنیم حرف اومدم . 

 بین از را سرش که کرد تالش اشماندهباقی توانِ با باربد

گفت زد،می نفسسنف کهدرحالی و بکشد بیرون دستانش : 

_  غلطی چه داری نیست معلوم تو. هومن نیستم دیگه من

 کردی حالی بهمون که کسی. دیمی بازی رو ما داری. کنیمی

 ترسناک ده؟می ایمعنی چه این و توئه یخونه تو بوده، جاسوس

نیستم دیگه. فهممتنمی دیگه. شدی . 

داد ادامه باربد و کرد رها خودش را باربد سرِ : 

_  چهارتا دوتا دو هرچی. آددرنمی جور من عقل با چیزیهیچ

 کردی رو کار این حسابی چه رو و چرا که فهممنمی کنم،می

 .هومن

 هم حق و بود شده خراب ذهنش رفت؛می راهبی داشت باربد

 .داشت



گفت جوابش در : 

_  اومد دیشب. نیست گیمی تو که وحشتناکی این به قضیه

و اومد. امخونه  ... 

بگوید را بعدش نتوانست . 

بود غیرصمیمی و دلخور زیادی باربد نگاه . 

گفت بود، که کندنی جان هر با : 

_ رفت بعدش و امخونه اومد . 

بود تمسخرآمیز زیاد شنید که صدایی : 

 !آهاان_

کرد اضافه باربد و کرد نگاهش : 

_  کردنِ فرض خر از برداری دست کاش. ندی توضیح دیگه کاش

 .ما

کرد مشت را انگشتانش : 

_ نداره وجود توضیحی قابلِ چیزِ هیچ . 



برداشت عقب به قدمی باربد : 

_  برگرد. اینجا تا اومدی و شدی پا که کردی غلط پس

 فکر که هاییغلط به همیشه مثل و برگرد. بودی که جاییهمون

هم من. بده ادامه درستن کنیمی ... 

کرد قطع را باربد صحبت : 

_ امخونه اومد فقط .توئه سرِ تو که نیست اونی . 

خندید عصبی باربد : 

_ خر هم من. خوابیدی باهاش هم تو ! 

داد ادامه باربد و بود منفجرشدن حالِ در سرش : 

_  باید رو اتخونه اومده و شده پا خودش پای با که خائنی اون

 دونستممی بخدا. هومن دونستممی. بخوابی باهاش که نه بکشی؛

 به زدم رو خودم و دونستممی .اتهکاسهنیم زیرِ ایکاسه یه

 .خریت

رفت در کوره از : 



_ . نیافتاده هم اتفاقی هیچ. کاسهنیم نه و دارم کاسه نه من

نداره وجود درکی قابل توضیحِ چون دمنمی توضیحی . 

_ خودم یعهده به بذار رو نکردنش و کردندرک بگو؛ تو . 

 سرش در آذین که جایگاهی توصیف برای نداشت ایکلمه هیچ

بود کرده پیدا . 

کند؟ قانع را مقابلش اعتمادِبی باربدِ که گفتمی چه  

گفت و ایستاد رخش در رخ سراغش؛ رفت : 

_  کاری وقتهیچ. وقتهیچ. زنمنمی بهت آسیبی هیچ من

 که کنمنمی پنهون ازت رو چیزی. باشه تو ضررِ به که کنمنمی

 به مربوط نه ،افتاده من یخونه تو که اتفاقی. بریزه بِهَمت قراره

 شرکت به آسیبی نه. دیگه کسِهیچ به نه و تو به نه شه،می کار

دیگه کسِهیچ به نه و تو به نه زنه،می . 

_  که من به طرف! داری شخصی ارتباط شرکت جاسوسِ با پس

 تو، تختِ تو و تو یخونه تو که عجیبه بود؛ گارد خیلی رسیدمی

کنهمی صبح رو شب ! 



داد ادامه باربد و کرد باز و بست ایانیهث چند را هایشپلک : 

_  باالخره. کردهمی فرار من از که بوده متعهد تو به هم شاید

بده سرویس برادر دوتا به که شهنمی . 

کشیدمی تیر داشت سرش . 

کردمی فکر که بود چیزی از ترخراب اوضاع . 

کند تعریف دیگری طورِ را داستان باربد برای که بود الزم : 

_  که ایجلسه سرِ روز اون برنا، یدسته و دار چرا کنیمی فکر

 فکر نکردن؟ شرکت شدنش،تشکیل به داشتن اصرار خودشون

شدن؟ الل یهو و نکردن گروکشی دیگه چرا کنیمی  

داد ادامه کرد؛می نگاهش سکوت در باربد : 

_  با که رو چیزیاون. بگیر تصمیم عقلت با هاتچشم جایبه

رو بیننمی هاتچشم که اونی نه کن باور رو آددرمی جور عقلت . 

بود نمانده بیشتری حرف بود؛ زده باربد به را هایشحرف . 



. دادمی سامان و سر را شرکت اوضاعِ و رفتمی رفت؛می باید

 ریس و راست را کارها زودتر باید. داشت جدید قراردادهای

کردمی . 

شرکت غسرا رفت و کرد ترک را باربد دیگری حرف هیچ بی . 

 خودش حتی آذین؛ آمدنِ از قبل به گرداندبرمی را چیزهمه باید

 ! را
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 صدای شدنِ بلند با که کردمی رکا اشنامهپایان روی داشت

 تماس. گیرندهتماس نامِ به شد خیره و کرد بلند سر اش،گوشی

 سخت که کاری از بخاطرش شدمی که کسی تنها بود؛ آرمان از

بکشد دست بود، دادنش انجام به مشغول ! 

 تختش سراغ رفت اشگوشی برداشتن با و شد بلند میز پشت از

 روی داد؛ استراحتی خودش به داوم،م نشستنِ هاساعت از بعد و

 برادرش صدای و کرد وصل را تماس همزمان و کشید دراز تخت

شنید را : 

 چطوری؟_



گفت و بست لحظاتی برای را هایشپلک : 

 .خوبم_

شنید و : 

_ نگو دروغ ! 

گفت را حقیقت باراین : 

 .بَدَم_

شد خیره سقف به و کرد باز را هایشپلک و . 

بود اربرقر سکوت آرمان، طرف از . 

پرسید که بود بحث کردن عوض برای و جایش در زد غلتی : 

_ کنی؟می کارچی کجایی؟  

داد را جوابش مختصر آرمان : 

_ خونممی درس. خوابگاه . 

بگویی چه باید دانستینمی که هاییوقت به لعنت ! 



. دادمی عذابش داشت چیزی. خورد چرخ تخت در دوباره

 و بود بهتر حالش بود، اشنامهپایان و درس درگیرِ که موقعهمان

کردنمی فکر که بود این حداقلش . 

پرسید که بود سکوت شکستن برای : 

_ مگه؟ داری امتحان  

کرد غمگینش آرمان، جواب و : 

_  رو روزها این ذاشتممی من وگرنه. دورم ازت که دارم امتحان

بگذرونی؟ تنهایی  

 و ادفرست بیرون درد با را نفسش. نشست جایش در و شد بلند

پرسید هاممنوعه از آرمان : 

_ نشد؟ ازش خبری هیچ دیگه  

پرسید و کشید پیشانی روی را آزادش دست انگشتان : 

_ ازش؟ بشه خبری بود قرار مگه  

 را اشخانه و هومن کهآن از بعد قبل، روز سه بود؛ گفته آرمان به

 را چیزهمه آرمان برای و خانه به بود برگشته بود، کرده ترک



 و بود گفته آرمان برای احساسش از. بود گفته بود، که طورهمان

بودش کشته خودش، دستِ با نگرفته، شکل که حسی از . 

_ نزد؟ زنگ  

کند سرکوب را احساساتش کرد سعی : 

_ بزنه زنگ نبود قرار ! 

شد کالفه آرمان لحن : 

_ نکن نبود قرار بود، قرار قدراین ! 

اتاقش کوچک فضای در زدنقدم به کرد شروع و شد بلند : 

_ کنم؟ کارچی پس  

بود مبهم زیادی سکوت، هاثانیه از بعد آرمان جواب : 

_ دونمنمی . 

 به نگاهی. برداشت زدنقدم از دست و شد متوقف آینه مقابل

گفت و انداخت صورتش : 



_  خودت تو. طرفشی از خبری منتظر انگار که پرسیمی طوری

 دیگه االح شد؟ تموم زودتر هرچه که بهتر گفتیمی که نبودی

چیه؟ برای هاتسوال این  

سکوت از خوردمی بهم دلش داشت دیگر . 

 و کشید صورتش یشدهکمرنگ هایکبودی روی را انگشتش

گفت باالخره آرمان : 

  !ناراحتم_

ناراحتش حاال و بود نگرانش دوره یک . 

گرفت آینه درون تصویرِ از چشم : 

- نداره ناراحتی . 

 و قلبش به نداد اهمیتی. شد الهمچ قلبش جمله، همین گفتنِ با و

داد ادامه : 

_  ناراحت بابتش بخوام که نیافتاده اتفاق چیزی. نداره ناراحتی

 رو کار همین هم تو کردم؛ بیرون رو چیزهمه ذهنم از من. بشم



 هرچه خواممی. زندگیم برای دارم جدیدی هایتصمیم. بکن

بعدش و بگیرم رو ارشدم زودتر  ... 

داد ادامه و زد پَسَش شد؛ یشگلو راهِ سدِ بغض : 

_  آلمان کشورها، بین. کار ویزای برای کنم اقدام خواممی

دهمی ویزا ترراحت . 

 هم آن زندگی؛ برای زدن پاودست دوباره بود شده سخت چقدر

بود نمانده باقی پایت و دست در سالمی استخوانِ هیچ که وقتی . 

شنید را آرمان صدای : 

_ خوبیه خیلی خیلی فکرِ این. آذین خوبه خیلی . 

 اما بود مانده باقی برایش که آخری یگزینه. بود خوبی فکر

 و حسرت با بود شده عجین جانت وقتی هاتصمیم کردنِ عملی

شدمی سخت دلتنگی، . 

نداشت قراروآرام دیگر. تخت یلبه نشست مجدداً . 

گفت و زد پس را بدش هایحس : 



_  گنمی کردم؛ جووپرس. ههمین مونه،می برام که راهی تنها

 وقت. بگیرن ویزا تونستن هم ماهه شیش که بودن هاخیلی

 دارم فرصت هم و کنممی تموم رو درسم هم. هست هم خوبی

زبانم کردنِ قوی برای . 

 نگاه بود، رفته انقالب به خریدشان برای دیروز که هاییکتاب به

داد ادامه و کرد : 

_  هم زبان کنم،می صتفر وقت هر و کردم شروع دیروز از

خونممی . 
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_ هستی جدی پس ! 

باشد؟ دومش بارِ این که بود گرفته شوخی را زندگی کِی  

گفت و کرد دنبال را اشخانگی شلوار روی خطوطِ انگشت، با : 

_ موندنه اینجا از بهتر. شدنیه ولی سخته خیلی . 

کرد تاییدش آرمان . 

 لحظاتی برای بعدش و زد حرف برادرش با هم دیگر یجمله چند

رفت بیرون اتاقش از . 

تلویزیون پای جز کرد پیدا شدنمی جایی را مهین و بود عصر . 

 تا که ایخانه خانه؛ با بود شده غریبه. خورد خانه در چرخی

 کِی و شودمی واردش کِی فهمیدنمی پیش، روز دچن همین

 .خارج

 به بود شده میخ مهین انتظارش، طبق و زد هال به سری

 سرما، فصل شروع با سال هر که کاموایی و میل و تلویزیون

بود شده داشته نگه هوا روی حرکتبی بود، هایشدست همراه . 



 بود، شاهمیشگی جایگاهِ که جاییهمان هال، یگوشه را پدرش

 سر پشت را روزهایش ترینحرفکم داشت که پدری. کرد پیدا

گذاشتمی . 

 بودند، شده قدیمی دیگر که هاییراحتی از یکی روی و رفت

کرد جلب را مهین و نادر توجهِ کارش این با و نشست . 

پرسید مهین و کرد نگاهش نادر : 

_ خوای؟می چیزی  

 به داد نگاه نه؛ را درنا نگاهِ اما گذاشت جواببی را مهین سوالِ

پرسید نادر و پدرش : 

_ بیرون؟ اومدی کارِت از  

گفت و دزدید را نگاهش : 

 !بله_

داد دخالت را خودش مهین و : 

_ ساعتش نه بود، مشخص کاریش روز نه بود؟ چی کردی؛ خوب . 

بود آمیزکنایه نادر لحن : 



_  یه خریدنِ ماه چند سرِ. انگار بوده خوب حقوقش عوض در

خوادنمی درآمدی کم قول،مع ماشینِ . 

برداشت سریالش از چشم مهین : 

_ خونه؟ تو بِچِپه داری انتظار! داره عرضه امبچه ! 

شد بلند نادر صدای : 

_ خونه؟ تو چپیدم و امعرضهبی من گیمی داری چیه؟ منظورت  

گرفتند فاصله هم از مهین صورت اجزای تمام : 

_  بچه گیری؟می خودت به چرا زدم؟ حرفی همچین کی من! وا

 ماشین یه ببینی نداری چشم کنه؛می کار داره ساله چند

 خریده؟

آمد جلو ویلچرش با نادر : 

_ ندارم؟ چشم من  

 از ثانیه چند عرضِ در کرد؛ نگاه مادرش و پدر صورتِ به حیرت با

بودند نرسیده کجا به کجا ! 



 ختم تهش خانه، این در زدنحرف. بود همین همیشه بود؛ همین

 که بهتر همان! بود شده ختم االن که اینقطه همین به شدمی

 سکوت با گوشه، آن نادر و تلویزیون یصفحه به زدمی زل مهین

گذاشتنمی بیرون اتاقش از پا هم خودش و گذراندمی روزگار . 

 به برگشت کرد؛ شانترک حرفی هیچ بی و شد بلند جایش از

 موسیقی اب را سرش و گذاشت گوشش در را هندزفری و اتاقش

کرد گرم . 

 فیلمی مثل درست نزدیک، یگذشته و بست را هایشپلک

 از ساختندمی فیلم اگر. شد داده نمایش سرش در منسجم،

 آب از خوبی فیلم که حتماً اخیرش، ماه چند سرگذشت

آمددرمی . 

 سرش در که اینامهفیلم نقشِ ترینپررنگ به شد جلب توجهش

 که نقشی بزرگ؛ پژوهانِ! هومن بود؛ درآمدن اجرا به حالِ در

کند فراموشش نبود قرار وقتهیچ . 

 از نداشت بهتری انتظارِ باشد، روراست خودش با خواستمی اگر

. بنشیند دلش به که نبود پایانی پایان، این اما سناریو این



 انتظارِ هومن، مثل کسی با نوپایش یرابطه از وقتهیچ

 جورِیک پایان، این اما نداشت رسیدن نتیجه به و شدنعمیق

 رویای یک در بودی غرق که وقتی مثل درست. بود آوریعذاب

کردندمی بیدارت ناگهانی و خوش . 

 اتموردعالقه غذای از بردنلذت حالِ در که وقتی مثل درست

شنیدیمی ناگواری خبر و بودی . 

 مادرت و بود شده اتبازیتاب نوبت پارک در تازه که وقتی مثل

رفتنه وقت" کشیدیم فریاد " . 

 فراری را مدعوین و باریدمی باران عروسی، وسط  که وقتی مثل

دادمی . 

 و بودی اتموردعالقه خوراکیِ از بردنلذت حالِ در که وقتی مثل

 گرفته حالت پاکت، بودنِ خالی با و پاکتش داخل بردیمی دست

شدمی . 

 کرده بیدارش خواب بهترین وسط بود؛ گرفته قدرهمین حالش

 بازی؛ از کندمی دل باید بود؛ شده زهرمارش غذایش بودند؛



 از دیگر یتکه یک حسرتِ و بود کرده خراب باران را اشعروسی

بود مانده دلش به اشخوراکی . 

 در نادر و مهین صدای دیگر که کند گوش از وقتی را هاهندزفری

پیچیدنمی خانه . 

 حداقل تا نامهایانپ به داد را ذهنش تمام و میزش سراغ رفت

برساند سرانجام به را یکی این . 
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_ فکری تو ! 

 بود، پرسیده را والس که بهروز صورت به خیره و کرد بلند سر

 :گفت

 !نه_

کرد اکتفا بود شنیده که ای"نه" همان به و نشد پیگیر بهروز . 

 برگشته قهر روز چهار_سه از بعد باربد؛ صورت به داد را نگاهش

حرفکم و بود سرسنگین شرکت؛ به بود . 

پرسید و داد قرارش خطاب : 



_ گرفتین؟ تماس نوابی با قرارداد تمدید برای  

داد جواب کوتاه باربد : 

 !گرفتیم_

 یجعبه سمت به برد دست و کرد فوت بیرون به را نفسش

گرفت سر از را پرسیدنش سوال دوباره بهروز و سیگارش : 

_ شده؟ چیزی  

کرد دستیپیش باربد بگوید، چیزی کهآن از قبل : 

_  برات دهمی توضیح آدمی مثالً ده؟می جواب بهت کنیمی فکر

ه؟افتاد اتفاق چیز فالن که  

داد ادامه باربد و شد خیره باربد به متعجب بهروز : 

_  هر بذاری و ببندی رو هاتچشم باید آدم این با رابطه در

 اما نخوای ازش هم توضیحی هیچ و بکنه خواست دلش غلطی

بدی توضیح و گزارش بهش کارهات ریزِ به ریز برای باید ! 

 باربد صورت روی نهایتاً و چرخاند برادر دو میان را نگاهش بهروز

پرسید و کرد متوقفش : 



_ تو؟ چته  

 به باربد، و بهروز یمکالمه به توجهبی و کرد روشن را سیگارش

شد مشغول کردنش دود . 

 این پشت دیگر ساعتنیم باید فقط و بود کاری ساعت آخرهای

 کردنفکر که ایخانه. خانه به گشتبرمی بعدش نشست؛می میز

 شبش یماندهباقی  ساعاتِ کردنرفک بدونِ. بود ممنوع داخلش

 کار در را خودش قدریآن فردایش و خوابیدمی گذراند؛می را

 گذراندمی ممنوعه افکار با خانه در که ساعاتی که کردمی غرق

کند کمتر و کم را . 

 بهروز و باربد کرد، خاموش جاسیگاری در که را سیگارش

بودند بحث حالِ در همچنان . 

 اشگوشی یصفحه لحظه همان و نداختا ساعتش به نگاهی

نامِ با پیامی و شد روشن  Ela خیلی. شد ظاهر اشصفحه روی 

شنیدمی نه و دیدمی نه را اسم این دیگر که شدمی وقت . 

 پیامِ. شد باز پیام گرفتش، صورتش مقابل تا و برداشت را گوشی

جمله یک یاندازه و حد در فقط بود؛ کوتاهی . 



" نیم؟ک صحبت تونیممی " 

بفرستد پیام خطش با بود توانسته که بود ایران بود؛ ایران پس . 

 برگرداند، میز روی که را گوشی و گذاشت جواببی را پیامش

پرسید بهروز : 

_ شاکیه؟ انقدر باربد چرا  

 رفته کی کرد؛ تعجب باربد ندیدنِ با و چرخاند اتاق در را نگاهش

 !بود؟

 اشگوشی یشدهوشنر دوباره یصفحه به نگاهش کهدرحالی

گفت بود، : 

_ شاکیه همیشه باربد ! 

 شد،می بلند کهدرحالی و برداشت را وسایلش و کیف بعدش و

 :گفت

_ باشه حواست . 



. گفتشمی سام به گاهاً و بهروز باربد، به همیشه که ایجمله

 و باشد حواست گفتمی فقط باشد، چه به شانحواس گفتنمی

رفتمی بعدش . 

 باز و خورد زنگ اشگوشی شد، خارج که ختمانسا پارکینگ از

نامِ با هم  Ela بود نکرده باز هم را دومش پیام حتی. بود طرف . 

 بعدش، و کرد لمس را تماس برقراریِ آیکون برد؛ دست مردد

کرد پر را ماشینش فضای اِال صدای . 

_ هومن الو ! 

افتادمی عجیبی و جدید اتفاقات داشت سرش در . 

داد پایان خط پشت انتظارِ به و ان،خیاب به را حواسش : 

 .سالم_

_ ندادی جواب اما خوندی فرستادم؛ پیام برات ! 

 رابطه در که نداشت کاری و کردمی بازخواست همیشه زن این

نه یا باشند ! 



 تحویلش و کرد ردیف را هاکلمه باشد، گفته چیزی کهاین برای

 :داد

_ نشد بیرون؛ اومدممی شرکت از داشتم . 

 خوبی؟_

بود هم خوب گذاشتند،می افکار اگر : 

_ نیستم بد ! 

 گرفتنِ سر از منتظرِ اِال احتماالً. شد برقرار سکوت خط طرفِآن

 قدریبه افکارش مرد، این اما بود مقابلش طرف از مکالمه

 کارِ هیچ بود، داده ذهنش به که ایبرنامه جز که بودند ریختهبهم

دهد انجام نستتوانمی زمانی مقطعِ این در را دیگری : 

_ باشی داشته دوست تو اگه گفتم. تهران اومدم که روزیه چند  

... 

داد ادامه بعدش و ثانیه؛ چند کرد؛ سکوت : 

_ ببینیم رو همدیگه . 

بسته هایشلب و بود خیابان به نگاهش . 



شنید و نداد اِال به جوابی : 

_ امخونه من . 

شنید اشخداحافظی بعدش و . 
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. بود عجیب چیزشهمه دیگر زندگی این نظرش از بود؛ عجیب

بینیپیش غیرقابل و عجیب . 

رفت خیابان انتهای تا و گذاشت گاز پدال روی را پایش . 

 که وقتی درست هم آن روز، چند برای احتماالً. بود برگشته اِال

 داشت که وقتی درست هم آن بود؛ موقعی هر از ترآشفته ذهنش



 تصور ذهنش در لحظه هر ارادهبی که را کسی زدمی پس ارادی

کردمی . 

 اجازه که نداشت عادت کردن؛زندگی مدل این به نداشت عادت

 زودتر هرچه باید. کند درگیرش حد این تا اتفاقی یا شخص دهد،

کردمی تمامش . 

 که چپ سمت داشت؛ راه دو رسید، که خیابان انتهای به

 به رساندشمی که راست سمت و خودش یخانه به رساندشمی

 برای و کردمی انتخاب را راه یک باید نبود؛ تعلل جای. اِال یخانه

رفت! راست راهِ به که بود اشیاغی ذهنِ با بازیلج . 

 آرام باید فقط اهد؛خومی چه که دانستنمی دیگر هالحظه آن در

 افکارش به باید. را بود افتاده راه سرش در که جنگی کردمی

 که هومنی همان شد؛می خودش دوباره باید. زدمی افسار

 سرش در ایشدهتمام اتفاق هیچ که هومنی همان. بود همیشه

شدنمی دارادامه . 

زودتر هرچه کرد؛می تمامش باید . 



 ایخانه به. اِال یخانه به رساندنش زود خلوت، نسبتاً هایخیابان

نگذاشته داخلش به پا دیگر تاریخی، چه و کی از دانستنمی که . 

 اشکشانده کسیچه دانستنمی. بود مردد زیادی زد، که را زنگ

 همین درستش. بود کرده خوبی کار بود، که هرکسی اما اینجا به

 را همیشگی هومنِ که دادمی انجام را رفتارهایی همان باید. بود

 به بود آمده وارصاعقه که زنی خاطرات باید. کردندمی تعریف

 برای شدناحساسی از حجم این. کردمی فراموش را اشزندگی

نبود شانش در شد،می فراموش باید که زنی . 

رفت باال را هاپله . 

 فکر کاری غلطِ و درست به که هومنی هومن؛ همان شدمی باید

 عقلش که دادمی انجام را کاری همان که هومنی. کردنمی

دلش نه گفت،می . 

بود گذاشته باز برایش را در اِال . 

 را یکیآن اما ندیده؟ کی از را زن این که آمدنمی یادش چرا

 با و روز چهار. بودش ندیده که بود روز چهار بود؛ یادش خوب

بودش ندیده که بود شبی پنجمین امشب . 



 از تراستخوانی و الغرتر. دید را اِال گذاشت، خانه داخل که قدم

بود وقتی هر . 

 باال و گرفت اشترقوه یبرجسته هایاستخوان از را نگاهش

 این اِال، جستوجوگر و حس پر هایچشم به رسیدن تا و کشیدش

داد ادامه را کار . 

پرسید را حالش اِال و شد متوقف رسید، که هایشچشم به : 

_  امکانات خیلی. کنم درست چیزی یه برات تا بشین خوبی؟

نسکافه؟ یا چای ندارم؛  

فهمیدنمی بودنش پاچهدست و اضطراب .  

 سرِ دیگر وسایل از خیلی. چرخاند اِال یخانه در را نگاهش

 ضروری، و بزرگ وسایل جزبه گفت شدمی و نبودند جایشان

نیست اشخانه در دیگری یوسیله . 

 که منویی آیتمِ دو از دامکهیچ به میل. بود نگفته اِال به چیزی

نداشت بود، داده . 



 این، از قبل تا اِال که جایی سمتِ به چرخاند را نگاهش

 به داد رضایت دیدنش، خالی با اما داشتمی نگه را هایشبطری

بود شده گرفته مقابلش که چایی فنجان نوشیدن . 

 کار، این با دارد؛ نگه صورتش در خیلی نتوانست را نگاهش

 جای برادرش که افتادمی زنی صورتِ یادِ ناخواسته و خواسته

بود نگذاشته برایش سالمی . 

_ مدت؟ این کردیمی کارچی خبر؟ چه  

 و کرد نگاه هایشچشم به اِال، سوالِ به دادنجواب جایبه

 :پرسید

_ برگشتی؟ چرا ! 

 آذین، هایچشم اما داشت اشزندگی در که بود زنی زیباترین اِال

زیباتر یلیخ بودند؛ زیباتر . 

_  پیشش روزی چند و بزنم سر بهش اومدم. نبود خوب فرخ حالِ

 .بمونم

گفت و نوشید را چایش از ایجرعه : 



_ نیستی؟ پیشش چرا پس  

کاوید را صورتش اِال نگاهِ : 

_  گفتم پیش، روز چند دیدم رو باربد. بود شده تنگ برات دلم

ایرانم که دهمی خبر بهت حتماً . 

گفت را حقیقت : 

_ برگشتی دونستمنمی. نگفت یچیز . 

_ خوای؟می دیگه چایی یه ! 
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گذاشت میز روی را فنجانش : 

_ کافیه یکی همین. نه . 

 و دبو شنیدن منتظرِ اِال. شد برقرار شانمیان سنگینی سکوت

گفتن برای نداشت حرفی هیچ خودش .  

 حاال، و بود آمده اینجا به سرکشش افکارِ با بازیلج سرِ از

 شده تریاغی دربیایند، اختیارش تحت کهاین جایبه افکارش

 .بودند

 اگر که کسی. نبود اینجا که خواستمی را کسی دلش

 ذهنش برترِ زنِ از که فاکتورهایی تمام کند، فکر خواستمی

 همانی خواست؛می که بود همانی آذین. بود دارا را داشت انتظار

 نترسی سرِ و بود شجاع و قوی. بود خودش شبیهِ صد تا صفر که

 معمولی. هایشخواسته به رسیدن برای کردمی ریسک. داشت

داشت فرق هایشدغدغه. نبود . 

_ کنی؟می فکر چی به داری  

 فکر آذین به داشت و الاِ یخانه به بود آمده. گرفت باال را سرش

بود عقب خودش از هیچ_یک داد؛می معنی یک این و کردمی ! 



 روشن حالِ در انگشتانش. داد اِال یآراسته صورت به را نگاهش

 را زن این کشیدنِ سیگار دیگر که بود کی از. بودند سیگار کردنِ

بود؟ نکرده تماشا  

 دود سیگار لحظه به لحظه و نشست منتظر و عقب به داد تکیه

نیفتاد سرش در اتفاقی دیدنش با اما کرد دنبال را اِال کردنِ . 

 کردمی رها باید چرا. بودند شده عوض اشذهنی هایخواسته

 پیدا دنیا جای هیچ را شبیهش دیگر دانستمی که را زنی

کند؟نمی  

_ داری؟ رو سردردها اون هنوز. رسیمی نظر به خسته  

داشت هنوز هم را سردردها. بود که خسته .  

 طرز به دلش که ایلحظه این از لحظه؛ این از گذشتمی باید

زدمی پسش عقلش که داشت را زنی طلبِ عجیبی . 

 خاموش را ذهنش گرفت؛ کرد خاموشش اِال که سیگاری از چشم

 باز تمام سخاوتِ با که اییقه سراغ فرستاد را نگاهش و کرد

بود شده گذاشته . 



خواستشنمی ! 

اینجا تا بود مدهآ خودیبی ! 

شب این رفتنِ پیش و اینجا در ماندن به شدنمی راضی . 

 اشصفحه به. خورد زنگ اشگوشی که داشت بلندشدن قصدِ

 ورودی تماسِ و کرد صدابی را گوشی. دید را باربد نام و کرد نگاه

گفت جایش، از بلندشدن با و کرد رها خودش حال به را : 

_ چای بابت ممنون ! 

بود متعجب هایشچشم. ایستاد مقابلش و شد بلند اِال : 

_ ری؟می ! 

 کردنش اخم. افتاد رویش باربد نام دوباره و لرزید دوباره گوشی

 در و داد سُر جیبش داخل را گوشی حال این با بود، تعجب سرِ از

گفت اِال به جواب : 

_ ببینمت اومدم ! 

بود آمیزکنایه لحنش کرد؛ کج سر اِال : 

_ ندیدیم که هنوز . 



گفت وقتی هایشلب روی نماند جا خیلی نگاهش : 

_ دیدنت از شدم خوشحال . 

 بدتر دیدنش با. دیدنش از نبود خوشحال گفت؛می دروغ

بود شده خراب اوضاعش . 

 چیزی که حتماً. لرزید دوباره نشدهساکت جیبش، داخلِ گوشیِ

 زور به هم را سالمش جواب روزها این باربد که وگرنه بود شده

 هم سر پشت اصرار، این با بخواهد کهاین به برسد هچ داد؛می

بگیرد تماس . 

 کِش را لحظه آن تا کند صبر کهآنبی و کرد خداحافظی اِال از

کرد ترکش و شنید را میلشبی خداحافظیِ دهد، . 

 یدقیقه چند در چهارم بارِ برای که ایگوشی که بود هاپلهراه در

 به و کشید بیرون جیبش از را بود خوردنزنگ حالِ در اخیر

 بهروز نام دیدنِ با اما کرد نگاهش است، باربد کهآن هوای

افتاده اتفاقی حتماً که شد مطمئن . 

شنید را بهروز مضطربِ صدای و داد جواب را تماسش : 



_ پس؟ دینمی جواب چرا  

پرسید و ماشینش سراغ رفت بود؛ رسیده خیابان به : 

_ شده؟ چی  

_  مدیکاب از بشه، تعطیل شرکت هکاین از قبل دقیقه چند

 فردا وقتِ اولِ که گفته بهش نظری گهمی باربد. گرفتن تماس

 خواستن و تمومنیمه یجلسه اون دادنِ ادامه برای بیان قراره

کردن تاکید تو حضورِ روی و باشیم همه . 

زدمی نفسنفس بهروز . 

پرسید طوالنی، سکوتی از بعد : 

 مطمئنی؟-

 جمالت همان داشت و بود گرفته را گوشی شنید؛ را باربد صدای

پرسید مردد انتهایش و دادمی تحویلش را بهروز : 

- بیان؟ قراره چرا که دونیمی تو  

دانستنمی !  

دانستنمی را چطورش دانست،می اگر هم را چرایش ! 



شد قطع کی تماس نفهمید و نشست فرمان پشت .  

 برای و زد حدس را جریان کل لحظه یک برای ذهنش

 بودن خاموش با و گرفت را آذین یشماره که بود شدنمطمئن

 سراغ بود رفته دخترک شد؛ تبدیل یقین به حدسش اش،گوشی

 !آرزوهایش

* * * 
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 یجلسه شدنِ تمام و مدیکاب اعضای رفتنِ از بیشتر دقیقه ده

 و بود نگذشته عادی که ایجلسه گذشت؛نمی شاننحس

 کرده دعوا بود؛ گرفته باال نژادنوری فرید با باربد  بحثِ اواسطش،

بود کرده ترک را جلسه گفت،می ناسزا کهدرحالی باربد و بودند . 

 بهروز، تماسِ از بعد دیروز، همان بود؛ رفته در تشدس از موقعیت

 بود زده حدس کهآن از بعد و آذین گوشیِ بودنِ خاموش از بعد

 از موقعیت آرزوهایش، پیِ است رفته و زده چیزهمه زیر دخترک

بود رفته در دستش . 

 سام صورت به و چرخاند را اشصندلی کرد؛ خاموش را سیگارش

 برایشان دیگری یچاره هیچ گفتمی که صورتی کرد؛ نگاه

 .نمانده

شنید را سام صدای و گرفت نفسی : 



_  قضیه این شرِ زودتر هرچه. نیست هم ایچاره و دارند عجله

. نداریم هم حلی راه اما ضرره اشهمه دونممی. بهتره بشه، کنده

 جور و جمع زودتر هرچه که اینه من نظر و کنیم شونساکت باید

هخودمون نفع به بشه . 

 انگشتانش میان کند، روشن کهآنبی را بود برداشته که سیگاری

داد بازی . 

گرفت سام صورت از را نگاهش . 

 همان. بود شده تمام آذین. کند فکر آذین به خواستنمی دیگر

 را اشگوشی دختر این گفتمی که تماسی آن از بعد دیشب؛

 دنبای دیگر و بود شده تمام بود؛ شده تمام کرده، خاموش

 فکر بهش داشت و دادمی اشادامه نباید. دادمی اشادامه

 که کردمی تصورش کرد؛می تصورش و کردمی فکر کرد؛می

 از که شدمی حتماً. باشد موفق حد چه تا و چقدر توانستمی

. باید که بشود همانی و کند استفاده درستش جای در هوشش

 وعده خالف این با ،رفتن این با حرکت، این با بود؛ بهتر اتفاقاً



 یقضیه هم و اشخواسته به رسیدمی خودش هم کردن،عمل

دادمی پایان مرد این سرِ در را ناتمامش . 

 بود؛ نکرده بینیپیش بازی این برای را پایان این که بود درست

 پایان این اما غیرمنتظره هایپایان از آمدمی بدش که بود درست

 پایان این. بود پایان بهترین دنش،بو بینیپیش غیرقابل تمام با

 برای را دختر این یپرونده و کند رها را آذین که شدمی باعث

ببندد سرش در همیشه . 

گفت و داد منتظرش چشمان و سام به را نگاهش : 

_ هاینمایندگی تمام. بده انجام رو الزم کارهای  Vitmed رو 

کنیممی واگذار . 

داد تکان سر سام : 

_ قدریاون اما یمبخر زمان شهمی  ... 

نشست صحبتش میان : 



_  بیافته هانمایندگی تمام بذار. کنیممی واگذار. نیست الزم

 که کنممی کاری بیافته، آسیاب از که هاآب شون؛دست

کنن آب بازار تو نتونن هم رو  اشدونهیه . 

 و شدنش باز حالت. شد باز در بگوید، چیزی سام کهآن از قبل

 شدند،می برداشته طلبکاری با که هاییمقد آن صدای بعدش

باربد جز نیست کسی واردتازه که گفتمی ! 

 اتاق فضای وارد که باربد صورت به و گرفت سام از را نگاهش

بگیرد پس حساب که بود آمده باربد حتماً. داد بود شده . 

کرد مرخصش و گفت سام به ایجمله . 

 و دم صدای جز ،اتاق از سام خروج آخرِ یلحظه تا هم باربد

 رفتنِ محض به اما نکرد تولید دیگری صدای کوتاهش، هایبازدم

 به رفت،نمی انتظارش لحظه، آن در که آرامی لحن با که بود سام

پرسید و آمد حرف : 

_ پس؟ شد چی  

 ادامه باربد و کرد آزادش کراواتش؛ یگره سمت به برد دست

 :داد



_ گفتی .بوده خودمون برای کردی کاری هر گفتی ... 

شد باربد دادنِ ادامه از مانع و برد باال را دستش : 

_ گفتم چی دونممی. دونممی. باربد دونممی . 

_ داری دوستش ... 

شد شوکه ! 

 این به هم آن یکی؛این اِلّا داشت را چیزی هر شنیدن انتظار

رویحاشیه بدون و واضحی . 

_  هاخائن با دیدم. کنیمی تا جوریچه دشمنات با دیدم من

خائن نه و بود دشمن نه تو برای یکیاین اما کنیمی کارچی . 

شد خیره باربد شفاف چشمان به . 

_  اما کنی متوقفش تونستیمی. بگیری رو جلوش تونستیمی

 تونسته هم رو تو دونممی بعید هومن؟ داری دوستش. نکردی

 تو. باشه کرده خام هم رو تو دونممی بعید بده؛ بازی باشه

 ...خودت

شدمی ساکت باربد کاش . 



نه هاحرف دست این از اما زدمی فریاد حداقل کاش . 

 ...کاش

 !چرا؟_

گذاشت؟می دلش کجای دیگر را "چرا" این ! 
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کرد باز گردنش دور از کامل را کراوات . 

_ نه؟ پیچونده؛ هم رو تو  

کرد اضافه باربد و نداد جوابی : 



_  این که بود این از غیر. پیچونده که معلومه پرسم؟می دارم چی

 و بزنه حرف طوراین دادنمی جرات خودش به امروز الدنگ

کنه تکلیف تعیین برامون . 

 متهم. بگوید دفاع برای ایکلمه کهآن بدون صندلی روی نشست

شاکی باربد، و بود هشد : 

_  قبول و کنی شکایت ازش دادیم پیشنهاد که روزی همون

 ساکت همیشه مثل اما لنگهمی کار جاییه گفت بهروز نکردی،

 پای کهاین از غافل. بگیری رو تصمیم بهترین تو تا موندیم

گیره بدجوری خودت . 

 و کشیدمی نفس سخت. کرد باز را پیراهنش باالییِ یدکمه

کردندمی طلب بیشتری اکسیژن ایشهریه . 

 غیرقابل سکوتِ اما داشت باربد از بیشتری جمالت انتظار

کند نگاهش و بگیرد باال را سرش شد باعث برادرش، بینیِپیش . 

 عمیقی پُک اولین از بعد و دیدش سیگار کردن روشن حالِ در

 ایهلب اما داشت را هاکلمه رگبارِ انتظار زد، سیگار به باربد که



 چه نگرفتند، فاصله هم از هم دود فرستادنِ بیرون برای برادرش

کلمات به برسد . 

 کوچکِ هایخشوخط و گذاشت میز روی را دستش دو هر

 باعث باربد شدنِ نزدیک و کرد لمس انگشتانش سر با را رویش

شد حواسش شدنِ پرت . 

 کنارش حاال که کرد نگاه باربدی به و گرفت میز سطح از چشم

 .بود

 قسمت در انگشت چهار آمد؛ فرود اششانه روی باربد دست

 انگشتان میان اششانه بعدش و پشتش یکی و شانه جلوییِ

شنید و شد فشرده برادرش : 

_  زنگ. بدم خبر بهت گفت. اشخونه کرده دعوت رو همه هاله

شنبهپنج برای. ندادی جواب و بوده زده . 

 گرشحمایت انگشتان د؛بو عجیب باربد ناگهانی خُلقِ تغییر این

 سرِ دیگر نیست قرار و داندمی را حالش بگوید که بود آمده. هم

باشد؟ داشته جنگ  



_  بیا اصالً. بینیممی هم رو بقیه. مهمونیه ساعت چند. بریم بیا

هوم؟. غیرکاری سفر یه هومن؛ سفر بریم  

 باربد صورت به مبهوت و چرخید. شد چرخشش باعث تعجب

کرد نگاه . 

 به. بود کالفه برادرش صورتِ. خورد سر اششانه از ربدبا دست

 بعد باربد و کرد نگاه کرد، خاموشش نرسیده نیمه به که سیگاری

 داشت، قرار پنجره که جایی تا و گرفت فاصله کردنش خاموش از

شد دور . 

 به عجیبش سکوتِ از بعد باربد و داشت نگه همانجا را نگاهش

گفت و آمد حرف : 

_  گفتی گفتی؟ بهم چی بودم شده سایه اشقع وقتی یادته

 فقط بیارم؛ یادت رو هاتحرف خوامنمی. شدم عاشق اشتباه

 اشتباهه، که کسی داشتنِ دوست دونممی که بدونی خواممی

 اتدیوانه دلت و برتتمی سوال زیر عقلت. ستآزاردهنده چقدر

کنهمی . 



 برادرش که یباراولین آمد؛ یادش را باربد روزهای آن روزِ و حال

بود شده عاشق ! 

 سمت به آهستگی با را هایشقدم و شد بلند صندلی روی از

 باربد با حرفی درموردش دیگر جریان آن از بعد. برداشت باربد

 سرش در جریان آن درمورد پررنگی سوال حاال اما بود نزده

پرسیدش باربد، به رسیده محض به که داشت : 

_ کردی؟ فراموشش چطور  

بود عجیب نشست، باربد هایلب روی هک پوزخندی : 

_ کردم؟ فراموشش گفته کی  

داد ادامه باربد و خورد جا : 

_  دختربچه یه با. دیدمش اتفاقی خیلی پیش ماه چهار_سه

 فکر. خودش کپی درست دختربچه یه. رستوران بود اومده

بچه؟ اون بود کی کنیمی  

کرد حس دهانش در را بدی تلخیِ . 



 قبیل این و هاحرف دست این به ایذره ود،ب اگر دیگری وقتِ هر

حاال اما دادنمی اهمیت موضوعات ... 

داشت فرق قضیه حاال . 

کارش پیِ برود و کند بس کند؛ بس باربد خواستمی حاال . 

 به گشتبرمی که ایسایه باربد که داشت اهمیتی چه اصالً

نه؟ یا کرده فراموش را پیش هاسال ! 

کرده؟ فراموشش چطور که داشت اهمیتی چه   

تمام بود؛ شده تمام آذین ! 

 وسایلش؛ سراغ رفت و کرد رها را عجیبش حال و حس و باربد

 پیدا راهی که حتماً. کردمی شرکت حال به فکری و رفتمی باید

شرکت نجات و مدیکاب زدن دور برای شدمی !  

* 
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کرد باز چشم اشگوشی خوردن زنگ با . 

بماند خواب نداشت سابقه .  

 فکرکردن به را هاساعت و بود مانده بیدار را دیشب تمام

 ایدب که هاییراه به بود؛ کرده فکر شرکت به بیشتر. بود گذرانده

 گرفتنِپس به و کردمی ایجاد باید که تغییراتی به رفت؛می

 .قدرتش



. برداشت تخت کنار از را گوشی و چرخاند را سنگینش سرِ

بود افتاده شرکت یشماره . 

 نظری صدای و داد جواب بود، شدنقطع معرض در که را تماسی

شنید را : 

_  شرکت برادرتون پژوهان؛ جناب گرفتم تماس که ببخشید

مزاحمِ بعد گرفتم، تماس ایشون با هم اول. یستنن  ... 

بافتمی داستان چقدر ! 

پرسید دارشخشوخط صدای با : 

_ شده؟ چی  

کردمی ادا را کلمات سرعت با نظری : 

_  تاریخ که بوده قرار گفتن. گرفتن تماس مدیکاب شرکت از

. نشده خبری اما کنید مشخص خودتون رو بعدی یجلسه

 ده اما بیاین بودم منتظر. بگم بهشون یدبا چی دونستمنمی

و گرفتن تماس دوباره پیش یدقیقه ... 

نشست تخت روی و شد بلند . 



 به دادن خاتمه برای و بود دادنتوضیح حالِ در همچنان نظری

گفت که بود کلمات ردیف این : 

_  ساعت یک تا هست که هرجا بگو و بگیر رو باربد. آممی دارم

شرکت برسونه رو خودش دیگه . 

_ حتماً چشم؛ بله . 

 حمام سمت به رفتن و تماس کردن قطع قصدِ و شد جدا تخت از

شنید را نظری صدای مجدداً که داشت را : 

_ پژوهان جناب راستی ... 

 تن به دیشب از که پیراهنی هایدکمه کهدرحالی و حوصلهبی

پرسید کرد،می باز را داشت : 

 بله؟_

_  که گفتم من. ببینن رو شما تنداش اصرار و اومدن اینجا آقایی

 ساعت نیم تا. شرکت آینمی کی که نیست مشخص و نیستین

رفتن اما بودن منتظر جاهمین پیش . 



 را پیراهن کهدرحالی و داشت نگه اششانه و سر میان را گوشی

پرسید کشید،می بیرون تنش از : 

_ اومده؟ کجا از نگفت  

_ اما نه ... 

کرد رها تخت روی را پیراهن : 

_ چی؟ اما  

کرد من و من نظری : 

_  یشماره. بود طلبکار و عصبی. بود غریبعجیب یکم... یکم

 که گفتم بهشون و ندادم طبیعتاً خب که خواست ازم هم رو شما

 تا بگن رو کارشون گفتم. ببینن رو شما نتونن امروز اصالً شاید

 حرف خودتون شخصِ با باید فقط گفتن اما بدم اطالع بهتون من

 مدت این شما. بپرسم رو شوناسم کردم فراموش من. بزنن

نبودین؟ کسی منتظر  

گفت وقتی بود ایستاده حمام درِ مقابل : 

 !نه_



 را تماس دهد، گوش نظری بعدیِ توضیحات به کهآنبی بعدش و

شد حمام وارد و کرد قطع . 

 کهآن محض به و شد خارج خانه از که بود نیموده ساعت راسِ

داشت شرکت از مجددی تماسِ شست،ن فرمان پشت . 

گفت نظری به خطاب و داد جواب : 

_ آممی دارم . 

 هوشیارش رسید، گوشش به خط طرفآن از که صدایی و سر اما

بپرسد شد باعث و کرد : 

_ شده؟ چی  

 با زدنحرف به کرد شروع دهد، را جوابش کهآن جایبه نظری

کیست دانستنمی که مخاطبی : 

_ پژوهان آقای که تونخدمت ردمک عرض محترم، آقای ... 

 که بود مبهمی صدای صدا،. نشنید واضح را نظری کلمات دیگر

شدمی پخش ماشینش فضای در . 



 بندشپشت و کرد قطع را تماس و فشرد گاز پدال روی را پایش

 انتظاری از بعد را نظری صدای و گرفت را شرکت یشماره

شنید طوالنی : 

_ پژوهان آقای ! 

گفت بود، بلند نسبتاً که اییصد با و عصبی : 

_ شده چی ببینم بزن حرف ! 

بود عاجز نظری لحن : 

_ رسین؟می کی  

کرد تکرار را سوالش : 

_ ترسریع کن جمعش کنه؟می صدا و سر داره کی شده؟ چی . 

 جواب در که صدایی اما بود نظری صدای شنیدن منتظرِ

بود مرد یک عجیبِ صدای شنید، جمالتش : 

_ ی؟کرد قایم رو خودت ! 
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کرد کم سرعتش از . 

 صدای اما کرد گیجش نظری اعتراضِ صدای و نشناخت را صدا

بود بلندتر مرد . 

_ ازتون کنممی شکایت. پلیس به زنممی زنگ من . 

شد دور صدا . 

 خودش، و دادمی توضیح را چیزی نگهبان به داشت نظری گویا

بود تماس کردن قطع ترجیحش . 



 کم اتفاق این. شدمی فصلوحل قضیه رسیدنش تا که حتماً

 که شدمی پیدا کسی باریک وقت چند. شرکت در افتادنمی

کند کاریشلوغ یا باشد داشته شکایتی . 

 جواب زود روز، آن خوبِ اتفاقِ تنها و گرفت را باربد یشماره

بود باربد دادنِ : 

_ هومن؟ بله  

پرسید و کند پیدا ترافیک زدنِ دور برای مسیری کرد سعی : 

 کجایی؟_

شد شاکی باربد : 

_ دیگه اومدم فاتح؟ شرکت برم نگفتی دیروز خودت ! 

بود کرده فراموش پاک . 

داد ادامه نارضایتی با باربد : 

_ . االن اینجام. زد زنگ که بس نظری رو دهنم کرد سرویس

شرکت؟ بیام کنم ولش کنم؟ کارچی  

گفت و کرد نگاه بود شده باز که مسیری به : 



_ برس کارت به. نبود حواسم. نه . 

داد خاتمه را تماس و کرد غرغری باربد . 

 نظری هایتماس از خبری دیگر برسد، شرکت به که زمانی تا

 .نشد

 پارکینگ وارد. بود شرکت ساختمان مقابل بعد، یدقیقه بیست

 و شد مواجه صدا و سر با نه اما رفت باال را طبقات بعدش و شد

دیگری غیرمعمولِ چیزِهیچ نه . 

داد سالم و شد بلند پایش به نظری . 

پرسید و شد نزدیک میزش به : 

_ گفت؟می چی بود؟ کی طرف  

داد توضیح فوراً نظری : 

_  کنم کنترل نشد اصالً. نبود خوب حالش اصالً. بخدا دونمنمی

اگه ببخشید. شدم نگهبان دامنِ به دست و رو اوضاع ... 

گفت صحبتش میان : 

_ االن؟ کجاست  



کرد اطالعیبی اظهار نظری : 

_  نفهمیدم اصالً. برنگشت دیگه رفت، نگهبان همراه وقتی از

 هم شانس از. گفتمی رو شما اسم فقط چیه؛ حسابش حرف

دارن کار گفتن گرفتم، هم تماس. نبودن باربد آقا امروز . 

داد ادامه نظری و کرد نگاهش حرفبی : 

_  آنمی که هاییاین به شبیه اصالً. بود سال و سنکم خیلی

 هم رو فامیلیش راستی. نبود کاریشلوغ و دادبی و داد برای

نکنم گمون اما پرسیدم ... 

 میان وقتی اما کردنمی تفاوتی خیلی اسمش ندانستنِ یا دانستن

ایستاد هوشیار شنید، را "انیزم" یکلمه نظری، جمالت : 

  زمانی؟_

داد تکان سر نظری : 

 !بله_

ابروهایش میان نشست اخم : 

_ زمانی؟ چیِ  



_ رو شونکوچیک اسم نپرسیدم دونم؛نمی . 

بود رفته باال ناخواسته صدایش : 

_  بپرس نگهبانی؛ بزن زنگ االن؟ کجاست نپرسیدی؟ چی برای

بده خبرم و . 

 در صدایی مدت تمام و اقشات سمت به رفت سرعت با و گفت

کردی؟ قایم رو خودت " پرسیدمی که زدمی زنگ سرش !" . 

دادمی بد گواه قلبش . 

 هایفیلم به کند پیدا دسترسی و بیاید باال سیستم که زمانی تا

 به که زمانی درست و گذشت سال صد ها،دوربین یشدهضبط

 اتاقش دوار داشت که خبری با نظری کرد، پیدا دسترسی هافایل

 :شد

_  ایستاده اما کردن بیرونش ساختمون از گنمی حسینی آقای

داره و ساختمون درِ جلوی ... 

 حدودی تا که ایپنجره سراغ رفت و نشنید را اشبعدی جمالت

دادمی نشان را ساختمان ورودیِ تصویرِ . 



 طبقات تمام و شود خارج اتاق از شد باعث همین و ندید چیزی

برود پایین را . 

زدمی نفسنفس رسید، که البی هب . 

 و نشنید را بود شانگفتن حالِ در نگهبان حسینیِ که جمالتی

 نگاهش گذاشت، بیرون که را پایش ورودی؛ درِ سمت به رفت

 که کسی و گذراند نظر از را اطرافش محیط تمام ثانیه، یک برای

 و ایستاده روپیاده در که جوانی پسر کرد؛ پیدا را خواستمی

بود شده جلب جهشتو . 

 شد باعث آشنایش، هایچشم و چرخاند صورتش در را نگاهش

 خودش در چطور و کِی دانستنمی که کند تجربه را هومنی

داده پروشش . 

 را مستاصلش و خیس چشمان رفت؛ نزدیک اشقدمی یک تا

شنید را دردمندش لحن تاخیر، با و دید : 

_ کردی؟ کارشچی کجاست؟ آذین  

 

**** 
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 و گرفت بود، مقابلش که پسری پیراهنِ یچهارخانه از را نگاهش

 برش شد؛ بلند جا از. بود خوردنزنگ حال در که داد تلفنی به

گفت بشنود، چیزی کهآن از قبل و داشت : 

_  تاکید. نیاد داخل هم کسیهیچ. نکن وصل رو تماسی هیچ

کسیهیچ کنم؛می . 

شنید جایش، سر برگرداند که را گوشی : 

_ خبری؟بی ازش که کنم باور  

 ورژنِ دلتنگِ عجیب که شد خیره هاییچشم به و چرخید

بود شاناصلی .  

 گم را جدیدش تفنگ که ایپسربچه به شبیه درست بود؛ کالفه

باشد کرده . 

 قفل هم در را انگشتانش نشست؛ اشقبلی جای سر و برگشت

پرسید و کرد : 



_  ناپدید کی از بوده؟ کی زدی حرف باهاش که باری آخرین

 قراره کرد برداشت ازش بشه که بود نزده حرفی... حرفی شده؟

بده؟ انجام جدیدی کار  

استیصال از بودند پر مقابلش آشنای چشمانِ : 

_  که بالیی همون اگه. بگو باخبری، ازش اگه. شممی دیوونه دارم

 هر بخدا. بگو آوردی، هم اون سرِ رو آوردن من سرِ هاتآدم

 جای از من اصالً. دممی انجام بگی که چیزی هر. کنممی کاری

 آرم؛می براتون رو همه. باخبرم داره، و داشت که مدارکی تمام

 گفت من به. شده چی دونمنمی من. تکجاس بگو بهم فقط

. کشیده بیرون بازی این از رو پاش گفت. شده تموم چیزهمه

 نیست اما بره؛ کار ویزای دنبال بخونه؛ درس خوادمی گفتمی

 گوشیش و نیومده خونه روزه سه گهمی و زده زنگ مادرم. شده

. ذاشتنمی خبربی رو من کنه، کاری بود قرار اگر. خاموشه

رفتنمی برخبی . 



 بود گفته. خورد تکان جمالت این شنیدنِ با وجودش در چیزی

 بخواند؟ درس بود قرار کشیده؟ بیرون بازی این از را پایش

بگیرد؟ کار ویزای  

 شده. شد مچاله اشزندگی تمام در باراولین برای که بود قلبش

 ناراحتی، از بود شده پر که جدید هومنی دیگر؛ آدم یک بود

دلتنگی و رتحس خشم، . 

 پیِ بود نرفته دخترک کرد؛می فکر که بود نشده آنی پایان

بود برده جلو غیرمنتظره هم باز را بازی و آرزوهایش . 

 دنبال بود نرفته اگر بود؛ شده پررنگ زیادی سرش در سوال یک

 بود افتاده برادرش که بود کجا بود؟ کجا پس هایش،خواسته

 هم بقیه که بودند؟ خبربی ار شب دو اشخانواده که دنبالش؟

کرده؟ خاموش را اشگوشی چرا نداشتند خبر  

 ناامید زیادی که شد خیره جوانی پسر  صورتِ به و کرد بلند سر

پرسید و رسیدمی نظر به خسته و : 

_  کی نگفته ره؟می کاری چه برای نگفته خونه؟ از رفته کی

گرده؟برمی  



نکرد کمکی هیچ شنید، که جوابی : 

_ دهنمی توضیح کسیهیچ به کارهاش ایبر اون ! 

کرد ریز را چشمانش : 

_  سه گینمی مگه نکردن؟ پیگیری حاال تا تونخانواده چطور

نیست؟ روزه  

گفت و فرستاد بیرون را نفسش نشست؛ پسر : 

_  آذین. نیستن نگران قدرهااون هم حاالشهمین هااون

 کاری خوادب که ممکنه محالِ اما رفتارها این به داده شونعادت

 هاامتحان وسط. زنهمی شور داره دلم. بذاره خبربی رو من و کنه

 رفته و کرده جمع کردممی فکر اولش. تهران اومدم و شدم بلند

 ره،می که آدمی اما شدهانجام عمل تو بذاره رو مونهمه قراره و

 بره؟نمی بره؛می رو مدارکش بره؟نمی بره؛می وسیله خودش با

اومده سرش بالیی یه. نرفته ییجا مطمئنم . 

 ها،حرف این شنیدنِ با و جویدمی را مغزش داشت نگرانی

 اصالً. بگوید دروغ که آمدنمی پسر این به. بود شده هم ترنگران

گفتنش؟ دروغ برای بود لزومی چه  



 و انکار یبیراهه به بود زده که را مغزش از قسمت آن کرد سعی

 خاموش کند، زایل را آرامشش قیقت،ح کردنِ باور با خواستنمی

 افتاده اتفاق حقیقتاً که آنچه روی بگذارد را تمرکزش تمام و کند

 .بود

 قدرهمان که هاییچشم کرد؛ نگاه آذین برادر هایچشم به

 تصمیمی کهآنبی و بودند درگیرکننده و عجیب و حالتخوش

 کرد شروع باشد، داشته سرش در شناور هایجمله بیان بر مبنی

دادنتوضیح به : 

_  کردم فکر. بود خاموش زدم؛ زنگ بهش پیش شب سه من

. بود افتاده راه بود، کرده متوقفش خودش که جریانی یه! رفته

گوشیش بودن خاموش با و بپرسم ازش رو علت که زدم زنگ ... 
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 که زدمی هاییحدس. کرد سکوت رسید، که جمالتش اینجای به

کند دوره را افکارش دور یک کرد سعی. بودند ترسناک کمی . 

 این اصرارِ و قبلی یخواسته به مدیکاب ناگهانیِ برگشتن

 پسر، این هایصحبت حقیقتِ کنارِ گذاشتمی اگر را شانمدت

 گفتمی که حدسی خورد؛می جرقه ذهنش رد ترسناکی حدس

است میان در آذین نبودنِ جریانِ در اعضایش و مدیکاب پای .  

 هایشانخواسته به که بود نگذاشته بود؛ کرده شانمتوقف آذین

 این بخواهد مدیکاب که رسیدنمی نظر به بعید حاال و برسند

بردارد راهش سرِ از را دختر . 

زدنقدم به کرد شروع هدف،بی و کالفه . 

 و آرمان سمت به چرخید آنی به و کشید پیشانی روی را دستش

 :پرسید



_  کسی مدت این که بود نگفته بهت بود؟ نزده تهدید از حرفی

از بود نگفته کرده؟ تهدیدش ... 

گرفت جواب هایشصحبت میان : 

_ نه... نه ! 

برنداشت دست : 

_ نمی چیزی کسی از هاشصحبت تو زد؟نمی کسی از حرفی

 گفت؟

_ کسهیچ از شما، جز ! 

برگشت را رفته راهِ : 

_ گفت؟می چی من؟ از  

 عجیب برایش پشتش جواب آن بعدش و پسر دارِکش سکوتِ

 :آمد

_ گفتنمی خاصی چیز ! 

 این به پرداختن فرصت حاال. موضوع این روی نشد دقیق

نبود هاحرف . 



 تکان هشداردهنده را آرمان بازوهای از یکی و رفت ترنزدیک

ددا : 

_  سِمَتی چه مدیکاب شرکت تو شرکت، این تو بیاد اینکه از قبل

بده جواب درست و کن فکر بود؟ صمیمی اونجا کسی با داشت؟ . 

 هاساعت که رسیدمی نظر به. هم صورتش بود؛ گیج آرمان لحن

بردمی سر به بزرگ شوکی در و نخوابیده . 

_ بود تعمیرات قسمت تو . 

 آرمان و بشنود را هایشحرف یادامه تا داد تکان را بازویش

آمد حرف به مجدداً : 

_  شک. کرده کارچی بود نگفته من به. بودم خبربی اولش من

 تو اتفاقی روز یه و کنهمی خطرناکی کار داره کهاین به بودم کرده

 باهاشون که چیزهایی دیدم؛ غریبیوعجیب وسایل کیفش

 برام شد اچارن و شدم پاپیچش. کردمی دیگه شکل یه رو خودش

کنه تعریف رو چیزهمه . 

 رسیدنمی نظر به اما گفتمی بهتری جمالت آرمان کاش

خواهرش برای بود شده عزادار باشد؛ کامل اشهوشیاری . 



 پسر، تکلمِ یقوه کار، این با که انگار داد؛ تکان مجدداً را بازویش

جدید جمالتی گفتنِ به کردمی شروع و گرفتمی تازه جانی : 

_  نامی فرید با که شدم متوجه هاشصحبت بین داد، که ضیحتو

. کار این به کرده تشویقش که بوده اون اصل در و بوده ارتباط در

گفتمی ... 

پرسید فوراً صحبتش، میان : 

_ نژاد؟نوری فرید  

خوردند تکان آرمان هایلب : 

_ دونمنمی . 

 برگشت مجدداً اما داشت گرفتنفاصله قصد کرد؛ رها را بازویش

بود دستانش میان آرمان بازوی دو هر باراین و : 

_  گیمی که فریدی همین از مدت، این نگفت؟ ایدیگه چیز

کرده؟ تهدیدش که بود نگفته زد؟نمی حرفی  

داد تکان راست و چپ به را سرش آرمان : 

_ فرید؟ سراغ بریم باید. بود نگفته چیزی. بود نگفته  



بود جاییبه سوالِ بود؛ پرسیده خوبی سوال ! 

 سعی. گرفت سر از را هدفشبیِ زدن قدم و را آرمان کرد رها

 بازبینی را داشت سرش در آخر یجلسه از که تصاویری کرد

 و بود عصبی بیاورد؛ یاد به کامل را نژادنوری کرد سعی. کند

 چیزهمه خواستمی و داشت عجله و رفتمی در کوره از. طلبکار

 که بود درآورده اصول و ادا قدریآن و کند سرهیک روز همان را

بود شده دعوایشان باربد با . 

 در اما کند فکر اعضایش و آخر یجلسه آن به بیشتر خواستمی

 و تاریخ چشمانِ گیراترین که بود زنی سالحِبی تصویر سرش،

 صورتش که زنی. داشت را دنیا مغزِ ترینبینیپیش غیرقابل

 داد،می گوش خوب اگر و خوردمی تکان هایشلب و بود ملتهب

بگو بهم چیزی یه" گفتمی که شنیدمی " . 

 انگیزِغم نمایشِ یپرده زدنِپس برای و کرد مشت را انگشتانش

داد تکان را سرش که بود ذهنش . 

گفت که شنید و آرمان سمت به چرخید : 



_  برم باید کرد؟ پیدا شهمی کجا رو فرید این کنم؟ کارچی باید

 ... شرکتِ

آورد باال که بود کردنش ساکت منظورِ به را دستش . 

بود شده عجین جانش با عجیب نگرانی، . 

 بالیی اگر شدمی حالش به وای و رفتمی خودش فرید، سراغ

باشد آورده آذین سرِ . 

* 
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 هایشپلک پشت که انگار. گذاشت هم روی را دردناکش چشمان

بود سنگین قدرآن که باشند پوشانده سرب با را . 

 داشت قرار ایسرپوشیده محلِ در کهاین با و بود تاریک جاهمه

کردمی سرما احساس شدتبه اما . 

. بودند شده دردناک و خشک که ودب مداوم نشستنِ از عضالتش

خواستمی زمین روی کشیدن دراز ایلحظه دلش . 

 مطمئن. زجرآور و غیراصولی صندلی؛ به بود شده بسته ناشیانه

 به بود، ساعدهایش و هاساق دور که طنابی و هاچسب ردِ که بود

رسیده زخم . 

 را اشتنه. نداشت نشستن تحمل هم ثانیه یک برای حتی دیگر

 حرکتش کرد تکرار دوباره. جهید جایش از صندلی و داد تکان



 جهید جلو به صندلی خورد، بهم تعادلش. ترپرشتاب باراین را؛

جایش سر برگشت مجدداً اما . 

 تمام با. آمدمی فرود زمین روی سر با اگر حتی نبود مهم دیگر

 زمین روی پهلو از صندلی، با همراه باراین و خورد تکان توان

بیشتر بازویش در پیچید؛ تنش تمام در درد .افتاد .  

 حالت در را عضالتش کرد سعی و کشید منقطعی اما عمیق نفس

 کردنِ پیدا برای فکر روز سه از بعد مغزش. دارد نگه تریراحت

بود نشسته خاموش ای،ایده هیچ بی حاال فرار، راهِ . 

 یکناره به بندها، آن از رهایی برای را هایشمچ که دفعاتی تعداد

 اما بود کرده تالش. بود رفته در دستش از بود، ساییده صندلی

 حتی. رفتنمی پیش اکشن هایفیلم سناریوی مانند شرایطش

 شدنِ باز منتظرِ فقط بود؛ نکرده حس را بند شدنِ آزاد ایذره

 در کهآن محض به. بود خانه در نور شدنِ جاری و در مجدد

کردمی خالص را خودش ،روشن اتاق و شدمی باز دوباره . 

 برای گوشی کهآن محض به و بودند هاکلمه سالحش تنها

رهایی برای کردمی کاری شد،می پیدا شانشنیدن . 



افتادند هم روی هایشپلک .  

درونش گرایکمال آذینِ برای را نقطه این خواستنمی . 

بود ممکن جای بدترین نقطه، این .  

 سر هومن یخانه در که شبی آن بود، شدنتمام بر قرار اگر کاش

پایان ینقطه شدمی بود، کرده .  

 تمام چیزهمه بخشلذت اما هوشیارنیمه حالتِ آن در کاش

تحمل غیرقابل و اسفناک وضعیتِ این در نه شدمی . 

 بود؛ اشخانواده نگران باشد، نگران خودش برای کهآن از بیشتر

هومن نگرانِ و آرمان نگران . 

 نفر یک به کردنفکر تنها و داشتمی نگه فعال را ذهنش باید

کردمی ذهنش  حقِ در را لطف این که بود .  

 کسی هر از سرش در خاطراتش که هومنی بود؛ هومن فقط

ترعمیق اما بود ترکوتاه .  



 پایانِ شدمی نقطه این اگر اما نکند فکر مرد این به دیگر بود قرار

 را شانخاطرات دادنمی اجازه ذهنش به که بود انصافیبی ماجرا،

کند مرور . 

 عذابش بود مانده تنش زیر که دستی دردِ از بیشتر دلتنگی درد

دادمی . 

اشدلبستگی کوتاهِ عمرِ برای بود تنگ دلش . 

بود تپیده قلبش که کوتاهی روزِ چند آن برای بود تنگ دلش . 

 متفاوتِ مردِ در بود جمع که چیزی تمامِ برای بود تنگ دلش

اشندگیز . 

 خبربی و گذشتمی کنارش از که لحظاتی برای بود تنگ دلش

گذردمی خودش از مرد این بخاطرِ روزی یک که بود . 

ِ  "کردی خرابش" آن حتی چیز؛همه برای بود تنگ دلش

بود شنیده که دردآوری . 

 و کردندمی رد را اشبینی یتیغه ها،اشک و شکست بغضش

شدندمی پالوپخش درهمش، موهای تار میان . 



شکستمی هم در را خانه آوروهم سکوتِ هقشهق . 

. نبود این حقش پایان؛ این برای بخشیدنمی وقتهیچ را خودش

شدمی تمام اینجا نباید درونش سرکش آذینِ. نبود این سهمش . 

کرد خفه گلو در را هقشهق و فشرد هم روی را هایشپلک . 

کردمی علم قد دوباره درونش یخسته. دخترکِ کاش . 

شدمی قدرتمند دوباره کاش . 

کردمی پیدا راهی کاش . 

کردمی پیدا دیگر فرصت یک فقط و فقط کاش . 

کشیدمی آغوش در سفت را آرمان دیگر باریک فقط کاش . 

 خیره عمیقاً دیگر بارِیک فقط بار،یک فقط بار،یک فقط کاش

خوبش بدِ یچانه روی اِسکارِ به شدمی ! 

 

* * * 
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 را میز روی گوشیِ و کرد دراز دست فوراً زنگ، صدای شنیدن با

شنید را نظری صدای و برداشت : 

_ وردنآ تشریف نژادنوری آقای ! 



 را گوشی. کرد صادر را ورود یاجازه و فرستاد بیرون را بازدمش

 ساعتِ راس انداخت؛ ساعت به نگاهی و جایش سر برگرداند

بود آمده شدهتعیین . 

نشست صاف در، شدنِ باز با .  

 اتاق داخل نژاد،نوری فریدِ با همراه نظری بعد، یلحظه چند

 .بودند

پرسید که نظری به جواب در و شد بلند جایش از : 

_ ندارید؟ بنده با امری  

کرد مرخصش و داد تکان سری . 

 کافی یانگیزه که مردی صورت در را نگاهش شد، بسته که در

 سمتش به قدمی کهدرحالی و چرخاند داشت؛ را کشتنش برای

گفت داشت،برمی : 

_ اومدین خوش خیلی . 

تشکرکردن هنگام حتی بود؛ طلبکارانه نژادنوری لحن ! 



 اجازه و نشست مقابلش هم خودش و نشستن به کرد شدعوت

 از بعد نژادنوری و کند نگاهش ریزشده، هایچشم آن با تا داد

کردنصحبت به کرد شروع سکوت، ثانیه چند : 

_ شده؟ دونفره یجلسه این تشکیلِ  باعثِ موضوعی چه  

کشید جلو را اشتنه : 

_ ومده؟اپیش مشکالتِ و شرکت جزبه داریم موضوعی چه ما  

نشد ایجاد نژادنوری صورتِ در تغییری : 

_  جریان در بدونِ من خواستین که بودین شما بگین؛ باید شما

باشم اینجا ساعت، این شرکت، گذاشتنِ . 

شد بلند جایش از : 

 !بله_

 که سیگاری و کرد تعارفش و باز سیگارش، یجعبه سراغ رفت و

 دوم، سیگار کردنِ روشن با و زد آتش برایش خودش را برداشت

نشست جایش سر .  



 به هایشکلمه با نفرستاده، داخل را دودش و زد سیگار به پکی

کرد فوت بیرون : 

_  شخص با اصلی، یجلسه شدنِ تشکیل از قبل داشتم تمایل

باشم داشته مالقاتی شما . 

کرد اضافه و چرخاند هوا در را دستش : 

_ تاریکی در تیری بذاریم رو اسمش ! 

کردمی نگاهش ریزشده، هایچشم با همچنان نژادنوری . 

داد ادامه : 

_  شما، شرکت اعضای از یکی با اومدن کنار شاید گفتم خودم با

باشه دردسرترکم . 

کرد دور هایشلب از را سیگار مرد، : 

_  نتیجه به دردسرتر کم من با که شده تفکر این  باعثِ چی

شرکت؟ با تا رسیدمی  

 چیزی شدنمی صورتش از چشمانش؛ در کرد قفل را نگاهش

 .خواند



کرد اضافه نژادنوری : 

_ رسهنمی نظر به منطقی و عادی گرفتین که تصمیمی ! 

گفت یکنواختی لحن با و شد بلند جایش از ناگهانی : 

_  شرایطمون ما. تاریکی در تیری گذاشتم رو اسمش که گفتم

 هم منطقی و عادی تصمیمات بخوایم که نیست منطقی و عادی

 نیستین؛ ایمنطقی و عادی آدم هم شما گذشته، اون از. بگیریم

 هایاعتراض این با که بهتره و خوردیم هم  پستِ به خوب پس

ندیم هدر رو وقتمون افتاده،پاپیش . 

 ها،جمله دادنِ ادامه با اما بگوید چیزی خواستمی نژادنوری

گفت و داد تغییر را ضمایر شد؛ مانعش : 

-  دیدی که خودت. کنیم معامله ریدونف که اینجا بیای خواستم

 هرکسی که دیدی. شد کاریشلوغ چقدر قبلی هایجلسه تو

برسیم نتیجه به ذاشتنمی و گفتمی چیزی . 

گفت و کرد باز بدنش طرفِ دو را دستانش : 



_  رو هم صدای که اینه حداقلش بهتره؛ چقدر اوضاع االن ببین

شنویممی ترواضح . 

 نگاهِ و نژادنوری لحظاتی، برای و میزش سمت به کرد حرکت

گذاشت تنها را اششدهگیج . 

 جایش، سر گوشی برگرداندنِ از بعد و پذیرایی برای گرفت تماس

سمتش به چرخید : 

_  کنیم، معامله شرکت با نخوایم اگه بگو. بگو رو اتخواسته تو

 هایخواسته آدمی هر باالخره خوره؟می آب پامون چقدر

 کنهمی فعالیت داخلش که هیگرو هایخواسته به شخصیش

داره ارجحیت . 

 هم هنوز. شد بلند جایش از و کرد خاموش را سیگارش نژادنوری

خواند چیزی صورتش از شدنمی . 

_ . تونهمهلت آخرین این. آیممی شرکت وکیل با وقت اول فردا

. رهنمی جوب یه تو آبمون دربیارین، بازی بخواین این از بیشتر

 فکر. منه یخواسته شرکت، یخواسته و همشخص هامونخواسته



 پیش از کاری و بخری زمان تونیمی هابازیمسخره این با نکن

 .ببری

 برخالفِ لحنش. برد باال کردنش ساکت ینشانه به را دستش

 که آرامشی داشت؛ آرامش بود، پا بر درونش در که غوغایی

دهد اشجلوه طبیعی بود توانسته خوب خیلی : 

_  جورههمه پاش که اونی چیه؟ برای عجله و رانینگ همه این

ماییم برقصه، شما سازِ به قراره و گیره . 

ایستاد مقابلش نژادنوری : 

_  و ادا منتظرِ تونیمنمی این از بیشتر که برقصید زودتر پس

بمونیم اطوارتون . 
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 میان باریک و دراز گردنِ آن فشردنِ برای شواهد که کاش ای

 از کمتر در که دادمی قول وقتآن شد؛می تکمیل انگشتانش،

کند تمام را کارش دقیقهیک . 

 به نگاهی. دادنادامه آرام برای دادش فرصتی در، شدنِ باز

گفت و انداخت پذیرایی سینیِ : 

_  قضیه این زودتر هرچه که اینجا بیای تمخواس هم من

 باشی؛ شناخته رو من خوب باید مدت این تو. بشه جوروجمع

 که چیزی خصوصاً. نیستم چیزیهیچ دادنِ کِش اهلِ که دونیمی

کنهمی اذیتم داره . 

 بعدش و داد اتاق انتهاییِ کمدهای درِ به کوتاه را نگاهش

 به بسپاردش تخواسمی دلش که صورتی روی کرد معطوفش

 پوشیده میزِ به کهدرحالی و داد تکان سری. باربد هایمشت

داد ادامه قاطعیت با کرد،می نگاه پذیرایی ظروف از شده : 

_ بزنیم حرف تا بشین . 

نشست نژادنوری که داد زمان قدریآن و . 



 شروع همین و دید هایشچشم در را اضطراب کمی شدمی حاال

بود خوبی ! 
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 ساعدهایش کهحالی در و کشید جلو را اشتنه مقابلش، نشست

 کرد؛ کم را فاصله ممکن جای تا گذاشت،می زانوهایش روی را

 ینترعادی با و نژادنوری یکالفه و منتظر چشمانِ به شد خیره

پرسید لحن : 

_ خبری؟بی چیز همه از انگار که کنیمی رفتار طوری چرا  



 که بود واکنشی همان نژاد،نوری ابروهای میانِ یفاصله شدنِ کم

 چیزی کهآن از قبل. هم مضطربش و سوال پر نگاهِ خواست،می

کرد اضافه فوراً بگوید، : 

_ داری خبر ما شرایط از که تو ! 

داد ادامه. بود درهم هنوز نژادنوری هایاخم : 

_  در خوامنمی ازت نداریم زیادی فرصتِ نیست؛ خوبی شرایط

 اون قراره تو بیای، راه باهامون و کنی کمکمون خدا رضای راه

خوایمی که کنی دریافت رو چیزی ! 

_ خوام؟می چی من دونیمی کجا از  

 منفوری مرد یروانه را تفاوتشبی نگاهِ. داد زاویه کمی را سرش

گفت ترشتفاتبی لحنِ با و بود نشسته مقابلش که دکر : 

_  رقیب، شرکتِ تو فرستهمی و کنهمی تربیت جاسوس که کسی

بره؟ باال جا یک رو پله تا ده کهاین جز خوادمی چی  

 صورتِ در شان،خواستمی که هاییواکنش ریزِ آن تمام

 و رتصو در وضوح به شدمی را اضطراب حاال. بود پیدا نژادنوری



  یکلمه شنیدنِ از بعد که هاییواکنش دید، انگشتش حرکات

بودند شده بیشتر "جاسوس" ! 

داد ادامه دهد، مجالی کهآنبی : 

_  بردتمی جا یک رو تا بیست پله، تا ده جای به من پیشنهاد

تو؟ برای بهتر این از چی و باال  

بود تفاوتبی نگاهش برخالفِ نژادنوری لحنِ : 

_ سخاوتمندی حد این تا دونستمنمی ! 

گفت بود، کرده ریزش که چشمانی با و کشید عقب را اشتنه : 

_  شرایط اما نبودم رو یکی این وقتهیچ نه؛ که سخاوتمند

 از خیلی ها،وقت خیلی گذشته اون از! دهمی تغییر رو هاآدم

 ًاتفاقا و نیست سخاوت آد،می گیرمون زندگی تو که چیزهایی

 !سمه

 از بعد کردنش، روشن حال در و سیگار برداشتنِ یبرا برد دست

داد ادامه کوتاه مکثی : 



_  یکی یکی وقتی سمه؛ رفتن باال رو هاپله تا چند_تا چند مثالً

 بلندی و پستی آد؛می دستت چاه و راه باال، ریمی رو هاپله

 نگه ترمحکم رو پات کجا که دونیمی گیری،می یاد رو هاپله

 کجا خطرناکه، کجا دونیمی. کنی بلند بیشتر ور پات کجا داری،

 و راه پایین، برگردی دلیلی هر به اگر و شیمی بلد رو هاپله. اَمنه

 باال، بری رو همه جا یه و یکهو اگه اما بلدی رو رفتن باال رسم

داری افتادن از ترس فقط . 

داد ادامه و گرفت سیگارش از عمیقی کام : 

_  و پایین اُفتیمی. آدمی سرش رسهبت که چی هر از هم آدمیزاد

نباشی بلد رو هاپله و بیافتی که ایلحظه اون از وای ! 

کردمی نگاهش حرفبی نژادنوری . 

گفت اشتنه کشیدنِ عقب با و تکاند را سیگارش خاکستر : 

_ من پیشنهادِ سراغِ بریم و هاحرف این از بگذریم ! 

 نشان اکنشو فرصت نژادنوری به تا کرد مکث ایلحظه چند

رسید نتیجه به فرصتش و باشد داده دادن : 



_  سر هم رو بقیه و رفته باال یکی تا چند بسته، چشم که اونی

 ممکن جای تریننادرست تو االن که تویی کرده له راهش

 !ایستادی

گفت و کرد قطع را صحبتش : 

_  نادرستم جای از رو من دارین درستی روش با چقدر هم شما و

کشیدمی پایین ! 

بود عصبی نژادنوری لحنِ : 

_ . هم رو گفتن وپرتچرت کنار؛ بذار دیگه رو نادرست و درست

بگی خوایمی که مطلبی اصل سرِ برو صاف ! 

کرد خاموش را سیگارش : 

_ ایمعامله اهل پس . 

_ هاشناحسابی با نه ولی هستم؛ ! 

زد پوزخند : 

_  تونهنمی آدم که صندلی اون رو نشستی سفت جوری یه

کنه باور رو حرفت . 



کشید جلو را اشتنه نژادنوری : 

_ برم؟ ناراحتی  

گفت و گرفت نفسی : 

_  رو خودت شه؛نمی حل تو رفتن با اما هستم؛ که ناراحت

 من خلق روی تأثیری آمدت،ورفت با که نگیر باال دست قدراون

 فیلم داری و کشیدمت اینجا چی برای دونیمی خوب. بذاری

 قابلی بازیگر که هم الحق و بریخبی که برام کنیمی بازی

 !هستی
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 صندلی یلبه دیگر که قدریآن کشید؛ جلو را اشتنه نژادنوری

 را خاصی شدن شوکه جور یک صورتش، اجزای. بود نشسته

 شدمی هایشچشم از نه، هایشچشم اما دادندمی نمایش

خواند را اضطرابش : 

_  چیزی تنها دارم؟ خبر چی از بافی؟می خودت برای داری چی

 رفتنِ آبی زیر دستمه، تو هم مدارکش و دارم خبر ازش من که

 رو شده خواسته که کاری صبح فردا همین تا اگه که شماست

 که کسایی صوصاًخ فهمن،می همه ما جز به ندین، انجام

براتون شهمی تمام گرون خیلی فهمیدنشون . 

بود تفاوتبی و آرام نژاد،نوری لحنِ برخالفِ لحنش : 

_  یه که اینه از غیر مگه! شهمی ایجاد برام سوال یه که اینجاست

 فرصتش که حاال بود؟ ما کشیدنِ پایین شماها یخواسته عمری



 حال به بد نباید که سهبر هاییاون گوش به اگه گیمی و فراهمه

دادین؟ ترجیح چرا رو گروکشی کنید؟می مذاکره چرا ماست،  

 ادامه ترپرقدرت که شد باعث نژاد،نوری ایِلحظه چند سکوت

بتازد کلمات با دوباره و دهد : 

_  ما که دونیدمی هم خودتون! ترس واضحه؛ جوابش که البته

 با و هستیم که جایی به برگشتن برای بلدیم زیادی هایراه

 یه و کنید استفاده احوال و اوضاع این از حداقل گفتین، خودتون

بِکَنید چیزی ! 

شد بلند نژادنوری صدای : 

_  بعد؛ برای بذار رو هاتزاریناله ؛ دممی هدر وقت دارم فقط

 رو وِرهات شرو این یهمه و بشینم کامل روزِ یه دممی قول

بگیری آروم کمی یه تو بشه باعث اگه کنم گوش ! 

 همان در و بفهمد را اشاصلی واکنش تا کرد صبر ایلحظه چند

 با و زدن پس دست با نژاد،نوری سیستم که دریافت لحظه چند

 در صندلی، آن روی نشستنش که چرا است؛ کشیدن پیش پا

 چیزی که بود مطمئن دیگر. بود هایشحرف مسیرِ جهتِ خالفِ



 وقتِ حاال و است داشته هنگ اتاق در را مرد این فعلی بحثِ جز

 هر و را نژادنوری فریدِ بود کرده گیج که حاال. بود اصلی یضربه

 را اصلی سوال که بود وقتش بود، گفته برایش چیزی از لحظه

 .بپرسد

گفت لحنش ترینآرام با و زد لبخندی : 

_  داشته محبت حد این تا کردمنمی فکر قطعاً. ممنونم خیلی

کردی؟ ایمشق کجا بگو حاال باشی،  

 ریزترین تا کرد نگاه نژادنوری صورتِ به زدن پلک بدونِ

 فاصله واکنشش، اولین باشد نداده دست از هم را واکنشش

 شکل بهترین به را تعجب که اجزایی بود، صورتش اجزای گرفتنِ

 شدند؛ جمع صورتش اجزایِ سرعت به اما کردندمی القاء ممکن

 رفتند، درهم وهایشابر شدند، فشرده هم روی هایشلب

 شاننزدیک بهم که هاییپلک با و افتاد چین چشمانش یگوشه

پرسید و داد فاصله را هایشلب بود، کرده : 

_ کردم؟ قایم کجا کیو   

پرسید و کشید عقب را اشتنه. بود گیرینفس یلحظه : 



_ ؟"کیو"  پرسیمی که زدم حرف آدم از من مگه  

 حاال را اضطراب. شد بلند اشصندلی روی از باالخره نژادنوری

 به شباهتی هیچ هم لحنش. خواند حرکاتش تمامِ از شدمی

نداشت پیشش لحظاتِ : 

_  تونمنمی این از بیشتر اینجاایم، شرکت وکیل با صبح، فردا

 جمع ترسریع چه هر قضیه این نباشید؛ دردسر دنبالِ. کنم صبر

خودتونه نفعِ به بشه . 

 که نژادنوری یشانه روی تگذاش دست. شد بلند جایش از

داشت رفتن به تصمیم : 

_ ریمی پیشنهادم شنیدنِ بدونِ داری ! 

نبود اما باشد آرام لحنش داشت تالش. زد پوزخند نژادنوری : 

_  نه دیگه که پژوهان جناب دار نگه خودت برای رو پیشنهاداتت

رو اشعالقه نه دارم رو بهش دادن گوش وقت . 

فشرد بیشتر نژادنوری یشانه روی را انگشتانش : 

_ نداری ایدیگه یچاره ! 



 در چشم. گرفت قرار مقابلش دقیقاً و برداشت چرخشی قدمی

گفت و کرد نگاهش چشم : 

_ جاشه سر هنوز من پیشنهاد ! 
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داد ادامه و کرد جابهجا دیگر چشم به چشم یک از را نگاهش : 



_  پیش که چیزی هر سروصدا بی خودت تو اینه من پیشنهادِ

 هیچ دیگه شرکت، که کنی کاری. کنی جوروجمع رو اومده

باشه نداشته ادعایی و خواسته . 

خندید نژادنوری : 

_ چی؟ دیگه بابا؛ نه  

داد ادامه جدیت با : 

_  نه شهنمی کشیده پیش موضوع این وقتهیچ اینکه دیگه

 برگردونده هم مدارک اون تمام اصلِ رفته؛ خانی نه اومده خانی

من به شهمی . 

شد دارادامه نژادنوری خندیدنِ : 

_ دیگه؟ امر. چشم  

گفت شود، کم جدیتش از ایذره کهآنبی : 

_  تنها برام، نیست مهم بشه انجام کاراین قراره که روشی و راه

 تو خواممی. کار کیفیت و هست زمان مهمه، رامب که چیزی



 چیز همه و بشه جوروجمع قضیه این ممکن زمانِ ترینسریع

خودش جای سر برگرده . 

 دست، همان با و برداشت نژادنوری یسرشانه روی از را دستش

گفت و برد ترنزدیک را کشید،صورتش جلو هوابی را اشیقه : 

_  منظورم خودش؛ جای سر ردهبرگ باید چیز همه گممی وقتی

 از. هست هم شده نیست اتفاقی و ناگهانی خیلی که کسیِ اون

 فردا تا کردن صبر نیستم؛ صبوری آدم تو مثل که هم جایی اون

 داری فرصت ساعت دو فقط ساعت؛ دو! تحمله از خارج صبح،

کنی فصلوحل رو ماجرا این اینکه برای . 

داد هولش عقب به نژادنوری : 

_  هر به بهت؛ دممی حق. زدی توهم هم بدجوری زدی؛ توهم

 توتینمی ها،گفتن پرتوچرت این با اما سختیه؛ شرایطِ حال

برگردونی خودت نفعِ به رو ورق . 

 نفس. بست کوتاه یلحظه چند از کمتر برای را هایشپلک

 را بود شده ایجاد که ایفاصله بلند قدمِ دو با و کشید عمیقی

 در و گرفت را نژادنوری ییقه دست دو هر با باراین. کرد طی



 که عصبانیتی با کشیدش،می جلو حد از بیش فشاری با کهحالی

کشید فریاد صورتش در نبود، کنترلش تحت دیگر : 

_  رو خواستم که کاری آدم یبچه مثل کافیه، درآوردن ادا دیگه

 که فردایی صبح همون وگرنه دی،می انجام امشب همین

 قضیه این امشب همین اگر. صبحت بدترین شهمی منتظرشی،

 و برسه صبح به شب اگه اما ندارم کارتون به کاری بشه، تموم

 تکتون به تک سرِ بالیی باشه، نشده انجام خواستم که چیزی

نکنید فراموشش دارین عمر تا که آرممی . 

 آزاد به مشغول کهحالی در و فریاد و داد به کرد شروع نژادنوری

گفت بود، اشیقه کردن : 

_  از بیشتر. نزن زور خودیبی. افتهنمی راه کردن تهدید با کارت

شهمی تموم خودت ضرر به فقط من، کردن عصبانی این ! 

 سمت به کهحالی در و کرد رها عقب به کردنش پرت با را اشیقه

 میانِ از را خواستمی که مدرکی رفت؛می پیش وسایلش و میز

 به کرد شروع و نژادنوری سمت به گرفتش و کشید بیرون پوشه

هاضربه زدنِ : 



_  خوب خیلی! من دستِ تو. اینجاست زمانی آذینِ با قراردادتون

 رو خودت و کنی بازی نقش هنوز قراره هم اگر. بشناسیش باید

 ثابت که بدم نشونت رو هاییفیلم تونممی من نفهمی، به بزنی

 آمدورفت من، شرکت وت هاییتاریخ چه اسم، این صاحب کنهمی

 !داشته

 برد دست ناخواسته بود قرارداد پی نژاد،نوری حواسِ دانگ شش

گرفتنش برای . 

 چشمانِ که حینی و داد دستش به مقاومتی هیچبی را قرارداد

داد ادامه خواند،می را هایشنوشته نژاد،نوری یشده گشاد : 

_ آشناست برات قرارداد این که حتماً . 
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کردمی نگاه قرارداد به حرفبی نژادنوری . 

گفت و رفت نزدیکش. بود اصلی یضربه زدن فرصت حاال : 

_  بوده؛ من شرکت تو بسته، قرارداد باهاش شما شرکت که کسی

کنه؟می ثابت رو چی این و جعلی هویت با هم اون ! 

 از کرد مطمئنش پرسید، که سوالی با و آمد باال نژادنوری سر

بود زده که هاییحدس تمام : 

_ کنه؟می کارچی تو دست این  

گفت تفاوتبی : 

_  اصلی قراردادِ اما بمونه خودت دستِ تونهمی و کپیشه این

منه دستِ . 

 اتاق در که ریناباو مردِ صورتِ یروانه را خشمگینش نگاه

پرسید شده، کنترل عصبانیتی با و کرد بود ایستاده : 



_  اون راه سر از رو مانع تا کنیمی نیستش به سر گفتی خودت با

برداری؟ تونزاری دو شرکت  

داد ادامه و زد پوزخندی : 

_ منه دست که وقته خیلی مدرک، این کهاین از غافل ! 

 استفاده سکوتش از. بود مانده ساکت عجیبی طرز به نژادنوری

گفت و کرد : 

_  این االن تا اگه. نژادنوری جناب کردی بازی خیالخوش خیلی

 که بوده خاطر این به اشهمه نکردم، استفاده تونعلیه رو مدرک

 پیدا اتونکله و سر که اومدین عقل سر خودتون کردم فکر

 نیاو از ترایغیرحرفه و آماتورتر که کردین ثابت بهم اما. شهنمی

بگیرین تصمیم شده، فکر و هدف با بخواین که هستین . 

 درِ روی بود مانده ثابت نگاهش کهحالی در و گرفت فاصله

داد ادامه اتاق؛ انتهاییِ کمدهای : 

_  برای باشی داشته بیشتری زمان که کنممی کوتاه رو بحث

 حماقتت از دست امشب، همین آخر تا اگه. گیریتصمیم

 من بود، قبلش که چیزی به برگردوندی رو اوضاع و برداشتی



 دور رو دارم سرم تو روز چند این از خاطره چی هر صبح، فردا

 قبل باید که کاری سراغِ رممی راست یک نشد، اگه اما. ریزممی

دادممی انجامش این از . 

 باید که چیزی از زودتر تا کرد مشت را اشعصبی انگشتانِ

 یادامه در آمیزتهدید لحنی با و نکنند شروع را محاکمه

گفت جمالتش : 

_  که کاریه فقط این البته، و برممی تعلیق پای تا رو تونشرکت

 ناگهانی که دختری مورد درً قطعا دادگاه. بدم انجامش قراره من

کنهمی خواستتون باز شده غیب ! 

 با رخش، در رخ رساند، قدم نیم به را فاصله و سمتش به برگشت

 نگاهش که ایثانیه چند گرفت، هدف را شچشمان نافذ نگاهی

 گوشِ کنارِ هایشلب که قدریآن برد؛ نزدیک را سرش کرد،

 اش،قاطعانه لحن با که بود وقت آن و گرفتند قرار نژادنوری

 :گفت

_  اگه اما هیچی، که اشخونه برگشت دختر اون امشب همین اگه

 ازتون اشخانواده اینکه از قبل افتاد، این از غیر اتفاقی هر



 باهات خودم کنه، محاکمه بخواد دادگاه و کنند شکایت

کنممی حسابتسویه ! 

 را ذهنش هنوز شده گفته هایکلمه اما بگیرد فاصله خواستمی

 مشهود خشمی با و برد ترنزدیک را سرش که بودند نکرده آرام

گفت کلماتش در : 

_  باید خدا که ستموقع اون باشه، شده کم سرش از مو یه کافیه

برسه دادت به . 

 چنین انتظار که بود مشخص بود؛ گیج و شوکه نژادنوری صورتِ

 قبل، عصبانیت و کاریطلب آن از لحنش و نداشته را اتفاقی

گفت وقتی بود، گرفته فاصله : 

_ . نیست اما دنبالشم روزه سه دو هم خودم. خبرمبی ازش من

 روزها این برنا. کنه باطل رو قرارداد این و شرکت بیاد باید

 گوروگم کجا ترس، از رو خودش نیست معلوم اما پیگیرشه

 !کرده



 اما کرد سکوت ایثانیه چند نژادنوری هایحرف به جواب در

 ترکم عصبانیتی به شد ختم که ایخنده خندید؛ صدا با بعدش

شده دیده . 
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_  پس که گیریمی رو پیش دستِ داری. بگو پرتوچرت کم

 کجا. جالبه کنی؟نمی پیداش و دنبالشی روزه سه_دو که! نیافتی

 البته زدی؟ زنگ هاییشماره چه به کردنش؟ پیدا برای گشتی رو

پرسهمی ازت ترکامل دادگاه رو هااین . 

کرد زیاد را فاصله نژادنوری : 



_ دمنمی پس جواب شهنمی مربوط من به که چیزی موردِ در ! 

 وسط این نژادنوری خواستنمی بماند، تفاوتبی خواستمی

 را اشنگرانی مرد این خواستنمی شود؛ داشت که حسی متوجه

 نبود؛ کم روز سه. گرفتنمی آرام دلش هم طرفی از اما بفهمد

. نبود این قرارشان هم اول زا چه؟ بود آورده سرش بالیی اگر

 که کند کاری بود قرار کند، نگران را نژادنوری فقط بود قرار

 در و بود همین فقط رسالتش و اشخرابکاری پیِ برود نژادنوری

 بود؛ کرده رویپیش داشت که ایوظیفه از بیشتر جمله، چند

 کم آذین سرِ از نباید هم مو یک بود کرده تأکید کهوقتی خصوصاً

 و شوکه نژادنوری که بود اینجا ماجرا خوبی تنها. باشد شده

 حدس را چیزی بخواهد هالحظه آن در که بود آنی از ترمبهوت

 .بزند

 بروز را اشاصلی احساس آن از بیشتر و بگیرد فاصله کرد سعی

 خیالیِبی با نژاد،نوری جوابِ در و کرد کنترل را لحنش. ندهد

گفت ساختگی : 



_  شدنش نیست تو. کجاست که نداره فرقی خیلی نم حالِ به

 تبرئه برای فقط من. دیگه کس هر یا وسطه شما شرکت پای

 در که داشتم نیاز مدرک این به شما انداختن گیر و خودم کردن

 و من حال به فرقی زمانی آذین نبود و بود و دارمش حاضر حال

. هدار فرق اشقضیه شما موردِ در اما. نداره شرکتم منافع

 هم تو خودِ اسمِ مطلعم، که جایی تا و کردن شکایت اشخانواده

 تو با که گفتن اظهاراتشون میون. بوده احتمالی هایمتهم میون

 بکشن بیرون رو هاشپیام و مکالمات ریز کافیه. بوده ارتباط در

بشه مشخص اشخانواده اظهاراتِ صحتعدم یا صحت تا . 

 با فردا، صبح ندی، رو یقطع خبر من به هم شب آخر تا اگه

 با بشه همزمان هم من شکایت. باید که هستم اونجایی مدارکم

 پرونده دو هر تو شرکت، اعضای و دختره این یخانواده شکایتِ

شینمی متهم ... 

 را هاگفتنی و بود واضح اشبقیه. کرد سکوت رسید که اینجا به

بیرون فرستادشمی ترسریع چه هر باید! بود گفته . 



 به شد،می جاگیر اشصندلی روی کهحالی در و زد دور را یزم

 اششوکه همچنان صورت و نژادنوری به خطاب و زد تکیه عقب

 :گفت

_  دیداری دیگه فردا امیدوارم اما شدم خوشحال قطعاً دیدنت از

باشیم نداشته ! 

 هنوز قرارداد کپی کرد، گردعقب حرفی هیچبی اما نژادنوری

 و برداشت خروجی درِ سمتِ به قدمی بود، انگشتانش میانِ

نشنیدش که گفت لب زیر ایجمله . 

 دیدش میدان از و رفت بیرون در آن از که کرد نگاهش قدریآن

 ثابت سمت، همان به نگاهش همچنان رفتنش، از بعد. شد حذف

 میزش روی تلفنِ که داد ادامه زمانی تا را کاراین و بود مانده

 شنید را نظری صدای و داشت برش. نخورد زنگ به کرد شروع

را اشکلمه تک یجمله و : 

 !رفت_



 وجودش در را سابقهبی خشمی جایش، سر برگرداند را گوشی

 ویرانی قرارست کجا و کی دانستنمی که خشمی کرد؛می حس

آورد بار به . 

 تماس، برقراری محضِ به و گرفت ایشماره فوراً همراهش تلفن با

گفت مخاطبش به : 

_ شهمی خارج شرکت از االن ینهم . 

کرد راحت حدودی تا را خیالش خط طرف آن صدای : 

_ ماشینش زیر هابچه. دارمش   "GPS" هم خودم. گذاشتند 

کنممی خبرت شد چیزی هر. است بهش حواسم . 
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 کپی به. کشید عمیقی نفس داد، فاصله گوشش از را گوشی

 و انداخت نگاهی داشت میزش روی که قرارداد آن از دیگری

 هر دارد، قرار کردمی فکر که حالتی ترینآرام در درست بعدش

 راه سر که وسایلی تمام و کشید میز روی را دستش دو

 خودش کهحالی در و زمین روی کرد پرت را بودند هایشدست

کشید فریاد ست،کسی چه دقیقاً مخاطبش دانستنمی هم : 

 !لعنتی_

 اتاق درِ. زدن نفس نفس به کرد شروع و شد خم تنه از بعدش و

شدند داخل نگرانش صورتِ و نظری و شد باز .  

 با نظری و برد باال که بود فرستادنش بیرون ینشانه به را دستش

 را اتاق بود، نگران هنوز شنگاه کهحالی در میلی،بی و تأخیر

کرد ترک . 

 بلندی صدای با کهحالی در و کشید عمیقی نفس نظری، رفتن با

 :گفت

_ بیرون بیا . 



 نخ یک تمرکزشبی انگشتان با و سیگارش یجعبه سراغ رفت

 اتاق انتهای درِ که بود کردنش روشن به مشغول و کشید بیرون

 نگاهِ آن با آرمان و شد باز بود، هاقفسه و کمدها به مربوط که

شد خارج آن از پرسوالش، . 

 سرعت، با که کرد نگاه نگرانی برادر به و زد سیگارش به پُکی

کرد ادا پرشتاب را کلمات و شد نزدیکش کرد، طی را فاصله : 

_ خودشه؟ کار  

 از قبل و برد هایشلب سمتِ به را بود کرده روشن که سیگاری

گفت کشیدنش : 

_ رصدد نه و نود احتمال به . 

_ کنیم؟ کارچی باید  

 :نشست

_ هیچی فعالً . 

_ هیچی؟ چی یعنی  

داد توضیح شمرده : 



_ مونیممی منتظر فعالً یعنی ! 

_ کی؟ تا  

 همانجا بردارد، کهآنبی را دستش و کشید موهایش به دستی

گفت و کرد متوقف سرش پشت : 

_ کنیم کارچی باید بدن خبر بهمون که وقتی تا . 

_ بدن؟ خبر کیا  

 به پُکی. حوصلهبی و بود قراربی کرد؛ نگاه دقیق آرمان صورت به

داد توضیح بعدش و زد سیگارش : 

_  داشته اشنگه جایی اگه. بزنن رو ردش قراره که هاییهمون

 از و سراغش بره امشب همین که زیاده خیلی احتمالش باشه،

کنه آزادش که داره احتمال ترسیده، کافی اندازه به که اونجایی . 

ایستاد قابلشم آرمان : 

_ چی؟ باشه آورده سرش بالیی اگه  

 قسمتش این به خواستنمی. باشد بینخوش خواستمی فعالً

گفت و تکاند را سیگارش خاکستر. کند فکر : 



_ نداره هاجرئت این از . 

بود نگران هنوز آرمان نگاه : 

_ کردیم؟ اعالم پلیس به ما که گفتی بهش چرا  

 بعدش و کرد فکر ایثانیه چند کشید، دهان به را زیرینش لب

 :گفت

_  خبری امشب آخر تا اگه صورت هر در اما بترسونمش بود الزم

باشه همین دینمی انجام که کاری اولین صبح، فردا نشد، . 

بود ناباور آرمان لحن : 

_ بگیم؟ پلیس به  

گفت وقتی نکشد صبح فردا به کار کردمی آرزو : 

_ نیست ایچاره ! 

_ گیره هم خودش پای اما . 

فرستاد بیرون را سیگار دود : 

_ باشه وسط جونش که اینه از بهتر باشه گیر پاش ! 



کرد نگاهش مردد آرمان : 

_  باشه دستشون اگه ممکنه بشه؟ خبری امشب همین ممکنه

کنند؟ آزادش  

کشید گردنش به را بود داشته نگه سر پشت که دستی : 

 .ممکنه_

نداشت شدن ساکت قصد آرمان : 

_ ... اگه باشن؟ آورده سرش بالیی اول مونه... اول همون ممکنه

 ...اگه

کشید داد عصبی و کالفه : 

_ دونمنمی . 

کرد تکرار بود، عجیب عصبانیت آن از بعد که آرامشی با بعد و : 

_ دونمنمی هیچی... دونمنمی . 

 را نگاهش کهحالی در و کرد خاموش سیگاری زیر در را سیگارش

فتگ چرخاندمی آرمان آشنای چشمانِ میانِ : 



_  برای مدارک اون آوردن با رو بدی انجام باید که کاری تمام تو

. کنی صبر باید صبح تا کنی؛ صبر باید فقط حاال. دادی انجام من

میکنم پیداش حتماً. کنممی پیداش شده طور هر من . 

 

 

* * * * * * * * * * 
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 این دیگر که بود کشیده سرما قدری به و شده عجین سرما با

بودند شده عادی پوستش دمایی هایگیرنده برای پایین، دمای .  

 مرز هم شاید داد؛نمی تشخیص دیگر را بیداری و خواب بین مرز

 یا بردمی خوابش که دانستنمی دیگر هوشی؛بی و یاریهوش

شودمی هوشبی .  

 و باز در آن که بود وقت خیلینظرش از اما دانستنمی را زمان

بود نشده پخش اتاق، در روشنایی .  

 خواب انگشتانش نوک تا شانه از داشت، قرار تنش زیر که دستی

 وضعیتش کرد،می تالش توانش هایمانده ته با چه هر و بود رفته

شدنمی موفق دهد، تغییر را . 



 و کردمی درد هم گردنش داشت، درد که دستی بر عالوه حاال

 دهد، بها_درد_نداشتنی دوست حسِ این به خواستمی اگر

نفرستد مغزش به را حس این هایپیام که نبود بدنش از اینقطه . 

 سیک حتی دیگر که داشت احتمال و بود شده رها مکان این در

نرسد دادش به هم بودش گرفته اسارت به که .  

 همه حاال حتماً. پایان ینقطه به نمانده زیادی چیز کردمی حس

بگیرد را اشپی نخواهد کسی که بودند درگیر قدریآن .  

 هم باز کاش. فشرد هم روی بیشتر و بیشتر را اشبسته هایپلک

 که بود تدرس. دادمی ترجیح هم را شدن هوشبی خوابید؛می

 این اشخوبی تنها اما شدمی سپری رویایی هیچبی هم خوابش

 وضعیت نه و سرما نه کرد،می حس را درد نه خواب، در که بود

 که شدمی فراموشش خواب در. را بود شده دچارش که اسفناکی

 انتهای که بردمی یادش از خواب مانده؛ جدا آرزوهایش از

رسیده چه به ش،درون خواهزیاده آذینِ سرنوشتِ . 



 اشنگه هوشیار درد. نیامد چشمانش به خواب کرد چه هر

 خبری هم کردمی سپری انتظار به چه هر هم طرفی از. داشتمی

شدنمی بود، منتظرش که کسی آن از . 

 جمع سرش در هاسال این در که خاطراتی با را ذهنش کرد سعی

 را ایطرهخا نزدیکانش از خواستمی دلش. کند سپری بود کرده

 یاجازه مغزش به و نشست عقب. دارد نگه زنده سرش در

 ایخاطره شد، تداعی سرش در که ایخاطره اولین داد رویپیش

 بدونِ بود محال هایشتابستان که هاییکودکی از. بود پدرش از

 پشت و خاطرات دست به سپرد را خودش. بگذرد شمال به سفر

 تکان باد در بلندش موهای که دید را آذینی هایشپلک

 به مشغول که نادری کنار در مهین و بود کنارش آرمان. خوردمی

 پا و دست کلمات با و زدمی دست ذوق با آرمان. بود رانندگی

 همراهی را بود پخش حال در اشترانه که ایخواننده شکسته،

کردمی .  

 را صورتش دردناک عضالت و هایشلب روی نشست لبخند

 آمددرمی چاه ته از و بود دارخش و گرفته که یصدای با. کشید



 آرمان لحن و صدا همزمان و ترانه همان یزمزمه به کرد شروع

 اش«ماهی» و «رودخونه» یکلمه دو فقط ترانه، با همخوانی از که

شد تداعی سرش در کرد،می ادا درست را . 

 گفتمی "دوباره_دوباره"  قدریآن و بود ترانه این عاشق آرمان

آوردمی در را همه صدای که . 

 و ترینپررنگ اما داشت زیاد خاطره آرمان از آرمان، آه

 هاموقع آن. بود شده متولد که روزی به گشتبرمی شانبهترین

 سفیدش و سرخ صورتِ وقتهیچ اما نداشت زیادی سال و سن

. بود نکرده فراموش بود، آمده خانه به که روزی اولین در درست

 شدمی که بودند کم قدری به هایشمژه و بودند ستهب هایشپلک

 و سرخ، هایشگونه و بود گرد صورتش. شمردشان راحتی به

 شبیه آرمان، که بود گفته مهین به دیدنش با اول، یلحظه همان

دارند سرخ هایلکه که هاییقندی سیب آن از است؛ سیب به . 

 به شبرادر بود مطمئن. هایشلب روی نشست لبخند دوباره

 از را گلیمش راحتی به که ستقوی و عاقل سن همین در قدری

زندمی دور را زندگی هایسختی و کشدمی بیرون آب .  



 دوست اما رنگکم بودند، مبهم داشت مهین با که خاطراتی

 .داشتنی
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 تداعی با که لبخندی آن جای به کرد،می فکر که مهین به

 در نشستمی بغضی بود، نشسته هایشلب روی قبلی خاطرات

 کرده نگران زیادی بود؛ آزرده زیاد زندگی در را مهین. گلویش

 قورت سختی به را دهانش آب. را اشکشیده سختی مادرِ بود

 آغوش در سفت داشت، لحظه آن رد که ایخواسته تنها داد؛

 یک و بگیرد بغل را مهین خواستمی دلش بود؛ مهین کشیدنِ



 به که هایینگرانی تمام بابت کند حسابی و درست خواهیعذر

بود ریخته جانش . 

 اشذهنی فضای کرد،می زنده ذهنش در را دیگری خاطرات باید

 دیگر اما بود شده کننده ناامید و غمگین مهین برای دلتنگی با

 را ذهنش حواس شان،واسطه به بخواهد که نداشت خاطراتی

 داشت، مادربزرگش و پدربزرگ از که خاطراتی. کند پرت

 واضحی تصویر هیچ واقع در و دور خیلی هایزمان به گشتبرمی

 هم آشنایان و فامیل به مربوط خاطرات. نداشت سرش در ازشان

 و تصادف از بعد که فامیلی نداشتند؛ پرداختن برای جذابیتی

 از بعد و بودند شده محو و دور یکییکی نادر، شدنِ نشینخانه

 یا شنیده خانه در نامشان که آمدمی پیش کمتر ها،سال

شود رویت تصویرشان . 

 فلوری رسید؛ فلور به تا کرد کنکاش قدریآن خاطراتش میان

 آن از شانکودکی خاطرات. بود اشصمیمی دوست تنها که

شد بزرگ سرش در بودند محلی هم که زمانی . 



 شده ثابت معرفتش دوستی در که دختری خاطرات با را لحظاتی

 پسرش، دوست آخرین نام یادآوری با آخر در و گذراند بود

 نام هم وضعیت این در حتی هایش،لب روی نشست لبخند

شدنمی عادی برایش هیبت، آن با پسری برای "شهرزاد" . 

 هیچ دیگر که جایی به خاطراتش، بستبن انتهای به رسید

 کم تعدادشان اش،زندگی سازخاطره هایآدم نداشت؛ ایخاطره

 را لحظاتی شانخاطرات تداعی با حاال، و بود شمارانگشت و

نداشت ایذخیره هیچ، بعدش، برای و بود گذرانده . 

 بودند زنده و بزرگ سرش در هایشخاطره اتفاقاً که کسی تنها

بود هومن دهد؛ بها بهشان استخونمی اما . 

 خاطراتش، به کردن فکر که بدِخوبی بود؛ مانده هومن فقط

 تداعی کرد؛نمی خوب را حالش اشزندگی دیگر هایآدم همانند

 قلبش به را مبهمی و عجیب غم داشت، آدم این با که خاطراتی

 تنگ دلش. پروراندمی سرش در را تکراربی حسرتی و ریختمی

رفتمی شدن منفجر مرز تا رشس و شدمی . 



 گرفتشمی فرا خواب کاش حتی یا شدمی باز لعنتی در آن کاش

رسیدنمی بستبن به طوراین اما . 

 هایشریه به را سرد هوای و کشید ایتکه تکه و عمیق نفس

  .فرستاد

 اش،عالقه مورد سریالِ از رسیدمی نظر به که مردی هومن؛

اشزندگی وسطِ شندشبا گذاشته و کشیده بیرونش ! 

 سعی. زد صدا را اسمش ناخواسته و داد تکان را لرزانش هایلب

 تصویر ضرب، و زور به حتی کند؛ فکر خاطراتشان به نکرد

 در مرد، این که کرد فکر این به فقط و زد کنار هم را صورتش

 را داشت دوست که چیزی. بود کاریچه به مشغول لحظه، همین

 آن با و نشستمی تنش به زیادی که شلواریوکت در کرد؛ تصور

 لحظه؟ این در کردمی کارچه داشت. بود نگاهش در که نفوذی

 جدیدش فردبه منحصر تصمیم کرد؟می سیر کجا داشت فکرش

 بود رفتهً حتما حال به تا فرید بود؟ شده غیبتش متوجه بود؟ چه

 ومنه اما هایشخواسته به بود برگشته حتماً مدیکاب سراغش؛

 او با همیشه برای که دختری وسط این که بود فهمیده چه؟



 چند یا بود؟ کرده پیگیری را نبودنش کجاست؟ کرده خداحافظی

 فهمیدنمی وقتهیچ نکند تمام؟ و بود کرده نثارش لب زیر ناسزا

 غیب که فهمیدنمی وقتهیچ نکند نیست؟ وسط خودش پای که

 باز در آن دیگر نکند د؟شمی تمام همینجا چیز همه نکند شده؟

 دیگر کسی اگر. دیدنمی را روشنایی چشمانش و شدنمی

چه؟ آمدنمی سراغش  

 در دیگر باریک حسرت با اینجا، خواستنمی خواست؛نمی

 یدوباره دیدن آرزوی خواستنمی. بمیرد مهین گرفتنِ آغوش

 دیگر بارِیک و بمیرد خواستنمی. بماند دلش به ابد تا آرمان

است تقصیربی که باشد نگفته بهش و ندیده را نهوم . 

خواستنمی ... 

 

* * * * * * 
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شنید فوراً گرفت؛ که را شماره : 



_  دیگه اش،خونه تو رفته که وقتی همون از. آقا نشد خبری

نیومده بیرون ! 

 روی از که همانی. دوخت رومیزی ساعتِ به را ناامیدش نگاهِ

 زمان ها،عقربه. اشقبلی جای سر بود، گذاشته و برداشته زمین

 آشکار که حقیقتی و دادندمی نشان بامداد یک از فراتر را

 فریدِ عملکرد بینیپیش مورد در که گفتمی کردند،می

 یک نژادنوری کردمی فکر. است افتاده اشتباه به نژاد،نوری

 را خالفش داشت خط پشت صدای اما آذین سراغِ رودمی راست

کردمی ثابت . 

پرسید و کند هاعقربه از  را نگاهش : 

_  نیومده بیرون قبلی با و داره ایدیگه ماشین شاید مطمئنی؟

 .باشه

_  خودم بشه خبری کهاین محضِ به جمعه؛ حواسم آقا مطمئنم

باهاتون گیرممی تماس . 

خبریبی در گذراندن وقت و کردن قطع جز نداشت ایچاره .  



 دیرتر زمان خانه در بود؛ نرفته خانه به و مانده شرکت در هنوز

کردمی کار ترکم هم فکرش و گذشتمی . 

 را گاهشتکیه تتنظیما کهحالی در و اشصندلی به داد تکیه

 اما بست را هایشپلک بعدش و کشید عمیقی نفس داد،می تغییر

 که گذشتنمی هایشپلک گرفتنِ آرام از ایثانیه چند هنوز

 میز طرف به فوراً و صندلی از شد کنده. خورد زنگ اشگوشی

 تماس که گفتمی داشت، اشصفحه روی که ایشماره.  شد خم

 و زور به پیش ساعت دو_یکی را آرمان. است آرمان طرف از

 شدن پیدا محضِ به بود داده قول و فرستاده خانه به ضرب

 کم برادر بود طاقت کم اما گذاشت نخواهد خبرشبی سرنخی،

 رضایت که ساعتی دو در نگران؛ و طاقت کم آذین؛ سالِ و سن

بود گرفته تماس باری پنج_چهار رفتن، به بود داده . 

شنید را اشتکراری والس و داد جواب را تماسش : 

_ نشد؟ خبری شد؟ چی  

 به جواب در و عقب به زد تکیه. قبلی وضعیت همان به برگشت

گفت مختصر و کوتاه آرمان، : 



 !نه_

 نبضِ که سکوتی دار؛ضربان سکوتِ یک بود؛ سکوت جوابش

 که بود سکوتش به دادن گوش حال در. زدمی بلند اضطرابش،

آمد حرف به باالخره آرمان : 

_ شممی دیوانه دارم من !  

 ایکلمه. داشت حق بود؛ نگفته پرتی یجمله. گرفت نفسی

داد ادامه آرمان و دهد تحویلش که نداشت : 

_ شده قراربی مامانم. شهنمی صبح. گذرهنمی زمان . 

کرد اضافه و آورد پایین را صدایش : 

_  مشکلی گوشیش برای و دوستشه پیشِ آذین گفتم بهشون

 تا اگه. کنندنمی باور که مطمئنم. کنندنمی باور اما اومده پیش

 پیشِ رممی و گممی بهشون رو حقیقت نشه، خبری صبح فردا

و پلیس  ... 

 اما و تردید از پر که مکثی از بعد و کرد سکوت رسید که اینجا به

گرفت سر از را هایشجمله رسیدمی نظر به اگر و : 



_  اصالً! ندارم اعتماد هم شما به ندارم؛ اعتماد کسیهیچ به دیگه

 بخوای که باشی نیاورده در رو امروز هایبازی شما معلوم کجا از

برسی؟ مدرک اون به  

 که الحق داد؛می گوش هایشحرف به آرامش و سکوت در

بود خودش شبیه هم برادرش ! 

 چه با شبش که کردمی درک را؛ اشاعتمادیبی کردمی درک

 پیش که بود تریترسناک بحِص به گذر حال در ترسی و اضطراب

داشت رو . 

آمد حرف به و شکست را سکوتش  باالخره : 

_  کلمه یه نداشتم رو مدرک اون اگه من. ببر رو مدرک اصل بیا

 تهدید به برسه چه بزنم حرف نژادنوری با تونستمنمی هم

بگیری پسش تونیمی. ندارم الزمش این از بیشتر. کردنش . 

 آرمان به خواستمی دلش رونش،د یکالفه و عصبی هومنِ

 آسیب آذین به نیست قرار وسط این که کسی تنها که بفهماند

است خودش برساند . 



 هایبوق علت به را بود عنوانش حال در آرمان که ایجمله

نشنید منقطع . 

 گیرنده،تماس دیدن با و داد فاصله گوشش از را گوشی فوراً

گفت آرمان به خطاب : 

_ رمگیمی تماس باهات ! 

شنید و کرد وصل را خط پشت تماس تماسش، کردن قطع با و  : 

_ االن همین آقا؛ زد بیرون خونه از . 

 

* * * * * * * * 
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 و آزردمی را هایشچشم نور. داد تکان را هایشپلک سختی به

 تکانِ اما بفشارد هم روی پلک توانش، هایماندهته با شد باعث

 نور، به توجهبی کرد ناچارش شد؛ داده بدنش به که ناگهانی

کند باز آخر تا را هایشپلک .  

. بود تنش فشارِ زیر از دستش شدنِ آزاد لحظه، آن خوبِ اتفاقِ

 چشمش مقابل که تصاویری به ناهوشیاری و هوشیاری مرزِ میان



. بود رویشروبه فرید عصبیِ صورتِ کرد؛ نگاه بستمی نقش

 زیاد که انتظاری بود؛ کشیده را انتظارش این، از قبل که ایلحظه

 نبود مشخص که وضعیتی به بود شده ختم انتهایش و طوالنی

هوشیبی یا است خواب . 

 مغزش دادنمی تشخیص را هاکلمه اما شنیدمی را دفری صدای

کردن فعالیت به نداشت تمایلی و بود زدهیخ .  

 خوردندمی تکان که فرید هایلب به و کرد بلند سر سختی به

شد خیره . 

 چیزی یک باید. کردمی کاری و جنبیدمی خودش به باید

 کاری باید وضعیت؛ این از کند خالصش که چیزی گفت؛می

 باید. شود تمام اینجا سرنوشتش آذین، نگذارد که کاری کرد؛می

 آخرین حداقل باید. رفتمی بیرون در این از بود طور هر

 دور اما بودند کوچک که آرزوهایی کرد؛می برآورده را آرزوهایش

دسترس غیرقابل و . 



 هم روی هم هایشلب و لرزیدمی اشسینه یقفسه. گرفت نفسی

 تنها. کرد عنوان و ساخت را هاکلمه بود طور هر. ماندندنمی ثابت

داشت هالحظه آن در که ایخواسته : 

_ مونخونه برم... برم باید من... من ! 

 هایشدسته داشت که بود فرید واقع در خورد؛ تکان اشصندلی

. کند نگاهش که کرد وادارش بعدش و دادمی تکان را

فرید تِصور روی داشت نگه ثابت زور به را هایشچشم .  

 از بعد. کردمی بیداد اشمانده خالی معده در داشت گرسنگی

 دیگری چیز بود، داده خوردش به فرید که ایوعده آخرین

بود نخورده . 

 را تمرکزش کرد سعی. اشبیچارگی از افتادمی گریه به داشت 

 ًاصال این، از قبل روزهای که فریدی فرید؛ کلمات روی بگذارد

 بود، آمده سراغش به که هم باری آخرین در لکهب نبود؛ عصبانی

 شده باعث خودش بود گفته بودند؛ هم آمیزمصالحه هایشکلمه

 و قول زیر است زده که حاال و بکشد جااین به کار که است

نگذاشته برایشان دیگری یچاره داشتند که قراری ! 



 نگه ثابت سختی به را لرزانش هایپلک. آزردمی را گلویش بغض

. کند اعتراض خواستمی. کند تهدید را فرید خواستمی. اشتد

 داد. بود عصبی فرید اما بیرون آن به کند پیدا راهی خواستمی

 وسایل زیر پا، با و دادمی تکانش گفت؛می ناسزا. کشیدمی

زدمی شده تلنبار و قدیمی .  

 از کرد سعی و کرد دنبال را فرید حرکات بود کندنی جان هر به

 را چیزی شدند،می فریاد بلند صدای با که کلماتی میانِ

 گذاشت، هم کنار که را شده شنیده کلمات اما دهد تشخیص

 سوال هاده یبارهیک هجوم و گیجی شد، نصیبش که چیزی تنها

  .بود

 راه که سروصدایی میانِ از کرد سعی فرید؟ گفتمی داشت چه

دهد تشخیص را کلماتش دیگر بار بود، انداخته . 

_  دستِ   کفِ گذاشتی و بردی رو قرارداد اون نگفتی چرا

 رو پات وقتی از که کنه لعنتت خدا کنه؛ لعنتت خدا ها؟پژوهان

آوردی نحسی فقط شرکت تو گذاشتی . 

داد ادامه دوباره و شد ساکت ایلحظه : 



_  حماقتی همچین چرا بهشون؟ دادی رو قرارداد نگفتی چرا

 ما و کنن اشاستفاده خودت هعلی توننمی حاالش همین کردی؟

کنن واصل دَرَک به هم رو . 

کشید فریاد صورتش در و سمتش آمد : 

_  فنا به رو قرارداد اون که نگفتی چرا اول روزِ همون لعنتی توی

 دادی؟

 آن فرید؟ گفتمی داشت چه. بود کرده هوشیارش زیاد گیجیِ

 خالص کاش داشت؟ امکان چطور بود؟ هاپژوهان دستِ قرارداد

 حتی که کابوسی این شدمی تمام زودتر کاش. شدمی

 توانِ دیگر. انجامیده طول به ساعت چند و روز چند دانستنمی

 کند تمامش فرید کاش ای که کرد آرزو و نداشت کردن بازی

را بود انداخته راه که جدیدی بازیِ . 

 

* * * * * * 
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پرسید و گرفت تماس که بود هزارم بار برای : 

_ شد؟ چی  



شنید تکراری جمالت و : 

_ گفتم که هست ایخونه همون تو فعالً . 

گرفتنمی آرام دیگر : 

_ خبره؟ چه که بیارین در سر نتونستین نیست؟ سروصدایی  

_ نیست خبری فعالً ! 

بود کالفه و عصبی دستوری، لحنش : 

_  ساعتِ طرف. خبره چه که بیار در سر جوری یه! کنید کاری یه

رهنمی مهمونی که شب نصفه دو ! 

 بود گرفته خبر که شدمی بیشتر دقیقه چهل. بود شده نگران

 و هشد متوقف شهر اطراف هایمحله از یکی در فرید، ماشین

 از گذشتمی زیادی زمان نظرش از اما رفته ایخانه به خودش

 این بر را فرض اگر. بود نداده و دهد انجام داشت انتظار که کاری

 رها قصدِ به و داشته نگه خانه آن در را آذین که گذاشتمی

 و شدمی انجام زودتر کار باید رفته، جاآن به موقع این کردنش

بود نیطوال نظرش از تاخیر این ! 



 دل دیگر اما بود کرده قطع بود، داده که دستوری از بعد را تماس

نبود دلش در . 

کردمی حماقت نژادنوری اگر ... 

 را آذین امشب. کند فکر نژادنوری حماقت به نخواست

 عملی به داشت ایمان و بود که طور هر اش؛خانه به گرداندبرمی

خواسته این شدنِ . 

 به که گرفت را ایشماره رفت،می رونبی شرکت از کهحالی در

 در و بود گرفته تماس آن با باریک ایدقیقه پنج میانگین، طور

شنید تماس شدنِ وصل یلحظه : 

_ نشده ازش خبری هنوز. آقا داخل فرستادم رو یکی . 

گفت و داشت رفتن به تصمیم : 

_ بفرست لوکیشن . 

_ باشین خودتون نیست قرار گفتین که شما ... 

کرد أکیدت دوباره : 

 .بفرست_



رفت ماشینش سراغ و .  

 جاآن اگر نژادنوری. شود دیده نبود قرار. برود خودش نبود قرار

 پی نباید شده؛ آذین پیگیرِ شخصاً خودش که دیدمی نباید بود،

 سؤاستفاده دانسته همین از بود ممکن که چرا رازشان؛ به بردمی

 .کند

 بود شده فرستاده شبرای که لوکیشنی سمت به خواستمی فقط

 خودخوری و شرکت در ماندن طاقتِ هم  دیگر یثانیه یک براند؛

نداشت را . 

 و بود خلوت زیادی ساعت آن در بود گرفته پیش در که مسیری

 سرعت، یکنندهکنترل هایدوربین به توجهبی شدمی باعث

بفشارد گاز پدال روی را پایش . 

 داد جوابً فورا. خورد زنگ تلفنش که بود اتوبان از گذر حالِ در

شنید و : 

_ انباریه تو طرف شدیم متوجه که طوری. ستمتروکه خونه . 

پرسید و نداد صحبت یادامه مجالِ : 



_ خبره؟ چه انباری تو  

_ شیممی وارد ما بدین دستور اگر . 

 چه دانستنمی که بود اشزندگی  تمامِ در باراولین برای شاید

پرسید وقتی بود مضطرب لحنش! کند : 

_ آد؟نمی صدایی هیچ  

_ مبهمه سروصدا. است بسته در . 

 از اما کند تمام را قضیه نژادنوری خودِ که بود این امیدش تنها

 یک  طاقتِ باشد، داخل آن آذین که این  احتسابِ با هم طرفی

نداشت را کردن صبر بیشتر ثانیه .  

فشرد گاز پدالِ روی بیشتر و بیشتر را پایش . 

_ آقا؟ مکنی کارچی  

. کند فکر عاقبتش به خواستنمی دیگر که بود رسیده جایی به

 آن آذین اگر که نداشت اهمیت این از بیشتر دیگر چیزی هیچ

بیاید بیرون سالم است، داخل . 

گفت وقتی بود کرده گیر منطقش و قلب میانِ : 



_  بیرون اومد خودش اگر. کنید صبر دیگر یدقیقه ده تا

ماا ندین نشون رو خودتون ... 

 حماقتِ و بود میان در آذین جانِ ماند؛ ساکت رسید که اینجا به

گفت طاقتبی داد؟می دستش کار فرید حماقتِ اگر و فرید : 

_  که دختری اگر و االن همین. داخل برید. کنید صبر خوادنمی

رو نژاد نوری بود، تو اون دادم رو مشخصاتش ...  

بست را اشملهج و کرد خاموش را عقلش صدای گرفت؛ نفسی : 

- بزنید خورهمی تا . 

* 
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 زیر حرص با که فریدی ماند؛می باز فرید کردنِ دنبال از نگاهش

 قدریبه و زدمی داشت، قرار پایش مقابل که ایوسیله هر

 گویدمی اگر که بود مطمئن دیگر حاال که بود کرده پیچشسوال

نیست جدیدش بازیِ هاست،پژوهان دست قرارداد ! 

 گیجش زیادی حقیقت، این و بود هاپژوهان دست قرارداد

 قرارداد بین فرق که نبود احمق قدریآن فرید مسلماً! کردمی

 بندهای از هاپژوهان وقتی هم آن نفهمد؛ را علیج و اصلی

 جعل را عینش بخواهند که نبودند مطلع جزئیاتش و قرارداد

 آن قطعاً بود، طلبکار و عصبی حد این تا فرید اگر پس کنند؛



 بود؛ دیده هومن دست بود، گفته که طورهمان را قرارداد

 سوال اما بود برگردانده را ورق کردنش، رو با هومن که قراردادی

دستش؟ به بود رسیده چطور قرارداد آن که بود جااین  

 دانستنمی. قضیه این با رابطه در نداشت خوبی هایایده و افکار

 که داشت را کسی حال و حس افتاده؛ اتفاقی چه بیرون آن

مانده دور اشزندگی و خانواده از ناشناخته، ایجزیره در هاسال . 

- کنیمی درستش خودت ! 

 و دست آخرین که فریدی هایحرف به و شد جدا فکارشا از

سپرد گوش زد،می را پایش .  

 تعجبش که بود این بود نداده انجام هالحظه آن در که کاری تنها

 اطالعیبی اظهار و نداده بروز را فرید جدیدِ هایحرف شنیدن از

 چطور. بود میان در جدیدی یخواسته پای حاال اما بود نکرده

کرد؟می درست باید را چیزی چه کرد؟می درستش دشخو باید  

 قرارداد آن به کجا از هومن که سمت آن به رفت دوباره ذهنش

گذاشته منگنه در طوراین را فرید و رسیده ! 

اش؟خانواده سراغ بود رفته نکند  



 فشار تحت را مادرش و پدر خودشان، شدنِ خالص برای نکند

برسد؟ مدرکی به تا بود گذاشته  

باشد؟ "بد" فقط قصه آخر بود قرار بدِخوب کندن ! 

 که داشت ظرفیت چقدر آدم یک مگر. شدمی بدتر داشت حالش

بیاورد؟ تاب را وحشتناک افکار و تشنگی و گرسنگی و درد  

را نادر و مهین باراین هومن نکند ... 

 تکان سر ناخواسته که بود زیاد افکارش از ناشی فشار قدرآن

  .داد

 وجود با که شرایطی در که هومنی نداشت امکان ت؛نداش امکان

 کاری چنین به دست بیاید حاال بود، گذشته آرمان از برتری

 .بزند

نبود؟ وسط هومن پای اصالً باراین نکند  

 گفته خودش فرید... نه اما بود شده کاربهدست باربد باراین نکند

داده نشانش هومن را قرارداد که بود ! 



 از افتادهبیرون ماهیِ مثل که فریدی به کرد معطوف را نگاهش

 چه سرش در دانستنمی. بردنمی جایی به راه و کردمی تقال آب

 و امیدوار فریدِ که بود این دانستمی که چیزی تنها ؛ گذردمی

 از قبل، بار که فریدی. بود ریخته بهم زیادی قبل، روزهای راضیِ

 بهم عجیب باراین گفت،می هاپژوهان همیشگیِ شدنِ نابود

دیدمی پرتگاه قدمیِ یک در را خودش و بود ریخته . 

 شروع و آمد سراغش به فرید که کردمی نگاهش رمقبی داشت

پایش از هاچسب و بندها کردن باز به کرد . 

 در چه کند؟ آزادش خواستمی. کرد خم سر ناباور و شوکه

 انباری، اتاقک در زدنقدم هادقیقه از بعد که گذشتمی سرش

بندها؟ کردن باز سراغ بود آمده کارهیک  

 نگاه بندها شدنِ باز به گشت،برمی قلبش به که امیدی با داشت

 حرفبی و کشید عقب شد؛ متوقف ناگهانی فرید که کردمی

کرد نگاهش . 

 وقتی لحنش در کرد خوش جا تردید و شد فراری قلبش از امید

 :پرسید



_ فرید؟ کنیمی کارچی داری  

گفت و بست را بازشده بندهای برگشت؛ را رفته راهِ اما یدفر : 

_ . شده خراب چیزهمه هم حاالشهمین. بودنته از بهتر نبودنت

 رو چیزهمه روز، چند این شدنِ غیب از بعد یکهویی شدنِ ظاهر

کنهمی ترخراب . 

ترساندشمی فرید رفتارهای . 

 اتفاق ودب قرار که چیزی هر از ترسیدمی داشت رسماً دیگر

 .بیافتد
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 توانش هایماندهته با را خودش. جوشید دوباره اشکش یچشمه

 و کشید عقب اما فرید فریادزدن؛ به کرد شروع و داد تکان

کرد نگاهش واکنشی هیچبی . 

 نظر به نرمال که فریدی. انداختمی وحشتش به فرید روی این

رفتارهایش نه و هایشحرف نه خودش، نه رسید؛نمی . 

بیرون؟ آن بود افتاده اتفاقی چه ! 

 وقتهیچ فرید که بود این از ترسش فرید، آمدنِ از قبل تا

 که آدمی بود؛ آدم این خودِ از ترسش حاال اما نیاید سراغش

 خودش که رسیدنمی نظر به و بود کرده تغییر جهدر صدوهشتاد

کندمی کارچه دارد بداند هم . 

 که بود موقعآن و شد متوقف باالخره هدف،بی هاینگاه از خسته

گفت فریادی و داد هیچ بدون باراین و آمد حرف به فرید : 

_  تونهنمی کسی. بیافته آسیاب از هاآب تا مونیمی جاهمین

 در که کردنت آزاد. منه سرِ زیر تو، شدن گوروگم که کنه اثبات



 تونستیم شاید بمونی، جاهمین اگه اما خودمه ضرر به صورت هر

شیم خالص و بشکنیم خودت سرِ رو هاکوزه و کاسه یهمه . 

 فرید از که تاری تصویرِ به و برداشت ریختناشک از دست

گذردمی سرش در چه که فهمیدمی کاش. کرد نگاه داشت، . 

 آن از بیشتر بود، رفته فرو نسبی آرامشِ در حاال که صورتی

 که بود چه منظورش. ترساندشمی پرخاشگر و عصبی صورتِ

بشکنند؟ خودش سرِ را هاکوزه و کاسه یهمه بود گفته  

 نگاه تکاند،می شلوارش یپاچه روی از داشت فرید که گَردی به

 و کند ایشره خواستمی نکند داشت؟ رفتن قصدِ نکند. کرد

 برود؟

 تفاوتیِبی و کشیدنجیغ به کرد شروع ناخواسته و خواسته

 این به شدنمی حاضر. انداخت وحشتش به بیشتر فرید، صورت

 که بود حاضر بود، باز پایش و دست اگر اما کند التماس مرد

بگیرد گردن صد، تا صفر هم را جرمش و بکشدش . 



 ددا تکان بیشتر و شتربی را خودش و کشید جیغ بلندتر و بلندتر

 شد، زده صورتش به که هاییضربه و فرید آمدنِ نزدیک با و

کردنتقال از برنداشت دست . 

 حالِ در که فریادی و کرد حس دهانش در را خون شوریِ

 دیگر حاال. شد خفه گلو در فرید، حرکت با بود، کشیدنش

بود امیدش پایانِ ینقطه این و بود شده بسته هم دهانش . 

 کنار و آمد نزدیکش فرید، سرِ و ایستاد تقال از پایش و تدس

گفت زن،بهمدل آرامشی با گوشش : 

_  تو ما که کنه ثابت تونهنمی کسیهیچ تو، دادن شهادت بدونِ

 شاید طرفی از! شرکت اون تو بودیم فرستاده جاسوسی برای رو

 که بگیم و کنیم تنظیم اتعلیه نامهشکایت یه بتونیم هم ما

 هم بعدش و دراومده آب از خائن و دزد مون،شرکت وینیر

 شکایت به ما شکایت شدنِ اضافه مسلماً. بسته رو فلنگ

 گوروگم که کنهمی باهات کاری هویت، جعل جرم و هاپژوهان

 برای قشنگی پایانِ این دونممی. بدی ترجیح رو موندن

 شهمی خوبی عبرت درس جاش به اما نیست هاتبلندپروازی



 باهاشون و بودی وفادار بهشون که هاییآدم دیگه که راتب

نزنی دور رو داشتی قراریوقول . 

بست را هایشپلک آن، از بعد و بود واکنشش آخرین اشک، . 

 ...کاش

 دادنادامه داشت ایفایده چه. کند آرزو توانستنمی دیگر حتی

رسیدی؟می آرزوییبی ینقطه به وقتی  

 به را تنش سلول به سلول که سرتیح و وحشت از بود متنفر

 حال عین در و سالحیبی از بود متنفر. بودند آورده در تسخیر

شدنتسلیم از بود متنفر ! 

. کشید عمیقی نفس اش،شدهکیپ بینیِ از و داد قورت را بغضش

. شدمی دور داشت هم فرید و بود نمانده آرزویی بود؛ رفته امید

ببیند مچش به را پایان تا کرد باز پلک ! 

 از زودتر در، شدنِ باز اما نشست دستگیره روی فرید دستِ

 پردازش را اتفاق این بخواهد تا و افتاد اتفاق دستگیره کشیدنِ

بود زمین روی پایش کنار فرید کند، ! 

 



* * * 
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. بود مغزش جویدن حالِ در انتظار، و بود ایستاده دورتر

بود نرفته ترنزدیک اما هستند کجا دانستمی . 

 پاسخبی اشقبلی تماس دو گرفت؛ تماس و برداشت را گوشی

 قبلی دوتای مثل سرنوشتش هم تماس یکیاین اگر و بود مانده

  طاقتِ نه دیگر که کردمی مداخله خودش حتماً شد،می

بود فرصتش نه و داشت صبرکردن . 

 دست و کرد روشن را ماشین رسید، چهارم به که سوم بوق

نشست فرمان روی چپش . 

 و شد برقرار تماس که داشت را ماشین انداختنِ راه به قصدِ

 به زد،می نفسنفس کهدرحالی بود، خط پشت که کسی صدای

رسید گوشش : 

_ آقا حله ! 

 تاریکِ محیطِ در ناخواسته. خورد سر فرمان روی از دستش

داد ادامه خط پشت صدای و چرخاند چشم ماشین از بیرون : 

_ کنیم؟ کارچی دختره با  



شد شوکه . 

 حسِ و منطق که بود درست داشت؛ را انتظارش که بود درست

 رسد؛یم آذین به امشب همین که بود کرده اشتوجیه اشششم

 و هاحرف از استنباطش نژاد،نوری دیدن از بعد که بود درست

 اتفاق حاال که آنچه یبرنامه مرد، این هایالعملعکس و رفتارها

 احواالت، این تمام با هم باز اما بود؛ ریخته سرش در را افتاده

داشت را انتظارش که چیزی شنیدنِ از بود شده شوکه ! 

 گرفتن به کرد شروع بعدش اما یدکش طول ایثانیه چند مکثش

 چه در آذین اند؛بوده داخل آن نفر چند کهاین از دقیق اطالعاتِ

و اندکرده چه نژادنوری با بود؛ وضعیتی  ... 

شنید مجدداً وقتی بعدش و : 

_ کنیم؟ کارچی دختره با... آقا نگفتین  

 را هاداده بعضی که کامپیوتری مثل درست کرد؛ هنگ مغزش

باشند نکرده ریفتع برایش ! 

دانستنمی را اینجایش کرد؟می چه آذین با ! 



 آن اما خانه به فرستادشمی باید قائدتاً! دانستمی نداند؛ کهنه

دانستنمی را آن نه؛ کند، راضی را دلش که تصمیمی ! 

پرسید را حالش دوم بارِ برای : 

_ هوشه؟ به نداره؟ مشکلی خوبه؟ مطمئنین  

نه را قلبش اما کرد قانع را عقلش شنید، که جوابی : 

_  رسهنمی نظر به. آدمی جا حالش بگذره یکم. هوشیاره

باشه جدی مشکلش ! 

 یپرونده و کردمی اشخانه راهیِ را دختر این که بود این اصلش

بستمی همیشه برای را جریانات این . 

 خبر نگرانش برادرِ به بعدش و جایی به رساندشمی باید

 خودش به ربطی هیچ دیگر بعدش و نبالشد بیاید که دادندمی

آیدمی پیش چه که نداشت . 

نداشت اهمیتی دیگر بشود؛ خواست،می هرچه ! 

_ آقا؟ کنیم کارچی  

شد کم ابروهایش یفاصله . 



کند کارچه دانستمی واقعاً کاش . 

 اتفاق به هم، با دلش و عقل که کردمی پیدا را راهی واقعاً کاش

دهند رضایت افتادنش . 

 پیچیده چقدر شرایطش کردمی درک خط پشت آدمِ آن کاش

دادشمی زمان حل،راه کردنِ پیدا برای و است . 

 را قضیه شرکت، همان از و جااین به بود نیامده اصالً کاش

 اتفاق، این به نبود نزدیک حد این تا اگر مسلماً کرد؛می پیگیری

 اما دادیم را شانخانه به آذین رساندنِ درخواستِ بروبرگرد بی

 داشت بدجوری دلش... ایدقیقه سه_دو یفاصله این از... جااین

دیدنش دوباره برای کردمی تابیبی ! 

داد پایان انتظار به و بست را هایشپلک . 

_ گممی که آدرسی به بیارینش . 

گفت مطیعانه خط، پشت صدای : 

_ بیاریمش؟ کجا. آقا بله  

نکند فکر دیگری چیزِ هیچ به کرد سعی بعدش، و داد آدرس . 



 جفت. بود آمدورفت کم که ایجاده به جاده؛ به دوخت چشم

 بخواهد کهآنبی ماند؛ منتظر فقط بعدش و کرد روشن را راهنما

بگیرد نظر در را عاقبتی یا کند فکر چیزی به . 

 برداشت؛ اشکناری صندلیِ روی از را سیگار مخصوص یجعبه

 فیلتر دورِ به کرد چفت ار هایشلب تمرکزبی و زد آتش یکی

دوخت چشم جاده به زدن،پلک بدونِ و سیگار . 

* 
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 از آخر، هایلحظه در که داشت را کسی حالِ و بود گیج

 که دانستنمی هم طرفی از و باشند داده نجاتش شدنغرق

افتاده چاه به و درآمده چاله از یا شدهداده نجات . 

 فرید، رفتنِ یلحظه از درست که دارینقاب هایآدم

شناختنمی را بودند کرده عمل وارنجاتیفرشته . 

 با بعدش و بود کردنناله حالِ در که فریدی به داد را نگاهش

 اتاق در همچنان که مردهایی از یکی به دوخت و گرفتش انزجار

 دوتا بودند، گرفته لگدومشت زیر را فرید که زمانی. بود ایستاده

زده غیبش کجا شانیکی که دانستنمی حاال اما بودند . 

 بود محال اما شدمی ماندنش سرپا بیشتر از مانع ضعف، احساسِ

بنشیند اتاق این در وبارهد ایلحظه برای حتی شود راضی . 



. بود ایستاده حرفبی که دارینقاب مرد به دوخت را نگاهش

 حتی که بود افتاده اتفاق عجیب و ایدفعهیک چیزهمه قدرآن

 چه و دهد نشان  واکنشی چه باید لحظه این در دانستنمی

 !بپرسد

 روانی، فشار نهایتاً و تشنگی گرسنگی، خستگی، بدخوابی، درد،

 زور به را زانوهایش. بودند کردنش تضعیف حالِ در هم با مانهمز

 پشت دیوارِ به کهآن از داشت انزجار حتی داشت؛ نگه صاف

دهد تکیه سرش . 

 شد پیدا دوم دارِنقاب یکلهسرو که بود افتادن با جدال حالِ در

 پاهایش به دوباره جانی انگیز،هیجان ایکلمهتک گفتنِ با و

 .بخشید

"  آن در هایشگوش که باشد ایواژه بهترین توانستمی "بریم

بود شنیده روزها . 

 زیرزمین انباریِ هایپله از کهآن محض به اما شد شانهمراه

 کار به شروع مغزش رسید، هایشریه به آزاد هوای و آمد بیرون



 و آسمان انگیزِوهم سیاهیِ و چرخید اطراف در نگاهش. کرد

ریخت جانش به دلهره مطلق، خاموشیِ . 

 کرد، توقفش متوجهِ را همراهش مردِ وقتی و ایستاد حرکت از

پرسید را داشت سرش در که سوالی تنها : 

_ ریم؟می کجا  

 اتفاق، این برای بخواهد که کردنمی کار درست مغزش قدریآن

کند پیدا علتی . 

 دیگر اسارتی از که بود لحظه آن تازه و ترساندش مرد، سکوتِ

افتاد وحشت به . 

 راهِ و پس راهِ نداشتنِ حقیقیِ معنایِ به و برنداشت قدم از قدم

دادننشان واکنش به کرد شروع مغزش و رسید پیش، : 

_ آمنمی جاهیچ ریم،می کجا و هستین کی نگین تا . 

 داشت، را انتظارش که مردی از حرف، این گفتنِ با واکنشی هیچ

کرد تکرار و نگرفت : 

_ بریم؟ قراره کجا  



گفت وقتی بود رسیده حیاط ورودی درِ به مرد : 

_ . نیست مونکدومهیچ نفعِ به به جااین موندنِ. نده هدر وقت

باشه شده سروصدا متوجهِ کسی ممکنه . 

 فقط است، مسخره کردنشتقال دانستمی نخورد؛ تکان جایش از

بیاورد درش گیجی این از و شود پیدا کسی خواستمی . 

_ دیگه بجنب دِ ! 

 صبر قدریآن مرد و کرد حرکت جلو به رو داشت؛ن دیگری راه

شود خارج در از که کرد . 

 نداشت؛ فکرکردن توانِ دیگر. بود منتظرشان در مقابل ماشین

بود کرده اشهمراهی لحظه چند همین فقط مغزش . 

 فرصتی حاال و بود باخته را زندگی پیش، یدقیقه چند همین تا

بود ترسناک و عجیب که ایتازه فرصت بود؛ شده نصیبش تازه . 

 و بود نشسته راننده کنار مردی کرد؛ نگاه ماشین سرنشینان به

بودند نفرسه داراننقاب احتساب، این با ! 



 داشت مغزش بود؛ نگران ترسید؛می. نشست مقاومت بدون

نشست اما بود، ناامید شد؛می خاموش . 

 که مردی به خطاب و گرفت جا کنارش هم آخر مردِ و نشست

گفت بود، دهرانن : 

_ ایستاده جلوتر کیلومتر شش_پنج ! 

 که مسیری داد؛ مسیر به را نگاهش و اشجمله از درنیاورد سر

رسیدمی نظر به خلوت و پرت زیادی . 

 شدنبسته حالِ در هایشچشم. داد تکیه پنجره به را سرش

 کار به هم را هایشمقاومت آخرین داشت مغزش اما بودند

 مثالً داد؛می غریبعجیب هایایده ط،شرای آن در و گرفتمی

 بعدش و بکشد را دستگیره ماشین، ایِلحظه   توقفِ با شدمی

کند؟ فرار  

 چقدر که زدمی تخمین داشت مغزش و شدند بسته هایشپلک

کند غلبه مرد سه این سرعتِ بر بتواند که بِدَود سریع باید ... 

_ دارنگه. جاستهمین . 



کرد هوشیارش ماشین، توقفِ و شد باز آنی به هایشپلک . 

بود؟ اینجا کسی چه  

- شو پیاده ! 

 برای مجالی بازو، شدن کشیده اما چرخاند چشم مبهوت

ندادش بیشتر پردازش .  

 جفت یک بایستد، صاف توانست آنکه محض به و شد پیاده

گرفتند نشانه را دنیایش هایمانده ته وار،گلوله چشم، ! 

* 
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 در اشبینایی هایگیرنده از اندازه این تا که بود باریاولین این

 یثانیه همان در خواستمی کشید؛می کار مشخص زمانِ یک

ببیند جایک را بود ایستاده بلشمقا که دختری تمام اول، . 

 در کردهخوش جا ناباوریِ و داشت دوست را بودنششوکه

بود بخشلذت برایش نگاهش . 

 دور و کرد شانمرخص داد، تکان آرکان هایآدم برای که سری با

 یایستاده دخترِ یک داشت، مقابلش که چیزی تنها شدند، که

بود جاده یلبه . 

 دستور حسابی و درست مغزش. کند چه باید دانستنمی

خواست؟می که نبود همانی دیدنش مگر. دادنمی  



 اعصاب کارِ که تاریکی به لعنت. بود حریص هنوز نگاهش

بود کرده سخت را اشبینایی . 

 ...هومن_

بود؟ زده صدایش بود؟ شنیده درست ! 

 کنارش اگر که گرفت نتیجه طوراین شواهد از سراغش؛ رفت

باشد زمین روی افتادنش نتظارِا در باید نایستد، . 

 قفل و رفتند باال ناخواسته انگشتانش ایستاد، که رویشروبه

آذین آرنجِ دورِ شدند . 

_ کنی؟می کارچی... جااین تو ! 

 به درست بود؛ گیج. کرد وارسی را صورتش خوب نزدیک از

بود رسانده صبح به اشخانه در که شبی همان یاندازه . 

 از ترسیدمی داشت دیگر و آمدند باال ستشد یکیآن انگشتانِ

دادندنمی انجام کار اشاراده تحت که انگشتانی . 

شنید را صدایش و گذاشت آذین صورت روی را دستش : 

_ بودن؟ تو هایآدم... هاآدم اون ! 



 باز سر زیرینش  لبِ یکهنه زخمِ. شد هایشلب  پرتِ حواسش

 این، جز و بود هشد خشک کنارش خون  کوچکِ هایتکه و کرده

خوردنمی چشم به صورتش در جدیدی کبودیِ و زخم . 

_ کجام؟ فهمیدی چطور  

 لحظه چند برای شدنمی بپرسد؟ سوال صبح خودِ تا بود قرار

 مغزِ آن به کمی فقط کمی، شدنمی بگیرد؟ آرام و نزند حرف

بدهد؟ استراحت غریبشوعجیب  

 !...هومن_

 را زدنشصدا بار،این و زدمی صدایش داشت که بود باریدومین

نگذاشت جواببی : 

 بله؟_

بود رسیده آذین به نوبت حاال، و بودند انداخته راه سکوت بازیِ . 

پرسید و داد تکانی را بود داشته نگه دست در که آرنجی همان : 

_ کرد؟ اذیتت  



 نگاه چشمانش به خیره حرف،بی و رعایت، را نوبتش اما آذین

 .کرد

 داد،می دستش به که آرامی تکانِ داد؛ انتک را دستش مجدداً

 زمین روی پاهایش رسیدنمی نظر به که دختری این تعادلِ

زدمی بهم را باشند محکم . 

 بعداً شدمی را هاپرسیدنی سوالش؛ پرسیدن از برداشت دست

 باز برایش را در خودش و ماشین سمت به کرد هدایتش. بپرسد

 را در که بود خودش یتاًنها و صندلی روی نشاندش خودش کرد؛

 جااین به امشب، که فرمانی پشت برگشت و بست برایش

بود کرده هدایتش . 

 متوجهِ را رمقشبی نگاهِ و چرخید سمتش به نشستن محض به

دید خودش . 

 بود متفاوتی افکارِ دلیلش ترینعمده قطعاً داشت؟ دوستش چرا

 برای بود نگرانش دیگر اما داشتند جریان دختر این سرِ در که

 این  دستِ کار داشت بودنقوی و نترس. پردردسر افکارِ همین

 خودش روی کجا تا است قرار دانستمی خدا و دادمی دختر



 شد؟می چه دیگر یدفعه اصالً؟ توانستمی کجا تا. کند ریسک

  دستِ از باراین و بود داده نجاتش باربد  دستِ زیرِ از باریک

برسد؟ دادش به خواستمی کسیهچ دیگر بارِ نژاد؛نوری  

دیگر بار ... 

شدند منقبض صورتش عضالت و کرد اخم . 

 ترسید؛ بعدی بارِ برای و دوخت چشم آذین بازِنیمه هایپلک به

 که وقتی برای افتاد؛می اطالعش بدونِ که اتفاقی برای

 اشزندگی روی ریسکی چه باراین دارد و کجاست دانستنمی

 به بعدی آدمِ و آمدنمی سراغش آرمان که وقتی برای کند؛می

نبود حدس قابل و آماتور نژادنوری یاندازه . 

؟...کردمی چه موقعآن  
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گرفتند تازه جانی دستش، کنار دخترِ هایپلک و زد صدایش . 

 آذین؟_

شنید شانمیان از را "بله" و کرد نگاه لرزانش هایلب به . 

 ذهنی بودند؛ ذهنش درآوردنِ پا از حالِ در افکار لحظه، آن در

 قدرتمند سابق مثل دیگر دختر، این به فکرکردن هنگام که

 .نبود

داشت سرش در را دنیا تمام هاینگرانی لحظه، آن در . 

کردنمی تحسین افکارش برای را نآذی دیگر لحظه، آن در . 

 هم خودش که ایدیوانه شد؛می داشت دیوانه لحظه، آن در

شناختشنمی ! 



 هایماندهباقی تا گرفت را اشچانه سمتش؛ به شد متمایل کامالً

 آن برای که لحنی با و کند خودش آنِ از را دختر این توجهِ

گفت بود، دستوری و عصبی زیادی ها،لحظه : 

_ یگهد بسه !  

 چیزی چه کردنِ بس از منظورش دانستنمی دقیقاً هم خودش

 آن در که را چیزی هر کند بس آذین خواستمی فقط بوده؛

بودشان رسانده جااین به هالحظه . 

 چرا نکرد؛ ایجاد مخاطبش در را باید که تاثیری آن اشجمله اما

 عقب سرش و کردند کم فاصله هایشپلک دوباره تفاوت،بی که

 و کرد آزاد تهدیدکننده انگشتانِ فشارِ زیرِ از را اشچانه و فتر

کند بس نیست قرار که بود مشخص کامالً ! 

 دختر این کهاین محض به دانستمی کرد؛ نگاهش ناامیدی با

 هایریشه به تبرزدن به کندمی شروع دوباره بگیرد، تازه جانی

  .خودش



 درس دارد متصمی خواهرش که بود گفته پرتوچرت آرمان

 این و صورت این به اش؛عادی زندگی به برگردد و بخواند

باشند داشته زندگی با سازگاری سرِ که آمدنمی هاچشم . 

 را ماشین کهآن از قبل و گرفت صورتش از را ناامیدش نگاهِ

 اسپیکر روی را گوشی و گرفت را آرمان یشماره کند، روشن

 این به را هوشیاری ارهدوب آرمان، صدای داد اجازه و گذاشت

برگرداند دختر . 

 که لحظه آن و داد جواب آرمان نرسیده، دوم به اول بوق

نشست جایش سرِ صاف آذین گفت، را پرهیجانش ی"بله" . 

 و رها آذین پای روی را گوشی بگوید، آرمان به چیزی کهآنبی

 با صحبت به مشغول آذین که زمانی و کرد روشن را ماشین

داد حرکت را ماشین ود،ب شده برادرش . 

 پیِ حواسش اما شنیدمی را شدهردوبدل هایجمله تمام کهاین با

 پروراند،می سرش در که وحشتناکی افکارِ نبود؛ شانمکالمه

بودند نگذاشته حواس برایش . 



 خواستمی. شود دختر این برای نگرانی خیالِبی خواستمی

. شود بیاورد، خودش سرِ بود قرار بعدها که بالهایی خیالِبی

 خودش با بعدش و برساندش خانه به امشب خواستمی

 اما نگیرد را اشپی شرایطی هیچ تحت دیگر کند حجتاتمام

نبود مورد یک این در حداقل نبود؛ سابق قدرتمندِ هومنِ . 

 آن گرفت،می را تصمیمی مغزش اگر که نبود هاقبل مثلِ دیگر

 رابطه در که تصمیماتی در حاال. شود عملی بروبرگردبی تصمیم

 هم قلبش مغزش، بر عالوه گرفت،می پردردسر موجودِ این با

بود دخیل . 

 فقط کرد؛ پر را ماشین سکوت که گذشت چقدر دانستنمی

 پشت آرمان به امیدوارانه که بود شنیده را آذین آخرِ یجمله

آیدمی خانه به دارد بود گفته خط . 

 پیدا دنبال به فقط جاده در شچشم رسید، که اصلی یجاده به

 کردنش،پیدا با و بود باشد، باز ساعت آن در که ایمغازه کردنِ

 و فرمان پشت برگشت بعدش و داد نجات تشنگی از را آذین

 مرطوبش بطری  آبِ هایماندهته با که دستمالی با حرکت، از قبل



 هابل کنار خونِ هایلکه از را آذین  صورتِ احتیاط با بود، کرده

 مدت تمام و کرد پاک اشگونه روی و هاچشم زیر هایسیاهی و

فرستاد لعنت هایشچشم به ! 

نکند فکر بعدش به کردمی سعی و خانه به رساندشمی ! 

 

* * * 
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 کرد؛نمی باور نزدیک، حد این تا ایفاصله از را آرمان چشمانِ

شود؟ نصیبت بهشت و ببری سر به جهنم انتظارِ در شدمی مگر  

هایشلب روی نشاند لبخند : 

_ کنی؟می نگاهم طوریاین داری چرا  

پرسید بگیرد، را نگاهش کهآنبی آرمان : 

_ مگه؟ کنممی گاهتن جوریچه  

 کنارش را آرمان که بود ساعت وششسی انداخت؛ باال ایشانه

بود دلسوزش بود؛ اشحامی بود؛ مراقبش که آرمانی داشت؛ . 

کشید آغوش به را برادرش و کرد کم را فاصله . 

 و نشستند اششانه روی بعد یلحظه چند آرمان هایدست

دادند اشفاصله . 



گفت نگرانش لحنِ با ،آرمان و شدند چشمدرچشم : 

_  باید که توضیحاتی از بگذرم شهنمی باعث شدنتمهربون

 .بشنوم

 غم و رفت عقب به قدمی گرفت؛ فاصله آرمان پهلوی از دستانش

شده چه که آوردنمی یادش به کسی کاش. نگاهش در نشست . 

داد شانتحویل آرمان به و چید هم کنار را هاکلمه : 

_  نکردم؛ کاری باراین. نیست هیچی. گفتن برای ندارم چیزی

 رفتنم دونستممی. بزنم حرف باهاش که رفتم فرید اصرارِ به فقط

 روزی دو_یکی. بگیرم اشنادیده هم تونستمنمی اما بوده اشتباه

 و زنممی حرف رممی گفتم خودم با. گرفتمی تماس که بود

هیچ با رو همکاری مدل هیچ قصدِ دیگه که کنممی توجیهش

ندارم کسی . 

گفت آرامی به و آورد پایین را صدایش : 

_  باهاش بفهمونم بهش که بود این هدفم تنها اما اش،خونه رفتم

 خواستمنمی بودم؛ نکرده وفا عهدم به من. ندارم جنگ سرِ

 درصدیک هم طرفی از. هاآدم این با باشم دشمن این از بیشتر



 وقتی. بزنه کاری چنین به دست فرید که دادمنمی رو احتمالش

 داد؛ همکاری پیشنهادِ دوباره بهم زدیم؛ حرف رسیدم،

 هامخواسته و آرزوها قالبِ در خودم همیشه که هاییحرف

 پیش رو هاگذشته حرفِ. کرد یادآوری بهم رو دادممی تحویلش

 این یهمه تهِ اما فهموند؛ بهم رو برنا ناراحتیِ میزانِ کشید؛

برنگشت نظرم من ها،حرف . 

 ادامه و زد عقب را ذهنش تصاویر کرد؛ سکوت لحظه چند برای

 :داد

_  و بدم پس رو قرداد یا کنم وفا قبلی عهد به یا خواستمی ازم

 پژوهان شرکتِ ضررِ به هاش،خواسته به دادنتن اما کنم؛ باطلش

نداشتم قصدی چنین... من و شدمی تموم . 

 ادامه و رهاند آرمان یشدهدقیق نگاهِ فشارِ زیرِ از را هایشچشم

 :داد

_  چیزیهیچ دیگه بعد، به جایی یه از. شد چی نفهمیدم بعدش

 در داشتم که اینه یادمه، که چیزی آخرین نیست؛ خاطرم رو

 داشتم. نبود مشکلی هیچ و زدممی حرف باهاش کامل آرامشِ



 تونستمی باهاشون که راهکارهایی دادم؛می راهکار بهش

 کردمی گوش اون و زدممی حرف من. بده ارتقا رو شرکت شرایط

 کردم، باز که چشم. نیست یادم چیزی دیگه بعدش از اما

تاریکی تو بودم وپابستهدست  ... 

 بعد و دوخت چشم آرمان یرفته درهم  صورتِ به و کرد سکوت

گفت ثانیه، چند از : 

_  یهمه دونممی. کردم احتیاطیبی دونممی آرمان؛ دونممی

 درگیره؛ زیادی ذهنم روزها این که کنم اعتراف باید اما رو هااین

 یه  جوانبِ یهمه تونمنمی. کنم فکر قبل مثل تونمنمی دیگه که

 روزها این حواسم آرمان؛ پرته حواسم. بسنجم رو تصمیم

پرته بدجوری . 

رود فرو فکر به شد باعث آرمان سکوتِ . 

 حالش بدیِ از خواستمی. هم دلش حالِ بود؛ بد افکارش حالِ

بزند حرف . 

 شده؛ چه که کند تعریف برایش دیگر بار آرمان که داشت نیاز

هومن سراغ بود رفته که جاییآن از خصوصاً .  



 خودش برای را پیش شب دو خاطرات و ببندد چشم داشت نیاز

 ی"کن بس" از هومن منظورِ که کند فکر داشت نیاز. کند دوره

 به نداشت؛ که چیزی به داشت نیاز. است بوده چه بود، گفته که

نبود که کسی ! 

بود ناخواسته آرمان، از پرسیدنش سوال : 

_ کنم؟ کارچی من  

_ نخوابیدی حسابی و درست اصالً. بخواب یکم . 

فرستاد بیرون را نفسش : 

_ گمنمی رو االن  ... 
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شنید تاخیر با را آرمان جوابِ : 

_  به که کسی هر و چیز هر از بگیر فاصله. آذین نکن کاری دیگه

 بهشون حتی نرو؛ شونسراغ. شهمی حساب برات تهدید نحوی

 به. ندارم رو هااتفاق این طاقتِ دیگه یکی، من بخدا. نکن فکر

 بردار دست دیگه و کن فکر من هب کن؛ فکر بابا به کن؛ فکر مامان

تیغ یلبه رفتنراه از . 

کرد نگاه آرمان به دارغصه . 

 که فکر این با و تلنبارشده هایحرف از ترکیدمی داشت دلش

 به کرد شروع کند، آرامَش زدنحرف داشت احتمال

گفت و کردنصحبت : 

_ . رسید آخر به برام دنیا رفت،می داشت فرید که ایلحظه اون

 اصالً. بیارم دووم من گرده،برمی که بعدی بارِ تا نبودم نمطمئ

  خطِ آخرِ شد لحظه اون. نه یا گردهبرمی دیگه که نبودم مطمئن

 برام قدراون نجات لحظه اون. پایان  سوتِ شد من؛ برای دنیا



 معجزه  حسابِ به بودمش گذاشته که بود نیافتنیدست و عجیب

 نداشته، میونه وقتهیچ من گیزند با معجزه که جاییاون از و

 شدهتموم رو چیزهمه که لحظه اون. نبودم افتادنش اتفاق منتظرِ

 یدوباره دیدنِ داشتم، که ایخواسته ترینبزرگ دیدم،می

 از دور قدراون برام همین و بود زندگیم هایآدم ترینمهم

 فکر هم کردنشتصور به حتی تونستمنمی دیگه که بود دسترس

 .کنم

 برای بیشتری ولعِ با بعدش و کرد سکوت لحظه، چند برای

داد ادامه زدن،حرف : 

_  حاال ببینم، رو شماها تونستم من که حاال شده، معجزه که حاال

 هم باز نرسیده، آخر به برام دنیا که حاال ام،خونه به برگشتم که

اصالً آرمان؛ نیست آروم اصالً دلم. نیست آروم دلم ! 

_ کنه؟می آرومت چی ده؟کر ناآرومت چی  

 به را نگاهش کهدرحالی بعد، و کرد باز و بست را هایشپلک

گفت بود، دوخته آرمان اتاق فرشِ : 



_  نتونستم که کرد امشوکه قدریاون اشدوباره دیدنِ پریشب،

 و گیج قدریبه هالحظه اون. شد چی بفهمم حسابی و درست

که بودم زدهبهت  ... 

نداد دامها رسید، که جااین به . 

 این از قبل اگر. داشت را هومن از واضحی تصویر سرش در

 تاب را هومن از دوری شده که نحوی هر به توانستمی جریانات

 به را قولی چنین توانستنمی دیگر جریانات این با بیاورد،

دهد خودش . 

 سوالِ جوابِ خواستمی حال این با نبود دوستانه برادرش نگاهِ

گفت و بدهد را کندمی آرامَش چیزی چه بود پرسیده که دومی : 

_  بهش خوادمی دلم. بردارم رو تلفن حاالهمین خوادمی دلم

 بشه تموم خوادمی دلم. کنم تشکر ازش خوادمی دلم. بزنم زنگ

 وحشتناکی طرز به کنهمی بازی روانم با داره که احساسی این

 اشسپ از دیگه من و شهمی بیشتر و بیشتر لحظه هر داره

آمبرنمی . 

هم هایشدست  حرکاتِ بود؛ کالفه آرمان نگاهِ : 



_  غلطی یه باید کنی،می کارچی داری فهمیدم که روزی همون

 منصرفت بود شده هرطور باید من روز همون. آذین کردممی

کردممی . 

 میانِ و گرفت را برادرش هایدست و کشید جلو را اشتنه

گفت آرمان وجدانِعذاب سرِ از هایواگویه : 

_  قرار. باشن بد همه قصه این تو بود قرار ؛باشه خوب نبود قرار

 و خودشون فکر به همه بود قرار کنه؛ رحم کسی به کسی نبود

 چیزهمه زیرِ زد شبه یه چیز؛همه زیرِ زد اون اما باشن شونآینده

 و خوردم من که بود ایضربه ترینبزرگ همین، و نبود بد دیگه و

ریخت بهم معادالتم متما  بعدش . 

 توانِ دیگر که رسیدمی نظر به. کرد آزاد را هایشدست آرمان

 عنوان هاحرف این باید شنید؛می باید اما ندارد، شنیدن

شدندمی : 

_  فکر. آرمان ان،دسته دو هاآدم کردممی فکر این از قبل

آدم از بدی با باید رو حق کردممی فکر. خوب یا بَدَن با کردممی

 آدم هم آرمان، اما خوب؛ هایآدم به نداد بها و گرفت بد های



 چون هان؛آدم بهترین دوشون هر ها،خوب آدم هم و بدها

 و خوایمی ازشون چی دونیمی مشخصه؛ برابرشون در اتموضع

 بدِ که هاییاون از امان اما باشی داشته رفتاری چه باهاشون باید

 اما بودم ندیده هم رو شوندونهیه ها،سال این تمامِ تو من. خوبن

 از گذرهمی برادرم؛ از گذرهمی که ایبده آدم دیدنِ با حاال،

 نگاهش که ایبده آدم با ده،می نجاتم که ایبده آدم با اشتباهم؛

 که ایبده آدم با تحسینه، قابل که ایبده آدم با کنه،می امدیوانه

 آدم این با من ان؛آرم بگو تو کنم؟ کارچی باید خوبه، اسمش

؟...کنم کارچی خوب یبده ! 

 

* * * 
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 باز یشبرا را در فوراً باربد، تصویر دیدن با و رفت آیفون سمت به

 گرِشمارش به ماند خیره و گذاشت باز هم را ورودی درِ. کرد

 مقابل از ندید، را باربد که زمانی تا و بود مقابلش که آسانسوری

رفت کنار در . 

کرد شروع نیامده و بود شاکی باربد : 

_  بودم؛ مهمونی وسط زنی؟می زنگ زرت و زرت هی مرگته چه

برسونم؟ رو خودم فوری گیمی و زنیمی زنگ که مگه ماهیپابه  

گفت آمیزکنایه اعتراضاتش، به توجهبی : 



_ اومدی زود که هم چقدر ! 

کرد گشاد چشم باربد : 

_ برادر برم رو روت ! 

داد ادامه ساعتش به نگاهی با و : 

_ برم خواممی که بِزا زودتر . 

 اشتهیه باربد بخاطر فقط که ایبطری هایش،حرف به توجهبی

 ابرویی اش،موردعالقه بطریِ دیدنِ با باربد و ردک باز را بود کرده

انداخت باال : 

 خبریه؟_

 را گویییاوه باربد و گرفت سمتش به را بود کرده پر که لیوانی

کرد شروع : 

_ امروز؟ ستچندشنبه  

 خواهد چه بعدش دانستمی که چرا گذاشت جواببی را سوالش

 .شنید



 جوابِ خودش باربد نشستنش، با و برداشت را خودش لیوانِ

داد را سوالش : 

_ متاسفانه ستجمعه شبِ ! 

 که کردمی فکر این به داشت مطلب؛ اصل سرِ رفتمی زودتر باید

 مقابلش کهدرحالی باربد و کند شروع کجا از را هایشصحبت

گفت داشت، شیطنت که لحنی با نشست،می : 

_  و خودم درموردِ من که هاییحرف اون تمومِ هومن؛ ببین

 گرفتی؟ شونجدی نکنه بودها؛ محض  پرتِ و چرت دم،ز خودت

تو پسِ از کنم؛می راضی زور به هم رو خودم دخترهای من ... 

گفت تلخی با حرفش میانِ : 

_ بگو چرت کم . 

شد تسلیم و کرد نگاهش خندیدمی که چشمانی با باربد : 

_  هفته تو شب یه. برسم دخترهام به برم زودتر که بنال پس

 و نداری هم رو اون دیدنِ  چشمِ تو که خودمم حالِ تو فقط

کنیمی زهرمارش . 



 به و گذاشتش میز روی بنوشد، لیوانش محتوای از کهآنبی

گفت زدنش آتش حالِ در و برداشت سیگاری جایش : 

_ باربد بزنم حرف باهات موضوعی یه درمورد خواممی . 

 با و کشید جلو را اشتنه که چرا گرفت؛ را باربد کالمش  جدیتِ

پرسید نداشت، شیطنت دیگر که نگاهی : 

_ شده؟ چی  

 کند منتقل باربد به را بود شده که چهآن دقیقاً توانستمی کاش

 سرش در که چهآن تمامِ حقیقتاً نه و داشت را اشتوانایی نه اما

 و نداشت زیادی زمان حال، این با اما کند؛ عنوان شدمی را بود

کردمی تمام را قضیه این ترسریع هرچه باید . 

گفت باربد منتظر  صورتِ به رو و فرستاد بیرون را سیگار دود : 

_  به هم خودم هنوز که چیزی یه باربد؛ خواممی ازت چیزی یه

 اتفاق کهاین از قبل خواممی اما نیستم مطمئن افتادنش اتفاق

باشه راحت تو بابت از خیالم بیافته، . 



 وقتی بود جدی لحنش د؛شدن کم باربد ابروهای میان یفاصله

 :پرسید

_ بیافته؟ اتفاق قراره چی باشه؟ راحت من چیِ از خیالت  

زد سیگارش به عمیقی پکِ . 

 عملِ در بگذارد را خودش تا بیاید جااین به بود خواسته را باربد

شده انجام . 

کردنصحبت به کرد شروع و داد نظم را افکارش : 

_  خقیقتاً. اموادهخان عضو ترینمهم مهمی؛ خیلی برام تو

واقع در. کنه اذیت رو تو که بدم انجام رو کاری خوامنمی ... 

 و بود شده ریز چشمانش گذاشت؛ میز روی را لیوانش باربد

مردد لحنش : 

_ هومن؟ بکنی خوایمی کارچی  

 بعدش و ماند خیره باربد منتظر چشمانِ به ثانیه چند برای

گفت یتاًنها و داد نامعلوم اینقطه به را نگاهش : 



_  مطمئن ام؛خواسته از نیستم مطمئن خودم. باربد دونمنمی

 بزنیم حرف زدم صدات اما بدم انجام خواممی که کاری از نیستم

کنی فراموش رو چیزهایی یک بخوام ازت تا . 

بود کالفه باربد صدای : 

_  فراموش باید رو چی. هومن گیمی چی داری فهمیدممی کاش

 کنم؟

 کنار جاهمان نگاهش کهدرحالی و کرد خاموش را سیگارش

گفت بود، زیرسیگاری خاکسترهای و فیلترها : 

_  کنی فراموش. شرکت اومده نامی نگار که کنی فراموش مثالً

کنی فراموش. کرده کارچی که  ... 

کرد مکث رسید که جااین به . 

گفت و گرفت نفسی بست؛ را چشمانش ایلحظه برای : 

_ گذشته تونبین چی کنی فراموش . 
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کند بلند سر شد باعث باربد یجمله : 

_ ببینم کن صبر لحظه یه ... 

شنید و دید را پرسوالش و مبهوت چشمانِ و کرد نگاهش : 

_ چیه؟ منظورت  

گفت و برادرش صورتِ در شتدا نگه ثابت را نگاهش : 

_ . باربد شده چی بره یادت خواممی. گفتم واضح رو منظورم

 یادت رو چیزهمه خواممی. بوده نگار آذین، بره یادت خواممی

 .بره

شد بلند جایش از فوراً عصبی، حرکتی با باربد : 



_  فکر مثالً کنم؟ فراموش بگی بهم که جااین تا کشوندیم همین؟

یا کنم؟می فکر بهش و شینممی شب تا صبح من کردی ... 

نشست صحبتش میانِ : 

_ آدمی یادت کنی؛می فکر ببینیش، اگه ! 

بود متعجب باربد سکوتِ . 

پرسید باالخره باربد و کرد نگاه صورتش به عمیقاً : 

_ ببینمش؟ چرا ببینمش؟ ! 

 جاهمین کند، تعریف بود قرار که ماجرایی قسمت ترینسخت

 خودش هنوز که صورتی در باربد به قضیه نهمی فهماندنِ. بود

کردمی سخت زیادی را کارش بودش، نفهمیده درست هم . 

 به را نگاهش ترینسوالی و منتظرترین و نشست نشست؛ باربد

 داشته عجله دیگر رسیدنمی نظر به. دوخت برادرش صورتِ

 جواب گرفتنِ روی بود گذاشته را تمرکزش و رفتن برای باشد

 اشتنه نیاورد؛ طاقت کرد، پیدا کِش زیادی که تسکو و سوالش

کرد تکرار عجیبش لحنِ با و کشید جلو را : 



_ هومن؟ ببینمش باید چرا ! 

 به دهد تحویل و کند آماده کنندهقانع جواب یک توانستنمی

 زمان صبح خودِ تا سوال، این  جوابِ تشریحِ برای. باربد

 و کوتاه پس شود؛ بحث این وارد نداشت قصد اما خواستمی

گفت وارخالصه : 

_ ببینیش که بیاد پیش شرایطی شاید چون . 

آمد سمتش به و شد بلند باربد : 

_ هومن بزن حرف درست . 

باربد رخِبهرخ ایستاد؛ . 

 مگر داشت؟ هم دیگری یچاره مگر اما بود سخت کردناعتراف

کرد؟ سربهدست را باربد شدمی  

گفت و کرد خالی را اشسینه در شدهداشته نگه نفسِ : 

_ باشه کنارم که بخوام من شاید . 

پرسید اشکالفه لحنِ با و داد تکانش گرفت؛ را بازویش باربد : 



_  داره چی بگو. نباف داستان من برای بزن؛ حرف آدمیزاد مثل

گذره؟می سرت اون تو  

 صدایی با و رهاند باربد خشمگینِ انگشتان  اسارتِ از را بازویش

گفت بودش، برده باال ستهناخوا و خواسته که : 

_ باربد گفتم رو بگم بهت بود الزم که چیزی هر . 

 و کرد جاجابه برادرش دیگرِ چشم به چشم یک از را نگاهش

داد ادامه : 

_  درگیر خوامنمی. بزنی حرفی بهش دیدیش، اگر خوامنمی

بشه کشیده وسط گذشته از چیزی خوامنمی. بشین . 

کرد بلند را صدایش هم باربد : 

_  اتفاق گذشته تو که چیزی انگار که گیمی جورییه داری

 چیِ هومن؟ تو شده چِت! بوده بچگی سرِ از شوخی یه افتاده

! وسطه؟ همین گذشته کهاین نه مگه نکشم؟ وسط رو گذشته

 مونبدن و تن هنوزم ما نشده؛ بسته هنوز قضیه اون یپرونده

 چیه منظورت .کرده دختره این که هاییغلط از لرزهمی داره

بافی؟می بهم داری که خزعبالتی این از واقعاً  



گرفت فاصله باربد از . 

 اطمینان هنوز هم خودش. اشخانه در زدنقدم به کرد شروع

 در بگذارد را باربد هم باز خواستنمی اما اشخواسته از نداشت

دانستمی کسی هر از قبل باید باربد این شده؛انجام عملِ . 

شد کشیده شبازوی مجدداً . 

 برادرش، عجیبِ نگاهِ و ایستاد باربد رخِبهرخ دوباره و برگشت

کرد اششوکه : 

_  با که داری دوستش قدراین هومن؟ داری دوستش قدراین

 قدراین زندگیت؟ تو بیاریش کرده، که هاییغلط تمام وجودِ

بیاری؟ طاقت نتونستی هم روز دو که داری دوستش  

داد ادامه باربد و کرد نگاه باربد به حرفبی : 

_  فراموش من گیریم کنی؟ فراموش تونیمی اصالً؟ تونیمی

 زده؟ دورت آدم این که کنی فراموش تونیمی تو چی؟ تو کردم؛

دوباره که ترسینمی ترسی؟نمی ... 

کرد قطع را باربد صحبت دست حرکت با . 



 به کرد نگاه ایثانیه چند و کشید دهان داخلِ به را زیرینش لب

گفت نهایتاً و عجیبش هایچشم و صورت و باربد : 

_  بالیی یه دوباره دونممی چون ترسممی. بذارم تنهاش ترسممی

 به نرسه تا و خودمه به شبیه چون نگرانشم. آرهمی خودش سرِ

 مغز داره این و باربد نگرانشم. گیرهنمی آروم خواد،می که چیزی

خورهمی هم رو خودم ! 

 چیزی تا کرد باز دهان کرد؛ نگاهش رفته او و حرفبی باربد

شد منصرف اما بگوید .  

کرد اضافه و نگاه باربد چشمان به :  

- ترهراحت خیالم باشه، خودم چشم جلو !  

 

* * * 
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 با مهین و کرد متوقف را پخش حال در فیلمِ مهین، شدنِ ظاهر با

گفت متعجبش لحن : 

_ خوابیدی کردم فکر ! 

 مهین به جواب در و بود گذشته یک از انداخت؛ ساعت به نگاهی

 :گفت

_ نخوابیدی؟ چرا شما. نبرد خوابم  



نشست تختش یلبه مهین : 

_  آرمان ببینم؛ رو هاسریال از یکی دیدج قسمت نشد عصری

 ونیمیک ساعت. گرفت حرفم به تمام ساعتِ نیم و زد زنگ

خوابممی بعدش ببینم کنه؛می پخش رو تکرارش . 

شد دقیق : 

_ ساعت؟ نیم گفتمی چی آرمان  

انداخت باال ایشانه مهین : 

_  راحت رو خیالش منم. پرسیدمی وآمدترفت از بود؛ نگرانت

 ناهار برای و سریاله این پای نشستی شب تا صبح تو مگفت کردم؛

 خونه از بخوای برسه چه آی؛نمی بیرون اتاقت از هم شام و

بری بیرون . 

 یصفحه سمت به شد کشیده نگاهش زد، مهین که حرفی با

 زدنِ با که کرد نگاه مرد اولِ شخصیت صورتِ به و تاپلپ

ودب شده متوقف تصویرش روی فیلم استپ، یدکمه . 



 سریال پای را وقتش بیشترِ که بود نگفته بیراه آرمان به مهین

 تا صبح که چرا بود، کرده اشتباه وقتش درمورد فقط گذراند؛می

 نگه مشغول را ذهنش کردمی سعی و خواندمی درس را شب

 اشدیوانه خوابیبی که بود صبح تا شب از برعکس، و دارد

 اما سریال؛ این یدبارهچن دیدنِ به بود آورده رو و کردمی

 متفاوت باراین. بودش ندیده حس این با این، از قبل وقتهیچ

 هزاران بود، داخلش اول نقش که سکانسی هر با باراین بود؛

 بازیخاطره رفت؛می فکر به خورد؛می رقم سرش در برداشت

 دلتنگ شد؛می عصبی خورد؛می حسرت خندید؛می کرد؛می

شدمی ... 

_ ت؟هس حواست  

کند تصویر از دل مهین صدای با . 

 جایی داشت حواسش. نبود جااین که قطعاً نه؛ حواسش؟

 که ایخانه همان کرد؛می سِیر هومن یخانه وحوشِحول

بود گذرانده داخلش را عمرش شبِ ترینمتفاوت . 



_  آدمی هفته یه بعدش داره؛ دیگه امتحانِ دوتا گفتمی آرمان

 .تهران

 رویاپردازی شد؛ خارج فیلم یشدهباز یهصفح از و برد دست

بود بس دیگر . 

پرسید مهین و بستش کرد، خاموش را تاپلپ : 

_ گرفت؟ خوابت  

نداشت خوبی یمیانه خواب با که شدمی ایهفته یک . 

 مهین به جواب در و گذاشت زمین روی را تاپلپ و شد خیزنیم

 :گفت

_ بخوابم که کنممی سعی . 

دش بلند جایش از مهین : 

_ برم منم. بخواب . 

گفت و کرد اشبدرقه و نگاه لبخند با : 

_ بخیر شبت . 



 زیرش به پیشانی تا و کشید رویش را ملحفه در، شدنِ بسته با

 .رفت

 اما کند ریزیبرنامه را جدید ایآینده خودش برای خواستمی

 انگار بود؛ داخلش هم هومن ساخت،می تصویر سرش در هرچه

 برعکس داد،می را نفر یک این فراموشیِ فرمانِ ذهنش به هرچه

کردمی عمل . 

کشید پایین سرش روی از را ملحفه . 

 فکر دیگری چیزِهیچ به و درس به و کار ویزای به حتی دیگر

 بارِ مثل باراین. داشت را بودنمتعلق از خاصی حالت. کردنمی

 چیزهمه باراین. کند تلقین خودش به را فراموشی که نبود قبل

 برایش را فراموشی  ماهیتِ کل به و بود افتاده اتفاق وارعقهصا

 که خواندمی درس روزها فقط باراین. بردمی سوال زیر

 شخصیتی دیدنِ با را هاشب و باشد نداده هدر را هایشساعت

کردمی دلتنگی رفعِ مثالً انداختش،می هومن یادِ به که . 

 به کردنفکر و ودب آورده تاب سختی به را خبریبی هفته یک

شود میلبی زندگی به نسبت شدمی باعث بیشتر، روز یک . 



 انداخت؛ نگاهی صفحه روی اعدادِ به و کرد پیدا را اشگوشی

 دستورِ که مغزی کردنِ منصرف برای بود خوبی زمان 1:24

دادمی را هومن با گرفتنتماس . 
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 برای گذاشتمی را دستور این به پاسخ هفته، یک این تمامِ در

 اشگوشی سراغ بهتری زمانِ اگر که چرا شب؛ از مواقع همین

 وارد را بود حفظ از که هاییشماره ردیفِ بروبرگردبی رفت،می

 دست شنید،نمی را هومن صدای که زمانی تا و کردمی

داشتبرنمی . 



 نوجوانی عشقِ دچارِ. بست را چشمانش و کرد خاموش را گوشی

 عشق از و بگیرد تماس مرد این با باشد داشته نیاز که بود نشده

 بپرسد و بشنود را صدایش داشت نیاز برعکس، بگوید؛ دلتنگی و

افتاده؟ اتفاقی چه" ". 

بگوید برایش را بود دهافتا اتفاق که چهآن مرد این داشت نیاز . 

 بگوید برایش هومن، و "کردیم؟ کارچی ما" بپرسد داشت نیاز

اندکرده بازی قاعده از خارج چقدر هرکدام که . 

 بپرسد درجا خودش و "بله؟" بگوید خوب بدِ داشت نیاز

 هفته این در مغزش که بشنود را دالیلی وقتآن و "چرا؟"

بود نرسیده نتیجه به شاندرباره . 

 اِسکارِ آن و هاچشم دیدنِ با کهآن برای نه ببیندش؛ داشت یازن

 دیدنش به نیاز برعکس، شود؛ رفع اشدلتنگی اش،چانه روی

 از کشیده دست مرد، این بخاطرِ چرا که بفهمد شاید تا داشت

بود اشقدمییک در که چیزی تمام . 

 مردی صدها با مرد این چقدر مگر بفهمد تا ببیندش داشت نیاز

 دلش، که بود متفاوت بودند، گرفته قرار راهش سرِ نحوی به که



 خودش با عمر یک که قراریوقول تمام زیرِ بود زده اذن،بی

 .گذاشته

 برده تنش از که لذتی تداعیِ برای نه کند؛ لمسش داشت نیاز

 خواستمی. بفهمد را واقعیتش درصدِ خواستمی فقط بود؛

نگذرانده خیال و ابخو به را مدت این که شود مطمئن .  

 خالص خواستمی اش؛سردرگمی برای کند کاری خواستمی

 مرد این خواستمی بود؛ نتوانسته که خودش. را خودش کند

خالصی برای بگذارد مقابلش راهی ... 

 وگرنه زندگی به خودش برگرداندنِ برای کردمی پیدا راهی باید

 صاف خودش با دلش بود، گرفته پیش در که روشی این با که

شدنمی . 

 نشده ختم جااین به وقتهیچ درونش سرکشِ آذینِ از تصورش

 کند؛ گم را آرزوهایش که بخواند؛ درس زمان گذر بخاطر که بود

 بشود اینی به شبیه و کند تردید و بترسد کاری دادنِ انجام سرِ

 را؛ بد حالِ این کردمی تمام جا یک باید. بود حاضر حالِ در که

خودش به گشتبرمی باید ! 



 کنار را ملحفه و نشست جایش سرِ برداشت؛ مجدداً را اشگوشی

 یدقیقه 1:48 شد؛ خیره گرنمایش روی اعدادِ به هم باز و زد

 هاییشماره کردنِ وارد به داشت تمایل انگشتش و بود شبنیمه

کردمی شاندیکته داشت مغزش که . 

 جسارت این هب فردا شاید بگیرد؛ نادیده را زمان کرد سعی

 باید. شدمی منصرف و مردد ترسید؛می فردا شاید. رسیدنمی

 یدقیقه 1:48 که جسارتی چسبید؛می را جسارتش حاال

را بود آمده سراغش شبنیمه . 

 یک یاندازه به فقط کشید؛ عمیقی نفس و گرفت را هاشماره

 فاصله بود منتظرش هفته یک که چیزی با ساده کردنِ لمس

 .داشت

 ساعت گرفتنتماس گرفت؟می تماس حاال اگر داشت ایرادی چه

 گذشته سالِ یک از کمتر در که کارهایی برابرِ در شبنیمه 2

بود دارخنده و هیچ بود، داده انجام . 

 کاری درونش گرایکمال آذینِ برای باید گذاشت؛ کنار را تردید

بود تماس آیکونِ همین لمسِ راهش و کردمی . 



 گوشش کنار را گوشی. کرد نگاه صفحه به و فشردش فشردش؛

کردمی مضطربش هابوق شنیدنِ که چرا نداشت؛ نگه . 

 برایش بیشتر حالت دو که ایصفحه به کرد؛ نگاه اشصفحه به

 و شدمی حذف دیگر یدقیقه یک از کمتر یا افتاد؛نمی اتفاق

 ...یا

 دند،بو مکالمه زمان یمحاسبه یدهندهنشان که اعدادی دیدنِ با

تپید بد قلبش . 

شنید را صدایش هفته یک از بعد و نزدیک گوشش به  را گوشی : 

 بله؟-

 

* * * 
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نشست جایش در و شد بلند . 

 هاثانیه بیاید، خودش به که زمانی تا بود شنیده که ای"بله" بینِ

 به هم خط پشت مردِ طرف از که هاییثانیه بود؛ افتاده فاصله

بود گذشته سکوت . 

 بود؛ نکرده فکر جایشاین به. بگوید چیزی نتوانست کرد هرچه

دهد جواب را دقیقه 1:48 ساعت تماسِ هومن، که جایی به . 



 بود آرامی هاینفس صدای شکست،می را سکوت که یزیچ تنها

رسیدمی گوشش به خط طرفِآن از که ! 

شنید که کردمی آنالیز را سرش یآماده هایکلمه داشت : 

_  شبینصفه مزاحمِ بگم خودم با که کن فوت گوشی تو حداقل

برسم خوابم یادامه به برم و بوده . 

زدنحرف به کرد شروع ناخواسته : 

_ بودی؟ خواب  

کرد متعجبش هومن جواب و : 

 !نه_

شنید و کرد مهار را گرفت شکل سرش در که سوالی : 

_ بودم منتظرت هااین از زودتر . 

پرسید و فرستاد بیرون را نفسش : 

_ بگیرم؟ تماس بودی منتظر  

کردنمی القا را حسی شنیدمی که صدایی : 



_  تی؛بیاف گیر جایی بشه؛ ازت خبری بودم منتظر. تماس صرفاً نه

 هفته یه این باشم، بخوام روراست. کنی غریبعجیب کارهای

کرد نگرانم آرامش، . 

 روی نشست لبخند گیجی، و اضطراب از حجم آن وسطِ

گفت و هایشلب : 

_ بدم انجامش بخوام که نبود کاری . 

کردنمی باور را شنید که جوابی : 

_  رو رفتن راه بند روی و پریدن بلندی از هنوز نظرم به چرا؛

نکردی جربهت ! 

 با گذشته، یهفته که باشد همانی هومن، این که کردنمی باور

کند بس که خواستمی عصبی، و کالفه لحنی ! 

 خودش و شنید را کشیدنش نفس صدای دوباره و کرد سکوت

 هم قدرهاآن بود داده انجامش که کاری کشید؛ راحتی نفسِ هم

رسیدمی نظر به این از قبل که نبود سخت . 



 مکالمه این از شان،عنوان با که گشتمی هاییکلمه دنبالِ داشت

 اما کند استفاده داشت سرش در که هاییتعارض حلِ جهتِ در

کرد سخت برایش را کار گفت، که ایجمله با هومن، : 

_ شب از ساعت این هم اون گرفتی؟ تماس چرا بگو بهم . 

کرد اضافه وقتی بود شده ترجدی لحنش : 

_  بعد که افتاد مغزت تو اتفاقی چه دقیقاً بدونم مخوامی واقع در

 تماس باهام ساعت این و برداشتی رو گوشی هفته یک از

 سرت تو داره چی باراین بگو بهم تر،راحت عبارتِ به گرفتی؟

داری؟ ایبرنامه چه باراین آذین؟ گذرهمی  

 و کشید دراز تخت روی دیگر باری و کرد پرت پشت به را اشتنه

نداشتش که جوابی به و کرد فکر بود شده پرسیده که لیسوا به . 

 که بود خودش. بشکند خط طرفِآن از نبود قرار باراین سکوت،

 ساعت آن در و شکستمی را سکوت این منطقی جوابی با باید

بود کشیده ته منطقش شب، از . 

گفت را حقیقت : 



_  هم ایبرنامه و حاضر حال در نیست سرم تو چیزی. دونمنمی

شاید تا گرفتم تماس فقط ندارم؛  ... 

شنید و "چی؟ شاید" نشنید انتظارش، برخالفِ و کرد سکوت : 

_ افتاده هاییاتفاق چه بگم بهت من که گرفتی تماس شاید ! 

پرسید فوراً : 

_ افتاده؟ هاییاتفاق چه  

_ کرد رو خودش کار باالخره مدیکاب . 

نشست مجدداً : 

 چی؟_

شنید را هومن آرامِ صدای و : 

_  نداشتن؛ معامله قصد البته باراین. قبلی یقضیه همون سرِ

کردن شکایت مستقیم . 

 و رفتمی پیش و شدمی گفته سریع داشت چیزهمه چقدر

! فهمیدنش و پردازش در کردمی عمل کند داشت چقدر خودش،



 کرده خالی سرش روی یخ آب سطلی که داشت را کسی حالِ

 .باشند

 را اشنسبی آرامش و کرده وندگرگ را حالش دانستن، ولعِ

 از شدمی بلند باید نبود؛ جوابگو هم نشستن دیگر. بود گرفته

رفتمی راه و جایش . 

 هیجانش، کنترل در بود ناتوان که صدایی با بعدش، و شد بلند

 :پرسید

_ هومن؟ گیمی جدی داری  
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 طول ایثانیه چند که سکوتی شد؛ برقرار سکوت خط، طرفِآن

شکستش خودش، به مختص لحنِ آن با هومن نهایتاً و کشید : 

_ داشتیم؟ شوخی هم با دقیقاً کِی تو و من  

 هایشلب و ایستاد تاریکش اتاقِ وسط کشید؛ حرکت از دست

خوردند تکان : 

_ مگه! مکنه؟م چطور  ... 

شنید سکوت و کرد سکوت . 

 را خودش بود زده آتش و آب به بود؛ شده چه و کردمی فکر چه

 آسیاب از هاآب کردمی فکر که حاال و نیافتد اتفاقی چنین که

 انتقال بدی اخبار داشت هومن شده، خیر به ختمِ غائله و افتاده

دادمی . 

 :پرسید

_ نگفتی؟ چیزی نم به چرا نکردی؟ خبرم زودتر چرا  

_ کردم؟می خبرت زودتر باید چی برای  



زدنقدم به کرد شروع : 

_ تونممی. بدم شهادت تونممی من... من ... 

شنیدمی عصبی را هومن صدای شب آن در باراولین برای : 

_ آذین دیگه بسه ! 

 شاکی هومنِ همان پیش؛ یهفته یک هومنِ همان بود شده حاال

 از منظورش بفهمد توانستمی الحا و کند بس بود خواسته که

است بوده چه شنیده، قبل یهفته که کردنی بس آن ! 

 و باخت سر دو بود شده برایش بازی این افتاد؛می گریه به داشت

بود بد عجیب پایانش چقدر ! 

زدمی قدم سردرگم اتاقش، تاریکیِ میانِ وقتی بود کرده بغض : 

_  تقصیر و افتاده که یاتفاقای تمام برای. هومن متاسفم من... من

. ستمسخره خیلی کردنعذرخواهی دونممی دونم؛می. بوده من

 دونمنمی فقط جبرانه؛ غیرقابل افتاده که اتفاقایی این دونممی

 شدم؛ شوکه. بدم انجام تونممی کاری چه عذرخواهی جز



. نرسیم جااین به که کردم کاری هر من. نداشتم رو انتظارش

تا بدم انجام رو باشه الزم که اریک هر هم باز حاضرم  ... 

 از بزرگی حجم خواستمی فقط بگوید؛ چه دانستنمی دیگر

گفت نهایتاً و بگنجاند جمالتش در را جبران و عذرخواهی : 

_  که چیزی هر و پلیس پیش رممی من هم نخوای تو اگه حتی

 کنم، کاری تو شرکتِ برای کهاین بخاطر نه. گممی رو باشه الزم

 و مفت هاآدم اون نذارم کهاین برای فقط گذشته؛ کار از کار که

برسن شوناهداف به مسخره !  

- نشدی راهسربه هنوز پس !  

 گذشتمی هرچه چرا کرد؛می حس قلبش در را بزرگی غم

شد؟می بدتر و بد شرایط  

 و شدندمی تولید سرش در دیگری از پس یکی سواالت

 اتفاق این کردمی فکر هرچه. بپرسد اول را شانکدام دانستنمی

 قضیه به منطقی و درست دادنمی اجازه ناراحتی، اما بود ناشدنی

 .بپردازد

 :پرسید



-  از بگذره که بود کار محافظه قدریاون برنا آخه؟ ممکنه چطور

 چطور حاال نیافته؛ گیر پاش اما بوده منتظرش عمر یه که چیزی

 حاال تا حتما و دمآزا من کهاین وجود با کرده؟ ریسکی چنین

توئه دست قرارداد اون که رسونده گوشش به فرید !  

بود عجیب برایش هومن آرام لحن : 

- شده که چیزیه !  

گفت صادقانه : 

- من! کن شکایت ازش نکن؛ فکر من به  ...  

 دست از برای چیزی دیگر که بگوید خواستمی. شد ساکت

 خواستمی! گذشته سرش از آب دیگر که بگوید ندارد؛ دادن

 و کرد سکوت اما ندارد روشنی آرزوی و هدف دیگر بگوید

 :شنید

- دار نگه خودت برای رو اتسخاوتمندانه پیشنهادات ! 

 دلش کرد؛نمی اشراضی اتاق تاریکی بست؛ را هایشپلک

خواستمی بیشتری تاریکی !  



 سرزنش به کرد شروع دل در و گرفتنتماس از شد پشیمان

 نگذرانده زمان و زمین از خبربی را هفته یک این کاش خودش؛

کاش کرد؛می کاری تا فهمیدمی زودتر کاش! بود ... 

-  جبران زدی، من شرکت به که آسیبی هااون از شکایت با

عوض در شه؛نمی ... 

پرسید فوراً و شدند فعال هایششاخک کرد؛ باز پلک : 

- چی؟ عوض در   

-  کاری هر و مبگ که وقتی هر تا کنی؛می کار من برای جاش به

بخوام که !  

 شبینصفه هایشگوش نکند فشرد؛ انگشتانش میان را گوشی

بودند؟ زده توهم  

کرد تکرار : 

- کنم؟ کار تو برای  

شنید را صدایش : 



-  انجام برام اشتباهاتت جبران به تونیمی که کاریه ترینکم این

  !بدی

داد ادامه خط پشت صدای و بود شده گیج : 

-  صبح فردا بزنیم؛ حرف حضوری اشبقیه درمورد دممی ترجیح

بلدی؟ که رو امخونه آدرس منتظرتم؛   

 نیافتاده بدی اتفاق هیچ انگار که بود طورییک مرد این لحن

 به شبیه لحنش دارد؛ قرار خودش جای در چیزهمه و است

 جهت در هم بیداری هایلحظه آخرین از که بود کسانی

کردندمی استفاده کردن،تفریح !   

زد صدایش : 

 !هومن؟-

شنید را جوابش تاخیر با و : 

  بله؟-

پرسید را سوالش مردد : 

- نه؟ مگه نکرده؛ شکایت مدیکاب   



- بری؟ در کار زیر از خوایمی   

برداشتش از شدمی مطمئن داشت دیگر . 

کرد تکرار مصرانه عجیبش لحن با و زد چرخینیم : 

- بهم بگو !  

شنید را جوابش کشنده، یلحظه چند از بعد : 

-  با شه،می پیدات شبنصفه وقتی خبری،بی هفته یک از بعد

دستت؟ بیاد کار حساب که کنم تنبیهت چی   

کردنمی باور را هایششنیده !  

* * * 
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 بدخوب#

# یالمعشقایق  

پنجم و هفتاد و صد فصل  

 

 

 

بعد ماه سه " " 

 

 برای کردمی شماریلحظه و بود ایستاده آسانسور انتظارِ در

 .رسیدنش

 را تمامش که ایهفته سه بودش؛ ندیده که شدمی هفته سه

 با حاال، و اشنامهپایان رساندنِ سرانجام به برای بود گذاشته

 از دیرتر که انسوریآس نمایشگرِ به بود، راحت دیگر که خیالی

 به رسیدنش با و کردمی نگاه آمد،می پایین به داشت وقتی هر

 شدنِ باز محضِ به و ایستاد ترنزدیک قدمی همکف، یطبقه



 اتاقک داخلِ کسی حضورِ اما داشت شدنوارد قصدِ درهایش،

شد مانعش آسانسور . 

 اما باشد کرده باز را راه تا برداشت عقب به را آمده نزدیک قدمِ

 بلند سر کرد وادارش بود، داخل آن که کسی ماندنِ حرکتبی

 غافلگیرش آشنایی صدای که بود نیامده باال نگاهش هنوز و کند

 :کرد

_ عزیز آذینِ بهبه ! 

 و آمد در گردش به باربد صورت اجزای میان اششدهشوکه نگاهِ

 دیدنش انتظار. باربد یباالرفته ابروی روی شد متوقف آخر دستِ

هومن یخانه آسانسورِ در حاال همین درست هم آن نداشت؛ را ! 

 موقعیت این دردِ به که ایجمله اما بگوید چیزی کرد سعی

نداشت را بخورد . 

 برخالف خودش پاهای و آسانسور از خروج به داد رضایت باربد

 جایشان سرِ قدریآن و نگرفته جاییجابه به تصمیمی میلش،

ایستاد رخشبهرخ که آمد نزدیک باربد که ماندند . 



 باربد و بود نگاهش ندزدیدنِ دهد، انجام توانست که کاری تنها

 :گفت

_ منتظرته که نگفت هومن ... 

 انتهای به تاخیر با تمسخرآمیز، لحنی با باربد و نداد جوابی

کرد اضافه اشجمله : 

_ داداشزن ! 

کرد باز و بست ایلحظه برای را هایشپلک . 

 کنترل را هایشکلمه اما بدجنسی و داشت حتفری باربد نگاهِ

بود کرده : 

_  دیدنت از قطعاً من، برخالف هومن. باشی داشته خوبی روز

شهمی خوشحال ! 

 چنین هومن. نداشت دادنجواب بر مبنی تصمیمی همچنان

 هم با ایدرگیری مدل هیچ بود خواسته داشت؛ ایخواسته

 باال بحث طعاًق بزند، حرف اگر بود مطمئن و باشند نداشته

گرفتمی . 



 و فشرد را بود شده بسته مجدداً درهایش که آسانسوری یدکمه

گفت محکم اما آرام لحنی با : 

_ باشی داشته خوبی روز هم تو . 

نداشت سازگاری سرِ اما باربد : 

_ نکنی خیر آرزوی براش تو دممی ترجیح که منه روزِ اگر ! 

 وقتی و شد آسانسور وارد باربد به پشت و داد تکان سری

 کرد سعی. بود اشمتوجه باربد سنگین نگاهِ هنوز چرخید،

 را هومن به رساندشمی که ایطبقه یشماره و بگیرد اشنادیده

شد خالص باربد نگاهِ فشارِ از درها، شدنِ بسته با و کرد لمس . 

 همکف یطبقه در که را هرچه شد باعث آسانسور، شدنِ متوقف

بسپارد فراموشی به را بود افتاده اتفاق . 

 به نزدیک را هومن گذاشت، آسانسور از بیرون به که را پایش

دید شده، گذاشته باز ورودیِ درِ چهارچوبِ . 

 نگاه و هاچشم قفلِ ای،روزه یکوبیست دلتنگیِ با نگاهش

شنید و شد نافذش : 



_ کردی؟ کارچی  

گفت در دمِ جا،همان و آورد باال را کالسورش : 

_ تمام و کردم دفاع. خرهباال شد تموم ! 

 با و جنبید دید، که را شدنش دور فقط نشنید؛ زبانش از ایجمله

شنید و رفت خانه داخل به هایشکفش آوردنِ بیرون : 

_ شم حاضر تا کنی صبر باید دقیقه چند . 

کاناپه روی نشست : 

_ بریم؟ قراره جایی ! 

_ بگیریم جشن رو تو موفقیتِ بریم ! 

 دلتنگش چقدر هفته سه این در که دفهمیمی تازه کرد؛ کج سر

 .بوده

 باید که جاییآن وقتی و اشچانه سراغ فرستاد را نگاهش

پرسید کرد، متوقفش : 

_ بگیریم؟ جشن شهنمی خونه تو  
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شد ثابت صورتش روی قابالًمت هومن نگاه : 

_ چرا بخوای، تو ! 

پرسید عوض در و نداد اشجمله به جوابی : 

_ جاست؟این باربد که نگفتی بهم چرا  

 گرفت باال را لیوان بود، رفته هایشبطری سراغ به حاال که هومن

پرسید و : 

_ برات؟ بریزم  



 خودش لیوان کردنِ پر حالِ در هومن و نه معنای به داد تکان سر

فتگ : 

_  اون از. بره و بگیره رو چیزی بود اومده. بمونه نبود قرار

بمونید دور هم از ابد تا که شهنمی گذشته، ! 

دوید پوستش زیر مرد این جمالت شنیدن با خوشایندی حس . 

 را بود داشته نگه انگشتانش میان لحظه آن تا که کالسوری

 حاال هک هومنی لیوانِ به شالش، کردنِ باز با و گذاشت کناری

پرسید و کرد اشاره بود، نشسته مقابلش و آمده : 

_ دیگه؟ همینه داری، پذیرایی برای که ایوسیله تنها  

 حالِ در و شد بلند جایش از بود، نشسته مقابلش که مردی

داد توضیح شدندور : 

_ بمونیم خونه کردمنمی فکر . 

 را صحبتش یادامه و فرستاد همراهش آشپزخانه تا را نگاهش

شنید جانآ در : 

_ هست هم آبمیوه. کنم درست تونممی چایی . 



 کرده رهایش میز روی هومن که ایخوردهنیمه لیوانِ و شد بلند

 آن از و ایستاد کنارش و رفت آشپزخانه به و برداشت را بود

کشید نفس را خوشش بوی فاصله . 

 لیوان چرخاندش؛ خودش سمت به و بازویش روی گذاشت دست

 این به هاثانیه و گرفت هدف را هایشچشم و داد دستش به را

داد ادامه کردننگاه . 

 عجیب، شبِنیمه آن از بعد از. شده چه دقیقاً دانستنمی

بود رفته پیش انتظار غیرقابل چیزهمه . 

 زیادی اتفاقات که ماهی سه شب؛نیمه آن از بود گذشته ماه سه

 میان که بود جدیدی ارتباط ترینش،بزرگ و داشت بر در را

 شود، دقیق خواستمی اگر و بود گرفته شکل هومن و خودش

 پیدا ارتباط این شروعِ برای مشخصی و واضح مبداءِ هیچ

 این به نسبت حسش شروعِ برای مبداءیی که طورهمان کرد؛نمی

نداشت وجود مرد . 

پرسید و آورد باال بازوهایش روی تا را دستش دو هر انگشتان : 

_ گی؟نمی چیزی چرا  



_ بگم؟ باید چی  

گفت داد، شانفاصله که بعد و فشرد هم روی را هایشلب : 

_ دونمنمی . 

 وضعیت همان به برگشت و گذاشت کانتر روی را لیوانش هومن

 متفاوت لحنی با و کرد نگاهش جدید حالتی با باراین و قبلی

 :گفت

_ افته؟می راه کارِت ،"داری زیبایی هایچشم" بگم  

 روی از که لبخندی شد خندیدنش ینتیجه و خندید بلند

نرفت کنار هایشلب . 

 تنها بود؛ افتاده جانش به مرد این یدوباره یتجربه یوسوسه

 بیدار را اششدهسرکوب و خفته هایحس توانستمی که مردی

 .کند

 باراین کهدرحالی و برداشت بازو روی از را چپش دست انگشتان

گفت داد،می قرارش مرد این یسینه یقفسه میانِ جایی : 



_  جوروجمع رو امنامهپایان داشتم که هفته سه این تمومِ

 من هومن؟ دونیمی. امروز فکرِ به بودم؛ بعدش فکرِ به کردم،می

 برنامه زندگی برای من این، از قبل کنممی حس. گیجم زیادی

 رو من داره که زندگیه حاال، اما بردمشمی جلو و ریختممی

 و برنامگیبی این و برهمی خوادمی که جایی هر به خودش همراه

 چی دونمنمی چون بده. خوب هم و بده هم فردا، برای انتظار

هستی داخلش تو چون خوبه و بشه قراره ! 
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 باشد داشته هایشگفته به جواب در حرفی هومن تداش انتظار

 و بیاورد باال را دستش که بود این داد، نشان که واکنشی تنها اما

بگوید هایشلب کردنِ لمس با : 

_ مونده لبت پایینِ هنوز زخم این جای اما گذشته که ماهه چند . 

 ایلحظه برای که بود هم به ربطبی هایشانحرف موضوعِ قدرآن

کشید دهان به را زیرینش لب ناخواسته و شد گیج . 

 آینه مقابل هربار و بود مانده لبش زیر روزها آن یادگاریِ

 را عجیبی اتفاقات چه که آوردمی یادش به دیدنش ایستاد،می

گذاشته سر پشت . 

 قدمینیم و کرد رها را لبش اش،چانه روی هومن انگشتِ فشار با

برداشت عقب سمت به . 

 راحتی احساس رابطه این با ماه، سه گذشتِ زا بعد هم هنوز

 کهاین فقط گرفتنش؛ شکل از باشد ناراحت کهنه. کردنمی

 کجای مرد این و مرد این زندگیِ کجای خودش دانستنمی

کردمی گیجش است، خودش زندگیِ ! 



 کمرش گودیِ به هومن دستِ که فشاری با را رفتهعقب قدمِنیم

 پردازش کهآن از پیش و کرد جبران جلو سمتِ به دوبرابر آورد،

 سرایت تنش تمام به هالب از ایسابقهبی گرمای شده، چه کند

 شدند سرگردان هایشدست و کردند کم فاصله هایشپلک. کرد

کرد رهایش هومن شده، چه بفهمد بخواهد تا و . 

 تریننزدیک از و داشت نگه باز آخر تا را هایشپلک سختی به

ماند خیره صورتش به نگاه، دارترینتب اب ممکن، یفاصله . 

 تاببی را تنش گرما، دومِ موجِ اما بگوید چیزی تا کرد باز لب

 عضالتِ تمام که قدریآن بود؛ ترطوالنی باراین. کرد

 در ترشطرفآن کمی و آرامش از حالتی به اششدهمنقبض

 کفِ افتادمی قطعاً داشت،نمی اشنگه هومن اگر و آمدند

زخانهآشپ . 

 وجودش در داشتنیدوست عجیبِ حسِ این خواستمی دلش

 چیزی تنها بگیرد، فاصله هومن وقتی دانستمی اما شود ماندگار

 این یدوباره کردنِ تجربه به نیاز ماند،می باقی وجودش در که

است حس . 



 کشید عقب سر که بود خودش باراین اما شود تمام خواستنمی

 و دادندمی دست از اختیار داشتند هایشدست دیگر که چرا

خواستنمی را چیزی چنین . 

 با خودش برخالفِ هومن و ایستاد صاف گرفت؛ فاصله بلند قدمی

گفت مسلط لحنی : 

_ بگیریم جشن بیرون بریم گفتم که بهت ! 

 سرش در که حقیقتی تمامِ و داد هایشچشم به را ماتش نگاهِ

آورد زبان به را داشت جریان : 

_ کنیمی گیج رو من تو ! 

_ کنیمی من با تو که کاری دقیقاً . 

کرد باز و بست را هایشچشم . 

 

* * * 
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 شده جمع دختر این در که چهآن تمامِ به کرد؛ نگاه تمامش به

 .بود



 و بازنیمه هایلب و رسیدمی نظر به تسلطبی بوسه، آن از بعد

 ترتیب سرش در را دیگر ایبوسه یبرنامه داشتند مرطوبش

دادندمی ! 

 دوباره و نوشید هم را جرعه آخرین و لیوانش سمت به برد دست

بود ایستاده اش،آشپزخانه میانِ که شد آذینی درگیرِ نگاهش . 

 بود این مثلِ درست اش،زندگی در دختر این حضورِ کردنِ باور

کندمی طلوع غرب از هاصبح خورشید کند، باور که . 

 اما کردنمی باور را بود شده که چهآن و انتخابش و خودش هنوز

بود بخشلذت برایش هم نکردنباور این ناباوری، کمالِ در . 

 حاال. بود ترراحت خیالش ،بود اشآشپزخانه میانِ جا،این که حاال

 نبود، هم چشمانش مقابل اگر حتی که حاال دیدش؛می که

 تمام جریانِ در که حاال. کندمی چه و کجاست دانستمی

 به ترراحت مغزش بود، اشزندگی درشتِ و ریز اتفاقات

دادمی ادامه دیگرش هایفعالیت . 

 چهآن تمامِ و را اشزندگی باورِ غیرقابل اتفاقِ این کرد نگاهش

 دیروز همین که انگار. شد رد ذهنش از وارصاعقه بود، گذشته که



 با یخی، هایچشم و زده بیرون جاهمه از بلوندِ موهای با که بود

 بود آمده نداشت، شاناستفاده در مهارتی که بلندهاییپاشنه آن

 قبلی کارِ بدِ شرایطِ از عجیب، لحنِ آن با و مقابلش بود نشسته و

کردمی یهگال . 

 تیره و کوتاه موهایی با بود؛ اشآشپزخانه وسطِ دختر، همان حاال

 جای که هاییلب و داشت امید و برق شانسیاهی که چشمانی و

کردمی خودنمایی زیرشان ماهه،سه زخمی . 

 که امروز تا بودش، دیده شرکت در وضعیت آن با که روزی آن از

 خواستمی اگر اما بود فتادها اتفاق یک و هزار بود، اشخانه در

 پررنگ برایش زن این حد این تا بود شده باعث که اتفاقی آن

توانستنمی قطعاً کند، پیدا را شود . 

گفت و گرفت نفسی : 

_ بزنیم حرف که بیرون بریم خواستممی . 

_ زد؟ حرف شهنمی خونه تو  



 فکر که ایلحظه درست و بود نرفته رو از هنوز. گرفت اشخنده

 علم قد درونش سرکشِ آذینِ کرده، نشینیعقب دیگر دکرمی

کردمی ! 

گفت و کرد اشاره بود شانمیان که ایفاصله به چشم با : 

_  تو شهمی کنیمی فکر اگر حاال! مونهخونه توی  وضعیتِ این

ندارم مشکلی من زد، حرف کار درمورد وضعیت این . 

 ترصاف که دید. شدند فعال هایششاخک که دید چشم به

شد هوشیار لحنش و ایستاد : 

_ کار؟ درمورد ! 

 داخل گذاشتشمی کهدرحالی و برداشت کانتر روی از را لیولنش

گفت تفاوتبی لحنی با سینک، : 

_  زودتر که داشتم اصرار مدت این تمومِ تو چرا نکردی فکر

بگیری؟ رو مدرکت  

 ناباور هنوز هایشلب اما دید چشمانش در را امید گرفتنِ رنگ

ندبود : 



 !چرا؟_

 هال وسطِ جایی و برد بیرونش آشپزخانه از و گرفت را دستش

گفت و داشت اشنگه : 

_  از خواممی! باشی امخونه تو فقط کهاین برای خوامنمی رو تو

 خواممی. گذرهمی سرت تو که چیزی از کنم؛ استفاده فکرت

. نیک اشاداره من نظرِ زیرِ تو خواممی و بندازم راه جدید یشعبه

 هومنِ یه تو خواممی. داشتی رو آرزوش که بشی اونی خواممی

خودم از دیگه ینسخه یه باشی؛ دیگه . 

 ناباوریِ. کرد متوقفش بود، مقابلش که هاییلب لرزش

 را شانمیان ینشسته غمِ آن اما داشت دوست را هایشچشم

 .نه

 و را شده شنیده هایحرف کند پردازش که دادش زمان قدریآن

بپرسد آخر دستِ : 

 !چرا؟_

 

Lamei-copy, [09.12.19 00:09] 



[Forwarded from المعی شقایق از اثری«بدِخوب»داستان  

(Shaqayeq Lamei)] 

گفت قاطعش لحنِ با و گرفت فاصله کمی : 

_  بیشترِ لطفِ! کنممی لطف تو به دارم که نکن فکر هم درصد یه

 جسارتت و هوش از خواممی من. خودمه متوجهِ قضیه این

 استفاده ازش اشتباه به مدیکاب که چیزی کنم؛ استفاده درست

بود کرده . 

بودند برنگشته عادی حالت به مقابلش هایچشم هنوز . 

 جریاناتِ از بعد و جسور هم و بود باهوش هم دختر، این

 این تمامِ ورای و بود کرده اثبات هم را اشوفاداری آمده،پیش

 هایسال تمام در که زنی هاتن. داشت دوستش امتیازات،

کند اعتراف خودش به را داشتنشدوست شدمی اش،زندگی ! 

 هومن؟_

 چیزی داشتند که هایشلب به داد حواس و شد جدا افکارش از

گفتندمی : 



_  آخرش کردمنمی فکر! بگم چی باید دونمنمی. دونمنمی... من

بشه جوریاین . 

کرد نگاهش عمیق : 

_  آروم نکنی، پیدا رو راهش تا تو ونستمدمی. کردممی فکر من

. کنیمی پیدا زود یا دیر رو راهش دونستممی. گیرینمی

 بخوری، ضربه و ببازی که هم چقدر هر راه، این آخرِ دونستممی

 رو راه این من کنارِ باشی؛ من کنارِ خواممی فقط حاال. ایبرنده

ترهراحت خیالم جوریاین بری؛ . 

کرد اشراضی دید، ایشهلب روی که لبخندی . 

بود همین آذین . 

بود اِال مثلِ شدنمی آذین با . 

بود دیگر هایزن تمام مثلِ شدنمی . 

 نظیرترینبی دیدنِ از وقت،آن و دادمی پرواز بالِ باید آذین به

بردمی لذت پرواز، نوعِ ! 

لرزیدندمی بود، مقابلش که دختری هایمردمک . 



 زیر را گردنش نبض و دکشی جلو را صورتش و برد دست

کرد حس وقتی هر از ترمتفاوت انگشتانش، . 

 خواستش؛نمی هایششب برای فقط که بود زنی تنها زن این

خواستشمی روزهایش و هاشب برای بلکه ! 

 

 

 پایان

هشت و نود ماهآذر   
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