
 

 ...القلوبمقلب ای

 مقلوب: رمان

 سرشتنیام مونا: سندهینو

 

 :مقدمه

 شهیهم

 ها،دادن دست از

 ها،شدن تموم

 ها،دنینرس

 ...هاشدن گم

 .بوده ما مال همه

 دنینم دست از یچیه اونا

 نداره یتموم براشون یزیچ

 ...رسنیم بخوان که یهرچ به

 شن؛ینم گم یراه چیه یتو یحت و

 .ندارن هم شدهمگ یحت اونا

 ...نجایا

 ...شهر نیا یتو

 ...باال یباال... باالن شهیهم عده هی



 .نییپا شهیهم هم عده هی

 ...باال به نییپا از طرفه هی راه هی... هست هم یراه هی البته

 ...درجه نود تند بیش با ییسرباال هی

 ...قائم قائم  

 ...نتونست گهید باال رفت یهرک اما

 .نییپا برگرده که نخواست گهید... نتونه که نه

 یایدن هی یتو هم اونا... میهست گهید یایدن هی یتو ما انگار

 بیعج نگاه هی با... نییپا نیهم درست... یفان یایدن هی... گهید

 ...باال اون به ُمرده و

 ...باال اون برسه یکی اگه کنمیم فکر شهیهم

 ...باال اون برسم من اگه

 .شهیم یچ یشکل چه امیدن ته

 :رمان خالصه

 التیتشک و کارخانه یچرا و چون یب وارث انیبلورچ گرشا

 درمان به ازین شیجسم مشکالت خاطر به که یوارث انه،یبلورچ

 اما! دهینم تن کار نیا به و اومده کنار وضعش با یول داره

 شهیم یراتییتغ باعث شیزندگ یتو ارید یرمترقبهیغ حضور

 .ادیبرنم دستش از یکار برابرشون در که

 ...نفرت و عشق نیب انتخاب انتخابه، به محکوم ارید حاال و

 

 



 :آغاز

 ته. نداشت یتمام داشتمیبرم قدم راهرو یانتها سمت به هرچه

 دو. کردیم پرواز مرگ رنگ به یسکوت خلوت، یراهرو آن

 که ممنوع ورود بزرگ عالمت کی با ده،یچسب هم به در

. داشت قرار میروروبه زدیم چشمم یتو بدجور اشیبدقوارگ

 یزن یصدا با راهرو سکوت کردم؟یم کار چه نجایا من اصالا 

 ارور مغز که گفتیم یزیچ زدهشتاب و تند بلندگو پشت که

 و زن چند بالفاصله و شکست د،یفهمینم را اشیمعن من یداده

 یکی یحت. شدند رد کنارم از پوش یاسورمه و دپوشیسف مرد

 بود ناملموس جا آن حضورم که بس زدند، تنه من به اننفرش دو

 راهرو یانتها در لنگه دو نیب از شانهمه. آمدینم فضا آن به و

 .شد ساکت جاهمه باز و شدند رد

 یکس دیشا گذاشتم، مات یشهیش یرو را دستم. دمیرس باالخره

 که یمن یبرا. کند باز میبرا را در و بسوزد هم من حال به دلش

 رونیب در آن پشت از نفر،  کی خواستیم دلم فقط حظهل آن

 یآمد دنبالش به که یکس» ای «؟یینجایا چه یبرا»دیبگو و دیایب

 یرو دهیخواب که یضیمر آن حال دیبگو. «است خوب حالش

 شده، خوب بخش، آن یبدقواره و سفت یهاتخت از یکی

 خواهد مرخص گرید ساعت چند تا و کرده باز را شیهاچشم

 .دش

 میاپاه اما بزنم نیتخم توانستمینم را در آن پشت ستادنمیا مدت

ر میهادست. بودند شده خشک  اشک رد هم هنوز و بودند س 

 را هاآن از مانده یباق یشور و صورتم یرو را شده خشک

 نگاه و شدند رد کنارم از چندنفر. کردمیم حس میهالب یرو



 و بودم مانده مات که یمن به. دوختند من به را زشانیآمترحم

 وانهید کردندیم فکر خودشان با احتماالا . دمیفهمینم یزیچ

 و فقط که بودم دهیبر ایدن از یوانهید کی من. بود درست. امشده

 ات بشنوم بخش آن یتو دهیخواب آدم از خبر کی خواستمیم فقط

 یاکوحشتن طرز به زیچ همه. بکشم راحت ینفس گرید بار بتوانم

 جایب آرامش نیا وهم از که من قلب یهاتپش جز به ودب آرام

 دوران به سرم دور ایدن کردمیم حس و شدیم شتریب و شتریب

 .افتاده

 کین فال به را آنجا آرامش کردم یسع. کردم عوض را هیرو

 همه آن قبل یلحظات هجوم که دادمیم یدواریام خودم به. رمیبگ

 و من به بخش، نیا لداخ و در نیا پشت به پرستار و دکتر

 یکیالکتر کدر و مات یدرها موقع همان. نداشته یربط مارمیب

 و دمیکش عقب را خودم اراده یب. شدند باز یآرام یصدا با بخش

 به شیهانگاه که یکی. آمد رونیب آنجا از نفر کی باالخره

. آمده رونیب یهواخور یبرا فقط انگار و بود هدفیب اطراف

 یهاقدم. دیکشینم را من انتظار آنجا یکس! بود مشخص خب

 نگاهش و شد متوجهم. بروم سمتش به تا دادم تکان را خشکم

 هک بود زیانگرقت یلیخ امچهره احتماالا . گرفت تعجب از یرنگ

 و خشک یهالب. کردیم نگاهم یشکل نیا دیدیم را من هرکس

 ارانگ که او از و دادم تکان کندن جان به را امدهیچسب همبه

 :دمیپرس کنم تیموجود اعالم من تا بود منتظر

 اومد؟... هوش به... خوبه؟... من ضیمر... َمر-



 گنگ یحد تا و متعجب هم هنوز دپوشیسپ و جوان مرد نگاه

 تو ضیمر» بپرسد بخواهد اشیجیگ یهمه با که انگار. بود

 :دآور زبان به تر مؤدبانه یشکل به که یسوال. «ست؟یک گرید

 ؟یخانوادگ امن نام،-

 درست واقعاا  را آمد رونیب میهالب نیب از که یاسم آن دمینفهم

 یلیخ سرش پشت و کرد سکوت یاهیثان. نه ای بودم کرده ادا

 :دیپرس آمرانه و یجد

 هست؟ باهاتون هم یاگهید همراه-

 شیپ که هم امیاصل همراه. ندادند راه را همراهانم همراه؟

 گرید. کردیم نرم پنجه و دست رگم با داشت و بود خودشان

 یکس چه اصالا  کند؟ یهمراه را من خواستیم یکس چه

 یب لرزانم یهادست کند؟ یهمراه حالم آن با را من توانستیم

 .دش مشت انگشتانم و دیچسب او دیسف روپوش یهالبه به اراده

 نجامیا خودم من کار؟یچ نیخوایم همراه ن؟یگینم یزیچ چرا-

 .کنمیم سوال زتونا دارم و

 به و گذاشت رمقمیب یهامچ یرو را شیهادست تیجد با مرد

 و باال وضوح به بکشیس. کرد جدا اشقهی از را میهادست ینرم

 یعنی نیا دانستمیم و بودم بر از را حرکت نیا من. شد نییپا

 به زدم زل اصرار با اما. ستین درست انیم نیا یزیچ کی

 ای بدهد را جوابم دیبا که نبود مطمئن هنوز انگار که شیهاچشم

 هب آماده که یخبر هضم و دنیشن توان من کردیم فکر دیشا. نه

 ازب لب تا بودم منتظر. ندارم را بود داشته نگه زبانش یرو نقل

 ظهلح همان گرفتند فاصله هم از باالخره یوقت که ییهالب کند،



 انیم از را جمله آن وقت چیه و بودم مرده کاش کردم دعا

. را کنخراب خانه و منحوس یجمله آن. دمیشنینم شیهالب

 همراهش من کاش. بودم ستادهینا آنجا نبودم، آنجا اصالا  کاش

 ...نبودم

 خودش در یاچالهاهیس مثل را امیانرژ یماندهته جمله آن دنیشن

. نبود من یبرا ییجا ایدن نیا در گرید. کرد نابودم و دیبلع

 که ییهایباز تمام یرو بستم خودم یاراده و لیم با را میهاچشم

 آنچه هر بودن، معلق احساس. بود انداخته راه من با سرنوشت

 و ماندم من. برد و شست خودش با یآن به را دمیشن لحظه آن که

 هب هیشب یزیچ. شد باز میهاچشم یجلو که یدیسف یصفحه آن

 !تیابد
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 :اول بخش

 االب را سرم و کردم نگاه فرستاده میبرا امکیپ در که یآدرس به

 ورطچه را جانیا دانستمینم. بودم کرده شیدایپ باالخره. گرفتم

 مانیخون گروه به یمجلل و یلیشک نیا به ییجا. کرده دایپ

 ادهستیا در یجلو رق و شق که یپوشکیش نگهبان به. خوردینم

 نگاه داشت هدهع به را انیمشتر به ییآمدگوخوش یفهیوظ و

 :کردم پیتا یگوش یتو بروم، جلو یقدم که آن بدون و انداختم

 ؟ییجا نیهمچ هی میایب بود الزم حاال-



 امشیپ جواب بودم منتظر و داشتم دیترد آنجا به رفتن یبرا هنوز

 گرید ییجا و شده مانیپش ای کرده یشوخ دیبگو و برسد

 قرار امشب داد نشان و داد بالفاصله را اممیپ جواب اما. میرویم

 .برود شیپ من یهاخواسته مخالف جورههمه است

 پس... یباش من مهمون رو شام یداد افتخار هامدت از بعد-

 هاگ... رسمیم گهید قهیدق چند منم تو برو. موقوف اضافه حرف

 .بذاره بدمصب کیتراف نیا

 شما یهرچ» نوشتن از بعد و کردم دله کی را دلم حرفش نیا با

 یهمه تابع من که دادم نشانش!« قربان دییبفرما مرا

 و زدم یلبخند. هستم اشیداشتندوست و نیریش یهاییزورگو

 گهن باز میبرا را یورود در مودبانه که نگهبان از تشکر از بعد

 دیزلر انگشتانم انیم گرید بار یگوش. شدم رستوران وارد داشت

 جلو که افهیقشخو و پوشکیش شخدمتیپ سوال با زمانهم و

 .کردم باز را امشیپ نه ای میاداشته رزرو یزیم دیپرسیم و آمده

 که دبو کرده ینیب شیپ را شخدمتیپ سوال فاصله همان از انگار

 که یمرد به رو و گرفت وسعت لبخندم. فرستاد میبرا را جوابش

 :دادم جواب بود ستادهیا جواب منتظر

 "مهرآرا" نام به... بله-

 سمت به را من بعد و کرد ییجووجست کوچکش بلتت در مرد

 بود گرفته جا رستوران از یخلوت کنج در که یادونفره زیم

 جلد با ییمنو بودم، نشستن مشغول که طورهمان. کرد تیهدا

 ونریب بشیج از که یفندک با و گذاشت دستم یجلو هم را یچرم

 یهایجاشمع انیم که را زیم یرو دیسف و بلند شمع دو آورد

 با .کرد روشن بودند ستادهیا راست یعیطب گل از شده دهیپوش



 شیهایبازوانهید به ییناسزا دل در لبم یرو جامانده لبخند همان

 «د؟یندار الزم یزیچ» دیپرس که شخدمتیپ به و کردم نثار

 :دادم جواب

 !برسه همراهم مونمیم منتظر... لطفاا  آب وانیل کی فعالا -

 یفضا به. رفت عقب سر، آرام تکان با و زد یمحجوب لبخند

 ازب  نداشتم شک. انداختم نگاه یشتریب دقت با رستوران کیش

 سهو که کرده ینیسنگ بشیج ته برج نیا یماندهیباق حقوق هم

 بود یباق شکرش یجا حداقل. کند یولخرج طورنیا بود کرده

 ارنک تا بودم دهیپوش را میهالباس نیبهتر شهیهم عادت به من که

 یهمه چشم شهیهم و بود افهیقخوش و پیتخوش ذاتاا  که او

 به موجه دیکشیم خوش سمت ناخودآگاه ای خودآگاه را دخترها

 یطیمح با لباسم و پیت یخوانهم بابت از المیخ پس. میایب نظر

 .بود راحت بودم گرفته قرار آن در که

 ییطال یشده یبرگچ یهاقاب و رستوران درنگیسف یوارهاید

 هک یرنگ ییطال و بزرگ یهاستون با ییبایز یهارمون رنگش

 کرده جادیا خوردندیم چشم به رستوران از یمختلف یهاقسمت

 و کیش ظاهر هم ییطال و دیسف یهایصندل و زیم. بود

 کم گرید یزهایم پشت. کردیم لیتکم را مجموعه آن یالکچر

 از بود مشخص نظاهرشا از اکثراا  که بود ییهاآدم از پر شیب و

 ییهارستوران نیچن به آمدن که هستند یدردیب مرفهان همان

 یارهنفهشت زیم. دیآیم شمار به نیروت و ساده یحیتفر شانیبرا

 دخو آن، دور نشسته افراد یکارشلوغ که داشت قرار سالن وسط

 زن کی. کردیم جلب خودش سمت به را توجهات تمام خود به

 یدختربچه دو و جوان زن دو و مرد دو سال،انیم مرد و



 زا ییتابلو بودند نشسته هم یروروبه زیم طرف دو که کوچک

 شینما به را شلوغ البته و مفرح و شاد یخانواده کی

 .گذاشتندیم

 مه دیشا ای حسرت به هیشب یزیچ نشانیب شاد یفضا دنید از

 را انبودنش دورهم قدر بودم دواریام. گرفت شکل قلبم ته یدلتنگ

 .نشوند دچار من حال به یروز تا بدانند

 شده گرفتارش که ییهوا و حال از شخدمتیپ شدن کینزد با

 یدستمال که یدستشیپ کی درون را یوانیل. آمدم رونیب بودم

 انهمودب و گذاشت میجلو داشت قرار آن کف مثلث شکل به تاشده

 :دیپرس

 ست؟ین یاگهید امر-

 .زدم جوابش در یلبخند

 .ممنون. ریخ-

 حال دنشید با و چرخاندم را سرم آب از یاجرعه دنینوش نیح

 لبش یرو یشگیهم نیریش لبخند آن. شد عوض کل به میهوا و

 یانرژ یکل دادینم خرج به خساست وقتچیه اشارائه یبرا که

 با و کرد میروروبه یخال یصندل به یااشاره. کرد قیتزر تنم به

 یهاچشم یتو دهیخواب طنتیش شایچاشن که جنتلمنانه یلحن

 :دیپرس بود خندانش

 بانو؟ دیدیم اجازه-

 .زدم لبخند و کرده براندازش یحساب شده گرد ییهاچشم با

 .جناب شماست دست هم ما یاجازه-
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 از انگار نه انگار. نشست و دیکش عقب یشخندین با را یصندل

 و زیتم و تر یحساب آمده، قرار سر یکار یطوالن فتیش کی

 به هم یسر نجایا به آمدن از قبل نداشتم شک. بود مرتب

 صبح از ترآراسته شیموها هم و صورت هم که زده شگاهیآرا

 تولدش یبرا خودم که یاچهارخانه یمردانه راهنیپ. بودند

 یهارنگ با هم را اشیسدر کتان شلوار و بود تنش بودم دهیخر

 شیهانیآست. بود کرده ست هاچهارخانه ییمویل و یشمی و سبز

 . بودند شده تا آرنج یرو مرتب

 به یدست و برداشت چشم از را نکشیع ز،یم پشت نشستن از بعد

 با و سکوت در که من به یاموشکافانه نگاه. دیکش شیموها

 و چپ به عیسر ینگاه از بعد و انداخت کردمیم نگاهش لبخند

 :کرد نجوا و آورد جلو را سرش راست

 هتب یکس) گوزلسن؟ زماندان هر گئجه، بو یک پید نهس یریب-

 (؟یشد ترخوشگل شهیهم از امشب که گفته

 خودش مثل. کردم درشت چشم شیبرا و دمیگز لب زدهخجالت

 :دادم جواب

 میایب هم به دیبا یجورهی باالخره! )دا اراشاخی زهیرمیب ریب گرح-

 !(گهید



 به. نگذاشت وابجیب را من چشمک و دیخند آرام یول سرخوش

 دستانم انیم از را آن کنم باز را منو کردم قصد نکهیا محض

 :داد باال ابرو یشخندین با و دیکش رونیب

 !یمن مهمون امشب شام رفته ادتی انگار-

 :دادم جواب متعجب

 !دارم که انتخاب حق خب-

 به که یطور را منو و انداخت باال را شیهاشانه یبدجنس با

. کرد باز چشمش یجلو نمیبب را آن از یاکلمه وانمنت عنوانچیه

 زمزمه یبدجنس با چرخاندیم چشم صفحاتش انیم که طورهمان

 :کرد

 متقابل حق ازم االن که یذاریم انتخاب حق من واسه تو مگه-

 ؟یخوایم

 در خورشکتک. بزنمش خوردیم تا خواستیم دلم چقدر که آخ

 و دیکش کنار منو پشت از را سرش. بود ملس یحساب لحظه آن

 .زد ثانهیخب یشخندین من نشان و خط پر یهاچشم به

 هگید. است کارخونه با ناهارت که تو... اریشهر ییپررو یلیخ-

 یانتخاب حق چه یخواب تهش نخورده خورده که شام هی واسه

 ؟یخوایم

 عمق در بار نیا. داد من به و گرفت منو از باز را نگاهش

 ار امیشوخ» یعنی نیا و بود دایپ یشگیهم ینمهربا آن نگاهش

 با بارنیا و دوباره. «امگذاشته سرتسربه ر،ینگ یجد یلیخ

 انداخت نگاه غذا ستیل یهانوشته به دقت سر از رنگکم یاخم

 را دستش کف و بست را آن مرموز یلبخند با آخر دست و



 سلب من از هم را برداشتنش اریاخت یطورنیا و گذاشت شیرو

 .کرد

 به من یچرا و چونیب اعتماد به گردهیبرم نایا یهمه-

 هب تو رو امشب و کن لطف پس... یجنابعال رینظیب پختدست

 .باش داشته اعتماد من

. کردم نگاهش حرف پر یلبخند با و نشسته عقب حرفیب

 ییپررو با یول دیفهمیم را اشیمعن هم خودش که ینگاه

 لیدل. زد صدا سفارش دادن یبرا را شخدمتیپ و زد یشخندین

 منو به نگاه من اگر که دانستیم خوب. دانستمیم را کارش نیا

 شماتتش ای ندازمیب شیغذاها یباال یلیخ احتماالا  یهامتیق و

 رونیب آنجا از نخورده شام و گرفته را دستش ای و کنمیم

 که فهماندم او به هم دادم لشیتحو که یبعد یجمله با. برمشیم

 :بزند گول را من تواندینم

 مناسبت یبگ اعتماد سراپا من   به یخواینم حاال... خب یلیخ-

 ه؟یچ یولخرج همه نیا و شام نیا

 با مفصل ییغذا سفارش از بعد اریشهر و آمد جلو شخدمتیپ

 را منو من، یزده رونیب حدقه از یهاچشم یجلو کامل مخلفات

 و نشست یصندل یرو ترراحت یکم هم بعد. برگرداند مرد به

 .شد رهیخ کنجکاوم یهاچشم به

 دلم... یچیه... مناسبت... آهان ؟یدیپرس یچ... خب-

 میتونستیم و بود خلوت هم تو سر که هامدت از بعد خواستیم

 .بذارم تموم سنگ برات میباش هم کنار در نفره دو شام هی

 ذارم؟یم کم من مگه-



 مگه اصالا ... یذاریم هم حد از ادتریز البته صد که شما-

 قدراون... بشم ریس که خورمینم تورو یغذاها من ؟یدونینم

 خدا اگه تا خورمیم خورم،یم خورم،یم که استخوشمزه

 .بترکم خواست

 ندبل امیناگهان یخنده یصدا تا گرفتم سرعت به را دهانم یجلو

 طفره بدون بار نیا و دیخند آرام هم خودش! وانهید پسر. نشود

 :داد حیتوض عیسر رفتن

 هکارخون بخش نیترمهم سرکارگر منو یاتفاق یشکل به امروز-

 نیا خواستمیم یجور هی. زنهیم تند تند قلبم هنوز... کردن

 خانوم؟ ارید از بهتر یک و کنم میتقس یکی با رو جانیه

 :دادم جواب طنتیش با

 باشم؟ خوشحال بودنت عزب از دیبا االن یعنی-

 :کرد گره هم در نهیس یرو را شیهادست

 .یراحت طور هر-

 کیتبر بهش قلب میصم از من و میدیخند الشیخیب لحن به هردو

 ساده فتشریپ کی از شتریب یزیچ اتفاق نیا او یبرا دیشا. گفتم

 از را التشیتحص نتوانست وقتچیه که او یبرا. آمدیم شمار به

 بزند درجا شیجا در هنکیا از ترس و ببرد باالتر پلمید فوق

 .دادیم آزار را مانیهردو

 رییتغ نیا بابت را من و دیکش هم در را شیابروها یالحظه

 :کرد نگران البته صد و کنجکاو حالتش

 ه؟یچ یبرا اخمت پس یخوشحال اگه-
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 که یعادت. دیکش اشچانه به یمتفکر حالت با را انگشتانش

 .زدیم سر او از کردیم مشغول دیشد را ذهنش یزیچ هربار

 ست؟ین معلوم... هستم که خوشحال-

 .شد یجد باز و زد یشخندین

 هم حقوقش شه،یم حساب عیترف جور هی. هیخوب تیموقع خب-

 یبلق سرکارگر دینفهم هم کسچیه. بود ییهوی یلیخ یول. باالتره

 بخش اون یسابقه با یکارگرا نگاه نیهم یبرا. شد اخراج چرا

 .بود ظن سوء با ییجورا هی و بیعج بهم

 نظر؟ چه از-

 .بودن ادیز بخش همون یتو من از تریمیقد و ترتجربه با خب-

 یپا کننیم فکر هم نیهم یبرا. داده میمستق حکم انیبلورچ اما

 .وسطه یزیچ ،یارابطه

 یب یچهره یایزوا به دقت با و داده هیتک دستم به را امچانه

 تا کردیم دایپ فرصت اگر که یمرد. کردم نگاه نقصش

َمت در توانستیم دیشا حاال کند کامل را التشیتحص  ترباال یس 

 شود کار به مشغول معتبرتر یطیمح دیشا ای کارخانه همان در

 از زودتر یلیخ و نداد او به شرفتیپ یاجازه سرنوشت اما

 کسب و کار بازار وارد شد مجبور داشت را انتظارش که یزیچ



 شیدهایترد تا دادم لشیتحو یدلگرم از پر یبخندل. شود درآمد

 .کنم پاک قلبش ته از خودم سهم به عیسر یلیخ را

 چشم تو" آن" نیهم! ارخانیشهر داره یآن هی یهرکس گنیم-

 زنهیم مفت حرف هم یهرک. نکن شک... گرفته رو انیبلورچ

 هاتتیقابل تو. ادهیز هانخاله نیا از کارها یهمه تو. نده تیاهم

 گم؟یم بد... شد بتینص تیموقع نیا و  یداد نشون رو

 اب. کرده را خودش کار میهاحرف داد نشان زد که ینیدلنش لبخند

 :زد لب و کرد پاک اشچهره از را اخم دخترکش یچشمک

 !خدا به یعشق... یادونه هی-

 :دادم جواب یبدجنس با و کرده کیبار را میهاچشم شیبرا

 من واسه. هاکنمیم استفاده خودت هیعل داا بع هاحرف نیا از-

 شیخواستگار یبر قراره که یاون به ذارمینم گهید یکن خرجش

 .یبزن هاحرف نیا از هم

 ذوق با را خودش و شدند یچراغان یآن به رنگشخوش یهاچشم

 .دیکش جلو

مت نیا یتو رو پام جا... ارید یوا-  از و کنم محکم بتونم س 

 ذارهب رو یخواستگار قرار میبگ عمه به دیبا بشم مطمئن حقوقش

 !گهید

 .آمدم ذوق سر اقشیاشت از پر لحن از هم من

 !وسط اون دمیم جولون یحساب منم! بشنوه دهنت از خدا-

 .دادمیم جان شهیهم شیبرا که ییهاخنده آن از د،یخند

 !فقط یکنیم یدلبر شما-



 هب عادت نکهیا با .میکرد تمام غذا دنیسررس با را مانیهاصحبت

 اریشهر یهاحرف دنیشن اما نداشتم را غذا از حجم آن خوردن

 نگاه یوقت که کرد باز را میاشتها و خوب را حالم یجور

 تنها. گرفت امخنده هم خودم افتاد امیخال بشقاب به متعجبش

 .بخورم تکان میجا از توانستمینم گرید که بود نیا مشکلش

 با و گرفت را دستم حسابصورت پرداخت از بعد اریشهر

 به یبهار خنک یهوا یوقت. برد رونیب رستوران از خودش

 یغذا هضم یبرا هم او و شد راهبهرو حالم یکم خورد صورتم

 تا راه از یبخش داد شنهادیپ بود داده خوردمان به که یمفصل

 ابانیخ یهیحاش در ریدلپذ یروادهیپ کی م،یبرو ادهیپ را خانه

 .شدم شیپا هم و رفتمیپذ را آن لیم کمال با هک عصریول

*** 
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 ینورها رقص. بود کرده پر را عمارت کل غیج و سوت یصدا

 آن از و بود گرفته فرا را جاهمه بخار و دود با همراه یرنگ

 حال در یکسچیه باا یتقر دندیلولیم هم یتو که یتیجمع همه

 .نبود خودش

 محکم بود، کرده یپل یج ید که یآهنگ کسیمیر بلند یصدا

 ودب ماندهیباق دستش یتو السیگ ته هرچه. دیکوبیم سرش یتو

 مبل یلبه به یکرخت با را دستش و رفت باال نفس کی را



 یخال السیگ هرچه داشت فهیوظ انگار که یخدمتکار. چسباند

 ماا زد تعارف او به بار نیچهارم یبرا کند پر یفور را ندیبیم

 را مزاحم یمگس خواستیم انگار داد تکان یجور را دستش او

 شیهاچشم دیکش کنار که خدمتکار. کند دور چشمش یجلو از

 تهنشس تاب و چیپ با همراه که یدختر اندام یهاظرافت به دیچسب

 تازه و شد دراز سمتش به دختر دست. آمدیم او سمت تنش یتو

 یههرچ توانست افتاد صورتش یرو که یکمرنگ زرد نور انیم

 باد یصدا هیشب که ییاهویه انیم از. دهد صیتشخ را یلیشا

 :گفت او که دیشن دیچیپیم گوشش یتو

 به یپارتنر چیه به من یدونیم که تو... گهید برقص باهام ایب-

 .دمینم پا تو جز

 .کند یهمراه به بیترغ را او تا زد شیبرا عشوه از پر یلبخند

 شیپا تا سر به ینگاه ش،اچهره در انعطاف یاذره بدون

 فرمخوش یهانهیس که یرنگ یانقره یدکلته اورال. انداخت

 حرارت شدیم باعث گذاشت،یم شینما به سخاوتمندانه را دختر

 یالخ السیگ. برود شده گرفتارش حاال که یحد از باالتر بدنش

 دست که نیهم و کرد رها دستش کنار یعسل یرو هوایب را

 و غیج یصدا ستاد،یا نامتعادلش یپاها یرو و گرفت را دختر

 .برد شدن کر مرز تا را شیهاگوش اطراف از دوباره یسوت

 یرو اششده بور و بلند یموها و داد تکان یسر دخترک

 دکر یسع اما نداشت تعادل که نیا با. برداشتند موج شیهاشانه

 رقص به او از تیتبع به هم دختر تا بزند لق شیپاها یرو یکم

 شیپ از شیب را او قلب نامنظم ضربان و بدهد ادامه اشازانهطن

 داغ یهاشانه یرو را دستش دو هر و آمد جلو دختر. ببرد باال



 ندبل پا یپنجه یرو داشت که یفراوان قد اختالف با. گذاشت او

 یلیشا. دیچسب دختر کمر پشت ارادهیب او یهادست و شد

 بلند یصدا با و برد لوج سر دادیم تاب تنش به که طورهمان

 :گفت

 زل اخمالو یجور هی... ستاین بد یواکن اخمارو اون کم هی-

 .آوردمت زور به انگار آدم به یزنیم

 به یشباهت چیه که خورد یتکان لبش کنج دختر شخندین جواب در

 ردب باال و برداشت اششانه یرو از را دختر دست. نداشت لبخند

 .کند یدلبر شیبرا یحساب و بزند لوندانه یچرخ او تا

 ییسروصدا و کرده اشیخون یهارگ یروانه که یالکل همه آن

 کنار در بردندیم باال مدام را قلبش ضربان و حرارت که

 کم یاکنندهکیتحر حرکت چیه از که یدختر یظاهر یهاجاذبه

 سطو و ردیبگ را دستش بعد یقیدقا تا کرد مجبورش گذاشتینم

 دهکر پر یروشن و یکیتار انیم را سالن کل که یجانیه و شور

 یبهداشت یهاسیسرو به یمنته یپشت یراهرو سمت را او بود،

 حکم که را هااتاق از یکی در راهرو یانتها به دهینرس. بکشاند

 آن به پا یکس یمهمان انیپا تا دانستیم و داشت را رختکن

 هنبست و ستهب را در. شدند وارد هم با هردو و کرد باز گذاردینم

 او سر یباال را دستش کی و چسباند یچوب در به را دختر پشت

 :دیپرس مقدمهیب اما نخورده جا بود معلوم نکهیا با یلیشا. گذاشت

 ؟یکن کاریچ یخوایم-

 با که طورهمان و گذاشت یلیشا یپهلو یرو را گرشید دست

 نییپا و باال جانیه پر یهانفس با که او ینهیس به خمار یچشمان



 را شیهالب و کرد وارد کمرش به یفشار بود زده زل رفتیم

 :چسباند گردنش و گوش نیب

 یکنیم التماس نگاهت با یدار ساعته دو که رو یکار همون-

 .بکنم برات

 چون نداشت یدوام یلیخ تعجب نیا اما شدند گرد دختر یهاچشم

 یتانتح اندام سمت به کمر یرو از او ینییپا دست یروشیپ

 ییاج. بچسباند او ینهیس یقفسه به را شیهادست کف شد باعث

 توانستیم هم بدنش جذب یمشک راهنیپ همان یرو از که

 یمک دست هم خودش قلب. کند حس را قلبش یباال و تند ضربان

 که یجانیه شدت از را لبش یگوشه شد باعث و نداشت او از

 نیهم از داشت نکهیا با و ردیبگ دندان نیب شدیم دچارش داشت

 کرد فکر اما بردیم را لذت تینها هنرمندانه لمس و یکینزد

 شیپ از یادیز کار نتواند اتاق نیا در و لحظه نیا است ممکن

 خواست که نیهم اما برسد سر یکس بود ممکن هرلحظه. ببرد

 در را الکل یبو که شد یداغ یهالب قفل شیهالب بزند، یحرف

 یحرف توانستینم هم خواستیم اگر حاال .کرد پر مشامش تمام

 ار داغش یکله دیبا و بود کرده یروادهیز هم باز پسر نیا. بزند

 .کردیم خنک یطور کی

 به را سرش پس برداشت، یداشتندوست و فیخف یلرز که تنش

 که یهرکس پدر گور. بست را شیهاچشم و چسباند در

 کاربلد، پسر نیا. شود خلوتشان مزاحم و برسد سر خواستیم

 زانو به را او در، به دهیچسب جاهمان داشت شهیهم مثل

 پشت او دست یوقت و شد همراهش لیم کمال با پس. آوردیدرم

 یرو را او تن ینیسنگ و آورد باال را پا همان نشست شیزانو



 تیداه نییپا به کامالا  لباسش یباالتنه داد اجازه و رفتیپذ تنش

 .شود
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 کامالا  را الشیخ در یتو دیکل دنیچرخ یصدا بعد یالحظه

 به پشتش و شد معلق هوا در او یقو یهادست یرو. کرد راحت

 به زد زل مصرانه. دیچسب اتاق کنج چستر یکاناپه سرد چرم

 یزمیه از یبیترک اشسوخته یاقهوه که او خمار یها چشم

 هوس پر یخواستن و خونش در مخلوط الکل آتش ریز سوزان

 کشش پر لحن و لغزاند کوتاهش یموها انیم را انگشتانش. بود

 :کرد پر را شیهاگوش او

 !بدمش بهت تا نجامیا من... یخوایم یهرچ بگو... بگو-

 :زد پچ و دیخند غمزه با و آرام

 رو خودت یخواستیم کجا نبودم من اگه... یشرفیب یلیخ-

 ؟یکن یخال

 .شد فشرده او داغ یهاانگشت انیم اششده برنزه پوست

 یلباس نیا و یدلبر همه اون از... یخوایم ینجوریا خودت تو-

 .کرد شهینم یبرداشت نیا جز یکرد تنت که

 :دیغر دارکش یلحن با بار نیا و کرد سکوت هیچندثان

 .بکنم کارمو بذار ؟یزنیم حرف قدرچه-



 تن کنار کاناپه یرو را اشنشسته عرق به تن یوقت بعد یلحظات

 که یحال در گذاشت چشمش یرو را ساعدش و انداخت دختر

 التماس خواب یاذره یبرا تنش یهاسلول تمام کردیم حس

 :کرد غرغر کنندیم

 واسه که ییدخترا از پره رونیب اون... گهید یکی ینباش تو-

 .شکوننیم دست و سر دارن لحظه نیا تو و تو یجا بودن

 آرنج از دست به را سرش هلو،پ به دهیخواب و زد یغلت یلیشا

 دیکش او یابرو انیم قیعم خط یرو انگشت. داد هیتک اش تاشده

 که شده خلق یخواستن و جذاب اخم نیهم با ازل از انگار که

 دو را اشچهره در دهیخواب خشونت و گرفته عمق حاال قدرنیا

 .کرده برابر

... هگید یکی ای باشم من باهاته که یاون ستین مهم تو واسه پس-

 هوم؟

 شتریب دهد، لیتحو یبیتکذ ای دییتأ سوالش جواب در نکهیا بدون

 :دینال معترض یلیشا. کرد ینچ و دیکش هم در ابرو

 .توام با! گرشا-

 .کنهیم سوراخ داره مغزمو... یلیشا سوزنه مثل صدات! هوم؟-

 و باال را آن و چسباند او زبر یگونه به را دستش پشت یلیشا

 یگره و نرم را او یکم بتواند کار نیا با دیشا د،کر نییپا

 هر یعاد طیشرا در. نداشت یادهیفا اما کند باز را شیابروها

 ودب گرشا او اما شدیم دلشکسته یسنگدل همه نیا از دیبا یدختر

 نیا به که بود هامدت او... نبود یدختر هر هم یلیشا و

 تنها خودش نستدایم نکهیا با. بود کرده عادت هایرحمیب



 نیا دانستیم نکهیا با و نبوده گرشا یزندگ در موجود دختر

 اما است هوس و ازین سر از تنها یپ در یپ یهارابطه

 کنارش وحشتناک اخم نیا با که یمرد. بکشد عقب توانستینم

 دل ازش راحت شدینم که داشت بیعج یاجاذبه بود بسته چشم

 . دیبر

 و لرزندیم اشبسته یهاپلک حاال مثل یگاه چرا دانستینم

 اششانه یرو دست. خورندیم گره هم در شتریب شیابروها

 :دیپرس نگران و مردد و گذاشت

 ؟یخوب گرشا-

 و کرد باز یلیشا صورت یتو یناگهان یلیخ را شیهاچشم

 و دیکش شیموها به یدست. دیکش باال کاناپه یرو را خودش

 یلیشا به اخم پر ستادیایم شیپاها یرو نامتعادل که طورهمان

 .انداخت نگاه

 برسونمت؟ ای یمونیم... رمیم دارم من-

 متشس به شدن بلند یبرا کمک گرفتن قصد به که یلیشا دست

 را لباسش بست، را راهنشیپ یهادکمه. دید را بود شده دراز

 او دست. کرد سفت هم را کمربندش و کرد مرتب شلوارش یتو

 بود نشده سرپا کامل هنوز و گرفت حکاماست بدون و سست را

 و ردک مرتب و دیکش باال تن یرو را لباسش یلیشا. کرد شیرها

 مرتب شانه یرو مرتب را اشختهیر هم به و باز یموها

 .انداخت

 نجا؟یا بمونم یچ یبرا تو بدون. امیم منم-



 تن و برداشت شلوغ رگال یرو از را بلندش و جلوباز یمانتو

 که یدر انیم از و انداخت بازش یموها یرو هم را شالش. زد

 ده،ینرس سالن یورود به هنوز. شد رد بود کرده باز گرشا

 سر شد مجبور و شد دهیکش عقب از یکم خشونت با شیبازو

 یلیخ هدیپر سرش از یمست باا یتقر بود معلوم که گرشا. برگرداند

 :دیپرس عیسر

 یحوصله که یدونیم... گه؟ید یخوریم مرتب قرصاتو-

 .ندارم دردسر

 .برگرداند رو و زد صورتش به یتلخند یلیشا

 ؟یکن یادآوری دیبا هردفعه یکنیم فکر چرا-

 :کرد غرولند شدیم رد کنارش از که طورهمان گرشا

 تو ستین معلوم... نشناخته کس چیه رو زنا شما َجلَب جنس-

 !گذرهیم یچ سرتون

 یکس به یشلوغ نیا یتو نبود یازین. زد یچرخ سالن یتو

 یلیشا طرف به و دیچرخ که نیهم اما دارد رفتن قصد بفهماند

 به را خودش شانآماده و حاضر حالت دنید با هومن رفت،

 داص سالن، یتو بلند یسروصدا انیم. رساند گرشا به دو حالت

 :کرد بلند

 !مونده ماجرا زیانگجانیه قسمت هنوز ق؟یرف عجله نیا با کجا-

 را نگاهش و شد جمع یفور نشست گرشا لب یرو که یخندکج

 شهیهم یساق مردک آن حضور. انداخت هومن سر پشت به

 را «زیانگجانیه قسمت» یمعن تا بود یکاف صحنه در حاضر



 یوت را چیسوئ و انداخت باال ییابرو یتفاوتیب با. بفهمد خوب

 .چرخاند دستش

 ...یول ستمین یکی نیا اهل من دوننیم همه-

 :زد لب الیخیب و یلیشا سمت برگرداند ور

 ؟یمونیم-
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 .انداخت باال شانه تفاوتیب خودش مثل هم یلیشا

 .باهات امیم... نه-

 که هم هومن و زد هومن یشانه یرو را دستش کف حرفیب

 هر شودینم گرم او از یآب مورد کی نیا در شهیهم مثل دیفهم

 .داد تکان هوا در را دستش دو

 .گفتن ما از... یشیم مونیپش یول... یراحت هرجور-

 شسر پشت یلیشا یوقت و کرد عبور کنارش از یحرف چیهیب

 آن یتینارضا با هومن کرد، یخداحافظ و زد هومن به یلبخند

 :کرد زمزمه و بدرقه نگاهش با را دو

 مینخواست... کبکبه و دبدبه همه نیا با رسهینم که رتیخ-

 !!شیپ ریخ... اصالا 

* 



 از هیتک و کرد باز چشم. شد باز صدا و سر پر آسانسور در

 رد،آو رونیب بیج از که را دشیکل دسته. برداشت نیکاب وارید

 یرو صدا سرو با و خورد ُسر دهایکل کنار از نیماش چیسوئ

 شیهاچشم شد باعث ییباال واحد در شدن باز یصدا. افتاد نیزم

 داشت قصد لحظه نیهم از که هرچه به و بدهد فشار هم یرو را

 ارد زنگ یصدا. بفرستد یلعنت بزند برهم را اشنداشته آرامش

 :انداخت خط مغزش یرو ها پله یباال از گلناز

 ؟ییتو گرشا-

. بردارد نیزم یرو از را چیسوئ تا شد خم و کرد یبلند هوم

 :زد داد راهرو یتو مهابا یب طورهمان گلناز

 .خودشه مامان آره-

 هک کرد فکر نیا به زمانهم و انداخت واحدش در قفل در را دیکل

 یراهرو دینبا ردیبگ ادی ستین قرار اشساله دو و ستیب خواهر

 انهخ داخل خواست. ردیبگ اشتباه اشیشخص اتاق با را ساختمان

 یرو پیک که یچادر با خانم هیحور یسروکله بار نیا که شود

 .شد انینما نرده یباال از بود داشته نگه سرش

 .بخور شام باال ایب گرشا-

 .درآورد در یجلو را شیهاکفش و کرد ینچ

 .ندارم لیم-

 :گفت یمردد لحن با هیحور

 .نمیبب کن نگام-



 هانرده کنار تا پابرهنه طورهمان و دیکش شیهاچشم به یدست

 جاهمان دیشا ماندیم سرپا گرید قهیدق چند. برد جلو را خودش

 باال یکم زور به را نشیسنگ گردن. رفتیم خواب به ستادهیا

 .آورد

 .دییبفرما-

 رشپس بدهد صیتشخ توانستیم کوتاه نگاه کی با فقط هیحور

 نبود معلوم. دیکش جلوتر را چادرش. است یطیشرا چه در حاال

 سفر یکنار واحد ساکنان داشتند خبر همه که حاضر حال در

 یبرگشت و رفت اهنگ. گرفته رو یکس چه از هیحور هستند

 بود یکاف گرشا به دوباره و باال واحد باز مهین در به هیحور

 را پسرش راحت الیخ با تا ستین جاآن یکس شود مطمئن

 .بود خبره یحساب آن در که یکار. کند شماتت

 اریاخت و خونه یکاسه چشمات که یخورد یکوفت چه باز-

 ست؟ین خودت دست حرکاتت

 .رفت عقب قدم کی کالفه و داد رونیب ینفس گرشا

 یتکرار سوال و برسم من که ینشست داریب شب وقت نیا تا-

 ؟یبپرس

 و برداشته روت از رو نظرش خدا که یکنیم رو کارا نیهم-

 !نداره یاثر من یازهاین و نذر

 ینفس ،یتکرار یخراف دیعقا و جمالت دنیشن از حوصله یب

 .رفت عقب گرید یقدم و داد رونیب

 .بخوابم رمیم. یندار که یکار... مامان ام خسته-



 یلحظه فقط. برود خانه داخل تا دیچرخ پا یرو و دینشن یجواب

 :کرد پر را گوشش هیحور غرغر یصدا در بستن از قبل و آخر

 ...کارت به یکار گفته بابات که فیح-

 یهادکمه یکی یکی خواب اتاق راه در. بست محکم را در

 رونیب شلوارش کمر از را آن نییپا و کرد باز را راهنشیپ

 آغوشش به را او که یراحت و دونفره خوابتخت یجلو. دیکش

 سیسرو در به مردد ینگاه و ستادیا یالحظه کرد،یم دعوت

 رد. داد رییتغ سمت آن به را مقصدش و کرد یپوف. انداخت اتاق

 تخت یرو و آورد رونیب شلوار بیج از را اشیگوش راه

 و تادسیا سرد آب ریش ریز تنش در ماندهیباق یهالباس با. انداخت

 یمست و شده منقبض درد از اشنهیس قفسه کرد حس که یالحظه

 ار شیهالباس. دیکش کنار دوش ریز از را تنش دهیپر سرش از

 آب با ییسرپا و عیسر یدوش گرفتن از بعد و آورد در جاهمان

 .انداخت ختت یرو را خودش تنش یتو یحوله همان با گرم

 یشبانه هشدار زنگ یصدا که بودند نشده گرم هنوز شیهاچشم

 یاتفاق دیشا گذاشتینم محل اگر. شد پخش اتاق یتو یگوش

 امشبش، یهایروادهیز تمام با بود ممکن طورنیهم. افتادینم

 شیبرا باز رمحمدیام زبان که بدهد خودش دست یکار بعداا 

 قصد به و داد فاصله هم از را شیهاپلک زور به. شود دراز

 هک بود یباق شکرش یجا باز. شد خم یپاتخت یکشو بازکردن

 یعنی نیا. داشت قرار جاهمان قبل شب از پرمهین آب یبطر

 شخم را جاآن خانه کردن زیتم قصد به امروز دخترها و هیحور

 ات که بود رفته فرو یقیعم خواب به بعد هیثان چند. اندنزده

 .دیکش طول بعد روز ظهر یهایکینزد
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 که یمدت در. زد را آسانسور یدکمه و بست را واحدش در

 در برسد، او یطبقه به نگیپارک از آسانسور، تا بود منتظر

 .دیچیپ راهرو یتو منصور یصدا و شد باز هم ییباال واحد

 کارخونه؟ یریم گرشا-

 .ندیبب بهتر را پدرش بتواند تا رفت باال را پله سه دو

 ؟یدار یخاص کار... بله-

 آخش یصدا و نشست هاپله از یکی یرو ها،نرده کنار منصور

 .شد بلند زانو درد اعتراض به

 هم ناصر که یدونیم. ستین که یخاص کار... جان بابا نه-

 اد؟یم امروز

 ذراگ ینگاه گرشا. شد باز شیدرها و ستادیا طبقه یتو آسانسور

 اتاقک از که یآرام یملود به توجه یب و انداخت سمت آن به

 .داد پدر به را نگاهش باز آمدیم رونیب آسانسور

 .اونجاست رو روزش چهار هفته روز شیش از معموالا  عمو-

 یرو را شیپا و داد ماساژ را شیزانو دست کف با منصور

 .کرد صاف یکم هاپله



 اشهمه. نداره رو کارخونه به اومدن جون... من مثل هم ناصر-

 .کنه کمتر رو آمدش و رفت خوادیم وگرنه اجباره سر از

 .داد هیتک راهرو وارید به و کرد فرو بشیج یتو را دستش

 اعتماد من به شما مثل تونهیم هم عمو... بابا ستین یمشکل-

 کارخونه؟ یکارا یتو یدید یکسر و کم حاال تا شما. کنه

 گرشا ماا داد تکان سر تیرضا با و زد یلبخند منصور

 .بود زده زل او به انعطاف یب طورهمان

 .ینباش تنها دست بهتره یول... بابا درسته کارت که تو-

 دید نکهیا از بعد و ستادیا صاف شیجا سر کالفه و جیگ گرشا

 :دیرسپ یفور رفت، نییپا نیکاب و شد بسته آسانسور یدرها باز

 یخوایم یچ ممفهینم من... ادین ای ادیب خوادیم عمو باالخره-

 اون یتو یشراکت بده نشون فقط نکهیا جز عمو نبود و بود. یبگ

 هم یاجبار چیه نداره، و نداشته یریتاث یلیخ داره کارخونه

 تا. داره ینظارت نقش فقط ییجورا هی. ستین حضورش یبرا

 یکمک چه اومدنش کمتر با حاال نکرده، هم یخاص کمک االن

 به ماه به ماه سودش سهم که مهمه فقط عمو یبرا بکنه؟ قراره

 نه؟یا از ریغ... بشه زیوار حسابش

 اشچهره باز کرد جمع را شیپا یوقت و شد جمع منصور لبخند

 سرپا یسخت به و گرفت نرده به را دستش. رفت هم در درد از

 رباالت یکم را سرش کرد مجبور هم را گرشا کار نیا با. ستادیا

 .ندیبب بهتر را پدرش بتواند تا ردیبگ

 چه دهیم حیتوض برات ادیم ناصر برو خودت تو... خب یلیخ-

 .گرفته یمیتصم



 کی و برگشت را بود آمده باال که یاپله سه ـدو یکالفگ با گرشا

 .گذاشت آسانسور یدکمه یرو انگشت گرید بار

 .منتظرشم ادیب باشه-

 !گرشا-

 ار صورمن گرید بار کی بتواند تا دیکش گردن وارید کنار از

 .ندیبب

 !بله-

... یاشنب تنها دست که بهتره... ریبگ میتصم عاقالنه لطفاا  فقط-

 !نهیا صالح

 آوردینم در سر پدرش یهاحرف از یحساب و درست نکهیا با

 باز با و داد تکان یسر هدفیب شود الشیخیب نکهیا یبرا اما

 نیا باز. انداخت اتاقک یتو را خودش آسانسور، یدرها شدن

 دهید رفته در زوار یکارخانه آن یبرا یخواب چه برادر ود

 پا سر هم جا نیهم تا کارخانه اگر. دانستیم خدا فقط بودند

 یخارج کشور چند به را محصوالتش داشت حاال و بود مانده

 بود گرشا زحمات و نو یهادهیا خاطر به همه کردیم صادر

 یورشکستگ ماعال دیبا هانیا از زودتر یلیخ دو آن وگرنه

 که رندیبگ یمیتصم باز بدهد اجازه نداشت امکان. کردندیم

 .بدهند باد به را زحماتش

*** 
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 یرو از آمدیم سمتم به دوان دوان طورهمان داشت که دنشید با

 سر کی و رفتم نییپا رنگ قرمز و یفلز ثابت یدوچرخه

 و ادستیا میجلو زنان نفس. دمیکش رونیب گوشم از را یهندزفر

 آب یبطر. داد رونیب صدادار و بلند ی"هو" کی با را بازدمش

 .دادم دستش به و برداشتم امکوله یکنار بیج از را اشیمعدن

 .ینباش خسته-

 فرو گرمکنش بیج یتو و درآورد شیهاگوش از را یهندزفر

 .کرد

 م؟یبر... طورنیهم هم تو-

 طورهمان ن،یزم یرو از کوله برداشتن از بعد و دادم تکان سر

 یصدا تا آوردم رونیب بمیج از را یگوش شدم قدمشهم که

 هب که یسرعت و انداخت ساعتش به ینگاه. کنم قطع را خواننده

 .بردارم قدم تندتر َتَبعش به هم من شد باعث داد شیهاقدم

 .نرسم سیسرو به ممکنه که بدو... کردم یتنبل امروز-

 .انداختم نگاه تمساع به و کردم ادیز را سرعتم

 .نشده رید یلیخ... نباش نگران-

 هم قهیدق ده مانخانه تا پارک یفاصله که بود نیا اشیخوب

 :دیپرس مردد و انداخت میپا سرتا به ینگاه اریشهر. شدینم

 ؟یاخسته-

 .نه-

 م؟یبدو پس-



 در هم کنار و دادم تکان سر موافقت ینشانه به یلبخند با

 به میدیرس که خانه در یجلو. میشد دنیود مشغول روادهیپ

 عرق قطرات و بود شده آشفته شیموها. انداختم نگاه صورتش

 به من و انداخت در یتو دیکل. خوردیم ُسر گردنش و سر از

 باال هاپله از عیسر و تند که طورهمان. شدم وارد سرعت

 :گفتم میرفتیم

 .حاضره صبحانه یبش آماده و یریبگ دوش تا-

 داشت که یاعجله خاطر به بار نیا و کرد باز را واحد در

 فتنگ با و دیکش نییپا را کنشگرم پیز. شد وارد زودتر خودش

 حمام یتو را خودش مهر پر و یانرژ پر «گرم دمت» کی

 آشپزخانه به عیسر و گذاشتم حمام در یجلو را اشحوله. انداخت

 .رفتم

 مادهآ و حاضر بعد قهیدق ده شد، تمام عیسر یلیخ گرفتنش دوش

 .بستیم مچش یرو را ساعتش داشت و بود ستادهیا سفره کنار

 سفره به اشاره و گذاشتم شیچا استکان کنار را شده گرم نان

 .کردم

 .یدار وقت ربع هی هنوز. نشده رید هم یلیخ... اریشهر نیبش-

 اول یروزها ادی. بود انداخته امخنده به شیکارها در یزدگشتاب

 شروع را یدیجد کار خواستیم که بار هر ای افتادم مدرسه

 رها کارهمهین را آن آخر دسته که یدانشگاه به رفتن مثل کند،

 نیهم به استخدام و مصاحبه یبرا بود قرار که یاول روز ای کرد

 رساست. برود بود گرفته یشغل یارتقا آن در حاال که یاکارخانه

 حاال. ندهد نشان ظاهرش در را آن کردیم یسع یلیخ اما داشت

مت خاطر به احتماالا  هم  شده بشینص کارخانه در که یدیجد س 



 اول روز خواستینم دیشا. کردیم رفتار عجله با طورنیا بود

 یکس سرزنش مورد بخش، دیجد کارگر سر عنوان به حضورش

. دیپر جا از یفور و نخورد شتریب لقمه سه دو. ردیبگ قرار

 من از و برداشت یجاکفش یرو از را پولش فیک و یگوش

 :دیپرس

 رم؟یبگ یبرگشتن یندار الزم یزیچ-

 به و دادم نییپا یچا یاجرعه زور به را دهانم یتو یلقمه

 .زدم لبخند شیرو

 .یباش موفق برو... داداش نه-

 اب و چسباند یشانیپ یگوشه به را راستش دست چهارانگشت

 .زد یچشمک میبرا لبخند

 .خداحافظ... پس اشب خودت مراقب-

 و باز یصدا هم بعد و شد دور کمکم هاپله یتو دنشیدو یصدا

 تمام خوردیم هم به هربار که ساختمان یاصل در شدن بسته

 .دیچیپ ساختمان کل در د،یلرزیم شیهاشهیش

*** 

 با که یاقهیدق پانزده. بود راه یاقهیدق پانزده اتوبوس ستگاهیا تا

 ماا بدهم کاهش قهیدق سه به را آن وانستمتیم یتاکس کورس کی

 خط کی همان ینهیهز تا کنم یروادهیپ یکم دادمیم حیترج

 و باالشهر یتاکس که روزها نیا هم آن. بماند بمیج در هم یتاکس

 پدرشان خون پول راه قدم دو یبرا یهمگ و نداشت شهر نییپا

 ار آن شد بلند فمیک از که یگوش زنگ یصدا. گرفتندیم را

 شیپ مک. دندیپر باال میابروها اریشهر نام دنید با و دمیکش رونیب



 فقط. ردیبگ تماس من با کارخانه در و روز نیب اریشهر آمدیم

 و نبود خوب روزش و حال ای داشت یواجب کار که یطیشرا در

 دنید از یکم. کند پرت را حواسش من با صحبت با خواستیم

 به دیام با اما شدم نگران روز وقت آن در یگوش یرو نامش

 مداد را جوابش لبخند با باشد تماسش لیدل اول مورد همان نکهیا

 را امینگران کردم یسع. داد را سالمم جواب سرحال هم او و

 بخش در اشیکار اول روز که نکنم فکر نیا به و ندهم بروز

 یعل یکوچه به را خودم پس. شده یمشکل دچار کارخانه دیجد

 .زدم چپ

 وت یدیجد مناسبت ؟یکن دعوتم شام به یخوایم دوباره که نگو-

 شما؟یم عادت بد راهه؟

 المیخ کردن راحت یجا به که یاجبار یاخنده د،یخند آرام

 خودم یرو به کردم یسع هم باز اما کرد شتریب را امدلهره

 .بزند حرف بود راحت که هروقت خودش بدهم اجازه و اورمین

 نیا بمیج حداقل. خانوما خانوم کنم عادتت بد ندارم قصد منم-

 .دهینم رو اجازه

 .ستمین یراض من که یدونیم بده اجازه هم بتیج واال-

 خط طرف آن از یفلز ظروف با چنگال و قاشق برخورد یصدا

 .داده اختصاص من با تماس به را ناهارش میتا دادیم نشان

 ؟یایم رید هم امشب خبر؟ چه-
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 حیتوض باز اما بود گرفته هم صبح را سوال نیا جواب نکهیا با

 .دادم

 .گهید آره-

 ؟ییکجا االن-

 ؟یخوب!... اریشهر... زبان کالس رمیم دارم-

 یهاسوال دنیپرس. رمیبگ را سوال نیا دنیپرس یجلو نتوانستم

 یگوش یتو را قشیعم نفس. بود دیبع او از هم پشت و هدف یب

 نیزم یرو یفلز یصندل شدن دهیشک یصدا دنیشن با. کرد رها

 تواندیم ترراحت حاال و نشسته جاکی باالخره که کردم تصور

 خودش باالخره و دادم نشانش سکوت با را انتظارم. بزند حرف

 .آمد حرف به

 تیموقع رییتغ یدونیم که تو. ستین یخاص زیچ. ارید خوبم-

... کم هی امیب کنار خودم با دیبا... بوده سخت شهیهم من یبرا

 .شمیم تر آروم بزنم حرف تو با کردم فکر

 .کنم آرامش کلماتم با کردم یسع و زدم یلبخند

 شهیهم من. یبراومد پسش از شهیهم تو یول بوده سخت آره-

 یپ یراییغت نیا به دیبا پس ناستیا از شتریب تو اقتیل گفتم بهت

 هر ادتهی. یبد وفق باهاشون رو خودت و یکن عادت یپ در

 یچ بهمون بابا دیجد یمدرسه هی میبر میخواستیم که وقعم

 گفت؟یم

 :داد جواب آرام بعد و کرد سکوت یکم



 دیجد طیمح که یجور دیبد ادامه راهتون به محکم شما گفتیم-

 .کنن هماهنگ شما طیشرا با رو خودشون بشن مجبور آدماش و

 .تهادی شهیهم حرفاش که بده نشون بهش پس. گفتیم نویهم آره-

 کرد زدن حرف به شروع یوقت بار نیا و کرد یکوتاه سکوت

 .بود سرزنده شهیهم مثل لحنش

 مثل اندرزهاتون... بانو چشم. میهست هم خواهرجانمون مخلص-

 .ناهار بفرما... شهیم گوش یزهیآو شهیهم

 :مدیپرس شده راه به رو دوباره حالش نکهیا از خوشحال و دمیخند

 تون؟غذا حاال هست یچ-

 :گفت آرام ییصدا و شوخ لحن با

 ونهد چندتا توش که سبز یاچهیدر هی و نپخته برنج ریکفگ هی-

 .شناوره کرفس

 :گفتم تیجد با اما گرفت امخنده فشیتوص از

 دیکنینم اعتراض چرا. دنیم بهتون که هییغذاها مدل چه نایا-

 آخه؟

 نکنه... میکارگر نجایا همه ماها که نرفته ادتی جان ارید-

 هی ،یاومد خوش بگن هم اونا و میکن یتینارضا اظهار یخوایم

 ؟!کمتر ریبگحقوق

 .دمیکش دل ته از یآه

 فهمهیم یک نشسته تیریمد دفتر یتو که یاون... خب آره-

 ونتیتینارضا لیدل بخواد که دیکنیم کار یطیشرا چه با شماها

 پختم وپت یسبز قورمه هی برات من عوضش. کنه قبول هم رو



 و بشوره رو آشپزتون نیا یدرآوردمن یغذا که یبخور شب

 .ببره

 اگه حاال. زمیعز معرفتتم و مرام نیهم یمرده کشته من که آخ-

 نوش رو دادن بهمون که یقلمکار شله آش نیا من یندار یکار

 .میزنیم حرف شتریب شب. نشده تموم وقتمون تا کنم جان

 خواب تو دنمیرس از قبل که یشب به منو یول... رمیم باشه-

 .هنسوز دلم که صبح بگو حداقل. نده حواله یدید رو پادشاه هفت

 :داد جواب پر دهان با و دیخند

 ؟یندار یکار... یبگ تو یچ هر... صبح ای شب ای... باشه-

 .باش خودت مراقب. زمیعز نه-

 با زمانهم. کرد قطع زودتر خودش را تماس و کردم یخداحافظ

. دمش سوار عیسر یلیخ و دیرس هم اتوبوس ستگاه،یا به مدنیرس

 امتحان نیا. انداختم میهاکتاب به ینگاه هم باز اتوبوس یتو

 زبان مدرک بابت از المیخ دادمیم خوب اگر را ترم انیپا

 ممراس در ییرایپذ یبرا توانستمیم و شدیم راحت ام شرفتهیپ

 چیه ار بابا یهاهیتوص. کنم یآمادگ اعالم هم یستیتور یفاتیتشر

 گفتیم که بود نیا هم هاآن از یکی. کردمینم فراموش وقت

 شتال. دیبرندار یکار هر در شرفتیپ و تالش از دست وقتچیه

 جادیا با هم و دینمان راکد هم شودیم باعث کارها در رییتغ و

 . دیکن جادیا دادن ادامه یزهیانگ خودتان یبرا تانیکارها در تنوع

 یحت مینزن درجا یکار چیه در میبود گرفته ادی اریشهر و من

 دیشا. باشد افتاده پا شیپ و ساده گرانید نظر از کار آن اگر

 قدرآن اما گذشتیم بابا، هم او از بعد و مامان رفتن از هاسال



 هم هنوز که بود گذاشته ریتاث مانیزندگ در حضورشان

 یصدا با شانیاه حتینص یحت و میکردیم حس را وجودشان

 یبرا دلم چقدر. شدیم تکرار گوشمان در خودشان قشنگ

 .بود شده تنگ مانچهارنفره قشنگ یروزها
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 داشت، قرار کارخانه یشرق ساختمان در که تیریمد دفتر در

 ریاوتص و بود ستادهیا وارید به دهیچسب بزرگ توریمان سه یجلو

 رصد را کارخانه بزرگ سالن داخل مداربسته یهانیدورب

 البته که بود دوخته چشم کارخانه شلوغ یفضا به. کردیم

 انتقال را آنجا یآزاردهنده یسروصدا از یزیچ صامت ریتصاو

 .دادندینم

 مواد حرکت به و دیچرخیم یآرام به تورهایمان یرو از نگاهش

 و گرفتندیم قرار غلتک یرو که کردیم نگاه یاگداخته و مذاب

 و گرفته قالب و شکل هادستگاه یاصل یمحفظه زا عبور با

 .آمدندیم رونیب

 کوتاه و زنقشیر دختر ،یمنش و خورد در به یآرام یضربه

 «انیک» کوچکش نام مخفف با را او کارخانه در همه که یقد

 .داد قرار مخاطبش بازمهین در انیم از زدندیم صدا

 تو؟ انیب توننیم... دیدار مهمون-

 نتکا یسر کوتاه انیک یبرا و گرفت چشم کارخانه یفضا از

 و مهمان نیب هم هنوز سال همه نیا از بعد دخترک. داد



 خود از ریغ به یهرکس ورود و گذاشتینم یفرق خانهصاحب

 وعم احتماالا . کردیم اعالم یخاص فاتیتشر با را اتاق به گرشا

 تظرمن شهیهم یاعتراض چیه بدون که بود کرده عادت هم ناصر

 دوار باال بلند یسالم با حاال مثل هم بعد و ماندیم اجازه افتیدر

 .شدیم اتاق

 ناصر که طورهمان و داد شهیهم یخشک به را سالمش جواب

 :گفتیم مسخره یلحن با داشت

 وت بگه مثالا  و ادیب دختره نیا اگر کنمیم فکر هاوقت یبعض-

 .میکن کار یچ دیبا ینداد ورود اجازه

 هنصف یتنه به ماند گرشا نگاه و دیخند جهتیب خودش فحر به

 داشت و مانده در نیب که اسپورت یهالباس از دهیپوش یامهین و

 در ناصر. زدیم حرف زیر زیر اتاق آن رونیب یافراد ای فرد با

 :گفت بلندتر ییصدا و خنده با و گرفت را او نگاه

 .گهید تو ایب پسر؟ یموند در یال چرا بهنود-

 جامانده یانهیموذ یخنده نتوانست اما چرخاند سر باالخره بهنود

 یبرا که یمضحک یچهره همان با و کند پاک را لبش یرو

 طرف به دادن دست و سالم قصد به بود کرده درست خودش

 گرشا و دادند دست هم با یزورک یلیخ هردو. برداشت قدم گرشا

. دش حیتوض خواستار ناصر به رو حرف بدون اما نافذ ینگاه با

 سر قصد به یحت وقت چیه لحظه آن تا بهنود دانستیم خوب

 هم با هم یاحسنه روابط که ییپسرعمو و عمو ای پدر به زدن

 نشایخانوادگ شغل از درآوردن سر یبهانه به یحت ای و نداشتند

 ردکم نیا حاال. نگذاشته آنجا به پا بود کرده دایپ راثیم حکم که

 مرد کی تا ماندیم ُتخس یهاپسربچه به هیشب شتریب هک هواسربه



 چه آنجا کرده رد را یسالگ یس مرز که یادرآمده گل و آب از

 کرد؟یم

 پدرش یصبحگاه ته و سر یب یهاصحبت از ساده قیتطب کی

 و تاس شیپ در یاتفاق چه بزند حدس تا بود یکاف هاآن حضور با

 تنها دست» که ردیبگ پژواک سرش یتو مدام پدرش یجمله

 !«نهیا صالح... بهتره ینباش

 کارخانه یآبدارچ حضور با شد همزمان ناصر حاتیتوض شروع

 اتاق وسط زیم یرو را ینیس و آورد یچا همه یبرا که

 .داد قرار

 هم داداش با البته... مدت نیا کردم فکر یلیخ من جان گرشا-

 کنمیم فکر .بود موافق ماتمیتصم با اونم که کردم مشورت ادیز

 نمیبیم که حاال. کنم بازنشست رو خودم بهتره داداش مثل منم

 خوامیم... هیراض یلیخ کارخونه یتو تو حضور از منصور

 یپا جا بذاره پا هم پسر نیا تا یبد بهنود ادی رو کار چاه و راه

 یهاوقت اون مثل... دیبچرخون هم با ییدوتا رو کارخونه و من

 .منصور و من

 ستد و بود چسبانده اتاق یاشهیش وارید به را شیپهلو که بهنود

 نگاه کارخانه باز یمحوطه به مغرورانه یحالت با و نهیس به

 به را پشتش و دیچرخ پا یرو پدرش حرف اتمام با کرد،یم

 و ستنش زیم پشت یتیریمد یصندل یرو گرشا. داد هیتک پنجره

 یدسته به آرنج از که گذاشت یدست مشت یرو را اشچانه

 .بود داده هیتک یصندل



 ستین شما یهاوقت اون هیشب یچیه که نجاستیا مشکل-

 من نه زمانه، اون یراحت به کارخونه یاداره نه! ناصرخان

 ...نه و دارم رو بابا اعصاب و حوصله و صبر

 یپسرعمو سمت به یکم یصندل تا داد نیزم به یفشار شیپا با

 :داد ادامه و بچرخد الشیخ یب

 شمارو همت و پشتکار اگر که... شماست هیشب یاذره بهنود نه-

 باباش موندینم منتظر سن سال دو یکی و یس از بعد االن داشت

 .کنه پا و دست کار براش

 که زد یواضح پوزخند و انداخت او به یاخصمانه نگاه بهنود

 :زد لب وار طعنه. نماند دور هم ناصر چشم از یحت

 َعلَم صفر از خودت رو التیتشک و دستک ،دفتر نیا که نه-

 !یکرد

 :داد لشیتحو جواب در او خود مشابه یپوزخند گرشا

 تونستم تا بودم بابات و بابام یپادو سال ده یول... نکردم نه-

 مرز از رو کارخونه نکهیا از بعد و رمیبگ دست کارو

 ینینشخونه به یراض خان منصور تازه دمیکش باال یورشکستگ

 .شد
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 با گرفتیدرم آنها نیب داشت که یجدال به توجهیب ناصر

 را بهنود دیام نیا به اصالا . دیپر حرفشان نیب یمصلحت یاخنده



 یاجبار یهمکار نیا دیشا که بود کرده آنجا یروانه خودش با

 حاضر کار نیا یبرا و شود دو آن نیب کدورت رفع یبرا یراه

 .بدهد اشهبرادرزاد به یازیامت هر بود

 جاک از دیبا یدونیم... گرشا گهید دستته کار خم و چم پس خب-

 همون از هم بهنود. شد کار بلد که رفت جلو و کرد شروع کارو

 ...ییپادو

 :شد بلند بهنود اعتراض یصدا

 !بابا-

 یلبخند گرشا به رو و کرد ساکت را او یرنگکم اخم با ناصر

 :زد

. ادیب دستش یچ همه تا کن شروع اشباه هایکارزهیر همون از-

. یکردیم ادگرفتنی کار یبرا یتالش چه تو نرفته ادمی هنوز

 سختمه منم ضمناا ... کردم فیتعر داداش یبرا ازت شهیهم

 مایب هم بعدش برنم، راهو همه نیا فرمون، پشت نمیبش هردفعه

 همه و مکاریب اوقات شتریب که هرچند. زیم پشت نمیبش باز نجایا

 .یکنیم سیر و راست خودت رو راکا

 دبهنو به کردنش پشت با که دیچرخ یصندل همراه یجور گرشا

 .گرفته دهیناد را او کامالا  داد نشان عمو با شدن رخ به رخ و

 هب هم یازین. یکنینم ضرر یکن اعتماد من به بابا مثل هم شما-

 هشیهم مثل هم کارها راپورت  . ستین عهدیول و نیجانش گذاشتن

 .رهیگیم قرار ارتونیاخت در واضح و روشن

 به ور فکر یکم از بعد و دیکش شیمویب یچانه به یدست ناصر

 :گفت پسرش



 کارگرا و کارمندا با بچرخ، کارخونه طیمح تو کم هی برو-

 !یچند چند نیبب... شو خوردم

 زا بعد و گرفت شهیش از را اشهیتک یناراض یحالت با بهنود

 هیثان به. رفت رونیب اتاق از گرشا به نشان و خط پر ینگاه

 بعد و شد بلند در پشت از اشخنده کیشل و پچپچ یصدا دهینکش

. دیرس گوش به شدیم دور داشت که شیهاقدم یصدا هم

 به توجهیب ناصر و نشست گرشا لب یرو یعصب یپوزخند

 اصل به ترراحت بار نیا او یتینارضا از پر یهاالعملعکس

 .پرداخت موضوع

 نانیاطم و اعتماد داشتن به اگر. عموجون ستین اعتماد بحث-

 رو داداش چون نجایا ذاشتمیم پامو دینبا هاسال نیا تمام که بود

 نیا تو یسهم من گفتیم یحت اگه و داشتم قبول چشمام مثل

 تو هم حاال. چشم گفتمیم بسته چشم هم ندارم گهید کارخونه

 روت شهیم منصور مثل و یشد کاربلد یحساب یداد نشون

 قدراون. پسره نیا دست کردن بند فقط من بحث. کرد حساب

 نشد نگران و کرد رو سفارشش جاچیه شهینم که هواست بهسر

 ول گهید خوامینم هم یطرف از. نبره آبرومو و نزنه یگند هی که

 شیزندگ به خوادیم هم مادرش. باشه دیمف خوامیم بچرخه،

 ابتث کار یپا یوقت تا یول بشه راه سربه بلکه دهب سروسامون

 باباش میبگ دختره یخانواده به هم هرچقدر نباشه، وسط

 هم حق که کننینم قبول مونهینم یخال بشیج و دارهکارخونه

 خبر خودش یفردا از... گهید زادهیآدم... هم بعدش... واال دارن

 ...دهنکر ییخدا تو یوقت هی و نباشم نجایا گهید منم اگه. که نداره

 :داد ادامه یفور منصور و کرد ظیغل یاخم گرشا



 چند یبخوا یریبگ آنفوالنزا... یبخور سرما دونمیم چه اصالا -

 خطا که باشه کارگرا نیا سر باال یک... یکن استراحت روز

 نیا. میداد پس رو امتحانمون بابات و من خودت قول به نرن؟

 .جون عمو تهرف مرگ دم تا بار هی کارخونه

 زیم یرو از را بود شده سرد باا یتقر که ییچا فنجان و شد خم

 هوقف هاصحبت نیب اتشیمحتو تمام دنینوش قدر به و برداشت

 یرو از را اشرهیخ نگاه ندارد قصد گرشا دید یوقت و انداخت؛

 تف یخال فنجان یتو را دهانش در قند یماندهیباق بردارد، او

 :گفت یجد یلیخ و کرد

 سهام آخرش و اول. یبد ادشی کارو ازیپ تا ریس ستین الزم-

 حساب به خوررهیج باا یتقر ما و داداشهخان نجایا یعمده دار

 ودبهن یرو فقط... هیکاف بمونه خودت دست کار اصل پس. میایم

 .کن حساب کیشر هی مثل

 یدرشت حرف نکند هوس تا گذاشت هم یرو پلک یالحظه گرشا

 :داد ادامه مالحظه یب هم ناصر. کند پرت شیعمو صورت در

 تشر و توپ با بهنودو من یول. دیندار هم از یخوش دل دونمیم-

 نارک گفتم اون به حاال... کنه کار دستت کنار ادیب کردم یراض

 گرم سرش و کنه کار دستت ریز بذار گمیم تو به یول دست،

 .رهیبگ دای رو کردن یزندگ و یریپذتیمسئول هم دیشا... بشه
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 یبرا را دهانش تا بود داده فشار هم یرو را شیهادندان قدرآن

 که ندنک باز بود اقتشیلیب یپسرعمو قیال که ییهاحرف گفتن

 کی مثل او با تا بود گرفته مجوز که نیهم. گرفت درد فکش

 هم تیآدم به یحت که یکس به نبود الزم و کند رفتار ردستیز

 از یااضافه حرف تا بود یکاف بدهد، پس بجوا نداشت قبولش

 .چدیبپ را اشنسخه راحت الیخ با و بشنود بهنود

. ادستیا اتاقش قد تمام یپنجره یجلو و شد بلند یصندل یرو از

 کرد دایپ را بهنود زود یلیخ. چرخاند چشم کارخانه یمحوطه در

 او اب دستش تکان با و بود ستادهیا کارگرها از یکی سر یباال که

 تردرست تا کرد کیبار یکم را شیهاچشم. کردیم صحبت

 دادن نشان خاطر به که بود یکارگر همان نیا. دهد صیتشخ

 او دبو گرفته میتصم کار، در اشیتیریمد یهیروح و باال مهارت

 ارک خودش میمستق نظر ریز تا بدهد انتقال یگرید بخش به را

 یغذاخور سالن از تنبرگش حال در هم لحظه آن احتماالا . کند

 ده ناهار میتا اتمام از انداخت، اشیمچ ساعت به ینگاه. بود

 قرار اگر کرد فکر لحظه همان و کرد یاخم. گذشتیم یاقهیدق

 دیبا روز همان باشد بهنود شدن ماندگار یبرا تیرضا دادن به

 جهت یب خودش به گرید تا کند مشخص شیبرا یفیوظا شرح

 هنوز که یحال در هم آن. ندهد را کارگرها به ینه امرو یاجازه

 .شناسدینم را جاچیه و کسچیه و دهینرس راه از

 :کرد زمزمه کردیم نگاه شیرو شیپ یصحنه به که طورهمان

. تسین کاره نیا دونمیم هرچند... امیب کنار باهاش کنمیم یسع-

 ریز از و یتنبل یرو ستین قرار باشه ادتی... ناصرخان یول



 و یمنش برام. امیجد کارم تو من. ببندما چشم رفتناش در رکا

 .کنهینم یفرق پسرعمو و کارگر

 کف و ستادیا سرپا تیرضا از یحاک یاچهره با ناصر

 .دیکوب هم به را شیهادست

 هم ونا که یایب کوتاه اصالا  دینبا اتفاقاا ... عموجون هیعال که نیا-

 همهبف دیبا. بره در کار ریز از نخواد و ستین خبرا نیا از بفهمه

 .هبیغر یجا بره که نیا به یوا هیشکل نیا خودمونه مال که نجایا

 .رفت در سمت به ناصر و داد سرش به یزیر تکان

 یروز چند هی. بدم پسره نیا لیتحو و کنم مرتب اتاقمو برم من-

 با یچیق و شیر گهید بعدش یول رمیم و امیم باهاش خودم

 .جان گرشا خودت

 یالمهک ای بخورد یتکان گرشا نکهیا بدون شد بسته و باز اتاق در

 که ماند یجوان پسر یرو نگاهش. بزند شیعمو جواب در حرف

 و دیکش شیموها به یدست کالفه کنارش، از بهنود رفتن با

 ماساژ یخستگ با را شیهاچشم تا برداشت چشم از را نکشیع

 کارخانه یاصل سالن سمت به محکم ییهاقدم با هم بعد و بدهد

 .رفت

*** 

 هب نکهیا یبرا ناصر عمو و بهنود با زدن کله سرو یکل از بعد

 دینبا گرشا با یهماهنگ بدون را یکار چیه بفهماند شیپسرعمو

 یهمه مورد در تا شد کارخانه سالن یراه همراهش بدهد، انجام

 ییبال منتظر همه نکهیا. بدهد حیتوض مفصل شیبرا هابخش

 خود یخود به دیایب سرش به بود قرار زود ای رید که بودند



 هم نیجانش شیبرا داشتند که موضوع نیا حاال و دادیم آزارش

 یحرف فعالا  اما. بود خارج تحملش از گرید کردندیم پا و دست

 هم خودش. بدهد نشان را مخالفتش که بزند توانستینم

 یجور را شانخود همه اما ندیگوینم راهیب کدامچیه دانستیم

 نگاه هاآن به ماجرا رونیب از یکس اگر که زدندیم راه آن به

 منتظر و منفعل ،یجماعت که کردینم هم را فکرش انداختیم

 نوزه ریتفاس نیا تمام با. برسد فرا موعود یلحظه تا اندنشسته

 یهیروح با اعصاب یرو پسر نیهم که بود نرفته ادشی هم

 .بود آورده او سر ییبال چه ش،یپ هاسال فعالششیب

. زد صورتش یتو باال حرارت کارخانه، یاصل سالن به ورود با

. دوخت چشم اطراف به و کرد باز را راهنشیپ ییباال یدکمه

 و کرده خم سر خوردیم او به چشمشان که کارگرها از هرکدام

. افتادیم بهنود به کنجکاوشان نگاه هم بعد و کردندیم سالم

 و کار مورد در تیجد با ها،واکنش نیا به توجهیب گرشا

 یلیخ نکهیا با دادیم حیتوض بهنود یبرا بخش هر محصول

 هک را گنگش اما اخم پر نگاه. اوردیدرب سر یزیچ نبود مطمئن

 و نیزم یبرا دل در و دادیم رونیب یحرص پر نفس دیدیم

 که یتیجد با بهنود که یآخر بار. دیکشیم نشان و خط زمان

 گرشا دیپرس او از ربطیب یسوال آمدینم اشافهیق به اصالا 

 :دیغر یرلبیز

 نیا وت دینبا من احتماالا  فتهیب تو دست نجایا تیریمد که یروز-

 .باشم ایدن
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 سمت به را راهش بدهد، او سوال به یجواب نکهیا بدون هم بعد و

 ارتحر هم لحظه نیهم. رفت رونیب و دیکش سالن یخروج

 القا وجودش به سالن یگرما که بود یزیچ از شتریب مغزش

 شیپسرعمو با را اصطکاک نیکمتر کردیم یسع دیبا. کردیم

 یخانوادگ یها یدورهم و هایمهمان در یحت که یکس. کند دایپ

 به مجبور مبادا که شدیم چشم در چشم او با کمتر هم

 حدود یزیچ تا بودند کرده وادارش حاال و شود یپرساحوال

 قرار اگر. بزند کله و سر او با را هرروزش از ساعت هشت

 که فتدیب یبهنود نیا دست او از بعد دستگاه و دم نیا باشد

 اچر اصالا . بخواند را اشفاتحه حاال نیهم از است بهتر ند،یبیم

 فتدیب هم یاتفاق هر پس نباشد خودش یوقت. باشد مهم شیبرا دیبا

 نجوشه، من یبرا که یگید:»کرد فکر دشخو با. ندارد یتیاهم

 !«بجوشه توش سگ سر خوامیم

*** 
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 .شدم ساده یشیآرا مشغول نهیآ یجلو و دمیپوش را فرمم لباس

 با و شد وارد اخمو و یعصب یاافهیق با هیعط لحظه همان

 درون از لبخند با. انداخت رگال یرو را لباسش کاور حرص

 . انداختم باال شیبرا ییابرو و کرده نگاهش نهیآ

 خوش دهینرس راه از قدرنیا که شده یچ باز... سالم کیعل-

 ؟یاخالق



 از پر شیهاچشم یآن به و کرد نگاهم اخم پر صورت همان با

 به کامالا  و بکشم کار از دست شدم مجبور که یجور. شد اشک

 سوال نکهیا از قبل اما کردم نگاهش متعجب. برگردم سمتش

 . کرد باز را دلش یسفره خودش بپرسم یگرید

 که زنمیم کله و سر نفهم زبون یقادر نیا با دارم روزه دو-

 دم وت یعنی. نکرد که نکرد یول کنه من نیگریجا رو یکی امشب

. کنه رپ منو یجا ستین یکی یبزرگ نیا به یفاتیتشر دستگاه و

 که ماها به رهیگیم یمرخص بخواد که موقع هر یهرک

 ...رسهیم

 پیز انگار. افتاد لباس کاور پیز جان به حرص با و رگشتب

 یحرص از. شدینم باز و کرده ریگ که بود افتاده لج سر او با هم

 را خودم یجلو موقع به اما گرفت امخنده ارادهیب خوردیم که

 منشأش دانستمینم هنوز که یآتش به زمیه جهت یب تا گرفتم

 . زمینر کجاست

 ؟یایب یخواستینم یچ یبرا حاال-

 اشتبرد نداشت بازشدن قصد که یپیز با رفتن کلنجار از دست

 . نشست نیزم یرو جاهمان و دیچرخ یبلند «اَه» از بعد و

 اونجا منم خواستیم دلم. بود امبرادرزاده برون بله سرم ریخ-

. نگرفتم یمرخص چرا که زدن غر یکل هم داداشم و مامان. باشم

 .دکر قهر باهام هم خودش

 اکخ میمانتو نکهیا یبرا نیزم یرو نشستن از قبل و رفتم جلو

 چهارزانو شیروروبه. کردم جمع باال به را آن ردینگ ُپرز و

 : دمیپرس تعجب با و نشستم نیزم یرو



 کنه؟یم ازدواج داره که سالشه چند مگه ات؟برادرزاده-

 جواب دهیورچ لب و کرد پاک را اشکش اشاره انگشت کنار با

 : داد

 و بزرگتره من از سال سه و ستیب برادرم. میهم سن هم باا یتقر-

 لسا هی تو امبرادرزاده با که امناخواسته یهایتغار ته نیا از منم

 .میاومد ایدن به

 : دینال باز و دیخند تلخ یاشک یهاچشم همان با

 دوست اونم. بودم خواهر براش باشم عمه نکهیا از شتریب من-

 . ..نفهم زبون یقادر یول باشم ششیپ برونش لهب یتو داشت

 از تا سه دو. نداره یگناه هم یقادر... یعط نکن قضاوت زود-

 بنده اون. بودن گرفته یمرخص رو امشب زودتر یلیخ ها بچه

 یجا هی نجا،یا جز به چون گردو، پوست تو موند دستش هم خدا

 دفعه نیا حاال. کردیم جمع دیبا اونم و داشت مراسم هم گهید

 . نشد بتینص یمرخص هیسهم که بود تو شانس

 واسه. نبودم نجایا االن که داشتم شانس اگه من گهید آره-

 قدرنیا هم دستم کف بذاره خوادیم شب آخر که یچندرغاز

 تو همه که یحال در و بمونم دیبا االنم. خوردمینم حرص

 آدم جور هزار و مهمان و زبانیم نجایا خوشن داداشم یخونه

 . کنن ینه و امر من به گهید

 : دمیپرس و انداخته ساعتم به ینگاه

 چنده؟ ساعت مراسمتون حاال-



 را کاور پیز توانست یتالش چیه بدون بار نیا و شد بلند جا از

 : کند باز

 .باشم اونجا ستین قرار که من. کنهیم یفرق چه گهید-

 مرتب را میتومان نییپا که طورهمان و شدم بلند جا از هم من

 : گفتم تکاندمیم را شلوارم خاک و کردمیم

 .پرسمیم دارم که کنهیم یفرق هی البد-

 : زد لب فیتکل رفع سر از و یدلخور با

 .هشته ساعت-

 با و رفتم جلو. داشت وقت یساعت سه و بود پنج ساعت تازه

 . وردایب رونیب را آن ندادم اجازه لباسش کاور یرو دستم گذاشتن

 راسمم تا دو نیا. بود فیبالتکل یلیخ امروز یقادر ،یعط نیبب-

 از یمهمون یکی اون زبانیم. شدن همزمان هم با یاتفاق یلیخ

 «نه» و دادیم پول یوعده فقط که بود یشهر باال یپولدارا نیا

 خودمون مثل هم یقادر. رفتینم َکتش تو هم «تونمینم» و

 قبول شد مجبور پس. گهید تره اضافه قرون دو درآوردن دنبال

 داشت کم نفر هی طرف اون مشیت نکهیا خاطر به یحت. کنه

 . نباشه یناراض طرف وقت هی که رفت شد پا خودش

 : کرد غرغر و رفت یاغرهچشم یدلخور با

 شترشیب دوزار از ومدهین دلش خانوم اون چون چه؟ من به-

 بسوزه؟ راشب دلمم دیبا االن کار، سر آورده زور به منو بگذره

 .اصالا  درک به بره



 به راجع نبود انصاف. شد هم در میابروها اراده یب و کردم یُنچ

 هب فقط بود، نگذاشته کم وقت چیه کداممان چیه یبرا که یزن

 طورنیا نداده شدن آف یاجازه او به امشب کی نکهیا خاطر

 ریز از کامالا  را لباس کاور بار نیا و دمیکش یآه. بزند حرف

 . دمیکش کنار ستشد

 . نزن رو خدا بنده اون یپنبه قدرنیا برو پاشو-

 . هاخوشه دلت برم کجا ارید کن ولم-

 . دادم دستش به کرده تا را آن و دمیکش باال را کاور پیز

 اب منم. منه با سالن نیا و امشب تیمسئول. گهید برو گمیم دارم-

 تحقوق که یدنبو نگه یقادر به یکس که کنمیم صحبت هابچه

 .جاش سر بمونه هم
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 ودتخ یجنابعال اگه منه سر تو یچ بفهمه ستین قرار یکس چیه-

 رمید برو. نکن تلف وقت قدرمنیا ،یعط برو. یند لو رو یزیچ

 زایم هنوز من و رسهیم سر زبانیم االن نشدم آماده هنوز شده

 . نکردم چک رو

 . کرد نگاهم بهت اب یالحظه و چرخاند من سمت به را شیرو

  ؟یگیم یجد-

 مونیپش نکن یکار هی موارد؟ جور نیا تو دارم یشوخ من مگه-

 .بشما



 هک یحال در و دیبوس محکم را میهاگونه. کرد بغلم و دیپر درجا

 هزد ذوق نبود یخبر شیهاچشم یتو قبل قهیدق چند غم از گرید

 : گفت

 یلیخ یلیخ... کنمیم جبران برات خدا به. ارید ینیبب ریخ یاله-

 .کنمیم جبران زود

 ُهلش آرام یورود در سمت به و زدم یلبخند یشینما یاخم با

 . دادم

 طرف از. خوامینم هم جبران. یکرد امخسته. بشر گهید برو-

 .بگو کیتبر اتبرادرزاده به منم

 سالن از زود یلیخ و داد تکان میبرا هوا در یدست یخوشحال با

 چه من دندیفهمیم اگر هیبق و بود هیعط با حق تهالب. رفت رونیب

 دیاب هاآن چرا که فکر طرز نیا با. کندندیم را پوستم کردم کار

 را دستمزدش امدهین که او وقت آن و کنند کار هم هیعط یجا به

 هگرفت که یاعجوالنه میتصم نیا یبرا فرصت سر. ردیبگ هم

 شبام که دانستمیم را نیا فقط. کردمیم درست یفکر دیبا بودم

 راه یبساط کی اشیدلخور با قطعاا  ماندیم هیعط اگر

 جواب در ای و شدیم شیدعوا گرید یخدمه با ای انداخت،یم

. کرد جمعش شدینم جورهچیه که زدیم یحرف یمهمان ای زبانیم

 که بود صالح پس شناختمیم را هیعط یجوش و تند یهیروح

 .بدهد دستمان کار نجایا تا باشد خوش خانواده شیپ را امشب

 از پر سالن هم آن از بعد و دندیرس سر هم خدمه یباق زود یلیخ

 باغ سبز یمحوطه از را همه شب آن یباران یهوا. شد مهمان

 و گرم هم را هوا ت،یجمع پر یفضا و بود کشانده سالن داخل به

 زیر دستورات از یالحظه که هم مراسم زبانیم. بود کرده داردم



 تیولمسئ که نبود بار نیاول نکهیا با. دیکشینم دست درشتش و

. آوردمیم کم داشتم واقعاا  شب آن اما بود، امعهده به سالن کل

 و پاش و ختیر از پر یعروس مراسم کی فاتیتشر و ییرایپذ

 کی سالن داخل یهاآدم تمام که کردمیم تیریمد را مختلط البته

 اجازه خودشان به و دندیدیم زبانیم را خودشان ییجورها

 زن باز که یزمان درست. کنند ینه و امر خدمه به دادندیم

 که داد دستور و شد دایپ اشسروکله بود داماد مادر که زبانیم

 را خودم یجلو یلیخ شود، پر زهایم یرو ینیریش یهاظرف

 به عوض در ،«بلدم رو خودم کار من» نزنم داد سرش تا گرفتم

 به که لباسش یسرشانه یرو آرام را دستم زدم، یلبخند شیرو

 به خودم با را او و دمیکش آمدیم نظر به یمتیق هم یلیخ نظر

 . کردم یراه سالن سمت

 پسرتون یعروس از و دیمونینم مهموناتون شیپ چرا... زمیعز-

 نیا که فهیح... شهیم تکرار بار هی فقط امشب د؟یبرینم لذت

 متوجه ازش یزیچ و دیبگذرون ردنخو حرص با رو قشنگ شب

 هب حواسم من. دیکن اعتماد ما کادر یتجربه به دیتونیم. دینش

 یراض زیچ همه از مراسم آخر دمیم قول و هست زیچ همه

 .دیباش
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 یراحت نفس چارهیب زن که کرد را خودش کار نرمم زبان انگار

 . بود مردد من به هم هنوز نگاهش یول دیکش



 یستیرودروا عروسم یخانواده با من باشه؟ راحت المیخ یعنی-

 . ادین شیپ یکسر و کم وقت هی توروخدا. دارما

 .ادینم شیپ یمشکل دیباش مطمئن. خانوم راحت التونیخ-

 قبول ینشانه به را سرش داشت که یدیترد همان با زن

 توانستم هم من. گرفت فاصله ازم باالخره و داد تکان میهاحرف

 یغشلو نیا به یمراسم وجود با هیعط نبودن. بکشم یتراح نفس

 قطعاا  تر اضافه نفر کی حضور. شدیم دردسرساز واقعاا  داشت

 .نداده تیرضا هیعط امدنین به یقادر که بوده کارساز قدرنیهم

 نیبهتر به را موجود تیوضع تا چرخاندم سر و گرفتم ینفس

 بیج از را کوچکم میسیب. کنم تیریمد توانستمیم که یشکل

 یتو که ییهابچه از یکی از و دمیکش رونیب فرمم لباس

 یهاظرف کردن شارژ بیترت ترعیسر تا خواستم بود آشپزخانه

 پخش مسئول که هم ماهان و دیمج از. بدهد را وهیم و ینیریش

 سالن کل در را چرخشان گرید دور کی تا خواستم بودند وهیآبم

 . بچرخانند

 زبانیم زن همان بود، شده یخال سالن باا یتقر یوقت مراسم آخر

 : گفتم دنشانیرس محض به. آمدند جلو پسرش همراه

 وهیم و غذاها یهمه یموندهیباق گفتم دیبمون منتظر لحظه چند هی-

 هی یتراس... ا م... بدن لتونیتحو و کنن یبند بسته رو ینیریش و

 ... که مونده نخورده دست هم کیک از طبقه

 : گفت مادرش به رو و کرد یشکرت جوان مرد

 یجلو ارنیب رو ناشونیماش بگم ها بچه از دوتا به برم من پس-

 .در



 گرفت فاصله ما از داماد یآقا یوقت و داد تکان یسر مادرش

 . زد گذرا یلبخند زن

. ودب العادهفوق ییرایپذ یگفت که طورهمون. نکنه درد دستتون-

 .دیدیخر آبرومو که ممنونم

 . دادم تکان کوتاه را سرم و زدم یلبخند

 .خانوم نهیهم ما یفهیوظ-

 درونش که طورهمان و کرد باز را اشیکتاب و کوچک فیک زن

 : گفت عجله با گشتیم یزیچ دنبال

 که یزحمت از تشکر بابت نمیا. دیبردار هم خودتون غذاها از-

 .دنیکش همکاراتون و خودتون

 من. داد لمیتحو را تانخورده و نو یتومان هزارده اسکناس چند

 یپوزخند کردم یسع یلیخ گرفتمیم را هاآن که یحال در هم

 هم ما یهابچه و بودند کرده یادیز خرج هاآن که البته. نزنم

 شکر یجا حداقل باز اما گرفتندیم گرید یکس از را حقوقشان

 از یکوچک یگوشه تا بودند زن نیا مثل هم یکسان که داشت

 یرو هم لحظه کی مراسم طول تمام در که دمهخ زحمات

 زیآم تشکر یلبخند. کنند جبران طورنیا را نشستندینم یصندل

 به ار پشتش «ببره رو غذاها ادیم االن پسرم» گفتن با زن و زدم

 و رفتم خدمه رختکن طرف به. رفت رختکن سمت به و کرد من

 در یوجل همان یصندل یرو که دیمج به را هااسکناس یدسته

 . دادم بود نشسته

 بده ظرف هی یکی هابچه به نیکرد یبندبسته که ییغذاها از-

 . کن میتقس خودتون نیب نمیا خونه، ببرن



 ار؟ید یچ خودت پس-

 . انداخت باال ابرو عیسر که کردم نگاهش چپ چپ

 .حله... نبود ادمی... آهان-

 عوض را فرمم لباس عیسر و رفتم بانوان رختکن سمت به

 کیزدن سیسرو یتاکس از تا خواستم ینگهبان از میسیب با. کردم

 را لمیوسا تمام هم خودم و کند درخواست میبرا نیماش کی باغ

 رونیب تاالر از خودم از جلوتر را هابچه یهمه. کردم جمع

 باغ دخو انینظافتچ و نبود ما با گرید نظافت یفهیوظ. فرستادم

 نم با باا یتقر که ها بچه از نفر سه دو. دادندیم انجام را کار نیا

 یراه و کردم بودم گرفته که ینیماش سوار را بودند ریمس هم

 در یتو دیکل که بود شب مهین کی به کینزد ساعت. میشد

 .  شدم کور و سوت ساختمان وارد و انداختم

 ودب نیا بر تالشم تمام و بودم دوم یطبقه پاگرد از عبور حال در

 ازب با اما. کنم عبور طبقات از صدا و سر نیمترک جادیا با که

 از و دمیپر جا در اریاختیب واحدها، از یکی در یناگهان شدن

 یهتنمین و سر آمدن رونیب با. گذاشتم قلبم یرو را دستم ترس

. نشست صورتم یرو یاخم ناخودآگاه واحدش از یزاهد یآقا

 او سمت از که ینگاه کرد، من به ینییپا تا باال نگاه یزاهد

 و دیکش پشتش کم یموها به یدست. بود شده یعاد میبرا باا یتقر

 هدیپوش راهنشیرپیز یرو بازدکمه طورهمان که یراهنیپ یقهی

 : کرد صاف زدهشتاب را بود

 .بترسونمتون خواستمینم مهرآرا خانم دیببخش-
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 : دادم جواب یجد و خشک و برداشتم عقب به یقدم

 باز جلوتون هوا یب یاخونه هی در شب نصفه کی ساعت اگر-

 .نیترسیم احتماالا  بشه

 «دینک صبر لحظه هی» گفتن با گفتم، چه من دینشن اصالا  انگار

 دست در یکاغذ با بعد هیثان چند و دیکش خانه داخل را تنش

 . شد شیدایپ دوباره

. میاریب نقاش پلهراه یوارهاید واسه میگرفت میتصم هاهیهمسا با-

 حضور هایریگ میتصم تو وقت چیه که اریشهر آقا و شما

 پرداخت یتو بعداا  که بدم نشونتون فاکتورو شیپ گفتم... دیندار

 ... سهمتون

 زودتر ساعت چهار سه برادرم کنم فکر... یزاهد یآقا دیببخش-

 ات نیذاشتیم ونیدرم خودش با نبود بهتر... خونه دهیرس من از

 رراهس که دیبمون داریب شب وقت نیا تا و دیبکش زحمت نیبخوا

 .دیش سبز من

 یاارادهیب شکل به من یابروها و داد قورت را دهانش آب

 بش وقت نیا مرد، نیا دیفهمیم اریشهر اگر. خورد گره شتریب

 یهانهیهز از خودش الیخ به که گرفته را من راه یجلو

 به یزاهد اما. کردیم حالل را خونش احتماالا  دیبگو ساختمان

 : داد جواب جانب به حق و اوردین خودش یرو



 دنینشن به رو خودشون ای دنینشن با یول زدم صداشون من واال-

 و ادینم نقاش نشه جمع هاهیهمسا همه سهم تا حال هر به... زدن

 .دیموند شما فقط یرحمت یآقا جز به

 دستش از هوایب را کاغذ. آوردم رونیب بمیج از را امیگوش

 دستش به دوباره آن از یعکس انداختن از بعد و دمیکش

 هب هیشب که نافذش یهاچشم در رهیخ و زدم یپوزخند. برگرداندم

 : گفتم محکم کردندیم عمل کسیا اشعه

 نیا که شیپ ماه. یزاهد جناب داره یاصول ساختمون تیریمد-

. دیکن قیتحق موردش در کم هی بود بهتر دیکرد تقبل رو تیمسئول

 برادرم با بود یمشکل و مسئله هر هم بعد به نیا از هبهتر

 .دینکن زابراه شب وقت نیا تا رو خودتون و دیبذار ونیدرم

 لحن با و نشست لبش یرو یابدقواره و وقت یب لبخند

 : داد جواب یوارزمزمه

 حال هر به. خانم اومد کنار شهیم ترراحت شما با اصوالا -

 ...صداتون و نگاه لطافت

 یبازدم دادن رونیب با و شد گرد تعجب شدت از میهامچش

 هاپله سمت به سرعت به که طورهمان صدا پر و یعصب

 : دمیغر رفتمیم

 .محترم یآقا ریبخ شب-

 که من به دهد نشان جنتلمن را خودش کردیم یسع قدر هرچه

 از هم نیا. کردیم چکه رفتارش و کلمات از وقاحت دیرسیم

 شکل به میپاها تیعصبان شدت از. ودب من قشنگ شانس

 یکس نبود مهم میبرا گرید و شدیم دهیکوب نیزم یرو یاارادهیب



 سرم پشت محکم و باز را واحدمان در. نشود داریب ساختمان در

 مه یرو یمانیپش با را میهاپلک شدنش بسته یصدا از. بستم

 اششده پهن رختخواب و اریشهر به حواسم تازه چون دادم فشار

 چون بود رید شدن مانیپش یبرا اما. شد جمع سالم وسط در

 : شد زیخمین شیجا سر آلودخواب یحالت با اریشهر

 ار؟ید ییتو-

 داشتمیبرم جلو به قدم که طورهمان و دادم قورت را دهانم آب

 : کردم زمزمه

 .دیببخش. کردم دارتیب... رمیبم یاله-

 ییهاچشم با ابان،یخ چراغ نور از یناش روشن و کیتار در

 : کرد نگاهم قیدق اما شده کیبار و بازمهین

 ؟یهست یعصبان چرا ؟یخوب-

 . چسباندم امگونه به را دستم

 .خوبم... بابا نه من؟-

 یلبخند یوقت و ماند رهیخ صورتم یتو گرید یهیثان چند

 را سرش محو یاخم با زدم، الشیخ کردنراحت یبرا مضحک

 : دیپرس یجد اما بست را شیهاچشم. گذاشت بالش یرو دوباره

  ؟یبرگشت یچ با-

 .گهید آژانس با-

 : شدیم غرق خواب در داشت کمکم شیصدا

 .شده مزاحمت یکس کردم فکر... خوبه... هوم-



 کرد زمزمه یداریب و خواب نیب یحالت در را «شده مزاحمت»

 نیا قاا یدق مشکلم دیفهمیم اگر. دمینشن را شیصدا گرید و

 شد؟یم چه است یزاهد یشب مهین گاهیب و گاه یهامزاحمت

 سرم از را شالم اتاق راه در و دمیکش صورتم به یدست کالفه

 خواستینم دلم هم من و افتادینم یخوب اتفاق مسلماا . برداشتم

 مه به گرید یکس یدهینسنج حرکت با نفر دو ما یزندگ آرامش

 . بخورد

*** 
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 که هرچند. میدادیم استراحت خودمان به میتوانستیم تا هاجمعه

 اما بود من یکار یروزها نیترشلوغ ها،جمعه و هاشنبهپنج

 همان از کردمیم یسع هم من بود خانه جمعه اریشهر چون

 دیق. ببرم را استفاده تینها هستم خانه در کنارش که یااندازه

 یاندازه هب. میبود زده جمعه روز در را یصبحگاه یهاورزش

 میتوانستیم تا هفته، طول یهایخستگ و هایخوابیب تمام

 پارک به را یساعت کی ناهار از بعد عوض در و میدیخوابیم

 . میزدیم قدم هم کنار و رفته

. دیچرخیم هزارجا فکرم اما بودم گاممانهم یهاقدم به رهیخ

 رونیب خودم یهوا و حال از خورد زنگ که اریشهر یگوش

 شیهاچشم یتو چلچراغ دنید با. افتاد صورتش به نگاهم. دمآم

 زد میبرا یشخندین. است خط پشت یکسچه بفهمم توانستمیم هم

 نییپا را سرم. گذاشت گوشش کنار را یگوش من لبخند با و

 کردم وانمود مانیپاها یجلو ریمس به دوباره نگاه با و انداختم



 آرام کردیم یسع هنکیا با و ستین او یمکالمه به حواسم

 . دمیشنیم واضح کامالا  را شیصدا اما کند صحبت

  ؟یخوب...زمیعز سالم-

- ... 

 صدات. رسونهیم سالم خوبه، هم ارید... خداروشکر خوبم منم-

 . خداروشکر هاشده بهتر

- ... 

 و گرفته تو یصدا... خانوم خوشگل کنهینم یفرق که من یبرا-

 طفق. مییشنوا حساس یهاقسمت یرو نهیشیم صاف اشنگرفته

 .شدم خوشحال یبهتر نکهیا از

 یمک تا کردم کج سمت آن به را رمیمس یدنیآشام آب ریش دنید با

 شدینم معذب من بودن از هرچند. بگذارم خودش حال به را او

 ترراحت یطورنیا خودم اما گفتیم داشت دوست هرچه و

 . بودم

 چند دست کف با زدم، صورتم و سر به آب یکم و شدم خم

. کردم دنبالش نگاهم با. بستم را ریش و خوردم آب هم جرعه

 داده هیتک یدرخت به و ستادهیا بودم شده جدا ازش که ییجاهمان

 خنده هم یگاه و لبخند با بود من با نگاهش که طورهمان و بود

 سمتش به نهیطمأن با و آرام ییهاقدم با. زدیم حرف تلفن با

 با و گرفت درخت از را اشهیتک دمیرس که کشیدنز. رفتم

 : گفت آرام یاخنده

 .بخواه جون شما-



 : زد لب من به رو صدایب هم بعد

 !!بده که هیک-

 : کردم زمزمه یشینما یاخم با و خوردم را امخنده

 .بدجنس-

 : گفت باز و زد یچشمک

 یکنیم نائل اری دارید به منو گهید عصر امروز پس-

 .کرخداروش

 : گفت یشخندین با بارنیا و دیخند هم باز

 دنتید واسه االن نیهم از. بانو شمام مخلص دربست من-

 یدونینم تو وقتیب یآنفوالنزا نیا اصالا . کنمیم یشمارلحظه

 جوراب سوراخ قد شده برات دلم... که آورده من روز به چه

 .مورچه

 هم یدرمان و بود وانهید رسماا . کردم رها آرام را امخنده بارنیا

 کردیم ادا طنز یلحن با را هاحرف نیا تمام که هرچند. نداشت

 مرد نیا و است خبر چه دلش ته دانستمیم خوب یکی من اما

 اوردیب دست به را زن کی دل تواندیم خوب چقدر یاحساسات

 و زیر یهایشوخ یبرا خط طرف آن او، دل که یطور

 زیر یهارفتنصدقه قربان یلک با را تماس. بلرزد درشتش

 که ار یگوش. میافتاد راه هم کنار باز و کرد قطع باالخره یزکیر

 گفت دل ته از و بلند «شیآخ» کی گذاشت شلوارش بیج یتو

 شده دلخور مثالا  که یحالت با و کرد اخم. انداخت خنده به مرا که

 : کرد غرغر



. که آورده من روز به چه یدونینم بابا. نخند من، خواهر نخند-

 کم. دوونهیم سر منو یه یسرماخوردگ یبهانه به روزه ده

 . شونخونه در نمیبش برم بست بود مونده

  کنه؟ ضیمر هم تورو نخواسته بده مگه خب-

 ما یفاصله واال کنه؟ ضیمر منو که میکنیم کاریچ مگه-

 بخواد هم خودش روسهیو. شترهیب هم یقانون یفاصله از شهیهم

 .رسهینم من به دستش فاصله نیا از

 . دمیکوب اششانه به آرام را امشانه و دمیخند

 که رو. کن کم مردم دختر با هم توفاصله برو توروخدا نه-

 !ستین

 یول آمده دردش مثالا  که داد ماساژ را اششانه یشینما یحالت با

 : زد غر باز هم بعد. گرفت درد شتریب من یشانه واقع در

 . ها بشه زنم قراره سرم ریخ بابا-

 کن مراعات. مردمه دختر هم موقع اون تا... نشده که حاال-

 .برادر

 . انداخت کمرم دور را دستش و زد یشخندین

 .بخواه جون شما... خواهر چشم-

 : دادم جواب خودش لحن با

 !بده که هیک-

 یجمعه یها یرودهایپ انیپا رسم به. میدیخند همزمان دو هر

 کی مهمان مرا ابانیخ سر کوچک یفروشوهیآبم در رهفتهه

 من ات میبرگشت خانه به سرعت به هم بعد. کرد یطالب آب وانیل



 اری با قرارش به هم او و شوم آماده کارم سر به رفتن یبرا

 . برسد

*** 
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 گاریس شمار بود شده باز کارخانه به بهنود یپا یوقت از

 اب مدام که نداشت را اعصابش. بود هشد شتریب هم شیهادنیکش

 که کردیم مجاب را خود داشت وجود نیا با برود، کلنجار او

 وا گرید بار کی و ببرد نیب از را اشیذهن یهافرضشیپ تمام

 هکرد یخاص رییتغ سال پانزده نیا در دیشا. بشناسد نو از را

 رخ بهنود با یتوجه قابل یلفظ یریدرگ که هرجا فقط. باشد

 مسلماا . کند آرام را خودش تا کردیم دود گاریس ینخ باز داد،یم

 اشاره موضوع نیا به رمحمدیام با اشیبعد مالقات در اگر

 حاضر حال در اما. کردیم زیتجو انوریس شیبرا هم او کردیم

 .نداشت سراغ یبهتر ینهیگز

 به شتریب اتاقش در پشت از روزها نیا که ییهاپچپچ یصدا

 یاخم. انداخت خط اشیعصب ستمیس یرو دیرسیم گوش

. شد بلند جا از عیسر و کرد خوش جا شیابروها نیب ارادهیب

 شیپ سال پانزده ده، یهایبازبچه همان به خواستیم اگر بهنود

 «انیک» بفهمد بود یکاف و نبود شیجا نجایا قطعاا  بدهد ادامه

 نجاآ در را جفتشان حضور یفاتحه تا کرده دایپ بهنود به یربط

 .بخواند



 بود هنشست زیم پشت که انیک. کرد باز را اتاق در مقدمهیب یلیخ

 از گرشا نگاه. دیکش یآرام «نیه» و خورد جا واضح دنشید از

 تهگرف تعلق بهنود به حاال که عموناصر اتاق بازمهین در سمت او

 دخترک داد انیک به را نگاهش دوباره یوقت. شد دهیکش بود

. ردک پنهان توریمان پشت را خود و انداخت نییپا را سرش عیسر

 دو با دببن را در نکهیا بدون و زد را اتاقش به برگشتن دیق گرشا

 را نشیج کت داشت بهنود. شد ییروروبه اتاق وارد بلند قدم

 و نیج شلوار به گرشا نگاه. کردیم زانیآو یجالباس یرو

 یابانیخ یطراح کی از یبزرگ طرح که او یمشک شرتیت

 بهنود چشم در چشم یجد یلیخ و افتاد بود بسته نقش آن یرو

 .کردیم نگاهش منتظر که شد

 یتو حضورت یبرا بدم تذکر نباشه الزم گهید کنم فکر-

 .یکن عوض رو پوششت سبک دیبا کارخونه

 به ینگاه و کرد باز هم از را شیهادست ییپررو با بهنود

 .انداخت خودش یپاسرتا

 !گهید اسُپرته مگه؟ چشه ششمپو سبک-

 .ستین کار یرسم طیمح مناسب-

 !؟ یهست ارشادم گشت میت عضو ، کارخونه تیریمد بر عالوه-

 ینینشعقب کی با گرشا سمت از یپاسخ هر از قبل بالفاصله و

 :کرد اضافه کوتاه

 .اومدم دوستام شیپ از... شد ییهوی امروز-



 سمتش به کوتاه یقدم عوض در. ندهد یجواب داد حیترج

 زا شد، کم یکاف قدر به شانیهانگاه یفاصله یوقت و برداشت

 :زد حرف اتاق آن به گذاشتن پا یبرا هدفش

 زتا ییکارا چه تیبچگ تو کنم فراموش کنمیم یسع دارم یلیخ-

 رو مچت ط،یمح نیا تو و نجایا ینخوا دوارمیام. زدیم سر

 .رمیبگ کارا همون انجام موقع

 .کرد نگاهش گنگ بهنود

 ه؟یچ منظورت-

 راگ شیپسرعمو. رفت باال یکم پوزخند ینشانه به لبش کنج

 گرد یهقی یلبه. بود شتریب تشیموفق درصد دیشا شدیم گریباز

 .کرد صاف را آن یکم و گرفت را شرتشیت

 نیدورب اون ضمن در... یریبگ منظورمو خودت دمیم حیترج-

 تا دو یهاقسمت تمام یتو ،یدید کارخونه سالن یتو که ییها

 .فعاله ساختمون

 ییجا به شستش انگشت یاشاره با برگرداند، سر نکهیا بدون

. داد نشانش را اتاق کنج کوچک نیدورب سرش یباال و پشت

 عیسر را اشتنه و انداخت سمت آن به یسرسر ینگاه بهنود

 و رفت بود او به متعلق حاال که پدرش زیم پشت. دیکش عقب

 به را دوستش دو هر کف ند،یبنش یصندل یرو نکهیا بدون

 .داد جلو یکم را اشتنه و چسباند زیم یهالبه

 دمینم اجازه بهت یاگهید یهرجا چه نجایا چه. گرشا کن گوش-

 که یحد در فقط هم نجایا. یکن ینه و امر برام کوپنت از شتریب



 یدگنز. شتریب نه دمیم گوش حرفات به رمیبگ ادی کارو بتونم

 .داره ربط خودم به هم میشخص

 گذاشت در یرهیدستگ یرو را دستش و برداشت عقب به یقدم

 :گفت طعنه با شود خارج نکهیا از قبل اما

 ریسا یشخص یزندگ با خودت یشخص یزندگ باش مراقب-

 که یموضوع هر در من ضمن در. نکنه دایپ یتداخل نجایا یآدما

 گهید که تو... کنمیم یهن و امر همه به نجایا باشه الزم

 .داده بابات هم مجوزش و ییپسرعمو

 یعصب یاخنده با بهنود که بود نداده نییپا را رهیدستگ هنوز

 :دیغر

 نه؟... یسیرئ که شده باورت یلیخ-

 :داد جواب محکم تشیموقع و چهره در یرییتغ بدون

 .دهیم نشون نویا شواهد همه حاضر حال در-

 رد داشتن نگه با و آمد رونیب زیم پشت از عیسر یلیخ بهنود

 و تداش نگه بستهمهین را در. شد اتاق از گرشا رفتن رونیب مانع

 :زد زل گرشا صورت به اخم پر

 فکر. میکن حل هم با رو مشکلمون تا مرگته چه بگو آدم مثل-

 ...ازت؟ برمیم حساب ،یبر و یبکش نشون و خط فقط یکنیم

 .مترسینم هم بابام از من

 دایفر کامالا  را جمله کی که ینگاه. کرد نگاهش حرفیب گرشا

 فکش که نیهم. «یدار خبر مشکالتمون تمام از خودت» زدیم

 ادد رونیب یامهین نصفه نفس بهنود دییسا هم یرو حرص با را



 آزادش دست. کرد ینینش عقب یکم اشطلبکارانه موضع از و

 :داشت نگه او به رو میتسل حالت به را

 به !ستاین بد هم یکن فکر خرده هی یول... سرته تو یچ دونمیم-

 .میکرد یغلط هی یبچگ تو خودت قول

 :دیغر یکفر گرشا

 !یکرد تو که غلطو-
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 :داد تکان سر و کرد یعصب یاخنده بهنود

 !ینذاشت کم که هم تو... بود که یکوفت هر حاال-

 :رفت باال یناگهان یشکل به شیصدا

 بزنم؟؟ کف برات و کنم نگاه سمیوا یداشت توقع نکنه-

 :رفت باال ُبهت با بهنود یابروها

 هب که یسال چند گذشته؟ سال چند یدونیم نه؟! یشینم الیخیب-

 .ینکرد نگاهمم خاطرش

 یرو از را بهنود دست که طورهمان و زد حرص پر یپوزخند

 :دیغر زدیم پس در

 !ینبود هم کردن نگاه قیال-

 شسر پشت را اتاق در. بزند یگرید حرف بهنود تا نماند تظرمن

 :گفت انیک به رو شود اتاقش وارد نکهیا از قبل و بست



 .اتاقم تو ایب پاشو-

 دکر یسع. گذاشت اتاق به را شیپا دهیپر رنگ با که دخترک

 شتریب را او که نزند حرف یجور اما کند حفظ را اشیجد حالت

 .بترساند

 .نیبش ریبگ-

 قورت را دهانش آب و نشست مبل نیدورتر یرو مکث با انیک

 یکم را اشتنه و چسباند زیم یلبه به را دستش دو هر گرشا. داد

 :کرد خم جلو به

 ؟یکنیم کار نجایا چندساله-

 :زد لب مردد و دییسا هم به را اشیصورت یهالب انیک

 !سال سه-

 !ییآشنا نجایا نیقوان با پس-

 اشینیب ریز را شستش انگشت گرشا. کرد گاهشن سردرگم انیک

 :داد ادامه متحکم یلحن و یشگیهم اخم همان با و دیکش

 فقط و فقط نجانیا که ییکارگرا و کارمندا یهمه از من انتظار-

 هیبق با روابطشون منکر. باشن متمرکز کارشون یرو که نهیا

 ...هاریم وجود به رو یروابط یاجتماع و یکار طیمح هی. ستمین

 نجایا یرسم طیمح به روابط نیا ندارم دوست ابداا  و اصالا  یول

 .بزنه لطمه

 بود زده زل او به شده گرد یهاچشم با که انیک به یارهیخ نگاه

 :دیپرس یناگهان یلیخ و کرد

 گفتم؟ یچ یدیفهم-



 دلش اما باشد شده اشیاصل منظور متوجه که نبود مطمئن یلیخ

 نیهم از بود نفعش به پس. کند باز حواض را یزیچ خواستینم

 من و من انیک. شود رشیدستگ زیچهمه لفافه در یهاصحبت

 :دیپرس کنان

 کردم؟ یاشتباه... من-

 .فرستاد بشیج یتو را شیهادست و ستادیا صاف

 باشه حواست که زدم رو حرفا نیا. انیک دارم اعتماد بهت-

 .نزنه سر ازت یعمد ای یسهو یاشتباه

 تو را اشمقنعه از زده رونیب یمو تکه. ستادیا پا یرو مه انیک

 :کرد گره هم در را شیهادست و فرستاد

 .وقت چیه نکنم یاشتباه دوارمیام... اعتمادتون از ممنون-

 .داد تکان «خوبه» یمعنا به را سرش

 .کارت سر برگرد-

 به بود هگفت نکهیا. رفت رونیب اتاق از «اجازه با» گفتن با انیک

 یلیخ توانستینم اما. بود گفته قلبش ته از را دارد اعتماد وا

 به او زدیم حدس یحت و کند حساب بهنود یخوددار یرو

 یکارها به شتریب است ممکن گرشا با یلجباز خاطر

 ازب را انیک گوش و چشم بود بهتر پس بدهد ادامه اشبرنامهفوق

 .نشود خامش او حداقل تا کند

 هم دست دو انگشتان یاندازه به خانهکار زن پرسنل تعداد

 تیریمد را کارخانه آن داشت او که روز آن تا و دیرسینم

 به نسبت کارخانه یهاخانم جانب از یتیشکا چیه کردیم



 یاعتماد یکی نیا به اما. بود نگرفته پرسنل ریسا از یمزاحمت

 هر یجلو دیبا و بود خراب او ذهن در بهنود یسابقه نداشت،

 .گرفتیم را او جانب از یاحتمال اتفاق

 یتو دبو کرده روشن انیک رفتن از بعد که یامهین نصفه گاریس

 به یسرکش قصد به ذهنش، کردنآرام یبرا و فشرد یگاریرسیز

 دو یکی رشیمس در. رفت رونیب اتاق از کارخانه یاصل سالن

 که داشتند مدت یطوالن یمرخص درخواست کارگرها از نفر

 یفتمخال اگر گفت فقط و داد حواله یانسان یروین بخش به را آنها

 .رندیبگ تماس او شخص با ندیبگو شد

 جمع هم دور کارگرها از چندتا که افتاد سالن یانتها به نگاهش

 دستش کی که یحال در و دیکش هم در را شیابروها. بودند شده

 یشتریب سرعت شیهاقدم به بود کرده شلوارش بیج یتو را

 و شدند حضورش متوجه نفر دو یکی دنشیرس حضم به. داد

 . دندیکش کنار عیسر و تند یسالم از بعد

 شده؟ یچ-

 قعر دست پشت با و آمد عقب عیسر دنشید با بخش سرکارگر

 .کرد پاک را اشیشانیپ یرو

 .کنمیم حلش. ستین یخاص زیچ. آقا سالم-

 غلتک یرو حاال که یمواد و افتاد خاموش دستگاه به گرشا نگاه

 .بودند شدن سرد حال در

 ده؟یخواب چرا دستگاه-

 حیتوض و دیکش هم در ابرو بود همه از جلوتر که یکارگر همان

 .داد



 نمیبب گردمیم دارم. شد خاموش ییهوی یلیخ... آقا دونمینم-

 .کجاست رادشیا

 ؟ینداد خبر ساتیتاس به چرا-

 .کنم خبر نشد حل اگه کنم چ ک ش خودم اول گفتم-

 ادهستیا کاریب که انداخت هیبق به ینگاه و داد باال را شیروهااب

 دستگاه توریمان یرو داشت حاال که یکارگر همان به رو. بودند

 :گفت بلند کردیم چک را هابخش مدام

 سادن؟یوا نجایا کاریب چرا هیبق-

 :داد حیتوض عیسر کارگرها از گرید یکی

 هممون یبرا شد خاموش یاتفاق یلیخ دستگاه آخه آقا دیببخش-

 .بود بیعج

 که کارگرها یهیبق به رو و زد یچرخ. گرفت غلظت اخمش

 :زد داد بودند دادن نظر مشغول زیر زیر هرکدام

 موضوع بخش کارگر سر... نداره یربط هیبق به. بود که بود-

 .نمیبب کارتون سر دیبرگرد. کنهیم یریگیپ رو
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 باز یالحظه و برگشتند شانیهاتگاهدس پشت یمعطل یب همه

 ندیکشنفس کردیم حس نکهیا با. افتی شیافزا سالن حرارت

 سرکارگر یشانه یرو دست و رفت جلو شده، سخت شیبرا

 .گذاشت



 تو؟ بود یچ اسمت-

 .مهرآرا اریشهر... آقا ارمیشهر-

 ره،ضر اشقهیدق هر. بخوابه دینبا هم قهیدق ده بخش نیا اریشهر-

. نکن تلف وقت یایبرم پسش از هم خودت اگه یحت ؟یمفهیم

 .کنن درستش عیسر بده خبر ساتیتاس به

. دیکش شیهاچشم یرو را ساعدش و برداشت را نکشیع اریشهر

 نتکا سر حرفش قبول ینشانه به و کرد نگاه گرشا به هم بعد

 .داد

 .دمیم اطالع االن. نیگیم درست... آقا چشم-

 حس بودنش عیمط نیا از و زد اششانه به یآرام یضربه گرشا

 .گرفت یخوب

 .بدم اطالع بهم خودت خط افتادن راه محض به... بجنب پس-

 .حله...چشم-

. گرفت شیپ را سالن از خروج راه و داد تکان یسر یراض

 هب کامالا  هنوز. بکشد نفس هوا آن در توانستینم آن از شتریب

 وارد ساتیتاس یهابچه از نفر دو که بود دهینرس سالن یخروج

 اب را سالمشان جواب. کردند سالم یفور او دنید با و شدند سالن

 باز یکم شیابروها یگره. شد رد کنارشان از و داد سر تکان

 و کرد یمعرف اریشهر را خودش که یپسر نیا کرد حس و شد

 آن از کاربلدتر نداشت، خاطر به اما دهیپرس را اسمش هم قبالا 

 نهت کی شیهایخودسر با رسماا  داشت که است یرگرسرکا یکی

 سوار و اریشهر دنید با لحظه آن. دادیم باد به را کارخانه کل

 قهساب که یقبل کارگر اخراج از اصالا  کرد حس کار، بر بودنش



 هم یتدرس کار اتفاقاا  و ستین مانیپش بود، شتریب هم اشتجربه و

 .کرده

*** 
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 از چشم برود شام زیم سر خواستیم او زا که مادرش یصدا با

 مانده او منتظر همه. شد بلند مبل یرو از و برداشت یگوش

 نش،نشست محض به و دیکش عقب را منصور کنار یصندل. بودند

 :کرد تعارف دامادشان به هیحور

 بسم خان منصور. افتاد دهن از غذا که بکش... جان دینو بکش-

 .هللا

 کنار از ار ریکفگ یبلند هللا بسم با هم رمنصو و کرد تشکر دینو

 شد دهیکش مادرش سمت به ناخودآگاه گرشا نگاه. برداشت سید

 که آن تربیعج و بود سرحال جهتیب حال به تا شب سر از که

 :دیپرس و شد غذا دنیکش الیخ یب. بود نداده ریگ هم گرشا به

 ه؟یخبر! هایفرم رو یلیخ امشب مامان-

 شسر که شد دهیکش گالره سمت به لبخندش همان با هیحور نگاه

 رشاگ دست به را ریکفگ منصور. بود انداخته نییپا خجالت با را

 :دیپرس آرام یاخنده با و داد



 با حق هرچند. پسرجون نداره یتعجب مامانت حال بودن خوب-

 هیحور صورت یرو اخم دنید به میکرد عادت ماها و توئه

 .خانم

 یهابادمجان و مهیق از پر را برنجش یرو هنکیا از بعد گلناز

 گرشا یجلو را خورش یخال باا یتقر بشقاب کرد، کردهسرخ

 :زد یشخندین و گذاشت

 اتخنده میندار عادت کدوم چیه که یکرد کار یچ نیبب مامان-

 .مینیبب رو

 یاخم با و کرد تعارف غذا از دامادش به گرید بار کی هیحور

 :دیغر یشینما

 الرهگ. دیبد ریگ من به کمتر و دیبخور غذاتونو. حاال خب یلیخ-

 !برس خودت به... دختر بکش غذا درست

 برنجش یرو را خورش آب از یکم و گوشت یاتکه گرشا

 گالره که بود چشم یتو قدرآن گالره به هیحور توجهات. ختیر

 شگویباز نگاه. ندازدیب نییپا یادیز حد تا را سرش شد مجبور

 گرشا. دیچرخیم خانواده یاعضا تک تک یرهچه یرو گلناز

 شوهرخواهرش و خواهر به موشکافانه نگاه یاهیثان از بعد هم

 :کرد اخم او به رو بار نیا هیحور. شد غذا خوردن مشغول

 ای یخورینم شام ای. یختینر غذا شتریب قاشق تا دو باز که تو-

 ؟یستین تیسالمت فکر به چرا. نهیا خوردنت وضع هم یخوریم

 و خواند را هیحور نام هشدارگونه یلحن با و یلب ریز منصور

 :زد لب یپوزخند با گرشا

 !یسالمت-



 حرف یپ خودش بار نیا دید را او واکنش نیا که منصور

 :گرفت را همسرش

 شتریب خوراکت و خورد به کم هی. که خوادینم رو بدت مامانت-

 .بابا برس

 طورهمان و داد قورت را دبو دنشیجو مشغول که یقاشق نیآخر

 :داد جواب آرام شد خودش یبرا ساالد ختنیر مشغول که

 نمکیم یسع که فکرم به. خانوم مامان فکرم به بابا، فکرم به-

 .بزنم لب ُپرچرب یغذاها به کمتر

 .بود شده خودش یغذا خوردن الیخ یب کالا  هیحور

 .رینگ بهانه خودیب. نبود چرب یلیخ که غذا-

 .بخورم نیسنگ یلیخ شب دینبا حال هر به-

 موقتاا  هم هیحور شد ادا یتر میمال لحن با که گرشا حرف نیا با

 .کرد اعالم بس آتش

 را هگالر پچ، پچ یکل با و فراوان اصرار با گلناز نکهیا از بعد

. ردک جمع را زیم سرعت به ندیبنش هیبق کنار تا کرد سالن یراه

 یسر کی ختنیر از بعد و شد هاظرف شستن الیخ یب یحت

 دنید مشغول منصور. رساند جمع به را خود عیسر و تند ،یچا

 داشت ظاهر به و بود نشسته کنارش هم دینو و بود اخبار

 تبادل یموضوع مورد در هم با هم یگاه. کردیم اشیهمراه

 هیحور. بود گرم یگوش به سرش هم باز گرشا. کردندیم نظر

 یوجل ینیریش سید گرفتن با و دش بلند جا از یناگهان یلیخ

 :گفت همسرش



 !برات دارم خوب خبر هی که بده مشتلق خان منصور خب-

 داختان گرشا به ینگاه ینیریش برداشتن نیح و خنده با منصور

 .بود گرفته باال یکم را سرش که

 یسرحال چرا بدونه خواستیم گهید یکی ادمهی که ییجا تا واال-

 .ریبگ اونو یقهی برو. خانوم

 او، دنید با اما شد دهیکش گرشا سمت خنده با هیحور نگاه

 :گفت و گرفت غم رنگ یکم بشاشش یچهره

 .شماست نوبت االن یول وقتش به رمیم اونم سراغ-

 یکی لبخند با هم او که گرفت دینو یروروبه را سید هم بعد

 مادرش حرف وسط زده جانیه گلناز. کرد تشکر و برداشت

 :دیپر

 گلومو تو مونده غیج نیا بس از مردم که من گهید بگو مانما-

 .کردم خفه

 :دیپرس مشکوکانه و کرد نگاهش منصور

 ؟یپدرصلوات یدار خبر هم تو مگه-

 به که منصور. کرد باال و نییپا را سرش فقط باز یشین با گلناز

 نبود بند جا کی که هیحور به رو بود شده کنجکاو یکاف قدر

 :گفت

 که رو خبرت بگو. خانوم حاج محفوظه جاش سر ماش مشتلق-

 .میشد کنجکاو یحساب

 گرید بار کی ستیچ ماجرا بود زده حدس باا یتقر که گرشا

 و بود شده سرخ یحساب شیهاگونه که رفت گالره سمت نگاهش



. بود برده فرو نهیس یتو داشت امکان که ییجا تا را سرش

 :گفت عیسر و چرخاند جمع یتو را نگاهش هیحور

 .خان منصور یشیم پدربزرگ یدار-

 را شیهادست و دیکش یخوشحال سر از یغیج باالخره گلناز

 .زد هم به چندبار

 .کن فکر! یآخ. شمیم خاله دارم باالخره... خداااا یوا-
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 به و رفت باال یکم گرشا لب کنج. دندیخند او واکنش به همه

 تماشا را گالره داشت عیوس یلبخند با که انداخت نگاه دینو

 یسخت به زدندیم برق یحساب که ییهاچشم با منصور. کردیم

 ترشبزرگ دختر سمت به و شد بلند دردناکش یزانوها یرو

 یشانیپ منصور. شد بلند جا از خجالت با هم گالره. رفت

. گفت کیتبر دامادش و او به رو همزمان و دیبوس را دخترش

 اب و کرد باز لب هم او شد دهیکش گرشا سمت که گالره یهاچشم

 :گفت دهد بروز را اشیخوشحال کردیم یسع که یلحن

 .یسالمت به. باشه مبارک-

 :زد لب گالره گوش کنار آرام منصور

 .بابا یدار من شیپ خوب یهیهد هی-

 .انداخت نییپا سر با خجالت با گالره

 .دیند خجالتم بابا؟ هیچ حرفا نیا-



 یرو دست نشستیم دینو کنار که طورانهم و برگشت منصور

 .گذاشت او یپا

 .هباش یصالح و سالم اوالد که شاهللان. پسرجون گمیم کیتبر-

 .شاهللان. باباجون ممنون-

 :گفت یفور و نگرفت آرام هم باز اما هیحور

 بهتون؟ بدم گرشا یبرا رو خبر نیا شهیم یک یعنی! خدا یا-

 :زد لب یدلخور لحن با و گرشا سمت کرد رو

 پسر؟ آخه یبرسون آرزوم نیا به منو یخواینم چرا تو-

 زمزمه تفاوتیب و انداخت یگوش یرو را نگاهش باز گرشا

 :کرد

 خوره؟یم دردتون چه به پدریب ینوه هی-

 نشسته گالره کنار که هم گلناز یحت. شدند ساکت همه یالحظه

 یرعادیغ وضاعا متوجه کردیم طنتیش زیر زیر داشت و بود

 به یناراحت با منصور و هیحور. کرد سکوت عیسر و شد جمع

 :گفت یترآرام لحن با هیحور و کردند نگاه هم

 .رهیگیم قهرش خدا. گرشا نکن یناشکر-

 یآماده یهاچشم به و کرد رها کنارش زیم یرو را یگوش گرشا

 .زد زل مادرش بارش

 که یدونیم نویا مه خودت. قتهیحق خانوم؟ حاج هیچ یناشکر-

 !یکنیم یعزادار آرزوهات واسه جلو جلو یدار



 شیجا در یعصب و دیکش دارشنم یهاچشم به یدست هیحور

 :خورد یتکان

 ...توئه گرفتن شفا و شدن خوب واسه کنمیم یکار هر که من-

 شکار یچ مچت به بودم بسته که یسبز پارچه اون نمیبب اصالا 

 باشه، دستت تو جاهمه نگفتم همگ نمش؟یبینم چرا ؟یکرد

 !تبرکه

 سرد و خشک و دیکش گرید دست مچ یرو را دستش کف گرشا

 :مادرش یهاچشم به زد زل

 بندمچ با مونده نمیهم... کردم بازش موقع همون که اونو-

 برام مردم یخوایم کارخونه، برم متبرک و مقدس سبزرنگ

 !رن؟یبگ دست

 گالره. داد منصور به را نگاهش درمانده و رفت وا هیحور

 یحالت با را شیهاناخن گلناز و کردیم شانیتماشا مضطرب

 یطوفان شدن پا به منتظر همه که انگار. دیجویم کیستریه

 :دیغر منصور. بودند

 آخه؟ یدیناام قدرنیا چرا تو-

 شانن دیبا جا کی باالخره. شد دهیکش پدرش طرف به گرشا نگاه

 او که هاآن یخودسرانه ماتیتصم یراب چقدر مدت نیا دادیم

 .است یناراض نکردند کیشر انجامش در را

 مدتش کم هی که یانتظار... منتظرم فقط. ستمین دیناام من من؟-

 رسماا  نه، که دیناام گهید شما یول. شهیم یطوالن یادیز داره

 به رو یهرکس من با مشورت بدون که یجور. نیکرد دیام قطع



 ونا دیکنینم فکر اصالا  و دیکنیم انتخاب امبر نیجانش عنوان

 .باشه نداشته رو کار نیا گرفتن دست به تیصالح ممکنه آدم

 :دیپر حرفشان انیم گالره

 رفک به شهیهم که نایا بابا. گرشا یکنیم یانصاف یب یدار-

 ...تو یسالمت

 .کند دعوت سکوت به را خواهرش تا برد باال را دستش

 کنمیم شنهادیپ یندار کامل اطالع ازش که یزیچ مورد در-

 زا شتریب که... تو خصوص به. گالره ینکن نظر اظهار یلیخ

 .یدونیم بهنود به نسبت منو نظر همه

 دنیکش اما دیکشیم شیپ را بحث نیا دینو یجلو دینبا احتماالا 

 رنگ. ارزدیب یدلخور نیا به دیشا خودش یجبهه در نفر کی

 زده لز او به دقت با که گرشا نیب اشدهیرست نگاه و دیپر گالره

 یناگهان یهاحرف و رفتار نیا از که هیحور و منصور و بود

 با هم دینو یهاشاخک وسط نیا. دیچرخ بودند مانده جیگ گرشا

 را همسرش مشکوکانه و بودند خورده تکان بهنود نام دنیشن

 .دییپایم

 داره؟... اون به یربط چه ؟یگیم یچ... یچ-

 کی توانستینم یحت سال همه نیا از بعد. زد یپوزخند گرشا

 .اوردیب زبان یرو را اسمش گرید بار

 یجورا هی و عمو نیجانش رو بهنود گرفتن میتصم عمو و بابا-

 رو جااون رهیبگ ادی من مثل تا کارخونه ادیب دیبا. کنن من کیشر

 هک نهیا صالح هم، منصورخان یگفته به! آهان... و بچرخونه

 .نمونم تنها دست من



 :گفت او به رو دادیم نشان را تشیعصبان که یلحن با منصور

 رو ما ستین درست کنم؟ روشنت تا ینزد یحرف االن تا چرا-

 رناص. ستین زایچ نیا بحث اصالا ! پسر یکن قضاوت یجورنیا

 یترجمعحواس که تو کنار کرد فکر و بود بهنود نگران فقط

 .بشه راه به سر تونهیم

 :رفت باال ارادهیب گرشا یصدا

 بکشم؟ دیبا من هم رو عمو ینکرده ت  یترب جور-

 دستش یالحظه یبرا و کرد ارادهیب و یعصب یاخنده گالره

 با گرشا. دیکش هم در را اشچهره و شد مشت شکمش یرو

 به حواسش خواست او از و زد صدا را گلناز یهشدار یلحن

 :دیپر جا از مهیسراس هیحور. باشد گالره

 دیدونینم هنوز بگم؟ یچ مردا شما به من آخه شد؟ یچ بابا یا-

 داره؟ رو خودش یجا یحرف هر
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 .کرد نییپا و باال او کمر یرو را دستش و نشست گالره کنار

 رساست. نایا بحث وسط یبمون ستین یازین اتاق تو برو پاشو-

 .ستین خوب برات

 :کرد خم سر گالره کنار و شد بلند یفور هم دینو

 دکتر؟ میبر یخوایم ست؟ین خوب حالت-



 دست در دست که یحال در و داد تکان سر حرف یب گالره

 :گفت دینو به رو داشت مادرش

 رو تونمینم االن. میریم گهید قهیدق چند نیبش... ستین یزیچ-

 .سمیوا پا

 یوقت بود، زده زل شیپا یجلو به ظیغل یاخم با که گرشا

 حرف پر نگاه با و گرفت باال را سرش دید را جمع سکوت

. انداخت باال «ستین مهم» یمعنا به یسر. شد روروبه گالره

 :دیغر و برگشت گرشا به رو هیحور

 مگه ؟یشد یجن که یکرد کار یچ باز تو؟ چته معلومه چیه-

 نیا. منیبب هم تورو یبچه خوادیم دلم گفتم کلمه هی گفتم؟ یچ من

 ه؟یدیاامن کجاش

 :دینال معترض گالره

 !توروخدا مامان-

 برداشت زیم یرو از را اشیگوش. شد بلند مبل یرو از گرشا

 مادرش یروروبه کامالا  نکهیا بدون. داد ُسر بشیج یتو و

 یدو هر مخاطبش داد نشان اما داد پدرش به را نگاهش ستد،یبا

 .هستند آنها

 پدریب یبچه هی و وهیب عروس هی گفتم. ندادم یبد جواب منم-

 نسخه من واسه راه به راه یه بشه؟ یچ که دستتون رو بذارم

 بس... رمیبگ شفا که نیدیم خوردم به دعا و دارو... نیچیپیم

 .دیکن ولم. گهید دیکن

 سکوت دنید با بلکه دینکش عقب موضعش از تنها نه هیحور

 .زد دامن نشانیب َتن ش به شتریب منصور یتکرار



 نک کمتر رو گناهات بار کم هی یبخون أسی یهیآ نکهیا عوض-

 یب در به یزد کالا . بشه یفرج هی و برگرده نظرش خدا دیشا که

 ...خوادیم دلت که یغلط هر و یالیخ

 :دیتوپ او به منصور

 .بفرست صلوات... خانوم یحور-

 :مادرش سمت به کرد رو و دیچرخ پا یرو تیجد با گرشا

 هم با وقته یلیخ که خدا و من شما؟ ای نم یخدا خدا؟ کدوم-

 نیا از یکی کنه نظر پسرت به بخواد اگه هم شما یخدا! میقهر

 بد... گهید بده جواب دیبا هاتانداختن سفره و ازهاین و نذر همه

 خدا که نهیسنگ هم یاندازه به گناهامون بار دیشا ای گم؟یم

 .برداشته هممون یرو از رو نظرش

 :فتگ بلند و منصور به کرد رو خشم از کبود یصورت با هیحور

 ناال که کردم ولش... کن ولش یگیم یه بعد منصور؟ ینیبیم-

 .گهید رونیب زهیریم رو ادیم زبونش یرو یهرچ

 اب فقط نداشت را دردناکش یپاها یرو ستادنیا توان که منصور

 :کرد دعوت آرامش به را پسرش ملتمس یلحن

 حرف مفصل یچ همه مورد در اا بعد ن،ییپا برو گرشا-

 ...ستین صالح االن... میزنیم

 :ردیبگ را اشیعصب یخنده یجلو نتوانست گرشا

 یشیاندصالح کار تو یافتاد کالا ... ستین صالح... صالحه-

. نداره تیاهم برات گرانید نظر هم اصالا ... گهید همه یبرا

 قطف. بشه رهقرا یچ هایشیاند مصلحت نیا آخر مینیبیم باالخره



 یهمه که نیا از نبودم، من گهید که یروز اون دوارمیام

 .دینش مونیپش بهنود دست نیسپرد رو تونیزندگ

 پا یرو و گرفت گالره دهیپر یرو و رنگ از را نگاهش

 یخروج در طرف به پدرش، زدن صدا به توجه یب. دیچرخ

 سنف کرد حس یالحظه یبرا دهینرس رهیدستگ به دستش. رفت

 یجور در یرهیدستگ دور انگشتانش. شده حبس اشنهیس یوت

 یکار هر. زد یدیسف به انگشتش پنج هر رنگ که شدند مشت

 اشنهیسقفسه سمت به مخالفش دست حرکت یجلو نتوانست کرد

 شهیر عیسر یلیخ داشت اشنهیس وسط از که یدرد. ردیبگ را

 ار شتانشانگ و کرد حسیب را بدنش چپ سمت تمام کمکم دادیم

 هک بود کشنده و یناگهان قدرآن مکثش. شدند مشت اشنهیس یرو

 هب و دیپر جا از. شد او حالت رییتغ متوجه عیسر یلیخ گلناز

 که ییهاپلک و اشدهیپر رنگ یچهره دنید با. دیدو سمتش

 :زد صورتش یرو محکم دادیم فشار هم یرو

 ؟یشد یچ گرشا! رضا امام ای-

 اب هم هیحور. فشرد ترس با را دینو دست و مدآ بند گالره نفس

 .دیدو طرفشان به یفور و شد اریهوش گلناز غیج

 نمینب بده مرگ منو خدا. کن نگام... مامان... گرشا شده؟ یچ-

 !ینجوریا تورو

 اب کرد یسع و دیکش رونیب اشهیر اعماق از زور به را نفسش

 نازگل دست. بفرستد عقب یکم را کشنده درد قیعم یبازدم و دم

 که یحال در و زد پس را آن ارادهیب نشست، شیبازو یرو که

 :زد لب زور به بجنباند دهان در را زبانش تا نداشت جان هنوز



 .ستین یزیچ... کنار برو-

 دادن رونیب با و کرد راست یکم را اششده خم قامت زنان نفس

 یفور هیحور. داد نییپا را رهیدستگ مهین و نصفه یبازدم

 :کرد علم قد شیجلو

 .نمیبب نیبش برگرد حالت؟ نیا با یریم کجا-

 هاآن به را خودش بود شده بلند شیجا از باالخره که هم منصور

 :گفت تحکم پر هیحور حرف دنبال و رساند

 .خدا یرضا محض باش شنو حرف کم هی. گرشا نیبش-

 و زدن زبان زخم از بردارد دست نتوانست هم حالش آن با یحت

 .قلبش ته جامانده یدلخور دنیکش رخ به

 کنار... متونیتصم هر با نداشت امکان... که نبودم شنوحرف-

 .عالا ف... ترمراحت برم... رمیم دارم منم... نییپا برو یگفت. امیب
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 تمام و آمدیم رونیب ُمقّطع هنوز نفسش. کرد باز کامل را در

 بود، دهیبچس نهیس قفسه به که یدست با. بود رفته لیتحل اشیانرژ

. رفت آسانسور سمت و کرد پا به مهین و هوایب را شیهاکفش

 :گفت گلناز به رو هیحور

 .وضع نیا تو نمونه تنها برم باهاش منم اریب چادرمو برو-

 :دیشن ترکینزد ییجا از را دینو یصدا



 ...نگران مادرجون، باهاش رمیم من-

 به پشت که طورهمان گرشا و شد باز رآسانسو در موقع همان

 :زد لب خفه گذاشتیم اتاقک به پا هیبق

 .خوبم من. ستین یازین-

 یطبقه در بعد یاهیثان شد، بسته آسانسور یدرها و زد را دکمه

 نگاه ینیسنگ متوجه نکهیا با و رفت رونیب آسانسور از تر نییپا

 با. برنگرداند رس اما بود، شده هاپله راه یباال گلناز نگران

 دوار از بعد و انداخت در یتو را دیکل مه،ین و نصفه ییهانفس

 .بست سرش پشت صدا پر را آن خودش، واحد به شدن

*** 
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 را لیتردم ستیا یدکمه و کرد یُنچ در زنگ یصدا دنیشن از

 را حوله رفتیم در طرف به زنان نفس که طورهمان. داد فشار

 .کند خشک را گردنش و سر تا برداشت پهکانا یپشت یرو از

 نیا یابر یحساب تا ندیبب در پشت را مادرش ای گلناز بود منتظر

 یحالت با که نیهم. دیایب در خجالتشان از موردیب یهاینگران

 بود هستادیا در پشت که یکس دنید از کرد باز را در گرفته گارد

 خودش شیپ را او حضور علت داشت هنوز. خورد جا یحساب

 گرشسرزنش هم یکم و محکم شهیهم لحن که کردیم یحالج

 :دیکش رونیب فکر از را او



 یتو واسه رو وقتم و نگرانتم هنوزه که هنوز چرا دونمینم من-

 .کنمیم تلف شق کله

 رگردب ؟یینجایا یچ یبرا اصالا . یکن تلف رو وقتت نبود یازین-

 .زنت شیپ خونه

 کنم کج راهمو تو دستور با حاال که ومدمین تو خواست به-

 .نمیبب کنار برو. برگردم

 و انداخت کاناپه یرو را فشیک. شد خانه وارد و زد کنار را او

 :کرد غرغر همزمان شد، کتش درآوردن مشغول

 نیع بعد یکرد رد رو حمله هی که نگذشته هم ساعت هی هنوز-

 ؟یدویم یدار لیتردم رو یرفت احمقا

 به ار رشیمس دوباره و بسته را در تفاوتیب که او به و برگشت

 انگار نکهیا از یعصب. کرد نگاه کرده کج لیتردم سمت

 :گفت یبلندتر یصدا با هواست باد شیهاحرف

 یدگزن از یبگ و یکن تر لب هیکاف فقط خدا یخداوند به گرشا-

 خودت با چرا. کنم خالصت هوا آمپول هی با خودم تا یشد خسته

 خه؟آ یدار جنگ سر هم

 با و برداشت گردنش پشت از را حوله او یغرولندها از کالفه

 ادیز پرتاب شدت قدرآن اما انداخت لیتردم یدسته یرو حرص

 نکهیا بدون. افتاد نیزم یرو طرف آن از و خورد ُسر که بود

 :شد ُبراق رمحمدیام صورت یتو و برگشت فقط کند یتوجه

 !شدم خسته یزندگ از-



 از را شیهادست گرشا. زد زل او به جیگ و ردهخو جا رمحمدیام

 :گفت تربلند و کرد باز هم

 ؟یهست یچ معطل... گهید ایب-

 :زد لب مات رمحمدیام

 !!گرشا-

 و تگرف فاصله لیتردم از. زد خنده ریز  بعد و کرد یمکث گرشا

 و شد رهیخ رتشیح پر یهاچشم به. ستادیا رمحمدیام یروروبه

 :گفت آرام

 یکنیم فکر. کردنه یزندگ نشدم خسته که یزیچ تنها از من-

 و عشق و یمهمون جاشه، سر کارم کنم؟یم کار یچ دارم قاا یدق

 دلم که ییهرجا نم،یبیم لمیف کنم،یم ورزش. جاشه سر هم حالم

 چه پس ستین کردن یزندگ نایا اگه... کشمیم گاریس بخواد

 ومیزندگ رهبذا مصب سگ قلب نیا اگه خوبه یچ همه ه؟یکوفت

 .بکنم

 :کرد نگاهش مبهوت رمحمدیام

 گاریس هنوز... گاریس ؟یکرد یقاط چرا باز تو؟ چته-

 ور ورزشت نگفتم مگه کنار؟ بذارش نگفتم من مگه! ؟یکشیم

 بازم حالت و عشق از پر یهایمهمون اون تو البد کن؟ سبک

 ...یزهرمار

 ؟یکن فیرد حتینص من واسه دوباره یاومد. ریام کن بس اَه-

 یاگهید یهیتوص یتکرار حرف یسر هی گفتن جز دکترا شما

 ...شکشتیپ کردن درمان ضاتون؟یمر واسه نیندار



 نامنظم ضربان. انداخت آن یرو را خودش و زد دور را کاناپه

 آرام هم هنوز و رفته باال لیتردم یرو آرام دنیدو از قلبش

 یهاپشت باالرفتن به هم رمحمدیام با کوتاه بحث نیا. بود نگرفته

 او، یچهره به نگاه با که رمحمدیام. بود زده دامن شتریب قلبش

 زد دسح اشنهیس قفسه رفتن نییپا و باال و صورت رنگ رییتغ

 آرام یکم گرشا تا کرد سکوت ست،ین راه به رو یلیخ حالش

 تهگذاش پا آنجا به انجامش یبرا که یکار به حرف بدون. ردیبگ

 اهدستگ هم بعد و داد باال را راهنشیپ یهانیستآ. شد مشغول بود

 را اهآن. آورد رونیب فشیک از را اشیپزشک یگوش و فشارسنج

 یانویل کارش، شروع از قبل تا گذاشت آشپزخانه شخوانیپ یرو

 . ببرد گرشا یبرا آب

 قتاا مو گرشا. نشست کاناپه یرو کنارش و داد دستش به را وانیل

 رمحمدیام بود آب دنینوش مشغول که طورهمان. بود شده آرام

. شد مشغول قلبش ضربان به دادن گوش و فشار گرفتن به هم

 یکم اشاره و شست انگشت با و گذاشت کنار را دستگاه

 به را سرش بسته یهاچشم با که گرشا. داد ماساژ را شیهاچشم

 :کرد زمزمه تمسخر پر یلحن با بود داده هیتک کاناپه یپشت

 یاومد چرا اصالا  ؟یشینم خسته یتکرار کار هی انجام از-

 نجا؟یا

 و گذاشت مخصوصش فیک یتو را فشار دستگاه رمحمدیام

 .شد یگوش کردن جمع مشغول

 هک هم تو. ستین راهروبه حالت گفت و گرفت تماس باهام دینو-

 هتب بزنم سر هی امیب خودم گفتم... چکاپ یایب ینشد پا ماه نیا

ل چه نمیبب  کار یچ باز بگو راستشو. باز یگرفت تسر به یگ 



 ات؟نهیس تو زنهیم ونیدرم یکی داره بدمصب نیا که یکرد

 ؟یکشیم گاریس یدار باز یجد

 نکهیا بدون گرشا. کرد زمزمه یناباور با را آخرش سوال

 لب کند باز را شیابروها نیب یگره از یاذره یحت و شیهاچشم

 :زد

 نکشم؟ چرا-

 .خدا به یکرد امخسته... ینفهم یلیخ... گرشا یوا-

. نشست شیجا سر تر صاف و دیکش سر هم را وانشیل یمانده ته

 با و داد مبل به را اشهیتک که بود رمحمدیام نیا او یجا به

 یدلخور با توأم هنوز او به نگاهش اما نشست یترراحت حالت

 .بود

 بمناس نیگزیجا هی داشدنیپ زمان تا خوامیم ازت که نیا-

 ه؟یرمعقولیغ یخواسته یایب راه باهاش
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 عرق شدت از که را تنش یتو یرکاب و شد بلند جا از گرشا

 رفتگ شیپ را آشپزخانه راه. دیکش رونیب تنش از بود شده سیخ

 .رودیم کجا او ندیبب تا چرخاند سر فقط رمحمدیام و

 .برم بزنم حرف کالم دو نیبش ریبگ ایب. خورماینم یزیچ-

 .شنومیم بزن، حرف-

 .که کردمینم لگد گل کردم،یم کارو نیهم هم االن تا- 



 بود کرده روشن که یبرق یکتر کنار را بزرگ ماگ تا دو

 .گذاشت

 خودم به رو یزندگ یگیم تو. دکتر جناب هیتکرار حرفات-

 دیبع که... بشه دایپ یوندیپ مورد هی یروز هی ایآ که کنم زهر

 نیا هم تهش و کنم محروم یچ همه از رو ودمخ... بشه دونمیم

 .برم ایدن از ناکام منم و فتهیب زدن از جا هی المصب قلب

 ریسراز جوش آب از پر یهاوانیل در را کسیم یکاف بسته دو

 رونیب و گرفت دست در را هاآن زدنشان هم از بعد و کرد

 تنشبرگ منتظر او نکهیا با و داد دستش را رمحمدیام وانیل. رفت

 خودش و نداد اجازه اما بدهد را جوابش رو در رو تا بود گرشا

 :گرفت را شیهاحرف یپ

 یرابطه بگو خانوم حاج به و باال برو سر هی یبر یخواست-

 دار بچه و گرفتن زن صرافت از دیشا داره خطر برام یجنس

 .افتاد من شدن

 :داد سر یعصب یاخنده و برد عقب را سرش رمحمدیام

 .مهمه تو واسه که چقدرم-

 :داد حیتوض خنده با ریام و کرد نگاهش سکوت در گرشا

 کنن فکر. فهممینم نکن فکر... یدیکش کار ادیز قلب نیا از-

 یزنیم حرف ازش افتخار با که یحال و عشق اون پشت یمعن

 شده؟ مضر ازدواج االن فقط. دمینفهم رو

 .شد محو هم عیسر که زد ابینا یشخندین گرشا



 ور سرپرست یب زن هی نبودم من که فردا پس که نهیا فرقش-

 .بچه هی با اونم... دمینم جامعه لیتحو

 از یکم. داد تکان سر متأسف یحالت با و دیخند رمحمدیام

 هک همانطور. شد بلند شیجا از بعد و کرد مزه مزه را اشنسکافه

 :دیپرس گشتیم یزیچ دنبال کتش بیج در

 اصالا  یکی نیا با ؟یخوریم وقت سر گهید که داروهاتو-

 .ندارما یشوخ

 دینوشیم اشنسکافه از که طورهمان برگرداند، سر نکهیا بدون

 :کرد نییپا و باال یسر

 رس یکرد میتنظ میگوش یرو که ییهشدارها لطف به یکی نیا-

 .جاشه

 را آنها و آورد رونیب بشیج از را قرص کوچک یقوط تا دو

 .گذاشت گرشا یجلو زیم یرو

 الشرفعیغ و ینشد خسته یکی نیا از که هیباق شکرش یجا باز-

 .ینکرد

 :گفت تمسخر پر یلحن با و کرد هایقوط به یااشاره

 دیخر مأمور یش مجبور و یباش مملکت متخصص دکتر-

 .خدا به نوبره گهید یباش ضتیمر یداروها یبرا یشخص

 به یهنگا و برداشت را هایقوط از یکی آزادش دست با

 .کرد آن یرو برچسب

 اب شونهیهز... گنیم تو به ریپذ تیمسئول و وجدان با دکتر-

 .کارتت به زنمیم جا هی امروز تیزیو



 :دیغر و زد گرشا گردن پشت آرام را دستش کف

 رشتیب کم هی... یبکش رخم به رو تیحسابخوش ستین الزم-

 .اتبر بشه دایپ مناسب مورد هی باالخره تا کن مراعات

 .شدیم االن تا بشه دایپ خواستیم-

 !ستین که ابینا... ابهیکم تو یخون گروه... نباش دیناام-

 :زد لب یپوزخند با همراه

... ضاتونیمر به یالک دادن دیام به نیکرد عادت دکترا شما-

 هوم؟

 و دینپوش را آن اما برداشت را کتش یعصب و ریدلگ رمحمدیام

 .انداخت ساعدش یرو فقط

 به دیام هم درصد هی اگر یحت یول... دنینم یالک دیام دکترا-

 .کننینم پنهان اونو باشه تیموفق

 :گفت گرشا. برداشت را فشیک

 .ینخورد رو اتنسکافه-

 :داد جواب برود رونیب خانه از نکهیا از قبل و کرد باز را در

 خودت خوش زبون با بعد ماه. ومدمین ییرایپذ یبرا و دعوت با-

 .فعالا ... مطب یایم یشیم اپ

 یخداحافظ یبرا یحت نکهیا بدون داد تکان شیبرا هوا در یدست

 و کرد رها زیم یرو را وانشیل شد بسته که در. برگرداند سر

 نه. نداشت مانیا یزیچ چیه وجود به روزها نیا. نشست عقب

 مادرش که ییخدا نه دادند،یم خوردش به زور به همه که یدیام

 خواستیم دلش فقط روزهانیا. زدیم دم وجودش از راه به راه



 بدون دردسر، بدون دغدغه،یب کند، یزندگ خودش یبرا

 !بود شده ناممکن وجودش باا یتقر که یزیچ... استرس

*** 
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 خاموش هاچراغ. شدم خانه داخل و کردم باز را در سروصدا یب

 نیپاورچ است خواب شهیهم مثل اریشهر که تصور نیا با و بود

 رد یزیچ ای یکس خوردن تکان احساس با اما رفتم اتاق سمت به

. شدم خشک میجا در و ختیر ترس از قلبم یالحظه یبرا سالن

 عادت یکیتار نیا  به هنوز چشمم و بود کیتار خانه یفضا

 یصدا چون دینکش طول یادیز مدت ترسم احساس. بود نکرده

 .دمیشن واضح یلیخ طرف همان از را اریشهر یگرفته

 !منم ار،ید نترس-

 دتن جانیه شدت از هنوز قلبم که یحال در. دمیکش یراحت نفس

 ششیپ و گذاشتم نیزم یرو جاهمان را لمیوسا و فیک. دیتپیم

 دیاب هم دیشا ای آمدیم شیپ کم یلیخ که بود نیا قتیحق. رفتم

 داریب شب وقت نیا اریشهر که بود نادر اتفاقات از اصالا  میبگو

 هک یحال در و شدم کشینزد یوقت. شدم نگران نیهم یبرا باشد،

 نیغمگ و آشفته یحالت با را او بود کرده عادت یکیتار به چشمم

 هب که یحال در و نشسته نیزم یرو. شد شتریب امینگران دمید

 آرنجش و کرده خم باال به را شیزانو کی بود زده هیتک وارید



 یرو مدام هم را دستش همان کف. بود گذاشته آن یرو هم را

 .دیکشیم سرش

 ست؟ین خوب حالت ؟یداریب چرا ؟!اریشهر-

 گذاشتم شیزانو یرو که را دستم. نشستم نیزم یرو کنارش

 .آورد باال یآه دادن رونیب با را سرش

 .ستین یزیچ... خوبم... بابا نه-

 مانتو یهادکمه که طورهمان و دمیکش رونیب سرم از را مقنعه

 .نشستم کنارش یترراحت حالت با کردمیم باز را

 قتو نیا تا رو تو که افتاده یمهم اتفاق البد هرچند... میترسوند-

 داداش؟ شده یچ. داشته نگه داریب روز و حال نیا با و

 به را دستش کف و دیکش اشختهیر هم به یموها انیم یدست

 .داد فشار نیزم یرو جا از شدن بلند قصد

 تا که حاال گفتم. بود مشغول کم هی فکرم فقط ستین یصخا زیچ-

 .ابمبخو رمیم گهید... نمیبب هم رو تو کنم صبر موندم داریب االن

 بود درآمده زیخمین حالت به که را او و گرفتم را ساعدش

 .برگرداندم شیسرجا

 تا وضع نیا با که حاال اونم... یبخواب یبر بذارم نکن فکرشم-

 .یکن وونمید یباش داشته قصد نکهیا مگه. یدمون داریب االن

 .دیکش صورتش یرو را دستش دو هر یکالفگ با و کرد ینچ

 .امیبرن پسش از خودم که ستین یزیچ-



 نوچهارزا. گذاشتم میپا کنار و آورده رونیب تنم از کامل را مانتو

 شیهاحرف دنیشن یآماده دادیم نشان که یحالت با و نشستم

 :گفتم هستم

 حداقل... میبزن میتونیم که حرف یول... طورهنیهم که مطمئنم-

 .یخوابیم ترراحت و شهیم ترسبک ذهنت

 زبان به را حدسم نیترمحتمل و نیاول شد یطوالن که تعللش

 .آوردم

 که یکرد یکار است؟ محدثه به مربوط موضوع!... اریشهر-

 ده؟کر ناراحت رو تو که گفته یزیچ اون ای شده؟ ناراحت

 همان در یحت محدثه نام آوردن با که بخورم قسم توانستمیم

. دمید شیهاچشم در را اشک تجمع هم خانه کیتار مهین یفضا

 را هاآن هاچشم یرو دنیکش دست با بالفاصله که ییهااشک

 شدن نییپا و باال که داد قورت یجور را بغضش. کرد مهار

. ادمد فشار میگلو یرو را دستم ارادهیب و شد چشمم خار بکشیس

 هیگر ریز من بار نیا بود مانده کم ینگران و یخبر یب زور از

 تمدانسینم و نداشتم را شیهایآشفتگ دنید تحمل وقتچیه. بزنم

. نزند من به راحت را حرفش که شده مانع یزیچ چه بار نیا

 یراب یاناگفته هم خودش و نداشتم او از یپنهان زیچ چیه که یمن

 :دمینال بغض پر که نبود خودم دست. گذاشتینم یقبا من

 خودت نیع منم حال. نده عذابم قدرنیا بابا و مامان روح رو تو-

 !یشب نصفه یکرد

 به تا زد یلبخند. داد رونیب صدا پر را آن و گرفت یقیعم دم

 آن از من که یزیچ تنها اما کند آسوده را من الیخ الشیخ



 زمان گذشت از بعد. بود مارشزهر و تلخ طعم کردم برداشت

 :دکر باز لب باالخره انداخت کندن جان به را من که یتوجه قابل

 .پدرش دنید بودم رفته امروز-

 و بود نزده من به یحرف اشبرنامه نیا از. کردم نگاهش گنگ

 .باشد داشته یمالقات محدثه پدر با است قرار که نداشتم خبر

 :دمیپرس مبهوت

 چرا؟-

 وارید به. دادیم رونیب کوتاه آه کی با گرفتیم هک ینفس هر

 .نشست ترراحت و داد هیتک

 زور به. بود ناراحت یلیخ نمیبب رو محدثه رفتم که جمعه-

 قدراون. کنهیم تشیاذ داره یزیچ هی دمیفهمیم من یول دیخندیم

 هدار من خاطر به نکهیا از مادرش گفت باالخره تا شدم چشیپاپ

 و مادر. ناراحته دستش از کنهیم رد استگاراشوخو هم سر پشت

. گذاشتم کار سر رو شونساده دختر من کننیم فکر پدرش

 هیجد ممیتصم کنم مطمئنش که زدم حرف پدرش با رفتم امروز

 .بشه بازتر بالم و دست کم هی خوامیم فقط و

 شردهف قلبم باشد کرده او با یبد برخورد محدثه پدر نکهیا فکر از

 :دمیپرس یکنجکاو با. شد

 گفت؟ یچ... خب-
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 زدیم حرف که حاال. داد قورت را دهانش آب گرید بار کی

 دیکشیم نفس ترآرام هم چون شدیم ترسبک داشت واقعاا  انگار

 :کردیم فیرد هم پشت ترروان را کلمات هم و

 بخواد کردمیم فکر. هیمحترم و آروم مرد یلیخ پدرش-

 کرده آماده یزیچ هر دنیشن یبرا رو خودم.. .کنه یبداخالق

 رمحضو لیدل یوقت یول... گرفت لمیتحو ییروخوش با اما بودم

 یتو دمیفهم حرفاش نیب از میکرد صحبت هم با و گفتم رو

 یلیخ اونم و داره برو شتریب حرفش محدثه مادر شونخونه

 .کنه مخالفت و ارهیب حرف زنش حرف یرو تونهینم

 ندازد،ین وقفه شیهاصحبت نیب اصالا  که کردم قشیشوت نگاهم با

 :داد ادامه هم او

 سه دو، تا تاا ینها خوامیم رو محدثه واقعاا  اگر که داد مهلت بهم-

 و نگهت کم هی بالم و دست که گفتم بهش. کنم اقدام رسماا  گهید ماه

 خواستمینم که بوده نیا یبرا نکردم یکار هم االن تا اگه

 گفت هم پدرش. بشم شرمنده جلوشون که ادیب شیپ یطیشرا

 یبستگ یچهمه هم باز اما... کنه کمکمون یحد هی تا تونهیم

 گذاشتنم شیپ پا زمان یهرچ که... محدثه مادر موافقت به داره

 .کنه مخالفت شتریب ممکنه اونم بشه شتریب

 .گرفتم بغل را میزانوها و دادم رونیب محکم یفوت با را نفسم

 یگیم که تو خب ؟یزد غمبرک نیهم یبرا تو حاال. بابا یا-

 یبرا تیناراحت. اومده خوشش هم تو از و نبوده بد پدرش رفتار

 عاشقت نتتیبب کینزد از هم مامانش مطمئنم من تازه ه؟یچ

 .شهیم



 و گرفت خود به یمستأصل حالت نگاهش اما. زد یبندمین لبخند

 .اندلغز شیموها انیم را دستش دو هر انگشتان

 !ارید کمه یلیخ. کردن نییتع برام که هیمهلت من مشکل-

 اتفاق تا هزار موقع اون تا! من برادر ستین یکم زمان ماه سه-

 ابجو بخوان اونا و یخواستگار یبر تو تا بعدم! فتهیب ممکنه

 یطوالن مدت هی باز ممکنه کنن مشخص مراسم میتا و بدن

 .بگذره

 از اطرافم و دور به ینگاه با و دادم امخسته تن به یقوس و کش

 :دمیپرس او

 !یخورد که شام-

 .انداخت باال سر رمق یب

 .نداشتم اشتها-

... اتعالقه مورد یغذا واسه دمیکش زحمت یکل من... بابا یا-

 و کنم عوض لباسامو برم من کن صبر. ستین مهم خب، یلیخ

 .میکن فکر هم با مینیبش بعدش ارمیب گرم ریش وانیل تا دو

 زا را لمیوسا و هالباس که طورهمان. زد میرو به یرنگکم لبخند

 وارید کنار جاهمان که دمید کردمیم جمع طرف آن و طرف نیا

 سقف به و گذاشت سرش ریز را دستش دو هر و دیکش دراز

 صبح تا بدهد اجازه نداشت امکان یذهن تیمشغول نیا. ماند رهیخ

 حال نیا با که نداشتم را دلش هم من. دیایب چشمانش به خواب

 برگشتم، ششیپ یوقت بعد ربع کی. بخوابم و کنم شیرها

 شیهاپلک تکان اما دیکشیم نفس آرام و بود بسته را شیهاچشم

 سرش یباال دست به ینیس طورهمان. ستین خواب دادیم نشان



 مانماهه ازدهی یسن یفاصله. کردم نگاه قامتش به و ستادمیا

 بزرگ هم با دوست دو مثل یکودک همان از ودب شده باعث

 هن او. بود ترکوچک من از سال کی از کمتر که نبود مهم. میشو

 من یبرا یحام و بزرگ برادر کی نقش پس از بود توانسته تنها

 به یازین سن نیا تا که بود کینزد من به قدرآن بلکه دیایبرب

. بودم نکرده حس امیزندگ در را یمیصم دوست کی داشتن

 و جایب تعصب وقتچیه و دادیم گوش میهاحرف به شهیهم

 هم من عوض در. بود بانمیپشت جاهمه اما کردینم خرجم لیدلیب

 پدرمان و مادر فوت از بعد که بودم یتربزرگ خواهر شیبرا

 .کردم پر شیبرا را شیهانداشته یجا توانم حد در

 خبردار سرش یباال که دنمید با و کرد بازمهین را شیهاپلک

 .نشست شیجا سر و شد بلند. شد گرد شیهاچشم بودم ستادهیا

 من؟ سر باال یسادیوا خبردار چرا-

 ار وانشیل بالفاصله. نشستم شیروروبه جاهمان و زدم لبخند

 .کرد حلقه آن دور را دستش دو هر و برداشت

 .نکنه درد دستت-

 .دادم را تشکرش ابجو سر تکان با و برداشتم را وانمیل هم من

 :دمیپرس و کردم مزه مزه را داغ ریش از یکم

 ؟یدیرس یا جهینت چه به یکرد فکر همه نیا حاال خب-

 نیزم یرو یجا به را متفکرش نگاه و آورد نییپا را وانشیل

 .دوخت

 هم محدثه از و کردم صبر هم نیا اگه من ار؟ید یدونیم-

 از بعد به انتظار نیا گهید که بود نیا یبرا کنه صبر خواستم



 لوج برم ُپر دست   قدراون داشتم دوست. نشه دهیکش یخواستگار

. مدار نگه پادرهوا و منتظر رو دختر نیا دوباره نباشه یازین که

 ...اومده شیپ که یطیشرا نیا با اما
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 سنف کی بودنش داغ به توجه بدون را ریش از یمین و دیکش یآه

 زا یکی دیشا. کردم نگاهش و دادم فشار هم به را میهالب. دینوش

 یدرماندگ احساس خودش مثل هم من که بود یدفعات معدود

 از گرفتن قرض یرو میبتوان که یپولدار شیخو و قوم. کردمیم

 مانیبرا عمه همان یپدر یخانواده از. مینداشت هم میکن حساب او

 که نیهم و بود ُنهش یگرو شهیهم شوهرش هشت   که بود مانده

 با. کردندیم شکر را خدا خواندیم هم با خرجشان و دخل

 آمدمان و رفت و مینداشت یارابطه باا یتقر که هم یمادر یخانواده

 فکر یتو. دیع یرسم یدهایبازد و دید همان به شدیم یمنته

 :آورد خودم به را من اریشهر یصدا که بودم

 هرچند .کنم وام درخواست کارخونه از کنمیم فکر دارم-

... اندازه راه کار بازم یول دنینم ییباال مبلغ هم اونا دونمیم

 االترب رفت ُپستش کم هی تا بگن و نشه موافقت که نگرانم فقط

 .کرد سوءاستفاده یفور

. مبرگرداند ینیس به ارادهیب را وانیل و انداختم باال را میابروها

 :گفتم زده جانیه



 نیا از شهیهم تو! نداره یضرر که گفتنش ه؟یحرف چه نیا-

! نهک یمخالفت بخواد نکنم فکر پس یکردیم فیتعر انیبلورچ

 وام. رمیبگ قرض مقدار هی نفر دو یکی از کنمیم یسع منم

 جور خود به خود... نخور غصه گهید پس هست که هم ازدواج

 !یچهمه شهیم

 و عوض شیهوا و حال یکم هاحرف نیا با کردمیم فکر

 بود شده باز هم از یکم اشچهره نکهیا با اما شود تر خوشحال

 .کرد نگاهم ینگران با باز

 یول... ارید یکنیم کمکم جا همه... خوبه تو با زدن حرف-

 ...آخه

 ه؟یچ گهید-

 یچ تیزندگ مخارج و خرج. کنم ول تنها رو تو تونمینم من-

 ...ینکرد ازدواج تو یوقت تا بودم داده قول خودم به شه؟یم

 :دمیپر حرفش انیم یفور و کردم یخما

 نقد به دست طرفت که تو. ها یاریدرن ایباز لوس نیا از-

 من از بعد که یکن ول رو بدبخت اون یخوایم سادهیوا منتظرت

 نیا. کنم شوهر عمر آخر تا نخوام من دیشا اصالا  ؟یکن ازدواج

 خودم حقوق تیزندگ خونه سر یبر تو بعدم آخه؟ هیحرف چه

 دخویب یفکرا کنمیم خواهش. دهیم رو امنفره هی یدگزن کفاف

 .باش خودت یزندگ فکر به فقط و نکن

 ودب فکر یتو هنوز که یحال در و برگرداند ینیس به را وانشیل

 :کرد زمزمه دییسایم هم یرو را شیهادندان و



 به حاضرم من یول نشه باورت دیشا نکنم؟ فکر شهیم مگه-

 ...هم ور محدثه دیق تو خاطر

 بلند یصدا با و ارادهیب و کرد امیعصب مرگ حد تا اشجمله

 :گفتم

 اب یکنیم فکر مثالا  االن ؟یکنیم بلغور یچ یدار معلومه چیه-

 شم؟یم خوشحال من حرفت نیا

 :دادم ادامه ترآرام یکم دمید که را متعجبش و مبهوت نگاه

 دیبا چرا تو آخه! یسوزونیم رو آدم وجود ته تا یگیم جمله هی-

 که یدختر با اونم ؟یبزن رو تیخوشبخت دیق من خاطر به

 !یدار دوستش یمطمئن

 را شیهوا و حال لحنم در رییتغ با کردم یسع و کردم یُنچ ُنچ

 :ارمیدرب دلش از هم را شدنم یعصبان یناگهان و کنم عوض

 مختل آدم مغز گذرهیم که شب دوازده از ساعت گنیم یدیشن-

 یچ یدونینم یطیشرا نیهم یتو االن هم تو کنم فکر شه؟یم

 اب رو مونیزندگ تا یبخواب یبر کنمیم شنهادیپ ؟یگیم یدار

 .ینداد باد به تییایخولیمال افکار

 دندان با را لبش یگوشه. زد لبخند امخنده از هم او و دمیخند آرام

 :گفت طنتیش پر یشخندین با و گرفت گاز

 !خهآ بخوابم تونمینم-

 .شدم نگران باز

 چرا؟ گهید-

 .االن برهینم خوابم... گشنمه آخه-



 و شدم بلند. میکرد رها را مانخنده ترراحت دو هر بار نیا

 کنارش و دمیکش غذا یکم هم خودم یبرا. کردم گرم غذا شیبرا

 بارکی بود وقتشیب شام خوردن مشغول که طورهمان. نشستم

 خود که هرچند کردم، دلگرمش موا درخواست دادن یبرا گرید

 یمحرک توانستیم ییتنها به دادنش دست از ترس و محدثه

 .شود اریشهر راندن جلو به یبرا یقو

 هم من. کرد پهن سالن وسط را رختخوابش خورد که را شیغذا

 یقدرآن خود یخود به فکرم. رفتم اتاق به و گفتم ریبخ شب

. مباش داشته یراحت وابخ صبح تا ندهد اجازه که بود شده ریدرگ

 دادیم نشان دیرسیم گوش به سالن از که یفیخف یصداها و سر

 یلیخ هم صبح. زده را دنیخواب دیق کل به شب آن هم اریشهر

 فکرش که من. زد میصدا پارک به رفتن یبرا شهیهم از زودتر

 توان هم باز یخوابیب صبح تا شب کی از بعد کردمینم هم را

 لباس رمقیب البته و تعجب با باشد اشتهد ورزش و دنیدو

 زا برگشتن از بعد که دیام نیا به فقط شدم همراهش و دمیپوش

 توانمیم بخواهد دلم که هروقت تا اریشهر کردن یراه و پارک

 .بخوابم

*** 
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 راه اتاقش به یمنته یراهرو در متفکر و بیج به دست

 کرد جمع را تشپر حواس در شدن بسته و باز یصدا. رفتیم



 شیپ روز چند که یپسر همان دنید با. آورد باال را سرش و

 اریشهر. کرد یاخم ارادهیب بود کرده یمعرف اریشهر را خودش

 سرش اریاختیب او به کینزد بود فکر یتو کامالا  خودش که هم

 یمعطل بدون هم بعد. کرد سالم یفور دنشید با و گرفت باال را

 خاندچر سر. رفت و شد رد کنارش از «دیببخش» کی گفتن با و

 .شد سالن وارد هم بعد و انداخت او رفتن ریمس به ینگاه مین و

 شخود به یحت دنشید با بود نشسته انیک زیم یلبه که بهنود

 انیک اما. بماند که کردن سالم شود، بلند شیجا از که نداد زحمت

 و خورد جا یحساب او یناگهان حضور از باشد دهید جن انگار که

 عقب به یمترمین اشیصندل که دیپر شیجا از یجور دهیترس

 لهفاص بود نشسته بهنود که ییجا و زیم از یکم را خودش. رفت

 سالم جواب ینشانه به یسر گرشا. کرد سالم یفور و و داد

 توجه یب بهنود. داد بهنود به او از را نگاهش و داد تکان شیبرا

 اب و نداد جواب و سوال یبرا یفرصت خشیتوب از پر نگاه به

 :گفت الیخ یب و پررو یحالت

 ساعت نجایا... سیرئ یآقا ریبخ ظهرت به کینزد صبح-

 !گهید نشده فیتعر رؤسا س،یرئ یبرا فقط شیکار

 :دیپرس انیک از و برداشت شیپ یقدم اشطعنه به تیاهم یب

 سالن تو یمشکل... رفت رونیب االن دمید رو کارگرا از یکی-

 اومده؟ شیپ

 ذشکاغ و کرد یدستشیپ بهنود بدهد، جواب کرد باز لب تا انیک

 :داد تکان و آورد باال را بود دستش در که

 .داشت دعا التماس... کنم عرض چه که مشکل-



 :ردیبگ را کاغذ تا برد جلو دست و چرخاند بهنود سمت به رو

 .نمیبب بده ؟یچ یعنی-

 ارانگ که کرد نگاه را ذکاغ یجور و دیکش عقب را دستش بهنود

 :خواندیم را آن یرو شده نوشته متن است اول بار

. هنباش دواریام یلیخ گفتم بهش منم البته... داده وام درخواست-

 ...خبرا نیا از نجایا

 مهین حرفش شد باعث و دیکش رونیب دستش از را کاغذ گرشا

 :گفت تحکم با و اخم پر و گذاشت انیک یجلو را آن. بماند تمام

 .یبررس نوبت تو بذارش-

 .انداخت نشستنش حالت و بهنود به ینگاه دوباره هم بعد

 هر ضمناا ... رمیگیم میتصم من فقط فعالا  مسائل نیا مورد در-

 و زیم فیتعر... داره استفاده یبرا رو خودش فیتعر یالهیوس

 .مشخصه هم یصندل

 .شد اتاقش یراه و انداخت انیک یدهیترس یچهره به ینگاه مین

 یناگهان شود دهیکوب چوب چهار به کامل نکهیا از قبل اتاق در

 :انداخت اتاق داخل را خودش بهنود و شد باز

 وام درخواست هی و ور نیا ادیب یکارگر هر باشه قرار اگه-

 !فکر با س  یرئ یشیم ورشکست سال سر که جلوت بذاره

 و داشتبر را کنترل. گذاشت زیم یرو را چشیسوئ و یگوش

 یهانیدورب ریتصاو آن یباال قرمز یدکمه فشردن از بعد

 یرو هم کنار کوچک یکادرها در کارخانه کل یمداربسته

 دقت با که طورهمان. شد ظاهر وارید به شده نصب ید یسال



 جواب اشیخونسرد حفظ در یسع با کردیم نگاه ریتصاو به

 :داد

 که ییهادرخواست فقط... شهینم موافقت یدرخواست هر با-

 از ماه به ماه م،یدینم که هم بالعوض وام. باشه معقول

 .شهیم کم قسط حقوقشون

 یچهره به را نگاهش. انداخت زیم یرو را کنترل و برگشت

 :داد بهنود طلبکار

 نجایا تو که نبود یا کارخونه االن بود یورشکستگ به بنا اگر-

 کار یاومد... یبکش رخ به رو اتمهین و نصفه دانش و یسیوا

 !؟یبد ادی ای یریبگ ادی

 که قدرآن نه اما دیکش عقب اشطلبکارانه موضع از یکم بهنود

 فرو نشیج شلوار یهابیج در دست. کند مغرورتر را گرشا

 :زد لب طعنه با. داد جلو نهیس و کرد

 اباب نظر ادمهی که ییجا تا یول... یبلد کار یلیخ درسته حاال-

 .داد رو جماعت کارگر به دینبا که بود نیا هم

 هنودب وجود با روزها نیا. دیکش یقیعم نفس و نشست زیم پشت

. کرد فکر آرامش به شدیم کمتر کارخانه در مداومش حضور و

 را نیا نبود قرار یکس اما نبود خوب شیبرا یعصب یهاتنش

 نیا از لومترتریک صفر بود ستادهیا شیجلو که یپسر نیا. بفهمد

 کامالا  کلماتش انتخاب و زدن حرف نوع از. بود هاحرف

 هم با را دو آن اجبار به شیعمو و پدر که حاال. بود مشخص

 ارک و کند اشییراهنما گرشا بودند خواسته و بودند کرده همکار

 یهاهینظر با دادینم اجازه اما نداشت یرادیا بدهد ادشی



 اشیصندل به نهیس به دست. کند یروشیپ غلطش و اساسیب

 دهکر کالمش یچاشن که یخونسرد بر عالوه کرد یسع. داد هیتک

 تررگذاریتأث دیشا تا کند تردوستانه و ترآرام را لحنش هم یکم

 مک نشانیب یمانده خاکستر ریز آتش نیا شدت از یکم و باشد

 شیپ از یکار و نبود جوابگو یجدال چیه حاضر حال در. کند

 .بردینم

 .نیبش قهیدق چند-

 بهنود که کرد را خودش کار کالمش در دهیخواب آرامش انگار

 از یکی یرو کوتاه یمکث از بعد و کرد باز را اشبسته گارد

 اننشیب تیوضع نکهیا یبرا هم گرشا. نشست اتاق یهایصندل

 ودخ به یشراکت یشکل و دیایدرب یمرئوس و سیرئ حالت آن از

 مه بعد. رساند او یروروبه یصندل به را خود و شد بلند ردیبگ

 باز را در یمعطل بدون انیک. زد صدا را انیک بلند یصدا با

 :کرد

 بله؟-

 .برامون ارنیب ییچا دوتا بگو-

 .االن نیهم... چشم-
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 .رفت مطلب اصل سراغ مکث بدون گرشا و بست را در



 لوهق و دل دینبا جماعت کارگر با معتقدم بابام و بابات مثل منم-

 هگید بحث هی یبد بها و ارزش بهشون نکهیا اما. شد قیرف و داد

 ور کارش ارزشمنده کار یتو حضورش نهیبب اگر کارگر. است

 .دهیم انجام ترزهیانگ با

 نیا و اعتصاب به دست و شهیم پررو هم فرداپس... خب آره-

 .زنهیم مزخرفات

 رهیبگ سروقت هم حقوقش و باشه نیتأم شیزندگ اگر کارگر-

 .کنهینم دایپ اعتصاب و اعتراض یبرا یلیدل وقت چیه

 عقب به جانب به حق یاافهیق با و زد یآشکار پوزخند بهنود

 :داد هیتک

 یراهکارها نیا مینیبب میمونیم منتظر پس... خب یلیخ-

 .کشهیم کجا به تو یدوستانه

 بلند جا از و دیکوب شیهاران یرو آرام را دستش دو هر کف

 :دیچرخ گرشا به رو و کرد کوتاه یتوقف در یجلو. شد

 یهاکتاب حساب انیجر در منو بگم بهت گفت بابا یراست-

 .گذرهیم بطالت به داره یادیز نجایا وقتم! یبذار هم کارخونه

 :داد تکان سر هدف یب بود رفته فرو فکر به یکم که گرشا

 یسر هی خودم یجلو نجایا ادیب حسابدار گمیم ناهار از بعد-

 .بده حیتوض بهت رو زایچ

 گاهن. رفت رونیب اتاق از موافقت ینشانه به سر تکان با بهنود

 تیجد با همه کارگرها. شد دهیکش هایدیسال سمت گرشا

 از یکی دیبگو توانستیم جرأت به که یکار. بودند کار مشغول



 کارگرها نیا تمام اگر و بود یدیتول مشاغل نیفرساترطاقت

 نیا به فقط دادندیم ادامه کارشان به یاعتراض نیکمتر بدون

. باشند داشته یسخت احساس کدام چیه دادینم اجازه که بود خاطر

 یهیروح با شدن آشنا و کردن کار یکم از بعد حتماا  هم بهنود

 دیمفهیم باالخره نبود مثبت  آنها به نگاهش که ییکارگرها نیهم

 .کند رفتار آنها با دیبا طورچه

*** 

 با. بزند استارت تا چرخاند را چیسوئ و نشست فرمان پشت

 و شد منصرف نیماش انداختن راه از یگوش یصدا بلندشدن

 :داد پاسخ را تماسش

 !یلیشا بله-

 :دیچیپ یگوش یتو یلیشا دلخور یصدا

 ؟یدیند اممویپ-

 .کردم فراموش گهید هم بعدش نداشتم، جواب فرصت یول دمید-

 :کرد زمزمه یدلخور همان با یلیشا

 ؟یبد جواب یندار وقت بازم ؟یچ االن... شهیهم مثل-

 ادشی اصالا  که بود نیا قتیحق. خاراند را اشچانه شست ناخن با

 ودب فرستاده شیبرا صبح سر یلیشا که یامیپ یمحتوا آمدینم

 متن دنید از بعد و آورد نییپا را یگوش عیسر یلیخ. بود چه

 :داد جواب یمعطل بدون امشیپ

 .برو خودت... امخسته یلیخ ندارم، رو اشحوصله امروز-

 :گفت سرخورده و ریدلگ یلیشا



 .بهت گفتم بارم صد... دهینم حال که تو بدون-

 کارگران خروج به هدفیب و داد نیماش یصندل به را اشهیتک

 کارگرها و بودند دهیرس هاسیسرو. انداخت نگاه کارخانه از

 کشانت تک نگاهش با. رفتندیم شانیهاانهخ به یکی یکی داشتند

 :دیچیپ یگوش یتو باز یلیشا یصدا که کردیم دنبال را

 .رمینم تنها که گفتم ؟یشیم ساکت هوی چرا-

 یهمه آخر حتماا . خونه بمون رو امشب هی... یلیشا نرو خب-

 ؟یکن پر دیبا رو هاتهفته

 نه نگارا یالحظه یبرا و گرفت طنتیش از یرنگ دختر لحن

 :گردیم گله و زدیم غر یحساب شیپ قهیدق چند آدم، نیهم انگار

 ُپرش تو با دارم دوست... رفتن یمهمون با نه یول... خب آره-

 .کنم

 :داد شیصدا به یناراحت حالت باز هم بعد

 رنیم همه ها بچه. تنهام هفته آخر روز سه من یدونیم که تو-

 .یواریچارد نیا تو پوسهیم دلم. هاشونخونه

 هم او شدند حرکت یآماده و ُپر هاسیسرو که یزمان درست

 و گرفته آسمان به ینگاه از بعد و درآورد حرکت به را نیماش

 :گفت یگوش یتو حوصلهیب اهشیس یابرها

 .شتیپ امیم-

 نیا که نبود مهم هم اصالا . کرد یخوشحال ابراز زده ذوق یلیشا

 نیهم ،یلیشا نه است خودش خاطر به شهیهم مثل گرشا حضور



 یکاف شیبرا کند یسپر او کنار را اشهفته آخر توانستیم که

 :گفت یفور. بود

 خوبه؟ ایالزان کنم؟ درست یخوریم یچ شام-

 :دیکش هم در را صورتش

 چرب و نیسنگ یغذا خوردن به عادت ه؟یچ ایالزان بابا نه-

 .برسم من که نیا از قبل تا بخور شام خودت! شب اونم... ندارم

 یرو به اما کردیم یتینارضا احساس گرشا حرف از نکهیا با

 .کند منصرف آمدن از را او مبادا که اوردین خودش

 .منتظرتم پس... خب یلیخ-

 انیم راندن مدت تمام. کرد قطع یخداحافظ بدون را تماس

 نک پاکبرف حرکت به تهران، ـ کرج اتوبان نیسنگ کیتراف

 دبو متفاوت مورد چند مشغول فکرش و کردیم نگاه شهیش یرو

. افتاد همت بزرگراه داخل و شد باز راه یک دینفهم که یطور

 یخانه سمت به بار نیا را خانه سمت به اشیشگیهم ریمس

 .کرد عوض دوستانش و یلیشا ییدانشجو
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 از رپ که خانه یکاناپه تنها یرو یخستگ یکل با بعد ساعت مین

 بود منتظر و بود داده لم بود یرنگ کوچک و بزرگ یهاکوسن

 او یبرا خودش یگفته به یلیشا که ییرایپذ بساط نیا ندیبب



 آمد و رفت خانه نیا به یقدرآن هرچند. ستیچ دهید تدارک

 .بزند حدس بتواند که داشت

 شیجلو یمشک و قرمز یچهارخانه بلند مهین زیشوم با یلیشا

 یپاها به و رفت نییپا صورتش یرو از گرشا نگاه. شد حاضر

 یهاآدم کالا  شیهاخانههم و دختر نیا دانستیم. افتاد اشبرهنه

 فقط را خانه در گشتن شکل نیا دانستینم اما هستند یراحت

 در یشکل نیهم شهیهم ای کرده انتخاب او حضور مختص

 یدختر. نبود هم مهم یلیخ شیبرا که هرچند. چرخدیم اشخانه

 هر و کندیم باز اشیزندگ به را پسر کی یپا یحترا به که

 گرددیم برق و زرق پر یهایمهمان در مختلف اشکال به هفته

 . ستین مهم شیبرا گرید زهایچ نیا قطعاا 

 و تنقالت ظرف همراه را خی از پر و بزرگ وانیل دو یلیشا

. تگذاش زیم یرو بود بسته هنوز درپوشش که یسبزرنگ یبطر

 :گذاشت او یبازو یرو را دستش و نشست گرشا کنار هم بعد

 تا اول از که خونه نیا تو موندن ییتنها... یاومد که ممنون-

 .سخته شهینم قطع توش ها بچه غیو و غیج یصدا هفته آخر

 یرو از یلیشا دست تماس کار نیا با و نشست تر صاف گرشا

 تا داشتیبرم را یبطر که طورهمان. شد قطع شیبازو

 :زد لب الیخیب کند باز را درپوشش

 نیزم رو باش مطمئن... بچرخ رونیب برو. خونه تو نمون خب-

 .یمونینم

 :دکر او سفت یبازو یحواله یمشت آرام و گرفت اشخنده یلیشا



 تو کن باور آخه؟ یکرد فرض یجور چه منو... یبدجنس یلیخ-

 هکنیا با... نبودم گهید یکس چیه با بودم تو با که یمدت نیا

 .بوده فراهم کامالا  طشیشرا

 و کرد پر رنگ ییکهربا عیما از مهین تا را وانیل دو هر گرشا

 و برداشت را خودش وانیل. شد رهیخ آن یرو درنگیسف کف به

 به. بردارد زیم یرو از را وانشیل خودش هم یلیشا داد اجازه

 دست در را وانیل که طورهمان و داد هیتک کاناپه یپشت

 :کردیم نگاه را آن در شناور خی یهاتکه چرخاندیم

 همب که روز هی دیشا. نبند دل باشم یموندن برات من که نیا به-

 .بده رو جوابت که نباشه یکس گهید یبزن زنگ

 صورت به مبهوت و خورد گره وانیل دور یلیشا یهادست

 اخم یبرا یلیدل چیه که حاال یحت. انداخت نگاه گرشا تفاوتیب

 ییخودنما شیابروها نیب یعمود خط دو هم باز شتندا کردن

 :دیپرس رتیح با. کردندیم

 ام؟یدست دم برات قدرنیا من یعنی-

 و من به که نهیا باهات بودن یبرا شرطم تنها بودم گفته بهت-

 .ینبند دل رابطه نیا

 اندبرگرد زیم یرو را آن بزند لب وانشیل به نکهیا بدون یلیشا

 .گرشا سرد یچهره به زد زل یدلخور با و

.. .االن و امشب مثل. دادینم نشون نویا رفتارت اما... یگفت آره-

 یمهمون تو بدون و تنهام گفتم یوقت یاومد یپاشد یچ یبرا

 رم؟ینم



 و دیکش سر نفسکی را وانیل اتیمحتو تمام او برعکس گرشا

 سوال به مناسب یجواب دادن یجا به آورد نییپا را وانیل یوقت

 :گفت یلیاش

 !برم االن نیهم تونمیم-

 نستدایم نکهیا با. کرد نگاهش تعجب و بهت با هیچندثان یلیشا

 فکرش اما باشد داشته او از داریپا یرابطه کی توقع تواندینم

 اشیزندگ در او حضور به نسبت پسر نیا قدرنیا کردینم هم را

 اب گرشا اما شد بلند جا از خشم با و ارادهیب. باشد تفاوتیب

 وا برعکس. نداد او به را رفتن عقب یاجازه دستش مچ گرفتن

 پرت بغلش یتو بود مانده کم که دیکش جلو پرقدرت قدرآن را

 به یلیتما گرشا دید یوقت و کرد کنترل را خودش یلیشا. شود

. نشست او یپاها یرو لیم کمال با ندارد، دستش کردن رها

. گرفت قرار شیروروبه و اشتگذ او بدن طرف دو را شیپاها

 لبش کنج. دوخت چشم او به سردش و حسیب نگاه همان با گرشا

 محو لبش یرو از زود یلیخ لبخند طرح نیا اما رفت باال یکم

 .شد

 یفور ادینم خوش مذاقتون به یحرف هی تا. دیهم نیع همتون-

 .دیکنیم قهر

 :زد زل او صورت به ییپررو با یلیشا

 و برقصم پاشم ندارم یارزش برات یگیم یقتو یندار توقع-

 .که بزنم بشکن

 رمنتظ دهد نشانش که گرفت او سمت به یطور را وانشیل گرشا

 شیراب را کار نیا یلیشا که نیهم. کند پر شیبرا دوباره تا است



 اتیمحتو نکهیا از قبل و انداخت باال ییابرو هم او داد انجام

 :گفت شدبنو جاکی گرید بارکی را وانیل

 باسل نیا با... برقص هم کم هی بذار آهنگ هی پاشو... چرا اتفاقاا -

 .بشه جذاب دیبا هم یلیخ احتماالا  تنت تو

 اب تا دیگز را لبش اما گرفت اشخنده او گفتار لحن از یلیشا

 ریش اشانهیپروایب جمالت گفتن در نیا از شتریب را او دنشیخند

 را خودش شود، بلند جا از او دستور به نکهیا یجا به. نکند

 گرشا بدن با شتریب اشبرهنه یپاها داد اجازه و دیکش جلوتر

 سباندچ او ینهیسقفسه به را دستش دو هر هم بعد. کنند دایپ تماس

 .داد امتداد گردنش تا را هاآن و

 رابطه نیا به من... یبخوا تو یهرچ... یارینم هم کم که خوبه-

 دوست که یهرکار خوامیم یهست یوقت تا اما... بندمینم دل

 .بکنم باهات دارم
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 یلیشا دست به را آن و دینوش ته تا را وانشیل یتو عیما گرشا

 او گشاد لباس ریز از را دستش دو هر. بگذارد زیم یرو تا داد

 .داد هیتک کاناپه یپشت به ترراحت و چسباند شیپهلوها به

 .ینخور حسرت نبودم من اا بعد که بکن یدار دوست یکار هر-

 او خودش الیخ به تا شد کار به دست حرص پر یلبخند با یلیشا

 یرو و برگرداند را او گرشا دوم حرکت در اما کند آچمز را



 در خودش صد تا صفر از را زیچهمه دوباره و خواباند کاناپه

 ار دخترک نفس که یجور رفت، را رابطه ته تا و گرفت دست

 اما بود شده تنگ یحد تا هم خودش نفس که ندهرچ. آورد بند

. ببرد ییبو اشیجسم راتییتغ از یاذره یلیشا نداد اجازه

 هب را بود افتاده اشنهیس وسط یچهیماه تک جان به که یضعف

 صدو با دادینم اجازه. آوردینم کم اما نداشت دوست وجهچیه

 تپنده شتگو تکه کی میتسل وزن لویک پنج و نود و قد سانت نود

 یباز و بتپد مرتب دیبا کردیم فراموش یهرازگاه که شود

 .اوردیدرن

 شیابروها انیم و یشانیپ یرو را یلیشا یاشاره انگشت یخنک

 ارادهیب شود کم ابروها یگره از نکهیا یجا به اما کرد حس

 ینلح با گوشش کنار درازکش طورهمان یلیشا. شد درهم شتریب

 :کرد مهزمز آورخواب و آرام

 اخما طخ نیا. کن بوتاکس رو نجایا برو رمیبگ وقت هی برات ایب-

 .کنهیم خشنت یلیخ

 :داد جواب وارزمزمه و زد پوزخند

 ؟یندار دوست خشن-

 شیابرو نیب خطوط دادن ماساژ از دست و دیخند زیر یلیشا

 .برنداشت

 یلیخ یول... نداره یفرق فیلط و خشن... خوبه تیچهمه که تو-

... شهیم یشکل چه اخم خط بدون اتافهیق بدونم دارم ستدو

 !یشیم ترجذاب احتماالا 



 ساعد از را شیهادست د،یخواب پهلو به که یحال در و زد یغلت

 و کرد باز را شیهاچشم یال یکم. کرد گره هم در نهیس یرو

 :بست دوباره

 .هستم که نمیهم آخرش. نداره یتفاوت یلیخ-

 :کرد زمزمه حالیب و ردخو را اشازهیخم

 گردن؟یبرم یک دوستات... رمیم صبح نجایا مونمیم امشب-

 :داد جواب یفور او اول یجمله دنیشن از زدهذوق یلیشا

 .یمونیم که ممنون یوا... گردنیبرنم شب فردا تا اونا-

. نداشت او احساسات ابراز به دادن جواب یبرا یاحوصله یلیخ

 شتپ نشستن توان که بود خاطر نیا به شتریب هم ماندنش لیدل

 موعد از زودتر نداشت دوست و دیدینم خودش در را فرمان

 تن یرو ینازک یپتو یلیشا. بسپرد لییعزرا دست به را خودش

 نکهیا از غافل کرد، خاموش را چراغ و انداخت او یبرهنه

 .شده خواب میتسل که بود وقت یلیخ گرشا

*** 
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 کشور از خارج فروش یهایندگینما از یکی با کرهمذا مشغول

 معامالتشان انیجر در تا بود خوانده اتاقش به هم را بهنود و بود

 و دخور در به یاتقه که بود نشده تمام تماسش هنوز. ردیبگ قرار

 کرد اشاره سر با. داد خبر کارخانه حسابدار حضور از انیک



 انیپا مکالمه به عتریسر هم خودش و بدهد او به ورود یاجازه

 شرکت، حسابدار ،یزمان سالم   جواب دادن از بعد بالفاصله. داد

 هریخ شیروروبه یانقطه به متفکر که بهنود سمت به کرد رو

 :بود شده

 !که یشد حرفامون متوجه-

 آن هب یتکان یتفاوتیب حالت با و آورد باال یجیگ با را سرش

 .داد

 .دمیفهم ییزایچ هی-

 ستادهیا در یجلو سرپا هم هنوز که «یزمان» از و داندبرگر سر

 :دیپرس بود

 شده؟ یچ-

 :گذاشت شیرو شیپ زیم یرو را یستیل و رفت جلو یزمان

 یادآوری بهتون سال هر نیبود گفته خودتون که ییاونجا از-

 دیبا رمضون ماه یکاال سبد یبرا که هیاقالم ستیل نیا... کنم

 .بشه هیته

 ودب حواسیب چقدر. کرد ستیل به ینگاه و داختان باال ییابرو

 کی هم دیشا. است کینزد رمضان ماه بود کرده فراموش که

 خودشان یخانه در اگر. بود خانواده یفضا از بودن دور لشیدل

 و رمضان ماه یبرا رفتن شوازیپ ماه کی با خانم حاج قطعاا  بود

 انیجر در کامالا  را او شیصدا و سر پر یافطارها و سحرها

 .گذاشتیم



 یآمده در حدقه از یهاچشم به توجهیب و برد باال را سرش

 :داد جواب خونسرد بهنود

 ها بچه اریاخت در و دیکن هیته رو همه عیسر. بود ادتی که خوبه-

 .نیبذار

 :گفت آخر دست و کرد پا آن و پا نیا یکم یزمان

 هاهنیهز. فتهر باال دیشد یلیخ هامتیق امسال... جسارتاا ... فقط-

 ن؟یبد انجامش دیدار قصد بازم شه،یم قبل سال دوبرابر باا یتقر

 شتگو یمقدار و برنج سهیک کی. انداخت ستیل به یگرید نگاه

 که نبود یزیچ قند و یچا و روغن و خرما بعالوه مرغ و

 اقالم ریز متیق برآورد به ینگاه. بکند کم آن از بخواهد

 نچندا یول بود شده برابر دو هامتیق باا یتقر نکهیا با. انداخت

 .برگرداند او به را ستیل. نبود یریچشمگ مبلغ

 هم جیپک تا پنج قبل یهاسال مثل نره ادتی... نیبد انجامش-

 .برمیم خودم کنار یبذار تراضافه

 :گفت گرشا و داد تکان یسر یزمان

 .کنم امضا اریب ینوشت رو چ ک ش موقع هر-

 نگاه. کرد ترک را اتاق «اجازه با» و «مچش» گفتن با یزمان

 اکتس یبیعج شکل به لحظه آن تا که برگشت بهنود سمت گرشا

 . بود مانده

 .یبر یتونیم... فعالا  ندارم باهات یکار گهید-



 بتعج آثار که یحال در بخورد تکان شیجا از نکهیا بدون بهنود

 دهیکش و یسوال یلحن با بود دایپ صورتش یتو خشم هم یکم و

 :دیپرس

 معلومه؟ ؟یکنیم کار یچ یدار-

 :داد تکان را سرش و کرد یاخم. بود نشده منظورش متوجه

 کنم؟یم کار یچ رو یچ-

 ه؟یچ انشیجر... زدیم حرف ازش یزمان که یستیل نیهم-

 :داد حیتوض یجد یلحن با گرشا

 به یخوراک اقالم مقدار هی رمضون ماه کینزد سال هر ما-

 !کاال سبد... میدیم کارگرا

 وقت؟اون چرا-

 و کارگر شکم بودن ریس یماجرا همون به گردهیبرم چراش-

 از عمو و بابا ؟یزنیم جوش چرا تو حاال. داشتنش نگه یراض

 .نزدن هم یحرف و بودن انیجر در اول سال همون

 میمستق باد معرض در که ستادیا ییجا و شد بلند جا از بهنود

 نیهم کردیم احساس و بود کرده داغ زشمغ. ردیبگ قرار کولر

 .شود منفجر که حاالست

 میقا عموت و بابات پشت یریم زود ؟یبگ یدار نویهم فقط-

 رو کارخونه صد تا صفر! نزدن؟ حرف اونا یگیم و یشیم

 ...آخه یول... بگن یزیچ توننینم معلومه دستت دادن

 آثار که یاهرهچ با و انداخت وارید یرو یهایدیسال به ینگاه

 :گفت بلند بود مشهود آن در انزجار



 نیا یتو که یکار! یدیم بها نایا به حد از ادیز یدار تو-

. افتهیم راه هم کار یروین نیا نصف با شهیم انجام کارخونه

 دونه یبخوا حاال که هست کارگر همه نیا به یازین چه اصال

 به بگم بودم اومده امروز من. یدار نگه یراض هم شوندونه

 از ینیچیم سفره براشون یدار تو وقتاون کن فکر روین لیتعد

 کارخونه؟ سر اون تا کارخونه سر نیا

 بهنود یهاحرف. ستادیا او یروروبه و شد بلند جا از گرشا

 از یبد رفتار بخواهد که قدر آن نه اما بود کرده اشیعصب

 :کرد ظحف را کالمش تیجد همان عوض در دهد، نشان خودش

 ارهند پول که ای شهیم ورشکست داره که هییجا مال روین لیتعد-

 و ارهد ینگینقد کمبود نه که نجایا. بده کارمندشو و کارگر حقوق

 خوردن نون از رو عده هی دیبا چرا یسودده یتو یمشکل نه

 .بندازه

 نیا نصف با یتونیم یوقت یبد یاضاف نون عده هی به دیبا چرا-

 تو بره یشتریب سود عوضش و یبنداز راه توکار هم تعداد

 .بتیج

 :کرد فرو بشیج یتو را شیهادست و زد یپوزخند

 .بهنودخان نمیبینم رو دماغم نوک تا فقط تو مثل من چون-
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 همان با و زد شیپسرعمو یقهیشق به را اشاشاره انگشت

 بود گرفته خودش به یخردکن اعصاب شکل که پوزخندش

 :دکر زمزمه

 کندهپرا یاقتصاد یمقاله چهارتا خوندن به یاقتصاد فکر داشتن-

 ربطشون هم به شهینم و مشخصه هدفشون کدوم هر که ستین

 ضمن در. یکن نظر اظهار زایچ نیا تو یبخوا زوده هنوز. داد

 مورد هی نیا یبفهم اگه رهیبگ آروم اتختهیرهمبه ذهن دیشا

 و تو بیج به یضرر... کنمیم میشخص حساب از رو خرج

 !شهینم وارد بابات

 دهش کیبار ینگاه با دییسایم هم به را فکش که یحال در بهنود

 و واضح یپوزخند که بود او بار نیا و ماند رهیخ او به هیثان چند

 :زد صدا پر

 ودتخ هوی ینازیم بهش یلیخ یدار که تیاقتصاد فکر نیا بپا-

 .هنکن پا کله رو دودمانمون و بابات و

 در دوباره انیک موقع همان. کرد باز را آن و رفت در سمت

 خواهدیم کارگاه سرپرست داد خبر و شد ظاهر چهارچوب

 نیا دنیبب آمدینم بدش انگار. دیکش عقب بهنود. ندیبب را گرشا

 گرشا اما دارد کارخانه صاحب یبرا یشیفرماخرده چه یکی

 به رو انسال،یم مرد ورود محض به و نداد او به ماندن یاجازه

 :گفت بهنود

 .باال ارنیب منو ناهار بگه بگو انیک به اتاقت یریم یدار-

 تنرف رونیب از بعد و داد رونیب ینیب از محکم را نفسش بهنود

 هم یرو پلک یالحظه گرشا. بست محکم باا یتقر را در اتاق از



 و رفتارها و بهنود حضور با خواست خدا از فقط و گذاشت

 سر به موعد از زودتر او تحمل و صبر اشسرانهسبک افکار

 .دیاین

 بود ستادهیا شیروروبه هم هنوز مرد کرد باز که را شیهاچشم

 زشیم پشت و زد ییگذرا لبخند. کردیم نگاهش ینگران با اما

 :برگشت

 ل؟یاسماع آقا شده یچ-

 الس پانزده از شتریب که بود یاجاافتاده یسالهپنجاه مرد لیاسماع

 نقش که شدیم هم سال پنج حدود و کردیم کار کارخانه آن در

 از گرشا. بود گرفته عهده به را کارخانه کل یاصل سرپرست

 او آمدیم کارخانه به پدر با یگاه و بود جوان یلیخ که یزمان

 و دیکش اشیجوگندم یهاشیر به یدست لیاسماع. شناختیم را

 لوج قدم چند است ریدرگ کرشف دادیم نشان شتریب که یاخم با

 :گفت زمانهم و رفت

 هابچه از چندتا نکهیا مثل مزاحمت از غرض. آقا شرمنده-

 سه دو. نینداد جواب کدومچیه به هنوز یول دادن وام درخواست

 ازتون امیب کردن واسطه منو. الزم پول داا یشد و رنیدرگ تاشون

 .بکنن هگید فکر هی برن ای بمونن منتظر توننیم بپرسم

 به یدست یکالفگ با و شد مرد یرهیخ سکوت در یالحظه

 ثباع ریاخ ماه کی در سفارشات حجم رفتن باال. دیکش گردنش

 را مورد کی نیا که شود شلوغ یقدر به سرش بود شده

 انیک از و برداشت را تلفن لیاسماع یجلو جاهمان. کند فراموش

 لیاسماع. اوردیب قشاتا به را وام یهادرخواست یپوشه خواست

 :گرفت دندان به را لبش و زد یازده خجالت لبخند



 .کردم جسارت که دیببخش منو بازم-

 .انداخت باال بودن تیاهمیب ینشانه به را سرش

 بود شلوغ سرمون مدت نیا. یکرد یخوب کار ست،ین مهم-

 .کردم فراموش

 انیک. شد باز در او «بله» گفتن با و خورد در به یاضربه

 عقب شود وارد کامل نکهیا از قبل و گفت یدیببخش در یجلو

 زیم یرو را آن. اوردیب اتاق به را غذا ینیس یآبدارچ تا دیکش

 زیم یرو را یقرمزرنگ یپوشه هم انیک. رفت رونیب و گذاشت

 :گفت لیاسماع به رو گرشا. گذاشت

 بازم... دمیم پرداختشونو دستور و کنمیم یبررس االن نیهم-

 هست؟ یمورد

 وسط زیم یرو که ییغذا ینیس یرو از مکث با لیاسماع نگاه

 :زد لبخند زدهشرم باز و رفت گرشا سمت به بود اتاق

 .بگم یزیچ شهینم روم البته... هست هم گهید زیچ هی-

 :گفت زدیم دور را زیم که طورهمان و شد بلند گرشا

 در منو دیبا. توئه دست همه طرف اون امور. لیاسماع بگو-

 .یبذار یچ همه انیجر

 باال سر دوباره و شد دهیکش ینیس سمت هم باز لیاسماع نگاه

 :گرفت

 نمیبیم االن یول بذارم ونیم در باهاتون گفتن هابچه واال-

 ...خودتون البد باشه یرادیا اگه دیانیجر در خودتون



 راماج نمیبب بگو درست ل؟یاسماع ینیچیم یکبر یصغر چرا-

 ؟هیچ

 .انداخت نییپا یکم را سرش و برداشت عقب یقدم لیاسماع

 که هاستسال من خب... ستاین من حرف نیا... آقا راستش-

 تیفیک هیوقت چند انگار گنیم کارگرا اما... کردم عادت و نجامیا

 کار نجایا عصر تا صبح کارگر همه نیا. نییپا اومده غذاها

 مدته هی انگار که هحقشون درست یغذا وعده هی گهید کننیم

 .شده غیدر

 و گرفت را حرفش یادامه خودش یفور گرشا، اخم دنید با

 :گفت دستپاچه

 رنخویم غذا نیا از دارن خودشونم انیبلورچ آقا گفتم منم البته-

 امواسطه باز که کنم چه یول... گهید دنیفهمیم بود یمشکل اگه

 .کردن

 ربا نیا لیاسماع و دافتا زیم یرو یفلز ینیس به گرشا نگاه

 :زد لب تر محتاط

 هی هابچه و گذشته هم بد تیفیک از کار شیپ هفته سه دو انگار-

 یکار واسه که کارگرا از یکی. دنید غذاهاشون تو ییزایچ

 دونمینم منم واال... یول گهیم هم رو مورد نیا باال بود اومده

 نمیمه نگفت بهم یول گفتم، گفتیم... خودش با دروغش و راست

 !هیادیز سرتون از
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 ار قشیدق نگاه. رفت باال و گرفت فاصله هم از گرشا یابروها

 :داد لیاسماع به

 گفتم؟ من-

 من گردن دروغش و راست که گفتم... آقا دونمینم واال-

 .گفته شرکا از یکی گفتیم یول... ستین

 گفته؟ یک-

 ...دونمینم گمیم که من-

 گفته؟ نویا راکارگ از یکی کدوم-

 ینفس و داد قورت را دهانش آب لیاسماع گرشا، یعصب لحن از

 :گرفت

 !اریشهر... ایصادرات بخش تو نشیآورد داا یجد که پسره نیهم-

. بپرسد را کارگرها تک تک اسم آمدیم شیپ کم یلیخ! اریشهر

 رد دیپرسیم توک و تک که هم را ینفر چند همان نام نیبنابرا

 اب. بود ادشی باا یتقر هم را یکی نیا. ماندیم یاقب ناخودآگاهش

 نکهیا به توجه با و «گفته شرکا از یکی» یجمله دنیشن

 قدرنیا کارگرها به نسبت نفر کی موضع فقط نجایا دانستیم

 .داد تکان تأسف به یسر است، رکنندهیتحق

 یجورنیا چرا نمیبب کنمیم یریگیپ... هم غذا. نبوده من حرف-

 هست؟ یزیچ بازم. گنیم که شده

 .نشست لبش یرو یلبخند و داد رونیب یراحت نفس لیاسماع



 بود نیهم... گهید نه... نایستین حرفا نیا گفتن اهل شما گفتم من-

 .فقط

 :گفت زمانهم و کند بدرقه را او تا کرد اشاره در به سرش با

 .بگو بهم ایب خودت بود که یمورد هر-

 !بده یسالمت بهتون خدا... بده نرتویخ خدا... آقا چشم-

 یابحس روزها نیا که یزیچ! یسالمت. رفت باال درد با لبش کنج

 تکان با. نبود اثرگذار هم دعاها نیا و بود شده غیدر جسمش از

 لمب یرو. کرد ترک را اتاق عیسر لیاسماع و کرد یتشکر سر

. زد لز شیغذا ینیس به و نشست کوتاه هیپا زیم پشت اتاق وسط

 ذهنش لحظه در قدرآن و خوردیم مهیننصفه را شیغذا شهیهم

 هرچه و غذا تیفیک به اصالا  که بود مختلف مورد هزار مشغول

 یهادانه نیب را قاشق. نداشت یتوجه باشد آن در بود ممکن که

 یآبک شهیهم مثل خورش اما آمد،ینم بد نظر به. چرخاند برنج

 عوض خودش یذائقه کردیم فکر. پزمین هم شیهاگوشت و بود

 را آنها نیهم یبرا و کند هضم را هاگوشت نیا تواندینم که شده

. ودب ختهیر هم به غذا پخت تیفیک کالا  انگار اما گذاشتیم کنار

 یرو را خورش یتو یهالپه و آب از یکم که طورهمان

 جوان دختر. زد صدا را انیک بلند، یصدا با ختیریم برنجش

 از را نگاهش نکهیا بدون گرشا و شد ظاهر در نایم بالفاصله

 :دیپرس اخم با بردارد غذا

 کنه؟ تیشکا غذاها از باال اومده یکارگر مدت نیا تو-



 یهاچشم با و ردیبگ باال را سرش شد باعث انیک سکوت

 یفور دید را او یپرسش نگاه که انیک. شود مواجه او یشدهگرد

 :گفت

 داره؟ رادیا غذا مگه-

 :دیپرس بلندتر و گرفت شدت شاخم

 .بود یاگهید زیچ سوالم! یبد نظر نگفتم-

 پشت به یکوتاه نگاه از بعد و دییسا هم به را شیهالب انیک

 .برداشت اتاق داخل به قدم کی سرش

 یمهم زیچ گفتن بهنود آقا یول... اومد یکی... آره... راستش-

 ...انیجر در رو شما و ستین

 بود خودشان محصوالت از که یبلور بشقاب یتو را قاشق

 :داد او به را خشیتوب پر نگاه و کرد رها محکم

 اتفاقات تمام انیجر در دیبا من که یکرد فراموش یک از-

 باشم؟ کارخونه

 :کرد من و من دهیترس انیک

 ...بهنود آقا... آخه-

 :گفت یبلندتر یصدا با

 ؟یک از! دمینشن-

 :زد لب تیمظلوم اب و انداخت نییپا را سرش دختر

 .دیببخش-



 جهینت نیا به که داده یچ رو بدبخت کارگر اون جواب بهنود-

 د؟یبگ من به دینبا و ستین مهم دیدیرس

 :داد جواب دستپاچه

 ...فقط... نگفتن یخاص زیچ-

 ان؟یک یدینم جواب درست چرا-

 :گفت و کرد باز لب تا و گرفت گاز محکم را لبش انیک

 ...از.. گفتن-

 آره؟! ادهیز هم سرتون از تگف-

 گرشا. داد تکان را آن حرفیب و انداخت نییپا را سرش انیک

 یبرا ییاشتها گرید. داد رونیب حرص پر را داغش نفس

 دچن و شد بلند. نداشت هم تیفیکیب یغذا لقمه چند همان خوردن

 دکر مجبور را او سکوتش با و ستادیا صاف انیک به مانده قدم

 :گفت تحکم پر کرد شکار که را نگاهش. ردیبگ باال را سرش

ن-  پنهون من از کارخونه یتو یزیچ نیکوچکتر بفهمم بعدم 

! نیهم کارآموزه، فقط فعالا  بهنود. نمیبیم تو چشم از مونده

 ؟یدیفهم. منه با همه... ماتیتصم و دستورات

 ار اتاق در سرش با گرشا و کرد نییپا و باال را سرش تند تند

 .ادد نشان

 .کارت سر برو-

 تاقا در یقدم گرشا. بست سرش پشت را در و رفت رونیب انیک

 چپ سمت راست، دست انگشتان سر با ارادهیب و برداشت

 چه. بود افتاده سوزش به قلبش. داد ماساژ را اشنهیس یقفسه



 رد یاریاخت یوقت تا ندارد حق که فهماندیم بهنود به دیبا طور

 نیا دیبا دیشا. نکند درازتر مشیگل از را شیپا ندارد کارخانه

 با نبود صالح حاضر حال در. سپردیم پدرش به را مورد کی

 نیمه. کند یتند کندیم فایا را پدرش کیشر نیجانش نقش که او

 یکاف کردیم کوتاه را درازش زبان و ُدم نامحسوس شکل به که

 تا هدبد شدست به را آتو نیاول پسر نیا تا بود منتظر فقط. بود

 محتاطانه داشت فعالا  هم بهنود. بُبرد کارخانه نیا از را شیپا

 یخو آن جاکی آخر او بود مطمئن گرشا اما رفتیم شیپ

 .گذاشت خواهد شینما به را ناسازگارش
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 را اریشهر که قدرآن. شوم ذوب بود مانده کم گرما شدت از

 غروب، یکیتار به رو یهوا همان در و دهینرس خانه به هنوز

 از انزیم نیا تحمل. ندازدیب راه را کولر تا فرستادم بام پشت به

 خصوص به. نبود ریپذامکان میبرا هم شتریب ساعت کی گرما

 و آوردندیم مضاعف فشار جسمم بر هم انهیماه یدردها که

 .کردندیم طاق قبل از شتریب را طاقتم

 :شد بلند کولر کانال از شیصدا

 .بزن ور پمپ ارید-

 یفور بودم ستادهیا کولر یدهایکل کنار فرمان به گوش که من

 نم یبرا دیچیپ کانال یتو که یآب ُشرُشر یصدا و زدم را دکمه

 شخود دستور به هم بعد یاقهیدق. بود خنک یمینس مثل گرمازده



 در خنک یهوا بالفاصله و زدم را موتور کردن روشن دیکل

 رد ها کانال از که یخاک و گرد به توجهیب. افتاد انیجر به خانه

 ریمس در جاهمان  کردمیم شانیبرا یفکر دیبا و شد پخش خانه

 و باز یصدا. بستم را میهاچشم و دمیکش دراز کولر خنک یهوا

 بودم رشیدرگ که یلذت آن از را من نتوانست هم در شدن بسته

 کنار از را طنتشیش از پر یصدا بعد یالحظه. بکشد رونیب

 :دمیشن شمگو

 یآجرپز یکوره تو االن تا کنهیم فکر ندونه یک هر حاال-

 .یکردیم یزندگ

 یرو و زیخمین که چرخاندم او سمت را سرم و کردم باز چشم

 یلو گرفت امخنده بانمکش هیتشب از. بود نشسته کنارم پا کی

 هم هاپنجره بازکردن گرید یحت. بود دهیکش ته توانم گرید واقعاا 

 را آخرش یروزها داشت بهشتیارد. نبود گرما نیا یگوجواب

 .کردیم یسپر

 چهار سه که اومدیبرم خودم دست از اگه. گرما از پختم خدا به-

 .نداختمشیم راه شیپ ساعت

 حالت به را شیپاها و نشست نیزم یرو یترراحت حالت با

 .داد باال سر و انداخت غبغب به یباد. درآورد چهارزانو

... مونهیم مردونه هم شهیهم و است مردونه کارها ستد نیا-

 .یریبگ ادی شما ستین الزم

 .نشستم چهارزانو خودش مثل شیروروبه و شدم بلند

  هاتیمسئول نیا خودت یخونه یبر نکن فکر. البته صد که اون-

 دیبا خودت کولر از قبل سال هر... هاشهیم ساقط گردنت از



 و خواهرشوهر نیب یفرق هی گهید. یزبندا راه منو کولر یایب

 .نه ای باشه دیبا عروس

 .بخواه جون شما. صد در صد-

 :گفتم جوابش در یبانمک حالت با

 .بده که هیک-

 از یرنگ لبخندش موقع همان اما. زد لبخند هم او و دمیخند زیر

 :گرفت ینگران

 .اصالا  ینداشت رو و رنگ صبح ؟یشد بهتر-

 یبرا تا شد بلند هم او. دادم تکان سر ها بچه مثل و کردم یهوم

 .برود اتاق به شیهالباس ضیتعو

 تا بود آمده کردنورزش و پارک به رفتن قصد به که صبح

 پا یرو توانمینم و ستین خوب اصالا  حالم بودم گفته کند دارمیب

 رنگ یچهره به او سمت از ینگاه و اشاره کی نیهم. ستمیبا

 هک بود هاسال. ستیچ دردم بفهمد بود یفکا امکرده عرق و دهیپر

 ناآشنا من یدردها نیا با هم او و میکردیم یزندگ تنها هم با

 آوردن با عوض در و زد را امیهمراه دیق هم نیهم یبرا. نبود

 بهتر لمحا استراحت با اگر و بخوابم شتریب کرد قمیتشو یمسکن

 شهیهم ثلم شیهاینگران که هرچند. بروم دکتر به حتماا  نشد

 شنهادیپ او اما نداشت، ازین دکتر هم من درد و بود جایب

 یمسکن ار،یشهر رفتن از بعد ساعت دو. دادیم را اشیشگیهم

 به و ستمیبا پا یرو توانستم و کرد اثر بود آورده میبرا که

 روز آن که بود نیا ماجرا ُحسن تنها. برسم امروزمره یکارها

 یماه کی واقع در. بمانم خانه در توانستمیم و نداشتم مراسم



 کار و شدیم شروع رمضان ماه فردا از چون بود ترخلوت سرم

 .بود محدود یافطار مراسم چند از ییرایپذ به هم ما

 نشسته نیزم یرو هم هنوز که من به نگاه با و برگشت اریشهر

 آشپزخانه در یسرک نداشتم، را میجا از شدن بلند حال احتماالا  و

 .دیکش

 حاضر یفور یزیچ هی نه اگر م؟یدار شام واسه یزیچ ارید-

 .کنم

 :گرفتم دندان به را لبم زدهخجالت

 یطلبراحت یلیخ امروز گهید دیببخش یول... میدار که غذا-

 .نمک درست دینرس فکرم به یزیچ پلویاستامبول جز به کردم

 کردم فکر من و زد یینمادندان لبخند و افتاد برق شیهاچشم

 ار یزندگ و باشد یقابل گریباز قدرنیهم هم همسرش یبرا کاش

 او. نبود دیبع اریشهر از البته که رد؛ینگ سخت هم او به

 دهید عمرم تمام در من که بود یمرد  نیبافکرتر و نیتریاحساس

 !نبود مرد قدر نیا هم پدرمان یحت. بودم

 هواس ؟ینکیم یخواهمعذرت پلویاستامبول یبرا یدار واقعاا  تو-

 کنه؟ ریس منو تونهینم هم اشقابلمه هی که ییغذا

 با که شوم بلند شام بساط کردن آماده یبرا خواستم و دمیخند

 .شد مانعم دست تکان

 یذاغ نیا پختن از یقدردان واسه... نوکرتم دربست خودم نیبش-

 .منه با امشب شام یکارها یهمه یبهشت

 :دمیپرس یبدجنس و طنتیش با



 ها؟ظرف شستن یحت-

 :دیپرس یاخسته لحن با و داد اشچهره به یمتفکر حالت

 م؟یبخور دست با ییدوتا ارمیب رو قابلمه همون شهینم-

 :داد تکان سر تأسف با هم او شد بلند که امخنده یصدا

 تو شوهر چارهیب یول... شورمیم هم رو ظرفا... ضرر و جهنم-

 .افتهیم یگرسوءاستفاده آدم چه ریگ که
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 اب و گرفت خودش به را قبل خندان حالت اشچهره یآن به هم بعد

 پلویاستامبول. شد آشپرخانه وارد من به یچشمک کردنحواله

 عالقه و اقیاشت قدرنیهم غذاها یهمه یبرا اریشهر. بود بهانه

 طیشرا درنظرگرفتن خاطر به فقط هم شیکارها نیا. دادیم نشان

. مکن استراحت شتریب یکم خواستیم خودش قول به که بود من

 تا نشستم منتظر. دادمیم تن اشیباز به ازخداخواسته هم من

 .کند آماده را سفره ییتنها به خودش

 هم او دمیپرس کارخانه در اشیکار اوضاع از غذا سر

 داد،ینم دنیجو از استراحت یاجازه فکش به که طورهمان

 هم شحرف و شده بهتر یلیخ طشیشرا هک داد حیتوض دهیبردهیبر

 گفت کارخانه یغذا به اعتراضش از یحت دارد داریخر شتریب

 .کردم نگاهش گردشده یهاچشم با که



 رونشیب کنه اعتراض یکس اگه ینگفت مگه ؟یکنیم یشوخ-

 کنن؟یم

 .داد استراحت یکم فکش و قاشق و دست به باالخره و دیخند

. ستین بغرنج هم قدرااون وضع ،کردم اغراق کم هی من حاال-

 یوقت. برم جلو هم قدم هی نداشت امکان بودم خودم فقط اگه یول

 به یتکون هی بهتره گفتم دراومده یکییکی کارگرا یصدا دمید

 حداقل اما شدم مونیپش هم گفتنم از موقعهمون هرچند. بدم خودم

 .رسوندم رو هابچه یصدا

 عموق به را شیابروها نیب شستهن اخم اما انداخت نییپا را سرش

 .کردم شکار

 بهت؟ زدن یحرف چطور؟-

 هب اشاره ببلعد را آن که آن از قبل و برد دهانش سمت را یقاشق

 :کرد بشقابم

 .که کرد خی! بخور-

 مه یبچگ همان از. دیبگو خواستینم که بود آمده شیپ یمشکل

 ودز یلیخ رفتارش و نگاه. کند یمخف را یزیچ نبود بلد اصالا 

 موقتاا  بزند یحرف خواستینم که حاال اما. دادیم لو را زیچ همه

 .اورمیدرب را ماجرا یتو و ته بعداا  تا کردم سکوت

 مشغول که یزمان و شد طنتیش مشغول دوباره شام از بعد

 او با و گرفت محدثه با یتماس بودم وهیم آوردن و یچا ختنیر

 به بود قرار که موضوع نیا انگار. کرد وبشخوش یکم هم

 و داده یشتریب عمق را شانرابطه برود یخواستگار به یزود

 نیزم یرو را وهیم بشقاب و یچا ینیس. بود کرده تریمیصم



 یگوش و کرد قطع را تماسش هم او. نشستم شیروروبه و گذاشتم

 نیح و برداشتم بشقاب از یبیس. گذاشت شیپا کنار را

 شیپ را شام سر بحث باز یتفاوتیب حالت با گرفتنشپوست

 .دمیکش

 شد؟ یچ اعتراضت آخر یگینم! اریشهر-

 انداخت روشن ونیزیتلو به ینگاه و برداشت را شیچا استکان

 هک یحالت با هم بعد. بود شده کم حد نیترنییپا تا شیصدا که

 کند یخال شانه زدنحرف بار ریز از تواندینم دانستیم انگار

 :دیچرخ من سمت و دیکش یآه

 یخوب برخورد کردمیم فکر که یجورهمون. نشد یخاص زیچ-

 .نشد

 :کرد خوش جا امیشانیپ یرو ارادهیب یاخم

 یآقا نیا به نسبت وقتچیه چرا بدونم گهید االن کنم فکر-

 .نداشتم یخوب حس انیبلورچ

 :داد جواب و زد ییگذرا لبخند

 زد یحرف هی شکیشر. نبود یاکاره انیبلورچ خدا بنده بابا، نه-

 .ننیهم دهیرس دوران به تازه یآدما. نبود هم مهم اصالا  که

 درقنیا تونهیم مگه کارخونه سیرئ نبود؟ یاکاره که یچ یعنی-

 باشه؟ وپادستیب

 :زد خنده ریز یآن به و کرد نگاهم گردشده یهاچشم با

 قضاوتش یجورنیا که گفتم یچ من مگه ار؟ید یگیم یچ-

 تو انیبلورچ خود اصالا  لحظه اون که بود نیا ممنظور ؟یکرد



 تگف اونم شده یچ گفتم لیاسماع آقا به که بعداا . نبود دفترش

 ارهچیب اون گفت. میکن جدا کشیشر از رو انیبلورچ خود حساب

 .خورهیم غذا نیهم از هم خودش

 دمآ اتفاقاا  که نفر کی شدیم مگر. دادم تکان سر و زدم یپوزخند

 دادش غذا بد تیفیک از و بخورد کارخانه یغذا از بود یمتمول

 یبرا داشت ای دیفهمینم را خوب یغذا یمعن ای پس. دیایدرن

 چه دکنن فکر خدا بندگان نیا تا کردیم یباز لمیف شیکارگرها

 .دارند یایخاک و فکر با سیرئ

 شناسمیم من رو آدما جور نیا! شما نیباور زود چقدر-

 کم هی نایا. کنمیم برخورد باهاشون مدار شب هر... اریشهر

 کشنیم آشپزو یروده اد،یز خورش آب ای بشه کم برنج روغن

 داره یچ نفهمه خودش و بخوره رو غذا اون شهیم مگه. رونیب

 شکمش؟ تو فرستهیم

 :کرد نگاهم مهربان و زد ینیدلنش لبخند

 باعث مرفه یآدما اون با تیشگیهم داشتن کار و سر و تو شغل-

 آقا اب حق کنمیم فکر منم اما. یبش نیبدب یچ همه به نسبت شده

 هم برخوردش. کرد موافقت هم وامم با انیبلورچ تازه. لهیاسماع

 قتوچیه یول بداخالقه کم هی درسته. بوده خوب کارگرا با شهیهم

 شد دایپ اشسروکله کجا از هوی ستین معلوم که کشیشر اون مثل

 نیهم هم مثالش. هست همه فکر به که هم شهیهم. نکرده یبددهن

 .همه به داد رمضون ماه واسه شیپ روز سه دو که ییکاال سبد
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 حرف و کنم سکوت دادم حیترج من اما بود یمنطق شیهاحرف

 انیبلورچ جنس از ییهاآدم به یخوب حس هم هنوز. نزنم یگرید

 اما. منداشت نداشت، او از یخوش دل اریشهر که کشیشر همان ای

 رددیب مرفهان نیا تمام نیب دیشا که کرد فکر هم نیا به شدیم

 از ترنییپا یکم که ییهاانسان درد بفهمند که یکسان شوندیم دایپ

 هم را درکش که نیهم من یبرا. ستیچ کنندیم یزندگ هاآن

 کردنشان یریگدست و کردن کمک بود، یکاف باشند داشته

 !شکشیپ

* 

 متوانستینم را یزیچچیه. بود کیتار العادهفوق اطرافم یفضا

 گوش به چاه قعر از انگار که یمناجات و دعا یصدا جز و نمیبب

 دنبال کورکورانه دستم با. دمیشنینم یگرید یصدا دیرسیم

 ریگ ییاج به میپا زیانگخوف یکیتار آن در تا گشتمیم یگاههیتک

 اطرافم در ورمال،ککورمال طورهمان. دیاین سرم ییبال و نکند

 هم یاروید یحت اما کنم دایپ یبرق دیکل تا گشتمیم یوارید دنبال

 دمبو افتاده ریگ محض خأل یفضا کی در انگار. نبود اطراف آن

 یزمزمه همان فضا آن مثبت ینقطه تنها. نداشت ییانتها که

 تا رفتم راه چقدر دانمینم. دیرسیم گوش به که بود ییدعا

 یدیشد نور و شدم دهیکش رونیب انتهایب یتونل عمق از باالخره

 کور تا انداختم هیسا میهاچشم یرو دست پشت با. زد را چشمم

 .شدیم ترواضح و بلندتر داشت صدا. نشوم

 همان فقط قبل قهیدق چند با تفاوتش تنها اما بود شده روشن فضا

 که بود ییخأل همان هیشب زیچهمه وگرنه. بود اشیروشن



 درست را اطرافم دادینم اجازه هم دیشد نور. بودم ارشگرفت

 کامالا  گرید مناجات، یصدا. هستم کجا شوم متوجه و کنم نگاه

 خیم نیزم یرو میپاها یالحظه یبرا. دیرسیم گوش به واضح

 ودندنب یمناجات ای دعا به مربوط کلمات نیا. کردمینم اشتباه. شد

 رمپد یبایز شهیهم صوت یصدا با که بودند قرآن کلمات بلکه

 میگلو اما بدهم قورت را دهانم آب خواستم. دیرسیم گوش به

 که درمپ یصدا دنیشن از و دیتپیم تند قلبم. بود خشک و یریکو

 اشک ارادهیب است داربغض و محزون یحساب کردمیم حس

 را پدرم اشک دنید توان وقتچیه. شد یجار صورتم یرو

 .نداشتم

... که خودش بود؟ کجا خودش... خودش اام آمدیم شیصدا

 مگر نکرد؟ ترکمان یناگهان یلیخ شیپ سال چند مگر خودش

 را آرامش یهاچشم که میدیند و مینشد بلند خواب از صبح کی

 واضح و بایز قدرنیا داشت چطور پس کرد؟ نخواهد باز گرید

 خواند؟یم قرآن مانیبرا

 فاصله هم از را هاآن ورز به اما بودند شده دوخته هم به میهالب

 به خنجر یکس کردم حس زدم صدا را اریشهر یوقت و دادم

 راه هب دوباره. ختیر فرو شتریب اشکم سوزشش از. دیکش میگلو

 هب یخداحافظ کی او. دمشیدیم دیبا بود نجایا پدرم اگر. افتادم

 آن از که یا زهیانگ و فکر نیا با. بود بدهکار اریشهر و من

 .شد شتریب میهاقدم سرعت گرفتم

 فرن کی. دمید را نفر کی باالخره کرد عادت نور به که میهاچشم

 دبرس آن به دستم نبود قرار انگار که ییانتهایب یانتها در که

 یصدا. کردیم نگاه نییپا به و بود نشسته قیعم یادره یلبه



 از صدا نیا بود مشخص اما آمدیم هم هنوز پدر خواندن قرآن

 :زدم صدا ارادهیب. ستین نشسته جاآن که یسک آن  

 !بابا-

 طوس دیشا تا زدم صدا را اریشهر اریاختیب و وقفهیب هم بعد و

 مثل نفر کی و شد قطع قرآن یصدا. برسد دادم به ناکجا آن

 :زد صدا هم پشت خودم

 !...ارید!... ارید-

 مکردیم نگاه برم و دور به هرچه اما. بود آشنا شیصدا چقدر

 .نبود آنجا مرد آن گرید اما دم،یرس دره کنار. دمیدینم را یکس

 یتکان با است خبر چه نییپا آن نمیبب تا رفتم جلو یکم که نیهم

 .کردم سقوط دره ته به بیعج و یناگهان

* 

. شد باز اریشهر نگران و دهیترس یچهره به رو هراسانم نگاه

 فارغ یوالنط ماراتون کی از انگار زدمیم نفسنفس یجور

 یهادست چرا دانستمینم و بود عرق سیخ تنم. بودم شده

 یفشار به توجهیب اریشهر. بودم گرفته محکم قدرآن را اریشهر

 :دیپرس نگران کردیم وارد شیهااستخوان به انگشتانم که

 داریب دادم تکونت یهرچ ؟یدیدیم خواب یداشت ار؟ید یخوب-

 !ینشد

 رنگ اریشهر نگاه آمدم خودم به تا و دادم قورت را دهانم آب

 :گرفت رتیح



 یدید یچ!! هایکردیم هیگر خوابم تو ؟یکنیم هیگر یدار-

 زم؟یعز

 از انگار را امخفه یصدا و دمیکش صورتم یرو را دستم پشت

 :دمیکش رونیب قیعم یچاه قعر

... بود ترسناک یول... بود یچ دونمینم... کابوس... خواب-

 ؟!اریشهر

 میهاچشم نیب نگاهش و گرفت دستش دو هر نیب را دستم کی

 :دیچرخ

 ؟یآبج جانم-

 .هیبد زیچ یلیخ ییتنها-

 :گرفت صالیاست رنگ نگاهش و دیکش قیعم ینفس

 من که یکن یطورنیا... برم قربونت آخه یول... بده یلیخ آره-

 .سرم تو بخوره ازدواج بذارم، تنهات روزم هی کنمینم جرأت

 پشت به اشک هجوم از یناش یتار تا زدم هم به را میهاپلک

 که بدهم یجواب خواستم. ببرم نیب از موقتاا  را میهاپلک

 کرف خاطر به اتفاق نیا نکند فکر و کنم برطرف را اشینگران

 یقرآن صوت یصدا اما است خانه نیا از رفتنش و ازدواج به

 اب. ردب باز را قلبم ضربان دیرس گوشم به اتاق رونیب از که

 .کردم نگاه اریشهر به شده گرد یهاچشم

 قرآنه؟ یصدا-
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 سر آرام و انداخت من به دوباره و رونیب به ینگاه هم اریشهر

 :داد تکان

 یک نمیبب کردم روشن رو ونیزیتلو. شدم بلند سحر واسه... آره-

 .دیببخش آره؟ ،یبخواب نذاشت صداش! گهیم اذان

 قاا یدق صدا نیا کردم حس و گذاشتم هم یور پلک هیثان چند

 یصدا که فکر نیا و بودم دهیشن خواب یتو که است یهمان

 باالخره و گرفت آرام قلبم. بوده ساده یتوهم شنومیم را پدرم

 او نگاه ینگران اما کنم، رها را اریشهر دست دادم تیرضا

 .نشد کم یاذره

 ...آب برات برم کن صبر... یخوابت ریدرگ هنوز-

 .شوم رفتنش مانع تا گرفتم را دستش

 ...فقط. بخوابم خوامیم. خوادینم... خوبم بابا نه-

 . گذاشتم بالش یرو را سرم و دمیکش دراز

 .ببره خوابم تا بمون شمیپ یندار یکار اگه-

 و پخش یموها کنار و گونه یرو را دستش پشت و زد یلبخند

 .دیکش میپال

 .نجامیا من بخواب. رفتمینم ییجا من هم یگفتینم تو-

 هم ایرو عالم در اما شدند خواب میتسل زود یلیخ میهاچشم

 حرس به کینزد خواب که کنم دور ذهنم از را فکر نیا نتوانستم

 .شد خواهد ریتعب یگرید خواب هر از تردرست و زودتر

*** 
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. گذشتیم سال تمام از متفاوت شهیهم مثل رمضان ماه یروزها

 و دمگذرانیم اریشهر با را یشتریب وقت شدنم کارترکم خاطر هب

. میببر یشتریب لذت بودن هم کنار در نیا از میکردیم یسع

 بعد به میبود کرده موکول هم را مانیروادهیپ و ورزش یبرنامه

 و میدیدویم پارک در هم با یساعت کی شب آخر و افطار از

 راه و میزدیم حرف هم با یدر هر از هم بعد. میکردیم ورزش

 یبرنامه بودن منظم یرو یطیشرا هر در اریشهر. میرفتیم

 از شیب مانیدو هر یسالمت و دادیم نشان تیحساس ورزشمان

 یماریب کی از مادرمان چون دیشا. داشت تیاهم شیبرا اندازه

 یناگهان یقلب یسکته کی هم را پدرمان و کرد فوت العالج

 به یبیعج وسواس اریشهر بود که یلیدل هر به. گرفت ازمان

 .بود کرده دایپ مانیهایماریب و یسالمت

 صرف پارک یتو را افطارمان میبود گرفته میتصم هم شب آن

 و میبود نشسته چمن یرو هاچراغ از یکی ییروشنا ریز. میکن

 از میبرا هاشب و هاروز آن تمام عادت طبق اریشهر

 مراسم و یخواستگار یبرا حدثه،م با مشترکش یهایزیربرنامه

 بود کرده درخواست کارخانه از که یوام با. گفتیم آن از بعد

 از. بود دهینرس پرداختش نوبت هنوز اما بود، شده موافقت

 تمام عمه یهابچه امتحانات تا میبود منتظر دو هر هم یطرف

 برساند اریشهر یخواستگار و تهران به را خودش هم او و شود

 صبر دیبا گرید ماه کی حداقل که بود معنا آن هب نیا و



 جگر یرو دندان توان گرید اریشهر بود مشخص اما. میکردیم

 هفته که ییخواستگارها و محدثه مادر واکنش از. ندارد گذاشتن

 شدل تنها. دیترسیم گرفتیم محدثه خود از را خبرشان هفته به

 قولش که یتیحما و داشت وجود محدثه قلب در که یاعالقه به

 .بود قرص بود گرفته اشعالقه مورد دختر پدر از را

 گرید یسمت به و برداشت دستش کنار از را یکوچک سنگ

 :گفت متفکر انداخت،

 و بدم ادامه درسمو که کنمیم فکر نیا به دارم شبه چند-

 .رمیبگ سانسمویل

 با و زده شگفت کردمیم جمع را هاظرف و سفره داشتم که من

 :کردم نگاهش نجایه

 بهت چندبار یدونیم خودت. داداش خدامه از من! هیعال که نیا-

 که هشد یچ حاال... یانداخت گوش پشت یول بکن کارو نیا گفتم

 ؟یافتاد فکرش به االن

 پشت از را شیهادست. انداخت هم یرو و کرد دراز را شیپاها

 :زد یتلخ لبخند همزمان و کرد گاهشهیتک و دیکش

 دو آخرش و داره زدن دوسگ فقط! ارید روشه اسمش یکارگر-

 خونه اجاره هی و وام تا دو قسط اگه که مونهیم آدم بیج ته زار

 به هم حاال نیهم... مونهینم ازش یچیه گهید بشه کم ازش هم

 شرکت هی تو و رمیگیم سانسمویل. کردم رید یلیخ تو قول

 تیموقع هم بهتره، حقوقش هم. شمیم استخدام یخصوص

 .شیاجتماع

 :دمیپرس کردن فکر یکم از بعد و فشردم هم به را میهالب



 یریگیم یدار که یوام نیا فیتکل یکن عوض رو کارت اگه-

 !یشیم بدهکار بهشون... شه؟یم یچ کارخونه از

 و باال نفس به اعتماد با را سرش و داد رونیب محکم را نفسش

 .کرد نییپا

 مومدرک و بشه تموم درسم که یوقت تا حاال... کردم فکر اونم به-

 یقدراون. بزرگه خدا هم بعدش... موندگارم اونجا که رمیبگ

 .باشه میبده یجوابگو سنواتم که دارم کار سابقه اونجا

 :زد لب و انداخت من به یشرمندگ از پر ینگاه

 تو به رو میزندگ یبده نیشتریب من ارید... ستین یزیچ که نایا-

 و سنوات چیه متاسفانه... هاسال نیا تمام یکارکم تباب. دارم

 هی سر فرستادمیم رو تو دیبا من. کنهینم جبرانش هم یاسابقه

 خودم یزندگ فکر بعد و کردمیم خوشبختت و خوب یزندگ

 بدم؟ دیبا یچ رو مامان و بابا جواب نظرت به. شدمیم

 بخندل با هم دبع و زده رتیح اول. دمیخند بلند یصدا با اریاختیب

 خواهرانه یتشر و گذاشتم شیپا شیپ یچا یوانیل. کرد نگاهم

 :زدم

 کار یچ گهید ؟یزد توهم و یکرد فکر ینشست باز تو-

 یبر که یکرد ول نصفه درستو ؟ینکرد که یبکن یخواستیم

 ضیمر توش هم سالم آدم که یاکارخونه اون تو و کار سر

 نیا خرج که یتخیر عرق و یکرد کار شب تا صبح شهیم

 نشرفت بعد که کردینم هم فکرش وقتچیه بابا. یبد رو یزندگ

 به داره اصالا !.. فتهیب خودش از مردتر هی دست مونیزندگ

 !شهیم میحسود محدثه



 :انداخت باال ابرو متعجب و دیخند

 ؟یچ واسه االن؟ از! هللابسم-

 تو وجود اب اگه... قاپهیم چنگم از داداشمو داره که نیا واسه-

 .کمه شتخته هی البد پس استیدن زن نیترخوشبخت نکنه احساس

 :کرد ینیریش اخم لبخندزنان

 !هایگیم یچ باشه حواست!... خانوم ارید-

 !یشیم هم یرتیغ سرش ومدهین هنوز!... ایب-
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 ار نشیریش یخنده یصدا که بود مضحک قدرآن دلخورم یافهیق

 و نبود یجد میهاحرف. انداخت خنده به مه را من و کرد بلند

 اما. دارم دوست را محدثه چقدر دانستیم خوب هم خودش

 را رپس نیا قدر یکس نکهیا تصور با هربار که نبود خودم دست

 با من یاندازه یکسچیه. شدمیم یعصب جهتیب و خودیب نداند

 یفرشته کی اریشهر. شناختشینم و بود نکرده یزندگ او

 .بود ینیزم

 را خودش داشتند، حضور پارک در که یتیجمع به توجهیب

 را امیشانیپ کنج و کرد حلقه امشانه دور را دستش کرد، کمینزد

 :دیبوس



 رهقرا که یمرد به اونم... تو نه منم بشه شیحسود دیبا که یاون-

 عمر هی یجورچه قراره دونمینم من! کنه تصاحب تورو ادیب

 !کنم تحمل رو مردک اون ختیر

 با من. انداخت خنده به را جفتمان که بود او یعصب لحن حاال

 چیه وجود به ازین ایدن برادر نیتریحام و نیترمهربان وجود

 ازدواج اگر یحت. کردمینم حس امیزندگ در را یگرید مرد

 و داشتم را اشهیسا باز رفتیم هم خودش یخانه به و کردیم

 تمام دیشا. بود امیزندگ همدم و قیفر و برادر تنها هم هنوز

 به روز آن تا شدیم باعث که بود اریشهر یهاتیحما و هامحبت

 .نکنم ازین احساس خاص یعاطف یرابطه کی ای و گرید یمرد

 لقهح انگشتانم در انگشتانش و برداشت امشانه یرو از را دستش

 غولمش باز حال نیع در هم او و ختمیر یچا هم خودم یبرا. شد

 دل ته از یهاخنده تا شد اشیشگیهم یهاطنتیش و ها یشوخ

 .کند خودش بینص را من

 قصد به را میهاچشم و گذاشتم بالش یرو را سرم یوقت شب آن

 لحظه نیا در مادرمان و پدر یجا چقدر کردم فکر بستم، خواب

 تمام با مانیهردو که لحظه نیا. است یخال مانیزندگ از

 یخوشبخت احساس هم باز یماد ریغ و یماد تمشکال و کمبودها

 به میتوانستینم هم هیثان کی هم کنار بودن وجود با و میکردیم

 .میکن فکر ییتنها

*** 

 یکی باز معمول طبق. ماند آسانسور منتظر و بست را واحد در

 با و کرد خم راست به را سرش. زد شیصدا پلهراه یباال از



 اب و مالحظهیب. نشست اشیشانیپ یرو ظیغل یاخم گلناز دنید

 :دیتوپ او به یبلند یصدا

 ن؟یکشیم منو کیکش همه نیا نیشینم خسته شماها باز؟ هیچ-

 را هاپله سرعت با بعد و کرد نگاهش رتیح با یالحظه گلناز

 و ردفش ینیب یرو را انگشتش. ستادیا شیروروبه و دیدو نییپا

 :کرد هاشار یکنار واحد یبسته در به سر با

 !خب داشتم کارت چته؟... سیه-

 :دیغر حوصلهیب طورهمان

 هگید یدفعه. دیبگ کارتونو... تلفن اسم به هست یزیچ هی-

 !دمینم جواب یکن صدام ینجوریا

 به یرسرس «خبیلیخ» کی گفتن با و گرفت گاز را لبش گلناز

 زمزمه ترمحتاطانه هم بعد شده، اشیدلخور متوجه فهماند او

 :ردک

 برم؟ ای بگم کارمو حاال-

 .دارم کار... بجنب-

 یخونه... یبر ییجا ینکن هوس امشب بگم بهت گفت مامان-

 .میدعوت ناصر عمو

 به رو و شد آن وارد بلند یقدم با شد باز که آسانسور یدرها

 :گفت خشک یلحن با. دیچرخ خواهرش

 االن؟ کنم کار یچ خب-

 شدیم بسته داشت که ورآسانس یدرها یجلو را خودش گلناز

 .شد مانعشان و انداخت



 اباب یول... یآینم یگیم ادیز احتمال به میدونستیم که ما خب-

 یابهانه گهید پس شده بهتر بهنود با اترابطه که حاال گفته

 رو خودت هم تو... میریم میدار افطار یبرا... یاین که یندار

 .برسون

 در بگذارد و برود عقب گلناز تا کرد رونیب به یااشاره سرش با

 :داد جواب عیسر هم کردنش باز سر از یبرا. شود بسته

 !شهیم یچ نمیبب-

 چشم یرو را دستش کف چنانهم اما  دیکش عقب را خودش یگل

 :گفت و گذاشته یکیالکترون

 یشاک باز باش انیجر در... واحدت رمیم دارم من یراست-

 !ینش

 شیپا خودش گرشا بار نیا رفت عقب و برداشت که را دستش

 :دیتوپ ظیغل یاخم با و گذاشت در یجلو را

 !زهیتم خونه. باال برو برگرد! خودیب-

 .انداخت باال شانه یدیقیب با گلناز

 ول تخونه تو یخودیب بخوام که کنهینم درد سرم منم واال-

 یبرا. کنم جمع فاتویکث لباس برم گفت که مامانه دستور. بچرخم

 .کنم آماده برات مرتب لباس هی هم شب

 :نرفت کنار اخمش اما زد یپوزخند

 لطف یدار که حاال یول. یکن آماده لباس من واسه ستین الزم-

 انتظارت شدت به که مونده اتونشده رهنیپ تا هشت هفت یکنیم



 و حموم. تختن کنار سبد تو هم هالباس یباق. کشنیم رو

 ...یسامون و سر هی هم رو ییدستشو

 :درآمد غشیج یصدا و زدند رونیب حدقه از گلناز یهاچشم

 اشتباه روزمزدت کارگر با منو ؟یندار یاگهید شیفرما-

 !زهیتم تخونه یگفت حاال خوبه ؟یگرفت

 !ینمون کاریب تو گفتم... زهیتم ظاهراا  که شیزیتم-

 به محکم یاضربه پا نوک   با و رفت او به یاغرهچشم گلناز

 چشمش یجلو از زودتر و بکشد عقب را شیپا تا دز کفشش

 .شود محو

 یرو نیهم مامان و بابا بد و خوب یاخالقا کل از خداروشکر-

 یتکون خونه هی تا کارت سر برو. دهیرس ارث تو به ادیز

 .گردنم یننداخت

 ثانهیخب یشخندین و ییپررو با بیج در دست و رفت عقب یقدم

 .ختاندا باال خواهرش یبرا ییابرو

 گهید حاال! خانوم داره مجازات مردم ملک به رمجازیغ ورود-

 .خودته با اریاخت
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 یدرها لحظه همان اما برداشت جلو به یقدم حرص با گلناز

 خودش ریتصو به روزمندانهیپ یلبخند گرشا و شد بسته آسانسور

 .زد اتاقک ینهیآ در



 داشته یمستقل یزندگ خودش واحد در گرفت میتصم که یروز

 خالص مادرش یهادنیکش سرک شر از هم باز دانستیم باشد

 ای اشخانه به گلناز گاهیب و گاه یهافرستادن نیا. شد نخواهد

 و یزکاریتم یبرا کارگر آوردن یبهانه به خودش حضور یحت

 بود یابهانه مجرد پسر کی یخانه یرو و سر به یدست دنیکش

 و کرده یکارها به وقتش به و اوردیدرب سر او یزندگ از تا

 چیه یپا وقت چیه که بود نیهم یبرا دیشا. بدهد ریگ اشنکرده

 و هایمهمان همان به روابطش. نکرد باز اشخانه به را یدختر

 محدود مقابل طرف یخانه به یلیشا با اشرابطه مثل هم یگاه

 آن و بدهد مادرش دست آتو تا داشت کم را قلم کی نیهم. شدیم

 ز،رمجایغ یهایدنینوش مصرف ینابخشودن گناه به چسباندب را

 هک حسابش و حد یب یهارفتنیمهمان ای و بودند نشده فشیحر که

 یزندگ از کل به تا است، خبر چه آنجا بود مشخص هم نگفته

 همان داشتن اما نبود یاخانواده به وابسته آدم. کند ساقطش

 که یکار تنداش نگه یبرا را پدرش و مادر اندک تیرضا

 خواستینم و داشت ازین بود داده سروسامان را آن خودش

 نیا یبرا هم اشیماریب که هرچند. برود باد به زحماتش

 زیآم اغراق یهامراقبت از. بود شده علت بر دیمز یطلباستقالل

 متنفر مادرش خصوص به و خانواده زیآمترحم یهایدلسوز و

 آن یبازساز از بعد که یحدوا به رفتن با هم نیهم یبرا. بود

 نیا بند از یحدود تا را خودش کرد، نامش به پدرش ساختمان،

 .کرد خالص یافراط یهابودن رنظریز

*** 

 به نکهیا از قبل و کرد پارک کارخانه یمحوطه در را نشیماش

 ریمس رییتغ کارخانه ساختمان به یسرکش قصد به برود دفترش



 یبرا اشیهیتوج جلسات رخاط به که شدیم یروز چند. داد

 یارک یسفر صد تا صفر بار نیاول یبرا بود قرار که یبهنود

 .بود مانده غافل کارگرها به زدن سر از رد،یبگ عهده به را

 نیا یتو موجود حرارت. انداخت روشن یهادستگاه به ینگاه

 هوا که حاال. بود تحملرقابلیغ و فرساطاقت شیبرا شهیهم سالن

 سالم جواب عادت طبق. شدیم هم بدتر ضعو شده ترگرم

 یالحظه هادستگاه از یکی کنار و داد سر تکان با را کارگرها

 .ندیبب را عملکردش تا ستادیا

 کارخانه در حضورش یابتدا در بهنود به نسبت که یگارد

 تکتک هم هنوز نکهیا با. بود شده شکسته که شدیم یمدت داشت

 توانستینم و داشت خاطر به را اشگذشته چندسال یکارها

 رییغت گرفته میتصم بهنود که بود دهیفهم را نیا اما کند فراموش

 یهاسوال و او یهاحرف به کردنش دقت از را نیا. کند

 مورد توکوتک هم هنوز حال نیا با. بود دهیفهم اشیپدریپ

 یگذشته وجود با که گرفتیم قرار او درشت و زیر یهاطعنه

 پس وقتکی که گرفته شیپ دست   دیرسیم نظر به درخشانش

 دانکارمن معدود با شیهاطنتیش شاهد هم یچندبار البته و فتد؛ین

 عوض را دشید داشت یسع هانیا تمام با. بود هم کارخانه زن

 که یمذاب مواد نیهم به هیشب را شیپسرعمو توانستیم. کند

 یهاحرکت با که ندیبب شدیم دستگاه وارد چشمش یجلو

 در دلخواه شکل به آن، در گرم یهوا شدن دهیدم و یچرخش

 البته بدهد، او وجود به هم را دلخواهش شکل توانستیم. آمدیم

 میقد از نداشت شک که ییهایناخالص وجود از اشرهیخم اگر

 .شود پاک هست وجودش در



. رفت جلو محکم یهاقدم با و فرستاد بیج یتو را شیهادست

 نانیماط با توانستیم گشتیبرم پر دست سفر نیا زا بهنود اگر

 حساب پسرش یرو تواندیم که دیبگو ناصر عمو به یشتریب

 نیا به دادیم حیترج... شدینم موفق اگر اما. کند باز یشتریب

 سبتن یکاف یاندازه به. کند فکر اتفاق نیا وقوع از بعد بخشش

 !داشت نانهیبدب و یمنف دید زیچ همه به

 لیاسماع. دیپرس هادستگاه تیوضع مورد در لیاسماع قاآ از

 :گفت عیسر و کرد پاک را گردنش عرق

 یول شدند خاموش بار دو یکی هفته نیا ها،دستگاه از دوتا-

 یلیخ هادستگاه نیا آقا اما... انداختن راهشون ساتیتأس یهابچه

 ای.. .بشن ضیتعو شونیاصل قطعات بهتره نظرم به. شدن یمیقد

 ... تازه دستگاه هی

 .انداخت نگاه هادستگاه به متفکر گرشا

 تگاهدس که میستین یطیشرا در فعالا . کنمیم یفکر هی براشون-

 زایچ هیبق ؟یچ گهید... مشکلشونو کنمیم حل یول. میبخر دیجد

 راهه؟روبه

 .داد تکان سر نانیاطم با لیاسماع

 ریز سپردم رو متس اون توناجازه با یول... آقا بله طرف نیا-

 طمسل کارش به تونسته خوب نظرم به... باشه اریشهر خود نظر

 .بشه
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 از «بهش بزنم سر هی رمیم» گفتن با و انداخت باال ییابرو

 که ییهادستگاه کنار و زد دور را سالن. شد جدا لیاسماع

 شخود را بخش نیا. ستادیا کردندیم دیتول یصادرات محصوالت

 نیا در یترمرغوب یهیاول مواد. بود کرده یاندازراه

 ظروف سطح دادن تراش یبرا و شدیم استفاده محصوالت

 بالطبع. شدیم استفاده یترباتجربه کارگران از یبلور

 یالتمحصو. شدیم دیتول هم یترتیفیک با و ترشفاف محصوالت

 یداخل بازار در عرضه یبرا ت،یفیک با مواد از حجم نیا با که

 در عوض در و نداشت یاقتصاد یصرفه نییپا یهامتیق با و

 یرو هم نیهم یبرا. داشت یشتریب بازخورد یخارج بازار

 تیحساس بودند کار به مشغول بخش نیا در که ییکارگرها

 او از هم لیاسماع که یپسر نیهم مثل. دادیم نشان یشتریب

. ودب کرده انتخابش سرکارگر عنوان به و  کردیم فیتعر ادیز

 بود شده کار به مشغول دیجد بخش در که یماه دو در هم او

 .است ریپذتیمسئول و توانمند چقدر بود داده نشان

 هب دقت سر از یاخم با که او به نگاه با و برداشت جلو به یقدم

 فشار را یلمس یادکمه بارکی هیثان چند و بود زده زل توریمان

 لیاسماع آقا یگفته به که بود یهمان مرد نیا افتاد ادشی داد،یم

 تیریمد گوش به را کارگران از چندتا اعتراض بود کرده یسع

 رهاکارگ به دادن باج اهل بهنود تصور برخالف نکهیا با. برساند

 شانیتینارضا باعث هم یمورد نداشت دوست اصالا  اما نبود،

 که نیهم. بماند مسموم تیریمد کادر به نسبت ذهنشان و شود

 سر و برداشت توریمان از چشم یفور هم او شد، کشینزد کامالا 



 یدستپاچگ با و شد باز هم از شیابروها گرشا دنید با. برگرداند

 .برداشت چشم یرو از را نکشیع

 .دیینجایا نشدم متوجه شرمنده... آقا سالم-

 و انداخت باال موضوع بودن تیاهمیب ینشانه به یسر گرشا

 :انداخت دستگاه هب ینگاه یشگیهم عادت طبق

 راهه؟روبه یچ همه-

 به دوباره را نکشیع و کرد پاک را اشیشانیپ عرق اریشهر

 .زد چشم

. نداشتم یخاص مشکل مدت نیا تو. خداروشکر راههروبه-

 .بوده حداقل هم عاتیضا

 یهوا. دیکش قیعم مهین ینفس و داد تکان یسر یراض گرشا

 .شدیم ترفستنرقابلیغ و ترنیسنگ داشت کارخانه

 بخش نیا محصوالت تیفیک رفتن باالتر به که یهرکار... خوبه-

 یحداکثر راندمان یول... نداره یمانع من نظر از بشه منجر

 ...ازتون خوامیم

 .میذارینم کم... نهیهم کارمون روز هر که ما... آقا چشم-

 با کرد حس و ماند رهیخ او یهالب یرو محو لبخند به نگاهش

 یچهره به نگاه. کرده انیب را هاحرف نیا صداقت کمال

 .داد اشخسته

 !اریشهر-

 !آقا؟ بله-



 یمشکل گفتیم لیاسماع آقا. دفتر یبود اومده شیپ وقت چند-

 .برات بود اومده شیپ

 نیب یمحو اخم و ماند رهیخ یانقطه به هیثان چند اریشهر

 .گرفت جان شیابروها

 .شد حل... آقا نبود یممه زیچ... آره... آهان... من؟-

 لح یزیچ هنوز دانستیم که ییجا تا. رفت باال یکم لبش کنج

 اما. زدیم حرف آن از الیخیب قدرنیا پسر نیا که بود نشده

 یمثبت ینکته هم دادیم نشان تفاوتیب را خودش داشت که نیهم

 با  و نشد الیخیب اما نبود، طرف یانهیک یآدم با یعنی نیا. بود

 :گفت تیجد سر از یخما

 زا یتعداد یندهینما یعنی... اریشهر یبخش نیا کارگر سر تو-

 کار ت  یریمد بر عالوه یدار حق پس. کارخونه یکارگرا

 . باال یبرسون هم رو حرفشون دستت، ر  یز یکارگرا

 فشردن با و شد مانیپش عیسر اما کرد باز لب یالحظه اریشهر

 یک» یجمله نگاهش در اما. کرد ینینشعقب هم به شیهالب

 انگار که شدیم خاموش و روشن قرمز چراغ با «ده؟یم تیاهم

 رس گفتنش از کارخانه سیرئ برابر در حضور تیرعا خاطر به

 .زده باز

 :گفت محکم و زد شیبازو به یآرام یضربه گرشا

. یذاریم ونیدرم خودم با میمستق رو یاعتراض و حرف هر-

 ...بزنه حرف دینبا یکس با خودم با جز که دونهیم هم لیاسماع

 متوجه. اساسهیب یبشنو من از ریغ یهرکس از رو یحرف هر

 ؟یشد



 رس تمندیرضا یلبخند با و کرد نگاهش رهیخ هیثان چند اریشهر

 :داد تکان

 .دمیفهم... آقا بله-

 ارب کی شد بلند دستگاه توریمان از که یکوتاه بوق یصدا با

  .کرد اشاره دستگاه به سر با و زد یاضربه او یبازو به گرید

 .گفتم یچ تیفیک به راجع نره ادتی. باشه کارت به حواست-

 .هست حواسمون... آقا چشم-
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 از ات دو تیجد با که دیشن را شیصدا شد رد که کنارش از گرشا

 ای لیدلیب. کند گوشزد شانیبرا را یمطلب تا زد صدا را کارگرها

 از یچندسال دادیم نشان آرامش یچهره که یپسر نیا از ل،یبادل

 یجسارت خاطر به دیشا. بود آمده خوشش است ترکوچک خودش

 او از یاحترامیب حال نیع در و دیدیم نگاهش عمق در که

 لبق بود داده نشان نگرفتنش دل به نهیک با هم دیشا بود، دهیند

 کم اشیزندگ رد قدرآن هاآدم دست نیا از کل در! دارد یبزرگ

 لبج توجهش هاآن به نسبت شان،هیشب یکی دنید با که بود دهید

 ار پزشکش نقش اسماا  که «گانهی رمحمدیام» هیشب یکی. شود

 یکس حق در. بود کرده تمام حقش در را رفاقت رسماا  اما داشت

 نثارش گرشا که ییآزارها و هیکنا و شین تمام کنار از که

 .برسد اشیانسان یفهیوظ به تا دشیم رد صبورانه کردیم



 و رمحمدیام نام یادآوری با. انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه

 ودب کرده وارد اش نهیس قفسه به کارخانه در حضور که یفشار

 و انداخته گوش پشت هم را ماهش نیا تیزیو قرار افتاد ادشی

 خود   آن، از بدتر ای هاتماس یکله و سر باز که روزهاست نیهم

 قیعم ینفس و رفت رونیب کارخانه سالن از. شود دایپ سمجش

 یادار ساختمان ریمس در. گرفت محوطه آزاد یهوا از

 اشیگوش داد،یم ماساژ را اشنهیس دست کف با که طورهمان

 تند شیصدا دنیشن محض به. گرفت را او یشماره و درآورد را

 :گفت مقدمهیب و

 ماه تا رهیم وگرنه... مطبت امیب بذار وقت هی برام امروز نیهم-

 .بعد

 :داد جواب و کرد متعجب یاخنده رمحمدیام

 ساعت سر خب، یلیخ... نوبره تو ییپررو به ضیمر یعنی-

 نم واال، خوبه... تو بفرستنت نفر نیاول بگم باش نجایا چهار

 !یطلبکار تو بعد دکترتم

 :گفت یجد دوباره و کرد ییصدایب یخندهتک

 وقت شتریب قدرنیهم. دعوتم ییجا شبم ر،یام غهشلو سرم-

 .آمینم یخواینم اگه. ندارم

 مرد... یکنیم فرض خر منو ای یخر خودت ای تو گرشا-

 و خط و یکنیم نییتع وقت که یآیم من دنید واسه مگه یحساب

 ؟یکشیم نشون

 ؟یندار یکار... گانهی دکتر آدیبرنم ازم نیا از شتریب-

 :گفت یجد و خشک و اوردین کم هم رمحمدیام



 زور به سپرمیم قهیدق پنج و چهار بشه چهارت... برات دارم-

 دارن نگهت مطب تو وقت آخر تا یهوشیب یدارو و بخشآرام

 .سرت تو بخوره هم رفتن یمهمون. یبخور ُجم ینتون

 از که یکس تنها دیشا. ردیبگ را اشخنده یجلو نتوانست

 . بود سمجش و دندهکی پزشک نیمه بردیم لذت دادنشحرص

 داشته تونهیم یضیمر هر که یهست یدکتر نیتر دئالیا تو-

 .باشه

 وآرز یدکتر چیه که ییایدن ضیمر نیتر رو و چشم یب هم تو-

 .منتظرتم. باشه داشته نداره

 به پا گرشا و شد قطع طرف دو هر یخداحافظ بدون تماس

 دور بهنود یروزه ره یهازدن چرخ به گرید. گذاشت ساختمان

 اب که بود راحت الشیخ فقط و بود کرده عادت انیک زیم بر و

 پا از دست هم او دخترک، به اشیشگیهم نشان و خط پر نگاه

 کی تا زد صدا را بهنود اتاق، به رفتن از قبل. کرد نخواهد خطا

 دیشا تا کنند مرور را داشت شیپ در که یسفر هم با گرید بار

 .شود جمع او جانب از ترشیب یکم خاطرش

*** 
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 یضربدر را زانشیآو یپاها و دیکش باال زیم یرو را خودش

 دست که بهنود به بود زده زل تیجد و اخم با. انداخت هم یرو



 یوفپ. کردیم نگاه شیروروبه بردتیوا یتخته به داشت کمر به

 :دیغر یطوالن سکوت نیا از کالفه و کرد

 نه؟ ای یآیبرم پسش از... آخرش شد یچ-

 :داد جلو نهیس نفس به اعتماد با و دیچرخ او سمت بهنود

! گهید تونمیم یعنی تونمیم گفتم توش؟ یآریم نه یه چرا-

 .نرفته ادمی که رو میمادر زبان... درست لنگهیم میسیلیانگ

 !دستمه کنار هم مترجمت

 که یخودکار با و کرد گره هم در نهیس یرو را بازوانش گرشا

 :زد ضربه شیهالب یرو داشت دست در

 اون من کن فکر! خب یلیخ... یگیم که باشه ینیهم دوارمیام-

 نیا بار ریز که کن قانعم... یکن مذاکره باهاش قراره که امیطرف

 !برم گندهکله سفارش

 انگشت با را اشینیب یگوشه و دیکش اشچانه به یدست بهنود

 و انداخت منتظرش ژست و گرشا به یرچشمیز ینگاه. خاراند

 :کرد حیتوض به شروع یاسرفهتک با

 نیترمرغوب و نیبهتر از ما یکارخونه یصادرات محصوالت-

 آموزش کامالا  هم بخشمون نیا کارکنان و شده دیتول هیاول مواد

 یعمده دکنندهیتول عنوان به ما شرکت. هستند تجربه با و دهید

 تونسته کشور ب نام یرقبا کنار در ت،یفیک با بلورجات

 فارس جیخل یحوزه و اروپا شرق یکشورها به رو محصوالتش

 محصوالت با جرأت به دیتونیم رو ما محصوالت. کنه صادر

 .دیباش مطمئن تشیفیک بودن بهتر از یحت و دیکن سهیمقا ییاروپا



 یلیخ کلمات یادا یرو تسلطش. رفتند باال یکم گرشا یابروها

 را اششده شتریب نفس به اعتماد هم بدنش زبان و بود شده بهتر

 و کرد صحبت هم گرید یاکلمه چند بهنود. گذاشتیم شینما به

 بود، شده خسته یتکرار جمالت دنیشن از گرید که گرشا

 هم بهنود کار نیا با و انداخت زیم یرو را دستش یتو خودکار

 و زد دور را آن و دیپر نییپا زیم یرو از. کرد نگاهش ساکت

 یدست حوصلهیب گشت،یم یزیچ دنبال زیم یرو که طورهمان

 :داد تکان هوا در

 !یکنیم کاریچ نمیبب برو... باداباد هرچه-

 نیا با تا چسباند زیم یلبه به را شیهادست و رفت جلو بهنود

 .دهد قرار شیپسرعمو دید معرض در را خودش کار

 نیبفهم شده وقتش مکن فکر! بدون شده بسته رو قرارداد نیا-

 !ستین دیکنیم تصور تونهمه که یاعرضهیب آدم اون بهنود

 زل او طنتیش از پر یهاچشم به و گرفت باال را سرش گرشا

 :زد

 بسته قرارداد نیا اگه چون... موضوعم نیهم دنبال منم! خوبه-

 و نانیاطم قابل یلیخ هم کارخونه نیا یتو تیکار یندهیآ نشه

 !مونهینم داریپا

 حرف چیه بدون. گرفت فاصله زیم از و زد یپوزخند بهنود

 رونیب از قبل آخر یلحظه. رفت یخروج در سمت به یگرید

 :گفت و دیچرخ رفتن

 !یراست-



 یهوم و برد باال دستش یجلو یکاغذها یرو از را سرش گرشا

 .کرد

 تهس یکار کارخونه تو اگه گفته کرده، یمعرف رو یکی بابا-

 .میکن وپادست براش

 .دیکش هم در ییابرو گرشا

  مثالا؟ یکار چه-

 .انداخت باال شانه و داد نییپا متفکر را شیهالب یگوشه بهنود

 شیپ روز چند که کارگره نیا یجا آهان!... یهرچ!... دونمینم-

 !که ینذاشت رو یکس داد استعفا

 نانگهب کارگر یخال یجا ادآوردنی به با و کرد فکر یکم گرشا

 یرس گذاشت حنا یتو را دستشان و رفت یناگهان یلیخ که انبار

 .داد تکان

. مهمه یلیخ قسمت اون یول... مینذاشت رو یکس هنوز نه-

 چقدر عمو ه؟یمطمئن آدم. کرد نشیگزیجا شهینم رو یهرکس

 شناستش؟یم

 متفکر یحالت با را اشچانه و برداشت اتاق داخل به یقدم بهنود

 :خاراند

 شاخانواده هم بابا. آدینم نظر به یبد پسر. دمشید بار ود یکی-

 گه،ید بزن حرف باهاش ادیب بذار حاال. شناسهیم خوب رو

 !نداره که ضرر

 دوباره که طورهمان تینها در و ماند ساکت لحظه چند گرشا

 .جنباند یسر دادیم دستش در یکاغذها به را نگاهش



 یچ نمیبب کنه کار یشیآزما مدت هی م،یکن صحبت ادیب بگو-

 .استکاره

. زد رونیب اتاق از «گرم دمت» گفتن با و زد یلبخند بهنود

 را اشیگوش و انداخت زیم یرو گرید بار را کاغذها گرشا

 رسنگاپو به بهنود همراه با بود قرار که یمترجم یبرا. برداشت

 :داد امیپ بفرستد

 کلمه هی هواست، سربه بهنود نیا. کن جمع یلیخ رو حواست»

 مهترج حرفاش از کردم لیمیا برات که یمتن از کمتر و شتریب

 !«یکنینم

 :دیرس زود یلیخ جوابش

 .«گرشا آقا تخت التونیخ»

*** 

 کرد،یم ترخوب یکم را حالش که حال نیع در رمحمدیام دنید

 خاطر به هم آن. بزند دامن شتریب هم بدش طیشرا به توانستیم

 دایپ و وندیپ نوبت ستیل سر   اندنم به راجع یشگیهم صحبت

 تا توانستیم نادر یخون گروه کی! مناسب مورد کی نشدن

 و بزند آخر میس به که یطور باشد، دردسرساز حد نیهم

 ستیل از را نامش بخواهد ریام از مطب از خروجش یلحظه

 یحدقه از زدن رونیب یآستانه در یهاچشم به یحت و کند حذف

 .دنده یتیاهم هم او

 ،برود رونیب یخداحافظ بدون شهیهم مثل تا کرد باز را اتاق در

 دستش کف گذاشتن با و شد ظاهر شیرو یجلو رمحمدیام اما

 .شد او خروج مانع در یرو



 .کنم فراموش رو دمیشن و یگفت االن یهرچ کنمیم یسع-
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 یهامردمک انیم. زد زل پزشکش نافذ و اهیس یهاچشم به

 شرفاقت به را آن توانستیم که دیدیم ینگران از یآثار لرزانش

 یبرا فهیوظ حد از شیب دینبا هاپزشک وگرنه دهد ربط

 .کنند صرف یانرژ و وقت مارانشانیب

 !گانهی دکتر یبنداز گوش پشت و یکن فراموش که نگفتم-

 اشفهیوظ تا کرد تلفظ صورتش یتو ترمحکم را «گانهی دکتر»

 :داد ادامه و زد یتلخند .اوردیب خاطرش به را

 مویزندگ و بسازم یینارسا تو قول به نیهم با دمیم حیترج-

 !بکنم

 هم رمحمدیام دست فشار اما د،یکش را در یرهیدستگ گرید بار

 .شد شتریب در یرو

 میتصم نیا وگرنه زدم؟ بهت االن که هییحرفا اثرات همه نایا-

 مراعات شتریب کم هی که سخته قدرنیا یعنی اد؟یب دیبا کجا از یآن

 بشه؟ جور مناسب طیشرا تا یکن

 منتظر و رهیخ یهاچشم از را نگاهش و دیکش هم در ابرو گرشا

 هم او بار نیا و نشد الیخیب هم باز رمحمدیام. گرفت او جواب

 .داشت چهره به اخم کلماتش، انیب موقع



 و یاومد انت،یاطراف اصرار به اونم بار، نیاول یبرا که یروز-

 ریدرگ منو قدرنیا کردمینم فکرشم ،یصندل نیا یرو ینشست

 هم شیکار و شده رید گهید االن اما. یکن تیشخص یزندگ

 ترفاق هی پزشک و ماریب یرابطه نیا از نبود قرار. کرد شهینم

 اون یهمه مثل تونمینم هم نیهم یبرا... دراومده یول ادیدرب

 مطب نیا از پاشونو نخودشو لیم با خودشون که ییهاضیمر

 دوباره یاگهید یجلسه خوادینم دلشون گهید و ذارنیم رونیب

 درمان ریگیپ وقت چیه دیشا. کنم نگاه تورو بشه، داشونیپ نجایا

 خورنیم خاک دارن و موندن کمد تو که ییهاپرونده اون یهمه

 شم،ن نشده داشیپ نجایا گهید که ساله هی از شتریب صاحبشون و

 !یقیرف تو... یدار فرق وت اما

 دیکش جلو یجور را اش تنه اما برداشت، در یرو از را دستش

 .برود رونیب اتاق از نتواند گرشا شیها حرف اتمام از قبل که

 :شد رهیخ گرشا یفرار نگاه به تیجد با و ستادیا نهیس به دست

 قسمتش نیا!... نکن سخته برات قدر نیا کردن مراعات اگر-

 اتبر اگر که اتمهین و نصفه یسالمت و ییتو. تسین من دست

 اما... یزنینم تیجوون ی شهیر به شهیت خودخواسته باشه مهم

 براش پس... منه به مربوط حرفا نیا و نوبت و وندیپ بخش اون

 زا رو دتیام یول! باشه... یشد خسته انتظار از. رینگ میتصم

 .مادرت و پدر خاطر به حداقل... نده دست

 اما «نباشم من که ترهراحت براشون همه اونا» دیبگو خواست

 رفتن کنار با. شد ترظیغل اخمش فقط و فشرد هم یرو لب

 یالحظه اما گرفته، را مطب از خروج مجوز دیفهم رمحمد،یام

 اهنگ در بار نیا و چرخاند را سرش. شد سست رفتن یبرا شیپا



 با او .دید اصرار یحت ای ینگران از ریغ یزیچ رمحمدیام

 که انگار کرد،یم نگاهش سکوت در و رفته باال یکم یابروها

 لعق یاندازه به یچ همه گهید» دیبگو بخواهد یزبانیب زبان با

 بهت» که بود نیا نگاهش منظور هم دیشا ای «داره یبستگ تو

 صبح تا توانستیم خواستیم اگر. «یباش جازدن اهل اومدینم

 الیخیب زود یلیخ اما کند ترجمه و لیتحل را صامت نگاه نیا

 ازب خروجش یبرا را در و کرد اکتفا سر دادن تکان به تنها. شد

 کار، به مشغول یمنش و خسته مارانیب چشم یجلو از. کرد

 مغزش در یادیز افکار. رفت نییپا پلهراه از و کرد عبور

 بدهد بال و پر هاآن یهمه به خواستیم اگر که دادندیم جوالن

 کنار راه نیتر ساده خودش نظر از. شدیم منفجر سرش اا قطع

 به فکر بدون وقت آن. بود سرنوشت به اجازه دادن و دنیکش

 لذت لحظاتش از و کردیم را اشیزندگ ،یجوانب گونهچیه

 ار بعد یساعت است ممکن لحظه هر کند فکر نکهیا بدون بردیم

 نیا پشت که یلحا در بود قشنگ شکلش دیام!... دیام اما ند،ینب

 خواستیم شدن دور دلش. دهیخواب درد یکل یچهارحرف یواژه

 از و گرفته را اطرافش که یکیتار یفضا از شهر، نیا از

 نامعلوم یندهیآ مورد در انیاطراف یلحظهبهلحظه افکار تصور

 نیا به خودش. سپردینم بهنود به را فردا سفر کاش. خودش

 !داشت اجیاحت شتریب یدور

*** 

 به یتوجهیب و هاابانیخ در هدفیب زدن پرسه هاساعت از بعد

 با باالخره گلناز، یحت و پدرش سمت از پاسخیب تماس یکل

 زمان مورد در گلناز که یساعت به نسبت ریتأخ ساعتمین

 درست د؛یرس آنجا به بود گفته عمو یخانه در در حضورشان



 را اتشیمحتو از یمین باا یتقر و نشسته سفره سر همه که یزمان

 .بودند کرده جان نوش

 ینهخا به که یبار نیآخر. کرد استقبال او از باز ییرو با ناصر

 حضور نیا هم نیهم یبرا. نداشت خاطر به را بود آمده شیعمو

 یسالم. بود کنندهخوشحال خانه در حاضر یاعضا یهمه یبرا

 دهنش بلند جا از سفره احترام به که یکسان تمام جواب در کوتاه

 و بشقاب. نشست داد نشانش ناصر که ییجاهمان و داد بودند،

 با عموزن و شد داده قرار شیرو شیپ زیتم یچنگال و قاشق

 هآشپزخان از شده، نییتز برنج یسید با که یحال در ییروخوش

 :گفت آمدیم رونیب

 رید یلیخ هم حاال نیهم تا که نینش کاریب. پسرم یاومد خوش-

 .کن ییرایپذ خودت از. یکرد
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 و عمو فراوان یهاتعارف رغمیعل و کرد یکوتاه تشکر

 بشقابش در غذا از یشگیهم مقدار همان ختنیر به شیعموزن

 .کرد اکتفا

 از بعد هامهمان و دیرس انیپا به زود یلیخ شام صرف مراسم

 و سبز لیاست یهامبل یرو و ییرایپذ سالن در سفره، شدن جمع

 خاندهچر گلناز دست به یچا ینیس بالفاصله. گرفتند جا ییطال

 بلند و یانرژ پر سالم. دیرس خانه به بهنود موقع همان و شد

 و منصور با یروبوس و دادن دست از بعد و کرد همه به ییباال



 یلبخند با. داد دست هم او با و ستادیا گرشا یجلو د،ینو

 :کرد زمزمه زیآمطنتیش

 گم؟ینم درست! عمو پسر شده تهشکس انگار مایتحر-

. نشست و دیکش عقب را دستش کرد، سکوت جواب در گرشا

 نندیشبن شانیجا سر کرد تعارف هم هیبق به دست یاشاره با بهنود

 دنیرس رید یبرا پدرش سرزنش جواب در عذرخواهانه و

 :داد حیتوض

 که مداشت افتاده عقب کار چندتا سفرم؟ عازم فردا که دیانیجر در-

 .دیببخش بازم... دمیرس رید که شد نیا شدیم انجام دیبا حتماا 

 که طورهمان و کرد انتخاب نشستن یبرا را نفرهتک یمبل

 :دیپرس خنده با شدیم ریجاگ

 که؟ ندادم دست از رو یاگهید یزیچ مامان پختدست جز-

 پر که یبزرگ دارهیپا ظرف با عموزن و دیخند یآرام به جمع

 .گذاشت سالن وسط زیم یرو را آن و دیرس سر بود وهیم از

 یخانواده با ینینشهم که مطلب اصل هنوز... یلیخ نه-

 .جاشه سر منصورخانه،

 بلم نیدورتر یرو که افتاد گالره صورت به ارادهیب گرشا نگاه

 شیپا یجلو یانقطه به اخم با و بود نشسته دینو کنار جمع، به

 حفظ و حضور در یاجبار چه دیمنفه وقت چیه. کردیم نگاه

 خصوص به جمع   نیا وسط نداشت دوست یوقت بود ظاهرش

 آمدن از بهانه کی به فقط و یراحت به هاسال خودش یوقت. باشد

 . کردیم یخال شانه خانه نیا یهایمهمان به



 دبهنو و او و کرد ساکت اندازه از شیب یگرشا به ینگاه ناصر

 :داد قرار مخاطب زمانهم را

 دیکن فیتعر کارخونه یتو تونیهمکار اوضاع از شما خب-

 !نمیبب

 لحن با برادرش به رو باشد، جواب منتظر نکهیا بدون هم بعد

 :داد ادامه یُپرحسرت

 اوقتاون... منصور افتمیم دوتا خودمون ادی نمیبیم که رو نایا-

 نمم ینبود تو که بعدها. بود بخش لذت کردن کار ییدوتا چقدر

 یفرار یابهانه هر به. کارخونه تو بمونم نداشتم دماغ و دل

 .شدمیم

 یبجوا منتظر همه یوقت و داد تکان سر عیوس یلبخند با منصور

 از بهنود بودند، پسرعمو هردو سمت از ناصر عمو سوال به

 هب راحت یژست با. کرد یدستشیپ و گرفت ُبل گرشا سکوت

 :دیندخ و داد هیتک بود نشسته شیرو که یمبل

 اب... ستین بغرنج هم قدرهااون وضع گمیم نیبپرس اگه من از-

 تونمیم بده، دونیم بهم شتریب گرشاخان اگه البته میآیم کنار هم

 .حالجم مرده چند بدم نشون

 تیجد که ابروها انیم اخم همان با و برد باال را سرش گرشا

 :زد پوزخند کردیم شتریب را اشچهره

 فردات سفر رگذروندنیخبه با الحسابیعل رو بودنت حالج-

 .بذارم ارتیاخت در یشتریب دونیم تا بده نشون

 منصور سمت به را سرش و کرد ینچ یتینارضا با بهنود

 :چرخاند



 خود به من عمو اصالا ... اولش یخونه سر رفت باز! بابا یا-

 االن نیهم از. دیبدون شده تموم رو سفر نیا دم،یم نیتضم شما

 .گردمیبرم پر دست ئنممطم

 :دیپر حرفش وسط خانم هیحور

 !حتماا  کنهیم کمکت خدا... بهنودجان بگو شاهللان-

... داده رو کمکش قبالا  ذکاوت و عقل دادن با خدا جون عموزن-

 .است استفاده وقت االن

 با هم او و دیچرخ گلناز سمت یزیر یخنده یصدا با گرشا سر

 و داشت اخم هم هنوز گالره. داد تکان سر شیبرا یشخندین

 کندیم تحمل را یعذاب چه جمع آن در نشستن یبرا بود مشخص

 :گفت خنده با عموزن. بزند یحرف تواندینم و

 معج هم دور بار هی نشد یعنی... که کرد خی هاتونییچا! بابا یا-

 !نه؟... نباشه کارخونه و کار از حرف میبش

 :گفت همسرش به رو و گرفت دست در را فنجانش ناصر

 گهیهمد از ریغ ازقضا که برادر تا دو یوقت! خانوم نرگس-

 شونیزندگ همه گهید غار، اری و کیشر شنیم ندارن رو یکس

 گهید که هم حاال. کرد جدا ازشون شهینم شراکت، نیا شهیم

 .شدن کار ریدرگ دو هر پسرا

 هیورح به رو و داد تکان سر یمتأسف حالت و لبخند با نرگس

 :گفت

 شهیهم مثل که دامادتون از اونم. شد نور یعل نور گهید پس-

 !جان دینو کن ییرایپذ خودت از... آرومه و ساکت



 :داد تکان سر و زد یلبخند دینو

 از زدن حرف یجا به کنمیم یسع منم... عموزن ممنون-

 .کنم استفاده گرانید یهاصحبت

 :گرفت را همسرش حرف پشت ناصر

 عوض کنه ازدواج گالره میگفت ما... گهیم استر نرگس-

 یکی اما. زهیریم خجالتش و شهیم باز جمع تو زبونش شه،یم

 .شد بشینص خودش از ترساکت

 ناصر عمو به یزورک یلبخند و آورد باال یکم را سرش گالره

 .زد

 را جمع هازن کمکم کارخانه، بحث شدن دهیکش شیپ با دوباره

 با را خودشان تا شد، سپرده مردها دست به ندایم و کردند ترک

 کامالا  جمع که نیهم. کنند یراض کامالا  کارشان به راجع بحث

 :دیپرس بهنود از منصور شد، مردانه

 عموجون؟ طورهچه گرشا با کار-
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 عموجون؟ طورهچه گرشا با کار-

 داده هیتک مبل یدسته به آرنج از که یدست یاشاره انگشت بهنود

 که را گرشا انه،یموذ یلبخند با و دیکش شیهالب یرو را بود

 شدیم هم نگاهش از. کرد نگاه بود رهیخ او به اخم با همچنان



 ازب لب سکوت هیثان چند از بعد. دارد سر در ییفکرها چه دیفهم

 :کرد

 .اشروشنفکرانه نظرات با تا آمیم کنار ترراحت خودش با-

 :دیپرس خنده با ناصر و شد کیبار یکم گرشا نگاه

 یاشتباه میتصم بودم گرشا کنار که یمدت اون ه؟یچ منظورت-

 .دمیند ازش

 از چشم یشخندین با گرفت، خباثت رنگ یکم بهنود لحن

 .گرفت گرشا ونشانپرخط یهانگاه

. رهینم من َکت تو که دهیم بها جماعت کارگر به یادیز گرشا-

 فکر که ییکارگرا جوجه نیا ُدم بذاره باز دستمو کم هی اگه

 یول... نمیچیم رو هستن کارخونه یکاره همه کننیم

 ...پسرعمو

 او کرد، یتالق گرشا نگاه با نگاهش و چرخاند سر یوقت بارنیا

 گرفتن پوست مشغول را خودش و گرفت نگاه ظیغل یاخم با

 در که یتوجهات کمبود بود کرده قصد بهنود ایگو. کرد اریخ

 جبران شیعمو و پدر توسط و نجایا را شدیم بشینص کارخانه

 . کند

 شهیم یرنقدیغ یهاکمک و یمرخص و وام با داره دهیعق-

 .داشت نگه یراض کار سر رو کارگر

 ار دستش دو هر افتاده، دو آن نیب که یاتفاقات از خبریب ناصر

 :گفت منصور به رو یجیگ با و دیکش هم به



 گرکار. میکردیم کارا نیا از هم ما ،کنهینم اشتباه گرشا البته-

 .باالتره راندمانش باشه کار به قرص دلش

 از بیس یاتکه و داد تکان سر دییتأ نشانه به و حرفیب منصور

 ردهک خرد و گرفته پوست شیبرا گلناز که یاوهیم از پر بشقاب

 به ر،یت نیاول کردن رها با کردیم فکر که بهنود. برداشت بود

 با دید را گرشا از پدرش یدارجانب یوقت د؛یرس دخواه هدف

 ودخ به یتریجد حالت مبل یرو نشستن جلوتر و ترصاف یکم

 ترشیعصب هم گرشا لب یرو کج   لبخند انیم نیا. گرفت

 .کردیم

 ارهد من نظر به گرشا یول. نیکردیم یدرست کار شما بابا، بله-

 اعتراض غذا تیفیک به اومدن که امروز. کنهیم یروادهیز

 نایا کرد عوض رو ییغذا مواد و آشپز هم آقا نیا و کردن

 گرم یهوا به فرداپس و فردا داره برو حرفشون فهمنیم

 چند کنند،یم اعتراض هم کارشون لباس پارچه جنس و کارخونه

 کنندیم اعتصاب هوس دلشون ریز زنهیم یخوش هم گهید روز

 !سرکار میگردیبرنم دینبر باال قدرنیا رو حقوقمون تا که

 ورمنص فقط بار نیا و گرفت دهیناد را خودش به گرشا زیت نگاه

 :داد قرار خطاب میمستق را

 یراض کارگرو که میکن نهیهز همه نیا! عمو شما با قضاوت-

 یباق هم مشیوندوقرت رومون تو سهیوا آخرش و میدار نگه

 درآمد هم یچ هر یطورنیا نظرم به داره؟ یا دهیفا چه باشه

 دیکیشر هم با دوتا شما. شهیم کارتون یروین خرج دیباش داشته

 هر دونمیم دیبع کارخونه، نیا تو دیدار یسهم هی کدوم هر و

 نیا گمیم من! بشه بتونینص یشتریب سود نینخوا کدومتون



 هگردیبرم سود با دیمطمئن که بشه صرف ییجا حداقل ها نهیهز

 ...که کارگر مشت هی واسه نه

 هک انداخت برادرش به ینگاه و دیکش اشچانه به یدست منصور

 سال چند و گرشا انگار که ناصر. بود مانده فکر در هم او

 :دیپرس پسرش از بود کرده فراموش را کارخانه در زحمتش

 ...سودش بشه نهیهز کجا بابا؟ هیچ شنهادتیپ-

 !عمو دیببخش-

 نگاهش مضحک یکجخند با گرشا و چرخاند سر هوایب ناصر

 .چرخاند پسر و پدر نیب را

 شما پسر نظر به که یاوهیش نیهم با هاسال نیا تمام کارخونه-

 سود زانیم به اعتراض شما. شده اداره رسهیم نظر به غلط

 ن؟یداشت تونیافتیدر

 :داد جواب او یجا به منصور و کرد یمن و من ناصر

 هب. شترهیب مانراند بحث االن... نبوده یاعتراض پسرجون نه-

 وت میزیبر رو زبونیب پول دیبا چرا! بهنوده با حق هم من نظر

 چشم و بله است، گرسنه یوقت فقط که کارگر مشت هی شکم

 .ستین بنده رو خدا گهید بشه ریس که چشمش گه؛یم

 گهید پس من، دست یسپرد کمال و تمام رو اونجا تیریمد شما-

 شما که یروز! ناصر وعم ضمن در. توش دیارین اگر و اما

 قراره یگفت صراحتاا  کارخونه، یآورد یگرفت رو بهنود دست

 دست یباال ادیب بود قرار اگه. رهیبگ ادی کار تا باشه دستت ریز

 و بدونم خودمو فیتکل یگفتیم زودتر بده ادمی کار و باشه من

 .نکنم صرف یانرژ همه نیا



 و یخونسرد اب شود یعصب گرشا حرف از نکهیا یجا به بهنود

 :گفت لبخند

 تجربه از میدار! پسرعمو؟ یخوریم جوش و حرص چرا-

 !میکنیم استفاده بزرگترهامون

 :داد جواب یمعطل بدون و پروایب گرشا

 اون به یکارخونه داشت یزنیم حرف ازش که یاتجربه-

 نیا یهمه با کارخونه نیا. دیکشیم یورشکستگ به رو یبزرگ

 به بدبخت یکارگرا شکم ُپرکردن و ها بپاش و زیبر شما قول به

 از ترباال شنهادیپ با نقد به دست یمشتر ،یچیه افتاد که یسودده

 اول حرف بازار تو داره ساله سه محصوالتش داره، بازار متیق

 یحرف هم باز! شهیم برابر دو هرسال صادراتش و زنهیم رو

 هست؟
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 بلند جا از و زد ییپرصدا پوزخند دید که را برادر دو سکوت

 ار اشاشاره انگشت و کرد صاف را راهنشیپ نییپا یگوشه. شد

 :گرفت بهنود چشم یجلو هشدارگونه یحالت با

 یندارحق نخواستم، ازت شخصاا  خودم که یزمان تا گفتم بهت-

 .یبکش رخ به رو اتنداشته دانش

 ظیغبا و گرفت ینفس ش،یعمو و پدر زدهرتیح نگاه به توجهیب

 :ناصر سمت به کرد رو



 رطوره نفعشه به دیکن مجابش د،یکن صحبت پسرتون با بهتره-

 برخالف وگرنه. برگرده امضاشده قرارداد با فرداش سفر از شده

 کارخونه یتو رو حضورش تونمینم گهید دادم بهتون که یقول

 . رمیبپذ

 حواله یزهرخند یظیغل اخم همراه و بهنود سمت برگرداند رو

 :کرد شا

 !یداد ارائه امشب که یشاهکار با نه-

 و صامت عضو شهیهم مثل که دینو دنید با و چرخاند سر

 نگاه آنها بحث به شده گرد یهاچشم با و بود جمع ساکت

 یدم بودند، کرده فراموش را حضورش همه باا یتقر اما کرد؛یم

 :گفت و گرفت قیعم

 هم رو شما خوادیم گالره اگه نیبب. خونه گردمیبرم دارم من-

 .برسونم

 با را بود خوردنش مشغول که یاینیریش از نوچ یهادست دینو

 :شد بلند جا از و کرد پاک دستمال

 .بهتره یطورنیا کنم فکر آره-

 ناصر یرهیخ سکوت در که منصور سمت به کرد رو هم بعد

 .کردیم ریس یگرید یجا فکرش انگار اما بود،

 .دیبد اجازه اگر میریم گرشا با گالره و من باباجان-

 .دش بلند جا از یفور ناصر و گفت یحواسیب «باشه» منصور

 که خودت! جان؟ گرشا بود یرفتن چه و یاومدن چه نیا که اوالا -

 ؟یبریم یدار منم یمهمونا چ،یه یریم یدار



 بود، اشیروسر گره بستن مشغول که گالره موقع همان

 :داد جواب یفور و زد رونیب هاقاتا از یکی از زدهشتاب

 زحمت یکاف اندازه به. جون عمو برم خواستمیم منم اتفاقاا -

 استراحت که میبر زودتر کار سر بره خوادیم فردا دینو. میداد

 .کنه

 آمدند رونیب اتاق از گالره سر پشت هم گلناز و هیحور نرگس،

 یاهشان ناصر نرگس، یها گفتن «ه؟یاعجله چه حاال» وسط و

 :انداخت باال

 .یراحت هرطور بگم؟ یچ-

 از دبع دینو و بردارد را فشیوک چادر تا برگشت اتاق به گالره

 یبازو ناصر. رفت در سمت زنش پدر و بهنود با یخداحافظ

 را او و گرفت بپوشد را کفشش تا بود شده خم که را گرشا

 را دلخورش و پراخم نگاه که نیهم. ستدیبا صاف کرد مجبور

 :گفت انهیدلجو کرد، کارش

 هم بهنود دیشا کردم فکر. جون عمو رینگ دل به رو حرفامون-

 !بده یاقتصاد نظر بخواد که شده کار سوار   یقدراون

 :داد ادامه وارپچپچ و آورد نییپا را شیصدا

 .مدار قبول داداشخان از شتریب یحت تورو تیدرا من که وگرنه-

 شدن ظاهر با. ندهد یجواب داد حیترج و کرد نگاهش گرشا

 دیکش رونیب ناصر دست از را شیبازو ،یورود در کنار گالره

 شیهانفس قدرآن. شد آسانسور وارد کوتاه یخداحافظ کی با و

 فشار از شیهاهیر کردیم حس که بود داده قورت مهیننصفه را

 گرشا، و گالره از جلوتر د،ینو. هستند دنیترک حال در یادیز



 از ترعقب یقدم که طورهمان گالره. بود رفته یرودو در سمت

 مقدمهیب یلیخ و حالت نیترتفاوتیب با رفت،یم راه گرشا

 :دیپرس

 تدست کنار ادیب یکرد قبول چرا آدیم بدت ازش قدرنیا که تو-

 کنه؟ کار سهیوا

 را در دینو. داد خواهرش به را شیاخمو نگاه و دیچرخ پا یرو

 .بود هاآن خروج منتظر و کرده باز

 ندگ گهید یخودسرانه میتصم هی با داداش دوتا که نه، گفتمیم-

 من؟ زحمات یهمه به بزنن

 به یقدم گرشا ظیغل اخم ریتأث تحت و گرفت گاز را لبش گالره

 نیترآرام با اما طلبکارانه، همچنان حال، نیا با برداشت؛ عقب

 :گفت داشت سراغ خود از که ییصدا

 میمستق تونمینم هم هنوز. نمیبیم کابوس شبا هنوزم من گرشا-

 هنکیا ترس از هنوزم. ادین ادمی روزو اون و کنم نگاه چشماش تو

 نمکیم سکوت زده خاطراتم به یگند چه کهیمرت نیا نفهمه دینو

 بهم حماقت حس که زنمیم نقاب یجور هی جمعشون یتو و

 حالت هم شصدا دنیشن از دفعه هر شاهده خدا! دهیم دست

... اون با تو یمصلحت یهمکار نیا وقت اون رمیگیم تهوع

 تنها من و کنهیم پررنگ ذهنم تو رو یچ همه داره دوباره

 خاطر به یروز هی که بزرگترم، داداش که نهیا میدلخوش

 که هیکس تنها گذاشته دستش رو یادگاری هی من، از محافظت

... !کنهینم فراموش و افتاده اتفاق من یگذشته یتو یچ دونهیم

  آره؟... یکرد فراموش انگار یول



 تمام جواب نکهیا از قبل و داد فشار هم یرو را شیهاپلک

 :دیغر فقط بدهد را خواهرش یهایدلخور

 .لهیتکم امشب واسه تمیظرف... گالره نیماش تو نیبش برو-

 به که هم دینو رفت، در سمت به و گرفت رو اخم با گالره

 او از جلوتر دیترد با بود، شده مشکوک هاآن ناواضح یمکالمه

 شدنبال به هم گالره نکهیا از قبل اما رفت؛ رونیب نگیپارک از

 :گفت بلند گرشا برود، رونیب

 .شده جهنم مثل کارخونه اون یتو روزم هر االن، که نرفته ادمی-

 وت گذشته، سال چند که کنم فکر نیا به کنمیم یسع دارم فقط

 نمیبب تا داد، گهید فرصت هی شهیم اونم به و یدار رو تیزندگ

 وتاهک میزندگ از شهیهم یبرا رو دستش و بسوزونتش قراره کجا

 .کنم
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. رفت رونیب در از و زد یپوزخند فقط یحرف چیه بدون گالره،

 قبل قهیدق چند یهاحرف خواست و کرد باز را شیهاچشم

 یرحمیب با گالره که یریوتصا اما کند، فراموش را خواهرش

 یالحظه یبرا و گرفت جان چشمش یجلو آورد، خاطرش به

 یکار و تازه زخمش انگار که سوخت یجور ساعدش از یبخش

 در از زناننفس و دیکش ساعدش یرو را دستش کف. است

 شود رد آب یجو یرو از خواست نکهیا محضبه. رفت رونیب

 ؛برود بود، شده پارک نابایخ گرید سمت که ن،یماش طرف به و



 هوا و شد منقبض اشنهیس عضالت تمام زدنهمبهچشم کی در

 یبدنه به را چپش دست هوا،یب. آورد کم دنیکش نفس یبرا

 از قامتش و چسباند بود آب یجو هیحاش در که ینازک درخت

 یصدا. شد خم فراگرفت، ذره ذره را وجودش تمام که یدرد

 هراسان یصدا در د،یدویم او سمت که گالره، یهاکفش تقتق

 اششانه یرو را او دست بعد یاهیثان و شد گم اشزده وحشت و

 :کرد حس

 !گرشا؟!... ؟یخوب ؟یشد یچ گرشا... گرشا بده مرگم خدا-

 دست که دیشن سر پشت از هم را دینو آرام یصدا لحظه همان

 .بود گذاشته گرشید یشانه یرو

 !گرشا؟ آقا یخوب-

 پس را دینو دست اششانه فشار با و کرد جمع را انشتو تمام

 :دیغر خفه ییصدا با و کرد یاخم. زد

 .آمیم منم... نیماش تو... نیبر... ن؟یاومد یچ یبرا... خوبم-

 :کرد زمزمه ناباور گالره

 !گرشا-

 :زد تشر اخم با و گرفت باال باالخره را سرش

 !گفتم؟ یچ یدینشن مگه-

 به نامطمئن ینگاه از بعد و شد رد او ارکن از مکث با دینو

 .گرفت را گالره دست برادرزنش

 . عقب ایب. نداره الزم کمک گهیم خودش! که ینیبیم-



 پچ سمت به را راستش دست گرفتند، فاصله هردونفر که نیهم

 یهانفس با کرد یسع. داد ماساژ درد با را آن و رساند اش نهیس

 مانع زیچچیه اما کند، آرام را قلبش یآشفته ضربان تر،قیعم

 که ییهاحمله. ندینب را طشیشرا بدترشدن که شدینم نیا

 یتیرعا عدم همان یهانشانه همه شدیم کمتر داشت شانفاصله

 یوقت و داد قورت را دهانش آب. دادیم هشدار رمحمدیام که بود

 ستادیا صاف برگشته بدنش یاعضا تمام به یکاف توان کرد حس

 خوب حالش بود گفته. رفت نیماش سمت سست، ییهاقدم با و

 نیماش یجلو لحظه آن تا اط،یاحت محض که د،ینو اما است؛

 :گفت دنشیرس با بود، ستادهیا منتظر

 نم؟یبش من یخوایم-

 یخواهر یجلو هم آن دهد، نشان ضعف نداشت دوست نکهیا با

 اما بود، گفته او تیحما به اشیدلخوش از شیپ قهیدق چند که

 خودش. گذاشت دینو دست در را چیسوئ و ستادیا غرورش یجلو

 هب را سرش بسته، یهاچشم با و نشست شاگرد یصندل یرو هم

 یصندل دو نیب از را خودش که گالره. داد هیتک یصندل یپشت

 دینو هشدار با زد،یم صدا را نامش ینگران با و بود دهیکش جلو

 . دیکش عقب یناراض

 مرد دو از زودتر گالره. شد متوقف نگیارکپ در که نیماش

 نیسنگ سبک یکم از بعد دینو و شد ادهیپ نیماش در حاضر

 هنوز که گرشا به رو و زد ایدر به دل باالخره ط،یشرا کردن

 :دیپرس بود داده هیتک عقب به بستهچشم

 .گمینم یزیچ گالره به ؟یبش چک هی مارستانیب میبر یخوایم-



 زبا یناگهان را شیهاچشم باشد، دهیپر خواب از که انگار گرشا

 و،ا سرد یهاچشم به برگشته یشگیهم حالت دنید با دینو و کرد

. ماند سوالش جواب منتظر همچنان اما داد؛ رونیب یراحت نفس

 :زد لب شدن ادهیپ نیح و کرد باز را در گرشا

 .ستین الزم-

 دست در ،آسانسور یجلو را چیسوئ و نداد ادامه گرید هم دینو

 او از اول طبقه در ینگران از پر نگاه همان با گالره. گذاشت او

 یجا به گرشا اما. رفت اشخانه به دینو همراه و کرد یخداحافظ

 هب رفتن قصد به را طبقه نیآخر یدکمه خودش، یطبقه به رفتن

 .داد فشار بام پشت

*** 
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 تپش را آن نکهیا بدون. شد باز سروصدا با بام پشت یآهن درب

 حفاظ سمت که طورهمان و کرد بیج یتو دست ببندد، سرش

 ،یهرکس. دیکش رونیب را گارشیس پاکت رفت،یم بام یمانیس

 یقلب یحمله کی شیپ ساعتمین نیهم نکهیا به علم با اورا،

 فندک و گاریس دنید با د،یدیم دور از کرده، رد را فرساطاقت

 قتل به کمر که دادیم حتم انش،انگشت نیب رنگ اهیس براق

 .نبود مهم خودش یبرا اما بسته؛ خودش

 محافظ یلبه. گذاشت شیهالب نیب را آن و زد آتش را گاریس

 نهات نه شد،یم خم معمول حالت به یکس اگر. بود بلند بام پشت



 هب او اما. بود امن شیجا هم کامالا  بلکه افتادینم شیبرا یاتفاق

 یلبه را شیهادست د،یچرخ پشت به. نکرد هبسند ستادنیا نیا

 یوقت. دیکش باال را خود حرکت کی با و گذاشت یمانیس حفاظ

 و زد یچرخ دوباره ند،یبنش حفاظ به دهیچسب سنگ یرو توانست

 کوتاه جست کی فقط که کرد زانیآو یجور را شیپاها بار نیا

 .دشو پهن اطیح کف و کند رد جاکی را طبقه شش تا بود یکاف

 اب. گرفت انگشتانش نیب را آن و زد گارشیس به یمحکم پک

 دود   و داد ماساژ را اشنهیس چپ سمت دست، همان سرانگشتان

. فرستاد رونیب به قیعم یبازدم با را شیهاهیر در مانده

 به تنها و نشست جاهمان حرکتیب و ساکت یاقهیچنددق

 یخن د،یسر آخرش به که گاریس. کرد بسنده گارشیس دودکردن

. کرد روشن را آن یقبل آتش با و آورد رونیب پاکت از گرید

 به توجهیب کرد؛ پرت اطیح به آرامش با هم را یقبل یماندهته

 یهلیفت دنید با و دیرس سرخواهد منصور گرید یساعت نکهیا

 یبان و باعث به و آمد خواهد در شیصدا اط،یح کف سوخته

 .فرستاد خواهد لعنت ناشناسش

. گرفت باال را سرش و کرد رونیب ینیب از را شیهاهیر ودد

 بود یابر لکه نه. بود یهروقت از ترصاف سال، وقت آن آسمان،

 ماه   ییخودنما و هاستاره درخشش یجلو که یخاص یآلودگ نه و

 یلحن با رنگاهیس آسمان به رهیخ. ردیبگ را مهین و نصفه

 :زد لب تفاوتیب

 رنج و درد از چرا... ه؟یچ آدما به کردن کمک واسه مالکت-

 التماست کنن؟ نگاهت نکهیا خاطر به... ؟یبریم لذت آدما

 ؟یازینیب تو گنینم مگه... کنن؟



 اما ،دیکشیم ریت قلبش. داد رونیب نهیس از را یپرتمسخر «هه»

 .انداخت شیپا ریز به ینگاه. نبود مهم شیبرا زیچ چیه گرید

 یلیخ را مرگ از ترس. بودند دهمر وجودش در هاترس یهمه

 از نه گرید که بود نیهم و بود کشته خودش در که بود وقت

 نکهیا از نه و گر،ید اتفاق هزار و تصادف از نه و ارتفاع

 را کارش باال نیهم کندیم اشهیر وارد که یهم پشت یدودها

 .نداشت یترس بسازد،

 التماس به ددر از اشنهیسقفسه یهااستخوان و گرفت قیعم یدم

 اب و گذاشت اشنهیس یرو دست کیستریه یاخنده با. افتادند

 :زد لب نجواکنان. شد خم جلو به یکم ،یکوتاه «آخ»

 گناه چون گهیم مامان... ؟یریگیم ازم رو یچ انتقام یدار-

 !کنهینم نگات خدا یکنیم

 :دیغر اخم با و گرفت باال را سرش

 ای نکنیم یغلط چه هاشبنده نهیبب نشسته که ییخدا! خدا؟ کدوم-

 تو که یآدم بشم و کنار بذارم گناهامو من اگه یعنی! کنن؟ینم

 که یآدم ه؟یشکل چه معجزه اصالا ! شه؟یم معجزه ،یخوایم

 ه؟یجور چه تو نظر از باشه قشیال

 :زد پوزخند و داد رونیب «هو» با را نفسش

 جهنمتو ایدن نیهم تو عمره هی چون... ترسمینم جهنمت از من-

 یواقع اصالا  اگه... یباش خدا واقعاا  اگه هم تو. یداد نشونم

 بهم جانیهم رو شیآت تو زدن پا و دست نیا جواب!... یباش

 !درد نیا از ای... یزندگ از ای... یکنیم خالصم!... یدیم



 تا بود یکاف کوتاه نگاه کی. کرد توقف نگیپارک یجلو یلیاتومب

 ای گلناز، یهایبازلوس یحوصله. بشناسد را پدرش نیماش

 به نکهیا از قبل. نداشت را ه،یحور یدعا و نینفر و حتینص

 کی با و دیکش عقب را تنش د،یایب نیماش در سوار افراد چشم

 شیپا ریز را یخاموش به رو گاریس. دیپر بام سطح یرو حرکت

 یط پله با بارنیا را طبقات. رفت یخروج در سمت به و کرد له

 با شد مصادف اشخانه در کردن باز. دیرس واحدش به تا کرد

 .آن از اشخانواده آمدن رونیب و باال یطبقه به آسانسور دنیرس

 رونیب بشیج از را یگوش. بست را در و شد خانه وارد یفور

 را تلفن شد، اتاقش وارد. گرفت را رمحمدیام یشماره و آورد

 در هم بعد. انداخت تخت یرو را آن و گذاشت کریاسپ یرو

 کرد،یم گوش هم پشت یهابوق به که طورهمان و آرامش کمال

 و کج خط به ارادهیب نگاهش. آورد رونیب تن از را راهنشیپ

. خواندیم یادگاری را آن گالره که افتاد دستش یرو یبدقواره

 به زخم از را حواسش اتاق، در رمحمدیام یصدا دنیچیپ

 :کرد تپر یادگاری اصطالح

 قلب اون به یربط وقتیب تماس نیا و خوبه حالت بگو فقط-

 !نداره داغونت

 تماس از هم او یعنی نیا و بود کرده ادا ینگران با را اشجمله

 .دهیترس دیشا یحت و شده ریغافلگ گرشا

 :شد کینزد یگوش به قدم دو و کرد باز را کمربندش

 !داره-

 :دیپرس ترنگران بارنیا و داد رونیب یآه را نفسش رمحمدیام



 نمت؟یبب امیب یخوایم ؟یخوب االن-
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 یرو. انداخت تخت کنار را آن و درآورد شیپا از را شلوارش

 یرو را تنش وزن و دیکش عقب به را شیهادست نشست، تخت

 .انداخت هاآن

... کنهینم جادیا حالم تو یفرق ومدنتین و اومدن. ستین الزم-

 .بگو تلفن نیهم پشت زا الزمه یهرچ

 :گفت یتینارضا با و کرد یمکث رمحمدیام

 افتاد؟ اتفاق یک... خب یلیخ-

 .شیپ ساعتهی... ساعتمین... دونمینم-

 تریجد بارنیا و شد پخش یگوش یتو رمحمدیام یعصب نفس

 :دیپرس

 بالفاصله؟ یخورد داروهاتو-

 جواب تفاوتیب و انداخت تخت یرو پشت از را خودش گرشا

 :داد

 .نخوردنشون و خوردن نداره یتفاوت یلیخ... نه-

 :شد تریعصب رمحمدیام لحن

 تو؟ ای بدم صیتشخ دیبا من نویا گه؟ید یداد رد رسماا -



. کندن جادیا یریتأث لحنش در لبخندش کرد یسع اما آمد کش لبش

 یعصبان نیا از شتریب را دلسوزش قیرف تنها خواستینم دلش

 .کند

 .بگو االنتو صیتشخ. ..یاوک-

 داشت ازین خط طرف آن هم او انگار کرد، مکث هیثان چند

 نیا زد، حرف دوباره یوقت. کند دعوت آرامش به را خودش

 :بود مشخص هم لحنش در آرامش

 نفس، یتنگ... کاست و کم بدون... برام بگو االنت حال از-

 ... نهیس درد قلب، تپش ،یخستگ

 بعدش؟... دارم شوهمه-

 یصدا با بعد و کرد یعصب یاخنده صالیاست شدت از رمحمدیام

 :دیتوپ یبلندتر

 با باز... گهید یدیم کشتن به خودتو یدار رسماا  یحساب مرد-

 شده؟ بحثت یک

 کار یچ االن. ستین مهم یلیخ... ریام بود یخانوادگ مورد هی-

 ای هشیم باز چشمام فردا باشم داشته دیام و بخوابم تونمیم کنم؟

 یباشن ینفر نیآخر تو تا بهم بگو هیابد اگر ه؟یابد خواب هی نیا

 !شنومیم نحسشو یصدا که

 :دیغر ینگران و یدرماندگ با رمحمدیام

 داروهاتو خواب از قبل ؟یزد چ ت باز... نزن حرفو نیا-

 دوست، هی عنوان به نه االن یول. افتهینم یاتفاق کن، مصرف

 اصالا  االن قضا از که شکت،پز عنوان به دارم!... گرشا



 یلیخ گم،یم بهت ،ینذاشت براش هم یحساب و درست اعصاب

 یوندیپ مورد یوقت تا. یذاریم کنار رو الکل و گاریس یجد

 .یکن فکر یحت بهشون یندار حق نشه دایپ مناسب

 ؟یچ بعدش-

 ؟یچ بعد  -

 کنم؟ فکر بهشون تونمیم وند؟یپ بعد-

 :زد لب یناباور با رمحمدیام

 ؟ینفهم قدرنیا یعنی منو؟ یگرفت-

 انعطافیب و یجد. کرد جمعش عیسر اما د،یخند واضح بار نیا

 :دیپرس

 متونیم که کنم فکر منم تا بده جوابمو واضح و درست بار هی-

 .نه ای نکنم فکر بهش

 رو؟ یچ جواب-

 وند؟یپ از بعد... چقدره؟ موندن زنده شانس-

... ینکن عوض رو تیزندگ سبک اگر گمیم تعارفیب-

 !یرسینم هم سال هی به... یچیه

 :زد زل سقف به و کرد قالب هم در سر ریز را شیهادست

 .خداحافظ پس خب-

 من یضایمر. یاریع تموم یوونهید هی تو یعنی... گرشا یوا-

 ور شونیزندگ تموم حاضرن کردنیزندگ شتریب سال هی واسه

 آخه؟ یهست یجونور چه تو... بدن



 بدتر االنم از کنمیم تحمل که یعذاب همه اون باشه قرار یوقت-

 چرا نمونم زنده هم سال هی دیشا که میبرس نیا به تهش و باشه

 هی من کنم؟ محروم االنم دردسریب یزندگ از رو خودم دیبا

 به فکر و ینگران از پر نه... ریام خوامیم دغدغهیب یزندگ

 !نه ای امزنده گهید قهیدق چند نکهیا

 :کرد انیب آشکار یحرص با را جمالتش رمحمدیام

 یکنیم یزندگ احتماالت احتساب با یدار هم حاال نیهم-

 سکیر داره هم پرخطر یهارابطه و الکل و گاریس! دانشمند

 یول!... نگم یچیه که هم استرس از. برهیم باال رو تیماریب

 رو دوم و اول سال تا هیکاف مراعات کم هی فقط عمل از بعد

 سالم یزندگ سال هاده به راحت الیخ با موقع،اون و یبگذرون

 !دوردسته یایرو هی مثل برات االن نیهم که یزیچ... یکن فکر

 کنم؟ تیحال یکیزیف امیب ای یفهمیم

 سقف به تیجد با گرشا نگاه اما کرد، ادا خنده با را آخر یجمله

 کرد فکر رمحمدیام که شد یطوالن قدرآن سکوتش. بود مانده

 :زد شیصدا مردد. شده قطع تماس

 ؟یخط پشت هنوز-

 دستش. برداشت دستش کنار از را یگوش و زد تخت یرو یغلت

 زمزمه تفاوتیب یلیخ قبلش اما رفت تماس قطع یدکمه یرو

 :کرد

 شب. امیب کنار باهاش مناسب مورد شدن دایپ تا کنمیم یسع-

 .ریبخ



. ردک قطع را تماس رمحمدیام ُبهت از پر گفتن «ریبخشب» انیم

 .آورد رونیب را قرص دیسف یقوط یپاتخت یکشو از و شد خم

 از یکی تعلل یکل از بعد و انداخت شیرو برچسب به ینگاه

 .داد قورت آب بدون را هاقرص

 کرد باز را رمحمدیام اساماس کند فکر خواب به نکهیا از قبل

 :بود دهیرس لحظه همان که

 .«یاومد عقل سر که شد دواریام شهیم حرفات از»
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. بست را شیهاچشم و انداخت کنار یجواب دادن بدون را یگوش

 به هم هنوز نهیس درد اما شدندیم منظم داشتند قلبش یهاتپش

 آن که ییهاحرف هم هنوز نکهیا ضمن. بود یباق خودش قوت

 ماندن، زنده. شدندیم اکو سرش در بود، گفته و دهیشن شب

 از بعد نبود مهم شیبرا یحت و نداشت تیاهم شیبرا هم قدرهانآ

 توانستیم اما. کرد خواهند یزندگ چطور اشخانواده او،

 رد،یبگ آرامش یماریب بابت از ذهنش اگر که باشد دواریام

 هم نیهم و کند یزندگ دردسر بدون را یسال چند است ممکن

 مثل که یدرد با آمدن کنار هاسال جبران به بود، یکاف شیبرا

 دغدغه یب یزندگ یصباح چند کرد،یم اشیهمراه همزاد، کی

 بود بدهکار خودش به را

*** 



 هنوز اما انداختیم میرو اریشهر که بود ییپتو نیسوم

 را سرم تقشان تق یصدا و خوردندیم هم به تند تند میهادندان

 یرو را دستش پشت و زد زانو میجلو اریشهر. بود کرده پر

 :گفت ترس و ینگران با. گذاشت داغم ینهگو

 .دکتر ببرمت پاشو. نداره دهیفا ینجوریا-

 بل کندنجان با تا کنم کنترل را فکم لرزش توانستم زور به

 :بزنم

 .کار سر... برو... تو... شمیم... خوب... خو-

 .کرد خوش جا صورتش یرو وحشتناک یاخم

 شبم کار سر رمیم کنمیم ول حالت نیا با تورو من! باشه-

 .رمیگیم لیتحو توجنازه گردمیبرم

 را ییمانتو در پشت زیآو یجالباس از و شد بلند حرص با

 .برداشت

 ارم؟یب یاگهید زیچ ای یپوشیم نویهم-

 یمخالفت دوباره بتوانم نداشت امکان که بود محکم لحنش قدرآن

 :دادم تکان سر ناچار به پس بکنم،

 !خوبه... نیهم-

 :گفت بود شده ترنرم یکم که یلحن با و آمد جلو مانتو مراهه

 ؟یبپوش کنم کمکت-

 با را مانتو و کردم خالص پتو همه آن بند از را خودم یسخت به

 :گرفتم دستش از لرز



 .پوشمیم خودم-

 به یازین واقعاا  دید یوقت اما ستادیا منتظر جاهمان هیثان چند

 سالن در شیصدا و رفت رونیب اتاق از سرعت به ندارم، کمک

 :دیچیپ

 .ارید رمیگیم اسنپ دارم-

 و دهیکش دراز درمانگاه یقاتیتزر تخت یرو بعد ساعت کی

. ردیبگ داروخانه از را میداروها تا بودم اریشهر برگشتن منتظر

 قیتزر دستور دکتر که ییدارو با اما داشتم لرز هم هنوز

. بود شده کمتر حالم وخامت از یکم داد را اشیاورژانس

 و بود کرده فرو داروها لونینا در را سرش که یحال در اریشهر

 شسر پشت به ینگاه. شد اتاق وارد کردیم نگاهشان یکی یکی

 ار دستش. آمد طرفم به و زد ینگران لبخند من دنید با و انداخت

 :دیپرس و دیکش امشانه یرو وارنوازش

 ؟یبهتر-

 و گذاشت امیشانیپ یرو را تشدس. دادم تکان سر یحالیب با

 :کرد ینچ

 .باالست هم هنوز تبت-

رم به ینگاه  زمزمه و انداختم دیرسیم اتمام به داشت که یس 

 :کردم

 نگران... شهیم بهتر حالم بشه تموم سرمم گفت خانومه اون-

 .نباش



 هم خودش و گذاشت تخت یرو میپا نییپا را داروها لونینا

 ماخ با و دیکش دستم یرو آرام را انشسرانگشت. نشست جاهمان

 :کرد نگاهم

 یهوا نیا تو... خوب دختر آخه... هیسرماخوردگ گفت دکتر-

 یموها با گفتم دفعه صد ؟یخورد یآورد کجا از رو سرما گرم،

 .کولر یجلو نخواب سیخ

 .انداختم باال ابرو یشخندین با

 !گرم... من برادر بود گرم-

 :زد یینماداندن لبخند خباثت با هم او

 رو اگرم یاصل یمعن یکن روشن کولر هفته دو تا نذاشتم یوقت-

 .یفهمیم

 :زدم شیپا به یجانیب مشت و دمیخند

 .فتهیب تو ریگ قراره که محدثه چارهیب. یبدجنس یلیخ-

 و مدام میهاچشم. کرد نوازش را دستم باز و زد یبامحبت لبخند

 هب شوم، رفتنم خواب به انعم نکهیا یبرا. شدیم بسته اراده یب

 :دمیپرس و کردم باز پلک زور

 ؟یگرفت وامتو باالخره-
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 ؟یگرفت وامتو باالخره-



 .انداخت باال سر و شد هم در باز شیابروها

 .نه هنوز-

 کردن؟ موافقت ینگفت مگه-

 با دیشا. دهینرس نوبتم هنوز. پرداخته نوبت تو یول... گفتم-

 .بدن برج نیا حقوق

 ؟یزد حرف یزاهد با-

 :دیکش شیموها انیم یدست و کرد یاکالفه پوف

 خرده فقط مونیزندگ بازار آشفته نیا تو که ارین اسمشو-

 وقت. دهیم جیمس بار دو یروز. االن دارم کم اونو یشایفرما

 .اونم آورده ریگ

 خودش و گرفت امخنده ارادهیب که خوردیم حرص بامزه قدرآن

 :زد رصپرح یلبخند هم

 تا. شهیم سبز اشلونه دم آدیم بدش پونه از مار مگه؟ گمیم بد-

 که تمنگف و نگرفتم رو اشقهی که گرفتم، خودمو یجلو یلیخ االن

 .نشه داشیپ من راه سر

 :دادم فشار رمقیب را دستش

 !یریگیم سخت یدار-

 اول همون از. ینکرد دایپ مانیا من یهاحس قدرت به هنوز تو-

 تو مجرد یتنها مرد هی. نداشتم مردک نیا به یخوب حس چیه هم

 صورت اصالا  هستن، خانواده نشیساکن همه که یساختمون

 شونیا ن،یساکن همون ناقص عقل با که هم حاال. نداره یخوش

 !پالسه واحدها در دم سره هی و ساختمون ریمد شده



 طایبااحت شود، یعصب است ممکن دانستمیم نکهیا با و دمیخند

 :زدم لب

 !خدا بنده نچسبه کم هی فقط... ستاین یبد مرد-

 نگاه یبرا دلم که رفت یاغره چشم و کرد نگاهم اخم با

 .کرد ضعف ونشانشپرخط

 .یبد سکته منو یکن یطرفدار ازش تو مونده نیهم-

 :گفت یجد یلیخ و انداخت من به یمشکوک نگاه هم بعد

 من به و شده سبز تراه سر بفهمم اگه حالت به یوا! ارید-

 !ینگفت یزیچ

 :زدم یزورک یلبخند و دادم قورت را دهانم آب

 !هوی یشد ترسناک چه... بابا باشه-

 جا زا و داد انیپا را بحث بود، شده تمام باا یتقر که یسرم دنید با

 یراحت نفس. کند صدا آن جداکردن یبرا را یکس تا شد بلند

 دایپ ادامه شتریب یکم لمهمکا نیا اگر نبود معلوم چون دم،یکش

 نم یماریب خاطر به اریشهر اعصاب. افتادیم یاتفاق چه کردیم

 ترشیعصب مرگ حد تا توانستیم یهرحرف و بود ختهیر هم به

 .کند

 ،اشآمدهشیپ دست و اریشهر کمک به شد، تمام که پرستار کار

 هختیر یلعنت سرم آن در یزیچ چه نبود معلوم. شدم بلند جا از

 تمتوانسینم یحت و بود کرده نامتعادلم و منگ طورنیا که ودندب

 اهدرمانگ یجلو را برگشتهبخت اسنپ یراننده. ستمیبا پا یرو

 زدن حرف توان قدرآن. میبرگرد خودش با تا بود داشته نگه



 متحمل را یااضافه ینهیهز من خاطر به چرا میبگو که نداشتم

 یگرید فکر بودم او یجا هم من اگر مسلماا . کرده خودش بیج

 .بکنم توانستمینم

 اهر نیماش یوقت و میگرفت جا عقب یصندل یرو هم کنار دو هر

 مین طرف به بودم، داده هیتک یصندل یپشت به که را سرم افتاد،

 .چرخاندم اشیجد رخ

 .کار سر برو خودت خونه یرسوند منو-

 :زد یمحبت با لبخند و برگرداند را سرش

 فکر چرا. خورهیبرنم جاچیه به نرم کار سر روز هی کن باور-

 کنم؟یم ولت تنها حالت، نیا با یکرد

 :کردم زمزمه یادهیکش و حالیب لحن با

 .شمیم بهترم... خوبم که االن-

 شستنن مانع نتوانستم که دیکش ریت یجور امیشانیپ موقعهمان اما

 از پر و عیوس لبخندش. شوم سرم یرو دستم کف یارادهیب

 :شد طنتیش

 همن کار هم مشکلت اگه. یهست یایقو دختر دمیفهم خب، یلیخ-

 .کنمیم حلش االن

 و شماره گرفتن از بعد و آورد رونیب بشیج از را یگوش

 .شد صحبت مشغول مخاطبش با آرام مکث، یاهیچندثان

 ،E بخش سرکارگر هستم، «مهرآرا» من. اعتماد خانم سالم-

 رید دونمیم بله... یمرخص برام داره امکان اگه خواستمیم



 ممنون... ممنون... بود اومده شیپ یفور مشکل هی دادم، اطالع

 .خدانگهدار... شمیم

 :کردم زمزمه یرارادیغ یلیخ اما شدند بسته اریاختیب میهاچشم

 .نمیبب تونوکارخونه امیب بار هی دارم دوست-

 جلوتر را سرش دادیم نشان شیصدا یکینزد اما ش،دمیدینم

 .آورده

 که است مردونه طیمح هی... خوب دختر ستین خانما یجا اونجا-

 .میکشیم نفس زور به هم خودمون هواشو

 :دمیپرس یاریهوش و یجیگ انیم

 بود؟ یک خانمه نیا پس-

 .کارخونه سیرئ دفتر یمنش-

 ست؟ین خانوما یجا یگیم چرا پس-

 :گفت آرام و دیخند

 ساختمونشون اونا خب. هایگیم ونیهذ یدار دآیم خوابت-

 .کالا  جداست

 ار شیصدا و شد نیسنگ سرم. نداشتم شتریب بحث یحوصله

 که کردم، باز پلک و آمدم خودم به یزمان فقط. دمینشن گرید

 .داد خانه به دنمانیرس از خبر و کرده میصدا اریشهر

 از ار،یشهر توجهات با هم من حال د،یرس آخر به که روز آن

 مداوم کردن چک بود، پخته میبرا که یا خوشمزه سوپ آن جمله

 اما بود؛ شده بهتر یکم خوردم، به داروها دادن و تبم درجه

 میرها بود، افتاده امیمغز یهاعصب جان به که یسردرد



 مدام و بمانم سرپا یلیخ توانستمینم خاطر نیهم به کرد،ینم

 خواب، وقت و بود شب. شدیم کج رختخوابم سمت به راهم

 مهربانم برادر حال، نیا با بودم، کرده خسته یحساب را اریشهر

 هم یتیشکا. بود من به مدام نگرانش نگاه و زدیم لبخند فقط

 ینگران با شد، اتاق وارد عیسر یوقت و زدم شیصدا. نداشت

 :دیپرس

 ار؟ید یدار الزم یزیچ-
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 الیخ با. انداختم باال را سرم و دمیخند آرام اشزدهشتاب لحن به

 نیزم یرو در، کنار جاهمان و شد اتاق وارد کامل ،یترراحت

 کرد خم یطور را شیزانو و داد وارید به را اش هیتک. نشست

 هب را آرنجش بتواند تا ردیبگ قرار نیزم یرو قائم شیپا که

 نشسته میجا در که من به یمردد نگاه. دهد هیتک پا همان یزانو

 .انداخت بودم دهیچیپ خودم دور را نازکم یوپت و

 !خداروشکر یشد بهتر انگار-

 .دادم تکان سر کودکانه

 ثلم ساعته وچهارستیب که باشه داشته تو مثل پرستار هی آدم-

 .نشه بهتر کنهیم خودیب کنه مراقبت ازش چشماش



 سکوتش. کرد نگاهم حرفیب و زد لبخند محبت با طورهمان

 یفور محو یاخم با. بودم زده شیصدا چه یبرا انداخت ادمی

 :گفتم

 هر... ایبنداز یزندگ و کار از رو خودت هم فردا ینکن هوس-

 وجدان عذاب بار یکل یزنیم کارت از من خاطر به که دفعه

 .گردنم یرو یذاریم

 :داد را جوابم متقابل یاخم با هم او

 زود قطف. یشنویم نویهم ،یگیم هم هردفعه... سرت یفدا-

 هی یخواستگار از قبل خوادیم دلش یلیخ محدثه که شو خوب

 .نتتیبب بار

 :دیدرخش طنتیش با میهاچشم

 بدن؟ نشون رخ خوانیم باالخره خانوم عروس... ا  -

 :داد تکان سر و زد ینیدلنش لبخند

. بشه روروبه باهات نخواسته که بوده خجالتش از هم االن تا-

 کینزد از داره دوست شه،یم یجد داره یچ همه گهید که حاال

 داره خواهر تا دو محدثه... که بودم گفته بهت. بشه آشنا باهات

 هم یکی اون و خارجه شونیکی کردن ازدواج هردوتاشون که

 برام خواهرامو یخال یجا تونهیم ارید گهیم شهیهم. شهرستان

 .کنه پر

 دل یانزبنیریش با چطور که من یهاجنسهم دست از امان

 دلشان در را خود تا کردندیم آب را چاکنهیس و عاشق یپسرها

 اندخو خندانم یهاچشم از را فکرم اریشهر انگار. کنند جا شتریب

 :کرد اعتراض باالرفته یابروها با که



 یطانیش لبخند یطورنیا که گذرهیم سرت اون تو داره یچ-

 ؟یزنیم

 :مکرد نگاهش لذت با و خوردم را امخنده

 تو فتهیب یخواستگار کینزد عروسمون آدینم دلم که فیح-

 باهاش یکل که بذار قرار فردا نیهم گفتمیم وگرنه یماریب بستر

 .کنم بغلش هم ریس دل هی. دارم حرف

 زانو یرو دست. داد تکان را سرش تأسف و خنده با اریشهر

 سر دوباره یموضوع خاطرآوردنبه با اما شود بلند تا گذاشت

 .نشست شیاج

 !؟یدیند منو ساعت! ارید یراست-

 :کردم کینزد هم به متفکر را میابروها

 ساعتت؟ کدوم-

 داشیپ چندروزه. میدیخر بازار از هم با پارسال که همون-

 تمگف. نیزم تو رفته شده آب گذاشتمش، کجا دونمینم. کنمینم

 .شیگذاشت ییجا هی تو دیشا

 نییپا به رو میهالب امدین ادمی یزیچ چون و کردم فکر یکم

 :شد لیمتما

 گهید بار هی. باشم گذاشته ییجا ای باشم دهید اصالا  ادینم ادمی من-

 .بگرد رو جاهمه خوب

 :دادم ادامه ثانهیخب یاخنده با هم بعد

 .هاشدنه عاشق عوارض همه نایا-

 .شد بلند شیجا از و دیخند



 .یگیم ونیهذ یدار باز انگار... بخواب ریبگ-

 هم من آراَمش، «ریبخشب» با و گذاشت برق دیکل یرو دست

 من یهاپلک و شد خاموش هاچراغ. گذاشتم بالش یرو را سرم

 از را حواسم و هوش تمام داروها. افتاد هم یرو بالفاصله هم

 هب فکرکردن قدرت گرید که شدمیم منگ قدرآن و بردیم نیب

 یخواب. رفتم خواب هب زود یلیخ. دمیدینم خودم در را یزیچ

 بود یمدت که بود ییهاکابوس از دور هامسکن ریتاث تحت که

 .بود شده رمیگبانیگر

 تب و وحشتناک یسردردها آن از یخبر گرید بعد، روز صبح

 دیق خواسته خدا از هم من. نبود بودم شده رشیدرگ که یبیعج

 مخصوص یداروها خوردن به فقط و زدم را هامسکن

 را روز کل هم باز خواستینم دلم. کردم اکتفا یسرماخوردگ

 از و گرفتمیم تماس عمه با دیبا. فتمیب رختخواب یتو حالیب

 یابر زودتر را خانه بتوانم تا شدمیم خبر با سفرشان یبرنامه

 . کنم آماده حضورشان

 برگزار ندهیآ یهفته یشنبهسه ها بچه آخر امتحان گفت عمه

 نیا با. شد خواهند تهران عازم روز همان یفردا و شودیم

 را یخواستگار قرار جمعه ای پنجشنبه یبرا میتوانستیم اوصاف

 و دادم خبر اریشهر به را موضوع نیا یکوتاه امیپ در. میبگذار

 تماس محدثه پدر یخانه با عمه، ای خودم خواست من از هم او

 نهات گردن به را فهیوظ نیا. میکن هماهنگ را قرار و میریبگ

 تمام یبرا هم خودم و انداختم عمه، همان یعنی بزرگترمان،

 دیبا هامهمان آمدن تا مانده یباق روز چند آن در که ییکارها



 حرف هم یقادر با دیبا. شدم یزیربرنامه مشغول دادمیم انجام

 .ندهد قرار اشییرایپذ کادر در را من شب، چند آن تا زدمیم
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 ار ساالد تا شستمیم را میهادست داشتم و بودم کرده آماده را شام

 مطمئناا . دمیشن را در شدن بسته و باز یصدا که کنم، آماده

 به هروقت سروصدا؟یب قدرنیا چرا اما بود، دهیرس اریشهر

 کردیم یکارشلوغ قدرآن داشتم حضور من اگر دیرسیم خانه

 باعث هم نیهم. شدندیم دنشیرس متوجه هم هاهیهمسا یهمه که

 قبالشاست به لبخند با. بزنم رونیب آشپزخانه از یکنجکاو با شد

 لبخندم و شد گرد میهاچشم سرووضعش دنید با اما بودم رفته

 به ختهیرهمبه طور آن وقتچیه اریشهر نداشت امکان. دیماس

 سالم رفت ادمی یحت و رفتم جلو زدهرتیح و مات. برگردد خانه

 .کنم

 ؟یداغون قدرنیا چرا ؟یخوب اریشهر-

 و دیکش شیموها به یدست یفور که بود دهید را من تازه انگار

 یزیچ بودم؛ چشمش یرو نکیع نبودن متوجه فقط لحظه آن من

 را یمترکی از شتریب فاصله توانستینم باا یتقر آن بدون که

 نییپا را کارش لباس پیز و کرد یحواسیب سالم. ندیبب واضح

 قتو چیه او چون بود، تعجبم یبرا گرید لیدل کی هم نیا. دیکش

 اهنگ و گذاشتم شیبازو یرو دست! آمدینم خانه به کار لباس با

 . دمیکش خودم سمت را هدفشیب



 یجورهی ه؟یسرووضع چه نیا ؟یاختهیرهمبه قدرنیا چرا تو-

 !رونیب انداختنت کارخونه از کتک با انگار که یهست

 ن،م اما داشت؛ یعصب حالت شتریب که یا خنده د،یخند حرفم به

 بلندتر ارادهیب نداد، که را جوابم. کردم نگاهش منتظر، و یجد

 :زدم شیصدا

 ه؟یوضع چه نیا گمیم! توام با! اریشهر-

 :داد جواب جیگ طورهمان و داد رونیب پرصدا و محکم را نفسش

 .میزنیم حرف رم،یبگ دوش هی بزار-

 ...ینجوریا آخه-

 !ارید نه االن-

 تا برداشتم را شیهالباس هم من و انداخت حمام یتو را خودش

 هب را او طورنیا یزیچ چه نکهیا به فکر اما. اندازمیب نیماش در

 ی  حواسیب با را شام بساط. کردیم اموانهید داشت خته،یر هم

 با تا بود حمام در یصدا به گوشم هرلحظه و کردم آماده تمام،

 دنیچ مشغول و کردم پهن را سفره. بروم نرویب یفور دنشیشن

 دمید را او دم،یچرخ میجا در و شدم بلند که جا از. شدم هابشقاب

 یحوله با را شیموها و ستادهیا سرم پشت ترعقب چندقدم که

 لباس یحت و آمدن رونیب متوجه چرا پس. کندیم خشک یکوچک

 .دیکش عقب صورتش یرو از را حوله بودم؟ نشده دنشیپوش

 با را او اگر و بود شده یشگیهم اریشهر همان اشچهره حالت

 شدمینم متوجه اصالا  دم،یدینم رفتنش حمام از قبل وضع آن

 خندلب به و بود شده گوش و چشم تنم تمام حاال اما. افتاده یاتفاق

 :دیپرسیم من از متعجب که بودم زده زل لبش یرو



 *َسن؟یَممگور پیتخوش ؟یکنیم نگام یجورنیا چرا-

 ؟یدیند پیتخوش*
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 یطورنیا الشیخ به و زدیم چپیعل کوچه به را خودش داشت

 بدو در یحال چه با را او کند پاک هم من ذهن از توانستیم

 ،یلبخند با و دادم اشیباز به تن هم من. دمید خانه به ورود

 :دادم جواب گشتمیبرم آشپزخانه سمت که طورهمان

 *گورجاغام؟ هارادا ی  پیتخوش یتا سنه ،وهللا وخی-

 .رمیبگ را کالمم یطعنه یجلو نتوانستم اما

 !گورجاخدون یو یپیت َشنده،یتی   ا وه َهلَم-

 ات یزیچ. دمیشن هم فاصله نیهم از را نفسش دادنرونیب یصدا

 چشم در و دمیکش را غذا باال یسرعت با. بود نمانده امیوانگید

 شیروروبه هم بعد. دمیچ سفره وسط را زیچ همه یزدن همبه

 اتیمحتو یرو نگاهش او اما. شدم اشرهیخ منتظر و نشسته

 .بود سفره

 خجالت؟ ای میبخور غذا. بانو یگذاشت تموم سنگ شهیهم مثل-

 حرف به وادار چطور دانستمینم و بود یفرار من از نگاهش

 و بخورد آرامش با را شیغذا بدهم اجازه دادم حیترج. کنم زدنش

 موقع. شوم کار به دست خودم امد،ین حرف به هم باز اگر بعد

 یخانه به عمه نکهیا مثل. دیپرس سوال هزارجور شام صرف



 را محدثه دارم فرصت یک   من نکهیا و نه؛ ای زده زنگ محدثه

 مشغول فکرم دادمیم نشان کوتاه یهاجواب با هم من. نمیبب

 و گذاشت کنار یبلند «شکر یاله» با را اشیخال بشقاب. است

 از را آب یبطر. کنم پر شیبرا تا گرفت من سمت را وانشیل

 به نگاهم اما کردم،یم پر را وانیل. برداشتم دستم کنار

 عقب را دستم. کردیم نگاه را من داشت هم او و بود شیهاچشم

 یناگهان و ارادهیب. برد شیهالب سمت به را وانیل هم او و بردم

 :دمیپرس

 !؟یخوب-

 .ذاشتگ بشقابش کنار را یخال وانیل و داد تکان سر یشخندین با

 !قشهیدق هی واسه خوب ام،یعال نمیبیم که تورو-

 :دمیغر اخم با اما رم،یبگ را امخنده یجلو نتوانستم

 زنت چند هر... زنت واسه دار نگه قشنگو یهاحرف نیا گفتم-

 دیبع دیدیم داغون ورطاون تورو ش،یپ ساعتمین من، مثل هم

 !اومدیم چشمش به هاحرف نیا یقشنگ اصالا  گهید دونمیم

 جمع را سفره خواست. کرد ییپرصدا پوف و شد جمع لبخندش

 .شدم مانعش دست تکان با که کند

 راه فرار واسه اصال... خورمیم دارم هنوز من نکن جمع-

 !اریشهر بزن حرف! ینکرد انتخاب یخوب

 :کرد نگاهم مستأصل

 بگم؟ یچ-

 .انداختم باال شانه



 حرف موردش در و یگردیبرم یگفت که یهمون دونم؟یم چه-

 آرومت و خوبه من با زدن حرف یگینم شهیهم مگه. یزنیم

 تظاهر و هیمعمول رفتارات نیا یهمه کنم باور یخوایم کنه؟یم

 ست؟ین یالیخیب به

. برداشت دستم کنار از را آب یبطر و شد خم خودش بار نیا

 بردب شیهالب کینزد را آن نکهیا از قبل یول کرد پر را وانشیل

 .نشست اشیشانیپ یرو یمحو اخم

 تیجذاب تو واسه که ستین یزیچ موضوع یول... گفتم آره-

 یشینم نگران دنمیرس رید از بودم مطمئن اگر. باشه داشته

 امیب عدب و بشه بهتر روزم و حال تا موندمیم رونیب قدراون

 .خونه

 .دز دامن امینگران به شتریب کند آرامم نکهیا یجا به شیهاحرف

 چشمات از نمتیبب یوقت ،ییاین خونه هم ساعتده اگه تو-

 به که بوده یموضوع چه نیا بعدم. رهیدرگ فکرت که خونمیم

 ؟خونه یایب و یکن عوض رو کارت لباس نداده فرصت یحت تو

 درست رو ییجا نکیع بدون یگفتینم مگه کو؟ نکتیع اصالا 

 ؟ینیبینم

 .زد یتلخ لبخند و دیکش یآه

 اوله؟ دفعه مگه. یبشور خونه بودم آورده لباسمو-

 بودم گفته بار هزار! یآوردینم ینجوریا وقتچیه یول! رینخ-

 شباور نهیبب کارخونه از برگشتن موقع رو تو یکی اگه بهت،

 و مرتب زتیچ همه که بس یکرد کار یطیمح چه تو شهینم

 ...امروز آخه یول بود، زیتم



 سر نفس کی را آبش وانیل و دیخند درمانده یحالت با بار نیا

 :دیکش

. یدیند منو برگشتن موقع شهیهم که تو! یکنیم شلوغش یدار-

 !یبود کار سر اوقات از یلیخ

 سر اون با و بودم خونه امروز که باشم ناراحت دیبا االن یعنی-

 دمت؟ید وضع و

 :گفت یفور و گذاشت نیزم یرو را وانیل طاقتیب و کالفه

 قتو آخر شد، بحثمون کارگرا از تا چند با... بابا ستین یچیه-

 سیسرو سوار و رونیب زدم فقط که شدم یعصب قدراون و بود

 .نبود کردن عوض لباس شیپ فکرم اصالا . شدم

 !نکت؟یع-

 .دیخند یعصب و دیکش شیهاچشم یرو یدست

 !کجاست دونمینم-

 :زدم لب ناباور

.... ؟یکرد دعوا... ن؟یکرد بحث یجور چه مگه ؟یدونینم-

 آره؟

 .زد پوزخند هم باز و کرد نگاهم گرد یهاچشم با

 طفق که بود یلفظ بحث هی ه؟یچ دعوا بابا نه اومد؟ کجا از نیا-

 االن یول گذاشتم، جا هی و برداشتم رو نکمیع. گرفت باال کم هی

 .کنمیم داشیپ رمیم فردا حاال. کجا ستین ادمی الا اص



 حواسیب قدرنیا یک   برادرم! نکیع که هم حاال و ساعت از آن

 هدوبار بعد، یالحظه و بستم را تعجبم از بازمانده دهان بود؟ شده

 :کردم باز لب یسوال دنیپرس یبرا

 داشته یکار تو مثل یآروم آدم به تونهیم یک آخه؟ یچ سر-

 شه؟با

 را دستش کف و شد خم. زد مهربان و یواقع یلبخند بارنیا

 .دیکش امگونه یرو

 !یکرد تب انگار باز کن نگاه. خانوم یآبج نکن فکر بهش-

_________________ 

 (نم؟یبب دیبا کجا تو یپیخوشت به واال، نه* )

 !(یدیدیم دیبا رو خونه به دنیرس موقع پتیت مخصوصاا **)
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 یدما گفت،یم راست. گذاشتم ملتهبم یگونه یرو دست دهارایب

 دمبو یعصبان. رفتیم باال باز داشت تیعصبان شدت از بدنم

 و آرام برادر با که یکسان تمام از بلکه ار،یشهر از نه اما

 و دمیکش یقیعم نفس چه؟ سر آخر اما. بودند کرده دعوا آزارمیب

 :دمیپرس یترآرام لحن با

 ن؟یکرد بحث یچ خاطر به یبگ یخواینم. خوبم من-

 !خدا به نبود مهم-



. رهیبگ آروم هم خودت فکر دیشا بگو... بگو همونو باشه-

 یدار من خاطر به فقط یرشیدرگ هنوز زننیم داد چشمات

 !گذشته یکنیم وانمود و یخندیم

 یقتو. گرفت دندان با را اشینییپا لب گوشه و شد جمع لبخندش

 در خفته یحرص لحن اما بود، آرام کرد دنز حرف به شروع

 :آمدیم چشم به کامالا  کالمش

 که ضشونهیمر ذهن تو یچ دونمینم! سوءتفاهمه و توهم همش-

 آخه بگه بهشون ستین یکی! دادن بال و پر بهش یجورنیا

 باهاش ای بودم کارخونه سیرئ وکارکس من اگه! احمقا

 یکارخونه نیا سطو که بود نیا وضعم االن داشتم حشرونشر

 زم؟یبر عرق و بکنم جونم ،یمیقد و بزرگ

 :کردم نگاهش زده رتیح و دمیخند ناباورانه

 !؟یاکارخونه سیرئ وکارکس که یچ یعنی-

 هب تیعصبان با. رفت عقب و داد تکان هوا در هدفیب را دستش

 :نشست لبش یرو پردرد یپوزخند و داد هیتک وارید

 جاجابه و انیبلورچ با شدن کالمهم باردو. زدن توهم که گمیم-

 یکی. شمپسرخاله من کننیم فکر... و گرفتنموام و بخشا تو شدن

 ارهد برو کارخونه سیرئ شیپ حرفت قدرنیا که تو: »گفت اومد

 رواون به رونیا از یزنیم حرف باهاش دوکالم هردفعه که

 نکارمو وضع و ما یهاحقوق حال به یفکر هی بگو شهیم

 ارگرک اون رابیز نکنه: »گفت برگشت شونمیکی تازه. «بکنه

 رو تو و کردن اخراجش درجا که یزد خودت رو بدبخت یقبل

 .«جاش گذاشتن



 هم خودش. گرفت امخنده افکار نیا بودن احمقانه شدت از

 .داد تکان سر و زد یپوزخند

 کار مدار کلفتلیسب یگنده مرد مشت هی با االن تا کردمیم فکر-

 یهاجمع تو دونستمینم یول خودشونه کار تو سرشون که کنمیم

 !ادهیز کاریب زنک  خاله یآدما هم مردونه

 ؟یگفت یچ تو-

 گفت؟ یزیچ شهیم مگه مفت حرف جواب در گفتم؟یم یچ-

 بهشون که زدم لبخند هی فقط منم زدن حرفاشونو موندم ساکت

 زدم ارخونهک از و است احمقانه افکارشون چقدر بفهمونم

 .رونیب

 ذهن اون با ،ینجوریا! یدادیم رو جوابشون دیبا یول-

 !درسته گفتن یهرچ کننیم فکر ضشون،یمر

 یکار و زدم هم یحرف حاال تا اگه من! ارید ستین مهم برام-

 شیآسا کمی که بوده نیظاهرب یهاآدم نیهم خاطر به کردم

 نمیبب تا کنمیم سکوت بعد به نیا از. باشن داشته یشتریب

 !باال برسونن رو حرفشون خوانیم چطور خودشون

 بوده؟ نیهم فقط حرفشون یمطمئن تو-

له دلم در باز حرکتش نیهم و دیدزد را نگاهش . انداخت ول و 

 ندادن جواب با اریشهر که یسادگ نیا به یموضوع بودم مطمئن

 به یحت که زدیبر همش به طورنیا توانستهینم شده، رد آن از

 چشیپاپ باز کردم باز لب. کند فکر هم خانه به ساعته چند امدنین

 روشن با اما دیبگو را یاصل موضوع باالخره دیشا تا شوم،

 در نیا از شتریب خواهدینم دلش داد نشانم ونیزیتلو کردن



 یسوال دنیپرس یجلو نتوانستم حال نیا با. بزند حرف موردش

 :رمیبگ را

 نکنن؟ درست برات یدردسر-

 الیخیب بود ونیزیتلو یصفحه به نگاهش که طورهمان و دیدخن

 :داد جواب

 کاریچ خوانیم گانهبچه حرف مشت هی با آخه؟ یدردسر چه-

 ُبرروده خنده از بشنوه رو حرفا نیا هم انیبلورچ خود کنن؟

. شناختم خوب ایتازگ من رو آدم اون اصالا ... نه ای... شهیم

 یورف کنه،یم دراز یادیز مشیگل از وپاش داره یکی نهیبب هیکاف

 جرئت که دوننیم خوب نویا هم اونا. خونهیم رو شفاتحه

 .بزنن یحساب درست رو حرفشون ندارن

 .اوردنین ریگ هم تو از ترمظلوم-

 :کرد نگاهم خنده با یناگهان یلیخ

 مظلومم؟ قدرنیا من واقعاا -

 .دمیخند هم من

 در کالم کی گفتن بدون و یدیشن حرف همه اون آخه؟ بگم یچ-

 دوتا بودم جات اگه من حداقل! رونیب یاومد یکرد ول جوابشون

 .شه بسته زبونشون تا کردمیم نثارشون لگد و چک

 هبر اسمم انداختم، راه دعوا کارخونه تو نکهیا اسم به بعدش که-

 !بخوان عذرمو و کارخونه سیرئ زیم رو

 هی با پسرانه رستانیدب هی تو انگار یزنیم حرف یجور هی-

 !یکنیم کار شر یبچه مشت



 !خامه و بچه قدرهمون ذهنشون دمید من که ییآدما اون-

 !کنه تشونیهدا راست راه به خدا پس-

 :داد نشانم را سفره و گفت یبلند «نیآم» خنده با

 م؟یکن جمع یدیم تیرضا حاال-

 .بابا نخوردم یچیه هنوز من-

 کلنجار میغذا با مشغول یفکر با هم من و برگرداند رو دوباره

 نیچن اریشهر مثل یکس به راجع توانستند یم چطور. رفتم

 کار به سرت و یباش ترآرام چقدر هر انگار بکنند؟ یقضاوت

 دترب. یشویم سازترهیحاش و ییآیم چشم به شتریب باشد خودت

 کرد پنهانش من از واضح و مصرانه که یزیچ آن همه، از

 ییجا منشأش که بود افتاده جانم به یبد ترس. شد ممغز یخوره

 دعوت آرامش به قیعم ینفس با را ناآرامم قلب. بود نامعلوم

 یدردسر کاشیا که دیام نیا با سپردم، خدا به را او و کردم

 !نکنند درست برادرم یبرا

*** 
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 تیظرف که الزمه سفارشات، حجم رفتن باال با نظرم به آقا-

 .میبد شیفزاا دویتول

 بزرگ سالن ییانتها سمت به ،یزمان دست با گرشا، نگاه

 .بود مانده بالاستفاده باا یتقر که شد دهیکش کارخانه



 ای سه کردن اضافه با. دیبنداز راه هم رو بخش اون نظرم به-

 کار یروین به هم یازین. افتهیم راه کارش هم کارگر تا چهار

 دیتونیم دیدینرس مطلوبتون دیولت به اگر تاا ینها... ستین شتریب

 .دیکن اضافه رو کارگرا نیهم یکار فتیش

 فتر یسمت همان به یزمان با قدمهم و دیکش یجانمهین نفس گرشا

 مدت سالن، بخش آن در دهیخواب یهادستگاه. بود داده نشانش که

 قابل ینهیهز احتماالا  و بودند نشده روشن که شدیم یادیز

 حسابدار با حق اما. بود ازین شاندوباره یاندازراه یبرا یتوجه

 نآ پس از دادندینم شیافزا را دیتول تیظرف اگر. بود کارخانه

 یسر و دیکش داغش یهاپلک به یدست. آمدندیبرنم سفارش همه

 :داد تکان

 یهانهیهز برآورد گزارش هم تو. کنمیم فکر شنهادتیپ به-

 خوامینم. دستم سونبر زود رو بخش نیا مجدد یاندازراه

 خصوص به. میباش داشته سفارشات لیتحو یتو یریتأخ

 !یخارج سفارشات

 .شده متوجه کامالا  داد نشان سر تکان با یزمان

 .دفتر برگردم دیندار یکار من با اگه-

 .منتظرم... برو-

 به گر،ید یکل نگاه کی با گرشا و شد دور او از یزمان

 بخش سمت به و دیچرخ پا یرو قسمت، آن در موجود زاتیتجه

 که بود شده گرم یقدر به هوا. برداشت قدم کارگاه فعال

 سالن یتو حرارت همه آن بردن نیب از کفاف هم سالن یهاهیتهو

 و داد پاسخ سر تکان با را کارگرها از یکی سالم. دادندینم را



 نگاه رفتیم شیپ غلتک یرو که یدارهیپا بلور ظرف به

 .انداخت

 هم در را شیابروها و کرد پرت را حواسش یبلند ادیفر یصدا

 .دیکش
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 هم در را شیابروها و کرد پرت را حواسش یبلند ادیفر یصدا

 به زمان،هم و شود صدا منبع متوجه تا چرخاند سر. دیکش

 که یلحن با بود او به پشتش یکارگر. رفت طرف آن به سرعت،

 سال و سن کم پسر به دهد نشان آرام را خودش داشت یسع

 ندداشت مهارش در یسع یسخت به نفر دو که شیروروبه ستادهیا

 :گفتیم

 خدا برو. برس کارت به برو آخه؟ من به یکرد بند چرا تو-

 ...حواله گهید یجا تویروز

 رگید کارگر دو نیب از را دستش لحظه کی در ییروروبه پسر

 :دیدو جلو زدن مشت قصد به و کرد رها

 ...که یهست یک یکنیم فکر تو-

 شنگاه یوقت و شد یقو یدست ریاس امدهین فرود اشبسته مشت

 النس کل هم او ادیفر یصدا و دیپر رنگش گرشا دنید با آمد باال

 :کرد پر را کارخانه

 تو؟ ییکجا ل؟یاسماع... خبره؟ چه نجایا معلومه-



 سر بعد یاقهیدق هم خودش و آمد سرش پشت از لیاسماع یصدا

 :دیرس

 شده؟ یچ... رونیب رفتم قهیچنددق فقط من شرمنده... آقا بله-

 یقلدر مخاطب شد متوجه تازه و چرخاند کارگرها نیب ینگاه

 سرپ دست. رفت باال تعجب با شیابروها. بوده اریشهر پسرک،

 :کرد اریشهر به رو اخم پر و کرد رها را

 نجا؟یا خبره چه... هم به نیختیر رو کارخونه نظم-

. نبود آشنا گرشا یبرا اشچهره. انداخت پسر به یگرید گاهن

 که است یکارگر همان نیا آورد خاطر به تازه و کرد فکر یکم

 یاخم با اریشهر. کرده اشیمعرف انبار ینگهبان یبرا بهنود

 با را نکشیع یشهیش که طورهمان و انداخت نییپا سر ظیغل

 :داد جواب کردیم پاک کارش لباس یلبه

 خودشون از بهتره... آقا ندارم یکس کار به یکار نجایا من-

 ه؟یچ من با مشکلشون نیبپرس

 کردیم نگاهش که طورهمان و پسر به کرد رو اخم با گرشا

 :داد قرار مخاطب را لیاسماع و کرد لیمتما عقب به را سرش

 تو انبار کارگر ل؟یاسماع ستین کارگرا به حواست مگه تو-

 کنه؟یم رکا یچ دیتول بخش

. دیجویم را لبش و گرشا به بود زده زل ییپررو با پسرک

 :دیکش گردنش به یدست و انداخت نگاه او به متعجب لیاسماع

 هی االنم. بودم دهیند حاال تا شونویا اصالا  من... آقا دونمینم واال-

 .شده یچ دمینفهم... رمیبگ واجب تماس هی رفتم لحظه



 به ینگاه. کرد باز دوباره و شتگذا هم یرو پلک هیچندثان

 وجود آنجا که یمواد و هادستگاه تمام وجود با. انداخت اطرافش

 رقم را ریناپذجبران یاتفاق توانستیم ساده یدعوا کی داشت

 بشیج از را یگوش قلبش، نامنظم یهاتپش به توجهیب. بزند

 و ساکت همه کارگرها. گرفت را بهنود یشماره و آورد رونیب

 یگوش یتو بهنود سرخوش یصدا. کردندیم نگاهش دهیستر

 :دیچیپ

 .هاشهیم تنگ برام دلت تندتند ایتازگ-

 :دیپرس عیسر شیهاختنیر مزه به توجهیب

 ؟ییکجا-

 :دیچیپ یگوش در بهنود یخنده یصدا

 .رمیبگ یساعت یمرخص دیبا هم مزاج اجابت واسه که نگو-

 :دیغر یرلبیز

 !یریبم-

 :گفت بلندتر اخمش، همان با هم بعد

 .سالن تو ایب عیسر شد تموم کارت-

 :شد یجد و محکم بهنود یصدا

 خبره؟ چه-

 :دیتوپ یعصب و تند

 .منتظرم... بجنب-



 به صورتش یرو اخم همان با و انداخت بیج یتو را یگوش

 به سکوت از لیاسماع. انداخت نگاه کارگرها تکتک یچهره

 .گذاشت شیپ یقدم و گرفت یجرئت آمده وجود

 یاهگ بحثا نیا از... دیبگذر... نبوده یخاص زیچ که شاهللان آقا-

 .کارگرا نیب آدیم شیپ

 :رفت باال ارادهیب گرید بار شیصدا

 به یکس من یکارخونه تو نداشته سابقه... لیاسماع آدینم شیپ-

 نیا یکارگرا یهمه ای هیچ انیجر گهیم یکی ای!... بپره یکس

 .شنیم قیعلت بخش

 :دیکش اشکرده عرق یشانیپ یرو را ساعدش لیاسماع

 .که فتادهین یمهم اتفاق... آخه-

 ه؟یچ مهم اتفاق نیبفهم که فتهیب راه دعوا دیبا گهید بار چند-

 جمع خودشان در کارگرها هیبق و لیاسماع ادشیفر یصدا از

 زا بهنود تفاوتیب یصدا که بزند یحرف خواست اریشهر. شدند

 :شد بلند گرشا سر پشت

 رو؟ نجایا سرت رو یگذاشت خبرته چه-

 یسک با شود، بحث مشغول بهنود با هیبق یجلو خواستینم دلش

 یاشاره با. گرددیبرم او به اتفاقات نیا یشهیر دانستیم که

 به زد زل تیدرنها و کرد کارگرها تمام به رو ظیغل یاخم و سر

 :انبار دیجد کارگر یچهره

 یسک ندادم اجازه من هم یوقت تا... نمینب رو اتفاقات نیا رارتک-

 .نداره رو دیتول سالن به ورود حق انبار، از



 :انداخت جلو را خودش یفور لیاسماع

 .مراقبم شتریب... آقا چشم... چشم-

 یلبخند با بهنود. برگشتند کارشان سر یکییکی کارگرها

 :کرد باز لب گوشیباز

 را؟چ آخر میس به یزد-

 ار پشتش الیخیب که کرد پسر همان به یااشاره دست با گرشا

 :رفتیم رونیب سالن از داشت و بود کرده هاآن به

 یچ کارخونه تو یآورد که یکارگر نیا ناقص یپرونده فیتکل-

 بهنود؟ شد

 .شدند گرد تعجب از بهنود یهاچشم

 ؟یگیم ویک-

 :گرفت شیپ را شخود حرف یادامه بهنود سوال به توجهیب

 تست نه آورده نهیشیپ سوء عدم یگواه نه ماه، هی از بعد هنوز-

 جودو با اونم کنه کار یشیآزما کردم قبول تو اعتبار به. ادیاعت

 شد؟ یچ... اشپرونده یتو مهم مدرک دوتا نبود
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 .انداخت باال ییابرو و کرد دنبال را دستش یاشاره ریمس بهنود

 رپس... ستین الزم زایچ نیا که گفتم بابا ؟یگیم مهردادو آهان-

 !هیخوب



 را شیهاچشم و شد لیمتما او سمت به یکم بیج به دست گرشا

 :کرد کیبار

 !یموند عقب ماجرا اصل از یدیرس رید-

 ماجرا؟ کدوم-

 :گفت تفاوتیب بهنود و کرد نگاهش اخم پر و ساکت گرشا

 بحث هی... که نبوده یخاص زیچ گفت سرپرستت... بابا دمیشن-

 .کارگر تا دو نیب ساده

 !بوده شما خان مهرداد نیهم کارگرا نیا از یکی-

 به رفتن قصد به و ستادیا صاف گرشا. کرد نگاهش جیگ بهنود

 و دبر باال یادیز حد تا را شیصدا کرد، او به پشت سالن رونیب

 :گفت یجد

 تو دایاعت تست و نهیشیپ سوء عدم یگواه... بهنود هفته آخر تا-

 .سرکار ادین گهید شنبه از وگرنه... باشه اشپرونده

 .داد تکان هوا در یدست الیخیب و ستادیا پا یرو بهنود

 .که نداره خوردن حرص... بابا خب یلیخ-

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک و داد رونیب یپرحرص نفس گرشا

 سهقف یهااستخوان تمام که قلبش تنها نه یتنش هر با ها یتازگ

 را یکار وقت هر که هم بهنود. گرفتندیم درد هم با اشنهیس

 انگار. دادیم آب به یگل دسته باز سرش پشت کردیم درست

 وارید یرو دشیجد خود   از که ییتابلو هربار بود کرده قصد

. دندازیب نییپا خودخواسته یاضربه با را چسباندیم گرشا ذهن

. بود افتاده راه کارخانه در ابینا و دیجد یماجرا نیا که هم حاال



 کار از هم را یسالم قلب هر بود او یرو که یفشار و استرس

 بود یزیچ از ترجانسخت و ترمقاوم یلیخ او قلب. انداختیم

 دیق دیبا هانیا از زودتر یلیخ وگرنه کردند،یم فکر همه که

 .زدیم را دنیتپ

*** 

 سر نکهیا بدون و شتدا نگه یلیشا آپارتمان یجلو را نیماش

 یلیشا. شود ادهیپ تا ماند منتظر بچرخاند او سمت را نشیسنگ

 قرار او دید ریمس در صورتش تا دیکش جلو یکم را خودش

 :دیپرس رفته باال یابروها با و ردیبگ

 ؟یکن یرانندگ خونه تا حالت نیا با یتونیم-

 و لحایب لحن با. دیکش او منتظر نگاه سمت را سرخش یهاچشم

 :داد جواب یاخفه

 روندم؟ یجور چه نجایا تا-

 .بود راحت المیخ و بودم کنارت من نجایا تا-

 .نبود محسوس اصالا  حضورت یول-

 ودوج با یحت داشت، شین زبانش شهیهم. شد دلخور یلیشا نگاه

 از شتریب هرروز. بود ساخته شیبرا شیپ یساعت که ییهالحظه

 یتیجذاب مرد نیا یزندگ در دشوجو که کردیم دایپ مانیا قبل

 بودن کنارش در هرلحظه با که خودش، برعکس   ندارد، او یبرا

 ستد گذاشتن با و دینکش عقب حال نیا با. گرفتیم تازه یحس

 :داد نشان را اصرارش او، یبازو یرو



 حاال تا... یکرد یروادهیز یلیخ امشب. نرو ینجوریا باال ایب-

 !بودمت دهیند ینجوریا

 مه را گرشید دست. اوردین کم یلیشا یول شد، ظیغل گرشا اخم

 را او بتواند یگرید قیطر به دیشا د،یکش اششانه یرو نرم

 یهاچشم به و گرفت هیزاو گرشا لب کنج. کند یراض

 .شد رهیخ او ولعابپررنگ

 خودت؟ خاطر به ای منه خاطر به اصرارت-

 ییبال اهدخوینم دلم و توست خاطر به دیبگو خواست دختر

 راند لب یرو را یهمان شیجا به و شد الیخیب اما د،یایب سرت

 :بشنود خواهدیم دلش گرشا که بود مطمئن که

 یخواسته ،یباش شمیپ شتریب چندساعت خوادیم دلم نکهیا-

 یخواستن و جذاب شهیهم از شتریب که امشب مخصوصاا  ه؟یادیز

 .کند دل ازت شهینم. یهست

 کار از مغزش انگار که یطور کردیم اهشنگ سکوت در گرشا

 یلیشا. باشد داده دست از را یآن یریگ میتصم توان و افتاده

 چیئسو یرو گذاشتن دست با بار نیا و کرد یشرویپ گرید یکم

 مصر داشتنش نگه یبرا چقدر داد نشان نیماش کردنخاموش و

 .است

 نشت ارتحر. کرد باز اریاختیب را راهنشیپ ییباال یدکمه گرشا

 آب دوش کی ریز بردن سر دلش و بود انتظارش حد از شتریب

 نگاه ،یلیشا سرهم پشت یهالمس نیا اما. خواستیم را سرد

 مقاومتش یماندهته کرد،ینم تمامش که یاصرار و ازشین سراپا

 را یلذت گرید بار کی آمدینم بدش. بردیم نیب از داشت هم را



 لحظه، آن. کند تکرار بود، ردهک تجربه او با شیپ یساعت که

 یشفاه و یکتب یهانسخه تمام یرو که بود داغ یقدر به مغزش

 کرده فراموش هم را اسمش یاهیثان یحت که یپزشک پزشکش،

 و باشد خودش یبرا خواست فقط. دیکش قرمز خط کی بود،

 پوست ،یلیشا انگشتان لمس رد. کندیم یزندگ خودش یبرا

 میتصم توانست و آمد خودش به الخرهبا. کرد داغ را ساعدش

 بحص تا گرید شب کی سرکردن و شدن ادهیپ به میتصم رد،یبگ

 و کرده آمدن چشم به یبرا را تالشش تمام شب آن که یدختر با

 شدنش، ادهیپ با و دیکش رونیب را چیسوئ. بود شده هم موفق

 نداشت، تعادل شیها قدم. نشست یلیشا یهالب یرو هم یلبخند

 ،شب آن یهایروادهیز تمام با یحت که بود یقدر به تشیرفظ اما

 .بود خودش دست یحدود تا حرکاتش اریاخت هم باز
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 درآوردن با زمانهم یلیشا یوقت و شد کوچک یخانه سالن وارد

 دیرسپیم بلند بلند و رفتیم آشپزخانه سمت به شیمانتو و شال

 در ریز نور یکهیبار به چشمش دارد، لیم خوردن یبرا یزیچ

 و آرام یصداها هم لحظههمان و افتاد هااتاق از یکی

 او از یجواب که یلیشا. دیشن درش پشت از را یانجواگونه

 وا نگاه ریمس کردن دنبال با. آمد رونیب آشپزخانه از نگرفت،

 و گذاشت گرشا یبازو یرو را دستش. کرد یالیخیب یخنده

 و آرام کرد،یم دعوت خودش اتاق سمت به را او که طورهمان

 :داد حیتوض مقدمهیب



 .خونه نرفته هفته نیا هابچه از یکی نبود حواسم-

 و شد راهنشیپ یهادکمه کردن باز مشغول اتاق به دهینرس گرشا

 :کرد زمزمه تفاوتیب

 !انگار ستین هم تنها-

 :دیخند عشوه با و گرفت دندان به را لبش یگوشه یلیشا

 .هیُمسر خونه نیا یاعضا نیب موندن تنها به داشتنن عادت-

 یهانناگ یجور. دیکش رونیب شلوارش کمر از را راهنشیپ نییپا

 اگرش. ماند خشک شیجا سر و دیترس یلیشا که دیچرخ پا یرو

 شدنش، کینزد با و برداشت او سمت را ناموزونش یهاقدم

. دیچسب سرش پشت وارید به که رفت عقب یقدرآن هم یلیشا

 حال نیا با کرد،ینم جادیا او در را یخوب حس گرشا سرخ نگاه

 دوست و او نیب که یاتفاقات از اش،خانههم خواستینم دلش

 اتاق در و کرد دراز را دستش. بفهمد یزیچ دهد،یم رخ پسرش

 کینزد هم به ییهاپلک با او به رو گرشا. بست یآرام به را

 :دیپرس ترسناک یپوزخند و شده

 د؟یکنیم پر یطورنیا رو هاتونییتنها شهیمه-

 :دیخند آرام خودش، دادن نشان تفاوتیب در یسع با ،یلیشا

 برام کارونیهم بارها خودت. یدونستیم که تو... گهید آره-

 .یکرد

 چشم لبخند، با یلیشا و شد بلند یکنار اتاق از یاخفه غیج یصدا

 حواس که نیا یبرا و داد یفحش یلب ریز. گذاشت هم یرو

 مه نگفته که او، راهنیپ آوردن رونیب یبرا کند، پرت را گرشا



. دش کار به دست کند،یم ینیسنگ تنش یرو چقدر بود مشخص

 داغ دست ریاس باز دستش مچ که بود نشده تمام کارش هنوز

 .شد گرشا

 گفت؟یم گوشت کنار یچ تند تند ،یمهمون تو پسره اون-

 پر یلبخند و آمد خودش به یفور اما دیپر یلیشا یرو از رنگ

 :چسباند لب به طنتیش از

 مثالا؟ یشد یرتیغ االن-

 .ستادیا او به پشت و کرد رها را دستش مچ

. یندار من به یتعهد هم تو... ستین ایبازلوس نیا به یازین-

 در انتیخ... میندار یخاص و یرسم یرابطه که ستین مهم یول

 .انتهیخ یصورت هر

 و دهیکش گرشا لحن. شد گرد ُبهت شدت از یلیشا یاهچشم

 دکریم فیرد هم پشت که یکلمات یرو تسلطش اما بود، حالیب

. دیچرخ او به رو گرشا بزند یحرف خواست تا. بود ینزدنمثال

 متما کرد، فیرد آن از بعد که یکلمات از و نداشت یحس نگاهش

 :کرد خی اتاق یفضا

 یخر هر با یتونیم بعدش. ستمین رموندگا تیزندگ تو یلیخ من-

 .یبپر یخواست که

 :کرد زمزمه ریمتح و داد قورت را دهانش آب یلیشا

 !گرشا-

 یدرد به سرش که یحال در و نشست تخت یلبه گرشا

 :زد لب تفاوتیب بود، شده دچار وحشتناک



 .رمیم بعدش... برام اریب خی آب وانیل هی-

 .تنشس زانو یرو شیپا یجلو یلیشا

 ...امشب نبود قرار مگه کجا؟ ؟یریم-

 یخنده یصدا یکنار اتاق از باز یوقت و کرد نگاهش زیت گرشا

 آب یلیشا. داد تکان سر و زد یپوزخند شد، بلند یسرخوش

 از گفتیم یزیچ یلب ریز که یحال در و داد قورت را دهانش

 .رفت رونیب اتاق

*** 
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 یصدا و شدیم خاموش و روشن یگوش یرو رمحمدیام نام

. کردیم مختل را اشیعصب ستمیس ز،یم یشهیش یرو لرزشش

 گفتیم آشنا اما یمیقد یحس. رفتینم دادن جواب به دستش

 هاشیآزما بودن یمنف خبر است قرار قبل بارچند مثل هم بارنیا

 باالخره. ندهد را جوابش دادیم حیترج نیهم یبرا و بشنود را

 امیپ بعد یاهیثان. شد قطع برهیو یصدا و افتاد وتاتک از یگوش

 :بست نقش یگوش یصفحه یرو رمحمدیام

 .«ریبگ تماس باهام یتونست هروقت»

 تا احتماالا . گذاشت کنار را یگوش و کرد خاموش را صفحه

 را نگاهش. داد نخواهد یتیاهم او یخواسته به بعد یساعت

 زا. اتاقش یبسته در به هم بعد و انداخت تورهایمان به یسرسر



 یبرا. نداشت یخبر بهنود از بود، آمده کارخانه به که صبح

 و خواستیم ریچشمگ یپرتحواس کی دلش لحظه آن و حاال

 و رفتارها با که داشت را تیقابل نیا یبیعج شکل به بهنود

 ایمه هم اشبهانه. کند دور زمان و نیزم از را او شیهاحرف

 مهرداد یپرونده نواقص قبل، یفتهه آخر تا بود قرار. بود

 .بود نشده یخبر چیه هنوز بود شنبه که امروز و شود لیتکم

 نداد یتیاهم کرد، خوردن زنگ به شروع گرید بار کی یگوش

 از او، خروج بار هر با که انیک به توجهیب. شد خارج اتاق از و

 باز را در و شد ییروروبه اتاق یراه شد،یم بلند یصندل یرو

 از چارچوب  انیم و کرد گردعقب ،یخال اتاق دنید با. کرد

 :دیپرس انیک

 ومده؟ین-

 :داد جواب یفور و گرفت باال را سرش انیک

 ...انگار یول... اومدن!... چرا-

 گذاشت نصفه را انیک کالم سرش، پشت از در شدن باز یصدا

 با گرشا درهم یهااخم. دیکش طرف آن به را هردوشان نگاه و

 آماده. شد باز هم از بهنود یآشفته و دهیپررنگ صورت دنید

 خراب حال اما کند، شماتتش اشیبدقول خاطر به یحساب که بود

 .بسپارد یفراموش به موقتاا  داشت ذهن در هرچه شد باعث او

 چته؟-

 اتاقش سمت به تا افتاد راه و انداخت باال یسر حرفیب بهنود

 و شد مشت شکمش یرو دستش شاتاق در   به دهینرس اما برود،

 از وا بپرسد یسوال بخواهد گرشا تا. برگشت دوباره را رفته راه



 رطوهمان و داد تکان یسر متأسف گرشا.بود رفته رونیب سالن

 :گفت انیک به رفتیم خودش اتاق سمت که

 .من شیپ ادیب بگو اومد-

 دهیکش خاموش یگوش سمت نگاهش برگشت، که زشیم پشت

 سه. شد روشن صفحه و فشرد ینییپا دکمه یرو را انگشتش. شد

 باز را یگوش قفل و زد ایدر به را دل. داشت رمحمدیام از امیپ

 در بود، دهید اتاق از خروج از قبل که بود یهمان اول امیپ. کرد

 :بود نوشته دوم امیپ

 یچ یدیفهم حتماا . کردمیم حسادت ادتیز هوش به شهیهم»

 .«یدینم جواب که بگم خوامیم

 :سوم امیپ و

 !«یخندیم اتفاقا نیا یهمه به یروز هی»

 جراح یجا به رمحمدیام. انداخت کنار را یگوش و زد یپوزخند

 چیه بدون و هوایب اتاقش در. شدیم شناسروان دیبا قلب،

 حال همان با بهنود دنید با و برد باال را سرش. شد باز یاطالع

 .دیکش مه در ابرو ختهیرهمبه و آشفته

 چته؟ ینگفت-

 اقات یتو یراحت یهامبل از یکی به را خودش کشانکشان بهنود

 .افتاد آن یرو بر حالیب و رساند

 !دهیبر رو امونم چهیپ دل... رمیمیم دارم احتماالا -

 شدن ظاهر یجلو نتوانست و گرفتند فاصله هم از شیابروها

 مه آن ،یضیمر کی فقط دیشا. ردیبگ را شیهالب یرو یلبخند



 شیجا سر را ویپراکتیها پسر نیا توانستیم چهیپدل نوع از

 بود، شده همکار اجبار به بهنود با که یمدت در هرچند بنشاند؛

 و ستین یخبر پرشروشور آدم آن از گرید بود دهیفهم شیوبکم

 .یعمل تا دارند یکالم شکل شتریب بهنود یهاطنتیش

 اتاق، کنج که رفت ییداروها یقفسه طرفبه و شد بلند جا از

 قرص آن یهمه نیب از. بود کرده خوش جا ،یکوچک زیم یرو

 کرده خوش جا و شده جمع آنجا زمان مرور به که ییداروها و

 ار زیم یرو آب پرمهین یبطر. دیکش رونیب را یقرص بودند،

 اب هم بهنود ستاد،یا که کنارش. رفت بهنود سمت و برداشت هم

 و یشانیپ یرو عرق یهاقطره. گرفت باال را سرش مکث

 سمتش را قرص. بود دهیپر رنگش و زدندیم برق شیهاقهیشق

 را آب یبطر. انداخت بهنود یبازشده دست کف را آن و گرفت

 لحن با و زد اششانه به یآرام یضربه داشت، دستش به هم

 :کرد زمزمه یادلسوزانه و آرام

 !نترس... رهیمینم چهیپ دل از رهیبم یهرچ از آدم-

 .نشست ییروروبه مبل یرو و شد رد کنارش از

 ؟یخورد یچ-

 به را سرش و دیبلع قرص همراه را یبطر آب از یکم بهنود

 .داد هیتک مبل یپشت

 ریخ میبود رفته هابچه با شبید. بود یکوفت چه دونمینم-

 نه دادن، خوردم به یزیچ هی م،یبزن رونیب رو شام سرمون

 معده ریمس که هم صبح از. توشو اتیمحتو نه دمیفهم رو اسمش



 تو یانداخت تو بود یچ یکی نیا حال. شده سرراست امروده و

 نکنه؟ بدترم... من حلق

 :دیغر پراخم یپوزخند با

 ؟یهست که ینیا از بدتر-

 :کرد پرت هوا در حوصلهیب را دستش بهنود

 مگه؟ شهیم نمیا از بدتر دونم؟یم چه-

 هنکیا مگه! کنه بهتر دیبا رو حالت ن،یا ادمهی من که ییجا تا-

 .بده جواب برعکس یکی تو یرو

 :کرد نگاهش دلخور و گرفت باال یکم را سرش بهنود

 مدست از کلهم یبد خوردم به یزیچ هی... آخه ستین دیبع تو از-

 .یش خالص
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 :کرد نگاهش ثانهیخب یلبخند با و نشست نهیس به دست

 !کردمیم کارو نیهم قطعاا  بود، شیپ ماه هی اگه-

 یقدر به آمده،شیپ بحث. نشست صاف یصندل یرو بهنود

 به یدست. کند فراموش موقتاا  را دردش که بود کنپرتحواس

 :شد رهیخ گرشا به کنجکاو و دیکش اشیشانیپ

 کرده؟ رییتغ یچ ماه هی نیا تو-

 .دچرخان چشم او ماریب یچهره در موشکافانه گرشا



 یادیز راتییتغ انگار تو اما... نکرده رییتغ من یبرا یزیچ-

 .یداشت

 گرید سمت به را نگاهش و نشست بهنود لب یرو یخندکج

 .انداخت

 !یدیفهم مدت نیا تو باز خوبه-

 :زد لب تلخ و دیکش ساعدش به یدست گرشا

 .هیشدن فراموش نه و شهیم عوض نه ییزایچ هی یول-

 .دیکش یپوف یعصب. افتاد گرشا دست به بهنود نگاه

 !یآ... شده ییماجرا عجب-

 گرشا. شد خم جلو به رو و فشرد شکمش یرو دوباره را دستش

 گشت،یبرم زشیم پشت که طورهمان. شد بلند مبل یرو از

 :گفت یجد

 .نجایا یندار یمثبت ییکارا چیه ینجوریا خونه، برو پاشو-

 .نشست یصندل یرو هم اگرش و کرد او به یاخسته نگاه بهنود

. دز شیصدا گرشا برود، در طرف به تا شد بلند بهنود که نیهم

 :دیپاچرخ یرو

 !بله-

 .ستین بد یبر هم دکتر هی-

 : رفت باال یکم بهنود لب کنج

 .کنمیم فکر بهش-

 :گفت بلند گرشا باز و کرد باز را در



 یچ مدارکش فیتکل بپرس مهرداد از شد، خوب حالت هروقت-

 .شد

 :کرد غرغر یعصب و خورد گره هم در بهنود یابروها

 .بهش گمیم باشه... کنهیم لب به جون آدمو که روحش تو یا-

 ستهب در به گرشا. بست سرش پشت را در و رفت رونیب اتاق از

 دتم نیا. بود نگفته دروغ. خاراند را اشیشانیپ کنج و شد رهیخ

 لقب سال پانزده و سال هد به نسبت بهنود که بود دهیفهم کامالا 

 یهمه به را موضوع نیا دارد یسع مدام و کرده رییتغ یلیخ

 اشیشگیهم یهاطنتیش و هاییهواسربه اما بفهماند، انشیاطراف

 حال آن با امروزش یچهره. شود متوجه یکس دهدینم اجازه

 کردیم یباز که یوقت بود، شده شیهایبچگ هیشب مار،یب و نزار

 شد؛ جمع شیهاچشم در اشک زانو، درد از و خوردیم نیزم و

 یتخس با او و کردیم شیدعوا عمو شیهایگوشیباز خاطر به ای

 و ریتصاو کاش فقط. کردیم قهر همه با و نشستیم گوشه کی

 .شدیم پاک ذهنش از هم شیپ سال پانزده اتفاقات

*** 

 و حس خاطر به دیشا! بود یبهار یادیز خرداد اواخر یهوا

 را تداومش دلم بود که هرچه. بودم رشیدرگ که بود یحال

 یهایصندل از یکی یرو جانیهم خواستیم دلم. خواستیم

 ی  انتخاب شاپیکاف یپشت اطیح در گرفته قرار ینفرهسه زیم

 و بکشم مشام به مدام را قهوه و ینیریش یبو نم،یبنش اریشهر

 به است، ابینا سال وقت آن در وجودش که یخنک مینس یوقت

 پرواز به را روحم و ببندم را میهاپلک خوردیم صورتم

 .اورمیدرب



 ازکنار را خدمتشیپ دخترک یصدا یوقت بود، بسته میهاچشم

 :دمیشن دستم

 زم؟یعز نینکرد انتخاب یزیچ هنوز-

 به متقابل یلبخند و دادم فاصله هم از را میهاپلک مکث، با

 :زدم دختر یبایز و باز یچهره

 .نداره یاشکال اگه... هستم یکس منتظر-

 .زد یلبخند دختر

 .دیباش راحت ؟یاشکال چه... نه-

 که شدیم یاقهیدق ده. انداختم زیم یرو یکاغذ یمنو به ینگاه

 ودب بهتر دیشا. نبود یخبر محدثه و اریشهر از اما بودم، دهیرس

 هرچند. شود گرم سرم تا دادمیم سفارش خوردن یبرا یزیچ

 خواهد خودش شیپ احتماالا  کنم، صدا را دختر همان حاال راگ

 .«امافتاده یفیبالتکل آدم چه ریگ: »گفت

 یماه چند. دادم اطیح وسط یلیمستط بزرگ حوض به را نگاهم

 هنکیا با. بودند کردن شنا و یباز مشغول انشیم کوچک، قرمز

 تن هم باز اما بود، سروصدا پر و شلوغ یکاف قدر به اطرافم

 یسوم شخص با داشت یوقت را، اریشهر فرد به منحصر یداص

 را سرم یفور. شناختم د،یخندیم همزمان و کردیم صحبت

 تیظرف قلبم کردم احساس هم کنار در دنشانید با و برگرداندم

 ارادهیب. دارد خودش سمت به را عالم یهایخوشبخت تمام جذب

 بخندل دنمید با د،دنیرس زیم یجلو یوقت دو آن و شدم بلند پا یرو

 :گذاشت امشانه یرو دست یشرمندگ با اریشهر. زدند



 ریتأخ من نداره، یریتقص محدثه. یشد معطل که ببخش واقعاا -

 .داشتم

 بارها و بارها نکهیا با. دادم دستش کنار دختر به را نگاهم

 ک،ینزد یفاصله نیا از دنشید اما بودم، دهید را شیهاعکس

 یعکس چیه را اشچهره ینیدلنش و الحتم. داشت یگرید لطف

 بود شیصدا آهنگ آن، از ترقشنگ و دهد انعکاس توانستینم

 پر را صورتم تمام ناخودآگاه و عیوس یلبخند داد، سالم یوقت که

 .شود ییبایز مخلوق نیچن عاشق داشت حق برادرم. کرد

 پشت از. نبودم قانع زانیم نیا به من اما آورد، جلو را دستش

 دهیفا دادن دست یول د،یببخش» گفتن با و آمدم رونیب زیم

 بلند اریشهر یخنده یصدا. گرفتم آغوش در تنگ را او!« نداره

 را آغوشم جواب خنده با کوتاه، یشوک از بعد هم، محدثه و شد

 :گفت اریشهر به رو زده خجالت. داد

 .ازم بشه یگرم استقبال قدرنیا کردمینم فکر اصالا -
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 نگاه چشمانم قاب در شانییدوتا ریتصو به باز و نشستم میجا رس

 قواره شمیابر یروسر محدثه. آمدندیم هم به یادیز. کردم

 و بنفش بزرگ یهاگل با و رنگ یصورت ینهیزم با ،یبزرگ

 یومانت کی. بود بسته سرش یرو ییبایز حالت به را ،یسرخاب

 ش،یهالباس یهایصورت بیترک و بود تنش هم رنگ یصورت

. گذاشتیم شینما به شتریب را شیرو و رنگ و چهره لطافت



 دست. میزدینم یحرف و میبود شده رهیخ هم به لبخند با دو هر

 :شکست را نمانیب سکوت بانمک، یاخنده با اریشهر آخر

 لبخند و میکن سکوت گهید موضوع هی به راجع حاال نیخوایم-

 م؟یبزن

 :کردم اعتراف انهصادق من و میدیخند دو هر

 مداداش به حد نیا تا کردمینم فکرشم شیپ قهیدق چند نیهم تا-

 نشید و دل که اد،یب خوشش قدراون یدختر هی از که بدم، حق

 .بده باد به رو

 :انداخت نییپا سر خجالت با محدثه

 .نداره لنگه هم اریشهر یول. جون ارید یدار لطف شما-

 :تمانداخ باال ابرو اریشهر به رو و زدم عیوس یلبخند طنتیش با

 !صد در صد که اون-

 ادب را خودش یکم و برد باال را دستش یشینما یحالت با اریشهر

 :زد

 ست؟ین گرمتون شما! گرمه هوا چقدر-

 :دیپرس هم بعد. زد میبرا یچشمک هم خودش و دمیخند

 ؟ینداد سفارش یزیچ-

 .بودم شما منتظر-

 داشت که را، دختر همان دست تکان با و کرد یهوم اریشهر

 سه هر. زد صدا گشت،یبرم گرید یزیم کنار از اطیح یتو



 محدثه به رو من دختر، رفتن با و میداد سفارش خنک یشربت

 :دمیپرس

 شه؟یم تموم امتحانا یک گه؟ید یآخر ترم یسالمت به-

 امتحان ریت اواسط تا یول. خداروشکر آره... یباش سالمت-

 .میدار

 . یشبا موفق-

 ما از «بشورم دستامو رمیم من» گفتن با و شد بلند اریشهر

 محدثه با شدیم ترراحت نبود، اریشهر که حاال. گرفت فاصله

 را خودم و دادم پاسخ یلبخند با را نشیدلنش لبخند. زد حرف

 :دمیکش جلو یکم

 تو نکن، سرخوشش یهاخنده به نگاه... بمونه خودمون نیب-

 .داره استرس که بس شورنیم رخت دارن دلش

 :دیپرس متعجب و رفت باال شیابروها

 آخه؟ چرا ار؟یشهر... یک-

 تپدر انگار! ادیب شیپ یچ شنبهپنج قراره دونهینم نکهیا از-

 . باشه مخالف ممکنه مادرت که گفته بهش

 لبخند هم باز و کرد گره هم در زیم یرو در را ساعدش دو هر

 :زد

 تسخ کم هی مامان. نباشه نگران گفتم منم. گفته خودمم به آره-

  .ادین خوشش و نهیبب رو اریشهر نداره امکان یول هست پسند

 رو فشیتعر داره مدام دتشید که یروز از بابا که یطورهمون

 . کنهیم



 دوستش و ندیبب را اریشهر تواندیم یکس چه» گفتم دلم در

 :کردم زمزمه محدثه جواب در اما ؛.«باشد نداشته

 النا. ادین شیپ یمشکل دوارمیام منم زم،یعز لطفته نظر نکهیا-

 مانیا داداشم یقگیسلخوش به واقعاا  دمت،ید کینزد از که

 .دیکنیم تجربه رو نایبهتر هم با شما مطمئنم من... آوردم

 :زد هم به آرام را شیهاپلک و گذاشت دستم یرو دست محدثه

 یدلگرم هی من یبرا. یکنیم فکر یطورنیا که خوبه یلیخ-

 چقدر و داره دوست تورو چقدر اریشهر که دونمیم. بزرگه

 خواستیم دلم شهیهم نیهم یبرا... یمهم یزندگ یتو براش

 .باشه مثبت من به نسبت نظرت

 :رفتم شیبرا خندان یاغرهچشم

 اد؟ین خوشش ازت و نهیبب تورو داره جرأت هم یکس مگه-

 مه یبرا که ییهانوشابه نیهم ؟کنم کنسل رو شربتا نیخوایم-

 .انگار هست خنکم... گهید میخوریم رو نیکرد باز

 .میدیخند همزمان و دیچرخ اریشهر سمت به هردومان سر

 ؟یدیم گوش ما یحرفا به یسادیوا یک از-

 !یکردیم فیتعر داداشت یقگیسلخوش از که موقع همون از-

 آدم ستین ستدر یول! معلومه شده قلب هیشب که چشات از-

 .کنه گوش رو خانوم دوتا یخصوص یهاصحبت

 هیکت او یصندل پشت به را دستش و نشست محدثه کنار اریشهر

 .داد



... خانمم یکی اون خواهرمه شیکی یگیم که یخانوم دوتا نیا-

 .هم با میندار یخصوص زیچ هم ما

 هنگا وانهید برادر   و خواهر دو ما بحث به آرام یاخنده با محدثه

 ینیس با گرید بار که شخدمت،یپ دختر یسروکله. کردیم

 و میگذاشت تمام مهین را مانبحث فعالا  شد، دایپ مانیهاشربت

 .میشد هاوانیل خنک اتیمحتو دنینوش مشغول

*** 

 و من. شد جدا ما از و کرد یخداحافظ شاپ یکاف یجلو محدثه

 یارخواستگ مراسم مناسب ،یلباس دیخر قصد به هم اریشهر

 کنار. میشد یحوال همان یپاساژها از یکی یراه شب، شنبهپنج

 ظاهر به. داشتمیبرم قدم هاکیبوت نیتریو یجلو و اریشهر

 و محدثه شیپ هنوز دلم اما بود، هاشهیش پشت اجناس به نگاهم

 :گفتم مقدمهیب یلیخ. خوبش برخورد

 .نهیبش دلم به قدر نیا کردمینم فکر. اومد خوشم یلیخ ازش-

 مانیرو یجلو نیتریو هم بعد و من به یمتعجب نگاه اریشهر

 .انداخت

 !خب میریبگ میبر اومده خوشت اگه ؟یگیم کدومو-

 .دمیکوب شیبازو به محکم یمشت و دمیخند

 گم؟یم رو یک من یدینفهم تو یعنی! یخودت-

 !آهان رو؟ یک-
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 .انداخت باال ابرو و زد نمادندان یلبخند

 .گرفته رو هیمشک مانتو نیا چشمت کردم رفک-

 و یمشک. کردم نگاه بود داده نشانم که ییمانتو به و رفتم جلو

 و هانیسرآست یرو. دیرسیم میپا مچ یباال تا احتماالا . بود بلند

 سبز یهابرگ همراه یصورت و قرمز یهاگل هم اشینییپا یلبه

 از و بود تن پیک اشباالتنه. بودند شده یگلدوز یرنگ خوش

 دازهان همان به و بود بایز. داشت کلوش حالت یکم نییپا به کمر

 که طورهمان و ستادیا کنارم اریشهر. باشد گران کردمیم حس

 :زد لب کردیم دنبال نگاهش با را نگاهم ریمس

 فکرشو که یزیچ از شتریب یلیخ. اومده خوشش تو از اونم-

 .کردیم

 :دمیپرس سوسنامح یشخندین و طنتیش با

 مانتوئه؟-

 چرخاندم سمتش به رو. داد تکان سر حرفیب و دیخند سرخوش

 .کردم نگاهش مشکوک و

 یجنابعال که... االن تا میشد جدا ازش که موقع اون از وقتاون-

 حرفا نیا هم با نیکرد فرصت یک   ،یزنیم قدم من دل ور یدار

 ن؟یبزن رو

 یگوش لبخند با هم او و شد بلند بشیج از یکوتاه نگید یصدا

 :داد تکان صورتم یجلو و درآورد را



 ساعته مین ینشد متوجه که یهست هامغازه یتماشا محو قدراون-

 .کنمیم یباز جیمس دارم کنارت

 یتماشا خاطر به نه اما نشدم، متوجه اصالا . گفتیم راست

 هک بودم یاتفاقات به کردن فکر ریدرگ هم من بلکه ها،نیتریو

 تند دور یرو زیچهمه انگار. دیایب شیپ نیا از بعد بود رقرا

 و گرفتیم سروسامان داشت عیسر یلیخ اریشهر. بود افتاده

 که بود ناشناخته یحس دلم ته رفتنش، یناگهان نیا بابت

 .کنم رشیتفس توانستمینم

 ش؟یبپوش میبر-

 که یدوختخوش یمانتو به یمردد نگاه و آمدم رونیب افکارم از

 .انداختم بود اریشهر تخابان

 .اریشهر باشه گرون کنمیم فکر-

 قدم مغازه داخل به کرد وادارم و گذاشت کمرم پشت را دستش

 .بگذارم

 .ومدین خوشت اصالا  دیشا... بپوش تو حاال-

 اتاق از یوقت و بود نشسته خوش تنم یرو. کردم پرو را مانتو

 دادیم نشان مه اریشهر نیتحس از پر نگاه آمدم، رونیب پرو

. بودم دل دو دنشیخر یبرا هم هنوز اما ام؛نکرده اشتباه

 تادهاف هم نشیسرآست به زانیآو بلیل به نگاهم که حاال مخصوصاا 

 .بود

 .قشنگه تنت تو یلیخ-

 .شدند کینزد هم به میابروها و کردم نگاهش نهیآ از



 ...آخه-

 :فرستاد پرو اتاق داخل به را من دوباره و کرد اخم

 .میندار اضافه حرف. گهید اومده خوشت... نداره آخه-

 یشلوار و کت دنیخر از بعد و کرد حساب خودش را مانتو

 خودم هم من و رفت خانه به او. میشد جدا هم از خودش، یبرا

 .رساندم میداشت مراسم شب آن که یسالن به را

*** 

 خرده تا بودم منتظر و داشتمیبرم قدم آرام یقادر دنبال

 فرصت من و شود تمام داد،یم هابچه تکتک به که یشاتیرماف

 در من، به رو و زد پا یرو یچرخ. میبگو را درخواستم کنم

 :گفت بلند دستش یتو میسیب

 کار هینس چرا. نشدن ییآراگل هنوز سالن ته یزایم د،یمج-

 شما؟ دیکنیم

 :کرد نگاهم متعجب و آورد نییپا را میسیب

 ههم نیبب کن، چک رو آشپزخونه من؟ دنبال یتاداف راه چرا تو-

 .باشه سرجاش یچ

 .دادم قورت را دهانم آب

 ...فقط... االن رمیم-

 .کمه فرصت. رسنیم یکییکی  مهمونا االن... ارید بگو-

 .کردم نگاه اششدهشیآرا یهاچشم به و کردم ینچ



.. .گهید دادم امیپ بهت شبید بگم؟ دوباره. یقادر خانم بابا یا-

 .یبد جوابمو االن داشتم توقع

 تفکر، از یناش مکث یکم از بعد و دیکش هم در را شیابروها

 :گرفت فاصله هم از تعجب با شیابروها

 نه،... دادم رو جوابت شبید همون که من گرفته؟ تیشوخ-

 !شهینم

 .رفت داماد و عروس گاهیجا سمت به بار نیا و افتاد راه دوباره

 یخواستگار مراسم گمیم... کم هی باش یمنطق. ..جان یقادر-

 .برادرمه

 :برگشت سمتم به خسته و حوصلهیب

 هی شهیم حاال است، شنبهپنج نکهیا از جدا... شبه هی اون-

 هم طرفشاون و طرفنیا روز دو تو یول کرد؛ شیکار

 ینیبیم. یمن راست دست تو. هینشدن نیا... یباش آف یخوایم

 یخوایم. تو دست سپرمیم فقط رو یچهمه نباشم، اگه که

 گردو؟ پوست تو یبذار دستمو

 شب هر تونمینم. آنیم شهرستان از... آخه دارم مهمون-

 !کار سر امیب بذارمشون

 :گفت بلند و رفت نییپا گاهیجا یپلهتک از

 !یدونیم که تو. میدار روین کمبود! ارید شهینم-

 .دادم تکان هوا در را میهادست باال همان از



 ههردفع که کن استخدام نیگزیجا یروین تا چهار خب... بابا یا-

 آدیم شیپ هم خودت یبرا... نباشه بسته دستت یجورنیا

 آد؟ینم... گهید

 سمتم به کالفه و انداخت فرمش لباس بیج یتو را میسیب

 یاچاره هم من اما بود، شده یعصب دستم از یحساب. برگشت

 .شود یراض باالخره تا کردمیم یپافشار قدرآن دیبا. نداشتم

 تمام خواستیم دلم و نداشتم را عمه یهاغرزدن یحوصله

 .باشم شانشیپ هستند تهران که یمدت

 رطلبکا یحالت با را یگرید و گذاشت سرش یرو را دستش کی

 .چسباند شیپهلو به

 که ییقراردادها اگه... یچیبپ نسخه من واسه خوادینم تو-

 وکار نیا حتماا  داد،یم رو شتریب یروین چهارتا کفاف بندم،یم

 .کردمیم
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 رقدآن. کردم نگاهش منتظر، حال نیع در و پرخجالت یلبخند با

 .شد میتسل و آورد کم باالخره که زدم زل شیهاچشم به

. جمعه تا فقط... من حرف نه تو حرف نه یول... خب یلیخ-

 کشنبهی از یول م،یندار مراسم و یآورد انسش که هم رو شنبه

 یشلوغ و مهم یلیخ مراسم شب اون. بگذرم تونمینم گهید

 .یباش دیبا. میدار



 .گرفتم آغوشش در و دمیپر ادیز ذوق از

 هم نیهم. کنمیم یکار هی کشنبهی یبرا باشه... ممنون یوا-

 .جون یقادر بده رتیخ خدا... متهیغن

 :کرد نازک یچشم پشت لبخند با و داد فاصله خودش از را من

 وبر کارت، تو بذار ،یداد خرج به نجایا که رو یپشتکار نیهم-

 !خبره چه آشپزخونه اون تو نیبب

 سمتش به باز راه انیم. گرفتم فاصله او از سرعت با و دمیخند

 :گفتم بلند و دمیچرخ

 .جون یقادر یخانوم یلیخ-

 بشیج از دوباره را میسیب. دیخند و داد تکان متأسف یسر

 به را خودم عیسر هم من. کرد دادیدادوب به شروع و آورد رونیب

 به یقادر یبرا را یتینارضا نیکمتر امشب تا رساندم، آشپزخانه

 که بود گذاشته منت دیشا خودش نظر از. اورمیب وجود

 در یبزرگ لطف من نظر از اما بود، کرده قبول را امیمرخص

 .کردمیم جبرانش دیاب که بود کرده حقم

*** 
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 خاموش از بعد و برداشت زیم یرو از را چشییسو و یگوش

 اتاق در. رفت در سمت به وار،ید یرو یتورهایمان کردن

 او فقط است، بهنود کار که نبود سخت حدسش. شد باز هوایب



 با و بود هم در شیهااخم. شدیم وارد اطالعیب طورنیا شهیهم

 :گفت گرشا به رو یادهزشتاب حالت

 ؟یریگیم برام اسنپ هی-

 :دیپرس یهرکار انجام از قبل اما کرد، باز را یگوش قفل

 مگه؟ یندار نیماش اسنپ؟-

 .انداخت ساعتش به یسرسر ینگاه بهنود

 برم؛ ییجا دیبا دارم عجله االنم. یکس به دادم قرض... بابا نه-

 روشن شده، اموشخ درآورده یباز بدمصب نیا تمیوضع نیا تو

 .شهینم

 قفل را یگوش گرشا. بود دستش در خاموش یگوش به اشاشاره

 .انداخت بشیج یتو و کرد

 .رسونمتیم جا هی تا میبر-

 مشغول که انیک. برود رونیب اتاق از تا شد رد بهنود کنار از

. تگف ی«دینباش خسته» دو آن دنید با بود، لشیوسا کردن جمع

 را شدست یلبخند با بهنود یول داد، تکان رس فقط حرفیب گرشا

 :گفت و برد باال

 محکم گاز هی رو ایعرش من طرف از. ینباش خسته هم تو-

 .ریبگ

 با گرشا. گفت یآرام ی«باشه» و کرد یزیر یخنده انیک

 بدون و شد راهرو وارد بهنود، از جلوتر باالرفته، یابروها

 :دیپرس برگرداند سر نکهیا

 گه؟ید هیک ایعرش-



 :داد جواب حواسیب و کرد ساعتش به ینگاه هم باز بهنود

 .تولدشه امشبم سالشه، دو. خواهرزادشه-

 متوجه که بهنود. کرد نگاهش متعجب و چرخاند سر گرشا

 یاهخند تک با و گرفت باال را سرش بود، شده او نگاه ینیسنگ

 :دیپرس

 ؟یکنیم نگام یشکل نیا چرا-

 .انتظاره حد از شتریب رمنداکا با تتیمیصم زانیم-

 بشیج یتو را شیهادست یالیخیب با و رفت یاغرهچشم بهنود

 .فرستاد

 فکر هشینم لیدل ،یبش یمیصم یکس با یندار یلیتما تو کهنیا-

 اتاقت، یتو یچپیم یآیم صبح از. انیطورنیا هم هیبق یکن

 خودت اگه عصر تا. یدیم زور به هم رو همه سالم جواب

 ارک یجورنیا تونمینم من یول! نهیبینم رو رنگت یکس ینخوا

 باهاشون و نمیبب آدم چهارتا سه روز در دیبا شم،یم کالفه. کنم

 .امزنده کنم حس که بزنم حرف

 از یآرام به که طورهمان و رفت باال تمسخر با گرشا لب کنج

 :زد طعنه شد،یم ریسراز هاپله

 به داشت دهیعق یکی ادمهی آخه ؟یشیمیمیصم قدرنیهم همه با-

 !داد رو دینبا جماعت کارگر و کارمند

 .انداخت باال یاشانه بهنود

 تا صبح انیک. داره فرق موضوع نیا اما. نهیهم امدهیعق هنوزم-

 یآب که تو از. بگذرونه وقت ما با دفتر اون تو محکومه عصر



 حساب صحبتهم هی یاندازه شهیم اون رو حداقل. شهینم گرم

 .کرد

 دور را نیماش. داد فشار را ریدزدگ گرشا و شدند محوطه وارد

 بهنود تا کرد کج یکم را سرش شود، سوار نکهیا از قبل و زد

 :دهد قرار خطاب مورد میمستق را

 !نشده عوض هنوز اخالقت نیا-

 :دیپرس اخم با بهنود

 اخالقم؟ کدوم-

 نظر از ،یکنیم که یغلط و درست کار هر یبرا که نیهم-

 .یکن فیرد یتونیم هیتوج جور هزار خودت

. کرد روشن را نیماش و شد سوار او مبهوت نگاه به توجهیب

 کارخانه از را نیماش گرشا. شد سوار یمکث از بعد هم بهنود

 اناتوب کیتراف گرفتار معمول طبق بعد، یاقهیدق و کرد خارج

 کرده سکوت یبیعج طرز به بهنود. بودند شده تهران به کرج

 یچهره آن از دیشا. کردیم نگاهش قهیدق هرچند گرشا و بود

 به را او طورنیا که گذردیم سرش در چه بخواند متفکرش

 و کرد روشن را نیماش پخش دستگاه. کرده وادار سکوت

 نیا با هم را نشانیب سکوت. شد پخش اتاق یتو یآرام یقیموس

 :شکست سوال

 ؟یبر یواخیم سمت کدوم حاال-

 :زد لب خفه یلحن با بردارد روروبه از چشم نکهیا بدون بهنود

 .شمیم ادهیپ جا هی راه سر من. برو رو رتیمس تو-



 :داد جواب تفاوتیب گرشا

 نمیبب یبر یخوایم طرف کدوم بگو. رمینم خونه سمت من-

 .نه ای ببرمت یگیم که ییجا هی اون تا تونمیم اصالا 

 :برگشت او سمت به اسحویب بهنود

 پس؟ یریم کجا-

 را اشهتنمین و گذاشت ترمز یرو پا بسته، یکیتراف پشت گرشا

 شیهاواکنش تکتک یرو نافذ ینگاه با. چرخاند او سمت

 :داد جواب

 ...گالره مادرشوهر یخونه-

 طفق نگرفت، گرشا کنجکاو یهاچشم از را گنگش نگاه بهنود

 :دیپرس یجد و فشرد هم به یکم را فکش

 درسته؟... شنیم داربچه دارن گفتیم مامان-

 رهدوبا بهنود. داد تکان سر حرفیب و شد رهیت یکم گرشا نگاه

 :زد لب و چرخاند جاده سمت به را سرش

 !خوبه-

 خوبه؟ شیچ-

 !شد باز راه-

 یکم و نشست صاف فرمان پشت هم او بهنود سر یاشاره با

 بهنود شدند توقف به مجبور دوباره که نیهم. رفت جلوتر

 شروع برگرداند گرشا طرف به را سرش نکهیا بدون و مقدمهیب

 :کرد زدن حرف به



 و کارخونه امیب نکهیا از قبل تا رو قااتفا اون یهمه من! گرشا-

 فراموش آرامشم، به بزنه گند هاتنگاه و بشم روروبه تو با باز

 ارامم،ک یبرا یخوب یندهکن هیتوج یکنیم فکر نکهیا. بودم کرده

 من. ذارمینم هیتوج رو اسمش من یول. یگیم راست دیشا

 ...دارم یموجه لیدل براش دم،یم انجام رو یکار اگه گمیم
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 وحشتناک که رو، حرفات و دمید رفتارتو کارخونه، اومدم یوقت

 بهنود اون منو هنوزم تو دمیفهم دم،یشن داد،یم سوءظن یبو

 ...که ینیبیم ساله پونزدهچهارده

 :دیغر واضح یحرص با گرشا

 لیدل چه ت،یزندگ از دوره اون تو بچه، اون دادنآزار یبرا-

 ؟یزنیم حرف ازش افتخار با یدار که یداشت یموجه

 نگاهش گرشا اما چرخاند؛ او طرف به را سرش اخم، با بهنود،

 و کرده تا آرنج از که را یدست انگشتان که یحال در و گرفت را

 پوزخند د،یکشیم شیموها نیب بود چسبانده پنجره یلبه به

 :زد ییپرصدا

 !موجه لیدل-

 چند نیماش و فشرد گاز یرو حرص با را شیپا راه شدن باز با

 رشتیب را نیماش کولر یدرجه. شد پرتاب جلوتر به یصدمتر



 نگاهش داشت هنوز که داد بهنود به را طلبکارش نگاه و کرد

 . ردکیم

 !یگفتیم موجهت لیدال از-

 :گفت یعصب یلحن با بهنود

 اتفاق هی رو؟ کهنه یماجرا نیا یکن تموم یخواینم چرا تو-

. یخورد هم یزد هم شکر، رو خدا. شد تموم که بود بچگونه

 !؟یستین کن ول که یخوایم یچ گهید

 :کرد زمزمه خود با و برگرداند را شیرو

 !شده عوض یچهمه یگفت کردمیم فکر-

 :کرد زمزمه یترآرام لحن با و داد رونیب پرحرص ینفس گرشا

 از کنم فکر. نشده هنوز اون یبرا باشه، شده تموم منم یبرا-

 .یشد متوجه مدت نیا تو رفتارش

 :گفت تریعصب بهنود

 انگار سمتش رمیم تا یول بزنم، حرف باهاش خواستم صددفعه-

 یچ رهیم ادمی اصالا  شهیم بیغ یجور هی ده،ید والیه

 .بگم بهش خواستمیم

 ور بهش ادیز اگه رو کهنه زخم هی بشه؟ یچ که یبزن حرف-

 .رونیب زنهیم تعفن و چرک رشیز از و شهیم باز یبر

 و نشه یعفون دوباره تا کرد درمانش شهیم بعدش یول... آره-

 .نشه بدتر



 باز با حاال که گرشا به رو و چرخاند یصندل یرو را اشتنه

 ودب گذاشته اشیرانندگ یرو را تمرکزش شتریب راه ینسب شدن

 :گفت

 موقع اون چون فقط... گرشا نکردم یمونیپش اظهار وقتچیه-

 شبعد ده،یم رخ داره یاشتباه کنم فکر که نبودم یحال تو اصالا 

 شیپ که یطیشرا و سنم یاقتضا یپا گذاشتم رو یچهمه هم

 قدراون ماجرا کنمینم فکر هم هنوز. ..کردمینم فکر. بود اومده

 .دینکن نگاهم سال پونزده نیبخوا گالره و تو که بوده بغرنج

 :داد تکان سر یپوزخند با و انداخت او به ینگاهمین گرشا

 واضح کامالا  یکنیم اشتباه یدار ینکرد حس اصالا  نکهیا-

 دوب مونده کم وسالت،سن اتیمقتض از دفاع واسه یحت که... بود

 ونا بتونه دختر، هی باش نداشته توقع یول! یبد کشتن به منو

 هر. نهک فراموش گذاشته ریتاث روانش یرو میمستق که رو، اتفاق

 میبذار و مینزن هاخانواده به یحرف چیه میکرد تالش یلیخ دومون

 .بمونه بسته خودمون نیب ماجرا

 کنترل لحظه کی در و دییسا هم به یعصب را شیهادندان بهنود

 :گفت یبلند یصدا با و داد دست از را خودش

 یجور هی. یکنیم شتریب ازداغشویپ گم،ینم یچیه من یه-

 .کردم تجاوز بهش انگار یزنیم حرف

 کردیم را شیسع تمام داشت لحظه آن تا که گرشا حرف، نیا با

 سمت به هوایب را نیماش سر کند، حفظ را خودش آرامش

 مداوم یهازدنبوق به توجهیب و دیکش بزرگراه یکناره

 .دیکوب ترمز یرو را شیپا گر،ید معترض یهاراننده



 گرفتار بهنود شرتیت یقهی یآن به و دیچرخ یصندل یرو

 .شد او داغ یهامشت

 سر من اگه... احمق آخه د   ؟یکن کاریچ یخواستیم گهید-

 تا !یکردیم هم غلطو نیا نزارت حال همون با که بودم دهینرس

 ؟ینکرد یخاص کار یگیم بعد شیترسوند مرگ سرحد

 فوت بهنود یزدهبهت صورت در را اشیعصب و تند یهانفس

 و رفت عقب هوایب بهنود که کرد رها یجور را اشقهی و کرد

 قدرت با را نیماش در و شد ادهیپ. خورد نیماش در به پشتش

 اشنهیس یهقفس یرو را دستش کف و داد هیتک کاپوت به. دیکوب

 ریوتص بستیم پلک هربار و گرفتندینم آرام شیهانفس. دیکش

 اب. بستیم نقش چشمش یجلو گالره لرزان تن و دهیترس نگاه

 ار شیهاپلک سرش، پشت از نیماش در شدن بسته و باز یصدا

 یول نکرد حس کنارش را بهنود حضور. داد فشار هم یرو

 :دیشن ترعقب یافاصله از را شیصدا

 .بزنم حرف باهاش دیبا گمیم نیهم یبرا-

 حال در یهانیماش یاهویه نیب که برد باال قدرآن را شیصدا

 :برسد سرش پشت در ستادهیا مرد گوش به عبور

 همون ؟ینکن ترخراب رو وضع که یبگ یخوایم یچ-

 فیرد من واسه که یموجه لیدال خودت نظر از ای... هاهیتوج

 .ریبگ فاصله ازش فقط... نکرده الزم... ؟یبگ بهش یکرد

 :دیشن ترکینزد یافاصله از را بهنود یصدا

 .بشه حل یچ همه دیشا. کنم یخواهمعذرت ازش فقط خوامیم-

 :دیکوب داغ کاپوت یرو را مشتش و برگشت



 !سال؟ پونزده از بعد! االن؟-

 یرو را دستش دو هر کف. آمد جلو طلبکارانه و کرد اخم بهنود

 :دیکش جلو را سرش و گذاشت وتکاپ

.. .سال؟ پونزده نیا تو بشم کشینزد گذاشت مگه... ؟یک   پس-

! یزدیم خب ؟!ینزد یحرف یکس به که یذاریم منت من سر

 یپسربچه هی هم قانون یحت و ،یسالم عقل و منطق هر

 به که نکردم یخاص کار من! نهیبینم مقصر رو سالهپونزده

 !بدم تقاص بخوام خاطرش
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 :زد لب درد با گرشا

 خوب هم خودت! بهنود ستین بچه گهید ساله پونزده پسر هی-

 !یدونیم

 :زد داد بهنود

 بودم ویپراکتیها من. باشه بچه تونهیم عقلش یول آره، جسماا -

 میتصم تازه بعدش سال دو. دادینم یتیاهم کسچیه یول... گرشا

 زیچ هزارتا به حدوا آن در من ذهن. شم درمان که میگرفت

 یحت من. نداشتم تمرکز شمدونه هی یرو اما کرد،یم فکر مختلف

 نکهیا به برسه چه کنم،یم یغلط چه دارم دمیفهمینم لحظه اون

 ،خودم یتبرئه یبرا االن، نیهم یحت. کنم فکر بدش و خوب به

 یاطیاحتیب و گالره گردن بندازم رو رایتقص یهمه تونمیم



 دیشا دیرسیم سر لحظه اون من از ریغ یکی اگه که خودش

 .آوردیم سرش بدتر ییبال

 فقط ،ینینشعقب چیه بدون د،ید که را گرشا پرخشم و سرخ نگاه

 :کند آرامش تا گرفت او سمت را دستش کف

 در. باهاش بزنم حرف بده اجازه بگو بهش فقط!... باش آروم-

 .کوتاه یخواهمعذرت هی حد

 :زد لب انزجار با گرشا

 !یلعنت بارداره اون-

 کوتاهش یموها یرو را دستش دو هر انگشتان و آورد کم بهنود

 در و داغ یرهایتا کنار ن،یماش یپا و دیچرخ هم بعد. لغزاند

 یرو شدیم ساطع نیماش روشن موتور از که یحرارت جوار

 را شیهاچشم و داد قورت را دهانش آب گرشا. نشست نیزم

 دیشا ردکیم فکر اما د،یکشیم ریت شدت به قلبش نکهیا با. بست

 اتفاق بهنود و او نیب یروز دیبا پردهیب و واضح بحث نیا

 یرو اششدهمشت یهادست به را سرش و شد خم. افتادیم

 حالش ماه، خرداد یهوا یگرما و نیماش حرارت. چسباند کاپوت

 یدنینوش وانیل کی و سرد آب دوش کی دلش. کردیم بدتر را

 ار ذهنش بتواند تا خواست،یم خی درشت یهاتکه از مملو یکلال

 .ندک دور بود شده رشیدرگ که یبازارآشفته نیا از یساعت چند

 ود،ب نگرفته آرام قلبش ضربان هنوز نکهیا با و ستادیا صاف

 ار آن. دیکش رونیب را گارشیس پاکت و کرد بیج یتو دست

 ییهاقدم با فندک، با زدن آتش از بعد و گذاشت لبش یگوشه

 تشدس در را گاریس پاکت. ستادیا بهنود یجلو و افتاد راه خسته



 حرفیب بهنود. گرفت چشمش یجلو را روشن فندک و انداخت

 گرشا. زد آن به یمحکم پک زدنش،آتش از بعد و برداشت ینخ

 دو هر. چسباند نیماش به را پشتش و نشست بهنود کنار

 شاگر ت،ینها در و دندیکش گاریس فقط سکوت، در یاقهیچنددق

 :زد لب کرد،یم له پا ریز را گارشیسته یوقت

 .زنمیم حرف باهاش-

 یگنگ و جیگ نگاه. چرخاند او سمت را سرش مکث، با بهنود،

 :داد تکان را سرش آخر دست و کرد

 .خوامیم نویهم منم... خوبه-

 .ستین من دست گهید بزنه حرف باهات نخواد اگه یول-

 تابپر شیپا از جلوتر ییجا را گارشیسته و زد یپوزخند ودبهن

 .کرد

 ...تو یول... ستین مهم گهید-

 :کرد زمزمه تلخ بهنود و کرد نگاهش گرشا

 احمق متجاوز هی به نگاهت من، به نگاهت ندارم دوست گهید-

 .باشه

 یرو دست که طورهمان بهنود و دیکش هم یرو دندان گرشا

 :دادادامه الیخیب شود، لندب تا گذاشتیم نیزم

 به رو نگاهت یمجبور. میدار کار هم با حاالها حاال تو و من-

 .یکن عوض من

 کمک ستادن،یا یبرا هم، او به تا برد شیپ را دستش و ستادیا

 بهنود به نگاهش که نگفت و کرد تعلل یکم گرشا. کند



 اام ستاد،یا درجا و گرفت را دستش. کرده رییتغ که هاستمدت

 مغزش و هاهیر به ژنیاکس یاهیثان کرد حس لحظه همان

 پخش که نیا یبرا و رفت یاهیس شیهاچشم یجلو. رسدینم

 ار سرش.  چسباند بهنود یشانه به محکم را دستش نشود، نیزم

. شد اشنهیسقفسه قفل گرشید دست و گذاشت ساعدش یرو

 :دیپرس دهیترس بهنود

 هو؟ی شد چت-

 جان شیهاهیر به ژنیاکس برگرداندن و هوا یاهذر دنیبلع یبرا

 کرد حس هم باز اما. بکشد قیعممهین ینفس توانست تا کند

 .دیآیدرنم یبعد یهانفس

 است تالش در سخت ماندنمتعادل یبرا او کرد حس که بهنود

 :دیپرس یجد یلیخ و گرفت ترمحکم را شیبازو ریز

 ست؟ین خوب حالت گرشا-

 :دیپرس کردههول بهنود و کرد زمزمه یاخفه «نه» گرشا

 من؟ کنم کاریچ االن-

 نام داد، رونیب زور به که یامهیننصفه نفس همان با گرشا،

 داشت که یدرد از را، شیهاپلک و کرد زمزمه را یمارستانیب

. داد فشار هم به د،یتنیم هم در را بدنش یهالسلو تک تک

 گرشا به و کرد باز ار شاگرد سمت در ،یمعطل بدون بهنود

 را نیماش یفور هم خودش. ندیبنش یصندل یرو که کرد کمک

 کیتراف که یسرعت نیشتریب با. نشست فرمان پشت و زد دور

 هگفت گرشا که یمارستانیب به را خود داد،یم اجازه روز وقت آن

 مارستانیب نگیپارک وارد را نیماش که یالحظه. رساند بود



 نشت تمام گرشا، دنینکشنفس احساس از یاهیثان یبرا کرد،یم

 گرفتن و پرستار خبرکردن یبرا چطور دینفهم و کرد خی

 .دیدو اورژانس تا برانکارد

*** 
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 هب ینگاه زن گفت، رشیپذ یبرا را گرشا اسم نکهیا محضبه

 به «دیکن جیپ رو گانهی دکتر» گفتن با و انداخت ستمشیس

 :بهنود به کرد رو همکارش،

 .دینباش نگران آد،یم خودش دکتر ناال-

 «هگانی دکتر» که گرفت پژواک مارستانیب کل در یزن یصدا

 .خواندیم فرا اورژانس به «عتریسر هرچه» را

 یآه بودنش خاموش یادآوری با و درآورد بیج از را اشیگوش

 هاپرده. انداخت اورژانس یانتها به ینگاه. داد رونیب نهیس از

 هنکیا یبرا. برود جلو فعالا  او دادندینم اجازه و بودند دهیکش را

 اگرش یگوش و برگشت نیماش سمت به ردیبگ آرام یکم ذهنش

 ،شد مواجه قفلش یصفحه با یوقت. برداشت فرمان پشت از را

 ارستانمیب سالن به بشیج در یگوش انداختن با و فرستاد یلعنت

 .برگشت

 لفنت نقش که وارید به دهیچسب دستگاه کی دنید یاندازه زیچچیه

 ،یکنار یبوفه از. کند خوشحالش توانستینم داشت را یعموم



. گرفت را منصور یهشمار یفور و دیخر یتلفن کارت

 یوقت اما د؛یبگو چه اصالا  و بدهد خبر دیبا چطور دانستینم

 :زد لب یادرمانده لحن با بهنود و داد را تلفن جواب منصور

 .دمش مزاحم دیببخش عمو-

 :کرد زمزمه مردد منصور

 بهنود؟ ییکجا-

 بدتر را وضع فقط ینیچمقدمه طیشرا نیا در کرد فکر بهنود

 :داد جواب یمعطل بدون پس کرد، خواهد

 !مارستانیب-

 صدا ینگران یکم و مکث با. دینشن ییصدا خط طرف آن از

 :زد

 ن؟یخوب... عمو-

 :دیپرس سوالش جواب یجا به منصور

 است؟ کارخونه گرشا... بهنود چرا؟ مارستانیب-

 :گفت عیسر یلیخ و داد قورت زور به را دهانش آب بهنود

 هالبت. مارستانیب آوردمش نبود خوش حالش کم هی گرشا... عمو-

 ...دونستمینم که من گفت، خودش

 و ترس از پر یلحن با بهنود حاتیتوض به توجهیب منصور

 :گفت ینگران

 .کن کمک خودت ایخدا-



 یگوش به ینگاه بهنود. کرد قطع را تماس یحرف چیه یب هم بعد

 شیعمو چرا. دیرسیم گوش به آن از اشغال یهابوق که انداخت

 را شماره دوباره خواست نگرفت؟ مارستانیب از یآدرس و اسم

 رونیب بشیج از را آن. دیلرز بشیج یتو گرشا یگوش که ردیبگ

 شیهاقدم. شد هم در شیابروها کارخانه شماره دنید با. آورد

 برقرار را تماس همزمان و شدند دهیکش اورژانس سمت ارادهیب

 :کرد

 ن؟ییکجا شما... آقا سالم-

 هک را صدا صاحب تا کرد فکر یکم و انداخت باال ییابرو لنگه

 یاجهینت یوقت. بشناسد زدهشتاب و پاچهدست هم یبیعج شکل به

 :دیپرس آرام نگرفت

 شما؟-

 :دیپرس تعلل یکم با خط طرف آن یصدا

 ان؟یبلورچ جناب-

 :داد جواب قراریب بهنود

 یک بگو اول. کشمیشر من. ندارن دادن جواب امکان االن-

 .بگو کارتو بعدم یهست

 :گفت لرزان ییصدا با و کرد مکث یکم خط، سمت آن مرد

 یمشکل هی... هی... آقا... نشناختمتون. انیبلورچ جناب شرمنده-

 ه؟اومد شیپ

 تخت کنار که ینفر چند دنید با و گرفت باال را سرش بهنود

 :دیغر قرارتریب بودند ستادهیا اورژانس سالن یانتها



 !یهست یک ینگفت... گهید بکن جون د-

 به.. .گرفته شیآت سالن از یبخش هی... آقا مکارخونه نگهبان من-

 .میداد خبر هم ینشانآتش

 :زد داد ارادهیب و شد قفل نیزم یرو بهنود یپاها

 ؟؟ یچ-

 هست امکانش. شد ینجوریا چرا دونمینم خدا به آقا-

 ...دونمینم من ختهیر هم به یچ همه... نیبرگرد

 هم به را شیهاپلک و داد فشار گردنش پشت را دستش بهنود

 دایپ مناسب یحلراه ذهنش بازارآشفته نیا وسط دیشا تا فشرد

 :گفت ناچار به. کند

 زود یلیخ من. ادیب ینشانآتش تا باشه جاهمه به واستح خودت-

 .رسونمیم خودمو

 را خودش عیسر ییهاقدم با و کرد قطع یخداحافظیب را تماس

 تخت از لحظه همان یدپوشیسف جوان مرد. رساند آخر تخت به

 دیمفه روپوشش بیج یرو بلیل دنید با بهنود و گرفت فاصله

 به ینگاه. بودند کرده خبرش که است یا" گانهی دکتر" همان

 ماسک کمک به و بود بسته گرشا یهاچشم. انداخت تخت

 اب دکتر. دیکشیم نفس آرام داشت صورتش یرو که یژنیاکس

 :داد دستور  دستش کنار پرستار به صورتش یرو یاخم

 .باشه نظر تحت دیبا فعالا . CCU دیکن منتقلش-

 جلو یامقدمه چیه و سالم بدون بهنود گرفت باال که را سرش

 :گفت و رفت



 بده؟ یلیخ وضعش ؟CCU چرا-

 .شد کینزد هم به شتریب یکم دکتر یابروها

 ن؟یهست همراهش... شما؟-

 .داد تکان یسر بهنود

 .شد یجورنیا که بود من شیپ. پسرعموشم-

 .دیکش کنار را او بهنود یبازو گرفتت با و شد باز رمحمدیام اخم

 !شد ینجوریا چرا یبدون دیبا پس-

 :داد جواب مردد و انداخت گرشا به یگرید نگاه بهنود

 اونه؟ واسه یعنی... شد بحثمون کم هی-

 سمه؟ براش یناراحت و استرس یدونینم مگه-

 :کرد نگاه گنگ و جیگ بهنود

 چشه؟ مگه سمه؟-

 اشیماریب که نبود دیبع گرشا از. کرد نگاهش مکث با رمحمدیام

 .باشد کرده پنهان انشیاطراف شتریب از را

 داره؟ یقلب یینارسا گرشا یدونستینم-

 .دندیپر باال شیابروها و خورد یتکان بهنود

 حرف تونهیم بده؟ یلیخ حالش طوره؟چه االن... دونستمینم-

 .مهمه یلیخ... بگم بهش رو یموضوع هی دیبا بزنه؟
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 بیج در را آن و داد فشار را خودکارش ته یدکمه رمحمدیام

 رو یهیسف اندر عاقل نگاه با و ستادیا. گذاشت روپوشش ییباال

 :کرد بهنود به

 خوب براش استرس گمیم دارم من بعدم. هوشهیب که االن-

 تحت ترقیدق اونجا تا CCU شه منتقل دیبا االن ؟یمتوجه ست،ین

 .باشه نظر

 آخه؟ چرا-

 تانگش دو با و آورد رونیب بشیج از را دستش رمحمدیام

 :داد جواب یخستگ با هم بعد. داد ماساژ را شیهاچشم

 !یستین یچیه انیجر در کالا  انگار-

 گرشا سمت به ینگاه و داد فشار بهنود یشانه یرو را دستش

 مانجا را بخش به انتقالش مقدمات داشتند پرستاران که انداخت

 دادندیم

 با کهنیا و! یدونستینم نمیا احتماالا . قلبه وندیپ صف تو گرشا-

 نشه دایپ مناسبش قلب زود یلیخ اگه داره االن که یتیوضع

 .ستین یموندن

 هک یپرستار به رو و شد نییپا و باال یدوبار یکی بکشیس

 :زد غر کردیم جاجابه را سرم داشت

 .که یدیم کشتن به مارویب ینجوریا. جان یمهدو باش مراقب-

 آرام را شیبازو و انداخت بهنود مات یچهره به یگرید نگاه

 :فشرد



 ه؟یچ اسمت-

 :داد جواب خشک و سخت بهنود

 .بهنود-

 به. ستین یمناسب تیموقع هرچند ت،ییآشنا از خوشحالم-

 ؟یداد خبر اشخانواده

 .شد تریراض یکم رمحمدیام و کرد نییپا و باال یسر بهنود

 همراهش احواالتشه انیجر در شتریب که یکی بهتره. خوبه-

 .باشه

 :داد تکان سر و دیکش هم در ییابرو الفاصلهب

 که منو البته و... ذارهینم اتزنده احتماالا  بفهمه گرشا هرچند-

 .دادم حیتوض تو به رو یچهمه

*** 

 اورژانس در هم بهنود ژهیو یهامراقبت بخش به گرشا انتقال با

 دش مطمئن یوقت و گرفت منصور با یگرید تماس. نداشت یکار

 عرض در قدرآن. ماند منتظر محوطه در ارستانند،میب راه در

 ردد شیپاها مچ که بود رفته روقدم مارستانیب یجلو باز یفضا

 تندگرفیم تماس کارخانه از هم بارکی قهیدق هرچند. بودند گرفته

 رمامو بود گفته نگهبان. رساندینم را خودش چرا او نندیبب تا

 کارخانه صاحب با تا است منتظر و دهیرس یانتظام یروین

 یروین به یربط چه ساده یسوزآتش کی نکهیا. بزند حرف

 گرشا که حاال دانستینم و دیفهمینم را کردیم دایپ یانتظام



 ای بگذارد انیم در شیعمو با را موضوع نیا دیبا ستین اریهوش

 .شود کار به دست آن حل یبرا خودش

 ندآمدیم سمت آن به شتابان که گلناز و هیحور و منصور دنید با

 نشان گلناز و هیحور سرخ یهاچشم. رفت طرفشان به عیسر

 بهنود دنید با و داشت اخم فقط منصور اما اندکرده هیگر دادیم

 :دیپرس ینگران با

 عموجان؟ کجاست گرشا-

 :دنینال به کرد شروع و زد هیگر ریز مقدمه یب هیحور

 آخه رهیبم مادرت! داد خودش دست یکار هی سر آخر یدید-

 .پسر

 کارخانه وضع از ماندن خبریب از یناش یعصب لحن با بهنود

 :گفت شیعمو به رو

 حتت بهتره مدت هی گفت دکترش فقط خوبه حالش ست،ین یزیچ-

 .باشه نظر

 .دیکش باال را اشینیب گلناز

 کجاست؟ االن-

 ...فقط. نشیبب دیبتون فعالا  نکنم فکر اصالا . CCU تو-

 :دیپرس نگران و کرد نگاهش منصور

 !عمو؟ هیچ-

 .انداخت گلناز به ینگاه بهنود



 تیاذ عموزن گرمه هوا د؟ینیبش داخل دیبر عموزن با شهیم-

 .نایا و چادر نیا با شهیم

 :گفت ناالن و مالحظهیب هیحور

 مونحواله چرا. خب بدونم منم بگو شده یهرچ بهنودجان،-

 است؟ زنده... اصالا !... نه؟ ستین خوب حالش داخل؟ به یدیم

 .دیکوب صورتش یتو محکم و گفت را نیا

 ؟یدید... منصور شد سرم بر خاک-

 :گفت عیسر او یهازدن ضجه از تعجب با بهنود

 داخل دیبر شما. خوبه حالش گمیم! عمو؟زن هیحرف چه نیا-

 .زنمیم حرف باهاتون امیم

 انکش کشان و گرفت را مادرش دست ان،یگر ییهاچشم با گلناز،

 اندهنم شیرو به یرنگ که برگشت شیعمو سمت بهنود. برد باال

 دیفهم شودیم بسته و باز صدا یب دهانش دید که نیهم. بود

 طورنیا که پرورانده ذهنش در را همسرش افکار هم او احتماالا 

 و گرفت را شیعمو یبازو ریز. کندیم نگاهش دهیترس و مات

 :دیکش کنار راه سر از را او

... دارم باهاتون یاگهید کار من. خوبه حالش دیکن باور عمو-

 .است کارخونه به مربوط موضوع

 .دیکش شیهاچشم به یدست و گرفت یقیعم دم منصور

 .مهمه برام گرشا یسالمت فقط االن-

 :دیپر حرفش انیم یکالفگ با بهنود



 متوجه هم گرشا اگه یول. رهیدرگ االن فکرتون چقدر دونمیم-

 یکار چیه ما نکهیا از احتماالا  بشه افتاده کارخونه یتو که یاتفاق

 کنم؟ کار یچ االن من نیبگ شهیم. شهیم یعصبان مینکرد

 :دیکش هم در ییابرو منصور

 افتاده؟ یاتفاق چه-

 دیبا من. شده یسوز شیآت کارخونه یاصل سالن تو دادن خبر-

 .هیجور چه اوضاع نمیبب برگردم

 گرفته؟ شیآت-

 گفت دکتر. ندارم یدرمون و درست خبر منم... واال دونمینم-

 مونمب تونمیم من. باشه نجایا ترهکینزد گرشا به که یکی بهتره

 .کنم راهروبه رو اونجا اوضاع و کارخونه برم اول دیبا یول

 داشت بالها یهمه چرا دانستینم و بود شده جیگ که منصور

 :گفت شدیم نازل جاکی

 !شده یچ نمیبب کارخونه میبر.. .میبر-

 

70 

 

 در هیحور و گلناز حضور یادآوری با اما کرد موافقت اول بهنود

 :گفت دوباره مارستانیب

 رفک عموزن و یگل دست از! بهتره دیباش نجایا شما کنم فکر-

 نیداشت کارم خاموشه من یگوش فقط... ادیبرب یکار نکنم

 .منه دست شیگوش نیریبگ رو گرشا یشماره



 :داد تکان سر گنگ و مات منصور

 .نمیبب زودتر برو. برو... باشه-

. شد سوار و رساند گرشا نیماش به را خودش سرعت با بهنود

 از ترشلوغ کارخانه یمحوطه. دیرس کارخانه به چطور دینفهم

 و ینشانآتش نیماش بر عالوه و کردیم را فکرش که بود یزیچ

 ندید با بهنود. بود ستادهیا نگیرکپا در هم آمبوالنس س،یپل

. دباش نداده رخ یوحشتناک اتفاق بود دواریام. خورد جا آمبوالنس

 بودند هستادیا سیپل نیماش کنار که یتیجمع سمت به فکر نیا با

 تک تک با داشت که یمأمور به رو او دنید با نگهبان. رفت

 :داد نشان را او کردیم صحبت کارخانه در حاضران

 .اومدند انیبلورچ یآقا سروان، جناب-

 دادن از بعد و دیچرخ پا یرو سبزرنگ ینظام لباس با مرد

 انداخت سالن به ینگاه بهنود. داد دست او با بهنود سالم جواب

 :دیپرس. نبود مشخص یزیچ رونیب آن از که

 افتاده؟ یاتفاق چه-

 :دیپرس و داد باالتر یکم را کالهش مرد

 د؟یهست کارخونه صاحب شما-

 د،ییبفرما... نداشتن یمساعد طیشرا خودشون. کشونمیشر من-

 بوده؟ یچ یسوزشیآت علت شده مشخص... خدمتم در

 :داد جواب محکم و انداخت بهنود به یاخم پر نگاه مرد

 علتش و یسوزشیآت ت،یوضع نیا تو کنمیم فکر-

 .باشه موضوع نیترتیاهمیب



 :کرد نگاهش جیگ بهنود

 ه؟یچ منظورتون-

 هک بهنود. شد رهیخ بهنود به باز و دیکش اشچانه به یدست مرد

 :دیغر اخم با بود شده کالفه او سکوت در یهانگاه نیا از

 رم؟یبگ قرار انیجر در منم که هیچ موضوع دییبفرما شهیم-

 هستن؟ کجا کارخونه یاصل صاحب دینگفت-

 :داد جواب دهیبر دهیبر ،یکالفگ با و کرد یُنچ بهنود

 الزمه... نبود مساعد طشونیشرا... داشتن کسالت... که گفتم-

 ان؟یبستر مارستانیب تو بگم

 :دیپرس سردش لحن و یخی نگاه با مرد

 رونیب کارخونه از شیپ ساعت دو نیهم شونیا گنیم همه یول-

 .رفتن

 ...که اومد شیپ یاتفاق هی راه نیب. گفتن درست بله-

 کردن؟ تصادف-

 :داد جواب یعصب بار نیا بهنود

 رمب خودم نیندار یحیتوض شما اگه. داشتن یقلب مشکل ر،یخ-

 ...نمیبب

 و گرفت را شیبازو مامور برداشت سالن سمت به قدم که نیهم

 :گفت ترظیغل یاخم با

 .خدمتتون کنمیم عرض نیباش داشته فیتشر-



 از را یبرانکارد که یحال در اورژانس مأمور سه موقع همان

 تعجب از بهنود یهاچشم. شدند ظاهر آوردند،یم رونیب سالن

 کنارش هم یانتظام یروین مامور. رفت جلو ارادهیب و شد گرد

 :دیپرس اورژانس مأمور از و برداشت قدم

 تش؟یوضع چطوره-

 :گفت تند تند و داد تکان یسر مرد

 نکهیا یول. زد یحرف نانیاطم با طشیشرا از شهینم فعالا -

 به زودتر دیبا. مشخصه شده وارد سرش به یبد یضربه

 .نرفته دست از فرصت تا بشه منتقل مارستانیب

 :زد لب خفه یلحن با و اریاختیب بهنود

 است؟ زنده-

 .نهییپا یلیخ شیاریهوش. مهیوخ طشیشرا یول است زنده-

 یفور سیپل مرد. انداخت برانکارد یرو مرد به ینگاه دوباره

 :گفت

 .دیکن قلشمنت عیسر خب یلیخ-

 رونیب محوطه از رکشانیآژ ،یزدن هم به چشم در آمبوالنس

 بعد و کرد بدرقه را آمبوالنس ماتش، نگاه همان با بهنود. رفت

 گرفته نظر ریز موشکافانه را او که مأمور سمت به برگشت

 دمر بزند، یحرف و شود خارج شوک از بهنود نکهیا از قبل. بود

 :دیپرس

 نش؟یشناختیم-
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 نش؟یشناختیم-

 :زد لب و داد تکان یسر

 .بود جانیهم یکارگرا از-

 ودش مسلط اعصابش بر توانست نکهیا از بعد و گرفت ینفس

 :دیپرس

 افتاده؟ یاتفاق چه-

 از یکی. شدندیم پراکنده داشتند بودند اطراف آن که یکسان تمام

 سیلپ مأمور دست به را یابرگه و آمد جلو ینشان آتش مأموران

 :داد

 نکارشناسمو دیبا ترقیدق یبررس یبرا. مونههیاول گزارش نیا-

 .ادیب

 بعد و کرد یخداحافظ هاآن از یتشکر با و گرفت را برگه مرد

 :دیپرس بهنود از هم

 امکانش. داره وجود مداربسته نیدورب هاسالن یتو شدم متوجه-

 باشم؟ داشته یدسترس رشیتصاو به هست

 :دیکش اشچانه و گردن به یدست و گرفت ینفس بهنود

 یآقا خود دیبا فقط کنمیم فکر... االن یول... هست که امکانش-

 .ندارم یدسترس من. باشن انیبلورچ

 :کرد زمزمه ظیغل یاخم با مرد



 ارن؟یب فیتشر توننیم یک انیبلورچ یآقا-

 :کرد تکرار یحوصلگیب با بارنیا بهنود

 ...طشونیشرا گمیم جناب؟ دیستین متوجه انگار-

 :دیپر حرفش انیم یتفاوتیب با مرد

 میکن اقدام رترید هرچه یول شدم شما حرف متوجه کامالا  من-

 شما حاال. نرسه اتفاق نیا مسبب به دستمون گهید ممکنه

 د؟یمتوجه

 :کرد زمزمه ریمتح بهنود

 ه؟یچ منظورتون-

 :داد بهنود نشان را ینشانآتش گزارش مرد

 یکی نگهبانتون. افتاده اتفاق یعمد یسوزآتش شده تهنوش نجایا-

 و رفتهیم رونیب کارخونه از سرعت با که دهید رو کارگرها از

 یتح که... بوده یک بگه تونهینم قیدق داشته نکیع و کاله چون

. نکرده ثبت یخروج یجلو ستمیس یتو هم رو خروجش ساعت

 یریدرگ ثارآ نیدید که یابرگشته بخت کارگر اون ،یطرف از

 خودش از ریغ یکی پس بوده، صورتش و دست پوست یرو

 ...ای دیشد قانع حاال... بوده براش اتفاق اون افتادن باعث

 مأمور. داد تکان سر حرف یب کند، داغ بود مانده کم که بهنود

 :گفت دوباره

 کارشناس تا دیبد نشون رو نایدورب سرور هیکاف فقط شما-

 .کنه یبررس رو اونا خودمون



 از که یعرق. کرد فرو شیموها نیب را دستش دو هر بهنود

 طورهمان و گرفت انگشت نوک با را خوردیم ُسر شیهاقهیشق

 :زد لب رفتیم یشرق ساختمان سمت به که

 .دیاریب فیتشر-

 دنبال ینفر دو و کرد همکارانش از یکی به یااشاره مأمور

 خواست مامورها از تردف انتظار سالن یتو. افتادند راه بهنود

. گرفت تماس منصور با خودش و بمانند منتظر یاقهیدق چند

 مجوز او یوقت و داد حیتوض شیبرا مختصر را موضوع

 یامحفظه. شدند گرشا اتاق وارد داد، را هانیدورب به یدسترس

 و داد مأمورها نشان را داشت قرار آن در هانیدورب سرور که

 یاشهیش یمحفظه به ینگاه مرد. دستایا عقب استرس با خودش

 :انداخت

 !دش؟یکل-

 ریز و نشست دستش کنار یصندل یرو یدرماندگ سر از بهنود

 :کرد زمزمه یلب

 !یحساب مرد بود شدن یافق وقت چه االن-

 :دیپرس سوءظن با مأمور

 ن؟یفرمود یزیچ-

 :گرفت باال را سرش بهنود

 شیپ دیبا تماالا اح کجاست، دشیکل ندارم یاطالع من... ریخ-

 .باشه انیبلورچ یآقا

 :داد فشار هم به را شیهالب هم مأمور مرد



 یپرونده به الحسابیعل! شهیم دهیچیپ یطورنیا طیشرا-

 م؟یباش داشته یدسترس شهیم نجایا کارکنان

 :دیپر جا از یفور بهنود

 .حتماا  بله-
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 بزرگ زونکن دو انیک زیم پشت کمد از و رفت رونیب اتاق از

 اطالعات به کردن نگاه مشغول دو هر. گذاشت آنها یجلو را

 :گفت یکی آن به مأمورها از یکی بعد یقهیدق ده. شدند کارگرها

 .شده مصدوم که هیکارگر اطالعات نیا قربان،-

 یسر کی گفته همکارش که یاپرونده از خواست بهنود از مرد

 هاپرونده یهیبق هب ینگاه هم بعد. دهد لشیتحو کامل یکپ

 :گفت یمتفکر لحن با. انداخت

 به شهیم یزمان هر یعنی گه؟ید موثقه و کامل اطالعات نیا-

 کرد؟ دایپ یدسترس اطالعات نیا صاحب

 :داد رونیب ینفس بهنود

 یرو یادیز تیحساس انیبلورچ یآقا. کنمیم فکر یطورنیا-

 .دنیم نشون کارگرهاشون استخدام

 .خوبه-



 به اشاره با و برداشت زیم یرو از را شده یکپ یاهبرگه

 :کرد بهنود به رو رفتن رونیب یبرا همکارش

 زا تا دو فعالا . بشه حل دردسر نیکمتر با مشکل نیا دوارمیام-

 حصب شنبه تا. کننیم مراقبت نجایا از یروزشبانه ما یروهاین

 در هم شما. نداره رو کارخونه به خروج و ورود حق یکس

 هانیدورب یگذشته ساعت 24 ریتصاو و دیکن لطف وقت اسرع

 ...امشب نیهم یحت ای صبح فردا تا شده... دیاریب ما یبرا رو

 .مهمه یلیخ موضوع نیا

 به خودش همراه یشماره دادن از بعد مرد و کرد یتشکر بهنود

 رشاگ اتاق وارد کالفه و مستأصل بهنود. کرد ترک را آنجا بهنود

 جز به. انداخت نگاه محوطه به اتاق یسرتاسر یپنجره از. شد

 اطراف که یمأمور دو یکی و یانتظام یروین نیماش دو

 را همه انگار. نداشت حضور گرید یکس گشتندیم ساختمان

 .بودند کرده رونیب

 دشخو دیبا. کرد قفل را دفتر یاصل درب و رفت رونیب اتاق از

 د،بو دهیچیپ هم در زیچهمه. رساندیم مارستانیب به ترعیسر را

 هب را مصدومشان کارگر بپرسد بود کرده فراموش نکهیا ضمن

 ایجو وقت اسرع در هم او حال از تا اندبرده مارستانیب کدام

 گرشا، دکتر یهشدارها تمام با که بود نیا همه از بدتر. شود

 هم آن دهد، اطالع او به دیبا چطور را موضوع نیا دانستینم

 .داشت یاساس یازین گرشا خود حضور هب که یطیشرا در

 گلناز همراه منصور عمو هم هنوز برگشت، مارستانیب به یوقت

 اشک داشت چنانهم هیحور و بودند نشسته سالن در عموزن و

 که را سرش. گفتیم ذکر و کردیم ناله زیر زیر خت،یریم



 از آه بودند شده اضافه آنها به که دینو و گالره دنید با چرخاند

 .شد بلند نهادش

 از یسخت به و ینگران با او و رفت منصور سمت به میمستق

 :شد بلند یصندل یرو

 ؟یبکن یکار یتونست بهنود؟ شد یچ-

 دونمینم منم... باشه خودش حتماا  گرشا دیبا... ادیز نه-

 .بگم دیبا بهش یجورچه

 م؟یشد گرفتارش که هیبتیمص چه نیا آخه-

 هم بعد. ندیبنش کرد وادارش و داد وا یشانه به یفشار بهنود

 :گفت

 .ادیز دینکن فکر بهش شما... عمو شهیم حل-

 :گفت و زد صدا را بهنود گلناز

 مومت که هم مالقات ساعت... ماینیبب رو گرشا مینتونست هنوز ما-

 .شد

. کردیم نگاهش داشت اخم با که انداخت گالره به ینگاه بهنود

 :گفت گلناز به رو

 تا خونه نیبرگرد امشبو... بدن اجازه دونمیم دیبع گفتم که من-

 ...فردا

 :زد لب ناالن هیحور

 .رمینم جاچیه نمشینب تا من-



 سمت به کرد رو و کرد یُنچ یمنطقیب حجم نیا از بهنود

 دینو. گفتیم را نیهم نگاهش با هم او انگار که منصور

 :گفت بهنود با دادن دست از بعد و آمد جلو باالخره

 بار ریز یول خونه برگردونمشون کردم تالش یلیخ من-

 تردک تا گفتن هم اونا مالقات، یبرا کردم صحبت رفتم. رنینم

 جواب گرفتم تماس گانهی دکتر با. بکنن توننینم یکار نده اجازه

 .عمله اتاق انگار. نداد

 .شیعموزن و عمو سمت به کرد رو و داد تکان یسر بهنود

 که جورنیا خونه؟ نیبرگرد و دیکن قبول منو حرف شهیم-

 محض به و مونمیم نجایا من. کرد یکار شهینم امشب معلومه

. رهیبگ یریتصو تماس باهاتون گمیم نمشیبب تونستم نکهیا

 خوبه؟

 :کرد ینیف نیف هیحور

 !یجورنیا ارهینم طاقت دلم من-

 :گذاشت بهنود یشانه یرو دست دینو

 .گهید مهست من چرا؟ شما-

 :گفت یجد و برگشت او سمت بهنود

 دیبا من ضمن در. خونه برگردون رو نایا عمو و خانومت شما-

 .بذارم ونیدرم گرشا با رو یموضوع هی و باشم

 و انداخت منصور به ینگاه ف،یتکل کسب ینشانه به دینو

 :داد تکان راست و چپ به را سرش یدرماندگ با هم منصور



 مکردیم اصرار شده هرجور بود بخش تو اگه ازب. بابا دونمینم-

 تو. اشهب یشدن نکنم فکر طیشرا نیا با یول. مشینیبب قهیدق چند

 .یبذار تنها تیوضع نیا با رو زنت ستین درست هم

 .داد رونیب ینفس دینو

 !بگم یچ-

 .خونه دیبر دیش بلند... گهید یچیه-

 دنش بلند یبرا تا گرفت را منصور دست و گفت را نیا بهنود

 هیحور. کرد ستادنیا به وادار را هیحور هم گلناز. کند کمکش

 :دینال ملتمس و زد چنگ را بهنود شرتیت کوتاه نیآست

 .منتظرما من-

 :داد تکان سر یلبخند با بهنود

 .باشه راحت التونیخ... چشم-

 و رفت اطالعات سمت. دیکش راحت ینفس و کرد بدرقه را هاآن

 :دیپرس هشیگ پشت مرد از

 نشده؟ تموم عملشون گانهی دکتر-

*** 
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 ینگران با و انداخت ینگاه اتاق، در یشهیش پشت از بهنود

 :برگشت رمحمدیام سمت



 !خوابه هنوز نیا یول... که خوبه یگفت-

 :زد یلبخند رمحمدیام

 نیب و اتاق نیا تو موندن اعصاب. بسته چشماشو فقط. دارهیب-

 بفرستمش داره اصرار. نداره رو برش و ردو دستگاه همه نیا

 .نجایا بمونه صبح تا دیبا گفتم منم بخش،

 خوبه؟ یگینم مگه-

 .بشه هیتنب دیبا یول... خوبه-

 .رفتند باال رتیح با بهنود یابروها

 مگه؟ است بچه-

 .بشه هیتنب دیبا فهمهیم رو یچهمه و ستین بچه چون اتفاقاا -

 .کرده سکوت نیهم یبرا ،ناراحتم یچ از دونهیم خودش

 شش؟یپ برم-

 :کرد یعصب یاخنده رمحمدیام

 بود زده یورود یجلو. نیدار فیتشر منطقیب یخانوادگ-

 !ها «ژهیو یهامراقبت بخش»

 :زد یشخندین بهنود

 .هیوصخص اتاقش که نمیا... گهید کن یبازیپارت یقشیرف که تو-

 یکالفگ با و دیکش شیابروها نیب را اشاشاره انگشت رمحمدیام

 :دیپرس یقراریب با بهنود. کرد فوت رونیب به را نفسش

 شه؟یم مرخص یک-

 :زد لب ناباور و کرد نگاهش مات رمحمدیام



 !روز سهدو بمونه دیبا-

 !باشه تخت رو موندن آدم گرشا دونمیم دیبع-

 :داد تکان سر و زد یزهرخند رمحمدیام

 .هیجورنیهم متأسفانه آره-

 شش؟یپ برم پس خب-

 یپرستار به اشاره با تینها در و کرد فکر یکم باز رمحمدیام

 :داد را بهنود جواب بود، نشسته شنیاست در که

 بذار .ینر ور اعصابش با یلیخ باشه حواست فقط. ششیپ بمون-

 صبح هست، االن که باشه ینیهم طشیشرا اگه. باشه آروم

 .بخش فرستمشیم

 مدرمحیام و کرد نییپا و باال را سرش دنیفهم ینشانه به بهنود

 به لیاستر لباس تا خواست بود آمده کشانینزد که یپرستار از

 با گرشا. شدند اتاق وارد هم همراه بعد یقیدقا. بدهند بهنود

 که آزادش دست آرنج. کرد باز را شیهاچشم در، یصدا دنیشن

 را دو آن بتواند تا گذاشت سرش ریز و کرد تا را نداشت سرم

 :تگف رمحمدیام به رو و گرفت بهنود از را نگاهش. ندیبب بهتر

 کن ولم ام؟زنده که نشد راحت التیخ مگه چرا؟ یستین کن ول-

 .دارم یزندگ و کار... برم

 هم بعد و گرفت را نبضش یخونسرد با رفت، جلو رمحمدیام

 .انداخت سرمش به ینگاه

 دوست یهرکار تونمیم. منه دست تیزندگ صد تا صفر االن-

 .بکنم باهات دارم



 :زد لب طنتیش با و داد گرشا باز یهاچشم به را نگاهش

 و عشق همش که شهینم. بگذرون بد ما با هم رو جمعه شب هی-

 .باشه حال

 یرییتغ ریام دید یوقت و کرد کیبار او یبرا را نگاهش گرشا

 بل حرص با کند،ینم جادیا لبش یرو لبخند یحت و تیوضع در

 :زد

 .گهید نییپا آمیم تخت نیا یرو از من-

 .انداخت باال ییابرو لنگه و ستادیا صاف رمحمدیام

 بدم اجازه تا باش یخوب یبچه! منه دست اونم مجوز متاسفانه-

 .کنمیم رفتار گهید جور هی یکن دیتهد... نییپا یایب

 .دیخند آرام و شد باز هم از گرشا یهااخم

 .ریام یخر یلیخ-

 :داد تکان سر خباثت با ریام

 .کنم رفتار خودش مثل یهرک با گرفتم ادی تازه-

 .گرشا سمت به کرد رو دوباره و انداخت بهنود به ینگاه

 برات کنم یریجلوگ هم تیاحتمال فرار هرگونه از نکهیا یبرا-

 .گذاشتم بپا

 :گفت خنده با و کرد بهنود به ینگاه باز گرشا

 !یزنیم اشتباه یدار. هیخرابکار یهیپا خودش نیا-

 :رفت اتاق در سمت رمحمدیام و زد یلبخند بهنود



 حواسش انگار داد،ینم نشون یجورنیا که ساعت چند نیا تو-

 .هست بهت همه از شتریب

 :زد لب تحکم و تیجد با بار نیا و ستادیا در کنار

 خشآرامب هی با وگرنه یبخواب یریبگ آرامش با کنمیم شنهادیپ-

 تکون ینتون ساعت وچهارستیب تا که ندازمتیم یجور یقو

 .یبخور

 یریخب شب بهنود، به «گفتم یچ بهت نره ادتی» گفتن با هم بعد

 تخت یرو را خودش یکم گرشا. رفت رونیب اتاق از و گفت

 :چرخاند بهنود سمت را سرش و دیکش باال

 !گهید خونه یرفتیم ؟یموند یچ یبرا-

 .انداخت تخت کنار یصندل یرو ار خودش یاخم با بهنود

 یاشتند توقع. مارستانیب رسوندم رو اتجنازه باا یتقر ؟یاوونهید-

 م؟یزندگ دنبال برم حالت از خبریب که

 .که یداشت عجله یرفتیم یداشت کارخونه از-

 :انداخت باال را سرش تفاوتیب بهنود

 یچههم و خوردم فحش چندتا نرفتنم با احتماالا  که داشتم قرار هی-

 .بود خاموش میگوش که خصوص به. شده کنسل خودخودبه

 یرو محکم را شیهاپلک لحظه همان و کرد یآرام یخنده گرشا

 اج در بهنود رفت، اشنهیس قفسه سمت که دستش. داد فشار هم

 :شد زیخ مین

 برگرده؟ دکتر بگم-



 و داد رونیب محکم را نفسش. کرد باز هم از را پلکش مکث با

 :کرد نگاهش چپ چپ

 مادر؟ از ترمهربون یهیدا یشد که گفته یچ بهت-

 :زد لب دیترد با و نشست شیجا سر بهنود

 !رو یچ همه باا یتقر... مونیکشینم اگه-

 :زد غر تیعصبان با و گذاشت هم یرو را شیهاپلک

 !احمق دکتر-

 :داد جواب خونسرد بهنود

 نگران حد چه تا بدونم که چته دمیفهمیم دیبا من! خب؟ چرا-

 .باشم

 :کرد نگاهش بازمهین و خسته ییهاچشم با

 ؟یبش هم نگران یبلد مگه-

 :گفت یفور گرشا شد، دلخور که بهنود نگاه

 توئه؟ دست من یگوش... کردم یشوخ الیخیب-

. انداخت اتاق در به ینگاه و دییسا هم به را شیهالب بهنود

 :کرد نگاهش مشکوک گرشا

 شده؟ یزیچ! دبهنو-
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 رونیب بشیج از را گرشا یگوش و شد خم چپ به یکم بهنود

 موضوع نگفتن و گفتن نیب و داد قورت را دهانش آب. آورد

 فتد،یب یبدتر اتفاقات بود ممکن گفتینم اگر. شد دیترد دچار

 اگرش که یتشر... کردیم بدتر را گرشا حال و گفتیم هم اگر

 کنار ار یگوش. کند نیسنگ سبک را طیشرا رشتیب نداد اجازه زد

 یتو داشت گرشا که طورهمان و گذاشت تخت یرو گرشا دست

 :کرد زمزمه دیترد با دیکشیم سرک آن

 ...یول بدم خبر بابات به خواستم... بود خاموش که من یگوش-

 ؟یبد خبر-

 :گفت اخم با بهنود

 به زننیم زنگ یوقت و نگم یزیچ یخواستیم البد! پس نه-

 و رنیبم رن،یگینم یجواب تو از هم بعد و من خاموش یگوش

 .بشن زنده

 یکالفگ و درد با را شیهاچشم و داد عقب یکم را سرش گرشا

 :داد فشار هم یرو

 ...نبود یازین. بهنود ستین من نگران یکس چیه-

 .گفتنینم نویا اصالا  دمید امروز من که ییهاافهیق-

 :انداخت باال یاشانه بهنود کرد باز چشم که گرشا

 .بودن تابیب شونهمه-

 :زد پوزخند گرشا

 !نه؟ ای است زنده که نبود نیا سوالشون نیاول احتماالا -

 .کرد یعصب یاخنده گرشا و شد گرد بهنود یهاچشم



 ییهاحرف چه دونمیم کامالا . یبزن یحرف ستین الزم اصالا -

 .یدیشن

 :شدند ترکینزد هم به بهنود یابروها

 کهنیا یبرا یول... گهید زنمینم یحرف منم! یانصافیب یلیخ-

 یریتصو تماس هی باهاشون بهتره ،یکن راحت الشونویخ

 .بشه عوض نظرت دیشا... یریبگ

 اب و انداخت اشیگوش یصفحه به یگرید نگاه حرفیب گرشا

 :چرخاند بهنود سمت را سرش تعجب

 بوده؟ یچ یبرا کارخونه از تماس همه نیا-

 قلب. داد فشار دندان با را نشیریز لب و شد حبس بهنود نفس

 هانشد یتو فتادهین یاتفاق چیه و نگفته یزیچ چیه هنوز خودش

 شسر بر چه امروز اتفاقات دنیشن با گرشا نکهیا تصور بود،

 :گفت یبلندتر یصدا با گرشا بار نیا... آمد خواهد

 زنگ ای یگیم کارخونه؟ تو بوده خبر چه... بهنود توام با-

 ...بزنم

 حرفش انیم یفور و دیکش هم رو یعصب را شیهالب بهنود

 :دیپر

 ؟یبزن زنگ یک به-

 ...ینگهبان به-

 .کردن رونیب رو همه... ستین کارخونه تو یکس چیه-

 !کرده؟ رونیب یک-

 !سیپل-



 !؟یچ-

 رجاد بدنش، و دست به متصل یهادستگاه تمام به توجهیب گرشا

 ینفس. دیچیپ اشنهیس در یبد درد موقع همان و شد زیخمین

 و دش بلند یفور بهنود. بست درد فشار از را شیهاچشم و گرفت

 قلب ضربان گرنشان دستگاه از که یهشدار یصدا به توجهیب

 و برگرداند عقب به را او کرد یسع بود، شده بلند تخت یباال

 :باشد آرام که کند وادارش

 !که بگم یزیچ تونمینم یجورنیا-

 :زد لب مصرانه گرشا

 !شده یچ بگو-

 هشدار بوق داشت هم هنوز که انداخت دستگاه به ینگاه بهنود

 :دیغر گرشا. زدیم

 !منو ینکشت تا بزن حرف-

 :گفت عیسر و سربسته یلیخ بهنود

 االن شونیکی کارگرا، از دوتا نیب شده ییدعوا هی انگار-

 از یبخش هی. کجاست ستین معلوم هم یکی اون مارستانهیب

 ...که گرفته شیآت هم کارخونه

 :گفت یفور دید که را گرشا یزده رونیب حدقه از نگاه

 .نبوده ادیز خسارتش نبوده، یخاص اتفاق-

 که ییهادستگاه دنید با رمحمدیام و شد باز باشتاب اتاق در

 صورت و زدندیم داد را گرشا قلب نامنظم ضربان داشتند

 :زد تشر بهنود به رو او، رنگیب



 یداشت اصرار نیهم یبرا... نکن یباز اعصابش با نگفتم مگه-

 شش؟یپ یبمون

 داشت که گرشا سمت به کرد رو دهیترس یاچهره با بهنود

 هم را یآخر دیبا و بود گفته را زیچ همه زد،یم نفسنفس

 :نبود یبازشدن فعالا  گره نیا وگرنه گفت،یم

 رو کارخونه ریتصاو به کامل یدسترس سیپل... گرشا-

 ...یباش خودت دیبا یول خواستیم

 :داد هشدار یبلند یصدا با رمحمدیام

 !لطفاا  نده ادامه حالشو؟ ینیبینم مگه! بهنود کن بس-

 محض به و زد صدا را پرستار ،یبلند یصدا با هم بعد

 :گفت یعصبان حضورش

 .بمونن رونیب شونیا-

 یهانفس داد،یم فشار هم یرو درد از که ییهاچشم با گرشا

 قیتزر او به میمستق را یآرامبخش رمحمدیام. دیکشیم ینامنظم

 :کند آرامش کرد یسع و کرد

 گفتم بهش. بخورم رو رفاقتم و یمهربون چوب دیبا شهیهم-

 .بود نیهم قصدش اول از انگار اصالا  یول نهیبش ساکت

 :ادد جواب حلقش ته از خفه ییصدا اما ترآرام ییهانفس با گرشا

 .کردم اصرار من... نبود اون ریتقص-

 اگرش. یکن اثبات نیا از شتریب رو تیوونگید ستین الزم-

 !قلب نیا با ایب راه کم هی خدا یرضا محض

 :داد فشار هم یرو را شیهاچشم باز و زد یپوزخند گرشا



 !خدا-

 :کرد زمزمه حالیب و داد قورت را دهانش آب

 ...ازش اومد خوشم اتفاقاا ... نگو بهش یزیچ-

 :ددا ادامه نفسیب و دییسا هم به بودند شده خشک که را شیهالب

 هی بار هی... نکرد خرجم ترحم بازم دهیفهم طمویشرا نکهیا با-

 .داد انجام درست کار

 :دز تشر بغض با و داد فشار دندان با را نشیریز لب رمحمدیام

 .نزن حرف قهیدق دو شو، خفه-

 :کرد درخواست او هشدار به توجهیب گرشا

 .بگم بهش یزیچ هی برگرده بگو-

 :دیغر اخم با و زد یپلک رمحمدیام

 .نکرده الزم-

 .بده گوش حرفم به شده که بارم هی ریام-
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 نگاه رمحمدیام چرخاند، را سرش و کرد باز که را چشمش

 :زد لب گرشا. داد دستگاه به را ُپراخمش

 !کن صداش قهیدق هی-



 .نبود آنجا بهنود. رفت رونیب اتاق از تیعصبان با رمحمدیام

 ار در. رفت بخش یخروج سمت به و داد رونیب پرحرص ینفس

 و نشسته هایصندل از یکی یرو که بهنود دنید با و کرد باز

 دیکش قیعم نفس چند. ستادیا درجا گرفته، دست دو با را سرش

 یصدا دنیشن با بهنود. رفت کشیزدن بعد و شود تر آرام تا

 و سرخ یهاچشم دنید با بهنود و گرفت باال را سرش او یهاقدم

 که بهنود. باشد یالیخیب آدم کردیم فکر. خورد جا او سیخ

 لب اخم با رمحمدیام و شد بلند جا از یفور د،ید را او سکوت

 :زد

 سمه؟ براش استرس نگفتم بهت شیپ ساعت چند-

 پرصدا را اشینیب و کرد پاک را شیهاچشم دست کف با بهنود

 .دیکش باال

 .بشه یطورنیا کردمینم فکر. نداشتم یاچاره-

 :دندیپر باال رمحمدیام یابروها

 بشه؟ چطور یداشت توقع گهید-

 را نفسش رمحمدیام. دیدزد را نگاهش و کرد سکوت بهنود

 انگشت، ود با شیهاچشم دادن ماساژ از بعد و داد رونیب محکم

 :کرد فرو روپوشش بیج یتو را شیهادست

 یبر خوادیم باز. خودشه خودش، از خرترکله هرحال به-

 یهرکس جان... کنمیم خواهش فقط. انگار داره کارت شش،یپ

 .نکن شیعصب یدار دوست که

 :داد تکان سر و دیکش شیهاچشم به دست هم پشت و تند بهنود



 .هست حواسم-

 :زد واضح یدپوزخن رمحمدیام

 !دمید آره-

 ادستیا در یجلو. رفت بخش طرف به و کرد بهنود به را پشتش

 که بهنود. رفت سرش پشت خودش و شود داخل بهنود اول تا

 هم با را دو آن که نکرد سکیر گرید رمحمدیام شد، اتاق وارد

. داد هیتک وارید به نهیس به دست و ستادیا در کنار. بگذارد تنها

 حرف داشت و بود گرفته یریتصو تماس اشنوادهخا با گرشا

 :شد دهیشن طرف آن از منصور یصدا. زدیم

 شیپ حواسم و فکر همه. بابا باال امیب نذاشتن کردم یهرکار-

 .توئه

 .داشت یکوتاه عمر زد، گرشا که یلبخند

 .شهینم میزیچ. نینباش من نگران-

 :کرد زمزمه هیگر با هیحور

 نه؟ ای شهیم تیزیچ یبفهم که هبش یجور چه یخوایم-

 !خانومحاج یزیبر اشک واسم ستین یازین امزنده یوقت تا-

 :زد غر ینگران لحن با منصور

 مالقات اجازه هی شده هرطور فردا. پسر این یمنف لفظ قدرنیا-

 .دکترت از رمیگیم

 سر داشت متأسف که دیچرخ رمحمدیام سمت گرشا رمقیب نگاه

 :گفت ریتصو به رو دوباره و دیندخ. دادیم تکان



 .ندارم یمشکل من نیکن شیراض نیتونست اگه-

 یفور گرشا بدهد، سر دیجد یاناله خواست دوباره هیحور تا

 :گفت

 .فعالا . دنینم اجازه پرستارا. بزنم حرف ادیز تونمینم-

 قطع را تماس بماند، خط سمت آن از یجواب منتظر نکهیا بدون

 او دست از که رمحمدیام. انداخت دستش نارک را یگوش و کرد

 به ینگاه فقط بزند، یگرید حرف نکهیا بدون بود، آمده ستوه به

 اگرش. کند تمام زودتر را کارش بفهماند او به تا انداخت بهنود

 کینزد و گرفت پنجره از را نگاهش هم او و زد صدا را بهنود

 :دیپرس گرشا. شد تخت

 کو؟ من یلباسا-

 کوچک کمد به هم او و کرد نگاه رمحمدیام به خبریب بهنود،

 :گفت گرشا. کرد اشاره تخت کنار زیم

 .توشه دیکل دسته هی. بردار شلوارمو-

 را دهایکل یوقت و داد انجام را کارها یهمه حرفیب بهنود

 .دیکش رونیب هاآن نیب از را یکوچک دیکل گرشا داد، نشانش

 .ناستیدورب سرور دیکل نیا-

 :گفت و داد نشانش هم را یگرید دیکل

 خودم یقتو تا کن قفل اتاقو در یبرداشت لمارویف اتاقمه، دیکل نمیا-

 از دنبالش برو مارستانه،یب یگفت که هم یکارگر اون... ومدمین

 یهانهیهز یتو اشخانواده اگر نیبب. حتماا  ریبگ خبر حالش

 .کن خبرم دارن یمشکل مارستانیب



 :دز لب اخم با بهنود

 ...که باز... بابا یا-

 :رفت حرفش انیم تحکم با گرشا

. راشب افتاده ما یکارخونه یتو اتفاق نیا. بهنود گفتم که نیهم-

 .میبش الیخیب دینبا پس

 گرید کردیم حس که یحال در و داد هیتک عقب به را سرش

 ادامه یسخت به ندارد زبانش یحت و سر دادن تکان یبرا یتوان

 :داد

 سپرمیم رو یچهمه دارم. باش اتفاقا تکتک ریگیپ خودت-

 .لطفاا  نکن دمیناام دستت،

 :زد لب ناچار و دیکش یقیعم نفس بهنود

 .راحت التیخ... خب یلیخ-

 :گفت یقراریب با رمحمدیام

 یزاین امشب خونه، برو بهنود... گهید شد تموم کارت کنم فکر-

 .هست بهش حواسم فتمیش خودم. ستین همراه موندن به

 :گفت رمقیب هم او و انداخت گرشا به یمستأصل نگاه بهنود

 .نداره دهیفا موندنت نجایا... برو-

*** 
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 یتماس به تینها در که یهم سر پشت یهابوق یصدا به

 ار لبم پوست تیعصبان با و دادمیم گوش شدیم منجر پاسخیب

 کف که بودم رفته راه خانه در دست به تلفن قدرآن. دمیجویم

 ریز و گرفتم را اششماره گرید بار کی. کردیم گزگز میپاها

 :زدم غر یلب

 !آخه یفکریب چقدر-

 کردیم سفارش شیهابچه دوتا به داشت بار نیهزارم یبرا عمه

 کرده تکرار را شیهاحرف قدرآن. نکنند طنتیش ما نبود در که

 و دمیچرخ پا یرو .بودم شده خسته دنشانیشن از هم من که بود

 :گفتم یکالفگ همان با

... ندارن یکس به یکار بچه دوتا نیا. جدت سر کن ول عمه-

 !نه ای میهست یرفتن مینیبب بذار اصالا  بعدم

 ناچار به. ستادیا من راه سر و شد بلند هابچه کنار از عمه

 .کنم نگاهش و بردارم خانه در رفتن روقدم از دست شدم مجبور

... نیبش ریبگ ؟یخوریم حرص قدرنیا یدار چرا تو حاال-

 چه ای دهیکش طول کارش البد. گهید شهیم داشیپ باالخره

 ...دونمیم

 :زد لب و برداشت اشیگوش از چشم یخونسرد با خانکامران

 !معصوم کهیتراف-

 :کرد اشاره او به دست با عمه

 .آدیم که باالخره. نیهم... آها-



 ار علتش و بودم شده دچارش که یآشوب حال از یعصب و یکفر

 :گفتم بلند دانستمینم

 آخه. بده اطالع هی سرش ریخ... یهرچ ای دهیکش طول کارش-

 با که بودن بهونه دنبال هم یجورنیهم دختره یخانواده

 یحرص چه ینیبب ینبود که شما... کنن مخالفت شیخواستگار

 ...مادرش بود دهیشن نکهیا سر خوردیم

 دو نیب را کردمیم نییپا و باال هوا در هدفیب که را ستمد عمه

 .گرفت خودش دست

 خودم برسه اصالا  خب؟... باش آروم کم هی! ارید... ارید-

 خوبه؟... کشمیم گوششو

 یرو بودم رفته خودم با که یروح کلنجار همه آن از خسته

 قصد به را یگوش دوباره و شدم آوار تلفن زیم کنار یصندل

 خاطر به که ییگرما از. گرفتم باال اریشهر به دنز زنگ

 سیخ بود، افتاده جانم به رنگیمشک و بلند یمانتو آن دنیپوش

 هم را مانتو ییباال یدکمه و شل را امیروسر یگره. بودم عرق

 اب رفتیم آشپزخانه سمت به داشت که عمه. کردم باز حرص با

 :کرد یاخم من دست در یگوش دنید

 .بزنه زنگ بخواد خودش دیشا نکن، اشغال تلفنو اون قدرنیا-

 دست و بود یعصب لحنم. انداختم زیم یرو محکم را یگوش

 میپا و پر به مدام و کردینم مراعات هم عمه. نبود خودم

 او به مدام تمیعصبان یهاترکش خاطر نیهم به و دیچیپیم

 :کردیم برخورد



 شیگوش یول... باشه لمشغو دیبا اونم خط بزنه زنگ بخواد اگه-

 .شمیم یروان دارم! خدا یوا... دهینم جواب و خورهیم زنگ

 ذکر یصدا. گذاشتم صورتم یرو را میهادست و شدم خم

 مثل داشت احتماالا  هم او. کرد پر را گوشم عمه آرام یهاگفتن

 افکارمان آوردن زبان به جرأت هم کدامچیه و کردیم فکر من

 لمد ته ییجا و بود افتاده جانم به خوره مثل ینگران. مینداشت را

 ار خودم دادیب و داد یکم با تا برسد خانه به فقط کردمیم آرزو

 .برگردد فقط اما... کنم آرام

 آرام یصدا با را بود شده حاکم خانه در که یسکوت خان کامران

 :شکست خونسردش و

 جااون هنوز دیشا بزن زنگ ار؟ید یندار رو کارش محل تلفن-

 .باشه

 .کردم نگاهش یخستگ با و آوردم باال را امشده خشک گردن

 تا دنبو یازین بود، وقتمهین کارشون! عمو بود شنبه پنج امروز-

 .بمونه االن

 :کرد دشییتأ باشد کرده دایپ یدیام یکورسو که انگار هم عمه

 .نداره ضرر که یبزن زنگ هی حاال خب، گهیم راست-

 :کردم دشانیناام کامالا  مایبعد یجمله با

 .ندارم شدهخراب اون از یاشماره چیه... ندارم-

 .گذاشت خانکامران کنار را یچا استکان عمه

 م؟یکن کار یچ پس... بابا یا-



 دح نیا تا امیزندگ در وقتچیه. دانستمینم را جوابش که یسوال

 را شاشماره گرید بار کی یدیناام کمال در. بودم نشده درمانده

 :کردم التماسش یرلبیز و گرفتم

 .برم قربونت بده جواب... بده جواب-

 تلفن از موقع همان که یزنگ یصدا با اما ماند، پاسخیب تماسم

 هزار یرو قلبم ضربان. دمیپر جا در فنر مثل شد، بلند خانه

 :دیکش یراحت نفس خنده با عمه لحظه همان و رفت

 !ودشخ باالخره زد زنگ... گفتم یدید-

 :دادم جواب یعصب و برداشتم یفور را یگوش

 بله؟-

 :دیپرس یامقدمه چیه یب خط، طرف آن از یبم و خشک یصدا

 مهرآرا؟ منزل-

 درهم با و دادم قورت را دهانم آب. ختیر نییپا دلم ته یزیچ

 .شوم مسلط خودم بر کردم یسع میابروها دنیکش

 .دییبفرما... بله-

 د؟یدار مهرآرا اریشهر یآقا با ینسبت چه شما-

. دیکشیم چنگ اعصابم بر کمکم داشت مرد یدهینخراش یصدا

 :کرد زمزمه حواسیب

 امرتون؟... خواهرشم-

 من کند باز لب دوباره تا و کرد مکث یکم خط طرف آن یصدا

 :دمیپرس قراریب سر آخر. شدم زنده و مردم بار هزار



 د؟یدار اریشهر از یخبر شما امرتون؟... دییبفرما آقا-

 :زد لب و ستادیا شیپا یرو عمه

 !الزمانصاحب ای-

 «معصوم نشده یزیچ که هنوز» گفتن با کرد یسع خانکامران

. من به بود زده زل شده گشاد یهاچشم با خودش اما کند، آرامش

 شیصدا که بکشم ادیفر بود کرده سکوت که یمرد سر خواستم

 :نداد من به را اجازه نیا و دیچیپ یگوش در

 مارستان  یب یتو هم االن. خانوم شدن سانحه هی دچار برادرتون-

 .هستند... 
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 اما شد،یم تکرار سرم در پررنگ یتریت مثل مرد یجمله

 گرفت فاصله هم از میهالب تا کندم جان. دمیفهمینم را اشیمعن

 :آمد رونیب نشانیب از ییصدا و

 تصادف... تصادف؟... کجا؟... ؟یاسانحه چه... چه... سانحه؟-

 کرده؟

 :داد جواب روحشیب و خشک لحن همان با مرد

 انیجر در تا مارستانیب دیاریب فیتشر مقدوره براتون اگه-

 ...یامر امن با اگه. نیریبگ قرار اتیجزئ

 .کنمیم خواهش... آقا-



 :دیپرس بعد یالحظه و کرد سکوت باز مرد

 .دییبفرما-

 است؟ زنده اریشهر... برادرم. ..کنمیم خواهش-

 :داد جواب یمعطلیب مرد

 فحر شتریب نیاریب فیتشر... خانوم هستن یبستر شونیا-

 .میزنیم

 دهش قطع تماس بپرسم، گرید یسوال و بزنم یحرف خواستم تا

 با مهع. دمیکش باال را نگاهم و افتاد نییپا یگوش همراه دستم. بود

 و باز حرفیب دهانش و بود دهز زل من به دهیپر ییرو و رنگ

 فمطر به ینگران با و شد بلند شیجا از خانکامران. شدیم بسته

 :آمد

 گفت؟یم یچ ار؟ید بود یک-

 تمام چطور دمینفهم. دادم او به و گرفتم عمه از را رمقمیب نگاه

 و رفت باال خانکامران یابروها. کردم تکرار را مرد یهاحرف

 :گفت یفور

 .نهک رحم خدا-

 دنینال به شروع هیگر و بغض با و آمد جلو مهیسراس هم عمه

 :کرد

 ؟افتاده براش یاتفاق چه آخه. رو روز نیا نمینب بکشه منو خدا-

 مونسر تو یخاک چه مینیبب میبر کن روشن نویماش برو کامران

 .شده



. کردم نگاه نداشت قرار و آرام که عمه به حرفیب و شوکه

 و فکر قدرت من یول کند آرامش داشت یسع خانکامران

 وادار را عمه خانکامران. بودم داده دست از را امیریگمیتصم

 کرد یسع من، روز و حال به اشاره با و ندیبنش مبل یرو کرد

 :ستادیا من یروروبه و برگشت هم بعد. کند آرامش

 ...خبر چه نمیبب مارستانیب برم من خونه دیبمون شما-

. دبرو یاهیس میهاچشم یجلو شد باعث که ستادمیا پا یرو هوایب

 آوردم دست به را تعادلم یوقت و دادم فشار هم یرو را میهاپلک

 :گفتم یفور

 باشم دیبا خودم... آمیم منم... نه نه-

 کجا از را یخونسرد همه آن خان کامران دمیفهمیم کاش

 .رمیبگ قرض ازش یکم توانستمیم دیشا آوردیم

 .بهتره برم خودم. ستین راهروبه ونحالت شماها-

 .آمیم من. عمو کنمیم خواهش-

 .شد سرپا دوباره هم عمه

 !خهآ اومده پسر نیا سر به یچ مینیبب میبر... میبر... آمیم منم-

 .زد تشر عمه به رو اخم با بار نیا خانکامران

 تو هابچه معصوم؟ کجا گهید تو! که یزنیم خودتو حرف باز-

 دمیم خبر بهت. میریم ارید و من نیبش... موننیم هاتن خونه

 .خودم

 .برادرمن یامانتا نایا. کامران آرهینم طاقت دلم آخه-



 و کردم سفت را امیروسر یگره دو، آن کلکل به توجهیب من

 میها کفش دنیپوش مشغول. رفتم در سمت فمیک برداشتن از بعد

 خانه در ماندن یبرا را عمه توانست شوهرعمه باالخره که بودم

 یحواسیب با را هاپله. آمد دنبالم یفور هم خودش. کند یراض

 میاپ ریز بود مانده کم بار دو یکی که ییجا تا رفتم نییپا تمام

 اهر یشتریب سرعت با و گرفتم هانرده به را دستم. شود یخال

 میرو هب یبندمین لبخند خانکامران نشستم که نیماش یتو. رفتم

 :گفت آرامش با و زد

 .خوبه حالش مطمئنم... هاینترس اصالا -

 یرس فقط. بزنم حرف یکالم توانستمینم. بود شده قفل امحنجره

 مارستان،یب در یجلو بعد، ساعتمین. زد استارت او و دادم تکان

 ماا کردند،ینم یاری رفتن راه یبرا میپاها. میشد ادهیپ نیماش از

 میدیرس که اطالعات به. دمشانکشان خودم دنبال زور به

 من و شد قدم شیپ دنیپرس سوال یبرا من از جلوتر خانکامران

 تنها طیشرا آن در که شدم خوشحال قلب ته از لحظه کی در

 :گفت یجیگ حالت با و برگشت. ستمین

 .نیبمون منتظر جانیهم گهیم-

 :انداختم اطرافم و دور به ینگاه سردرگم

 رچقد مگه اتاق شماره و بخش هی گفتن   ه؟آخ میبمون یچ منتظر-

 سخته؟

 آشنا، ییصدا که بروم اطالعات سمت به خودم تا برداشتم قدم

 جانم به رعشه تلفن پشت شیپ ساعت مین که ییصدا همان

 :دیرس گوش به سرم گشت از بود انداخته



 !مهرآرا خانم-

 که یمرد دنید با و کردم دنیچرخ به وادار زور به را میپاها

 یهادمق با. ختیر قلبم داشت تن به را یانتظام یروین سبز لباس

 زل اشیخی و سرد یهاچشم به و برگشتم را رفته راه لرزان

 .زدم

 خوامیم االن؟ کجاست برادرم... برادرم... دییبفرما... خودمم-

 .نمشیبب

 شده ناتوان قدرآن که نبود خودم دست. دیلرزیم ارادهیب میصدا

 دنابو را من اریشهر یپا به کوچک خار کی رفتن تصور. بودم

 و ودمب ستادهیا بزرگ یمارستانیب انتظار سالن در حاال و کردیم

 نگاهش مرد. زدمیم لهله برادرم یسالمت از یخبر دنیشن یبرا

 :خانکامران سمت به کرد رو و برداشت من از را

 د؟یهست شونیا با هم شما-

. رفت او سمت به یقدم مرد و تگف یآرام ی«بله» خانکامران

 :گفت محکم و ستادیا او یجلو مرد. بزنم داد خواستیم دلم

 طیراش انگار خانوم نیا. بهتره کنم صحبت شما با کنم فکر پس-

 .ندارن یمساعد یروح

 .انداخت من به دلسوزانه و نگران ینگاه خانکامران

 یاقاتف چه دیبگ شهیم... داره حق... سرکار خب برادرشه-

 افتاده؟
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 خانکامران و شود دور من از تا داشتیبرم قدم آرامآرام مرد

 و ستمیبا میجا سر نتوانستم اما. بود افتاده راه دنبالش به هم

 و رساندم هاآن به را خودم نامتعادل ییهاقدم با. بمانم منتظر

 :دمیشن را مرد یهاحرف

 نیا مورد در قیحقت مسئول فعالا . هستم یُمحرم سروان من-

 .منم اتفاق

 شده؟ یچ دیبگ شهیم اتفاق؟ کدوم-

 شونیا و اومده وجود به یریدرگ هی مهرآرا یآقا کار محل تو-

 عیرس میتونستیم که ییجا تا ما. شدن بیآس دچار سر یهیناح از

 هژیو یهامراقبت بخش تو ایگو هم االن. میداد انتقال رو شونیا

 از رو تماستون شماره. میندار یبرخ تشیوضع از گهید و است

 .میکرد دایپ شونیا یپرسنل یپرونده

 :کردم تکرار را مرد حرف اریاختیب

 ژه؟یو یهامراقبت بخش-

. دیچرخ من طرف به پا یرو و ستادیا که دیشن را میصدا انگار

 اشیشانیپ یرو محو یاخم بودم شده روانه دنبالشان که دنمید با

 و رفتم جلو اشیناراض یافهیق به هتوجیب. کرد خوش جا

 :دمیپرس صبرانهیب

 حالش نمیبب که کنم صحبت دیبا یک با... نمشیبب خوامیم-

 من دیبزن حرف خودم با... جناب کنمیم خواهش طوره؟چه

 .ترمراحت



 :زد میصدا یهشدار خانکامران

 .باش آروم! ارید-

 از کنمیم دق دارم دیکن یکار هی توروخدا. عمو تونمینم-

 گهید... خوبه حالش بگه بهم دیکن دایپ رو یکی فقط... یخبریب

 .کنمیم خواهش... شمیم ساکت

 را نفسش هم او و انداخت یمحرم به یمستأصل نگاه خانکامران

 :گفت خونسرد و داد باال را شیهاشانه. فرستاد رونیب محکم

 ای رستاراپ خود از و باال دیبر دیتونیم. دونمینم یزیچ من-

 .دیکن سوال دکترا

 هاآن از که طورهمان. شد قیتزر میپاها به یاتازه جان انگار

 تشکر مرد از شوهرعمه یهاگفتن ارید به توجهیب شدم،یم دور

 طبقات یراهنما به ینگاه. ستادمیا آسانسورها یجلو و کردم

 سوم یطبقه در که ژهیو یهامراقبت بخش دنید با و انداختم

 .دادم فشار را آسانسور یدکمه داشت، رقرا

*** 

 ادهستیا کالم کی و رفتینم فرو پرستار مغز در گفتمیم هرچه

 اریشهر از یخبر یحت نه و بدهد راه داخل به را من نه تا بود

 هم او و بودم نگران و کالفه من. شود راحت المیخ که بدهد

 .میدیفهمینم را یگرید حرف کدام چیه. حوصلهیب و خسته

 خودت ضیمر کن فکر شما خانوم؟ شهینم که یچ یعنی-

 ؟یباش خبریب ازش یتونیم اونجاست؟



 .نوشتیم یزیچ و بود نییپا سرش هنوز یجواب دادن بدون زن

 وانشخیپ به را دستم کف حرص با و شدم یکفر اشیتوجهیب از

 :دمیکوب اشیپرستار ستگاهیا

 !د؟یشنویم! زنمایم حرف شما با دارم-

 :گرفت باال اخم و ظیغ با را سرش

 نگم یزیچ خوامیم یهرچ... خانوم یکرد شلوغش یلیخ-

 نظرتون به. نیبنداز ساعتتون به نگاه هی. نیذارینم خودتون

 شما خاطر به ضویمر همه اون شیآسا شب از ساعت نیا درسته

 باال؟ نیایب شما داده اجازه یک اصالا  بزنم؟ هم به

 :دیلرز میصدا و شد پر میهاچشم در اشک یدرماندگ شدت از

 تا من. رفتارتون نیا هیانصافیب خدا به... دیبد خبر هی حداقل-

 .شمیم زنده و رمیمیم بار هزار یخبریب نیا تو صبح

 میهاپلک کنار از اشک قطره دو افتاد، صورتم به که زن نگاه

 یثمک از بعد و داد رونیب یاکالفه نفس. رفت نییپا و خورد ُسر

 :دیپرس کوتاه

 ه؟یچ اسمش-

 یرو میهااشک کردن پاک یبرا را دستم و گرفتم یاتازه جان

 نگاه از بعد او و کردم زمزمه را اریشهر نام. دمیکش صورتم

 فیتکل رفع سر از و حوصلهیب طورهمان ستمش،یس در کردن

 :زد غر

 .زمیعز کماست تو-

 :زدم لب ورنابا و شد گشاد یادیز حد تا میهاچشم



 کما؟... ؟یچ-

 :کرد زمزمه ترآرام که دید صورتم در چه دانمینم و کرد نگاهم

 تا دیبا. بدم بهت تونمینم یشتریب اطالعات... کماست تو فعالا -

 اون دیاش... کنه تشیزیو ادیب دوباره دکترش تا یکن صبر صبح

 .بدن بهت هم کوتاه مالقات هی یاجازه موقع

 را شیهاحرف. بودم دوخته چشم دهانش به شوکه یحالت با

 فقط و فقط حواسم. آوردمینم در سر مضمونشان از اما دمیشنیم

 زن نیا که ییکما آن و اشبسته یهاچشم شیپ بود، اریشهر شیپ

 امشب مگر م؟یکردیم کار چه نجایا ما. شده رشیدرگ گفتیم

 هشیهم یزندگ چرا م؟یبرو یخواستگار به شیبرا نبود قرار

 را انتظارش که دادیم نشانمان یوقت را خودش یرو نیبدتر

 م؟ینداشت

 خوانششیپ یجلو که انداخت من به یکنجکاو نگاه پرستار

 جسم. گرفت را دستم و آمد رونیب پشت آن از. بودم شده خشک

 :گفت یادوستانه لحن با و دیکش آسانسور سمت به را روحمیب

 .شاهللان شهیم خوب حالش. زمیعز باشه خدا به دتیام-

 :دیپرس دید را من یسردرگم یوقت و رفت کنار آسانسور درب

 ام؟یب نییپا تا باهات یخوایم-

 رتشک هیشب یزیچ کردن زمزمه با و انداختم باال یسر حواسیب

 مکان و زمان دم،یرس همکف یطبقه به یوقت. شدم نیکاب وارد

 با. رفتمیم جلو و داشتمیبرم قدم هدفیب. بودم کرده گم را

 طرفش به را سرم خواندیم نام به را من که خانکامران یصدا

 :دیپرس ینگران با. کردم نگاهش جیگ و چرخاندم



 بود؟ چطور ش؟یدید-
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 احساس. شوم آوار شیرو و کنم دایپ جا کی خواستیم دلم

 پخش لحظه هر و ندارند را وزنم دنیکش تحمل میپاها کردمیم

 یفور که دیفهم را دردم شوهرعمه انگار. شد واهمخ نیزم

 :برد هایصندل از یکی سمت را من و گرفت را میبازو

 .نمونده روت به رنگ دختر نیبش... نیبش ریبگ-

 یبارمصرفکی وانیل با بعد یالحظه و شد بیغ چشمم یجلو از

 و داد دستم به را وانیل. زد زانو میرو شیپ بود آب از پر که

 :دکر اصرار

 .بخور-

 به نکهیا یجا به چندقطره همان انگار. دمینوش را آب از یکم

. ختیر رونیب میهاچشم از و رفت باال شود، ریسراز اممعده

 :دیپرس یقراریب با خانکامران یوقت و شد تار دمید

 بود؟ چطور اریشهر ار؟ید شده یچ-

 :زدم لب کردیم له را امحنجره داشت که یبغض انیم

 .ماستکُ  تو-

 :بست را شیهاچشم و گذاشت سرش یرو را دستش

 .کن رحم خودت ایخدا! زمان امام ای-



 .کنم پاک را میهااشک تا دمیکش میهاچشم یرو را دستم پشت

 ش؟یدید-

 .انداختم باال را سرم

 .بده اجازه دکترش اگه... فردا گفتن. نذاشتن-

 و ستادیا پا یرو. کند چه دیبا دانستینم من از تردرمانده هم او

 :گفت

 .میگردیبرم فردا. خونه میبر پاشو پس-

 .کردم رها امیکنار یصندل یرو را پر باا یتقر وانیل

 .دیبر شما. عمو آمینم-

 .نشست زانو یرو میپا شیپ باز و کرد ینچ

. دهینم رام معصوم که برگردم تنها االن من آم؟ینم یچ یعنی-

 .ارمتیم خودم زود صبح کن استراحت کم هی میبر پاشو

 :گفت یفور خانکامران و انداختم امیمچ ساعت به ینگاه

 اطالع بهشون و دختره یخونه زده زنگ گفت معصوم یراست-

 .مینرفت چرا داده

 :کردم نگاهش شده گشاد ییهاچشم و دهیترس ینگاه با

 گفته؟-

 شب تمام خدا بندگان اون که یخواستینم... گهید آره-

 دیبا. کنن مونحواله ینادرست حرف بعدم و بمونن ونمنتظرم

 !دنیفهمیم



 یالحظه یحت توانستمینم. شد ریسراز میهااشک گرید بارکی

 اهدخو یانقالب چه خبر نیا دنیشن با محدثه قلب در کنم تصور

 :گفت و شد بلند دوباره خانکامران یوقت. شد

 .شد شبنصفه!... یعل ای... دختر پاشو-

 :دمیغر و دادم فشار نیزم به را میپاها

 تنها نجایا رو داداشم. دینکن اصرار توروخدا! عمو آمینم-

 .بخوابم تخت خونه امیب که ذارمینم

 یکم لحنم. کردم نگاه ماتش یچهره به و گرفتم باال را سرم

 :شد ترنرم

 دیرب شما... اصالا  ستین خوب حالم. ستین خودم دست د،یببخش-

 زود صبح و مونمیم من. نباشن تنها هابچه و عمه که خونه

 .گهیم یچ دکترش نمیبب رمیم

 :زد کمرش به کت ریز از را شیهادست و کرد یاخم

 معصومه آخه؟ یکنیم لج چرا نجا؟یا یبمون یخوایم کجا-

 .که کشهیم منو گذاشتم تنهات بفهمه

 .دادم تکان یسر و دمیکش باال را امینیب

 برم دمیشا صبح، تا نمیشیم جانیهم منم. نهکیم درک عمه-

 .کنمیم خواهش... گهید دیبر... نمازخونه

 هوا در را شیهادست و کرد فوت رونیب به محکم را نفسش

 :داد تکان

 ؟یمطمئن آخه؟ بگم یچ-

 .کردم نییپا و باال یسر حرف یب



 ؟یندار الزم یزیچ-

 داد تیرضا الخرهبا او و انداختم باال سکوت در را سرم هم باز

 یکل با عمه و خورد زنگ امیگوش بعد ساعتمین که بماند. برود

 را او توانستم اما ماندم، تنها چرا که کرد میدعوا یزار و هیگر

 توکوتک. زدم زل مارستانیب یخال باا یتقر سالن به. کنم قانع هم

 بود نشده وقتچیه. زنندیم قدم آن وسط که دید شدیم را یافراد

 طرهق باز و بستم را میهاپلک. نمینب را ارمیشهر یطوالن قدرنیا

 بار کی فقط خواستم خدا از. افتاد نییپا چشمم یگوشه از یاشک

. فتدیب رنگشخوش و روشن یهاچشم به چشمم دهد اجازه گرید

 !ماندمینم زنده اریشهر بدون من

*** 

 (اول بخش انیپا)
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 دوم فصل

 یصحنه تا بود منتظر و بود دوخته توریانم به را زشیت نگاه

 صیتشخ را یفرار کارگر یچهره بتواند و برسد سر نظر مورد

 خاطر به خورد،یم زنگ مدام که را اشیگوش. بدهد

 برهیو یرو بود شده مجبور ،یبررس مأمور یهاغرهچشم

 گرشا گذاشتیم پاسخیب را شیهاتماس هرچقدر. بگذارد

 دو از یکوتاه یخواهمعذرت با آخر، دست. نبود بشوالیخیب

 :چسباند گوشش به را یگوش و رفت رونیب اتاق، یتو مأمور



 قدرنیا چرا گه،ید شهینم یعنی دمینم جواب یوقت بابا یا-

 ؟یزنیم زنگ

 :بدهد فاصله گوشش از را یگوش شد باعث گرشا ادیفر یصدا

 !که یریمینم یبد خبر هی ؟یدینم جواب یکنیم خودیب-

 :کند آرام هم را او بتواند دیشا آورد نییپا را شیصدا

 ت؟سر تو یانداخت صداتو چرا ؟یستین مارستانیب تو مگه تو-

 یغلط هر هیخصوص اتاق. ستین مهم هستم که یجهنم هر-

 بوده؟ یک یدیفهم باالخره؟ شد یچ. کنمیم باشم داشته دوست

 بشه مشخص .رینگ تماس یه گمیم نیهم یبرا... هنوز نه-

 .دمیم خبر بهت خودم

 ساعته؟ دو نیکنیم نیدار کار یچ پس-

 بهت خودم من... یش آروم بکش قیعم نفس چندتا هی گرشا-

 ؟یاوک. زنمیم زنگ

 ارب نیا و برگشت اتاق به دوباره. شد قطع یحرف چیه یب تماس

 بودند، زده زل توریمان به اخم با که مأمور دو هر دنید با

 را خودش و ستادهیا پا سر که یمأمور. رفت االب شیابروها

 یخونسرد با و گرفت باال را سرش بود، کرده یمعرف یمحرم

 :گفت

 ن؟یآریم فیتشر-

 حوم دود نیب دیدیم که یریتصو. ستادیا دو آن کنار و رفت جلو

 .بود شده

 .ستین معلوم یزیچ که نجایا-



 یالحظه و فتر عقب دودها. بردند عقب یاقهیدق چند را ریتصو

 دیدیم که یزیچ. درآمد شینما به ریتصو در یسوزآتش از قبل

 بود یکاف. برود باال یتصاعد شکل به قلبش ضربان شد باعث

 او یمحرم یصدا. نگذارد اشزنده تا ندیبب گرشا را ریتصاو نیا

 :آورد خود به را

 نش؟یشناسیم-

 :داد قورت را دهانش آب و کرد یاسرفه تک

 با یلیخ شدم، مشغول نجایا که ماهه سه دو باا یتقر من ...ا م-

 انیبلورچ یآقا دیبد اجازه دیبا کنم فکر. ستمین آشنا کارگرا

 .برسن خدمتتون ییشناسا یبرا خودشون

 یفرار یهاچشم به دقت با و کرد یترسناک و ظیغل اخم مرد

 :زد زل بهنود

 خودمون ناال نیهم باشه الزم... انیبلورچ یآقا میندار وقت-

 حاال نیهم. بشه حل موضوع نیا تا انیبلورچ یآقا شیپ میریم

 .شده رید یلیخ هم

 حبس اشنهیس در که ینفس و داد فاصله هم از را شیهالب بهنود

 جمالت با یمحرم. فرستاد رونیب نامحسوس را بود شده

 :زد را خالص ریت اشیبعد

 اطرخ به هم یکی نیا و ادیب دهیدبیآس کارگر اون سر ییبال اگه-

 و شما اتفاق نیا آخر و اول مقصر بره، در دستمون از شما تعلل

 انمأمور به کردن کمک از بزنگاه سر که دیهست انیبلورچ جناب

 .دیگذاشت کم قانون



 لیدل. داد فشار هم به را شیهاانگشت و شدند مشت شیهادست

 هم خودش را ردیبگ درست میتصم کی توانستینم نکهیا

 :داد ادامه یمحرم. دانستینم

 هستن؟ یبستر مارستانیب کدوم تو انیبلورچ یآقا-

 بجوا یاخفه لحن با و فرستاد نییپا زور به را دهانش آب بهنود

 :داد

 حالشون دوباره ممکنه... جناب ندارن یخوب طیشرا شونیا-

 ...میوخ

 :گرفت یشتریب تحکم یمحرم لحن

 !دینشد بنده ضیعرا متوجه انگار شما-

 یشماره یوقت و دیلرز گرید بار کی بهنود دست در یگوش

 فشار هم یرو را شیهاپلک د،ید صفحه یرو دوباره را گرشا

 :داد جواب زور به و کرد برقرار را تماس. داد

 بله؟-

 باالخره؟ شد یچ-

 آخه؟ یزنیم زنگ همه نیا چرا... گمیم برات آمیم-

 :دیپرس یواضح یصدا با و دیکش هم در ییابرو یمحرم

 درسته؟... خطن پشت انیبلورچ یآقا-

 :دیپرس باز گرشا و کرد نگاهش حرفیب بهنود

 شم بلند االن نیهم خودم نکن یکار هی بهنود؟ یشد الل چرا-

 .امایب



 یبرا را دستش و گرفت را جوابش بهنود سکوت از یمحرم

 :برد باال یگوش گرفتن

 کنم؟ صحبت خودشون با دیدیم اجازه-

 اما د،کن یچیسرپ او دستور از داشت یادیز لیتما نکهیا با بهنود

 تصور هم حاال نیهم. دیدینم خودش انتظار در را یخوب عواقب

 به مکث با را یگوش. کردیم اشوانهید داشت گرشا واکنش

. کرد سالم بمش و محکم یصدا با او و گرفت یمحرم سمت

 :داد جواب بود خورده جا نکهیا با گرشا

 .دییبفرما سالم،-

 جناب. پرونده نیا به یدگیرس مسئول هستم، یمحرم سروان-

. کنم مالقات رو خودتون ترعیسر هرچه که الزمه انیبلورچ

 .شهیم ترسخت هم ما کار گذرهیم زمان هرچه

 طور؟چه چرا؟-

 تونکیشر. دیکن ییشناسا رو ضارب کارگر ریتصو دیبا شما-

 .ندارن ییآشنا رخانهکا داخل افراد با یلیخ انگار

 :زد لب سرش پشت و گفت را مارستانیب نام یمعطل بدون گرشا

 اونجا؟ امیب خودم الزمه-

 :زد یخشک لبخند یمحرم

 .فعالا . میرسیم خدمتتون ما ست،ین یازین ریخ-
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 شکل به که داد بهنود دست به را یگوش و کرد قطع را تماس

 :گفت شاریدست به. بود مانده ساکت یبیعج

 .نکن معطل. میبر بردار رو لمایف-

 جمع از بعد و کرد یکپ ستمشیس یرو را هالمیف دوم مأمور

 برداشت هاآن سر پشت یقدم بهنود. شد بلند جا از تابلپ کردن

 :زد را خود زور نیآخر و

 د؟یکن صبر یروز چند که ستین امکانش اصالا -

 :کرد شنگاه موشکافانه و دیچرخ پا یرو سبزپوش مرد

 یزیچ شما اگه اما... ستین امکانش ریخ براتون، دادم حیتوض-

 موجب اناا یاح و مینش هم شونیا مزاحم ما که دییبفرما دیدونیم

 .مینباش حالشون شدن ترمیوخ

 ادد ماساژ را اشیشانیپ یکم یوسط و سبابه انگشت دو با بهنود

 .انداخت باال یدرماندگ با را شیهاشانه و

 .دونمینم یزیچ نم ر،ینخ-

 اتاق از همکارش سر پشت و زد ینامحسوس پوزخند یمحرم

 و انداخت گرشا یصندل یرو را خودش بهنود. رفت رونیب

 یتو مدام گرشا یهشدارها. گرفت شیهادست نیب را سرش

 وادار را مهرداد ترعیسر هرچه خواستیم او از که بود گوشش

 هر هم مهرداد و دهد لیتحو را اشنهیشیسوءپ عدم یگواه کند

. کردیم سرش به دست جور کی دیدیم را بهنود که بار



 .گرفت را پدرش یشماره و آورد رونیب بشیج از را اشیگوش

 :گفت یاخسته لحن با شیصدا دنیشن محض به

 ؟یدار کارخونه میآورد پسرشو که قتیرف نیا یشماره بابا-

 :دیپرس یمکث با ناصر

 ؟یخوایم یچ یبرا... دارم آره-

 زیم یرو از را یخودکار و برگه که طورهمان و نشست صاف

 :کرد زمزمه داشتیبرم

 .کنمیم فیتعر برات خونه آمیم بده، رو شماره-

 :دیپرس یفور ناصر

 ؟یآینم خونه چرا حاال؟ تا روزید از ییکجا تو اصالا -

 :زد لب حوصله یب و کرد یُنچ

 .فعالا  بده رو شماره... گهید آمیم گفتم-

 سوال خواست تا و خواند را شماره کوتاه یمکث از بعد ناصر

 :گفت یفور بهنود بپرسد یگرید

 .فعالا  ممنون،-

*** 

. رفت اتاقش یپنجره طرف به و انداخت تخت یرو را یگوش

 و خورد در به یاتقه. بود شده خسته ثابت یجا کی در ماندن از

 .شد ظاهر بچهارچو انیم رمحمدیام قامت باالخره

 تو از ریغ به کن باور! یزد زنگ که بس سوخت میگوش-

 !مارستانیب نیا تو هستن هم یاگهید یمارایب



 .ادد هیتک پنجره یلبه به پشت از را شیهاآرنج و دیچرخ پا یرو

 .یبرس تگهید یضایمر به راحت که برم کن مرخص منو-

 .آمد جلو به یقدم و دیکش گردنش به یدست رمحمدیام

 فکر. یبمون دیبا گهید شب هی گمیم دارم که دکترتم من اگه-

 پس بخش بفرستمت یکرد مجبورم دیتهد و زور با چون نکن

 !راهه به رو حالت

 ینگاه خودش یسرتاپا به و کرد باز هم از را شیهادست گرشا

 .انداخت

 ست؟ین معلوم! گهید خوبه حالم-

 :ردیبگ قرار شیروروبه درست تا رفت جلو قدرآن رمحمدیام

 ...دیشا ظاهرت-

 اب و چسباند او ینهیس یقفسه چپ سمت به را اشاشاره انگشت

 :داد ادامه تیجد

 مهنامنظ هنوزم قلبت ضربان. ستین راهروبه یچیه تو نیا یول-

 .کنهیم عمل هشدار چراغ هی مثل خودش نیا و

 را ستانشماریب یبدقواره و رنگیآب راهنیپ ییباال یدکمه گرشا

 .چسباند شیپهلوها به را دستش دو هر و کرد باز

 از رونیب چه و تو نیا چه من حال... یدونیم خوب هم خودت-

 یزندان احساس رون،یب اون حداقل یول. کنهینم یفرق جانیا

 مامان بشه شروع مالقات ساعت که گهید ساعت دو. ندارم بودن

 و ناله یحوصله منم جا،نیا انیب پاشن خوانیم هیبق و خواهرام و



.. .خودم یپا فتهیب یاتفاق هر کن، مرخصم... ندارم غرغراشونو

 !کنم امضاش بده د؟یندار نامهتیرضا مگه اصالا 

 تیواقع در. نزد یحرف و کرد نگاهش یدرماندگ با رمحمدیام

 ود،نش دایپ مشکلش یقطع درمان که یزمان تا و بود گرشا با حق

 به یریتوف باشد یبستر هم را سال روز پنج و شصت و صدیس

 دلش بود دهید او از قبل روز که یطیشرا با اما. ندارد حالش

 الشیخ باشد خودش نظر تحت اگر کردیم حس. شدینم یراض

 :دیکش رونیب فکر از را او گرشا یصدا. است ترجمع

. رمیم ذارمیم من ینکن چه یکن مرخص چه تو دکتر، نیبب-

 ارتمیب فرار تیمسئول برم یجورنیهم گها که نهیا فرقش فقط

 .گردنت افتهیم هم

 یپا یپرونده به تا برگشت و رفت او به یاغرهچشم رمحمدیام

 زمان از اشیاتیح عالئم بود داده دستور. ندازدیب ینگاه تخت

 جز که دیدیم حاال و شود چک ساعتمین هر بخش، به انتقال

 پشت از گرشا. ندارد یگرید مشکل چیه نامنظم ضربان همان

 یمعدنآب یبطر کی اتاق کوچک خچالی از و شد رد سرش

 ود،ش او یخواسته میتسل خواستینم نکهیا با رمحمدیام. برداشت

 تشیرضا از پر یچهره به ینگاه نکهیا بدون و کرد ینینشعقب

 :گفت همزمان و افتاد راه یخروج در سمت به ندازدیب

 بود نرمال اگه کنن، چک ئمتوعال گهید دور هی بگم نیبش-

 .کنمیم امضا صویترخ دستور

 حالت به را انگشتش و دیچرخ دورمین پا یرو درگاه یجلو

 :داد تکان یهشدار



 !خودت تیرضا با فقط-

 از یمین لبش، یگوشه محو لبخند با گرشا و رفت رونیب اتاق از

 ترف تخت طرف به. دیکش سر نفس کی را آب یبطر اتیمحتو

 هب و بهنود یشماره گرفتم از بعد. دیقاپ آن یرو از را یشگو و

 :گفت شیصدا دنیشن محض

 ؟ییکجا-
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 طور؟چه... داشتم کار ییجا هی-

 .خونه برگردم خوامیم ار،یب. دستته نمیماش-

 :زد لب مبهوت بهنود

 ؟یشد مرخص مگه-

 .زود ایب پاشو... بابا آره-

 :گفت یکوتاه مکث از بعد بهنود

 .اومدم خب، یلیخ-

 دو سرش پشت و خورد در به یاضربه کرد، قطع که را تماس

 :شدند ظاهر در یجلو یانتظام یروین لباس با نفر

 ان؟یبلورچ جناب-

 :داد تکان یسر و کرد رها تخت کنار زیم یرو را یگوش



 .دییبفرما هستم خودم-

 «یمحرم سروان» را خودش بود، شده وارد جلوتر که یمرد

 .کنندیم چه آنجا دونفر آن شد متوجه تازه گرشا و کرد یرفمع

 :کرد اشاره اتاق داخل به دست با و انداخت باال ییابرو

 .دییبفرما بله،-

 کوتاه یسالم از بعد و شد وارد یمحرم یاشاره با دوم مأمور

 کیکل ییچندتا. گذاشت تخت کنار یفلز زیم یرو را تابشلپ

 بدون یمحرم. چرخاند گرید نفر دو سمت به را ریتصو و کرد

 یصفحه به مشیسیب میس با یااضافه حرف و ینیچمقدمه چیه

 :گفت خشک و زد یاضربه توریمان

 لفنت پشت یول ست،ین کار نیا یبرا یمناسب مکان و جا دونمیم-

 .داره تیاهم چقدر موضوع نیا که دادم حیتوض براتون هم

 :داد ادامه مرد و داد تکان یسر گرشا

 دینیبیم ریتصو یتو که یفرد مشخصات و اسم هیکاف فقط شما-

 .دیبد لیتحو ما به رو

 ریتصو به ظیغل یاخم با. نشست تخت یلبه و رفت جلو گرشا

 نیا. بودند کرده یخال را سالن باا یتقر کارگرها. دوخت چشم

 دیتول بخش و سالن یانتها شناخت؛یم خوب را کارگاه از قسمت

. برگشت سالن به دوباره کارگرها از یکی. یدراتصا محصوالت

 انگار و بود برگشته که بود اریشهر. شناخت را او اول نگاه در

 شیابروها یگره. گشتیم یزیچ دنبال دستگاه اطراف داشت

 را مغزش باشد، اریشهر یخاط کارگر نکهیا فکر. شد کورتر

 یزیچ سرش پشت ستادهیا مأمور یوقت اما کرد؛یم سوراخ



 ریتصو در یگرید کارگر. شد ترآسوده الشیخ یکم دینپرس

 چند. کرد خودش متوجه را اریشهر یبد حرکت با و شد ظاهر

 گرشا لحظه همان و شدند مشغول کردنبحث به هم با یاقهیدق

 دمر. داشتند هم را صدا پخش تیقابل هانیدورب کاش کرد فکر

 :گذاشت دوم کارگر ریتصو یرو را میسیب نوک

 نش؟یشناسیم-

 .که ستین معلوم یزیچ... رهیتصو به پشتش-

 قصد انگار ظاهر در و کردیم ینینشعقب اریشهر هرچقدر

 جومه سمتش به شتریب یکی آن کند، آرام را مقابلش طرف داشت

 و زد به کار و دیچسب را اشقهی تینها در که یطور برد،یم

 دست از را خودش کردیم تالش اریشهر هرچقدر. دیکش خورد

 چشم حد در کوتاه، یلحظه کی در. شدینم موفق کند خالص او

 یلحظه. شد داده ُهل عقب به محکم اریشهر زدن، هم بر

 نفس ،پشتش نیسنگ و سفت دستگاه یلبه با سرش محکم برخورد

 هشد گرد تعجب شدت از شیهاچشم. امدیدرن گرید و رفت گرشا

 بود؟ افتاده یاتفاق چه بود؟ خبر چه شده خراب آن یتو. بود

 نیچن بود داده جرأت خودش به کارگرها از یکی کدام اصالا 

 نگاهش. آمدیدرنم نفسش. بزند رقم را یوحشتناک یصحنه

 باالتر مدام داشت قلبش ضربان و ریتصو به بود دهیچسب

 سر یباال یکم شد دستپاچه بود معلوم که یکارگر. رفتیم

 هب نگرفت، یاجهینت یوقت اام زد، صدا را او و نشست اریشهر

 قابل مواد از یکی و آورد رونیب بشیج از که یفندک کمک

 نگاه اطرافش به و دیچرخ که نیهم. کرد پا به یآتش اشتعال،

 آورده بار به که یافاجعه شاهد یکس شود مطمئن تا انداخت



 یرو صالیاست با را دستش و بست را شیهاپلک گرشا نبوده،

 :دیپرس گرید بار کی یمحرم. دیکش سرش

 درسته؟... نشیشناخت-

. جنباند یسر رمقیب و داد رونیب نهیس از زور به را نفسش

 را تخت کرده، دایپ یسرنخ باالخره نکهیا از خوشحال یمحرم

 :ستادیا گرشا یروروبه و زد دور

 .میکن اقدام نشده رید تا دیکن لطف رو مشخصاتش پس-

 به و داد فشار تخت یرو شیاپ کنار ییجا به را دست کف گرشا

 به رو و زد خودش دور یچرخ یجیگ با. شد بلند پا یرو زور

 :گفت یمحرم

 .کارخونه میبرگرد دیبا. شهپرونده یتو مشخصاتش-

 را اشیگوش که طورهمان گرشا و گفت یی«بابا یا» یمحرم

 :کرد زمزمه داشتیبرم زیم یرو از

 .آمیم هتونهمرا خودم دیبد فرصت من به لحظه چند-

 مارستانیب کینزد شد مطمئن یوقت و گرفت تماس بهنود با

 که را دلخورش یصدا. گرفت رمحمدیام با هم یتماس است،

 :گفت یمعطل بدون دیشن

 .برم دیبا ر؟یام اتنامهتیرضا نیا شد یچ-

*** 
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 اسمش دنبال که یکس. نبود هاپرونده کردن رو و ریز به یازین

 به مدارکش و بود کارخانه یهایاستخدام نیآخر جزو گشت،یم

 بود، شده نوشته شیرو او اسم که را یکاور. شدیم دایپ یراحت

 موقع همان یمحرم. آورد رونیب را مدارک یهمه و کرد دایپ

 :گفت یفور و آمد جلو

 .دیبذار ما اریاخت در رو کاملش یکپ یسر هی لطفاا -

 دستش بارکی هیثان دچن هر. رفت یکپ دستگاه سمت حرفیب

 فرمان مدام مغزش انگار. رفتیم اشنهیس یقفسه سمت ارادهیب

 شود،یم ول و چدیپیم اشنهیس انیم که یدرد یبرا داد،یم

 خواسته قانون مأمور که چهآن انجام از بعد. دهد انجام یکار

 یلبه به را شیهادست و برگرداند شیجا سر را مدارک بود،

 لبخند و انداخت کاغذها به ینگاه یمحرم. داد هیتک انیک زیم

 :زد او به رو یخشک

 نکهیا جز به شده، تموم شما با ما کار کنم فکر... خب یلیخ-

 ارمونیاخت در دیبا هم رو ینشانآتش کارشناس یینها گزارش

 .دیبد قرار

 رونیب او، با دادن دست از بعد یمحرم و گفت ی«حتماا » گرشا

 .شد سالن وارد بهنود اصلهبالف سرش پشت. رفت

 باالخره؟ شد کنده شرشون-

 :دیپرس بدهد را سوالش جواب نکهیا یجا به

 ار؟یشهر یخانواده سراغ یرفت-



 :دیکش هم در ییابرو بهنود

 گه؟ید هیک اریشهر-

 شیابروها و کرد رها سرش پشت یصندل یرو را خودش گرشا

 :شدند هم در باز

 .مارستانیب تخت رو افتاده االن که یبدبخت همون-

 یترراحت حالت با و نشست هایصندل از یکی یرو هم بهنود

 :داد هیتک

 !شهینم که رید... حاال رمیم-

 ادد با یحت کردینم فکر که بود کرده تحمل یروح فشار قدرآن

 هم را جانش کند، یخال را خودش بتواند هم بهنود سر بر زدن

 :فتر باال شیصدا تن یکم فقط. نداشت

 یدیند!... هان؟!... بشه؟ رید که فتهیب دیبا یاتفاق چه گهید-

 میآورد شانس هم جاشنیهم تا... خورد؟ ضربه سرش یجورچه

 .مونده زنده که

 :کرد اخم یُتخس با بهنود

 دعوا باهاش گهید یکی مش؟یزد ما مگه م؟یآورد شانس چرا ما-

 !دهیم تاوانشو همونم کرده،

 جلو ضرب با را اشتنه و گرفت یصندل از را اشهیتک گرشا

 :دیکش

 یزنب ینفهم به خودتو اگه یکنیم فکر ای یفهمینم واقعاا  بهنود-

 که یاون یدینفهم تو یبگ یخوایم یعنی! ندارم؟ تیکار منم

 بود؟ یک زد رو اریشهر



 شیزانو یرو را آرنجش و نشست صاف شیجا سر هم بهنود

 :چسباند

 جاش خودمو یخوایم االن؟ کنم کاریچ! دمیفهم کن فرض-

 اتفاق نیا هستم؟ مقصرم معرفش شدم من چون حاال بدم؟ لیتحو

 !فتهیب هم گهید یکارگرا از کدوم هر واسه تونستیم

 نییاپ و باال اشنهیس قفسه تیعصبان شدت از که طورهمان گرشا

 :دیغر شدیم

 النا تا شونپرونده نجایا یکارگرا از کدومچیه یول... آره-

 باش ریگیپ گفتم بهت دفعه چند!... یحساب مرد نبوده ناقص

 کار موقتاا  دادم اجازه کردم اشتباه اصالا ... کنه کامل مدارکشو

 .خودم اعتبار به زدم گند تو، و عمو اعتبار به! کنه

 همان با و کند کنترل را خودش کرد یسع اما د،یپر بهنود رنگ

 :کرد زمزمه یظاهر یخونسرد

 شه؟یم یچ مگه-

 رد کردیم حس و نداشت را نشستن جاکی توان گرید که گرشا

 یروروبه. رفت اتاق وسط و دیپر جا از است، انفجار حال

 که انگار شمرده، یلحن با و جانب به حق و ستادیا بهنود

 کند نفوذ بهنود ذهن در گفتارش یکلمه به کلمه خواستیم

 :کرد زمزمه

 ادیاعت ای ناجور یسوءسابقه که،یمرت اون بشه مشخص اگر-

 کار انجیا بهش تعهد، گرفتن بدون که رنیگیم رو ما یقهی داشته

 مشیمستق مسئول... افتاده کارخونه نیا یتو اتفاق نیا... میداد

 .مییما



 :دیشن زور به را بهنود یصدا

 هگید دینبا... آدمه که باالخره... هم باشه داشته اگه... مثالا  حاال-

 !کنه؟ کار ییجا

 رس بهنود حرف نیا با رفتیم روقدم اتاق وسط داشت که گرشا

 به زد زل موشکافانه. دیچرخ او سمت مکث با و ماند شیجا

 مک اشیبعد جمالت دنیشن تصور از که یحال در بهنود یهاچشم

 :داد جواب ظیغ با و کرد یاخم. ستدیبا قلبش بود مانده

 دارسابقه طرف اگه یول. ..شهینم سازمشکل یاسابقه سوء هر-

 ...باشه خطرناک

 :شد خم بهنود سمت به یکم و گرفت ینفس

 یخاص یسابقه آدم اون که یباش دواریام و ینیبش یتونیم-

 ...تو چشم از رو یچهمه منم تا... نداشته

 رشس یتو پتک مثل زد، لب یاخفه لحن با که بهنود یکلمه تک

 :خورد

 !داشته-

 :زد زل او یهالب به ناباور

 !؟یچ-

 یچهره. کرد تر زبان با را لبش و آورد باال را سرش بهنود

 دوباره را حرفش نخواهد که بود شده ترسناک یقدر به گرشا

 :دیپرس مصرانه گرشا اما کند تکرار

 ؟یگفت یچ-

 :کرد تکرار محتاطانه و داد قورت را دهانش آب



 .دارهسابقه مهرداد-

 :زد ادیفر و شد بلند اریاختیب شیصدا

 !؟؟یگیم یدار یچ-
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 کرد، حس را آن شیپا که یصندل نیاول یرو و رفت عقب عقب

 و رنگ دنید با بهنود. شدینم لیتبد بازدم به شیهادم. شد آوار

 او پشت را خودش و دیپر جا از یفور اش،یکبود به رو یرو

 :دیکش پشت را دستش کی کف و داد ماساژ را شیهاشانه. رساند

 !گهید میکنیم درستش بابا! خودتو یند سکته حاال-

 کپسول ادی تازه بهنود. زدیم نفسنفس داشت هم هنوز گرشا

 یبرا بود کرده همراهشان رمحمدیام که افتاد یکوچک ژنیاکس

 و دیدو. نشود دچار قبلش روز حال به دوباره که یضرور مواقع

 و گذاشت زیم یرو را آن. برداشت را در کنار کوچک ساک

 شصورت یرو تا برداشت را ماسک دستگاه، چیپ چاندنیپ از بعد

 زناننفس. انداخت کنار باحرص، و گرفت را آن گرشا. بگذارد

 دش اتاقش وارد جانیب و نامتعادل یهاقدم با و شد بلند شیجا از

 را دستش دو هر بهنود. کرد رها سرش پشت بستهمهین را در و

 طیشرا. کرد فوت رونیب به را سشنف و گذاشت سرش یرو

 وعموض با توانسته گرشا انگار باشد، هانیا از بدتر توانستیم

 .دیایب کنار



 یاضربه اطیاحت با بعد و ماند منتظر رونیب همان یاقهیدق چند

 پشت گرشا. شد وارد خودش نگرفت یجواب یوقت و زد در به

 زیم یرو اشکرده درهم یساعدها یرو را سرش. بود زشیم

 .ستادیا جاهمان هیچندثان بهنود. نداشت یحرکت و بود گذاشته

 او از ییصدا اما شود، سرزنش ای بشنود یغرولند داشت توقع

 قرص یقوط دنید با. رفت جلو آرام و کرد یاخم. آمدیدرنم

 ردگ شیهاچشم و رفتند باال شیابروها مشتش انیم رنگ دیسف

 شتپ به را قلبش اشدب کرده یحماقت گرشا نکهیا تصور. شد

 تنش به یتکان و گذاشت اششانه یرو آرام را دستش. انداخت

 :داد

 !گرشا-

 :داد رونیب محکم را نفسش بهنود و کرد یهوم گرشا

 ؟یخوب-

 .هوم-

 مارستان؟یب میبرگرد یخوایم-

 پشت دست، با و برداشت زیم یرو از را سرش یسخت به گرشا

 رونیب حلقش از زور به که ییصدا با. داد فشار را گردنش

 :زد لب آمدیم

 .مارستانیب میبر-

 تا کرد بشیج یتو را دستش و گرفت ینگران رنگ بهنود نگاه

 .کند دایپ عیسر را چیسوئ



 خودت با... رونیب یاومد یکرد اشتباه اصالا ... گفتم یدید-

 ...لج

 .هیبستر اریشهر که یمارستانیب میبر-

 :دیغر یعصب یلحن با بهنود

 کن ول... زنمیم سر رمیم گفتم!... هایزنیم خودتو حرف زبا-

 .زتیعز جون گهید

 و حواسیب را قرص یقوط و کرد باز را داروها یقفسه گرشا

 که طورهمان و دیکش یقیعم نفس. انداخت آن داخل پرسروصدا

 :زد لب اخم با شدیم رد بهنود یجلو از

 هب بده چویسوئ یایب یندار دوست... ستین تو با مشیتصم-

 .خودم

 رد کنارش از بلند ییهاقدم با و داد رونیب پرحرص ینفس بهنود

 :شد

 .منتظرم نییپا ایب! یتازونیم یدار فقط که فعالا -

 اواخر ظهر یگرما ریز و نیماش در یاقهیدق ستیب بهنود

 و برگردد دادینم اجازه که یلیدل تنها. بود نشسته منتظر خرداد،

 به ودب گفته و گرفته خودش که بود یتماس ردیبگ برخ او حال از

 اب. اندازدیب هاخسارت به ینگاه تا رودیم کارخانه یاصل سالن

 و باز مهین در به اخم با و بود گرفته ضرب فرمان یرو انگشت

 سالن از که دید را گرشا باالخره. کردیم نگاه کارگاه یآهن

 یقفسه یرو را تشدس مدام و کردیم سرفه داشت. آمد رونیب

 هک ماند منتظر و کرد نگاهش یاهیثان چند. دادیم فشار اشنهیس

 و ستادیا صاف که دید را او باالخره اما شود، ادهیپ شد الزم اگر



 به یگاهن و دیکش اشیشانیپ به یدست قیعم ینفس دنیکش از بعد

 آن به را راهش و افتاد نیماش به چشمش هم بعد. انداخت آسمان

 را اشیگوش یصندل یرو نشستن محض به. کرد کج سمت

 .گرفت یاشماره و دیکش رونیب

 از و ردیبگ را اشیگوش خواست دلش لحظه کی یبرا بهنود

 به کم کی که بزند داد سرش هم بعد. کند پرت رونیب به پنجره

 با را شیپا عوض در و نکرد را کار نیا اما باشد، خودش فکر

 یرو کم کم داشت گرشا یاصد. داد فشار گاز یرو حرص

 رونیب حنجره از زور به زدیم داد که ییصدا رفت،یم مخش

 هاآدم اقسام و انواع و نقاش و یساتیتأس با داشت. دیآیم

. کند سرپا دوباره زودتر هرچه را کارخانه که کردیم هماهنگ

 :کرد غرغر بهنود شد تمام که گرشا آخر تماس

 کردن؟ ارک یضربت همه نیا واجبه حاال-

 :داد جواب انعطافیب. بود یگوش به نگاهش گرشا

 میفتگر که یسفارش حجم اون با کارگاه، تو کار دنیخواب روز هی-

 هس پس؟ یریبگ ادی یخوایم یک. ریناپذجبران ضرر هی یعنی

 نه؟! شد ماه

 :انداخت باال ییابرو و زد یشخندین بهنود

 .نباشه غمت... رمیگیم ادی حاال-

 :زد لب و چرخاند ابانیخ سمت را شیرو گرشا

 جبورم یکن فکرشو که یزیچ از زودتر دیشا... ریبگ ادی زودتر-

 !یبش اونجا گردوندن تنها به



 :کرد یاخم و دیپر بهنود یهالب یرو از لبخند

 ه؟یچ منظورت-

 باال یاشانه و داد یگوش یصفحه به را نگاهش باز گرشا

 .انداخت

 .بگم تونستمینم نیا از ترواضح-

 !نه؟... شو خفه بگم بهت یدار دوست یلیخ-
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 متأسف. دیخند آرام کوتاه ینگاه از بعد و چرخاند سر گرشا

 :زد لب و داد تکان یسر

 .ریبگ یشوخ یدار دوست-

 جو نیا خواستینم اما شد، ساکت هم بهنود و کرد سکوت

 :گفت غرغر با و کرد عوض را لحنش. کند دایپ ادامه وحشتناک

 ما؟ میریم کجا میدار االن فهممینم من اصالا -

 دهدب را جوابش غرولند با باز تا برگرداند سر و کرد ینچ گرشا

 عوض در و بزند یحرف نگذاشت و برد باال را دستش بهنود اما

 :گفت یمحکم لحن با خودش

 ستین الزم تو. رمیم یعنی زنم،یم سر رمیم خودم گفتم بهت-

 ...داغونش طیمح و مارستانیب تو یبر باز روزت و لحا نیا با



 ببرمت دکتر و دوا و مارستانیب یجا به بده، من به امروزتو هی

 .یبخور هوا کم هی

 :گرفت را نگاهش حوصلهیب گرشا

 .ارین در یبازمسخره... بهنود دارم کار یکل-

 ییهوا هی م،یکن دور دور کم هی میبر ایب. گرشا جون گمیم یجد-

 بهشون برم خودم فردا دمیم قول... من مهمون هم شام. میوربخ

 زا امین رونیب راههروبه یچهمه نشدم مطمئن یوقت تا و بزنم سر

 خوبه؟... اونجا

 یبد نهادشیپ. دیکش یقیعم نفس و دیکش صورتش به یدست گرشا

 چند بود الزم دیشا یروح فشار و فکر همه آن از بعد. نبود

 هک یساعت چند. کند آزاد را فکرش و اشدب خودش یبرا یساعت

 و مادرش یهامزاحمت شر از قطعاا  کند یسپر خانه در اگر

 خانه به رترید قدرهرچه. داشت نخواهد یخالص گالره و گلناز

 را اشیگوش. بود بهتر خودش ینداشته اعصاب یبرا رفتیم

 .انداخت باال را شیهاشانه و گذاشت لنتیسا یرو

 .توئه دست فرمون که فعالا ... میبر-

 تیضار با «یشینم مونیپش» گفتن از بعد و زد یشخندین بهنود

 . فشرد گاز یرو پا

*** 
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 دکتر. نداشتم قرار و آرام اما بودم، نشسته یصندل یرو

 یولوژیراد یهاعکس به و بود کرده من به پشت یباخونسرد

 با و شد طاق طاقتم. کردیم نگاه دیسف روشن یتابلو به دهیچسب

 :دمیپرس لرزان ییصدا

 دکتر؟ هیچ صتونیتشخ-

 را شچانه مدام دست کی با و بود زده زل ریتصاو به هم هنوز

 آن در حضورم متوجه دیشا بزنم، غیج خواستیم دلم. دیمالیم

 تا دیکش طول قهیدق چند دانمینم. بشود امیقراریب زانیم و اتاق

. دبرگرد زشیم پشت و کند اموشخ را تابلو داد تیرضا باالخره

 رگید دست یاشاره و شست انگشت دو با و برداشت را نکشیع

 :دمیپرس قراریب. پرداخت شیهاچشم ماساژ به

 ه؟یچ نظرتون-

 یبرگشتهبخت افتاد ادشی تازه احتماالا  و گرفت باال را سرش

 باال ییابرو. است دوخته دهانش به چشم آنجا من، مثل یمنتظر

 :داد جواب یمردد لحن با و داد

 االن که ییعکسا یتو. زوده مقدار هی یقطع صیتشخ یبرا-

 مغز یساقه یهارفلکس یحت و کورتکس از یاعمده بخش دمید

 کیدنز از دوباره دیبا. ستین یخوب ینشونه نیا که شده، بیتخر

 دبو دواریام بشه دیشا باشه نشده آپنه دچار اگه کنم، تشیزیو

 ...که

 :دمیپر حرفش انیم کالفه و جیگ

 لومع سانسیل نشسته جلوتون که یکس... دکتر یآقا دیببخش-

 یچیه. کرده پاس زور به هم رستانشیدب ستیز داره، یاجتماع



 کالم، هی. شهینم میحال شما کن پر دهن اصطالحات نیا از

 !؟کنهیم باز رو چشماش یک برادرم دیبگ بهم فهم قابل و واضح

 به و کرد یاخم که امدین خوش مذاقش به ادیز جسارتم انگار

 .داد هیتک اشیصندل

 نبرادرتو. خانوم بدم حیتوض براتون تونمینم نیا از شتریب-

 24 تا 6 نیب عوارضش که شده دیشد یمغز بیآس هی دچار

 شتریب نانیاطم یبرا. بده نشون رو خودش کشهیم طول ساعت

 از بعد و هبش لیشکت یپزشک ونیسیکم فردا تا دیکن صبر دیبا هم

 .بشه اعالم یینها صیتشخ یجهینت مجدد، ناتیمعا

 فسمن راه و شدیم تربزرگ و بزرگ میگلو وسط داشت که یحباب

 و بردم نیب از دهان، آب دادن   قورت زور به بست،یم را

 :دمیپرس جانیب

 زا یچیه دیکن باور ه؟یچ شیمعن دیگفت که ییزایچ نیا یهمه-

 .شمینم وجهمت رو حرفاتون

 امدرمانده نگاه. آمد طرفم به و شد بلند زشیم پشت از دکتر

 نشان دکتر خشک نگاه اما کند، آب هم را سنگ دل توانستیم

 و است پر هالحن و هانگاه جور نیا از چشمش و گوش دادیم

 .بگذارد احساساتش یرو یریتأث تواندینم

 یسالانیم مرد. کرد نگاهم سکوت در یکم و ستادیا میروروبه

 شدست. برسد نظر به پیتخوش تا بود کرده را تالشش تمام که

 :گفت تیجد با و کرد فرو دشیسف روپوش بیج در را



 یول. نشده رتونیدستگ یادیز زیچ من یهاحرف از که دونمیم-

. دیبفهم رو شیمعن که دینکن تالش یلیخ هم شما نظرم به

 .دیمونب منتظر یپزشک ونیسیکم یقطع نظر تا که نهیا شنهادمیپ

 :دمینال. بشنوم خواستیم دلم که نبود یجواب نیا

 .نیهم فقط... نه؟ ای شهیم خوب حالش دیبگ فقط-

 باال شانه کوتاه یمکث از بعد و داد فشار هم یرو را شیهالب

 :انداخت

 .باشه خدا به دتونیام-

. کردیم ماکالفه شتریب و دادیم لمیتحو باال سر جواب سرهمپشت

 :دمیپرس ملتمسانه فقط و برداشتم کنکاش از دست

 االن تا شبید از! کنمیم خواهش... که نمشیبب تونمیم حداقل-

 .موندم نجایا دیام نیا به فقط

 را سرش و دیکش اشخسته یهاچشم یرو را اشاشاره انگشت

 :داد تکان

 مکنیم تشیزیو که یمیتا همون تو. نیایب من با... خب یلیخ-

 .دشینیبب دیدار فرصت یاقهیچنددق هم شما

 .نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 .بده رتونیخ خدا... ممنون-

 انمج. بروم رونیب من اول تا ستادیا عقب و کرد باز را اتاقش در

 یدوباره دنید یبرا قلبم و رفتیم جلو داشت خودم از زودتر

 افتاده تپش به ،یخبریب و یدور هاساعت از بعد هم آن برادرم،

 یالحظه یبرا م،یدیرس که بخش یکیالکترون یدرها یجلو. بود



 مارستانیب تخت یرو را او نکهیا از دمیترس. شد سست میپاها

 و سر به اتصاالت همه آن با را او دمیترس. اورمین دوام و نمیبب

 ماا کنم، فراموش را لحظات آن نتوانم عمر آخر تا و نمیبب تنش

 نفرما میپاها به عقلم رفت، کنار درها و زد را زنگ دکتر یوقت

 و شد خواهد خوب حالش هم او نکهیا دیام به داد، یروشیپ

 .شوندیم سپرده یفراموش به زود یلیخ روزهانیا

. کنم شیدایپ تا بود شده چشم تنم تمام و بودم افتاده راه دکتر دنبال

 عبور یگرید در از. کردم تن لیاستر لباس دکتر، دستور به

 از بود پر دورش تا دور که میشد یبزرگ سالن وارد و میکرد

 هر نیب و بود دهیخواب یماریب شترشانیب یرو که ییهاتخت

 کترد. بود افتاده فاصله رنگ یآب یاپرده با یبعد تخت با تخت

 یشماره بود، نشسته زشیم پشت در، یجلو که یپرستار از

 هاختت از یکی سمت به میمستق هم بعد و دیپرس را اریشهر تخت

. کردمیم دنبالش سکوت در ،یتوان چه با دانستمینم. افتاد راه

 یآب یپرده رفتن کنار و نظر مورد تخت به دنیرس محضبه

 .مزد چنگ یکنار یپرده به نشوم نیزم پخش نکهیا یبرا رنگ،
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 از .شد فشرده مرگ حد تا قلبم و افتاد اشبسته یهاچشم به چشمم

 شیگلو در زمخت یلوله آن ماندن خاطر به که یعذاب تصور

 و شد تار دمید. شد چنگ میگلو یرو دستم شد،یم متحمل

 اتماش به یمات یپرده پشت از را اشدهیپررنگ صورت ریتصو

 .آورد خودم به را من دکتر، یگونهنجوا یصدا. ستادمیا



 .خانوم دیدار فرصت قهیچنددق فقط-

 ولع با را دستش. رفتم شیپ و دادم تکان زور به را انمناتو یپاها

 مامت چ،یه که دلم تنش یسرما احساس از و فشردم انگشتانم انیم

 هقمهق یصدا تا دادم فشار دهانم یرو را دستم کف. دیلرز تنم

 من یروخنده و پوشخوش برادر. چدینپ یبزرگ آن به سالن در

 بود آمده دلش چطور کرد؟یم کارچه بدقواره تخت نیا یرو

 چشم راحت الیخ با خودش و بگذارد خبریب را من هاساعت

 بخوابد؟ و ببند

 یرحمیب با خودکارش ته با که کردم دکتر یهادست به ینگاه

 سطح یاندازه از که انداختیم خط تنش پوست یرو

 انگشتانش! چیه نداشت، یواکنش چیه. شود باخبر اشیاریهوش

 کردم آرزو و دادم فشار داشتم زور و توانستمیم که ییجا تا را

 به ینگاه دکتر. نبود یخبر چیه اما د،یبگو یآخ و کند اخم

 تخت از پرونده، در یموارد ادداشتی از بعد و انداخت هادستگاه

 :گفت شود دور کامل نکهیا از قبل. گرفت فاصله

 .مهرآرا خانوم قهیدق پنج فقط-

. رفتم جلوتر. شد دور هم وا و گفتم «چشم» یاخفه بغض با

 پانسمان ریز حالتشخوش یموها. دمیکش سرش یرو را دستم

 لب گوشش کنار و دادم فشار را دستش هم باز. بود شده پنهان

 :زدم

 یاربذ خبریب بود نشده حاال تا داداش؟ ینبود انصافیب که تو-

 خبریب من از روز دو یتونست یجورچه! یبر ییجا و

 ملتح که هیزمان تنها االن. سهیمیوا داره قلبم ار،یشهر... ؟یبمون

 قدراون خوادیم دلم که... ندارم رو تبسته یهاچشم دنید



 ات تو نخوام من اگه اصالا ... یش بلند خواب از که کنم سروصدا

 نجو رو تو... خدا رو تو نم؟یبب دیبا رو یک یبخواب عمرت آخر

 رو من و کن باز رو چشمات بابا، و مامان روح رو تو... ارید

 .نذار تنها

 داصیب. افتاد صورتش یرو و دیچک چشمم کنار از یاشک قطره

 :زدم هق

 .داداش بشم مرگتشیپ خودم دمیم قول من شو، داریب تو-

 همان و برداشتم را صورتش یرو اشک قطره انگشت نوک با

 یانتک بودم، گرفته دستم در که یدست یهاانگشت از یکی موقع

 ندمبخ خواستیم دلم. ستادمیا صاف و افتاد تپش به قلبم. دخور

 دنیشن و دست لمس به کوتاه هرچند که یواکنش تک نیهم از

 ازم و دیرس سر موقع همان که یپرستار اما بود، داده میصدا

 یفور. گذاشت تمام مهین را امیخوش کنم ترک را آنجا خواست

 :دمدا نشانش را اریشهر و رفتم پرستار سمت به

 آد؟یم هوش به داره یعنی... خورد تکون انگشتش-

 دبع. انداخت دستگاه به ینگاه. رفت جلو و کرد یاخم پرستار

 چشمش یهامردمک به و دیکش باال را اریشهر پلک دو هر هم

 :گفت خونسرد و آمد عقب اخمش همان با. انداخت نگاه

 شیپ تشیوضع تو یرییتغ... بوده ساده ینخاع رفلکس هی-

 .ومدهین

. کرد غیدر ازم را آن اما بشنوم، یگرید زیچ خواستیم دلم

 امشانه پشت را دستش پرستار یوقت و دمیکش یاخسته نفس

 تا چرخاندم را سرم کند، تیهدا رونیب به را من تا گذاشت



 عوض آن در گرید ساعت چند نبود معلوم. نمشیبب گرید بارکی

 هم را رشیتصو نیهم. ادنددینم که هم مالقات یاجازه. بماند

 و سرد یپاها یوقت. بود متیغن کردم،یم رهیذخ ذهنم در

 فراموش که آمد بدم خودم از گذاشتم رونیب بخش از را امزدهخی

 .ببوسم را اشبسته یهاپلک کردم

*** 

 نبرگشت یبرا قدرآن. آمد رونیب آسانسور از صدا سرویب و آرام

 سبز راهش سر یکس شود ئنمطم که بود کرده تعلل خانه به

 .بود شبمهین دو به کینزد ساعت. شودینم

 ادرشم یصدا دنیشن با د،یکش رونیب بشیج از که را شیهادیکل

 :برگشت جا در و خورد جا

 خونه؟ یاومد باالخره-

 هرا یگوشه نشسته اش،شده مچاله جسم به شده گشاد یهاچشم با

 .زد زل پله،

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 دور شتریب را اشیرنگ چادر و دیکش باال را اشینیب هیحور

 :دیچیپ خودش

 ؟یشد مرخص یدینم خبر هی که میتیاهمیب برات قدرنیا یعنی-

 .تادفرس بشیج در یالیخیب با را دستش کی و رفت شیپ یقدم

 ؟یکن کاریچ یخواستیم... دادمیم خبر که فرض بر حاال-



 دارزمان چراغ که زدند زل هم به تساک و ساکن هردو قدرآن

 شدن روشن با و خورد یتکان گرشا. شد خاموش راهرو

 :گفت پربغض هیحور فضا، یدوباره

 که یدار مادر هی ستین مهم برات! ستین مهم برات یچیه گهید-

 یتیاهم اصالا  گهید. خون چشمش هی اشکه چشمش هی روزید از

 که یشد بزرگ آره؟ !یشد بزرگ... نگرانتن عده هی که یدینم

 !یکنیم فراموش یدار رو همه... خواهر و پدر و مادر

 :دیکش یپوف و انداخت یکنار واحد یبسته در به ینگاه گرشا

 .خوابن مردم. میبزن حرف خونه تو میبر پاشو-

 را صورتش یرو کرده دایپ راه اشک چادر، یگوشه با هیحور

 :کرد پاک

 یایب یپاش دیبا باشه مهم یزیچ وزهن برات اگه هم تو... آمینم-

 .خونه اون تو یبچپ یبر ییتنها باز که نه... باال
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 :چرخاند یگرید سمت به را سرش و کرد یُنچ گرشا

 کچ و سرم یباال یایب صددفعه صبح تا که بشه؟ یچ که امیب-

 نرم؟ خواب به خواب شبنصفه که یکن

 :زد تشر اخم با هیحور

 من!... پسر یشد انصافیب چقدر. ریگب گاز رو زبونت-

 فکر دست از هم روز هی که نگرانتم. نگرانم ؟یفهمیم... مادرتم



 بالش یرو راحت رو سرم هم شب هی و نبودم آروم تو الیخ و

 .نذاشتم

 :نشست گرشا لب یرو یخونسرد پوزخند

 ؟یمطمئن-

 :گرفت  باال را سرش کرده اخم طورهمان هیحور

 ؟یدار شک-

 نرویب یاکالفه نفس. ماند رهیخ مادرش به سکوت در هیانچندث

 انیم را دشیکلدسته. ندیبنش پله یرو او کنار تا رفت جلو و داد

 راهرو در که یبد یسروصدا به توجهیب و چرخاند انگشتانش

 :کرد زمزمه بود، انداخته راه به

 هالک هیگر از داره یوقت رو، شسالهسه یبچه یمادر کدوم-

 مشهدش پرواز به زودتر که ذارهیم خونه در پشت ،شهیم

 وسط افتاده نکهیا با رو، کربالش سفر یمادر کدوم... برسه؟

 یمادر کدوم... کنه؟ینم کنسل هاش،بچه سال آخر یهاامتحان

 که کنهیم ول درندشت یخونه هی یتو تنها رو نوجوونش دختر

 چرا فهمهن وقتچیه بعدش که ش؟یامکه یبابا استقبال بره

 خواب یتو و نهیبیم کابوس روز، اون از بعد هاسال دخترش،

 هوم؟... کنه؟یم هیگر

 ه،یحور ناباور و مبهوت نگاه به رهیخ و چرخاندیم را سرش

 :زندیم یزهرخند

 از پس... برات بودن یبعد تیاولو یتو هاتبچه شهیهم-

 .خانوم هیحور نزن دم اتمادرانه یهانگران



 شیپا به هیحور دست شود،یم زیخمین شدن بلند یبرا که نیهم

 .بخورد ُجم شیجا از دهدینم اجازه و چسبدیم

 افتاده یاتفاق چه گالره یبرا روز اون مگه بود؟ یچ منظورت-

 ؟ینزد یحرف موقع همون چرا ؟ینگفت یچیه چرا بود؟

 یسع شدیم وارد اشنهیسقفسه به داشت که یفشار به توجهیب

 .دهد نشان الیخیب طورهمان را دشخو کرد

 بود مهم برات اگر... یدادینم یتیاهم هم باز گفتمیم اگه چون-

 براش یفکر هی ،یدیدیم رو دخترت یشبونه یهاهیگر یوقت

... سنشه یاقتضا یبگ و یالیخیب در به یبزن که نه ،یکردیم

 .ختهیر هم به هورموناش

 !گرشا-

 هیحور. شد بلند جا از و زد یدپوزخن مادرش مبهوت لحن به

 :زد هق

 دیدیمنفه کدومتون چیه. دیانصافیب تونهمه... یانصافیب یلیخ-

 مهم برات ذره هی اگه... حاال نیهم!... دمیکش یچ خلوتم یتو من

 هب و یبرس که نجایا نشستم حاال تا ظهر از که یدیفهمیم بود

... باشه وابتخ و خوراک و خورد به حواسم تا باال، ببرمت زور

 ؟یدیم رو جوابم ینجوریا تو بعد

 .چسباند در به را پشتش و دیچرخ اشخانه در یجلو

 البته مامان؟ بود اشتباه زدم برات ییهامثال اون از یکی کدوم-

 جبران رو هایکارکم اون تیافراط توجهات با یخواست جاش به

... یزد رو دلمون... یزد رو دلم جاش به... ینتونست اما ،یکن

 هم تو. کنمیم یزندگ تنها خونه، نیا یتو االن که شدم زده



 و هاسفره به. بکن رو تیعاد یزندگ شهیهم مثل و باال برگرد

 ،یترزنده اونا با انگار. برس هاتارتتیز و تیمذهب یمراسما

 تا که یطورهمون هم ما... رینگ خودت از رو یزندگ نیا پس

 .میکنیم یزندگ بازم میموند زنده و میدیکش قد االن

 به رفتن از مانع نتوانست هم مادرش زیر یهاهقهق یصدا

 آن نکهیا از قبل اما کرد، باز را در و انداخت دیکل. شود اشخانه

 :گفت را جمالتش نیآخر ببند سرش پشت را

 دخترات به جاش به! گهید شهیم یزیچ هی تهش... کن ول منو-

 من بخواب، برو!... نمونه رتحس هم اونا واسه تهش که برس

 .ریبخ شب... خوبم

 حمام به یااضافه مورد چیه به کردن فکر بدون و بست را در

. دیبشو تنش از را مارستانیب در ماندن روز دو اثرات تا رفت

 چراغ سه مثل. بود کرده عمل هشدار کی مثل روزید اتفاق

 شانن و شدندیم خاموش داشتند مکث با ،یکییکی که یدیسف

 زیچهمه یزود نیهم به. است اتمام به رو فرصتش دادندیم

. داشت برنامه یکل اشیزندگ یبرا هنوز او و شدیم تمام داشت

 .بود نمانده یباق انجامشان به یدیام چیه گرید که ییهابرنامه

 و ببند را شیهاچشم بود یکاف. بود شده شروع معکوس شمارش

 ارس و بلند ییصدا د،یشنیم را شیصدا قطعاا . کند گوش خوب

 ...«هشت... ُنه... ده: »خواندیم داشت که مغزش در

*** 
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 کی نکهیا از. بودم متنفر ییدرهوا پا و یفیبالتکل همه نیا از

 به را سرم خواستیم دلم گرفتمینم یکس از درست جواب

 جسم و دمید را اریشهر نکهیا از بعد قبل، روز. بکوبم وارید

 و عمه اصرار به دم،یکش رونیب روحیب بخش آن از را مجانیب

 اریشهر بدون تحملش که یاخانه. برگشتم خانه به شوهرعمه

 ساعت کی نتوانستم کردم یهرکار. بود جهنم عذاب مثل میبرا

 به که کردم کاله و شال باز هم زود صبح. بگذارم هم یرو چشم

 .برگردم مارستانیب

 یساعت چه گفتیم دکتر که یشکپز ونیسیکم آن دانستمینم

 خواستمیم فقط. کشدیم طول چقدر و شود برگزار است قرار

 کمتر او با امفاصله هرچقدر. بود هم اریشهر که باشم ییجاهمان

 .گرفتیم آرام شتریب روحم شدیم

 و گذاشته تنها خانه در را هابچه من خاطر به خانکامران و عمه

 پر یکسچیه با من ییتنها هرچند. نمانم تنها که بودند آمده

 پر برادرم با فقط و فقط را میهاییتنها که بود هاسال. شدینم

 .بود کرده رها تنها را من هم او حاال و بودم کرده

 ونیسیکم زمان اتمام مورد در تا رفتم رشیپذ تا گرید بار کی

 حضور و بود شلوغ یکاف یاندازه به سرش که یزن. بپرسم

 با د،کریم ترشکالفه شخوان،یپ یجلو من ساعتمین به ساعتمین

 :کرد غرغر و چرخاند سر اخم

 تو خاطر به مدام ندارم وقت منم. یکنیم سوال چقدر زمیعز-

 هجینت دنیم اطالع بهت موقعش به خودشون. باال رمیبگ تماس

 .رو



 ذکر یلب ریز مدام که عمه. برگشتم میجا سر خسته و دیناام

 :دیپرس ینگران با امرفته هم در یچهره دنید با گفت،یم

 شد؟ یخبر شد؟ یچ-

 هک نشستن. نشستم دستش کنار و انداختم باال را سرم حرفیب

 مانده کم. گرفتم میهادست نیب را سرم و شدم خم. شدم آوار نه،

 وحشتناک یتهوع حالت اضطراب شدت از. شوم وانهید بود

. مبکش نفس درست یحت دادینم اجازه که بود شده رمیگبانیگر

 کند، آرامم نکهیا یجا به عمه هم سر پشت یهاگفتن ذکر

 تحمل را آنجا جو نتوانستم. ختیریم هم به شتریب را اعصابم

 :گرفت را دستم عمه. دمیپر جا از و کنم

 برم؟ قربونت یریم کجا-

 هم به اعصابم نجایا... دارم الزم آرامش. نمازخونه رمیم-

 .زهیریم

 باهات؟ امیب یخوایم-

 :کردم نگاهش ملتمسانه و یدرماندگ با

. رمیبگ آرامش و باشم تنها خوامیم... کنمیم خواهش عمه-

 .هست خودم به حواسم من یول ینگران دونمیم

 زدن بدون هم من. نگفت یزیچ و کرد رها مکث با را دستم

 را یچادر. رفتم مارستانیب ینمازخانه سمت به یااضافه حرف

 یراب فقط نداشتم، یتین چیه. شدم خواندن نماز مشغول و برداشتم

 .بودم شده خدا دامن به دست دلم، کردن آرام



 یصدا با که زدمیم حرف خدا با دل در و بود مهر یرو سرم

 .دمیشن را خودم اسم یفیظر

 !ارید-

 هم که بودم حالت آن در چقدر نبود معلوم. کردم بلند را سرم

 که یزن به. رفتیم یاهیس میهاچشم هم و بود دهش خشک کمرم

 از دمید یتار تا ماندم منتظر و زدم زل بود ستادهیا میروروبه

 بل بغض پر و نشست زانو یرو میپا یجلو که نیهم. برود نیب

 :زد

 کجاست؟ اریشهر... ارید-

 آمدیم باال داشت که یبغض. شناختم را مهربانش یصدا و چهره

 :زدم یلبخند و دادم قورت زور به را

 یلبدقو وقتچیه اریشهر... محدثه ببخشش... ستین یخاص زیچ-

 ...هم دفعه نیا... بود نکرده

 نیب را رمقمیب یهادست. دیکش جلوتر را خودش و ختیر یاشک

 :کرد زمزمه و گرفت دستانش

 .نمشیبب خوامیم کجاست؟ االن شناسمش؟ینم یکرد فکر-

 داقلح. نبود اما باشد، سیخ کردمیم کرف. دمیکش چشمم به یدست

 .ختمیریم اشک دینبا محدثه یجلو

 .نمشیبب قهیچنددق تونستم فقط زور به منم... دنینم اجازه-

 با شدم، نگرانش کرده تصادف گفت و زد زنگ که تونعمه-

 به یوقت اما... باشه افتاده یبد یلیخ اتفاق کردمینم فکر حالنیا

 خودش و گذشت دوروز یوقت... نداد بجوا و زدم زنگ خودش



 اونم و عمه به زدم زنگ. داد بد یگواه دلم نداد، یخبر چیه

 .دیینجایا گفت

 قطف او یجلو تا بودم گرفته کار به را تالشم تمام. کردم نگاهش

 .کردیم امخفه داشت زهرمارش طعم که یلبخند. بزنم لبخند

. شهیم خوب زود ...شهیم خوب... زمیعز نده راه بد دلت به-

 کاش... میشد بدهکار تخانواده به بزرگ یعذرخواه هی ما فقط

 مخود یبعد یدفعه دمیم قول. رهیبگ دیند رو یبدقول نیا مادرت

 .تونیخواستگار تو بذارم تموم سنگ

 اشک. کردینم بودن خوددار یبرا یتالش. نبود من مثل محدثه

 .دادم فشار را دستش و زدم لبخند هم باز. زدیم هق و ختیریم

!... آره؟... گفته یزیچ مامانت نکنه خب؟ یکنیم هیگر چرا-

 برادرم دونه هی ذارمینم. کنمیم حلش خودم من نباش، نگران

 دلش از زنمیم حرف مامانت با من... بشه خراب شیزندگ

 .آرمیدرم

 :دینال و زد یهق

 شه؟یم خوب یعنی-

 میاهاشک یجلو که یامقاومن سد شکستن یجلو نتوانستم گرید

 مصورت یرو یگرید از بعد یکی میهااشک. رمیبگ بودم ساخته

 :رفتینم کنار لبم یرو از لبخند همچنان یول خت،یر

 باز رو چشماش منتظرم فقط من نشه؟ خوب داره جرئت مگه-

 از یلیخ روز سه دو نیا. بکنم مفصل یدعوا هی باهاش و کنه

 .شدم یعصبان دستش
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 :کرد نگاهم متعجب یاشک یهاچشم همان با

 چرا؟-

 و داده بهم اریشهر که یقول هی... هیخانوادگ یمسئله هی لشیدل-

 .بود نکرده یبدقول وقتچیه که یاریشهر... رشیز زنهیم داره

 ازب آغوش. رمیبگ را خودم یجلو آن از شتریب نتوانستم گرید

 اگر اریشهر. میکرد هیگر ریس ییدوتا و رفتمیپذ را محدثه

 ما یهااشک جواب دیبا همه از اول کرد،یم باز را شیهاچشم

 .دادیم را نفر دو

 هم آغوش از باالخره شد باعث شلوارم بیج در یگوش لرزش

. مدرآورد را یگوش و دمیکش صورتم به یدست. میریبگ فاصله

 یزن سرد یصدا دادم که جواب. بود یناشناس و ثابت یشماره

 .رزاندل را تنم

 یبرا بدم اطالع بهتون گفتن ییعطا دکتر سالم، مهرآرا خانم-

 اعتس از قبل تا امروز ظرف یپزشک ونیسیکم یجهینت گرفتن

 .مارستانیب دیاریب فیتشر بعدازظهر چهار

 :افتاد تپش به قلبم و نشستم صاف

 .مارستانمیب تو االن من... من-

 دفترشون دیببر فیتشر دیکن لطف... خانوم بهتر چه خب-

 .کنن صحبت باهاتون خودشون



 .افتاد یقراریب به نهیس در قلبم و شد مشت زانو یرو دستم

 که بپرسم زن از یگرید سوال خواستم. دانستمینم را لشیدل

 و حال یناگهان رییتغ از محدثه. شد قطع یحرف چیه یب تماس

 :دیپرس نگران میهوا

 ار؟ید شده یچ-

 .کردم باز را بود شده دهیچیپ مدور که یچادر یسردرگم با

 .بزنم حرف دکترش با برم دیبا-

 .نشست صاف هم او

 .باهات آمیم منم-

 :زدم شیرو به یبندمین لبخند

 خودم من خونه، برگرد تو اصالا . بهتره یاین زمیعز نه-

 ...باهات

 .مونمیم من... نکن هم فکرش-

 یهاچشم به و کردم جمع یاختهیرهمبه شکل به را چادر

 :زدم زل بود اریشهر یهاچشم رنگهم باا یتقر که رنگشخوش

 .عمه شیپ برگرد پس... ممنون باشه،-

 به را خودم چطور دمینفهم. میزد رونیب نمازخانه از هم همراه

 وارد خواستم و زدم در. رساندم بود آن در دکتر اتاق که یاطبقه

 خودش مگر. دمیکش هم در ییابرو. بود قفل اتاق در اما شوم،

 انداختم راهرو راست و چپ به ینگاه. ندیبب را من بود نخواسته

 آن هب بود نشسته شنیاست پشت راهرو یانتها که یزن دنید با و

 .رفتم طرف



 .نمیبب رو ییعطا دکتر خواستمیم دیببخش-

 :داد جواب کوتاه ردیبگ باال را سرش نکهیا بدون زن

 .دیبمون منتظر دیبا هستن، وییسیآ تو-

 .ننیبب منو خواستن خودشون... باشم؟ منتظر چقدر-

 .آورد باال را سرش

 شما؟-

 .انداخت باال ییابرو کردم یمعرف که را خودم

 همکاراشون از چندتا همراه به االن اتفاقاا ! نیاومد زود چقدر-

 .شما ماریب تیوضع یینها یبررس یبرا وییسیآ رفتن

 .شد قفل شخوانیپ به میهادست

 ؟یینها یبررس-

 ...با منتظرشون... ندارم یادیز اطالع من... بله-

 نمشون؟یبب اونجا برم تونمیم-

 :کرد نگاهم متعجب

 .بهتره دیباش منتظر کنم فکر-

 نمردم انتظار از که هم حاال نیهم تا. تونمینم... خانوم تونمینم-

 .بوده خدا کار

 ...آخه یول-

 کوتاه و خشک یتشکر. بشنوم را شیهاحرف یادامه تا نماندم

 اگر. افتاد آسانسور یرو عدد به نگاهم. آمدم رونیب و کردم



 هاپله سمت به. رفتیم تنم از جان بمانم، منتظر خواستمیم

 یپرستار ستگاهیا یجلو. شدم سوم یطبقه یراه و دمیدو

 ازهاج تا بروم کلنجار هم او با یکل دیبا کردمیم فکر. ستادمیا

 ینگاه کردم، یمعرف را خودم یوقت اما شود، بخش ردوا بدهد

 :داد نشانم را راهرو دست با و انداخت من به پرترحم

 .دینیبیم اونجا رو دکتر... داخل دیبر-
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 ردکت که تصور نیا با. گرفتم فاصله زشیم از ریمتح و مات

 .شدم راهرو وارد عیسر نشوند، ورودم مانع تا کرده سفارش

 داشتمیبرم قدم راهرو یانتها سمت به هرچه قبل، بار برخالف

 مرگ رنگ به یسکوت خلوت، یراهرو آن ته. نداشت یتمام

 ورود بزرگ عالمت کی با ده،یچسب هم به در دو. کردیم پرواز

 قرار میروروبه زد،یم چشمم در بدجور اشیبدقوارگ که ممنوع

 مانعم کسچیه چرا کردم؟یم کار چه نجایا من اصالا . داشت

 شد؟ینم

 ه،زدشتاب و تند بلندگو، پشت که یزن یصدا با راهرو سکوت

 د،یفهمینم را اشیمعن من یداده ارور مغز که گفتیم یزیچ

 از پوش یاسورمه و دیسف مرد و زن چند بالفاصله و شکست

 هک بس زدند، تنه من به نفرشان دو یکی یحت. شدند رد کنارم

 نیب از شانهمه. آمدینم فضا آن به و بود ناملموس آنجا حضورم

 .شد ساکت جاهمه باز و شدند رد راهرو یانتها در لنگه دو



. نداد را جوابم یکس یول زدم، زنگ یچندبار. دمیرس باالخره

 من حال به دلش یکس دیشا. گذاشتم مات یشهیش یرو را دستم

 لمد فقط لحظه آن که یمن یبرا. کند باز میبرا را در و بسوزد هم

 یراب»دیبگو و دیایب رونیب در آن پشت از نفر،  کی خواستیم

. «است خوب حالش یآمد دنبالش به که یکس» ای «؟یینجایا چه

 یضیمر آن حال که انددهیرس نظر اتفاق به دکترها یهمه دیبگو

 بخش، آن یبدقواره و سفت یهاتخت از یکی یرو دهیخواب که

: دیبگو خنده با و برسد سر یکی اصالا  ای... شودیم خوب

 مرخص گرید ساعت چند تا و کرده باز را شیهاچشم اریشهر»

 .«شد خواهد

 میاهاپ اما بزنم؛ نیتخم توانستمینم در، آن پشت را ستادنمیا مدت

ر میهادست بودند، شده خشک  اشک رد هم هنوز و بودند س 

 را هاآن از مانده یباق یشور و صورتم یرو را شده خشک

 نگاه و شدند رد کنارم از چندنفر. کردمیم حس میهالب یرو

 و بودم مانده مات که یمن به. دوختند من به را زشانیآمترحم

 وانهید کردندیم فکر خودشان با احتماالا . دمیفهمینم یزیچ

 و فقط که بودم دهیبر ایدن از یوانهید کی من. بود درست. امشده

 تا بشنوم بخش آن در دهیخواب آدم از خبر کی خواستمیم فقط

 یاکوحشتن طرز به زیچ همه. بکشم راحت ینفس گرید بار بتوانم

 جا،یب آرامش نیا وهم از که من قلب یهاتپش جز به بود، آرام

 دوران به سرم دور ایدن کردمیم حس و شدیم شتریب و شتریب

 .است افتاده

 کمک بود نشسته رونیب که یپرستار از و برگردم خواستم

 آن به هم قلبم. کردندینم یاری برگشتن یبرا میپاها اما اهم،بخو



 میاپاه به رفتن عقب یاجازه اصالا  و بود بسته لیدخ در لنگه دو

 . دادینم

 کین فال به را آنجا آرامش کردم یسع. کردم عوض را هیرو

 و دکتر همه آن  هجوم که دادمیم یدواریام خودم به. رمیبگ

 نم به بخش، نیا داخل و در نیا سمت به قبل، یلحظات پرستار،

 کدر و مات یدرها موقع همان. است نداشته یربط مارمیب و

 را خودم ارادهیب. شدند باز یآرام یصدا با بخش یکیالکتر

 که یکی. آمد رونیب آنجا از نفر کی باالخره و دمیکش عقب

 یهواخور یبرا فقط انگار و بود هدفیب اطراف به شیهانگاه

 را من انتظار آنجا یکس! بود مشخص خب. است آمده رونیب

 .بودم آمده آنجا به ناخوانده که بودم من نیا. دیکشینم

 و شد متوجهم. بروم سمتش به تا دادم تکان را خشکم یهاقدم

 زیانگرقت یلیخ امچهره احتماالا . گرفت تعجب از یرنگ نگاهش

 یهالب. کردیم نگاهم یشکل نیا دیدیم را من هرکس که بود

 که او از و دادم تکان کندن جان به را امدهیچسب همبه و خشک

 :دمیپرس کنم تیموجود اعالم من تا بود منتظر انگار

 اومده؟... هوش به... خوبه؟... من ضیمر... َمر-

 گنگ یحد تا و متعجب هم هنوز دپوشیسپ و جوان مرد نگاه

 تو ضیمر» بپرسد بخواهد اشیجیگ یهمه با که انگار. بود

 :دآور زبان به تر مؤدبانه یشکل به که یسوال. «ست؟یک گرید

 ؟یخانوادگ نام نام،-



 درست واقعاا  را آمد رونیب میهالب نیب از که یاسم آن دمینفهم

 یلیخ سرش پشت و کرد سکوت یاهیثان. نه ای بودم کرده ادا

 :دیپرس آمرانه و یجد

 هست؟ باهاتون هم یاگهید همراه-

 شیپ که هم امیاصل همراه. بودند نییپا که همراهانم همراه؟

 گرید. کردیم نرم پنجه و دست مرگ با داشت و بود خودشان

 یکس چه اصالا  کند؟ یهمراه را من خواستیم یکس چه

 لرزانم یهادست کند؟ یهمراه حالم آن با را من توانستیم

 .شد شتم انگشتانم و دیچسب او دیسف روپوش یهالبه به ارادهیب

 نجامیا خودم من کار؟یچ نیخوایم همراه ن؟یگینم یزیچ چرا-

... نمیبب رو ییعطا دکتر خوامیم. کنمیم سوال ازتون دارم و

 .کنمیم خواهش... بدن من به جواب هی قراره
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 به و گذاشت رمقمیب یهامچ یرو را شیهادست تیجد با مرد

 و باال وضوح به بکشیس. کرد جدا اشقهی از را میهادست ینرم

 یعنی نیا دانستمیم و بودم بر از را حرکت نیا من. شد نییپا

 هر که اریشهر مثل درست. ستین درست انیم نیا یزیچ کی

 قورت را دهانش آب یشکل نیا بود ناراحت ای داشت بغض بار

 !اریشهر آخ. دادیم

 که دنبو مطمئن هنوز انگار که شیهاچشم به زدم زل بااصرار،

 هم دیشا ای دیدینم خودش یفهیوظ دیشا. نه ای بدهد را جوابم دیبا



 یرو نقل به آماده که یخبر هضم و دنیشن توان من کردیم فکر

 کند، باز لب تا بودم منتظر. ندارم را بود داشته نگه زبانش

 ادع لحظه همان گرفتند، فاصله هم از باالخره یوقت که ییهالب

 شیهالب انیم از را جمله آن وقتچیه و بودم مرده کاش کردم

 اصالا  کاش. را کنخراب خانه و منحوس یجمله آن. دمیشنینم

 ...نبودم همراهش من کاش. بودم ستادهینا آنجا نبودم، آنجا

 خودش در یاچالهاهیس مثل را امیانرژ یماندهته جمله آن دنیشن

. نبود من یبرا ییجا ایدن نیا در گرید. کرد نابودم و دیبلع

 که ییهایباز تمام یرو بستم خودم یاراده و لیم با را میهاچشم

 که هرچه بودن، معلق احساس. بود انداخته راه من با سرنوشت

 آن و ماندم من. برد و شست خودش با یآن به را دمیشن لحظه آن

 به هیشب یزیچ. شد باز میهاچشم یجلو که یدیسف یصفحه

 !تیابد

*** 

 که دکتر دهان به متعجب، و گذاشت دهانش یرو ار دستش کف

 قورت را دهانش آب. زد زل شد،یم بسته و باز یخونسرد با

 :دیپرس یجیگ با دیرس انیپا به دکتر یهاحرف یوقت و داد

 دونن؟یم اشخانواده-

 :داد تکان یسر افسوس با دکتر

 وت االن خواهرش. نداشتن یخوب واکنش اصالا  و... متأسفانه بله-

 وصل سرم بهش دادم دستور فشار افت خاطر به اورژانسه،

 .ندارن یفیتعر هم اشخانواده یهیبق. کنن

 :دیپرس حواسیب و شد جاجابه یصندل یرو یکم بهنود



 شه؟یم یچ حاال-

 :داد هیتک اشیصندل به نهیسبهدسته و برداشت را نکشیع دکتر

 .میکرد اعالم رو نظرمون ما. شهخانواده با میتصم-

 آن دنیشن از. داد فشار هم یرو را شیهاپلک و ستادیا پا یرو

 سخت را خودش کار احمق مهرداد. بود گرفته جهیسرگ خبر

 که شده میقا سوراخ کدام در نبود معلوم که هم حاال بود، کرده

 صدق به و کرد یتشکر. کند شیدایپ نتوانسته هم سیپل یحت

 نجاآ یکار گرید. کرد دکتر به را پشتش اتاق از رفتن رونیب

 ...که گرشا یهیتوص ماندیم فقط. بود شده تمام زیچهمه. نداشت

 :دیپرس دکتر از و دیچرخ پا یرو

 تونمیم یطورچه مارستانیب مخارج و هانهیهز پرداخت یبرا-

 کنم؟ اقدام

 اشخانواده که یزمان تا البته... یحسابدار دیببر فیتشر-

 .میدار نگهش وییسیآ یتو میمجبور ندن تیرضا

 زا کوتاه، یتشکر از بعد و داد تکان یسر دن،یفهم ینشانه به

 یکم با و کرد کج اورژانس سمت به را راهش. زد رونیب اتاق

 دو و مرد کی. کند دایپ را مهرآرا یخانواده توانست وجوپرس

 و دبودن نشسته بود دهیخواب آن یرو یدختر که یتخت کنار زن،

 کنار را او و زد صدا را مرد اط،یاحت با و آرام. ختندیریم اشک

 آنجا در حضور یبرا قصدش از و کرد یمعرف را خودش. دیکش

 :گفت و داد دست او با داشت یآذر یلهجه که مرد. گفت



 مشکل و درد دچار وقتچیه شاهللان آقا، بده یسالمت بهتون خدا-

 هی خودمون ،شما زحمت به میستین یراض ما دیکن باور. دینش

 .میکنیم شیکار

 :داد جواب زدهشتاب. نداشت را تعارف همه آن دنیشن یحوصله

 یکارگرا. است کارخونه سیرئ یخواسته جناب، ستین زحمت-

 .هستن مهیب یهمگ ما

 :دیغر ظیغل یاخم با مرد

 یچ نشونده اهیس خاک به رو ما که یازادهحروم اون فیتکل-

 .بوده رخونهکا همون تو اونم شه؟یم

 آرامش لحن با کرد یسع و گذاشت مرد یشانه یرو را دستش

 :کند آرام هم را او

 .دینباش ناراحت شما شه،یم حل اونم-

 مرد، یشماره گرفتن از بعد و آورد رونیب بیج از را اشیگوش

 :گفت و گرفت او با کوتاه یتماس

 استم من با بود یهرمشکل هرزمان،... منه یشماره نمیا-

 .دینباش مارستانیب مخارج نگران اصالا . دیریبگ

 .چشم بده، رتونیخ خدا-

 از یکوتاه یخداحافظ از بعد و انداخت هیبق به یگرید نگاه

 دیخورش حرارت و بود کرده داغ مغزش. زد رونیب مارستانیب

 هکرد فیتعر پدرش یبرا که شبید. کردیم اشکالفه بدتر هم

 را خودش هزاربار ناصر داده، آب به یگلدسته چه مهرداد بود

 حاال اگر. بود کرده سرزنش او، به بستهچشم اعتماد یبرا



 شانن خواستیم یواکنش چه افتاده، هم یبدتر اتفاق که دیفهمیم

 بد حالش دوباره بود ممکن چه؟ دیشنیم را خبر گرشا اگر دهد؟

 شود؟

 که را شیصدا. گرفت رمحمدیام با یتماس و نشست نیماش در

 فیتعر را موضوع یپرساحوال و سالم چیه بدون و تند د،یشن

. دریبگ مشورت گرشا به خبر ندادن ای دادن یبرا او با تا کرد،

 لحن با که بود نشده او یهاحرف متوجه انگار رمحمدیام

 :دیپرس یازدهجانیه

 بود؟ یچ اسمش یگفت مارستان؟یب کدوم ؟یچ-

 :رفتند باال شیابروها

 االن ؟یدار بدبخت او به کار یچ گفتم؟ یچ یدمیفه دکتر،-

 .کن حل منو مشکل
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 :زد لب حواسیب رمحمدیام

 حاال... ستین خوب براش اصالا  تنش نگو، یزیچ بهش... نگو-

 ؟یمارستانیب کدوم بگو

 :داد جواب عیسر رمحمدیام و گفت تعجب با را مارستانیب اسم

 .خداحافظ. یزد زنگ که ممنون... خب یلیخ-

 تشکرش. انداخت اشیگوش به یمات نگاه و کرد قطع را تماس

 کرد یپوف بپرسد؟ را حالش بود گرفته تماس مگر بود؟ چه یبرا



 ریدرگ ذهنش فقط االن. انداخت یکنار یصندل یرو را یگوش و

 عنوان به پدرش و خودش یپا خواستینم دلش. بود مهرداد

 لشیتحو و گشتیم دنبالش خودش یحت شده. باشد ریگ او معرف

 !بود گرشا فقط و فقط یاصل مشکل. کردیم را کار نیا داد،یم
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 کردن باز یبرا همزمان و گرفت حوله با را گردنش و سر عرق

 ازب با بهنود، متفکر و خشک نگاه. دیپر نییپا لیتردم از در،

 را دستش در یهالونینا. زد یبندمین لبخند و آمد باال در شدن

 :گفت و گرفت باال یکم

 ؟ینخورد که شام-

 در ییابرو د،یدیم اشخانه در پشت خبریب را بهنود نکهیا از

 .دیکش هم

 .بودم نداده شام سفارش-

 .کرد سشیخ نهیس تا شرتیت و دارنم یموها به ینگاه بهنود

 ؟یکردیم ورزش-

 اب قبلش سوال به ربطیب باز بهنود و داد تکان یسر حرفیب

 .کرد اشاره غذاها به سر

. هستم غذا انتخاب تو تیقگیسلیب و یپسندسخت انیجر در-

 نمم کباب البته. نباشه توش یحرف که گرفتم جوجه تو یبرا

 .یبخور اونو یتونیم یداشت دوست اگه هست،



 نیهم تا که ییپسرعمو همآن داشت، ماندن قصد ج د، به یعنی نیا

 .شدیم شیدایپ هاطرف نیا زور به امروز

 لب یگوشه. شود وارد تا داشت نگه بازتر را در و دیکش کنار

 هک طورهمان. برگشت شیجا سر عیسر و رفت باال یکم بهنود

 :کرد زمزمه شدیم وارد

 تو پا خوادینم دلت شدمیم مطمئن یداشتیم نگهم گهید کم هی-

 .بذارم تخونه

 میمستق ،یادیز یفاصله از و دیکش گردنش دور از را حوله

 .کرد پرت فیکث یهالباس سبد وسط

 .ندارم یسازگار ادیز ناخونده مهمون با-

 را غذاها که بهنود. برداشت خنک یوهیآبم یقوط دو خچالی از

 نگاهش با را خانه داشت و بود گذاشته یجلومبل زیم یرو

 را یقوط موقع همان هم او و دیچرخ سمتش به کرد،یم برانداز

 دهخور جا نکهیا با بهنود. کرد پرتاب طرفش به یگهاننا یلیخ

 حرکت کی با را درپوش هم گرشا. گرفت هوا در را آن بود

 وهیآبم از یمین. شد پخش ساکت یخانه در سشیف یصدا و دیکش

 .شد اتاقش یراه و دیکش سر نفس کی را

 .امیب رمیبگ دوش هی برم نیبش-

 !گرشا افتهیم دهن از غذا-

 .شد بلند تاقا از شیصدا

 .کن شروع تو. است آشپزخونه یاول یکشو تو چنگالقاشق-



 .ماند جاهمان هیثان چند و رفت باال تعجب با بهنود یابرو دو هر

 بتنس شد،یم قبل از ترتفاوتیب و ترالیخیب روزروزبه گرشا

 .اطرافش موضوعات تمام به

 دو کشو از. انداخت باال یاشانه دیشن که را آب شرشر یصدا

 هک ییجا تا. برگشت زیم سر و برداشت چنگال و قاشق جفت

 تا کرد معطل غذا شروع و زیم کردن فراهم یبرا توانستیم

 .نداشت اشتها هم یلیخ که بود نیا قتشیحق. برسد هم گرشا

 یورود یجلو در قبل یقهیدق چند بندش،پشت و روز آن اتفاقات

 .بود ندهپرا را روزش حال و حس تمام ساختمان،

 عقب جلو سرش یرو را پوشتن کاله که یحال در گرشا

 و نشسته که یحال در بهنود دنید از. آمد رونیب اتاق از کرد،یم

 رهیخ یانقطه به گرفته، شیهالب نیب برعکس را قاشق یلبه

 :دیپرس متعجب بود،

 ؟یهپروت تو چرا-

 :دیکش باال را نگاهش و داد تکان یسر

 ؟یاومد-

 ام؟ین ودب قرار-

 .داد جلو به ز،یم یرو یکم را غذا ظرف

 .فتادهین دهن از نیا از شتریب تا بخور نیبش-

 نوک با. کرد باز را ظرف در و نشست بهنود مقابل مبل، یرو

 یتکه نیاول دنید با و کرد راست و چپ را هابرنج یکم قاشق

 بهنود نگاه. برد دهانش سمت و زد چنگال سر را آن جوجه،



 یبرا یفکر یریدرگ از حجم نیا. بود شیغذا ظرف به هنوز

 و دیجو را دهانش در یلقمه. نبود تصور قابل بهنود مثل یکس

 و حرکت یوقت. کرد نگاه او به سکوت در طورهمان

 ریماءالشع یهایقوط از یکی تا شد خم د،یند او از یالعملعکس

 آمد خود به بهنود کارش، نیا با. بردارد بهنود دست کنار از را

 گرشا. نشست شیجا سر ترصاف یکم ،یاسرفه تک با و

 :گفت الیخیب و کرد او ظرف به یاهاشار

 .کن گرمش کرده خی اگه یخوایم-

 .کرد شیرو شیپ یغذا به ینگاه بهنود

 .خوبه نه... هوم؟-

 یتفاوتیب لحن با و کرد غذا خوردن مشغول را خودش گرشا

 :دیپرس

 مارستان؟یب یرفت-

 .اوهوم-

 .خب-

 .خب که خب-

 بود؟ چطور شد؟ یچ-

 معموالا؟ چطورن ضایمر... یچیه-

 .دیکش جلو یکم را سرش و انداخت ظرفش در را قاشق

 قاا؟یدق یچ یعنی-



 انلرز ینگاه از بعد و برد باال را سرش یطوالن یمکث با بهنود

 .کرد غذا مشغول را خودش باز گرشا، درهم یهااخم به

 !گهید معلومه شیمعن. هیبستر تخته، یرو ماره،یب یعنی-

 ازیچ نیا و مهیب ،یجانب یکارا مارستان،یب یهانهیهز مورد در-

 ؟یزد حرف باهاش

 فشار یجور چنگال با حرص، یرو از را کبابش یگوشه بهنود

 و کرد ینچ. شد سوراخ هم غذا بارمصرفکی ظرف که داد

 :زد غر ردیبگ باال سر نکهیا بدون

 تو؟ یخورینم چرا. دتشید شهینم وئهییسیآ وت که اون-

 را ظرف درب نداشت، یچندان یاشتها هم ابتدا از که گرشا

 را بهنود حرکات تکتک تمام، دقت با. داد کنار را آن و بست

 شکل به داشت را یزیچکی پسر نیا. بود گرفته نظر ریز

 .کردیم پنهان ییتابلو و واضح

 ؟یزد حرف که اشخانواده با... یاوک خب-

. شد بلند جا از و زد کنار یحوصلگیب با را غذا ظرف هم بهنود

 کرد،یم نگاه ابانیخ و اطیح به که یحال در و ستادیا پنجره پشت

 :داد جواب

 شهیمن وست،ییسیآ یتو یوقت تا یول. کردن دعات یکل. گفتم-

 .دارن نهیهز چقدر دیفهم
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 بعد هقیدق چند. برود اتاق به تا شد دبلن و گفت یا«خوبه» گرشا

 هب پشت و ستادهیا طورهمان را بهنود و آمد رونیب دهیپوش لباس

 دیبا چه یپا را یحرفیب و سکوت همه نیا دانستینم. دید سالن

 ردنک پخش از بعد و برداشت را یصوت دستگاه کنترل. بگذارد

 و دیکش دراز کاناپه یرو اش،عالقه مورد یهاآهنگ از یکی

 :گفت کند، تکرار خودش با را یهیبد یمطلب که انگار

 رو کارا یسر هی یزمان با حتماا  بنداز ادمی کارخونه تو فردا-

 یکل افتاده، شیپ روز چند که یاتفاق. کنم یبررس و هماهنگ

 . بخوابه دینبا دهایتول خط یهیبق یول انداخت، عقبمون

 فرو شلوارش بیج در را شیهادست و دیچرخ پا یرو بهنود

 .کرد

 کارخونه؟ یبر فردا قراره مگه-

 .ندیبب بهتر را بهنود بتواند تا گذاشت سرش ریز را یکوسن گرشا

 له؟یتعط روز نَرم؟ یچ یبرا-

 .یبد استراحت خودت به یتونیم یول ستین لیتعط-

 ؟یچ یبرا-

 گرشا به که یماهسه مدت در. شدند گرد یحد تا بهنود یهاچشم

 اتیاخالق از یشتریب یایزوا کرد،یم کار او با و شده ترکینزد

 .کردیم کشف را خاصش

 ار ذهنش شنبهپنج از که یسوال و شد او یهایدندگکی الیخیب

 :دیپرس بود کرده مشغول

 ؟یضیمر که یبود نگفته چرا-



 او یروروبه زیم یلبه و آمده جلو که او سمت اخم با را سرش

 یدشخنین با بهنود. کرد نگاهش سناکتر و چرخاند بود، نشسته

 .گرفت باال میتسل حالت به را شیهادست کوچک،

 یبرا... دمیپرس خودت واسه فقط... ندارم یبد قصد کن باور-

 !ندادم حرصت کم ناخواسته و خواسته مدت، نیا نکهیا

 که بهنود. برگرداند سقف سمت را سرش و زد یپوزخند گرشا

 :داد امهاد محتاطانه دید را سکوتش

 ...مراعات شتریب دیشا دونستمیم اگه-

 ت،نشس کاناپه یلبه و دیپر شیجا در ضرب کی گرشا که نیهم

 خشک و دیکش شیموها به یدست گرشا. ماند مهین هم بهنود کالم

 :زد لب

 .ندارم یکس مراعات به ازین من-

 .افتاد شیابروها انیم یکور یگره و چرخاند سر

 وت و میبخور شام هم کنار که نجایا یاومد یشد پا شب وقت نیا-

 ؟یبسوزون دل من واسه

 .داد رونیب محکم را نفسش و کرد یتلخ یخنده تک بهنود

 .بسوزونه دل خودم واسه یکی داشتم ازین چون اومدم، دمیشا-

 .بود موضوع دنینفهم سر از بارنیا گرشا اخم

 !بشه؟ یچ که-

 خواست «کن ولش ال،یخیب» گفتن با و داد تکان هوا در یدست

 به را اجازه نیا و گذاشت شیپا یرو دست گرشا اما شود، بلند

 .نداد او



 !چته نمیبب بزن حرف درست-

 هوایب. انداخت شیپسرعمو یرهیت یهاچشم به یقیعم نگاه بهنود

 :گفت

 .دمید رو گالره در یجلو-

 قطف ت،یعصبان نه تعجب، نه د؛یند گرشا از یخاص العملعکس

 :دیپرس سرش پشت که بود یفیخف یقروچهدندان

 بهش؟ یگفت هم یزیچ-

 .داد تکان یسر متأسف و نشست بهنود لب یرو یپوزخند

 باز دهن نداد اجازه اصالا  یول بزنم، حرف خواستیم دلم یلیخ-

 دمبع گچ، مثل شد رنگش باشه، دهید والیه انگار که اولش. کنم

 .انداخت دستم یتو یهالونینا هب هم نگاه هی و خودم به نگاه هی

 هی. کردم دایپ بهانه نجایا به آمدم و رفت واسه که خوبه گفت

 .کرد بارم هم گهید حرف چندتا

. ادد هیتک کاناپه یپشت به را سرش و زد خنده ریز هوایب گرشا

 :زد لب یدلخور با بهنود

 داشت؟ خنده کجاش-

. ..هیمثبت یتهنک کنه یخال خودشو تونهیم باالخره که نیهم-

 .شد راحت المیخ

 .ستادیا پا سر و داد رونیب پرحرص را بازدمش بهنود

 کارخونه نرو فردا... ستین هم نوشتن یادگاری قیال تو وارید-

 .زنمیم سر رمیم خودم



 در یرییتغ نکهیا بدون گرشا. کرد کج در سمت را راهش

 :داد جواب ممکن حالت نیخونسردتر با کند، جادیا تشیوضع

 نک نگاه اول بزنه، سرت به نوشتن یادگاری هوس نکهیا از قبل-

 میتصم خودم هم فردا مورد در! نه ای هست یوارید اصالا  نیبب

 !یکنینم لطف ،یباش دیبا تو صورت هر در... رمیگیم

 به را ساعدش که انداخت او به ینگاه بازمهین در کنار از بهنود

 و او تیحکا. بود بسته را شیهاچشم و داده هیتک اشیشانیپ

 سمت به خوردن ُسر چهارقدم و رفتن باال دوقدم بود شده گرشا

 را لشیدل اما بگذراند، وقت او با شتریب خواستیم دلش. نییپا

 گرشا اما نداشت، کم هیپا قیرف و دوست. دیفهمینم هم خودش

 اممت دهیفهم و کرده شیدایپ هاسال از بعد که بود یاشدهگم انگار

 آن که هم حاال. گشتهینم دقت با فقط بوده، چشمش یجلو مدت

 رد یبرا را فرصتش است ممکن زود یلیخ دهیفهم کرده، دایپ را

 و جسورانه خصلت و هیروح تمام. بدهد دست از بودن، او کنار

 هم دیشا. رفتیم نیب از دیرسیم که گرشا به گرش،زهیست

 او سمت از یبچگ ندورا در که ییهاتیحما نیریش یمزه

 و گرفتیم جان خاطرش در داشت تازهتازه شدیم بشینص

 هداشت توانستیم که یبرادر داشتن یمعن. دیفهمیم را اشیمعن

 ،یتابستان گرم عصر کی اما باشد، او یبرا طورنیهم و باشد

 .کرد نابود خودش یهادست با را زیچهمه

*** 
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 سالن، در مانده یباق غبار و ددو از یناش یسرفه فشار از

 دیمال اشنهیس یرو آرام را دستش کف. دیکش ریت اشنهیس یقفسه

 ستادهیا نردبان یباال که یمرد از. داشت نگه باال را سرش و

 :دیپرس یبلند یصدا با بود،

 جمعش روز دو یکی تو شهیم... مهندس دهید خسارت قدرچه-

 کرد؟

 داد، ادامه شیهایبررس به و تادسیا باال آن هم گرید یکم مرد

 گرشا یروروبه. آمد نییپا نردبان یهاپله از اطیاحت با هم بعد

 .شود گرفته خاکشان تا دیمال هم به را شیهادست و ستادیا

 به حرارت مقدار هی. دینباش نگران ده،یند یخاص خسارت-

 شیآت و ادهیز سقف ارتفاع چون خب یول خورده، هامیس روکش

 دایپ یرادیا تونیبرق ساتیتاس شده، خاموش زود انگار که هم

 .نکرده

 یدترب اتفاق آد؟ینم شیپ یمشکل بشه روشن هادستگاه االن پس-

 فته؟ین

 و ودب ستادهیا شیپ قهیدق چند که ییجا به انداخت ینگاهمین مرد

 .بود بخشنانیاطم کامالا  کالمش. گرشا سمت به کرد رو دوباره

 دیبد دستور نانیاطم یبرا نیخوایم حاال .آدینم شیپ یمشکل-

 چک مدام و هستم ساعت دو یکی منم کنن، روشن رو هادستگاه

 .بشه راحت التونیخ که کنمیم

 .داد تکان یسر تیرضا با



 .نکنه درد دستت... خوبه-

. رفت سالن بخش نیترییانتها سمت به و گرفت فاصله او از

 روف دستگاه موتور قسمت در کمر تا سات،یتأس کارگران از یکی

 او به آرام ییهاقدم با. بود افتاده آن جان به ابزارش با و رفته

 :دیپرس و شد کینزد

 ؟یکن روشنش تا مونده گهید چقدر-

 عرق اهشیس دست پشت با و دیکش عقب را خودش یکم مرد

 :کرد پاک را اشیشانیپ

 واسه. کرد روشنش شهیم االنم نیهم آقا، ستین شیزیچ-

 .کنمیم سشیسرو دارم نانیطما

 یلکه دنید با اما د،یچرخ پا یرو و گفت یا«خوبه» لب ریز

 شیپاها کارخانه، کف یهاکییموزا یرو یرنگ اهیس و بزرگ

 نیمز یرو را انگشتانش نوک و نشست سرپنجه یرو. شدند قفل

. باشد روغن یلکه توانستینم پس بود، خشک نیزم. دیکش

 نیهم به مشرف قاا یدق ینیدورب دنید با و برد باال را سرش

 هم یرو را شیهاپلک. شد لکه نیا تیماه متوجه تازه قسمت،

 یهلب با چارهیب کارگر آن سر محکم برخورد ریتصو و داد فشار

 یاقطره. گرفت جان شیهاچشم شیپ کنارش، بزرگ دستگاه

 .شد فشرده درد با قلبش و خورد ُسر اشیشانیپ کنج از عرق

 ارک باشد برده در به سالم جان ضربه آن از یکس نکهیا تصور

. هافتاد اتفاق نیا گفته، بهنود که طورآن انگار اما بود، یسخت

 . ستادیا سرپا و داد تکان یسر



 دهستایا یاگوشه که لیاسماع و بهنود دنید با و چرخاند را سرش

 حرف بهنود. رفت هم در شیابروها زدند،یم حرف و بودند

. دادیم تکان راست و چپ به را سر مدام لیاسماع و زدیم

 تسم آن به را او شیپاها و کند غلبه اشیکنجکاو بر نتوانست

 :گفت لیاسماع که دیشن و شد کینزد. کردند تیهدا

 !اتفاق نیا مسبب از نگذره خدا. چارهیب شد فیح-

 یافهسرتک بهنود. ستادیا نهیسبهدست اخم با و ستادیا کنارشان

 :دیپرس گرشا به رو لیاسماع به معنادار ینگاه از بعد و دکر

 شد؟ یچ-

 .نخورده یبرق ساتیتأس به یبیآس خوشبختانه-

 :چرخاند لیاسماع سمت را سرش

 سبک دوساعتیکی. کنن روشن رو هادستگاه یکییکی بگو-

 رو یینها دییتأ و کنه چک رو یچهمه مهندسه نیا تا کنن کار

 .بده

 :دیپرس برود نکهیا از قبل اما گفت، یآرام «چشم» لیاسماع

 شه؟یم یچ E بخش فیتکل آقا-

 هااهدستگ بدن یاوک نکهیا محض به... لیاسماع روشنه فشیتکل-

 .شنیم روشن نداره یرادیا

! بخش اون بمونه یخال که شهینم... سرکارگرشه به منظورم-

 ...که مهمه یلیخ نیگفت شهیهم خودتون



 رشاگ. ماند نصفه کالمش و شد دهیکش بهنود تسم لیاسماع نگاه

 سرش به تأسف با بهنود که یتکان با و کرد نگاه را بهنود هم

 :گرفت غلظت اخمش داد،

 اا موقت خودت فعالا ! شهیم یجورچه اریشهر تیوضع نمیبب بذار-

 .باش سرشون یباال

 اب بهنود که دیبگو یزیچ داد فاصله هم از را شیهالب لیاسماع

 :کرد دخالت یعصب یلحن

 یآقا! یآریم اگر و اما چقدر! گهید برو لیاسماع آقا بابا یا-

 .هست حواسش خودش انیبلورچ

 یلب ریز یاستغفار از بعد و دیکش شیهاشیر به یدست لیاسماع

 ربانیا و دیچرخ یکم گرشا. شد دور هاآن از «آقا چشم» گفتن و

 ردک نگاهش رهیخ قدرآن و گرفت قرار بهنود یروروبه ماا یمستق

 او به را اشیفرار یهاچشم و برود رو از هم بهنود باالخره تا

 .بدوزد

 باور. یکنینم باز لب من واسه فقط یول هست، تیمرگ هی تو-

 نیا از پاتو یکرد پنهون ازم رو یمهم زیچ بفهمم اگه کن

 ...کارخونه

 تو گفتم. ستین که یخاص زیچ... خب یلیخ... خب یلیخ-

 کارو یگوشه هی منم یدار یریدرگ یکاف یاندازه به خودت

 .دستم رمیبگ

 سالن یآشفته وضع به دست یاشاره با را یریدرگ از منظورش

 سالن یآلوده یهوا. گرفت قیعم یدم گرشا. داد نشان کارخانه

 :زد زل بهنود به نافذ ینگاه با. بود نگذاشته شیبرا نفس



 هر یول... یریگیم ادی رو یریپذتیمسئول یدار که خوبه-

 .باشم انیجر در دیبا من قبلش ،یبد انجام یخوایم که هم یکار

 .بگو رو زیچ همه و بزن حرف درست خودت پس
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. دیکش صورتش و هاچشم به دست ،یمشهود یکالفگ با بهنود

 یحل راه دنبال و دیچرخیم راست و چپ به مدام نگاهش

 گرشا که آنچه دادن حیتوض ربا ریز از فعالا  که گشت،یم

 بدون و ممتد نگاه اما کند؛ یخال شانه بشنود دینبا اما خواهدیم

 و دست شدیم باعث شیابروها نیب کور یگره و گرشا یوقفه

 یاندازه و حد نیا تا یزندگ در وقتچیه. کند گم را شیپا

 نکرده یدرماندگ احساس ستاد،یایم گرشا یجلو که ییهاوقت

 چپ سمت یراه وقتیب و وقت گرشا دست که حاال هم آن. بود

 یعصب گرشا. دیکشیم هم در را شیابروها و شدیم اشنهیس

 :زد تشر

 دستت سپردم رو کارا مدت هی که نیا از نذار. بهنود بزن حرف-

 .بشم مونیپش

 ار سرش و فشرد حرص با شیهادندان نیب را نشیریز لب بهنود

 :داد تکان نییپا و باال به بار نیچند

 .میبزن حرف اونجا دفتر میبر... باشه باشه،-



 دهیم فرصت بهت نکهیا جز کنه؟یم یفرق چه اونجا و نجایا-

 اصل که یکن پا و دست من واسه یدروغ هی و یکن فکر

 نفهمم؟ رو موضوع

 از حجم نیا و گرشا خودیب اصرار از یکفر بهنود

 :گفت بلند اشیاعتمادیب

 اشدهیچیپ یخودیب چرا موضوع؟ کدوم ا؟گرش موضوع کدوم-

 !گهید دمیم حیتوض برات گفتم ؟یکنیم

 .بده حیتوض جانیهم... بده-

 :کرد اخم و دیکش شیموها به یدست یعصب یحالت با بهنود

 .باش دیجد کارگر هی دنبال انبار یبرا-

 :رفت هم در شتریب گرشا یابروها

 چرا؟-

 نیا یرو که هم تو. داره سوءسابقه مهرداد گفتم که یدیشن-

 گهید گفتم بهش و کردم صحبت بابا با. یحساس موضوع

 .کارش سر برگرده تونهینم

 را عذرش داشت قصد هم خودش. بود شده قانع یکم حد تا

 یبرا حرف نیا گفتن موقع بهنود شیتشو همه نیا... اما بخواهد،

 بود؟ چه

 !ابحسهیتسو واسه کارخونه ادیب بگو پس... خب یلیخ-

 :گفت کالفه یلحن و شده گرد یهاچشم با بهنود

 .نکرد کار نجایا هم ماه دو جمع سر حساب؟ کدوم یهیتسو-



 دستمزدش شه،ینم شاملش یزیچ که حقوق و حق نظر از بله،-

 هب که یخسارت جواب ادیب دیبا... کرده افتیدر کامل قبالا  رو

 !نجایا هب بدهکاره هم یزیچ هی االن! بده رو زده کارخونه

 افتهینم طرفانیا گهید هم شهیسا که نیهم!... آخه شهینم-

 .هیپردردسر آدم شو، الشیخیب... باش خوشحال

 .شدیم تریعصب گرشا بهنود یکلمه هر با

 نیا به پاش شما یمعرف با پردردسر، آدم نیهم که نرفته ادتی-

 شد؟ باز کارخونه

 یالالبه یدست. داد قورت را دهانش آب. دیکش ریت اشنهیس

 :کرد زمزمه ترآرام و دیکش کوتاهش یموها

 حال ینیبیم یدار! یمن یپا و دست تو مدام روزا نیا تو بهنود-

 خب؟... نرو یاسک مغزم رو قدرنیا پس رو، روزم و

 اب را نفسش داد،یم رنگ رییتغ مدام که او یچهره دنید با بهنود

 .کرد فوت رونیب به یکالفگ

... بگو بگو یداد ریگ یه خودت اصالا؟ چه من به... اباب خب-

... زهینر هم به هم اعصابت که نکن وادار زدن حرف به رو من

 .دفتر رمیم دارم من

 رد،ک گرشا به را پشتش سالن از رفتن رونیب قصد به و دیچرخ

 را شیرو دوباره یوقت و شد دهیکش او توسط شیبازو اما

. بود شده هم قبل قیدقا از تریرزخب گرشا یچهره برگرداند،

 هارادیب هم خودش و دیکش رونیب او انگشتان نیب از را دستش

 .کرد اخم



 ؟یخوایم یچ گهید بابا یا-

 رصف به شانفاصله که کرد کینزد او به قدرآن را خودش گرشا

 رابرب کامالا  دوئل لیدل نیهم به و بود برابر باا یتقر قدشان. دیرس

 شیهاچشم به خوب. گرفتیم در شانیهانگاه نیب یاعادالنه و

 :گفت شمرده ،یپوزخند همراه و زد زل

 هی هم هنوز یول بشم، چشمت تو چشم نخواستم سالپونزده دیشا-

 یزدیم یگند هی یوقت هاتیبچگ. نرفته ادمی رو اخالقات یسر

 الدنب بشه باخبر ازش یکس یخواستینم که یکردیم یکار ای

 موفق آخرم. یبش میقا توش که یگشتیم خسورا تا صد

 تابلو قدراون خودت ای شدیم رو خودخودبه دستت ای ،یشدینم

 چتیپاپ و غلطه وسط نیا یزیچ هی دنیفهمیم همه که یبود

 چیه خصلتت نیا انگار... یکن باز زبون خودت تا شدنیم

 که یکنیم یمخف یدار رو یچ بهنود؟ شده یچ! نکرده یرییتغ

 و من به موضوع اگه ؟یکن فرار یخوایم شهمه و یرارقیب

 ازت نه وقتچیه ینزن یحرف و باشه داشته ربط کارخونه نیا

 .کنمیم فراموشش نه و گذرمیم

 د،کر ینینشعقب واضح و گرفتند فاصله هم از بهنود یابروها

 :دیپرس آرام و زد را آخرش زور اما

 ؟یکن اعتماد بهم یخواینم-

 :داد جواب یشتریب آرامش با او، آرام لحن ریتأث تحت هم گرشا

 .تونمینم... نخوام که نه-

 تا کرد فرو بیج در را شیهادست و گرفت مهین و نصفه یدم

 .کند قیتزر وجودش به یشتریب آرامش بتواند



 یکبریصغر همهنیا من با مهرداد کردن روروبه واسه چرا-

 هی ادیب دیبا فقط! اشهب ؟یکن تیحما ازش یخوایم ؟ینیچیم

 خوبه؟... رمیگینم هم خسارت بره، و بده حیتوض رو ییزایچ

 از بعد و کرد قالب هم در گردنش پشت را دستش دو هر بهنود

 یکجا. شد رهیخ گرشا به دوباره اطرافش به یسرسر ینگاه

 هم خودش بود، یجان کی از حفاظت ای تیحما هیشب رفتارش

 سروته کوتاه یجمله دویکی با و دکر تر را لبش. دیفهمینم

 به پرداختن صرافت از هم گرشا دیشا تا آورد هم را هیقض

 .فتدیب اتیجزئ
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 !هیفرار... ارمشیب که ستین اصالا ... ستین تیحما بحث-

 :شد گرد رتیح با گرشا یهاچشم

 چرا؟-

 یخانواده تیشکا... ماجراها نیهم خاطر به... دنبالشه سیپل-

 الیخیب... گهید زایچ جور نیا از و مارستانهیب تو که پسره اون

 .هم تو شو

 یرو رد،یبگ قرار گرشا یهاییبازجو مورد باز که نماند گرید

 به گرشا. کرد ترک را سالن یزدن هم به چشم در و دیچرخ پا

 ترشجیگ چ،یه که بود نشده باز شیبرا ماجرا. ماند رهیخ او رفتن

 احتماالا . افتاد لیاسماع به نگاهش و چرخاند یسر. بود کرده هم



 با خواستینم اما بود، باخبر زیچهمه از بهنود یاندازه هم او

 و است مانده عقب غافله از چقدر دهد نشان او از دنیپرس سوال

 خودش از سوءاستفاده یهیما نکند که بدهد یکس دست گزک

 بلند و هادستگاه تادناف راه متوجه تازه انگار بهنود رفتن با. شود

 در ماندن. دیچرخ خودش دور یکم. بود شده سروصداها شدن

 یزیچ دنبال اما بود، شده فرساطاقت یکاف قدر به سالن نیا

 یقیدقا که یمهندس دنید با. کند مشغول را فکرش تا گشتیم

 خودش ذهن هم تا رفت طرفش به بود، کرده صحبت او با شیپ

 دادن سامان سرو به هم و کند منحرف بهنود بیعج رفتار از را

 .ببخشد سرعت کارخانه یماندهعقب یکارها
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 یگوش رفت،یم کارش زیم پشت که طورهمان و شد دفتر وارد

 یباال زنچشمک چراغ. درآورد بشیج از را نیماش چیسوئ و

 نخوانده امیپ چهار. کند روشن را صفحه کرد وادارش ،یگوش

 ودس زیوار امیپ. کرد باز را هاامیپ و نشست زشیم پشت. داشت

 رد یسرسر را نیماش ینامهمهیب دیتمد یبرا یادآوری و یبانک

 ردهک تشکر قبل شب خاطر به که بود یلیشا از سوم امیپ. کرد

 را فکرش ام،یپ نیآخر اما گذاشت، جوابیب هم را آن. بود

 .کرد ریدرگ

 «مارستان؟یب یایب امروز یتونیم»



 هفت ساعت رمحمدیام چرا. انداخت امیپ ارسال ساعت به یگاهن

 برود؟ مارستانیب به که بخواهد و بدهد امیپ او به دیبا صبح

 تلفن. شد مانیپش اما سد،یبنو «چرا» کی جوابش در خواست

 یصدا. گرفت را انیک یداخل و گذاشت کنار را همراهش

 :گفت دیچیپ یگوش یتو که فشیظر

 ور نیماش ینامهمهیب دیتمد یکارها بگو ریبگ تماس مهیب با-

 هناممهیب بگو بعدم کن، زیوار و بپرس رو اشنهیهز. بدن انجام

 .خونه بفرستن رو

 ن؟یدار هم یاگهید امر... چشم-

 .اتاقم ارنیب خی آب پارچ هی بگو-

 .چشم-

. انداخت همراهش یگوش به ینگاه باز و کرد قطع را تماس

 از اما بود، کرده ریدرگ را ذهنش رمحمدیام وقتیب امکیپ

 با. دیترسیم جهینت نگرفتن شه،یهم معمول طبق و آن یریگیپ

 یشماره. برداشت را یگوش و آمد کنار خودش با حال نیا

 یمعطل بدون دیشن که را سالمش یصدا و گرفت را رمحمدیام

 :گفت

 ؟یمارستانیب اون تو سرههی یندار خوراک و خواب تو-

 :گفت و کرد یمآرا یخنده

 شغل نمیا گه،ید کنم کار یچ. گهیم رو نیهم هم مایس اتفاقاا -

 ؟یگرفت رو غاممیپ. منه



 پشت از ؟یدار یکار چه. شلوغه یلیخ سرم امروز یول آره،-

 !بگو تلفن

 :داد جواب یکالفگ با رمحمدیام

 هک کردمینم یتالش قطعاا  کرد حلش تلفن پشت از شدیم اگه-

 کن جاجابه رو هاتبرنامه یتونیم اگه. نمیبب رو نحست ختیر

 .مهمه. ایب حتماا 

 مهمه؟ چقدر-

 یلیخ برام اشجهینت که یبد شیآزما یسر هی دیبا... گرشا مهمه-

 ؟یآیم یک. داره تیاهم

 پشت را دستش انگشتان و چسباند زیم یلبه به را آرنجش

 آشوب جانش به جهتیب رمحمدیام کالم نانیاطم. فرستاد گردنش

 اب شرکت، یآبدارچ یوقت و خورد در به یاتقه. کردیم قیتزر

 شیجا سر شد، اتاق وارد وانیل و خی آب پارچ یحاو ینیس کی

 .نشست صاف یکم

 ...دمیرس اگه باشه-

 دیبا بهم بده یقطع جواب هی ؟یحساب مرد هیچ دمیرس اگه-

 ور مارستانیب هی تونمینم. کنم هماهنگ هم رو یاگهید یکارها

 .بذارم تو معطل

 را اتاق «اجازه با» گفتن با و گذاشت زیم یرو را ینیس مرد

 یشتریب آرامش با رمحمدیام شد، یطوالن که تعللش. کرد ترک

 :کرد درخواست



 کرشف که یزیچ از شتریب یلیخ ننداز، گوش پشت لطفاا  گرشا-

 .مهمه یکنیم رو

 :داد یسرسر یجواب تینها در و کرد فکر یکم

 .آمیم سر هی بعدازظهر... باشه-

 :زد لب تمسخر با رمحمدیام

 .جناب نیذاریم منت واقعاا -

 :داد تکان را سرش و نشست لبش یرو یلبخند

 .نمتیبیم-

 دیبا دانستینم. کرد قطع را تماس یجواب چیه بدون رمحمدیام

 یساعت ساعت، آالرم مثل هایتازگ که یگاهیب و گاه یدردها از

 دلش. نه ای بزند یحرف رمحمدیام به افتادیم انشج به بارکی

 در روزدوسه دوباره تا بدهد او دست بهانه خواستینم

 اصالا  که بود ختهیر سرش کار قدرآن. کند حبسش مارستانیب

 کارخانه از ریغ ییجا در وقتش یالحظه خواستینم دلش

 شود معلوم تا نزند یحرف فعالا  گرفت میتصم. شود تلف و صرف

 جاک به است قرار مارستان،یب به رفتن یبرا رمحمدیام یواستهخ

 .شود ختم

 یبرا خی آب یوانیل ختنیر از بعد و شد بلند زیم پشت از

 جرعهجرعه که یآب یخنکا. کرد روشن را تورهایمان خودش،

 در زیچهمه. کردیم کم ذرهذره را وجودش حرارت د،ینوشیم

 رتبم هادستگاه. بود برگشته اشیقبل روال به باا یتقر کارخانه

 یسوزآتش آن از بعد یحلرقابلیغ مشکل و کردندیم کار

 به را ذهنش که بود مورد کی تنها. بود نمانده جا به مختصر



 روزده گذشت از بعد که بود نیا هم آن. بود کرده مشغول خودش

 ربانیا دیشا. بود نگرفته اریشهر از یخبر هنوز اتفاق، آن از

 یریگیپ را اشیبهبود روند و شدیم کار به دست دیبا خودش

 بهنود سمت از که یاپاره تکه اخبار به هم هنوز. کردیم

 .بود نکرده دایپ کامل اعتماد گرفت،یم
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 به پا که هربار. گشتیبرم سالن به یسرکش از بهنود همراه

 شیبرا آنجا نیسنگ یهوا تحمل گذاشت،یم کارخانه ساختمان

 هب برگشتش و رفت زمان نیهم یبرا. شدیم قبل بار از ترسخت

 دنبالش به هم بهنود شد که اتاق وارد. دیرسینم هم ساعتمین

 یبرا آب یوانیل گرشا. بست سرش پشت را در و آمد داخل

 یصندل یرو بهنود. دیسرکش را آن نفس کی و ختیر خودش

 :گفت متفکر و نشست

 ؟یبنداز راه رو رآخ خط یدار میتصم هم هنوز-

 از عرق. چسباند آن یلبه به را شیهادست و زد دور را زشیم

 .بود شده تند یکم نفسش و بود افتاده راه شیهاقهیشق کنار

. نکند اشیجسم راتییتغ به یتوجه کردیم یسع حالنیباا

 :گفت بهنود به رو و داد تکان را سرش

 نظرم در که یابرنامه از قبل، از شتریب یلیخ... فتهیب راه دیبا-

 .میکنیم ضرر یکل یطورنیا. میافتاد عقب بود



 یقاط روغن و آب مغزش هابحث طورنیا وسط شهیهم که بهنود

 جیگ کند، درک را گرشا یاصل مقصود توانستینم و کردیم

 .کرد نگاهش

 ؟یدار ینگینقد مشکل یگینم مگه آخه؟ یجورچه-

 هاتن نه و برد باال را دستش بهنود کنجکاو چشمان یجلو گرشا

. کرد باز سرعت به را راهنشیپ ییباال یدکمه دو که یکی

 :داد جواب حواسیب و انداخت اتاق کولر یچهیدر به ینگاهمین

 رو شجهینت و کنن یبررس میمنتظر. داده وام درخواست یزمان-

 ...رو خط اون میریبگ وام نکهیا محض به. بگن

 یاهیثان عروقش، و هارگ تمام یاهلحظ انقباض احساس از

 به منظم، تنفس با داشت یسع. فشرد هم یرو را شیهاپلک

 نیا گذشتیم که یساعت هر انگار اما برگردد، یعاد طیشرا

 د،یشن که را بهنود نگران یصدا. شدیم تررممکنیغ امر

 دهستایا او یقدم چند در و شده بلند بهنود. کرد باز را شیهاچشم

 :دیپرس مکث دونب. بود

 ؟یخوب-

 گرفتن کمک با و داد تکان یسر فقط. نداشت دادن جواب توان

 یهاچرخ اما ند،یبنش یصندل یرو خواست زیم یهالبه از

 هم آخر دست. رفتند ترعقب مدام و گذاشتند لج سر او با یصندل

 زیم یپا و دیچرخ پا یرو. شد یصندل یرو نشستن الیخیب

 به را خودش و دیدو سرعت به دبهنو. نشست نیزم یرو

 یرو را دستش و زد زانو شیپا یجلو. رساند او یروروبه

 .گذاشت گرشا یشانه



 مارستان؟یب میبر یخوایم! کن نگام باز؟ تو چته-

 ادد فاصله هم از شتریب یکم را شیهاپلک. گرفت باال را سرش

 ممات به قلبش، نامنظم ضربان. بجنگد افتادنشان هم یرو با تا

 جواب در. زدیم نبض تنش تمام و بود کرده تیسرا وجودش

 سرش کندن جان به. انداخت باال یسر بهنود نگران نگاه و سوال

 اتاق کنار زیم یرو یداروها یقفسه به نگاهش با و چرخاند را

 :کرد اشاره

 .بهم بدش... توئه اون دیسف یقوط هی-

 امانج شیبرا ود،ب خواسته گرشا که را یکار. دیپر جا از بهنود

 سرش که گرشا. آورد شیبرا آب یوانیل سرعت به هم بعد و داد

 بهنود بست، را شیهاچشم و چسباند سرش پشت زیم به را

 ماا بود، شده ترمنظم شیهانفس تمیر. ماند رهیخ او به زناننفس

 دکر صبر هیثان چند. بود شیجا سر ملتهبش یرو و رنگ هنوز

 رشاگ انتظارش برخالف یوقت. کرد اهدخو یرییتغ چه ندیبب تا

 اششانه یرو دست پرتپش یقلب با نخورد، تکان شیجا از

 :گفت آرام و گذاشت

 .مارستانیب ببرمت پاشو-

 داد، رونیب یراحت نفس د،یشن که را او رمقیب «خوادینم»

 .نشد کم اشینگران از یاذره هرچند

 ...هوات که بدم خبر هم نایا عمو به خونه، برسونمت پاشو پس-

 هم از را شیهاپلک و داد قورت یسخت به را دهانش آب گرشا

 اما ،رندیبگ لبخند از یرد تا خوردند یتکان شیهالب. داد فاصله

 .نشد موفق



 .نگو یزیچ یکس به-

 :دیغر یعصب یلحن با بهنود

... شهیم بدتر حالت داره روزروزبه تو ؟یگیم یچ معلومه-

 .نگو یزیچ یکس به که یچ یعنی

 تشدس کف شدن بلند قصد به و گرفت زیم از را اشهیتک گرشا

 فشکت ریز دست بالفاصله و دیفهم بهنود. گذاشت نیزم یرو را

 یرو گرشا که یوقت. ستدیبا پا یرو تا کرد کمکش و انداخت

 :کرد اصرار باز بهنود نشست، اشیصندل

 خونه؟ میبر پس-

 .دارم کار... نه-

 :گفت بلند آشکار یحرص با بهنود

 دتدر چه به کارخونه و کار گهید ینباش یوقت. کار یبابا گور-

 خوره؟یم

 :داد او به را حالشیب نگاه و زد یپوزخند

 ؟یینجایا چرا تو یکنیم فکر پس-

 :رفت عقب یقدم و شدند گرد بهنود یهاچشم

 داره؟ یربط چه من به ؟یشد وونهید-
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 .داد تکان هوا در یدست حوصلهیب گرشا



 به مک هی منم بذار اتاقت برو. بدم حیتوض برات ندارم حال فعالا -

 .باشم خودم حال

 یکم رفت، جلو شدینم او سروتهیب یهاحرف متوجه که بهنود

 :گفت اخم با و شد خم

 االن تا نبودم، شتیپ من اگه مدت نیا تمام که هست حواست-

 آخه؟ یدار ییتنها به یاراصر چه ا؟یدن اون یبود رفته بارها

 را ینگران. زد زل او پراخم صورت به و دیکش باال را نگاهش

 سر از داشت باور که یاینگران. خواندیم شیهاچشم عمق از

. شناختیم خوب را دلسوز و پرترحم یهانگاه. ستین یدلسوز

 ستشد باالخره توانست که بود برگشته تنش به جان یکم انگار

 یشانه یرو آرام بار دو یکی را دستش کف. ببرد باال یکم را

 :گفت صادقانه گرفتند، فاصله هم از شیابروها یوقت و زد او

 سکوت تو قهیدق چند خوامیم و خوبم االن! یبود که ممنون-

 .دارم کار ییجا هم بعدش کنم، استراحت

 :ستادیا صاف شیجا سر ریمتح یحالت با بهنود

 خونه برو پاشو تره؟مهم تیسالمت از که هیکار چه نیا-

 .بعد یبرا بذار هم کارات کن، استراحت

 هر هم بعد و داد عقب را یصندل یکم نیزم یرو شیپا فشار با

 هنیس به دست. گذاشت هم یرو زیم یلبه و آورد باال را شیدوپا

 مبهوت هنوز که بهنود به رو و داد هیتک یصندل به را سرش

 :گفت بود ستادهیا او یکارها

 ارک اونجا مارستان،یب برم دیبا... مهیسالمت به مربوط اتفاقاا -

 رون؟یب یریم حاال. دارم



 که انداخت او به ینگاه در یجلو. رفت عقب حرفیب بهنود

 رونیب نکهیا از قبل و کرد باز را در. بود بسته را شیهاچشم

 :گفت برود

 .کن صدام یداشت یکار... آمیم باهات منم-

 دبهنو اما ندارد، او حضور به یازین دیبگو تا آورد باال را سرش

 هب را سرش دوباره. بود بسته صدا با سرش پشت را در و رفته

 بهنود با حق دیشا. گذاشت هم یرو را شیهاپلک و چسباند عقب

 چه دنبو کنارش بهنود ن،یماش یتو قبل یهفته ای امروز اگر. بود

. ندبک توانستینم هم را تصورش اصالا  افتاد؟یم شیبرا یاتفاق

 اما بود، شسته دست و شده خسته اشیزندگ در زهایچ یلیخ از

 جز بود کرده تصور را یمرگ جورهمه. نه اشیزندگ خود از

 دیشا. دیگنجینم ذهنش در وقتچیه که ،یناگهان مرگ تصور

 .بود نیهم شیروزها نیا ترس تنها

*** 
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 به و بودم داده هیتک وارید به اتاق، یروشن و کیتار انیم

. بود شده نیهم امهرروزه کار. کردمیم نگاه میروروبه یانقطه

 خلوت به تا اما گرفتم،یم میتصم و کردمیم فکر نشستم،یم دیبا

 هم را فکرش وقتچیه. شدیم یخال مغزم بردمیم پناه خودم

 اریشهر کار و کس یهمه یواسطه به روز کی که کردمینم

. رمیگب میتصم عاقبتش و آخر یبرا شوم مجبور ییتنها به ن،بود



 دانستمیم. دانستمیم اول روز همان از را جوابش که یمیتصم

 را خواسته نیا بارها. خواستیم چه بود خودش اریشهر اگر

 ار دهانش خشم و تیعصبان با بار هر و بود کرده تکرار میبرا

 .بودم بسته

. دیرسیم گوش به اتاق رونیب از شوهرش و عمه پچپچ یصدا

 رفتندینم. بودند کرده من معطل را خودشان روزده خدا یهابنده

 مانده درهوا پا یماجرا نیا فیتکل تا رفتندینم نباشم، تنها من که

 روز چند باز بودند مجبور رفتندیم اگر دیشا شود، مشخص

 داشت؟ یلیدل چه رفتنشان اصالا  پس برگردند، گرید

 عمه تشر با که شدیم یروز چند هم شانینوایب یهابچه یصدا

 .بودند افتاده یزندگ از من خاطر به هامعصوم طفل. آمدینم در

 هک ییهااشک کنم، پاک را میهااشک تا دمیکش صورتم به یدست

 راه صورتم یرو من از اجازه یب شدن، تنها محض به

 رمرو خودم با یقدر به را نبودنش و یناگهان رفتن  . گرفتندیم

 ییتنها به روزگار دست. بود شده ذهنم یملکه که بودم کرده

. ودب نوشته را سرنوشتم و گرفته میتصم من یزندگ تمام یبرا

 که ینانیاطم با. نداشت یادهیفا ختمیریم اشک هم هرچقدر

 .نداشت وجود برگشتش یبرا یراه بودند، داده دکترها

 و دمیپر جا از گذاشت، یارقریب یبنا قلبم هرروز مثل که نیهم

 و دمز رونیب اتاق از دنشانیپوش نیح. برداشتم را شالم و مانتو

 جاهمان بار نیآخر بودم مطمئن. گشتم فمیک دنبال در یجلو

 دنید با خانکامران و عمه صحبت یصدا. بودم کرده شیرها

 نگرانش لحن. رساند من به را خودش یفور عمه و شد قطع من

 .بود شده یعاد میبرا روزها نیا



 ارجان؟ید یریم کجا-

 .کردم مرتب سرم یرو را شالم نهیآ یجلو و برداشتم را فمیک

 :دادم جواب برگردم، طرفشان به نکهیا بدون

 !مارستانیب-

 یکارهمهین و یتکرار یجمله به یتوجه یحت و یخداحافظ بدون

 به سرعت با را کوچه. نکردم هم عمه...« کامران کن، صبر»

 و دکر ترمز میپا کنار ینیماش که رفتمیم یاصل ابانیخ طرف

 :زد میصدا یکس

 !خانوم ارید-

 :گفت یخوردل و اخم با خان کامران. چرخاندم سر و ستادمیا

 کنارت یریم هرجا یبد اجازه که یدونینم قابلمون گهید یعنی-

 م؟یباش

 میبگو و کنم یاحترامیب بخواهم که قدرآن نه اما بودم، کالفه

. ندارم همراه به یازین و امکرده سر ییتنها به را عمرم از یمین

 :انداختم باال شانه و زدم یبندمین لبخند

 من یفیبالتکل ریاس شما خوامینم فقط عمو؟ هیچ حرفا نیا-

 هرروز که شهینم. دادم زحمت بهتون یکل هم جا نیهم تا. دیباش

 ...هرروز

 :کرد اشاره اشیکنار یصندل به سر با و گرفت غلظت اخمش

 .نکن تعارف قدرنیا نیبش ریبگ-



 دور شدن سوار قصد به را نیماش ناچار و دادم رونیب ینفس

 یرو مارستانیب یجلو. میگذراند سکوت در را ریمس تمام. زدم

 :گفت خورشدل لحن همان با و زد ترمز

 .مونمیم منتظر نیماش تو یندار من با یکار اگه-

 من، به دنیرس زود خاطر به که شدم متوجه تازه. مکرد نگاهش

 .است نشسته فرمان پشت ییدمپا و خانه یراحت شلوار همان با

 :گفتم و زدم یقدردان سر از یلبخند

 الزم اگه. ندارم یخاص کار. عمو یدیکش زحمت هم جانیهم تا-

 .دمیم خبر بهتون یباش شما بود

 .انداخت من به یبامحبت اما ن،یغمگ نگاه و چرخاند سر

 .پارک یجا دنبال گردمیم من پس باشه،-

 روز،ده نیا تمام. شدم ادهیپ و کردم زمزمه یآرام «ممنون»

 انگار. افتاد لرز به وجودم تمام د،یرس نقطه نیا به میپا هربار

 هک بود شده میآرزوها تمام مسلخ ،یمیقد یچندطبقه ساختمان نیا

 قدم هرروز مصرانه حال نیا با و نداشتم را آن به گذاشتن پا دل

 ار راهشان من از گرفتن فرمان بدون میپاها. گذاشتمیم آنجا به

. بودند شده حفظ از روزده نیا در را رشانیمس. کردندیم دایپ

 نجمپ و سوم طبقه نیب انتخاب یبرا ستادمیا که آسانسور یجلو

 یدکمه آسانسور، نیکاب به ورود با هم آخر دست. ماندم مردد

 تمالقا ساعت. چسباندم وارید به را امخسته تن و فشردم را پنج

 پر تیجمع از ستاد،یایم که یاطبقه هر در آسانسور نیکاب و بود

 .شدیم یخال و



 یاجازه. زدم در کوتاه یمکث از بعد و ستادمیا دکتر اتاق یجلو

 دنید و سرش آوردن باال با او و کردم باز را در گرفتم که ورود

 .زد یکوتاه لبخند من

 د؟یخوب! سالم-

 اش،یپرساحوال به جواب دادن یجا به و دادم یجانیب سالم

 :کردم تکرار را امهرروزه سوال مقدمهیب

 نمش؟یبب شهیم-

 .نشست ترصاف اشیصندل یرو و شد درهم یکم مرد یابروها

 دیبر دنید قصد به قبل یروزها مثل هم امروز باشه قرار اگه-

 ...بشم مجبور هاتونیقراریب خاطر به و نییپا

 .باشم آروم دمیم قول... دکتر یآقا کنمیم خواهش-

 هب و کرد سفت یکم را کرواتش. ستادیا پا سر ییعطا دکتر

 .آمد من سمت

 .نییپا میبر... خب یلیخ-
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 سرمان پشت را اتاقش در بروم، رونیب من اول تا ستادیا کنار

 :گفت یمنش به آسانسور سمت به رفتن ریمس در و بست

 .هستم وییسیآ تو من-



 یدکمه. میگذاشت آسانسور در پا هم با و گفت یا«باشه» زن

 نگاه اما بود، نییپا سرم. داد فشار حرفیب را سه یشماره

 از رفتن رونیب محضبه. کردمیم حس خودم یرو را نشیسنگ

 حس آن، از عبور امهنگ هربار که میشد ییراهرو وارد ن،یکاب

 لیاستر لباس معمول طبق. رودیم رونیب تنم از جان کردمیم

 طیشرا خاطر به را اریشهر. میشد بخش وارد و کردم تن

 که اتاق وارد. بودند کرده منتقل یخصوص یاتاق به خاصش

 به که هربار مثل تا داد اجازه من به و ستادیا عقب دکتر میشد

 .کنم خلوت او و خودم با میآیم نجایا

 بار نیهزارم یبرا صورتش یمهتاب رنگ دنید واز رفتم جلو

. شدینم اما باشم، آرام بودم کرده عهد خودم با. شد فشرده قلبم

 بزرگ امحنجره وسط داشت من از اجازهیب وحشتناک، یبغض

 به هم هزاربار و آمدمیم که هم هزاربار. شدیم تربزرگ و

 موفق باز زم،ینر اشک سرش یباال که دادمیم قول خودم

 یامرده مثل و نمیبب طیشرا آن در را او شدینم. شدمینم

 .کنم سکوت متحرک

 و باال آرامش، با و منظم که گذاشتم اشنهیس یرو را دستم کف

 نفس او بودم گفته یقراریب با که شیپ روز چند. رفتیم نییپا

 اگر و تاس یمصنوع هاتنفس نیا بودند فهمانده بهم کشد،یم

 ممنظ یهارفتننییپا و باال از یخبر گرید شوند جدا هادستگاه

 . بود نخواهد اشنهیسقفسه

. است دنشیند هرگز از بدتر طیشرا نیا در دنشید دانستمیم

 وارد انگار گذارم،یم اتاق نیا به پا که هربار دانستمیم



 شتریب روز کی یحت. نبود خودم دست اما شوم،یم گاهشکنجه

 .کردیم دور زودرس یمرگ از مرا هم دنشید

 مدست کف عیسر دم،یشن که را دکتر یهاقدم شدنکینزد یصدا

 دلم. کردم پاک را میهااشک و دمیکش صورتم یرو را

 تخت طرفآن. کند دایپ بهانه کردنم رونیب یبرا خواستینم

 :گفت آرام ییصدا با و ستادیا

 ای میبزن حرف جانیهم... مهرآرا خانم کنم صحبت باهاتون دیبا-

 من؟ اتاق میبرگرد

 با و کردم نوازش را سردش دست. برنداشتم اریشهر از چشم

 ونریب زور به م،یگلو در شدهگره یهابغض پشت از که ییصدا

 :زدم لب آمدیم

 .شهیم اگه... جانیهم-

 بودم، ستادهیا که ییجاهمان و گفت یآرام «خب یلیخ» دکتر

 .گذاشت یصندل کی میبرا

 .دینیبش لطفاا -

 اریشهر از چشم توانستمینم. انداختم یصندل یرو را جانمیب تن

 از بعد که زدیم تلنگر وجودم در داشت یقو یاحساس. رمیبگ

 نگاهش ریس توانمیم که است یبار نیآخر نیا دکتر، یهاحرف

 را شیهاپلک که ییهاچشم از نگاه کندن دل   هم نیهم یبرا. کنم

 .نداشتم بودند، چسبانده هم به سبچ با

 هم خودش تخت، طرف آن گرید یصندل کی گذاشتن با دکتر

 :کرد صحبت به شروع یجد یلیخ و نشست



 تمیفعال عمر در. مهرآرا خانم کنمیم درک رو شما حال من-

 دونمیم. نشدم روروبه کم هم شما مثل موارد با حرفه، نیا یتو

 خوامیم فقط. دمیم حق وجودم متما با بهتون و دیدار یحال چه

 .دیبد گوش دقت با من یهاحرف به و دیباش یمنطق یاقهیدق چند

 :کردم زمزمه نفسیب و فشردم ارادهیب را اریشهر دست

 .شماست با گوشم د،ییبفرما-

 :گفت کوتاه یمکث از بعد و داد رونیب محکم را نفسش دکتر

 داشت خواهند یاهکوت عمر برادرتون بدن یاتیح یهااندام-

 یزندگ هی بخشنجات توننیم کدومشون هر که ییهااندام. خانوم

. رنب نیب از یراحت به توننیم شما تعلل هرروز با باشن، گهید

 من حال،نیباا. نداره رو اونا از ینگهدار ییتوانا شما برادر بدن

 احترام دیریگیم شما که یمیتصم هر به یپزشک کادر تمام و

 پس د،یندار اعضاشون یاهدا یبرا یمیتصم اگر. میذاریم

 ...حداقل

 و صورت سمت به که دمید را دکتر دست تکان چشم یگوشه از

 تکتک در که ش،یصدا در تنها نه یدرماندگ. رفت شیهاچشم

 با من از اجازهیب و ارادهیب من دست و بود مشخص حرکاتش

 را اریرشه انگشتان آوردیم زبان به دکتر که یکالم هر

 جسم او یهاحرف شدن تمام با که انگار. دادیم فشار ترمحکم

 تمام. ماند نخواهد یباق میبرا آن از یزیچ و شودیم دود اریشهر

 شیپ او داشتننگه شتریب یاذره یبرا اریاختیب تنم یهاسلول

 .کردندیم تالش خودم



 شیهاحرف به محکم و برداشت تعلل از دست باالخره دکتر

 :داد دامها

 حداقل پس د،یندار شونیا یاعضا یاهدا یبرا یمیتصم اگر-

 نیا در شونیا داشتننگه. میکن قطع رو هادستگاه دیبد اجازه

 دیبع. دهیم آزار رو روحشون و جسم فقط دیباش مطمئن ط،یشرا

 .دیباش برادرتون دنید آزار به یراض شما دونمیم
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 دستش حرکتیب انگشتان یرو چشمم یگوشه از یاشک قطره

 اما. نبودم دنشید آزار یاذره به یراض که بود شاهد خدا. افتاد

 کردم؟یم چه نمیا از بعد یهاییتنها با کردم؟یم چه خودم دل با

 اشخفته یچهره به یحت توانستمینم نیا از بعد که ییروزها با

 اما د،فهمیم را من حال گفتیم دکتر کردم؟یم چه کنم، نگاه

 تا نداشت یانسخه چیه و کردینم درک د،یفهمینم بودم مطمئن

 .چدیبپ من زوال به رو حال یبرا

. چسباندم او سرد و جانیب دست به را میهالب و شدم خم

 در را میهاهقهق و ختمیر اشک صدایب توانستمیم تا جاهمان

 یمخاطب با دل در و بودم بسته را میهاچشم. کردم خفه گلو

 هک ییخدا با ای اریشهر با ای بودم خودم با. زدمیم حرف نامعلوم

 حال در بود هرچه. بود گذاشته امیزندگ و من با یناسازگار سر

 یزیت یهابوق یصدا یوقت هم نیهم یبرا. نبودم خودم یهوا و



 با و کردم بلند سر دهیترس شد، بلند سرمان یباال یهادستگاه از

 :دمیپرس شدیم ندهک جا از داشت که یقلب

 دکتر؟ شده یچ-

 چک را هادستگاه سرعت به داشت و بود ستادهیا سرپا دکتر

 را من جواب نکهیا یجا به و داشت یوحشتناک اخم. کردیم

 دو دهینکش هیثان به. داد فشار را تخت یباال هشدار یدکمه بدهد،

 تمام وجود با را من و شدند اتاق وارد گرید مرد کی و زن

 .کردند رونیب اتاق از میهااسالتم

 و دکتر تالش به و زدمیم هق. بودم ستادهیا شهیش پشت

. دمکریم نگاه اریشهر قلب یهاتپش برگرداندن یبرا پرستارها

 شهیش آن پشت افراد یهمه تا دیکش طول قهیدق چند دانمینم

 یرو قرمز یهاخط. دندیکش یراحت نفس و ستادندیا صاف

 من از که یضربان دادند،یم نشان را بانضر هم باز دستگاه

 نبود، عادالنه نیا. بدهم انیپا هاآن به لحظه هر خواستندیم

 خواهم توان قدرنیا من کردندیم فکر چرا. نبود عادالنه اصالا 

 خاتمه اشیزندگ به و نمیبب را برادرم دنیکش نفس که داشت

 .بدهم

 :گفت یمهربان حنل با من به رو و آمد رونیب اتاق از یپرستار

 .اتاق تو دیبر شما گفتن دکتر-

 کنار دوباره یوقت. کردم تیهدا اتاق سمت به را لرزانم یهاقدم

 :دمیپرس انیگر و دهیترس ستادم،یا تخت

 افتاد؟ یاتفاق چه-

 :داد جواب مغموم و داد تکان یسر متأسف دکتر



 دایپ هادام شتریب وضع نیا هرچقدر. خانم هیعیطب یهاواکنش نایا-

 زا یکی ممکنه بار هر و شهیم شتریب هم هااتفاق دست نیا کنه،

 یبعد بار بدم قول بهتون تونمینم یحت. فتهیب کار از هااندام

 .میبرگردون قلبش به رو ضربان هم باز میبتون

 شد،یم دهیشن زور به که ییصدا با و شدم آوار یصندل یرو

 :دمیپرس

 کنم؟ کاریچ من دیگیم شما... کنم؟ کاریچ-

 با طیشرا نیا دیند اجازه یول مهرآرا، خانم شماست با میتصم-

 .کنه دایپ ادامه وضع نیا

 :چسباندم صورتم به را میهادست کف

 .تونمینم... سخته خدا به-

 هیطیشرا نیبدتر طیشرا نیا هم ما یبرا... خانوم کنمیم درک-

 .میریگیم قرار توش که

 خواستینم دلم. کردم خم سر اریرشه دست یرو اطیاحت با

 مآد و عالم. شود تکرار گرید بار کی قبل، یقهیدق چند اتفاق

 برادرم یپا به خار اما رم،یبم بودم حاضر من که دانستندیم

 ساعدش به را امیشانیپ. آمد شیپ چه و کردمیم فکر چه. نرود

 :دمینال آرام و چسباندم

 من جون که یدونیم تخود. اریشهر یبش تیاذ ندارم دوست-

 همنخوا مرده هی با یفرق فردا از که یدونیم بود، بند تو جون به

 میتصم هم تو یجا به که ببخش داداش، ببخش منو... داشت

 که بابا و مامان شیپ. نکن فراموش منو یریم هرجا. رمیگیم

 ...بگو بهشون... برسون بهشون منم سالم یرفت



 :زدم هق

 .دیبذار تنها رو من و دیبر تونمهه نبود انصاف بگو-

 کنارش تا دادم وقت خودم به و کردم هیگر جاهمان یاقهیدق چند

 اش،یشانیپ. شدم بلند جا از یسخت به. شوم سبک یکم

. دمیبوس را رنگشخوش یموها و رنگیب صورت ش،یهاچشم

 :زدم لب گوشش کنار

 .راهمهین قیرف شهیم تنگ یلیخ برات دلم-

 کترد ببرم باال را سرم نکهیا بدون و ستادمیا توانمیب یهاپا یرو

 :دادم قرار خطاب را

 کنم؟ امضا رو نامهتیرضا دیبا کجا-

*** 
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 و کردمیم نگاه میشدیم رد آن از که یهموار و خشک راه به

 کار نجایا به آمدنم ایآ نکهیا سر بر خودم با بار نیچندم یبرا

 ادی یوقت هم آخر دست. رفتمیم جارکلن نه ای است یدرست

 صبح که ییهاحرف آن، از بعد و بودم افتاده آن در که یاجبار

 نیب از و شدیم دود میدهایترد افتادم،یم دمیشن پرونده افسر از

 .رفتیم

 سرد یچهره باز و چسباندم نیماش داغ یشهیش به را امیشانیپ

 روند به عراج بودم رفته. آمد چشمم شیپ یمحرم سروان



 میودب کرده که یتیشکا یریگیپ و اریشهر یپرونده شرفتیپ

 خشک حالت همان با افتاد، من به نگاهش که نیهم. کنم سوال

 :دیپرس اشینظام

 د؟یکنیم کار یچ نجایا شما-

 و ودمب کرده گم لیدلیب را میپا و دست که بود زیت نگاهش قدرآن

 ودمخ زود یلیخ حال،نیباا. تمرف آنجا به چرا اصالا  بود رفته ادمی

 :گفتم محکم و کردم جمع را

 گنیم دکترا و وییسیآ یگوشه افتاده من برادر که روزه ده-

 و شما از یخبر مدت نیا تو چرا. کنهینم باز رو چشمش گهید

 قدرنیا شرفیب آدم هی کردن ریدستگ یعنی ست؟ین همکاراتون

 سخته؟

 جواب و نشست من یروروبه جانب، به حق طورهمان هم او

 :داد

 انجام رو خودمون کار ما خانوم، روز صد چه... روز ده چه-

 یآسون کار هم یلیخ دار،سابقه یفرار آدم هی کردن دایپ. میدیم

 .ستین

 .نزنم داد و رمیبگ را تمیعصبان یجلو بودم نتوانسته

 سوراخ صدتا تو بره و بکنه خواست یهرغلط یهرک یعنی-

 نه؟یا قانون منطق حله؟ کنه میاق رو خودش

 یحرف و کردیم نگاه کردنم ولز و جلز به میروروبه ینظام مرد

 عقلم من. داشت حق انگار و بود هیسف اندر عاقل نگاهش. زدینم

 با و ستادندیا میرو یجلو که یروز همان. بودم داده دست از را

 ار عقلم شده، یمغز مرگ برادرت گفتند یرحمیب و یخونسرد



 قاتل آن تا بودم منتظر امیوانگید نیهم با و دادم؛ دست از

 بگذارم، اشخانواده دل به را داغش و شود دایپ شرفیب

 .کرد دارداغ را چارهیب من که طورهمان

 کاغذ به ینگاه. کرد توقف یآهن و بزرگ در یجلو نیماش

 وضوح به را مکان آن نام که یبزرگ یتابلو و دستم در آدرس

 از بعد. میبود کرده دایپ درست را آدرس. انداختم دیکشیم رخ به

 دهایپ برگردم، تا بماند منتظرم جاهمان خواستم راننده از نکهیا

. نکردم قبول اما باشد، همراهم داشت اصرار خانکامران. شدم

 نیا به دیبا. بگذرانم تنها را مراحل نیا یهمه خواستیم دلم

 .کردمیم عادت هاییتنها

 :زد میصدا یمرد که شوم رد ینگهبان یجلو از استمخو

 امرتون؟... دییبفرما خانم-

 نگاهم کنجکاو که یمرد به رو انداختم باز یمحوطه به ینگاه

 :دادم جواب کرد،یم

 !نمیبب رو تیریمد خوامیم-

 راست سمت در را یساختمان دستش با و داد تکان یسر مرد

 .داد نشانم محوطه

 .دوم یطبقه ساختمون، اون دییبفرما-

 یبدجور هوا یگرما. شدم محوطه وارد و کردم یکوتاه تشکر

 یمحوطه انیم و دمیکش دارمنم یشانیپ به یدست. دادیم آزارم

 نگهبان که یساختمان از نگاهم. ستادمیا شده آسفالت و عیوس

 طهمحو گرید سمت که یسالن طرف به شد دهیکش بود، داده نشانم

 جاآن دید شدیم هم بازش کامالا  یدرها انیم زا. داشت قرار



 کار هاسال اریشهر که ییجاهمان. است کارخانه یاصل سالن

 جانیهم هم آخرش د،یند آن از یریخ چیه و ختیر عرق و کرد

 .گرفتند من از را او تمام یرحمیب با

 چشم خواستیم دلم. برداشتم سمت آن به یقدم چند ارادهیب

 لمشغو یسخت به که نمیبب را او کارگر، همه آن انیم و بچرخانم

 اعتس که کشدیم انتظار و است سالم که نمیبب. است کردن کار

 یرو ایدن متأسفانه اما برگردد، خانه به و شود تمام اشیکار

 یزهیانگ با و دادم قورت را بغضم. دیچرخینم ما یهاخواسته

 مه در تنگ را میهاابرو داشتم، نجایا به آمدنم یبرا که یتریقو

 .رفتم دوطبقه ساختمان سمت به محکم ییهاقدم با. دمیکش

 یتابلو دنید محض به. چرخاندمیم هااتاق نیب را مرددم نگاه

 نکهیا بدون. زدم در و رفتم طرف همان به سرعت به ت،یریمد

 شدم یبزرگ اتاق وارد. دادم نییپا را رهیدستگ باشم جواب منتظر

 یدختر اتاق یانتها و داشت قرار گرید در دو آن طرف دو که

 نداختا باال را شیابروها دنمید با. بود نشسته زیم پشت زنقشیر

 :دیپرس عیسر و

 ن؟یداشت کار یک با د،ییبفرما-

 شیپ دختر زیم یجلو تا و کردم رها سرم پشت بازمهین را در

 :نلرزد امخواسته یادا هنگام میصدا تا کردم تالش یلیخ. رفتم

 .انیبلورچ جناب! نمیبب رو نجایا ریمد خوامیم-

 :دیپرس یاساده لحن با دختر

 کدومشون؟-



 ارک و کسب بودند؟ نفر چند مگر. دادم باال تعجب با را میابروها

 :دادم جواب گرید بار کی بودند؟ انداخته راه یخانوادگ

 .نمیبب رو کارخونه ریمد خوامیم که کردم عرض-

 .داد تکان یسر موضوع دنیفهم سر از دختر

 یمهم یلیخ کار اگه. اوردنین فیتشر هنوز البته. بله آهان،-

 .برسن تا نیباش داشته فیتشر دیدار
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 تکان تأسف با را سرم او متعجب چشمان یجلو و زدم یپوزخند

 یرو وارید به دهیچسب یادار مبل نیاول دنید با و دمیچرخ. دادم

 هنوز و بود ظهر کینزد. انداختم ساعتم به ینگاه. نشستم آن

 بود مشخص. نبود یبزرگ نیا به یاکارخانه سیرئ از یخبر

 فرن کی که داشت نخواهد تیاهم شیبرا ،یتیمسئولیب آدم نیچن

 ار بازدمم و دمیکش صورتم به یدست. بدهد جان اشکارخانه وسط

 از که یتیعصبان به نجایا در حضورم. دادم رونیب حرص با

 شتریب بود، گرفته جان یآگاه یاداره در حضورم انزم و صبح

 یخونسرد با و نشست میروروبه پرونده افسر یوقت. زدیم دامن

 .«میانکرده دایپ او از یرد هنوز و است یفرار ضارب: » گفت

 تپش دختر. گرفتم ضرب نیزم یرو کفشم نوک با اریاختیب

 از چشم. داختان من به ینگاه و آورد باال را سرش مکث با زیم

 ستد. بود اعصابش یرو کفشم تق تق یصدا احتماالا . گرفتم او

 .نبودم بلد یگرید راه کردنم آرام یبرا نبود، خودم



 و جلو به را امتنه یقراریب با دم،یکش هم به را میهادست کف

 در حضورم لیدل به بار نیهزارم یبرا و دادمیم تکان عقب

 مگر اما شوم، الیخیب فعالا  شتدا اصرار عمه. کردم فکر نجایا

 کردنشآرام یبرا یبهتر حل راه و سوختیم داشت قلبم شد؟یم

 درد و یناراحت و خشم یهمه خواستیم دلم. بودم نکرده دایپ

 درآورده نجایا از سر چرا دانمینم. کنم آوار یکی سر بر را قلبم

 دو یکی. بودم شده رشیدرگ که یاجبار خاطر به دیشا. بودم

 ممراس ریدرگ دیبا د،یرسیم یخبر مارستانیب از که گرید روز

 صبح، از بار نیهزارم یبرا و دادم قورت را دهانم آب... و

 مراسم یبرا روزهانیهم بود قرار ما. شد پر میهاچشم

 بودم شده سنگدل چقدر... حاال و میکن یزیربرنامه اشیعروس

. ودمب مرگمجوان ربراد یبرا مراسم گرفتن فکر به یراحت به که

 ،یمال یپشتوانه و کمک چیه نداشتن خاطر   به که یمراسم

 مراسمش تا فتمیب راه خودش حقوق و حق دنبال بودم مجبور

 .شود برگزار آبرومند

 یمنش. بردم باال را سرم و کردم پاک دست کف با را میهااشک

 امینیب. کردیم نگاهم داشت ترحم هم یکم و تعجب با زیم پشت

. دمیکش رونیب را یدستمال زیم یرو یجعبه از و دمیکش باال ار

. زدیم حرف تلفن پشت یکس با انگار که دمیشن را دختر یصدا

 .نشدم شیهاحرف متوجه که بود ریدرگ ذهنم قدرآن

 سیئر جناب نکهیا الیخ به شد، باز اتاق در یوقت بعد قهیدق چند

 دنید با اما چرخاندم، اخم با را سرم شدند، فرمافیتشر باالخره

 یمکث مرد. شدم دیناام داشت دست در ینیس کی که یمسن مرد

 زیم یرو من یجلو را ینیس یتو وانیل و شد خم بعد و کرد



 دختر طرف به رو یوقت و کردم یتشکر یجیگ با. گذاشت

 :گفت یلبخند با برگرداندم

 .دیکن لیم دییبفرما-

 ات بودند آورده شربت میبرا. انداختم وانیل اتیمحتو به ینگاه

 هن دانستینم یکسچیه انگار. کنم نیریش را کامم زهرمار طعم

. رودینم نییپا میگلو از یزیچچیه است یروز چند که حاال

 به تمداش یسع که یطلبکار لحن با. نشستم عقب و کردم یتشکر

 :دمیپرس کنم پنهان را بغضم کمکش

 .منکن تلف رو وقتم من انیب امروز ستونیرئ ستین قرار اگه-

 :داد جواب مردد و انداخت باال ییابرو دختر

 من به دیدار یکار اگه... شما خب... آنینم که نگفتن یزیچ-

 .دمیم انتقال بهشون دیبگ

 نیا من خاطر به صبح از که بود یاچارهیب یراننده شیپ فکرم

 در بود شده مجبور تابستان، داغ یگرما در طرف، آن و طرف

 تدس به که را یفرصت توانستمینم اما ند،یبش منتظر نیماش

 نجایا به بتوانم یک گرید نبود معلوم. رمیبگ دهیناد هم بودم آورده

 کار هاسال از بعد که یاتفاق و اریشهر خواستینم دلم و میایب

 نیا ادی از یراحت به بود، افتاده شیبرا کارخانه نیا در کردن

 .شود پاک تیمسئولیب یهاآدم

 با دارم، رفتن قصد کرد فکر که هم دختر و ستادمیا پا یرو

 رخصم یبرا که میبگو خواستم و رفتم جلو. ستادیا پا سر لبخند

 و شد باز اتاق در موقع همان. گردمیبرم و رومیم راننده کردن



 دختر. شدند وارد بودند هم با کردنصحبت حال در که مرد دو

 :گفت یفور و زد یترعیوس لبخند

 .آوردن فیتشر خودشون د،ییبفرما-

 با ار نجایا تا. برگردم توانستمینم. شدند مشت ارادهیب میهادست

 یخال دلم ته بزنگاه سر درست و بودم آمده شیپ کامل شجاعت

 که یمن. رفتمینم نجایا به آمدن تنها بار   ریز کاش. بود شده

 ییتنها به خواستمیم چطور حاال داشتم، پشتم را اریشهر شهیهم

 چه نجایا من اصالا . بکشم رونیب هانیا چنگ از را او حق تمام

 کردم؟یم

 جواب دادن بدون سرم پشت از ییصدا و کرد یسالم یمنش

 :دیپرس سالمش

 ان؟یک شده یچ-

 :داد جواب یفور بود، ستادهیا میروروبه که یدختر

 .ننیبب رو شما خواستنیم انگار خانوم نیا-

 :گفت سرم تپش از باز صدا

 .خدمتم در د،ییبفرما-

 مرور خودم با گرید بارکی و دادم فشار هم یرو را میهاچشم

 آن در حاضر افراد تمام از چقدر و هستم آنجا چرا که کردم

 خوش جا میابروها نیب یسخت و سفت یگره. متنفرم کارخانه

 .دمیچرخ میجا سر د،یلرزیم خشم از تنم تمام نکهیا با و کرد
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 گریکدی مخالف قطب دو که بودند ستادهیا مرد دو میروروبه

 و بود ستادهیا صاف و یرسم کامالا  ییهالباس با یکی. بودند

 رد دست یدیقیب با که یحال در و اسُپرت ییهالباس با یگرید

 کدامشان مخاطبم دانستمینم. کردیم نگاه را من بود، کرده بیج

 بود یعصب بیعج که یلحن با و دمکر تر را میهالب. هستند

 :گفتم

 .بزنم حرف انیبلورچ یآقا با خوامیم-

 من از یحیتوض نکهیا از قبل و انداختند هم به ینگاه مرد دو

 :گفت سرم پشت دختر بخواهند،

 .دارن کار شما با-

 و داد تکان دنیفهم یمعنا به یسر بود، ستادهیا جلوتر که یمرد

 :کرد نگاهم

 شناسم؟یم رو شما من-

 هک نیهم. شوم مسلط خودم به تا داشتم الزم وقت قهیدق کی فقط

 تمام افتادم،یم مارستانیب تخت یرو اریشهر جانیب جسم ادی

 سر را آن خواستیم دلم که کردیم پر بیعج یخشم را وجودم

. کنم یخال است یبدبخت نیا مسبب کردمیم فکر که یکس نیاول

 :زدم لب پرحرص

 !دیبشناس خوب دیبا رو برادرم یول. ..نه رو من-



 نفر دو به ینگاه باز که خورد جا یکم امیعصب لحن از انگار

 را چپ سمت در   فکر، یکم از بعد و انداخت اتاق در گرید

 :رفت جلوتر هم خودش و داد نشانم

 .میکن صحبت هم با اتاق تو دییبفرما... شمینم متوجه که من-

 کردمیم فکر. شوم وارد من اول ات داشت نگه باز را اتاق در

 سر تپش از یکس انگار اما د،یایب اتاق داخل سرم پشت بالفاصله

 .برگردد عقب به دوباره شد مجبور که کرد شیصدا

*** 

 گرشا؟-

 :زد اشاره دستش با بهنود و چرخاند سر

 !لحظه هی ایب-

 به ینگاه بهنود. رفت بهنود سمت و کرد رها را در یرهیدستگ

 ییصدا با و داد قورت را دهانش آب انداخت، اتاق باز مهین در

 :کرد زمزمه یآرام یلیخ

 !شناسمشیم من کنم فکر-

 .رفتند فرو هم در بالفاصله و باال گرشا ییابروها

 ه؟یک خب ؟یشناسیم-

 !اریشهر... آهان اسمش؟ بود یچ... پسره همون خواهر-

 دختر به یگاهن در انیم از و شدند گرد متعجب گرشا یهاچشم

 یکمش پا تا سر. بود ستادهیا اتاقش وسط فیبالتکل که انداخت

 شانحواله شیپ قهیدق چند که یخشم از پر نگاه آن و بود دهیپوش



 و بهنود سمت برگشت دوباره. بود سرد و روحیب بود، کرده

 :گفت

 نیا مگه نشناخت؟ رو تو اون یول ش،یشناخت تو که هیجور چه-

 ؟یبزن سر شونبه یرفتینم مدت

 دانستیم هم بهنود. بود سوءظن و شک از پر گرشا سوال

 هم را فکرش اما شد، خواهد برمال قتیحق روز کی باالخره

 شخود تا بود یمناسب فرصت منتظر. شکل نیا به که کردینم

 وسط دختر، نیا یناگهان حضور که دهد حیتوض گرشا یبرا

 .بود ختهیر هم به را زیچهمه دفترشان

 :داد رونیب کالفه را نفسش و دیکش گردنش به یستد

 از گهید یکی با... حاال تا دهیند رو من خودش یول... رفتمیم-

 اون که دمید بار هی رو نیا. زدم حرف شونخانواده یاعضا

 .بود هوشیب هم موقع

 ؟یچ یبرا هوش؟یب-

 هک انداخت انیک به ینگاه. دیبگو چه بود مانده مستأصل بهنود

 وآمدرفت گرشا و او نیب نگاهش و بود ستادهیا پا سر هنوز

 ضهیعر نبودن یخال یبرا. ستیچ موضوع بفهمد دیشا تا کردیم

 :گفت او به رو

 ؟ینیشینم چرا تو-

 اشهزیمزهیر قامت. نشست زشیم پشت و گفت یدیببخش انیک

 چرخاند گرشا سمت به رو دوباره بهنود و شد گم توریمان پشت

 اجازه و شود الیخیب توانستیم. کردیم نگاه او به منتظر که

 بعدش واکنش از اما بفهمد، را موضوع خودش گرشا بدهد



 تاقا در یآستانه از یحوصلگیب با که یدختر یصدا. دیترسیم

 :تبس او یرو به درست یمیتصم گرفتن یبرا را راه شد، دهیشن

 فتل وقت نجایا یکاف یاندازه به من ان،یبلورچ یآقا دیببخش-

 شهیم ستاده،یا منتظر کارخونه رونیب راننده که ساعتهمین. کردم

 م؟یکن روشن رو فمونیتکل دیاریب فیتشر زودتر

 او انداخت، بهنود به یاستفهام ینگاه یوقت و کرد یاخم گرشا

 :گفت عیسر و زد ایدر به را دل هم

 ...که دمیترس یول... بگم بهت خواستمیم خب-

 :دیغر کردن منمن همه نیا از یکفر گرشا

 منتظره؟ ینیبینم مگه بهنود، بجنب-

 :زد لب عیسر و تند و گرفت ینفس بهنود

 !نموند زنده برادرش-

 :ماند رهیخ او یهالب به مبهوت گرشا

 ؟یگیم یدار یچ معلومه-

 داشتند که گرشا یهاچشم به و کرد مشت را دستش دو هر بهنود

 و دیجو صالیاست با را لبش. کرد گاهن زدند،یم رونیب حدقه از

 :زد لب

 ...طتیشرا... نشد یول... بهت بگم خواستمیم-

 :دیغر خشم با د،ییسایم هم به که ییهادندان انیم از گرشا

 بهت یخوایم یجورنیا نه؟... یبگ یخواستینم اومد،ینم اگه-

 !؟یجورنیا... کنم؟ اعتماد



 وقشعر تمام یرو میمستق ود،نر باال شیصدا نکهیا یبرا تالشش

 یسرعت با ت،یعصبان از اشنهیس. بود کرده وارد فشار

 اگرش که یحال از نگران بهنود. شدیم نییپا و باال وحشتناک

 داد فشار او یشانه یرو را دستش شد،یم دچارش کمکم داشت

 :کند دعوت آرامش به هم را او آرامش، لحن با کرد یسع و

 برات بعداا  من... خواهشاا  باش آروم.. .یدار حق یبگ یهرچ-

 .دمیم حیتوض
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 و زد پس تیعصبان با اششانه یرو از را او دست گرشا

 :زد تشر پرخشم

 کشته من یکارخونه تو آدم هی ؟یدیم حیتوض رو یچ گهید-

 هی کنمیم احساس. ندارم خبر یچیه از احمقا نیع من و شده

 ؟یفهمیم! احمق هی... احمقم

 سیه رفت،یم یکبود به رو داشت که او صورت دنید با بهنود

 .کرد اتاق در به یااشاره یزورک یلبخند با و کرد یآرام

 نیبب برو االن! خب؟... بعد یبرا باشه... گرشا کنمیم خواهش-

 .میزنیم حرف بعداا  گه،یم یچ

 ندیشن از شدت با آن یهارگ که دیکش گردنش به یدست گرشا

 دیاب را بهنود یهایفکریب نیا جواب. دندیکش ریت نودبه حرف

 هک چارهیب دختر نیا با اما داد،یم یشتریب شدت با و وقتش به



 دیاب چه ستاده،یا اتاقش وسط و استیعصبان یحساب بود معلوم

 لبشق یانهیوحش و نامنظم تپش تا دیکش قیعم نفس چند. کردیم

 ترف زشیم پشت. شد اتاق وارد یسخت به و کندتر آرام یکم را

 لفنت گرشا. ستادیا نهیس به دست یاشهیش وارید کنار هم بهنود و

 :دیپرس دختر به رو و برداشت را

 ...ای یچا ارن؟یب براتون بگم دیدار لیم یچ. دینیبش دییبفرما-

 :زد لب اخم با و نشست شیپا کینزد یصندل یرو ارید

 .رمندا لیم هم یزیچ ومدم،ین ییرایپذ یبرا-

 دبع و کرد یچا فنجان سه درخواست او حرف به توجه یب گرشا

. نشست یصندل یرو گذاشت شیجا سر را یگوش نکهیا از

 ترخراب شیروروبه دختر حال نه، ای بزند لبخند دیبا دانستینم

. کرد آرامش ساده لبخند کی با بشود که بود یزیچ از

 در ودشخ وجود که یحال در و دیکش هم به را شیهادست

 :گفت عذرخواهانه یلحن با بود ممکن حالت نیترناآرام

 هک نداشتم یاطالع من. اوردمین جا به اولش رو شما که دیببخش-

... متأسفم واقعاا ... دادن خبر بهم االن نیهم افتاده، یاتفاق چه

 !بگم یچ دونمینم... دونمینم

 هم دیبا. کرد نگاه او ملتهب یچهره به جیگ هیثان چند ارید

 از رپ شیهاچشم بالفاصله و زد یپوزخند. باشد خبریب قدرنیهم

 :کرد زمزمه لرزان ییصدا با و بغض پر. شد اشک

 زیچ یتیمسئولیب یول... انیبلورچ جناب خوبه یلیخ یخبریب-

 رکارگ حال از چرا که رمیبگ خرده بهتون تونمینم. هیافتضاح

 از تونمینم هم کنارش در اما ن،ینداشت خبر تونچارهیب



 اهیس خاک به رو ما که یکثافت اون قبال در تونیتیمسئولیب

 استخدام کارخونه نیا یتو شما رو آدم اون. بگذرم نشوند

 .دیمسئول کارگراتون یرفتارها یهمه قبال در پس ن،یکرد

 و شد باز در. دیفهمینم را دختر منظور و بود جیگ گرشا

 رفت، رونیب یوقت. دیچ زهایم یرو را یچا یهافنجان یآبدارچ

 بود، شده کالفه خودش به مرد دو وواجهاج نگاه از که ارید

 :زد لب تریعصب

 من یبرا شما از یخوب ریتصو کردیم تالش یلیخ برادرم-

 در که ییهاآدم مورد در خصوص به نم،یبدب ذاتاا  من اما بسازه،

 دست ریز رو عده هی که ییآدما. هستند شما یاجتماع یطبقه

 استفاده خودشون سود کسب یبرا ازشون دن،یم قرار خودشون

 اون سر ییبال چه که ستین مهم براشون هم تینها در و برنیم

 .آدیم هایدستنییپا

 دهانش آب و کرد مشت یچا داغ فنجان دور را انگشتانش گرشا

 :کرد زمزمه آرام یلحن با. داد قورت را

 ...وم  خان فهممیم رو شما حال من-

 .نشاند لبش یرو درد پر یپوزخند ارید

 رو لمونیفام اصالا  که نداره هم یتعجب البته... هستم آرا مهر-

 .دیندون

 گرشا لیم باب اصالا  نیا و رفتیم تند داشت یلیخ دخترک

 زا بدتر را او حال تا نزند یحرف کردیم یسع حال نیا با. نبود

 :ددا ادامه ترآرام. بکند بود که یزیچ



 تصورتون، برخالف. فهممیم رو حالتون من... مهرآرا خانم-

 یکارگرا از یلیخ از شتریب شناختم،یم خوب رو اریشهر من

 هم افتاده که یاتفاق از واقعاا  دیبدون خوامیم هم االن. نجایا یگهید

 آدیبرم دستم از یکمک هر حاضرم... متأسف هم و ناراحتم

 دیکنیم صحبت دیدار یجور هی شما اما... بدم انجام براتون

 !بودم من مقصر انگار

 بود، افتاده لرز به بغض و تیعصبان از وجودش تمام که ارید

 کمک تندش لحن از. دیکش جلوتر یکم یصندل یرو را خودش

 .اوردیدرن شینما به هاآن یجلو را بغضش و ضعف تا گرفتیم

. تونمینم یول... آقا ندونم مقصر رو شما خوادیم دلم یلیخ-

 یآقا داد دست از شما یکارخونه یتو رو جونش من برادر

 و کرد کار توش منتیب هاسال که یاکارخونه یتو. انیبلورچ

 درجه هی سال همه اون از بعد اواخر، نیا و دیگذاشت منت هم شما

 َنقل بشه که... نیدادینم کاش یا که... نیداد ارتقا رو شغلش

ر و َسر شما با نکنه نکهیا خاطر هب و کارگرا یهیبق دهن  یس 

 .کنن دعوا باهاش و اعصابش یرو برن مدام داره

 هم در شتریب شیابروها و زد کنار را شیهااشک حرص با

 :شدند

 هم جروبحث یکس با یحت. نبود ییدعوا اهل آدم من برادر-

 خاطر به احتماالا  شما، لیدلیب یهالطف خاطر به اما کرد،ینم

 هم شتریب و ذهنتونه تو هیبق از شتریب سمشا که نیهم

 دونمینم من... کردن قضاوت اشتباه موردش در نش،یشناختیم

 هک افتاده یاتفاق چه نجایا روز اون کنم تصور تونمینم یحت و



... بزنه نیزم رو من آروم اریشهر داده جرأت خودش به یکی

 .دییشما مقصر آخرش و اول اما
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 زیم یجلو به را خودش بلند قدم دو با و شد بلند یصندل یرو از

 او مات و یاقهوه یهاچشم در نفس به اعتماد با. رساند گرشا

 .زد زل

 به یازین من هرچند... ممنون باشه، د،یکن کمک دیدار دوست-

 تالش پس نیخواست خودتون چون اما ندارم، شما امثال کمک

 دیعب منم که دیتونیمن اگرم... بشه دایپ شرفیب قاتل اون دیکن

 ...ادیبرب دستتون از یکار دونمیم

 :داد ادامه و فرستاد رونیب یلرزان نفس

 یول... سپرمیم وجدانتون و خدا به رو شما ست،ین مهم-

 چشم روش هم شما بدم اجازه و بگذرم برادرم حق از تونمینم

 یازا به رو برادرم حقوق و حق تمام و دیکن یلطف هی. نیببند

 .دیکن پرداخت و محاسبه کرده کار نجایا که ییهاسال یههم

 ادداشتی کاغذ برداشتن از بعد و چرخاند زیم یرو ینگاه

 گرشا یجلو را آن و نوشت را اششماره ،یخودکار و کوچک

 .گذاشت

 .تماستونم منتظر من-



 شیصدا گرشا که برود رونیب اتاق از خواست و ستادیا صاف

 را دستش کف یالحظه یبرا. شد ندبل یصندل یرو از و زد

. رگرددب رفت،یم لیتحل کمکم داشت که یتوان تا فشرد زیم یلبه

 را خود داشت که یتوان تینها با اما رفت،یم یاهیس شیهاچشم

 :رساند او یجلو

 .نیباش داشته فیتشر لحظه چند-

 علت بتواند او یهاچشم به نگاه با تا گرفت باال را سرش ارید

 ارید. بودند یفرار او از که ییهاچشم. بفهمد را رخواستد نیا

 :کرد زمزمه مغموم یلحن با

 دیبا... بمونم شتریب بخوام خاطرش به که ستین یزیچ گهید-

 ...رونیب نیماش برم،

 خواست او از «کنمیم خواهش» گفتن با گرید بار کی گرشا

 گوشش کنار را یزیچ. زد صدا را بهنود سر یاشاره با و بماند

 .رفت رونیب اتاق از «باشه» گفتن با بهنود و کرد زمزمه

 دست گرشا. رفت عقب یقدم بود، ستادهیا که ییجاهمان ارید

 شرفتیپ به شروع سرانگشتانش از که یدرد شدت از را چپش

 :داد ارید نشان را هایصندل از یکی و کرد مشت بود، کرده

 نمم د،ینیبش قهیدقچند ممکنه اگه د،یزد حرف خودتون فقط شما-

 .کنم صحبت چندکلمه

 :گرفت باال را سرش اخم با ارید

 ن؟یدار گفتن یبرا هم یحرف مگه-



 را چپش یبازو که طورهمان و نشست او یروروبه گرشا

 شدند،یم تند داشتند که را شیهانفس کرد یسع داد،یم ماساژ

 :کند کنترل

 یادیز اشتباهات ماجرا نیا یتو من... باشه شما با حق دیشا-

. دیبدون یاصل مقصر رو من بدم حق بهتون تونمینم اما داشتم،

 یقتو. کردم اشتباه اعتماد آدما یسر هی به که بوده نیا من اشتباه

 ریگیپ دیبا خودم اومده، شیپ حادثه برادرتون یبرا دمیفهم

 زا کامالا  و فرستادم رو گهید یکس طمیشرا خاطر به که شدم،یم

 .موندم خبریب یچ همه

 قلبش ضربان دوخت، او به را سشیخ یهاچشم که ارید

 :داد قورت را دهانش آب و شد قبل از ترنامنظم

 یاضافه به کنم،یم پرداخت رو برادرتون حقوق تمام من-

 بابت نیا از. شدهیم شاملش که یتیمسئول یمهیب یپرداخت

 .دیباش نگران اصالا  خوامینم

 بعد و برداشت زیم یرو از را یکارت. دش بلند یصندل یرو از

 ارید به رو داد،یم رونیب زور به که ینفس کردن تازه از

 :گرفت صورتش یجلو را کارت و برگشت

 ن،یداشت امروز که ییهاگله تمام از ریغ به منه، یشماره نیا-

 بهم شمیم خوشحال اومدیبرم من دست از یکمک اگه بازم

 .نیبد اطالع

 ر  د موقع همان و نداد نشان کارت گرفتن یبرا یلیاتم چیه ارید

 و برگرداند را سرش گرشا. شد باز یاضربه چیه بدون اتاق،

 و گرفت باال یکم را یپاکت بزرگ ساک او، دنید با بهنود



 را یسخت کار. گرفت او از را ساک گرشا. داد نشانش

 دختر یهاچشم یسرخ دنید با انجامش. دهد انجام خواستیم

 سخت اشنهیس قفسه که طورهمان حال،نیباا. شدیم هم ترشیب

 ودب دواریام فقط. ستادیا ارید یجلو و رفت شد،یم نییپا و باال

 .اوردیدرن یباز قلبش لحظه نیهم

 کنمیم فکر باشه، اریشهر کمد یتو لیوسا کنمیم فکر... نایا-

 .بهتره باشه شما شیپ
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 لیوسا شیپ فکرش اصالا . تادسیا صاف و دیپر جا از ارید

 یابر را دستش مکث با و افتاد تکاپو به قلبش. نبود اریشهر

 .برد جلو ساک گرفتن

*** 

 خواستیم دلم. نبود خوب اصالا  حالم. بودم مانده منتظر یادیز

. نمک هیگر و بزنم داد توانمیم تا و ببرم پناه خلوت یجا کی به

 و در که ییجا از م،بود زاریب نحس طیمح آن در ماندن از

 دهیکش آخر لحظات در که یزجر و ارمیشهر ادی را من وارشید

 .خوردیم هم به حالم انداخت،یم بود

 اتاق از انیبلورچ درخواست با که یمرد و شد باز اتاق در

. دش وارد دستش در یبزرگ یپاکت ساک با بود، رفته رونیب

 اندهم کم بدهند لمیتحو خواهندیم را اریشهر لیوسا گفتند یوقت

 .بردم جلو ساک گرفتن یبرا را دستم. بروم حال از جاهمان بود



 امیاری آنجا از رفتن رونیب یبرا میپاها اما گرفتم، را ساک

 به کردن نگاه لحظه همان یوسوسه یجلو نتوانستم و نکردند

 جاهمان از را اریشهر عطر. کنم مقاومت ساک یتو اتیمحتو

 .ردمکیم حس وضوح با هم

 به که چشمم. کردم باز را ساک و شدم آوار یصندل یرو

 حصب که ییهالباس. گرفت لرز را وجودم تمام افتاد، شیهالباس

 مارستان،یب در که بود ادمی. رفت رونیب و کرد تن روز همان

 احترام تینها با را هالباس. دادند لمانیتحو را کارش یهالباس

. بود آنجا هم همراهش یشگو و پول فیک. گذاشتم میپا یرو

 چرا. بود خاموش دادم، فشار یگوش یصفحه یرو را انگشتم

 .باشد داشته شارژ دیبا هنوز روز ازدهی از بعد کردمیم فکر

 رونیب یرو یکنترل گرید که را ییهااشک دست پشت با

 نگاه یجلو. دمیکش باال را امینیب و کردم پاک نداشتم، ختنشانیر

 داشتم، یباررقت احساس بودند، زده زل من به آنجا که ینفر دو

 نرویب ساک از را اشحوله. بخورم تکان میجا از توانستمینم اما

 از. ختمیر اشک و بردم فرو آن یتو را سرم اریاختیب و آوردم

 زا که یکوچک کتاب و اشیشخص وانیل و چنگال و قاشق کنار

 یمجس به دستم بخواند، استراحتش اوقات در تا بود گرفته خودم

 دنید با و دمیکش رونیب را آن. کرد برخورد یفلز و سرد

 شیپ وقت چند و میبود دهیخر هم با که یساعت همان ساعتش،

. زدم هق جاهمان و شکست مقاومتم تمام کرده، گمش گفتیم

. بردم نییپا را سرم درد با و گرفتم میهادست نیب را ساعت

 خرابم حال و کردیم ینیسنگ نداشت، یتمام که یدرد از امنهیس

. شد شیدایپ کجا از یمنش دخترک دمینفهم. نبود خودم دست

 نآ کردم، امتناع گرفتنش از یوقت و دادم دستم به را یآب وانیل



 هم من. داد ماساژ را میهاشانه حرف بدون و گذاشت کنار را

 با بودم، کرده تحمل ساعت چند آن که یفشار تمام جاهمان

 مردم،یم هم من کاش. ختمیر رونیب میهاهققه و هااشک

 را هراس از پر و کیتار وحشتناک، یروزها نیا و مردمیم

 .دمیدینم

 پاک را امینیب و هاچشم میهاانگشت نیب شده مچاله دستمال با

 اتاق در همراهش مرد و انیبلورچ. گرفتم باال را سرم. کردم

 لیساو تمام ندازم،یب امیکنار دختر به ینگاه نکهیا بدون. نبودند

 ردخت. ستادمیا میپاها یرو نامتعادل و برگرداندم ساک به آرام را

 :گفت آرام و گرفت را ساعدم ریز

 زم؟یعز یخوایم کمک-

 شده رهیخ من به یدلسوز با. کردم نگاهش یاشک یهاچشم با

 :کردم تشکر و زدم یتلخ لبخند. زدینم یحرف و بود

 .ممنون نه،-

 با. رفتم رونیب اتاق از  و دادم رونیب لرزان و تهخس ینفس

 سرشان بودند ستادهیا رونیب که مرد دو م،یهاقدم یصدا دنیشن

 از پر لحن با و آمد جلو یقدم انیبلورچ. چرخاندند سمتم به را

 :گفت کرد،یم بدتر را حالم که یترحم

 .دیببخش رو من دوارمیام... نبود کردنتون ناراحت قصدم-

 به یسر و دادم قورت زور به د،یترکیم داشت باز که یبغض

 :دادم تکان راست و چپ

 .ستین یدیجد زیچ من یناراحت-



 یجلو باز بدهد، دستم به داشت اصرار هم اتاق در که را یکارت

 :گرفت چشمم

 .دینگرفت رو نیا-

 :کردم زمزمه دلخور و زدم پس را آن انگشتانم نوک با

 کمک ه،یکاف نیریبگ تماس باهام وقتش به خودتون که نیهم-

 .ندارم الزم یاگهید
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 نفسم داشت که یاتاق از گر،ید نفر دو و او از یخداحافظ بدون

 .رفتم رونیب گرفت،یم را

 یهکارخان آن از داشتند توانمیب یپاها که یسرعت نیشتریب با

 سح آنجا از میپا گذاشتن رونیب محض به. رفتم رونیب ییکذا

 میهااشک و شکست گرید بار کی بغضم. شد باز نفسم راه مکرد

 و کارخانه صاحب و کارخانه هرچه از داشتم عمر تا. شد یجار

 .ماندمیم متنفر بود بلور و شهیش

* 

 قلبش. چسباند آن پشت را دستش دو هر کف و بست را اتاق در

 حس و بود نشسته عرق به تنش تمام. دیکوبیم نامنظم و تند

 ورز به صبح که یکیک تکه و نسکافه وانیل کی همان کردیم

 چندبار را دهانش آب. است برگشته حلقش پشت بود، خورده

. کند سرکوب را اشمعده یآمده باال دیاس تا داد قورت هم پشت



 نیا با. بود ختهیر هم به را وجودش تمام دختر، خراب حال دنید

 یگرید ریتقص مهرداد، یبسته چشم استخدام   یماجرا جز به که

 یکار دختر آن درد از پر یهانگاه اما د،یدینم خودش گردن را

 تنکش به را اریشهر یدست یدست خودش کند فکر که بود کرده

 . است نداشته هم یتیاهم شیبرا و داده

 که یریتصاو یگرید بار کی و گذاشت هم یرو را شیهاچشم

 باورش .شد ظاهر چشمش یجلو بود دهید هانیدورب لمیف در

 اشکارخانه وسط پسر آن جان کند قبول توانستینم شد،ینم

 مامت و افتاد شد وارد سرش به که یاضربه ادی. بود شده گرفته

 هم با را دستش دو هر. دندیکش ریت جاکی سرش پشت یهارگ

 و رفت عقب عقب. گرفت فاصله در از و داد فشار گردنش پشت

 هم به تعادلش اتاق، یهایصندل از یکی به شیپا برخورد با

. نداشت تعادلش حفظ و پا یرو ستادنیا یبرا یتوان. خورد

 و دشدن دهیکش نیزم یرو یممتد ژیق ییصدا با یصندل یهاهیپا

 .شد نیزم پخش یدردناک طرز به او

* 

  

000 

  

 دهیشن نیزم با یزیچ محکم برخورد بد یصدا نکهیا محضبه

 زد،یم حرف او با و بود تادهسیا انیک زیم کنار که بهنود شد،

 انیک از شود، ترمطمئن نکهیا یبرا. ستادیا صاف شیجا سر

 :دیپرس



 بود؟ گرشا اتاق از صدا-

 :ادد تکان سر دهیترس بود، شده سرپا صدا دنیشن با که هم انیک

 .کنم فکر آره-

 که گرشا دنید با. دیدو اتاق سمت و گفت یی«خدا ای» بهنود

 ریز. دیدو طرفش به بود، بسته شیهاچشم و افتاده نیزم یرو

 :گفت بلند کرد،یم شیصدا که طورهمان و گرفت را کتفش

 .اریب آب وانیل هی عیسر انیک-

 هیتک هایصندل از یکی به نیزم یرو جاهمان تا کرد کمکش

 دایپ را هاقرص یقوط بود، داده قبل بار که یآدرس طبق. بدهد

 به بود آورده انیک که یوانیل آب همراه را هاآن از یکی و کرد

 .داد خوردش

 تمام و کردیم خسخس اشنهیس د،یکشیم نفس سخت گرشا

 :دیپرس دلهره با انیک. بود عرق سیخ گردنش و صورت

 بهنود؟ آقا شده یچ-

 .چرخاند عقب به یکم را سرش بهنود

 .ببند درم رونیب برو ه،یعصب فشار ست،ین یزیچ-

 اب که بهنود. رفت رونیب اتاق از یطوالن یتعلل از بعد انیک

 با بود، نشسته شیزانوها یرو گرشا یپا یجلو دلهره

 رهیخ گرشا درد از مچاله یچهره به زنش دودو یهامردمک

 :دیپرس و داد فشار آرام را اششانه. شد

 !؟ینشد بهتر-



 ستد بتواند تا آورد باال و کرد تا یسخت به را شیزانو کی گرشا

 رونیب نهیس از مهین و نصفه ینفس. بدهد هیتک آن به را سرش و

 :زد طعنه یاخفه یصدا با و داد

 .شمینم... نیا از بهتر-

 ریز. دیکش اشیشانیپ به یدست و داد نییپا را بغضش بهنود

 :ستدیبا کرد وادارش و گرفت را او یبازو

 .مارستانیب میبر پاشو-

 شیسرجا باز و دیکش بعق را شیبازو توانش یمانده ته با گرشا

 :رفت وا

 .کارت سر برو... نکرده الزم-

 از شیصدا کرد یسع یلیخ. زد زانو او یپا یجلو دوباره بهنود

 :نلرزد ترس و ینگران شدت

 دستم از دونمیم. ببرمت شو بلند مادرت جون گرشا، پاشو-

 خاطر به کردم یهرکار یول... دونمیم خدا به ،یهست یشاک

 .بود خودت

 :دیرسیم گوش به زور به دستش ریز از گرشا روحیب یاصد

 بود؟ یک  -

 :دیپرس جیگ بهنود

 بود؟ یک   یچ-

 آخر تا و ببندد چشم خواستیم دلش. نداشت زدن حرف توان

 تیظرف نیا از شتریب قلبش بود، خسته که بس بخوابد، ایدن

 :زد لب و داد رونیب یداغ نفس. دیکشینم گرید نداشت،



 !پسره نیا مراسم-

 یخبر آن از هم خودش که یزیچ مورد در. ماند ساکت بهنود

 همان با و آمد باال گرشا سر. دادیم دیبا یجواب چه نداشت

 زل او به هااحمق مثل که بهنود به رو حالیب و سرخ یهاچشم

 :زد پوزخند زد،ینم یحرف و بود زده

 !...راحت تالیخ من، به بسپرش... گه؟ید نهیا! نه؟... یدونینم-

 !؟ینجوریا

 لندب بود داده هیتک آن یهیپا به که یایصندل کمک به کرد یسع

 یرو. نشد مانعش بارنیا و رفت کمکش به دوباره بهنود. شود

 یهاسلول و رفتیم جیگ سرش. خورد یتکان ستادیا که شیپاها

 هب. کردندیم التماس داوطلبانه و یطوالن یکما کی یبرا تنش

 از یوقت و کرد بشیج در یدست. داشت نگه را خودش یسخت

 اتاق در طرف به تلوتلوخوران شد، مطمئن نیماش چیسوئ وجود

 شیوجل برود رونیب نکهیا از قبل و دیدو دنبالش به بهنود. رفت

 .ستادیا

 ؟یریم کجا-

 :زد لب حرص با

 .قبرستون-

 :گفت ظیغ با و اوردین کم هم بهنود

 سر جاهمون از باش مطمئن رمون،ف پشت ینیبش حالت نیا با-

 .یآریدرم



 که انیک به رو و رفت رونیب اتاق از او به تیاهمیب گرشا

 :گفت خشک بود، زده زل او به نگران و کنجکاو

 .برام ریبگ نیماش هی-

 مدام را دستش. زد رونیب اتاق از. ردیبگ را جوابش نماند یحت

 .نشود یخال شیپا ریز که گرفتیم وارید به

 و گرفت انیک دست از را یگوش بهنود رفتنش، رونیب محضبه

 .برگرداند دستگاه یرو

 .باهاش رمیم. یبزن زنگ خوادینم-

 پشت ،بهنود رفتن رونیب با و گفت یفیبالتکل ی«باشه» انیک

 و رساند او به را خودش پله،راه در بهنود. نشست زشیم

 .شد قدمشهم

 هم یکن خبرش یخواستیم هک یآژانس راننده همون یاندازه-

 !ستم؟ین

 یرو را گرشید دست و شد قفل نرده به دستش کی

 حس لحظه هر و آمدینم باال نفسش. داد فشار اشنهیسقفسه

 حال نیا با. کرد خواهد یخال را شیپا ریز هاپله از یکی کردیم

 .گذاشتینم کم بهنود سمت یاطعنه نوع هر کردن روانه از

... خوامیم ازش که کنهیم رو یکار همون.. .آژانس راننده-

 .بگم من که برهیم ییجاهمون

 .ستادیا او یروروبه و دیدو ترنییپا را پله دو بهنود

 .وبگ بهم فقط... یبر یبخوا تو جا هر... یبگ تو یهرچ باشه،-



 یزور تینها با و دوخت او نگران یهاچشم به را مارشیب نگاه

 .شود رد تا دز کنار را او داشت که

 .بهنود شده تموم کوپنت-

 دوار و داد رونیب ینیسنگ نفس دیرس آخر یپله به که شیپا

 :گرفت را شیبازو و دیدو دنبالش باز بهنود. شد محوطه

 .نکنه خبر نیماش گفتم انیک به-

 .رمیم خودم... ستین مهم-
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 زد،یم رونیب نجاآ از که یحرارت. ستادیا کارگاه سالن یجلو

 پا یلجباز با ستاد،یا حال نیا با. کردیم دیتشد را تهوعش حالت

 هب گرید نبود قرار انگار کردیم نگاه یجور. کرد نگاه و فشرد

 به بهنود ریمتح یهاچشم شیپ و برگرداند سر. برگردد آنجا

 به را دهانش آب سوخت، شیهاچشم. کرد نگاه یشرق ساختمان

 طرف به. دیچرخ نامتعادلش یپاها یرو و داد قورت زور

 :زد هم را زورش نیآخر بهنود افتاد، راه که نشیماش

... رسونمتیم یبر یخوایم که ییهرجا... گرشا بار نیا فقط-

 .ینینب رو من عمرت آخر تا ینخوا تو اگه دمیم قول بعد

 :زد داد بهنود داد، ادامه شیهاقدم به که گرشا

 !باشه؟-



 هزار یدو یمسابقه کی یاندازه به رفتن راه قدم دچن. ستادیا

 اشنهیس. بود کرده اشخسته و گرفته را نفسش مانع، با متر

 شریدرگ ذهن به هیثان چند. شدیم نییپا و باال نیسنگ و سخت

 یهاقدم شدنکینزد یصدا یوقت و داد یریگمیتصم یاجازه

 یراحت نفس نودبه. افتاد راه او نیماش سمت به د،یشن را بهنود

 منتظر و زد را ریدزدگ د،یدو جلوتر رفت، دنبالش و داد رونیب

 :تگف فرمان پشت نشستن محضبه. شود سوار گرشا اول تا ماند

 .آرمیم رو نتیماش آمیم بعداا  خودم-

 جانیب و داد هیتک عقب به یحالیب و یخستگ با را سرش گرشا

 :زد لب

 .ستین مهم-

*** 
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 نیب را شیهادست مدام و زدیم قدم اضطراب با خانه النس وسط

 اشسابقه. کند کارچه دانستینم و بود کالفه. بردیم شیموها

 گرشا اعتماد آن از شتریب خواستینم دلش که بود خراب قدرآن

 و بود افتاده تخت یرو که یحالیب جسم با اما کند، دارخدشه را

 .کردیم چه د،یچیپیم خودش به مار مثل درد، از

 حق که بود کرده حجت اتمام او با شیهازدن نفس انیم گرشا

 نفس یحت گرشا که حاال. بدهد خبر او احوال از یاحد به ندارد



 یرو دیبا هم هنوز دانستینم نداشت، هم زدن حرف یبرا

 د،یرس ذهنش به که یکار تنها هم آخر دست. نه ای بماند قولش

 به اما بفهمند، یزیچ اشخانواده ستخواینم گرشا. داد انجام

 از قطعاا  و بود دکترش او. بزند زنگ توانستیم که رمحمدیام

 .آمدیبرم یشتریب کار او دست

 به یقراریب با و بود داده هیتک اتاق وارید به بعد ساعتمین

 نگاه گرشا حال کردن بهتر یکم یبرا شیتکاپو و رمحمدیام

 و دیکش شیموها نیب یدست د،ید که را رمحمدیام سکوت. کردیم

 :رفت کینزد قدم دو

 یچرت هی ستین خودش حال تو نیا... ریام نده گوش حرفش به-

 مارستان؟یب شیببر ستین بهتر. گهیم

 را او داشت وحشتناک یدرد. کردینم باز را شیهاچشم گرشا

 کرده سلب او یهاچهیماه تمام از را یتکان هر توان و کشتیم

 :کرد زمزمه کندن نجا به. بود

 .دیبذار تنهام... هردوتون دیبر... ریام برو... خوادینم-

 فشار دنید از نگران و کرد جمع را فشارسنج دستگاه رمحمدیام

 :کرد بهنود به رو یعصب گرشا، نییپا العادهفوق

 هک خونه شیآورد چرا اصالا ... ستین حرف نیا گفتن وقت االن-

 ندم؟ گوش حرفش به یبخوا من از حاال

 :زد لب خفه و فشرد محکم را گردنش دست دو با بهنود

 .دهیم کشتن به رو خودش داره-



 مدآ جلو بهنود. نشست گرشا خشک یهالب یرو یبندمین لبخند

 :گفت رمحمدیام به آرام و

 مینک بلندش ییدوتا پاشو م؟یکنیم دو به یکی باهاش میدار چرا-

 کنه کاریچ خوادیم بزنه، مه حرف نداره جون که نیا. مشیببر

 .نذاره که

 یسر دشییتأ به یمکث از بعد و کرد او به ینگاه رمحمدیام

 :داد تکان

 ...رو دستش کن کمک ایب... خب یلیخ-

 ستتوانیم که ییصدا نیبلندتر با و توانش یمانده ته با گرشا

 :زد داد

 ...شماب آروم رو امشب هی دیبذار... رونیب دیش گم جفتتون دیبر-

 :دینال درد با و کرد پرت بالش یرو بود، آورده باال که را سرش

 .گهید شه تموم دیبذار دیبر-

 هب کرد رو التماس با و افتاد نییپا بهنود چشم از یاشک قطره

 :رمحمدیام سمت

 .نده گوش حرفش به... ریام کنمیم خواهش-

 .برگرداند بهنود از را رمحمدیام نگاه گرشا جانیب یصدا

 ...ریام-

 :دیتوپ و کرد اخم گرشا گفتن «ریام» به

 رو کارم دیبذار دیریبگ آروم جفتتون قهیدق دو. مرگ و ریام-

 .بکنم



 :داد قرار مخاطب را بهنود دوباره هم بعد

 هترب دیشا بود، مارستانیب تو اگر که دونمیم تو از شتریب من-

 تحمل داره که یفشار نیا با اما کرد، مراقبت ازش شدیم

 .ستین خوب یادیز اصرار کنه،یم

 مشخص که اتاق، طرف آن ژنیاکس کوچک کپسول به یااشاره

 :کرد داده،ینم آن به یتیاهم حاال تا یکس بود

 .اریب رو اون بردار-

 ،رفتیم باال بار هر که گرشا ینهیس یقفسه یپ رفت نگاهش

 آن ششتنبرگر نییپا یبرا که شدیم گم اشنهیس در نفس انگار

. داد دستش به را کپسول بهنود. کردیم صرف وقت همه

 کپسول چیپ و گذاشت گرشا صورت یرو را ماسک رمحمدیام

. شدینم پاک جورهچیه بود صورتش یرو که یاخم. چاندیپ را

 :زد لب صدایب یحرکت چیه بدون و بست را شیهاچشم گرشا

 !سرده چقدر-

 شد خم جاهمان رمحمدیام و رفت رونیب اتاق از حرص با بهنود

 زیچهمه چرا دانستینم. گرفت شیهادست نیب را سرش و

 گرید ساعت دوازده فقط. بود دهیچیپ هم در یناگهان قدرنیا

 یدستیدست داشت گرشا حاال و دیرسیم بود منتظرش که یخبر

 یابرگشته بخت یچمعدن همان تیحکا. کردیم نابود را خودش

 سر درست و بود کرده یحفار را تونل لطو تمام که بود شده

 تدرس گنجش نکهیا از غافل بود، شده مانیپش کندن از بزنگاه،

 .بود مانع نیآخر همان پشت



. ردک کنترل را نبضش بار نیدهم یبرا و گرفت را گرشا دست

 :کرد هم را تالشش نیآخر. شدیم ترکم مدام داشت ضربانش

 زنگ بشه بهتر تتیوضع کم هی... شدما الیخیب نکن فکر-

 .ادیب آمبوالنس زنمیم

 انگشتان انیم دستش مچ شدن ریاس اما شود، بلند برداشت زیخ

 مهین نکهیا با. نداد خوردن تکان یاجازه او به گرشا یزدهخی

 به را شیصدا. دیچربیم او به زورش هم هنوز بود، اریهوش

 :دیشن زور

... عذاب با یخوایم هاگ... بودم متنفر مارستانیب... از شهیهم-

 .وقتچیه بخشمت،ینم... من یول... بزن زنگ... برم عذاب با

 :کرد زمزمه رمقیب و افتاد نییپا رمحمدیام چشم از یاشک

 ...آخه-

 :گفت حرص با و دییسا هم به را فکش

 آخر تا من که بشه تیزیچ هی اگه تو... آخه؟ بهت بگم یچ-

 .بکشم وجدان عذاب دیبا عمرم

 ...نه-

 :داد ادامه و دیکش یخشک نفس

 .لطفاا ... من خاطر به... خوامیم ازت خودم-
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 :داد رونیب تکهتکه را آن و گرفت یقیعم دم رمحمدیام

 یباز خودت جون با یدار که شده مرگت چه دونمینم-

 رامب گهید بشه بدتر حالت اگه کن، استراحت ساعت هی... یکنیم

 .یخوایم یچ تو که ستین مهم

 :کرد زمزمه یداریب و خواب در باز گرشا و ستادیا پا یرو

 .سرده... ریام-

 باال اشچانه ریز تا را تخت نییپا یپتو و شد خم رمحمدیام

. گذاشت او ینهیسقفسه چپ سمت را دستش کف. دیکش

 هنوز دنیتپ یبرا یول بود، شده رمقیب اشچهیماه که ییجاهمان

 بل ملتمس و شد نییپا و باال درد با بکشیس. کردیم تالش هم

 :زد

 .ایب راه باهاش شب هی فقط-

 یمبل یرو که بهنود. رفت رونیب اتاق از سست ییهاقدم با

 دنیشن با بود، کرده پنهان شیهادست نیب را صورتش و نشسته

 رمحمدیام یزدهخی نگاه دنید از. گرفت باال را سرش پا یصدا

 :دیپر جا از و ختیر قلبش

 ؟یزد زنگ... شد؟ یچ-

 .انداخت هامبل از یکی یرو را خودش و شد رد کنارش از ریام

 .که یدید... نذاشت-

 یرو یعصب بهنود گرفت، شیهادست نیب را سرش و شد خم

 .نشست شیروروبه زیم



 یکنیم شیراض ،یایب تو گفتم من نذاشت؟ یچ یعنی-

 .بکن یغلط هی خب د   ؟یستین دکترش مگه تو... شیبریم

 خون به ییهاچشم با و آورد باال ضرب با را سرش رمحمدیام

 :دیغر شده گره ییابروها و نشسته

 خوب اصالا  حالش! که ینیبیم... کردم بود الزم که یهرکار-

 قطف... براش بکنن توننینم یکار هم مارستانیب بره... ستین

 .ارهیب دووم صبح تا کن دعا

 رمحمدیام شدینم باورش. زدند رونیب حدقه از بهنود یهاچشم

 :اوردیب کم یراحت نیا به

 مثالا؟ شهیم یچ ارهیب دووم صبح تا کن؟ دعا که یچ یعنی-

 ...خودم یزنینم زنگ تو اگه بشه؟ معجزه قراره

 !کنمیم یغلط چه دارم دونمیم منم... گفت؟ یچ یدینشن مگه-

 ونیهذ هدار ستین خوب حالش. بوده خودش واسه گفته یهرچ-

 رو شخانواده و عموم جواب من ادیب سرش ییبال هی اگه. گهیم

 جون ات زدم زل بهش نشستم باالسرش صبح تا شب بگم بدم؟ یچ

 داد؟

 :گفت ترآرام و کرد یسیه رمحمدیام

 بهش شه نیسنگ خوابش کم هی بذار. کنمینم ولش یجورنیهم-

 ترآروم زنمیم دارو هم شیتنگ نفس یبرا زنم،یم هم سرم هی

 .بشه

 :دیغر یکفر بهنود

 مگه؟ شهیم خوب سرم با-



 اب را شیهاچشم در نشسته نم و دیکش باال را اشینیب رمحمدیام

 :کرد پاک حرص

 نهیبب خودش. بشه ترنرمال مقدار هی طشیشرا خوامیم فقط-

 .آدیم رونیب بودن آخر شب و مرگ توهم از شده، بهتر حالش

 :زد لب ترس با و رفت وا وا یروروبه بهنود

 .زدیم گاز رو نیزم درد از داشت گرشا ر،یام ؟یمطمئن تو-

 بود گرفته یوحشتناک یعصب درد که گردنش به یدست رمحمدیام

 :داد تکان سر و دیکش

 زشا چشم دینبا صبح تا فقط. بکنم تونمیم رو کار نیهم فعالا -

 .میبردار

 با. شد خم جلو به و ادد هیتک زانو یرو را شیهاآرنج بهنود

 یخال کیسرام به و دییسایم هم به را شیهادست کف یقراریب

 :دیپرس مقدمهیب. کردیم نگاه شیپا یجلو

 نشده؟ دایپ یوندیپ مورد هنوز-

 را شیهاچشم و داده هیتک مبل یپشت به را سرش که رمحمدیام

 :زد لب یخستگ با بود بسته

 !هست یکی-

 و نشست صاف باشد، گرفته یاتازه جان که انگار بهنود

 :داد باال را شیابروها

 ...چرا پس... واقعاا؟-

 !شهیم مشخص فردا ها،شیآزما جواب... میکن صبر دیبا-



*** 

. بود گذشته سه از ساعت. انداخت مچش یرو ساعت به ینگاه

 ،یردس عرق از اشیشانیپ. چسباند او یشانیپ به را دستش پشت

 سرم عیما به ینگاه و دیکش شیموها به یستد. بود شده دارنم

 تا را، او یهارگ به رنگیب عیما شدن وارد سرعت. انداخت

 اخم با که دید را بهنود و چرخاند سر. بود داده کاهش ممکن حد

 گرشا صورت به دوباره. است زده زل او به سرخ ییهاچشم و

 فتگ شدیم باا یتقر و بود نیسنگ خوابش که نیا با. انداخت نگاه

 تکان یقراریب با مدام شیهاپلک اما ندارد، یاریهوش

 چند مثل کرد، کنترل را نبضش گرید بار کی. خوردندیم

 منظمنا هم هنوز اما بود، گرفته یشتریب سرعت نبود، قبل ساعت

 صورت به. ستادیا صاف و داد رونیب محکم را نفسش. زدیم

 :دینال دلش دل و زد زل اشدهیپررنگ

 .نکنه مونمیپش کردم، که یتیخر وارمدیام-
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 ینوبت و رفتندیم روقدم گرشا سر یباال بهنود و او صبح تا

 یسع و بود بهنود از ترآرام رمحمدیام. کردندیم چک را تنفسش

 که بود قهیدق چند تازه. کند القا هم او به را آرامش نیا کردیم

 یصدا با بود، ستهب را شیهاچشم و نشسته یصندل یرو بهنود

 انداخت، ساعت به ینگاه رمحمدیام. دیپر جا از یگوش یبرهیو

 فشار درد با را آن و دیکش گردنش به یدست. بود هفت کینزد



 شماره، دنید با. دیکش رونیب بشیج از را یگوش هم بعد. داد

 هنگا. رفت رونیب اتاق از یفور و دیکش صفحه یرو انگشت

 د،یرسیم نظر به شب تمام از ترمآرا. رفت گرشا سمت بهنود

 قورت را دهانش آب. زدیم ذوقش یتو یادیز آرامش، نیا اما

. رفت تخت کینزد. شد بلند یصندل یرو از مکث با و داد

. بود آرام اما داشت اخم. انداخت او رنگیب صورت به ینگاه

 و دچسبان اشیشانیپ به را دستش کف. نبود دستش یتو هم سرم

 در یآستانه در رمحمدیام بخورد، جا تنش یسرما زا خواست تا

 :کرد زمزمه اتاق

 .خوبه نترس-

 سرده؟ بدنش چرا-

 .سرم خاطر به-

 که طورهمان و انداخت بشیج یتو را یگوش رمحمدیام

 نبضش گرید بار کی. رفت جلو و دادیم نییپا را شیهانیآست

 :گفت آرام و کرد کنترل را

 .کشهیم نفس آروم داره-

 :کرد زمزمه ینگران با بهنود

 شه؟ینم داریب چرا... خورهینم تکون چرا پس-

 بدهد، را جوابش خواست تا و دیکش یاخسته نفس رمحمدیام

 بهنود. کرد باز مهین را شیهاچشم و داد سرش به یتکان گرشا

 گرشا. زد یجانیب لبخند رمحمدیام و برداشت جلو به یقدم

 باال صورتش یرو از را ژنیساک ماسک و برد دست رمقیب

 از که یجانکم نور و اتاق یپنجره سمت دیچرخ سرش. دیکش



 لحن با. کند اتاق وارد را خودش کردیم تالش هاپرده نیب

 :دیپرس یاخفه

 شد؟ صبح-

 آرام بست،یم را ژنیاکس که همزمان و رفت جلو رمحمدیام

 :داد جواب

 .شد صبح باالخره... آره-

 نیب از «خوبه» به هیشب یصوت و کرد یجانیب هوم گرشا

 و افتادند هم یرو دوباره شیهاپلک. آمد رونیب شیهالب

 اتاق در حاضر گرید مرد دو شد باعث آرامش، باا یتقر یهانفس

 .بدهند رونیب یراحت نفس

 ونریب به هراسان و ستادیا صاف بهنود. شد بلند در زنگ یصدا

 :گفت آرام رمحمدیام. زد زل اتاق

 خب؟ هیک نیبب برو-

 :رفت عقب یقدم و دیپر رنگش

 ؟یچ تو انیب بخوان اگه بگم؟ یچ برم من؟-

 :زد پچ ریام

 هی دونم،یم چه... رهیبگ دوش رفته بگو ای... خب خوابه بگو-

 .بگو یزیچ

 یکس کرد، نگاه در یچشم از. رفت رونیب اتاق از دیترد با

 ربا کی که بشود رد کردن باز الیخیب خواست. نبود در یجلو

 دنید با و دیکش نییپا را رهیدستگ هوایب. داد صدا زنگ گرید

 مه گالره. کرد خی تنش تمام بود دستش در که یاکاسه و گالره



 بالفاصله او دنید با کرد،یم نگاه در به لبخند با داشت که

 :دیپرس لرزان ییصدا با. دیلرز دستش در کاسه و دیپر رنگش

 کو؟ خودش... گرشا... ا م... ؟یینجایا... نیا-

 :داد لشیتحو را جواب نیتر یدست دم

 .بزنم صداش یدار یکار. نشده داریب هنوز-

 دلش که گالره. «کن شیصدا» دینگو کرد دعا دل در

 اجبار به شود، چشم در چشم او با گرید یالحظه خواستینم

 :گفت یعصب یلحن با بار نیا و گرفت جلو را کاسه

 داره دوست دونستمیم کردم، درست صبح. بهش دهب رو نیا-

 .آوردم براش

 یفور گالره. گرفت را یعدس یکاسه و کرد دراز دست بهنود

 یجلو از شد، خشک شیجا سر یالحظه اما رفت، عقب

 هنودب. شد بهنود توسط در بستن مانع و برگشت یفور آسانسور

 :دیپرس متعجب

 باز؟ یخوایم یزیچ-

 ت،داش بهنود به میمستق نکردن نگاه یبرا که یتالش با گالره

 :دیپرس نگران

 خوبه؟ گرشا-

 :زد یزورک یلبخند و داد قورت را دهانش آب بهنود

 باشه؟ بد دیبا-

 ؟یینجایا چرا تو پس-



 :داد جواب کنان منمن و خورد جا بهنود

 .امیب گفت خودش-

 :زد لب مبهوت گالره

 گفت؟ خودش-

 !آره-

 فتنش،ر از قبل صبح که افتاد دینو حرف ادی و دستایا عقب گالره

 ادهد جواب ببرد، شیبرا را یعدس یکاسه بود گفته گالره یوقت

 یدبختب با. باشد خانه است دیبع ست،ین نگیپارک در نشیماش بود

 کندیم سوال یوقت کرد یسع و داد بهنود یهاچشم به را نگاهش

 :نلرزد شیصدا

 است؟ خونه اصالا -

 :داد باال ییوابر بهنود

 !کردم؟یم کاریچ نجایا من نبود خونه-

 رد بهنود دنید اما ست،ین یمشکل گفتیم بهنود تفاوتیب لحن

 دلشوره و شک دلش در صبح، وقت نیا هم آن گرشا، یخانه

 .بود انداخته

 خوابه؟ یگفت-

. کرد باز یکم را در یالیخیب لحن با و کرد یهوم بهنود

 اتاق در یآستانه در رمحمدیام یباالرفته یابروها به توجهیب

 :گفت

 .اصالا  کن دارشیب خودت ایب یخوایم... آره-



  

 ادامه_004

  

 نودبه و نبود گرشا اگر. شد منصرف اما رفت، شیپ یقدم گالره

 نیتراحمقانه خانه آن در رفتن وقت آن بود، تنها اشخانه در

 و تاس مانیپش او گفتیم گرشا. بکند توانستیم که بود یکار

 و نوجوان بهنود همان بهنود گالره یبرا اما کرده، یعذرخواه

 با... و کرد سوءاستفاده او ییتنها از که بود شیپ سال پانزده شر

 شد داریب» گفتن از بعد و دیکش عقب بود شده تند تپشش که یقلب

 انهخ در بهنود. کرد تند پا آسانسور سمت ،«بزنه زنگ بهم بگو

 و رمحمدیام به ینگاه. داد رونیب یراحت نفس و بست را

 :دیپرس و انداخت تنش یهالباس

 ؟یریم یدار-

 :داد تکان سر و بست مچش یرو را ساعتش رمحمدیام

 !رسهیم آمبوالنس االن-

 جلو و شد هول دستش یتو یعدس یکاسه به توجهیب بهنود

 .دیدو

 خوبه؟ یگفت که تو چرا؟-

 یلو... حالتشه نیبهتر تو االن یکن ابحس یبخوا شبید از آره-

 .میبر دیبا

 عیسر ،یلبخند با و انداخت بهنود یدهیترس یچهره به ینگاه

 :گفت



 !بشه عمل دیبا-
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 بدنش و تن از چشمم یجلو که را هامیس و هالوله از کدام هر

 آن با هم من یاتیح یهاانیشر از یکی انگار کردند،یم جدا

 جاهمان هم من دستگاه، نیآخر قطع با بودم منتظر. دشیم دهیبر

 رس من با هم بارنیا خدا نشد، اما کنم؛ میتسل نیآفرجان به جان

 یقفسه و قطع شیهانفس یوقت نداد اجازه و گذاشت یناسازگار

 یبد کار چه مگر. بروم همراهش هم من گرفت، آرام اشنهیس

 ؟بود میهاچشم یجلو مزانیعز بستن چشم مجازاتم که بودم کرده

 !دانمینم

 در که یانزده یهاغیج. آمدیدرنم نفسم که بودم زده هق قدرآن

 برادرم با دارید نیآخر از را من مبادا بودم، کرده حبس گلو

. نشست امشانه یرو یدست. کردندیم امخفه داشتند کنند، محروم

 اما کند، آرامم امافتاده یهاشانه نوازش با خواستیم که یدست

 و نداشت من از یکم دست خودش غم چون دیشا. شدینم موفق

. داشت بخشآرام یگاههیتک به ازین هم خودش یهاشانه

 .گذاشت شیتنها و کرد رفتن عزم امدهین که یگاههیتک

 یپرده پشت از و بودم کرده چفت دهانم یرو را دستم دو هر

 ددادنیم حرکت نآ در را دیسف تخت که یریمس به میهااشک تار

 دربر را امنهیس و قلب که یغم و درد تمام با. کردمیم نگاه

 اریشهر خود تیرضا کردم،یم فکر که یزیچ تنها به بود گرفته



 و من از ابد تا کار نیا خاطر به روحش دانستمیم نکهیا از. بود

 آرام را قلبم ،یکم فقط... یکم بود، خواهد یراض خودش

 پا یرو شد، بسته مانیرو به که نسورآسا یدرها. کردیم

 یرو شده تلنبار یهاغصه و ییتنها و یدلتنگ تمام و دمیچرخ

 و دمیبار و دمیبار او یهمراه با و محدثه آغوش در را قلبم

 .دمیبار

*** 

 تردد،کم و یطوالن یراهرو آن در که بود ساعت کی از شتریب

 را مرگ یبو میبرا اشنقطه به نقطه گرید که یمارستانیب وسط

 تکان جرأت نه کداممان چیه. میبود نشسته کرد،یم یتداع

 کرده یتابیب قدرآن عمه. خوردن ُجم ینا نه و میداشت خوردن

 همسرش و بود رفته حال از باا یتقر راهرو گرید سمت بود،

 بدون من کنار محدثه. دادیم ماساژ شیبرا را شیهاشانه داشت

 قطف. ختیریم اشک صدایب و بود نشسته حرف، کلمه کی یحت

. انداختیم خط مغزم یرو اشینیب دنیکش باال یصدا یگاه

ر گرید هم خودم  گفتمیم که بودم یکس همان من. بودم شده س 

 منتظر تمام وقاحت با حاال و ماند نخواهم زنده اریشهر بدون

 نیا راگ. بدهند لمیتحو را اشمهین و نصفه یجنازه تا بودم نشسته

 احتماالا  پس باشد، یشگیهم ارید همان امنشسته نجایا هک یمن

 یرو را یاشک نه گرید. بود کرده پرواز اریشهر همراه روحم

. بود مانده میبرا دنیبار یبرا یجان نه و کردمیم حس صورتم

 عقب و جلو یصندل یرو که بودم یخال و خسته جسم کی تنها

 .دمیکشیم انتظار و شدمیم



 یواسطه را محدثه با زدنحرف خواستم و دادم رونیب ینفس

 نیب از آوا نیاول دنیشن با اما. کنم یجهنم انتظار نیا گذران

 خفه و دارخش میصدا. خوردم جا همه از شتریب خودم میهالب

 :آمدیم رونیب

 .محدثه ممنونم یلیخ ازت-

 اکپ دستمال با را اشینیب. برگرداند من سمت مکث با را سرش

 :دیپرس لودآبغض و کرد

 ؟یچ یبرا-

 فقط. نبود اشک از یخبر هم باز اما سوخت، میهاچشم و ینیب

 .دیکش غیت را امحنجره وحشتناک یبغض

 یروزها نیبهتر آخر یهاماه نیا راحته المیخ نکهیا یبرا-

 .بود اریشهر یزندگ

 :دادم ادامه محزون یلبخند با من و کرد یفیخف هقهق محدثه

 لبخند هی کرد،یم صحبت تو با ای زد،یم فحر تو از وقت هر-

 .اومدیم لبش یرو قشنگ

 نکردن هیگر یبرا که یزور تمام با و شد جمع درد از امچهره

 :دیلرز میصدا زدمیم

 شتریب داشت، قشنگ یآرزو عالمه هی... محدثه خونه یلیخ دلم-

 .کنه برآورده برات رو کدومچیه نکرد فرصت یول... تو یبرا

 یهاچشم به و دمیکش خشکم یهاچشم به یدست صحر با

 .کردم نگاه سشیخ و رنگخوش

 .بگو کنمیم خواهش! شیبخشیم بگو!... گه؟ید شیبخشیم-



 :دادم قورت زور به را دهانم آب

 ندارم دوست. بود نیزم یرو آدم نیترگناهیب اریشهر-

 ببخشش خدا رو تو... تو دل شکستن بشه گناهش نیتربزرگ

 .همحدث

 ریز یبلند یصدا با و گذاشت صورتش یرو را دستش دو هر

 سقف به رو را میهاچشم و دادم فشار هم به را میهالب. زد هیگر

 ممحک دیبا من. شود زیسرر من یاجازهیب یاشک مبادا تا گرفتم

 تازه من یهاییتنها. کردمیم یسپر را روزها نیا و ماندمیم

 اششانه یرو سر تا نداشتم را یکس گرید و شدیم شروع داشت

 را روزها نیا تحمل توان اگر که باشد راحت المیخ و بگذارم

 و نبود یکس گرید. بکشد را من جور هست یکی باشم، نداشته

 .نداشتم حق اورم،یب کم نداشتم حق من

 و بود نییپا سرش هنوز که محدثه کنار از و زدم پلک یچندبار

 یرو عمه یپا یجلو راهرو طرف آن. شدم بلند ختیریم اشک

 معلوم. گرفتم میهادست نیب را سردش یهادست و نشستم زانو

 وارید از یکم را سرش. است سردتر کداممان یهادست نبود

 پر لبخند. کرد نگاهم کردهورم و سرخ یهاچشم با و داد فاصله

 سرم یرو یدست. کردم نوازش را دستش و زدم شیرو به یدرد

 .افتاد نییپا چشمش یوشهگ از یاشک و دیکش

 .دختر دلت واسه رمیبم-

 .دمیکش یآه و کردم نوازش را شیپا
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 ؟یدونیم نارویا که خودت... دیجنگ قسمت با شهینم-

 با را صورتم و دیکش رونیب میهادست نیب از را شیهادست

 از یگرید از بعد یکی شیهااشک. گرفت قاب شیهادست

 :گفت آرام یهقهق با و کردند شره صورتش

 دیبا من رو هاحرف نیا... رمیبم من یاله. برم قربونت یاله-

 یدار سال همه نیا آخه؟ داره یبزرگ دل چه تو. عمه بزنم بهت

 .نداره یتموم انگار و یکشیم درد و یسخت

 قه و دیکش اشنهیس یتو را سرم. دیبوس را امیشانیپ و شد خم

 :زد

 و داداش یرو یشرمنده... اهمیروس. عمه اهمیروس خدا به-

 .باشم مراقبتون درست نتونستم که شدم داداشمزن

 را صورتم یرو اشک ذره کی همان. دمیکش عقب را خودم

 :دمیغر یاخم با و کردم پاک یفور

 رو اتهیسا خدا ؟یزنیم هیچ حرفا نیا. عمه نکنه خدا-

 .داره نگه تنها و تک من   یبرا هزارسال

 ییخودنما تا دادم قورت تیعصبان با را میگلو یتو یسنگ حجم

 :گفتم و نکند

 حداقل. گهید شده ینجوریا منم قسمت! که نبود شما و من دست-

 خب؟... باشه قرص بودنتون به دلم که دیباش آروم شما



 قبول ینشانه به حرف بدون و کرد پاک را شیهااشک دست با

 خانکامران به و تادمسیا پا یرو. داد تکان را سرش میهاحرف

 از یکم تا کردم اشاره بود ما زدن حرف گرنظاره سکوت در که

 نگاه نمبز یحرف نکهیا از قبل آمد که کنارم. میریبگ فاصله هیبق

 :دوخت من به را اشدلسوزانه

 شهیم راحت ما الیخ یکن بودن خوب به تظاهر اگه نکن فکر-

 اون مثل که میگرانن. مییتو نگران همش معصومه و من. دخترم

 نکش، یانرژ خودت از قدرنیا... بشه بد حالت هوی روز

 !پدرت یجا منم... بگو خودم به یدار یهرکار

 .شد سیخ میهاچشم و زدم یلبخند. بود یخال شیجا چقدر! پدرم

 از خودم کنمیم یسع یول قرصه، بودنتون به دلم! عمو ممنون-

 فقط کنم، هماهنگ رو ردمو چندتا دیبا من. امیبرب کارهام پس

 .دیبد انجام رو مارستانیب یهیتسو یکارها شما داره امکان اگه

 .گرفتم سمتش و درآوردم را امیبانک کارت مانتو بیج از

 ...هم رمزش. دیبد انجام بودم الزم که یانهیهز هر-

 به را آن و فشرد کارت یلبه به را دستش کف و کرد یاخم

 .داد هل خودم طرف

 خرج مدت نیا یکاف یاندازه به. عمو بتیج تو بذار رو رتتکا-

 .نباش هم مارستانیب فکر. دادن انجام یبرا یدار

 .دادم تکان را سرم جیگ منظورش دنینفهم از

 خودتون بیج از قرون هی بذارم اگه خدا به ه؟یچ منظورتون-

 .دیکن خرج



 یتو دست و داد عقب را کتش یلبه صورتش یرو اخم همان با

 و بود آورد رونیب بیج از که اشیگوش به چشمم. کرد بشیج

 .شیهاصحبت شیپ گوشم

 با مناسب فرصت هی سر... باش نداشته یکار زاشیچ نیا به تو-

 .میزنیم حرف بهش راجع هم

 :زدم لب مبهوت و مات

 ...آخه-

 .شد ترظیغل اخمش

 .گهید برو... ؟ینداشت کار مگه... آخه یب آخه-

 به را پشتش که یحال در و انداخت یگوش به را گاهشن هم بعد

 با. دمینفهم را منظورش هم باز. رفت رونیب راهرو از کرد، ما

 تمام فرصت نیاول در سپردم خاطر به و بودم ممنونش حال نیا

 .کنم صاف او با را هاکتاب و حساب

 گاهن. آوردم رونیب را امیگوش بود محدثه دست کنار که فمیک از

 و زدم یتلخ لبخند. بود من یرو محدثه یدلسوز از پر و ننگرا

 من که شود راحت الشیخ تا فشردم اششانه یرو نرم را دستم

 از یحساب. کردم مکث یقادر یشماره یرو. است خوب حالم

 بار هر من و زدیم زنگ مدام که بود روز ده. بود یشاک دستم

 شیپ شب دو هک یآخر امیپ. کردمیم سرش به دست یابهانه به

... ارید برات نمیگزیجا هی دنبال: »بود خالص ریت فرستاد میبرا

 .«یکرد تا بد من و خودت حق در یلیخ

. زنمب توانستمینم یحرف و داشت حق. دمیکش امیشانیپ به یدست

 دانستمیم که هم حاال. گذاشتم جوابیب موقع همان هم را امشیپ



 شوم، او دامن به دست توانمیم فقط کارم انداختن راه یبرا

 یرو مردد. نه ای بدهد جواب را تماسم اصالا  نبودم مطمئن

 شد،یم پخش گوشم یتو که یبوق هر با و زدم ضربه اششماره

 .کنم حل را مشکل نیا دیبا چطور کردمیم فکر

 قصد کردم حس که یزمان درست و شد یطوالن یادیز انتظارم

. دیچیپ یگوش یتو دشآلوخواب یصدا بدهد، را جوابم ندارد

 یابر را موقع نیبدتر. دمیگز را لبم و انداختم ساعتم به ینگاه

 :بودم کرده انتخاب او از گرفتن کمک و ییدلجو

 !بله-

 :دادم جواب دیترد با و دمیجو یچندبار را خشکم لب یگوشه

 !ارمید... یقادر خانم سالم-

 تظاران هم دیشا خورد، جا دارمخش و خشک یصدا از دیشا

 دادن جواب در که رمیبگ تماس او با خودم روز ده از بعد نداشت

 :کرد زمزمه طلبکارانه هم بعد. کرد تعلل یکم

 .بگو رو کارت... دمید خودم که رو نیا... سالم کیعل-

. فشردم میگلو یرو را دستم. بود شده سخت زدن حرف چقدر

 نآ در را بودم کردنش سرکوب حال در مدام که یبغض تورم

 .کردمیم حس یخوب به نقطه

 چیه میشرمندگ تمام با یول... یهست یعصبان دستم از دونمیم-

 .امبخو یکمک هی ازت گرفتم تماس فقط االنم... ندارم یحیتوض

 ؟یکمک چه!... کمک؟-



 به رو میصدا. است شده کنجکاو که بود مشخص لحنش رییتغ از

 .رفت یخفگ

 توش هاموقع شتریب که یتاالر اون یکن یلطف هی خوامیم-

 .یکن رزرو برام رو یدار برنامه
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 :دیپرس ریمتح

 ه؟یخبر! خودت؟ یبرا-

 :دادم جواب کشنده یمکث با و گرفتم ینفس

 .برادرم مراسم یبرا... نه-

 :گفت یآرام یخنده با

 یکرد دوماد رو داداشه نبود؟ داتیپ که یبود کجا بگو پس آهان-

 !مبارکه! گهید

 شده ادیفر حرف هزار هزاران درونش که یسکوت. کردم وتسک

 فنتل پشت از مبهوتش یصدا که شد یطوالن سکوتم قدرآن. بود

 :درآمد

 !ارید-

 ودخ به خود دمیکش باال را امینیب یوقت اما کردم، سکوت هم باز

 .شد برمال زیچهمه



 ینگرفت یمرخص مگه تو دختر؟ شده یچ... ارید سرم بر خاک-

 ؟یخواستگار برادرت اسهو یبر

. خوردم ُسر وارید یپا جاهمان و رفت لیتحل امیانرژ تمام

 کرده مبارزه شانختنینر رونیب یبرا هاساعت که ییهااشک

 :ادمد جواب صدا نیترفیخف با و گرفتند راه صورتم یرو بودم،

 .نشد... مینرفت... یول... چرا-

 .بود مات و جیگ هم هنوز

 ؟ینرفت که یچ یعنی... فهممینم-

 را زیچ همه میهازدن هق وسط و گذاشتم میزانو یرو را سرم

 صورت یرو را مانتو نیآست هم سر آخر. کردم فیتعر شیبرا

 :کردم درخواست صدا یتو بغض همان با و دمیکش سمیخ

 ممنون یکن هماهنگ ظهر فردا یبرا رو تاالر یکن لطف اگه-

 !یلیخ... تنهام دست یلیخ ،نداشتم سراغ تو از آشناتر. شمیم

 .گرفت ترحم رنگ لحنش

. شدم شوکه! بگم یچ دونمینم خدا به. فهممیم... بگردم یاله-

 .دمیم خبر بهت و رمیگیم تماس االن نیهم من باشه

 .کنمیم جبران برات ،یکنیم لطف یلیخ-

 .دختر ستین الزم جبران-

 پس از. باندمچس پشتم وارید به را سرم و کردم قطع را تماس

 زدم زل مارستانیب یراهرو دیسف سقف به چشمم، اشک یپرده

 یرو کارها نیا تمام بابا مراسم یبرا که افتادم اریشهر ادی و

 به حواسم و زدمیم زار فقط ال،یخیب من   و بود افتاده دوشش



 تازه! بود کرده تحمل را یزجر چه برادرم طفلک. نبود جاچیه

 !رید قدرچه اما... دهیکش چه دمیفهم

*** 

 سکانس به سکانس و لحظه به لحظه را یسپارخاک لحظات تمام

 که ییایدن از خورد،یم هم به زیچ همه از حالم. سپردم خاطر به

 ورد که ییهاآن تمام تا بود، درآمده شکل نیتراهیس به میرو شیپ

 تا نداشتم یجان. کنم هیگر کردندیم اصرار و بودند اطرافم و

 نیا از شیپ را میهاهیگر و هااشک من بدهم حیتوض انشیبرا

 ریتقد به بزنم زل و ستمیبا محکم خواهمیم حاال. امختهیر

 .کمیتار

 هک یالحظه تا و ستادمیا زدن پلک بدون رماه،یت داغ آفتاب ریز

. ماندم رهیخ نقطه همان به ختند،یر قبرش یرو را خاک نیآخر

 در و کرد پنهان من دید از ابد تا را اریشهر که ییجاهمان

 یکپه یرو که را رنگ یاقهوه یترمه. داد پناه خودش آغوش

. مختیر فرو جاهمان و رفت نیب از مقاومتم تمام انداختند، یخاک

 دیچیپ میزانوها در ن،یزم یرو خوردن شدت از که یدرد یحت

 .بود هانیا از شتریب من درد. نبود مهم هم

 یعکس همان. شدم رهیخ خندانش عکس هب و گرفتم باال را سرم

 انتخاب لحظه نیا یبرا را آن تمام وسواس با صبح تا شب که

 هم او لبخند کردم حس و زدم لبخند شیرو به ارادهیب. کردم

. برداشتم را قاب و کردم دراز را دستم. آمد کش عکس وسط

 فقط من اما بود، کرد پر را گوشم خراشدل یهاغیج یصدا

 به او از که یعکس نیهم با کردنخلوت و خواستمیم را خودم

 .بود مانده ادگاری



 :کردم زمزمه و دمیکش صورتش ریتصو یرو را دستم کف

... تو جز به نداشتم یچیه ایدن یهمه از من!... یمعرفتیب یلیخ-

 االن انصافیب آخه... یبود همدمم ،یبود قمیرف ،یبود امخانواده

 ؟یکن عروس رو من یبود نداده قول مگه... بود؟ رفتن وقت چه
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 مداح یصدا. نداشت یتمام شدیم بلند اطرافم از که ییهاضجه

 امتم که خواندیم یاهیمرث چه نبود معلوم. دمیشنینم اصالا  که را

 گرید بارکی یبرا داشت من دل. کردندیم ونیش طورنیا هازن

 .زدیم پر آرامشش از پر یصدا دنیشن

 یرو خودم ریتصو انعکاس به. گذاشتم ترمه یرو را عکس قاب

 و شدم خم... شدم خم. زدم لبخند باز و کردم نگاه عکسش

 اهیس ایدن افتاد، هم یرو میهاپلک جاهمان. دمیبوس را اشیشانیپ

 یهانفس خواستم خدا از لیم کمال با من و شد قطع صداها و

 .کند خالصم و ردیبگ لحظه همان را جانمیب

*** 

 مه واکنشم تنها. بود شده پر ها«گمیم تیتسل» یصدا از گوشم

 هنمذ بود، یخال قلبم. یخال و خشک یتشکر و بود یتلخ لبخند

 هم مراسم نیا خواستیم دلم. بود یخال وجودم تمام بود، یخال

 چند یبرا و بگذارم نیزم یرو را سرم بروم، خانه به شود، تمام

 یمرداب چه وسط روز چند نیا کنم فراموش دیشا. رمیبم یساعت

 .زدم پا و دست



 گرنیب یهاناخن یرو نگاهم. بود شده یخال باا یتقر میترح سالن

 هب امروز از که نیا به. کردمیم فکر نیا از بعد به و بود دستم

 و کیتار یخانه کی وسط تنها کنم، یسپر دیبا چطور را بعد

 هم حاال نیهم تا راگ که خدا به! ییسروصدا چیه بدون روح،یب

 .آوردمینم دوام هم چهلمش تا من. بود معجزه بودم مانده زنده

 دنید با. گرفتم باال را سرم ییهاقدم شدنکینزد یصدا دنیشن با

 زدمیم حدس و بود سرش پشت که یچادر یزن و محدثه

 در اشک روز سه آن در بار نیچندم یبرا باشد، مادرش

 خودم با ختنینر اشک یابر گرید. کرد حلقه میهاچشم

 را دستم آمد، جلو محدثه از زودتر یچادر زن. دمیجنگینم

 :گفت یمحزون حالت با عمه و من به رو و گرفت

 دمیشن یوقت دونهیم خدا. خدمتتون گمیم تیتسل یلیخ یلیخ-

 اما بودم، دهیند کینزد از رو برادرتون من. شدم ناراحت یلیخ

 مشتاق بود شده باعث شونیا از پدرش و محدثه یهافیتوص

 ...که نشد قسمت. بشم دارشید

 من به رو دوباره و انداخت بود نییپا سرش که محدثه به ینگاه

 :گفت

 .دخترم ینینب غم گهید شاهللان-

 غم. کنم پنهان را پوزخندم نشد کردم هرکار و کردم یتشکر

 محدثه سمت را سرم باشم؟ دهیند که بود مانده هم یگرید

 منتظرش سالن رونیب گفتیم مادرش به داشت که مچرخاند

 محدثه. رفت رونیب و کرد یخداحافظ همه از زن. بماند

 انگشتانش با را حسمیب و سرد یهادست. گرفت را میهادست



. شد اشک از پر شیهاچشم هم باز و دیلرز اشچانه داد، نوازش

 :زدم لب بغض با و دمیکش صورتش یرو را دستم کی

 .خدا به چشماست نیا فیح. نکن هیگر گهید داخ رو تو-

 :گفت هیگر با

 تونمینم گهید. شده تنگ براش یلیخ دلم. تونمینم خدا به-

 .باشم داشته دوست اریشهر یاندازه رو یکسچیه

 :فشردم را دستش اخم با

 ات یبش خوشبخت بده قول باشه؟... نزن رو حرف نیا وقتچیه-

 .باشه خوشحال اونم

 سر حرفم قبول ینشانه به او و میختیر یاشک همزمان دو هر

 را شیهادست و آمد جلو گرفتنم آغوش در قصد به. داد تکان

 :گفت و فشردم آغوشم در را او. کرد حلقه دورم

 بزنم؟ زنگ بهت نمت؟یبب امیب باشم؟ دوستت یدیم اجازه-

 :زدم هق و فشردم را او شتریب

. تنهام یتنها گهید من یدونیم که تو. زمیعز خدامه از-

 .نکن فراموشم

 اب یگرید سوزناک یخداحافظ از بعد او و میدیبوس را گریهمد

 :گفت و گرفت را دستم عمه. کرد ترک را سالن عمه،

 .ادیب مهمون باز دیشا خونه، میبر دیبا. رفتن همه گهید-

 و هاشمع و عکس قاب برداشتن از بعد و دادم تکان یسر

 پر سالن یورود یجلو. رفتم رونیب همراهش ،اهیس یهاپارچه

 به خوش. بودند شده فیرد هم کنار که یگل یهااستند از بود



 یعروس از کم داشت، یباشکوه مراسم چه ار،یشهر حال

 .نداشت

 بود دهیچسب هاگل به که ییهاکارت یرو را هدفمیب نگاه

 کادر طرف از همکارانم، طرف از. رفتمیم جلو و چرخاندمیم

 زا شد، عمل و یبستر آنجا در اریشهر که یمارستانیب یپزشک

 که خانواده چند نفس، کانون و عضو یاهدا انجمن طرف

 که یکارت به میهاچشم... طرف از نبود، آشنا میبرا شانیهااسم

 طعم دهانم و شد خشک بود، شده گذاشته هاگل از یکی یرو

 یعصب یادهخن. انیبلورچ یخانواده طرف از. گرفت زهرمار

 زبان فقط که ییپرمدعا یهاآدم. شد هم در میابروها و کردم

 به کردن عمل و کمک یبرا یدست نه داشتند، زدن حرف یبرا

 یور. دمیرس آخر گل به و گرفتم را نگاهم نفرت با. شانیهاقول

 کادر طرف از: »بود شده نوشته یدارطرح و بزرگ کاغذ

 را جمله و زدم پلک یچندبار. «تهران قلب مرکز یپزشک

 انمیبرا دیبا چرا قلب مرکز یپزشک کادر. خواندم نو از دوباره

 د،یرسن یاجهینت به افکارم فرستادند؟یم تیتسل عرض و گل تاج

 خان کامران به رو. رفتم کنار و گرفتم چشم تفاوتیب نیبنابرا

 :گفتم بود ستادهیا منتظر یاگوشه که

 شونینگهدار یبرا جا. خونه نیارین رو گال نیا لطفاا  عمو-

 .دیبکن شیکار هی. ندارم

 با انداخت، سرم پشت یهاگل و من به ینگاه خانکامران

 :داد عمه دست به را چیسوئ و داد تکان یسر صالیاست

 .نمبک تونمیم کاریچ نمیبب نیماش تو نینیبش... خب یلیخ-
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 طرافا در هدفیب چشمم. میشد یخروج یراه عمه همراه

 ود به افتاد نگاهم گذاشتم پله نیدوم یرو که را میپا. دیچرخیم

 حرف و ستادهیا هم یروروبه روادهیپ در که یجوان مرد

 یراست سمت نفر یچهره اما بود، سمتم به رخشانمین. زدندیم

 در انیبلورچ کنار که بود یمرد همان. شناختم یخوب به را

 و زدم یپوزخند. شناختمینم را دوم نفر. بودم دهید کارخانه

 انیبلورچ خود که نداشت یتعجب. گرفتم دو آن از را نگاهم

 تیاهم یاذره شیبرا اطرافش، اتفاقات که یکس. نبود همراهشان

 یوقت هم دیبا شودیم اوضاع متوجه هم هیبق از رترید و ندارد

 یجا به و باشد نداشته کارگرش مراسم در کردن صرف یبرا

 دلم .رفتم نییپا حرص با را هاپله یباق. بفرستد ندهینما خودش

 خواهدیم دلم هرچه جوان مرد آن به و بروم جلو خواستیم

 شسیرئ لیتحو کاست و کم بدون را میهاحرف بسپرم و میبگو

 مانیپش رفت،یم سمت آن به میهاقدم که یآخر یلحظه اما. دهد

 یکار جماعت نیا با گرید من. برگرداندم را میرو و شدم

 گرفت،یم تماس و دیکشیم زحمت اگر هم نیا از بعد. نداشتم

 و شدم شوهرعمه نیماش سوار. بدهم یجواب چه دانستمیم خوب

 .میبرگرد مانشده پوشاهیس یخانه به تا ماندم منتظر

* 

 یمیقد ینیماش سوار داشت که یدختر از را مغمومش نگاه

 ارانگ بعد و آمده تشانسم به راه یمهین تا دخترک. گرفت شد،یم

 یبرا حدسش. بود رفته و کرده کج را راهش بود، شده مانیپش



 یالالبه یدست. دیبگو خواستیم چه که نبود سخت بهنود

 .رمحمدیام طرف به دیچرخ و دیکش شیموها

 انگار یول... برسم مراسمشون به باالخره که کشتم رو خودم-

 رو خونم گرشا رنهوگ د،ید رو گل تاج خوبه باز. نکرد یفرق

 مگه ؟یکنیم کاریچ نجایا تو ینگفت... کردیم حالل

 شون؟یشناختیم

 بود شده سوارش دختر که ینیماش سمت ینگاه هم رمحمدیام

 .کرد نگاه را بهنود دوباره و انداخت

 کمک یلیخ یداد تو که یاطالعات البته... نه روزید نیهم تا-

 .کرد

 .دیکش هم در ییابرو ندانستن سر از

 ؟یکمک چه ؟یاطالعات چه-

 بود، داده هیتک کمرش به را دستش کی که یحال در رمحمدیام

 .دیکش گردنش پشت را گرشید دست

 .گرشا یبرا مناسب یوندیپ قلب شدن دایپ به کمک-

 جیگ نگاه از هم رمحمدیام. زد زل او صورت به ینفهم با بهنود

 :داد تکان سر و زد یفیبالتکل لبخند او

 ؟یزنیم ینفهم به رو خودت ای یجیگ قدرنیا قعاا وا-

 اب بود شده کالفه که رمحمدیام و کرد نگاه او به حرفیب بهنود

 :زد لب یحوصلگیب

 رشتیب ای یدیفهم... میزد وندیپ گرشا به رو پسره نیا قلب-

 بدم؟ حیتوض



 .زد رونیب حدقه از بهنود یهاچشم

 ؟یگینم که یجد-

 او از را نگاهش یگرید حیتوض بدون و کرد ینچ رمحمدیام

 هاآن و برد شیموها نیب را دستش دو هر بار نیا بهنود. گرفت

 .دیکش عقب از را

 .من جمیگ چقدر! یوا-

 :دیپرس بهنود و زد یپوزخند رمحمدیام

 ؟یگیم گرشا به-

 :داد جواب و انداخت ساعتش به نگاه رمحمدیام

 نکنم فکر. مونهیم یمخف طرف دو تیهو وندها،یپ یتو معموالا -

 .بدونه یزیچ گرشا باشه ازین

 و باال را سرش او حرف دییتأ به و دیجو را نشیریز لب بهنود

 .کرد نییپا

 .بهتره... بهتره ندونه. آره... آره-

 :گفت یسردرگم با و آورد رونیب بشیج از را چشیسوئ

 نمبمو امشب هم احتماالا . گرشا دنید مارستانیب برم خوامیم-

 .برسونمت اونجا یریم اگه. ششیپ

 .خونه رمیم. بودم فتیش شبید اتفاقاا ... ممنون-

 شنیماش فرمان پشت بهنود. کردند یخداحافظ و دادند دست هم با

 چند در شده پارک یمیقد نیماش به نگاهش هنوز که نشست که

 دهکر صحبت مارستانیب در او با که یمرد همان. بود جلوتر متر



 از دادن اطالع و مارستانیب یهانهیهز یبرا قبل روز سه و بود

 و نشست نیماش فرمان پشت بود، گرفته تماس بهنود با مراسم

 مخالف ریمس در کامل دور کی با و زد استارت هم او. افتاد راه

 .افتاد راه به هاآن

* 
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 اتمالق وقت انیپا به یاقهیدق چند هنوز گذاشت اتاق به پا یوقت

 پدر و مادر و عمو یخانواده یهاصحبت یصدا. بود مانده یقبا

 با و زد اتاق باز در به یاتقه. بود کرده پر را اتاق کل خودش

. کرد جلب خودش به را اتاق در نیحاضر یهمه توجه کار نیا

 :دیپرس جانب به حق و اخمو یاچهره با ناصر

 تموم تمالقا االن ؟یاومد رید قدرنیا چرا پس، یبود کجا-

 .شهیم

 و روورنگیب یچهره آن با که انداخت گرشا به ینگاه

 نیا در دیبا دانستینم. زده زل او به حرفیب گودرفته یهاچشم

 .نه ای دیبگو داشته، حضور آن در که یمراسم از یزیچ طیشرا

 :داد جواب یشخندین با و نزند یحرف فعالا  گرفت میتصم

 آوردن رو گرشا یوقت از شماها الوا. گهید اومده شیپ کار خب-

 رو دورش مالقات ساعت اول از. نینذاشت شیآسا اشواسه بخش

 ارهچیب نیا شیآسا فکر هم کم هی... آخر یهیثان تا دیکنیم پر

 .دیباش



 و بود نشسته تخت به دهیچسب یایصندل یرو که خانوم هیحور

 :گفت داد،یم ماساژ آرام را گرشا یبازو

 و کردنیم مرخصش اگر. بهنودجان آرهینم طاقت دلم خب-

 ازش چشم خودم. بود ترراحت منم الیخ خونه، اومدیم

 .داشتمیبرنم

 و بست چشم او یهاحرف به اعتراض در و کرد یُنچ گرشا

 داشت یسع که یآرام لحن با گلناز. داد هیتک عقب به را سرش

 :گفت مادرش جواب در نرود، باال زشیت یصدا

 هن پرستار، و دکتر نظر تحت یعنی نظر، تحت گنیم یوقت-

 !گهید ایب کوتاه کم هی حساسه، طشیشرا االن. شما

 :گفت خنده با منصور

 خون خانومیحور خونه ادیب گرشا و بشه تموم روز چند نیا تا-

 .کنهیم شهیش یتو رو مونهمه

 :کرد مداخله بارنیا نرگس عموزن

 شتریب یلیخ نجایا یدگیرس قطعاا . جونیحور موافقم گلناز با منم-

 .ماهاست و خونه از

 انیپا به مالقات وقت کرد اعالم مارستانیب یبلندگو در ییصدا

 به داریمعن ینگاه با و کرد باز را شیهاچشم گرشا. دهیرس

 به دست را همه زودتر هرچه فهماند او به جمع به اشاره و بهنود

 :گفت و دیکوب هم به مآرا را دستش دو هر کف بهنود. کند سر



 دیبذار خونه، دیبر. تمومه مالقات میتا! که نیدیشن گه،ید خب-

 رزودت نیخوایم اگه. کنه استراحت یحساب و درست هم پسرتون

 .دیبکن رو حالش مراعات دیبا خونه برگرده

 از هاآن به دادن نانیاطم با و جمع اعتراضات و غرغرها انیم

 یکییکی باالخره داشت، واهدبرنخ او از چشم خودش نکهیا

 رونیب به را نفسش شد، یخال که اتاق. کرد رفتنشان به یراض

 :برگشت اتاق یتو و کرد فوت

 ده هفته، هی نیا قراره یعنی. خانواده نیا دارن یپشتکار چه-

 نجایا ساعت دو انیب شن بلند هرروز هرروز یینجایا که یروز

 بندازن؟ لنگر

 از و برد باال یسخت به را نبود وصل سرم آن به که یدست گرشا

. دیکش هم در چهره آمد اشنهیس یقفسه به که یفشار درد

 :زد لب آرام و گذاشت چشمش یرو را ساعدش

 .گهید انین بگو-

 افیا را همراه تخت نقش هاشب که یراحت یکاناپه یرو که بهنود

 .دیکش طرف دو از را شیهادست بود، شده ولو کردیم

 .داره برو شتریب معموالا  تو حرف بهشون؟ ینگفت دتخو چرا-

 از هم یلیخ بفهمن که نزدم حرف هم کلمه هی ساعت دو نیا تو-

 .شنینم متوجه اما ستم،ین یراض بودنشون

 بهنود سمت را سرش و زد کنار صورتش یرو از را دستش

 :چرخاند



 ولش کالا  ای اونجا، به هست حواست خبر؟ چه کارخونه از-

 خودش؟ حال هب یکرد

 :گفت یجد و نشست صاف بهنود

 سالن یچهارچشم هم لیاسماع بگم؟ دفعه چند بابا، هست حواسم-

 نهیشیم رهیم موقتاا  بابا هم ظهر تا صبح. داره نظر ریز رو

 به یستین تو که نیا فکر از کارگرا و کارمندا وقت هی که اونجا

 !راحت التیخ... بکنن یاشتباه کار نزنه سرشون

 :زد طعنه و چرخاند سقف سمت را سرش رشاگ

 و یداد آب به یگل دسته هی بعدش راحت، التیخ یگفت هروقت-

 .یکرد مونمیپش

 :دیکش صورتش به یدست یدلخور با بهنود

 .سرم تو بکوب عمر آخر تا رو من اشتباه تا دو حاال-

 یط سکوت به قهیدق چند. بست را شیهاچشم جواب، بدون گرشا

 تالش و باز را شیهاچشم یناگهان یتکان با گرشا هک نیهم. شد

 اج در هم بهنود بلندش، آخ یصدا از ند،یبنش شیجا سر که کرد

 :دیپر

 کنم؟ صدا رو پرستار ؟یدار درد... هوی شد یچ-

 اب بارنیا و دیکش اشنهیس یقفسه یرو اطیاحت با را دستش

 درد شدت از. نشست صاف شیجا سر یشتریب آرامش

 :گفت دهیبرنفس. بود خورده نیچ اشیشانیپ

 .بود رفته ادمی پاک-

 :دیپرس یجیگ با بهنود



 یجن چرا... گهید دمیم انجام من بگو هست یکار هر رو؟ یچ-

 هو؟ی یشیم

 :زد لب و گفت یآخ گرشا

 نه؟... یندار یخبر چیه پسره اون یخانواده از-

 :زد ینفهم به را خودش

 پسره؟ کدوم-

 :گفت قراریب و کالفه گرشا

 ...؟یشینم خسته یبپرس یتکرار سوال هی هردفعه نکهیا از-

 .گمیم رو اریشهر
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 و نیبهتر. گذاشت هم یرو پلک و کرد باد را شیهالپ بهنود

 را او حواس تا کند سرهم یدروغ باز که بود نیا راه نیترراحت

 نامکا گرید دیفهمیم را قتیحق هم باز گرشا اگر اما کند، پرت

 هیتک مبل به یترراحت حالت با. کند اعتماد او به یاذره نداشت

 :زد لب بود وارید و در به نگاهش که یحال در و داد

 .ستمین خبریب-

 :برگشت او سمت یکنجکاو با گرشا نگاه

 ؟یخبر چه مثالا -

 :داد او به وقفه با را نگاهش و دیکش دهانش دور یدست بهنود



... بردم کارخونه طرف از هم گل تاج هی. ..مراسمش رفتم-

 اوصاف نیا با. کردم پرداخت کامالا  هم مارستانشیب یهانهیهز

 .بشه راحت التیخ کنم فکر

 تکان یسر عیسر اما دوخت، چشم او به متفکر یالحظه گرشا

 .داد شیروروبه یخال وارید به را نگاهش و داد

 .بود من تماس منتظر مدت نیا تمام دختر اون... شهینم... نه-

 :زدیم دو دو چنانهم نگاهش که بهنود طرف به برگشت دوباره

 مراسمش؟ بود یک  -

 هدفیب آورد،یم کم داشت او یموشکافانه نگاه ریز که بهنود

 و دیکش آن در یسرک. رفت اتاق خچالی طرف به و شد بلند

 :دیپرس الیخیب

 برات؟ کنم باز آناناس کمپوت-

 آورد رونیب یمعدن آب یبطر کی با همراه را ینگریآب یقوط

 وابج گرفتن یبرا یوقت. گذاشت تخت نییپا یفلز زیم یرو و

 یفرار راه دیفهم نافذش نگاه و سکوت از کرد او به رو دوباره

 .ندارد

 من ؟یکن شرکت یخواستیم چطور؟... گهید بود روزا نیهم-

 .اومدم خونهکار طرف از گفتم کردم یمعرف خودمم! گهید بودم

 در با که کردیم نگاه او حرکات به و بود ساکت چنانهم گرشا

 کشو از یچنگال هم بعد. رفتیم کلنجار کمپوت یفلز یقوط

 :گرفت گرشا یجلو و گذاشت یقوط یتو را آن و برداشت



 نجو دیبا کمکم خته،یر هم به روت و رنگ یلیخ. بخور ریبگ-

 .ییدکترُمکترا نیا مهمون حاالحاالها وگرنه یریبگ

 دستش در طورهمان را آن و گرفت دستش از اجبار به را یقوط

 مراوده قبل از شتریب بهنود با که یکوتاه مدت در. داشت نگه

 هاکردن دستدست نیا. بود شناخته را شیرفتارها خوب داشت

 یزیچ دارد قصد بهنود باز دادیم نشان هاکردن عوض بحث و

 دیدینم هیبن و توان خودش در قدرآن حال نیا با. کند پنهان را

 .اوردیدرب سر هیقض اصل از و شود چشیپاپ که

 در ژنیاکس کوچک یهالوله. داد پشتش بالش به یآرام یهیتک

 ترراحت کردندیم کمک که نیهم یول دادندیم آزارش اش،ینیب

 هدفیب که طورهمان. کردیم ترتحمل قابل را هاآن بکشد نفس

 :گفت چرخاندیم یقوط در را چنگال

 حقوق تمام یگیم یزمان به کارخونه، یرفت که وقت اول فردا-

 .بزنه زنگ بهم خودش و کنه محاسبه رو پسره نیا سنوات و

 :کرد نگاهش متحکم و گرفت باال را سرش

 !دوباره نره ادتی... ظهر از قبل تا فردا نیهم-

 دنیفهم ینشانه به و دیکش سر مهین تا را یمعدن آب یبطر بهنود

 :گفت دوباره گرشا. داد تکان یسر

 نهک پرداخت براش دیبا هم مهیب که یغرامت ریگیپ بگو بهش-

 .فتهیب عقب هم روز هی خوامینم. باشه

 همه نیا از که گرشا. نشست یصندل یرو و کرد یهوم بهنود

 دهییسا هم به ییهادندان و حرص با بود شده یکفر او یتفاوتیب

 :دیغر



 کار هی ،یدار پشتکار دادن تکون سر تو که قدرنیهم دوارمیام-

 .یبد انجام درست هم رو

 بدون را کمپوت یقوط گرشا و کرد یاخم یدلخور با بهنود

. انداخت دستش کنار زیم یرو بزند، لب آن به یاذره نکهیا

 و بست را شیهاچشم گرشا بزند، یحرف خواست تا بهنود

 با دیبا بود گفته رمحمدیام. گذاشت اهآن یرو را ساعدش

 ودب منتظر و کردیم را کار نیهم هم او. دیایب کنار شیهایبدخلق

 لککل هم با یبرابر حالت به باز بتوانند و شود خوب حالش تا

 تخت یرو حالیب و ماریب نگاه آن با را او نکهیا از. کنند

 .بود زاریب دیدیم مارستانیب

*** 

 افص کاناپه یرو. پراند را سبکش خواب یفیضع یملود یصدا

 به هم هنوز گرشا. انداخت ینگاه اطراف به یجیگ با و نشست

 کرده قیتزر او به شیپ دوساعتیکی که یقو یمسکن خاطر

 از صدا کرد، زیت را گوشش. بود نیسنگ یخواب در بودند،

 .آمدیم تخت کنار کوچک زیم یکشو

 رداشتب عیسر را آن رشاگ یگوش دنید با و دیکش رونیب را کشو

 او که یدختر نام اما شد، قطع صدا. کند قطع را شیصدا تا

 باال یاشانه. کردیم ییخودنما صفحه یرو هنوز شناختینم

 .گذاشت زیم یرو را یگوش و انداخت

. دش بلند زنگ یصدا باز که بود برنگشته کاناپه طرف به هنوز

 خاموش را یگوش دیبا ای. دیبر را آن یصدا دوباره و کرد ینچ

 شیپاسخگو یکس فعالا  فهماندیم سمج مخاطب نیا به ای کردیم

 کردیم خاموش را یگوش اگر. بود ترمناسب دوم راه. ستین



 با. شوند نگران و رندیبگ تماس عمو یخانواده بود ممکن

 دنشقطع از قبل را تماس و رفت رونیب اتاق از صدایب ییهاقدم

 داربغض و فیظر یصدا ،«الو» گفتن محضبه. کرد برقرار

 :دیچیپ گوشش یتو یدختر

 بهت من اگه یعنی ؟ییکجا تو معلومه! ینامرد یلیخ! گرشا-

 برات؟ امیدستدم قدرنیا ؟یندار یکار باهام گهید تو نزنم زنگ

 .ستین یخبر ازت است هفته دو
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 دیشک یبلند سیه اریاختیب دختر، ینشدنتمام یغرغرها از کالفه

 :کرد زمزمه یآرام یخنده با بهنود. شد دهیبر دختر یصدا و

 مئنمط اول ،یببند رگبار به رو طرف یکن شروع نکهیا از قبل-

 .نه ای خطه پشت خودش شو

 .افتاد منمن به بالفاصله و شد حبس خط طرف آن دختر نفس

 کنم رفک دیببخش... من یعنی... کردم فکر من... دیببخش... بب-

 .گرفتم باهاشت

 طلبکار یلحن با و ترمحکم بارنیا یکوتاه یلیخ مکث از بعد

 :گفت

... !باشه فروخته رو خطش نکهیا مگه... نگرفتم اشتباه رینخ-

 شما؟

 :زد لبخند حیتفر با بهنود



 .خوابه هم گرشا... نبودم من گرفته تماس که یاون-

 :دیپرس بهت با دختر

 کارت ؟یدیم جواب رو شیگوش شما باشه خواب یهرک-

 اصالا  ستین درست

 و باشه ضیمر نفر هی اون اگه یول. یگیم درست شما-

 هک کنم هیتوج خط پشت رو طرفش مجبورم بده آزارش سروصدا

 .نزنه زنگ هم پشت یه

 که بوده ضیمر هفته دو یعنی ضه؟یمر چرا چشه؟ ضه؟یمر-

 ست؟ین ازش یخبر

 طرفت یدانینم هک یهست یدختردوست چه تو: »دیبگو خواست

 در و نداد یجواب اما «است؟ ماریب هاستسال و َنه هفته دو

 :گفت عوض

 خواست اگه گمیم بهش شد داریب. بپرس خودش از رو نایا-

 .فعالا ... بزنه زنگ بهت خودش

 .شد مانعش دختر یزدهشتاب لحن اما کند قطع خواست

 .دیببخش لحظه هی-

 .چسباند گوشش به دوباره را یگوش

 .بگو-

 ...که یبگ بهش شهیم-

 :شد مانیپش غامشیپ گفتن از انگار و کرد یمکث

 .خداحافظ. ستین مهم ،یچیه-



 زا. کرد نگاه را ساعت. برگشت اتاق به بهنود و شد قطع تماس

 ذاشتگ تخت نییپا یفلز زیم یرو را یگوش. بود گذشته شب نه

 تاقا به. بزند صورتش و سر به یآب تا رفت سیسرو طرف به و

 تا و زد یلبخند. شد مواجه گرشا بازمهین یهاچشم با برگشت که

 :رفت جلو تخت یکینزد

 ؟یدار درد هم هنوز ؟یچطور-

 .انداخت باال سر و دیکش اشنهیس یرو آرام را دستش گرشا

 .باالتر بده کم هی رو تخت نیا. بهترم نه-

 یگوش به گرشا چشم و داد باال را تخت گاههیتک یکم بهنود

 .بود زیم یرو که افتاد خودش

 زد؟ زنگ یکس-

 :رفت کاناپه سمت و داد دستش به را یگوش بهنود

 هنوز سنت نیا با تو. بود پر یلیخ هم توپش که یکی. آره-

 ؟یبذار منتظر ادیز رو دخترا دینبا یدونینم

 ردک یاخم بهنود حرف با که بود شیهاتماس ستیل به گرشا چشم

 .برگرداند او رفط به را سرش و

 مگه؟ یزد حرف باهاش-

 و بزنه زنگ خواستیم شبنصفه تا زدمینم حرف اگه-

 وسط که بگم بهت بگه خواستیم هم یزیچ هی. کنه زابرامون

 .شد مونیپش راه

. چسباند گوشش به را یگوش و گرفت را اششماره گرشا

 یرو را یگوش تفاوتیب. ماند پاسخیب تینها در ممتد یهابوق



 زا روز سه. دیکش یامهین نصفه نفس و انداخت تخت کنار زیم

 نداشت آن قبول یبرا یاریاخت چیه خودش که ییکذا عمل آن

 و درست قیعم نفس کی توانستینم هم هنوز و گذشتیم

 :دیپرس هدفیب. بکشد درمان

 است؟ چندشنبه امروز-

 .شنبهپنج-

 :داد ادامه خنده با و گفت را نیا بهنود

 .بوده نیهم هم دخترتدوست درد تماالا اح-

 به چنانهم ییپررو با بهنود اما کرد، نگاهش چپچپ گرشا

 .داد ادامه اشخنده

. شارهف تحت یلیخ کنم فکر بود، تند یلیخ هم ششیآت خدا بنده-

 یک از رو هاتتیفعال نیبب بپرس رمحمدیام از یخوایم حاال

 یینوا و نون هی به هم عروسک نیا که یکن شروع یتونیم

 .برسه

 :دینال و دیکش یپردرد نفس گرشا

 .گمایم بهت یزیچ هی ندارم، حوصله االن... بهنود خفه-

 کفش از نکهیا بدون را شیپاها و دیکش دراز کاناپه یرو بهنود

 .انداخت هم یرو اورد،یدرب

 .بکنه تنداشته یحوصله نیا واسه هم یفکر هی بگو-

 .بست را شیهاچشم و کرد یُنچ گرشا

 .خونه برو ندارم، الزم همراه من نجا؟یا یموند چرا تو اصالا -



 :داد جواب یالیخیب لبخند با بهنود

 دارم گفتم یراست آها... زیعز cousin ستین تو با صشیتشخ-

 یهاتیمأمور واسه رو خودم دیبا گهید زبان؟ کالس رمیم

 ممنفه و دنبالم بکشونم مترجم داره افت. کنم آماده یبعد یخارج

 .کنهیم بلغور یچ جام به داره

 :زد لب حوصلهیب و زد یپوزخند بهنود یالیخخوش به

 .یبرداشت مثبت قدم هی باز خوبه-

 هنوز اما بود، شده بلند خواب از خودش لیم با نکهیا با

 هم باز بهنود ماندیم داریب اگر. بودند نیسنگ شیهاپلک

 یبرا. ببرد سر را اشحوصله و دیبگو پرتوچرت خواستیم

 وندیپ عمل نیا از. بزند خواب به را خودش داد حیترج هم نیهم

 توانستیم که نیهم شد،ینم دشیعا هم یزیچ اگر یاجبار

 و بگذارد هم یرو پلک سکوت در و مزاحم بدون یچندروز

 کی مسافر هیشب حالش و حس. بود یکاف شیبرا کند استراحت

 ینرم به گرفتهآرام یایدر یرو حاال که بود زدهطوفان یکشت

 به را خودش ابرها ریز از که یآفتاب یگرما و خوردیم تلوتلو

 یشب آن از بعد. کردیم نوازش را سردش پوست دیکشیم رخ

 یسپر را اشیزندگ شب نیآخر داشت خودش الیخ در که

 در را یدرد هم هنوز و بود دهیخواب نجایا که نیهم کرد،یم

 یدردها از کدامچیه به هیشب که یدرد کرد،یم حس اشنهیس

 .شده متولد دوباره کند حس تا بود یکاف نبود، گذشته

*** 
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 صاف و برداشت در کنار از هم را ساک نیآخر خانکامران

. داشت نظر ریز را من پدرانه ینگران همان با هم هنوز. ستادیا

 :دیپرس دیترد با

 بازم معصومه ندارم یحرف من یبخوا وت اگه... ارید کن گوش-

 درست مونه،یم تو شیپ دلمون معصوم، هم من هم. هابمونه

 .یبمون تنها فعالا  ستین

 و چسباندم بودم داشته نگه بازمهین که یدر به را دستم دو هر

 :زدم یبندمین لبخند

 زحمت بهتون مدت نیا یکاف یاندازه به. نکنه درد دستتون-

 هدفع هر. نیهست مشکالتم و من ریاس که ماهه هی زا شتریب. دادم

 عمه یافهیق یگردیبرم و یریم رو راه همه نیا شما که

 .تونهمه دیبکش عذاب همه نیا ستمین یراض منم ه،یدنید

 اب. دمیچرخ طرفش به یکم و دمیشن پشتم از را عمه یپا یصدا

 مآرا. زدیم غر یلب ریز و بستیم را اشیروسر داشت اخم

 :گفتم و دمیخند

 تا دو اون به ؟یخوریم حرص قدرنیا یچ یبرا جونعمه-

 .موندن تنها خونه تو که کن فکر معصوم طفل

 :گفت هقهق با. زد هیگر ریز و شد پر یآن به عمه یهاچشم



 هی ایب گمیم بهت. عمه یندار یفرق من یبرا دوتا اون با هم تو-

 یول بشه، عوض هوات و حال دیشا باش خودم شیپ میبر مدت

 .برم بذارم دل خون   با من یخوایم. گهید یکنیم یلجباز

 :دمیبوس عشق با را صورتش طرف دو هر و رفتم جلو

 یطورنیهم هم رو نجایا شهینم. ترمراحت خودمون یخونه تو-

 به نیبد اجازه ،یزندگ به برگردم من نیخوایم اگه. کرد ول

 .باشم خودم حال

 .دیکاو را صورتم ینگران و محبت با و گرفت را میهادست

 ؟یدیفهم. ارید یذارینم خبریب خودت از رو من هم روز هی-

 .باشم اهیروس داداشزن و داداش شیپ نیا از شتریب نذار

 .دادم فشار هم یرو را میهاپلک کردنشمطمئن یبرا

 نیدیرس نکهیا محضبه نیبد قول هم شما... برم قربونت چشم-

 باشه؟ د،یبزن زنگ من به

 :گفت بود، ستادهیا سرپا رونیب شدیم یمدت که خانکامران

 .عمو بزن زنگ خودم به یداشت یهرکار. میرفت ما گه،ید خب-

 :گفتم یچشم لبخند با هم او به رو

 . سالمت به دیبر-

 هوایب را من خت،یریم اشک زیرزیر داشت هم هنوز که عمه

 .دیکش آغوشش در

 .زمیعز باش خودت قبمرا یلیخ-

 .فشردم آغوشم در محکم را او



 نینذاشت تنهام و نیبود شمیپ که روزها نیا یهمه بابت... چشم-

 .ممنونم ازتون

 خانه از داد تیرضا باالخره و دیبوس را صورتم یلیمیب با

 هم کوچه در شدنبسته یصدا تا ستادمیا آنجا قدرآن. برود رونیب

. داد هیتک آن به و بستم سرم پشت را در. دیچیپ ساختمان کل در

 زج به یکس نبود خاطر به حاال که یکوچک یخانه به شدم رهیخ

 نرویب یلرزان نفس. شدیم دهید ترسناک و بزرگ یادیز خودم،

 نگاه که نقطه هر به. رفتم خانه وسط تا آرام ییهاقدم با و دادم

 نگاهم ندلبخ با و بود نشسته جاهمان اریشهر انگار کردمیم

 من به داشت تازهتازه خانه، شدنیخال و عمه رفتن. کردیم

 ار نمیا از بعد یروزها دیبا یزیانگ وهم ییتنها چه با فهماندیم

 باز سر باز سمجم بغض تا دادم قورت را دهانم آب. بگذرانم

 ،بود کوچکتر آنجا. انداختم خانه اتاق تک یتو را خودم و نکند

 لتحم را بودنشیخال توانستمیم ترراحت و بود خودم به متعلق

 ارقر اگر کردم فکر درد با و بستم سرم پشت را اتاق در. کنم

 مشو مجبور دیشا برساند، یوانگید مرز به را من خانه نیا باشد

 خاطرات با کردن یزندگ آدم من. کنم مکان نقل نجایا از

 .نبودم اریشهر ینشدنتمام

 یهالباس از یتل طرف هب کنم گرم را سرم نکهیا یبرا

. رفتم بود شده تلنبار اتاق یگوشه که یااتونشده و شدهخشک

 مه قبلش. شوم زدنشان اتو مشغول تا کردم جدا را هاآن یکییکی

 .شود گرم تا زدم برق به را اتو

 یور را آمد دستم یجلو که یلباس نیاول و ستادمیا اتو زیم یجلو

 هک بود گذاشته یناسازگار سر من با انگار هم خدا. کردم پهن آن



. کنم منحرف امیزندگ ینشدنتمام غم از را ذهنم دادینم اجازه

 یراهنیپ همان. بود اریشهر راهنیپ بود، دستم ریز که یراهنیپ

 .بود کرده تنش آخر روز که

 امینیب کینزد و کردم مشت میهاانگشت انیم را راهنیپ یپارچه

 بود هنرفت نیب از هم شستن با یتح اش،یلعنت عطر یبو. گرفتم

 و زدم زانو نیزم یرو اتو، زیم یپا. شود من دادنجان مسبب تا

 هک یبغض تمام. کردم پنهان شیبوخوش راهنیپ انیم را صورتم

 یوحشتناک قدرت با بودم کرده سرکوب عمه رفتن یلحظه از

 . زدم هق ینشدنتمام یدرد با و شکست

 بابا من رفت، مامان که یروز شود؟ تمام بود قرار یک درد نیا

 گرید بابا که یصبح کنند، آرامم تا داشتم را اریشهر و

 با تا شد یگاههیتک اریشهر یهاشانه نکرد، باز را شیهاچشم

 شانهمه کردم؟یم چه حاال. شوم آرام و زمیبر اشک وجود تمام

 از ینیسنگ بار با و غم یکل وسط تنها و تک را من و بودندرفته

 .نبود انصاف که خدا به. بودند کرده رها غصه
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 گرفته آغوش در را اریشهر راهنیپ که یحال در چطور دمینفهم

 از امیگوش زنگ یصدا با که برد خوابم ختمیریم اشک و

 یسوختگ وحشتناک یبو. دمیپر خواب از گوشم کینزد ییجا

 زیم یرو که ییاتو دنید با و کرد پرت تلفن زنگ از را حواسم

 دگشا حد نیآخر تا میهاچشم کرد،یم فسفس و بود ستادهیا اتو



. دمیکش برق از را اتو یدوشاخه سرعت به و دمیپر جا از. شد

 آتش به را خانه که آوردم شانس. بودم کرده نابود را اتو رسماا 

 اتاق از. بودم کرده پر را خانه تمام یسوختگ یبو. دمینکش

 یاقاتف از جیگ هنوز. گذاشتم باز را هارهپنج تمام و رفتم رونیب

 یصدا باز که دمیچرخیم خودم دور بودم مسببش خودم که

 را نآ گشتن یکل از بعد و رفتم اتاق به. شد بلند امیگوش زنگ

. بود ناشناس شماره. آوردم رونیب و کرده دایپ فمیک یتو از

 نممک روز وقت نیا یکس چه کردم فکر شماره به رهیخ قدرآن

 خاموش و افتاد وتاتک از یگوش که باشد داشته کار من با است

. دمیچرخ اتو زیم طرف به و گذاشتم کنار را آن تفاوتیب. شد

 یاتو کی با کردم؟یم کارچه بودم زده که یگند نیا با حاال

 .بود مانده دستم یرو که چروک لباس یکل و سوخته

 .رفتم رونیب اتاق از و دمیکش میموها به یچنگ یکالفگ با

 هک یزیچ از زودتر ،ییتنها در و نفرهکی یزندگ اتیخصوص

 .بود دهیکش چشمم به را خودش کردمیم را فکرش

 شوقت به تا گذاشتم خانه در یجلو و گذاشته یلونینا در را اتو

 که ییغذا و رفتم آشپزخانه به هم بعد. ببرم رونیب ریتعم یبرا

 .شود گرم تا گذاشتم گاز یرو بود مانده خچالی در قبل شب از

 بارنیا و دمیدو اتاق طرف به. آمد یگوش زنگ یصدا هم باز

 :دادم جواب عیسر یتعلل و فکر چیه بدون

 بله؟-

 :دیچیپ یگوش در یامردانه یصدا

 مهرآرا؟ خانم-



 لب صدا صاحب تیهو به کردن فکر از یناش یمردد لحن با

 :زدم

 شما؟. خودمم-

 نیآورد فیتشر که یموضوع به راجع. هستم انیبلورچ-

 .گرفتم تماس کارخونه

 گرفتم را خودم یجلو یلیخ. آمد جوش به خونم نامش دنیشن از

 یمحلیب آدم، نیا با. نکنم قطع زدنش حرف وسط را تماس که

 تا زدمیم یطور را حرفم و ماندمیم دیبا اتفاقاا  نبود، گوجواب

 و دادم فشار هم یور را میهاپلک. ستیچ دادنقول یمعن بفهمد

 ینهیهز بود گفته خانکامران که موضوع نیا یادآوری با

 کارخانه طرف از پرمدعا مردک نیهم همکار را مارستانیب

 از شدینم لیدل اما شد، کم درونم آتش از یکم کرده، پرداخت

 طرف آن از شد یطوالن که سکوتم. بگذرم راحت اشیتفاوتیب

 :دیپرس خط

 خانم؟ منه با گوشتون-

 :دادم جواب آرامشم کنترل در یسع با و دمییسا هم به دندان

 امرتون؟ د،ییبفرما... کنمیم یسع-

 من از را طلبکار لحن نیا توقع انگار کرد، مکث یالحظه

 :کرد زمزمه بعد هیثان چند. نداشت

 .گرفتم تماس بدموقع انگار-

 :دادم جواب و کردم یعصب یاخندهتک



 الزم که یزمان از رترید مقدار هی... کنم رضع چه که بدموقع-

 شیپ روز دو برادرم چهلم. نیدیکش رو گرفتنتماس زحمت بود

 .بود

 .برود باال اریاختیب میابرو لنگه کی شد باعث و دیکش یآه

 کردم تالش. داشتم رو خودم خاص مشکالت منم... دیدار حق-

 ...یول رمیبگ تماس زودتر

 :دادم جواب حوصلهیب

 تهوق یلیخ من. جناب ستین هیتوج و حیتوض همهنیا به یزومل-

 .نیبود داده یقول چه شما کردم فراموش که

: زدیم تشر سرم یتو که ییصدا به توجه با و گرفتم ینفس

 :گفتم یترآرام لحن با ،!«ارید نباش کوره گربه»

 رو مارستانیب یهانهیهز دیدیکش زحمت نکهیا از حالهربه-

 و بوده شما طرف از اونم اگر البته ممنونم، دیردک پرداخت

 کنمیم یسع ازتون، ستین یتوقع نیا از شتریب! دینباش اطالعیب

 .شده هیتسو اریشهر حقوق هانهیهز همون با کنم فکر

 از و زدم یشخندین. شد پخش یگوش در یپرحرص نفس یصدا

 یراب. کردم تیرضا احساس کنم اشیعصب بودم توانسته نکهیا

 :دادم ادامه یپوزخند با بزنم قدم اعصابش یرو شتریب نکهیا

 کارگر اون از یخبر هنوز اطالعتون، محض... درضمن-

 !دیکنیم ریس یخبریب تو چنانهم دیشا گفتم. نشده قاتلتون

 :گفت یفور او که کنم قطع را تماس تا بودم آماده



 ریتأثحتت ممکنه و دیهست عزادار شما دونمیم! خانم دیکن گوش-

 هر در اما باشه، ختهیرهمبه اعصابتون یکم موضوع نیا

 موضوع نیا مورد در دیبا نه، چه نیبخوا شما چه صورت،

 یحیضتو نیا از شتریب نمیبینم یازین. گرفتمیم تماس باهاتون

 ات بمونم منتظر تونمیم اما ارم،یدرب اشتباه از رو شما که بدم

 موضوع نیا به بود ترآروم نذهنتو و دیخواست خودتون هروقت

 یمارهش. شمینم کدورتتون باعث نیا از شتریب. میکن یدگیرس

 طتونیشرا دیکرد فکر هروقت افتاده، تونیگوش یرو من

 .دیریبگ تماس من با مساعده

 تمام ییپررو با. شدیم گرد شتریب میهاچشم گفتیم که کلمه هر

 را خودش و رمندا یحساب و درست اعصاب که فهماند من به

 مهلت اما بدهم یشکندندان جواب تا کردم باز دهان. کرد مبرا

 .کرد قطع را تماس «خانم ریبخ روز» کی گفتن با و نداد
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 اب. دادم فشار انگشتانم نیب و آوردم نییپا را یگوش حرص با

 ریخ از لحظه نیهم تا خواستمیم اگر زد، که ییهاحرف

 .گذرمینم گرید بگذرم، کردندیم پرداخت دیاب که یچندرغاز

 بدم او از میهادهیشن و مردک نیا از قدرنیا که نبود خودیب

 که بود نفهم یدهیرس دوران به تازه کی ینمونه او. آمدیم

 .دیدیم یهرکس از برتر را خودش

*** 
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. زد خودش دور یچرخ و انداخت زیم یرو یعصب را یگوش

 هم به داشت حالش ازحدشیب استراحت و ماندن خانه در نیا از

 را بهنود یشماره بارنیا و برداشت را یگوش دوباره. خوردیم

 همفکج دخترک آن با زدنحرف از که یتیعصبان تمام و گرفت

 یخال او سر بهنود یصدا دنیشن با بود، گرفته پا وجودش در

 .کرد

 .دارم کارت جانیا یآیم میمستق کارخونه از بهنود-

 :دیپرس او یعصب لحن از متعجب بهنود

 خبره؟ چه... گرفته گازت سگ که باز-

 .ایب پاشو فقط نزن، حرف-

 محضبه هم هنوز. دیکش اشنهیس به یدست و کرد قطع را تماس

 ریت اشنهیس یقفسه عضالت تمام شد،یم یعصبان نکهیا

 سر را آن سنفکی و ختیر خودش یبرا آب یوانیل. دندیکشیم

 یقدم بازکردنش یبرا نکهیا بدون خورد، در به یاتقه. دیکش

 هیتک پشت به را سرش و نشست کاناپه یرو تیاهمیب بردارد،

 یرو گلناز زیت یصدا. شد باز در و دیچرخ قفل یتو دیکل. داد

 :انداخت خط مغزش

 ؟یکنینم باز درو چرا. یداریب که تو... وا-

 :داد جواب حوصلهیب



 در؟ پشت یموند مگه االح-

 نشست او از بافاصله ها،مبل از یکی یرو و آمد جلو آرام گلناز

 .گذاشت زیم یرو را دستش در ینیس و

 یسخت به بود، پر دستمم تازه. تو امین اجازهیب گفتم خب، نه-

 .کردم باز درو

 ینیس به و کرد باز را شیهاچشم مبل، به دهیچسب سر همان با

 .انداخت نگاه

 .ببر بردار فعالا، ندارم لیم گه؟ید هیچ نیا-

 باال شانه و کرد گره درهم شیپاها یرو را شیهادست گلناز

 .انداخت

 فکر اول همه، از شتریب چه؟ من به بگو، مامان به-

 .نباشه یخال شکمت یبخور دارو دیبا گفت. توئه خوردوخوراک

. دیکش خودش سمت را ینیس و نشست صاف یطوالن یمکث با

 ار خودش و نشست ترراحت یکم او، واکنش نیا دنید با گلناز

 .دیکش جلو مبل یرو

 یچ یبمون باال مثالا . کن یبازلج مامان با کمتر کمهی گرشا-

 شیپ مدت هی ایب. نجاستیا فکرش شهمه خدابنده اون شه؟یم

 ...راحت هم الشیخ که خودمون

 رد،کیم نییپا و باال را سوپ اتیمحتو قاشق با داشت که گرشا

 :دیرپ حرفش وسط یناگهان گلناز سرهمپشت یسخنران به ربطیب

 آد؟یم ایدن به یک   گالره یبچه-



 لب دلخور. دیماس دهانش یتو حرف و شد گرد گلناز یهاچشم

 :زد

 داره؟ من یهاحرف به یربط چه-

 د،ببلع را آن که نیا از قبل و برد دهانش سمت را ُپرمهین یقاشق

 :گفت و زد یشخندین

 من سر از دست که شهیم گرم سرتون یک   نمیبب خوامیم-

 .دیبردار

 :زد غر یحرص و دیکش هم در ییابرو گلناز

 رچقد که نگفته بهت یکس حاال تا کلت،یه و قد و سن نیا با-

 پنج مونهمه یداشت عمل که یروز نه؟! یقدرنشناس و پررو

 خبر هی تا و میبود سادهیوا عمل اتاق در پشت پالنگههی ساعت

 که االنم... بود دهنمون تو قلبمون برسه بهمون درموندرست

 !یدیم رو مزدمون یجورنیا میباش مراقبت میخوایم

 یکار ای بزند یحرف گلناز یهاگله به واکنش در که نیا بدون

 اشمعده یروانه هم را سوپ از گرید قاشق دویکی دهد، انجام

 یادیز یاشتها نکهیا با و بود لشیم باب باا یقرت سوپ طعم. کرد

 اگر البته ببرد؛ لذت یحدود تا خوردنش از توانستیم نداشت

 .دیبریم را شیصدا گلناز

 داص حرص با را نامش بود، شده یکفر او یتفاوتیب از که گلناز

 :زد

 !هاتوام با! گرشا-

 .نشست عقب و کرد رها بشقاب در را قاشق



 .کن خوشحالم یخداحافظ هی با حاال دم،یشن منم یزد رو حرفات-

 شتریب گرید قهیدق کی. دییسا هم به را شیهالب زناننفس گلناز

 هیگر ریز برادرش یمهریب همه نیا از قطعاا  ماند،یم آنجا

 یحرف چیه بدون. شد بلند جا از و گرفت رو قهر با. زدیم

 رهیدستگ به که دستش. رفت در سمت و کرد گرشا به را پشتش

 :داشت نگهش گرشا یصدا د،یرس

 !یگل-

 خواستیم دلش نکهیا با. نکرد شیرها اما گرفت، قیعم یدم

 فقط دهد، نشان را تشیعصبان زانیم و بزند داد گرشا سر

 د،یشن سرش پشت ییجا از بارنیا را گرشا یصدا. کرد سکوت

 یمک تر،مهربان یکم ش؛یپ قهیچنددق لحن مخالف یلحن با البته

 !تربرادرانه

. اشمنب باال که خودتونه نفع به. ندارم حوصله یلیخ روزانیا من-

 .یدید االن رو شنمونه هی که یاعصاب جنگ شهیم شجهینت

 تعجب فرط از شیهاچشم نشست، اششانه یرو که گرشا دست

 :شد گرد

 .ترمراحت و ترآروم نجایا یول ،ینگرانم که ممنون-

 که دیبگو یزیچ و برگردد خواست و ددا قورت را دهانش آب

 :جمله نیا گفتن با شد همزمان گرشا یهاقدم شدن دور یصدا

 .خوردم داشتم اشتها که قدرهمون ببر، بردار رو ینیس اون-

 را خودش و رفته اتاقش یتو گرشا برگشت، که موقع همان

 هیثان چند و داد رونیب محکم را نفسش. بود انداخته تخت یرو



 را یبرادر کنار بودن دلش. کرد نگاهش فاصله همان از

 یهاسال و سنهم از یلیخ یآرزو داشتنش که خواستیم

 یلهیپ در شدنپنهان به که بود هامدت گرشا اما بود، خودش

 وقتیب و سمج یهااشک تا زد یپلک. بود کرده عادت اشییتنها

 .رفت زیم سمت ینیس برداشتن یبرا و براند را
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 سقف به رو را اشبسته یهاپلک آمد، که در شدنبسته یصدا

 خود از را او و شکانده را گلناز دل نداشت شک. کرد باز اتاق

 هب یموضوع نکهیا یبرا نداشت قصد حال نیا با. است رنجانده

 با عمر کی. کند صرف یوقت اوردیدرب او دل از را یسادگ نیا

 رفتار بارنیا چرا ستدانینم اما بود، کرده سر اخالق نیهم

 و کرد یپوف. کرده مشغول را ذهنش گلناز البته و خودش

 نیا به. ردیبگ آرام یکم تا گذاشت  چشم یرو را ساعدش

 دیجد یماجرا کی شروع و بهنود دنیسررس از قبل تا آرامش

 .داشت ازین اعصابش ختنیرهمبه یبرا

*** 

 زنگ یصدا زمانهم شدن بلند با که بود سبک یقدرآن خوابش

 رفت در سمت به. کند باز چشم بالفاصله همراهمش، تلفن و در

 طورهمان. برداشت خوانشیپ یرو از هم را یگوش راه، نیب و

 پشت بهنود. کرد باز را در داد،یم را رمحمدیام تماس جواب که



 به را گوشش. شد وارد و داد تکان یسر در شدن باز با بود، در

 :کردیم یپرساحوال داشت که داد رمحمدیام

 ؟یندار که یمشکل گرشا؟ راههروبه یچهمه-

 :داد جواب و رفت آشپزخانه طرف به

 تا دو نداره؟ یتموم دردا نیا. باشه یچ مشکل از منظورت تا-

 .هنوز بکشم تونمینم قیعم نفس

 :داد حیتوض یجد یلیخ رمحمدیام

 اون رشاگ. یکن مراعات و مدارا دیبا هم تو یول شه،یم تموم-

. بهت گمیم دارم هردفعه نیبب ها،یرینگ کمدست رو داروها

 تمام یخوایم اگه. بشن خورده ساعت سر که مهمه یلیخ

 اون زدنپس با ،یدیکش خودت که ییهابتیمص و زحمتامون

 .کن جمع رو حواست شتریب لطفاا  نره، نیب از قلب

 :گفت یفور رمحمدیام و راند لب یرو یاحوصلهیب ی«باشه»

 عوض دیبا داروهات از یسر هی. اومد ادمی شد خوب! آهان-

 میتا که یوقت تا خودت یول سم،ینویم رو اشنسخه. بشن

 رو یکی یبتون اگه نجا؛یا یایب ستین یازین دهینرس سر تنهیمعا

 .بهتره یلیخ رهیبگ رو نسخه ادیب یبفرست

 .حاال آمیم خودم-

 .دیخند یعصب رمحمدیام

 دیبا هفته آخر تا رو داروهات ؟ینفهم کانال یرو یرفت باز-

 فعالا  دونمینم صالح من هم یطرف از ،یحساب مرد یکن عوض

 .ینیبش فرمون پشت ییتنها



 جواب در یبدخلق با و برداشت نکیس کنار از وانیل دو

 :گفت رمحمدیام

 یدار مدام م؟یزندگ سر برگردم تونمیم یک   قاا یدق یبگ شهیم-

 نکن، رو کار اون بکن، رو کار نیا یگیم و یزنیم زنگ

 کار یکل خونه، تو شمیم یروان دارم ریام. ستین خوب تواسه

 .دارم افتادهعقب

 :فتگ تردوستانه و ترآرام یلحن با کوتاه یمکث از بعد رمحمدیام

 بعدش کن، تحمل گهید هفته دو. پسر خودته خاطر به نایا یهمه-

 پزشکت عنوان به من دستور که هالبت. تیزندگ و ییتو گهید

 یمتسال نیا اگه. تهیزندگ سبک از الکل و گاریس یشگیهم حذف

 خودت با لطفاا  پس مهمه، برات یاوردین دستش به هم راحت که

 .نکن یدشمن

 یکس فرستادن یرو دوباره دیتأک از بعد رمحمدیام و کرد یهوم

 را یگوش گرشا. کرد قطع را تماس د،یجد ینسخه گرفتن یبرا

 به یکالفگ با را دستش دو هر و انداخت نتیکاب یرو جاهمان

 ادتع آن به که یزندگ سبک کردن عوض. چسباند نتیکاب یلبه

 دیبا که بود یکار نیدشوارتر سال، چند از بعد هم آن بود، کرده

 .دادیم انجام یلعنت وندیپ نیا از بعد

 و دبو کرده روشن را ونیزیتلو بهنود. رفت رونیب آشپزخانه از

 زیم یرو را هاوانیل. کردیم نییپا و باال را هاکانال داشت

 :گفت نشستیم که طورنهما و گذاشت

 .دارم حرف باهات کن خاموشش-



 چپار. گذاشت زیم یرو را کنترل و فشرد را قرمز یدکمه بهنود

 ار گرشا و خودش وانیل و برداشت را بود زیم یرو که یشربت

 متعجب و کرد مزهمزه را وانیل اتیمحتو از یکم. کرد پر

 :دیپرس

 گه؟ید هیچ نیا-

 :داد تکان سر و زد یشخندین

 یروز مامان. خوبه قلب آرامش واسه بهارنارنج، عرق شربت-

 هب پام ابتید خاطر به دفعه نیا احتماالا . دهیم خوردم به پارچ هی

 .رسهیم مارستانیب

 رس را وانیل یتو رنگیب باا یتقر عیما از یمین و دیخند بهنود

 :گفت یامسخره لحن با. دیکش

 تو یافتاد که بگو هم دکترت به فقط... یایب راه باهاش کن یسع-

 .یخورعرق خط

 :گفت یرلبیز و شد جمع عیسر که زد یلبخند گشا

 .زینر مزه-

 :دیپرس یجد و گذاشت زیم یرو را وانشیل بهنود

 هاتندهخ نیا با. بود پر یلیخ تلفن پشت توپت ؟یداشت کارم یچ-

 .نداشت یسازگار یلیخ

 نییاپ بهنود سوال با بود، برده شیهالب یکینزد تا که را یوانیل

 :گرفت دستش دو هر نیب و آورد

 که خودش با. نمیبب بده بهم رو دختره نیا لیفام اون یشماره-

 .زد حرف کلمه دو شهینم



 :انداخت باال ییابرو لنگه بهنود

 ؟یخوایم من از هم رو لشیفام شماره که گهید هیک دختره-

 :کرد او به یهیسف اندرعاقل نگاه

 در دختر چندتا با مشترکاا  مگه تو و من. مهرآرا خانم نیهم-

 م؟یارتباط

 :گفت خنده با و زد یلودگ در به بهنود

 با کنم مشترکت تونمیم یبخوا اگه یول ،یچیه نجایا تا-

 .چندتاشون

 و کرده گره یاخم با او ناتمام یهاختنیرمزه از طاقتیب گرشا

 :گفت خشک

 .یزیبر نمک که نجایا یایب یپاش نگفتم-
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 .گرفت او از را نگاهش یاسرفهتک با و زد یمحو لبخند بهنود

 هبهتر نظرم به. خورهینم دردت به یلیخ گهید لشیفام یشماره-

 .شده هرطور یکن مذاکره دختره خود با

 :کرد اخم و شد جمع بهنود خندلب

 پاچه میبکن میخوایم که هم لطف بهشون. همن یلنگه شونهمه-

 .رنیگیم

 :دیغر بهنود لحن از گردشده یهاچشم با گرشا



 ه؟یچ منظورت-

 لبش کنج یپوزخند بارنیا و دیچرخ او طرف به کامالا  بهنود

 :نشاند

 هب که موقع همون از. هستم منم ،یریگیپ تو که اندازه همون به-

 هک بودم منتظر کنه حساب رو پسره نیا سنوات یگفت یزمان

 یول. میکن میتقد بهشون بوده پسره حق یهرچ و یبد یاوک

... مرده نیهم با من. بودن زایچ نیا و مراسم ریدرگ اونا... خب

 اونم. بودم تماس در اون با... بود ششوهرعمه انگار دونمینم

 با رو زایچنیا بهتره گفتیم طاق، به دیکوبیم رو من سر یه

 منم. نبود یزیچ انیجر در اون م،یکن هماهنگ دختره خود

 ماست باهاش بعد فتهیب ابیآس از آبا بگذره، مقدار هی بودم منتظر

 .رمیبگ

 :داد ادامه یجانب به حق حالت با

 مالک و تمام پرداخت از بعد که یباش انیجر در بهتره کنم فکر-

 هم یخال و خشک تشکر هی خانوم نیا مارستان،یب یهانهیهز

 .نکرد

 نیب را دستش. نشست عقب و گذاشت زیم یرو را وانشیل گرشا

 .داد فشار را گردنش پشت و دیکش شیموها

 و بحسا عیسر گفتم یزمان به یوقت! یکردیم صبر دینبا خب-

 هک داشتن ازین پول اون به حتماا . بود نیهم خاطر به کنه، کتاب

. برادرش حقوق دنبال بود اومده روزش و حال اون با رهدخت

 چهلم ،یزد زنگ رید: »گهیم برگشته زدم زنگ بهش که االن

 .«بود شیپ روز دو برادرم



 :داد ادامه یزهرخند با و زد زل بهنود کنجکاو یهاچشم به

 .کرد تشکر هم مارستانیب یهانهیهز یبرا ضمن در-

 با. گرفت او از را نگاهش و داد تکان هوا در یدست بهنود

 :کرد زمزمه یرلبیز حرص

 حال به یوا طلبکاره، هم شیجورنیهم نیا! دهیکش زحمت-

 .کجاست داداشش قلب بفهمه نکهیا

 گوش به واضح یحد تا اشزمزمه که بود ساکت یقدرآن خانه

 که بهنود به و شد خشک شیجا در یالحظه یبرا. برسد گرشا

 نامطمئن و زد یپلک. ماند رهیخ ودب ریدرگ خودش با هنوز

 :دیپرس

 ؟یگفت یچ-

 :زد لب حواسیب بهنود

 ...داداشش قلب بفهمه اگه طلبکاره یجورنیهم دختره گمیم-

 برگرداند گرشا سمت را سرش بالفاصله و شد گرد شیهاچشم

 .بود زده زل او به باز دهان با و مبهوت که

 ؟یچ داداشش قلب-

 :زد یزورک یلبخند و داد ورتق را دهانش آب بهنود

 ...تماس باهاش خودم من بذار... یچیه-

 :کرد تکرار دورگه ییصدا با و رفت جلو مبل یرو یکم گرشا

 بهنود؟ یچ داداشش قلب-



 نگاه .پراند لب ریز «یلعنت» و دیپر بهنود یهالب یرو از لبخند

 رتدق با داشت که یانهیس یقفسه و بود ینشدنتمام گرشا منتظر

 و بود داده آب را بند. نبود یخوب ینشانه شدیم نییپا و باال

 را نشیریز لب. برود در نگفتنش ریز از توانستینم جورهچیه

 :گفت دیترد با و دیجو یبار چند

 !توئه ینهیس تو داداشش قلب-

 د،یکشینم هم نفس یحت بود، شده رهیخ او دهان به ناباور گرشا

 اما. دارد قتیحق دهیشن که یزیچ کند قبول خواستینم انگار

 هگفت هرچه داد نشان شد، گرفته او از سرعت به که بهنود نگاه

 محج تمام و گرفت قیعم یدم. دیکش ریت اشنهیس. بوده درست

 بهنود تا ماند منتظر هرچقدر. کرد پر هوا از را شیهاهیر

 هر. دفتاین اتفاق نیا کند، اعتراف اشمزهیب یشوخ به و برگردد

 دهش قبل از بلندتر که شیموها نیب نیسنگ و سخت را دستش دو

 خارج شیهالب نیب از «یوا» به هیشب ییآوا و کرد فرو بودند

 قرارشیب ینهیس و اشنشسته خون به و سرخ یهاچشم. شد

 پشت و شد بلند که جا از. ستین خوش ادیز حالش دادیم نشان

 رد نامتعادل، و سست ییاهقدم با و متفکر یحالت با بهنود، به

 وانیل برداشتن با و داد رونیب ینفس بهنود رفت، راه سالن

 و گرفت صورتش یجلو را وانیل. رفت کنارش عیسر شربتش

 :گفت

 بود؛ یمغز مرگ ضیمر هی آدم اون کنه؟یم یفرق چه تو یبرا-

 قرار و دونهینم که هم خواهرش. باشه تونستیم گهید یهرکس

 .همهبف یزیچ ستین هم



 اهنگ همان با کند، یتوجه او دست در وانیل به نکهیا بدون گرشا

 :دیپرس دادیم نشان یعصب حاال هم یکم که مات

 ؟یدونستیم تو-

 رو؟ یچ-

 حرف هی... یدووندیسرم رو من مدام نیهم یبرا! یدونستیم-

 هردفعه. بار هی ومدیدرن صاحبتیب زبون اون ریز از درست

 .فقط یکرد نگام احمقا مثل دمیرسپ رو پسره حال ازت

 :کرد اخم گرشا یهایمنطقیب همه نیا از یشاک بهنود

 فقط من ؟یدوزیم و یبریم خودت واسه دونستم؟یم رو یچ-

. نداشت شنگه مارستانیب تو و شده یمغز مرگ پسره دونستمیم

 نمم وگرنه. ارهیدرن یباز هوی المصبت قلب اون که نگفتم بهت

. است پسره نیا مال قلب، دونستمینم عمل از بعد روز چند تا

 و هافتاد مونکارخونه کارگر گفتم رمحمدیام به کلمه هی فقط من

 که رو نیا اونم نه، ای بگم گرشا به دونمینم شده، یمغز مرگ

 حرف کلمه هی تو به گفت بعدم شد، رو اون به رو نیا از دیشن

 !نیهم... داره ضرر برات استرس نزنم،
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 او توانستیم که یموضوع دنیفهم از ملتهب یاچهره با گرشا

 :زد لب برساند، جنون سرحد تا را

 .رهیام سر ریز یچهمه پس-



 داشت و بود درآورده یباز باز ،یاند و ماه کی از بعد نفسش

 به را دستش کی که یحال در و شد خم. کردیم لبش به جان

 فشار پردردش ینهیس یرو را گرشید دست و چسبانده زانو

 :کرد زمزمه دهیبردهیبر زد، یپوزخند زحمت به داد،یم

... آخر تا... بمونم منتظر... دیبا همه نیا... که بدبختم چقدر-

 قاتلش و... شده کشته من یکارخونه تو... که یبدبخت اون قلب

 !منهیس یتو بذارن... هیفرار هنوز هم

 کنار اششانه یرو از را بهنود دست. کرد یعصب یاخندهتک

 بهنود برگرداند، رو خواست تا و شد، سرپا زحمت به زد

 :داد نشانش دوباره را وانیل و گرفت را شیبازو

 .خوبه قلب آرامش واسه گفته عموزن بخور، رو نیا-

 عیما به دنش،ینوش یجا به و گرفت را وانیل مکث با گرشا

 سکوت شیصدا و پرسر یهانفس. ماند رهیخ آن درون رنگیب

 :تگف یفور و کرد استفاده فرصت از بهنود. شکستیم را خانه

 یکن کاریچ یخوایم من؟ برادر یخوریم رو یچ حرص-

 عذاب یخوایم و مهمه برات یلیخ ؟یبد پس رو قلبش مثالا،

. دستش برسون رو پول اون یجور هی یباش نداشته وجدان

 !تمام... که نیندار هم با یکار گهید هم بعدش

 دیاش د،ینوش جاکی را اتشیمحتو تمام و برد باال را وانیل گرشا

 .بکاهد یکم اشیدرون التهاب از

 آشپزخانه نتیکاب یرو که یهمراه یگوش تا نگاهش ریمس

 دیاب یکار چه قاا یدق دانستینم. شد دهیکش بود مانده فیبالتکل

 از یک   شایزندگ یرشته. بود دهیچیپ هم در زیچهمه. دهد انجام



 جور و جمع جورهچیه را آن توانستینم که بود رفته در دستش

 .دانستینم کند،

 رها جاهمان را وانیل رفت، خوانشیپ سمت یسست یهاقدم با

 تمام که یجور داد، فشار آن یهالبه به را شیهادست کف و کرد

 و زدیم زنگ حاال نیهم دیبا. زدند یدیسف به شیهاانگشت

 نه؟ ای کردیم تمام را ماجرا

 :دیپرس یاخفه لحن با بود نییپا سرش که طورهمان

 نه؟. نشده یخبر مهرداد از-

 داد هیکت شخوانیپ به را پشتش. ستادیا کنارش و رفت جلو بهنود

 :دیپرس نامطمئن و

 کار؟یچ یخوایم-

 :شد هم در اشچهره. گذاشت کانتر یلبه را آرنجش و زد یچرخ

 نایا از یهرچ تو گرشا! ؟یفتیب یخوایم اونم دنبال که نگو-

 .اونا هم خودته، نفع به هم یباش دورتر

 !بده جواب رو من سوال-

 :دیغر یظیغل ُنچ با بهنود

 یگور کدوم ستین معلوم وثید باشه؟ یخواستیم یخبر چه-

 ...نکرده داشیپ سیپل یوقت. نیزم تو رفته آب مثل که دهیچپ

 متس را سرش فقط کند، جادیا یرییتغ تشیموقع در نکهیا بدون

 رونیب تندتند که یداغ یهانفس همراه و اخم با و چرخاند بهنود

 :زد لب دادیم



 شمچ از رو اتفاقا نیا یهمه من نشه، داشیپ کهیمرت نیا یوقت تا-

 .نمیبیم تو

 :کرد اعتراض یواضح رنجش با و ستادیا صاف بهنود

 خونه، تو ینیشیم ؟گهید دهیرس من به فقط زورت باز-

 دلت یبد بهم ریگ دوتا امیب من یگیم رهیم سر که تحوصله

 شه؟ باز

 حرف بدون و داد تکان هوا در «بابا برو» یمعن به را دستش

 د،یچیپ خانه در که در شدن باز یصدا. رفت در سمت به یگرید

 :گفت یبلند یصدا با و یجد د،یچرخ پا یرو گرشا

 از راحت االن تا اگه... ریبگ ازش یدر هی یتونیم یهرطور-

 .تونمینم بعد به نیا از گذشتم، ماجرا نیا

 .بست سرش پشت را در یجواب چیه بدون و زد یپوزخند بهنود

 را دستش. کرد پر لیدلیب یخشم را گرشا وجود تمام یالحظه

 را آن بود، کرده رها جاهمان که یوانیل لمس با و برد عقب

 و شکستن یصدا. کرد پرت وارید کنج ر،فک بدون و برداشت

 انهیوحش قلبش. دیچیپ خانه یخال یفضا در وانیل شدنخرد

 عفمضا تیظرف کی اتفاق نیا هضم. آمدیدرنم نفسش و دیتپیم

 .خواستیم

*** 
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. شوم وانهید که بود کینزد هم دیشا بودم، شده وانهید قطعاا 

 از ار یاتفاق چه کنم اموشفر نکهیا یبرا تیفعال همه نیا وگرنه

 را خانه ونیدکوراس تمام. بود ذهن از دور یادیز ام،گذرانده سر

 تمام نیب اتاق، وسط هم بعد. دادم رییتغ تنهادست و تنهکی

 رهیخ وارید و در به و نشستم شده پراکنده برم و دور که یلیوسا

 .شدم

 نیا تا کردم اصرار اریشهر به یلیخ کرد، فوت بابا که یروز

 مخالفت اریشهر اما م،یبرو یگرید یجا و میبفروش را خانه

 کی مه خانه نیا. مییایب کنار خاطراتمان با دیبا داشت دهیعق. کرد

 دبو توانسته فراوان زحمت با پدرمان. خاطره کی بود، یادگاری

 بار کی نبود، اریشهر که حاال. بخرد را کوچک یخانه نیا

 کی در من. بود گرفته والنج سرم در مزخرف فکر نیا گرید

 چطور خاطره همه نیا با تنها، و تک ،یمتر شصت یخانه

 نقل گرید ییجا به و فروختمیم را نجایا اگر کردم؟یم یزندگ

 کرد؟یم درکم ای شد؟یم ناراحت دستم از اریشهر کردمیم مکان

 یوا. دادم رونیب محکم را نفسم و گرفتم میهادست نیب را سرم

 بلند سر. بود نمانده کامل جنون به دنمیرس تا یزیچ! من یخدا

 پس را ناخوانده یهااشک تا زدمیم پلک که طورهمان و کردم

 انواع به خودم کردن سرگرم همان. کردم اطرافم به ینگاه بزنم،

 یهاالیخ و فکر از را حواسم تا بود روش نیبهتر کارها اقسام و

 .کنم پرت جهینتیب

 جمع را اتاق در وپالپخش یهالباس از یوهک توانستم باالخره

 از یزود نیا به را اریشهر یهالباس که نداشتم را آن دل. کنم

 تک یرو عطر   دنییبو عادت از برداشتن دست. کنم دور خودم



 مه نیهم یبرا. بود ممکن کار نیترسخت میبرا شیهالباس تک

 که اتاق. کردم منتقل کشو و کمد به را شیهالباس تمام قبل، مثل

 از را آن. افتاد اتاق کنج یکاغذ ساک به چشمم شد، جور و جمع

 هم نگاه گرید و کردم رها جا همان آوردم، خانه به که یروز آن

 .ننداختم بهش

 مامت اطیاحت با. دمیکش شیپ را ساک و رفتم جلو پا و دست چهار

 دست در را هالهیوس تکتک. کردم یخال نیزم یرو را لشیوسا

 ولپ فیک به چشمم. ماندمیم رهیخ آن به قهیچنددق تا و فتمگریم

 رنج از چرا دانستمینم هم خودم. کردم باز را آن. افتاد اریشهر

 .بردمیم لذت خودم دادن

 عکس کی و یبانک کارت دوتا. نبود شلوغ ادیز فشیک

 با. خوردیم چشم به ابتدا همان در من، از یمیقد و درچهارسه

 عکس که یقسمت پشت. دادم قورت را دهانم بآ و دمیخند بغض

 را آن. شدیم دهید یگرید کارت یگوشه بود، گذاشته را من

 تمام لحظه کی یبرا کارت عنوان دنید با و دمیکش رونیب

 یاهدا کارت. گرفت فرا دارجان و قیعم یدرد را وجودم

 و نداشتم، خاطر به را وجودش اصالا  که یزیچ. بود شیاعضا

 هگرفت که یمیتصم و بودم کرده که یکار یبرا مدت نیا چقدر

 از دبع که بود یانشانه انگار کارت نیا. دمیجنگیم خودم با بودم

 میهایریخوددرگ و دهایترد تمام و شود شیدایپ روز، چند و چهل

 کارت بر که نامش یرو یابوسه اریاختیب. ببرد نیب از را

 :کردم زمزمه و زدم بود شده نوشته

.. .یگرفتیم میتصم من از بهتر ،یبود من از بهتر تو هشیهم-

 .هست بهم حواست هنوزم انگار



 را آن. بود افتاده سوزش به میهاچشم به اشک هجوم از امینیب

 جز به .کردم نگاه را فشیک ییباال قسمت. دمیکش باال پرسروصدا

 کرد، جلب را توجهم چک کی وجود نقد، پول یتومان چندهزار

 . دمیکش رونیب را چک مردد. آمدند بند میهااشک که یطور

 بابت مهرآرا، اریشهر یآقا وجه در ،لایر ونیلیم پنجاه مبلغ»

 «یکارگر وام

 میهاپلک شد باعث چک، برگه ریز انیبلورچ پررنگ یامضا

 بود نکرده فرصت یحت اریشهر. دهم فشار هم یرو محکم را

 صورتم یرو را میهادست و زدم یهق. کند پاس را وامش چک

 اشک یبرا بهانه هم باز کردمیم تالش که هم هرچقدر. گذاشتم

 ردد نیا کردمیم هیگر هرچقدر اما. شدیم دایپ یراحت به ختنمیر

 من به تا کردندیم آرزو همه که را یصبر! ایخدا. نداشت یتمام

 !؟یرسانیم یک   ،یکن عطا

 .ستادمیا پا یرو کردند،یم ییخودنما پرقدرت که ییهااشک با

 بلکه کردینم دوا من از یدرد تنها نه گرید اتاق، آن در ماندن

 ار چک رفتم، رونیب اتاق از. زدیم دامن امیوانگید به شتریب

 ممکن زمان نیترکینزد در تا گذاشتم چشمم یجلو زیم یرو

 و خودم خواستینم دلم. کنم اقدام هاآن به دادنشپس یبرا

 یبرا که ییهاآدم. میشو هاآدم نیا ونیمد ناخواسته ار،یشهر

 منت هزارجور خودشان، گاهیجا از ترنییپا یکم به کردننگاه

 .کردندیم فیرد

. زدم رونیب خانه از فکر بدون و کردم تن یسرسر را میهالباس

 و ساختیم یروان یافسرده کی من از قطعاا  خانه آن در ماندن



 نخواهد اتفاق نیا به یراض اریشهر که بودم مطمئن هم خودم

 .بود

*** 

 ییهاآدم نیب هدفمیب نگاه و بودم داده هیتک دستم کف به را امچانه

 یحت و بود گرم هوا. دیچرخیم کردندیم وآمدرفت آنجا به که

 افض کردن خنک به هم بودم آورده پناه آن به که یجانکم یهیسا

 را گاهمن شد، ظاهر امیگوش یرو که یامکیپ. کردینم یکمک

 هداد هیتک آن به را خودم که دیکش یشطرنج زیم سمت و نییپا

 :بود نوشته محدثه. بودم

 .«اونجام گهید قهیدق ده کردم، رید دیببخش»
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 :نوشتم و فرستادم یلبخند یموجیا جواب، در شیبرا

 .«زمیعز نکن عجله»

 یشماره گرید بارکی و برداشتم یسنگ زیم یرو از را یگوش

 ،پاسخیب تماس بارپنج از بعد آنکه دیام به گرفتم، را یقادر

 اشخسته شهیهم یصدا باالخره و شد هم نیهم. بدهد را جوابم

 :دیچیپ یگوش در

 .ارجانید بگو-

 لحن در دیشا زدم، یکمرنگ لبخند و نشستم میجا سر صاف

 .شود جادیا یرییتغ حالمیب



 .دیببخش زدم، گزن بدموقع ؟یخوب جان، یقادر خانم سالم-

. بدم رو جوابت تونستمینم بودم فرمون پشت من زم،یعز نه-

 ؟یداشت کارم یچ... بگو

 گفتم؟یم دیبا را امخواسته چطور. کردم تر زبان با را میهالب

 لب کنان منمن. یخبریب همه نیا از بعد هم آن بود، یسخت کار

 :کردم باز

 ...بخوام رو نیا که هییپررو یلیخ و هیادیز درخواست دونمیم-

 کارم؟ سر برگردم هست امکانش یول

 یآرام یخنده زد،یم داد را جوابش که یطوالن یمکث با یقادر

 :داد جواب و کرد

 !یزدیم زنگ گهید سال یذاشتیم دخترجون-

 کینزد یگرما کردمیم احساس. دادم رونیب یکالفگ با را نفسم

 .دربرگرفته را تنم تمام اندازه از شتریب غروب، به

 تمیوضع واقعاا . یدونستیم که منم طیشرا یول شما، یدار حق-

 ارک است ستهیشا که یطوراون و برگردم بتونم که نبود یطور

 .بدم انجام

 :دیپرس دلسوزانه هم یکم و یجد یلیخ یقادر

 ؟یبهتر االن-

 .زدم یپوزخند

 کنمیم یزندگ دارم فعالا . ینیبب یجورچه رو بودن خوب تا-

 !فقط

 :گفت تعلل یکم از بعد و دیکش یآه



 بلق تا و تابستون یتو ما کار اوج یدونیم خودت... ارید نیبب-

 چون بذارم، یخال رو جات تونستمینم. بود محرم ماه دنیرس از

 کننده کمک یکاف قدر به هم نفر هی حضور هایشلوغ اون یتو

.. .گذاشتم نیزگیجا هی برات که وقته یلیخ هم نیهم یبرا. است

 یروین هی که یجورهمون رو، من تیوضع یدونیم ضمن در

 اضافه توان هم طرف اون از بزنه، نیزم رو کار تونهیم کم

 هی به بخوام که ندارم یدرآمد. ندارم رو مازاد یروین هی کردن

 ...شتریب نفر

 .نکند فیرد هیتوج نیا از شتریب تا دمیپر حرفش انیم

 زاحتمم که ببخش ،یبد حیتوض شتریب ستین یازین... دمیفهم-

 .شدم

 :داد جواب اشیجد لحن همان با

 یکار تونمینم که شدم تشرمنده من زم،یعز یستین مزاحم-

 .بکنم برات

 :کرد خوش جا لبم یرو یزورک یلبخند

 ...یندار یکار اگه. هیحرف چه نیا شرمنده، دشمنت-

 یتح هستم، فکرت به من نباش، دیناام نیبب... ارید کن صبر-

 هگید یهمکارا به کنم باز جا برات نتونستم خودم کادر تو اگه

 .کنمیم تیمعرف

 .زدم لبخند هم باز

 .یکنیم لطف باشه،-



 یریتقص هم او. گرفت انیپا یخال یخداحافظ کی با مانتماس

 دینبا میکارفرما که را من یزندگ نظم خوردنهمبه تقاص نداشت،

 محکم را نفسم و دمیکش امکردهعرق یشانیپ به یدست. دادیم

 خندلب با که یامحدثه دنید با گرفتم باال که را سرم. دادم رونیب

 هم من یهالب ارادهیب کرد،یم نگاهم و بود ستادهیا میروروبه

 و آمد جلو ستادمیا پا یرو نکهیا محضبه. شد دهیکش طرف دو به

 با روزها نیا تمام هک یکس تنها. میگرفت آغوش در را گریهمد

 بامحبت دختر نیهم کند، آرام یکم را من بود توانسته حضورش

 دلم گفتمیم و گرفتمیم تماس او با که هربار. بود میروروبه

 .رساندیم را خودش دهینرس ساعت مین به گرفته،

 نگاهش و شد رهیخ میهاچشم به. نشست زیم طرف آن میروروبه

 .گرفت ینگران رنگ

 ؟یکرد هیگر باز-

 یلبخند و دادم ماساژ را میهاچشم اشاره و شست انگشت دو با

 .زدم یالک

 .آدیبرنم ازم هم یاگهید کار رهیم سر محوصله کنم؟ کاریچ-

 .زد زل صورتم به یجد او اما دم،یخند

 ؟ینگرفت یمیتصم خونه فروختن یبرا-

 .اختماند باال شانه و دادم هیتک دستم به را امچانه دوباره

 چندتا از راه تو االن نیهم. ستین یشدن اما کردم فکر بهش-

 ازمب دیبا بفروشمش بخوام ه،یمیقد ما یخونه کردم، سوال بنگاه

 یینجایا. باشه یشکل چه ستین معلوم که رمیبگ یمیقد یخونه هی



 سرپا و سالم اریشهر یشگیهم یهایدگیرس لطف به هستم که

 ...هگید یجا برم اگه یول مونده،

 .کرد دییتأ را حرفم و داد تکان را سرش ناچار به هم محدثه

 الیخ و فکر. سخته یلیخ هم ینجوریا یول. یگیم راست آره-

 . کنهیم نابودت یخال یخونه اون تو

 .کردم جور و جمع یکم را خودم و دمیکش قیعم ینفس

 ات صبح از که یکار هی. وقت تمام کار هی دنبال بگردم دیبا-

 اون تو برم خواب واسه فقط هم شبا و کنه گرم رو سرم عصر

 نجاستیا مشکل فقط. کنم عادت وضع نیا به باالخره تا خونه،

 .خورهینم یشرکت و اداره چیه درد به من یکار یسابقه که

 :دادم ادامه یشخندین با

 .بشم یآبدارچ برم نکهیا مگه-

 دو هر کند، دلگرمم نکهیا یبرا بعدش. دیخند آرام هم محدثه

 رمشگ یهادست نیب بود یسنگ زیم یرو فیبالتکل که را دستم

 .گرفت

 سر هک شهیم دایپ خوب کار هی حتماا  نکن، فکر ینجوریا بابا نه-

 هوس دوباره که شد یچ حاال... نباش دیناام. بشه گرم هم تو

 زد؟ سرت به کردنهیگر

 به رد،ک خوش جا امحنجره وسط باز او، سوال از که یبغض با

 :کردم زمزمه زور

 ولم که میزندگ مهم یهاآدم نبود و ییتنها. نبود یاتازه زیچ-

 !نیهم. رفتن و کردن
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 کردیم فکر داشت ذهنش در که انگار کرد، کوتاه یمکث

 خواستیم دلم. دمیخند صدایب!«. ست؟یک گرید مهرآرا»

 نیآخر زا روز کی گذشتن از بعد که کنم فکر طورنیا

 در که نبود خودم دست. آوَردینم خاطر به را من مان،مکالمه

 با اما. داشت یمنف یشکل فقط و فقط افکارم هاآدم نیا مورد

 :کرد امزدهشگفت ،یکم فقط اش،یبعد جواب

 راتتصو از دست باالخره کنم فکر. دییبفرما... مهرآرا خانم بله-

 .نیبرداشت بتونیغر و بیعج

 .دندیپر باال خودخودبه میابروها

 بدم اطالع بهتون زدم زنگ فقط من! ه؟یچ منظورتون دونمینم-

 محضبه! نشده نقد ن،یبود داده برادرم به وام بابت که یچک

 نکرده ییخدا دم،یم لتونیتحو رو چک و آمیم بتونم نکهیا

 !نباشه نگرفته که یپول نید ریز برادرم

 :رمیبگ را زدنمطعنه یجلو نستمنتوا ذهنم، در یفکر زدنجرقه با

 اریشهر حقوق و حق نکردن پرداخت یبرا هم شما تعلل احتماالا -

 !داشته چک نیا به یربط هی

 ربطیب یلیخ انیبلورچ هم بعد. شد سکوت خط طرف آن هم باز

 :گفت فقط بودم زده که ییهاحرف تمام به

 .نمتونیبیم پس خوبه،-



 با بزنم، یحرف خواستم تا. ماندم رهیخ میروروبه به باز یدهان با

 مه به را میهادندان. شد قطع تماس «خانم ریبخ روزتون» گفتن

 گفتینم یزیچ اگر. دادم رونیب را نفسم تیعصبان با و دمییسا

 نیا با اما دادمیم لشیتحو و بردمیم را چک فردا نیهم دیشا

 نهوگر میبمان نید ریز خواستمینم که فیح... کرد که یکار

 مردک ختیر به چشمم گرید تا کردمیم پاره حاال نیهم را چک

 .فتدین یازخودراض

 یهایازمندین بود، افتاده که یاتفاق از حواسم کردن پرت یبرا

 به و کردم باز میرو یجلو را گرفتم روزید که یاروزنامه

 رد مناسب کار کی کردن دایپ. رفتم استخدام یهایآگه یصفحه

 .بود ترمهم یزیهرچ از میبرا حاضر حال

*** 
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 .شد رهیخ صورت به اشک از پر یهاچشم با و دیکش یآه محدثه

 :گفتم لبخند با و دمیکش صورتم به یدست یفور

 با متنیبیم دفعه هر که یکنیم یکار هی. هاخودته ریتقص نیبب-

 ؟یپرسیم سوال من از شهمه چرا اصالا . کنم ناراحتت حرفام

 ودتخ از کم هی. بشه باز من دل که میبزن حرف هم با یایب گفتم

 .بگو

 و او نهادشیپ به. نشست لبش یرو یکمرنگ لبخند و گرفت ینفس

 راه کنارش. میشد بلند جا از پارک، در زدن قدم قصد به



 گوش بود سروتهیب خودش نظر از که شیهاحرف به رفتم،یم

 یکار هر واسمح کردنپرت یبرا که بودم ممنونش و دادمیم

 تهبس اریشهر و او نیب یرسم یوندیپ وقتچیه دیشا. دادیم انجام

 ادگاری به من یبرا را دختر نیا مهربانم برادر انگار اما نشد،

 دلم که هربار. کند پر کنارم را خودش یجا تا بود گذاشته

 تمام و آمدیم منتیب هم او و دیایب خواستمیم او از گرفتیم

 یکارهمان کرد؛یم میهوا و حال کردن عوض یبرا را تالشش

 .دادیم انجام میبرا شهیهم اریشهر که

 م،یشد جدا هم از و میخورد خانه از رونیب را شام نکهیا از بعد

 توانستیم خوبم حال و حس. برگشتم خانه به یبهتر حال با

 یپلهراه در پاگذاشتن محضبه اگر باشد، ماندگار یچندروز

 .شدینم ظاهر راهم سر یهدزا ساختمان،

 یطبقه به دنیرس با. رفتمیم باال هاپله از خودم یهوا و حال در

 سرم خوردیم یدر به که ییهاضربه یصدا دنیشن و خودمان

 واحدم یجلو بیج به دست که دمید را یزاهد. گرفتم باال را

 یکوتاه یهاضربه در به شیهاانگشت پشت با و بود ستادهیا

 تسرع با را هاپله یماندهیباق و دادم رونیب یعصب یسنف. زدیم

 هب را سرش و شد میهاقدم یصدا متوجه هم او. رفتم باال یشتریب

 زشیانگنفرت و معروف لبخند همان دنمیرس با. برگرداند طرفم

 :دیپرس یامقدمه چیه و سالم بدون و نشاند لب یرو را

 مهرآرا؟ خانم بهتره حالتون-

 خانه در یجلو یجور را خودم. انداختم او به یمتعجب نگاه

 :دادم جواب خشم با. بردارد عقب به یقدم شد مجبور که دمیکش



 شما که آدیبرم من دست از یکار! تونیپرساحوال از ممنون-

 باال؟ کشونده طبقه نیا تا رو

 .ُسراند شلوارش بیج یتو را دستش و کرد حفظ را لبخندش

 براتون آدیبرم من دست از یکار اگه نمیبب اومدم... واقع در نه-

 .بدم انجام

 .کردم اخم

 مورد؟ چه در-

 :گفت ینیغمگ حالت با و شد جمع لبخندش

 رفک. خانوم داد قرار ریتأث تحت یلیخ رو ما برادرتون فقدان-

 ه،باش کرده جادیا براتون رو یمشکالت شونیا نبود ممکنه کردم

 .دیکن حساب من کمک یرو نیداشت یکار هر بگم اومدم

 با ردکیم فکر. رمیبگ را پوزخندم شدن پررنگ یجلو نتوانستم

 اریشهر. دهد جلوه موجه را خودش تواندیم زدن حرف قلم لفظ

 یزاهد مثل یآدم دادن جوالن یبرا را راه نبودش دانستیم اگر

 !شد؟یم چه کندیم باز

 آرامشم مانع هاهیهمسا یاحتمال مزاحمت که نیهم. ممنون رینخ-

 .نداره وجود گهید یمشکل نشه،

 :گفت یفور و کرد دقت سر از یاخم

 ...مزاحمت براتون هاهیهمسا از یکی کدوم-

 گم را شیوپادست د،ید خودش یرو که را من پرحرف نگاه

 :داد ادامه پتهتته با. ستادیا صاف و کرد یاسرفه تک. کرد



 یطیشرا هر در لهرحا به... مهرآرا خانم نداشتم مزاحمت قصد-

 .دیکن حساب بنده کمک رو دیتونیم

 صدق که دادم نشانش کار نیا با و آوردم رونیب فمیک از را دمیکل

 را نیا هم او. کند کم زودتر را شرش و بروم خانه داخل به دارم

 یراحت نفس. رفت پلهراه طرف به من به ینگاه با و دیفهم

 :زد میصدا ازب که کنم باز را در تا برگشتم و دمیکش

 .مهرآرا خانم-

 :برگشتم طرفش به مکث با و فشردم هم یرو را میهاپلک

 زودتر ن،یبد اجازه اگه. امخسته یلیخ من ،یزاهد یآقا دیببخش-

 .کنم استراحت و خونه برم

 ادشی نکهیا بدون او و کرد را خودش کار امیعصب یریگموضع

 :داد تکان یسر زده میصدا چه یبرا باشد

 .خانوم خوش شب د،یگیم درست شما لهب-

 هخان در. رفت نییپا سرعت به را هاپله و کرد من به را پشتش

 نبود   تحمل   کنار در خدا،. رفتم داخل به عیسر و کردم باز را

 پررو مردک نیا تا دادیم من به مضاعف یصبر دیبا ار،یشهر

 رگید که حاال نبود معلوم. کنم تحمل امیگیهمسا در هم را

 پرورانده ذهنش در من به راجع یاالتیخ چه ندارم، را اریشهر

 نشان یخود و دیایب واحدم یجلو تا داده جرئت خودش به که

 .دهد

*** 



 یگوش یرو از. برداشتم را تلفن و انداختم ساعت به ینگاه

 تماس من با آن یواسطه به چندبار قبالا  که را یاشماره همراهم،

 رس پشت یهابوق یصدا به دادن گوش با و گرفتم بود، گرفته

 باالخره یطوالن یانتظار از بعد. ماندم یپاسخ منتظر هم

 :دیچیپ یگوش یتو شیصدا

 !بله-

 با. بود طلبکار یخداداد یشکل به لحنش. زدم یپوزخند

 :دادم جواب یاسرفهتک

 .هستم مهرآرا شدم، مزاحم دیببخش سالم،-
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 و دیکش قیعم ینفس گذاشت، ارخانهک یمحوطه در که را شیپا

 داشت که یآخر روز. نشست لبش یرو محو یلبخند اریاختیب

 که بود بد و ختهیرهمبه حالش قدرآن رفت،یم رونیب نجایا از

 وجود یبرگشت گرید: »گفتیم وجودش سراسر در یحس

 و در به و درآورده کارخانه از سر دوباره که حاال ؛.«ندارد

 با را دوباره یزندگ کی آوردن دست به کرد،یم نگاه وارشید

 پاک لبش یرو از بالفاصله لبخندش. کردیم درک وجودش تمام

 رفتنازدست متیق به دوباره، یزندگ کی آوردندستبه. شد

 باشد، بخشاتیح توانستیم که قدرهمان گر،ید یکس یزندگ

 .اوردیب ارمغان به شیبرا را عذاب احساس توانستیم



 ادآوردنیبه با اما برود، سالن طرف به تا رداشتب یقدم

 نمایپش آمدند،یم رونیب سخت و نیسنگ هم هنوز که شیهانفس

 .کرد کج یشرق ساختمان سمت به را راهش. شد

 جا از دنشید با انیک موقع، همان و کرد باز را سالن یاصل در

 :گفت زدهجانیه و زد عیوس یلبخند. دیپر

 خداروشکر؟ شد خوب لتونحا د؟یخوب! آقا سالم-

 .ادد تکان سر فقط سالمش جواب در و رفت باال یکم لبش کنج

 .ممنون خوبم،-

 :دیکش هم در ییابرو و رفت بهنود اتاق یبسته در سمت نگاهش

 !هنوز؟ ومدهین-

 .انداخت باال شانه یتفاوتیب با ان،یک

 !آنیم یجورنیهم هرروز... هنوز نه-

 ؟یچ یعنی-

 روز هی آن،یم رید روز هی ون،یدرم یکی یجورنیهم یعنی-

 .رنیم هم زود و آنیم زود روز هی آن،ینم

 .خوردند گره هم در شتریب شیابروها و فشرد هم به را شیهالب

 .شمیپ ادیب بگو یزمان به!... عجب-

 اتاقش. کرد رها سرش پشت باز مهین را در و شد اتاقش یراه

 ریتصاو. نبود یخبر آخر روز یهایختگیرهمبه از بود، مرتب

 یاضربه یزمان. نشست زشیم پشت و کرد روشن را تورهایمان

 :داد دست گرشا با و رفت جلو یلبخند با. شد وارد و زد در به



 .خوبه یلیخ حالتون شکر رو خدا-

 :دیپرس کوتاه، یتشکر از بعد و داد تکان یسر

 .نمیبب اریب رو مهرآرا اریشهر سنوات محاسبه فرم-

 دیکن روشن رو ستمتونیس هستش، جامع افزارنرم یرو-

 .دینیبیم

 آمدن باال تا. کرد روشن را زیم یرو تابلپ و کرد یهوم

 .انداخت کارگاه سالن یهانیدورب ریتصاو به ینگاه ستمیس

 یفور و رفت جلو یقدم د،ید سمت آن به را نگاهش که یزمان

 :گفت

 خودتون هروقت بذارم کردم فکر که بود یخبر هی یراست-

 .بدم اطالع بهتون کارخونه نیاومد

 :برگشت طرفش به یکنجکاو با

 شده؟ یچ-

 :گفت عیوس یلبخند با یزمان

 نکهیا محضبه. شده موافقت میبود داده درخواست که یوام با-

 دنبال برم و دیکن امضا آرمیم رو ضمانت یهاچک نیبد دستور

 .کارها یباق

 :زد لبخند و انداخت باال ییابرو تیرضا با

 نایپا از قبل تا میتونیم رو آخر دیتول خط پس. خوبه یلیخ-

 .میبنداز راه امسال

 .شد جمع یکم یزمان لبخند



 .باالتر رهیم روز به روز داره زاتیتجه متیق خب یول البته،-

 تاب،لپ یصفحه شدن روشن اما د،یکش گردنش به یدست متفکر

 اب رفت، جلو یزمان. بماند یفکر نیا از شتریب که نداد اجازه

 نظر مد که یزیچ و کرد کیکل تا دو یکی «اجازه با» گفتن

 نگاه اتیجزئ تمام به گرشا. آورد صفحه یرو را بود گرشا

 اب بود، شده کم یکل یپرداخت از که یوام مبلغ دنید با و انداخت

 :داد نشان را قسمت آن انگشت

 !نشده وصول... وام نیا-

 شسر یمطلب یادآوری با. انداخت نگاه صفحه به هیچندثان ینزما

 :داد تکان را

 یبانک صورتحساب یتو. بود کرده مردد منم موضوع نیا اتفاقاا -

 پرداخت چون هرحالبه اما بودم، دهیند چک وصول از یزیچ

 .کنم کسر یپرداخت از بود امفهیوظ م،یگرفت دیرس و شده

 هدیرس آن به که یاجهینت از یراض و بست را تابلپ یصفحه

 :گفت بود

. بدن پس ارنیب قراره رو چک کن، حذف رو مورد نیا-

 .اریب برام سیبنو رو دشیجد چک و کن اصالحش

 نکهیا از قبل رفت، اتاق در سمت به «چشم» گفتن با یزمان

 :زد شیصدا دوباره گرشا برود، رونیب

. کن ستیل امبر زشیر متیق با رو یگفت که یزاتیتجه! یزمان-

 .کرد دستدست ادیز دینبا

 .حتماا  بله،-



 قصد و بود رهیدستگ یرو بهنود دست کرد، باز که را در

 اتاق از و کرد یسالم او به یزمان. داشت را اتاق به واردشدن

 :دیغر و کرد یاخم بهنود دنید با گرشا. رفت رونیب

 !اومدنه؟ کار سر وقت چه االن-

 .بست سرش پشت کامل را در و شد داخل خنده با بهنود،

 و یلُرد یطورنیهم هم یعالجناب ادمهی من که ییجا تا واال-

 .یاومدیم یتیریمد

 :داد جواب یعصب گرشا

 تیمسئول که بود حواسم تینها در اومدم،یم که یموقع هر من-

 ام،یب روز هی که نه. گردنمه بزرگ یکارخونه نیا و آدم همهنیا

 باز حساب نخود یاندازه من یرو هم یشکیه ام،ین روز هی

 .نکنه

 :گفت یجد یلیخ و نشست هایصندل از یکی یرو بهنود

 انجیا تو اصالا  گه؟ید داده کامل کار گزارش کاردرستت یمنش-

 نبود؟ غدغن خونه از اومدنت رونیب مگه ؟یکنیم کاریچ

 .دمیند محوطه یتو هم نتیماش

 جوابش در بود، یعصبان بهنود دست از هنوز نکهیا با گرشا

 :گفت یسرسر

 که مه االن بمونم، خونه تو گهید نداشتم حوصله... گرفتم نیماش-

 .بوده الزم هم یلیخ اومدنم نمیبیم
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 :دیپرس ترظیغل یاخم با و شد رهیخ او گوشیباز یهاچشم به

 بوده وآمدترفت مثل هم کارگرا کار به تیسرکش و یدگیرس-

 !حتماا 

 و اومدیم بابا نبودم، منم اگر که گفتم! تو ینیبدب چقدر! بابا یا-

 .یباش یزیچ نگران ستین الزم. بود یچهمه به حواسش جام به

 و یشانیپ دست کف با و گذاشت زیم یرو را آرنجش گرشا

 :گفت یشتریب نرمش با بهنود. داد ماساژ را شیهاقهیشق

 برو پاشو. یکرد هم یبررس رو یچهمه و یاومد که حاال-

 .نباش نگران قدرنیا خونه،

 نشستنش، حالت خاطر به. نشست ترصاف یکم یصندل یرو

 خودش از یکم یوقت هم هنوز. بود گرفته درد اشنهیس یقفسه

 درد اشنهیس یقفسه و دنده یهااستخوان تمام شدیم غافل

 باال یسر دادیم ماساژ را اشنهیس که طورهمان. گرفتیم

 .داختان

 دبع کنم،یم یدگیرس کارها به کم هی عصر، تا هستم رو امروز-

 .رمیم

 .شد بلند شیجا از و انداخت باال یاشانه بهنود

 .اتاقم رمیم من پس. یراحت هرطور-

 داد هیتک یصندل به. رفت رونیب اتاق از بهنود و داد تکان یسر

 لیدل از یزیچ بهنود به. چسباند یصندل یپشت به را سرش و

 اریشهر خواهر تماس با. بود نگفته کارخانه در حضورش یاصل



 دهد،ب پس را چک و دیایب داشت میتصم که موضوع نیا گفتن و

 لحنش از. باشد داشته حضور کارخانه در خودش داد حیترج

 شده هرطور خواستیم هم گرشا دارد، یلجباز قصد بود دهیفهم

 قبول بود، هم خودش قح که را، مبلغ نیا تا کند یراض را دختر

 ار برادرش حق تا بود آمده خودش دخترک نکهیا به توجه با. کند

 و اتاق؛ نیهم در اشیناراحت از حجم آن دنید با و ردیبگ

 یبرا توانسته که یکس تنها گفت بهنود یوقت طورنیهم

 بوده، اششوهرعمه رد،یبگ ارتباط او با مارستانیب یهانهیهز

 اگر. باشد نداشته را یکس برادرش جز که نبود سخت حدسش

 با که هم هرچقدر. باشد تنها یلیخ دیبا حاال او باشد، طورنیا

 نیا کنار از تفاوتیب توانستینم رفت،یم کلنجار خودش

 د،یتپیم او ینهیس در که یقلب خاطر به حداقل. شود رد موضوع

 آرام یزندگ و شیآسا از را الشیخ دارد فهیوظ کردیم حس

 .کند راحت ردخت

*** 

  

032 

  

. گذاشتم میپا کنار را یصورت و سرخ خکیم یهاگل یدسته

 زیتم را اهیس قبر سنگ و درآوردم فمیک از را گالب یشهیش

 از پر لبخند و دمیچ عکسش دور شاخه به شاخه را هاگل. شستم

 دلم. کردیم نگاهم داشت هم عکس همان یتو از. زدم یبغض

 تصور داشتم دوست است، نگران نگاهش مکن فکر خواستیم



 شحواس هم باز اما ندارد، کنارم در یکیزیف حضور نکهیا با کنم

 .هست میهاییتنها و من به

 حرف خواستیم دلم. دمیکش رشیتصو یرو آرام را دستم کف

 قلبم یرو روزها نیا در شده تلنبار و نزده حرف هرچقدر. بزنم

 زا دانستمینم اما شوم، بکس و میبگو شیبرا کرد،یم ینیسنگ

 را سمج بغض تا دادم قورت زور به را بزاقم. کنم شروع کجا

 آزار را روحش یحت میهااشک خواستینم دلم. بفرستم نییپا

 :کردم باز لب جانیه با و دادم وسعت را لبخندم. بدهد

 .برات دارم خبر یکل اریشهر-

 اریشهر ردمک فراموش و برد نیب از را بغضم تمام جمله نیهم

 به و نشستم اهیس سنگ کنار چهارزانو. ندارد حضور آنجا

 .شدم رهیخ عکسش

 ستدو رو کارم گفتمیم منم کنم؟ عوض رو کارم یگفتیم ادتهی-

 باعث بود، آورعذاب و بد برام هرچقدر رفتنت و نبودنت! دارم

 الدنب بشم مجبور و بشم گذاشته کنار کار اون از خودبهخود شد

 به کار چیه سانسمیل با گشتم، کار دنبال یکل. بگردم دیجد کار هی

 باالخره زبانم مدرک اون با یول. شدینم دایپ برام یبخور درد

 ادیز یلیخ کارشون. کنم دایپ کار یالمللنیب شرکت هی تو تونستم

 خواستمیم که من یبرا اما نداره، هم یریگدندون حقوق ست،ین

 .هیکاف بشم سرگرم روز در ساعت چند

 .کردم طرفآن و طرفنیا انگشت نوک با را هاگل

 هامونگلدون کنار گذاشتم و دمیخر هم گهید گلدون هی! یراست-

 گشتمیبرم کارم محل از که یاول روز. بود پنجره لب که



 لگ بشه مراقبت خوب ازش اگه گفت شفروشنده یوقت. دمشید

 .کنم مقاومت دنشینخر یجلو نتونستم دهیم هم

 :زدم یچشمک عکسش به و کردم زیآمطنتیش یاخنده

 رو خودم دیبا خودم بعد به نیا از! گهید دمیخر هیهد خودم یبرا-

 .تو حساب به ذارمشیم... رمیبگ لیتحو

 یفور که افتاد نییپا چشمم از یاشک زدمیم لبخند که طورهمان

 یطلبم یادآوری با و دمیکش یقیعم نفس. کردم پاکش دست کف با

 .گذاشتم صورتم یرو خجالت با را میهادست

 !کردم؟ کاریچ یبدون اگه... اریشهر یوا-

 خود به کنجکاو حالت هم عکس همان یتو از نگاهش انگار

 :دمیخند و دادم تکان تأسف به یسر. گرفت

 سیرئ نیا از وقتچیه یدونیم که تو! خب چه من به-

 رو وامت چک خواستمیم. اومدینم خوشم تونیازخودراض

 صحبت یجور هی تلفن پشت روز اون یول بدم، پس بهش ببرم

 و کنار گذاشتم رو چک منم. ختیر هم به رو اعصابم که کرد

 افتاد ادمی و کردم داشیپ هوی روزید. کردم فراموشش کامالا 

 دمای کامالا  یول آرمیم رو چک گفتم بهشون شیپ روز ده کینزد

 .بود رفته

 اخم من به عکسش حاال کردمیم فکر که بودم شده وانهید دیشا

 :گفتم یدلخور با و دمیبرچ لب. کرده

! رایشهر نکردن تیاذ کم هم اونا یول. بوده اشتباه کارم دونمیم-

 یول. ستمین یاحدالناس چیه به انداختن رو آدم من که یدونیم تو

 وت حقوق بگم و اونجا برم پاشم یبدبخت با شدم مجبور روز هی



 یرو به االن نیهم تا تمام ینامرد با هم اونا. نبد بهم رو

 دب باهاشون من چرا که هستن طلبکارم تازه اوردن،ین مبارکشون

 نیا به یخوب حس گفتم بهت چندبار من اصالا ... زنمیم حرف

 .شنمونه هی نمیا بفرما، ندارم؟ انیبلورچ

 :زدم لبخند یشرمندگ با و کردم یپوف

 زنمب سر تو به امیب اول گفتم لم،یعطت امروز... بابا خب یلیخ-

 هم گهید. کنم کم رو شرش و بدم بهشون رو چک نیا برم بعدم

 .خوامینم رو تو حقوق از قرون هی

 !ارید-

 محدثه دنید با و گرفتم باال را سرم. خوردم جا اسمم دنیشن از

 کرد،یم نگاهم متعجب و بود ستادهیا قبر سنگ طرف آن که

 ممعلو. کردم لعنت را خودم یرلبیز و دمیکش صورتم به یدست

 یأر امیوانگید به حاال تا احتماالا . بود ستادهیا آنجا یک از نبود

 از یگلدسته به چشمم و زدم یزورک یلبخند. بود داده کامل

 :افتاد دستش یتو سرخ یرزها

 ؟یاومد یک ؟یخوب زم،یعز سالم-

 .کرد راحت را المیخ یحدود تا جوابش

 و مادربزرگ خاک سر رفت بابا. میاومد بابا با .االن نیهم-

 .نجایا امیب یاقهیدق چند گفتم منم پدربزرگم،

 اطراف را سرخ یهاگل و نشست زانو یرو م،یروروبه

 ازب سر دوباره بغضم تا گرفتم ینفس. کرد پرپر من یهاخکیم

 :گفت یلب ریز و بود قبر سنگ به نگاهش. نکند



 .مکن صحبت باهاش راحت قدرنیا تو مثل تونستمیم منم کاش-

. بود شده زدنمحرف متوجه پس. گذاشتم هم یرو را میهاپلک

 .دمیخند مستأصل

 .کنهیم موونهید داره ییتنها ست،ین خودم دست-

 :زد لبخند و کرد نگاهم َتَرش یهاچشم با آورد، باال را سرش

 یوقت هم بابام. یکنیم یخوب کار اتفاقاا  نزن، رو حرف نیا-

 حرف باهاشون راحت یلیخ پدرش و مادر خاک سر رهیم

 .کنمیم یحسود بهش من. دارن حضور اونجا انگار زنه،یم

 :گفت او و دمیکش یراحت نفس

 .صبح وقت نیا اونم نمت،یبب نجایا کردمینم فکر-
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 کرد،یم گردش سنگ یرو عکس و من نیب مدام که را نگاهش

 زانو یرو که را دستش آرام، و بردم جلو را دستم. کردم شکار

 .گرفتم بود گذاشته

 !محدثه-

. شد امرهیخ یکنجکاو با که بود یجور صدازدنش موقع لحنم

 :کردم نوازش نرم را انگشتانش پشت و زدم یلبخند

 یول... خوشحالم واقعاا  کردم دایپ تو مثل یخوب دوست نکهیا از-

 .یکن فراموش رو اریشهر خوامیم ازت



 .شدند اشک از پر بالفاصله و گردتر و گرد شیهاچشم

 ؟یشد خسته دستم از... ارید هیچ منظورت-

 :گفتم محکم و دادم باال را میابروها

 گهید من یبخوا هم خودت اگه تو! دختر؟ هیحرف چه نیا-

 خاطراتش ترسمیم!... اریشهر یول... یدربر دستم از ذارمینم

 مطمئنم من. یکن فکر درست تندهیآ به که نده اجازه بهت

 .بشه خراب تو یزندگ خوادینم دلش اریشهر

 :گفتم یفور من و افتاد نییپا چشمش از یاشک یقطره

. ..دیترسیم ادتیز یخواستگارها از اریشهر شیپ چندماه ادمهی-

 وت. دمیم حق کننیم انتخاب رو تو که ییاونا یهمه به من البته

 .یندار لنگه

 .دادم فشار را دستش اصرار با نم و زد یهق

 آروم و خوشحال هم اریشهر روح تا یبش خوشبخت بده قول-

 !یکن دعوت تیعروس منم دیبا... باشه

 یوقت. میکن یسپر سکوت در را زمانمان یکم هردو دادم اجازه

 :گفتم ترمهربان و دمیکش ینفس شده، ترآرام یکم هم او دمید

 مادرت و پدر به. محدثه نذار بودنم سنگدل یپا رو حرفا نیا-

 یمرد یخاطره با داره دخترشون که بدونن که نیهم. کن فکر

 یکاف یاندازه به کنه،یم یزندگ ستین ایدن نیا یتو گهید که

 پس ،یبش خوشبخت تو دارن دوست هم اونا. دهیم آزارشون

 !بده بهشون خوانیم که رو یزیچ



 با را نگاهش و کرد پاک را اشینیب و هاچشم دست پشت با

 .گرفت اریشهر ریتصو از مکث

 ود نکهیا با هنوزم. ارید سخته یلیخ موضوع نیا با اومدن کنار-

 نیا یحساب و درست نتونستم گذرهیم اتفاق اون از داره ماه

... سخته یول... ازم یخوایم یچ دونمیم. کنم هضم رو اتفاق

 .دارم الزم زمان

 :دادم تکان او با موافقت یانهنش به را سرم و زدم یلبخند

 یزندگ هی با... یبش خوشبخت که بده قول بهم یول! یدار حق-

 .عشق از پر

. ردک نییپا و باال را سرش فقط و زد جوابم در یبغض پر لبخند

 نگاه هم محدثه. تکاندم خاک از را میمانتو. شدم بلند پا یرو

 اطراف به ینگاه. ستادیا پا یرو و انداخت سنگ به یآخر

 :گفت و انداخت

 تنها؟ ،یاومد  یک با-

. زدیم داد را «داره؟ دنیپرس» هم نگفته که انداختم او به ینگاه

 :کرد حیتصح و دیخند یشرمندگ با

 ام با یایب ستین همراهت یکس اگه نمیبب خواستمیم خب، نه-

 .میبرگرد

 دیبا یول دعوتت، از ممنون حال نیا با. ستین یکس زم،یعز نه-

 .برم ییجا

 .متیرسونیم ما ایب خب-

 .رمیبگ نیماش دیبا احتماالا ... ستین یکی رمونیمس-



 هب یدسترس که جا هی تا حداقل ایب. آدینم نیماش که نجایا خب-

 .میبر باشه گهید یهانیماش

 خجالت پدرش از نکهیا با. نکردم یمخالفت گرید بارنیا

 که یاصل ابانیخ نیاول تا کردم مجاب را خودم اما دم،یکشیم

 .شوم همراهشان کرد، ینترنتیا یتاکس درخواست بشود

*** 
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 به دادن گوش با همزمان و گذاشت کریاسپ یرو را یگوش

. شد راهنشیپ یهادکمه بستن مشغول ،یمتوال یهابوق یصدا

 :دیچیپ یگوش یتو بهنود یصدا

 .گهید راهم تو گفتم بار هی-

 .گذاشت مچش یرو را ساعتش و بست هم را دکمه نیآخر

 .رمیبگ نیماش خودم یایب یخواینم اگه-

 ابونایخ است شنبهپنج امروز. یدار عجله قدرنیا چرا فهممینم-

 .میرسیم زود خلوته،

 :گفت کند، قطع نکهیا از قبل و برداشت را یگوش

 .نمییپا گهید قهیدق پنج تا من پس باشه-



 باز بهنود نداد اجازه و کرد قطع را تماس گرشا اما د،یخند بهنود

 پشت هم آن گالره، دنید از کرد باز که را خانه در. زدیبر مزه

 .خورد جا در،

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو-

 .داد نشان و آورد باال را دستش در یکاسه گالره

 .آوردم صبحانه برات-

 .خاراند را شیابرو یگوشه محو، یاخم با گرشا

 هی و باال یایب یپاش صبح به صبح ستین الزم بگم دفعه چند-

 وضعت؟ نیا با اونم ،یاریب خودت با هم یزیچ

 خودش به ینگاه گالره. کرد او یبرآمده شکم به یااشاره

 لبخندش بالفاصله اما گرفت، باال را سرش لبخند با و انداخت

 :کرد بغض و دیخشک

 اب پسره نیا و باال اومدم که رو صبح روز اون نرفته ادمی هنوز-

 خودم به شهمه. کرد سر به دست رو من یبزرگ اون به دروغ

 ات کردم؟یم کاریچ من افتادیم برات یاتفاق روز اون اگه گمیم

 .برگشتم چته تو بفهمم نکهیا بدون و اومدم در نیا پشت

. شود داخل خواست او از و کرد باز را در یظیغل ُنچ با گرشا

 .گذاشت زیم یرو را کاسه و ترف شخوانیپ سمت یفور گالره

 یداشت... ارم؟یب برات کجاست قاشقات... بخور داغه تا ایب-

 کارخونه؟ یرفتیم

 و برداشت یقاشق. کرد باز را کشو نیاول و شد آشپزخانه وارد

 .بود ستادهیا در کنار هنوز گرشا. برگشت



 !گهید ایب ؟یسادیوا چرا بابا یا-

 طرف دو را شیهادست. شتگذا کاسه یتو را قاشق و رفت جلو

 :گفت و گذاشت ظرف

 ز؟یم پشت اونجا ارمیب ؟یخوریم کجا-

 اب و برداشت را کاسه. رفت جلو و خورد یتکان باالخره گرشا

 اهمبل از یکی یرو. رفت سالن طرف به «برمیم خودم» گفتن

 :گفت آشپزخانه همان از گالره. نشست

 یرخویم اگه. اشهب داشته ضرر دیشا گفتم روش ختمینر شکر-

 .ارمیب

 :گفت بلند و کرد فرو میحل انیم را قاشق

 .نیبش ایب... خوامینم-

 مبل یرو و رساند او به را خودش آرام ییهاقدم با گالره

 و دکریم پر را قاشقش کمکم که او به لبخند با. نشست مجاورش

 تکرار دوباره را جوابشیب سوال. کرد نگاه برد،یم دهان سمت

 :کرد

 ؟یریم کارخونه-

 :دیپرس ینگران با گالره و داد تکان یسر گرشا

 فرمون؟ پشت ینیشینم که خودت-

 دیبگو خواست گالره که نیهم. انداخت باال را سرش بار نیا

 :گفت گرشا ،«خوبه»

 .میریم هم با راهه، تو بهنود-



 را سرش گرشا شد، یطوالن که سکوتش. ماند باز گالره دهان

. بود کرده خوش جا گالره یابروها نیب یظیغل اخم. گرفت باال

 و برساند اتمام به را یاجبار یصبحانه داد حیترج و نداد یتیاهم

 :کرد پر را گوشش گالره یخفه یصدا. برود زودتر

 دل برات و گشت برت و دور دوبار. یشد قیرف باهاش یلیخ-

 رو؟ یچهمه رفت ادتی سوزوند،

 هم گالره سوال. شد بسته قاشق چند مانه خوردن با شیاشتها

 یهاچشم با و گذاشت زیم یرو را کاسه. کرد بدتر را وضع

 .شد رهیخ گالره بارش یآماده

 دمای یبفهم که کنم تکرار برات گهید چندبار!... نرفته ادمی-

 !؟ینکن تکرار رو جمله نیا یه و نرفته

 ار نفسش و گرفت یدم گرشا. برگرداند را شیرو قهر با گالره

 .داد رونیب پرصدا

 ونا خاطر به بارنیچند بهنود گالره، گفتم بهت هم گهید بار هی-

 من به بار هی یحت. کرده یعذرخواه و یمونیپش اظهار اتفاق

 یادیز داره که یسوءتفاهم و بزنه حرف خودت با خوادیم گفت

 وت طیشرا گفتم. نذاشتم من یول کنه، حل رو کنهیم دایپ کش

 .ستین مناسب

 یحالت با. داد قورت را دهانش آب و کرد یعصب یاخنده گالره

 :گفت و داد تکان هوا در را دستش کیستریه

 وت اگه که بزرگ سوءتفاهم هی. بود سوءتفاهم! یگیم راست آره-

 .کنه نابود رو من یندهیآ و یزندگ تونستیم یدیرسینم سر

 :دیغر اخم با گرشا



 یخام و یبچگ عالم تو ممکنه یآدم هر. هگالر دیبود بچه شماها-

 .بزنه سر ازش ییخطا

 :داد جواب هقهق با گالره

 یبچگ داشت و بود بچه اگه بود؟ بچه اونم بودم، بچه من-

 همون تو ؟یزد کتکش یطور اون یدیرس یوقت چرا کرد،یم

! ه؟درست! گهید بده باد به رو من تیثیح خواستیم شیبچگ عالم

 اهاشتب نکنه گم؟یم دروغ ای... گهید بود نیهم یدید تو که یاون

 !دم؟یفهم

 و بلند یصدا همان با گالره اما کرد، باز را دهانش گرشا

 .نداد او به زدنحرف یاجازه کنانهیگر

 قدرنیا نیهم یبرا ،یبذار من یجا رو خودت یتونینم تو-

 از رو سرت کن فکر! داداش یزنیم حرف بخشش از راحت

 کلیه اون با بچه تو قول به پسر   هی ینیبب و یاریب رونیب آب

... آب وسط... استخر رونیب نه اونم. شده سبز جلوت ش،گنده

 رونیب شرارت شیآت داره چشاش از. تیچندقدم تو درست

 هب تا. هیفعالشیب جونور چه بهنود دونستنیم هم همه... زهیریم

 ...و بهت دهیچسب ینیبیم یآیم خودت
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 :زد تشر گالره لرزان تن دنید با گرشا

 حرفاست؟ نیا وقت چه االن کن، بس-



 :زد غیج گالره

 با نم. نشده تموم من یبرا یزیچ یبفهم تو که وقتشه االن قاا یدق-

 یپسربچه هی که... ستین یعاد رفتارش دمیفهم بودنم بچه همون

. منبد و تن به بکشه دست صانهیحر جوراون دینبا ساله پونزده

 یدید تو... بزنم غیج تونستمینم یحت که بودم بدبخت قدراون

 استخر وسط رو دوتا ما و دیرس سر هوی که یاون ؟یدیند... گهید

 گم؟یم درست... یبود تو دید

 دبلن بود، شده دچارش گالره که یحال از نگران و یعصب گرشا

 اب گالره که ردیبگ را شیهاشانه خواست. نشست کنارش و شد

 .دیکش عقب را خودش رصح

 .نزن دست بهم-

 با ار نشیآست. دیکش و گرفت را گرشا دست مچ یناگهان یلیخ

 یکج یهیبخ خط یرو را انگشتش هق،هق با و داد باال حرص

 :گفت بلند و دیکوب بود کرده خوش جا آنجا که

 ینجوریا دعوا همون وسط گرشا؟ هیچ یجا نیا آدیم ادتی-

 ؟یفهمیم! یبود مرده بود دهیبر ترنییپا ذره هی ادته؟ی... شد

 حالت آن از را او نکهیا یبرا اما خواست،ینم نکهیا با گرشا

 تشر و زد صورتش به یمحکم یلیس هوایب کند، خارج یعصب

 :زد

 !کن بس... گالره کن بس-

 دهش قطع تنش لرزش. چسباند صورتش به را دستش کف گالره

 لیتبد سکسکه به هقشهق و ختیریم اشک چنانهم اما بود،

 یادآوری از و بود دهیبر را امانش قلب تپش که گرشا. بود شده



 شتن تمام بود، آورده چشمش یجلو رحمانهیب گالره که یاتفاقات

 و دیکش را دستش کند، آرام را او نکهیا یبرا بود، کرده عرق

 شد، باعث کارش نیهم. داد پناه آغوشش در را او اریاختیب

 انیم را گرشا راهنیپ و بزند هیگر ریز بلند یصدا با گالره

 .دهد فشار مشتش

 قلبش که حاالست نیهم کردیم حس و زدیم نفسنفس گرشا

 و چسباند گالره سر به را اشیشانیپ. بردارد تپش از دست

 را خودش کرد یسع داد،یم مالش آرام را او پشت که طورهمان

 رتآرام گالره کرد فکر که ینزما. کند آرام قیعم یهانفس با هم

 ندارد، را قبل قهیدق چند وحشتناک لرزش آن اندامش و شده

 :کرد زمزمه

 ؟یدیم عذاب رو خودت همه نیا اتفاق اون تکرار با چرا-

 :دینال آرام یهقهق با گالره

 دوباره خودخودبه... نمشیبیم یوقت... کنم فراموش تونمینم-

 ...یدیرسینم اگه... ینبود تو اگه... آدیم ادمی یچهمه

 :گفت تیعصبان با و فشرد آغوشش در را او ترمحکم

 اون منم... شده تموم گالره، است موقع همون مال اگرها نیا-

 .بکنه یااضافه غلط نذاشتم و دمیرس موقع

 :زد لب گالره

 .رسوند برام خدا که فرشته هی-



 وا خواهرش! داخ. دیکش ریت باز اشنهیس و شد حبس گرشا نفس

 نبود ادشی یحت او که یحال در دیدیم خدا طرف از یافرشته را

 .باشد داشته حضور اشیزندگ در تواندیم هم خدا نام به یوجود

 ثمک با گالره. دیکش رونیب را آن آرام. دیلرز بشیج در یگوش

 به ینگاه گرشا. کردیم هقهق داشت هم هنوز. نشست صاف

 اشیعصب اریاختیب بهنود نام دنید .انداخت یگوش یصفحه

 آن تیقابل داشت، گالره که یتیوضع با و حاضر حال در. کرد

 و کرد جکتیر را تماس. کند خرد را بهنود گردن تا داشت را

 :گفت گالره به رو

 .گردمیبرم االن-

 هدوبار یگوش. کرد پر ریش از آب یوانیل و رفت آشپزخانه به

 :داد جواب آشپزخانه در اجهمان. خورد زنگ دستش در

 !بله-

 .شد بهنود تعجب باعث پرحرصش لحن

 !گهید دمیرس رترید قهیدق ده حاال داداش؟ چته-

 :زد لب آرام ییصدا و اخم با

 ادی رو یشناسوقت تا بمون نییپا همون هم گهید قهیدق ده-

 .یریبگ

 شده؟ یچ مگه حاال ال،یخیب-

 حال. برگشت رهگال شیپ و کرد قطع را تماس حرف بدون

 دنید با و نشست گالره کنار. نبود راهروبه یلیخ هم خودش

 :دیپرس درهمش صورت



 شده؟ یچ-

 باال را سرش کوتاه یآخ از بعد و گرفت گاز را لبش گالره

 .انداخت

 .یچیه-

 و رفت دنبالش رفت، کمرش سمت که گالره دست با گرشا نگاه

 یخانه یشماره و شد بلند یفور. فرستاد باال را شیابروها

 یمعطل بدون گلناز یصدا دنیشن محضبه. گرفت را پدرش

 :گفت

 !زود... نییپا ایب پاشو-

 .ستدیبا پا یرو یسخت به کرد یسع گالره کرد، قطع که را تماس

 .خوبم من برو، تو... داداش ستین یزیچ-

 در گلناز دنیدو یصدا موقعهمان و کرد باز را خانه در گرشا

 سنف او به ییسرتاپا نگاه با و دیرس در یجلو. دیچیپ پلهراه

 :دیکش یراحت

 .کردم سکته! خوبه حالت که تو-

 طرف به آرام آرام داشت که را گالره و رفت کنار در یجلو از

 :داد نشانش آمدیم در

 بود الزم اگه برندار، ازش چشم... ستین خوب یلیخ حالش-

 .مارستانیب ببرش

 :دیچرخ گالره فطر به خودش بالفاصله

 .گهید نهییپا نیماش م،یبر ایب اصالا -



 :گرفت را نگاهش اخم با گالره

 .رمینم قبرستونم اون، با من-

 :دیپرس جیگ گلناز

 ؟یک با ه؟یک اون-

 کمرش به هنوز دستش کی که یحال در و دیرس در یجلو گالره

 .چسباند در به را گرشید دست بود،

 .نایامامان شیپ رمیم منم رت،کا سر برو. خوبم گمیم بهت-

 ،بود گرفته را گلناز دست که یحال در و شد رد گرشا کنار از

 چشم او به نگران طورهمان گرشا. کرد پا به را شیهاصندل

 :زد صدا رفتندیم آسانسور طرف به که نیهم. بود دوخته

 !گالره-
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 :گفت محو یاخم با گرشا و برگشت طرفش به مکث با گالره

 یسع. یبد آزار خاطرش به رو خودت قدرنیا که نداره ارزش-

 .یکن فراموش... یبخشینم اگر یحت کن

 بدهد، یجواب نکهیا بدون و دیدو گالره یهاچشم به دوباره اشک

 ده؟ش یچ: »دیپرسیم داشت یکنجکاو با گلناز. شد نیکاب وارد

 به یتدس گرشا. شدند بسته آسانسور یدرها. «؟یببخش رو یک

 سرش به. داد رونیب محکم را نفسش و دیکش دردناکش ینهیس



 نکهیا به فکر با بعد، اما رود،ینم کارخانه به دیبگو بهنود به زد

 وانهید شیهاالیخ و فکر کمک به را او تواندیم ماندن خانه در

 رد دنیکوب هم به با و دیپوش را شیهاکفش. شد مانیپش کند،

 .داد فشار را آسانسور یدکمه خانه،

*** 

 بهنود که یجور د،یکوب محکم را در و شد سوار شاگرد سمت

 یلبه را آرنجش گرشا. برگشت طرفش به متعجب و یناگهان

. ودب چسبانده اشیشانیپ به را دستش کف و بود گذاشته پنجره

. بود برافروخته صورتش و دیکشیم صدادار و تند یهانفس

 :دیپرس و کرد یاخم

 ؟یچسبوند آمپر ینجوریا اومدنم رید قهیدق ده واسه-

 :دیغر دورگه ییصدا با برگرداند، را سرش نکهیا بدون

 .برو فقط... نگو یچیه-

 :داد جواب طلبکارانه بهنود

 ...که تهرانم یابونایخ... که ستمین تیشخص یراننده-

 :گفت یعصب و دیکش را در یرهیدستگ گرشا

 .یشبک زحمت خوادینم رم،یم خودم-

 ار او طورنیا اشجمله کردینم فکر. انداخت باال ییابرو بهنود

 االب را شیصدا یکم کالفه و دیکش را شیبازو. کند یعصبان

 :برد

 با هیچ مشکلت بگو کالم هی ؟یصبح سر تو چته... نمیبب نیبش-

 .میکن حلش هم



 که یطور بست ترمحکم بارنیا و گرید بارکی را در گرشا

 یهاچشم به. برگشت او طرف به. خورد یتکان شیاج در بهنود

 حال ریتأث تحت ظ،یغل یاخم با و زد زل گوششیباز

 :زد داد گالره، یختهیرهمبه

 یغلط هی یروز هی!... گهید توئه سر ریز یچهمه خب د  -

 .کرد جمعش شهینم هنوزم سال پونزده بعد ،یکرد

 که بود متعجب یقدربه اما گرفتند فاصله هم از بهنود یهالب

 :داد حیتوض ترآرام یکم گرشا. دیبگو چه دانستینم

 حرف موردت در د،یشن رو اسمت... شمیپ بود اومده گالره-

 .ختیر هم به یچهمه شد، بد حالش اونم... زدم

 را شهیش. شدیم نییپا و باال نیسنگ و سخت اشنهیس یقفسه

 خنک میسن از تا چسباند یصندل به را سرش و داد نییپا

 شیهاهیر به شتریب ژنیاکس یکم ور،یشهر اواخر یصبحگاه

 زمزمه محتاطانه و دیکش صورتش یرو یدست بهنود. شود وارد

 :کرد

 .بزنم حرف باهاش خودم بذار گفتم... که من خب... من-

 .زد یپوزخند تمسخر با گرشا

 .نهیا وضع ینشد رودررو هنوز باهاش تو-

 :گفت متیمال با و کرد یاخم بهنود

 بده؟ کشش خوادیم یک تا! باالخره؟ یچ که خب-

 بهنود. چرخاند رونیب طرف به را سرش و نزد یحرف گرشا

. شدند مشت فرمان دور شیهادست و نشست صاف یصندل یرو



 دارد، کم دنیکشنفس یبرا هوا هم هنوز کردیم حس که گرشا

 :زد لب آرام

 .میکنیم فکر موردش در بعد برو، فعالا -

 به را نیماش دنده، جازدن با و داد رونیب محکم را نفسش بهنود

 ردوبدل نشانیب یاکلمه کارخانه، تا ریمس تمام. درآورد حرکت

 و بود ستادهیا یورود یجلو که ینیماش کارخانه، کینزد. نشد

 گرشا. کرد جلب را هردونفرشان توجه شد،یم ادهیپ آن از یزن

 نیقی به را حدسش بهنود سوال و کرد نگاه دقت سر از یاخم با

 :کرد لیتبد

 شده؟ داشیپ نجایا چرا باز نیا-

 و داد یتکان را دستش او، سوالش به دادنجواب یجابه گرشا

 :گفت

 .برو بعداا  تو، بره صبرکن-

 و دختر داشت هنوز که انداخت او به ینگاه تعجب با بهنود

. دکر کم را نیماش سرعت. کردیم دنبال را رفتنش ریمس

 دبهنو شد، کارخانه یمحوطه وارد که دختر نکهیا از بعد یاقهیدق

 نگه هاخودرو پارک قسمت در و تیهدا داخل به را نیماش هم

 .داشت
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 ستادهیا انیک زیم یجلو دختر شدند، دفتر انتظار سالن وارد یوقت

 :گفتیم و بود

 ...به دارن عادت کالا  انگار-

 یفور شانمهمان یهاکردنگله وسط و شد هاآن متوجه انیک

 :گفت

 !سالم-

 ییاپاسرت نگاه. دیچرخ پا یرو بالفاصله و ماند نصفه دختر کالم

 لب یرو رمقیب یسالم و انداخت سرشپشت مرد و گرشا به

 به رو و داد یآرام به خودش مثل را سالمش جواب گرشا. راند

 :گفت انیک

 .اتاقم ارنیب یچا بگو-

 اب تنها خواهدیم و دیاین دنبالش که کرد یااشاره بهنود به هم بعد

 خودش اتاق سمت و انداخت باال یاشانه بهنود. بزند حرف او

 دختر. کرد داخل به دعوت را او و باز را اتاق در گرشا. رفت

 اگرش. شد اتاق وارد او از جلوتر و افتاد راه کوتاه یمکث از بعد

 به دست با رفت،یم زیم پشت که طورهمان و بست را در

 :کرد اشاره هایصندل

 .دینیبش دییبفرما-

 فتر جلو قدرآن بعد و ندیبنش زشیم پشت او تا ماند منتظر ارید

 گهبر فشیک از. باشد یادار بزرگ زیم همان فقط شانفاصله تا

 .گذاشت گرشا یجلو و آورد رونیب را یچک

 .ودب یامانت نیا لیتحو غرض،. ومدمین ییرایپذ و نشستن یبرا-



 :داد ادامه یجد یلیخ و رفت عقب یقدم

 .توناجازه با. ستین برادرم و من گردن به ینید گهید االن-

 :زد شیصدا گرشا که برود در طرف به تا دیچرخ پا یرو

 .لحظه هی دیکن صبر... مهرآرا خانم-

. دوخت چشم او به سردش نگاه همان با و برگشت دوباره ارید

 تبرداش را یگوش اندازد،یب ینگاه چک آن به کهنیا بدون گرشا

 :گفت بعدش، کوتاه مکث با همراه یاشماره گرفتن از بعد و

 .اریب بردار بودم، کرده امضا که رو مهرآرا چک-

 :گفت ارید به رو و گذاشت شیسرجا را یگوش

 ما شیپ هم یامانت هی یول ن،یداد لیتحو رو تونیامانت شما-

 تازه ینفس هی حداقل د،یاومد رو راه همه نیا ضمن در... دیدار

 .دیکن

 .ندارم شما شیپ یزیچ من-

 کامل دیبا حقوقش و حق تمام... چرا برادرتون یول نه، شما-

 .بشه پرداخت

 :گفت طعنه با و زد یواضح پوزخند دختر

 جون نوش اونم. انیبلورچ جناب نداره دهیفا مرگ بعد   دارونوش-

 .خودتون

 به که طورهمان و شد بلند زیم پشت از رنگکم یاخم با گرشا

 یا«اجازه با» یزمان. شد باز هم اتاق در رفت،یم ارید طرف

 او تدس به را یپاکت و آمد جلو داد، تکان سر گرشا یوقت و گفت

 :دیپرس رفتن رونیب از قبل و برگشت در طرف به هم بعد. داد



 گه؟ید نیندار یامر من با-

 .ممنون نه،-

 اهیصندل به گرید بارکی گرشا و رفت رونیب اتاق از یزمان

 :کرد اشاره

 .قهیدق چند... کنمیم خواهش-

 ادی. بود مانده مردد ماندن و رفتن نیب. دیکش قیعم ینفس ارید

 یکم که نیهم. افتاد بود زده اریشهر خاک سر که ییهاحرف

 شوجدان عذاب باعث یکاف یاندازه به خودش بود، کرده یبدقول

 درخواست مؤدبانه داشت شیروروبه مرد که هم حاال بود،

 او زا را نگاهش. کند یسرکش آن از شتریب توانستینم کرد،یم

 ود،ب نشسته هم قبل بار که یصندل همان یرو ناچار به و گرفت

 .گرفت جا

 و دیچ زیم یرو را یچا یهافنجان یآبدارچ شد، باز اتاق در

 هب زیم یرو را پاکت و نشست شیروروبه گرشا. رفت رونیب

 شیهالب به و برداشت را شیچا فنجان. داد ُسر ارید طرف

 :گفت یخونسرد با دنشینوش از قبل اما کرد، کینزد

 معذرت ازتون اومد وجود به مدت نیا که یریتأخ بابت-

 .خوامیم

. شد جمع صورتش آن یداغ از و کرد مزهمزه را شیچا از یکم

 تردخ به هیثان چند و داشت نگه صورتش از فاصله با را فنجان

 تپاک به هم ینگاهمین یحت دختر. کرد نگاه شیروروبه نشسته

 زده زل شیپا یجلو یانقطه به درهم یهااخم همان با. ننداخت



 نیتریدستدم با را نشانیب سکوت. کردینم یحرکت چیه و بود

 .شکست بزند، توانستیم که یحرف

 د؟یکنینم لیم رو تونیچا-

 نگاه او کنجکاو یهاچشم به و آورد باال را سرش مکث با ارید

 .انداخت

 نجایا. کنم زحمت رفع من نیبد اجازه اگه... ممنون ندارم لیم-

 .گهید ندارم یکار

 رونیب یبرا را فشیک ارید و دیرس گوش به یتلفن زنگ یصدا

 صفحه یرو یشماره دنید با. گذاشت شیپا یرو یگوش آوردن

 :داد جواب و شد درهم شیوهاابر

 .دییبفرما شناختم، بله آهان... بله-

 لندب و گرفت هم با را تیعصبان و تعجب از یحالت دختر یچهره

 :گفت

 به بعد د،یبد انجام رو من کار اول دیموظف شما! آقا؟ یچ یعنی-

 تونهیکرا هنوز که نینکرد فراموش. دیبرس تونیشخص یکارها

 !نشده پرداخت

 :گفت پوزخند با بارنیا و کرد یمکث رهدوبا

 اشتباه کنمیم پرداخت رو هیکرا نیکرد فکر اگه!... حتماا -

 .نیکرد

 با انداخت،یم شانه یرو را فشیک که طورهمان و شد بلند

 :گفت یشتریب نرمش



 اول دیکن لطف. گردمیبرم االن نیهم. شده تموم من کار جناب،-

 و یضرور کار دنبال دیببر فیتشر بعد دیبرسون رو من

 .تونیشخص

 گرشا به رو. انداخت فیک یتو را یگوش و کرد قطع را تماس

 :گفت کرد،یم نگاهش کنجکاوانه که

 .اجازه با برم، دیبا من. تونییرایپذ از ممنون-

 اتاق از ،یگرید حرف بدون و زد دور را هایصندل و زیم

 زیم یرو را فنجانش که نیهم و کرد یپوف گرشا. رفت رونیب

 یرلبیز. بود زیم یرو که افتاد یپاکت به چشمش برگرداند،

 :دیغر

 !دختر نیا لجبازه چقدر بابا، یا-
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 خواهر. رفت رونیب اتاق از سرعت به و برداشت را پاکت

 باز هوایب را بهنود اتاق در و داد تکان یسر. نبود آنجا اریشهر

 حضور از زدیم حرف تلفن با داشت خندان که بهنود. کرد

 :دیپرس ریمتح و آمد نییپا یگوش همراه دستش او یناگهان

 شده؟ یچ-

 :داد جواب زدهشتاب گرشا

 !بده رو چتیسوئ-



 را چشیسوئ و کرد بشیج در دست ج،یگ طورهمان بهنود

 :گفت یاخم با بدهد گرشا به را آن نکهیا از قبل اما درآورد،

 .رسونمتیم خودم کن صبر ؟یبر یخوایم کجا-

 هک طورهمان و دیکش رونیب دستش از را چیسوئ شد، خم گرشا

 :گفت بلند رفتیم در طرف به

 .کنمیم حساب من برگرد، اسنپ با-

 ترک را سالن بهنود، ی  هشدار یهاگفتن «گرشا» به توجهیب

 دیرس که یورود یجلو. دیدو را محوطه تا راه تمام و کرد

 دهانش یتو قلبش کردیم حس و بود افتاده خسخس به اشنهیس

 مثل یناگهان تیفعال نیا ،یاند و ماه دو از بعد. کوبدیم

. دبو آورده فشار جسمش و قلب به بار تن چند همزمان بلندکردن

 جلو. برگردد را آمده راه تا زدیم دور داشت که دید را ینیماش

 داد، نییپا را شهیش که راننده. داد تکان دست راننده یبرا و دیدو

 :گفت ارید به رو زناننفس و کرد باز را عقب در گرشا

 ن؟یش ادهیپ شهیم-

 رهیدستگ به را دستش آوردیدرنم سر مرد یکارها از که ارید

 :گفت یجد یلیخ و چسباند

. میدار عجله راننده یآقا هم من، هم ان،یبلورچ یآقا دیببخش-

 .گهید فرصت هی یبرا باشه

 :گفت محکم و کرد باز را در گرشا

 .کنمیم خواهش ست،ین یاگهید فرصت-



 به رو ببندد، دختر یبرا را شتریب اعتراض راه نکهیا یبرا

 :گفت راننده

 فیتشر نیتونیم اومده، شیپ یواجب کار شما یبرا ظاهراا -

 .نیببر

 :زد لبخند و شد باز هم از ازخداخواسته، راننده، دمغ یچهره

 .بده رتونیخ خدا-

 :گفت عیسر و ارید طرف به رگشتب هم بعد

 منه، مشکل دونمیم... بده یداشت دوست هرچقدر هیکرا یآبج-

 .افتهینم اتفاق نیا وقتچیه وگرنه دارم عجله شاهده خدا یول

 :گفت شیجا به گرشا کند، باز اعتراض به لب خواست ارید تا

 ت؟هیکرا چقدره-

 :زد یشخندین یشرمندگ با و برگشت گرشا سمت مرد

 نصف که حاال بود، تومن چهل برگشت و رفت قرارمون-

 .هیکاف بدن هم نصفش ببرمشون، تونمینم رویمس

 دست ارید یزدهرونیب ازحدقه و یعصبان یهاچشم یجلو گرشا

 حساب را هیکرا داشت که طورهمان و کرد شلوارش بیج یتو

 :کرد خم ارید به رو را سرش کردیم

 !دارنا کار شونیا ن؟یشینم ادهیپ-

 از یحرص ینفس ش،یابروها یرو سخت و سفت یاگره با ارید

 ستب محکم را در. شد ادهیپ نیماش از ناچار به و داد رونیب ینیب

 :گفت راننده به رو و



 .کنمیم ذکر رو مورد نیا حتماا  بازخوردتون یتو-

 نیماش سقف به یاضربه گرشا کند، یاعتراض خواست تا راننده

 :گفت و زد

 .راحت التیخ گن،ینم یزیچ برو... آقا برو-

 یاشانه تینها در کرد، گردش دو آن نیب راننده مستأصل نگاه

 شاگر. رفت و گذاشت گاز یرو پا یحرف گفتن بدون و داد باال

 گاهن تا و بود شده رهیخ او به نیخشمگ که برگشت ارید طرف به

 :دیتوپ د،ید خودش یرو را گرشا

 .ندارم یکار نجایا گهید گفتم که من ه؟یچ کارتون نیا یمعن-

 دهرانن با کلکل خاطر به و بود امدهین جا نفسش هنوز که گرشا

 شلوارش بیج در را دستش کی. کرد اخم بود، شده کالفه هم

 لمس با. گذاشت اش نهیس چپ سمت را گرشید دست و فرستاد

 دهتاکر که یپاکت و آمده آنجا تا چه یبرا آمد خاطرش به ،یزیچ

 .آورد رونیب بود، راهنشیپ بیج در

 هی خودش نمیا... گهید فرصت هی یبرا باشه نیگفت االن نیهم-

 .فرصته

 اب و گرفت او طرف به یوسط و اشاره انگشت دو نیب را پاکت

 :کرد اشاره آن به ابرو

 .نیگذاشت جاش-

 آن نکهیا بدون. گرفت باال را سرش و کرد ینگاه پاکت به ارید

 :کرد غرغر اعتراض با رد،یبگ گرشا دست از را



 دوباره یجورچه نجایا رفت؟ نیفرستاد رو نیماش یچ یبرا-

 ارم؟یب ریگ نیماش

 کانت را پاکت گرید بار کی «کنمیم حلش اونم» گفتن با گرشا

 اب را نفسش. ردیبگ را آن اکراه با شد مجبور بارنیا ارید و داد

 :گفت گرشا و داد رونیب یکالفگ

 .گردمیبرم االن دیکن صبر قهیقد چند-

 نشده دور قدم چند هنوز اما برگشت، کارخانه یورود سمت به

 :داشت نگه شیجا سر را او دختر متعجب یصدا که بود

 !انیبلورچ یآقا-

*** 

 خرج به سماجت پاکت، نگرفتن یبرا قدرآن چرا دانستمینم

 جماعت رکارگ یزندگ بفهمانم هاآن به خواستمیم دیشا. دادمیم

 ودمخ البته ست؛ین وابسته هاآدم نیا دوزار ق ران، کی به وابسته

 ینیب بودم کرده هوس بیعج اما نداشتم، اعتقاد موضوع نیا به

 یوقت. بمالم خاک به را یازخودراض یدارهاپول آن از یکی

 اریاختیب رفت، و داد دستم به را پاکت اصرار، با باالخره

 نمک ثابت خودم به خواستمیم. نداختما پاکت اتیمحتو به ینگاه

 با اما شود، من بینص یادیز زیچ مرد نیا دست از ستین قرار

 ارادهیب و شد گشاد حد نیآخر تا میهاچشم چک یرو مبلغ دنید

 :زدم شیصدا

 !انیبلورچ یآقا-

 :انداخت باال ییابرو و برگشت پا نوک یرو



 !بله-
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 داخل را چک چشمش یجلو دم،ش کشینزد نامطمئن قدم دو با

 .گرفتم طرفش به را آن و برگرداندم پاکت

 .ادهیز یلیخ مبلغش چک نیا شده، اشتباه کنم فکر-

 رفک خودش با که انگار کرد، نگاهم مبهوت هیچندثان انیبلورچ

 باال سر یخونسرد با هم بعد!«. ؟یهست یک گهید تو» کردیم

 :داد جواب و انداخت

 .خانم هنشد یاشتباه رینخ-

 .انداختم پاکت به و گرفتم اشرهیخ یهاچشم از را جمیگ نگاه

 ...آخه یول-

 :کرد زمزمه خونسرد طورهمان انیبلورچ

 د؟ینداشت عجله مگه شما-

 جان از چه دانمینم. کردم نگاهش متعجب و بردم باال را سرم

 نگاهش با را شیایزوا تمام طورنیا که خواستیم صورتم

 :دادم جواب پاچهدست. دیکاویم

 ...زحمت رفع من شه معلوم چک نیا مبلغ فیتکل... چرا-

 :دیپر حرفم انیم حوصلهیب

 .گردمیبرم د،یکن صبر لحظه چند گفتم... ستین یزحمت-



 به مچش در. کنم یمخالفت ای بزنم یحرف من تا نماند منتظر گرید

 نانیطما یبرا. شد دور چشمم یجلو از و محوطه وارد زدن هم

. شدم مردد باز و انداختم نگاه چک مبلغ به گرید بار کی

 .دمیوج را آن متفکر و گرفتم دندان ریز را لبم پوست اریاختیب

 هدوبار بشود بود دیبع منطقه نیا در. انداختم اطرافم به ینگاه

 را راننده چه یبرا وانهید مردک نبود معلوم. کرد دایپ نیماش

. اشتد نگه ابانیخ کنار پالنگهکی طورنیا را من و برود فرستاد

 و بروم و بگذارم خواستیم دلم بدجور اما گردد،یبرم بود گفته

 اددینم اجازه که یزیچ تنها فتد،ین هاطرف نیا به رمیمس گرید

 نوشتن لیدل دانستن یبرا امیکنجکاو کنم، یعمل را ممیتصم

 انیبلورچ کهنیا تصور از یالحظه یبرا. بود مبلغ نیا به یچک

 در اریشهر شدن کشته آن از بدتر ای کند، خرج ترحم بخواهد

 ُگر تنم تمام کند، یمالماست پول نیا دادن با را اشکارخانه

 .شدم یعصب و گرفت

 نیا هم باز اما بود شده تررمقکم نکهیا با وریشهر آخر آفتاب

 مه انیبلورچ آمدن. سوزاندیم را آدم وجود تمام روز، از ساعت

 هگرفت شکل سرم در که یافکار خاطر به من و بود شده یطوالن

 سرهکی وا با را فمیتکل تا بودم برگشتنش منتظر صبرانهیب بود،

 طورنیا من دهان بستن ای صدقه محض را پول نیا اگر که کنم؛

 خودش لیتحو و رمینپذ هم را الشیر کی کرده، بخشش و بذل

 .بدهم

 در که ینگهبان کنار از. رگشتمب محوطه طرف به فکر نیا با

 که دمید یپسر همان با کردنصحبت حال در را او شدم،یم



 ودب بلند قدرآن یکیآن یصدا. بود دنبالش گاردیباد مثل شهیهم

 .بشنوم را شانیهاصحبت توانستمیم هم فاصله نیهم از که

 نگفت ریام مگه... ستین راهروبه یلیخ حالت هنوز تو گرشا-

 !؟ینیبش فرمون تپش دینبا

 و هحوصلیب انیبلورچ. شدم کنجکاوتر و رفت باال میابرو کی

 .بزند کنار را او داشت یسع طاقتکم

 دو... که کنم هوا نگیبوئ خوامینم. کرده شورش یادیز ریام-

 .گذشته ماه

 در شده پارک یهانیماش از یکی یراننده در سمت که انیبلورچ

 :گفت بلندتر قشیرف رفت، نگیپارک

 خودت سر ییبال هی! که یدیند شیپ ساعت دو رو تافهیق-

 !هایآریم

 تیجد با گرید مرد به رو و کرد باز را نیماش در انیبلورچ

 :داد جواب

 هم ریام جواب رم،یبم برم دیبا امیبرن خودم پس از کلیه نیا با-

 .دمیم خودم

 :زد هم را آخرش زور بود، آورده کم که انگار دوم مرد

 .نداره ارزش ا،یب کوتاه-

 یوقب تک با. نشست نیماش فرمان پشت و نداد یتیاهم انیبلورچ

 نییپا را سرم. آمد یخروج در طرف به و شد رد کنارش از

 فکر مداشت. رفتم رونیب ینگهبان اتاقک کنار از دوباره و انداختم

 کجا خودش داشته، نگه آنجا فیبالتکل را من که او کردمیم



 رد کنارم از خواست که یزمان تا ماندم منتظر. برود خواهدیم

 میهابرنامه ختنیرهمبه خاطر به یحساب و بپرسم را سوالم شود،

 .میایدرب خجالتش از

 هک بودم ریدرگ خودم با قدرآن. افتادم لبم پوست جان به هم باز

 به شد باعث شیصدا. دمیپر درجا زد، بوق گوشم کنار یوقت

 .برگردم طرفش

 !مهرآرا مخان-

 بل خواستم تا. برداشتم طرفش به یقدم اخم، با و کردم نگاهش

 :گفت و داد نشان را اشیکنار یصندل کنم، باز تیشکا به

 رسونمتون،یم خودم باشه الزم هرجا تا د،یش سوار دییبفرما-

 .میزنیم حرف هم آخرتون سوال مورد در راه یتو

 ار من بخواهد خودش هک بود نیا کردمینم تصور که یزیچ تنها

 رخ به را تعجبم یادیز انگار امشدهگرد یهاچشم. برساند

 .نشست لبش یرو یمحو لبخند که دیکشیم

 برسه، کارش به بره کردم مرخص من رو چارهیب یراننده اون-

 .کنم جبران دیبا پس

. کنم کار چه دیبا دانستینم واقعاا . بودم مانده خشک میسرجا

 مردد شتریب بود شده باعث هم همکارش و او یهاحرف دنیشن

 شیبرا نشستن فرمان پشت گفتیم همکارش یوقت چطور. شوم

 خاطر به راه همه نیا و کند سکیر خواستیم است، خطرناک

 او که شد یطوالن قدرآن ندادنمنشان العملعکس. کند یرانندگ من

 :داد نشان را اعتراضش اشیمچ ساعت به نگاه با هم

 ن؟یریبگ میتصم تا نیدار الزم وقت گهید چقدر-
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 :زدم لب حالت نیتردرمانده با و انداختم نگاه شیهاچشم به

 .ستین درست... آخه-

 :گفت محکم و کرد یاخم

. شما بدون چه شما، با چه برم، هرحالبه رو ریمس نیا دیبا من-

 .نیبود حیتوض منتظر هم شما کردم فکر اما

 ار من مثالا  که بدهد لمیتحو توانستینم نیا از دارتراخش یدروغ

 ضمن. نداشتم یگرید یچاره حالنیباا کند، یهمراه به مجاب

 او به هم را بود کرده حساب که ینیماش یهیکرا دیبا نکهیا

 اب زدن چانه یبرا یمناسب یجا نجایا بود مطمئن و گرداندمیبرم

 را لیاتومب و راندم لب یرو یآرام «ممنون» اجبار به. نبود او

 سمت به نگاهم آخر یلحظه. زدم دور شدن سوار قصد به

 و بیجبهدست که دمید یحال در را مرد همان و برگشت محوطه

 .بود دوخته چشم سوارشدنم یمنظره به پراخم یصورت با

*** 
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 فرن دو از کدامچیه که بود شده یسپر یسکوت در ریمس از یمین

 مه ریمس شه،یهم برعکس. کردندینم شکستنش یبرا یتالش



 انداخت همراهش به ینگاهمین گرشا. بود کیتراف بدون و خلوت

 و بود مخالف سمت به کامالا  صورتش که دید یحال در را او و

 باز را صحبت سر خواستیم. کردیم نگاه رونیب به داشت

 ستد در پاکت به چشمش. دانستینم را شیکجا از اما کند،

 و ودب گرفته انگشتانش نیب فیبالتکل طورهمان. افتاد دختر

 به را نگاهش. ندازدیب دور را آن تا بود منتظر هرلحظه انگار

 :دیپرس مقدمهیب و داد روروبه

 د؟یکنیم یزندگ تنها-

 را سرش. کرد حس رخشمین یرو را ارید یجاخورده نگاه

 گرشا. شد هم در ردخت یابروها بالفاصله و برگرداند یالحظه

 فاصله هم از شیابروها و برد باال را دستش کی کف یفور

 طورنیا که بود مشخص و بود دهیپرس بد را سوالش. گرفتند

 .کند سوءتفاهم جادیا

 کهنیا خاطر به فقط. ندارم یخاص منظور. دمیپرس بد د،یببخش-

 ،نداشتم یبرخورد شما جز به گهید یکس با ماجرا نیا تمام یتو

 .دمیسپر

 :داد جواب یترآرام لحن با فقط نرفت، کنار ارید اخم

 رارق چون باشه، داشته یتیاهم براتون گهید نکنم فکر جوابش-

 .میباش داشته هم با یبرخورد نیا از بعد ستین

 پاکت دنید با انداخت، نییپا را سرش یوقت و گرفت کوتاه ینفس

 رونیب کتپا از را چک برگ و گفت یآرام «آهان» دستش در

 .دهد رییتغ را آزاردهنده یمکالمه نیا ریمس تا د،یکش



 ینجوریا که کنمیم فکر من یعنی. ادهیز یلیخ چک نیا مبلغ-

 .باشه

 :داد جواب و کرد نگاه شیروروبه ریمس به یخونسرد با گرشا

 یوت داشت، کار یسابقه سال هفت اریشهر. نیکرد فکر اشتباه-

 پرداخت هیتسو زمان فقط کارمندا تسنوا هم کارخونه نیقوان

 تیدرنها و شده اضافه بهش هم گهید یجزئ مورد چندتا شه،یم

 .شماست دست که شده ینیا

 پاکت داخل به را چک بود، شده راحت الشیخ یکم که ارید

 .بود سوءظن از پر هم هنوز لحنش حال،نیباا. برگرداند

 دلم اصالا  نم دینیبب... نیگیم که یجزئ مورد چندتا نیهم-

 شتریب. دیکن خرجم ترحم شما افتاده که یاتفاق خاطر به خوادینم

 حیترج د،یکن جبران یماد رو برادرم مرگ نیبخوا نکهیا از

 ...دمیم

 نیا داشت چرا نکهیا. شد یخال ذهنش یهمه لحظه کی یبرا

 چه خواستیم مرد نیا مثالا  د،یفهمینم زدیم او به را هاحرف

 قانون و سیپل که آمدیبرم دستش از یکار چه دهد؟ انجام یکار

 شیرو دوباره و شد مانیپش حرفش از باشند؟ ناتوان انجامش از

 .نشد الیخیب گرشا اما برگرداند، ابانیخ طرف به را

 کارخونه یتو رو پاتون که یاول روز از شما مهرآرا، خانم-

 ودمخ که یاتفاقات و افکار به نیکرد متهم رو من مدام ن،یگذاشت

 یبرا موندم، خبریب برادرتون مرگ از اگر. نبودم لیدخ توشون

 نکهیا. بودم کرده ریگ یزندگ و مرگ وسط خودم که بود نیا

 در کامالا  هم باز کنم، یکس خرج ترحم خوامیم دیکنیم فکر



 توجه یکس به جهتیب و خودیب که ستمین یآدم من. دیاشتباه

 واقعاا  من. ارهیشهر کامل حق چک اون یتو مبلغ تمام. بدم نشون

 یاستفاده پول نیا از و بود خودش اریشهر دادمیم حیترج

 ...اتفاق اون اما کرد،یم یدرست

 ساکت یبیعج شکل به که چرخاند دختر سمت یالحظه را سرش

 دست کف با دختر کرد، نگاهش نکهیا محض به. بود شده

 کممح را نفسش .دیکش باال را اشینیب و کرد پاک را صورتش

 :گفت یمیمال لحن با کوتاه، یسکوت از بعد و داد رونیب

 ارک کارخونه تو دارن که ییکارگرا ادیز تعداد و یکار یمشغله-

 باخبر آدما اون تکتک احوال از که دهینم اجازه بهم کنن،یم

 نهکارخو اون یتو داره که یکارگر معتقدم قلباا  که هرچند بمونم،

 ارشک آزاد فکر با تا باشه داشته یمشکل چیه دیانب کنه،یم کار

 معدود از شما برادر حال،نیباا... بده انجام بیعیب و درست رو

 خاطر به هم دیشا ای اتفاق برحسب ای حاال که، بود ییکارگرا

 اسم به یحت. بود چشمم یتو یادیز خودش، بودن کاردرست

 یاگهید حساب شیریپذتیمسئول یرو و شناختمشیم کیکوچ

 کارخونه یهابچه از هرکدوم یبرا اتفاق اون. بودم کرده باز

 مرگ از که یااندازه به نه اما کنه، ناراحتم تونستیم افتادیم

 .شدم ناراحت اریشهر

 .دش گره هم در پاکت یرو ش،یهاانگشت و افتاد نییپا دختر سر

 به ور من و دیکن فکر یاشتباه نیبخوا باز که نگفتم رو نایا-

 دیبدون خواستم فقط. دیکن متهم ذارم،یم منت سرتون دارم نکهیا

 و فکریب و تفاوتیب آدم دیکردیم فکر شما که اندازه اون

 .ستمین یخبریب



 :دیپرس گرشا و شدند یاصل یهابزرگراه از یکی وارد باالخره

 برم؟ دیبا کجا-

 .انداخت نگاه اطرافش به یجیگ با و برد باال را سرش ارید

 :گفت برداشتهخش ییصدا با و دیکش صورتش به یدست

 .شمیم ادهیپ دیکن لطف هرجا ن،یدیکش زحمت-

 :داد جواب خونسرد گرشا

 !بزرگراه؟ وسط... نجایا-

 :گفت یدستور یحالت با بارنیا گرشا و کرد سکوت ارید

 .تونرسونمیم ییجا هی تا دیبد آدرس-

 شانانابیخ نام یرلبیز تیانه در نگفتن، و گفتن نیب مردد ارید

 ریمس ت،یرضا سر از یسر تکان با گرشا و کرد زمزمه را

 .کرد انتخاب را نظرش مورد
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 ابانیخ به یوقت و شد یط سکوت در هم باز ریمس یمابق

 :گفت ترمحکم بارنیا ارید دند،یرس موردنظر

 مه جانیهم تا د،یدار نگه ممکنه براتون هرجا شمیم ممنون-

 .دیدیکش زحمت یلیخ

 راید د،یکش کنار را نیماش گر،ید یحرف بدون گرشا که نیهم

 .دیچرخ او طرف به یکم و کرد باز را فشیک



 بهتون رو نیکرد پرداخت که ینیماش یهیکرا نیبد اجازه اگه-

 ...نیا از شتریب خوامینم. برگردونم

 .کرد یمحو اخم گرشا

 نیتبفرس کیپ با رو چک اون بودم خواسته ازتون من دیکن فکر-

 .دینزن حرف گهید موردش در. بوده خودم یپا هم شنهیهز و

 را سرش زور به و شد مشت فشیک یبندها دور ارید یهادست

 بود، چشم یتو یادیز انیبلورچ صورت یرو اخم. گرفت باال

 شیابروها نیب که یعمود قیعم خط آن با خصوص به

 ماا نبود صورتش یرو قبل ارب که یلیسب و کردیم ییخودنما

 هچ دیبا دانستینم. بود داده یشتریب ابهت اشچهره به بارنیا

 چطور و برساند اتمام به چطور را یهمراه نیا د،یبگو

 کلنجار در ذهنش در کلمات انتخاب و خودش با. کند یخداحافظ

 رهدوبا بازکردنش، از قبل و گرفت را رهیدستگ تینها در. بود

 .چرخاند گرشا رفط به را سرش

 مهم اصالا  مسئله نیا شما یبرا دیشا دونمیم ان،یبلورچ یآقا-

 خاطر به د،یزد خودتون که ییهاحرف خاطر به فقط اما نباشه،

 تمام خاطر به و نیشناختیم هیبق از شتریب رو برادرم دیگفت نکهیا

 شهیم... دیکش زحمت شما یکارخونه تو اریشهر که ییهاسال

 کنم؟ یخواهش هی

 یادامه گفتن یبرا ارید اما داد، تکان مکث بدون را سرش گرشا

 .بود دیترد از پر حرفش

 یکی اون از یاطالع نیترکوچک یحت اگه... اگه شمیم ممنون-

 ...رو اریشهر که کارگرتون



 اریشهر مرگ از زدنحرف هم هنوز داد، قورت را دهانش آب

 .بود اول یروزها یسخت به

 لیلد چیه بدون اریشهر نکهیا. نیبد خبر سیپل به مشیم ممنون-

 یوقت تا. خورهیم خوره مثل رو روحم داره بشه، کشته یموجه

.. .برگردم یزندگ به تونمینم من نشه دایپ شرفیب قاتل اون

 .دیبفهم دوارمیام

 ریت ممکن زمان نیبدتر در اشنهیس. دیکش درهم ییابرو گرشا

 یقفسه سمت به دستش یروشیپ از نکهیا یبرا و بود دهیکش

 .کرد مشت فرمان دور را شیهاانگشت کند، یریجلوگ اشنهیس

 ارید به صورتش شدن درهم و داد فشار هم یرو را شیهاپلک

 :گفت یفور. است شده ناراحت حرفش از او که کرد القا را نیا

 .مکن ناراحتتون خواستمینم نداشتم، یخاص منظور د،یببخش-

 هنوز انگشتانش. کرد باز را شیهاچشم یقیعم سنف با گرشا

 تکههتک نفسش کرد، باز لب یوقت. دادندیم فشار را فرمان محکم

 :آمدیم رونیب

 .نشدم ناراحت نه،-

 ادد رونیب محکم نفس هی ارید متعجب و کنجکاو یهاچشم یجلو

 :داد ادامه قبل از ترآرام و

 .شرفیب نامرد ونا داشدنیپ یبرا مشتاقم شتریب شما از من-

 یخبر اگه حال،نیباا... هیآگاه و سیپل از تریخال من دست یول

 .مونمینم ساکت نیباش مطمئن کردم دایپ



 خم. شد ادهیپ و دیکش را در یرهیدستگ یآرام «ممنون» با ارید

 یمحو لبخند با بود، نیماش در کنار به دستش که یحال در و شد

 :گفت

 چقدر کنم فراموش کنمیم یسع لطفتون، خاطر به ممنون-

 .شدم یعصبان دستتون از امروز

 فراموشش کامالا  نهیس یمقطع درد و دندیپر باال گرشا یابروها

 ار در کوتاه یخداحافظ کی با ارید بدهد، یجواب خواست تا. شد

 شتشپ ندارد، حرکت قصد نیماش دید یوقت. ستادیا صاف و بست

 به گرشا نگاه. برداشت قدم روادهیپ ریمس در و کرد او به را

 که است یزیچ از ترمحکم دختر نیا کرد فکر و ماند شیهاقدم

 اظهار را اشییتنها یحت داشته، انتظار او جنسانهم تمام از

 آخرش درخواست. نرفت یکمک چیه بار ریز رقمهچیه و نکرد

 چنگ یزیدستاو هر به بود او یجا یهرکس بود، یمنطق هم

 .کند دایپ را اشیزندگ آدم نیزتریعز قاتل تا زدیم

 مشغول و ستادیا یامغازه نیتریو یجلو رو،ادهیپ در که ارید

 گاز یرو را شیپا. دیند زیجا را ماندن آنجا شتریب شد، تماشا

 کرده ریدرگ را فکرش یحساب امروز، بیعج اتفاقات. گذاشت

 .بودند

 از را یگوش. خورد زنگ تلفنش د،یچیپ که یبعد ابانیخ در

 رونیب محکم را نفسش ،یلیشا نام دنید با و آورد رونیب بشیج

 ار تماس نکهیا محضبه. داشت نگه ابانیخ کنار را نیماش و داد

 با و نداد او به یصحبت چیه یاجازه یلیشا کرد، برقرار

 :زد صدا را نامش فقط ممکن لحن نیدلخورتر

 !گرشا-



 یشانیپ طرف دو را آزادش دست یاشاره و شست انگشت دو

 :داد فشار و گذاشت

 !بگو-

 :کرد گله به شروع یلیشا

 و یبزن زنگ هم بار هی نکهیا بدون شهیم تموم داره تابستون-

 اخد به ؟یازنده هنوز ای یمرد خونه اون تو ییتنها ،یلیشا یبگ

 !رهیگیم اشخنده گذروندم، یجورچه رو تابستونم بگم یهرک به

 م؟کن کاریچ یگیم االن-

 شروع دیجد ترم گهید هفته دو ؟یایب یخواینم هم امروز-

 .گردنیبرم گهید روز سه دو هم تاسه نیا شه،یم

 

 .خونه یرفتیم. یموند خودیب... رمیدرگ گفتم بهت-

 :دینال و رفت نییپا یلیشا یصدا

 .متنفرم خونه اون از چقدر من یدونیم که تو چرا؟ گهید تو-
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 گردن یرو را دستش کف و کرد باز را راهنشیپ ییباال یدکمه

 یجور یگاه دخترها نیا از یبعض. دیکش اشسرشانه و

 .خواهندیم یزندگ از چه قاا یدق نبود معلوم که شدندیم منطقیب



. کرد فوت رونیب به را نفسش و داد باال را شیابروها

 یتوقع دختر نیا اگر بگذراند، او با امروز را وقتش توانستیم

 جانیه تیظرف هنوز قلبش نبود مطمئن. باشد نداشته او از اضافه

 :کرد زمزمه حوصلهیب. باشد داشته یاضاف

 ه؟یچ تبرنامه امروز واسه خب، یلیخ-

 جانیپره شیصدا که داد یلیشا به یاتازه جان سوال نیا با انگار

 :دیچیپ یگوش در

 بگم؟ هرجا ؟یآیم یجد! یوا-

 هست؟ کجا نمیبب بگو تو حاال-

 :داد جواب دیترد با کوتاه، یمکث از بعد و کرد یهوم یلیشا

 ا،گرش نیبب... گرفتن لواسون تو الیو هی هابچه امشب... خب-

 ارین هن... بگذره خوش کمهی بهم که نرفتم جاچیه تابستون کل من

 .شهیم عوض هم خودت یهواوحال باشه؟... گهید

 انیم چشمش. گرفت باال را رشس و انداخت ساعتش به ینگاه

 از ترنییپا یابانیخ در شیپ قهیدق چند که افتاد یدختر به روادهیپ

 ییهاقدم و افتاده نییپا یسر با حاال و بود کرده اشادهیپ نجایا

 ابانیخ طرف آن به تا شدیم رد او نیماش یجلو از داشت دیقیب

 :گفتیم تندتند داشت یلیشا. برود

 کم هی خونه برو هم تو گه؟ید خوبه باشم تظرتمن هشت ساعت-

 ...برام رو اخمات دوباره ،یایب سرحال که کن استراحت

 یتو حواسیب و کرد دنبال نگاهش با را اریشهر خواهر یهاقدم

 :زد لب یگوش



 دارم یکار هی منم برو، خودت تو. بفرست برام رو آدرس-

 .رو خودم رسونمیم بعدش

 :ردک زمزمه متعجب یلیشا

 !رو اونجاها ستمین بلد که من برم؟ تنها ؟یگیم یچ-

 .نمتیبیم. دارم کار من... یلیشا ریبگ نیماش-

 را تماس. دهد گوش را یلیشا یغرغرها دوباره تا نماند منتظر

 طرفآن. کرد دنبال را دختر همچنان نگاهش با و کرد قطع

 گرشا .رفتیم جلو متفکر و بود گرفته را روادهیپ ریمس ابان،یخ

 جا را دنده. آورد رونیب پارک از را نیماش و چرخاند را فرمان

 دیفهمینم هم خودش. افتاد راه دنبالش به سرعت نیکمتر با و زد

. ردکیم بیترغ کار نیا به را او ل،یدلیب یکشش. کندیم کارچه

 به ،یاشهیش و یفلز یدر یجلو ابان،یخ همان اواسط دختر

 .گشت یزیچ دنبال فشیک یتو و ستادیا سوخته یاقهوه رنگ

 از سرعت نیکمتر با گرشا آورد، رونیب که را دشیکل دسته

 ینهیآ از. داشت نگه ابانیخ کنار جلوتر یکم و شد رد کنارش

 ریدرگ دشیکلدسته با همچنان دختر. ماند رهیخ پشتش به وسط

 دست گرشا. کرد باز را در و انتخاب را یکی باالخره و بود

 گاز یرو پا هم او رفتنش داخل محض به تا گذاشت دنده یرو

 . ماند روروبه به نگاهش و شد یطوالن دختر تعلل اما بگذارد،

 همان و برداشت عقب به یقدم دختر. دیکش درهم را شیابروها

 شیهاچشم. گذاشت رونیب پا در، همان از انسال،یم یمرد موقع

 درست توانستینم نهیآ از. کرد کیبار دنید ترقیدق یبرا را

 لیحا را دستش زد، یچرخ یصندل یرو. دهد صیتشخ یزیچ

 شیب دختر یابروها. انداخت نگاه عقب به و کرد یکنار یصندل



 بود، شده یعصبان هم او دست از یوقت یحت. بود درهم اندازه از

. بود نداده نشان نگاهش با را خشمش سخت، و سفت طورنیا

 هک یهرکس تا بود یکاف شیروروبه مرد لب یرو مضحک لبخند

 نگاه و گذردیم مردک سر در چه بفهمد است مکالمه نیا شاهد

 ار خودش یکنجکاو لیدل. است تنفر پراز چقدر او به هم دختر

 به زدن زل و ماندنش نجایا بودنش، نجایا لیدل د،یفهمینم

 که نیهم ن،یا وجود با نداشت؛ او به یربط چیه که یامنظره

 هم بعدش کرد، جمع را او لبخند و زد مرد به یحرف دختر،

 به شیصدا که بست یجور را در و شد رد کنارش از محکم

 فرمان پشت و داد رونیب راحت ینفس د،یرس هم گرشا یهاگوش

 اب را ریمس یمابق و داد فشار گاز یرو را شیپا. نشست صاف

 همه نیا دختر نیا چرا نکهیا از ریدرگ. راند ریدرگ یفکر

 .بود شده مهم شیبرا

. انداخت کاناپه یرو و درآورد را راهنشیپ شد، که خانه وارد

 یوقت و ردیبگ لیتحو را نشیماش و دیایب که داد امیپ بهنود یبرا

 جهینت افکارش باالخره خت،یر خودش یبرا خنک آب یوانیل

 تیمسئول احساس دختر آن به نسبت فقط و فقط او. کرد دایپ

 و داشته ریتقص اریشهر مرگ در استهناخو چون دیشا کرد،یم

 درد، بدون و آرام اش،نهیس در داشت که یقلب خاطر به هم دیشا

 .دیتپیم

*** 
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 را اشذائقه انگار شلوغ، یفضاها از ماندن دور ماه دو حدود

 آن انیم توانستینم و دادیم عذابش یشلوغ. بود کرده عوض

. بکشد راحت نفس کی ل،الک و عرق و ادکلن و دود یبو همه

 مهین آسمان به ینگاه و گذاشت رونیب بسته یفضا از را شیپا

 ریدرگ را فکرش یاذره نکهیا بدون. انداخت کیتار و یابر

 کتان بیج در را دستش کی. کند یلیشا یساعتهمین دنیند

 دست السیگ در شناور خی قطعات به و کرد فرو اهشیس

 و دنینوش نیب خودش اب داشت هنوز. ماند رهیخ گرشید

 یلهپ چهار از. رفتیم کلنجار السیگ رنگیب یمحتوا دنیننوش

 یهاچمن یرو را شیپا و رفت نییپا محوطه به یمنته

 بودند، افتاده برق باغ یهاییروشنا نور از که ،یمرطوب

 وسط استخر یلبه به که رفت جلو یقدرآن هاچمن یرو. گذاشت

 خودش یحوصلهیب و کالفه ریتصو به ینگاه. برسد باغ

 پر را گوشش عمارت، داخل افراد شاد غیج یصدا و انداخت

 یصدا به و چرخاندیم دست در را السیگ داشت هم هنوز. کرد

 را سرش. دادیم گوش آن یاشهیش یوارهید با هاخی برخورد

 یفلز یزیم دور که یپسر دو و دختر دو دنید با و چرخاند

 ردندکیم قمار ترکردن،لب و دنیگارکشیس نیح و بودند نشسته

 د؛برگرد ساختمان داخل به گرفت میتصم دند،یخندیم مستانه و

 یامسخره لحن با داشت که یلیشا یرسا یصدا دنیشن از اما

 به شیپاها ،!«خوردنه آب مثل برام دست نیا بردن: »گفتیم

 نگاه زیم دور افراد به و دیکش درهم ییابرو. شد خیم نیزم

 رد نشسته دختر دو از یکی کرد،ینم اشتباه. انداخت یترقیدق

 .بود یباز و لذت غرق اطرافش به توجهیب که بود یلیشا آنجا



 آب در خودش ریتصو از چشمش. انداخت نییپا را سرش

 ودشخ با داشت قهیدق ستیب. افتاد دستش در السیگ به استخر،

 یلالک یدنینوش وانیل نصف همان نخوردن و خوردن سر

 سخت خودش به را شب کی اگر کردیم فکر و دیجنگیم

 دیشا و شود رمحمدیام سخت و سفت یهاهیتوص الیخیب رد،ینگ

 یاتفاق چه کند، داغ یرابطه کی مهمان هاازمدت بعد را یلیشا

 و بود شده خم یلیشا رش،یدرگ یهاچشم یجلو حاال. افتاد خواهد

 دیمالیم اشیکنار پسر یشانه به را اشگونه تمام، تیمیصم با

 ریز و ردیبپذ را دستش نیا باخت خواستیم او از یلوند با و

 اتیمحتو تمام و چرخاند مچ از را دستش. نزند داده که یقول

 آن یفاصله. ختیر استخر آب در مالحظهیب را، السیگ

 را شانتوجه آب شرشر که بود کم یقدرآن استخر با چهارنفر

. برگردانند استخر سمت را سرشان یاظهلح یبرا و کند جلب

 با و دییسا هم به یفک د،ید خودش یرو که را یلیشا نگاه گرشا

 پله یلبه را السیگ. کرد هاآن به را پشتش واضح، یپوزخند

 را شلوارش بیج ن،یماش چیسوئ دنبال به و کرد رها هوایب

 اب وا و بود شده منع فعالا  آن پشت نشستن از که ینیماش گشت؛

 زرقپر یالیو نیا تا ییتنها به که بود کرده انتخاب تمام، حماقت

 .براند لواسان ینقطه نیباالتر در برق، و

 دیچیپ شیبازو دور یلیشا دست که بود نگرفته فاصله یلیخ هنوز

 :کرد زمزمه یدارکش لحن با. چسباند آن به را سرش و

 دن؟یچرخ ییتنها از ینشد خسته... شمونیپ نیبش ایب-



 رونیب او مقاومت بدون یهادست از  ینرم به را شیبازو گرشا

 زل سرخش و شیپرآرا یهاچشم به. ستادیا شیروروبه و دیکش

 :دز لب یامهیننصفه لبخند با یلیشا. دیکش هم در ییابرو و زد

 یجورنیهم!... گه؟ید دهیرس کجا از گذاشتن لیسب یدهیا نیا-

 کنهیم خوف اصالا  آدم گهید که االن ،یبود جذاب و اخمالو

 .کنه نگات

 :کرد زمزمه خونسرد ش،یهایزیرمزه به تیاهمیب گرشا

 نجا؟یا امیب امشب یگفت یچ یبرا-

 :زدند صدا را یلیشا دور از

 ؟یزد جا یبازیم یدار یدیفهم... شد صبح بابا بجنب-

 هنگا به رو و داد تکان هوا در یحوصلگیب با را دستش یلیشا

 :گفت آرام گرشا، منتظر

 .ماه دو از بعد شده تنگ برام دلت دیشا گفتم-

 :گرفت او از را نگاهش یپوزخند با گرشا

 !یگفت یاگهید زیچ تلفن پشت ظهر-

 گرشا یبازو به را دستش باز و کرد یزیر یخنده یلیشا

 او کمک به هم را اشنداشته تعادل خواستیم انگار. چسباند

 شیبرا اما ست،ین بند شیپاها یرو که دیدیم هم گرشا. کند حفظ

 . نبود مهم

 ؟یایب باهام یبش یراض که گفتمیم یچ خب-

 رتس و ینبود کاریب ماه دو نیا تو که نمیبب امیب یخواستیم-

 بوده؟ شلوغ یحساب



 االن... انیمیقد یهابچه از اونا بابا نه ؟یگیم رو اونا ؟یچ-

 یرمگ دست هی گفتم ،یخودت یتو تو دمید منم دادن شنهادیپ هوی

 .برم باهاشون

 درجا یلیشا د،یکش عقب را شیبازو ترمحکم بار نیا گرشا

 مدره اخم به توجهیب. ستادیا پا یرو زور به و خورد ییتلوتلو

 :گفت و زد یپوزخند ،یلیشا

 گهید پره، دوروبرت وقتت پرکردن واسه یکاف یاندازه به-

 .ننداز زحمت تو رو من یخودیب

 دست دو هر ریاس دستش بار نیا که شود رد کنارش از واستخ

 .داشت نگه را او زورش مچهین تمام با دخترک و شد یلیشا

 ؟یشد خسته ازم گرشا؟ هیچ منظورت-
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 .فشرد آرام را یلیشا دست و برگشت. فشرد هم یرو یپلک

 هک یدونستیم رو نیا هم تو... ستمین یموندن بودم گفته بهت-

... یدکر هم دایپ انگار... یگشت نیگزیجا دنبال و ینموند کاریب

 نکن، من با تمهین و نصفه یرابطه ریدرگ رو خودت خودیب

 .باش خوش برو

 !گرشا-

 ییصدا با و دیلرز یلیشا یهالب. کرد نگاهش منتظر و حرفیب

 :دیپرس خفه



 .یکرد دایپ دیجد سیک دمیشا نه؟... گهید یگردیبرم-

 :ترف باال ریتح با شیابروها و نشست گرشا لب یرو یزهرخند

... ُمردم ستم،ین گهید من یدیفهم و یزد زنگ بهم کن فکر-

 گرده؟یبرم! گردهیبرنم گهید که هم ُمرده

 از مککم داشت الکل ریتأث انگار. شد اشک از پر یلیشا یهاچشم

 .رفتیم نیب

 با بردارم رو لباسام کن صبر اصالا  ؟یزنیم هیچ هاحرف نیا-

 هک کردم کاریچ بگو... میزنیم حرف شتریب راه تو... میبر هم

 .یکن ولم یخوایم

 و دیکش پس را دستش او لیدلیب یاصرارها از کالفه گرشا

 :گفت محکم

 وت که یستین یآدم نیاول هم تو... یلیشا نبود موندن قرارمون-

 بهت. یدونستیم هم خودت رو نیا ،یریم و یآیم من یزندگ

... مونمب نمیبینم یلیدل یترراحت من بدون نمیبب اگه بودم گفته

! امشب یگرفت رو من وقت یخودیب. واضحه یچهمه هم حاال

 ناو و نیا دل تو یقدراون مطمئناا  شبم آخر برس، تیباز به برو

 .خونه یبرگرد تنها نذارن که یکرد جا

 :دیپرس کالفه یاخندهتک با یلیشا

 صبح فردا! یکنیم بلغور یچ یدار یفهمینم نه؟... یمست-

 م؟یبزن حرف بزنم زنگ



 ارمد اتفاقاا  و... ارمیهوش کامالا  و توام کنار که هیشب تنها امشب-

 دمآ واسه ییجا تو، جانیپره یزندگ تو. رمیگیم یدرست میتصم

 .ستین من مثل یاکنندهکسل

. نزد یرفح گرید و برداشت عقب به یقدم مبهوت و مات یلیشا

 عدهاب دیشا نبود، امشب حداقل نبود، یشگیهم یگرشا گرشا، نیا

 رییغت قدرنیا یناگهان او چرا که اوردیسردرب یگرید جور بتواند

 :دینگو نتوانست کرد او به را پشتش که گرشا. است کرده

 .شه تموم شهینم یجورنیا... زنمیم زنگ بهت من یول-

 پشت مانده جواب نکهیا بدون اد،د ادامه راهش به حرفیب گرشا

 یکس هم یبزن زنگ: »دیبگو و اوردیب زبان به را شیهالب

 .«دهینم رو جوابت

 .زد رونیب الیو نگیپارک از و نشست نشیماش فرمان پشت

. است ترآرام کردیم احساس شدیم دورتر فضا آن از هرچه

 .کردیم قبول آمدن یبرا را یلیشا شنهادیپ دینبا اصالا 

 به لواسان خم و چیپرپ یجاده و بود نشده ازدهی هنوز اعتس

 و هانیماش انبوه پشت ماندن. داشت ینیسنگمهین کیتراف تهران،

 و گرفت یباز به را روانش و روح گرفتن، ترمز و کالژ مدام

 بود، آورده دست به کمکم الیو از آمدن رونیب از بعد که یآرامش

 یالحظه جاده، چیپ نیبدتر در و راه یانهیم درست. رفت نیب از

 را نیماش فراوان زحمت با. شد فشرده درد از اشنهیس کرد حس

 یصدا. گذاشت فرمان یرو را سرش و دیکش جاده یهیحاش به

 پشت نشستن گفتیم مصرانه که دیچیپ گوشش در رمحمدیام

 ترشیب روز آن تمام، یسرتق با گرشا و است زود او یبرا فرمان

 یرو نصفه یمعدن آب یبطر. بود کرده یرانندگ ساعت سه از



 شحال. دینوش ته تا نفس کی را آن و برداشت را شاگرد یصندل

 خواست،یم ساعته چند قیعم خواب کی دلش و نبود راهروبه

 .نبود شیجا طیمح آن در قطعاا  اما

 از سیخ گردن به یدست و کرد باز را راهنشیپ ییباال یدکمه

 ،دیتپیم انهیوحش قلبش و دیلرزیم شیهادست. دیکش عرقش

 داد، نییپا را شهیش. رفتیم یاهیس داشت شیهاچشم که یجور

 به عدب و کند آرام را قلبش یهاتپش کرد تالش قیعم نفس چند با

 هب بتواند که ییجا تا فقط درآورد، حرکت به را نیماش یسخت

 یجلو هموار یراه که نیهم. برسد مشخص و صاف یراه

 فکر بهنود با تماس. داشت نگه ابانیخ کنار شد، باز چشمش

 کرده روز همان صبح که یبحث وجود با هم آن نبود، یخوب

 طلبشفرصت یپسرعمو دست بهانه خواستینم دلش و بودند

. برساند را خودش خواست او از و گرفت را دینو یشماره. بدهد

 .بست لیم کمال با را شیهاچشم و داد عقب را یصندل هم بعد

 و باال تحمل حاال که بود دهیتپ آرام هاسال قدرآن دشیجد قلب

 هک قلب، نیا با کردن مدارا. باشد نداشته را او یزندگ یهانییپا

 جان او یهاچشم یجلو صاحبش، شفاف نگاه هم هنوز ازقضا،

 کار نیترسخت روزها نیا گرفت،یم را جانش داشت و داشت

 .بود شده ایدن

*** 

 برگه و دیکوب نسخه یرو مشهود یحرص با را رشُمه رمحمدیام

 طورآن دادینم اجازه گالره و دینو حضور. انداخت زیم یرو را

 یانویل گالره یوقت. بدهد گرشا نشان را تشیعصبان د،یبا که



 شاگر. کرد رمقیب یتشکر گذاشت، شیجلو زیم یرو را شربت

 :گفت گالره به رو رمحمدیام غضبناک یچهره به توجهیب

 کاریچ نجایا شه،یم کی داره ساعت... تخونه برو پاشو-

 اصالا؟ تو یکنیم

 گرشا لحن خاطر به یکم و انداخت رمحمدیام به ینگاهمین گالره

 ردک یدستشیپ دینو بدهد، یجواب خواست تا. شد رنگ به رنگ

 :داد حیتوض و

 هگید االن. بود نگرانت یول اد،یب ستین یازین گفتم بهش-

 .میریم
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 نیزم به مداوم را شیپا تیعصبان با داشت همچنان رمحمدیام

 آنجا حضورشان دیفهم و دید را او حالت نیا دینو. دیکوبیم

 بلند جا از و گذاشت شیزانوها یرو دست. است مزاحم یادیز

 :گفت گرشا به رو و کرد گالره به یااشاره. شد

 .بده خبر بهم بود یکار اگه باز. نییپا میریم ما پس-

 :زد لب آرام و داد تکان یسر گرشا

 .ریبخ شب... یاومد که ممنون-

 در، شدن بسته و خانه از گالره و دینو خروج محضبه

 :دیغر یمهارنشدن یخشم با رمحمدیام



 باغ تو هنوز انگار. شهینم نگم، بهت یزیچ خوامیم یهرچ-

 بدن نیا با زونیم قلب هی یبدبخت چه با رفته ادتی انگار! یستین

 سر از فرمون، پشت نیَنش گمیم یوقت د  ! شده دایپ سرتقت

 رو وضعت نیا و روز نیا... یحساب مرد گمینم یدلخوش

 گهید زنهب پس رو وندیپ اگه قلب نیا! بفهم گرشا. گفتم که دمیدیم

 ارامد یکی نیا! ها یبمون دیجد قلب هی منتظر که مونهینم یوقت

 .سهیمیوا درجا بزنه پس ست،ین بلد کردن

 را دستش دو هر رمحمدیام یغرولندها دنیشن با همزمان گرشا

 نیهم. کردیم عقب و جلو را هاآن و بود کرده فرو شیموها نیب

 یشربت وانیل دامن به دست اد،یز یعصب فشار از رمحمدیام که

 گرشا د،یسرکش نفس کی را آن و شد بود، شیرو یجلو که

 ار نگاهش یدلخور با و دیکش پردردش ینهیس یقفسه به یدست

 :داد رمحمدیام به

 ؟ینگفت بهم یزیچ چرا تو-

 و گنگ یحالت نگاهش و کرد فروکش درجا رمحمدیام تیعصبان

 .گرفت مبهوت

 نگفتم؟ که گفتمیم یزیچ دیبا یچ به راجع-

 تو یذاریم رو یامادرمرده کدوم قلب یدار نکهیا مورد در-

 م؟نهیس

 .دیکش درهم ییبروا رمحمدیام

 سوال هایقبل مورد در مگه باشه؟ یک قلب کردیم یفرق چه-

 گفتم؟یم یزیچ من ای یکردیم

 :نشست عقب یپوزخند با گرشا



 .داشت فرق یکی نیا-

 :زد واضح یپوزخند او مثل هم رمحمدیام

 ؟یکن قبولش یخواستینم یدیفهمیم اگه مثالا؟ داشت یفرق چه-

 .یبکن یخواستیم یغلط چه مثالا 

 سالن در که طورهمان. دیکش گردنش به یدست و شد بلند جا از

 :داد ادامه ترمیمال رفت،یم روقدم

 قسمت یجلو شهینم وقتچیه گفتیم شهیهم امرزمیخداب یبابا-

 نه تو... گرشا بوده نیا قسمت... دیجنگ باهاش و گرفت رو

 باالخره تفاقا. یداشت بهش یربط نه و یبود ماجرا نیا مقصر

 .افتهیم

 یکم را اشتنه و چسباند مبل یپشت به را دستش دو هر د،یچرخ

 .کرد لیمتما جلو به

 و ندهریگ خانواده قلب، وندیپ خصوص به اعضا، وندیپ قانون تو-

 ناال تو نکهیا. بشن روروبه و آشنا هم با دینبا عمر آخر تا دهنده

 فکر ،نکن فکر بهش... تصادفه هی تهنهیس یتو یک قلب یدونیم

 ...یداد شیآزما براشون که هیمورد چندتا همون از یکی نمیا کن

 .دراومده سازگار تو بدن با یکی نیا

 نیزم یرو از را فشیک و کت و شد خم زد، دور را مبل

 :کرد اشاره دیتأک با زیم یرو ینسخه به و برداشت

. ..ریبگ ور شنسخه و ایب گفتم بهت که هییداروها همون نایا-

 باهات دیبا قاا یدق دونمینم و ستین جاتچیه به یچیه ماشاهلل

. مطب ایب سروقت نوارقلب و اکو واسه و باش آدم... کنم کاریچ



 ست،ین خوب حالت بگن بزنن زنگ گهید بار هی اگه کن باور

 !نجایا بذارم رو پام عمراا 

 نشلح دوباره د،یپوشیم را کتش که طورهمان و ستادیا صاف

 .گرفت یعصب یحالت

 مگه... بدون شده بتینص که یایسالمت قدر خدا یرضا محض-

 تو حاضر و یح االن ؟ینبود دردسریب و آروم یزندگ هی دنبال

 پاتبهپا عمر آخر تا اونم تا یایب راه باهاش اولش دیبا فقط بغلته،

 .اخد به بودم دهیند میکار عمر تو تو، از ترسرتق ضیمر. ادیب
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 خودش، به گرشا یپرخنده نگاه به توجهیب پررنگ، یاخم با

 اگرش. دیکوب سرش پشت را در و رفت رونیب یخداحافظ بدون

 آن، به یسرسر ینگاه از بعد و برداشت زیم یرو از را نسخه

 یبرا را شیهادکمه که یراهنیپ. انداخت زیم یرو دوباره

 نیزم یرو و آورددر کامل بود، کرده باز رمحمدیام ینهیمعا

 رفتن اتاق و تخت طرف به و شدن بلند توان و حوصله. انداخت

 ریز را شیهادست و دیکش دراز کاناپه همان یرو. نداشت را

 نکهیا یبرا زد،یم حرف ساده رمحمدیام. کرد قالب درهم سرش

 مورد کی در فقط گذرد،یم گرشا سر در چه قاا یدق دانستینم

 گرشا. بود تازه قلب نیا با کردن مدارا هم آن و بود او با حق

 ازیامت کی توانستیم نیهم و شناختیم را قلب نیا صاحب

 در یکس قلب دانستیم که آنجا از د،یایب حساب به شیبرا



 و اخالق خوش قلب،خوش انسان که تپدیم اشنهیس

 شیصدا و نگاه ادی که هربار اما است، بوده یرفتارخوش

 یارافک. نشود داریب گرید و ببندد چشم استخویم دلش افتادیم

 که بودند برهم و درهم قدرآن بودند گرفته جوالن سرش در که

 سرش در رمحمدیام یجمله. کند کارچه هاآن با دیبا دانستینم

 .«دیجنگ باهاش و گرفت رو قسمت یجلو شهینم: »شد تکرار

 سازگارنا قلب همه آن از بعد دیبا چرا! بود قسمت نیهم مشکل

 .کند دایپ سازش بدنش با یکی نیا نشد، بشینص که

 یرلبیز. زد پوزخند و داد صاف آسمان به پنجره از را نگاهش

 :کرد زمزمه

 و ییخدا نکهیا ؟یکن ثابت کارت نیا با یخواستیم رو یچ-

... یبد نجاتم یخواست یجورنیا آد؟یبرم ازت یبخوا یهرکار

 یچ من از حاال... هات؟بنده از گهید یکی جون گرفتن با

 مآد که شیقبل صاحب کنم؟ کار یچ قلب نیا با دیبا ؟یخوایم

 یکجا... برم؟ من و بمونه اون ینذاشت چرا! بود من از یبهتر

 ییخدا به... داره خنده... آخه عدالته اسمش یکرد که یکار نیا

 !داره خنده یباش خودت که

 آخر تا التشسوا. دیکش قیعم یهانفس و بست را شیهاچشم

 آن با دیبا رمحمدیام قول به فقط. کردندینم دایپ یجواب عمر

 .زدینم دم و ساختیم

*** 

 

 ️❤��ریبخ وقتتون سالم



 به یروز دو چون کردم، متونیتقد امروز رو فردا یپارتا

 شما هک شهینم لیدل ستمین من نکهیا اما... ندارم یدسترس تلگرامم

 تنمبرگش محض به و هستم اتتوننظر منتظر ن،یند نظر و نیاین

 .دمیم هم پاسخ

 که نیکن فالو حتما و نیبزن سر هم جیپ نیا به هاپارت خوندن بعد

 تو دارن فالو رو صفحه که ییکسا واسه خوب زیسورپرا هی

 �🌸�راهه

https://instagram.com/moaser.shop?igshid=lwak
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 یط ریدرگ یفکر و پرت یسحوا با را شرکت تا یآگاه ریمس

 ار،یشهر پرونده مأمور افسر یخونسرد با مواجهه هربار. کردم

 زیعز. داشتند حق هاآن هرچند. کردیم دگرگون شتریب را حالم

 پرونده، نیا نبود مهم شانیبرا و بودند نداده دست از را خودشان

 اب یجور. بماند یباق مفتوح هم گرید سال ده چ،یه که سال کی

 یط رو خودش ریمس قانون دیبد اجازه: »گفتیم یفاوتتیب

 یونقان روند شرفتیپ یجلو قدتمام که بودم من نیا انگار ،.«کنه

 .بود نشده یفرار ،یضارب چیه و بودم گرفته را پرونده

 زیم پشت یکالفگ با و کردم زانیآو یصندل یپشت به را فمیک

 .نشستم



 آمدنم، از قبل و بودم دهیرس کارم محل به رترید ساعتمین

 شده جمع زمیم یرو زودتر دادم،یم انجام دیبا که ییکارها

 هک بود آشفته و پر مغزم قدرآن. کردم رورویز را کاغذها. بودند

 حال،نیباا. کنم ترجمه هم را نامه همه آن از خط کی توانستمینم

 یفکر یریدرگ همه آن از یکم بتوانم نکهیا یبرا. نبود یاچاره

 .کنم مشغول کار به را خودم بودم مجبور کنم، دایپ یخالص

 من شیپ را شب خواستم او از و دادم امیپ محدثه به ناهار وقت

 ادگاری با انیم در یکی را میهاییتنها روزها، نیا. کند یسپر

 ار شب ریدرگ فکر نیهم با خواستمیم اگر. کردمیم پر اریشهر

 و محدثه حضور. شوم وانهید داشت امکان برسانم، صبح به تنها

 .کند بهتر را حالم توانستیم بودنش صبور سنگ

 رشیدرگ روزها آن که یعادت طبق دم،یرس خانه به که عصر

 و کردم پر را کوچکم پاشآب ،یهرکار از قبل بودم، شده

 یهاهمدم هم هاگلدان نیا. رفتم پنجره پشت یهاگلدان سروقت

 انشیهابرگ ختم،یریم آب شانیپا. بودند میهاییتنها وقت گرید

 درددل تکشانتک با ها،وانهید مثل و کردمیم نوازش را

 میهاگلدان یهابرگ یتماشا محو قهیدق چند نبود معلوم. کردمیم

 دست. پراند جا از را من یبد شکل به در زنگ یصدا که بودم

 ونفیآ طرف به در بازکردن یبرا و گذاشتم پرتپشم قلب یرو

 .رفتم

 شورود با هم محدثه که بود یعیطب و بودم نبسته هنوز را پنجره

 یهاوانیل با یوقت. شود آن پشت کوچک یگلخانه جذب خانه به

 برگ انگشتانش نوک با داشت هم او برگشتم، ششیپ شربت



 متوجه میهاقدم یصدا شدنکینزد از. کردیم نوازش را هاگلدان

 .برگشت طرفم به لبخند با و شد حضورم

 !یافتاد حمتز تو-

 .ستادیا پنچره یپا جاهمان هم باز و برداشت را هاوانیل از یکی

 نیترکینزد یرو را ینیس و گرفتم دست در را وانمیل هم من

 :دادم جواب و ستادمیا کنارش. گذاشتم زیم

 دیشا موندمیم تنها اگر امشب. یایب خواستم خودم ؟یزحمت چه-

 .شدمیم خل

 .شد امرهیخ کنجکاو و رفتگ یگلدان از را نگاهش

 افتاده؟ یاتفاق چرا؟-

 از رونیب به نگاهم او یجا به من بارنیا و دادم باال یاشانه

 .افتاد پنجره

 یرهرکا. افتادم ریگ کنندهکالفه یسردرگم هی وسط... دونمینم-

 هرچقدر. کنم یپوشچشم اریشهر مرگ علت از تونمینم کنمیم

 مداومم آمدورفت شهیم شجهینت و شهینم باشم خونسرد خوامیم

 .دهینم بهم یحساب و درست جواب یکس هم اونجا. یآگاه به

 شفاف یهاچشم به را نگاهم و کردم مزهمزه را شربتم از یکم

 به قطعاا  دم،یکشینم عذاب کردنشناراحت از اگر. دادم محدثه

 اشک یبرا تالشم. زدمیم هیگر ریز شیهاچشم یجلو یراحت

 لرزش به را امیصوت یتارها که یبغض به شد منجر ختنینر

 .انداخت



 یچیه من نظر از اما افتاده، ساده اتفاق هی کننیم فکر همه-

 دیبا باشه، مونده یباق عمرم آخر به که هم روز هی... ستین ساده

 چه بپرسم ازش و بزنم زل چشماش یتو کنم، دایپ رو آدم اون

 اهیس خاک به ینجوریا رو من که داشته برادرم با یپدرکشتگ

 .نشونده

 نشوایل. داد رونیب را آن و دیکش قیعم ینفس باز دهان با محدثه

 .گرفت شیهادست نیب را لرزانم دست و گذاشت پنجره لب را

 فهممیم خوب من اما ،یگیم یچ تو نشه متوجه یکس دیشا-

 هم لحظه هی تونمینم که بود قلبخوش قدراون اریشهر. ارید

 مربوط هست، که یزیهرچ. باشه شده ریدرگ یکس با کنم باور

 ...به
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 من متعجب چشمان از را نگاهش و کرد رها کارهمهین را کالمش

 ار رفتارش نیا یوقت بودم، حرفش یادامه منتظر که من. دیدزد

 پشتش و رها ینرمبه را دستم که یزمان و شد گرد میهاچشم دمید

. خبرمیب آن از من که هست یزیچ شدم مطمئن کرد من به را

 تا زدم دورش و کردم رها پنجره، لب او، وانیل کنار را وانمیل

 و ختیر قلبم شیهااشک دنید با. نمیبب را صورتش بتوانم

 :دمیپرس ارادهیب

 ه؟یچ منظورت محدثه؟ شد یچ-



 را دهانش آب و کرد پاک دست پشت با یفور را شیهااشک

 .داد قورت

 یتوق هیچ شدهیفا گهید االن آخه... نه ای بگم بهت دیبا دونمینم-

 .ستین خودش

 .کردیم قرارمیب داشت لیدلیب شیهاحرف

 ؟یبگ دیبا رو یچ-

 قاب به ق،یعم ینگاه با و برداشت گردنش دور از را شالش

 اریشهر خود یهاچشم به واقعاا  که انگار وار،ید به دهیچسب عکس

 :کرد زمزمه و نشست لبش یرو تلخ یبخندل باشد، زده زل

. هیزیچ ریدرگ ذهنش بودم مطمئن دمشیدیم هردفعه اواخر اون-

 به. بزنه حرف کردم مجبورش و شدم چشیپاپ یحساب بار هی

 و یخواستگار خاطر به یبود گفته هم تو که خصوص

 زدن حرف با دیشا کردمیم فکر ره،یدرگ ذهنش بابا یهاحرف

 .کنه حل رو شکلشم بتونه خودم با

 اصل به او نکهیا از من و کردیم ینیچمقدمه داشت یادیز

 حرفش وسط تابیب. شدمیم ترکالفه کرد،ینم اشاره موضوع

 .دمیپر

 !خبرم؟یب ازش من که بوده یچ... بود یچ مشکلش خب-

 مشغول را خودش نکند، یتالق من با نگاهش نکهیا یبرا

 کامالا  یلحن با زمانهم و دکر شیمانتو یهادکمه بازکردن

 :داد جواب نامطمئن



 و نامعقول یخواسته هی ازش کارش محل تو یکی گفتیم-

 .رانگا بود شده بحثش باهاش هم بار دویکی... داشته یرمنطقیغ

 :کردم نگاه شیهاچشم به یجیگ با من و گرفت باال را سرش

 !مثالا؟ یدرخواست جورچه-

 هب مربوط اگه گفتم بهش. نگفت منم به رو نشیا... دونمینم-

 ور موضوع نیا بتونه که یکی ای کارخونه سیرئ با چرا کاره،

 یپا نداره دوست گهید گفت اونم ذاره،ینم ونیدرم کنه حل

 هک نیهم کردیم فکر بکشونه، تیریمد به رو شساده مشکالت

 کنهیم یمحلیب بهش و دهینم یتیاهم آدم اون یخواسته به

 .هیفکا براش

 :گفتم خودم با یلب ریز. شدیم منفجر داشت مغزم

 بود؟ نزده یحرف من به چرا-

 :داد جواب یفور که دیشن را میصدا انگار

 .دمیپرس ازش منم اتفاقاا -

 :داد ادامه او و آوردم باال را نگاهم

 نیا ریدرگ رو تو خوادینم دلش گفت دونه،یم ارید دمیپرس-

 ر،اواخ نیا ،یکاف یاندازه به تو هنذ گفتیم. کنه مشکلش یکی

 خواستینم دلش خته،یر هم به آدماش و کارخونه اون به نسبت

 .زهیبر هم به شتریب فکرت

 راچ. چرخاندم عکسش طرف به را سرم و دمیکش میگلو به یدست

 من از را او که آخر یریدرگ آن یعنی بود؟ نگفته یزیچ من به

 ینامعقول یاستهخو چه بود؟ خاطر نیهم به هم گرفت



 بود؟ کاره چه او مگر باشند، داشته اریشهر از توانستندیم

 راه و بود داده دستمان کار سر آخر اریشهر یهایکار محافظه

 .نداشت وجود هم یبرگشت

 نیا اب اما کند، کم من یفکر یریدرگ از تا دیایب محدثه بود قرار

 یوقت. کرد بدتر را حالم و ختیر هم به را ذهنم بدتر هاحرف

 :گفت یملتمس لحن با و گرفت را دستم دید را امیآشفتگ

 نیا به اگه یحت. نکن فکر بهش... ارید کنمیم خواهش-

 نم فقط. کرد شهینم یکار گهید االن باشه داشته ربط موضوع

 .یباش خبریب حد نیا تا تو کردمینم فکر

 اهنگ از چشم یسخت به و دمیکش امکردهعرق یشانیپ به یدست

 داشت ینگران با که محدثه به رو. گرفتم عکس درون اریشهر

 :گفتم کردیم نگاهم

 به یخوب حس چیه هم اول از من... بود گفته درست اریشهر-

 هخون اومد شکل نیبدتر به بار هی اواخر اون. نداشتم اونجا یآدما

 یازببچه هی فقط موضوع اون اما کرده، بحث چندنفر با دمیفهم و

 اون دمیشا... نداشت یدرخواست چیه به یربط چیه. بود دارخنده

... کنه سرمبهدست خواسته هاحرف اون با اریشهر موقع

 ...دونمینم

 هرفت باال چنددرجه بدنم یدما کردم حس دادم، رونیب که را نفسم

 .است

 واقعاا  ؟یچ باشه وسط یگیم تو که یزیچ یپا واقعاا  اگر-

 ...فهممینم... فهممینم



 مخود دور فیبالتکل دور کی و گذاشتم سرم یرو را دستم هردو

 پرت اتفاق نیا از را محدثه و خودم حواس نکهیا یبرا. دمیچرخ

 :گفتم آرام راه نیب و رفتم آشپزخانه سمت به کنم،

 .بخور شد، گرم شربتت-

 شام، یهیته به کردنم سرگرم با کردم تالش آشپزخانه در

 باا یتقر که یکار. امدهیشن محدثه از ییزهایچ چه کنم فراموش

 وارد سرم پشت بعد، قهیدق چند محدثه اما بود، رممکنیغ

 یهاحرف اقسام و انواع یلهیوس به کرد یسع و شد آشپزخانه

 دو هر و شد حاضر شام یوقت. کند پرت را حواسم رمرتبطیغ

 به اتفاق همان هرچند. بود شده موفق باا یتقر م،ینشست سفره سر

 .شد ماندگار و ثبت یبیعج شکل به ناخودآگاهم در ساده، رظاه

*** 
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 دراز و میکرد پهن هم کنار سالن وسط را مانیهارختخواب

 رفتیم خواب به اریشهر هاشب که ییجاهمان درست م،یدیکش

 آن هم من نگاه. زدیم زل خانه سقف به مشغولش ذهن با ای و

 یبلورها در یشهردار غچرا نور انعکاس و سقف به لحظه

 اما است، دهیخواب محدثه کردمیم فکر. بود کوچکمان لوستر

 :دیپرس یناگهان شب، سکوت وسط درست

 اهدا ایک به رو اریشهر بدن یاعضا یبفهم ینخواست وقتچیه-

 کردن؟



 مهمان را اشک اریاختیب و کرد ادا بغض با را اشجمله

 :زدم لب و دمیکش قیعم ینفس. کرد میهاچشم

 .االن تا نداشتم هم رو فرصتش... بودم نکرده فکر بهش-

 ؟یبدون یخواینم هم هنوز-

 بشه؟ یچ که بدونم-

 یرو را کنجکاوش نگاه چشم، یگوشه از و زد یغلت شیجا در

 .کردم حس رخممین

 ثالا م یبدون که نیهم یول... نباشه یازین واقعاا  دمیشا... دونمینم-

 ورتص یتونیم تپه،یم داره گهید یکی ینهیس تو اریشهر قلب

 بد... کشهیم نفس ییجا هی داره و است زنده هم هنوز یکن

 گم؟یم

 دش باعث خوردنم تکان. دمیغلت پهلو به خودش مثل و دمیکش یآه

 سر نییپا به چشمم کنار از میهاپلک پشت مانده جا اشک قطره

 .بخورد

 دونمیم... دونمیم هم حاال نیهم رو نیا یول... یگینم بد نه-

 حس مدام اطراف نیهم رو حضورش اما ست،ین خودش اریشهر

 هنوز اون یواسطه به گهید نفر چند دونمیم که نیهم... کنمیم

 .بکشم درد کمتر شهیم باعث کشن،یم نفس و نزنده

 .دمیخند تلخ و افتاد نییپا چشمم از یگرید اشک قطره

 داشته یروادهیپ و ورزش صبح هرروز داشت عادت اریشهر-

 کار نیا یبرا خواست که یاول بار دکتر یدونیم... باشه

 ترالمس یلیخ اریشهر بدن گفت... گفت؟ یچ رهیبگ رو تمیرضا



 و قلب خصوصبه... کرد رو فکرش شدیم که هیزیچ از

 .هاشهیر

 .زدم هق که نبود خودم دست

 نداشت، یایماریب چیه و بود سالم تنش که یکی چرا محدثه-

 آخه؟ نهیبب رو شیسالگیس یحت دینبا

 .نشست میبازو یرو دستش و شد پر هم او یهاچشم

 .خونه دلم خودم کن باور... کنم ناراحتت خواستمینم دیببخش-

 .دمیخند آرام و دمیکش باال را امینیب

 و اشک بساط شمیپ یآیم که هردفعه. ببخش رو من تو نه،-

 .شهیم راه به مناله

 .کرد نوازش را میبازو و زد یپردرد لبخند

 اتفاق نیا بابت تونهینم یکسچیه... زمیعز خب یدار حق-

 گهید یهرک. یبود یقو یلیخ تو من نظر از تازه... کنه شماتتت

 .ادیب کنار موضوع نیا با حاالحاالها تونستینم بود

 .دادم رونیب آه پر ینفس هم باز

 نه،یبیم ادیز غم شیزندگ تو و کشهیم یسخت ادیز که یآدم-

ر کمکم  .شهیم س 

 دیسف سقف به رو. دمیکش دراز بازطاق دوباره و دمیخند تلخ

 :کردم زمزمه

 تتیاذ قدرنیا و رمیبگ آروم منم بذار بخواب دخترم، بخواب-

 .نکنم



 اننش شیهانفس یصدا کمکم. دیخواب صاف و داد رونیب ینفس

 تا را من گفت که یاچندجمله همان ماا است، برده خوابش که داد

 در اریشهر قلب نکهیا دانستن واقعاا . داشت نگه داریب صبح

 کند؟ خوب را حالم توانستیم دیتپیم یکس چه ینهیس

*** 
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 سوم بخش

 زا و کرد رها پرش مهین باا یتقر ظرف کنار را چنگالش و قاشق

 غذا دنیجو مشغول که طورهمان نودبه. شد بلند یصندل یرو

 .دیکش باال گرشا با را متعجبش نگاه بود،

 !ینخورد یزیچ که تو-

 و کرد بیج در دست اش،یمچ ساعت به ینگاه از بعد گرشا

 بل تفاوتیب و کرد پر آب یوانیل. آورد رونیب را یقرص یقوط

 :زد

 .ندارم اشتها-

 .کرد اخم و داد قورت دهیجو مهین را غذا بهنود

 یجورنیا ،یخوریم تو که ییداروها اون با. گهید یاوونهید-

 ...خوردنت غذا



 و گذاشت نصفه را بهنود کالم ز،یم یرو وانیل شدن دهیکوب

 :داد هشدار یظیغل اخم با گرشا

 دونمیم خودم... اریدرن رو دلسوز یپرستارا یادا من واسه-

 .کنمیم کار یچ دارم

 :گفت کنانغرغر و نشست زشیم پشت

 .یکن حتمینص که داشتم کم رو یکی تو فقط-

 یوقت. شد رهیخ او به هیچندثان و کرد یجیگ سر از یاخم بهنود

 دوباره و انداخت باال یاشانه کند،ینم هم نگاهش اصالا  دید

 :شد شیغذا خوردن مشغول

 یندار الزم بپا سالته، وچهاریس سرت ریخ! اصالا  چه من به-

 !که

 تلفن. شد کارش مشغول او به توجهیب و زد یندپوزخ گرشا

 با. ندیبب را او خواهدیم یزمان که داد خبر انیک و خورد زنگ

 موقع همان و گرفت تابلپ از را نگاهش  ،.«ادیب بگو» گفتن

 و گرفته یاچهره با یزمان. شد باز ضربه چند از بعد اتاق در

 :دیپرس و ددا تکان سر جوابش در هم گرشا. کرد سالم پراخم

 شده؟ یچ-

 تمام را شیغذا باا یتقر که داد بهنود به هم یکوتاه سالم یزمان

 کلنجار اشجوجه یاستخوان یتکه نیآخر با داشت و بود کرده

 دستش در که را یکاغذ چند و شد گرشا زیم کینزد. رفتیم

 .گذاشت او یروروبه بود،



 در دیبا شما قطعاا  که اومده شیپ مهم موضوع هی آقا، دیببخش-

 .نیباش انیجر

 شده؟ یچ... بگو-

 بود مدنظرش که یارقام و اعداد یرو را انگشتش یزمان

 :داد حیتوض و گذاشت

 جمعه. میبستیم رو اول سالمین یمال گزارش هابچه با میداشت-

 .باشه خاطرتون اگه بود یانبارگردان هم

 :داد ادامه یزمان و داد تکان یسر گرشا

 شش نیا دیتول و قبل سال در انبار یموجود به هتوج با آقا،-

 ...ماه

 :کرد زمزمه یرلبیز و دیکش تو را نشیریز لب

 بگم؟ یجورچه-

 :زد لب مردد د،ید که را گرشا مشکوک و کنجکاو نگاه

 .داره یکسر انبار-

. دش بلند اشیصندل یرو از بهنود و انداخت باال ییابرو گرشا

 :دیپرس و کرد کاغذ یرو ارقام به ینگاه گرشا

 چقدر؟-

 :داد جواب یمحو اخم با و کرد مشت را انگشتانش یزمان

 !ونیلیم پنجاه حدود یزیچ هی-

 :دیپرس یالیخیب با بهنود

 ؟لایر-



 :زد یپوزخند و کرد نگاهش یزمان

 !تومن ونیلیم پنجاه-

 حرف نیا دنیشن با بود، کرده خم کاغذها یرو سر که بهنود

 یگره گرشا یابروها. شد رهیخ گرشا به گرانن و ستادیا صاف

 .نداشتند بازشدن الیخ جورهچیه و بودند خورده یسخت و سفت

 :دیپرس و داد رونیب یداغ نفس. کرد رو و ریز را کاغذها گرشا

 ؟یمطمئن-

 :داد تکان سر و دیجو را لبش باز یزمان

 اهاشتب دیشا که کردم شک بود، یتوجه قابل مبلغ چون اتفاقاا -

 رو هابچه م،یکنیم کار روش میدار که روزه دو. باشه یمحاسبات

 نهمتأسفا... کنن چک رو یموجود تا انبار فرستادم روزید دوباره

 .درسته یچ همه

. بود وحشتناک یادیز که یسکوت کرد، سکوت باز گرشا

 یرو آرام اما مداوم را اششدهمشت دست و بود گرفته صورتش

 یهاحرف البته و گزارش ارقام یپ حواسش تمام. دیکوبیم زیم

 باال را سرش و گذاشت خودش دست ریز را هاکاغذ. بود یزمان

 .گرفت

 .مکن یریگیپ رو موضوع نیا و کنم چک دوباره من باشه، نایا-

 .رفت رونیب اتاق از و خواست اجازه ،«باشه» گفتن با یزمان

 ار اشیشانیپ دست کف با و گذاشت زیم یرو را آرنجش گرشا

 جامانه فیبالتکل د،یبگو دیبا چه دانستینم که بهنود. داد ماساژ

 در هک را یتیعصبان گرشا و بزند یحرف دیترسیم. بود ستادهیا

 به یقدم آرام. کند یخال او سر بود، مشخص کامالا  اشچهره



 ار او گرشا بم یصدا اما برود، رونیب اتاق از تا برداشت عقب

 :داشت نگه شیسرجا

 .باال ادیب االن نیهم کنه خبر رو یمیعظ بگو انیک هب-

 طوس احتماالا . شد منصرف یول ،«ه؟یک یمیعظ» بپرسد خواست

 بابت یمتلک گرشا تا بود یکاف نامربوط سوال نیهم یآشفتگ نیا

 بدون. کند او یحواله ماه، پنج از بعد کارخانه یاعضا نشناختن

 .ستادیا نایک زیم کنار و رفت رونیب اتاق از یحرف

 .یکن احضار رو یمیعظ دهیرس دستور-

 :دیپرس حواسیب و گرفت توریمان از را نگاهش انیک

 گه؟ید هیک یمیعظ-

 رد هم ترجیگ خودش از. ردیبگ را اشخنده یجلو نتوانست بهنود

 تنگف با آخر دست و کرد فکر لحظه چند انیک. داشت وجود نجایا

 را یگوش و دیخند آرام هم او ،«انبار سرپرست آهان،»

 :گفت آرام اشیحواسیب هیتوج یبرا هم بعد. برداشت

 .نبود نجایا ذهنم و فکر اصالا -

 .داد تکان سر یشخندین با بهنود

 .بود مشخص کامالا -

 یورف انیک ند،یبب را توریمان داخل و کند خم را سرش خواست تا

 دبهنو به رو پرخنده یاخم با و کرد کیکل صفحه یرو موس، با

 :گفت

 !انیبلورچ یآقا یکنجکاو یادیز-

 .شد خم طرفش به یکم و گذاشت زیم یرو را دستش کف بهنود



 ؟یگیم رو نیهم هم بزرگ انیبلورچ یآقا به-
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 :زد لب پتهتته با و گرفت گاز را لبش یفور انیک

 ... خدا به نبود یزیچ-

 :دیسپر دستپاچه و افتاد دستش در مانده تلفن به نگاهش

 کنم؟ صدا رو یک یگفت-

 .داد تکان یسر تأسف با بهنود

 .انبار سرپرست... یمیعظ-

 :گفت یگوش در ،یاشماره گرفتن از بعد و کرد یهان انیک

 .اتاقشون نیایب االن نیهم گفتن انیبلورچ یآقا-

 اوکنجک و پرخنده نگاه. گرفت باال را سرش و گذاشت را یگوش

 :کرد زمزمه آرام و رفت یاهغرچشم د،ید که را بهنود

 شده؟ یزیچ... یکنیم لهیپ من به یلیخ ایتازگ-

 :داد جواب یشینما یتیجد با و ستادیا صاف بهنود

 شیشخص یکارها که رهینم انتظار کارخونه معتمد یمنش از-

 .بده انجام کارخونه ستمیس با رو

 :گفت یفور ،یآرام یلیخ یصدا با و دیکش ینیه انیک

 ...فقط... فقط من کدومه، یصشخ کار-



 معاف حرفش یادامه گفتن از را او یلبخند با و زد یپلک بهنود

 :کرد

 مثل ان،یبلورچ یکی اون... باشه حواست یول... کردم یشوخ-

 .ستین رحمدل من

 هاآن یمکالمه خورد، در به که یاضربه با و زد یلبخند انیک

 حضور گرشا به و تبرداش را تلفن انیک. دیرس اتمام به هم

 بهنود. شود اتاق وارد خواست او از هم بعد. داد خبر را یمیعظ

. دش اتاق وارد یمیعظ سر پشت و زد انیک به یپرلبخند چشمک

 کردن نگاه مشغول دوباره و داد تکان یسر لبخند، با هم انیک

 .شد شیهاعکس

*** 

 هب و داد ماساژ را گردنش یکالفگ با بار نیچندم یبرا یمیعظ

 از عرق یهادانه. کرد نگاه گرشا خیتوب از پر یهاچشم

 در .بدهد دیبا یجواب چه دانستینم و دیچکیم نییپا اشیشانیپ

 :گفت کنان منمن و گرفت ینفس تینها

 من. شده یچ نداره خبر روحمم اصالا  رم،یتقصیب من خدا به آقا-

 یهمتت نیچن نداشته سابقه کنم،یم کار نجایا دارم ساله هشت

 کنم؟ کاریچ دیگیم شما... رهیبگ رو من یقهی

 به یدست و برداشت او یرو از را اشرهیخ نگاه باالخره گرشا

 گفتیم که یسال هشت همان حد در مرد نیا به. دیکش شیهاچشم

 یبرا کردیم خشیتوب هم حاال اگر داشت، اعتماد کرده کار آنجا

 ار حواسش نکهیا از بلکه اوست، مقصر کند فکر که نبود نیا

. بود یشاک او از فتد،یب انبار در یاتفاق نیچن تا بود نکرده جمع



 و جمع را خودش یکم یمیعظ شد، بلند زیم پشت از که گرشا

 :داد ادامه مردد و کرد جور

 کارخونه یجا همه قدم، به قدم خودتون که شما اصالا  آقا-

 و حالل من رم،یتقصیب من دینیبب دیکن چک. نیدار نیدورب

 مبچه و زن یسفره سر حروم نون آقا، شهیم سرم حروم

 مقس همون به نیبگ ن؟یپرستیم رو یک شما... قرآن به برمینم

 .ستمین یاکاره من نیبفهم بخورم

 سمت را گرشا نگاه و کرد یُنچ بود ستادهیا پنجره کنار که بهنود

 با را لبش یگوشه داشت و بود کرده اخم. دیکش خودش

 یمیعظ به رو و کرد او به یاخم هم گرشا. دیجویم تیبانعص

 :گفت یمیمال لحن با

 تنها... یمیعظ رهیبگ رو گردنت یاتهام ستین قرار اصالا -

 دیبان و یانبار سرپرست تو که نهیا کنهیم تمیاذ داره که یزیچ

 ،راحت التیخ. رفتیم در یبزرگ یمسئله نیچن دستت ریز از

 هنوز یعنی... ستین مشخص یچیه دم،کر چک هم رو نایدورب

 هک یایب خواستم رو تو! هیک سر ریز افتضاح نیا دونمینم هم

 النا تا ینخواست که یدید یزیچ ای یبرد شک یکس به نمیبب

 .نه ای یبزن حرف

 :کرد دنینال به شروع دوباره بالفاصله یمیعظ

 تسپ قدراون دمیدیم یزیچ اگه من دیکنیم فکر شما یعنی آقا،-

 یخورحروم از نمیا واال... نگم یچیه و نمیبش ساکت که بودم

 کج دستش داره یکس دمیدیم اگر شاهده خدا. نداره کم یزیچ

 برمیم حالل نون من... کردمیم رسواش موقع همون رهیم

 ...خدا به آقا... خونه



 زا دانستینم گرشا و راند لب ریز یی«بابا یا» یکفر بهنود

 کار به یمیعظ که یالفاظ به ای بخورد حرص او یهاواکنش

 یزیدستاو هر به که بود دهیترس قدرآن چارهیب مرد. بخندد بردیم

 .نشود آجر نانش مبادا و کند مبرا را خودش تا زدیم چنگ

 کرف شدن از اشیمغز یهارگ. دیکش دردناکش یشانیپ به یدست

 یگناهیب بر یمیعظ ادیز اصرار هم حاال و مسئله نیا به ادیز

 با و داد تکان یسر حرفیب. بود خورده چیپ درهم خودش،

 .داد تکان هوا در را دستش یحوصلگیب

 کن جمع رو حواست. کارت سر برو پاشو... دمیفهم خب یلیخ-

 وت چشم از فقط و فقط بعد بار بشه، تکرار اگه اتفاق نیا که

 .نمیبیم

 در سمت که طورهمان و دیپر یصندل یرو از یفور یمیعظ

 :گفت تند تند رفتیم

 دزد نیا زودتر دوارمیام... آقا بده رتیخ خدا... آقا چشم-

 .شه برداشته من گردن از گناه نیا بار بشه دایپ هم ناموسیب

 او از دستش یاشاره با گرید بار کی و داد تکان یسر گرشا

 یجلو یاهیچندثان کرد، باز را در یمیعظ. برود رونیب خواست

 :دیچرخ پا یرو دیترد با و شد طلمع در

 ...دیببخش انیبلورچ آقا-

 :کرد نگاهش گرشا

 ه؟یچ گهید-



 هپتتته با و چرخاند گرشا و بهنود نیب را مرددش نگاه یمیعظ

 :گفت

.. .بشورم رو گناهش دمیشا... نباشه درست دیشا... دونمینم آقا-

 .دونمینم
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 :دیغر کالفه گرشا

 .بزن حرف-

 خدا... ودمب نجایا من که یوقت تا فتهیب نداشته سابقه اتفاق نیا اآق-

 خودتون یول... شورمینم هم رو یکس گناه ستم،ین مطمئن شاهده

 اواخر نیا که پسره اون... نه ای دارم شک یکس به نیگفت

 ...انبار نشیفرستاد

 ینگاه از بعد گرشا و ستادیا ترصاف ب،یدرجدست بهنود

 .یمیعظ سمت به کرد رو دوباره هنود،ب به داریمعن

 !خب؟-

 :داد ادامه کردن دستدست یکم با یمیعظ

 یرس هی. دیجنبیم ادیز گوشش و سر... آقا نبود راهسربه یلیخ-

 داره دمید منم بذارمش، هانیماش زدن بار واسه که داد ریگ یلیخ

 .بره گفتم چرخهیم کاریب

 :کرد زمزمه حواسیب و دیکش اشچانه به یدست متفکر گرشا



 .کارت سر برو خب، یلیخ-

. برگشت زشیم پشت گرشا. رفت رونیب و گفت یا«اجازه با»

 :گفت یطلبکار لحن با و شد کینزد زیم به قدم دو بهنود

 و ارنیدرب یباز بمیغر من ننه انیب که هرکدومشون! ن؟یهم-

 معلومه خب... برن؟ یکنیم ولشون ارن،یب غمبریپ و خدا اسم

 گردن نداختیم رو گناهش ،یکردیم صدا هم رو گهید یهرک

 اون از یوارید هم نایا ست،ین خودش. شعوریب یپسره اون

 .نکردن دایپ ترکوتاه

 رتویمان یرو را نیدورب ریتصاو و نشست زشیم پشت گرشا

 .کرد باز

 اب یباش دهیفهم گهید االن تا کردمیم فکر ؟یکرد شروع باز-

 .یکن رفتار دیبا یجورچه جماعت کارگر

 کف. ردیبگ قرار گرشا درسید در تا ستادیا زیم یجلو بهنود

 .شد خم او طرف به و چسباند زیم به را شیهادست

 چند من بعد رفت، یشد قانع حرف کلمه دو با یراحت نیهم به-

 ادیز قدرنیا اونم آدما، نیا به اعتماد گمیم برات دارم ماهه

 نه؟یا تو منطق... ستین درست

 .گرفت توریمان از مکث با را نگاهش گرشا

 هشت! که یدیشن... یندار قبولش تو که هیزیچ نیهم من منطق-

 ثلم... مینداشت یمورد نیچن حاال تا و کنهیم کار نجایا داره ساله

 راه کارخونه سالن وسط که ییدعوا اون مثل گه،ید یموردا

 هی شدن کشته ثلم مهرداد، به گشتیبرم سرش هی و بود افتاده

 .من یکارخونه وسط آدم



 .شدند درهم شیابروها و دیکش یعصب ینفس

 یمیعظ اگه یحت... بهنود؟ یکنیم دفاع مهرداد ی  چ از یدار-

 به ماجرا نیا سر هی که بود روشن روز مثل زد،ینم هم یحرف

 یکارخونه وسط خوردن آب مثل که یآدم... داره ربط مهرداد

 یسازصحنه تمام یخونسرد با و کشهیم آدم یبزرگ اون به

 سیپل ماه سه از بعد هنوز که شهیم بیغ یجور بعدم و کنهیم

 .آدیبرم ازش هم یاساده کار نیچن معلومه کنه، داشیپ نتونسته

 .نشست لبش یرو یپوزخند

! ؟یچ تو کنم،یم اعتماد درست یآدما به من که نهیا حداقلش-

 دایپ یپ چرا پس ،یناراحت کارگرهام به من اعتماد از همه نیا

 طوس هم تو دست نکنم فکر حداقل که یریگینم رو آدم نیا شدن

 ماجراست؟

 بهنود نکهیا یبرا فقط زد، منظوریب کامالا  را حرف نیا گرشا

 شیجا سر یدلخور با بهنود اما کند، فکر به وادار یکم را

 :دیغر و ستادیا صاف

 داره؟ من به یربط چه-

 .شد تریعصب دید که را رشاگ سکوت

 نکهیا دراومده؟ آب از زرد تو گهید یکی که چه من به گمیم-

 درست کار هی یپا میبذار رو یکی و میکن یخوب میخواست

 کار؟گناه میشد درمون،

 :زد داریمعن یلبخند و انداخت باال ییابرو گرشا



! یفهمیم رو اعتماد و یدلسوز یمعن پس! شد حاال... آهان-

 یدار یبدون و یکن اعتماد راهش از ریبگ ادی بعد به نیا از یلو

 برو دادمیم جر قهی داشتم که موقع اون! یدیم دونیم یک به

 آدم  ... غلطه وسط نیا یزیچ هی دونستم یم مدارکش، دنبال

 !برهینم سوال ریز یراحت به رو خودش درست

 رفت،یم اتاق در طرف به طورکههمان و شد بلند زیم پشت از

 :گفت

 طرف نیا به دیع از انبار، یهانیدورب لمیف و ستمیس پشت نیبش-

 هی من. نه ای شهیم رتیدستگ یزیچ نیبب کن، نگاه بادقت رو

 .دمیند یزیچ انداختم یسرسر نگاه

 :دیپرس حواسیب و دیکش گردنش به یدست بهنود

 ؟یریم کجا خودت-

 .دهب انجام مثبت کار هی و نیبش... کارخونه سالن یسرکش رمیم-

. زد چنگ را شیموها یکالفگ با بهنود و رفت رونیب اتاق از

 خ،یتار طبق دیبا فقط و بودند آماده هالمیف نشست، گرشا زیم پشت

 اما داشت، قبول را گرشا یهاحرف. کردیم چکشان

 خواستیم دلش ته. اوست با حق همواره کند قبول خواستینم

 ودش ثابت گرشا به تا باشد، مهرداد از ریغ یکس کار یدزد نیا

 .کند اشتباه است ممکن هم او

*** 
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 ازب با. ردیبگ ورود یاجازه تا بود ستادهیا منتظر اتاق در پشت

 شیهاکفش نوک از را نگاهش سرباز، آمدن رونیب و در شدن

 .کرد اشاره او به و داشت نگه بازمهین را در سرباز. گرفت

 .اخلد دییبفرما-

. راند یرلبیز یتشکر و آورد رونیب بیج از را دستش

 یعصب یحدود تا و متحکم لحن شد،یم اتاق وارد که طورهمان

 .ردیبگ باال را سرش شد باعث ،یمحرم سروان

 .نجایا دیاریب فیتشر ونیدرم روز هی شما نداره یلزوم اصالا -

 ای حضور و شهیم یط داره الزمه که یطوراون پرونده روال

 قطعاا  یول کنه،ینم جادیا روندش تو یریتأث شما حضور عدم

 .ذارهیم یادیز ریتأث من اعصاب رفتن لیتحل یرو

 ود،ب ستادهیا زیم یروروبه او، به پشت که یدختر به گرشا نگاه

 .افتاد

 گفتم؟ یچ من نیشد متوجه شما-

 به سر تکان با دو هر و شد گرشا حضور متوجه تازه یمحرم

 ترمیمال بارنیا و زن سمت به کرد رو دوباره. کردند مسال هم

 :داد جواب

 بتونه که یخاص ینکته چیه یول شدم، متوجه کامالا  بله،-

 .نبود شما یهاگفته یتو کنه کمکمون

 :رفت باال یکم شیآشنا یصدا تن و شد مشت دختر یهادست



 هی ماجرا داره امکان گمیم دارم من کنه؟ینم کمک یجورچه-

 یوقت زا دیکن باور ؟یچ باشنش کشته قصد از اگه... نباشه اتفاق

 .دمینخواب آروم شب هی دمیفهم

 نکهیا یبرا و دیکش اشیشانیپ به یدست سکوت، در یمحرم

 رفتگ دختر از نگاه ندارد،یب یشیفرسا یمکالمه آن نیب یاوقفه

 :گفت گرشا به رو و

 .دینیبنش دییبفرما-

 یروروبه یهایصندل از یکی به را خودش دبلن قدم سه با گرشا

 در دختر رخمین ند،یبنش خواست نکهیا محضبه و رساند زیم

 شیبرا زن آن یصدا چرا شد متوجه تازه. گرفت قرار دشید

 سر دختر شد باعث نشستن، یبرا تعللش. بود آشنا قدرآن

 او یهاصحبت یادامه مانع یکس چه حضور ندیبب و برگرداند

 متعجب هم بعد و گنگ اول نگاهش گرشا، دنید با. تاس شده

 دانستیم حاال که یدختر و نشست یصندل یرو گرشا. شد

 :گفت عیسر و کرد استفاده او حضور از است، اریشهر خواهر

 کاریچ نجایا شونیا پس نداره، یلزوم نجایا من حضور اگه-

 نظرتون به هست، یخبر اگه... گهید شده یخبر حتماا  کنن؟یم

 بدونم؟ که ستمین ترمحق من

 :دیغر ظیغل یاخم با یمحرم

 خودشون هم شونیا! که اولتون خونه سر دیبرگشت باز خانم،-

 نجایا حضورشون علت دونمینم هنوز من آوردن، فیتشر

 رو کارمون ما دیبد اجازه و دیببر فیتشر لطفاا  شما... ه؟یچ



 در رو شما باشه الزم اگه بشه، یاتازه خبر هروقت... میبد انجام

 .میذاریم انیجر

 :فتگ تیعصبان با یمحرم بکند، یاعتراض کرد باز لب ارید تا

 دیاریب فیتشر لیدلیب گهید بارهی اگر یول خوام،یم معذرت-

 .بشن ورودتون مانع دمیم دستور اداره،

 حوم یاخم با و بود داده هیتک یصندل یدسته به را آرنجش گرشا

 با کردیم فکر. دادیم گوش دختر حرکات و هاصحبت به فقط

 باال شیصدا بشنود را حرف نیا اگر داشت، که یپر توپ آن

 و شد دختر یچانه دنیلرز متوجه تعجب کمال در اما برود،

 .کرد پر را اتاق کل محزونش یصدا

 ه،دیرس قتل به که یکس یخانواده عنوان به من، با رفتارتون-

 و من طیشرا تو وقتچیه دوارمیام فقط... است رحمانهیب یلیخ

 یاذره براتون هاآدم جون که متأسفم. دیرینگ قرار من امثال

 .نداره ارزش

 ندازد،یب یگرید نگاه گرشا به نکهیا بدون و دیکش باال را اشینیب

 پوف یمحرم. برود رونیب اتاق از تا کرد دو آن به را پشتش

 واه در یحوصلگیب با را دستش دختر، سر پشت و کرد یبلند

 غر یپرحرص لحن با یمحرم ار،ید رفتن رونیب با. داد تکان

 :زد

 از شهینم خسته خودش که نجاستیا جالب و کرده مونخسته-

 .اومدن و رفتن همه نیا

 :گفت خشک و اخمو طورنهما و گرشا طرف به کرد رو

 .خدمتم در من-



 هم به یرارادیغ را دستش انگشتان و انداخت پا یرو پا گرشا

 .فشرد

 مدونینم... دیبدون الزمه کردم فکر که اومده شیپ یموضوع هی-

 من هک یتیشکا اصالا  ای... نه ای کنهیم دایپ یربط پرونده نیا به

 ...داره ربط رهیدا نیا به بدم انجام خوامیم

 :دیپرس و دیکش درهم ییابرو یمحرم

 مورد؟ چه در-

 در ،یکسر یتوجه قابل غمبل متوجه روزید من یکارمندا-

 اما ندارم، یتوجه قابل و معتبر مدرک... شدن انبارمون اجناس

 نیهست دنبالش شما که یفرد نیهم یپا که دهیم نشون شواهد

 .وسطه

 چطور؟-

 نیمه نکهیا جز نشد، رمونیدستگ یخاص زیچ هانیدورب لمیف از-

 رو خودش هانیماش زدن بار یتو یبار دویکی ستوده، یآقا

 هاشبا هم گهید یکس مینیبب میکن یریگیپ دیبا... داده دخالت

 ...یول نه ای کرده یهمکار

 :دیپرس کردهکیبار یهاچشم با یمحرم

 تونسته چندماه فقط عرض در واردتازه کارگر هی یجورچه-

 ،یچشم و نگاه هر از دور و یراحت به که بره شیپ قدرنیا

 کنه؟ بلند جنس قدرنیا

 :کرد زمزمه یدیناام با و زد یدپوزخن گرشا

 .داشت رو یزیچ نیچن انتظار شهیم دارسابقه آدم هی از-



 اشچانه ،یمتفکر حالت با و چسباند زیم به را آرنجش یمحرم

 :گفت ربطیب یلیخ هم بعد. داد ماساژ را

 گفت؟یم یچ داشت االن مهرآرا خانم دیدونیم-

 حیتوض یمحرم و داد تکان راست و چپ به یسر فقط گرشا

 :داد

  

054 

  

 اب مرگش، از قبل آخر یهفته دویکی برادرش، انگار گفتیم-

 درخواست هی سر اونم کرده، بحث کارخونه یتو یکسان ای یکس

 ممکنه... نرفته بار ریز و داشتن مرحوم اون از که رمعقولیغ

 باشه؟ وسط ستوده یآقا نیا یپا هم هابحث اون یتو

 که یاصحنه آوردن ادی به با و گذاشت هم یرو یپلک گرشا

 :داد رونیب یآه بود، شاهدش خودش کارخانه، در شیپ چندماه

 کارخونه وسط دعواشون شاهد بار هی خودم... داره احتمال-

 .بودم

 .شدند گرد یمحرم یهاچشم

 نفر؟ دو نیهم-

 را ییزهایچ یمحرم. داد تکان سر و دیکش یقیعم نفس گرشا

 :گفت همزمان و کرد ادداشتی دستش یجلو یابرگه یرو

 ممکنه... کنه جلزوولز یطورنیا داشت حق چارهیب دختر پس-

 زا البد ضارب، شدن گم شکل نیا با و باشه وسط عمد قتل یپا



 چیه که کرده، فکر هم اختفاش یجا یحت ز،یچ همه به قبل یلیخ

 .نشه دایپ ازش ینشون و رد

 بلند جا از و دیکش صورتش یرو چندبار را دستش هردو گرشا

 .شد

 کنم؟ تیشکا ازش مجدداا  من الزمه-

 یلبه به را دستش دو هر و شد بلند یصندل یرو از هم یمحرم

 .چسباند زشیم

 موضوع نیا هرحالبه. دیکن تیشکا دیتونیم خودتونه، لیم-

 لحاظش حتماا  پرونده یتو اما نداره، ما یرهیدا به یربط

 باعث نداره، وجود هم یمستدل مدرک نکهیا البته... میکنیم

 .نبره ییجا به یراه تتونیشکا یلیخ شهیم

 یبرا را دستش و انداخت باال شانه یمستأصل حالت با گرشا

 .برد شیپ یمحرم با دادن دست

 یخبر اگر شمیم ممنون. آدیم شیپ یچ مینیبب دیبا... درسته-

 .دیبد قرار انیجر در منم شد،

 .داد تکان را سرش مطمئن و داد دست وا با هم یمحرم

 .دیداد که یاطالعات از ممنون. حتماا -

 به پا داشت که یزمان از رتریدرگ مراتب به یفکر با گرشا

 لیتحو را اشیگوش. آمد رونیب ساختمان از گذاشت،یم یآگاه

 بدون گرید که شدیم یروز چند. رفت نیماش طرف به و گرفت

 و کوتاه یرهایمس یبرا حمد،رمیام یهاهیتوص به توجه

 به نرفت یبرا نکهیا از. نشستیم فرمان پشت خودش ترددتر،کم



 بود شده کالفه بماند، بهنود منتظر ای ردیبگ نیماش مدام ،ییهرجا

 محمدریام با یوقت. است رفته نیب از استقاللش کردیم احساس و

 و دیکش نشان و خط شیبرا یحساب هم او گفت، مشیتصم از

 قرار استرس و فشار تحت ادیز خواست او از سخت و سفت

 .ردینگ

 همان به توجهش داشت، قرار آن در یآگاه که یابانیخ یانتها

 رونیب یآگاه از او، از زودتر قبل، یقیدقا که شد جلب یدختر

 یبرا انگار که یآرام یهاقدم آن و پوشش اهیس قامت. بود رفته

 اننش که متفکرش، یهرهچ یاضافه به نداشتند، یاعجله دنیرس

 وسط در باا یتقر رو،ادهیپ یجا به ستین متوجه اصالا  دادیم

 سرش پشت گرشا شد باعث است، رفتن راه حال در ابانیخ

 نیا با یادیز یبرخوردها نکهیباا. بگذارد ترمز یرو پا یالحظه

 است ییدخترها آن از بود دهیفهم چندبار همان در نداشت، دختر

 آمده خوشش بودنش محکم از. ستندیایم شانخود حق یپا که

 موضع از هم او با میمستق یبرخوردها در که خصوص به بود،

 دینفهم. ندهد یکس دست بهانه وقت کی تا بود زده حرف قدرت

 دختر یپا کنار و داد فشار گاز یرو یکم را شیپا که شد چه

 ارید. کرد خودش متوجه را او یبوق تک با. زد ترمز یرو

 لحظه همان که گرشا دنید با اما چرخاند، سر تعجب با اولش

. نشست صورتش یرو یاخم برداشت، چشم یرو از را نکشیع

 :گفت مقدمه بدون گرشا

 د؟یش سوار شهیم-

 :دیپرس یمشکوک لحن با و دندیپر باال ارید یابروها

 .بلدم رو راه خودم ممنون، یلیخ مناسبت؟ چه به-



 نلح با. دیاین چشم به واضح لبخندش کرد تالش یلیخ گرشا

 :گفت یمحکم

 .بزنم حرف باهاتون دیبا-

 .شد ترظیغل دختر اخم

 مورد؟ چه در-

 نیاومد نجایا تا خاطرش به که یامسئله مورد در خوامیم-

 .کنم صحبت باهاتون

 آنجا به مدام دختر نیا بود دهیفهم یمحرم یهاصحبت از

 شک پس رد،یبگ درشبرا قاتل از یخبر تا کندیم وآمدرفت

 را او باشد، داشته ربط آمدنش علت به که یزیچ هر نداشت

 و آمد جلو دختر شد، هم نیهم. کرد خواهد کیتحر و کنجکاو

 :دیپرس مردد کرد، خم یکم نیماش باز یپنجره کنار را سرش

 ن؟یکرد داشیپ... د؟یدونیم یزیچ... شما-

 چشمش یور را نکیع که طورهمان و نشست صاف شیجا سر

 :زد لب گذاشت،یم

 .دمیم حیتوض دینیبش اگه-

 دیترد با تیدرنها و کرد فکر یاهیثان چند ستاد،یا صاف ارید

 یحوم لبخند گرشا. شد نیماش سوار و دیکش را رهیدستگ فراوان،

 سکوت در نشانیب یاقهیدق چند. شد یرانندگ مشغول و زد

 دکریم فکر و شدیم ترطاقتیب ارید گذشتیم هرچقدر. گذشت

 قرمز چراغ پشت نیماش یوقت. بوده اشتباه سوارشدنش دیشا

 :دیپرس صبرانهیب و دیچرخ شیجا در یکم شد، متوقف



 .بشم ادهیپ جانیهم من د،یندار یحیتوض دیکنیم فکر اگه-

 و بود رفته فرو فکر به کامالا  ارید سوارشدن یلحظه از گرشا

 و گرفت ینفس. خورد جا یکم او یصدا دنیشن از نیهم یبرا

 او طرف به شمار،هیثان یرو ستیصدوب عدد دنید از بعد

 .دیچرخ

 ن؟یدار عجله خونه به دنیرس یبرا-

 گرشا. کرد نگاهش رنگکم یاخم با او ربطیب سوال از ارید

 :داد حیتوض یفور
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 اگر. بزنم حرف و نمیبش نیماش یتو آدینم خوشم یلیخ-

 نیا به راجع آرامش، در بشه که ییجا هی میبر د،یندار یاعجله

 .کرد صحبت موضوع

 اب خواستینم دلش اصالا  یطرف از. دیبگو دیبا چه دانستینم

 یبرا یکنجکاو یطرف از و شود کالمهم حد از ادیز مرد نیا

 شود، او نیماش سوار بود کرده وادارش که یموضوع دانستن

 یسع. شود الیخیب و کند یافظخداح او از جانیهم دادینم اجازه

 زا را نگاهش. نگذارد یریتأث لحنش یرو داشت که یدیترد کرد

 گاهن شدیم کینزد صفر به داشت که یشمارهیثان به و گرفت او

 .کرد



. باشم مزاحمتون باشه الزم کنمینم فکر یول ندارم، یاعجله-

 .باشه کوتاه یمکالمه هی فقط قراره کردمیم فکر

 و گرفت او رخمین از را نگاهش گرشا ،یپشت نیماش وقبتک با

 .درآورد حرکت به را نیماش

 دوست من درهرحال ،یطوالن ای کوتاه. ستین کار در یمزاحمت-

 .باشم داشته یامکالمه نیماش یتو یکس با ندارم

 .انداخت باال یاشانه آخر دست و دیجو را لبش ارید

 . دیدونیم صالح هرجور-

*** 

 ای شاپیکاف به همراهش نرفتم بار ریز کرد اصرار هرچقدر

 مقصر را او نکهیا بدون توانستمینم هم هنوز. بروم رستوران

 غذا ای بنوشم قهوه کنارش یراحت به و نمیبنش شیروروبه بدانم

 یبرا فقط و فقط بشنوم را شیها حرف شدم یراض اگر. بخورم

 شده خسته یآگاه هب جهینتیب آمدورفت همه آن از که بود نیا

 .نمک دایپ وجدانیب آن از یانشانه تا بودم یزیدستاو دنبال و بودم

 ماا شد، دلخور یکم کردم حس نکردم، قبول را شنهادشیپ یوقت

 نکهیا تا. راند و راند سکوت در تنها. اوردین خودش یرو به

 یحساب میهاچشم شد باعث که کرد متوقف ییجا در را نیماش

 چه دانستمینم و ماندم رهیخ میروروبه یمنظره به. شوند گرد

 یوجل و شد ادهیپ بود گرفته شیپ که یسکوت همان در. میبگو

 روهروب به و نشست کاپوت یلبه نه،یس به دست. ستادیا نیماش

 هگفت نکهیا یبرا شوم، ادهیپ هم من بود منتظر مسلماا . شد رهیخ

 شدم ادهیپ. باشد شتهدا مکالمه یکس با نیماش در ندارد دوست بود



 در نهیس یرو را میهادست او مثل. ستادمیا کنارش فاصله با و

 که ییجا از. کردم نگاه میپا ریز یمنظره به و کردم گره هم

 به وجهت با و بود مشاهده قابل تهران نصف باا یتقر م،یبود ستادهیا

 که ییهاچراغ نور شد، یم کیتار کمکم داشت هوا نکهیا

. ردندکیم باتریز را اندازشچشم شدندیم روشن شتنددا یکییکی

 وتکاپ به یکم. بشکنم من را سکوت نیا است بهتر کردم فکر

 :زدم لب آرام و دادم هیتک

 .هستم هاتونحرف دنیشن منتظر من... خب-

 در و باز هم از را شیهادست. دیکش ییپرصدا قیعم نفس

 به شروع آن زا بعد و سکوت هیثان چند. کرد فرو شیهابیج

 :کرد صحبت

 اهاتونب که یمدت نیا یتو... دیبزن حرف شما داشتم لیتما شتریب-

 که هست ذهنتون یتو ییزایچ هی کردم احساس داشتم برخورد

 ابهام رفع باشه الزم اگر و بودنم رو اونا دارم دوست. مبهمه

 من یبرا رو ابهامات یسر هی هم شما یها حرف دیشا... کنم

 .کنه رفع

 به کردن نگاه یبرا یتالش. چرخاندم سر طرفش به یجیگ اب

 خوش جا شیابروها نیب هم یواضح اخم. کردینم من یچهره

 . بود کرده

 بگم؟ دیبا یچ-

 من حال روز اون هرچند... کارخونه نیاومد که یاول روز-

 ادمی کردم فکر هاتونحرف به که بعدها اما نبود، خوب یلیخ

 از عده هی یبرا اریشهر و من یمانهیصم ارتباط دیگفت اومد



 چیه من... بشن ریدرگ شده باعث و کرده جادیا شبهه کارگرا

 .بدونم شتریب دارم دوست... نداشتم ماجرا نیا از یاطالع

 .زدم یپوزخند ارادهیب

 بشه؟ یچ که دیبدون-

 یخشخش شیپا ریز یهازهیرسنگ و شد جاجابه شیجا در یکم

 :داد ادامه یجد طورهمان و انداخت امچهره هب ینگاهمین. کردند

 الزمه یول. بدونم خودم فقط دیبذار رو بشه یچ قراره که نیا-

 اکثر اب که یزیچ از شتریب یتیمیصم اریشهر و من نیب دیبدون

 یچ و دیدونیم یچ شما حاال. نداشته وجود داشتم کارگرها

 !بدونم وامخیم منم که هیزیچ نیا بود، کرده مشغول رو فکرتون

 هب ختهیرهمبه یاوضاع و بد یحال با اریشهر که افتادم یروز ادی

 کرده متهم لیدلیب را ارمیشهر نکهیا از روز آن چقدر. آمد خانه

 حال به دلم چقدر و بود آمده بدم آنجا یهاآدم تمام از بودند،

 تیبرا دلم چقدر! اریشهر آخ... بود سوخته اریشهر تیمظلوم

 !معرفتیب شده تنگ

 نتوانستم اما شدم، متنفر میصدا لرزش از کردم باز که لب

 بودم دهیشن اریشهر از روز آن که هرچه. رمیبگ را شیجلو

 یاشک و باشم محکم کردم یسع یلیخ کردم، بازگو شیبرا

 فکر که نبود خودم دست. نشود ریسراز میهاچشم از وقتیب

 .کردیم دگرگون را حالم و لرزاندیم را قلبم ار،یشهر به کردن

 میروروبه کامالا  انیبلورچ شدم متوجه شد، تمام که میهاحرف

 نییپا را سرم اریاختیب. است شده رهیخ میهاچشم به و ستادهیا

 اخم آن همراه نگاهش. دادم قورت را دهانم آب و انداختم



 نیهم یبرا لرزاند،یم را آدم قلب و بود نافذ یادیز ،یشگیهم

 دنش یفرار. کرد نگاهش میمستق هیثان چند از ترشیب شدینم هم

 :زد لب پرصدا، ینفس دادن رونیب از بعد و دید را میهاچشم

 !طورنیا که-
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 و باال حرفیب را سرم و دادم رونیب را نفسم او مانند هم من

 کرد،یم زمزمه خودش با را یزیچ یلب ریز داشت. کردم نییپا

 :گفت که شدم متوجه اما

. بوده هسابقیب هاسال نیا تمام یتو که افتاده هم پشت ییاتفاقا هی-

 ریز نمیا احتماالا ... ستین لیدلیب اتفاقات نیا یهمه یزمان هم

 !مهرداده سر

 نگاهش و گرفتم باال را سرم موضوع، دنینفهم سر از یاخم با

. کردیم فکر داشت و بود نامعلوم یانقطه به او نگاه. کردم

 ماخ از. برگرداند طرفم به را سرش و شد نگاهم ینیسنگ متوجه

 و دز یبندمین لبخند دنمید با نبود، یخبر صورتش یرو ظیغل

 را اشنهیس یقفسه یکم. آورد رونیب بشیج از را دستش کی

 یهوا تمام باشد، شده جمع اشنهیس در نفس که انگار داد، ماساژ

 را نم نگاه یوقت. ادفرست رونیب بلند «هو» کی با را نهیس داخل

 آن و پا نیا. فرستاد گردنش پشت را آن یفور د،ید دستش یرو

 م،یداشت قرار آن در که یطیشرا در نزدنش، حرف و کردن پا

 یفضا و شدیم کیتار کامالا  داشت هوا. کردیم امیعصب داشت



 ترکینزد شب به که هم هرچقدر. بود خلوت یادیز اطرافمان

 تنم به ارادهیب ،ییتنها همه نیا و شدیم ترخنک هوا میشدیم

 :گفتم ندارد، گفتن یبرا یحرف دمید یوقت. انداختیم لرز

 یحرف اصالا  انگار واقع در د،یندار یصحبت گهید نکهیا مثل-

 !شده روقتید م؟یبرگرد ستین بهتر... دینداشت

 ات انگار کرد، نگاه اطرافش هم بعد و آسمان به تعجب با یجور

. بود نشده هوا شدن کیتار و زمان گذر متوجه اصالا  لحظه آن

 شوم، سوار بخواهد من از و برود نیماش طرف به بودم منتظر

. کرد کم من با را اشفاصله و آمد جلو به یقدم عوض در یول

 نگاه از هم هنوز که آنجا از اما ننداختم نییپا را سرم بارنیا

 یروشن ینقطه به داشتم، هراس پرنفوذ یها چشم آن به میمستق

 کردم یسع قیعم یهانفس با و شدم رهیخ اششانه یباال در

 لمیم باب اصالا  داشتم قرار آن در که یتیوضع. کنم آرام را خودم

 لیتما که نبود یکس بود ستادهیا میروروبه که هم یآدم و نبود

 کرده قبول چرا اصالا . بگذرانم وقت جهتیب او با باشم داشته

 لحظه نیا تا اما بزند، حرف او بود قرار شوم؟ همراهش بودم

 من یدهن ابهامات خودش قول به بخواهد که یخاص یکلمه چیه

 دید امچهره در را یکالفگ انگار. بودم دهینشن او از کند رفع را

 :کرد باز لب باالخره که

 !مهرآرا خانم-

 :گفت محکم او و کردم نگاهش

 یاآدم و من به نسبت که یسخت و سفت گارد نیا لیدل دونمینم-

 فیتعر که هییزایچ نیهم لشیدل اگر... هیچ دیدار کارخونه اون

 یهاآدم یهمه... نداره و نداشته من به یربط چیه هانیا د،یکرد



 دارم، یشتریب تعامل کارگرا، از یتعداد با من دوننیم اونجا

 و سرکارگر یوقت... مسلماا . شونهیکار یمرتبه خاطر به اونم

 زا بتونم که نهیا یبرا شه،یم انتخاب بخش مسئول و رپرستس

 یترجامع شکل به افته،یم سالن یتو که یاتفاقات زیرزبهیر

 ستین یراحت کار... مشغله همه اون با... من یبرا. بشم باخبر

 کار گزارش و بزنم حرف کارگرا تکتک با هرروز که

 نیا هم یایکار ستمیس و کارخونه چیه یتو که من، نه... رمیبگ

 توش یغرض و قصد چیه هم اریشهر انتخاب. افتهینم اتفاق

 یایستگیشا و یریپذتیمسئول به گشتیبرم یچ همه... نبوده

 کار گزارش یجهینت باز اونم که... بود داده نشون خودش که

... نبودن هاحرف نیا اهل من یکارگرها. بود کارگاه سرپرست

. ..باشه کرده پر ذهنشون تو رو تخزعبال اون یکی نکهیا مگه

 یسخت کار حدسش دمیفهم مدت نیا و امروز که هم ییزهایچ با

 .بوده یک کار که ستین

 :داد ادامه یخشک لحن با بار نیا و شد جا جابه یکم پا یرو

 کارم ینحوه و خودم از نیا از شتریب باشه الزم کنمینم فکر-

 شما از من... لحظه نیمه و االن نیهم اما... بزنم حرف براتون

 یکس چرا بدونم خوامیم... آدم اون کردن دایپ یبرا ترمراغب

 هشیت ماه چند عرض در نداشتم، ازش یشناخت نیا از قبل تا که

 .زده من اعتبار یشهیر به و برداشته

 سوال با بفرستد، رونیب خواست که یبازدم و گرفت ینفس

 .شد حبس اشنهیس در من دیپرترد



 و دیکن یم تالش دیدار که مهمه؟ براتون قدر نیا من نظر چرا-

 رو حرف همه نیا و دیایب نجایا تا دیدیم زحمت خودتون به

 دارم؟ یفرق چه من مگه د؟یبد رشییتغ و دیکن فیرد هم پشت

 سحب یهوا باالخره مکث یکم با. بود ستادهیا حرکت از اشنهیس

 با یحرف گفتن یبرا. داد رونیب محکم را شیهاهیر در شده

 قانع لیدل چیه کردمیم فکر هرچه من و رفتیم کلنجار خودش

 .نشست لبم یرو یزهرخند. کردمینم دایپ کارش یبرا یاکننده

 دیتونب کنمینم فکر اما ان،یبلورچ جناب سرتونه تو یچ دونمینم-

 من ییتنها دیکرد فکر اگر. دیکن باز یخاص حساب من یرو

 ...شما شهیم باعث

 وسط یبم یصدا با و شد هم در یوحشتناک طرز به شیابروها

 :دیپر حرفم

 !ها؟آدم به راجع اشتباه قضاوت به دیدار عادت شما-

 دمخو دست. کرد وادار تپش به را قلبم ناخودآگاه اشیعصب لحن

 ذهنش به که یزیچ نیاول دیشا من، یجا یهرکس... نبود

 منمن به ناخودآگاه العملشعکس دنید از. بود نیهم دیرسیم

 :افتادم کردن

 ...که بود نیا منظورم... من... من-
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 .دیبر را کالمم یعصب طورهمان



 نیکوچکتر که بشم شناخته یاتفاق مقصر لیدلیب ندارم عادت-

 بود نیا یبرا میبزن حرف هم با خواستم اگر... نداشتم توش ینقش

 اومده، وجود به خودم و ماش یبرا زمانهم که یبد حس اون که

 فکر ماش که یتفاوتیب آدم اون دیبدون خواستم فقط... بره نیب از

 ماش قلب تا رمیگیم رو ماجرا نیا دنبال حتماا  و ستمین دیکنیم

 ...رهیبگ آروم

 یکم خاطر به بلکه ترس، از نه بار نیا. دیتپ یم تند قلبم

 چشمم یجلو از .کنم نگاه اشچهره به توانستمینم ،یشرمندگ

. دیرس گوش به قبل از بلندتر ش،یپا ریز خشخش و رفت کنار

 .دمیشن سرم پشت ییجا از را شیصدا

 .برسونمتون دیش سوار-

 .لرزاند را تنم شدنش بسته محکم و در شدن باز یصدا هم بعد

 لبم یرو که یلبخند یجلو نتوانستم اما گرفتم گاز محکم را لبم

 تا میهاحرف نکهیا از اما چرا، دانمینم. رمیبگ را گرفتیم جان

 طورنیا دینبا دیشا. داشتم یخوب حس بود کرده اشیکفر حد نیا

 خواستیم دلم لحظه آن اما بود، اشتباه حسم اصالا  دیشا... شدیم

 مثل یآدم یحت. باشم خوشحال بودم کرده که یکار از واروانهید

 هب راجع یهرکس که مستین یآدم من دیفهمیم دیبا هم انیبلورچ

 .بپروراند سر در یاشتباه الیخ و فکر امییتنها و خودم

  

057 

  



 حال در آرام یقیموس یحت که بود نیسنگ یقدر به نمانیب جو

 یحت ببرد، نیب از را آن توانستینم هم نیماش یفضا در پخش

 ردمک درخواست و تشکر خانه، از ترنییپا یابانیخ در که یوقت

. شود درهم میابروها شد باعث و نداد یتیاهم کند، امادهیپ جاهمان

 کرد، توقف مانخانه یجلو متعجبم، یها چشم برابر در یوقت

 طیشرا هر در اگر بود؟ بلد کجا از را آدرسم. بود مانده باز دهانم

 اخم اما دم،یپرسیم را سوال نیا حتماا  لحظه همان میبود یگرید

 اجازه بود، شیهاآرواره یرو که یفشار و صورتش یرو ظیغل

 :میبگو خفه یلحن با نتوانستم تنها. بزنم یحرف نداد

 .خوش شب... زحماتتون خاطر به ممنون-

 هرچند یجواب دنیشن یبرا انتظار از یناش کوتاه، یمکث با

 دمش رد نیماش یجلو از. شدم ادهیپ و دمیکش را رهیدستگ کوتاه،

 در موجود تیعصبان از محج آن با. گذاشتم روادهیپ به پا و

 از حاصل گردوخاک و هاکیالست غیج یصدا منتظر اش،چهره

 بسته و باز یصدا شیجا به اما بودم، نیماش سرعت با رفتن

 .برگشتم طرفش به متعجب. کرد پر را گوشم نیماش در شدن

 طرفم به تا شدیم رد آب یجو یرو از داشت و بود شده ادهیپ

 یسخت و سفت به اشچهره اما ،داشت اخم هم هنوز. دیایب

 ودب یجور نگاهش حال،نیباا. نبود م،یبود نیماش در که یلحظات

 .بمانم عیمط یتاحدود و ساکت برابرش در کردیم وادارام که

 د؟یدار که رو من یشماره-

 جواب اریاختیب دانستم،ینم را سوال نیا از منظورش نکهیا با

 :دادم

 !متأسفانه بله-



 خودم کند یاعتراض خواست تا و شد گرد جوابم از شیهاچشم

 :گفتم یپوزخند با و شدم قدمشیپ

 !بشه الزمم گهید دونمیم دیبع هرچند-

 شدیم نییپا و باال تند، اشنهیس یقفسه. بود شده یعصب یحساب

 هب محکم را میهالب. دیرسیم نظر به تربرجسته گردنش رگ و

 دادنش حرص از چرا. نشود بلند امخنده یصدا تا دادم فشار هم

 و دیکش یقیعم نفس. دمیفهمینم هم خودم کردم،یم فیک قدرنیا

 :گفت یعصب

 داشته رو شماره اون یول... دیکنیم فکر چطور شما ستین مهم-

 .دیباش

 با خودش، دادن نشان ترآرام یبرا تالش وبا دییسا هم به یفک

 :گفت یترمیمال لحن

 نیا مسئول مسلماا  اما ندونم، مقصر رو دمخو شما مثل من دیشا-

 تیمسئول نیا نشه، رفع مشکل نیا که یزمان تا... هستم اتفاق

 یهافرضشیپ یهمه بدون خوادیم دلم پس هست من گردن

 هر که یکس عنوان به من یرو ن،یداشت نیا از قبل تا که یذهن

 .دیکن حساب بکنه، بهتون یکمک تونهیم لحظه

 دامها خودش. میبگو چه دانستمینم گرفتم، دندان هب را لبم پوست

 :داد

 رو زایچ یلیخ یمعن و دارم شما سال و سنهم خواهر تا دو من-

 پرت موضوع هر نه و است سوءاستفاده موضوع، نه. فهممیم

 یتو تنها، بدونم که نیهم اما... شماست ذهن یتو که یاگهید

 ممکنه هاشهیهمسا از یکی حداقل که دیکنیم یزندگ یساختمون



 کنم فکر شهیم باعث خودخودبه کنه، مزاحمت جادیا براتون

 اجیاحت اعتماد، قابل آدم هی کمک به یروز هی هم شما ممکنه

 .دیباش داشته

 کمال در و شد رهیخ پرسوالم و ریمتح یهاچشم به هیثان چند

 بش» گفتن از بعد و داد تکان یسر. زد یجانکم لبخند تعجب

 یجلو از یوقت. رفت نشیماش طرف به ،«مهرآرا نمخا خوش

 کهنیا. کردمیم فکر شیهاحرف به داشتم هنوز شد، دیناپد چشمم

 چه شد،یم رتمیح باعث خود یخود به بود، بلد کجا از را آدرسم

 ثباع ساختمان در یکس داندیم کند متوجه را من نکهیا به برسد

 نیا به اد،یز نفس به اداعتم با نکهیا و شودیم من یبرا مزاحمت

 .است اعتماد قابل من یبرا که کند فکر

: شدیم تکرار ذهنم در مدام اشجمله رفتمیم باال که هاپله از

 نیا مسئول مسلماا  اما ندونم مقصر رو خودم شما مثل من دیشا»

 سر از فقط شیکارها و هاحرف تمام یعنی ؛.«هستم اتفاق

 بود؟ یریپذتیمسئول

 عکس قاب یروروبه یکیتار همان در و کردم باز را در

 قاب یشهیش یرو ،یشهردار یهاچراغ نور. ستادمیا اریشهر

 چشمم به یزیچ نیاول شهیهم مثل و بود کرده دایپ انعکاس

 زدم زل آرامشش از پر یهاچشم به. بود نشیدلنش لبخند آمد،یم

 :دمیپرس و

 تو ادمهی... ار؟یشهر هیچ من یزندگ تو آدم نیا حضور حکمت-

 دیاب نبودت در چرا حاال... ینگفت یبد زیچ وقتچیه سرش پشت

. کنه کمک خودش قول به بخواد و بشه سبز من راه سر همه نیا



... داداش جمیگ یلیخ... ؟یکردیم کاریچ یبود من یجا اگه

 !فتهیب قراره یاتفاق چه دونمینم اصالا . جیگ یلیخ
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 شان،یمابق الیخیب و کرد باز را اهنشریپ دوم و اول یدکمه

 آشپزخانه طرف به. دیکش رونیب سرش از حرص با را راهنیپ

 سر نفس کی و کرد پر خچالی سردکنآب از را یوانیل. رفت

 اما برد، شیهالب سمت و کرد پر هم را یگرید وانیل. دیکش

 وانیل اتیمحتو تمام و کرد خم نکیس در را سرش. شد مانیپش

 تشیعصبان زانیم از کردیم یهرکار. کرد یخال سرش یرو را

 ندبل یهاقدم با و دیکش سشیخ یموها یالالبه یدست. شدینم کم

 د،یکش دراز آن یرو نکهیا محضبه. رساند کاناپه به را خودش

 ارهشم دنید با. شد بلند زنگش یصدا و دیلرز بشیج در یگوش

 صفحه یرو انگشت حرص سر از و یمعطلیب پدرش، یخانه

 :دیغر و دیکش

 دیکنیم چک رو من آمدورفت نیبد نشون دیبا شده یهرجور-

 ...زدن زنگ با ای ها،پله رو دنیکش سرک با ای حاال... گهید

 .زد زنگ گوشش در گلناز یغویجغیج و خوردل یصدا

 یجوراون رو تخونه کریپ و در یوقت خب... کن یخوب و ایب-

 مبارکت فیتشر فهمنیم ساختمون کل ،یچیه که ما ،یکوبیم

 .یآورد رو

 :دیپرس فقط و اوردین خودش یرو به



 ؟یشد یگوش به دست ده،ینرس که یدار کار یچ حاال-

 باز وقت هی بدم اطالع قبلش گفتم... ارمیب غذا برات خوامیم-

 .ینکن یقاط

 .نییپا یایب یفتین راه یخودیب خورم،ینم-

 :زد لب تفاوتیب و داد صلهفا دهانش از را یگوش گلناز

 کنم؟ کارشیچ... خورمینم گهیم-

 در گلناز یجا به هیحور یصدا بارنیا شد سکوت یالحظه

 .شد پخش یگوش

 !گرشا-

 زانیم آن با. داد فشار هم یرو را شیهاچشم و کرد ینچ

 ار مادرش یرهایگ فقط بود، کرده پر را وجودش که یتیعصبان

 .شود انفجار یآماده و لیمتک تشیظرف تا داشت کم

 .بله-

 ؟یخورد رونیب یغذا باز خورم؟ینم یچ یعنی... سالم کیعل-

 زا؟یچ جور نیا به نزن لب نگفته دکترت مگه

 بود خورده حرص یکل بلکه را، رونیب یغذا نه اما بود، خورده

 .کند یخال ییجا را هاآن بود نتوانسته لحظه آن تا و

 یشیم الیخیب... ندارم اشتها کالا ... نخوردم یزیچ رینخ-

 شما هم گمیم یزیچ هی ندارم، خودمم یحوصله االن مامان؟

 .زهیریم هم به شتریب اعصابم من هم ،یشیم خوردل

 :دیپرس ترنرم و شد او یختگیرهمبه متوجه هیحور



 افتاده؟ یاتفاق مادر؟ چرا-

 قطع را تماس جواب،یب اگر. دیکش داغش یشانیپ به یدست

 شد؟یم چه کردیم

 ؟یندار یکار بخوابم، خوامیم مامان... فتادهین یخاص اتفاق نه،-

 :گفت فقط و نکرد لهیپ آن از شتریب هیحور

 رمگ غذا برات باال ایب شد تگرسنه اگر... دارمیب روقتید تا من-

 .کنم

 .ریبخ شب باشه،-

. انداخت زیم یرو هوایب را یگوش و کرد قطع را تماس

 .بست را شیهاچشم دوباره و داد هیتک اشیشانیپ به را عدشسا

 هک یزیچ تنها. گرفتندیم یآرام تمیر داشتند کمکم شیهانفس

 نبود قرار انگار که بود نهیس یهااستخوان درد دادیم آزارش

 عضالتش اریاختیب و شدیم یعصب که هم هربار. ردیبگ آرام

 یرو را دستش کی. شدیم شتریب دردشان شدند،یم منقبض

 کم فشارش از یکم تا داد ماساژ آرام و دیکش اشبرهنه ینهیس

 شده ادهیپ نشیماش از شیپ یساعت که یدختر یهاحرف. کند

 که بود خودش از مشکل دیشا. داشتیبرنم سرش از دست بود،

 حاال و نبود جنس نیا یپروپا به دنیچیپ لیدلیب و دنینازکش اهل

 هرچه. کند نرم را دختر قلب تا کردیم دیبا رکا چه دانستینم

 و بود یسرگرم و ازین رفع حد در همه داشت روز آن تا ارتباط

 یااشاره با که داشت جاذبه ظاهرش گرانید نظر از هم قدرآن

 آن از بدتر. دهد نشانش خوش یرو یدختر هر کوچک



 وا قصد کند فکر دختر نیا شده باعث حرکتش کدام دیفهمینم

 .است استفادهسوء

 او مقابل ینقطه خواهرش بود، هیحاشیب و آرام اریشهر هرچقدر

 شدیم یراحت به. گشتیم جنجال و سوژه دنبال مدام انگار. بود

 جوش ینقطه به را او شیهاحرف با دارد قصد دیفهم لحنش از

 از دختر نیا بداند خواستیم دلش یلیخ! چرا؟ آخر اما برساند،

 و تند طورنیا رفتارش که  ساخته ذهنش در ییوالیه چه او

 یبرا یقدم برداشتن کردینم فکر. است ناعادالنه شیهاقضاوت

 او تین از که کند، ناراحت قدرآن را او دختر، نیا به کمک

 .کند سوءبرداشت
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 هم در را شیابروها و شدند مشت درهم نهیس یرو انگشتانش

 کارگرش خواهر که بود شده مهم شیبرا قدرنیا چرا اصالا . دیکش

 قاا یدق دانستینم هم خودش. کرد خواهد یفکر چه موردش در

 تپش همان داد،یم آزارش که یزیچ تنها! است مرگش چه

. بود او میمستق نگاه با مواجهه در قلبش وقتیب یهاگرفتن

 یحس چیه به که بود هم مطمئن و نبود خودش دست که یزیچ

 آن از بدتر و یابر نگاه، نیا یوقت صخصو به. ندارد یربط

 نهیس از میمستق خواستیم قلبش انگار شد؛یم یباران یگاه

 شلوارش بیج در دست کند، باز چشم نکهیا بدون. بزند رونیب

 کرده زیتجو قلبش تپش یبرا رمحمدیام که را یقرص و کرد

 با ردک یسع و دیبلع آب بدون را هاآن از یکی. دیکش رونیب بود،



 بود، افتاده اتفاق قبل ساعت چند در که هرچه به نکردن رفک

 برابر در را خودش که بود نگفته دروغ. کند آرام را ذهنش

 چطور خواستینم خودش اگر اما د،یدیم مسئول او ییتنها

 فکر یبرا. باشد اشیزندگ مراقب و کینزد او به توانستیم

 حاضر حال در که خواستیم آرام یذهن موضوع، نیا به کردن

 بهتر دیشا بود بهتر حالش که یزمان. دیدینم خودش در را آن

 .کند چه او با که کردیم فکر

*** 

 مدام فکرش بود، دهیشن را اریشهر خواهر یهاحرف که یشب از

 ترهاقبل بهنود که ییهاحرف و کارگرها افکار حوش و حول

 جماعت آن یبرا روز آن تا که ییکارها تمام. دیچرخیم زد،یم

 جودو به یمشکل و کنند اعتماد او به که بود نیا یبرا بود، کرده

 هنوز بود، شده ردوبدل نشانیب که ییهاحرف اگر اما اورند،ین

 آن اگر یحت بود؟ کشک شیهاتالش تمام پس داشت، ادامه هم

 هم باز بود، کرده فرو ذهنشان در مهرداد مثل یکس را هاحرف

 تحت. بشکنند نمکدان و بخورند نمک طورنیا نداشتند حق هاآن

 با اریاختیب گذاشت، کارخانه سالن به پا یوقت افکار نیا ریتأث

. رفت جلو و داد را کارگرها سالم جواب سر تکان با تنها و اخم

 بخش یهادستگاه یکی سر یباال را او. گشتیم لیاسماع دنبال

E دیپرس خشک و گذاشت اششانه یرو یدست. دید: 

 ل؟یاسماع رخبچه-

 :داد حیتوض سالم، از بعد و برگشت طرفش به لیاسماع

 .راههروبه یچهمه آقا، ستین یخاص خبر-



 ؟یکن یفکر یتونست مناسب، شخص هی کردن دایپ مورد در-

 به ستد با و گرفت لباسش نیآست با را اشیشانیپ عرق لیاسماع

 رکا داشت کارگاه، طرف آن شان،یروروبه قاا یدق که یپسر

 :گفت کردیم

 همون باشه، کاردرست اریشهر یاندازه و حد در که یکس تنها-

 .رضایعل... است پسره

 :دیپرس بود، گرفته نظر ریز را او که طورهمان گرشا

 ؟یدار شناخت روش چقدر-

 هشیم سرش تیمسئول هم... آقا مشغوله نجایا که ساله چهارپنج-

 اهل یول... آرهیدرم سر یلیخ هادستگاه کیمکان از انگار هم و

 هم یکس با. گرمه خودش کار به سرش ست،ین ییخودنما

 .ذارهینم دهن به دهن جهتیب

 :گفت فکر، یکم از بعد و راند لب یرو یا«خوبه» گرشا

 شد، تموم کارش هروقت بگو بهش باال، رمیم من... خب یلیخ-

 .کنم صحبت باهاش دفترم ادیب

 .آقا چشم-

*** 

 یبرا یمناسب نیگزیجا ماه سه از بعد بود نستهتوا باالخره

 ر،رفتا و وخوخلق لحاظ از یدریح رضایعل. کند انتخاب اریشهر

 دییتأ لیاسماع که هم را کارش. داشت اریشهر به یادیز شباهت

 انتخاب تواندیم دیفهم سوال و حرف کلمه چند با. بود کرده

 ار تورهاینما هم گرشا دفتر، از رضایعل رفتن با. باشد یخوب



 ونریب اتاق از ،یگوش و چیسوئ برداشتن از بعد و کرد خاموش

 یلو بود، گرفته رفتن یاجازه که شدیم یاقهیدق ده انیک. رفت

 را وا و دیکش یسرک در نیب از. بود بازمهین هنوز بهنود اتاق در

 زشیم یرو یانقطه به متفکر یصورت و اخم با که دید یحال در

 شدیم وارد که طورهمان و کرد باز را در. بود شده رهیخ

 :دیپرس

 ؟یبر یخواینم-

 ساعتش به ینگاه گرشا دنید با. گرفت باال را سرش بهنود

 شیهاچشم انگشت دو با. بست را دستش یجلو کتاب و انداخت

 .داد ماساژ را

 .االن رمیم... چرا-

 به باالرفته یابروها با و دیکش بهنود دست ریز از را کتاب

 .کرد نگاه جلدش

 !ایخونیم زبان یدار یجد یجد-

 .زد یشخندین بهنود

 ؟یبود نکرده باور-

 ...یباش داشته اراده قدرنیا کردمینم فکر-

 .من نگرفتن یجد به دیدار عادت یخانوادگ-

 .رفت اتاق در طرف به و برگرداند او به را کتاب گرشا

 ؟یداشت شرفتیپ چقدر حاال-

 رد سمت شیهاکتاب برداشتن از بعد و کرد یکمرنگ اخم بهنود

 .رفت



 یلو هست، نییپا مییرایگ. نباش نگران کنم،یم هم شرفتیپ-

 .ستمین خنگ

 دیخند آرام گرشا

 .دوارمیام-

 :گفت اخم با گرشا دست در چیسوئ دنید با بهنود

 عذاب رو خودت یدار دوست کالا ...یآورد نیماش باز که تو-

 .یبد

 .انداخت باال یاانهش تفاوتیب گرشا

 بدم؟ زحمت اون و نیا به چرا ندارم، یمشکل یوقت-

 :گفت یامسخره لحن با بهنود

 ،یاومدیم یشدیم سوار من کول رو مدت نیا یتو که نه آخه-

 .شده کم زحمتت االن

 .انداخت بشیج در را چیسوئ بعد و کرد فکر یالحظه گرشا

 ستیرئ رکاب در یردا دوست قدرنیا که حاال... خب یلیخ-

 مامانت به هم بزن زنگ هی. برمینم رو نیماش امروز ،یباش

 .خونه یبریم مهمون یدار بگو
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 از اگر البته نداشت، یمشکل شیهاحرف اول قسمت با بهنود

 .دکر کنجکاوش دوم قسمت اما گرفت،یم فاکتور سیرئ یکلمه



 ما؟ یخونه یآیم-

 ؟یدار یمشکل-

 :زد لب طعنه اب بهنود

 شده؟ یزیچ یول... ییشما سیرئ هرحالبه-

 که طورهمان و کرد فرو شلوارش بیج در را شیهادست گرشا

 :کرد زمزمه کرد،یم نگاه خودش یهاقدم به متفکر

 .بزنم حرف یموضوع به راجع عمو با دیبا-

*** 

 در سالن و آشپزخانه نیب ییرایپذ یبرا مدام خانومنرگس

 و کرد تشکر او از یلبخند با گرشا آخر دست. بود آمدورفت

 خواهدیم فقط. ندهد زحمت خودش به که کرد درخواست

 یصدا. رفت خواهد هم بعد و کند صحبت عمو با یاچندکلمه

 :درآمد او حرف نیا با ناصر

 .شمونیپ یبمون دیبا هم شام ،یاومد نجایا تا ؟یبر کجا-

 :گفت یفور بود، دهستایا سرپا هنوز که هم خانومنرگس

 هی. انیب هم اونا گمیم جون هیحور زنمیم زنگ اصالا  آره، آره-

 .گهید میخوریم هم دور هست یالقمه

 از یکی یرو و آمد رونیب اتاق از یراحت یهالباس با بهنود

 .کرد رها را خودش هامبل

 اهل یلیخ ،یشناسیم که رو گرشا... نده ریگ مامان-

 .ستین یبازمهمون



 .داد تکان سر دییتأ به هم گرشا

 هی واسه باشه شدن جمع و یدورهم نیبد اجازه... درسته-

 امروز خونه، برگردم زود خوامیم و امخسته من. گهید فرصت

 .رمیم و زنمیم حرف عمو با چندکلمه فقط

 از هم او و انداخت ناصر به فیتکل کسب بابت ینگاه نرگس

 .داد تکان یسر یناچار سر

 ه؟یچ ماجرا نمیبب بگو حاال... میکنینم اصرار خب یلیخ-

 به یمنته یراهرو طرف به و گرفت فاصله هاآن از نرگس

 ار نگاهش و گرفت دست در را شیچا فنجان گرشا. رفت هااتاق

 .داد شیعمو به بهنود از

 آب از یپردردسر آدم شما یسفارش کارگر نیا... راستش عمو،-

 خوامیم فقط. نیهست اتفاقا یهمه انیجر در که دونمیم. دراومد

 چرا و نیداشت شناخت پسره نیا یخانواده یرو چقدر بدونم

 .کنه کار کارخونه یتو ادیب نیخواست

 .نکرد ینینشعقب ناصر یوارفته نگاه وجود با

 بشر نیا از دیجد شاهکار هی متوجه گذره،یم که هرروز-

 اون اگر یول نبود، ونهکارخ اون یتو هم ماه دو سرجمع. شمیم

 بودن معلوم م،یشدینم کاراش متوجه و افتادینم وحشتناک اتفاق

 .بزنه بهمون یضرر چه تنه هی خواستیم

 :دیپرس یجیگ با ناصر

 ن؟یدیفهم یچ گهید مگه؟ چطور-

 .انداخت نگاه بهنود به گرشا



 نه؟... ینگفت رو انبار یماجرا-

 لب یپوزخند با گرشا. اختاند باال سر و دیجو را لبش بهنود

 :زد

 .زدمیم حدس-

 .ناصر طرف به کرد رو دوباره

 رو من سوال جواب شما اول یول دم،یم حیتوض براتون مفصل-

 .دیبد

 یرو را فنجان خواست یوقت و دینوش را شیچا از یکم ناصر

 :دیغر یلب ریز. دیلرز وضوح به دستش بگذارد، زیم

 یهیبق به یدیام چه گهید هنینب ریخ هم، ریخ کار از آدم-

 زاست؟یچ

 :گفت یشرمندگ از پر یلحن با گرشا به رو

 شهیش یتو رو باباش خون داشت که پسره نیا خواستم المیخ به-

 رو پاش یوقت از بهنود دمید یوقت. بشه راه به سر کرد،یم

 به مه یریخ هی گفتم گرفت، نظم شیزندگ کارخونه یتو گذاشت

 .برسونم خدابنده اون

 :دیتوپ یعصب بهنود

 بودم، که یآشغال هر من ؟یکنیم سهیمقا من با رو یعوض اون-

 .نبودم کارخالف حداقل

 :زد تشر بهنود به گرشا انداخت، نییپا سر که ناصر

 !حاال خب یلیخ-



 .کرد ناصر به رو دوباره

 نیا جنس نیگفتیم من به کاش اما... نینداشت یبد تین فهممیم-

 هم گهید بار هی. کنم جمع رو حواسم تا داره شهیشخورده پسره

. تیترب و اصالح کانون نه است کارخونه اونجا گفتم بهتون

 آدم به نیدونستیم ن،یبود اونجا من با سال چند خودتون

 یکار هی سر بدم اگه ای... دمینم کار یراحت نیهم به دارسابقه

 .باشه باز خوردن و بردن واسه دستش که ذارمشینم

 .ددا رونیب محکم را نفسش دید که را ناصر یشدهگشاد یهاچشم

 ده؟یرندیخ نیا کرده کاریچ مگه-

 ظرف از یاریخ که طورهمان و نشست صاف مبل یرو بهنود

 :گفت حرص با داشتیبرم زیم یرو یوهیم

 رو انبار یهاجنس از ونیلیم پنجاه کینزد فقط... یچیه-

 .دهیکش باال صدایب

 .دیکوب سرش یرو دست با و دیپر ناصر رنگ

 ریش نیا یبابا دونمینم من... بشر ینینب ریخ... دادیب داد یا-

 رو من حال و زنهیم زنگ باز ییرو چه با نخورده پاک

 .پرسهیم

 کنجکاو گرشا و انداختند هم به مشکوک ینگاه بهنود و گرشا

 :دیپرس

 زنه؟یم زنگ بهتون-

 .جنباند رس حواسیب و جیگ ناصر



 یپرساحوال و زنهیم زنگ بار هی یاهفته یه... بابا آره-

 سمت بکشونم رو صحبت خوامیم تا... خودش الیخ به کنهیم

 کنه،یم قطع و کنهیم جمع رو صحبت ای نسناسش، یبچه اون

 .کنهیم عوض رو بحث ای

 .کرد نگاه بهنود به حرفیب و دیکش اشچانه به یدست گرشا

 :دیپرس و دیجو تند هم را اریخ یماندهیباق بهنود

 دونه؟یم یزیچ یکنیم فکر-
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 و چرخاند جا در یمتفکر حالت با را دستش یجلو فنجان گرشا

 :داد جواب کردن، فکر یاقهیدق از بعد

 ازش باشن نتونسته هاسیپل االن تا و بدونه اگه... دونمینم-

 اگر. خطههفت خودش مثل هم باباش پس... بکشن رونیب یزیچ

 ،یخبر میرمستقیغ که عمو به زنهیم زنگ البد دونه،ینم هم

 .فتادهین ریگ هنوز پسرش بشه مطمئن و رهیبگ یزیچ

 ده؟یم پس نم م،یبپرس میمستق اگه یکنیم فکر-

 .انداخت باال سر یپوزخند با گرشا

 وت که دهیم نشون تفاوتیب رو خودش قدرنیا یوقت... دهیبع-

 هی یوقت کنه،ینم موضوع اون به یااشاره اصالا  عمو با صحبت

 پس نکرده، آورده باال شبچه که یگند بابت هم ساده یعذرخواه

 .دیکش حرف ازش میمستق بشه نداره امکان



 :دیپرس دیلرزیم که یدست و قبل از تردهیپر یرنگ با ناصر

 ن؟یکن کاریچ نیخوایم حاال-

 :دیغر ظیغل یاخم با بهنود

 باشن؟ نکرده هاسیپل حاال تا که میبکن میتونیم یغلط چه-

 :گفت بهنود به ناصر، حال دنید با گرشا

 .اریب آب وانیل هی بابات واسه پاشو-

 تا و دیپر جا از یفور پدرش یرو و رنگ دنید با بهنود

 :گفت گرشا برگشتنش،

 متحانا رو هاراه یلیخ سیپل احتماالا ... گهیم درست بهنود-

 پس نکردن، دایپ ازش یرد االن تا اگه برسه، بهش که کرده

 .میبکن یاساس فکر هی موردش در دیبا... کاربلده یلیخ طرف

 :دیالن بهنود دست از وانیل گرفتن از بعد ناصر و شد بلند جا از

 نمیبب کنم فکر منم بخور یزیچ هی نیبش عموجون؟ یپاشد چرا-

 .کنم درستش رو میفکریب نیا تونمیم یچطور

 ومهرکد سمت از تونستیم اتفاق نیا... عمو نبوده شما ریتقص-

 نیمه به دینبا که منه از مشکل... فتهیب هم گهید یکارگرا اون از

 درز کارخونه یتو خبر اگر هم حاال نیهم. کنم اعتماد یراحت

 ور کارخونه سیرئ من   سر تونسته یراحت نیهم به یکی که کنه

 از دیجد شاهکار هی منتظر هرلحظه دیبا فرداش از بذاره، کاله

 .باشم هیبق

 :گفت یپوزخند با بود، نشسته پدرش مبل یلبه که بهنود

 .ریبگ لیتحو قدرنیا رو جماعت نیا باز حاال... بفرما-



 و دیجو حرص با را لبش بهنود، یهاچشم به نگاه با گرشا

 :گفت فقط. ندهد او به یجواب فعالا  داد حیترج

 .ریبگ من یبرا نیماش هی کارشناسانه یاظهارنظرها یجا به-

 .شد بلند جا از بهنود

 .خب رسونمتیم-

 مه گرشا و برداشت را چشیسوئ بهنود کند، مخالفت خواست تا

 همراه عمو،زن از یخداحافظ و تشکر از بعد. نزد یحرف گرید

 .شدند یراه هم

*** 
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. دبخور بستبن به میکارها تمام ،اریشهر از بعد بود قرار انگار

 کردن دایپ بود، افتاده میبرا گذشته ماه سه در که یمثبت اتفاق تنها

 وگرنه درآمد؛یب هم و نمانم کاریب هم تا بود ساده شغل همان

 اریشهر یفرار قاتل شدن دایپ که میروزها نیا موضوع نیترمهم

 یطرف از. ردیبگ آرام دهنم و فکر تا دیرسینم سرانجام به بود

 گرفته میتصم یزاهد یاندازه از شیب یهامزاحمت خاطر به هم

 میبرا یبزرگ معضل هم یکی نیا اما کنم، عوض را خانه بودم

 اجاره را آنجا خواستمیم نداشتم، را خانه فروش قصد. بود شده

 میتصم کی بتوانم تا شوم، مستأجر یگرید یجا هم خودم و بدهم

 من تیوضع با اشاجاره مبلغ که یاهخان اما. رمیبگ درست



 و بود یمیقد ما یخانه. شدینم دایپ باشد داشته یسازگار

 دیبا حتماا  نیبنابرا. بود کمتر آنجا یهاخانه از یلیخ از اشاجاره

 یمک حقوق و امیشغل طیشرا با که دادمیم یشتریب یاجاره مبلغ

 .آمدیدرنم جور گرفتم،یم که

 وارد که بود یوقت گرفت، قرار راهم سر که یآخر بستبن

 قلب که یکس مشخصات خواستم و شدم عضو یاهدا انجمن

 مسئول که یخانم اما بدهند، من به گرفته، هیهد را اریشهر

 :گفت خشک و یجد یلحن با بود ییپاسخگو

 هم با دینبا هاخانواده... خانوم دهینم رو اجازه نیا ما قانون-

 .بشن آشنا

 :داد جواب چرا، دمیپرس یوقت

 حیتوض براتون رو همه تونمینم زم،یعز ادهیز که لشیدال-

 دیندون اگر... دینباش دنبالش هم شما کنمیم هیتوص فقط... بدم

 .دیباش مطمئن. دیترراحت خودتون

 حالنیباا. باشد درست گفتیم زن که طورآن دیشا دانم،ینم

 مثل هم من و کردینم ولم بود انداخته سرم در محدثه که یفکر

 اریشهر قلب نمییب خواستیم دلم. بودم افتاده دنبالش هاوانهید

 بلکه شود، ترآرام امشبانه یهاخواب بلکه تپد،یم و است زنده

 گرید هم دیشا شود، ترکم نماز یسجاده یپا هرشبم یهاهیگر

 نکنم حس و نمینب را اریشهر چرخانم،یم چشم خانه یهرجا

 .شوم نونمج است کینزد

 یکل با  باالخره اما رم،یبگ یاطالعات نتوانستم که زن آن از

 مرکز در وندیپ عمل احتماالا  دمیفهم انجمن همان در وجوپرس



 ینقطه همه آن وسط هم باز. است افتاده اتفاق تهران قلب

 هب ماند، دواریام آن به شدیم که بود ییکورسو یکی نیا ک،یتار

 یادبودی گل تاج مارستانیب همان فطر از آمد ادمی که خصوص

 .بودند آورده مراسم به

 ودب بهتر هم دیشا ای هاصحبت به و رفتمیم راه داشتم روادهیپ در

 قصد انگار. دادمیم گوش تلفن پشت عمه، یهاهیگال میبگو

 آن تا که بود نیهم یبرا. بردارد شیهاینگران از دست نداشت

 دلم بودم؛ نگفته وا به یزیچ خانه کردن عوض از روز

 نگذشته، شدنم تنها از ماه چند هنوز کنند فکر خواستینم

 حاال، مثل ای شوند، ترنگران و میایبرب امیزندگ پس از توانمینم

 اهآن شیپ یزندگ یبرا و کنم رها را تهران که کنند اصرار مدام

 زد، هیگر ریز شیهاهیگال وسط عمه معمول، طبق یوقت. بروم

 .کردم دست به دست را یگوش و کردم ینچ

 جوش و حرص یخودیب قدرنیا چرا... خدا رو تو عمه-

 اریشهر قبالا  فقط. میبود تنها عمر هی ستم،ین که بچه ؟یخوریم

 میلگ گرفتم ادی یکاف یاندازه به یول... ستین گهید حاال بود،

 .بکشم رونیب آب از رو خودم

 :دینال هقهق با

 وگرنه وسطه کامران بار و کار بحث... ارید رهیگینم آروم دلم-

 .اونجا میاومدیم میشدیم پا ما اصالا 

 .دادم بروز را مخالفتم یجد یلیخ

 که معلومه خب ؟یکنیم شورش یدار یکنینم فکر کم هی عمه-

 برابر چهارپنج کم دست نجایا یزندگ یهانهیهز... شه ینم



 بابا، نه... طمیشرا هم و خوبه حالم هم من، کن باور. اونجاست

 ور یزندگ من خاطر به شما ستنین یراض کدوم چیه ار،یشهر نه

 التیتعط نیاول یتو دمیم قول من اصالا . یکن زهر خودت به

 خوبه؟. شتونیپ امیب پاشم

 :گفت یملتمس لحن با و گرفت آرام یکم

 باشه؟... عمه نذار خبریب خودت از رو من... ایداد قول-

 مانه. برسانم انیپا به را تماس و کنم اشیاضر توانستم باالخره

 .رفتم داخل و انداختم دیکل. بودم دهیرس هم خانه در یجلو موقع

 یک دمینفهم نیهم یبرا و کردمیم فکر زیچهمه به پله،راه در

 یزیچ کردم حس شدم که خانه وارد. دمیرس واحدم در یجلو

 ار دستش که یزاهد دنید با و برگشتم شده، در شدن بسته مانع

. دبزن رونیب حدقه از میهاچشم بود مانده کم بود، گذاشته در یرو

 .کرد خوش جا صورتم یرو ظیغل یاخم ارادهیب

 د؟یداشت یامر! دییبفرما-

 اشیچاشن هم بیبدترک یلبخند که یادوستانه ظاهر به لحن با

 :گفت بود شده

... نجایا. میزنیم حرف ترراحت داخل، امیب دیکن دعوتم اگه-

 .بکنند یبد فکر بهتون راجع ممکنه هاهیهمسا... ینجوریا

 .شد گرد رتیح شدت از میهاچشم

 اول نهیبب رو تیوضع نیا هم یابهیغر هر شما؟ ای من به راجع-

 .کنهیم فکر شما غرض و قصد به همه از



 حالت به گرید دست همراه و برداشت در یرو از را دستش

 .برد باال میتسل

 نیا یتو دارم رو خودم یوجهه منم... من به راجع اصالا  شه،با-

 خوامیم فقط. ستین مزاحمت قصدم دیکن باور. ساختمون

 .میبزن حرف چندکلمه
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. کنم نانیاطم شیهاحرف به نشد باعث هم لحنش متیمال یحت

 رد تا کردم دایپ یفرصت برده، عقب را شیهادست دمید که نیهم

 ار کار نیا خواستم تا اما ببندم، شیهاگفتن پرتوچرت یرو را

 اشیاصل تین مورد در فهماند بهم و شد مانع قدرت با باز بکنم

 .امنکرده اشتباه

 رو نیا. ندارم شما با یمشترک حرف چیه من ،یزاهد یآقا-

 بهتون دیکرد بمینص اجبار به که ییبرخوردها یتو بارها

 بلندم یصدا با تا دیبر دییبفرما کنمیم هیتوص... فهموندم

 .نکردم ترخراب هست که ینیا از رو تونوجهه

 .شد پاک لبخندش و کرد یمحو اخم

 حرف کالم دو... مهرآرا خانم یریگیم سخت یدار یادیز-

 باش مطمئن بگم خوامیم که ییزایچ. خورهیبرنم ییجا به زدن

 .خودته نفع به



 شیاصرارها گرا گرفتم میتصم و دادم در به یشتریب فشار

 با و کنم یعمل را داشتم سر در که یفکر شد، دارکش یادیز

 نشان خودش که هم قدرهاآن او بفهمانم همه به بلند یصدا

 شدن باز یصدا موقع همان. ستین اعتماد قابل و جنتلمن دهدیم

 به تا و کرد پرت را حواسم باال یطبقه یواحدها از یکی در

 نیا درست یزاهد و بودم شده پرت خانه وسط م،یایب خودم

 .بود ستادهیا بسته در به پشت خانه، در طرف

. دمشیم نیزم پخش حتماا  بودم نکرده حفظ موقع به را تعادلم اگر

 دانستمینم. آمد بند زبانم و افتاد تپش به یاانهیوحش طرز به قلبم

 هب و دارد یقصد چه چسبانده لبش یرو که یمنفور لبخند آن با

 به ینگاه. کردمیم یته قالب ترس از داشتم هم طرخا نیهم

 نگارا بود، امیکینزد در درست که تلفن دنید با و انداختم اطرافم

 اب و برداشتم را یگوش عیسر. کردند ممیتقد یدست دو را ایدن

 :گفتم شوم لرزشش مانع شدینم که ییصدا

 به وگرنه رونیب دیبذار من یخونه از رو پاتون االن نیهم-

 .دیشد خونه وارد زور به که گمیم و زنمیم زنگ سیپل

 یقدم ارادهیب هم من دنبالش به و آمد جلو به یقدم ،یخونسرد با

 وارانهمیتسل حالت همان به را شیهادست هم باز. رفتم عقب به

 نیا چقدر دانستیم خدا فقط و گرفت اشنهیس یجلو

 .ودب باوررقابلیغ و یمصنوع شیهایینمامظلوم

 .بزنم حرف خوامیم فقط. رهیخ تمین کن باور-

 امیلعنت میصدا لرزش اما ندهم، نشان را ترسم داشتم یسع یلیخ

 .گذاشتینم



 خونه؟ یتو اومدن زور به با ؟یجورنیا... یا-

 :گفت یبلند یصدا با و شد یعصب ناگهان

 نم؟بک دیبا کار یچ یرینم بار ریز جورهچیه یوقت یلعنت خب-

 خودم به یکم. بود هم طلبکار تازه. دمیکش درهم را میروهااب

 دافتا اریشهر عکس قاب به چشمم که نیهم و بودم شده ترمسلط

 الیخ بود، که هرچه که، خصوص به گرفتم؛ یاتازه جان انگار

 درهم عکس در اشچهره بخورم قسم بودم حاضر ت،یواقع ای

 .است شده

 خبر را هاهیهمسا و ندازمیب راه ددایب و داد بخواهم اگر دانستمیم

 فردا از وقت آن. کرد خواهم خراب را خودم همه از اول کنم،

 یگرید فکر دیبا. نبود من یجا آنجا، هم ساعت کی گرید

 :گفتم قبل از ترمحکم و گرفتم ینفس. کردمیم

 شانس یلیخ... دیببر فیتشر و دیبزن زود دیدار یحرف هر-

 .نکنم تیشکا ازتون رفتار نیا بابت بعدش که دیاریب

 :گفت یبد لحن با. شد درهم شتریب من یابروها و زد یپوزخند

 کمدر یخوایم رو یچ یکن تیشکا مثالا ... دختر یبدقلق یلیخ-

 ؟یدار یشاهد ؟یبد نشون

 :داد ادامه یفور بزنم، یحرف خواستم تا

 ...مهرآرا خانم ستین یکسچیه لیم باب کردن یزندگ مدل نیا-

 دنبال چشمم که هاستمدت من یطرف از... تو هم تنهام، من هم

 کنم فکر تو، به داده رو عمرش هم برادرت که حاال... توئه

 با هردفعه که نداره یخوش صورت. باشه کنارت مرد هی الزمه



 فکر یچ هاهیهمسا ،یشیم ادهیپ در یجلو و یآیم نیماش هی

 تو مثل یابره گرگه، پر که یاجامعه تو موردت؟ در کننیم

 .خوب دختر آرهینم دووم

 زد؟یم حرف چه از. شد گشاد تینهایب تعجب فرط از میهاچشم

 اگر اریشهر. زدیم هم به را حالم داشت لحنش ن؟یماش کدام

. گذاشتینم زنده را مردک نیا بود، زنده اگر... بود نجایا

 کی امیزندگ در من. گفتیم راست اشیپست تمام با یزاهد

 .کند قلم امیزندگ از را مردک نیا یپا که یمرد داشتم، کم مرد

 خواستم که طورهمان و شدم رد کنارش از یمحکم یهاقدم با

 یراب یهشدار ینشانه که یبلند نسبتاا  یصدا با کنم، باز را در

 :گفتم باشد او

 واقعاا  داره شما مثل ییهاگرگ که یاجامعه تو کردن یزندگ-

 وجود به داره شرف مرد، نداشتن یول... یدزاه جناب سخته

 .شما امثال ینامردها

 خندلب و گرفت را دستم مچ بدهم، نییپا را رهیدستگ خواستم تا

 .زد

 رامت خوش زبون با خوامیم یهرچ... ها یخواست خودت نیبب-

 با اصالا . خارهیم تنت هم خودت انگار. یآینم راه کنم،

 .دهینم جواب وشخ زبون تو مثل یچموش یدخترها

 .دمیکش ترس با را دستم

 .وونهید کن ولم-

 از عیسر یول آوردم باال را آن. بود گرمید دست در هنوز یگوش

 :گفت آرام هم بعد. انداخت کنار و دیکش دستم



 جلو، یاومد خودت یپا با هم خودت و اومدم نجایا تا که حاال-

 .یکنینم ضرر یفهمیم یکن کیکوچ ییرایپذ هی
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 را توانم تمام کردم یسع حالنیا با دادم،یم جان داشتم ترس از

 طورهمان و زدم یپوزخند. رمیبگ کار به خودم از دفاع یبرا

 :دمیغر کردم،یم تقال که

 .یخوند کور-

 دشخو به او تا و دمیکش را در یرهیدستگ یفور گرم،ید دست با

 واه به که آخش. دمیکوب کمرش و سر پشت به محکم را در دیایب

 غفلتش از. کنم آزاد را خودم توانستم و شد شل دستش رفت،

 هل خانه از رونیب و عقب به را او یمعطل بدون و کردم استفاده

 واحد در با یبد یصدا با و رفت عقب تلوتلوخوران. دادم

 هچ بفهمد یکس نبود مهم میبرا گرید. کرد برخورد ییروروبه

 ار ساختمانشان تیریمد دانستندیم هم هیبق اگر. افتاده یاتفاق

 کی از شتریب دادندینم اجازه قطعاا  اند،داده یرذل آدم چه دست

 :گفتم یبلند یصدا با. اوردیب دوام آنجا شب

 یگهید یهرجا ای در، نیا پشت نجا،یا... گهید بار هی هیکاف فقط-

 خودتونه یپا عواقبش گهید د،یبش سبز راهم سر ساختمون نیا

 .نامحترم یآقا

 ته بارهکی توانم و قدرت تمام در پشت. دمیکوب محکم را در

 بالفاصله میهاچشم.  رفتم وا و خوردم ُسر در یپا جاهمان. دیکش



 یهیهمسا یصدا. قبل از ترداغ امبرافروخته صورت و شد پر

 :دیپرسیم داشت که آمدیم ییروروبه

 ؟یزاهد جناب شده یزیچ-

 شدیتهد بلند یصدا با که انگار نه انگار ،یعوض یپررو مردک

 :گفت بودم، کرده

 هی... میکن یدگیرس هم نیساکن تیوضع به میبذار جلسه هی دیبا-

 .انگار دوننینم رو حدودشون و حد عده

 همان وگرنه نداشتم او با دنیجنگ یبرا یتوان گرید که فیح

 المح. چه یعنی حدود و حد بفهمد تا گذاشتمینم شیبرا آبرو موقع

 کی آن، در که ییایدن. خوردیم هم به وحشتناک یایدن نیا از

 سالم ای و ماندن زنده یبرا و نداشت تیامن تنها، دختر ای زن

 تا دیکشیم دکی را مرد کی یهیسا دیبا حتماا  کردن یزندگ

 .نکشد خودش سمت را ناپاک یهاچشم

 دست با را مچم. بود شتریب قلبم درد اما کرد،یم درد دستم مچ

 یهاهقهق انیم. گذاشتم زانو یرو را سرم و فشردم گرید

 دمآ اگر. کرد پناهیب را من چرا که کردم گله خدا از امینشدنتمام

 ودمخ پس از شیپ یقهیچنددق توانستمینم و بودم ییوپادستیب

 خواستیم یکس چه افتاد،یم میبرا یبد اتفاق اگر م،یایبرب

 ناهمگ کدام تقاص ،ییتنها نیا دانستمینم کند؟ سرپا را من دوباره

 !بود

*** 
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 مه بار کی قهیدق چند هر و گشتیم شیهالیفا نیب انسالیم مرد

 نکشیع یباال از موشکافانه، ینگاه با و آوردیم باال را سرش

 باال یکم ینیب یرو را نکشیع آخر دست. شدیم رهیخ من به

 :دیپرس صدم بار یبرا و داد

 دخترم؟ ییتنها یگفت-

 را دروغم دیبا گرید چندبار. زدم زل او به ساکت و کردم ینچ

 نگفتم و دمیترس اول همان چرا دانمینم کردم؟یم تکرار شیبرا

 تکرار شیبرا را کذب یادعا کی دیبا مدام حاال هستم، تنها که

 .نکند یاشتباه فکر موردم در تا کردمیم

 .کنمیم یزندگ درمبرا با آقا،حاج که گفتم-

 .انداخت نییپا دوباره را سرش

 خونه؟ دنبال یاومد تو چرا پس-

 قدرآن بدهم؟ حیتوض بارها را موارد نیا یهمه بود ازین واقعاا 

 .شدیم باورم داشت هم خودم که بودم گفته دروغ

 شهره، از خارج برادرم کار محل... خدمتتون کردم عرض-

... بگرده هم خونه دنبال گهید رسهینم آد،یم روقتید هم هاشب

 .گهید بنگاه هی برم من دیندار یمورد اگه

 یرو را دستش و کرد توقف شیهابرگه از یکی یرو باالخره

 .گذاشت تلفن یگوش

 .باشه دیبا نامهاجاره نوشتن واسه بگو بهش-

 .کردم اخم



 یسک به کنمینم فکر! که رمیبگ اتاق هتل تو خوامینم آخه؟ چرا-

 مگه اصالا  حاال... کنمیم یزندگ یجورچه من باشه داشته یربط

 هست؟ یمورد

 .کند قانع را من بتواند الشیخ به تا زد یآرام لبخند

 خودته، کار راست که هست یمورد هی االن... دخترم دونمیم-

 و رمردیپ هی شصاحبخونه یول... یگفت که یطیشرا همون با

 ومده،ا شیپ قبالا  که یمشکالت یسر هی خاطر به که هستن رزنیپ

 .دنینم خونه مجرد ای تنها آدم به گهید

 .آمدند کش یکم میهالب

 اگه رو، خونه نمیبب برم دیکن هماهنگ خوبه، یلیخ که نیا-

 چه اوضاعمون گمیم کنمیم صحبت خونهصاحب با اومد خوشم

 .هیجور

 داشت،یبرم را یگوش که طورهمان و کرد نگاهم هیثان چند مرد

 :زد لب

 .بود گفتن ما از-

 با حق. میرفت خانه دنید یبرا و کرد هماهنگ خانهصاحب با

 هرچند. خواستمیم که بود یزیچ همان خانه. بود داربنگاه مرد

 فقط حاال. بود مناسب کامالا  اشاجاره متیق اما بود، یمیقد یکم

 که یطیشرا. دادمیم وفق هاآن با را طمیشرا دیبا که بودم من

 یراب بودم، گفته بنگاه در هرچه گرید بار کی. نبود جور اصالا 

 ینگاه همسرش به رزنیپ. کردم تکرار خانهصاحب رزنیپ

 با بدعنق رمردیپ. داد تکان سر فیتکل کسب جهت و انداخت

 :دیغر درهم یهااخم



 رفته ادتی انگار دخانوم،یس... زن ندارم دردسر یحوصله من-

 ییبال چه آرومن، یگفتیم که یدختر یشجودان تا سه دو همون

 که میاوردین راه سر از رو آبرومون ما. آوردن آبرومون سر

 .میکن حراجش یمستأجر هر واسه

 یکس هیشب امافهیق و ختیر یکجا. برخورد من به شیهاحرف

 ،خانه طیشرا اگر. است دنیهرزپر و سوءاستفاده دنبال که بود

 و کردمیم یخداحافظ جاهمان ،نبودم دئالمیا و خوب همه آن

 ساختمان در یکس که نیهم اما دم،یبخشیم شیلقا به را شیعطا

 به دهیمارگز من یبرا مثبت ینکته کی خودش نبود مجرد

 یامادرانه لحن با د،ید که را صالمیاست رزنیپ. آمدیم حساب

 :گفت

 هک نیهم بکنه، شیکار هی بگو ریبگ تماس برادرت با دخترم-

 مورد هی نیا یتو ما یحاج نیا. هیکاف بده نشون رو خودش ادیب

 اهیس سمونیر از دهیمارگز داره، هم حق. ستین ایبکوتاه بدقلقه،

 .ترسهیم دیسف و

 گرید من نه و آمدندیم راه من با هاآن نه کردم؟یم دیبا کار چه

 تمدس کار دروغم کردمینم فکر. بدهم نشانشان که داشتم یبرادر

 فاصله هاآن از قدم چند و آوردم رونیب بمیج از را یوشگ. بدهد

 .درآمد رمردیپ غرغر یصدا موقع همان. گرفتم

 همه نیا وگرنه کفششه به یگیر هی معلومه! خانوم نگفتم-

 نیا به... دمینم اجاره بگو اصالا ... که نداره کردن دستدست

 .هنفرست مستأجر من واسه هم پشت خودیب بگو هم یبنگاه حسن

 :داد جواب آرامش با و گفت ی«االهللاالاله» رزنیپ



 .گهید بزنه زنگ رفت ر،یبگ آروم قهیدق چند مرد، خب یلیخ-

 جا برادرم یجا را یکس اگر یحت. کردم تر زبان با را لبم

 یکس چه به اصالا . کردمیم کار چه بعدها نبودنش با زدم،یم

 ار قتیحق اگر. منداشت را یکس که من کنم؟ اعتماد توانستمیم

 باور را میهاحرف که داشت احتمال درصد چند گفتم،یم بهشان

 حاال نیهم که یبداخالق رمردیپ با هم آن کنند؟ اعتماد من به و

 اب تینها در و رفتم ور یگوش با هیثان چند. بود زده جا کامالا  هم

 .برگشتم طرفشان به دیناام یحالت

 من. دهینم جواب رو شیگوش هم اونجا... کاره سر که گفتم-

 ما قسمت اگه... میرسیم خدمتتون و زنمیم حرف باهاش شب

 .تمگرف رو وقتتون دیببخش... که نبود هم اگر بهتر، چه که بود

 ریخ» گفتن با و داد تکان هوا در را دستش یپوزخند با رمردیپ

 نرزیپ. برود ساختمان داخل به تا کرد من به را پشتش «شیپ

 یلبخند با و کرد ترمحکم یکم سرش یرو را رشچاد مهربان،

 :گفت میرو به

 راحت الیخ با برو. دخترم رهینم اجاره یزود نیا به نجایا-

 .روشنه دلم من. نیایب و کن صحبت باهاش

  

066 

  

 .کردم یخداحافظ او از کوتاه یتشکر با و زدم یپوزخند دلم در

 از هاماه که یادربر آمدن به بود؟ روشن زیچ چه به قاا یدق دلش

 کارم در گره قدرنیا چرا اصالا  گذشت؟یم رفتنش خاک ریز



 و من با آدم و عالم نداشتم را اریشهر که حاال چرا افتاد؟یم

 بودند؟ افتاده لج سر امییتنها

 از. شد پر میهاچشم در اشک اریاختیب د،یرس ابانیخ به که میپا

 یک   من. بودم متنفر میهاچشم افسار کنترل در یارادگیب همه نیا

 .دانستمینم هم خودم که بودم شده ینارنجنازک قدرنیا

. شد بلند نهادم از آه افتاد، که خودمان یآشنا ابانیخ به چشمم

 وجود با خانه، آن در کردن یزندگ گرید روز کی تحمل یحت

 نکهیا تصور از. بود یاله عذاب مثل میبرا یزاهد مثل یمردک

 رس او از قبل بار از بدتر یحرکت ای شود سبز راهم سر دوباره

 دایپ تا مدت، نیا که نداشتم هم را یکس چیه. دیلرزیم تنم بزند،

 فرن کی در تیایدن تمام یوقت. بمانم ششیپ گرید یاخانه کردن

 را تیایدن انگار ،یبده دست از را نفر کی آن و شود خالصه

 .یاداده دست از

 د،بو شده پارک ساختمان یجلو که یرنگ یانقره نیماش دنید با

 فکر که نبود یآن نیماش نیا قطعاا . خورد جرقه ذهنم در یزیچ

 از یکی صاحب که یکس و جانیهم ش،یپ شب چند اما کردم،یم

 تیمسئول احساس سر از داد نانیاطم من به بود، هانیماش نیهم

 لحظه آن در. کند کمکم بود ازین جا هر تواندیم شده که هم

 صالیاست شدت از آن کی اما دانستم،ینم را شیکجا و ورچط

 را اششماره زمانهم و شدم رد خانه یجلو از که شد چه دمینفهم

 تا. دمش مانیپش کارم از هم بوق نیسوم و نیدوم دنیشن با. گرفتم

 یگوش در متعجبش یتاحدود یصدا کنم، قطع را تماس خواستم

 :دیچیپ

 .دییبفرما بله،-



 دیبا من اچر مثالا  بود؟ بد!« گرفتم اشتباه د،یببخش» مگفتیم اگر

. نکند هم سوءتفاهم جادیا که رمیبگ یاشتباه را او یشماره

 :دیپرس خودش شد یطوالن یادیز که سکوتم

 ن؟یداشت یکار من با مهرآرا، خانم-

 فکر. بود نیهم هم متعجبش لحن لیدل. بود شناخته را من پس

 ظاهر اشیگوش یرو من یشماره روز، از ساعت نیا کردینم

 مانیحضور یمکالمه نیآخر در که یطیشرا با هم آن شود،

 :گفتم ناچار و کردم تر را لبم. میداشت

 .سالم-

 :داد جواب یمکث با

 خوبه؟ حالتون... خانوم سالم-

 هک یکس با زدنحرف یبرا و بودم ستادهیا معطل روادهیپ وسط

 اب گرفتم تماس یبرا حاال و زدمیم ریت با را اشهیسا روزید تا

 .بودم شده دیترد دچار بودم، نکرده تعلل او

 ارک گذاشتنش منتظر یادیز. بزنم غیج خودم سر خواستیم دلم

 و زدم ایدر به را دل هم نیهم یبرا. نبود یاعاقالنه و درست

 :کردم باز لب

 تونمیم هنوز... یول... شدم مزاحم دیببخش... ممنون خوبم،-

 کنم؟ حساب کمکتون یور

. است خورده جا یحساب که دیفهم شدیم اشدوباره مکث از

 دهز قبالا  که یحرف به کنم فکر شد باعث دادن جواب در تعللش



 متماس بابت خواستم تا. ندارد شیبرا هم یلیتما و اعتقاد، بود

 :داد جواب کنم، قطع را آن و یعذرخواه

 .شمیم خوشحال ادیبرب دستم از یکار اگه... البته-

. انداختم بودم شده رد آن از که یاخانه و سرم پشت به ینگاه

 یگرید انتخاب حاضر حال در. نداشتم یبازلوس یبرا یفرصت

 دیبا که باالخره. بستمیم چشم غرورم یرو دیبا و نداشتم هم

 :گفتم یفور زد، میصدا دوباره یوقت. زدمیم حرف

 .زدن حرف سخته مقدار هی تلفن پشت نمتون؟یبب شهیم-

 :داد جواب یمعطل بدون بار نیا

 خوبه؟ االن نیهم... حتماا  بله-

 تلف وقت کمتر هرچقدر. بود یعال که من یبرا االن؟ نیهم

 .رمیبگ را لبخندم یجلو نتوانستم. بود بهتر کردمیم

 ام؟یب تونمیم کجا... ممنون خوبه-

 حرف با زمانهم داشت انگار که بود یجور بار نیا شیصدا

 .رفتیم هم راه زدن

 یم عیسر. دیبفرست برام رو آدرس. دیراحت خودتون که هرجا-

 .رو خودم رسونم
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 یااضافه حرف چیه بدون که بود خوب حالم جوابش از قدرآن

 کرف که ندادم فرصت مغزم به یحت. کردم قطع را تماس و تشکر

 مرکز تا آمدن مسلماا  د،یآیم راه من با قدرنیا چرا مرد نیا کند

 هب را انتخاب و گذاشته احترام هم باز اما نبود، آسان شیبرا شهر

 گارد از یمقدار شدیم باعث هم نیهم بود، سپرده من

 با. رفتم یاصل ابانیخ طرف به. شود کم او به نسبت امیشگیهم

 فرستادم را آدرس. نکردم معطل گرید خانه، کینزد پارک دنید

 .شدم کپار وارد و

 هاهمهمه تا نشستم یباز نیزم از ادیز یفاصله با یمکتین یرو

 راچ دانستمینم هنوز که بود نیا قتیحق. نشود کردنم فکر مانع

 چه دانستمینم اصالا  و کشاندمیم نجایا به را انیبلورچ داشتم

 و دادیم جوالن سرم در کمکش شنهادیپ فقط. میبگو خواستمیم

 ستمین تنها بدانم که نیهم است، خوب باشد هک نیهم کردمیم فکر

. ستا یکاف کند کمکم یریگمیتصم در تواندیم که هست یکس و

 قاا یدق و نمانم الل دیرس یوقت تا میبگو چه کردمیم فکر دیبا فقط

 .ستیچ دردم میبگو

 یرو سرم یباال از یزیچ یوقت که بودم غرق افکارم در قدرآن

 و مگذاشت قلبم یرو را دستم. دمیپر میاج در ارادهیب افتاد، نیزم

 افتاده میپا یجلو که افتاد ییگردو به نگاهم. دمیکش یقیعم نفس

 و شد ظاهر دمید در هم براق کفش جفت کی موقع همان. بود

 گردو و شد خم هاکفش صاحب بدهم، انجام یکار نکهیا از قبل

 که بود خودش. بردم باال را سرم. برداشت نیزم یرو از را

 سالم و شدم بلند جا از دم،ید که را محوش لبخند. بود دهیرس

 .کردم



 داد یآرام به را سالمم جواب درآورد، بیج از را گرشید دست

 .کرد اشاره بودم نشسته آن یرو که یمکتین به و

 .نیموند منتظر اگر دیببخش د،ییبفرما-

 .نشست کنارم مکت،ین یرو و برداشت یقدم هم خودش

 یجلو یانقطه به من. میبود کرده سکوت دو هر .نشستم میسرجا

. کجاست به قاا یدق دانستمینم او نگاه و کردمیم نگاه میپا

 .شد شکسته او یجد لحن و آرام یصدا با زود یلیخ سکوتمان

 .مهرآرا خانم خدمتم در من-

 بقبوالنم خودم به نکهیا یبرا. شد میهادندان ریاس نمیریز لب

 شهیهم اریشهر که را ییهاحرف گرید بار کی امنکرده اشتباه

 خاطر به که ییهاحرف. کردم مرور ذهنم در زدیم او به راجع

 بآ. وقت چیه... نداشتم شیبرا ییشنوا گوش چیه  نمیبدب ذهن

 .کردم صحبت به شروع دیترد با و دادم قورت را دهانم

 اگر... انداختم زحمت به رو شما که خوامیم معذرت... من-

 شدیم که بود گهید یکس اگر یحت ای... داشتم یاگهید یچاره

 ...وقتچیه کنم، اعتماد بهش

 :دیپر کالمم انیم تیجد با

 نخواسته خودم اگر... خانوم ستین یخواهمعذرت به یازین-

 در ضمن در. نداشت وجود اومدنم یبرا یلیدل هم امروز بودم،

 که دیبد یحیوضت ستین یازین هم،یتوج کامالا  شما طیشرا مورد

 .مطلب اصل سر دیبر بهتره... بشه خودتون آزار باعث



 از رشتیب نکهیا یبرا. کرد شتریب را نانمیاطم یکم شیهاحرف

 میدهایترد تمام یرو چشم نشود، سست اماراده یپا و دست نیا

 :گفتم خانه کردن عوض یبرا ممیتصم از و بستم

 یخونه از فتمگر میتصم که اومده شیپ برام یجد مشکل هی-

 ستین یراض کار نیا به دلم اصالا  هرچند... کنم مکان نقل میپدر

 نیا به خوام،یم من که یسرعت با هم خونه اون فروش نکهیا و

 اب حاال و بود اریشهر و من نام به مشترکاا  خونه. ستین هایسادگ

 و اثتور انحصار یماجرا تو فتهیب تا افتاده، اون یبرا که یاتفاق

 یبرا... بکشه طول یسال هی کم دست کنمیم فکر ها،حرف نیا

 برم خودم و بدم اجاره رو اونجا فعالا  گرفتم میتصم هم نیهم

 .گهید یجا
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 من سمت به را اشتنه. دمید را شدنش جاجابه چشم یگوشه از

 :دیپرس یضربت یلیخ و چرخاند

 چرا؟-

 ترسناک اخم انهم باز. کردم نگاهش یالحظه و چرخاندم سر

 که یوحشتناک یافهیق نیا با. بود کرده خوش جا شیابروها نیب

 صحبت آرامش، با او، با شدیم چطور بود ساخته خودش یبرا

 .کرد

 چرا؟ یچ-



 کارهاش تا کن صبر ؟یکن عوض رو تخونه یخوایم چرا-

 .بفروشش راحت الیخ با و بشه درست

 به بخواهم که نبود وقت االن. گذشتم ساده اشمانهیصم کالم از

 .کنم فکر هم اشیناگهان شدن یخودمان علت

 .بشه حل نکنم فکر... هست یمشکل هی... که گفتم-

 شیابروها چنانهم و کردیم فکر داشت. دیکش اشچانه به یدست

 بالفاصله و داد فاصله هم از را شیهالب. بود خورده گره هم در

. دش مانیپش بود آمده ذهنش به که یزیچ گفتن از انگار. بست هم

 یادامه منتظر داد نشان سکوتش با و داد من به را نگاهش

. آنجاست در خودش حضور علت دنیشن احتماالا  و میهاصحبت

 را آن چطور دانستمینم و ماجرا سخت قسمت به بودم دهیرس

 .شومن سوءاستفاده به متهم و نکند سوءتفاهم جادیا که کنم انیب

 از مونخونه. نداشتم کارها نجوریا به عادت نم... خب... من-

 نه و میبود ینینش اجاره به مجبور نه. بوده جانیهم قبل هاسال

 در سر مورد نیا در یاتبصره و قانون چیه از. ییجاجابه

 با مناسب یخونه هی تونستم گشتن هامدت از بعد... آرمینم

 مجرد و تنها مآد به شصاحبخونه یول کنم، دایپ معقول یاجاره

 الیخیب دیشا کنمیم یزندگ برادرم با گفتم بهشون. دهینم خونه

 رو ستین که یبرادر نیا حتماا  دارن اصرار حاال اما بشن،

 ستین روز هی و بار هی بحث... شدم مونیپش بعداا  هم خودم. ننیبب

 ...اما. شدندیم دروغم متوجه باالخره. 

 متفکر هنوز اشچهره اما بود، شده باز اخمش. کردم نگاهش

 :دیپرس د،ید خودش یرو که را من نگاه. بود



 خودت خاطرش به یدار که یمشکل بگو قاا یدق... اول از برگرد-

 ه؟یچ یندازیم دردسر به همه نیا رو

 کلنجار در خودم با گفتم؟یم چه. افتاد نیزم به امدرمانده نگاه

 :گفت باز که بودم

 خونه اون یتو یزندگ از یگیم یقتو خودته، مال خونه یوقت-

 نیا حتماا  پس ن،ینشد جاجابه هاستسال که نیبود یراض قدراون

 شتهبردا یبرا یندار فرصت یحت که باشه حاد دیبا یلیخ مشکل

 .یکن صبر هم خونه فروش موانع شدن

 :دیپرس و دادم تکان یسر فقط

 کجاست؟ مشکل... بگو پس-

. بدهم حیتوض دیبا چطور قاا یدق کردم فکر و دمیجو را لبم یگوشه

 از بعد که بود درست. داشتم دوست را امخانه. بود او با حق

 گرید خانه آن در یزندگ کردمیم فکر هامدت تا اریشهر فوت

 حاضر گذشته، یکاف قدر به زمان که حاال اما است، شده سخت

 مآد روح یوقت اما. کنم سر عمر آخر تا خانه آن خاطرات با بودم

 هم یمعمول یهایخوش نیا یحت باشد، عذاب در گرید ییجا از

 .شکست او را نمانیب سکوت. کندینم خوب را آدم حال

 دمیفهم یقدراون م،یداشت هم با مدت نیا که یبرخورد چندتا از-

 تماس من مثل یکس با حداقل ،یمال مشکل خاطر به بدونم که

 خودم و امیب یوابخ من از یخواستینم مطمئنم یحت. یریگینم

 یبتون که بدم، نشون صاحبخونه به بهت، کینزد آدم هی یجا رو

 الا اص بگم تونمیم نوددرصد یباال نانیاطم با... یکن اجاره خونه

 !نجایا امیب من یخواست چرا یدونینم هم خودت



 واکنشم از. کردم نگاهش و گرفتم باال را سرم یناگهان یلیخ

. نبود یخبر هم اشیشگیهم اخم از. نشست لبش یرو یلبخند

 تهپ تته به یدستپاچگ با. بخواند را ذهنم بود توانسته چطور

 :افتادم

.. .بشم مزاحمتون که نبود نیا قصدم من... دیببخش خدا رو تو-

 ...من... من

 را شیپا کی. نشست مکتین یرو صاف و برگرداند را سرش

 نداد اجازه ،یجد و خونسرد یلحن با. انداخت یگرید یرو

 .بدهم ادامه سروتهمیب یهاحرف به آن از شتریب

 یخونه یتو موندنت مشکل ،یکن تحمل اگر روز چهارسه-

 معضل نیا باشم دهیفهم درست اگه البته... کنمیم حل رو خودت

 .خورهیم آب کجا از

 باز و بود شده سخت و سفت رخشمین. کردم نگاهش کنجکاو

 یحت. کردیم یینماخود صورتش یرو ظیغل اخم همان

 . بودند شده فشرده یکم هم شیهاآرواره

 ه؟یچ موضوع نیدیفهم مگه-

 :زد لب یبم یصدا با

 موضوع و کنمیم اشتباه دارم یبگ اگه شمیم خوشحال یلیخ-

 .نداره ساختمونتون یتو سمج یهیهمسا اون به یربط چیه

 و انداخت من به ینگاهمین. ماند بسته دهانم و شد گرد میهاچشم

 :گفت آرام. نشست لبش یرو یپوزخند ماتم یچهره دمید از

 .زدمیم حدس-



 :دیغر یلب ریز و داد صدا یتق مشتش انیم یزیچ

 .یعوض مردک-

 .ستادیا میروروبه و شد بلند مکتین یرو از

 .شهیم حل... یباش نگرانش ستین الزم گهید-

 .زدم زل مشمصم یهاچشم به و ستادمیا هم من ار،یاختیب

 نش؟یشناسیم شما مگه اصالا  ؟یجورچه-

 .نشست لبش یرو یزهرخند

 سرشونه، تو یچ دهیم نشون کامالا  ظاهرشون آدما یبعض-

 .ستین کینزد از شتریب شناخت به یازین

 ادد شافهیق آدم نیا: »گفتیم شهیهم که افتادم اریشهر حرف ادی

 هنوز ایبعض چرا دونمینم یول گذره،یم سرش تو یچ زنهیم

 .«دارن اعتماد بهش و برف ریز کردن رو سرشون کبک مثل
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 .برهیم زمان روز چند فقط-

. درآمد میبرا یبستبن شکل به باز ایدن تمام و دیپر درجا لبخندم

 :دیپرس متعجب و شد حالتم رییتغ متوجه

 درسته؟... ستین ساده مزاحمت هی فقط موضوع-

 یک   میهاچشم. بود شده تار رشیتصو گرفتم، باال که را سرم

 را سرم و دادم قورت را بغضم بودند؟ شده پر من از اجازهیب



 گاهن یجلو و افتاد نییپا چشمم یگوشه از یاشک. انداختم نییپا

 داشتم روداریگ آن وسط. شد مشت محکم او دست نم،ییپا به رو

 به که ودب داده قرار راهم سر را یکس کردمیم شکر را خدا

 واضح را زیچهمه تا نداشت یازین و بود باهوش یکاف یاندازه

. دکر پر را گوشم بلندش یهانفس یصدا. بدهم حیتوض شیبرا

 یقفسه. بردم باال را سرم و دمیکش سمیخ یهاچشم به یدست

 مخواستینم. شدیم نییپا و باال یآرام چنداننه تمیر با اشنهیس

 مطمئن خودم نکهیا با هم، نیهم یبرا شود، یعصبان همه نیا

 .کنم جلب را او نانیاطم کردم یسع اما نبودم،

 با واقعاا  اگه یول! نیکن کار یچ نیخوایم قاا یدق دونمینم-

 . ممنونم شه،یم حل روز چهارسه

 رمس در ییصدا اما ست،یچ قصدش بزنم حدس توانستمینم یحت

 سکوت هیچندثان. کنم ماداعت او به بستهچشم کردیم وادارم مدام

 وجود تمام با ناخودآگاه میهاچشم که داد یشنهادیپ بعد، و کرد

 .شد گرد

 هی یبرا رو لتیوسا و خونه برگرد... کرده فرق وضع االن-

 اب رو هفته هی نیا که ییجا هی میریم دنبالت، آمیم. بردار هفته

 واسه گهید یبرگرد یوقت هم بعدش ،یبگذرون راحت الیخ

 .یندار یمشکل خودت یخونه تو یدگزن

 :دمیپرس اریاختیب

 !کجا؟! برم؟-

 و تند یهانفس و برافروخته صورت را نیا بود، ناآرام هم هنوز

 تقتق مدام اشبسته مشت انیم یزیچ. دادندیم نشان صدادارش



 آورد،یم انگشتانش به که یفشار با انگار داد،یم صدا

 با زدن حرف یبرا اما بودند، نشد خرد حال در شیهااستخوان

 به را آرامش و باشد خونسرد تا کردیم را تالشش یههم من،

 .کند القا هم من

 و کجا پس کنم، کمکت یخواست شما و نجامیا من االن اگر-

 به رفتن ساعت دویکی یاندازه... خودم به بسپر رو چطورش

 ؟یندار یمشکل که خونه

 یسر. زد یبندمین لبخند هم او و انداختم باال یسر شده مسخ

 :گفت و داد تکان

 .خوبه-

 :گفت و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه

 یدار الزم یهرچ باشه ادتی. منتظرتم در یجلو ُنه ساعت-

 نیا به گذرت اصالا  هفته هی نیا یتو خوامینم چون ،یبردار

 .فتهیب اطراف

 یلوج را مشتش. دادم تکان یسر دنیفهم یمعنا به هم باز

 ییگردو او و بردم جلو دیترد با را دستم. گرفت جمیگ یهاچشم

. انداخت دستم کف بود، شده خرد کامالا  خشکش، پوست که را

 یخداحافظ یک دمینفهم که بود کرده ریدرگ یقدر به را فکرم

 چرا بودم؟ کرده کار چه من. شد بیغ چشمم یجلو از و کرد

 کجا را من خواستیم اصالا  بودم؟ کرده قبول را شنهادشیپ

 از مطمئن قدرنیا که کند حل را مشکلم خواستیم چطور ببرد؟

 که یاتفاقات و سواالت هجوم از داشت سرم زد؟یم حرف آن

 شمیتصم به یاذره یحت من. دیکشیم سوت نداشتم را انتظارش



 که بودم شده ارادهیب قدرنیا یک   از. بودم نکرده اعتراض هم

 از شدن رها یبرا که بود یدرست کار واقعاا . دانستمینم هم خودم

 انیبلورچ مثل یآدم ریدرگ را خودم ،یزاهد یهامزاحمت شر

 احتماالا  است؟ نانیاطم قابل چقدر دانستمینم هم هنوز که کنم،

 در مرد نیا حضور و فکر بدون تماس آن از بعد آخر، سوال نیا

 آدم من. ودب عمرم سوال نیتریمعنیب بعدش، اتفاقات و نجایا

 بودم؟... نبودم یگرسوءاستفاده

 تهگف. انداختم ساعتم به ینگاه و دادم امشدهخشک تن به یتکان

 فرصت مین و ساعت کی فقط من و گرددیبرم نه ساعت بود

 ممحک را لبم. افتاد دستم در یشکسته یگردو به چشمم. داشتم

 کرد،یم کنترل را خشمش داشت که یمدت تمام. گرفتم گاز

 به شمشت نیب از که بود نوایب یگردو نیا پوست شکستن یصدا

 .دیرسیم گوش

 خواستمیم که یکار یبرا حد، نیا تا وقتچیه عمرم تمام در

 به و میایدرن چاله از بودم دواریام فقط. نداشتم دیترد بدهم انجام

 .فتمیب چاه

*** 
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 یکوچک ساک در ار لمیوسا تمام. بود مانده ُنه تا قهیدق ده فقط

 نشسته منتظر در، کنار کوچک یصندل یرو و بودم کرده جمع

 جنجال به هم با ذهنم یصداها فقط. کردینم کار فکرم. بودم



 و نک اعتماد ؟یدار دیترد قدرنیا چرا گفتیم یکی. بودند افتاده

 یداص کند، تیحما تو از دارد یشتریب قدرت که نفر کی بگذار

. یشد مانیپش بگو و بزن زنگ زدیم ددا ترپرقدرت یگرید

... شیرو هم یکی نیا ،یبرآمد زیچ همه پس از حاال تا خودت

 حس وقت چیه. کنم کار چه دانستمینم یکی نیا با واقعاا  اما

 برخورد نیکمتر کردمیم یسع شهیهم نداشتم، یزاهد به یخوب

 زسب راهم سر مدام یوقت ار،یشهر از بعد اما. باشم داشته او با را

 کرد فیرد من دنید یبرا را درشتش و زیر یهابهانه و شد

 شیپ شب دو که یاتفاق با و لنگد،یم کارش یجا کی دمیفهم

 از که بودم دهیرس ییجا به یزندگ در چرا! خدا آخ... افتاد

 م؟یایب سطوح به خودم یناتوان

 رونیب بودم رشیدرگ که ییهوا و حال از را من یگوش زنگ

 انیبلورچ نام دنید. کرد خاموش موقتاا  را ذهنم یصداها و دیکش

 رید یدیجد میتصم هر گرفتن یبرا گرید داد نشان صفحه یرو

 امتم گرید بار کی. بسپرم ریتقد دست به را خودم دیبا و شده

 در کردن قفل و ساک برداشتن از بعد و کردم چک را خانه

 .رفتم رونیب ساختمان از خانه،

. ودب رهیخ شیروروبه یانقطه به و نشسته نشیماش فرمان پشت

 به را او ساختمان، در شدن بسته یشگیهم و ناهنجار یصدا

 شد ادهیپ یفور دنم،ید با. چرخاند طرفم به را سرش و آورد خود

 هم من و آورد شیپ ساک گرفتن یبرا را دستش. آمد جلو و

 .دمیکش عقب را دستم متعاقباا 

 .تونمیم خودم ممنون، یلیخ-



 با دینبا یادیز فهماند بهم انداخت، امچهره به که یپرحرف اهنگ با

 بمعذ به یتیاهم برد، شیپ را دستش که بارنیا. کنم کلکل او

 یرو ساک گذاشتن از بعد و دیچرخ. گرفت را ساک و نداد بودنم

 :گفت من به رو عقب یصندل

 ؟یشینم سوار-

 :دمیپرس تینها در و کردم پا آن و پا نیا یکم

 م؟یبر قراره کجا نیبگ نیخواینم هم وزهن-

 :گفت یجد و داشت نگه خودش سمت در   یباال را دستش

 .میکنیم صحبت موردش در راه یتو شو، سوار-

 . زدم دور شدن سوار قصد به را نیماش و رفتمیپذ ناچار

 بطریب. انداخت راه را لیاتومب گرفتم، جا یصندل یرو که نیهم

 عموضو و باز را صحبت سر بودم، دهیسپر که یسوال نیآخر به

 .کرد عوض را

 کرده جادیا مزاحمت برات که یآدم از ق،یدق و درست خوامیم-

 .یبزن حرف برام

 .برگشتم طرفش به متعجب

 مثالا؟ بگم یچ-

 .انداخت باال شانه

 !بشم آشنا کامالا  باهاش تا الزمه که یهرچ دونم،ینم-

 ؟یچ یبرا-



 خوب یلیخ. داد فشار هم یرو محکم یالحظه را شیهاپلک

 دمیفهمیم هم خودم وگرنه کند کنترل را اشیکالفگ توانستیم

 و شدم میتسل. ندارد کردن میجنیس همه نیا ساده جواب کی که

 :دادم حیتوض خودم بپرسد، یزیچ دوباره نکهیا از قبل

 شهیم یسال هی. کنهیم یزندگ تنها مجرده، یباال سن مرد هی-

 یهمه یپروپا به یلیخ بهانه نیهم به شده، ساختمون ریمد که

 باهاش یلیخ ار،یشهر فوت از قبل تا... چهیپیم نیساکن

 حرف به رو من مدام کردیم یسع نکهیا با نداشتم، یبرخورد

... بعدش یول... اریشهر به دادمیم شحواله من یول ره،یبگ

 هی کمک، یانهبه به بار هی. شد باز براش یدیجد راه انگار گهید

 ...که هم آخر نیا شارژ، یبهانه به بار

 و داد تکان سر. شد دهیکش سمتم هم او نگاه و شد مشت دستم

 :گفت

 .بگو هم واحدش شماره و اسم فقط... هیکاف خوبه،-

 و دادم لشیتحو را خواستیم که یزیچ ندانستن، اوج در هم باز

 :دمیپرس مصرانه بارنیا

 م؟یبر قراره کجا دیبگ شهیم حاال-

 .دیچرخ سمتم به یکم و کرد توقف چراغ پشت

. یبگذرون رو هفته هی نیا که راحت یول موقت، یجا هی-

. شهیم چطور وآمدترفت و کجاست کارت محل دونستمینم

 و مترو به یدسترس که باشه ییجا االمکانیحت کردم یسع

 م،یریم بازم یول. یباش داشته یاصل یهاابونیخ و یتاکس

 .کنمیم درستش بگو بهم بود یمشکل اگر ،ینیبیم



 و کردم سکوت حالنیباا. آوردمینم در سر شیهاحرف از چیه

 .میبرس بود نظرش مد که ییجا به تا ماندن منتظر

 سر یکنجکاو با شد، متوقف یساختمان یجلو نیماش یوقت

 کی آنجا دادیم نشان پرچراغش و روشن یتابلو. چرخاندم

 ونیپانس کی به هیشب یزیچ است، مدرن اما موقت گاهاقامت

 !یخصوص

 یرهیدستگ به را دستش هم خودش «لطفاا  شو ادهیپ» گفتن با

 :دمیچرخ طرفش به زدهشتاب. برد نیماش

 ...آخه یول!... نجا؟یا-

 :گفت یجد یلیخ و دیچرخ طرفم به

 .خودمه یآشناها از رشیمد. راحت التیخ ه،یمطمئن یجا-

 :زدم غر دنشینفهم زا کالفه

 مسافرخونه، برم خواستمیم اگه من خب... نبود نیا منظورم-

 ...هم خودمون سمت همون

 :گفت متحکم و انداخت باال ییابرو

 مثل ییجا یتو نکهیا ضمن. خانوم ستین مسافرخونه نجایا-

 دیشا که دارن وآمدرفت هاآدم اقسام و انواع مسافرخونه،

 خودتون ساختمون یتو یهیهمسا دونه هی از شتریب دردسرشون

 ستین الزم. اعتماده قابل و مطمئن لحاظ هر از نجایا!... باشه

 .یباش نگران
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 ابلق یجا نکهیا. دادم رونیب یدرماندگ با را نفسم من و شد ادهیپ

 زیچ من درد اما بود، مشخص هم ظاهرش از بود یاعتماد

 .بود یگرید

 یوقت. برداشت نیماش پشت از را مساک هم او و شدم ادهیپ

 :زدم لب مستأصل ستادم،یا کنارش

 بهم دیریم کجا میدیپرس که یچندبار اون جواب در کاش-

 لقاب نجایا نکهیا... رمیبگ درست میتصم هی من تا دیگفتیم

 ...من یول مشخصه، کامالا  نانهیاطم

 در را نگاهش یالحظه. ستادیا میروروبه درست و آمد جلو

 :گفت بعد و چرخاند میهامچش

 یتو یادیز یهانهیگز ه؟یچ بابت از تینگران قاا یدق دونمینم-

 ابمانتخ یول ،یکن یسپر توشون رو هفته هی نیا که داشتم ذهنم

. باشه راحت هم وآمدترفت و ینباش معذب خودت که بود ییجا

 همون با چون ه،یچ خودت شنهادیپ بپرسم خوامینم هم اصالا 

 .یکرد دمیناام کامالا  مسافرخونه به راجع اولت یجمله

 کف. رفت ساختمان یورود طرف به و کرد من به را پشتش

 او هب احساسم دوباره. چسباندم امیشانیپ به تیعصبان با را دستم

 بود یخودرأ یلیخ احتماالا  که یمرد بود؛ شده لیاوا همان هیشب

 شیبرا اصالا  یعنی .دادینم تیاهم یاذره گرانید یخواسته به و

 لیتحم من یزندگ به را یاضاف یانهیهز کار، نیا با که نبود مهم

 طیشرا با را خودم و نبندم چشم لطفش یرو کردم یسع کرد؟یم

 دایپ را یبهتر یجا خودم هفته کی نیا در اصالا  دیشا. بدهم وفق



 تههف کی از بعد دانستمینم هم هنوز که بود نیا مهم. بروم و کنم

 عرف یبرا انیبلورچ یبرنامه و کند رییتغ بود قرار یزیچ چه

 .ستیچ یزاهد یهامزاحمت

 را رشیپذ حکم که یبزرگ زیم یروروبه. شدم ساختمان وارد

 رونیب فمیک از را مدارکم خواستم تا. بود ستادهیا منتظرم داشت،

 .گرفت سمتم به را یدیکل اورم،یب

 شتو هم بشه ازتین مکنهم که یامکانات تمام. اتاقته دیکل نیا-

 .بده خبر من به یداشت الزم یزیچ بازم اگه حال نیا با هست،

 مه من ز،یم از او گرفتن فاصله با. نداشت یتمام میهایزدگبهت

 :دمیپرس آرام و رفتم دنبالش به

 ...یزیچ... یمدرک چیه ؟یجورنیهم-

 گرشید مچ یرو ساعت به ینگاه و فرستاد بشیج در را دستش

 .شدیم تلف داشت یادیز وقتش که انگار. داختان

 الزم پس خودمه، نام به اتاق. هستم آشنا رشیمد با که گفتم-

 به یداشت الزم هم یهرچ. یباش زاشیچ نیا نگران ستین

 ...خودم

 :دادم تکان سر بود، شده یعصب اریاختیب که یلحن با

 نمتوب که حد نیا در ست،ین یازین یول... نیگفت بار هی بله-

 .دارم عرضه کنم، برطرف رو ازهامین

 اششده گرد یهاچشم با و رمیبگ باال را سرم شد باعث سکوتش

 او اما بود، رید تندم لحن از یمانیپش یبرا یکم. شوم مواجه

 :زد لب زدهرتیح



 پشت و برم قراره یکن فکر خواستمینم فقط... نبود نیا منظورم-

 .نکنم نگاه رو سرم

 برخورد ترآرام کردم یسع و دادم فشار هم یرو را میهاپلک

 نیزم به را نگاهم. شده مرگم چه قاا یدق دانستمینم هم خودم. کنم

 :کردم زمزمه و انداختم

 من به هرحال به شما... گمیم یچ که ستین حواسم د،یببخش-

 با هک باشم شرمنده دیبا من... رهیخ حتماا  تتونین و نیکرد لطف

 .انداختمتون ردردس به درخواستم

 :داد جواب بود شده خشک و یجد دوباره که یلحن با

 لیدال نجام،یا نکهیا یبرا منم! ؟یکنیم یعذرخواه قدرنیا چرا-

 نییپا... یدردسر نه و بوده یزحمت نه پس. دارم رو خودم

 بهم ودب یکسر و کم ای یمشکل اگه ن،یبب رو اتاقت برو منتظرم،

 .بزن زنگ

 یباق یحرف چیه یجا گرید که کردیم وردبرخ محکم قدرآن

 دبو یکاف بودم کرده مشکالتم یقاط را او که نیهم. گذاشتینم

 با و گرفتم دستش از را دیکل. باشم نداشته یاعتراض گرید تا

 لاو یطبقه همان در اتاقم. رفتم پله راه سمت به کوتاه یتشکر

 مرتب، و زیتم خوابتخت کی با ساده، و کوچک اتاق کی. بود

 و ونیزیتلو و خچالی کوچک، یصندل و زیم کی یاضافه به

 جور، کی شدیم. بود یکاف میبرا قدرنیهم. یبهداشت سیسرو

 مشکالت. نبود مهم گرید... . اگر کرد، سر آن در را یروز چند

 .کردمیم حل دیبا خودم را گرید



 بمیج از را یگوش. نشستم کنارش و انداختم تخت یرو را ساکم

 و شد قدمشیپ خوش که رمیبگ تماس او با تا آوردم ونریب

 .دادم جواب بالفاصله. افتاد صفحه یرو اششماره

 بود؟ یاوک یچ همه-

 :دادم جواب آرام و گرفتم ینفس

 .ممنون بازم. خوبه یچ همه بله،-

 اگه یحت. ریبگ تماس باهام یداشت یهرکار... کنمیم خواهش-

 ...هست یمشکل کارت محل به رفتن یبرا یکنیم فکر

 نیبنابرا بودم، کرده رصد خوب را هاابانیخ آنجا به آمدن زمان

 :دادم جواب

 .دارم لهفاص مترو ستگاهیا چندتا فقط. باشه یمشکل نکنم فکر نه-

 هفته هی از کمتر کنمیم یسع... نباش یزیچ نگران... خوبه-

 .بکشه طول

 !نیکن کاریچ نیخوایم نینگفت-

 :گفت یخونسرد با عوض در و نداد را سوالم جواب

 .یبخواب خوب-

 مصرانه. قطع را تماس و کند میرها پادرهوا طورنیا نگذاشتم

 :زدم شیصدا

 .کنمیم خواهش... انیبلورچ یآقا-

 :گفت و کرد کوتاه یمکث



 من کارخونه یکارگرا و کارمندا فقط معموالا ... گرشاست اسمم-

 .زننیم صدا انیبلورچ رو
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 وسط. گفتیم چه او و میبگو خواستمیم چه من. شد کور نطقم

 اب. بزنم صدا هم را کوچکش اسم داشت توقع حاال بشو،بل نیا

 :گفتم و دادم رونیب ینفس یکالفگ

 .دینذار خبریب مدت نیا یتو رو من حداقل-

 :یسرسر یجواب و مکث هم باز

 .ریبخ شب. کنمیم یسع باشه،-

 سوال و حرف مهلت گرید تا کرد قطع لهبالفاص را تماس

 تنها جوابیب سوال عالمه کی با را من و ندهد بهم یااضافه

 اجرام مثبت ینکته به شدیم. نداشت یادهیفا کردن فکر. گذاشت

 اتفاقات و یذهن یریدرگ همه آن وسط نکهیا کرد، فکر

! خودش خاص لیدال با داشت که بود شده دایپ یکی جورواجور،

 سوال خودش هم نامشخص لیدال نیهم هرچند کرد،یم کمکم

 !بود زیبرانگ

 اشخنده ریس کرد،یم نگاه رونیب از من، یماجرا به یهرکس

 به از یروز که یآدم به بود خورده گره مشکالتم. گرفتیم

 .بودم متنفر هم اسمش آوردن زبان



 دست اول، روز همان از که را یپاکت و کردم باز را فمیک

 چک به ینگاه و دمیکش رونیب بودم انداخته آن ته نخورده

 .بزنم پول آن به دست وقت چیه خواستینم دلم. انداختم داخلش

 را مشکالتم از یلیخ یراحت به توانستیم ادشیز مبلغ که یپول

 بودم، نکرده فکر آن به هم خانه کردن اجاره یبرا یحت کند، حل

 یمحل در حترا شدیم آن از گرفتن کمک با که یصورت در

 نم به انیبلورچ که یپول. کرد دایپ یاخانه ترمطمئن و باالتر

 دنشیکش زحمت هاسال رنجدست بود، اریشهر حق بود، داده

 صرف قطعاا  بود، زنده خودش اریشهر اگر که یمبلغ. بود

 خرج نداشتم دوست من و شدیم دیبا اشیزندگ شروع یهانهیهز

 هیهد هیریخ مرکز کی به را آن بود فکرم در. شود امیزندگ

 بورمج بود، گذاشته دامنم در انیبلورچ که ینان با و حاال اما کنم،

 به. کنم یموقت گاهاقامت نیا در ماندن صرف را آن از یکم بودم

 کی آن یهانهیهز پرداخت از بعد را پول یمابق دادم قول خودم

 .کنم صرف بود نظرم در که یراه همان در هفته،

 یآماده کوتاه، دوش کی از بعد و کردم جور و جمع را لمیوسا

 داشت آرامش رنگ یکم ها،مدت از بعد که یخواب. شدم خواب

 .دیکش رونیب وجودم از را مدت آن یذهن یهایخستگ و

*** 
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 عابران آمد و رفت به و بود نشسته خاموش نیماش فرمان پشت

 ریس مختلف یدجاچن فکرش یول بود آنجا جسمش. کردیم نگاه

 هب را معادالتش تمام که بود یدختر شیپ همه از شتریب کرد،یم

 اقامتگاه آن به را اریشهر خواهر که یروز از. بود ختهیر هم

 یدرست کار ایآ که کردیم فکر نیا به هرشب بود، برده آشنا

 اجاره مناسب یخانه کی کردیم کمکش اگر دیشا. نه ای کرده

 یبرا گرید حاال یول بود؛ یدردسرترمک و بهتر روش کند،

 تا ودب نشسته بهنود منتظر که حاال بود، رید یادیز شدن مانیپش

 حد تا بود دواریام و اوردیب خبر سپرده او به که یتیمأمور از

 و کند دخالت بخواهد اگر که نشود، ماجرا وارد خودش امکان

 ...دیشا رد،یبگ قرار مرد آن یرودررو

 یفور. ختیر هم به را افکارش و شد باز نیماش گرید سمت در

 کی که طورهمان کمرنگ، یاخم با بهنود. چرخاند را سرش

 خم سر بود، در یباال گرشید دست و نیماش سقف یرو دستش

 :دیغر تیعصبان با و کرد

 حق البته... آدینم راه اصالا ... ستین میمستق یصراط چیه به-

 کن، جمع گمیم شدم زلنا سرش رو آسمون از هوی! ها داره هم

 تو !بابا؟ نیا به یداد ریگ چرا تو حاال. کنهینم قبول معلومه خب

 توش یبخوا نبود نجایا از بهتر محله و خونه درندشت، شهر نیا

 !؟یکن یگذارهیسرما

 هادام یمشکوک لحن با د،ید که را گرشا متفکر نگاه و سکوت

 :داد

 تا گهیم که اروی نیا تو؟ یکرد دایپ یجورچه رو بابا نیا اصالا -

 !نداشته فروش قصد حاال



 .زد زل بهنود یهاچشم به و دیکش درهم ییابرو گرشا

 متوجه یمطمئن! اصالا؟ بودم گفته یچ بهت من تو؟ یگیم یچ-

 !؟یینجایا یچ یبرا یشد

 .انداخت نگاه اطرافش به کالفه و کرد ینچ بهنود

 کار یچ شهینم یاضر خب... ستمین که خر دم،یفهم بابا آره-

 !کنم؟

 .انداخت سرش پشت به ینگاه گرشا

 رفت؟ گذاشت کجا حاال-

 .کرد دنبال را او نگاه ریمس چشم با بهنود

 شازده. شخونه تو نشسته بره؟ ییجا بود قرار مگه... رفت؟-

 ،شخونه دم باال رفتم من ن،ییپا ادیب نداد زحمت خودش به اصالا 

 .زدن حرف به سادمیوا

 شد،یم ادهیپ که طورهمان و دیکش رونیب را چیسوئ شاگر

 :گفت یعصب

 .نییپا ادیب بگو بزن زنگ برو-

 مبهوت و کرد صاف کمر گرشا، شدن ادهیپ دنبال به بهنود

 :دیپرس

 !نه؟یبب رو خودت یخواینم ینگفت مگه! ن؟ییپا ادیب-

 :کرد دیتأک یبلندتر یصدا با و دیکوب محکم را نیماش در گرشا

 باهات پس شناخته رو تو... برم؟ خودم ای یبزن زنگ یریم-

 .نکن تلف وقت بجنب. آدیم راه



 رنگ یاقهوه در سمت و بست را نیماش در یجیگ با بهنود

 همان و داد فشار زنگ یرو انگشت. کرد تند پا یمیقد یخانه

 نودبه نگاه. ستادیا کنارش دهیکش درهم ییابروها با گرشا موقع

 یصدا که بود گرشا دستان در چیسوئ یعصب ندیچرخ به

 .دیچیپ رونیب فونیآ از مرد طلبکار

 .بهت دادن غلط آدرس... هایستین کن ول جوون؟ یخوایم یچ-

 سر یاشاره و اخم با هم او و نگاه گرشا به مستأصل بهنود

 زد یشینما یلبخند بهنود. کند یعمل را اشخواسته کرد بشیترغ

 :گفت عیسر و

 ُتک هی... بگم بهت کردم فراموش رو یموضوع هی من شدادا-

 باشه هم ینوبت گهید. شهیم یعال میبزن حرف هم با یایب پا

 .یبکش زحمت خودته نوبت

 :داد جواب حوصلهیب و کالفه یلحن با مرد

 کار یچ نجایا تو فهممینم هنوز من بشه؟ یچ که نییپا امیب پاشم-

 !دونمینم من، سروقت ستادهفر رو تو یآزارمردم کدوم! یدار

 دوباره خواست تا و کرد مکث یکم بود، شده درمانده که بهنود

 :گفت بلند ،یجد یلحن و بم یصدا با گرشا بزند، یحرف

 ارکیچ قاا یدق شهیم معلوم نییپا دیاریب فیتشر ،یزاهد جناب-

 .باهاتون میدار

 ردک یمکث. بود خورده جا مخاطبش یصدا رییتغ از که یزاهد

 :دیپرس مشکوک و

 !؟یجنابعال-



 :کرد زمزمه بهنود مبهوت نگاه به توجهیب گرشا

 نینساک کل حتماا  اومدنم با چون... باال امیب که ستین نفعت به-

 یتیصالحیب آدم چه دست رو ساختمونشون تیریمد فهنیم

 .دادن

 :داد جواب طلبکارانه یزاهد

 گهید یجا رو تیزرو خدا برو... آقا شمینم منظورت متوجه-

 ازتون مزاحمت جرم به سیپل نزدم زنگ تا برو... کنه حواله

 .کنم تیشکا

 :زد لب خونسرد و زد یپوزخند گرشا

 ازت بره اومدینم بدش هم مهرآرا خانم کنم،یم استقبال اتفاقاا -

 باشه، داشته ارزش جو هی آبروت دیشا گفتم... کنه تیشکا

 .یبزن آب به گداریب ینخوا

 ضرب با بهنود. دینرس گوش به خط طرف آن از ییصدا چیه

 .کرد نگاه را گرشا متعجب و چرخاند سر

 !مهرآرا؟-

 ات گذاشت، ینیب یرو انگشت و کرد یاخم او یفکریب از گرشا

 بهنود بارنیا و آمد فونیآ از یتقّ  یصدا. کند ساکت را او

 :دیپرس ترراحت

 !؟یکنیم کار یچ یدار هست معلوم! گرشا؟ مهرآرا کدوم-

. انداخت نگاه خانه ییباال یهاپنجره به و رفت عقب یقدم گرشا

 اند،بچرخ او سمت سر نکهیا بدون شد باعث بهنود نگاه ینیسنگ

 :دهد جواب یسرسر



 اشب فقط فعالا ... بعد واسه باشه حشیتوض... ذهنته تو که همونه-

 .میکن تموم رو کار نیا امروز تا
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 خانه در بزند، زنگ دوباره خواست تا و برگشت جلو به دوباره

 البته و متعجب ینگاه با انسالیم مرد و شد باز شانیرو یجلو

 یرهچه به یترقیدق نگاه. دیکاو را دو آن یسرتاپا ده،یترس یکم

 .رفت باال یکم شیابرو لنگه و انداخت گرشا یناآشنا

 !بشناسمتون؟ دیبا-

 جودو با که بود یقدر به قدش. ستادیا او ینهیس به نهیس گرشا

 هم بار ساختمان، یجلو یپله تک یرو یزاهد ستادنیا

 و یدیقیب با را یراهنیپ یزاهد. رندیبگ قرار هم یرودررو

. بود زده تن درنگشیسف رپوشیز یرو ها،دکمه بستن بدون

 رفتگ را راهنشیپ یقهی یلبه اشاره و شست انگشت دو با گرشا

 .کرد صاف و

 !میدار ییآشنا واسه وقت یکاف یاندازه به... کمکم یشناسیم-

 مرد یروروبه کنارش، در درست هم بهنود و شد جاجابه یکم

 :گفت اخم با گرشا. گرفت قرار مبهوت

 حیترج ای یکنیم رد رو من قیرف نیا شنهادیپ بازم ؟یچ حاال-

 !م؟یبر جلو زیآممسالمت یدیم



 بود، شده دستپاچه یکم گرشا یخونسرد دنید از یزاهد

 کمر به دست. ندهد نشان ضعف کردیم یسع همچنان حالنیباا

 :دیپرس مهیننصفه ینفس دادن رونیب از بعد و ستادیا

 !؟یکن کاریچ یخوایم نکنم قبول اگر مثالا -

 !یدیشن نییپا یایب نکهیا از قبل رو راه نیترساده-

 زل گرشا تیعصبان از سرخ یهاچشم به یپوزخند با یزاهد

 .زد

 !یبرینم شیپ از یکار... بازه راه... بفرما-

 یچندبار را اشاشاره انگشت و رفت باال یکم گرشا لب کنج

. است نکرده اشتباه او به راجع بود مشخص. دیکش ینیب ریز

. دادیم حق شتریب چارهیب دختر به گذشتیم شتریب هرچه

 .داد تکان سر و شد رهیخ یزاهد یچهره به موشکافانه

 یپ که یباش خرابکله قدراون زدمیم حدس... خب یلیخ-

 !یبمال تنت به رو یکشتیشکا و تیشکا

 و دست بود معلوم نکهیا با و شد برافروخته یکم یزاهد یچهره

 .زد یمضحک پوزخند کرده، گم را شیپا

 شاهدت؟ و مدرک کو اصالا ! مثالا؟ یجرم چه به-

 .زد یلبخند تیرضا با گرشا و دندیپر البا یکم بهنود یابروها

 از نباشه، کفشت به یگیر اگه... هست هم شاهد و مدرک-

 !یبترس دینبا کدومچیه

 :کرد غرولند یعصب یلحن با یزاهد



 من. بره کنه جمع تونهیم داره، مشکل موندن نجایا با که یاون-

 .بدم باج یکس به بخوام خاطرش به که نکردم یکار

 گرفت مشتش انیم را یزاهد راهنیپ یقهی. شد مامت گرشا صبر

 در به را او یجور دهد، نشان یالعملعکس بخواهد بهنود تا و

 ساختمان کل در هاشهیش دنیلرز یصدا که دیکوب سرش پشت

 .گرفت پژواک

 نجایا موندنش تو، جز یکسچیه... یحساب مرد کن گوش-

 یاندازه به هم مردم ناموس واسه مزاحمت. ستین سازمشکل

 اهنگ بشه موردش در زدن حرف با فقط که هست پرکندهن یکاف

! یدار که هم رو طشیشرا یهمه. کرد عوض بهت رو همه

 رو مرداشون و هازنگ نیا از تا سه یرو بذارم رو دستم هیکاف

 نیا تو یببر باال رو سرت ینتون گهید کنم یکار هی. نییپا بکشم

 فکر اگه باز حاال!... یکن یگزند یبخوا برسه چه ساختمون،

 وشر با من... ستین مذاکره قابل قمیرف یشنهادیپ مورد یکنیم

 .جلو برم خودم

 همان و گذاشت گرشا دست یرو دست خشم، و اخم با یزاهد

 :گفت نیخشمگ براند، عقب را او کردیم یسع که طور

 که ییجا تا یدیم جر قهی یدار شواسه یاومد که یآدم اون-

 رفته ماهه چند اونم که بود داداشش هی کارش و کس همه ونمدیم

 که شده داتونیپ کجا از قتیرف نیا و قلدر یتو هوی!... خاک ریز

 ...که ستین راهسربه قدراون البد!... کارش؟ و کس نیشد

 کالم ،یزاهد صورت یتو گرشا خشونت از پر مشت دنیخواب

 و دیکش را گرشا یوباز یمعطل بدون بهنود. گذاشت نصفه را او

 :زد تشر



 .نکن درست شر! ؟یحساب مرد یکنیم کاریچ یدار-

 هتوج بدون و زد پس را بهنود دست برافروخته یچهره با گرشا

 :زد ادیفر او هشدار به

 باهات آدم مثل شهیم کردمیم فکر اگه... بفهم رو دهنت حرف-

 خودم روش با من. کردمیم اشتباه دمیفهم االن کرد، برخورد

 و درست جواب تییرسوا واسه باش آماده هم تو جلو، رمیم

 .یباش داشته یحساب

 ترمحکم یجور دوباره و دیکش جلو راهنیپ یقهی همان با را او

 یبد یصدا با سرش پشت یهاشهیش از یکی که دیکوب در به

 ترمحکم را گرشا یبازو بهنود. ختیر نیزم یرو و شکست

 یچهره به زناننفس گرشا. دیکش عقب را او مصرانه و گرفت

 .چرخاند دو آن نیب ینگاه بهنود. بود شده رهیخ یزاهد دهیترس

 یرو دستش که یزاهد سمت به. کرد رها عقب همان را گرشا

 دیشکیم ونشانخط گرشا یبرا نگاهش با رهیخ رهیخ و بود فکش

 :گفت گوشش کنار و گذاشت اششانه یرو دست. رفت

 یلیخ وگرنه... یایب راه من قیرف نیا با هنفعت به داداش-

 .یبکن رو فکرش یبتون یحت که شهیم یزیچ از ترخطرناک

 جا یزاهد راهنیپ بیج در و آورد رونیب بشیج از را یکارت

 .داد

 نگز بهم یکن قبول رو شنهادمیپ یخواست اگه. بکن رو فکرات-

 .تنگف من از... ایکنینم ضرر... کارته رو مشماره... بزن
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 ییاژدها مثل همچنان که را گرشا یبازو دوباره و برگشت

 در. دیکش نیماش سمت و گرفت بود، زده زل یزاهد به یعصب

 بعد هم خودش. شود سوار کرد وادارش و باز را شاگرد سمت

 چیسوئ. نشست فرمان پشت زده،بهت ی  زاهد به دوباره ینگاه از

 سکوتش. کرد روشن را نیماش حرف بدون و گرفت گرشا از را

 یور پا و دیکش کنار را نیماش. داشت دوام یبعد ابانیخ تا فقط

 .گذاشت ترمز

 و تند اشنهیس و بود یعصب هم هنوز گرشا. دیچرخ شیجا سر

 :دیپرس زدهرتیح. شدیم نییپا و باال خشن

 و آب به رو خودت یدار همه نیا دختره اون خاطر واسه تو-

 و هیدلسوز سر از کنم باور!... واقعاا؟!... ؟صبح از یزنیم شیآت

 !ست؟ین سرت تو یفکر

. کرد اشحواله وحشتناک یاخم و چرخاند سر خشم با گرشا

 :داد ادامه یپوزخند با بلکه نکرد، ینینش عقب بهنود

 برو من، به بفروش رو تخونه یگیم مرده به یاومد کارههی-

 خر مغز هم مردک اون معلومه خب! کن؟ یزندگ گهید یجا هی

 ممعلو. بره پاشه کنه جمع رو شیزندگ جهتیب و خودیب نخورده

 !مرگته؟ چه هست

 :زد داد هوایب گرشا

 پس... یکرد جوننوش رو من یهامشت یمزه خوب یکی تو-

 اا قیدق یبفهم بنداز کار رو مغزت کمهی خزعبالت، نیا یجا به

 دوازده یالرهگ همون مثل درست برام دختر اون! سرمه تو یچ



 ترواضح ای شد تیحال... کردیم سکته ترس از داشت که هیاساله

 هب دست که،یمرت نیا شر از که بوده تنها قدراون دختره!... بگم؟

 !؟یچ یعنی یفهمیم... نداره رو دنمید چشم که شده یمن دامن

 یچندبار و داد قورت را دهانش آب دهیپر یرنگ با بهنود

. شد منصرف اما بزند، یحرف تا داد فاصله هم از را شیهالب

 .داد گرید یسمت به را نگاهش و نشست صاف فرمان پشت

 را رد و شد ادهیپ هوایب. بود کنندهخفه گرشا یبرا نیماش یفضا

 یسع. کرد رفتن راه به شروع روادهیپ ریمس در. دیکوب محکم

 آرامش به را پرتپشش قلب و خودش ق،یعم یهانفس با کرد

 از را همراهش یگوش شد، ترآرام ذهنش که یکم. کند عوتد

. ردک نییپا و باال را نشیمخاطب ستیل یکم و آورد رونیب بیج

 که پدرش دوست و لیوک ،«یملک» یشماره یرو تینها در

. کرد دایپ سپردندیم او به هم را کارخانه یحقوق یکارها یگاه

 دکر یسع گرمش، یصدا دنیشن محضبه و گرفت تماس

 ادهس یلبخند نشاندن یعنی دهد، انجام را لحظه آن کار نیترسخت

 :دیپرس یملک. برسد نظر به تردوستانه لحنش تا ش،یهالب یرو

 !کنم؟ینم که اشتباه! گرشا گهید یخودت-

 :داد جواب زدیم قدم آرام که طورهمان و گرفت ینفس

 خوبه؟ حالتون... خودمم د،یکنینم اشتباه نه-

 منصور. کرد بهتر رو حالم صدات دنیشن... سرمپ خوبم-

 ناله؟یم زانو درد از هم هنوز چطوره؟

 .بکشد آرام ینفس و بزند یواقع یلبخند توانست باالخره



... کنهیم مدارا فعالا  نداره، یتموم گهید درداش خوبه، هم بابا-

 !مطلب اصل سر رمیم اجازه با

 :دیپرس تریجد یملک گرشا، سکوت با

 یبرا یمشکل چه دوباره... ؟یکرد من ادی شده یچ... گوب-

 ؟یکرد وپادست تکارخونه

 ودبهن و برگرداند را سرش ابانیخ سمت از یبوق تک دنیشن با

 و داد رونیب را نفسش. آمدیم دنبالش آرام آرام داشت که دید را

 در رفت،یم نیماش سمت شدن، سوار دوباره یبرا که طورهمان

 :گفت یگوش

 مورد هی دفعه نیا ،یملک جناب ستین کارخونه موضوع-

 .رمیبگ ییراهنما ازتون بابتش خواستمیم که هیشخص

. شد سوار یملک با کردن صحبت با همزمان و کرد باز را در

 .گرفت شیپ در را خانه ریمس یگرید حرف بدون هم بهنود

*** 
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. انداخت یاهنگ اطراف به و باز را شیهاچشم نیماش توقف با

 هک بود بیعج و بودند ستادهیا خودشان یخانه نگیپارک یجلو

 زا بعد گرشا. بود کرده یرانندگ سکوت در مدت نیا تمام بهنود

 یهاحرف به داشت و بود بسته را شیهاچشم ،یملک با صحبت

 نشده زمان گذر متوجه اصالا  هم نیهم یبرا کرد،یم فکر او



 را چیسوئ و کرد خاموش را نیماش ،یحرف چیه یب بهنود. بود

 طرف به آرام یهاقدم با و شد ادهیپ. گذاشت گرشا یپا یرو

 اگرش. رفت بود کرده پارک کوچه گرید سمت که خودش نیماش

. دکر تند پا بهنود دنبال و زد را ریدزدگ شد، ادهیپ سرش پشت

 به کرد وادارش و دیکش را شیبازو او، به دنیرس محضبه

 و انداخت او به ینگاه کمرنگ یاخم با بهنود .برگردد طرفش

 :زد لب

 !هوم-

 :دیپرس حوصلهیب گرشا

 رتیخ بار هی یناراحت! من؟ واسه یگرفت افهیق چرا گهید تو-

 ده؟یرس

 .انداخت باال را شیابرو لنگه یپوزخند با بهنود

 !که ینبرد شیپ از یکار! ده؟یرس یمطمئن-

 چته؟... ستین نیا دردت-

 ات باال به ینگاه حرفیب و فرستاد بیج داخل را شدست بهنود

 و کرد آن و پا نیا یکم. انداخت شیعمو یخانه ساختمان نییپا

 .گرشا کنجکاو یهاچشم به زد زل تینها در

 جاهر و یکن یلطف هی تو اگه البته. شهیم حل... ستین میزیچ-

 ماَلَ  رو شیپ سال پونزده یماجرا ،یشیم یعصبان ای یآریم کم

 !من سر رو ینکن

 که یبهنود به مبهوت و گرفتند فاصله هم از گرشا یابروها

 قبالا  که یبهنود. کرد نگاه دیباریم شیرو و سر از یدلخور



 مه یربط که یتشر تا دو با یراحت به که نبود یآدم شناخت،یم

 هنودب د،یبگو ترساده. ردیبگ دل به یحرف و برنجد نداشت، او به

 :دیپرس زدهرتیح! بود هاحرف نیا از ترالیخیب قبالا 

 !کرد؟ ناراحتت حرفام واقعاا -

 :دیغر یمعطلیب بهنود

 رو من هنوزه، که هنوز تو، دمیفهم یوقت از... شدم ناراحت آره-

 یتفرص دنبال راه به راه و ینیبیم کارندونم بالغتازه یبچه اون

 ناراحتم حرفات یهمه گهید ،یکن هوار سرش رو تتیعصبان تا

 مجبورم چرا یندار قبولم هنوز اگه دونمینم فقط... کنهیم

 !باشم بالت و دست یتو یریم هرجا یکنیم

 یفرک شتریب را بهنود که یلبخند زد، یلبخند اریاختیب گرشا

 ارفش را نشیماش ریدزدگ حرص با و ردیبگ رو شد باعث و کرد

 یرهیدستگ به که بهنود دست. کند ترک را آنجا زودتر تا دهد

. دش مانعش و گرفت را آرنجش متیمال با گرشا د،یچسب نیماش

 :گفت آرام گرشا و افتاد صورتش به ریتأخ با بهنود نگاه

 تا مکردینم فکر گفتم، یزیچ هی بودم یعصبان من. خب یلیخ-

 رو موضوع اون گهید کنمیم یسع. بربخوره بهت حد نیا

 !هوم؟... نکشم وسط وقتچیه

 رامآ ی«باشه» کی گفتن با و دیجو یکم را لبش یگوشه بهنود

 یجلو بار نیا و رفت عقب یقدم گرشا. شود سوار خواست

 نشد سوار یبرا یول کرد، باز را در بهنود. نگرفت را رفتنش

 به و بست دوباره را نیماش در ت،ینها در. داشت دیترد یکم



 دلخور نگاه همان با و ستادیا شیروروبه. دیچرخ گرشا طرف

 :گفت

 بحث دنیکش شیپ میدونیم خوب... خودت هم من، هم!... گرشا-

 به که یستین یآدم تو... است بهانه فقط زایچ نیا و گالره

 آدماش اون از اصالا  چون... یکن نگاه خواهرت یجا یدختر

 پس. یبسوزون دل یخودیب هم خودت یخواهرا واسه که یستین

 دادن جر قهی و تیعصبان اون از منظورت قاا یدق کن فکر برو

 باورم گرفته رو چشمت یبگ اگه یحت... هیچ دختره واسه

 رو داداشش قلب نکهیا سر بفهمه ینذار دوارمیام فقط... شهیم

 !یکن جبران شواسه یخوایم و یدار وجدان عذاب ،یگرفت

 .چسباند گرشا ینهیس چپ سمت به را اشاشاره انگشت

 .هندار نیا به یربط چیه موضوع-

 :زد لب و چسباند او یقهیشق به را انگشت همان

 !نهیا به مربوط هست یهرچ-

 به یچندبار آرام را دستش گرشا، یزدهمات نگاه به توجهیب

 :زد لب یتلخند با و زد او یشانه

 به تا سرته تو یچ بفهمه هیکاف م،یدید تو و من که یدختر اون-

 .داداش کنه ماتت و شیک خودش روش
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 شاگر تا و شد نیماش سوار ،یخداحافظ یحت و گرید یحرف بدون

 به گرشا. شد دور آنجا از گاز یرو پا گذاشتن با د،یایب خودش به

 ذهن در را شیهاحرف که یحال در بود مانده رهیخ او یخال یجا

 یحت که یدختر یبرا داشت قدرنیا چرا واقعاا . کردیم مرور

. زدیم آتش و آب به را خودش ت،دانسینم هم را کوچکش اسم

 یفکر چه بود ممکن دخترک شد،یم برمال ماجرا یروز اگر

 کرد یسع باز. بود رممکنیغ هم حدسش یحت بکند؛ او به راجع

 دهدیم انجام دختر نیا قبال در که یهرکار بقبوالند خودش به

 یگرید خاص لیدل چیه و است تیمسئول احساس سر از فقط

 .ندارد

 دوام خانه به شدن وارد و واحدش به دنیرس تا فقط افکره نیا

 به را چشمش و دیکش دراز کاناپه یرو نکهیا محضبه. داشت

 چه ات هیهمسا مرد نکهیا تصور با افتاد ادشی یوقت دوخت، سقف

 آن لیپتانس و آمده جوش به خونش شده، دختر آن مزاحم اندازه

 فقط موضوع دیفهم کند، له شیهامشت ریز را مرد تا داشت را

 که یکس خواهر به نسبت مسئوالنه و دوستانهانسان حس کی

 که دیفهم یوقت را نیا. ستین گرفته امانت به نهیس در را قلبش

 عواقب به نکهیا از قبل و برداشت را اشیگوش فکر، بدون

 رکنا را یگوش و گرفت را دختر یشماره کند، فکر مشیتصم

 .گذاشت گوشش

 از هم گرشا شد،یم شتریب هم سر پشت یهابوق تعداد هرچه

 و شد منصرف کامالا  که یالحظه درست. شدیم مانیپش کارش

 در دختر متعجب یکم اما فیظر یصدا کند، قطع خواست

 .دیچیپ یگوش



 داد قورت را دهانش آب. نشست مبل یلبه و دیپر جا از ارادهیب

 :گفت یفور هم بعد کرد، صاف را شیصدا یاسرفهتک با و

 ؟یخوب! سالم-

 :داد جواب مکث با دختر

 .شما زحمات لطف به... خوبم ممنون،... سالم-

 و دبودن شده تند جهتیب شیهانفس نکهیا از و داد هیتک عقب به

 هب اخم خورد،یم تکان یتندتر تمیر با داشت اشنهیس یقفسه

 یطوالن یادیز داشت که یسکوت از بعد. نشست اشچهره

 :دیپرس و آمد دشخو به شد،یم

 !؟یندار که یمشکل... گهید راهه روبه یچ همه-

 زدهشوک او وقتیب تماس از هم هنوز بود مشخص که دختر

 :گفت مکث با است،

 .هستم هم شما ممنون... خوبم من... نه... که یمشکل-

 و تنش از پر دختر، نیا با اشیقبل مکالمات قدرآن

 از مظلوم یرو نیا و رامآ یصدا دنیشن که بود یخرداعصاب

 که هم یهرکار. گرفتیم یباز به را قلبش خودخودبه او،

 ینفس. ردیبگ را ناخودآگاهش لبخند یجلو توانستینم کردیم

 :زد لب باشد یجد کامالا  کردیم یسع که یلحن با و داد رونیب

 ...بود هم گهید یهرکس... نکردم یکار-

 واقعاا . فشرد دندان اب را لبش و کرد رها نصفه را کالمش

 اگر ای کرد؟یم او حق در یکار نیچن بود هم گرید یهرکس



 هب قدرنیا شیبرا گرشا هم باز بود دختر نیا یجا گرید یکس

 افتاد؟یم وتابآب

 .دیکش رونیب افکارش از را او مخاطبش یبعد یجمله

 زحمت به رو خودش همه نیا بود گهید یهرکس خب، نه-

 ...من... انیبلورچ یآقا... ما  ... انداختینم

 .دیپر حرفش وسط هوایب

 .کن صدام گرشا که گفتم-

 یمعذب اما آرام یخنده با و شد رها یگوش در هوایب دختر نفس

 :گفت

 ...من... نداره یلیدل... آخه-

 اگرش درخواست تا اشکارهمهین حرف سمت دیکش را بحث عیسر

 .ردیبگ دهیناد واضح را

 ای خواسته که ییهاحرف خاطر به بخوام معذرت ونازت دیبا من-

 مناسب یلیخ طمیشرا که درسته. زدم موردتون در ناخواسته

... باشم داشته توقع طور اون ازتون نداشتم حق یول... نبود

 .دارن رو خودشون مشکالت آدما یهمه

 دلش. بست را شیهاچشم و گذاشت کاناپه یلبه را سرش

 ییفکرها چه موردش در روز آن تا ستین مهم دیبگو خواستیم

 شیبرا کندیم صحبت آرام لحن نیا با حاال که نیهم کرده،

 هب چه قاا یدق که کند فکر نیا به خواستینم هم اصالا . ستیکاف

 سکوت از تواندیم که یلحظات در که آمده روانش و روح سر

 دنیشن منتظر باشد، داشته آرام یخواب و ردیبگ بهره اشخانه



 خط طرف آن از که ییصدا. است مانده دختر یبعد مالتج

 یتکرخ سمت به داشت که یلحن با و کرد باز لب ناچار به امد،ین

 :داد جواب رفت،یم

. دنبو یکیکوچ زیچ اتفاق اون. یداشت حق هم شما... ستین مهم-

 یهرکار حاضرم حقت، در روزام اون یکارکم جبران بابت من

 .بدم مانجا ادیبرب دستم از که

 :گفت بالفاصله دختر

... هیینابجا سوال دونمیم دیببخش... فقط... ستین یازین اصالا  نه-

 بشه؟ یچ قراره هفته هی نیا آخر   یول

 روشن و کیتار یفضا به رهیخ و کرد باز مهین را شیهاچشم

 :گفت خانه

 شد راهروبه اوضاع یوقت گهید روز دو یکی نباش، نگران-

 .دمیم خبر بهت خودم

 .نشست گوشش در یمعطلیب دختر نگران یصدا

 .براتون بشه درست یدردسر ندارم دوست-

 :داد جواب محو یلبخند با

 .ریبخ شب... نباشم استراحتت مزاحم... نداره وجود یدردسر-
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 ستما یفور و دیشن را بعدش آرام ریبخ شب و دختر راحت نفس

 یرو که یرطوبت از. دیشک گردنش یرو را دستش. کرد قطع را

 بود اشیوحش قلب همه از بدتر. خورد جا بود، نشسته پوستش

. بود انداخته نبض به را تنش تمام و گرفتینم آرام که

 ،کرد نامعلوم یمخاطب یحواله یلعنت و دیکش درهم را شیابروها

 شیهاحرف با که دادیم قرار لطف مورد را بهنود دیبا هم دیشا

 همبه آن از شتریب ذهنش تا. بود دهیکش چالش هب را او افکار

 نکرد دایپ و یملک با شیهاصحبت به بود بهتر بود، ختهینر

 شدن تمام دیشا. کند دایپ هیهمسا مردک شر کردنکم یبرا یراه

 زیچ همه اش،یزندگ از اریشهر خواهر شدن دور و ماجرا نیا

 .برگرداند سابق روال به را

*** 

 کرده مشخص انیبلورچ که یاهفته کی تمهل از روز دو فقط

 قرار نکهیا از نداشتم یخبر چیه هنوز و بود مانده یباق بود،

 به و شدمیم بلند هاصبح فقط. فتدیب یاتفاق چه تینها در است

 یکاراضافه میتا که ییجا تا هم عصرها رفتم،یم کارم محل

 کمتر تا کردمیم گرم را سرم و ماندمیم شرکت در بدهد اجازه

 همه هرچند. باشم یاهیعار طیمح آن در یگذرانوقت به مجبور

 بود، یاهفتهکی یاقامت لیم باب و خوب نفرهتک اتاق آن زیچ

 توانستینم آنجا، در کردن صرف وقت ییتنها هم باز اما

 تنها هم خودمان یخانه در. کند خوب را حالم د،یبا که طورآن

 یبرا! داشت فرق یلیخ نجایا... بودم کرده عادت یول بودم،

 عیسر و خوردمیم ساده یشام گشتمیبرم یوقت فقط هم نیهم

 !نیهم... دمیخوابیم



 ومتر ستگاهیا از نداشتم، یاعجله برگشت یبرا چون هم شب آن

 همه به راه در. افتادم راه ونیپانس سمت به آرامش با و زنان قدم

 امختهیرهمهب ذهن حال نیع در و کردمیم فکر همزمان زیچ

 رد م،یهاقدم به رهیخ و نییپا یسر با. گرفتینم یاجهینت چیه

 را ییآشنا «سالم» یصدا یوقت که قدرآن بودم، غرق افکارم

 نیزم و بخورد چیپ میپا بود مانده کم که خوردم جا یجور دم،یشن

 .بخورم

 انهم با و بیج در دست که او به تعجب با و گرفتم باال را سرم

 هب حضورش. کردم نگاه بود، داده هیتک نشیماش به یشگیمه اخم

 را سالمش جواب کردم فراموش یحت که بود رمنتظرهیغ یقدر

 هم نیهم یبرا و آمد کش یادیز بهتم از یناش سکوت. بدهم

 نشد کینزد و بلند قدم دو برداشتن از بعد. شد قدمشیپ خودش

 :دیپرس یگرانن یکم با و انداخت ماتم یچهره به ینگاه من، به

 ؟یخوب-

 شدو یرو از را فمیک. کنم جمع را میپا و دست توانستم باالخره

. رفتمگ میپا یجلو دست، دو با محکم، را شیبندها و دمیکش نییپا

 کنان منمن حال،نیباا و کردم صاف را میصدا یاسرفهتک با

 :دادم جواب

 .نمتونیبب نجایا کردمینم فکر... دیببخش... سالم یعنی... ممنون-

 یجد یلیخ  و انداخت ساعتش به ینگاه ام،جمله به توجهیب

 :دیپرس

 !ست؟ین رید خونه به برگشتن واسه کم هی-



 کرد؟یم چک را آمدم و رفت داشت. شد درهم میابروها ارادهیب

 خانه به یساعت چه من که داشت یربط چه او به چرا؟

 !هه!... خانه؟... گردمیبرم

 :زدم لب و شد آشکار پوزخندم

 فقط که ییجا به رفتن یبرا یول د،یشا خونه به برگشتن یبرا-

 .ستین رید هم یلیخ داره، رو خوابگاه حکم

 ،یاستنطاق حالت آن از لحنش اما کرد، نگاهم اخم با طور همان

 .گرفت خود به نگران یشکل

 ؟ینگفت زودتر چرا ؟یستین راحت نجایا-

 حجم از و افتاد کارساز هم من حالت رییتغ در لحنش رییتغ

 .کرد کم اش،یناگهان بازخواست خاطر به ام،یالحظه تیعصبان

 :دادم جواب صادقانه و شد باز میابروها ی گره

 به عادت یلیخ که منه، از مشکل. ستین بودنم راحت بحث-

 همه اون یبرا مگهید لیدل هی دیشا... ندارم بهیغر یجا تو موندن

 هر به... بود نیهم هم خونه کردن عوض تو کردن دست دست

 گهید روز دویکی هم نیا شما یگفته طبق ست،ین مهم حال

 .شهیم حل احتماالا 

 :دمیپرس خودم نانیاطم یبرا من و شد رهیت نگاهش

 هنوز؟ هست یمشکل کنم؟یم اشتباه-

 :داد جواب بالفاصله

 یک دونستمینم... امیبرن پسش از من، حداقل که ستین یمشکل-

 .ستادمیا منتظر نجایا که ساعته هی باا یتقر ،یگردیبرم



 .دندیپر باال تعجب با میابروها

 نیگرفتیم تماس هی خب افتاده؟ یاتفاق آخه؟ چرا! ساعت؟ هی-

 .اومدمیم زودتر

 کردم فکر. ینبود دسترس در موقع اون یول زدم، زنگ بار هی-

 سر هی مدماو... بشم مزاحمت نخواستم یداشت یکار ییجا دیشا

 .یندار کسر و کم یزیچ شم مطمئن که بزنم

 همراهش تلفن کنم، یتشکر لطفش جواب در کردم باز لب تا

. داد جواب را آن یکوتاه «دیببخش» گفتن با او و خورد زنگ

 زد،یم حرف بلند یصدا با و بود ستادهیا من یروروبه درست

 .بود یکلمش کار اشمکالمه به ندادن گوش عمالا  حالت نیا در
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 زد،یم حرف بلند یصدا با و بود ستادهیا من یروروبه درست

 .بود یمشکل کار اشمکالمه به ندادن گوش عمالا  حالت نیا در

 !بهنود بگو-

 فکر نیا به. دیکش درهم را شیابروها باز که دیشن چه دانمینم

 بود هشد اشیادگاری که آمده ایدن به اخم نیهم با انگار که کردم

 هب یقیعم نگاه. رفتینم هم نیب از و شیابرو دو نیب قیعم خط

 موردش در چه دهیفهم نکهیا تصور از شد باعث که انداخت من

 :دیپرس مخاطبش از. رمیبگ گاز را لبم اریاختیب کردم، فکر

 !ه؟یچ حسابش حرف-



 که بود لشیم باب دیشن که یزیچ انگار و کرد مکث یکم

 من، به رهیخ طورهمان و گرفتند فاصله مه از یکم شیابروها

 :گفت

 وقت شه، کنده زودتر شرش بذار ایب راه باهاش نداره، یاشکال-

 .ببرش دادم نشونت که ییجا همون آره... میندار

 پیک شانهمه یهاپرده. انداختم سرم پشت یهاپنجره به ینگاه

 اهگن نگران حداقل که بود نیا جاها طورنیا یخوب. بودند بسته

 یمرد با امشبانه صحبت قبال در هاهیهمسا یبعض داریمعن

 و دادم رونیب را نفسم. نبودم ساختمان یورود یجلو به،یغر

 طعق را تماس.« کن تمومش جمعه از قبل تا» گفتن با انیبلورچ

 تلفن، با کردن صحبت موقع من، به مداومش یهانگاه. کرد

 دیشا که کردمیم فکر نیا به خودخودبه و بود کرده امدستپاچه

 یاجمله دنبال. باشد داشته من به یربط اشمکالمه موضوع

 نکهیا و آنجا در حضورش بابت تشکر از بعد تا گشتمیم

 هم باز اما بروم، داخل به و کنم یخداحافظ است، من به حواسش

 .ماندم عقب قافله از من او کردن یدستشیپ با

 .میبزن حرف هم با کم هی ،یارند یاعجله رفتن باال یبرا اگه-

 و کردم ساختمان نییپا تا باال به یادوباره نگاه اریاختیب

 :دادم جواب حواسیب

 !؟یچ به راجع... یول... ندارم که یاعجله-

 یحت لحنش و نگاه از دادینم اجازه اشیشگیهم یخونسرد

 :دیپرس سوالم، به ربطیب. گذردیم سرش در چه بزنم حدس

 ؟یوردخ شام-



 :دادم جواب مردد

 .نه هنوز-

 ییجا هی میبر هم با زدن حرف واسه که ینیبینم یلیدل هم هنوز-

 !خورد؟ هم یزیچ هی همزمان مثالا  بشه که

 یکنجکاو با داشت هم او. کردم نگاهش مات و شوکه هیثان چند

 یم عوض رنگ داشت لحظه به لحظه که ینگاه کرد،یم نگاهم

 طعنه داشت. دادیم جان لبش یرو رنگ،کم یلبخند به و کرد

 را خودم واقع در!« ندارم یلیدل نه»گفتمیم اگر خب! زد؟یم

 درخواست و یناگهان تماس آن از بعد هم آن بودم، کرده مسخره

 هم هنوز اما او، یانتخاب مکان در امیاهفته کی حضور و کمک

 یبرا میتوانستیم یمشترک موضوع چه ما بفهمم توانستمینم

 خوردن یبرا ییجا به هم همراه بابتش که میکن دایپ زدن حرف

 یرو را میهاپلک و شدم یعصب درهمم افکار از. میبرو هم شام

 از یحالت نگاهش شکل کردم، نگاهش که بار نیا. فشردم هم

 امیذهن یریدرگ از که انگار بود، گرفته خودش به هم حیتفر

 یهاتیحساس یرو. دبریم لذت امیجیگ دنید از و داشت خبر

 :دادم جواب مقدمهیب یلیخ و بستم چشم لمیدلیب

 نیا یتو خب یول ندارم، یخاص لیدل هم هنوز واقع در-

 با نخوام که بدهکارم بهتون قدراون توشم، االن که یتیوضع

 .کنم مخالفت متونیتصم

 .کرد اخم باز



 خاطر به دادم انجام یکار اگه! ؟یبدهکار یکنیم فکر چرا-

 که بود برادرت دادنازدست اول یروزها یکارکم جبران

 .بره نیب از تیناراحت

 :زدم لب تابانهیب. دمیکش امیشانیپ به یدست

 از اشتباه... خواستم معذرت ازتون برخوردهام خاطر به که من-

 .ازتون داشتم جایب توقع که بود من

 را ریدزدگ. دیکش رونیب را چشیسوئ و کرد بشیج در دست

 :گفت همزمان و داد فشار

 ات نیبش ،یهست میهمراه موافق اگه پس... نبود جایب هم یلیخ-

 .نشده رید
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 چه مرد، نیا. نشست منتظرم فرمان، پشت و زد دور را نیماش

 حاال چه بودم، و یعصب و طلبکار دستش از یحساب که موقع آن

. شدیم امیجیگ باعث کرد،یم امشرمنده شیکارها با مدام که

 کلماتش انیم که بود مشخص. دمیفهمینم را شیهاحرف یمعن

 دایپ ییتوانا من، صیتشخ قدرت اما کرده، پنهان را یزیچ

 اطرخ به هم دیشا ای بود، ادیز ییتنها فشار از. نداشت را کردنش

 یبرا یمعطلیب بود، کرده حقم در که یلطف از یقدردان

 تا راند یحوال همان یاقهیدق چند. شدم نیماش سوار اشیهمراه

 تخواس هم من از و کرد توقف ییایتالیا یرستوران یجلو نکهیا

 یچوب یهایصندل و زیم و رستوران کیکالس طیمح. شوم ادهیپ



 یفضا آنجا نکهیا از. کردیم خوب را آدم حال دستش،کی و

 کنار. کردم دایپ یخوب حس کرد،ینم معذبم و داشت یاساده

 یتشکر. شوم وارد من اول تا ستادیا عقب بود باز همین که یدر

 نشستنمان محل تا ستادمیا هم بعد. شدم وارد او از جلوتر و کردم

 به که رفت زهایم از یکی طرف به. کند مشخص خودش را

 .داشت دورش یصندل سه فقط ستون، کنار قرارگرفتن خاطر

 مه بعد نم،یبش تا ماند منتظر و دیکش عقب را یصندل نیاول

 خواست شخدمتیپ از و نشست یصندل یرو میروروبه خودش

 و دادیم انجام یخاص آرامش با را شیکارها تمام. دیایب جلو که

 لیدلیب ام،شده همراهش که من مثل یکس شدیم باعث نیهم

 نآمد و میداشت ییآشنا هم با هاسال که انگار. نشوم استرس دچار

 .بود مانیشگیهم یهاعادت از ییجا نیچن به

 بدون خودش. گذاشت من یجلو و گرفت شخدمتیپ از را منو

 .داد جاتیسبز یپاستا سفارش ندازدایب منو به ینگاه نکهیا

 به ادیز رشیمس انگار که کردم فکر نیا به و انداختم باال ییابرو

. دهدیم سفارش غذا ده،یند و یراحت نیهم به که افتدیم نجایا

 منو هب کوتاه ینگاه. گذاشتم نمانیب یخال یصندل یرو را فمیک

 تشخدمیپ. بستم را آن گرید یپاستا کی سفارش با و انداختم

. نبود آنجا حواسش. زدم زل اشچهره به منتظر من و رفت

 نگاهش ریمس نیهم یبرا و کردیم فکر یزیچ به داشت انگار

 و کرد حس را نگاهم ینیسنگ یمدت از بعد. نبود مشخص قاا یدق

 قیعم یدم و داد باال را شیابروها. چرخاند طرفم به سر یفور

 :دیپرس شد جمع زود که یلبخند با. کرد لیتبد بازدم به را

 ؟یکنیم کار کجا-



 :داد ادامه و کرد یمکث

 !کنهینم ناراحتت دنمیپرس اگه البته-

 کی کردن شروع سوال، نیا دنیپرس از قصدش احتماالا 

 با را میهادست. نداشت یحتنارا یجا پس بود، ساده یمکالمه

 .زدم لبخند و کردم گره درهم زیم یرو یترراحت حالت

 رو هاشوننامه ،یالمللنیب شرکت هی یتو. شمینم ناراحت نه،-

 .کنمیم ترجمه

 !ته؟یدانشگاه یرشته! باشه خوب یلیخ دیبا زبانت پس-

 .دادم تکان راست و چپ به را سرم

 هم زبان. ومدهین کارم چیه به الحا تا میدانشگاه یرشته نه،-

 .اریشهر یاصرارها با البته دنبالش، رفتم خودم

 .نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 مقیتشو شهیهم کنه، تموم رو درسش نتونست خودش نکهیا با-

 .کنم دنبال رو قمیعال من حداقل که کردیم

 :کرد زمزمه خفه و دیکش هم در ییابرو

 القهع بهش یلیخ که مشخصه... متأسفم افتاده که یاتفاق خاطربه-

 .یداشت

 یرو کردم متمرکز را تالشم تمام و کردم خفه نهیس در را آهم

 اشکم ار،یشهر مورد در زدن حرف با باز که موضوع نیا

 .نشود یجار



 فرق! باشه؟ نداشته دوست رو برادرش که هست یخواهر مگه-

 که بود لممس. میداشت رو گهیهمد فقط هاسال که بود نیا ما

 .ادیب وجود به نمونیب یشتریب یوابستگ

. کرد دییتأ را حرفم فقط سرش تکان با و انداخت نییپا را سرش

 هم نکهیا یبرا. دمیکش یقیعم نفس و دادم قورت را بغضم

 :دمیپرس کنم، دور بحث نیا از را او تمرکز هم و خودم حواس

 م؟یبزن حرف نیخواستیم یچ به راجع-

 عدب. کرد نگاهم متفکر یکم و دیکش اشچانه ریز را دستش کف

 صاف شیجا سر «آهان» گفتن با و انداخت باال ییابرو هم

 درهم باز شیابروها بزند، حرف خواست دوباره یوقت. نشست

 یهرکس را نیا بود، اشیشگیهم عادت کردن اخم. شدند دهیکش

 تعجب، موقع. دیفهمیم داشت برخورد او با بار دوسه که

 خاص، یموضوع یرو دقت یحت ت؛یعصبان ،ینگران ،یحتنارا

 بود ظشیغل اخم کرد،یم دایپ نمود ظاهرش در که یزیچ نیاول

 قیدق انیبلورچ مثل یکس حرکات یرو قدرنیا که من بر یوا و

 شکر را خدا دمیشن را شیصدا یوقت! چرا؟ واقعاا ... بودم شده

 را حواسم که داشت جاذبه یقدرآن اشیانتخاب موضوع که کردم

 .کند پرت ظاهرش از

 روزید انبار، و کارخونه یکارگرها از وجوپرس یکل از بعد-

 قاا یدق هم اون که میریبگ رو انبار یهاراننده از یکی رد میتونست

 .ومدهین بار بردن یبرا گهید مهرداد، شدن بیغ از بعد

 نیا کردمیم فکر نکهیا نیع در و کردم یاخم اریاختیب هم من

 گم با اشیزمانهم قسمت به فقط دارد، من به یربط چه وضوعم



 توجه باشد، اریشهر ضارب همان زدمیم حدس که یکس شدن

 :دمیپرس کنجکاوانه و کردم

 داشته؟ آدم اون به یربط چه! ؟یچ یعنی خب-
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 جواب یمتفکر حالت با و فشرد دندان با یکم را لبش یگوشه

 :داد

 دارمق هی که میدیفهم ش،یپ وقت چند... میبود شربط دنبال هم ما-

 شدیم کنکاش کم هی با که یایکسر... شده کسر انبار اجناس از

 ونرونشیب انبار از تونستهینم یراحت به اما مهرداده، کار دیفهم

 .باشه کرده کمکش یکس نکهیا مگه ببره،

 :نشست زبانم یرو ناخودآگاه بود، آمده ذهنم به که یسوال

 که نینشد متوجه یچطور! ن؟یندار رو هاتونراننده آمار همگ-

 !کار سر ومدهین ماهه سه از شتریب ،یکی

 هیتک اشیصندل به و کرد گره هم در نهیس یرو را شیهادست

 :زد یپوزخند و داد رونیب پرصدا را نفسش. داد

 برنیم بار که یادفعه هر. ستنین یقرارداد هاراننده-

 لیتحو رو ذهابشون ابیا ینهیهز و آرنیم صورتحساب

 یول نبود، راحت یلیخ. محدوده تعدادشون یول رن،یگیم

 .اومد چشم به یادیز شونیکی یطوالن بتیغ باالخره



... دیتگف که پسره نیا دونهیم اون یعنی د؟یکن داشیپ دیتونست-

 کجاست؟... مهرداد

 یاهحالت. برگشت شیسرجا دوباره و رفت باال یکم لبش کنج

 .نبود خودش دست انگار صورتش

 یکی نیا خوشبختانه یول کنه انکار خواستیم. میکرد داشیپ-

... شد رو زود دستش و داشت شاهد مهرداد با شیهمکار واسه

 مهرداد از شده یراض بوده، تنگ دستش کرد اعتراف خودش

 زدهیم بار که یاجناس نکهیا از یحرف عوض، در و رهیبگ پول

 ور یاضاف بار تینها در و نزنه خونهینم انبار جخرو یبرگه با

 .بده مهرداد لیتحو کارخونه از رونیب ییجا هی

 به موارد نیا ربط دمیفهمینم هم هنوز. کردیم داغ داشت مغزم

 .ستیچ من

 نیب از رو اریشهر که یآدم نیا که نیشد متوجه پس خب،-

 !درسته؟! نبوده یدرست آدم نیهمچ برده،

 اشیشانیپ حرص با و دیکش رونیب زیم یرو یجعبه از یدستمال

 موضوع نیا به کردن فکر از من مثل هم او. کرد پاک را

 سیرئ نکهیا! نبود یخوب طیشرا خب. بود کرده داغ یحساب

 ت،گوش ریز یراحت به شیکارگرها از یکی که یباش یاکارخانه

 نخورد آب مثل هم بعد نفهمد، یکس و ببرد سرقت به را اموالت

 زبان به صادقانه را افکارم... و بکشد آدم کارخانه همان وسط

 .آوردم

 .بوده سخت یلیخ براتون زایچ نیا دنیفهم احتماالا -



. دش قفل اشنهیس قفسه یرعادیغ شدن نییپا و باال یرو نگاهم

 تکان یسر. دادیم نشان کامل احوالش را نیا و بود شده یعصب

 :گفت یبم یصدا با و داد

 وجهت با یبدون تا گفتم رو نایا... بوده سخت مسلماا  که من یبرا-

 حدس ،یزد یمحرم سروان به بارنیآخر که ییهاحرف به

 کنه، شیباز یقاط هم رو اریشهر خواستهیم مهرداد میزنیم

 رو فکرم که یزیچ تنها... ومدهین کنار باهاش برادرت یول

 بهش هردادم طرف از یشنهادیپ نیچن اگر که نهیا کرده ریدرگ

 !بده؟ اطالع من به ومدهین چرا شده،

 بغض، با د،یرس ذهنم به که یفکر نیاول ارادهیب و کردم اخم

 :دادم لشیتحو

 باهاتون رو شیکار مشکالت خواست که یبار نیآخر چون-

 دلش احتماالا  چون... دینداشت یخوب برخورد باهاش بذاره ونیدرم

 یجورنیهم که ارخونهک یگهید یکارگرا طرف از خواستهینم

 وسطشون شما طرف از ینفوذ هی مثل ار،یشهر به نگاهشون هم

 .یزنرآبیز به بشه متهم بود،

 :گفتم و دمیخند تلخ

 نکهیا واقعاا  یول برسه، نظر به مسخره دیشا شما نظر از-

 یجالب زیچ یلیخ سوخته، دهن و نخورده آش بشه آدم تیوضع

 .ستین

 .دیکش جلو یکم یصندل یرو را خودش و گرفت شدت اخمش

 امکان! یزنیم حرف یمشکالت چه و دفعه کدوم از دونمینم-

 من و باشه گفته من به یزیچ یاگهید کارگر هر ای اریشهر نداره



 هیتوج اصالا  هم هتیتوج... باشم داشته باهاش یبد برخورد

 و بوده ونیدرم یزیچ نیچن واقعاا  اگه چون ست،ین یخوب

 یکار یتو مردک اون شرفتیپ به خودش ه،نزد یحرف اریشهر

 !؟یشیم منظورم متوجه... زده دامن بود گرفته شیپ که

 .دمیغر یعصب و کردم نگاهش شده گرد یهاچشم با

 جرم تو شدن کیشر قصدش اریشهر واقعاا  اگه ه؟یچ منظورتون-

 ور کهیمرت اون شنهادیپ... خودتون حدس بر بنا وقت، چیه بود،

 و نبوده کارگرهاتون به حواستون شما نکهیا اهگن! کردینم رد

 دیتونینم رو کنه یدزد گوشتون ریز تونسته یراحت به یکی

 و کوتاهه ایدن از دستش هم االن که گناهیب آدم هی گردن دیبنداز

 .کنه دفاع خودش از تونهینم

 یخال یصندل یرو که را فمیک و شدم بلند میجا از نیخشمگ

 کی نگاه اریشهر به مردک نیا نگاه .زدم چنگ بود نمانیب

 و یخوب با کنارش تا بودم نشسته من و بود یدزد در کیشر

 !من بر یوا یا بخورم، شام یخوش

 نگاه و چرخاندم سر تیعصبان با. شد فمیک برداشتن مانع یزیچ

 شمشچ به چشمم تا. بود گرفته را فمیک بند که دادم او به را خشنم

 بل یاخواهانه پوزش لحن با و گرفت باال را گرشید دست افتاد

 :زد

 ناراحت قصدم... رسوندم اشتباه رو منظورم... خوامیم معذرت-

 .نبود کردنت

 :دمیرغ اورمیدرب چنگش از نتوانستم نکهیا با و دمیکش را فمیک



 که بود من شدن ناراحت قاا یدق شجهینت بود یهرچ قصدتون-

 رو یهمراه نیا دمیم حیترج لطفتون، از ممنون. نیدیرس بهش

 حال به یفکر هی و خونه گردمیبرم هم فردا. کنم تموم جانیهم

 گردنم به شما طرف از ینید نکرده ییخدا که کنمیم خودم

 .نمونه
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 نآ گرفتن قرار یخوب. ستادیا من به کینزد ییجا و شد بلند

 یکی جز به لحظه آن در که بود نیا خلوت یابانیخ در رستوران

 ینگاه با. نبود نمانیب نزاع شاهد گر،ید یکس ،یمشتر دو

 نفر یصدا کرد، باز لب او تا و زدم زل شیهاچشم به طلبکار

 .انداخت فاصله نمانیب یسوم

 !هست؟ اجازه... دیببخش-

 با که فیبالتکل شخدمتیپ به و میچرخاند سر زمانهم دو هر

 هب انیلورچب. میکرد نگاه بود ستادهیا پشتمان غذاها یحاو چرخ

 ندیچ و مرد یبرا را راه تا دیکش عقب و کرد رها را فمیک ناچار

 از سرعت با و کردم استفاده فرصت نیهم از. کند باز زیم

 زیم دور که یمرد و زن چند متعجب و کنجکاو چشمان یجلو

. رساندم ابانیخ به را خودم و شدم رد و بودند نشسته یگرید

 چطور و کجاست تمیموقع ومش متوجه تا زدم خودم دور یچرخ

 ینلح با بار نیا و شد ظاهر میرو یجلو انیبلورچ. برگردم دیبا

 :گفت یعصب



 مخود دارم یلیخ باش مطمئن... ستمین صبور قدرنیا شهیهم من-

 .کنمیم کنترل رو

 :دادم جواب ظیغل یاخم با! کرد؟یم دمیتهد

 من ست،ین اریشهر که حاال نیکرد فکر نکنه ؟یچ که خب-

 !بدم؟ پس رو شیاحتمال یکارپنهان تقاص اون یجا به تونمیم

 دیبا من هم رو دهیدزد ازتون گهید یکی که یاجناس خسارت البد

 آروم قلبتون ینجوریا اگه نداره، یاشکال!... کنم پرداخت

 بهم اریشهر حقوق و حق بابت که یچک... ستین یمشکل رهیگیم

 تا بهتون گردونمیبرم رو چک اون. نشده نقد هنوز ن،یبود داده

 زسب من راه سر گهید کنمیم خواهش فقط... بشه راحت التونیخ

 دم،کر میشخص مشکالت ریدرگ رو شما منم اگه دیببخش. دینش

 .خوامیم معذرت واقعاا 

 با میبازو اما. بروم و بکشم را راهم تا کردم او به را پشتم

 سمت به را من م،یایب خودم به تا و شد فشرده واضح یخشونت

 :دیغر و من به زد زل خشمش از پر نگاه با. برگرداند خودش

 و یبدوز و یببر خودت واسه یدار عادت! ؟یگیم یدار یچ-

 هی! ؟ینکرد پاس رو چک اون که یچ یعنی... ؟یکن طرف تن

 !؟ینزد دست بهش هنوز و دستته چک که ماهه

 شد،یم فشرده داشت مشتش انیم که ییبازو درد از دانستمینم

 آن نیب از توجهش و یخاک جاده به رفتنش از ای بزنم هیگر ریز

 شد اشجهینت. بخندم نشده، پاس چک به زدم، که یحرف همه

 شکل صورتم یرو چطور دانستمینم هم خودم که یزهرخند

 .گرفت



 نیبد اجازه بهتره. ستین تا دویکی شکر رو خدا هاتوندغدغه-

 که یزمان نیا خسارت حاضرم. ..برسم خودم یزندگ به برم من

 پرداخت هم رو رفته هدر به کارهام دنبال افتادن بابت شما از

 .کنم

 گوشت سوزش که شد ادیز قدرآن میبازو یرو دستش فشار

 آخ اما شد هم در اریاختیب میابروها. کردم حس کامل را میبازو

 درقآن. گفتینم یزیچ و کردیم نگاهم داشت زناننفس. نگفتم

 یتو درد ظاهرشدن یجلو نتوانستم که شد یطوالن کوتشس

 :دمینال ارادهیب و رمیبگ را صورتم

 .دیکن ول رو دستم-

 اب را میبازو. کرد رها را میبازو و شد کم یناگهان دستش فشار

 تا دمیبلع محکم را بزاقم هم پشت بار دویکی و فشردم گرید دست

 میهاچشم در زده قهحل اشک برق انگار اما زد،ینر رونیب بغضم

 :گفت متیمال با و رفت نیب از خشمش عیسر یلیخ که دید را

 .میبزن حرف هم با برگرد... یکنیم اشتباه یدار-

 .دیلرز میصدا

 .گهید نمونده یحرف-

 و کرد شکار گرمید یبازو یرو را انگشتانم فشار نگاهش

 .داد فشار هم یرو محکم را شیهاپلک

 .میزنیم حرف برگرد... مونده-

 فیلط لحنش خشن، یچهره آن با یوقت کردمیم اعتراف دیبا

 خواستمینم من و آوردیم کم شیجلو آدم خودخودبه شد،یم



 را امیزندگ روزها، نیا که یمرد تنها یرفتار راتییتغ یجلو

 :دادم جواب فکر بدون هم نیهم یبرا. بدهم وا بود، کرده پر

 .برگردم دیبا ره،ید گهید ناال... گهید وقت هی یبرا باشه-

 :گفت فقط و آمد کوتاه

 .میبرگرد هم با کن صبر پس باشه،-
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 مانم،ب منتظرش که نداشتم یلیدل. رفت رستوران داخل سرعت با

 که یهرقدم. افتادم راه آرام یهاقدم با و کردم رستوران به پشت

 شممچ از هم شده سرکوب اشک قطره کی شدم،یم دور آنجا از

 ندیشن از که یدرد ای بود دستم درد از دانمینم. افتادیم نییپا

 هک یانیبلورچ بود، افتاده جانم و قلب به ان،یبلورچ یهاحرف

 نمک شیصدا کوچک اسم به کند مجبورم داشت اصرار بار نیچند

 آن خاطر به یگرید زمان هر از شتریب لحظه نیا در من و

 . بودم مانیپش او، از کمک درخواست و فکریب تماس

 و ندادم یتیاهم اما دمیشن سرم پشت از را عیسر ییهاقدم یصدا

 و بود تریسرعت و بلندتر او یهاقدم. دادم ادامه رفتنم راه به

 به یرچشمیز. یاکلمه یحت ای حرف بدون شد؛ میپا هم باالخره

 دمید که دیچک چشمم از یاشک ارادهیب باز و کردم نگاه شیهاقدم

 لیتحل را رفتارم توانستمینم بود، کرده قفل مغزم. کرد ارت را

 باز ای امداشته او با یدرست برخورد ایآ که کنم فکر نیا به و کنم

 که ییماجراها متوجه روزید نیهم بود گفته. امکرده اشتباه



 ازب من و بوده منتیب شیهاکمک تمام پس بود، شده کرد فیتعر

 و بودم داده نشانش دندان و گچن ورو،چشمیب یاگربه مثل

 هک بود رفته کجا منطقم. بودم دهیکش رخش به را تمیعصبان

 .کنم شیدایپ توانستمینم

 به را دستم پشت ناچار. بودند گرفته را دمید یجلو هااشک

 یاهقدم. نمیبب ترواضح را میپا یجلو بتوانم تا دمیکش چشمم

 رفت، جلو بلند مقد کی با هم بعد و شد آرام یالحظه همراهم

 باال ریتأخ با را سرم. شود مانعم تا ستادیا میروروبه و دیچرخ

 لب آرام و شد رهیخ دقت با میهاچشم به. کردم نگاهش و گرفتم

 :زد

 .کنم ناراحتت حد نیا تا کردمینم فکر-

 خاموش دهانم آب فشار با را دیجوشیم دوباره داشت که یبغض

 :زدم لب زحمت به و کردم

 .شمیم یعصبان زود یلیخ ایتازگ. ستین شما ریصتق-

. دادم ونریب سرم انداختن نییپا با را بازدمم و دمیکش یقیعم نفس

 :گفت مقدمهیب

 نکرده که یکار به متهم رو اریشهر که نزدم رو حرفا اون-

 هم رو تو خواستم فقط... یکرد قضاوت زود شهیهم مثل. بکنم

 نیا سر هی چون بدم، قرار هشد رمیدستگ که ییزایچ انیجر در

 ناحق به رو برادرت جون که یآدم به شهیم مربوط اطالعات

 .دونستنش یبرا یترمحق همه از تو خودت، قول به و گرفته

 نشان بودم، زده یآگاه در روز آن که یجمالت به اشاشاره

. بود بودم، گفته که ییزهایچ یهمه به حواسش لحظه آن دادیم



 چرا. دادیم رییتغ ذهنم در را رشیتصو داشت ناخواسته چرا

 او هک کنم نگاه یانیبلورچ همان چشم به او به توانستمینم گرید

 خودم حال به چرا اصالا . دمیدیم الیخیب و دردیب مرفه کی را

 تیمسئول احساس من قبال در چقدر مگر! کرد؟ینم میرها

 او از تخجال بدون و راحت را سوال نیا شدیم کاش کرد؟یم

 را لبمق د،یپرس رمنتظرهیغ یشکل به خودش که یسوال اما بپرسم؛

 .انداخت تمیر از

 .دونمینم هم رو اسمت هنوز من-

 من اسم با. شدم اشرهیخ مبهوت و گرفتم باال مکث با را سرم

 حیتوض یدیقیب با و زد یلبخند مبهوتم نگاه از داشت؟ کار چه

 :داد

 یآقا یجا به رو من نکهیا یبرا یباش نداشته یلیدل تو دیشا-

 دارم یوقت ندارم دوست من یول ،یبزن صدا «گرشا» انیبلورچ

 .«مهرآرا خانم» بگم مدام زنمیم حرف باهات دوستانه و راحت

 :کردم زمزمه نفسیب که بود صادقانه هشیتوج قدرآن

 !ارید-

 نییپا و باال را سرش تیرضا با و شد ترپررنگ یکم لبخندش

 .کرد

 ینداد افتخار که رو شام! خانوم ارید خب، یلیخ. خوبه... ارید-

 مه قدرااون راه. برسونمت نیماش با برگرد حداقل م،یبخور هم با

 .برگشت ادهیپ بشه که ستین کوتاه

 :کردم زمزمه زدهخجالت



 .شمینم مزاحمتون گهید. گردمیبرم آروم آروم نداره، یاشکال-

 برگرد بود، من یخواسته یهمراه نیا... ارید یستین مزاحم-

 .میبزن حرف هم راه یتو

 ار،ید گفتیم که بار هر حال نیا با و بود دهیفهم تازه را اسمم

 ودب آورده فشار چقدر ییتنها که آخ. شدیم حبس نهیس در نفسم

 آدم نیا. رفتمیم اشیهمراه بار ریز دینبا. روانم و روح یرو

 حصال به اصالا  یریدرگ نیا و دبو شده من یزندگ ریدرگ یادیز

 عقب یقدم. نبود من یخسته و تنها قلب صالح به حداقل نبود،

 :گفتم ترمحکم و رفتم

 هم با گهید وقت هی. باشم تنها امشب نیبذار... کنمیم خواهش-

 .میزنیم حرف

 کانت سر یلیمیب با و کرد نگاه میهاچشم به سکوت در هیثان چند

 .داد

 گردونمتیبرم و دنبالت آمیم جمعه... یراحت هرطور باشه،-

 .یباش تنها یتونیم موقع اون تا فقط. تخونه
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. شد جمع بود صورتش یرو محو هرچند لحظه آن تا که یلبخند

 ات که یریمس در و رفت کنار راهم سر از «خوش شب» گفتن با

 از و خاندمچر سر تعلل با. برگشت بود، کرده امیهمراه لحظهآن

 بخواهم او از شدیم کاش. کردم نگاه آرامش یهاقدم به پشت



. نشود سبز امیزندگ وسط خواستم هم خودم اگر یحت گرید

 زا که ییهافرضشیپ تمام با مرد، نیا به حد از شیب یکینزد

 کار و ختیریم هم به را تصوراتم تمام داشت داشتم، او از قبل،

 و نبودم یاشتباه یهاآدم به شدن تهوابس آدم من. دادیم دستم

 وابخ به و اقامتگاه به دنمیرس یلحظه تا دیبا را نیا. باشم دینبا

 .کردمیم تکرار خود با رفتنم،

*** 
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 ارک دنبال تا کرد وادارم ،ییتنها از فرار و هاشنبهپنج یکاریب

 قلب مرکز به را خودم. بروم بودم، کرده رها که یتماممهین

 دنبالش که یشخص کردن دایپ دمیفهم آنجا تازه و رساندم تهران

 . ستین یاساده کار اصالا  هستم

 قلب وندیپ عمل سال، یابتدا از که را یپزشکان یهمه ستیل

 کردمیم فکر که آنجا از. کردم دایپ یسخت به بودند داده انجام

 یکس گرید هستم، قلب یرندهیگ دنبال بدهم بروز یاذره اگر

 به حاذق قلب جراح کی دنبال گشتن یبهانه با نکند، کمکم

 . پرداختم وجوپرس

. مانداخت نگاه بودم نوشته کاغذ در که ییهاپزشک رسم و اسم به

 بودند داده انجام وندیپ عمل پزشک سه فقط حاال، تا سال اول از

 به ماندمیم دواریام و رفتمیم دنبالشان یکییکی دیبا حاال و

 .نه ای کرد خواهند یککم نکهیا



 نترنتیا با و  نشستم یحوال همان یپارک در یمکتین یرو

 در شانیهامطب. کردم جستجو را نفرشان هرسه یاسام ،یگوش

 «سرخوش مانیا دکتر. »داشت قرار تهران یشمال یهاابانیخ

 توانستمیم. داشت حضور مطبش در زوج یروزها عصر فقط

 مطبش به امیکار ساعت اتمام از بعد روز کی نده،یآ یهفته

 .بود مطبش در هاشنبهسه فقط «گانهی رمحمدیام دکتر. »بروم

 سرش مطب، در مدتش کوتاه حضور خاطر به احتماالا  یکی نیا

 محمد» که هم یسوم. مشکل دنشید و شدیم شلوغ یلیخ

 فقط دارد، ییباال سن دادیم نشان عکسش و بود «یمهدو

 کارم ،یآخر دنید یبرا. تداش حضور مطبش در هاصبح

 یمرخص را امیکار روز نصف دیبا حداقل بود، ترمشکل

 .گرفتمیم

 فرصت سر تا انداختم عکس شانیهامطب آدرس و شماره از

 با و انداختم فیک در را یگوش. کنم یزیربرنامه مالقاتشان یبرا

 ودمب نشسته آن در که یخلوت پارک به قیعم یبازدم دادن رونیب

 .شدیم خنک کمکم داشت هوا. ردمک نگاه

 آب خاطر به. داشتم دوست زییپا گرید یهاماه از شتریب را مهر

 یگرما از یکم د،یباریم هربار که ییهاباران معتدلش، یهوا و

 نه که ییهوا خاطر به برد،یم و شستیم خودش با را تابستان

 خاطر به و... برساند آزار که گرم قدر آن نه و بود سرد ادیز

  یشوخ به شهیهم. بود ماه نیا اواخر که اریشهر تولد روز

 منه، اومدن ایدن به خاطر به مهر و زییپا یقشنگ: »گفتیم

 چه هامدرسه شدن باز و درختا شدن زرد و برگا ختنیر وگرنه

. مبست را میهاچشم و نشست لبم یرو یتلخ لبخند «داره؟ یلطف

 کنم یتداع ذهنم در ود،ب که طورهمان را رشیتصو کردم تالش



 ریتصو اما نداشتمش؛ که بود روز چند و ماه سه فقط. شدینم اما

 نگاه عکسش به نکهیا بدون اش،چهره نقصیب و کامل کردن

 اتیجزئ که داشت درد چقدر. شدیم مشکل میبرا داشت کنم،

 خودم قدرآن معرفتیب من  . کردمیم فراموش داشتم را صورتش

 بردمیم خاطر از داشتم که بودم کرده کار و یروزمرگ غرق را

 هب را من نبودنش به فکر یحت که داشتم کنارم را یهمدم یروز

 مدهآ کنار یراحت به امییتنها با حاال رساند، یم یستین و جنون

 از چقدر من و آوردیم یفراموش یدور که گفتندیم راست. بودم

 عکس به و ردمآو رونیب را پولم فیک. بودم متنفر قانون نیا

 راگ یدلتنگ. شدم رهیخ اشک با بود آن یگوشه که درچهارشسه

 دستک و دفتر چیه در من یهایدلتنگ داشت، وزن و اندازه و قد

 با را میهاچشم یسیخ و دمیکش یآه. دیگنجینم ییترازو و متر و

 .گرفتم انگشت پشت

 ار آن و بروم زهرا بهشت به را روزم یماندهیباق گرفتم میتصم

 تگاهسیا طرف به و شدم بلند تین نیهم به. بگذرانم اریشهر کنار

 مه بودم، گذرانده سر از مدت آن که را یاتفاقات دیبا. رفتم مترو

 یپا هوا،یب و فکریب که گفتمیم شیبرا. کردمیم فیتعر شیبرا

 حاال و بودم کرده باز امیزندگ به را انیبلورچ مثل یکس

 نایبلورچ رفتار. کنم جمع را ماجرا نیا دیبا چطور دانستمینم

 افکارم با خودم فیتکل من... هم من و بود شده یخودمان یادیز

 آخر بحث آن از بعد قبل، شب که یافکار با... نبود مشخص

 .مبگذار هم یرو چشم صبح تا نداد اجازه برگشتن، و او با یشب

*** 



 که ،یزمان به رو و  انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 :گفت بود، شده تمام باا یتقر حاتشیتوض

 االن تا دیجد خط یهانهیهز. کاره یروین مانعمون تنها فقط االن-

 وارد دیدج یروین میتونینم فتهین یسودده به تا و رفته باال یلیخ

 ونخودم یکارگرا از چندنفر نیبب ریبگ آمار. میکن دیتول خط

 .کنن کار تراضافه فتیش هی حاضرن

 .کنه کار به شروع تونهیم هم نفر شیش با موقتاا  خط اون آقا،-

 بشن قلمنت نفر دو بخش هر از هیکاف ست،ین اضافه فتیش به ازین

 .دیجد بخش به

 همون راندمان اومدن نییپا یعنی هربخش از روین شدن کم-

 ،بشه یقبل یهابخش نیگزیجا دیجد بخش ستین قرار. قسمت

 .بشه اضافه دمونیتول تیظرف  قراره

 دیجد کارگر هی به مازاد حقوق با یفرق چه اضافه فتیش خب-

 داره؟
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. تبرگش و رفت اشیگوش خاموش صفحه یپ بار نیا گرشا نگاه

 :گفت یزمان به رو حواسیب. نبود بهنود از یخبر هنوز

 و ذهابابیا ینهیهز گهید است، کارخونه یتو که یکارگر-

 میبگ میتونیم اونم که شامه هی تشینها... نداره اضافه ناهار

 تازه که یکس به نسبت هاشنهیهز هرحالبه. خودشون گردن



 دیجد کارگر ینابلد و آموزش ینهیهز درضمن،. کمتره وارده،

 تونست قسمت اون درآمد هروقت. میشینم متحمل هم رو

 یروین آوردن یبرا موقع اون بده، پوشش رو خودش یهانهیهز

 .میکنیم اقدام دیجد

 سر و کرد ادداشتی را گرشا یهاحرف متفکر یحالت با یزمان

 .داد تکان

 که رمسپیم یانسان یروین مسئول به من پس ه،یخوب ینکته نمیا-

 .کنه یمعرف رو داوطلب یکارگرا

 که طورهمان. برداشت را یگوش و شد بلند زیم پشت از گرشا

 :گفت رفت،یم اتاقش یسرتاسر یپنجره سمت

 آخر پاداش باشه، نقصیب و درست کارشون اگه که گوب نمیا-

 .کنهیم دایپ شیافزا هم سالشون

 .آقا چشم-

 او، خروج با و داد یتکان یزمان «اجازه با» جواب در را سرش

 جکتیر را تماسش بهنود. گرفت را بهنود یشماره بالفاصله

 یخبریب از. شود کورتر شیابروها یگره شد باعث و کرد

 و اسحس مواقع در او گذاشتن خبریب استاد هم بهنود و دبو متنفر

 :فرستاد امیپ شیبرا. بود شده یضرور

 «ه؟یچطور اوضاع نمیبب بده جواب»

 .دیرس ریتأخ یاقهیدق با جوابش

 .«بذار گریج رو دندون... شهیم فیرد داره»

 «ام؟یب دوباره خودم الزمه»



 :گرفت را پاسخش یمعطل بدون بارنیا

 با بذار... بسه اروی پشت هفت یبرا یاومد که بار هی همون»

 .«ببرم جلو رو کار آرامش

 یاهویه به بیجبهدست و انداخت زیم یرو را یگوش یعصب

 .کرد نگاه کارخانه یمحوطه

 یکالنتر از او یهماهنگ با مأمور دو که شدیم یساعت کی

 کارگرها یهمه از داشتند محوطه داخل و بودند آمده منطقه

 هم موقت و یمانیپ یروهاین و هاراننده یهمه. دندیپرسیم سوال

 از خروج حق یکس جوهاوپرس اتمام زمان تا. داشتند حضور

 در یتوجه قابل ازدحام باعث هم نیهم و نداشت را کارخانه

 بتوانند هاجواب و سوال نیا با بود دواریام. بود شده محوطه

 یحساب ماجرا نیا شدن ینطوال. کنند دایپ مهرداد از یسرنخ

 .آمدیسرم داشت صبرش و بود کرده اشکالفه

 هر باالخره، تا ماند رهیخ محوطه به و ستادیا آنجا چقدر دینفهم

 دادند، یمرخص یاجازه کارگرها به و دندیکش عقب مأمور دو

 وارید از. افتادند راه تیریمد ساختمان سمت به هم خودشان

 عد،ب قهیدق چند. برگشت زشیم پشت و گرفت فاصله یاشهیش

 . داد اطالع او به را مرد دو حضور انیک و خورد در به یاتقه

 بیترت تا خواست انیک از گرشا و شدند وارد مأمور هردو

 آن یروروبه و رفت جلو هم خودش. بدهد را هاآن از ییرایپذ

 .نشست مهمان یهامبل یرو دو،

 ؟نیدیرس هم یاجهینت به د،ینباش خسته-



 لباسش یگوشه یفلز پالک یرو «یساالر» نام که اول مرد

 :داد جواب یخشک لحن با بود، شده حک

 هی. میکن یبررس دوباره رو میکرد یآورجمع که یاطالعات دیبا-

 انجامه، حال در ستوده مهرداد یزندگ محل از هم یمحل قاتیتحق

 .میدیم قرار انیجر در هم رو شما قطعاا  میبرس یاجهینت به اگر

 :زد لب یدیناام با گرشا

 !نداشت یاجهینت کردن، وجوپرس همه نیا پس-

 :گفت محکم «احمدوند» نام با دوم مأمور

 الا فع... مونهینم جهینتیب وقتچیه قاتیتحق! انیبلورچ جناب-

 رشفک که یزیچ از شتریب کارگرهاتون که دیبدون رو نیا فقط

 ذعانا نصفشون باا یتقر. ستنده وفادار و ریس دل و چشم دیبکن رو

 و عیتطم داشته قصد میرمستقیغ ستوده، مهردادخان نیا که داشتن

 .بشن جرمش کیشر تا کنه شونوسوسه

 با. دیکش ریت گردنش پشت یرگ و گرفت ُگر گرشا وجود تمام

 .دیکش جلو را خودش حرص

 من کدومچیه چرا!... زنن؟یم رو حرفا نیا دارن االن چرا نایا-

 نذاشتن؟ انیجر در رو

 تاقا وارد ینیریش و یچا ینیس با یآبدارچ و باز یاضربه با در

 گرشا که یحال در بودند ساکت مرد هرسه ز،یم دنیچ نیح. شد

 مرد، خروج از بعد. دیکوبیم نیزم به را شیپا یقراریب با

 :داد جواب یساالر



 قرار میمستق شنهادیپ مورد کدومچیه. خدمتتون میکرد عرض-

 نیا هب بکشن عقب رو خودشون یوقت که هیعیطب پس نگرفتن،

 کردنینم هم فکرش یحت و نبوده یمهم موضوع که کنن فکر

 .کنه یعمل رو شنقشه شده یهرطور بخواد مهرداد که

 :داد حیتوض همکارش یهاحرف یادامه در احمدوند

. میدیکش رونیب رو ستوده مهرداد یسابقه شما، تیشکا از بعد-

 کار به مشغول که ییهرجا مختلف، اشکال و نیعناو به آقا نیا

 عنوان به که ییجا نیآخر فقط. کرده درست یدردسر هی شده

 دفتر از سرقت نیح ایگو بوده، کار به مشغول یخدمات کارگر

. شهیم حبس یچندماه و شهیم رو دستش رعاملیمد

 فهااض فقط رشیتأث شه،یم ازش حبسش مدت تو که ییهاتیشکا

 .بوده حبسش مدت شدن
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 چطور. داد فشار دست با را گردنش پشت یگرفته رگ گرشا

 کارخالف کی ورود یبرا را راه یانگارسهل با بود توانسته

 زا فقط و فقط لحظه آن در. کند باز شیهانقشه یاجرا و دارسابقه

 .بس و بود یعصبان و خودش دست

 :گفت متیمال با د،ید را او یختگیرهمبه یوقت یساالر

 شپرونده بارنیا. میزنیم رو ردش باالخره. دینباش نگران-

 شیپ زودتر رو کار تونهیم هم یآگاه سیپل یهمکار و قطورتره



 هتونب ینیسنگ یمال ضرر و دیشد متوجه زود که خوبه باز. ببره

 .نشده وارد

 :زد لب خفه ش،ینوایب قلب ضربان باالرفتن به توجهیب

 نیب از یپا اگر!... نبرده شیپ از یکار که ماهه سه یآگاه-

 متوجه حاالها حاال دیشا نبود، وسط گناهیب آدم هی جون رفتن

 وتاهک شرفیب اون دست تا شد یقربان یکی وسط نیا. میشدینم

 .بمونه

 تیعصبان شدت از تنش که یحال در و داد قورت را دهانش آب

 :ردک اشاره زیم به یحواسیب با بود، نشسته عرق به و کرده داغ

 .شد سرد یچا... دییبفرما-

 یچا دنینوش مشغول و کردند یتشکر یالیخیب با مرد دو هر

 .کردند ترک را آنجا و یخداحافظ بالفاصله هم بعد. شدند

. گذاشت ساعدش یرو را سرش و برگشت زیم پشت گرشا

 ترخراب چ،یه بود نشده که بهتر حالش. آمدیم باال سخت نفسش

 .بود شده هم

 به ای شدیم خوشحال شیکارگرها یوفادار از دیبا دانستینم

 یلطف همه آن جواب. تریعصبان تکشانتک یکارپنهان خاطر

 یاعتمادیب کی بود شده داشت، کارگرها به خودش تصور به که

 سر در چه مهرداد دهد بروز هاآن از یکی بود یکاف فقط. محض

 سکوت همه اما شود، گرفته او از یروشیپ فرصت تا دارد

 مانه بود؛ شده انسان کی جان رفتننیازب اشجهینت و بودند کرده

 و دیکوبیم او ی نهیس در مالحظه قابل یشدت با قلبش که یانسان

 .نداشت هم گرفتن آرام الیخ



 زیم یرو از مکث با را سرش شد باعث یگوش یملود یصدا

 نودبه اسم دنید با. بدهد روشن یصفحه به را نگاهش و کند بلند

. تگذاش کریاسپ حالت در را تلفن و دیکش صفحه یرو انگشت

 وابج حوصلهیب و داد هیتک دستش کف به را دردناکش یشانیپ

 :داد

 .بگو-

 :دیپرس مکث با بهنود

 گرفته؟ صدات چرا! ؟یخوب-

 .داد فشار هم یرو یقراریب با را شیهاپلک

 ؟یکرد کار یچ بگو تو ...گمیم برات بعداا -

 و تگذاش انتظار به را او.« کن صبر لحظه چند» گفتن با بهنود

 یاهویه تمام ،یدر شدن بسته و باز یصدا با بعد یاقهیدق

 تهنشس نیماش فرمان پشت احتماالا . شد قطع شیصدا ینهیزمپس

 :دیپرس آرام. بود

 هنوز؟ یخط پشت-

 .بگو... هستم-

 :گفت بود مشهود اشباالرفته یداص در که یحرص با بهنود

 یگرددندون... هیازادهحروم چه بود معلوم وجناتش از مردک-

 معامله کنول روغن، تو افتهیم داره نونش بود دهید. کردیم

 صالا ا دیشا کردم،ینم دشیتهد یبود گفته که یجوراون اگه. نبود

 .کردینم قبول

 :فتگ اداکه در و داد رونیب پرحرص را نفسش



 یول شدم،یم ماجرا نیا الیخیب بودم، تو یجا اگه من کن باور-

 ،یدار رو من عقل تو نه و توام یجا من نه که ییاونجا از

 هاضاف هم یزیچ هی. یبندر اونم برقصم، تو ساز به شدم مجبور

 که یاخونه اون به بچسبه و کنه ول رو اونجا تا جلوش گذاشتم

 قبول سر با بود، گهید یهرک.. .وانهید کهیمرت. میداد نشونش

 .کردیم

 :دیغر بهنود حاتیتوض دنیشن از حوصلهیب گرشا

 گهید جا هی ضشیمر ذهن نبود، پول یپ فکرش یعوض اون-

 .دیپریم

 :گفت ترآرام یکم گرشا یعصب لحن ریتأثتحت بهنود

 جمع هم امروز نیهم. شد یراض هرحالبه... یهرچ حاال-

 شرش شه راحت المیخ تا مونمیم اطیحتا محض ره،یم کنهیم

 .شده کم

 کنه دیتأک فقط کنه، ردش متیق ریز بنگاه به بسپر هم رو اونجا-

 .باشه یحساب درست یخانواده هی دنبال. نفروشه دالل به

 چته؟ یگینم حاال حله، اونم-

 نفسیب و دیکش هم در را اشچهره نه،یس یهااستخوان درد از

 :داد جواب

 ؟یندار یکار... گمیم نمتیبب-

 :داد جواب نامطمئن بهنود

 .فعالا ... نه-



 هشیهم که ییدارو یقوط بشیج از و کرد قطع حرفیب را تماس

 چقدر دیفهمیم رمحمدیام اگر. دیکش رونیب بود، همراهش

 یدعوا کی باز قطعاا  شده، ینظمیب دچار شیداروها مصرف

 نیا وجود با! بود شخو دلش هم رمحمدیام. کردیم او با یحساب

 مه قلب یکی نیا بود دیبع گرشا، اطراف در تنش و یریدرگ همه

 .اوردیب دوام ادیز

 زیم یرو را یقوط و انداخت دهانش در را هاقرص از یکی

 یرو یسردشده یچا با قرص دنیبلع از بعد و شد بلند. کرد رها

 چیه یبرا ذهنش یوقت. دیچرخ خودش دور دور، کی ز،یم

 .رفت رونیب اتاق از خانه، به رفتن قصد به نداد، مانفر یکار

*** 
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 انتظار به اتاق یپنجره یروروبه حاضروآماده و بسته را ساکم

 لمشک گفت و گرفت تماس انیبلورچ قبل، شب. بودم ستادهیا

 را مشکل چطور بپرسم نشد. برگردم توانمیم و شده حل خانه

. شد خواهد چه ن،یا از بعد ،یزاهد با من فیتکل و کرده حل

 برگردانتم، خانه به تا دیآیم دنبالم خودش گفت که هم یوقت

 که نهبها نیا با و نکرد قبول برگردم توانمیم خودم گفتم هرچقدر

 کرد امیراض دهد، حیتوض میبرا را ییزهایچ راه در خواهدیم

 ربط یزیهرچ به بودم دواریام که یحاتیتوض بمانم؛ منتظرش

 .میبود کرده هم با شیپ شب دو که یبحث جز به باشد هداشت



 دلم گرید نکهیا مثل. کرد رییتغ نگاهم در زهایچ یلیخ شب آن از

 نگاهم در انیبلورچ گرشا. کنم جدل و بحث او با خواستینم

 ههرچ. نبود بودم ساخته ذهنم در که یتحملرقابلیغ آدم آن گرید

 یقتو کرد،یم دایپ معنا میبرا شتریب اریشهر یهاحرف گذشتیم

 شانن بارها سردبودنش، و هایبداخالق تمام با انیبلورچ بود گفته

 کارخانه کارگران از شیهاتیحما. است گرانید فکر به داده

 او یرپوستیز یهامحبت ونیمد همه و بوده مشهود شهیهم

 و کردمیم را فکرش که یزیچ از شتریب مرد، نیا حاال. هستند

 اصالا  که من، مثل یآدم یزندگ در داشتم، را رشانتظا یحت ای

 .بود شده پررنگ نداشتم، او به یربط

 انابیخ در که ییهالیاتومب حجم به و کردم بغل ترمحکم را خودم

 ودب قهیدق چند دانستمینم. ماندم رهیخ شدندیم افزوده میرو شیپ

 مامت انتظار نیا زودتر خواستیم دلم فقط بودم ستادهیا آنجا که

 زنگ. ببرم پناه خودم یآشنا یخانه به بهیغر طیمح آن از و شود

 دیکش رونیب فکر در غرق یهوا و حال آن از را من همراه تلفن

 یروز همان را کوچکش نام. انداختم نگاه یگوش یصفحه به و

 پشت نم،یمخاطب در بزنم شیصدا نام، با خواست ازم که

 میبرا باا یتقر کوچک نام با زدنش صدا. کردم رهیذخ اشیلیفام

 امعالقه مورد یخواننده نامهم که را اسمش اما بود، رممکنیغ

 .داشتم دوست بود

 :دادم جواب آرامش با و دمیکش صفحه یرو انگشت

 .سالم-

 .بود زدهشتاب یتاحد او لحن من، برعکس

 ؟یخوب. سالم-



 د؟یخوب شما ممنونم،-

 :گفت یفور امیپرساحوال به توجهیب

. نجاماو گهید قهیدق ستیب باا یتقر. افتادم راه االن نیهم من ار،ید-

 .یباش آماده که دادم خبر

 .منتظرم ممنون،-

 .نمتیبیم پس... خوبه-

 اراده یب. آوردم نییپا یگوش همراه را دستم و شد قطع تماس

 اشهرجمله آخر ای اول یجور. کرد خوش جا لبم یرو یلبخند

 تمام یتالف خواهدیم کردمیم حس که زدیم صدا را کوچکم نام

. اوردیدرب خواندیم «مهرآرا خانم» مرا مدام که ییروزها آن

 فقط مخاطبش که کند مطمئن را خودش ای من خواستیم انگار

 ناخودآگاه هربار کوچکم اسم یرو دشیتأک. ارید... هستم من

 شد،یم گرم دلم ت،یمیصم از حجم آن از و آوردیم لبم به لبخند

 فکر که یزمان درست... یخداداد یپشتوانه کی بودن به گرم

 .ندارم را یکس گرید کردمیم

. ردمک ترک را اتاق ساکم، و فیک برداشتن از بعد و سر را شالم

 زمان تا ندارم، نگه منتظر را او نکهیا یبرا توانستمیم

 .بدهم انجام را اتاق لیتحو و حسابهیتسو یکارها دنش،یرس

 تمگذاش یالب یصورت و دیسف یهایراحت از یکی یرو را لمیوسا

 اریشهر چک کردن پاس با قبل روز که را، امیبانک کارت و

 با ،بود نشسته رشیپذ در که یدختر. برداشتم بودم، کرده شارژ

 را دیکل یلبخند همراه جوابش در هم من و زد یلبخند دنمید

 .گذاشتم شخوانیپ یرو



 کنم؟ هیوتس را اتاقم حساب تونمیم-

 توریمان به «دیکن صبر لحظه چند» گفتن با و برداشت را دیکل

 نامطمئن و تعلل یکم با بعد هیثان چند. کرد نگاه شیرو شیپ

 :گفت

 !شده هیتسو که اتاقتون-

 .گرفتند فاصله هم از متعجب میابروها

 !نییپا اومدم االن نیهم که من! آخه؟ یچطور... دیمطمئن-

 .انداخت البا شانه و دیگز یلب

 .صفره حال هر به حسابتون... واال دونمینم-

 اشتباه رو اتاق شماره دیشا. زمیعز یکن چک دوباره شهیم-

 !یزد

 .داد رونیب کالفه را نفسش

 ...لحظه هی. واضحه شیچ همه ستمیس... نشده اشتباه نه،-

 با یالحظه از بعد. گرفت یاشماره و برداشت را تلفن یگوش

 .کرد صحبت به شروع خطش پشت مخاطب

 دوننینم خودشون یول صفره «صدوسه» اتاق حساب... سالم-

 چرا؟ دیدونیم شما... شده یطورنیا چرا

 .دیپر باال شیابرو لنگه و انداخت من به ینگاه

 .گمیم بهشون باشه... نبودم انیجر در من خب! آهان-

 :داد حیتوض دوباره یلبخند با من به رو و گذاشت را یگوش



 رو حساب بود، کرده رزرو براتون رو اتاق که یشخص همون-

 .انگار کردن هیتسو

 کردم یسع بود؟ کرده یکار نیچن چرا. ماندم خشک میجا سر

 لحنم یرو کردم،یم حس وجودم در ارادهیب که یتیعصبان

 :دمیپرس آرامش کنترل در یسع با و نگذارد یریتأث

 ن؟یبد صورتحساب شهیم-
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 از که را یکاغذ و کرد کیکل یادکمه یرو یمعطلیب بارنیا

 لغمب دنید با. داد لمیتحو امضا و مهر از بعد آمد، رونیب نتریپر

 اول، روز همان انیبلورچ. دیکش سوت مغزم پرداخت، خیتار و

 که یمبلغ بود، کرده پرداخت هفته کی مدت به را هانهیهز تمام

 هااندازه نیهم زدمیم حدس هم مخود و بود توجه قابل باا یتقر

 یهاانگشت نیب را کاغذ و دادم رونیب حرص با را نفسم. شود

 اکس برداشتن از بعد و کردم تشکر دختر از. فشردم امشدهمشت

 فقط قطعاا  داشتم، که یحال با. زدم رونیب یالب از لم،یوسا و

 .کند آرامم توانستیم رونیب آزاد و خنک یهوا

. شد متوقف رو ادهیپ کنار هم او نیماش رفتنم، رونیب محضبه

 :دیپرس یمحو لبخند با و داد نییپا را شاگرد سمت یشهیش

 دم؟ینرس که رید-

 .کردم نگاهش نیماش یپنجره از و رفتم جلو یکم



 .اصالا  نه-

 :دیپرس ینرم اخم با شد، یطوالن که ستادنمیا

 ؟یشینم سوار-

 بود، کرده که یکار تباب جا همان خواستیم دلم یلیخ

 یدوباره دعوت با و گرفتم را خودم یجلو اما کنم، بازخواستش

 در. رفتم نیماش طرف به و دادم تکان سر فقط آرامش، به خودم

 عقب یصندل یرو تا گرفت دستم از را ساک کردم باز که را

 جوابم هم او و کردم یآرام سالم شدم، سوار که نیهم. بگذارد

 .داد خودم مثل طورهمان را

 شد،نبا نمانیب یسکوت نکهیا یبرا و درآورد حرکت به را نیماش

 :دیپرس

 !که نگذشت سخت مدت نیا-

 به رهیخ هم نگاهم و بود مشتم نیب هنوز صورتحساب یبرگه

 :دادم جواب نییپا سر با طورهمان. آن

 هب برگشتن یبرا گهید اگر... کردم تحمل یول بود، که سخت-

 .ازتون ممنونم... دیارزیم شه،نبا یمشکل خونه

 :داد جواب. بود روروبه به نگاهش

 االن که ستین یمشکل گهید هم برگشتنت یبرا... نکردم یکار-

 !ارید... میگردیبرم میدار

 :گفت امیپرسش نگاه جواب در. برگرداندم طرفش به را سرم

 من یرو یخواست یکمک ای یداشت یکار اگر هم بعد به نیا از-

 .کن بحسا



 متشس به و کردم باز را کاغذ. کنم صبر نبود الزم گرید احتماالا 

 :گرفتم

 !د؟یکن کمکم ینجوریا که-

 دستم، از کاغذ گرفتن از بعد و گرفت ابانیخ از را نگاهش

 تعجب با و کرد ینگاه برگه به یسرسر. داد روروبه به دوباره

 :دیپرس

 !شده؟ یچ مگه-

 .چپاندم فمیک در و دمیکش رونیب دستش از را برگه

 .دیبفرست برام رو کارتتون شماره فقط... نشده یزیچ-

 :زد لب یتفاوتیب با

 .ارید ستین یازین-

 .کرد دیتشد را تمیعصبان اشیخونسرد

 مکک بابت نکنم حس من تا دیبکن رو کار نیا که الزمه اتفاقاا -

 .شدم میزندگ اشتباه نیتربزرگ دچار ازتون خواستن

 .چرخاند سر طرفم به متعجب و مات یهنگا با

 !؟یزنیم حرف اشتباه کدوم از-

 .بود نیآتش و یعصب لحنم هنوز

 که یلمشک از و گرفتم تماس باهاتون لیدلیب کردم اشتباه انگار-

 من ...زدم حرف باهاتون کنم حلش خودم تونستمیم فکر کم هی با

 جلب ای صدقه گرفتن نه بودم، یمنطق حل راه هی دنبال فقط

 .شما ترحم و یدلسوز



 کنار را نیماش یفور و شد درهم یبیعج شدت با شیابروها

 ار اشتنهمین و گذاشت فرمان یرو را دستش. داشت نگه ابانیخ

 .چرخاند طرفم به یعصب یحالت با

 ه؟یچ یدلسوز و صدقه ؟یگیم مزخرف چرا-

 .کردم حفظ را موضعم اش،یهجوم حالت از ترس یاذره بدون

 ینهیهز پس از نیکرد فکر چرا... نیکرد شما که یکار نیهم-

 نم یحت شما. آمیبرنم یخصوص خوابگاه هی تو اقامتم شب چند

 ارک یچ قاا یدق نیبگ بهم هفته هی از بعد که دیدونینم قابل رو

 اون نگران و خونه برگردم راحت تونمیم حاال که نیکرد

 نایا... تونستمینم شیپ هفته هی که یحال در نباشم، هم کهیمرت

 ه؟یچ شیمعن

 :دیغر آشفته، لحن همان با متیمال بدون

 طرفت حیتوض به و کن صبر... ارید یریم تند یدار باز-

 .بده گوش

 ورطهمان اما کردم، ینینشعقب یکم گفت که یاجمله ریتأثتحت

 :گفتم طلبکار

 احساس از ممنون. انیبلورچ یآقا ستمین نشناسنمک من-

 لمد اما. کجاست منشأش دونمینم قاا یدق من و نیدار که یتیئولمس

 .شهب خم کمرم بزرگتر نید هی بار ریز قراره کنم فکر خوادینم

 تساک بدهد، را جوابم بالفاصله نکهیا یجا به تصورم برخالف

 آتش کمکم که قدرآن کرد، نگاه امچهره به فقط سکوت در. شد

 و امرفته تند خودش قول به باز دمیفهم تازه و شد سرد وجودم



 لب ارادهیب که شد یطوالن قدرآن نگاهش. امکرده یروادهیز

 :زدم

 ...خواستمینم... خوامیم معذرت... من-

 رونیب به کالفه ینگاه از بعد و داد رونیب محکم و قیعم ینفس

 :گفت من به رو ن،یماش از

 اگر... یکن یخواهمعذرت ینش مجبور تهش که نرو گاز تخته-

 وت به نیتوه قصدم کردم، پرداخت جلوتر رو اتاق صورتحساب

 المیخ خوابگاه اون یتو تیراحت بابت از خواستمیم فقط. نبوده

 کمال و تمام رو نهیهز یتونیم ،یشد ناراحت اگر. باشه راحت

 دبو قرار هم اتفاقاتش و هفته هی نیا مورد در. حسابم به یبزن

 .بود لیدلیب تتیعصبان پس نه؟ مگه... بدم حیتوض
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 طبق. چرخاندم مخالف سمت به را سرم و نشستم صاف میجا سر

 دچار ام،یدرون خشم کردن فروکش با روزها، آن تمام معمول

 زشیر یجلو توانستمینم و بودم شده یاحساس یختگیرهمبه

 و دادم فشار هم یرو محکم را میهاپلک. رمیبگ را میهااشک

 .نشوم رسوا آن از شتریب تا انداختم نییپا ار سرم

 کنانزمزمه کوتاه یمکث از بعد و شد آرام هم دستم کنار مرد لحن

 :گفت



 رحضو نگران ستین الزم گهید که یبدون رو نیا هیکاف فقط-

 یتو گهید... یباش شیاحتمال یهامزاحمت اناا یاح و مردک اون

 جز به البته. ..کنهینم یزندگ یمجرد آدم چیه ساختمونتون

 .خودت

 .کردم نگاهش متعجب و برگرداندم سر مکث، با

 !رفته؟-

 ود هر نیب یاهیثان چند و شد قفل میهاچشم یرو یالحظه نگاهش

 چشم یفور و داد قورت را دهانش آب. کرد گردش چشمم

 .کرد نییپا و باال را سرش. دیدزد

 ...رفته آره-

 !آخه؟ یچطور-

 :دیپرس کند نگاهم نکهیا بدون

 ؟یبدون الزمه-

 ای مبدان است الزم گرید را یزیچ قاا یدق دانستمینم... دانستمینم

 یالحظه یبرا. کند کم را او شر بود توانسته چطور آخر اما. نه

. دیوبک وحشت با قلبم ترس از و گذشت سرم از وحشتناک یفکر

 :دمیپرس هراسناک

 ...ییبال نکرده ییخدا وقت هی!... سالمه؟... سا-

 بلند یصدا با که دید نگاهم در چه دانمینم و چرخاند سر یفور

 ترسم شد باعث یحت نکرد القا یبد حس اشخنده. زد خنده ریز

 طورنیهم و حیتوض دنیشن منتظر متعجب، هنوز اما زد،یبر



 مانده یباق شیصدا در هنوز که یاخنده انیم. بودم اشخنده لیدل

 :گفت حیتفر با بود،

 .سالمه نترس، یول... آوردم سرش خب... که ور بال-

 یحرف ریمس انیپا تا گرید و زدم خندانش یهچهر به یلبخند

 یبیعج یدلتنگ یاحساس م،یشد ابانمانیخ وارد که یالحظه. نزدم

 کرتش لطفش بابت او از تا برگرداندم سر. شد ریسراز قلبم به

 رخشمین. خوردم جا آنکی داشت، که یحال دنید از اما کنم،

 یرو که یعرق قطرات. بود دهیکش درهم را شیابروها و گرفته

 ضتناق در کامالا  روز آن یهوا یخنک با بود، نشسته شیهاقهیشق

 :دمیپرس هوایب. بود

 !ن؟یخوب-

 عدب. داد رونیب نصفه را نفسش و چرخاند سمتم به سر مکث با

 یوجل تیدرنها و کرد نییپا و باال سر فقط حرف، بدون هم

 خوب دیبا که قدرآن کردم حس چرا دانمینم. داشت نگه ساختمان

 از بعد و دمیچرخ. بپرسم یگرید سوال شدینم اما ست،ین

. ردمک نگاه رخشمین به باز عقب، یصندل یرو از ساکم برداشتن

 هک زد یلبخند و برگشت سمتم به خودش، یرو نگاهم احساس با

 انگار کرد، باز لب یوقت یحت. است یزورک دادیم نشان کامالا 

 :زدیم حرف یسخت به

 یدلسوز ای ترحم دارم که یکنینم احساس وقت هی اگه-

 .یبد خبر بهم یداشت یهرکار بده قول... کنمیم

 چیه یب که بود آشفته نگاهش و ختهیر همبه یقدر به ظاهرش

 :گفتم آرام و زدم لب خفه «باشه» کی یمخالفت



 روتون دوباره نیخوایم اگه... ممنون زیچ همه خاطر به-

 .دیبفرست رو کارتتون شماره کنم، حساب

 که یاقطره یرو نگاهم و دیبلع سخت بار دویکی را دهانش آب

 یلیخ و من از ترآرام. ماند ثابت خورد، ُسر اشقهیشق کنار از

 :دیپرس ربطیب

 !نه؟ ای یکرد نقد باالخره رو چک اون-

. ودمب شده نگرانش جهتیب و بود افتاده شتپ به قلبم چرا دانمینم

 دایز که یلبخند با هم او و کردم نییپا و باال را سرم حرفیب

 :زد لب نداشت، یدوام

 .فرستمیم هم کارت شماره باشه... نیآفر-

 التماس داشت وجودم تمام نکهیا با دم،یند زیجا را ماندنم گرید

 دیترد با. نه ای است خوب حالش بپرسم گرید بارکی کردیم

 نیماش که نیهم. شدم ادهیپ و کردم یخداحافظ باالخره فراوان،

 شیهاقدم. آمد در کنار تا میپاهم و شد ادهیپ هم او زدم، دور را

 رونیب را دمیکل که طورهمان کردیم وادارم و بود سست

 :میبگو منظوریب دم،یکشیم

 یزیچ ،یشربت ای ییچا هی باال، نیاریب فیتشر نیخوایم-

 .نیاخسته یلیخ کنمیم احساس... دیبخور

 ار دعوتم حال نیا با. بود دهیپر کامالا  رنگش. کردمینم اشتباه

 :داد جواب سرش انداختن باال با و کرد رد

 رو یکس جهتیب هم تو. شمینم مزاحم ست،ین یمشکل... خوبم-

 .نکن دعوت تخونه به یشناسینم که



 بود، یگرید زیچ تمین. دمیگز لب لتخجا با و گرفت ُگر صورتم

 به که است یزیچ از ترجمع حواسش داد نشان واضح او یول

 .رسدیم نظر

 کنان منمن بود، ستادهیا که ییجا به رهیخ و کردم باز را در

 :گفتم

 .بااجازه پس... باشه-

 را در هم من و رفت عقب یقدم باش خودت مراقب گفتن با

 با. نکرد فکر آن به شدینم که بود یخاص جور حالش. بستم

. دمیرس واحدم یجلو و رفتم باال یکییکی را هاپله ریدرگ یذهن

 و دش باز سرم پشت در که گشتمیم دیکل دنبال دمیکلدسته انیم

 :زد میصدا هیهمسا زن

 !جان ارید-

 :زدم لبخند درش یال از آمده رونیب سر به و برگشتم

 !یمانیسل خانم جانم-

 :دیپرس یاکنجکاوانه لحن با و انداخت دستم در ساک به ینگاه

 !؟یبود مسافرت-

 :دادم تکان سر مکث با و افتاد ساک به نگاه

 .باا یتقر آره-

 ما هدفع هی یکن هوس هم تو نکنه گفتم... زمیعز سفر به شهیهم-

 .یبر یبذار رو
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 :داد حیتوض خودش کردم، نگاهش گنگ یوقت یول د،یخند

... بره کنهیم بار رو اثاثش داره یزاهد میدید هوی روزید-

 یلیخ انگار بود گفته اونم! خبر؟یب چرا بود دهیپرس ازش شوهرم

 و کرده دایپ گهید. گشتهیم بهتر یخونه هی دنبال بوده وقت

 .دتشیخر یفور

 .ماندم اشرهیخ باز دهان با

 !رفت؟ واقعاا -

 رونیب در یال از یکم را خودش و کرد نازک یچشم پشت

 .دیکش

... اومدینم خوشم ازش که من... رفت شد خوب که من نظر به-

 کردنش یزندگ تنها... مردک بود یجور هی بمونه، خودمون نیب

 !ساختمون نیا یتو نبود قشنگ یلیخ هم

 دادم قورت را دهانم آب. رمینگ خودم به را جمله نیا کردم یسع

 .کردم نییپا و باال حواسیب را سرم و

 شخونه االن حاال... ازش اومدینم خوشم منم... خب آره-

 ه؟یخال

 ادیب یحساب آدم هی کنه خدا... کنم فکر آره... واال دونمینم-

 .جاش

 خانه داخل را خودم «بااجازه» گفتن با و زدم یمعذب لبخند

 بود توانسته انیبلورچ هفته، کی عرض در چطور. انداختم



 ریمد با که یزاهد مثل یکس هم آن کند، رفتنش به یراض

 توانستمینم اصالا ! شده ساختمان کل مالک کردیم فکر شدنش،

 ور بال: »بودگفته که هم او یپرخنده یجمله. شده چه بزنم حدس

 فکرها اقسام و انواع که شد یم باعث.« آوردم سرش خب... که

 نمک فکر نیا به همه از شتریب و ردیبگ شکل ذهنم در احتماالت و

 تدس من، مثل ییتنها دختر یبرا دیبا ان،یبلورچ مثل یمرد راچ

 .بزند یکار نیچن به

 و مانتو جهینتیب افکار از کالفه و دادم رونیب محکم را نفسم

 ات گذاشتم اتاق در را فمیک و ساک. کردم زانیآو در کنار را شالم

 رکس با و رفتم آشپزخانه به. کنم جاجابه را لمیوسا فرصت سر

 فاسد بود ممکن که را یمواد تمام افتاد ادمی خچالی در دنیکش

 یهاعقربه. نبود خچالی در یخاص یزیچ و بودم برداشته شود

 اجازه هم صبحانه نخوردن از یناش بیعج یضعفهدل و ساعت

 خمت دوتا. فتمیب ناهار یبرا مفصل ییغذا پختن فکر به دادینم

 زمال که ییزهایچ دیخر یبرا بعدش و کنم مروین تا برداشتم مرغ

 . بروم رونیب دوباره داشتم،

 در قبل از که ینان بسته کی از ریغ به نداشتم، هم نان یحت

 هامرغتخم همراه و کردم گرم را آن. بود مانده جا زریفر

. زدمیم لبخند لیدلیب و دیچرخیم خانه در مدام چشمم. خوردم

. بودم کرده تعاد هم یداشتندوست خانه نیا در ییتنها به من

 در اقامتم. کنم آنجا نیگزیجا را گرید ییجا بتوانم نداشت امکان

 هب کردن عادت ایدن کار نیتروحشتناک داد نشانم هفته کی آن

 فیکث یهالباس و کردم جاجابه را لمیوسا. است بهیغر یطیمح

 کارها تمام انجام بابت از المیخ یوقت. انداختم نیماش در را



 و ییغذا مواد دیخر قصد به و دمیپوش لباس هدوبار شد، راحت

 . زدم رونیب خانه از گرید حتاجیما

 در که نیهم. نبود اطرافم به حواسم اصالا  خانه از خروج موقع

 دهمان کم میروروبه یمنظره دنید با دم،یچرخ عقب به و بستم را

 .کنم یته قالب تعجب، و ترس از بود

........ 

 

 �🌸�هستم نظراتتون منتظر

 :نقد گروه نکیل

https://t.me/joinchat/HYuHiknJWdl5GfBUI9qgEA 
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 یراننده یصندل یرو حرکتیب که انیبلورچ گرشا دنید از

 جلو فکریب بود، داده هیتک فرمان به را سرش و نشسته نشیماش

 کرد وادارم ن،یماش یبازمانده در و اشبسته یهاچشم. دمیدو

 :مبزن شیصدا زدهوحشت

 خوبه؟ حالتون گرشا، آقا-

 یساعت ود باا یتقر. شد شتریب قلبم تپش نداد، نشان یواکنش یوقت

 هنوز حالش، نیا با او و میبود کرده یخداحافظ هم از که شدیم



 تا اطیاحت با. خوردینم تکان یاذره که یحال در بود، در یجلو

 .زدم شیصدا باز و رفتم جلو نیماش کنار

 ...آقاگرشا.. .انیبلورچ یآقا-

 غیج ترس از بود مانده کم. شد یطوالن یادیز ندادنش جواب

 ود،ب احتمال نیترمضحک باشد خواب دیشا نکهیا به فکر. بزنم

 خودم به اما داشتم او از که یریتصو نیآخر وجود با هم آن

 آرام و گذاشتم اششانه یرو دست فکر، نیا با و دادم یدواریام

 و ندمبل باا یتقر یصدا با بار نیا. دادم شحرکتیب تن به یتکان

 .کرد نگاهم و دیکش عقب را سرش یکم بود، خورده که یتکان

 صورت و حالیب یهاچشم به رهیخ و دادم رونیب محکم را نفسم

 :دمیپرس رنگشیب

 !ن؟یشد یشکل نیا چرا!... هنوز؟ نیینجایا چرا! ن؟یخوب-

 :زد لب رمقیب فقط سواالتم تمام جواب در

 .خوبم-

 :گفتم بلندتر ییصدا با و متعجب

 آخه؟ بودنه خوب جورچه نیا!... ن؟یخوب-

 شیهاچشم و چسباند نیماش فرمان به را سرش دوباره که نیهم

 نکهیا بر عالوه. کنم صبر آن از شتریب دینبا دمیفهم بست، را

 سرش ییبال نکهیا به فکر بترسم، شدیم باعث نافرمش حال

 و آوردم رونیب فمیک از را یگوش. لرزاندیم را قلبم د،یایب

 انگشت.« اورژانس زنمیم زنگ االن: »دادم حیتوض یرلبیز

 جانشیب دست اما د،یلغز پنج و کی ک،ی یعددها یرو لرزانم



. دهم فشار را تماس یدکمه نداد اجازه و نشست دستم یرو

 :کردم نگاهش ملتمس

 !آخه؟ چرا-

 :زد لب حالیب و چرخاند فمطر به کشنده یمکث با را سرش

 .فرمونه پشت... بردار... میگوش-

 و دمیپر یفور کند، خبر را ییآشنا خواهدیم نکهیا به فکر با

 .زدم چنگ فرمان پشت از را همراهش یگوش

 کنم؟ کار یچ-

 به ودب دهیچسب اشیشانیپ. گذاشتم اشباالآمده دست کف را یگوش

 کی. بود یگوش یصفحه به بازشمهین یهاچشم و نیماش فرمان

 یهاشماره از یکی. کرد برقرار را تماس و فشرد را عددتک

 آن از خفه ییصدا زود یلیخ که بود اشیگوش در شده ضبط

 دهد، جواب خودش نکهیا یجا به. دیرس گوش به خط طرف

 دستش از را یگوش مبهوت و مردد. داد من دست به را یگوش

 دامم خط طرف آن یصدا. بردم گوشم سمت به یجیگ با و گرفتم

 .میبگو دیبا چه دانستمینم هنوز من و زدیم شیصدا داشت

 !؟یخوب!... الو... پس؟ یدینم جواب چرا... گرشا-

 هم امیدست کنار مرد حال دنید و بود شده خشک دهانم

 هب دل دهم، شرحش شدینم که یحال با. کردیم امشتردستپاچهیب

 :دادم جواب انکن پتهتته و زدم ایدر

 !ستین خوب... ستین... نه-

 :دیپرس من از ترهول خط، طرف آن یصدا



 گرشا؟ االن کجاست! ن؟یهست یک شما-

 دمید االن ش،یپ ساعت دو یکی بودم همراهش... من... من-

 انگار اما گرفت رو تونشماره خودش. نیماش تو نشسته حالیب

 کنم؟ کاریچ االن... بزنه حرف تونهینم اصالا 

 :دیپرس یمعطلیب خط پشت مرد

 همراهشه؟ داروهاش بپرس ازش-

 :دمیپرس آرام

 همراهتونه؟ داروهاتون گهیم-

 .کنم ارشیهوش تکان، با باز شدم مجبور و نداد یجواب

 !گرشا آقا-

 :گفت خفه و کرد ینچ

 .ستین-

 اگرش نثار که یلعنت از گفتم، خط پشت مرد به که را جوابش

 ودب مانده مستأصل من مثل هم او انگار. گرفتم گاز را لبم کرد،

 :زدم داد حرص با. آمد کش سکوتش که

 چه. ستین خوب اصالا  حالش... نیبگ یزیچ هی خدا رو تو-

 !بکنم؟ یغلط

 .بود ترآرام یکم خط پشت مرد

 به یزدیم زنگ یبود نگران یلیخ... گهید کنمیم فکر دارم-

 .اورژانس

 :دادم جواب یعصب



 خودش زدم،یم زنگ داشتم... فهممینم نیکرد فکر که یرسم-

 .نذاشت

 :گفت شتاب با

 نیبهتر فعالا . نکن توجه تو. دهیم ادیز شهیهم تزا نیا از اون-

 ریبگ تماس من با دنیرس هروقت و بزن زنگ. نهیهم نهیگز

 .کنن کار یچ بگم بهشون

 :دمیپرس کنجکاوانه

 !ن؟یدکتر... شما-

 اون بگم ای برسم بهش بخوام تا یول... خانوم مدکترش من آره،-

 .شده یافق احتماالا  شمیپ نیبرسون رو

 :گفت لبخند با او اما دم،یکش ینیه دهیترس

 .شهیم بهتر کنه مصرف رو داروهاش ست،ین شیزیچ نترس،-

 هیگر ریز او خردکناعصاب یخونسرد دنید از خواستیم دلم

 .کردیم تررابخ را حالم هم گرشا یحالیب. بزنم

 .نیگفت که ممنون باشه،-

 .ها تماستم منتظر-

 گرفتم،یم خودم یگوش با را اورژانس یشماره که طورهمان

 :زدم شیصدا آرام گرید بارکی

 !د؟یشنویم رو صدام!... گرشا آقا-

 را المیخ کشد،یم نفس دمیدیم که نیهم فقط داد،ینم یجواب

. نمنک او به راجع یوحشتناک فکر نکرده ییخدا تا کردیم راحت



 وا باا یرتق گفتمیم دیبا هم دیشا ای بودم نشسته جدول یلبه کنارش

 هدیکش ته حال، آن در دنشید با اول همان توانم تمام. بودم رفته

 اصالا . زدم رونیب خانه از چرا بودم کرده فراموش اصالا  و بود

 رونیب خانه از روز، از ساعت آن را من که بود خدا کار انگار

 .دیکش
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 قهیدق پنج و دادم حیتوض را حالش شرح اورژانس اپراتور یبرا

 رشاگ یگوش. دیرس سر کلتیموتورس با اورژانس، پزشک بعد،

 تماس یقبل یشماره همان با ترشقبل یاقهیدق که یحال در را

 .دادم قرار پزشک اریاخت در بودم، گرفته

 یکارها تکتک به حواسم فقط و مستادیا عقب بعد به آنجا از

 فشارش ند،یبنش عقب یصندل یرو کرد کمکش. بود مرد

 گفته گرشا دکتر که را ییداروها و کرد اشنهیمعا گرفت، را

 گرشا تا دیکش طول قهیدق ستیب باا یتقر. کرد قیتزر شیبرا بود،

 یهاچشم دنید با. بکشد نفس ترراحت و ندیبنش صاف توانست

 قوت به هم هنوز که نگاهش یحالیب وجود با یحت بازش،

 از. آمد رونیب ترراحت هم من نفس بود، یباق خودش

 بودم دهیفهم ختهیگر جسته گرشا، و پزشک دو یهاصحبت

 نم با جروبحث خاطر به نکهیا تصور از و است قلبش از مشکل

 .بودم شده وجدان عذاب دچار باشد، افتاده روز آن به



 من به را ینکات و گرفت او از یانامهتیرضا اورژانس پزشک

 باا یتقر گرشا یرو حواسم کامل تمرکز خاطر به که کرد گوشزد

 و کرد یخداحافظ مرد یوقت. اوردمیسردرن کدامشان چیه از

 عقب یصندل یلبه که او یروروبه آرام یهاقدم با رفت،

 نیآست داشت. نشستم جدول یرو و رفتم بود نشسته نشیماش

 یگاه هم هنوز و بود سست حرکاتش. دادیم نییپا را راهنشیپ

 .دادیم رونیب سخت را نفسش

 !ن؟یبهتر-

 یسع من، به ینگاه با. بود راهنشیپ باز یدکمه یرو دستش

. نبود موفق دادنش نشان در هم یلیخ که بزند یلبخند کرد

 :داد جواب یحالیب با و بست را اشدکمه

 .دیببخش... یشد نگران... خوبم-

 .بود یزیناچ فیتوص داشتم من که یحال یبرا ینگران

 .شدمیم روح قبض داشتم-

 به سکوت در هیثان چند. گرفت صورتم از را نگاهش مکث با

 :دمیپرس یقراریب با دوباره و زدم زل حرکاتش

 ن؟یچطور االن-

 .بود پرخنده یکم لحنش اما د،یرس گوشم به یسخت به جوابش

 رو حالم بار هی یاقهیدق قراره... شیپ هقیدق هی مثل هم االن-

 !؟یبپرس

 هک نبود من یجا. بخندم اشیشوخ به نتوانستم من اما زد لبخند

 هک انگشتانم. بودم کرده دایپ چطور را او و داشتم یحال چه بداند



 گرفت، تعجب رنگ یجور هم او نگاه شد، مشت زانو یرو

 ارید نشسته شیروروبه که یکس باشد شده متوجه تازه که انگار

 .بهیغر فرد کی نه است

 خونه؟ تو یبود نرفته مگه! ؟یینجایا چرا تو-

 .نشست لبم یرو یتلخند

 .داشتم کار رونیب-

 شود، بلند خواست و دیکش جلو را خودش ن،یماش در کمک به

 .دمیپر جا از یفور هم من

 !ن؟یریم کجا-

 فرمان پشت ندهم اجازه کرد دیتأک خط پشت چندبار دکترش

 .کرد نگاهم تعجب با. برگردد خودش نیماش با و ندیبنش

 نجایا بود الزم که یزیچ از شتریب... خونه برم خوامیم-

 !َنَرم؟... نشستم

 :زدم لب اریاختیب

 .نیدادن گوش... دیکن استراحت باال نیایب گفتم موقع اون که من-

 .نشست لبش یرو حالیب یلبخند

 هی دلم بیعج اتفاقاا !... کنم؟ کار یچ ناال کن، ول رو موقع اون-

 .خوادیم چندساعته خواب

 ردمکیم فکر داشتم. کردم نگاهش درمانده و دمیکش یقیعم نفس

 اندبتو او تا باشم رونیب ساعت دو یکی خودم و باال بفرستمش

 زیچ یپا را سکوتم میبگو ممیتصم از خواستم تا کند، استراحت

 و بست را عقب در. داد تکان یسر تأسف با و گذاشت یگرید



 را راهنشیپ نیآست زدهشتاب. رفت راننده یصندل طرف به

 .دمیکش

 یرانندگ خودتون گفت دکترتون! خب؟ نیکنیم یلجباز چرا-

 .امروز دینکن

 :زد غر یرلبیز و کرد اخم

 .بود بهتر یلیخ روزم و حال کرد،یم ول رو من اگه دکتر-

 اردو و دمیکش رونیب فمیک از را یگوش غرولندش، به توجهیب

 .شدم ینترنتیا یتاکس درخواست یهابرنامه از یکی

 !بزنم؟ کجا رو مقصد... رمیگیم نیماش براتون-

 .کرد براندازم اشزدهخواب نگاه با و برگشت

 !ارید خوبم من-

 :دمینال و دمیکوب نیزم یرو پا اصرار با

 از دیبا رو ودتخ! خوبم خوبم، گهیم یه... گهید یستین خوب-

 !بزنم؟ کجا... ینیبب روروبه

 دستم از را یگوش آخر دست و کرد نگاهم حرفیب هیچندثان

. ادد دستم به دوباره و رفت ور آن یصفحه با یکم. دیکش رونیب

 با کردم نگاهش یوقت و نشست راننده یصندل یرو یورکی

 :زد لب یقدردان از پر یلبخند

 .ممنون-

 و بود کرده انتخاب را مقصدش خودش. دمکر نگاه یگوش به

 و دمیکش یراحت نفس. دیرسیم گرید یقهیدق چند هم نیماش

 رد دنشید و خانه از آمدنم رونیب از بعد بار نیاول یبرا باالخره



 و بست را نیماش در شد، ادهیپ. بزنم لبخند توانستم حال، آن

 :گفتم ناخودآگاه نانشیاطم یبرا. داد فشار را ریدزدگ

 .امنه هم نجایا هست، نتونیماش به حواسم-

 .فشرد هم یرو پلک

 .اصالا  ستمین نیا نگران... دونمیم-

 ن؟یهست یچ نگران پس-

 .یچیه گهید االن-

 رمس پشت به یسخت به بود، شده قفل صورتم یرو که را ینگاه

 .داد

 .اومد نیماش-

 .برگشتم طرفش به د،یسف یبایت دنید با و چرخاندم سر

 .نیبش خوب زود ن،یباش خودتون قبمرا-

 زمزمه لب ریز «خداحافظ» به هیشب یزیچ و داد تکان یسر

 :زدم شیصدا باز که بود رفته نیماش طرف به قدم چند. کرد

 .گرشا آقا-
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 با شیابروها. برگشت طرفم به کوتاه یمکث با و ستادیا یاهیثان

 با فتنر کلنجار یکل زا بعد و رفتم جلو. بودند باال یمتعجب حالت

 :گفتم آرام خودم،



 جهتمیب تیعصبان و من امروز یهاحرف اگه... اگه... دیببخش-

 .بود حالتون اون باعث

 رونیب تعلل یکم با را بازدمش و دیکش پرصدا و قیعم نفس کی

 نگاهم هربار که خواستیم چه میهاچشم جان از دانستمینم. داد

 دندان با یکم را لبش یگوشه. شدیم شانرهیخ طورآن کرد،یم

 :گفت تینها در و دیجو

 .یداشت حق تو... نبود تو ریتقص-

 ردک یخداحافظ دست آرام تکان با بار نیا و زدم یزورک یلبخند

 زا درنگیسف نیماش تا ستادمیا جاهمان قدرآن. شد نیماش سوار و

 و افتاد نییپا رمقمیب یشانه یرو از فیک. شد خارج دمید

 کی از کردمیم حس. فشردم مشتم نیب یخستگ با را شیبندها

 کرده تجربه که یترس و جانیه. امشده فارغ ریگنفس ماراتن

 درآمده حال نیا به که یبار نیآخر. بود تصورم یفرا بودم

 زا بدتر. بود مارستانیب در اریشهر بودن یبستر یروزها بودم،

 هب از یحت یروز که ودمب شده نگران یکس یبرا که بود نیا آن

 .بودم زاریب هم اسمش آوردن زبان

 الیخ که را ییهاتپش و گذاشتم قرارمیب قلب یرو دست

 آنجا که یمن نیا. کردم حس وجودم تمام با نداشتند گرفتنآرام

. ودنب سابق ار  ید من، نیا. شناختمیم داشتم تازه را بودم ستادهیا

 شیهاچشم بود گرفته ادی که یارید بود، تازه ارید کی ار،ید نیا

 مرد تنها زدن صدا که یارید کند، قضاوت درست و کند باز را

 آن تمام با یحت کوچک، نام با شیروزها آن یزندگ در حاضر

 .بود آمده خوش مذاقش به بیعج ها،ترس و هادلهره

*** 



 �🌸�هستم نظراتتون منتظر

 :نقد گروه نکیل

https://t.me/joinchat/HYuHiknJWdl5GfBUI9qgEA 
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 روز. نداشت را شیهاچشم کردن باز حال بود داریب نکهیا با

 از توانستیم که را یاجمعه. بود گذرانده سر از را یبیعج

 به بود داده اختصاص کند، استراحت و بماند خانه در صبحش

 و درد بود شده تهش و بود داده را قولش که یکار کردن تمام

 ار،ید یدهیترس یهاچشم ریتصو هم هنوز. ینگران و دلهره

 کرد،ینم هم را فکرش. بود روشن و واضح ش،یهاچشم یجلو

 وقتچیه و دیباریم تنفر آتش نگاهش از یروز که یدختر

 نشد بهتر یبرا طورآن کجاست، از یزاریب هم نیا منشأ دینفهم

 هک نبود خودش دست. بزند بالبال قرار،یب یاپرنده مثل حالش،

 لبش یرو لبخند مدام ار،ید یهادلهره یادآوری از ،یرحمیب با

 افکار از را او یگوش یبرهیو یصدا. گرفتیم جان

 شیپ دست کند، باز چشم نکهیا بدون. دیکش رونیب اشسرخوشانه

 .دکر برقرار را تماس. برداشت یپاتخت یرو از را یگوش و برد

 .بله-

 !هنوز؟ یازنده-

 .ودب ینگران از پر هنوز آن، پشت دهیخواب یخشو تمام با لحنش



 .ینشد خالص شرم از هنوز-

 از رو زبونت اون همه از اول بودم، یخوب دکتر واقعاا  اگه من-

 یفکر هی بعدم. یند لمیتحو فیاراج قدرنیا تا نداختمیم کار

 گمیم یوقت یریبگ ادی که کردمیم وبتیمع مغز اون واسه

 و من با قدرنیا بخور، وقت سر و نکن فراموش رو داروهات

 .ینکن یلجباز نوایب قلب اون و خودت

 اش،دغدغهیب و آرام خواب ساعت دویکی ریتأثتحت هنوز

 و توان قبل ساعت چند به نسبت اما بود، رمقیب و کرخت

 هاساعت تواندیم کردیم حس و بود برگشته کامالا  اشهیبن

 .بگذارد رمحمدیام سرسربه

 یلعنت یهاقرص نیا آدینم ادمی فقط!... دکتر بود کجا یلجباز-

 .گذاشتم یگور کدوم رو

 .کرد اعتراض پرحرص رمحمدیام

 داروها نخوردن و یفراموش بار هی یجهینت تو حال اون! گرشا-

 یاستفاده یدار چندوقته بگم یصددرصد تونمیم هم دهیند. نبود

 .یندازیم گوش پشت رو داروهات از منظم

 هگید و کنهیم ریس مختلف یچندجا زمانهم فکرم شلوغه، سرم-

 اصالا  که هم آرامش... گمه توشون داروها ساعت به کردن فکر

 قلب هی یگشتیم شتریب خودته، از مشکل... ومدهین من به

 تحمل آرومه، یلیخ یکی نیا... برام یکردیم دایپ دارترجون

 !ها آورد کم جا هی یدید هوی... نداره رو من یزندگ یفشارها

 :داد لشیتحو ییپرصدا پوزخند رمحمدیام



 کم تواسه هم ایدن قلب نیتریقو یگیم تو که یجورنیا-

 .ینک کم هاتیریدرگ از کمهی یستین بلد اصالا  که هم تو. آرهیم

 داشونیپ دوروبرت مدت هی یبگ ضاتیمر به یتونیم تو-

 !ده؟یم اجازه وجدانت!... نشه؟

 .مردمه جون با من کار!... دارن؟ گهیهمد به یربط چه-

 که بذارم رو میزندگ و کار یجورچه... مردمه نون با منم کار-

 و دهیخواب دستم خانواده تا دو یهیسرما یوقت! کنم؟ استراحت برم

 من یکارخونه از که هینون به کارگر صدتا از شتریب چشم

 عواقبش با دارم هنوزه که هنوز گرفتم ُشل ماه دو!... خورنیم

 تو یچپوند یزورک که هم یقلب نیا... کنمیم نرم وپنجهدست

 رو حواسم که کنهیم یادآوری بهم داره مدام. شنمونه هی منهیس

 ...تونست یراحت به یکی و کارگرا به ندادم

 رو نایا هردفعه ستین الزم... دمیفهم خب، یلیخ... خب یلیخ-

 یسع فقط کن، ول رو کارت گمینم. یکن یادآوری خودت واسه

 همه بار انت،یاطراف از ریبگ کمک. یکن شتریب رو آرامشت کن

... ؟یتونیم گهید که رو نیا... خودت دوش رو ننداز رو یچ

 یهاتیفعال یهمه تو واسه من مگه... اومد ادمی شد خوب! آهان

 یک امروز دختره نیا!... نکردم؟ غدغن ماه شیش تا رو یبدن

 !بوده؟ باهات ساعت سه دو تگفیم که بود

 یتصور از تنش تمام و شد باز سقف به رو ضرب با شیهاچشم

 یبهل شد، بلند. گرفت گر بود گرفته شکل رمحمدیام ذهن در که

 :دیغر انعطافیب و نشست تخت



 باهاش که یهردختر ستین قرار! دکتر جاشه سر هاتهیتوص-

 .تختم تو بکشه رو راهش تهش گذرونمیم وقت

 هم آن گرشا، یبرا تشیذهن تصور یحت اما د،یخند رمحمدیام

 را او توانستیم ارید تیمعصوم و تیمظلوم به یدختر یبرا

 .برساند جنون به

 .کنم یریشگیپ خواستم ؟یآریم جوش چرا حاال-

 .داد رونیب یعصب و داغ ینفس

 .بزن زر بعد ،یگیم یچ کن فکر اول-

 ناچار به او، دارکش یاهنفس یصدا دنیشن از رمحمدیام

 .کرد عوض را بحث و ینینشعقب

 .دمیم خبر بهت کنم،یم مشخص رو ماهت نیا نهیمعا وقت-

 :گفت مصرانه. دینشن گرشا از یجواب

 االن مگفت که بس شدم خسته... پسر باش خودت فکر به شتریب-

... تماسم در باهات. کرده فرق شیپ ماه چهارسه با طتیشرا

 .فعالا 
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 به یاکلمه خواستینم که بود یعصب ریام یجمله از قدرآن

 و کرد پرت تخت یرو را یگوش شد قطع که تماس. اوردیب زبان

 و شد بلند یکالفگ با. زد زل اشبرهنه یپاها به ظیغل یاخم با

 حرف از قدرآن چرا دانستینم هم خودش. شد حمام وارد



 اآشن یهاچشم آن با را ارید نکهیا به فکر. شد یعصب رمحمدیام

 شنیخشمگ جهتیب کند سهیمقا یلیشا امثال با براق، شهیهم و

 آن از قبل تا که یدختر یرو شدن حساس طورنیا. کردیم

. دباش داشته توانستیم ییمعنا چه نداشت، او با یخاص ارتباط

 و انداخت تپش به دوباره را قلبش ندانستن، نیا و دانستینم

 به ییپرصدا و محکم مشت که شود یحرص قدرآن کرد وادارش

 .بکوبد حمام وارید

*** 

. زد رونیب حمام از خته،یرهمبه یذهن و درهم ییابروها با

 التهابش. دیکش سر مه،ین تا و برداشت خچالی از را آب یبطر

 را یبطر شد باعث واحد زنگ یصدا. شدینم که شدینم کم

 دور را پوششتن بند که یالح در. کند رها نتیکاب یرو جاهمان

 دید را گلناز یچشم از. رفت در طرف به کرد،یم ترمحکم کمر

 جامانده اخم همان با و کرد باز را در. بود داده هیتک وارید به که

 :دیپرس شیابروها نیب

 باز؟ شده یچ-

 لب سرووضعش، به ینگاه با و گرفت وارید از هیتک گلناز

 .دیگز

 !ینجوریا ینخور سرما-

 :زد لب یکفر

 !فقط؟ یکن چک رو من تیوضع یاومد-

 .چرخاند کاسه در را شیهاچشم و کرد یُنچ گلناز



. دارم تو وضع به کار یچ... شکر رو خدا یندار که صبرم-

 تهگرف دلم بودم، تنها... اصالا  خونه تو بگرد لخت شب تا صبح

 .مینیبب لمیف هم با امیب گفتم بود،

 زیآو از را یکوچک فلش و آورد رونیب پشتش از را دستش کی

 .داد تکان دست در اشیعروسک

 .دنشید دهینم حال ییتنها کردم، دانلود لمیف تا دوسه-

 :دیپرس بلند اتاق، سمت رفتن نیح و دیکش عقب در یجلو از

 .گالره شیپ یرفتیم-

. بست سرش پشت را در و دیکش خانه داخل را خودش گلناز

 دست در که یلونینا انداخت، در ارکن زیآو یرو را شالش

 را شیموها که یحال در و گذاشت شخوانیپ یرو بود گرشید

 :گفت تمسخر با کرد،یم بسته و باز دور کی

 برم کجا دلش، ور نشسته شوهرش!... مثالا  ستجمعه-

 مزاحم اونا، یجا به یناراحت االن حاال... آخه بشم مزاحمشون

 شدم؟ تو

 اتاق از ،یشلوارک دنیپوش از بعد و زد تن را یاهیس یرکاب

 سهیک دوسه شخوانیپ یرو لونینا از داشت گلناز. رفت رونیب

 .آوردیم رونیب

 !؟یموند تنها تو که کجان نایامامان... رو فلشت نمیبب بده-

 رد دنیکش سرک یکل از بعد. داد گرشا دست به را فلش گلناز

 سازدست کورنپپا از را آن و دایپ یبزرگ یکاسه آشپرخانه،



 در هم بود آورده همراهش که را ییهاوهیم. کرد پر خودش

 .رفت برادرش شیپ و دیچ یبشقاب

.. .اون دنید رفتن بود، کرده عمل انگار بابا یهادوست از یکی-

 مزاحم گرفتیم ییتنها دلم منم و بود جمعه غروب گهید

 .شدم یعالجناب

 او دست در یهاظرف دنید با و برداشت را کنترل گرشا

 .گرفت اشخنده ارادهیب

 ؟یریبگ یمهمون ای ینیبب لمیف یاومد-

 درست ،یراحت یرو و گذاشت وسط زیم یرو را هاظرف گلناز

 ستد از را کنترل و انداخت پا یرو پا. نشست گرشا به دهیچسب

 .دیکش رونیب گرشا

 ببا هم رو هاکورنپاپ... دهینم حال یخالیخال که دنید لمیف-

 از کدوم نیبب... روغنکم و نمککم کردم، درست خودت لیم

 .مینیبب یدار دوست رو هالمیف نیا

 هاآن به تفاوتیب ینگاه از بعد گرشا و کرد باز را یاصفحه

 :گفت

 .بذار یدار دوست خودت یهرچ... من یبرا کنهینم یفرق-

 خم مه بعد. کرد یپل را هالمیف از یکی فکر، یکم از بعد گلناز

 گرشا و خودش نیب ز،یم یرو از را کورن پاپ یکاسه و شد

 با و گذاشت زیم یرو را شیپاها گرشا. گذاشت مبل یرو

 :کرد زمزمه یالیخیب



 که فرستادتت مامانه، ینسخه هم بپاش و زیبر همه نیا البد-

 .باشه من به حواست

 برد،یم دهانش سمت که ییهاکورنپاپ با همراه گلناز، دست

 داشت که چرخاند او طرف به را سرش و آمد نییپا زدهمات

 پرحرص را نفسش. کردیم نگاه لمیف نیآغاز بخش به بادقت

 :زد غر و داد رونیب

.. .بدجنس یلیخ هم ،یدار فیتشر نیبدب یلیخ هم ،یعالجناب-

 اا یثان ن،ییپا امیب خوامیم من نداشت خبر مامان اصالا  که اوالا 

 باشه بهت حواسش مامان خورهیبرم بهت ،باشه که هم برفرض

 .نداشته خوراک و خواب چندماه نیا تو خدا به! باشه؟ نگرانت و

 که توئه شیپ فکرش شهمه اون یول ست،ین حواست تو

 ...وقتهی و باشه جا به خوردوخوراکت

 سمت به گلناز سر چرخاندن با و فشرد هم یرو یپلک گرشا

 .دیپر حرفش انیم ون،یزیتلو

 .یدینفهم یچیه که شروعش از! ؟ینیبب لمیف یومدین گهم-

 یدلخور با و انداخت کاسه یتو را مشتش یهاکورنپاپ گلناز

 قهیدق چند فقط. زد زل ونیزیتلو به و نشست نهیس بهدست

 گرشا سمت به ینگاه نکهیا بدون بارنیا و آورد دوام سکوتش

 :کرد غرغر ندازد،یب

 ُغر یه که بزن سر هی بهش البا ایب بار هی یروز حداقل-

 بلند هرروز وضعش اون با گالره. نزنه ما جون به رو نبودنت

 ...تو وقتاون باال، آدیم شهیم
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 :داد جواب خشک و برداشت کورنپاپ یمشت گرشا

 هر انگار باال، آدیم وضعش اون با گالره یگیم یجور هی-

 آسانسور با طبقه سه گهید! رهیم و آدیم شهرستان از داره روز

 .که ستین یزیچ کردن نییپا و باال

 !؟یآینم چرا تو ستین یزیچ اگه-

 تو شب تا صبح من! من؟ مخ رو یبر ای ینیبب لمیف یاومد یگل-

 تا ندارم نا گهید خونه رسمیم کنم،یم جون کارخونه اون

 جا همون شبم داشتم، جا اگه کن باور... باال امیب جا نیهم

 تا شببهشب ست،ین کنول خودش که هم مامان... دمیوابخیم

 یزنیم رو یچ جوش تو... کنهیم ابیغ و حضور رسمیم

 حاال؟

 ات شد یابهانه و دیرس گوش به اتاق از اشیگوش امکیپ یصدا

 شود لمیف دنید سرگرم دیشا بگذارد، تنها را گلناز قهیدق چند یبرا

 نداشت، بحث یحوصله هم اول همان از که او، سر از دست و

 را او کرد فکر گلناز شد، بلند جا از نکهیا محضبه. بردارد

 :دیپرس زدههول و نشست صاف شیجا در. کرده ناراحت

... زنمینم حرف گهید دیببخش... ؟یشد ناراحت! ؟یریم کجا-

 !گهید ایب

 را شیموها دست کف با شد،یم رد سرش پشت از که طورهمان

 :گفت متیبامال و ختیر هم به



 .االن آمیم-

 کنار تخت، یرو را یگوش باالخره و چرخاند چشم یکم اتاق در

 و برداشت را آن. کرد دایپ نامرتبش یپتو و ختهیرهمبه یهاسلبا

 امن دنید با. کرد باز را یگوش قفل اتاق، از رفتن رونیب نیح

 نیا. دریبگ نشست لبش یرو که را یلبخند یجلو نتوانست ار،ید

 شمچ با و بود شده لمیف دنید الیخیب که گلناز، چشم از لبخند

 ناراحت واقعاا  که شود مطمئن تا کردیم دنبال را او حرکات

 مبل یرو او، به توجهیب گرشا. نماند دور گردد،یبرم و نشده

 :بود نوشته ارید. کرد باز را امیپ و نشست

 تونحال خواستم دم،بو نگران... دادم امیپ وقتیب دیببخش سالم،»

 «ن؟یشد بهتر... بپرسم رو

 کورنپاپ یکاسه در حواسیب را دستش و نشست گلناز کنار

 چه کرد فکر زمانهم و انداخت دهانش در را ییچندتا. برد فرو

 بود، ونیزیتلو به نگاهش ظاهر به گلناز. سدیبنو شیبرا یجواب

 که بود خطش پشت مخاطب و گرشا شیپ حواسش تمام اما

 یروروبه هردو. بنشاند برادرش لب بر لبخند بود توانسته

 لمیف یمحتوا از یزیچ کدامشان،چیه اما بودند، نشسته ونیزیتلو

 .شدندینم متوجه پخش حال در

 :نوشت تینها در و خواند را ارید امیپ گرید بار چند گرشا

 .«خوبم یلیخ االن. تینگران از ممنون سالم،»

 واقع در دهد، ادامه شتریب را مکالمه اهدبخو ارید کردیم فکر

 رفح که او با. فتدیب اتفاق نیا که داشت لیتما شتریب خودش

 با و شود جادیا یتنش بود ممکن هرلحظه نکهیا نیع در زد،یم



. داشت دوست را شیصدا دنیشن اما شوند، بحث مشغول هم

 نگاه ادی بود، دهیرس خانه به که یالحظه از بار نیچندم یبرا

 نیزم یرو پا مصرانه چطور که آورد خاطربه. افتاد نگرانش

 وا به کرد، خطابش «تو» یخودمان یلحن با که یدرحال و دیکوب

 .ندیبنش فرمان پشت دهدینم اجازه و ستین خوب حالش فهماند

 ار حالش یحساب ارید یبعد امیپ اما بزند، لبخند دوباره خواست

 .گرفت

 «ریبخ شب. رمیگینم رو وقتتون... نیخوب که شکر رو خدا»

 :نوشت فکر بدون و دیکش درهم ییابرو ،یناراض

 !«ن؟یهم»

 دلش حال نیع در اما. شد مانیپش هم لحظه در و فرستاد را امیپ

 او، یاکلمهتک امیپ نیا به را دختر واکنش و بود آنجا خواست

 دینکش طول یلیخ. دیدیم اشزدهبهت ادیز احتمال به یچهره در

 .شد انینما یبعد امیپ در العملشعکس که

! رشک رو خدا نیخوب نیگفت که بودم نگرانتون!... گهید نیهم»

 !«که نمونده یاگهید ینگفته حرف

 به توجهیب دید یوقت و کرد استفاده او یحواسیب از گلناز

 یفور خورده، ییتنها به را هاکورنپاپ از یمین باا یتقر اطراف،

 یلوج و کند پوست ینارنگ کی. شد وهیم رفتنگ پوست مشغول

 کهنیا از قبل و داد او به را جشیگ نگاه گرشا. گرفت صورتش

 :دیغر گلناز کند، مخالفت

 .افتاد دستم گه،ید رشیبگ-



 قح. دوخت چشم صفحه به دوباره و گرفت دستش از را ینارنگ

 چه او با خواستیم مثالا  بزند، نداشت یحرف. بود او با

 کند تمامش و سدیبنو «نه» کی خواست. باشد داشته یامکالمه

 .شد ظاهر صفحه یرو یگرید امیپ که

... کنم تشکر ازتون کردم فراموش اصالا  من... دیببخش یوا»

 چطور! ؟یجورچه! رفته نجایا از یزاهد گفت مونهیهمسا

 .«نشد باورم اصالا  دمیشن یوقت!... ن؟یکرد شیراض

 و ردک جدا را ینارنگ از یمین گرید تدس با. رفت باال لبش کنج

 :نوشت شیبرا. گذاشت دهان در

 ییترسو آدم... کردم استفاده یحقوق ترفند تا دو یکی از فقط»

 !«داد وا زود بود،

 دایپ شسروکله باز اگه... آد؟ینم شیپ یمشکل گهید نیمطمئن»

 !«؟یچ بشه

 کمرد نکهیا بود، نکرده فکر یلیخ شینجایا به. کرد یمحو اخم

 مزاحمت بخواهد ای شود سبز ارید راه سر دوباره و کند هوس

 :کرد پیتا یفور. کند جادیا شیبرا یشتریب

 کنه هوس نکنم فکر ده،یچش رو هاممشت یمزه... نداره جرأت»

 .«کنه جانشوننوش دوباره
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 هانیا مطمئناا . خاراند را شیابرو یگوشه ناخن نوک با

 امیپ هم نیهم یبرا. کند قرص را تنها ختر  د دل توانستینم

 :فرستاد شیبرا یگرید

 فقط شد دایپ شسروکله شب، ای روز از یهرساعت و هروقت»

 تراح بکنه، اضافه غلط بخواد دفعهنیا اگه. یکن خبرم هیکاف

 .«کنمینم ولش

 .بود یسادگ از پر ارید یبعد امیپ

 !«نیترسونیم حرفاتون با رو آدم»

 .شد هم در شیابروها

 !«ترس؟ چرا»

 نیگفت که یجورنیا کنم، درست یدردسر براتون ندارم دوست»

 .«گمینم بهتون هم نمشیبب اگه یحت

. نشست صاف شیجا سر تیعصبان با و دییسا هم به یفک

 در حرص با را بود مانده گرشید دست در که یانصفه ینارنگ

 کنجکاو نگاه به توجهیب و انداخت گلناز یپا یرو بشقاب

 بوق دوتا از بعد تماسش. گرفت را ارید یشماره خواهرش،

 تا و کرد اشیعصب شتریب ار،ید کار نیا. شد رد هم پشت

 .افتاد صفحه یرو او سمت از یامیپ بزند، زنگ دوباره خواست

 ارید. کرد باز را را امیپ و زد صفحه یرو انگشت یعصب

 :بود نوشته

 برخ بهتون چشم،. کنم تونیانعصب خواستمینم... دیببخش یوا»

 .«دمیم



. دبو گذاشته زدهخجالت و خندان شکلک کی هم اشجمله بندپشت

 ،یجواب چیه نوشتن بدون که بود ختهیر هم به اعصابش قدرآن

 سرتق، دخترک. انداخت کنارش را آن و کرد قفل را یگوش

! آمدیم خوشش گرشا دادن حرص از قدرآن چرا نبود معلوم

 اب گرشا اما گرفت، سمتش را نصفه ینارنگ اطیاحت با زگلنا

 :دیغر تیعصبان

 .خورمینم-

 یقدر به هم گرشا حاالت و نگاه. رفت باال گلناز یابروها

 یاتفاق چه یناگهان بپرسد کردینم جرأت یحت که بود یعصب

 شانه، انداختن باال با. کرد رو آن به رو نیا از را او که افتاد

 از یزیچ که شد یلمیف دنید مشغول و زد یتفاوتیب به را خودش

 او اما شد، بلند گرشا یگوش امکیپ یصدا. بود دهینفهم آن

 تسم به هم گلناز توجه بارنیا دوم، امیپ دنیرس با. نداد یتیاهم

 :گفت آرام و شد جلب او

 !ست؟ین تو یگوش مگه-

 .تبرداش مکث با را یگوش و داد رونیب ینیب از محکم را نفسش

 :بود نوشته اول امیپ در ارید. کرد باز را هاامیپ

 .«نیباش کردن قهر اهل آدینم بهتون! دیببخش گفتم که من»

 :بود نوشته فقط دوم امیپ در بود، نگرفته که یجواب

 !!!«گرشا آقا»

 هم خواستیم اگر اسمش، پشت تعجب عالمت همه آن با

 و دبو گرفته رگُ  تیعصبان از وجودش تمام. نخندد توانستینم

 سرش یرو خی آب یسطل انگار آخر، امیپ دو آن دنید با حاال



 یمکث از بعد. دیکش یقیعم نفس و شد سرد لحظه در. ختندیر

 :نوشت شیبرا کوتاه

 .«گذشته یسال یس هم کردنم قهر سن از... دمیبخش»

 :نوشت و فرستاد خنده یموجیا چند جواب، در ارید

 االن. بودم گرفته وجدان عذاب ...نیدیبخش که شکر رو خدا»

 .«ریبخ شبتون خوابم،یم راحت الیخ با گهید

 هک هم چنانآن داد نشان بود فرستاده که یاخنده یهاشکلک آن با

 یبرا. گرفته یباز به را زیچ همه فقط و ستین ناراحت گفته

 خودش روش به و بود دستش دم دخترک خواست دلش یالحظه

 و کرد یاخم گرفت، جان ذهنش در که یفکر از. کردیم ادبش

 دور را شیهاانگشت. فرستاد خودش گوشیباز ذهن به یلعنت

 تواندینم گلناز حضور در نکهیا از کالفه و کرد مشت یگوش

 :زد غر دهد، نشان یالعملعکس خودش از آن از شتریب

 قدرنیهم لماتیف یهمه!... شه؟ تموم مونده گهید چقدر-

 !ان؟کنندهکسل

 یجا زا اعصابش و ستین لمیف گرشا یبهانه بود دهیفهم که لنازگ

 آشپزخانه سمت که طورهمان و شد بلند خته،یر هم به یگرید

 :گفت یدلخور با رفتیم

 ...؟یدیم هم ریگ بهش که یدید رو لمیف از قهیدق دو اصالا  تو-

 دهنم خوردم کورنپاپ قدراون ؟یندار یزیچ نسکافه، ،یچا

 .شد خشک

*** 



 �🌸�هستم نظراتتون منتظر

 :نقد گروه نکیل

https://t.me/joinchat/HYuHiknJWdl5GfBUI9qgEA 
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 آن یکارها شتریب. بودم مانده کاریب باا یتقر ناهار، میتا از بعد

 ساعت انیپا تا دانستمینم حاال و بودم داده انجام صبح را، روز

 هابچه با خوردن یچا مراسم. کنم گرم را سرم چطور دیبا یکار

 اب و برداشتم را یگوش. گرفت را وقتم از ساعتمین تاا ینها هم

 دنید با. زدم چرخ گرید یهابرنامه و یگالر در ،یحوصلگیب

 افتاد ادمی بود، هاپزشک مطب به مربوط که ییهاصفحه عکس

 آن یبرا حداقل. کنم جووپرس و بزنم سر مطبشان به بود قرار

 شکر یجا و بود شده دایپ مشغله کی نداشتم، یکار که لحظه

 .داشت

 را داشت حضور زوج یروزها عصر که یدکتر مطب یشماره

 با. گرفتم تماس شماره همان با هم بعد و نوشتم یکاغذ یرو

 من از یمنش. کردم سالم یفور مطب، یمنش یصدا دنیشن

 همخوایم وقت که گفتم. داد را جوابم زور به و بود ترحوصلهیب

 تگذاش منت دفترش، کردن نییپا و باال یکل و اکراه با هم او و

 از المیخ. گذاشت میبرا نوبت کی چهارشنبه وقت آخر یبرا و

 مشغول دوباره و کردم قطع را تماس شد، راحت که آن بابت

 . شدم امیگوش کردن رورویز



 یشماره یوقت که بود یمیقد یهاعکس دنید پرت حواسم قدرآن

 زا محکم یگوش و دمیترس افتاد، صفحه یرو انیورچبل گرشا

 .آمد باال تعجب با میهایاتاقهم نگاه. شد پرت زیم یرو دستم

 را تماس عیسر و کردم یخواهمعذرت زده، خجالت یلبخند با

 ناهنجار یصدا از بعد ،یگوش زنگ یصدا تا دادم جواب

 .نشود همکارانم شیآسا مخل آن از شتریب ز،یم به برخورد

 .سالم-

 ثمک با یکم هم نیهم یبرا. بود متعجب وقتشیب تماس از لحنم

 :داد جواب

 !خوبه؟ حالت... سالم-

 نفسنفس از انگار داشت، ینگران رنگ یکم اشیپرساحوال

. ستین درست یزیچ کی بود دهیفهم کردنم، سالم موقع زدن

 .دمیخند آرام

 .دیببخش... خوردم جا تماستون از لحظه هی... خوبم بله-

 و قبل شب یمکالمه یادآوری از. گرفتم گاز را لبم هم بالفاصله

 داقلح ای نشود شیدایپ هامدت داشتم توقع بودم، سوزانده که یآتش

 محیتوض از بعد که یراحت نفس اما. کند برخورد نیسرسنگ

 . ختیر هم به را معادالتم تمام داد، رونیب

 از یگردیمبر یک... ا م ه،یکاف یخوب که نیهم نداره، یاشکال-

 کارت؟ محل

 او و بودم قبلم روز طنتیش یزدهخجالت هنوز من! یوا یا

. کنم سرش به دست جورکی شدیم کاش! ندم؟یبب خواستیم



 را امخنده یجلو بتوانم و شوم چشم در چشم او با بود دیبع

 . رمیبگ

 یسخت به و دیایدرن امخنده یصدا تا گرفتم گاز محکم را لپم

 :دادم جواب

 !مگه؟ چطور-

 :گفت یخاص لحن با هم بعد. کرد مکث

 یک... کالم هی! ... ارید نده جواب سوال با رو سوال-

 ؟یگردیبرم

 .نزنم لبخند نتوانستم بارنیا

 دارهن اشکال حاال... گهید ساعت هی باا یتقر... من خب... دیببخش-

 چرا؟ بپرسم

 :داد جواب طنتیش با هم او

 .بردارم رو نیماش آمیم دارم... نداره اشکال گهید ناال نه،-

! دارد؟ کار چه من به!... بردارد خب... دندیپر باال میابروها

 :گفتم فقط و زدم راه آن به را خودم

 یخال یجا دنید از بود ممکن... نیداد اطالع که ممنون... باشه-

 .بشم نگران نتونیماش

 :گفت یجد یلیخ حم،یتوض به توجهیب

 ستادنیا منتظر به عادت یلیخ من ،ینرس رید ادیز کن یسع-

 .ندارم

 :دمیپرس حواسیب بودم، شده جیگ



 .شمینم وقتتون مزاحم... برسم یک ستین معلوم من... خب-

 را منظورش ،یشماتت از پر لحن با بارنیا و کرد مکث باز

 .کرد انیب میمستق

 رو تو آمیم دارم.. !.زنم؟یم حرف دارم ناواضح قدرنیا واقعاا -

 !بدم؟ حیتوض شتریب ای یشد متوجه. ارید نمیبب

. بود شده داغ قدرآن چرا. چسباندم امگونه به را دستم کف

 .دادم قورت را دهانم آب و شد درهم میابروها

 !چرا؟!... رو؟ من-

 و باشد شده ناراحت شبمید یهاحرف خاطر به نکهیا فکر از

 ندازد،یب راه رودررو را، یدیجد حثب که باشد نیا قصدش حاال

 واقع در نداشتم، او با را دیجد یدعوا کی یحوصله. ختیر قلبم

 روزید از باشم، داشته جدل او با دوباره خواستینم دلم اصالا 

 باعث دوباره خواستینم دلم بودم، دهید بد را حالش طورآن که

 مالا کا و بود یگرید زیچ او درخواست اما. شوم اشیناراحت

 .کند متعجبم توانست

 یدیرس من از زودتر اگه... گمیم بهت دمتید یوقت رو چراش-

 ساعت دو یکی تا دارم، کار من!... باشه؟. بزن زنگ بهم

 ...گهید
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 دیبر خودش. بدهم را اش!«باشه؟» جواب یحت نداد مهلت اصالا 

 ساعت کی نکهیا... داشتم کم را نیهم. کرد قطع و دوخت و

 آن در انجام یبرا هم یکار چیه که ام،یکار میتا از ماندهیاقب

 و داشت خواهد یکارچه من با او که کنم فکر نیا به نداشتم،

 را خودم خواهدیم بود گفته بیغر و بیعج لحن آن با چرا

 .ندیبب

 احوال یادآوری و ادیز ینگراندل از که شد چه دمینفهم قبل شب

 نیب از. دمیپرس را حالش و برداشتم را یگوش ناگهان ناجورش،

 تمام باشد، شده قهی به دست یزاهد با احتماالا  نکهیا ش،یهاحرف

 زا یشناخت چیه که یمرد با من خاطر به دیبا چرا. لرزاند را تنم

 بودم دهیترس شانیدعوا تصور از قدرآن. شود ریدرگ نداشت او

 یزاهد یدوباره شدن دایپ صورت در گفت یوقت ناخودآگاه که

 نلح از را نیا و بودم کرده اشیعصب. کردم امتناع کنم، خبرش

 یحت نبود الزم اصالا . دمیفهمیم کلماتش تکتک پشت دهیخواب

 گرفتن تماس به شروع بالفاصله که نیهم. نمیبب را اشچهره

 جکتیر را تماس چرا دمینفهم. افتاد تپش به قلبم و دمیترس کرد،

 ارک آن با احتماالا . بود گرفته امخنده هم و بودم دهیترس هم کردم،

 میجایب طنتیش به یلعنت. بودم کرده اشیکفر شتریب آخر،

 ادند را جوابم یوقت. کردم یعذرخواه یامیپ در یفور و فرستادم

 و نوشتم را نامش یگرید امیپ در. شده ناراحت واقعاا  دمیفهم

 فقط و فقط قصدم که دانستیم خدا فقط. کردم ارسال شیبرا

 را مَشکَ داشت، تلفن پشت امروز که یلحن نیا یول. بود ییجودل

 ! ه؟چ باشد کرده یاشتباه فکر خودش شیپ اگر. بود ختهیبرانگ

 ارب نیهزارم یبرا و چسباندم دستم کف به را سرم یدرماندگ با

 زا. گرفتم ناسزا و فحش باد به را خودم لحظه،آن تا قبل روز از



 هم وا. کردمیم اطیاحت شتریب او، با رفتارم در دیبا بعد به نیا

 از اگر و خودش جنس هم یمردها تمام مثل بود، مرد کی

 یسخت کار سوءتفاهم آن رفع کرد،یم یاشتباه برداشت رفتارم

 .شدیم

 ساعت به نگاهم ز،یم پشت از همکاران از یکی شدن بلند با

 تساع کی آن چقدر داشتم، که یاکنندهکسل روز برخالف. افتاد

 از دل در. شدم بلند جا از عیسر و زدم یلبخند. بود گذشته زود

 باعث که یایفکر یمشغله جادیا بابت انیبلورچ گرشاخان

 او اب ییارویرو از یکم هنوز. کردم تشکر شد وقتم عیسر گذران

 یابر. بود شده شتریب هم امیکنجکاو کنارش در اما داشتم، دلهره

 و خانه به دنیرس قصد به را کارم محل زود یلیخ هم نیهم

 .کردم ترک دنشید

*** 

 جستجوگرم، نگاه. برسم خانه یجلو تا بود مانده یقدم هنوز

 یانقره لیاتومب یکینزد تا م،یهاقدم از جلوتر و من از اجازهیب

 را یگوش کرد مجبورم د،یند را او یوقت. دیدو خانه یجلو رنگ

 لمس را اششماره ها،استم ستیل در و اورمیب رونیب فمیک از

 .کنم

 ابانیخ کنار ینیماش بودم، نزده را تماس یبرقرار یدکمه هنوز

 سمت را توجهم شاگرد، سمت در شدن بسته و باز و کرد توقف

 .دیکش خودش

 بعد و شد خم. کرد سالم و زد لبخند نگاهم، دنید با. بود خودش

 دشخو بلند، مقد چند با. برود او تا ستادیا راننده، از یتشکر از

 و دادم را سالمش جواب. رساند من یروروبه و روادهیپ به را



 یصدا گرفت، نیماش سمت را چیسوئ ،یمعطل بدون او

 :گفت من به رو و درآورد را رشیدزدگ

 .میبر نیبش-

 .شد گشاد رتیح شدت از میهاچشم

 !م؟یبر کجا!... م؟یبر-

 فک با. انداخت باال ابرو یفور بعد و کرد نگاهم یجیگ با یکم

 .زد یبندمین لبخند و داد ماساژ را گردنش پشت دست

 هی رو روزتید لطف داشتم میتصم... خب... نبود حواسم اصالا -

 . کنم جبران یجور

 .بودم مانده مبهوت هنوز

 .براتون نکردم یکار که من!... لطف؟ کدوم-

 یدیرسینم سر اگر یول... نبود یمهم کار خودت نظر از-

 .اومدیم سرم ییبال چه نبود وممعل

 .دادم باال را میابروها و شدم منظورش متوجه تازه

 بود ممکن... بود اتفاق هی که اون خب... نیگیم رو اون! آهان-

 .امین رونیب خونه از اصالا  من

 دیبا یجور هی... کردم نگرانت اندازه از شیب و... یاومد یول-

 .بشه جبران

 کرده فکر ییزهایچ چه به ریمس طول مامت. زدم لبخند زدهشرم

 یفور و دمیکش خجالت افکارم از. گفتیم چه او حاال و بودم

 :گفتم



 ... دیشا بود، هم گهید هرکس. ستین یازین دیکن باور-

 ارک نیهم بود هم گرید یهرکس واقعاا . دیبر را کالمم نافذش نگاه

 شدن ربهت یبرا و کردیم ولز و جلز قدرهمان! کرد؟یم را

 !د؟یپریم نییپا و باال حالش

 .شد ترقیعم او لب یرو لبخند و گرفت ُگر تنم تمام

 .یگرفت رو جوابت خودت کنم فکر-

 :گفتم عیسر و اوردمین کم

 در شما که یلطف خاطر به من... دیکن حسابش شده جبران خب،-

 اون جواب در دیبذار رو نیا... بودم نکرده یکار د،یکرد حقم

 .کارتون

 لبش یرو یظیغل نچ و گرفت امچهره از نگاه حوصلهیب

 :گفت مصرانه بارنیا و کرد نگاهم دوباره هم بعد. نشست

 گمیم!... کنم؟یم بحث باهات دارم سادمیوا چرا اصالا -

 .چشم بگو سوارشو،
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 و سبک خودش با را حرفم داشت انگار کرد، سکوت هیثان چند

 :گفت لب ریز و داد تکان یسر. کردیم نیسنگ

 ...یهرکس-



 روز آن یلحظه نیاول از تعجب کمال در که اشیشگیهم اخم

 :گفت یجد و شد انینما شیابروها نیب نبود، ازش یخبر

! ارید ینینب یهرکس رو من مدت، همه نیا از بعد داشتم توقع-

 از اشتباه دونمینم... میبخور شام هم با کردم دعوتت شیپ یهفته

 .موند جهینتیب شام اون که... تو یعجوالنه قضاوت ای بود من

 !...یهرکس از شتریب هم روزید

 :داد ادامه و کرد محکم دیتأک کی «یهرکس» یرو

 حاال هم من دیشا ینبود. یشد نگران و یسوزوند دل من یبرا-

 هی نکهیا ضمن پس... نبودم سادمیوا جلوت که االن یخوب به

 روزید بابت خواستیم دلم ،یاربدهک بهم شام یبرا یهمراه

 . کنم تشکر ازت

 .رفت عقب یقدم و شد قفل چیسوئ دور انگشتانش

... ممنون زیچهمه بابت... کنم جادیا مزاحمت کردمینم فکر-

 ...و

 و ماندمیم جا همان صبح تا رفت،یم و «فعالا » گفتیم اگر

 .دمیدو حرفش انیم یفور. کردمیم لعنت را خودم

 .نبود شما به نیتوه قصدم... دیببخش-

 که بود شیهاچشم یگوشه نیچ و داد فشار هم به را شیهالب

 وزهن اخمش وگرنه داد،یم نامعلوم یلبخند گرفتن شکل از نشان

 .بود پابرجا

 نگاه آن خاطر به دانستمینم که قلبم ناموزون یهاتپش انیم

 :فتمگ پتهتته با ش،یهاحرف دنیشن ای است من به بشیعج



 اگر یول... نیهم فقط... باشم مزاحمتون خوادینم دلم اصالا -

 .پرسمینم یزیچ گهید... باشه ن،یخوایم خودتون

 هکالف اش،بسته یهالب یول پرحرف نگاه از. کرد نگاهم یسوال

 .دمیپرس پروایب و شدم

 !م؟یبر-

 بود شیسرجا هنوز اخمش هرچند زد، لبخند واضح کامالا  بارنیا

 یگره کنم التماس خواستیم دلم یوحشتناک شکل هب و

 نجواکنان و کرد اشاره نیماش به دست با. کند باز را شیابروها

 :گفت

 .میبر نیبش-

*** 

 خوبه؟ حالتون سالم

 لوس رو خودش یلیخ هم شده، زورگو یلیخ هم ایتازگ پسر نیا

 ��براش؟ نیندار یراهکار ��!!کنه یم

 هم با که ماهه سه از شتریب ،��211 پارت به میدیرس یراست

 �🌸🌸🌸�تکتون تک صامت یهمراه از ممنونم من و میهست

 و گم یم رو جمله نیا هردفعه هرچند) هستم نظراتتون منتظر

 (��شه ینم یخبر بازم

 :نقد گروه نکیل

https://t.me/joinchat/HYuHiknJWdl5GfBUI9qgEA 
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 دوستان شما ی همه ریخ یدعا به شدت به روز، چند نیا: ن.پ

 ��دینکن فراموشم محتاجم،

 ️❤خوش روز
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 آورده لوکس رستوران کی به را من بار نیا قبل، بار برخالف

 جاآن در اریشهر که یرستوران نیآخر به هیشب درست ییجا. بود

 قلبم دور، اما کینزد یخاطره آن یادآوری از. کرد مهمانم

 نم به حواسش. زد شترین شممچ به اشک ناخودآگاه و شد فشرده

 هر بعد و کرد صحبت هاشخدمتیپ از یکی با لحظه چند نبود،

 یانتها در نفره دو یزیم طرف به مرد، همان ییراهنما با دو،

 شیپ را اریشهر که یاخاطره وجود با میهوا و حال. میرفت سالن

 ریتأثتحت. بود شده یباران به رو و یابر بود، کرده زنده چشمم

. نشستم زیم پشت تعارفش، به توجه بدون و رمقیب حالم، نهما

 متوجه انگار. بود نامعلوم یانقطه به نگاهم. نشست میروروبه

 :زد میصدا یآرام لحن با که شد حالم رییتغ

 !ارید-

 را میهاچشم تا زدم یپلک و گرفتم طرفش به مکث با را سرم

 سرشان به شبار هوس و کنند وجورجمع را خودشان کنم وادار

 ایگو و نداشت میهاحالت رییتغ در یریتأث هانیا یهمه اما. نزند

 .کرد هم ترنگران را او



 !یختیر هم به هوی انگار!... شد؟ یزیچ-

 هم انکار یجا گرید یحت که بودم کرده رییتغ واضح قدرآن

 .نداشت

 یسع آه، پر ینفس دادن رونیب از بعد و دمیکش باال را امینیب

 .بزنم لبخند کردم

 .دیببخش... ستین یخاص زیچ نه،-

 دستم به را یچرم جلد یمنو و گرفت میهاچشم از نگاه مکث با

 .داد

 .کن انتخاب یدار دوست یهرچ-

 دادم ُسر طرفش به زیم یرو را آن کنم، باز را منو نکهیا بدون

. نشود خوردل که کنم صحبت یجور کردم یسع حال نیع در و

 اصوالا . بودم کرده یباز مرد نیا اعصاب با زهاندا از شتریب

 او، با مواجهه در چرا دانستمینم اما نبودم، یچموش دختر

 .کردیم انیطغ میهایسرکش

 .دیکن انتخاب و دیبکش زحمت خودتون شما اگه شمیم ممنون-

 :زد لب یدلخور یکم با

 !تفاوت؟یب حد نیا در یعنی-

 .دمیخند آرام

 زانیم کار، نیا با دمیم حیترج... دینکن شتباها برداشت... رینخ-

 صلهیف هم خونه یجلو یماجرا تا بدم نشون بهتون رو اعتمادم

 .کنه دایپ



 منو به را نگاهش یوقت. زد یمحو لبخند و انداخت باال ییابرو

 آن از و شود عوض میهوا و حال یکم نکهیا یبرا هم من داد،

 رونیب بودم، چارشد رستوران به ورود موقع که یایکرخت

 :گفتم م،یایب

 .بشورم رو دستام رمیم من-

 سر حرفیب ستادم،یایم داشتم که دنمید با و گرفت باال را سرش

 سیسرو سمت ها،شخدمتیپ از یکی ییراهنما با. داد تکان

 سرخ میهاچشم. انداختم صورتم به ینگاه نهییآ در. رفتم یبهداشت

 کرف داشت حق چارهیب. بود دهیپر هم رنگم و بودند شده حالیب و

 هم بعد و شستم را میهادست. است ختهیر هم به یزیچ کند

 حالم آب، یخنک و طراوت. دمیپاش صورتم به آب مشت دویکی

 یلبخند نیتمر از بعد و کردم خشک را صورتم. آورد جا را

 اب و سرچرخاند میهاقدم یصدا از. رفتم رونیب نه،ییآ در واضح

 :دیپرس بالفاصله او و نشستم میسرجا. زد لبخند دنمید

 به رو نیا از هوی چرا یبگ یخواینم شده بهتر حالت که حاال-

 ؟یشد رو اون

 !نبود بردار دست! خدا یوا

 !خدا به نبود یزیچ-

 نداد کش آن از شتریب هم او اما کند؛ اصرار دوباره بودم منتظر

 :گفت فقط و

 یربط من به که راحته المیخ حداقل.... باشه طور نیا دوارمیام-

 .نداشته

 :دمیپرس ریمتح



 !چطور؟-

 :داد جواب یآرام ی خنده با

 جوابیب رو من حرکات و حرفا از کدوم چیه خوشبختانه-

 زیچ موضوع مطمئنم پس.... یزیرینم خودت تو و یذارینم

 .هیاگهید

 نتوانستم کردم یکار هر. گرفت امخنده ناخودآگاه لشیتحل از

 میهاخنده نیب. انداختم خنده به هم را او و کنم جمع امدهخن

 :گفتم عذرخواهانه

 !نیکنیم فکر ینجوریا بهم راجع که متأسفم واقعاا -

 :گفت خنده با

 به رو آدیم ذهنت به یزیچ هر که خوبه اتفاقاا ! متأسف؟ چرا-

 ای یکنیم فکر اشتباه یدار بفهمم تونمیم حداقل... یآریم زبون

 .کنم حلش کنمیم یسع باشه اشتباه اگر و.. .نه

 و بودم کرده را کار نیهم هم امییآشنا مدت تمام بود؛ او با حق

 شده اشتباه دچار او به راجع من مواقع شتریب در باا یتقر خب،

 .بودم
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 و برگرداند را سرش هم او. شد لیتبد صدایب یلبخند به امخنده

 آرام نفس کی توانستم شد، برداشته میرو از نگاهش که نیهم

 اطرخ به دیشا. بود زده سرم به یگوشیباز هوس. بفرستم رونیب



. بودم شده سرخوش قدرآن هم من لحنش در موجود یشوخ

 خط که بود کرده اخم قدر آن. کردم نگاه اشچهره به پروایب

 نداشت، اخم که حاال یحت و بود افتاده شیابروها نیب یقیعم

 زا. بود کوتاه باا یتقر شیموها. بود مشخص ورتشص یرو ردش

. بود یشکل نیهم شیموها مدل بودمش، دهید که یاول روز همان

 یباق از بلندتر یکم آن ییباال قسمت که کوتاه یساده مدل کی

 یسرکش ،یکوتاه تمام با شیموها یجلو تار چند و بود هاقسمت

 رنگ. شدندیم راست و چپ اشیشانیپ یباال و کردندیم

 نور اگر که رهیت یهایاقهوه همان از بود، یاقهوه هم شیهاچشم

 توجه قابل ینکته تنها. زدیم یرگیت به بود کمتر اطرافش

 بار. بود شیهالب پشت کرده خوش جا لیسب همان اش،چهره

 تا بعد، دفعات اما. نداشت را آن دمش،ید کارخانه در که اول

 یاپ را آن یکس اگر و بود یشکل نیهم شهیهم بود ادمی که ییجا

 اشچهره تیجذاب کنم اعتراف توانستمیم گذاشت،ینم وقاحتم

 .بود شده شتریب یلیخ

 نگهل با. کرد یتالق هم با مانیهانگاه و سرچرخاند یناگهان یلیخ

 :دیپرس رفته باال ییابرو

 !شده؟ یزیچ-

 تمشندا توقع. گرفتم گاز اریاختیب را لبم و کرد داغ صورتم

 گذاشتم جوابیب را سوالش هم نیهم یبرا شوم ریغافلگ طورآن

 .انداختم نییپا را سرم و

 نگاه ریز از توانستم و دیرس سر غذاها باالخره خوشبختانه

 دهیچ زیم یرو هاظرف یهمه یوقت. کنم دایپ یخالص پرسوالش

 از شتریب. شدم مانیپش بودم نداده سفارش خودم نکهیا از شد



 کرده امزده خجالت و گذاشته تمام سنگ کردمیم فکر که یزیچ

 :زدم لب آرام. بود

 !ن؟یدیکش زحمت قدرنیا چرا-

 :گفت متیمال با اما محکم یلیخ من، لحن برعکس

 !جان نوش-

 هم الحا بود، داده سفارش جاتیسبز یپاستا قبل بار که بود ادمی

 ،داشتم قعتو او کلیه و قد با یمردها تمام از که طورآن شیغذا

 یرو کباب یاتکه. چرب ادیز نه و پرگوشت ادیز نه. نبود

 فرماحکم یادیز نمانیب سکوت نکهیا یبرا و گذاشتم برنجم

 با بودم، میغذا کردن رو و ریز مشغول که یدرحال نباشد،

 :دمیپرس حالت نیتر تفاوتیب

 با که ستین بیعج کمی سن، نیا با شما مثل یکس یبرا-

 !د؟یکن نرم وپنجه ستد یقلب یضیمر

 حیتوض عیسر. دیکش هم در ییابرو و آمد باال مکث با نگاهش

 :دادم

 پزشک با روزتون اون یهاصحبت یاتفاق یلیخ... شرمنده-

 .دمیشن رو اورژانس

 موقعیب با آن از شتریب تا چپاندم دهانم در غذا یقاشق بالفاصله

 از داد نشان واضح العملشعکس. نکنم ناراحتش زدنم حرف

 در را جوجه یهاتکه چنگال نوک با امده،ین خوشش ادیز سوالم

 سوالم به یجواب کردمیم فکر. کرد طرفآن و طرفنیا بشقاب

 :گفت یطوالن یمکث از بعد اما ندهد،



 مه االن البته... هیمادرزاد باا یتقر... نداره سالم و سن به یربط-

 .شده حل که هیمدت

 ...روزید اما-

 یلیخ... خودم طرف از یانگارسهل هی... بود اتفاق هی روزید-

 .بودم فتادهین حال اون به که بود وقت

 :زدم لب صادقانه و کردم جاجابه قاشق با را میغذا از یکم

 .ادین شیپ هم گهید دوارمیام-

 تپر بودم کرده که یسوال از را حواسم که بود نیا یبرا دانمینم

 وا به راجع یکنجکاو مشغول ارهدوب و کند گرم را سرم ای کند،

 شیهاسوال با مدام و گفت یسخن یدر هر از بود چه هر نشوم،

 مواجه امیخال بشقاب با یوقت تینها در و دیکش حرف به مرا

 مانده مهین نصفه خودش یغذا که یحال در. زد لبخند هم او شدم،

 جواب یب ذهنم در قبل روز از که یسوال. داد دسر سفارش بود،

 با ار یکی نیا بودم دواریام قلباا  و آمد زبانم به باالخره بود، دهمان

 .چاندینپ یسرسر یهاجواب

 !ن؟یشد ریدرگ یزاهد با.... واقعاا  شما-

 یرهیت یهانگاه همان از. کرد نگاهم میمستق و چرخاند را سرش

 :داد جواب خشک سخت، و سفت

 !شدم؟ ریدرگ گفتم من-

 :زدم لب یسادگ با

 !نیتگف بله-

 !گفتم؟ یک  -



 !روزید-

 !؟یکن ینم اشتباه-

 یجمله و درآوردم را امیگوش! چرا؟ آخر! کرد؟یم انکار هنوز

 باز و زد یبندمین لبخند. دادم نشانش را خودش یشده پیتا

 دقص که گذاشتم یمثبت جواب یجا به را سکوتش. ماند ساکت

 .بدهد آن به راجع یشتریب حیتوض نداشت

 !چرا؟ خب-

 هب کردم یسع عیسر. شد سخت و سفت اشچهره و جمع لبخندش

 .کنم دعوتش آرامش

 براتون تونستیم.. .هیپردردسر آدم آدم، اون که نهیا منظورم-

 !کنه درست شر

 :زد لب تیجد و اخم با

 هی تیموقع از سوءاستفاده یجهینت کردیم شیحال دیبا یکی-

 غلطا نیا از دوباره نکنه هوس نکهیا یبرا!... هیچ تنها دختر

 .بکنه
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. بودم گفته دروغ نشد، آب قند دلم در تشیحما از گفتمیم اگر

 میموها خواستمیم ظاهر به دادم، تو یکم مقنعه کنار از را دستم

 بود ییهوا و حال کردن عوض قصدم واقع در اما کنم، مرتب را

 که را یدسر .بودم شده دچارش او یکنندهذوب نگاه ریز که



 دیشا خوردم، داشت الزم که یمدت از ترعیسر بود، داده سفارش

 مامات به را فرساجان مالقات قرار نیا و فتدیب صرافت به هم او

 شخدمتیپ از. کرد را خودش کار امیخال ظرف دنید. برساند

 پرداخت یبرا را کارتش. اوردیب را زیم صورتحساب تا خواست

 مفیک و شدم بلند میجا از خواسته خدا از هم من و داد مرد به مبلغ

 خارج رستوران از هم همراه شد، تمام که کارش. برداشتم را

 .میشد

 برداشت یقدم روادهیدرپ. نرفت نیماش سمت تصورم، برخالف

 :گفت من به رو و

 !م؟یبزن قدم قهیدق چند!... یندار که عجله-

 نیا به نبود قرار انگار امشب. دادم رونیب مکث با را نفسم

 و داشتم عجله نه واقعا که بود نجایا یبدبخت. شود تمام هایزود

 یابهانه گفتمیم هرچه پس.... خانه در دادن انجام یبرا یکار نه

 .دادم تکان سر و زدم یزورک یلبخند. نبود شیب

 !میبزن قدم-
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. میداشتیبرم قدم هم کنار ،یساع پارک یهیحاش یروادهیپ در

 و دبو عصریول ابانیخ کنار در دهیکش صف درختان به من اهنگ

 همراهم. کردندیم عبور کنارمان از سرعت با که ییهانیماش

 به کردن فکر بدون دادیم اجازه هم نیهم و بود ساکت

 یلیخ ماندنش ساکت اما ندازم،یب نگاه اطرافم به ،یموضوع



 زدن قدم شنهادیپ یوقت. نبود سخت هم حدسش. نشد یطوالن

 دنیکش حرف احتماالا  و زدن حرف هم باز قصدش قطعاا  دهدیم

 . است

 ،یدوست... ؟یکنیم کار یچ ییتنها ،یکاریب که ییهاوقت-

 ؟یبگذرون وقت باهاش ستین یکس... یلیفام

 باهم قدرآن که بود بد چقدر. دادم فشار هم به محکم را میهالب

 و تمسیبا شیرودررو شدینم گرید قبل مثل و میبود شده یمیصم

 اشتهد یارتباط شما به من یشخص یزندگ کنمینم فکر» میبگو

 آن به دعوتش قبول از بعد و نجایا و لحظه نیا حضورم!« باشد

 و کرده باد پر را میهالپ. بود بسته را میپا و دست مفصل، شام

 .دادم رونیب صدایب را هوا

 میشد مجبور پدرم کار خاطر به ما... میندار نجایا ییآشنا چیه-

 یزندگ مراغه همه م،یمادر و یپدر یخانواده تهران، میایب

 .کنندیم

 ؟یچ قیرف و دوست-

 .رمیبگ را بود امنهیس یرو که ینیسنگ آه یجلو نتوانستم

 چیه به یازین اون، وجود با... بود اریشهر من یزندگ یهمه-

 ونا از قبل تا... هم اریشهر یحت نداشتم، یقیرف و دوست

 .گذروندیم وقت من با فقط... اواخر

 !اواخر؟-

 :زدم لب مردد و کردم تر زبان با را لبم! گفتم؟یم دیبا

 .کردیم ازدواج داشت... داشت... بود کرده نامزد اریشهر-



 :کردم زمزمه یناگهان چرا دمینفهم

 .یخواستگار میرفتیم میداشت افتاد، اتفاق اون که یروز-

 ای دادیم نشان یگرید واکنش اگر. شد متوقف شیسرجا

 قلب و است انسان که کردمیم شک دیبا شد،یم رد تفاوتیب

 :زد لب مبهوت. دارد

 !؟یگینم که یجد-

 .دوختم صورتش به را تارم و سیخ یهاچشم

 یجد روزا اون اتفاقات از کدومچیه کاش...نبود یجد کاش-

 .نبود

 دآم رونیب شیهالب نیب از تأسف، از پر «یوا» کی مثل ییآوا

 ار بغضم. داد فشار را شیهاچشم اشاره و شست انگشت دو با و

 طعم هک یلبخند بزنم، لبخند کردم یسع و فرستادم نییپا محکم

 .دادیم زهر

 !دیببخش.... کنم ناراحتتون خواستمینم-

 مقلب. نشست اش نهیس قفسه یرو و آمد نییپا مکث با دستش

 روزید هیشب یاحمله دچار را او اشیاحتنار باز نکند. ختیر

 :دمیپرس ینگران با. کند

 !خوبه؟ حالتون-

 .زد ینیغمگ لبخند و انداخت را دستش یفور

 ....من.. خوبم.. خوبم-

 .داد رونیب سخت را بازدمش و گرفت یقیعم دم



 کاش خودت، قول به...... نداره دهیفا متأسفم بگم که هم هرچقدر-

 ...و بود مزهیب یشوخ هی اتفاقات ناو ی همه واقعاا 

 .گرفت جان لبش یرو یزهرخند

 هی تشپش افته،یم که یاتفاق هر گفت بهم یدوست هی شیپ ماه چند-

 آرم،ینم در سر حرفا نیا از یلیخ منم... هست یحکمت و قسمت

 تو دوارمیام یول... ستمین دیعقا جورنیا بند و دیق تو یلیخ

 .کنه آروم رو دلت حداقل دیشا... یباش داشته اعتقاد بهشون

 .رفت باال لبم کنج

 هی دادن دست از کنم فکر بخوام سخته یول... دارم... که اعتقاد-

 هکشت حکمت که کنم فکر نیا به مثالا  ای... بوده قسمت زیعز

 ره،یبگ سروسامون خواست یم که یروز درست ار،یشهر شدن

 حکمتیب خدا کار چیه. شماست با حق درسته، یول... هیچ

 .ستین

 حنل با و دیچرخ پا یرو. شد نییپا و باال سخت اشنهیس یقفسه

 :گفت ینیغمگ

 وقتت ادیز امروز ،یاخسته هم تو... بهتره میبرگرد کنم فکر-

 .گرفتم رو
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. دمافتا راه دنبالش کوتاه یتشکر با و برگشتم خواسته خدا از

 ارب دویکی. شد یط سکوت در کامالا  نیماش تا برگشتمان ریمس



 معلوم و بود شیپا یجلو به نگاهش. کردم نگاهش  یچشم ریز

 میهاحرف با ناخواسته. است ریدرگ ذکرش و فکر که بود

 رفک میهاگفته به داشت هنوز احتماالا  حاال و بودم کرده ناراحتش

 بود دیبع بودم، ساخته خودم یبرا قبالا  که یانیبلورچ از. کردیم

 هشناخت خودم که یانیبلورچ یکی نیا از اما رد،یبگ انوجد عذاب

 هگفت! داشت یصددرصد احتمال یحت چ،یه نبود که دیبع بودم،

 ،یناراحت زانیم نیا اما داند،یم اتفاق آن مسئول را خودش بود

 در یجور. بود ساده یریپذتیمسئول کی از من تصور از شتریب

 آن در هم ودشخ نکرده ییخدا انگار بود، رفته فرو خودش

. فرستادم یلعنت افکارم به و دمیگز را لبم. داشت دست اتفاق

 چیه یب. میدیرس نیماش به فهماند بهم نیماش ریدزدگ یصدا

 یآرام یقیموس یصدا. ماندم ساکت هم باز و شدم سوار یحرف

 زبان. بود نمانیب موجود یصدا تنها شد، پخش نیماش در که

 م،یهادانسته از نانیاطم با. ودب یفارس از ریغ یزیچ خواننده

 داشت ینیدلنش و میمال تمیر. ستین هم یسیانگل میبگو توانستمیم

 یاقهیدق چند. دادیم آرامش شنونده روح و قلب به خود به خود و

. میبود غرق سکوت در دو هر هنوز و بود گذشته حرکتمان از

 ذهنم به یزیچ اما بشکنم، را سکوت نیا خواستیم دلم

 آخر دست تا کردم نگاهش و چرخاندم سر یه قدرآن. دیرسینم

 :کرد باز لب خودش

 ؟یبگ یخوایم یزیچ-

 .دمیخند منظوریب و آرام 

 ...نیبود ساکت یلیخ... شما یول... نه که یخاص زیچ-

 .زد یمحو لبخند و انداخت سمتم ینگاه مین



 .کردمیم فکر داشتم-

 :دمیپرس شوم، مانیپش محرف از نکهیا از قبل و گرفتم ینفس

 .....که نداره یربط من به البته.... ؟یچ به بپرسم نداره یاشکال-

 .کردمیم فکر داشتم تو به قاا یدق... اتفاقاا  چرا-

 .دندیپر باال میابروها 

 !من؟ به-

 .چرخاند طرفم به را سرش و ستادیا چراغ پشت

 تا صبح... یندار هم لیفام و آشنا و دوست.... ییتنها یگفت-

... ؟یچ لتیتعط یروزها... ؟یچ بعدش یول... یسرکار عصر

 هک یاهیروح با درضمن.... شهیم کنندهکسل تیزندگ یجورنیا

 اب خاطراتت به مدام و ینیشیم البد شناختم مدت نیا یتو ازت

 !یدیم آزار رو خودت و یکنیم فکر اریشهر

 :گفت یفور. شدند هم در میابروها

! ست؟ین... نهیهم که مطمئنم یول... گفتم یجورنیا که ببخش-

 !کنم؟یم اشتباه

 نگاه بودند، زده زل میهامردمک به مصرانه که شیهاچشم به

 .کردم

 :زدم لب مکث با و دادم رونیب دارکش ینفس

 ...درسته-

 !کردن؟ یزندگ یجورنیا درسته نظرت به!... چرا؟ خب-

 .زدم یصدادار و واضح پوزخند



 ...دیکنیم فکر من یزبونهمیب و ییتنها به نیدار که ممنون-

 متونینم که من... ن؟یدار یاگهید شنهادیپ کنم؟ کار یچ دیگیم

 !کنم یهمراه و یدوست به وادار رو آدما

 یبلند بوق یصدا کرد، باز دهان تا و داد قورت را دهانش آب

 دمیکش یقیعم نفس. شده سبز چراغ فهماند او به سرمان پشت از

 یجلو یوقت تینها در و نزد یحرف گرید. نشستم صاف و

 به و گذاشتم در رهیدستگ یرو دست کرد، توقف ساختمان

 .دمیچرخ طرفش

 برنامه هی دیبا منم ط،یشرا نیا با... امشبتون لطف از ممنون-

 .نمیبچ شما از تشکر واسه

 را شیابرو لنگه حرفم نیا با بود، دهیچرخ طرفم به کامالا  که او

 :زد یشخندین و داد باال

 !بابت؟ چه از تشکر-

 خاطرش، به امشب شما و بودم نکرده یخاص کار من خب-

 هفته هی اون یبرا منم... نیانداخت زحمت به همه نیا رو خودتون

 هی دیبا د،یبود یزاهد اون شر کردن کم و من یکارها دنبال که

 .کنم جبران یجور

 در کم یلیخ که ییهاینمهربا مدل آن از. شد مهربان نگاهش

 .شد یم دایپ اشچهره

 .ستین الزم که گفتم-

 .نباشه مؤدبانه یلیخ کنمیم حس یجورنیا یول-



 با زمانهم و کرد باز را در بدهد، امجمله به یجواب نکهیا بدون

 :گفت شدنش ادهیپ

 .موردش در میکنیم صحبت شو، ادهیپ-

. مشد ادهیپ دنبالش به. بست آرام را در و رفت رونیب نیماش از

 .ستادمیا شیروروبه خانه، در یجلو و رو ادهیپ داخل

 ستادنمیا با. بود شیپا یجلو به نگاهش و بیج در شیهادست

 م،یهاچشم به شدن رهیخ لحظه چند از بعد و آورد باال را سرش

 :گفت نرم یلحن با اما یجد یلیخ

 هر خوادیم مدل... جاشه سر هنوز قبلم درخواست... ارید نیبب-

 باشه یکس الزمه یکرد فکر که یهرزمان و ییهرجا ،لحظه

 .باشم خودم آخرت و اول نهیگز کنه، کمکت یهرکار انجام یتو

 :داد ادامه میهاچشم شدن گرد به توجهیب

 نیگزیجا کی رو من... یکن جبران خوادیم یلیخ دلت هم اگر-

 .بدون اریشهر یبرا

 مسالح خلع کامالا  اشیبعد جمله اما تندگرف فاصله هم از میهالب

 .کرد

 یلیخ ستم،ین کردن یبرادر دنبال یلیخ!... برادرت یجا به نه-

. ندارن ازم یخوش دل که دارم خواهر تا دو خودم... ستمین هم بلد

 با یدار دوست و ییتنها یکرد احساس که هرزمان خوامیم

 از دونمینم... یکن درددل... یبزن حرف ،یبگذرون وقت یکی

 حساب من یرو افته،یم اتفاق دوست تا دو نیب که زایچ نیهم

 .یکن
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 ردنک فکر فرصت هم باز او و افتادم لبم پوست جان به ارادهیب

 .گرفت ازم را شتریب

 تنها... شلوغه اطرافم و دور یلیخ نه ام،یباز قیرف اهل نه منم-

... و هستن دکترم و پسرعموم روزا، نیا میزندگ پررنگ یآدما

 ...ای باشم نداشته وقت دیشا که نکن فکر نیا به پس! تو

 کنار به دنیکش دست مشغول سکوت در و ماند ساکت یالحظه

 کلنجار خود با حرفش یادامه یبرا مدام انگار شد، اشگونه

 :گفت و گرفت جان لبش یرو یلبخند. رفتیم

 و هیخال کارخونه زا برگشتن از بعد من یهاساعت تمام باا یتقر-

 یکس با زدن حرف با هم خودم سر که نیا از... تنهام خونه یتو

 تو دیجد آدم هی حضور شهیهم... آدینم بدم بشه گرم تو مثل

 باشه زیانگجانیه تونهیم آدم، یزندگ

 کردمیم حس. نداشتند ییجا شدن گشاد یبرا گرید میهاچشم

 مغزم. فتندیب رونیب حدقه از چشمم یهاکره که حاالست نیهم

. بودم داده دست از را کلماتش یحالج قدرت و بود کرده قفل

 انگار. میبگو دیبا چه جوابش در دانستمینم هم نیهم یبرا

 :دیپرس خودش که شد یطوالن یادیز سکوتم

 !گه؟ید حله... ؟یندار که یمشکل... خب -



 دنیسر با. بازکردم اطرافم یهوا تمام دنیبلع قصد به را دهانم

 تا ،«باشه» میبگو توانستم فقط ،مغزم یخون یهارگ به ژنیاکس

 فرصت صبح تا آن از بعد. برود نجایا از و بردارد دست هم او

 اب مثبتم جواب از. خواسته ازم یزیچ چه قاا یدق کنم فکر داشتم

 و زد لب یآرام ی «خوبه. »داد تکان سر و زد لبخند تیرضا

 یوقت. برگشت نشیماش سمت به یکوتاه یخداحافظ از بعد

 میاج سر یادیز قیدقا شد، دور آنجا از یبوق تک از بعد نشیماش

 و هفته کی آن گذشت از بعد نبود قرار مگر. بودم مانده خشک

 یارابطه و کنم تشکر او از ،یزاهد و خانه یماجرا شدن تمام

 پس! برسانم؟ اتمام به گذاشت، شیرو شدینم یاسم چیه که را

 چه من از! م؟یشو ترکینزد هم به تا شدیم باز یراه مدام چرا

 هم خودش که او، با را میهاییتنها بود خواسته بود؟ خواسته

 دهیچرخ و بود دهیچرخ ایدن واقعاا ! شوم؟ کیشر بود، تنها باا یتقر

 تنها گرید تا بود داده قرار راهم سر را انیبلورچ و بود

 که یاکارخانه سیئر... معروف «انیبلورچ» همان!... نمانم؟

 خون آورد، یم را اسمش بار هر و کرد یم کار آن در اریشهر

 ! آمد؟یم جوش به جهتیب من

 فوت رونیب به را نفسم کالفه و چرخاندم حدقه در را میهاچشم

 یاخنده با و سرم یباال یگرفته و یابر آسمان به زدم زل. کردم

 :کردم نجوا یعصب

 جا همه ازش که یحکمت و قسمت اون! ؟واقعاا !... خدا؟ واقعاا -

 !پس؟ کنه هضمش تونهینم من مغز چرا! نه؟یهم حرفه

 بار کی خنده با. دمیچرخ در طرف به و زدم خنده ریز اریاختیب

 مرگ از بعد که ییروزها یهمه و شیهاحرف تمام گرید



 اقرار دیبا متأسفانه. کردم مرور خودم با را گذراندم اریشهر

 گرید. بودم نشده ناراحت ابداا  و اصالا  شنهادشیپ زا کردمیم

 نید   اسمش نمیبب اول یروزها مثل را او وجه چیه به توانستمینم

 ماحساس یرو توانستمینم هم هنوز. دانستمینم... ای عادت ای بود

 بدم او با زدن حرف از نه گرید اما. بگذارم یخاص اسم او به

 هم به را اعصابم شیهانگاه. شدمیم ناراحت نه و آمدیم

 هشد پر میروزها ذکر و فکر تمام یبیعج شکل به و ختیرینم

 .اشیشگیهم حضور و او از بود

 خندان یهاچشم به چشمم ناخودآگاه باز کردم، باز را خانه در

 یلبخند زدهخجالت. افتاد یداشتندوست عکس قاب آن در اریشهر

 با. کردم جک طرفش به یکم را سرم و بست نقش لبم یرو

 :زدم لب ییپررو

 !هست؟ حواست! ایگذاشت من دامن یتو تو که هینون نیا-

*** 
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 پوشخوش دکتر. زدم رونیب سرخوش دکتر مطب از یدیناام با

 مدام و بود سرخوش اسمش مثل درست بود، یصحبتخوش و

 مانه با ام،گرفته را وقتش یکار چه یبرا گفتم یوقت. دیخندیم

 انجام من رو نیگیم که عمل نیا: »بود گفته لبش یرو یخنده

 خانوم، دینباش دنبالش اصالا  اما نبودم، رانیا خیتار اون ندادم،

 هر راه اا بیتقر حرف نیا با.« دیبرس ییجا به دیبتون دونمیم دیبع



 نتوانستم یحت و بست میرو به هم را خودش سمت از یکمک

 .برسم امستهخوا به زودتر توانمیم چطور بپرسم

. شدیم هم سردتر رفت،یم یکیتار به رو شتریب هرچقدر هوا

 منتظر ابانیخ کنار و کردم ترکینزد هم به را ژاکتم یهالبه

 .ستادمیا یتاکس

 یاهودهیب کار دنبال کردمیم حس گذشتیم شتریب چقدر هر

 .داشت نخواهد یاجهینت زحمتم همه نیا تینها در و امافتاده

 را مخود یکرخت با و کرد توقف میپا یجلو یرنگ بزس یتاکس

 امیشانیپ و دمیخز یصندل یانتها به. انداختم عقب یصندل یرو

 دست از را دمیام دینبا. چسباندم بخارکرده و خنک شهیش به را

 را اریشهر یزنده قلب یصدا بار کی بود یکاف فقط دادمیم

 دایپ دیام هم زهیانگ نیهم با. رمیبگ آرام هامدت تا و بشنوم

 لمیموبا زنگ یخفه یصدا. شدمینم گشتن الیخیب و کردمیم

 از را یگوش. آورد رونیب یحسیب یهوا و حال آن از را من

. دش باز یلبخند به لبم عمه شماره دنید با و آوردم رونیب فمیک

 یمعطلیب و کردم برقرار را تماس یفور. بودم دلتنگش چقدر

 :گفتم یگوش در

 !که بود شده ذره هی برات دلم... برم قربونت سالم-

 .انداخت خط گوشم در حالشیب یصدا

 !زدلمیعز سالم-

 و دندیپر باال تعجب با میابروها. زد هیگر ریز بالفاصله هم بعد

 .ختیر قلبم اشهیگر یصدا از



!... خوبن؟ هابچه! ؟یکنیم هیگر چرا... عمه بده خدامرگم-

 !خان؟کامران

 باال را من جان بزند، حرف تا و دیکش باال پرصدا را اشینیب

 . آورد

 .ستمین خوب من... عمه خوبن اونا-

 !که یکرد سرم به جون... بگو خب! زم؟یعز یشد یچ-

 سه دو ابونیخ سر تا برم سرم ریخ پاشدم یظهر بابا، یچیه-

 اب ابونیخ وسط خبریب خدا از یراننده هی رمیبگ یسبز لویک

 .بهم زد سرعت

 .دمیکوب امگونه یرو را دستم کف اریاختیب

 !که نشده تیزیچ! ؟یخوب االن... سرم بر خاک-

 :دینال شیهاهقهق انیم در و زد هیگر ریز باز

 فتهگ دکتر مارستانم،یب االن. شکسته پام... ادیز ستمین خوب نه-

 عملم فردا خوانیم... بشه عمل دیبا بده، یلیخ شیشکستگ

 !زمیعز نک حاللم... کنن

 :گفتم و زدم شیصدا ینگران با

... که نداره ینگران که،یکوچ عمل هی! آخه؟ هیحرف چه نیا-

 راه فردا من عمه... یبش خوب و بشه تموم زود که شاهللاان

 .شتونیپ آمیم و افتمیم

 :گفت یاخفه بغض با

 ...دختر کنم راهتزابه که نزدم زنگ! ؟ییایب یپاش کجا-



 .دمیپر حرفش انیم

 بهت هم آمیم فردا... دمتیبخشینم وقتچیه که یزدینم زنگ-

 تا دو با و وضع اون با... باشم حالت کمک کمی هم بزنم، سر

 .یدار الزم کمک بچه

 !هست کامران-

 چنده ساعت عملت!... مگه؟ نداره یزندگ و کار خانکامران-

 عمه؟

 وم،ریم ششیپ گفتم که نیهم انگار بود، شده کمتر شیهاهیگر

 تنها و کار و کسیب من مثل هم عمه... بود کرده آرام را قلبش

 .میدبو مانده یباق نفر چند ما فقط کوچکم یپدر یخانواده از. بود

 راه همه نیا ستمین یراض خدا به... زمیعز زوده صبح که عمل-

 .من واسه یبنداز زحمت به رو خودت یپاش

 خواستمیم روز هی هک من... برم قربونت نزن رو حرف نیا-

. هگید نخور غصه هم تو. شد یاجبار قیتوف حاال... شتیپ امیب

 تروفرز شهیهم مثل و یشیم سرپا دوباره شهیم خوب زود پات

 . یرسیم کارهات به

 .برام کن دعا... قشنگم بشنوه دهنت از خدا-

 .شاهللاان رهیخ-

 به را سمنف و دمیکش امیشانیپ به را دستم کف. شد قطع تماس

 دا،خ بنده. بود شده نازل عمه سر ییبال عجب. کردم فوت رونیب

 و ریگنیزم ماه کی از شتریب دیبا حاال کوچک، یبچه دو با

 .سوخت مانیهردو یپناهیب یبرا دلم. شود کمک محتاج



 ینتنتریا قطار، داخل و شدم ادهیپ یتاکس از مترو ستگاهیا یجلو

 طیبل راحت و نبود سفر فصل هخوشبختان. گرفتم اتوبوس طیبل

 .آمدیم ریگ

 گرفتن از بعد و کردم جمع را لمیوسا خانه، به دنیرس محضبه

 بتوانم و نمانم خواب صبح تا شدم آماده خواب یبرا عیسر یدوش

 .برسم نالیترم به عیسر

*** 

 خان امرانک. رفتم مارستانیب به میمستق دن،یرس از بعد بالفاصله

 رونیب مارستانیب از داشت. کردم دایپ انتظار سالن در را

 :دیپرس و گرفت تعجب رنگ نگاهش دنمید با. رفتیم

 !؟یشد باخبر ازکجا! ار؟ید یکنیم کار یچ نجایا تو-

 یدرماندگ با کردم، فیتعر شیبرا را عمه تماس موضوع

 .زد رخندهیز

 به بود ساده عمل هی! نکنه کار یچ رو معصوم نیا بگم خدا-

 !کرده شلوغش خدا،

 :لبخندگفتم با هم من

 امین اگر گفتم یول... خودم شناسمیم رو عمه... عمو دونمیم-

 حالش کمک روز چند هی مونمیم درضمن... بشکنه دلش دیشا

 .دینمون یزندگ و کار از هم شما که باشم

 :داد جواب محبت با

 !امرزهیب رو برادرت و پدر خدا... بده رتیخ خدا-
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 :گفت عیسر و انداخت دستم ساک به ینگاه. زدم خندلب تلخ

 یساعت سه دو نکهیا با... خونه ببرم بده رو لتیوسا یخوایم-

 االن. شدیم اریهوش داشت تازهتازه گذشته، معصومه عمل از

 خودم شبم. گردهیبرم شهیروح شه،یم خوشحال حتماا  نتتیبب

 .ششیپ مونمیم آمیم

 .دیباش هابچه شیپ شما. هستم من گه،ید نه-

 !دختر یاخسته ،یدیرس راه از تو آخه-

 !گه؟ید شهیم مرخص فردا... من مونمیم... عمو ستمین خسته-

 ضعو نهیبب بندازه عکس دوباره دیبا دکترگفت... واال دونمینم-

 بره زودتر خوادیم هم خودش یول... شهیم یشکل چه پاش

 .خونه

 .هستم من د،یبر شما باشه... مهع یهاکردن عجله نیا از امان-

 اتاق توانستم وجوپرس یکم از بعد و دادم دستش به را ساکم

 ششیپ راحت بتواند نکهیا یبرا خانکامران. کنم دایپ را عمه

 که یدرحالت دنشید با. بود گرفته یخصوص اتاق شیبرا بماند،

 آرام. آمد درد به دلم بود، گچ در هم شیپا و دهیخواب تخت یرو

 :زدم شیداص

 .برات رمیبم یاله!... ؟یداریب!... جانم عمه-



 یرو و رنگ. بازکرد را شیهاچشم و چرخاند سر یسخت به

 از یاشک د،ید مرا تا. ختیر هم به شتریب را حالم اشدهیپر

 .زدم لبخند شیرو به عیسر من و دیچک چشمش یگوشه

 هی که، نشده یزیچ!... خوب دختر یکنیم هیگر یدار بازکه-

 .گهید بود کیکوچ عمل

 و گرفتم را سردش انگشتان کرد، دراز سمتم به را دستش

 :گفت پربغض

 نتونم گهید اگه... افتادم؟ یروز چه به ینیبیم!... ؟یاومد ارید-

 ؟یچ برم راه

 گرد شیبرا را میهاچشم و گرفت امخنده ناخودآگاه حرفش از

 .کردم

 من یبود ینارنج نازک قدرنیا تو! ه؟یحرف چه نیا! عمه یوا-

 یشکستگ هی... که ینشد نخاع قطع نکرده ییخدا دونستم؟ینم

 پاش و دست چندبار یبچگ تو اریشهر ستین ادتی. است ساده

 !گچ؟ تو رفت و شکست

 :دینال و زد یهق

 اومدیدرنم صداش وقتچیه اریشهر... مبچه واسه رمیبم یاله-

 .طفلک

 و مگرفت انگشت نوک با کرد هالن چشمم کنج ارادهیب که یاشک

 :دمیخند

 اون برابر چهار شما... ریبگ ادی طفلک همون از گهید خب-

 !آخه؟ یزنیم که هییحرفا چه... ماشاهللا یدار سن موقعش



 .داد فشار را دستم و زد یجانیب لبخند

 .نجایا کشوند رو تو حداقل داشت، یبد هر-

 .دمیبوس را اشیمهتاب یچهره و شدم خم

 رو خودم و یناخوش بشنوم شهیم مگه... برم قربونت-

 بچه تا دو هزارماشاهللا... ها یکن هیگر نمینب گهید! نرسونم؟

 .زشته... یدار

 :گفت و دیخند یکم بار نیا

 .کنم لوس رو خودم خواستم-

 .فشردم نرم را دستش و زدم یچشمک

 ؟یدارن که درد االن. بود شده کم نازکشش خانوم نگو!... همون-

 دیکش هم در حرفم از را اشچهره

 نیبزن مسکن هی گمیم یهرچ... هیعیطب گنیم! واال بگم یچ-

 گهید میزد یکی ست،ین الزم گنیم پرستارا کنم استراحت بتونم

 .کن تحمل

 .دادم اشیداردل باالخره و دمیکش یآه

 ذارمینم و زنمیم حرف برات صبح تا من... نداره بیع باشه-

 .یبفهم درد از یزیچ

 .چسباند امگونه به و دیکش رونیب دستم از را دستش

 ب؟یغر شهر تو یشینم تیاذ ییتنها... ؟یخوب خودت-

 ار شیمعنا باا یتقر که یاییتنها و امگذشته یروزها یادآوری با

 .دمیخند دغدغهیب بود، داده دست از میبرا



 عمره هی من... هبیغر شما واسه اونجا بود؟ کجا ییتنها بابا نه-

 داره شکر رو خدا. شدم بزرگ و کردم یزندگ شهر اون تو

 .گذرهیم

 :گفت و داد نشانم را یصندل

 کن فیتعر برام نیبش ایب هم خودت باال، بده رو تخت نیا کم هی-

 .مدت نیا یکرد کارا یچ

 از یکی شیبرا نکهیا از بعد و کردم را بود خواسته که ییکارها

 دادم، دستش به و کردم باز را خچالی یتو اسآنان یهاکمپوت

 که ییزهایچ تنها. زدم حرف یدر هر از و نشستم کنارش

 و خانه از ماندن دور هفته کی و یزاهد یماجرا گرفتم فاکتور

 مدل. بود امیزندگ یروزها آن در گرشا نام به یکس شدن پررنگ

 .کنم ریدرگ امیزندگ بیعج اتفاقات با را فکرش خواستینم

 و دارم یآرام یزندگ که کند فکر قبل مثل طورهمان بود بهتر

 نیآخر عمه، زیآماغراق یهاینگران. دهدینم آزارم هم یمشکل

 شتریب یلیخ میهادغدغه. داشتم ازین روزها آن در که بود یزیچ

 .بکند هم را فکرش بخواهد یکس که بود یزیچ از
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 دنیشن الیخیب بود داده تیرضا عمه که شدیم یساعت مین

 او یهرکس. بسپرد خواب دست به را خودش و شود من احواالت

 اشک داشت آدم نیهم قبل ساعت چند کردینم باور دیدیم را

 نگران و آمده سرش که یاتفاق از کردیم گله و ختیریم

 دچار و بود آورده سرحالش من دنید انگار. بود شیپا یسالمت

 یراحت یپشت به را سرم. بود هشد مضاعف یانرژ کی

 بودم بسته را میهاچشم و داده هیتک اتاق، داخل همراه مخصوص

 .پراند را کوتاهم چرت یگوش امکیپ یصدا که

 :بود خانکامران طرف از امکیپ. برداشتم کنارم از را یگوش

 «محوطه؟ تو یایب یتونیم»

 ژاکتم شدم مطمئن که بودنش خواب از. انداختم عمه به ینگاه

 .رفتم رونیب اتاق از و برداشتم را

 ستادهیا دست در سهیک کی با مارستانیب اطیدرح خانکامران

 .زد میرو به یلبخند. دادم سالم و رفتم جلو. بود

 خودم خونه، برو گفتم که من!... ارجانید زحمت تو یافتاد-

 .هستم

 .انداختم باال سر و زدم یلبخند

 قدراون منم... من تا بهتره نهخو تو شما بودن! ؟یزحمت چه-

 االن. رفت ادشی رو یشکستگ و پا درد کالا  عمه که زدم حرف

 با صبحت از کنهینم دل زنه،یم چرت داره مسکن زور به هم

 .من

 ...دخترم بده رتیخ خدا-



 :گفت و داد دستم به را سهیک

 ایب... نداره یچ داره، یچ ستین معلوم هامارستانیب نیا یغذا-

 .ینمون گرسنه که بخور رو شامت هم تو خوابه عصومم تا

 مارستانیب یغذا. بدهم سفارش همراه یغذا بودم نخواسته خودم

 تا بود آمده غذا ظرف با خانکامران حاال و نداشتم دوست را

 .زدم لبخند یقدردان با. هست و بوده من به حواسش دهد نشان

 .گرفتمیم بوفه از یزیچ هی... عمو خدا به نبود الزم-

 :گفت و کرد اخم

 رو شهمه... ها ینمون گرسنه!... ییما مهمون تو! ؟یچ گهید-

 .بخور

 .دادم تکان سر لبخند با و زدم یپلک

 .نکنه درد دستتون بودم، هم گرسنه اتفاقاا ... حتماا  چشم،-

 :گفت تیجد با بار نیا خانکامران

 که منم. ..کنن مرخصش دونمیم دیبع... است جمعه که فردا-

 شیپ آمیم خودم خونه، یریم تو دنبالت، آمیم ندارم کار جمعه

 .مونمیم معصوم

 .ندارما یمشکل من عمو-

 ده،ینرس راه از. آدینم خوش رو خدا... عمو دارم مشکل من-

 .یگذاشت منت هم جا نیهم تا... یافتاد زحمت تو نجایا یاومد

 .زدم لبخند و نکردم اصرار آن از شتریب

 .نیبگ شما یهرچ شمچ-



 در را میغذا دادم حیترج اما بود؛ سرد العادهفوق هوا نکهیا با

 و مارستانیب طیمح در ماندن ،یبچگ از. بخورم محوطه همان

 در مکتین یرو. نداشتم دوست را آن در خوردن غذا آن از بدتر

 خوش یبو. بازکردم را بارمصرفکی ظرف و شدم جمع خودم

 و برداشتم را یکیپالست قاشق. کرد کیحرت را میاشتها مه،یق

 امیگوش که بودم نخورده را میغذا از یمین هنوز. شدم مشغول

 نام دنید با و دمیکش رونیب ژاکتم بیج از را آن. خورد زنگ

 و دیپر میگلو یتو بود، دهانم در که ییغذا رنده،یگتماس شخص

 .افتادم سرفه به

*** 
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 ارگرک از دییتأ گرفتن از بعد و داد اشخسته تن به یقوس و کش

 با بهنود. افتاد راه کارخانه سالن یخروج سمت به سات،یتأس

 دنید با. آمدیم طرفش به تیریمد ساختمان سمت از سرعت

 :گفت و کرد یاخم گرشا

 خودت بعد بده سفارش شام یگیم! ؟ییکجا تو معلومه چیه-

 .که کرد خی غذا اون ؟یشیم بیغ

 :ادد جواب یتفاوتیب با و فرستاد شلوار بیج در را شیهادست

 !رو غذات یخوردیم تو خب-

 :گفت خنده با بهنود



 واسه... خوردم که من! مونم؟یم تو منتظر یفکرکرد! پس نه-

 پس... که شد شب ؟یبکش دست یخواینم بعدم. گمیم خودت

 !خونه؟ یریم یک

 ...میبر میبخور شام... کارا شد تموم گهید-

 .خوردم که من!... یبخور شام-

 .میبر بخورم، رو غذام بذار خب، یلیخ-

 !خط؟ اون شهیم افتتاح شنبه! شده؟ یاوک یچ همه االن یعنی-

 ودبهن. گذاشت ساختمان یپلهراه به پا و داد تکان یسر حرفیب

 :دیپرس یجیگ با

 ه؟یچ نایا و یبردارلمیف و مصاحبه نیا یهیقض-

 .انداخت باال شانه و دیکش اشخسته یهاچشم به یدست

 از ه،یونیزیتلو برنامه هی انگار گفت یزمان!... دونمیم چه-

 خشپ رنیگیم گزارش و لمیف نیکارآفر و موفق یدیتول یواحدها

 .رنیبگ گزارش هم نجایا از رنیبگ اجازه بودن اومده... کنن

 !؟یداد اجازه-

 .کرد بهنود به یاخسته نگاه

 دنش ترشناخته واسه گه،یم راست هم یزمان... شتمندا یمخالفت-

 خط نیا که مخصوصاا . ستین هم بد یاتفاق نیچن کارخونه اسم

 ات بشه شناخته شتریب که ازهین و دهیجد هم محصوالتش د،یجد

 .برسه سود به زودتر

 تا. جنباند دنیفهم یمعن به را سرش و داد باال یاشانه بهنود

 :گفت هنودب شود، اتاق وارد خواست



 .بگو یبود آماده بزنم، زنگ هی من یبخور رو غذات تو تا-

. نشست مهمان مخصوص زیم پشت اتاق، در و گفت یا«باشه»

 یهاجوجه یبو. کرد باز و دیکش جلو را بارمصرفکی ظرف

 شهیهم مثل اما کرد،یم کیتحر را شیاشتها دیبا یزعفران

 کردن رو و ریز از بعد و برداشت را چنگال. نداد نشان یواکنش

 به نگاهش. برد دهان به و برداشت را جوجه تکه کی ها،برنج

 یاهفته کی تمام که کرد فکر نیا به و ماند مقابلش در یانقطه

 دهمان خبریب ارید از بود، دیجد بخش افتتاح یکارها ریدرگ که

 ازب را دختر خی داشت، او از که یدرخواست با کردیم فکر. بود

 اما وادارد، مراوده و مکالمه و حرف به را او ترحترا و کند

 چیه. داشت فرق شناختیم که ییدخترها تمام با ارید انگار

 یامکالمه بود نخواسته یحت و نبود هفته کی آن در او از یخبر

 رنجب از را قاشقش نوک. باشد داشته او با امکیپ و امیپ با کوتاه

 بشیج از را یگوش و شد خم هم بعد. گذاشت دهان در و کرد پر

 فکر بدون ار،ید یشماره کردن دایپ از بعد. آورد رونیب

 چند از بعد. شد شیصدا دنیشن منتظر و کرد لمس را اششماره

 تماس بود، شده دیناام گرفتن جواب از یوقت و یمتوال بوق

 .شد برقرار

 شیهااخم. کرد سرفه بار چند سرش پشت و گفت یی«الو» ارید

 باشد شده ضیمر نداشته خبر او از که مدت نیا کندن. شد درهم

 با و نداد او به کردن فکر فرصت ارید. باشد نگفته هم یزیچ و

 :گفت ادیز یسرفه از برداشته خش یصدا همان

 .دیببخش... سالم-

 :دیپرس بعد و هم پشت سرفه دو هم باز



 آقاگرشا؟ نیخوب-

 :داد جواب ینگران لحن با گرشا

 !؟یشد ضیمر... یستین خوب تو انگار یول... خوبم-

 .شد گرشا شتریب رتیح باعث و دیخند سرفه با ارید

 خوردم،یم غذا داشتم(... سرفه... )بود؟ کجا یضیمر بابا، نه-

 .گلوم تو دیپر

 .بخور آب وانیل هی پاشو خب-

 :زد لب یگرید آرام یخنده با ارید

 .بودم شما دستور منتظر چشم،-

 !حاضرجواب دخترک. ..گرفت اشخنده

 :گفت و اوردین کم

 !یشیم خفه یدار گه،ید پاشو پس... بالیب چشمت-

 :گفت آرام و کرد سرفه گرید بار دویکی ارید

 .یگوش لحظه هی... نجایا ستین آب آخه-

 و دیرس گوش به یکیپالست یسهیک کی مثل یخشخش یصدا

 :گفت بازتر ییصدا با ارید بعد، یاقهیدق

 .خدمتم در من د،یبفرمائ... دیببخش... خب-

 که شدیم یکوتاه مدت. رفتینم کنار لبش یرو از لبخند

 ساحسا یبیعج شکل به دختر نیا با زدن حرف موقع بود دهیفهم

 که ییهازمان از اگر البته است، خوب حالش و کندیم آرامش



. گرفتیم فاکتور شدیم یعصب و آوردیم جوش ناگهان ارید

 :دیپرس هوایب

 !راهه؟روبه یچ همه! ییدایپ کم-

 :داد جواب یکوتاه مکث از بعد ارید

 .خوبه یچ همه آره،...  خب... آخه-

 ارید که دادیم نشان و دیچیپیم یگوش یتو باد یهوهو یصدا

. خوردیم غذا داشت که بود گفته او اما. است باز یفضا در

 :دیپرس. دبو گذشته شب هشت از انداخت، ساعتش به ینگاه

 !؟یرونیب-

 :کرد سوال دوباره بندشپشت چرا دینفهم و

 !تنها؟-

 :بود داده جواب فقط ارید

 !بله-

 ار اشیشانیپ یگوشه انگشت نوک با. نداد یشتریب حیتوض

 تیریمد از ترسخت دختر، نیا از دنیکش حرف. خاراند

 :گفت هم بعد و کرد فکر یکم. بود یبزرگ آن به یکارخانه

 ساعت دو یکی میبر هم با یخوایم!... ؟یندار یکار که دافر-

 خونه تو انگار... یجنگل... یپارک!... م؟یبچرخ اطراف

 .رهیم سر تحوصله
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 :داد جواب یمتعجب لحن با ارید

 !ن؟یدیرس جهینت نیا به یجورچه یول... لطفتون از یمرس-

 شام ونریب یرفت تنها و شبه هشت ساعت که ییاونجا از-

 .یبخور

 :زد لب کوتاه یاخنده با ارید

 بچرخم شهر تو تنها شبونه که ستمین آدما اون از من نه! آهان-

 .ستمین تهران... اصالا  االن واقع در... خودم واسه

 پس؟ ییکجا!... ؟یستین تهران-

 به دادن جواب یبرا دادیم نشان ارید هم سر پشت یهامکث

 .نبود برداردست هم گرشا اما. ستا مردد گرشا سواالت تکتک

 دهش مهم شیبرا کردیم را فکرش که یزیچ از شتریب دختر نیا

 .کردیم کنجکاوتر را او هم ارید هرحرف و هرجمله البته و بود

 امیب شدم مجبور بود، کرده تصادف معمه... مراغه اومدم-

 .مارستانمیب االن... ششیپ

 .رفتند باال شیابروها

 !خبریب چه! عجب-

 :دیپرس زدهرتیح ارید

 !دادم؟یم خبر دیبا-

 نیا جواب دانستینم هم خودش... ماند بسته گرشا یهالب

 به کینزد را او قدرآن ارید خواستیم دلش ته. ستیچ سوال



 اطالع او به هم را سفرش یحت که بداند خودش دوست و خود

 به او تنرف سفر اصالا  دیشا. بود ارید با حق هم یطرف از. دهد

 عنتل را خودش و دیکش اشیشانیپ به یدست. نداشت یربط گرشا

  داشت؟ یربط چه او به اصالا . کرد

 ؟یگردیبرم یک. ستین مهم خب، یلیخ... یگیم راست-

 شتریب را ارید که دیپرسیم یسوال باز و ستین مهم گفتیم

 :تگف عیسر و دیخند واضح یلیخ بار نیا ارید. کردیم متعجب

 معلوم قاا یدق یول ست،ین مهم براتون مشخصه کامالا  نکهیا اب-

 .روز چند هستم فعالا ... برگردم یک ستین

 رس تأسف با و زد یلبخند. نبود یشدن تمام ارید کالم یهاطعنه

 در، چارچوب در بهنود دنید با و خورد در به یاتقه. داد تکان

 :گفت یگوش در

. باش هم خودت مراقب.. .نذار خبریب خودت از رو من باشه،-

 .فعالا 

 و کرد قطع را تماس. بشنود را ارید جواب نماند منتظر یحت

 ارهاش پرش باا یتقر یغذا ظرف به او، به یمشکوک نگاه با بهنود

 .کرد

 !که ینخورد-

 یبرا ییاشتها. بست را آن در و انداخت شیغذا به ینگاه

 .نداشت غذا همه آن خوردن

 .فعالا  ندارم لیم-

 !م؟یمونیم ای میریم! ؟یا کاره یچ-



 :گفت زیم یرو از لشیوسا برداشتن از بعد و شد بلند جا از

 .نمونده یکار... میبر گهید نه-

* 

. دمیکش درهم ابرو و گذاشتم دهان در را زدهخی یغذا از یقاشق

 یکم. بود انداخته دهان از را میغذا وقتش،یب تماس آن با گرشا

 .تمبفرس نییپا را سرد یغذا تا دمینوش یربط داخل دوغ از گرید

 کردیم هم یکار هر مغرور مردک. شدینم جمع امخنده

 باج آدم هم من. گذردیم ذهنش در چه دیبگو میمستق خواستینم

 خوب را دلم حال ط،یشرا آن در گرفتنش خبر اما نبودم؛ دادن

 که یحرف داد نشانم گفت، که «ییدایپ کم» یجمله آن و کرد؛

 یلیخ بود زده یدوست و یزبانهم یبرا درخواستش به راجع

 هک بود من از مشکل. است گفته دل ته از را آن و نبوده یسرسر

 که یاهفته تمام. میایب کنار درخواستش با بودم نتوانسته هنوز

 فکرم و ذهن به خانه سکوت و ییتنها و شد شب یوقت گذشت،

 شیپ گرشا جمالت ،کردم حس را همدم کی کمبود و آورد فشار

 که کنم یراض را خودم نتوانستم هم باز اما شد، فیرد میرو

 گفته میقد از. بکشم حرف به را او و بدهم ساده یامیپ یحت

 کی او حاال. «رفته کجا گربه یایح است، باز یزید در: »بودند

 . کردمیم سوءاستفاده دیبا چرا من بود، زده یتعارف

 ار دوغ ماندهیباق. برگرداندم لونینا رد را آن و بستم را ظرف در

 رد آنجا یسرما از تنم کمکم کردم حس یوقت و دمینوش نفس کی

 از. بردم پناه مارستانیب ساختمان به است، شدن حسیب حال

 باال را طبقات که طورهمان و گرفتم نسکافه وانیل کی بوفه

 هکوتا صحبت از بعد حالم و حس. کردم مزه مزه را آن رفتمیم



 را خودم حالت نیا. بود خوش و خوب یادیز انیبلورچ گرشا با

 دینبا که کردمیم تکرار خودم با هم باز دیبا. کردیم نگران هم

 . شوم وابسته او یهامحبت به

 حتماا  هم گرشا. کنم یکس به لیتحم را خودم که نبودم یآدم من

. کردیم فکر من به بود، افتاده نمانیب که یاتفاقات ریتأثتحت

 و رفتیم کنار کمکم خودش قطعاا  شد،یم ادیز که مانفاصله

 .کردیم فراموشم

* 
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 از سر بودند دهید را من یوقت از عمه، یدوقلوها مهسا، و یسیع

 هنوز دارمانید نیآخر و قبل بار از هایطفلک. شناختندینم پا

 تاس نممک و شوند کینزد من به ادیز توانندینم کردندیم فکر

 موقع هم، آن از بعد و عمه نبود در یوقت اما. باشم ناراحت هنوز

 تمام م،یپرداخت خانه امور به هم با و بودم کنارشان صش،یترخ

 تخت. میسوزاند آتش یحساب هم با و کردند فراموش را اتفاقات

 نویزیتلو. نماند تنها اتاق در عمه تا میبود آورده هال به را مهسا

 مهسا. بود کرده پر را خانه یفضا بلندش یصدا و بود روشن

 کنار هم یسیع. میکن آماده را شام بساط کردیم کمکم داشت

 سید. دادیم انجام را اشمدرسه یکارها و بود نشسته پدرش

 خورش یهابشقاب همراه هم خودم و دادم مهسا دست به را برنج



 ز،رو آن در بار نیهزارم یبرا عمه. رفتم رونیب آشپزخانه از

 :گفت و رفت امصدقه قربان

 !عمه یکرد مزده خجالت! ها زحمت تو یافتاد یحساب-

 .شدم بشقاب در شیبرا غذا دنیکش مشغول و دمیخند

 !مگه؟ میدار حرفا نیا از هم با ما!... عمه؟ هیچ زحمت-

 فتمگ بود یونیزیتلو برنامه به حواسش یحساب که خانکامران به

 و رفتگ ونیزیتلو از مکث با را نگاهش. ندیبش سفره سر و دیایب

 .زد لبخند من به رو

 !ارجان؟ید خجالت ای میبخور شام-

 .گرفتم شیجلو را برنج سید جواب، یجا به و زدم یلبخند

 به را توجهش دوباره شد غذا دنیکش مشغول که طورهمان

 نیا تا که یابرنامه دنید یبرا خود به خود. داد ونیزیتلو صفحه

 :گفتیم داشت یمجر. شدم کنجکاو بود کرده جذب را او حد

 و دهکر دایپ اختصاص دیتول رونق به که سال امیپ یراستا در»

 زا گهید یکی تا میبراومد درصدد گذشته، یهابرنامه روال طبق

 نیا یبهانه. میکن یمعرف خدمتتون رو دیتول بخش یهانیکارآفر

 رو یریتصاو هم با. است کارخونه نیا دیجد بخش افتتاح هم کار

 !«مینیبب

 یاکارخانه دادن نشان مشغول نیدورب و قطع یمجر ریتصو

. زدیم حرف تشیفعال نوع و محصوالت از داشت که شد بزرگ

 عالقه مستند یهابرنامه به حد نیا تا خانکامران کردمینم فکر

 :گفتم آرام. باشد داشته



 نیا بحر تو نیرفت قیعم یلیخ!... که شد سرد غذاتون عمو-

 !ها برنامه

 :گفت عمه. دیخند یکوتاه مکث از بعد و چرخاند را سرش

 یونیزیتلو یهابرنامه محو یجور هی! ارید ها نهیهم شهیهم-

 .بهش گمیم دارم یچ من شنوهینم اصالا  یگاه شهیم

 .کرد عمه به رو لبخند با همراه یاخم خانکامران

 !معصوم یکرد شروع باز -

 !گه؟م گمیم دروغ-

 :گفت مهسا. گرفت امخنده هم من هابچه یخنده از

 .شد شروع-

 در مرغ یاتکه عمه، یهازدن غر به توجهیب خانکامران

 به رو دوباره من، دستپخت از فیتعر از بعد و گذاشت بشقابش

 :گفت و کرد ونیزیتلو

 برنامه نیا تازه!... ؟ خبره چه اطرافش باشه باخبر آدم بده مگه-

 گزارشگرش، مصاحبه موقع اونجا دمید رو یکی. داره فرق

 منیبب بده نشونش دوباره منتظرم... اومده آشنا چشمم به یلیخ

 .نه ای شناسمیم

 :گفت حرص با عمه

 !دن؟یم مدال بهت! یبشناس مثالا  حاال-

 :زد لب کالفه و کرد نگاه رتیح با را عمه باز خانکامران



 هکنیم فکر ارید االن! ها یستین ربردادست امروز... اکبرهللا-

 .هیشکل نیا ما یخونه تو شهیهم

 :گفت قلدرمآبانه و پر دهان با یسیع

 .گهید است شهیهم بساط!... مگه؟ ستین-

 ضربه خانکامران. میدیخند بلند یصدا با مهسا و من بار نیا

 :دیغر و زد گردنش پشت یآرام

 دخالت ترهابزرگ ارک تو بعدم. نزن حرف پر دهن با که اوالا -

 .سوخته پدر نکن

 از که بودم شده غذا خوردن مشغول لبخند با و بود نییپا سرم

 یصدا خان،کامران با عمه غرغر از پر یهابستانبده انیم

 صفحه به ینگاه و بردم باال سر. کرد جلب را توجهم ییآشنا

 بجوا داشت که بود خودش کردم،ینم اشتباه. انداختم ونیزیتلو

 یفضا و بود انیبلورچ گرشا. دادیم را گزارشگر سؤاالت

 به مشغول آن در هاسال اریشهر که یاکارخانه همان هم پشتش

 .بود کار

 زدهجانیه و گرفت ونیزیتلو صفحه سمت را قاشقش خانکامران

 :گفت

 !ها گمیم رو َمرده نیهم... گفتم یدید! آهان-

 :دمیپرس حواسیب

 !عمو؟ کدوم-

 ...زنهیم حرف شیگوش با داره سادهیوا اروی نیا پشت که اون-

 !هیک نیا آدینم ادمی چرا! بابا یا



 :دادم را جوابش مات

 حرف داره که نمیا! خانکامران ارهیشهر ی کارخونه نجایا-

 !کارشهصاحب زنهیم

 :دیپرس متعجب عمه

 !ار؟ید واقعاا -

 مجهول نکته کشف از خوشحال خانکامران و دادم تکان سر

 . گرفت نشانه من سمت به را قاشق بار نیا اش،یذهن

 بود اومده کارخونه طرف از هم پسره اون... خودشه... احسنت-

 .شناسمشیم گفتم یدید. مارستانیب

 .زد بهم را شیهادست یحرص عمه

 بخور رو غذات حاال... یبرد رو یقهرمان کاپ گهید... نیآفر-

 .آخه دهیکش زحمت همه نیا ارید. کرد خی
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 چون بخندم، نتوانستم من یول دند،یخند هم باز مهسا و یسیع

 در داشت که بود شیآشنا تیجد و اخم و گرشا به چنانهم حواسم

 زنده رشیتصو چقدر. دادیم حیتوض کارخانه یهاتیفعال مورد

 یجور. بود یمعمول یآشنا کی از آشناتر گوشم به شیصدا و

 و بودمش دهیند که هاستسال انگار م،بود شده رشیتصو محو

 دمیکش امیشانیپ به یدست. است زده سرم به یدلتنگ یهوا و حال

 دویکی نیهم مگر! بودم؟ شده یشکل نیا چرا. دمیگز را لبم و



. ..کنم فراموش و شوم دور کردم عهد خودم با که نبود شیپ شب

 شدم؟ رو آن به رو نیا از رشیتصو دنید با چرا پس

 .آورد خودم به مرا خاننکامرا

 !ارید ینخورد یچیه که هم خودت-

 .دمیخند معذبانه

 ن،یداد نشون اقیاشت برنامه نیا دنید واسه یجور هی شما واال-

 رکا محل دمیفهم که بعدم... هیچ نمیبب شدم کنجکاو خودخودبه

 .شدم یجور هی... ارهیشهر

 :دینال یرلبیز عمه. پرکرد را فضا یسکوت

 !* نیخسی نیا و نیباعث هللا... شد پرپر... شد فیح مبچه-

 تاد،اف میگلو جان به عمه یهاحرف با که یوقتیب بغض از را لبم

 هنکیا یبرا. نداشتم خوردن یبرا ییاشتها گرید. گرفتم گاز

 :گفتم لبخند با و کردم اشاره شیغذا به کنم، پرت را حواسم

 تونخوش پختمدست از کنم فکر دینکن یکار هی... بخور جانعمه-

 !ها ومدهین

. دینالیم چه از داشت که رفت ادشی کامالا  عمه و شدم موفق

 .زد اشگونه به محکم

... یسیع. است خوشمزه یلیخ... هیحرف چه نیا بده، مرگم خدا-

 !ها نمونه یزیچ نیبخور... مهسا

 انگار نه، اما. دیرسیم هابچه به فقط زورش. بود گرفته امخنده

 به. کند ییفرمانروا بود نشسته که یتخت آن یرو خواستیم

 :زد تشر خانکامران



 گه،ید بخور... رو ونیزیتلو وامونده کن ول! کامران یوا یا-

 !شده ناراحت ارید نیبب

 شده هم یزورک یحت همه، و شد عوض کامالا  بحث شکر را خدا

 ادند اجازه مهسا شد جمع که سفره. شدند غذا از فیتعر مشغول

 و ختمیر یچا ینیس کی هم من. بزنم دست هاظرف به گرید

 و مهع و بود رفته اتاقشان به یسیع. برگشتم هیبق و عمه شیپ

 حرف مارستانیب یهانهیهز مورد در هم با هم خانکامران

 نکهیا با. گذاشتم عمه دست کنار تخت یرو را ینیس. زدندیم

 :فتمگ ست،یچ قاا یدق صحبتشان موضوع دانستمینم

 هم ازین!... ها دارم مقدار هی من ن،یدار الزم پول اگه عمه-

 .ندارم

 :داد جواب عمه یجا به خانکامران

 رو کارمون داشتم اندازپس مقدار هی! دخترم نکنه درد دستت-

 .نهنک هامارستانیب نیا ریاس رو یبشر یبن چیه خدا. انداخت راه

 .گفت یدل ته از «نیآم یاله» و برد باال را دستش دو هر عمه

 ییآنجا از. بمانم هاآن شیپ دمیند زیجا گرید دم،ینوش که را یچا

 مکان نقل جا همان به هم خانکامران د،یخوابیم هال در عمه که

 یریبخ شب. بودند گذاشته من اریاخت در را اتاقشان و بود کرده

 ختت یرو که را امیگوش بالفاصله نگاهم. شدم اتاق وارد و گفتم

 خودشان من از اجازهیب میهادست و کرد دایپ بودم انداخته عمه

 مبخواه مغزم از کنم فرصت یحت آنکه از قبل. رساندند آن به را

 به توجه بدون انگشتانم دهد، صیتشخ را غلط و درست کار

 یتو شیصدا یوقت و دندیلغز گرشا یشماره یرو ساعت،



 من. نمک حبس هنیس در را نفسم کردم فرصت فقط د،یچیپ یگوش

 !بودم؟ کرده کار چه

 !(کنه رونیو رو شیبان و باعث یخونه خدا*)

*** 

. انداخت زیم یرو را آن و داد فشار را کنترل خاموش یدکمه

 :گفت خنده با بهنود

 ییخدا! لمیاستا اون با من مخصوصاا ... میشد معروف گهید خب-

 !دادم؟ جا نیدورب یتو رو خودم یجورچه یکرد حال

 او به رو سرپا، طورهمان. داد تکان سر تأسف با و دیخند گرشا

 فحهص به لبخند با و بود انداخته هم یرو زیم یلبه را شیپاها که

 :زد تشر کردیم نگاه اشیگوش

 !گهید لنگره و کنگر تیحکا!... خونه؟ یبر یخواینم-

 .کرد نگاهش باالرفته یابروها با بهنود

 !شه؟یم تنگ جات مبمون نجایا شب هی حاال-

 :دیپرس طنتیش با و زد یشخندین هم بعد

 من... ها بگو آره، اگه ییخدا!... برات برسه مهمون قرار نکنه-

 .شمیم بیغ سوت سه

 .کرد دنینفهم سر از یاخم گرشا

 !شب؟ وقت نیا یمهمون چه-

 !هیشب وقت نیا یهامهمون همون از منظورم اتفاقاا -



 متوجه یوقت و زد زل بهنود طنتیپرش یهاچشم به هیثان چند

 :دیغر اخم با شد، منظورش

 اون از که امیآدم منم... نباف فیاراج قدرنیا برو پاشو-

 !بابام ننه گوش ریز ارمیب تو مدنظر یهامهمون

 :گفت خنده با و داد لم مبل به یالیخیب با بهنود

 زنگ ها جمعه شب که ییدخترا نیا پس! ؟یآرینم یجد-

 !شن؟یم کام نیریش کجا دارن، دعا التماس ننزیم

 .نبود برداردست بهنود یول زد صدا را نامش تشر با

 یمجرد خونه نجایا جز به اگه نمیبب خوامیم... بگو یجد نه،-

 ...قرض رو دشیکل ،یدار یاگهید

 دهیچسب بهنود یپا به درست که یزیم یرو گرشا یگوش لرزش

 بهنود. دیکش آن روشن یصفحه به را دوشان هر توجه بود،

 :زد یچشمک بارطنتیش و دیکش یگردن

 نجشنبهپ امروز ستین حواسش احتماالا  البته... گهید یکی نمیا ایب-

 .ستین
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 درآمد تپش به قلبش هم لحظه کی در «ارید» نام دنید با گرشا

. دیجوش خونش داشت، او به راجع بهنود که یتصور از هم و

 دست ،یگوش برداشتن از بعد و رفت جلو و کرد یظیغل اخم

 کرد بلند را او و دیکش زور به را بهنود



 تو نباش، هم یمجرد خونه دنبال... بخواب تونخونه برو پاشو-

 .یزنیم حرف فقط یستین آدمش

 در سمت که طورهمان و برداشت را کنشگرم باخنده بهنود

 :گفت رفت،یم

 .نه ای هستم آدمش من نیبب کن جور رو خونه تو-

. بست سرش پشت را در و کرد رونیب خانه از را او زور به

 :گفت و زد در به ضربه بهنود که نیهم

 !منتظرما-

 اربرقر را تماس خواست تا. کرد نثارش یفحش و گرفت اشخنده

. فرستاد یلعنت و کرد اخم. شد خاموش یگوش یصفحه کند،

 یخبر اما رد،یبگ تماس رهدوبا ارید دیشا تا کرد صبر یاقهیدق

. اندم پاسخ منتظر و گرفت را اششماره اتاق، به رفتن نیح. نشد

 .دیچیپ یگوش یتو خجالت یکل با شیصدا سوم، بوق از بعد

 دینبا نبود، ساعت به حواسم اصالا . دیببخش خدا رو تو... سالم-

 .شدمیم مزاحم وقتیب

 :گفت متیمال با و آمد کش طرف دو از شیهالب

 گفتم؟ یزیچ من مگه-

 حرف باالخره کرد فرصت گرشا و شد سکوت خط طرف آن

 .بزند

 !تهران؟ یبرگشت... ار؟ید یخوب-

 :گفت کنان منمن ارید 

 ن؟یخوب شما... هنوز برنگشتم. نه... من... خوبم-



 .انداخت بالش یرو پشت از را خودش و نشست تخت یرو 

 بذارم؟ یچ یپا رو ییوهی و شبانه تماس نیا... خوب... خوبم-

 تمام از یدستپاچگ. زدیم حرف پتهتته با داشت هم هنوز ارید

 .بود دایپ لحنش

 ونیزیتلو یتو من آخه خب... زدمایم زنگ دینبا گفتم-

 احافتت دیجد بخش هی دمیشن... شدم زدهجانیه لحظه هی... دمتونید

 .بگم کیتبر خواستم... تونکارخونه یتو شده

 نآ با را کلماتش تکتک سکوت در و بود گذاشته مه یرو پلک

 یال یسخت به شد، ساکت یوقت. دیبلعیم نرمش یصدا

 :زد لب تیرضا با و کرد باز را شیهاپلک

 زا اصالا  کردم یم فکر شیپ ساعت هی تا. کتیتبر از یمرس-

 مدیفهم االن یول... بودم مونیپش و ستمین یراض مصاحبه اون

 .دیارزیم تو وقت نیا ماست به داشت یایبد هر

 کرد فکر یالحظه گرشا که شد سکوت یجور خط طرف آن

 :زد صدا شود، مطمئن نکهیا یبرا. شده قطع تماس

 !هنوز؟ یهست!... ارید الو-

 .دیرس گوش به یسخت به ارید یصدا

 .کنم قطع نیبد اجازه اگه... من... من... هستم-

 :دیپرس ارید درخواست به توجهیب گرشا 

 ؟یندار کار مگه!... ؟یبرگرد یخواینم-

 :داد جواب و دیکش قیعم نفس ارید



 یزود نیا به آدینم دلم. تنهاستدست مقدار هی عمه یول... دارم-

 . بذارم تنهاش

 :گفت نجواکنان گرشا

 .یبود هم هیبق فکر قدرنیهم کاش-

 :دیپرس مردد ارید 

 !ن؟یگفت یزیچ-

 :گفت یجد یلیخ و کرد جمع را لبش یرو لبخند

 .نک خبرم ،یبرگرد یخواست... یگرانید فکر به که خوبه نه،-

 :دیپرس هوایب ارید

 چرا؟-

 :داد جواب ییپررو با گرشا

 !ارم؟یب لیدل برات دیبا درخواستم و کار هر یبرا من چرا-

 .دیخند طنتیش با و آرام ارید

 .برم رزو بار ریز یالک که ستمین آدما اون از من چون دیشا-

 !ه؟ییزورگو ارم،یب لیدل یهرکار یبرا خوامینم نکهیا-

 !نداره کیدموکرات حالت هم یلیخ یول... نه-

 :زد لب سرخوش و ردیبگ را اشخنده یجلو نتوانست

 پس... کالا  ستمین یکیدموکرات آدم من خب!... طورنیا که-

 .نپرس هم لشیدل. بده خبر بهم یبرگرد یخواست



 یبرا بود توانسته باالخره بود، آمده خوشش. شد سکوت هم باز

 ردک ینینشعقب باالخره هم ارید. کند سالح خلع را ارید بار کی

 :گفت مظلومانه و

 .ریبخ شبتون... کنمیم یسع باشه-

 .ارید ریبخ شب-
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 سرش ریز را دستش دو هر و انداخت کنار را خاموش یگوش

 لبخندش و شدند دهیکش رفط دو از شیهالب. کرد قالب هم در

 طفره مدام او با زدن حرف یبرا ارید هرچند. شدینم هم جمع

 تمام زودتر را شانمکالمه تا گشتیم فرار راه دنبال و رفتیم

 تنها نه هم، او با زدن حرف کلمه چند همان هربار، اما کند،

 ود،نب یآسان کار اعترافش. کرد یم آرام را روانش تمام که قلبش

 کردیم حس فقط. باشد یشگیهم آرامش نیا آمدینم بدش اما

 هوا یرو را ییشنهادهایپ نیچن که ستین دخترها مدل آن از ارید

 شامتحان توانستیم. دیرسینم نظر به یبد فکر هرحالبه. بزند

 اما سرتق دختر نیا چشم به را خودش قدرآن توانستیم. کند

 از کم مگر اصالا . کند عادت وجودش به هم او که اوردیب نیریش

 یلیخ شناخت،یم که ییدخترها یهمه! بود؟ کرده کارها نیا

 همان از هم ارید. شدندیم مندعالقه یحت و وابسته او به زود

 و بدقلق یکم فقط خاص، افکار و هالطافت همان با و بود جنس

 ب،قل وندیپ از بعد که حاال. آمدیبرم هم آن پس از که بود نیبدب



 هچ بود، آمده دستش به دوباره و دیجد یزندگ کی یبرا یفرصت

 !کند میتقس ارید مثل یکس با را آن که بهتر

* 

 امتم دمیفهم و شد بلند نهادم از آه د،یرس گوشم به که اذان یصدا

 طفق کردمینم را فکرش. اممانده داریب واریدرود به رهیخ را شب

. ندازدیب ابخو از مرا طورنیا نفر کی با زدن حرف چندکلمه

 یوقت. نبود یهرکس گرید نفر کی نیا که بود نجایا مشکل

 ریدرگ مرا یجور... کلماتش لحن ش،یصدا رش،یتصو

 تگف شدینم کردم،یم فراموش را اطرافم اتفاقات تمام کردکهیم

 امیزندگ در که یافراد تمام مثل است؛ یمعمول انسان کی او

 کی نیا ریدرگ یبیعج شکل به من. رفتندیم و آمدندیم ای بودند

 ردم نیا به نسبت اما بود یمشکل کار اعترافش. بودم شده نفر

 .بگذارم چه را نامش دیبا دانستمینم که داشتم یاحساس

 ختت به بتوانم تا دمیکش عقب قدرآن را خودم و شدم بلند میجا از

 غلب را میهازانو و دمیچیپ خودم دور ترمحکم را پتو. بدهم هیتک

 خاطربه که مهسا، ام،یاتاق هم به که کردم را تالشم تمام. مکرد

 تخت یرو و آمده من شیپ عمه، به خودش تخت کردن شکشیپ

 .نشود داریب بود، دهیخواب پدرش و مادر

 اتاق داخل پنجره از که مهتاب، یسوکم نور به اتاق یکیتار در

 هب اسم،احس به خودم، به. کردم فکر خود با و زدم زل بود، افتاده

 تروپررنگ پررنگ امیزندگ در من از اجازهیب داشت که او

 .شدیم

 گرفتم،یم را احساس نیا یروشیپ یجلو زودتر هرچه دیبا

 شدیم که بود یزیچ از ترخطرناک خودم نظر از که یاحساس



 سمت از کالم، شکل نیا و توجهات نیا قطعاا . کرد فکر آن به

 ای گفت،یم خودش بودکه یتیسئولم حس همان خاطربه ای ،گرشا

. داشتم سراغ هم او جنسانهم از که یامردانه احساسات یجهینت

 و دادندیم وا زود یلیخ ها،زن فیلط جنس برابر در مردها

 لیدل یپا را او رفتار شدینم پس. کردندیم تیمیصم احساس

 را شیپا تا گرفتمیم را خودم احساس یجلو دیبا. گذاشت یخاص

 گاهیجا آن با انیبلورچ گرشا قطعاا . نکند درازتر مشیگل از

 او به بخواهم من که نبود یکس یزندگ سبک و یاجتماع

 مندعالقه اون به داشتم من... بود نیهم!... عالقه! شوم مندعالقه

 سراغ خودم از که بود یاحساس نیتروحشتناک نیا و شدمیم

 نیا یاحساس ریگدر بدهم اجازه خودم به نداشت امکان. داشتم

 !شوم گرشا مثل یمرد با ن،یچن

* 
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 و کنم کمکش و بمانم عمه شیپ شتریب خواستیم دلم نکهیا با

 یاصرارها اما ند،یبب را من شتریب داشت دوست خودش یحت

 باعث ماندنم و کنمیم تعارف من نکهیا بر یمبن خانکامران

 بخواهد من از کرد وادار را عمه. بخورد لطمه کارم به شودیم

 بود یالتیتعط اگر هم باز که شرط نیا با البته برگردم، تهران به

 . ندک ییرایپذ ازم بهتر بتواند خودش بار نیا تا بروم ششانیپ



 نبهشسه صبح یهایکینزد و بود شب دوشنبه غروب یبرا طمیبل

 نکهیا تصور یحت ،یخستگ از حجم آن با. دمیرس تهران به

 میبرا نمیبنش زیم پشت عصر تا و بروم کار سر بخواهم

 الیخ با و زدم هم را روز آن دیق نیهم یبرا.  بود رممکنیغ

 ساعت هم باز تینها در هرچند. بردم پناه رختخواب به راحت

 . بودم داریب صبح ده

 مطب به یقبل وقت بدون و کردم استفاده آمده شیپ فرصت از

 شدیم مطب یکار ساعت به توجه با. زدم سر یمهدو دکتر

 و نوبت بدون بتوانم بودم دواریام و باشد خلوت سرش زد حدس

 و بود اری من با شانس. نمیبب را دکتر ض،یمر نیب تاا ینها ای

 و دمیرس مطب یکار میتا ساعات نیآخر در. شد هم طورنیهم

 داخل را من یمنش کرد، تیزیو را مارشیب نیآخر دکتر یوقت

 .فرستاد

 مردریپ. بودم دهید او از که بود یعکس هیبش مرد نیدلنش یچهره

 به دعوت و شد بلند میپا یجلو ییرو خوش با که یمهربان

 :دیپرس یمهربان با هم بعد و کرد نشستنم

 !دخترم؟ هیچ مشکلت-

 .مرفت مطلب اصل سر خجالت بدون محبتش پر لحن ریتأثتحت

 .گردمیم گمشده هی دنبال... دکتر یآقا ندارم یمشکل خودم-

 .دیکش درهم حرفم دنینفهم از را رنگش دیسف پرپشت یهاابرو

 !؟یچ یعنی-



 مگفتیم شتریب چه هر. دادم شرح شیبرا کمال و تمام را موضوع

. دگرفتنیم فاصله هم از و شدندیم باز شتریب شیابروها یگره

 :وگفت زد ینیدلنش لبخند شد، تمام که میهاحرف

 !مهمه؟ برات قدرنیا یعنی ؟یبدون یخوایم چرا-

 فتهگر میتصم هم یکی نیا کردم حس که دیپرس یجور را سوالش

 :زدم لب دانهیناام. کند سرم به دست

 تا و بشه متمرکز موضوع هی یرو ذهنتون شده حاال تا دکتر،-

 نیهم تو من االن! د؟یبد انجام یاگهید کار دینتون نشه حل

 ذهن اما ه،یک دمآ اون نباشه مهم یلیخ اصالا  دیشا... طمیشرا

 .رمیگینم آرامش نفهمم تا و کرده دیکل روش من ناخودآگاه

... نهیبب رو تو نخواد آدم اون دیشا... دخترم ستین یمنطق لتیدل-

 عذاب باعث ای یکن معذب رو اون ممکنه که یکرد فکر نیا به

 !گهید زیهرچ ای... یبش وجدانش

 ... که ستین نیا قصدم من یول-

 چند خودش. کرد سکوت به دعوت را من و آورد باال را دستش

 اشیهمکار از که یزمان درست. کرد فکر و ماند ساکت هیثان

 :دیپرس بودم، شده دیناام

 !شده؟ انجام یخیتار چه نظرته مد که یعمل نیا-

 رفتن خاک ریز خیتار کنم؟ فراموش را خیتار آن شدیم مگر

 نگاه دفترش در و مگفت را خیتار. برادرم و قیرف و همدم تنها

 و زد ورق را صفحاتش تمام تمام، دقت با یا قهیدق چند. انداخت

 :گفت تینها در



 .نداشتم یعمل روز اون من! دخترم نه-

 :دمیپرس داشت، شکر یجا بود، داده جواب که نیهم باز

 اشم کمک یرو و امیب ممکنه رم،یبگ یاجهینت نتونستم اگر-

 !د؟یکن دایپ برام رو آدم اون تا کنم حساب

 :گفت یاپدرانه لحن با و زد لبخند

 نک فکر شتریب یول... دمیم انجام ادیب بر دستم از یکار هر من-

 . کن فکر شتریب دونستن نیا عواقب به... دخترم

 زشیم یجلو. شدم بلند و برداشتم یصندل یرو از را فمیک

 .زدم لبخند یقدردان با و ستادمیا

 .دیکرد درکم نکهیا از منونم... کنمیم فکر چشم،-

 مطب از یکوتاه یخداحافظ با و گذاشت هم یرو یپلک حرفیب

 .آمدم رونیب

 از خروج محضبه. بود مانده یباق گرید پزشک کی فقط

 . گرفتم را سوم مطب شماره ساختمان،

 یلحن فش،یظر یصدا برخالف که بود یجوان دختر ،یمنش

 وقت روز آن یبرا گفتم تا. داشت یعصب و یتهاجم کامالا 

 :زد لب یعصب خواهم،یم

 !خانوم ندارم یخال نوبت گهید ماه دو تا-

 خواستمینم اما. بود گذاشته ریتأث هم من اعصاب یرو لحنش

 :گفتم ترآرام. بکشد جدال و بحث به کار

 همب ضمیمر نیب وقت اگه یحت... زمیعز رهید یلیخ گهید ماه دو-

 .رهیگینم دکتر از یادیز وقت اما واجبه، کارم. آمیم یبد



 همه یبرا هم دکتر. کننیم فکر شما مثل مارایب یهمه! خانوم-

 .ذارهیم وقت زانیم هی

 .دادم رونیب یکالفگ با را نفسم

 ؟یچ نمشونیبب وقت آخر تا نمیبش مطب تو امیب اگر-

 :داد جواب یحوصلگیب با هم او

 سرشون خرشبآ تا معموالا  باشن، مطب که یزمان هر دکتر-

 .نشونینیبب نیبتون حتماا  و نیایب دمینم قول من... شلوغه

 :دمیپرس ناچاراا  و برداشتم قدم روادهیپ در

 نمشون؟یبب اونجا تونمیم... ؟یچ مارستانیب تو-

 :دیغر تیعصبان با باشم، داده یبد فحش دختر به انگار

 پره ستانماریب تو وقتشون تمام دکتر!... ؟یچ گهید! خانوم رینخ-

 !دارن یجراح هم معموالا  و

 نیآریم توش «نه» هی شما گمیم یچ هر من خب! بابا یا-

 .گهید نباشم مزاحمتون نیبد من به ضیمر نیب وقت هی... که

 آمده سطوح به من مثل یسمج آدم با کردن کلکل از که دختر

 :گفت یکالفگ با بود،

 !کن صبر لحظه هی-
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 و ادد وقت ماه یشنبهسه نیآخر یبرا منت، یکل با بعد قهیدق چند

 متیغن هم نیهم. شود نوبتم دهدینم قول که کرد دیتأک هم باز

 یهاحرف از یکی ادی به اریاختیب و کردم قطع را تماس. بود

 ریدرگ یموارد نیچن با هروقت اریشهر. زدم خنده ریز اریشهر

 دفترسیرئ نکنیم فکر هایمنش از یبعض: »گفتیم شد،یم

 دن،یم خرج به وسواس دادن وقت تو یجور هی. جمهورنسیرئ

 یکی نیا با و بود نجایا اریشهر اگر.« مونهیم کف تو دکتر خود

 را جفتمان و آوردیدرم یبازمسخره باز احتماالا  شدیم آشنا هم

 از ینفس و شد لیتبد تلخ یآه به لبخندم. داشتیوام خنده به

 خاطربه با معمول طبق. گرفتم اطرافم سرد و آلود غبار یهوا

 به ینگاه. بود رفته نیب از حالم و حس تمام ار،یشهر آوردن

 امکان آن هر که بود روحیب و گرفته قدرآن انداختم، آسمان

 یابر من دل یهوا مثل هم آسمان دل یهوا. ببارد باران داشت

 رفتن یجا به و کردم فرو بافتم بیج در را میهادست. بود شده

 یعتیشر شلوغ ابانیخ یروادهیپ در یرو ادهیپ یراه خانه، به

 .آوردیدرم پا از را من یروز قطعاا  اریشهر خاطرات. شدم

*** 

 لایخ که یتند باران به و بودم ستادهیا شرکت یورود طاق ریز

 یرو بودم کرده تالش هرچند. کردمیم نگاه نداشت، آمدن بند

 عدرواق بود، نشده بمانم، دور رشاگ از و کنم یپافشار ممیتصم

 ودب گرفته من مشابه یمیتصم هم او انگار. بود نگذاشته خودش

 ترکینزد او شومیم دور او از من هرچقدر بود کرده یسع و

 نو از کردم،یم جادیا لیم باکمال خودم که را، فاصله نیا و شود

 در هچ قاا یدق که بزنم هم حدس توانستمینم یحت. برساند صفر به

 متوانستینم متأسفانه، ای خوشبختانه البته، و. گذردیم سرش



 چیه او و من آخر اما... دارد ذهن در یبد فکر که کنم تصور

 اب رابطه جادیا خواهان قدر نیا چرا پس! مینداشت باهم یتیسنخ

 !دمیفهمینم... بود من

 یهتگف به و دیایب تا بودم ستادهیا منتظر او، درخواست به هم حاال

 و تند باران نیا ریز هم آن... میبرو ییجا به هم با خودش،

 و کردم ترکینزد هم به را بافتم یهالبه!... خردکن اعصاب

 ار باران به کردن نگاه هرچند. گرفتم پناه سقف ریز شتریب

 قیدقا از بعد. بودم متنفر آن ریز شدن سیخ از داشتم، دوست

 شدن خشک حال در سرما از میپاها و ستادهیا آنجا که یادیز

 یلبخند. شد روشن رنگش یانقره یمایاپت جمال به چشمم بود،

 آدم اصوالا . بودم شناخته تازه را نشیماش مدل. نشست لبم یرو

 سخت هم نیهم یبرا و نبودم هالیاتومب مدل به یمندعالقه

 یتازگ به هم را گرشا نیماش. بشناسم را هانیماش توانستمیم

 سرعت به و زد یبوق تک. بودم کرده دایپ را شمدل و شناخته

 در نشستن محضبه بشوم، سوار تا دمیدو را روادهیپ عرض

 به و کردم پاک باران قطرات از را صورتم و سر ن،یماش

. داشت لب به لبخند امکالفه یچهره دنید از. دمیچرخ طرفش

 :گفت و داد را جوابم. کردم سالم و دمیخند ناچار

 دشبع کیتراف و بارون نیا ینیبشیپ... یموند منتظر ببخش-

 .بودم نکرده رو

 .نبودم منتظر هم یلیخ... کنمیم خواهش-

 .کرد اشاره ساعتش به و انداخت باال ییابرو

 ساعت طبق. بشه باورش آدم که کن تعارف یجور هی حداقل-

 !یستادیا نجایا که ساعتهمین من



 اد،افت راه که نیماش. اختماند نییپا را سرم و دمیگز لب خنده با

 :دمیپرس

 !م؟یبر قراره کجا نیبگ نیخواینم هم هنوز-

 خود به یا درمانده حالت اشچهره و انداخت آسمان به ینگاه

 . گرفت

 که یاون از زودتر هوا... بشم الشیخیب امروز دیبا کنم فکر-

 .شده کیتار کردم،یم فکر

 مگه یول... سمونهآ بودن یابر خاطر به که یکیتار نیا خب-

 !م؟یبر بود قرار کجا

 ش،یرو شیپ ریمس به دوباره ینگاه با و انداخت سمتم ینگاهمین

 :دیپرس کوتاه یمکث از بعد

 .برمتیم... یترسینم و یدار اعتماد بهم یبگ اگه-

 !کجا؟-

 :گفت خنده با

 !نیهم... نه ای یدار اعتماد امشب؟ یخورد «کجا» قرص-

 شسوال اما بود، گرفته شکل هانیا از ترقبل یلیخ او به اعتمادم

 .انداختیم آدم جان به دلهره خود به خود

 !کجا نیبگ حاال... کنم اعتماد کنمیم یسع-

 را شیپا راه، شدن باز و بزرگراه به ورود با و زد یشخندین

 .فشرد گاز یرو

 .نیبب خودت میبر-



 هک بود کیتراف پر و یطوالن یادیز بود، کرده انتخاب که یراه

 هب رشیمس. کردیم دیتشد را کیتراف نیا هم باران بارش البته

 شد،یم خارج شهر از داشت یوقت و بود تهران غرب سمت

 ،او به اعتماد با و ماندم حرفم یرو حالنیباا. رفت باال میابروها

 درست گرفتم، زود یلیخ هم را نانمیاطم جواب. کردم سکوت

 به بودم مطمئن که یریمس م،یشد آشنا یریمس وارد که یزمان

 بتعج با. شد خواهد ختم «انیبلورچ یشهیش و بلور» یکارخانه

 :دمیپرس

 !کارخونه؟ میاومد... شب وقت نیا-

 .نشست شیابروها نیب یمحو اخم و گرفت یقیعم دم

 .یفهمیم... صبرکن-
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 شیبرا اتاقک از نگهبان. زد یبوق تک و ستادیا یورود یجلو

 وارد. شد باز نیماش یجلو بزرگ یدرها و داد تکان دست

 مخصوص ی دهیسرپوش یمنطقه در را نیماش م،یشد محوطه

 طرفم به و کرد خاموش را آن. داشت نگه هانیماش پارک

 یلبخند داشت، صورت یرو که یاخم همان با دنمید از. دیچرخ

 :دیپرس و زد

 !؟یمتعجب همه نیا چرا-

 .کردم نگاهش مات



 !نجا؟یا نمیاریب نیبخوا دیبا چرا آخه!... نداره؟ تعجب-

 :دیپرس ربطیب

 !؟یدیترس-

 :دمیغر کالفه و یکفر

 !ن؟یبود بازکرده حساب من ترس یرو یلیخ!... دمینترس نه-

 .باالرفت شیابروها تعجب با

 .دمیم حیتوض برات شو، ادهیپ حاال... نبود نیا منظورم-

 مشد ادهیپ او با زمانهم. دادم رونیب ممحک را آن و گرفتم ینفس

 سرم .شد گرفته سرم یباال یچتر ستادم،یا نیماش یجلو یوقت و

 :دمیپرس اریاخت یب و چرخاندم طرفش به را

 !نیبود نکرده رو بارون ینیب شیپ نیگفت که شما-

 .انداخت سرمان یباال چتر به ینگاه

 رو بارون وقعت لحظه نیا و ساعت نیا یبرا... گمیم هم هنوز-

 به گهیم سالم عقل ه،یابر هوا روزه چند یوقت یول... نداشتم

 .باشم فکر

 !باالسرتونه؟ نیماش سقف یوقت یحت-

 .داد تکان سر و زد لبخند. دوخت چشم امچهره به مکث با

 ممکنه یحت ای... شهیم پنچر... شهیم خراب یگاه هم نیماش-

 .باشم داشته نیماش از رونیب یکار

 .دیپر باال میابرو نگهل

 .نهیتحس قابل تونینگرندهیآ-



 هوا، یادیز حجم از اشنهیس و چرخاند شیروروبه به را سرش

 .شد یخال و پر

 .کنمیم درک رو شیمعن دارم چندماهه تازه که یاندهیآ-

 همراهش کرد اشاره آزاد دست با و داد قورت را دهانش آب

 .شوم
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 یمحفظه از. بست را چترش کارخانه بزرگ سالن به ورود با

 سالن یهاچراغ تمام و داد نییپا را بزرگ دیکل چند در کنار

 دم،بو دهید ونیزیتلو در را آنجا ریتصاو نکهیا با. شدند روشن

 به. بود یسخت کار کینزد از یبزرگ همه آن درک اما

 از. مکرد نگاه بودند، گرفته قرار هم کنار که یبزرگ یهادستگاه

 :گفت گوشم کنار

 هم به رو هامبرنامه وقت،یب بارون نیا بدم اجازه تونستمینم-

 رو یکار فتیش هی شدم مجبور امشب، و االن یبرا... زهیبر

 .کنم لیتعط کامل

 :گفت پرحرفم نگاه درجواب. کردم نگاهش یسوال و مبهوت

 هی ارمتیب فکرکردم خب... که بگم بهت خوامیم ییزایچ هی-

 یلیخ خودم نظر از بزنم خوامیم که ییحرفا... متفاوت یجا

 ... خب و متفاوته

 :زد اشاره روروبه به دست با و داد رونیب یاکالفه نفس



 .میکن صحبت میبر... آخه ستمین هم ینیچمقدمه آدم-

 طول هیثان چند. رفت جلو آرام و بلند ییهاقدم با من، از جلوتر

 یمعن از یزیچ. کنم مرور مخود با را شیهاحرف تا دیکش

 زمانهم و افتادم راه دنبالش به ناچار به. دمیفهمینم شیهاحرف

 آن به یمکان دنید از و کردمیم نگاه را سالن آن قسمت هر

 .گرفتمیم بیعج یحس یبزرگ

 پشت جا، نیهم هم او نکهیا و اریشهر یادآوری با بعد، یاقهیدق

 مدل بودم گفته. زدم یتلخ ندلبخ کرده،یم کار ها،دستگاه نیهم

 ودب گفته هم او نم،یبب را کارش محل و میایب روز کی خواستیم

 که بود کجا حاال. ستین هازن یجا و است مردانه آنجا طیمح

 قدم مردانه طیمح همان در سشیرئ همراه و ییتنها به ندیبب

. میهست آنجا چرا دانستمینم هم هنوز که یدرحال داشتم،یبرم

 کی مثل. ستادیا یقسمت یجلو و زد دور را سالن یانتها

 :داد حیتوض کاربلد یراهنما

 عصر فتیش کارگراش و شده افتتاح تازه که هیقسمت همون نجایا-

 به یول... باشن کار سر دیبا همه االن واقع در... کننیم کار

 .دادم یمرخص شونهمه به امروز تو، حضور لطف

 :گفتم خنده با

 یک ممنون رو ییهوی یمرخص نیا دیبا که دوننینم که خوبه-

 .باشن

 .داد تکان سر و زد لبخند هم او



 فک و ستادیا یگرید قسمت یجلو. رفت جلو و افتاد راه دوباره

 با دم،یرس کنارش یوقت. دیکش دستگاه یلبه یبار چند را دستش

 .زد یبندمین لبخند و گرفت باال را سرش تعلل

... کردیم کار دستگاه نیا پشت... رآخ یهاماه... اریشهر-

 زا نتونست که شد فیح یلیخ... بود قسمت نیا کل سرپرست

 .کند یبهتر یاستفاده بود آورده دست به که یتیموقع

 همان یرو را دستم و رفتم جلو اریاختیب. شد تر میهاچشم

 تصور از. بود کرده لمس یبار چند گرشا که گذاشتم یقسمت

 اریشهر یهادست با بارها دستگاه نیا یوشهگ به گوشه نکهیا

 دو هر کف و کردم خفه گلو در را هقمهق یسخت به شده، لمس

 :دمینال درد با. چسباندم دستگاه یرو یصفحه به را دستم

 هر و خاطره هر دیدونیم که شما! نجا؟یا نیآورد رو من چرا-

 !زهیریم همم به یچطور اریشهر از یحرف

 ار تنش یگرما حضورش، اما بود بسته میهاچشم. ستادیا کنارم

 شدم جمع درخودم یکم ارادهیب. کردمیم حس خودم کنار درست

 شیهادست کف و بود ستادهیا من مثل درست. کردم باز پلک و

 دستگاه، روشن حالت در دیرسیم نظر به که یاصفحه به را

 .بود چسبانده باشد غلتان

 افتاده نفس نفس به بودم، کرده خفه گلو در که ییهاهقهق از

 :کرد زمزمه آرامش با او من، برخالف. بودم

 که ییجا قاا یدق... نجایا آوردمت دونمیم چون و... دونمیم-

 .دهیکش رو هاشنفس نیآخر اریشهر

 :رفت باال میصدا و دیرکشیت قلبم



 !دیکن بس خدا رو تو-

 آن که گرشا، یصدا و دیچک دستگاه یرو سرهم پشت میهااشک

 .شد بلند هم باز بود، شده مرگ ناقوس هیشب میبرا لحظه

 !ارید کن نگام برگرد-

 دادم فشار هم یرو ترمحکم را میهاپلک. نخوردم تکان میجا از

 صورتم یاجزا تمام به که یفشار از فکم یهااستخوان و

 ،یناگهان یلیخ بعد شد؛ ساکت یالحظه. گرفتند درد آوردم،یم

 میهاچشم. چرخاند خودش طرف به را من و گرفت ار میهاشانه

 :گفتم هیگر با. دمیکش عقب محکم را خودم و شد باز ضرب با

 یچ نیبد عذابم یجورنیا نکهیا از!... ازم؟ نیخوایم یچ-

 !بشه؟ دتونیعا قراره

 کارخانه بزرگ یفضا در و رفتیم باال مالحظهیب میصدا

 اشینیب یرو انگشت ،خونسرد یول اخم با. گرفتیم پژواک

 .گذاشت

 !تر آروم! شیه-

 :زدم داد باز هشدارش به توجهیب

 رو من مگه اصالا ! نجاست؟یا یک مگه... باشم آروم خوامینم-

 بگو االن نیهم ای!... نشنوه؟ رو صدام یکس که نجایا یاوردین

 ادهیپ تهران خود تا و افتمیم راه ای ،یخوایم یچ و نجامیا چرا

 .زنمینم حرف باهات کلمه هی هم گهید و رمیم

 از صورتم تمام و درآمد کفرم رفت، باال که لبش کنج

 رد کنارش از خواستم و شدم یعصب. گرفت ُگر اشیالیخیب



. شد راهم سد دوباره و گرفت را میبازو متیمال با که شوم

 لب دخونسر و لبخند با بود، دهیکش جانم به که یآتش به توجهیب

 :زد

 بال طورنیا و عجوالنه قضاوت از قبل یریبگ ادی شدیم کاش-

 !یکن گوش... یکن فکر... یکن صبر کم هی زدن، بال

 هق. ختیر رونیب میهاچشم از و شد آب کرد، خی تنم آتش تمام

 :زدم

 .بزن حرف... دمیم گوش... خب یلیخ-
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 خودم یجلو تا شد مشت من یهادست و گرفت عمق باز لبخندش

 لبخند آن و نقشش خوش صورت یتو را فمیک و رمیبگ را

 کی همان. گرفت فاصله و رفت عقب یقدم. نکوبم مضحکش

 قیعم یدم ار،یاختیب و کرد باز را نفسم راه انگار فاصله قدم

 :زدم لب لرزان یبغض با. گرفتم

 .منتظرم من-

 نفس و چسباند اشنهیس یقفسه چپ سمت به را دستش کف

 حال وسط، نیا اگر. بود شده گرد میهاچشم. داد ونریب یمحکم

 :دمیپرس اریاختیب. کنم کار چه دیبا دانستمینم شد،یم بد هم او

 !؟یخوب-



 دستش دو هر. داد آن به یآرام تکان و انداخت نییپا را سرش

 میهاچشم به مکث با و کرد فرو رنگش اهیس کتان بیج در را

 اخم خط و دیکش هم در را شیهاابرو هم بالفاصله. انداخت نگاه

 یلبه به را پشتش و دیچرخ. شد ظاهر نشانیب باز ،یقیعم

 بعد و گذاشت هم یرو یدرضرب را شیپاها. داد هیتک دستگاه

 .کرد زدن حرف به شروع کشت،یم را من داشت که یمکث از

 االن که یحال با یول... بگم بهت رو ییزایچ هی خواستیم دلم-

 رو حرفا یلیخ دنیشن یآمادگ تو. شدم ونمیپش دمید ازت

 ...اما ینکن دایپ هم وقتچیه دیشا... یندار

 .دیکش یقیعم نفس و کرد صورتم به ینگاه

 هک یاونجور... کرده ترکت اریشهر نکن فکر وقتچیه!... ارید-

 مرور رو خاطراتش... یهست ادشی به... یزنیم حرف ازش تو

.. .نداره یکیزیف حضور فقط. ..ستزنده کنارته، پس ،یکنیم

 یدار خودت تصور به تو که یالحظه هر... مراقبته مطمئنم من

 ...راگ... نبود اگر... توئه به نگاهش اریشهر ،یکنیم سر ییتنها

 هب بدهد، رونیب را بازدمش نکهیا بدون و دیکش یگرید نفس

 :زد لب یسخت

 رو مزاحم مآد هی شر تا گرفتمینم قرار راهت سر من وقتچیه-

 ...نکهیا ای... کنم کم سرت از

 یباالرفته ضربان داشت که بود کلماتش در یسر چه دانمینم

 خودش به گفتیم که کلمه هر انگار هرچند. کردیم آرام را قلبم

 بزرگ یهاچراغ نور ریز اشیشانیپ. آوردیم مضاعف یفشار

. بود نشسته اشقهیشق یرو عرق و زدیم برق کارخانه سالن



 یسهقف و دیکش یطوالن نفس چند. شدم کشینزد یقدم اریاختیب

 لز صورتم به سرخ ییهاچشم با. شد نییپا و باال سخت اشنهیس

 .نشست لبش یرو یلبخند و زد

 .بکنم یاعتراف هی دیبا-

 .رفتند باال اشجمله از میابروها

 !اعتراف؟-

 .کرد هاشار خودش کنار ییجا به دستش با و داد تکان یسر

 چشمات یوقت صورتت، به کردن نگاه... سایوا نجایا ایب-

 .ستین یآسون کار اشکه، از پر ینجوریا

 خاطر هب که ت،یعصبان از نه بار نیا گرفت، ضربان دوباره قلبم

 هم هنوز که بگذران ریخ به را امشب! ایخدا... کلماتش یجادو

 .گذردیم بیغر و بیعج مرد نیا سر در چه دانمینم

 ار میهادست. دادم هیتک دستگاه به خودش مثل و ستادمیا کنارش

 .ستادمیا منتظر و ساکت و کردم گره هم در نهیس یرو

 اول   همون از نه... دمید رو اریشهر که یاول بار همون از-

 کارش یتو گفتن و کردن شیمعرف بهم که یزمان... اول

 اشباه استمخو که بود موقع اون... رهیپذتیمسئول... کوشهسخت

 دیشا. اومد خوشم ازش موقع همون از... کنم صحبت میمستق

.. .ستین مصاحبه به یازین گفتم لحظه همون یول باشه، مسخره

 انجام نظرمونه مد که رو یکار تونهیم که هیکس همون اریشهر

 حرف باهاش... میکرد یط رو یادار روال حال،نیابا. بده

 نشون شون همه کلماتش نتخابا نوع... نگاهش... صداش... زدم

 از نداره امکان که طرفم آروم و قلب خوش آدم هی با دادیم



 یاندازراه یبرا من... بشه وارد من کار به یضرر چیه طرفش

 یوقت. بودم کرده یادیز تالش مون،یصادرات محصوالت قسمت

 نیا کار چرخ یال چوب گذاشتن به کرد شروع ،یقبل سرکارگر

 هک گذاشتن کنار. گذاشتمش کنار فکر، لحظه هی بدون قسمت،

 یاحدالناس با قسمت نیا یرو من... کردم اخراجش درجا... نه

 مورد آدم تونهیم داد نشون نگفته ار،یشهر اما... نداشتم یشوخ

 .باشه من اعتماد

 بود مرد و مهربان قدرآن من اریشهر. ختمیریم اشک صدایب

 نیا اعترافات. کردیم ذبج خود به را یکس هر نگاهش یحت که

 اگر. بودم کرده یزندگ هاآن با عمر کی من که بود یقیحقا مرد،

 که بود موقع آن گفت،یم ارمیشهر مورد در هانیا از ریغ یزیچ

 دمبو حاضر شد، بلند که بار نیا شیصدا. شدمیم یعصبان باز

 جان توانستیم که مرد، کی بغض داشت؛ بغض بخورم قسم

 !ردیبگ را زن کی

 ُبرد مرگ مرز تا رو من افتاد، براش که یاتفاق خبر دنیشن-

 یجسم طیشرا من کالا  روزا اون... اریشهر خاطر به نه... ارید

 من حال تونستیم یناگوار اتفاق هر خبر خب و نداشتم یخوب

 هک یاتفاق دمیفهم اون از بعد... یاومد تو بعدش اما... کنه بد رو

 دست از پسر اون و نبوده ساده یعواد هی افتاده اریشهر یبرا

 ... لمیف اون دنید... تو یهاهیگر دنید... رفته

 .دمیچرخ طرفش به و شد گرد میهاچشم

 !لم؟یف-

 .آورد باال را دستش



 .بدم نشونت یبخوا ازم که نکن هم فکرش اصالا -
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 شیهاچشم یرو را دستش کف. بود دهیرس هزار به قلبم تپش

 ادامه انداخته، جانم در یازلزله چه نکهیا به توجه یب و دیکش

 :داد

 اوج در تو، که ییهاحرف به... کردم فکر روزا اون تمام-

 اون اب تمیمیصم ار،یشهر به من نگاه نکهیا ،یبود زده تیعصبان

 سوءتفاهم و اشتباه به رو همه که بوده واضح قدراون پسر،

 یراب اتفاق اون افتادن باعث اشتباه هی نکهیا تصور و انداخته

 .رسوند جنون به رو من اما شهینم باورت... بوده اریشهر

 به اما کرد،یم التماس لمیف آن دنید یبرا داشت وجودم تمام

 یصحنه که زدم بینه بدنم یاجزا تمام به دل در و آمدم خودم

 نم تواندیم هم تصورش فقط که ندارد، دنید اریشهر شدن کشته

 بغضم به و دمیبرچ لب. دنشید به برسد چه اوردیدرب پا از را

 اشهیتک گرشا. شوم ترسبک یکم دیشا ببارد، هم باز دادم اجازه

 تا دیچرخ پا یرو و رفت جلو قدم چند. گرفت دستگاه از را

 :دیغر یعصب یاخنده با. ردیبگ قرار میروروبه

 اما زدم، حرف یلیخ... ستمین ینیچمقدمه اهل گفتم خوبه حاال-

 .مونده مطلب اصل هنوز



 پرت را حواسم بود شده موفق جمله دویکی نیهم با یراحت به

. کردم پاک را میهااشک و دمیکش صورتم به یدست. کند

 :گفت او و کردم نگاهش کنجکاوانه

 ؟یکرد فکر اسمت یمعن به حاال تا-

 و رمیبگ ادی توانستم که یزمان از. خواستینم کردن فکر

 .دادم تکان سر حرفیب. دانستمیم را اسمم یعنم بخوانم،

 .زد یبندمین لبخند

 آرامش اونجا تونهیم آدم که ییجا... وطن... نیسرزم... ارید-

 اونجا به متعلق رو خودش... کنه یزندگ راحت... کنه دایپ

 !درسته؟... بدونه

 .جنباندم سر سکوت در هم باز

 :زد لب تلخ و دیکش یپر نفس

 نیا یجا چیه اما کنم،یم یزندگ دارم که ساله جوچهارپنیس-

 دادیم نشونم جا همه که یوحش قلب هی با نداشتم، آرامش ایدن

 هن نجا،یا نه م،خانواده شیپ نه م،خونه تو نه. نداره ییمعنا آرامش

 قلب نیا ایدن یجا چیه... جا چیه... کشور از خارج نه سفر، تو

 .گرفتینم آروم

 هم من نگاه و اشنهیس چپ سمت به بود ندهچسبا را انگشتش

. ..برداشت جلو به یقدم. بود مانده ثابت انگشتش یرو جا همان

 رفت باال یاذره هم من سر آمد، جلو که یقدم هر با. شد کمینزد

 به من سر. میگرفت قرار هم یچهره به چهره کامالا  که یزمان تا

 به میمستق و درست بود، نییپا به رو یکم او نگاه و باال

 .رمیمتح و سیخ یهاچشم



 لمث درست... میزندگ یتو حضورت با... اومدنت با تو!... ارید-

 ...یآورد آرامش برام اسمت

 :زد لب کنندهمسخ و چسباند نهیس به کامل را دستش کف بار نیا

. ..هیوقت هر از ترآروم... کوبهیم منهیس تو داره که یقلب نیا-

 دایپ رو ارشید و نیسرزم انگار... هاسال نیا تمام از ترآروم

 .کرده

 با شدند، گشاد تعجب از که میهاچشم... یطوالن اما آرام د،یخند

 :گفت خنده

 من از هم هاحرف نیا یحت آخه!... دارهخنده روزم و حال-

 دهن از رو ییهاحرف نیچن چکسیه ها،سال نیا تمام... دهیبع

 اما... مبگ ینجوریا دینبا دیشا... هباش رحمانهیب دیشا. دهینشن من

 یلیخ... بود کوتاه حضورش... شد داشیپ من یزندگ تو اریشهر

 دیشا... نبود اریشهر اگه. گذاشت من یبرا رو تو اما رفت، زود

  .برگردونم رو آرامشم کنارت تا کردمینم داتیپ عمر آخر تا من

 و کنم سکوت... کنم سکوت داد اجازه هم من به و ماند ساکت

 راگ که... بتپد کرده فراموش چرا قلبم بفهمم تا بمانم منتظر

 است ممکن... نخورد تکان اگر که نشنوم، را شیهاتپش یصدا

 قطعاا ... بودم خواب. کنم میتسل نیآفرجان به جان جا، همان

 یمرد یجلو باشم ستادهیا آنجا من نداشت امکان... بودم خواب

 من وجود با... من حضور با.. .من با کردیم اعتراف داشت که

 .است افتاده اتفاق نیا چطور و چرا نفهمم اما... دهیرس آرامش به

 به یهالب. شد مشت انگشتانم و گذاشتم قلبم یرو دست اریاختیب

 یهاچشم به ملتمس و دادم فاصله هم از سخت را امدهیچسب هم

 نیا متما دیبگو کردم التماس نگاهم با. کردم نگاه کنجکاوش



 نجایا از خنده با حاال نیهم و است ساده یشوخ کی هاحرف

 و نکرد یتوجه نگاهم درخواست به نکرد، گوش اما. میرویم

 لب خفه ییصدا با. شد نییپا و باال سرعت به شیگلو بکیس فقط

 :زد

 !ارید-

 که بود یحال چه نیا! ایخدا. شدیم سرد و گرفتیم گر مدام تنم

 و گرفتمیم آتش گفتیم که یارید ره. بودم شده دچارش

 به را امبازمانده هم از یهالب. زدمیم خی کرد،یم که سکوت

 .دادم تکان یسخت

 ...من... من-

 .داد تکان یسر

 !؟یچ تو-

 کردم دایپ یسخت به را نفسم

 .بگم دیبا یچ... دونمینم-

 لبش یرو لبخند از یطرح و دیبلع کامالا  را هوا باز یدهان با

 .شستن

 .یبگ یزیچ تو ستین قرار-

 ...آخه-

 .کرد دعوتم سکوت به و آورد باال را دستش

 و یتونیم... باشه الزم که وقت هر تا... یبخوا که ییجا هر تا-

.. .ارید بشناسمت ندارم یازین من. یبشناس رو من یدار فرصت

 که... هیکی زبونت و دل که یهست من یزندگ یتو آدم تنها تو



 رو اشتباهت افکار یحت ،یکنینم سکوت ،یزنیم حرف راحت

 وجود به یسوءتفاهم هر یدیم اجازه و یآریم زبون به هم

 ...شناختت به ندارم ازین من. بشه رفع اومده
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 :گفت ادامه در و داد نشانم را دستش کف

 که یجور هر یتونیم اما... یهست رو کامالا  من واسه تو-

 سوال ازم. یبشناس رو من یباش داشته دوست و یبخوا خودت

 یسع... کن وآمد رفت... بزن حرف کن، معاشرت باهام... کن

 یمیتصم هر بعدش... کنه تیراض تونهیم که باشم یاون کنمیم

 به رو فرصت نیا که خوامیم ازت یول. کنمیم قبول یریبگ

 !باشه؟... یبد خودت و من

! ایخدا. دادم قورت ورز به بود شده جمع دهانم در بزاق هرچه

 بفهمم قیدق و درست توانستمینم چرا! کرد؟ینم کار مغزم چرا

 نگاهش گنگ! شناختم؟یم را او دیبا چرا! خواهد؟یم چه من از

 نیهم. منگم و جیگ چقدر بفهمد نگاهم از دیشا بستم لب و کردم

 :داد حیتوض یلبخند با و دیفهم. ..شد هم

 اومده، خوشم تو از من... ارید نخواستم ازت یبیعج زیچ-

 یوت اما ستم،ین یدموکرات آدم گفتم. کردم اعتراف بهش صادقانه

 یبشناس رو من کن یسع. سپرمیم تو به رو انتخاب مورد هی نیا

 .نه ای باشم کنارت یخوایم عمرت آخر تا که یریبگ میتصم و



 هم او و زدم زل شیهاچشم به. آمدیم باال انیم در یکی نفسم

 و کرد نگاهم سکوت در هیثان چند. چرخاند درصورتم را گاهشن

 :دیپرس تینها در

 !؟یباش من با رو شام یدیم افتخار امشب-

*** 

 ودمب یدرخواست یشوکه هم هنوز. میرفت رونیب کارخانه سالن از

 یوقت. کرد خاموش را سرمان پشت یهاچراغ. بود کرده ازم که

 .نداشت آمدن بند قصد که بود یباران به نگاهم ستاد،یا کنارم

 و کردم جمع را خودم نشست، تنم به یناگهان که ییسرما از

 سرم یباال را چتر. شود گرم تا زدم بغلم ریز را میهادست

 :دیپرس آرام و بازکرد

 !م؟یبر یخواینم-

 سخم. شدم رهیخ کیتار و گرفته آسمان به و گرفتم باال را سرم

 :زدم لب شده

 .نک صبر لحظه هی-

 به اشیینها یهاصحبت تینها در و هاجدال ها،حرف آن تمام

 رگید... نبود سخت. دمیدینم بهیغر را او گرید که دیرس نجایا

 دیبا کردم،یم فکر دیبا من اما... نبود سخت کردنش خطاب مفرد

 و کردمیم مرور خودم با را گذشته ساعت کی بارها و بارها

 و افتاد یاتفاق چه... شد چه اندمفهمیم خودم به قیدق و درست

 !دمیشن چه

 .آورد خودم به را من شیصدا



 !یخوریم سرما-

 و گفتیم را نیا لحنش! بود! بود؟ نگرانم... آمدند کش میهالب

 .کنم لوس را خودم بودم کرده هوس هم من

 !هییهوا چه نیبب... گهید کن صبر... خورمینم سرما-

 نشان شیصدا در دهیخواب یهخند اما دم،یدینم را صورتش

 .دارد لب بر لبخند دادیم

 .بارونن ریز زدن قدم عاشق که یهست ییدخترا اون از البد-

 لرز هوا یسرما از یالحظه تنم و دمیکش درهم را صورتم

 .برداشت

 و بارون به کردن نگاه یول... متنفرم شدن سیخ از! اصالا -

 .دارم دوست رو صداش به کردن گوش

 :دیپرس طنتیش با

 !تنها؟-

 یکیتار در. انداختم اشچهره به ینگاه مین و چرخاندم سر

 .نبود مشخص صورتش از یزیچ

 یامزه چه هاحس نیا کنارش نمیبب که نداشتم رو یکس حاال تا-

 .دهیم

 .کردم بغض و ختیر لحظه کی یبرا قلبم

 ینخوا که یبارون گفتیم اون یول... اریشهر جز به البته-

 میهمراه هم نیهم یبرا... نداره یلطف گهید یبزن قدم شریز

 .کردینم



 !نشد سیخ و زد قدم بارون ریز شهیم-

 سرمان یباال چتر به چشم یاشاره با هم او و کردم نگاهش

.. .بودم نکرده فکر اصالا  شینجایا به. بود او با حق. کرد اشاره

 زد دمق باران ریز ستاد،یا یکس کنار چتر ریز... نبود تنها شدیم

. برد لذت باران یبو و صدا از هم کنارش در... نشد سیخ و

 !داشت شدیم یخوب احساس چقدر

 :کرد زمزمه ینگران با هم باز و شد جمع لبخندش

 !یلرزیم یدار سردته،... ارید میش سوار میبر-

 :گفتم منظوریب و کردم نگاه تنش یخاکستر راهنیپ به

 شه؟ینم سردت !؟یدینپوش یزیچ چرا تو-

 .انداخت باال سر لبخند با

 نجایا شتریب باشه قرار اگه یول... نبوده سردم که االن تا-

 ...میسیوا

 :گفتم عیسر و کند تمام را حرفش نگذاشتم

 .میبر پس-

. میرفت نیماش کنار تا چتر، کی ریز هم، با قدم هم هم، همراه

 و کرد جمع را چتر خودش هم بعد و شوم سوار تا ماند منتظر

 بدون. گذاشت فرمان یرو را دستش هردو. نشست فرمان پشت

 هلحظ چند ماند رهیخ شیروروبه به... کند روشن را نیماش نکهیا

 :دیپرس یآرام به ت،ینها در و کرد سکوت

 !؟یبگ یزیچ یخواینم-

 .مکن فکر فقط سکوت، در دادیم اجازه و دیپرسینم یزیچ کاش



 !بگم؟ یچ-

 ...زدم حرف همه اون-

 ...یدیم فرصت بهم و بگم یزیچ ستین الزم یگفت خودت-

 ار سکوت بهم، شیهالباس شدن دهییسا خشخش یصدا و دیچرخ

 :گفت آرام و زد زل رخم مین به. شکست هم در

 !؟یکرد قبول یعنی نیا-
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 :داد جواب تعلل با و دیکش قیعم نفس کرد، مکث

 زبون به عیسر یلیخ شه،با سرش تو یفکر هر که یکس-

 .آرهیم

 هوا که یحال در و شد مشت میهادست دادم، قورت را دهانم آب

 :گفتم و کندم جان نداشتم، دنیکش نفس یبرا

 هنوز اگه... یشناخت رو من ینجوریا اگر و هیطورنیا اگه-

 ...نشدم بیغ چشمت یجلو از و نکردم پشت بهت اگه... نجامیا

 :داد ادامه را حرفم یاخنده تک با

 .نکردم فکر اشتباه یعنی-

 .دمیچرخ سمتش به مردد و کردم باز را میهاچشم

 !؟یچ یعنی-



 .انداخت باال سر و کرد جمع واضح یلیخ را اشخنده

 ضعف ادیز قدرنیا امشب چرا دونمینم که میبر.. یچیه یعنی-

 !کردم

 با بار کی اگر. چرخاندم مخالف سمت به را سرم و دمیگز لب

 خدا از فقط. بود دفعه نیهم کردم عمل دلم خواهش به وجود تمام

 خواستینم دلم. بدهد نشانم زود یلیخ را غلط و درست خواستم

 مانیپش گذاشتم، عقلم یرو پا احساس، و عقل نیب که ییجا

 دیاب شتریب ن،یا از بعد راه، نیا به گذاشتن پا در چند هر. بشوم

 شتریب خودش قول به و رمیبگ ککم رپاماندهیز عقل همان از

 ردهک یادیز اشتباهات بود گذشته که یکوتاه مدت در. بشناسمش

 اشتباهات آن جمع به هم انتخابم نیا خواستینم دلم... بودم

 .نشود که بودم دواریام یعنی شود، اضافه

*** 
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 بود، امشیپ جواب منتظر و یگوش به نگاهش که همانطور

 که یجواب. شد راهرو وارد و کرد یخداحافظ انیازک حواسیب

 :نوشت دوباره نگرفت،

 !«منتظرما هنوز »

 :دیرس جوابش باالخره که بود گذاشته پله نیاول یرو پا

 !«میبود هم با تازه آخه»



 پیتا حرص با و دیجو را لبش یگوشه. ستادیا سوم یپله یرو

 :کرد

 «مگه؟ یدار یخاص کار... کجاست؟ رادشیا باشه،»

 یاصد. دیدو نییپا سرعت با را هاپله یباق و کرد ارسال را امیپ

 .چرخاند سر و کرد جلب را توجهش سرش پشت از یکس دنیدو

 :گفت مبهوت ینگاه با بهنود

 یبایبا هی حداقل م،یبر هم با یکردینم تعارف اگر قبالاها-

 !در یجلو یکردیم

 :دیپرس د،یند را بهنود نیماش و چرخاند یسر محوطه در

 !؟یندار نیماش مگه-

 .داد تکان سر متأسف و زد تن را شرتشیسوئ بهنود

 یدونستینم یجد... مرد ای زنه یلیل گهیم داره تازه! رو آقا-

 خودم بابا، واسه گذاشتم رو نیماش! ه؟یمهمون شما یخونه امشب

 .گهید گردمیبرم تو با گفتم هم

 .دیچسب نیزم به گرشا یپاها

 !ما؟ یخونه.. !.امشب؟-

 .دیلرز دستش در یگوش لحظه همان

 اگه یول... یدونیم خودت رو یدیپرس که یسوال جواب»

 !«گهید روز هی باشه شهیم

 :دیپرس مشکوک بهنود



 مشورت دکترت با! ؟یزنیم یزیچ! هایهپروت تو کالا  وقته چند-

 .باشه نداشته ضرر قلبت واسه... کنا

 سمت و داد یفحش بهنود یهاپرت و چرت جواب در رلبیز

 .رفت نیماش

 .برم دیبا ییجا دارم، عجله من ن،یبش ایب یآیم اگر-

 .شد قدمشهم و رفت جلو سرعت با بهنود

 نم؟یبش من یخوایم-

 .داد فشار را ریدزدگ و کرد نگاهش هیسف اندر عاقل

 ول تو شده، الیخیب خودش رمحمدیام!... نه؟... یستین کن ول-

 .یکنینم

 :گفت و شد سوار شاگرد سمت خنده با بهنود

 .که کنهینم بیع یکار محکم از کار هرحال به-

 ار نیماش نکهیا از قبل و نشست فرمان پشت او، به توجه یب

 :نوشت یامیپ در کند، روشن

 دویکی فقط... تو حرف نه من، حرف نه... خب یلیخ»

 .«نمتیبب... ساعت

 یگوش یصفحه به نگاهش هنوز که یحال در چرخاند، را چیسوئ

 :آمد باال یامیپ. بود

 .«منتظرم باشه،! شد؟ فتیحر شهیم مگه»

 بهنود. انداخت داشبورد یرو را یگوش و زد یلبخند تیبارضا

 :گفت متعجب بود، گرفته نظر ریز را او یهاحالت تمام که



 کبکت هست وقتم چند ،یهپروت تو یمدت هی نکهیا از ریغ به-

 گذاشتن، کار تواسه که قلبه نیا نکنه گمیم. ونهخیم خروس

 !کرده؟ ستیر رو ماتتیتنظ کل

 یبرا یبوقتک از بعد و کرد خارج محوطه از را نیماش

 .گذاشت گاز یرو پا نگهبان،

 بگم؟ بهت دیبا رو راتمییتغ یهمه لیدل-

 .داد تکان سر و نشست نهیس به دست ،ییپررو با بهنود

 رفک بهش قدرنیا برداشت تاب من مخ... مگر دمت که یبگ اگه-

 .کردم

 را سرش زدهجانیه یلحن با تینها در و کرد سکوت هیثان چند

 .دیکش جلو

 .کنمینم باور که یشد عاشق نگو فقط-

 .کرد نگاه بهنود مبهوت چهره به و دیخند سرخوش گرشا

 !سخته؟ باورش-

 !آره تو از-

 !ستم؟ین آدم من مگه-

 ...از قلبت یلو ،یهست که آدم-

 باشد، کرده یبزرگ کشف که انگار و کرد نگاهش باز دهان با

 .گرفت او سمت به را اشاشاره انگشت و زد یبشکن

! ایب... است دهیجد قلب نیا سر ریز هیچ هر!... گفتم یدید-

 .داد دستت کار باالخره



 :زد لب محو یلبخند با گرشا

 خبر مغز یرکردهاکا از قلبه، احساسات مرکز گفته که یاون-

 !نداشته

 :گفت یامسخره لحن با بهنود

 .شد رگ به رگ کمرم!... احسنت-

 :دیپرس دوباره بهنود و دندیخند بلند یصدا با دو هر

 چته؟ یبگ یخواینم... یجد حاال-

 :دیغر و کرد یاخم گرشا

 !؟یکنیم یغلط چه یدار هرروز پرسمیم تو از من مگه-

 !؟ینگرفت جواب که یدیپرس... بپرس ایب خب-

 ؟یگرفت شیپ دست-

 .داد تکان سر خنده با بهنود

 ممن... کنم کشف خودم دیبا. دیکش حرف شهینم تو از... رینخ-

 .مرگته چه فهممیم باالخره اکتشاف، عاشق که

 ر،اید با اشرابطه شدن ترقیعم. کرد سکوت و دیخند نرم گرشا

 متوجه همه که بود گذاشته ریتأث روانش و روح یرو قدرآن

 ردهک لهیپ گلناز هم قبل شب. بودند شده شیخو و خلق راتییتغ

 با. باشد خوب قدرآن او حال شده باعث یزیچ چه بفهمد بود

 منظور تازه اش،خانه در یجلو گلناز قبل شب حضور یادآوری

 ریدرگ ظهر از قدرآن. برخاست نهادش از آه و دیفهم را بهنود

 کرده فراموش پاک که بود شده دنشید یبرا ارید کردن یراض

 هیحور و ندیآیم آنجا به شیعمو خانواده شب گفته گلناز بود



 یخانه یجلو را بهنود. برساند را خودش هم گرشا خواسته

 ییجا یساعت دویکی دیبگو هم هیبق به گفت و کرد ادهیپ خودشان

 .رساندیم را خودش شام یبرا و دارد کار

 دنید با. خورد زنگ اشیگوش شد، یاصل انابیخ وارد که نیهم

 کریاسپ حالت یرو را یگوش و کرد یاخم رمحمدیام شماره

 .گذاشت

 !یکرد من ادی... دکتر؟ یچطور-

 :داد جواب یعصب یلحن با رمحمدیام

 همه و مونیدوست و یپزشک وجدان... خدا یخداوند به! گرشا-

 !تو نه من، نه گهید کنار ذارمیم رو یچ

 :دیپرس متعجب و دیخند

 !ه؟یچ گهید... ؟یچسبوند آمپر باز چته-
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 :گفت بلند یصدا با و مالحظهیب رمحمدیام

 وقت یجنابعال واسه یه کارمیب من مگه... یحساب مرد آخه-

 اسهو یاریب فیتشر کنم درخواست صلوات و سالم با کنم، یخال

 پشت و ینذار محل ب،ینج وونیح اون مثل تو بعد ت،یزیو

 دیاب ماه، شیش تا بگم بهت دیبا بار چند گهید!... ؟یبنداز گوش

 کنم دایپ مترجم ای یفهمیم رو نیا!... ؟یبش چکاپ هرماه

 !برات؟



 :گفت متیمال با و انداخت سرش پشت به ینگاه نهیآ از

 .ستمین نفهم یگیم که قدرم اون... ریام جون به بودم ریدرگ-

 :دیتوپ حرص با ریام

 از بعد مدت، همه نیا از بعد وگرنه ،یهست که خدا به.. .یهست-

 .ترهمهم یهرکار از تیسالمت یدیفهمیم سال، همه نیا

 !االن؟ کنم کار یچ یگیم-

... یبد اگه واال ؟یدیم انجام یکن یکار چه بگم من مثالا  االن-

 تون،قبرس نهیس یفرستیم یکنیم کفن خودت دست با رو من تو

 .من یهاحرف به یذارینم محل زار دو یول

 درمحمیام هم نیهم و ردیبگ را شیپرصدا یخنده یجلو نتوانست

 .کرد یکفر شتریب را

 یافق و زد پس هوی قلب اون نکرده ییخدا... من برادر بخند-

 .خندمیم منم ،یشد

 :گفت شیصدا در مانده یخنده ته با و کرد یاخم

... یآریدرم رو شورش گمینم یچیه... ریام گهید کن بس-

 وبگ رو االن... گردهیبرنم گذشته که یمیتا! االن؟ کنم کاریچ

 .کنم کاریچ

 :گفت ترآرام و دیکش پرصدا و قیعم نفس چند رمحمدیام

 گمیم هم وقت آخر. کنه مشخص وقت برات گمیم یمنش به-

 با یشیم پا. یباش نداشته یریدرگ و کار یبهانه گهید که بذاره

 در اگه یحت گهید... گرشا یومدین اگه... یآیم خوش زبون

... کن عوض رو دکترت نزن، زنگ من به یبود هم مرگ حال



 دیبا عمر آخر تا م،یختیر یدوست طرح تو با میکرد یخبط هی

 .میبد تاوان

 .داد تکان سر و دیخند هم باز

 نخور، حرص قدر نیا. آمیم بده، رو خبرش بهم... خب یلیخ-

 .ستهیمیوا هم خودت قلب

 :دیغر رمحمدیام

 .شیپ ریخ... ستین دیبع تو یکارها دست از-

 کار محل شرکت یروروبه. شد قطع یگرید حرف یب تماس

 را اشیشانیپ یکالفگ با. برداشت را یگوش و کرد توقف ارید

 داشت، حق رمحمدیام. کرد فوت رونیب به را نفسش و داد ماساژ

 با. بسنجد را شیهامشغله انزیم تا نبود او یجا کس چیه اما

 رنگ نگاهش آمد،یم رونیب ساختمان از داشت که ارید دنید

 را داشتنش طعم داشت تازه که یاندهیآ یبرا. گرفت یگرید

 یکم هم آن رمحمد،یام یهاهیتوص به کردن عمل دیشا د،یچشیم

 تکرار دلش ابداا  و اصالا . رفتینم یدور یجا تر،سخت و سفت

 .خواستینم را یدیناام و یماریب نحس یروزها

 ،برگردد خانه به شام یبرا است مجبور گرشا دیفهم یوقت ارید

 با او و بروند خانه به را ساعت دویکی همان داد شنهادیپ

 رشاگ که بود بار نیاول. کند ییرایپذ گرشا از ساده، یاعصرانه

 . گذاشتیم ارید یخانه به پا راحت الیخ با

 با رون،یب یهالباس کردن عوض و اتاق به فتنر از بعد ارید

 .برگشت ،یمشک یشال و شلوار رنگ، یریش و بلند یبلوز



 هم بعد کرد، زانیآو یرختچوب به و گرفت را گرشا کت

 تاس مشغول آشپزخانه در ارید که یمدت تا ندیبش کرد تعارفش

 د،ش آشپزخانه وارد ارید یوقت اما رفت،یپذ ظاهر به. نشود خسته

 یفضا در و کرد فرو شلوارش بیج در را شیهادست هم او

 عکس قاب یروروبه یاهیثان چند. زد قدم خانه کوچک نسبتاا 

 دست از باور. شد رهیخ او آرام یچهره به و ستادیا اریشهر

 کار د،یتپیم او ینهیس در سالم و زنده قلبش، که یکس دادن

 ترزنده کس،ع آن در اریشهر لبخند که خصوص به. بود یمشکل

 قاب از را نگاهش و گرفت قیعم یدم. بود ساده ریتصو کی از

 نکهیا بدون. افتاد پنجره پشت یهاگلدان به چشمش. برداشت

 قاب کنار را شیهادست ستاد،یا جا همان کند، باز را پنجره

 .شد رهیخ پشت آن یبایز اما ساده یمنظره به و گذاشت پنجره

 رون،یب سرد یهوا رغمیعل هان،ایگ یهابرگ یسبز و طراوت

 .باشد هاآن به اشیدگیرس و ارید فیلط روح از یانشانه شدیم

 ار حالش ناخودآگاه دنشانید. بردارد چشم هاگلدان از توانستینم

 نیا به آمدن یبرا ارید شنهادیپ به کردکهیم یزمان از ترخوب

 یجلو نتوانست هم آخر دست. بود داده مثبت جواب خانه

 سرد یهوا. کرد باز را پنجره و ردیبگ را اشیقلب یوسوسه

 سبز برگ یرو انگشت گرشا و دیچیپ خانه در اواخرآبان،

 .دیکش گلدان نیترکینزد

 آد؟یم خوشت اهیگ و گل از-

 .بود ستادهیا کنارش که زد ارید به رو یلبخند و چرخاند سر

... دارم رو شونینگهدار یحوصله نه و هستم اهلش نه یلیخ-

 .کننیم جذب رو آدم قشنگن، نایا اما



 .داد تکان سر و دیکش هابرگ یرو را سرانگشتانش هم ارید

 .خوبه باهاشون حالم... دارم دوسشون که نهیهم یبرا-

 :زد لب و دیکش ارید انگشت ینرم یرو را انگشتش گرشا

 تتیخاص انگار اصالا ... خوبه تو با هم اونا حال که مشخصه-

 !شهیم خوب حالش کنارته یهرک... نهیهم

 طنتیباش و دیخند آرام اما نگرفت، هاازگلدان را نگاهش ارید

 :گفت

 ینجوریا من درمورد نظرت شهیهم ای یگیم االن رو نایا-

 !بوده؟

 چطور؟-
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 .دیکش رونیب او دست ریز از را انگشتش ینرم به ارید

 خوب باهات ردبرخو یتو یلیخ رفتارم شیپ وقت چند تا-

 !بود؟ نیهم نظرت هم موقع اون... نبود

 تا چرخاند سر هم ارید او، دنبال به و دیچرخ شیجا سر گرشا

 :داد جواب یمحو اخم با گرشا. ندیبب را صورتش بتواند

 یآدم... ارید نکردم قضاوت رو موقعت اون رفتار وقت چیه-

 بده انجام هم یاگهید یوکارها هاحرف یلیخ ممکنه دهید داغ که



 ودب نیا داد،یم آزارم تو، بابت که یزیچ تنها! نزد سر تو از که

 !یبود نیبدب من به نسبت جهت،یب و خودیب که

 :گفت یجد یاچهره با. شد جمع ارید لبخند

.. .یاگهید زیچ هر ای باشه ینیبدب اسمش!... گرشا همونم هنوزم-

... باالن ازآدما دهع هی شهیهم... بخشه دو آدما یایدن من نظر از

 جزو من یبرا تو... ترشقبل یحت... روزا اون!... باال یباال

 .یبود باال همون یآدما

 مه به را ارید تمرکز است ممکن کارش نکهیا به توجهیب گرشا

 ر،س تکان با و گرفت انگشتانش نیب را او شال یلبه زد،یبر

 .اوست یهاحرف به حواسش دادکه نشان زمانهم

 تونستمینم یحت که دمیکش یسخت و دمید یقدرسختاون من-

 هی ممکنه هم کننیم یزندگ باال اون که ییآدما کنم، تصور

 از یهمه کنمیم فکر که نهیهم یبرا. بچشن رو دردا نیا یروز

 یبرا... ماست مال همه... هاکردن گم ها،دنیرس ها،دادن دست

 از وقت چیه اونا. مینکیم یزندگ هاییباال اون از جدا که ییما

 !یحت شنینم گم... کننینم گم... دنینم دست

 :دیپرس کنان نجوا و زد زل شیهاچشم به گرشا

 !ستم؟ین اونا از من یکرد فکر که شد یچ حاال-

 با خوبت رفتار از... بود من نظر مخالف شهیهم اریشهر-

 باال رو خودت نکهیا از... توجهت از... گفتیم کارگرا

 بود، رممکنیغ بود، سخت باورش کردم،ینم باور... ینیبینم

 وسط درست رو تو اومدیم اسمت یوقت شهیهم که یمن یبرا

 مدت نیا که ییاتفاقا یهمه اما... کردمیم تصور باال اون یآدما



 چه آخه یول! تو مورد در الاقل... داد رییتغ رو باورهام افتاد،

 !شه؟یم یجور

 .شد ترپررنگ یکم گرشا اخم

 شه؟یم یجور چه یچ-

 :دیپرس و کرد پنجره به یااشاره لرز، احساس با ارید

 ببندمش؟ نداره اشکال-

 حرفش خواست ارید تا. بست را آن خودش و داد تکان سر گرشا

 به «دیببخش» گفتن با شدو بلند فر زنگ یصدا بدهد، ادامه را

. رفت سمت همان به آرام یهاقدم با گرشا. دیدو آشپزخانه طرف

 به درسکوت و داد هیتک درآشپزخانه چارچوب به را اششانه

 .ماند رهیخ او حرکات

. گذاشت نکیس کنار بود، آورده رونیب فر از که را یظرف ارید

 چاقو، با هم بعد. گذاشت کنار و درآورد را فر یهادستکش

 با و زد یچرخ. دیچ بشقاب داخل و کرد جدا را ظرف اتیمحتو

 .زد یمعذب لبخند بود، او یتماشا مشغول که گرشا دنید

 ؟یسادیوا چرا-

 .بده انجام رو کارت تو... راحتم-

 در بود، کرده آماده که را یدمتازه یچا و دیچرخ عیسر ارید

 در طرف به بشقاب و ینیس همراه هم بعد خت،یر هافنجان

 و گرفت دستش از را بشقاب گرشا. برداشت قدم آشپزخانه

 . انداخت کیک یهاتکه به ینگاه

 !؟یپخت کیک سرعت نیا با-



 .دیخند ارید

 .ادیب خوشت دوارمیام فقط... اوهوم-

 :گفت یسرخوش با و زد رونیب آشپزخانه از گرشا

 !ادین خوشم کن فکر-

 عطر که یداغ یچا همراه ار،ید دستپخت کیک خوردن

 از ارید فیتعر درکنار بود، کرده پر را نشانیب یفضا نشیدارچ

 که یبحث بماند؛ تماممهین بحثشان شد باعث اش،یکودک اطراتخ

 .دیکش وسط را آن دوباره تینها در گرشا

 !بهیعج همه نیا من به نسبت باورهات رییتغ چرا... ینگفت-

 مکث با و کرد حلقه اشیخال فنجان دور را شیهادست ارید

 :دیپرس

 !؟یبدون یخوایم حتماا -

 سر حرف یب و گذاشت دهان در هم را کیک آخر یتکه گرشا

 که یکیک از چقدر گرشا بود دهیفهم نکهیا ضمن ارید. داد تکان

 للتع یکل از بعد و دیجو را لبش یگوشه آمده، خوشش بود پخته

 :ردک زمزمه گرشا نافذ نگاه ریتأث تحت نگفتن، ای گفتن یبرا

 یایدن و ما یایدن نیب هست بزرگ شکاف هی من نظر از چون-

 نییپا نیا به نگاه بشه که هست یراه نه... باال اون یآدما

 رو خودش بتونه ما طرف از یکی که هست یراه نه و انداخت

 هیزاو... ؟یدید درجه نود بیش حاال تا... برسونه اونجا به

 یکس اگر یحت که... یافتنین دست و سخت طورهمون... قائمه

 .نداره یبرگشت راه گهید باال، برسه و بتونه هم



 شده، رهیخ او به حرفیب گرشا دید یوقت و آورد باال را نگاهش

 :زد لب دستپاچه

 ؟یکنیم نگام یطوراون چرا-

 .کرد فوت رونیب به را نفسش و زد یپلک گرشا

 اما... کهیتار و تلخ قدر نیا تصورت که شده یچ دونمینم-

 من نظر از... مقامشون و ثروت و گاهیجا از جدا... آدما یهمه

 کننیم یزندگ ترسالم که ییهاآدم نظرم به یحت. هستن هم لمث

 همون از آدما ی همه درضمن!... نیبب رو من... ترن خوشحال

 ...دنیکش یسخت یکل هایلیخ... نبودن باال اون تو قول به اول،
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 :دیپر حرفش انیم یپوزخند با ارید

 هک... نهیهم االب اون خصلت... که گفتم یول... دونمیم رو نایا-

 چه از رفته ادشی گهید... یسخت یکل با یحت ده،یرس یک هر

 کنه تصور تونهینم گهید یحت... اونجا دهیرس و شده رد یراه

. شهبک باال خودش با و رهیبگ رو گهید آدم چندتا دست و برگرده

 !برگشت بدون یورود هی... داره طرفه هی مرز هی انگار

 عطر. دینوش نفس کی هم را وانشیل داخل یچا یمابق گرشا

 تعارفیب که بود آمده خوش مذاقش به قدرآن ،یچا نیدارچ

 .گرفت ارید سمت را فنجانش

 ؟یزیبر برام گهید ییچا هی شهیم-



 .گرفت را فنجانش و شد بلند جا از عیسر لبخند با ارید

 !حتماا -

 در درشت یهانقل از پر یقندان فنجان، همراه برگشت یوقت

 .گذاشت ینیس در هم را آن که داشت دست

 ییچا با کنهینم تتیاذ اگه... شهرمونه یهاینیریش از نمیا-

 .بخور

 و دیکش بو را یچا عطر. کرد تشکر و گرفت را فنجان گرشا

 :گفت

 هک ییآدما مدل نیا از چون... است نانهیبدب یلیخ نگاهت گمینم-

 هی به رو آدما یمهه وقت چیه اما... ستنین کم اتفاقاا  یگیم تو

 بازم دن،یرس جا هر به که هستن هم هاآدم از یلیخ... نزن چوب

 دارن هاشونیلیخ. هستن کجا االن و بودن کجا نکردن فراموش

 به کنن،یم درست ی استفاده آوردن دست به که یتیموقع از

 اآدم که بگم خوامیم کل در... کننیم کمک ترنییپا دست یآدما

 رو یکس هر کن یسع... ارید نکن قضاوت هرظا یرو از رو

 !...یبشناس اول

 :زد لب یمعطل یب ارید

 !تو مثل-

 باز یالعملعکس چیه بدون و رفت باال یکم گرشا لب کنج

 و کردیم نگاه نامعلوم یانقطه به داشت که شد ارید یرهیخ

 و حال آن از ارید بعد، لحظه چند. بود رفته فرو فکر در انگار

 .کرد یاخنده تک گرشا، یرهیخ نگاه دنید با و شد رجخا هوا



 زل ینجوریا یه چرا!... هاشهیم تیزیچ هی امروز تو... رینخ-

 !من؟ به یزنیم

 :زد لب یاکننده مسخ لحن با گرشا

 !؟یکنیم خوب رو حالم یوقت کنم نگاهت داره یاشکال چه-

 صاف یکم را شالش یگوشه و داد قورت را دهانش آب ارید

 یرو از را ارید دست. دیکش جلو را خودش پروایب گرشا. کرد

 یزانو یرو را ارید دست کف. آورد نییپا و گرفت شالش

 دختر آن روح و جسم در که یانقالب از خبریب و گذاشت خودش

 :کرد زمزمه بود، آورده وجود به

 !ار؟ید هیشکل چه بهشت-

 :داد ادامه گرشا. کرد نگاهش متعجب ارید

 فکر هیمدت هی یول... نداشتم جهنم و بهشت به یاعتقاد نم-

 به دارم انگار کنمیم نگاهت... توئه کنار قاا یدق من بهشت کنمیم

 کار یچ میزندگ به اومدنت با یدونینم... کنمیم نگاه بهشت

 !یکرد

 :زد لب صدا یب و ملتمس ارید

 !کنمیم خواهش... گرشا-

 دونمیم نمیا... یبشناس رو من یکنیم تالش یدار دونمیم-

 اب ای یبپرس یکشیم خجالت ای حاال که سرته تو زایچ یلیخ

 لقب تو، دنید از قبل تو، از قبل من ار،ید... یدار تعارف خودت

 یدرمون و درست یزندگ شده، بمینص که یدیجد یزندگ نیا از

 یتو من اما... یکنیم قضاوتم باز حرفام نیا با احتماالا . نداشتم



 تتیاذ... نیا... نداشتم یبند و دیق چیه تو از قبل تا ابطمرو

 !کنه؟ینم

 یرو و دیکش رونیب گرشا دست ریز از را دستش مکث با ارید

 حس که یحال در و انداخت نییپا را سرش. گذاشت خودش یپا

 : دیپرس شده سرخ شیهاگوش و صورت تمام کردیم

 ! ؟یگیم من به رو نایا یدار چرا-

 . یکنیم فکر یجور چه بهم راجع بدونم که مهمه برام چون-

... مربوطه خودش به یآدم هر یگذشته گفتیم شهیهم اریشهر-

 ...آدم یحاال یزندگ وسط نذاره رو پاش گذشته اون که یوقت تا

 . شد رد ازش شهیم

 ! ست؟ین مهم برات یعنی-

 : زد لب یبدجنس با و کرد نگاهش یچشم ریز ارید

 !یستین زاهد و عابد یلیخ بود مشخص هم ولا از-

 بندمین یلبخند با و کرد فوت رونیب به محکم را نفسش گرشا

 : گفت یرلبیز. دیکش شیموها یرو را دستش

 !یبگذر و یکن فکر ساده قدر نیهم یچ همه درمورد کاش-

 . کرد نگاهش کنجکاو و آورد باال سر مکث با ارید

 !بدونم؟ دبای که هست هم یاگهید زیچ-

   .انداخت باال سر و فرستاد نییپا را بزاقش یسخت به گرشا

 تا... داره ربط خودت به گهید شهیبق! بود من با شیاول نیا-

 .گمینم یزیچ یبدون ینخوا



 .کرد کیبار را شیهاچشم دیترد با ارید

 رو من گهید و بشه عوض درموردت نظرم که یترسینم-

 !؟ینینب

 !؟یچ یبرا-

 .یکنیم اعتراف یکارپنهان به یدار واضح نکهیا یبرا-

 به زور به دیبا چرا ،یبدون یخواینم خودت که رو یچیز-

 !بدم؟ خوردت

 فکرانهروشن قدرنیا گهید بفهمم خودم که یوقت ممکنه-

 !ندم نظر درموردش

 :گفت طنتیپرش یلبخند با گرشا

 .کنم فکر نانهیبخوش درموردش کنمیم یسع-

 دو هر که را ییهوا و حال و خورد زنگ گرشا همراه فنتل

 :گفت یناراحت با ارید. داد رییتغ بودند، رشیدرگ

 .هستن منتظرت همه احتماالا ! بشه رتید شدم باعث-

 بیج از را اشیگوش تا بود شده خم که طورهمان گرشا

 :داد جواب لبخند با اورد،یب رونیب شلوارش

 چیه ترم،خوشحال چقدر هستم النا که ییجا دونستنیم اگر-

 .کردنینم اصرار رفتنم یبرا وقت

 ارادهیب گلناز نام دنید با و انداخت یگوش یصفحه به ینگاه

 .کرد یاخم
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 ارادهیب گلناز نام دنید با و انداخت یگوش یصفحه به ینگاه

 جواب ارید به رهیخ و گذاشت گوشش کنار را یگوش. کرد یاخم

 :داد

 ...بگو بهش ،یبزن زنگ گفته مامان اگر... یگل بگو-

 انگشت با سکوت در بود، گرشا درهم اخم به نگاهش که ارید

 : زد لب صدایب و داد یفشار را خودش یابروها وسط اشاره،

 . کن بازشون-

 . شد بلند خط پشت از گلناز یدلهره پر یصدا

 ما بگم زدم زنگ ؟یدار کار یچ مامان به! گرشا؟ یگیم یچ-

 .کنن عجله یلیخ ،یومدین االن تا اگر... مارستانیب میریم میدار

 . رفتند باال و گرفتند فاصله هم از گرشا یابروها

 !؟یچ یبرا... مارستان؟یب-

 تماس دکترش با. شد بد حالش هوی گالره... شد یچ میدینفهم-

 ایدن هب رو بچه دیبا احتماالا  گفت... میگفت رو یچ همه و میگرفت

 .ارهیب

 !؟ییهوی چرا ؟یچ یعنی-

 .آخه بود خوب حالش باال اومد یعصر... دونمینم خدا به-

 راید بار نیا که بود آوردلهره قدرآن نگرانش نگاه و گرشا لحن

 .کرد اخم اریاختیب هم



 مارستان؟یب نیریم نیدار االن-

 !که گفتم گه،ید آره-

 مارستان؟یب کدوم-

 انمارستیب نام گلناز. کرد نگران هم را ارید تان،مارسیب یکلمه

 :  دیپرس گرشا و گفت را

 ام؟یب منم الزمه-

 ایب یداشت دوست اگه فردا حاال! ... ؟یایب کجا تو! بابا نه-

 خوب یلیخ حالش... فقط نشه یزیچ کن دعا گرشا... مالقاتش

 .نبود

 :دیپرس یناگهان یلیخ ،یزیچ یادآوری با گرشا

 !نبودن؟ اونجا مگه نایا عمو-

 رنیم گفت خودش شد ینجوریا دید عمو گهید! بابا چرا-

 .هم دور میشیم جمع گهید روز هی حاال شون،خونه

 ؟یندار یکار باشه،-

. کرد قطع را تماس گرشا و یخداحافظ «نه» گفتن با گلناز

 رهیخ نیزم یرو یانقطه به متفکر و چسباند لبش به را یگوش

 :دیپرس طانهمحتا ارید. ماند

 !شده؟ شیزیچ یکس-

 :زد لب حواسیب و داد او به را نگاهش مکث با گرشا

 !کنهیم مانیزا داره گالره-

 !خواهرت؟-



 .زد لبخند ارید گرشا سر تکان با

 !؟یشد دمغ پس چرا... خوبه یلیخ نکهیا خب-

 آن به سکوت در. انداخت اشیگوش یصفحه به ینگاه گرشا

 گرفت،یم را بهنود یشماره یوقت بعد، یالحظه و کرد نگاه

 :گفت یرلبیز

 !باشم کرده اشتباه دوارمیام... دونمینم-

 به  را یگوش بهنود، یصدا دنیشن انتظار در و شد بلند جا از

 ابانیخ به رو یپنجره یروروبه که یدرحال چسباند، گوشش

 :زد لب خشک بهنود ی«بله» دنیشن محض به. بود ستادهیا

 !نداره تو به یربط چیه امشب اتفاق بگو فقط-

 :  دیغر ترمحکم. انداخت تپش به را قلبش بهنود سکوت

 .کردم اشتباه بفهمم «نه» بگو کالم هی! ؟یزنینم حرف چرا-

 :داد جواب خفه ییصدا با کشنده، یمکث از بعد باالخره بهنود

 .خونه برسونمشون رمیم دارم... ننیماش تو مامان و بابا-

 :  زد تشر اششده دیکل هم به یهادندان نیب از

 !نرو طفره! بهنود-

 .میبزن حرف یحضور آمیم! ؟ییکجا-

 .رفت لیتحل شیصدا و دیکش شیهاچشم یرو را دستش کف

 .یکرد رو خودت کار آخرم. است «آره» جوابت یعنی نیا-

 .بود عذرخواهانه و دهیترس کامالا  بهنود لحن



 تونمینم االن گمیم... ستین یکنیم فکر تو که یجوراون-

 .فرمونم پشت بزنم، حرف

 .دیشن را شیعمو یصدا

 !کننیم تمهیجر! بابا کن قطع-

 !؟یدیشن-

 را پرحرص و بلند «اَه» کی و کرد قطع را تماس حرفیب

 خود به را او سرش پشت از ار،ید مردد یصدا. زد داد باا یتقر

 .آورد

 !؟شده یزیچ! ؟یخوب!... گرشا-

 با که برگشت ارید طرف به و انداخت بشیج در را یگوش

 .دیکاویم را صورتش یایزوا تمام ،ینگران

 ...یول م،یباش هم شیپ شتریب که شدیم... خورده هم به یمهمون-

 اشجمله یادامه منتظر کنجکاو، یحالت با فقط و حرفیب ارید

 :داد امهاد ظیغل یاخم با و دیکش صورتش به یدست گرشا. ماند

 .مبش وونهید ممکنه شده یچ قاا یدق نفهمم اگر... ییجا برم دیبا-

 .شد ترکینزد او به یقدم و داد قورت را دهانش آب ارید

 ...اما... یراحت طور هر-

 االب به و گذاشت گرشا یابرو دو نیب را اشسبابه انگشت سر

 .دیکش

 یبد اتفاق که کن مطمئنم یجور هی بعدم... کن باز رو نیا اول-

 .افتهینم



 روز آن تا. کرد جدا صورتش از را آن و گرفت را ارید دست

. دادینم نشان واکنش او اخم به نسبت شکل نیا به کس چیه

 لب و داشت نگه دستش در را آن گرشا اما شد، مشت ارید دست

 :زد

 چرا؟-

 تدوس و یهست یعصبان آدیم نظر به که یزیچ از شتریب چون-

 ...خودت حال ای... فتهیب یبد اتفاق ندارم

 زل روشنش باا یتقر یهاچشم به و گرفت هم را ارید گرید دست

 .  زد

 نجایا یکی بدونم یوقت تا اما... نشم یعصبان دمینم قول-

 .نکنم یاشتباه کنمیم یسع نگرانمه،

 !؟یچ خودت-

 یندبمین لبخند با و بفهمد را منظورش تا دیکش طول هیثان چند

 :گفت

 !خوبم نم-

 !ام؟یب باهات یخوایم-

 واکنش از. بود مردد داشت را قصدش که یکار انجام یبرا یکم

 مشیتصم باالخره و زد ایدر به را دل حالنیباا د،یترسیم ارید

 شیهاانگشت پشت برد، باال و چرخاند را ارید دست گرفت؛ را

 دنشیگز لب و ارید به نگاهش که طورهمان و زد ینرم یبوسه

 .گرفت هیزاو لبش یکم ود،ب

 !رمیم دارم االن که یینجایا نه یول... یایب باهام دارم دوست-
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 را اشیدرون حال شیصدا لرزش کردیم یسع داشت که ارید

 :دیپرس کندن جان با ندهد، لو

 !کجا؟ پس-

 !گالره دنید میبر هم با آمیم... فردا-

 .شد گرد تعجب شدت از ارید یهاچشم

 !گرشا ستین قشنگ هم شیشوخ-

 .یبش آشنا مخانواده با خوامیم! ... زمیعز کنمینم یشوخ-

. دیکش رونیب او دست از را شیهادست و کرد جرئت باالخره

 .کرد اعتراض کنانمنمن و دهیترس و رفت عقب یقدم

 ...هم فکرش! ... ط؟یشرا نیا تو... ؟ینجوریا... آخه-

 .دیچسب هم به گرشا داغ انگشتان لمس با شیهالب

 .چشم بگو میریم گفتم... که نخواستم نظر ازت-

 یهالمس نیا. کرد جدا شیهالب از را گرشا دست حرص با

 هم یطرف از و گرفتیم ذره ذره را جانش داشت هم پشت

 .کند تحمل را گرشا ییزورگو توانستینم

 !ام؟یک من بگم امیب پاشم! آخه یگیم زور یدار-

 .کنمیم تیمعرف خودم... یبگ ستین قرار یزیچ تو-



 :دینال ملتمس و برداشت دست عیسر یلیخ تیعصبان موضع از

 !ینکرد انتخاب کردنم تیاذ یبرا یخوب روش اصالا ! گرشا-

 و برداشت را کتانش کت رفت، در کنار یجالباس طرف به گرشا

 یخونسرد با. برگشت ارید طرف به کردیم تنش که طورهمان

 :گفت

 بود خوب حالم یلیخ ساعت چند نیا ت،ییرایپذ از ممنون-

 .کنمیم هماهنگ رو فردا ساعت رمیگیم تماس باهات... کنارت

 یکفر را ارید یحساب رفتارش نیهم و داشت پا کی مرغش

 و دیدو جلو عیسر رفت،یم در سمت به که گرشا دنید با. کرد

 .کرد هم را تالشش نیآخر در یجلو

 من اصالا ... ننداز زحمت به رو خودت یالک! گرشا آمینم من-

 .ندارم یمرخص

 هب لبخند با باشد، دهینشن را او یهاحرف اصالا  که انگار گرشا

 :گفت مصرانه و زد زل شیهاچشم

 !ریبخ شب... باش تماسم منتظر-

 راه چیپ در کند، دایپ دوباره یاعتراض فرصت ارید نکهیا از قبل

 اب و چسباند در به را اشیشانیپ یالفگک با ارید. شد گم پله

 :زد غر خودش

 .کن ریبخ زورگو مرد نیا با رو من عاقبت! ایخدا-

*** 

 ابانیخ کنار هوایب را نیماش ناصر، عمو یخانه ساختمان یجلو

 رد دست او، به پشت بهنود. شد ادهیپ عیسر یلیخ و داشت نگه



 اششانه. بود نییپا سرش و زدیم قدم روادهیپ در داشت ب،یج

 .برگرداند خودش سمت ضرب به را او و گرفت را

 !؟یزد یگند چه باز-

 قلبش و خورد جا افتاد، که بهنود یدهیپررنگ یچهره به چشمش

 :کرد زمزمه دهیترس بهنود. دیلرز

 .نبود من ریتقص ،یکنیم فکر تو که یجوراون کن باور-

 یقتو ،یکنینم رانکا یوقت کنم، فکر دیبا یجور چه بگو خودت-

 .احتماالته نیبدتر شیپ فکرم یوقت روزته، و حال نیا

 ار پشتش. رفت عقب و کرد یخال شانه گرشا دست ریز از بهنود

 .کرد وارید عمود هم را شیپا کی و چسباند وارید به

 از منم ،ینبود تو. تون خونه بودم دهیرس که بود یساعت مین-

 کالا  .بودم شده خسته بودم، هرفت نییپا و باال کارخونه تو صبح

 رمگ هم به سرشون عمو و بابا بود؛ کننده کسل تونخونه یفضا

 وت رمیم گفتم گلناز به. بود ومدهین هنوز که هم دامادتون بود،

 کجا ،برم کجا که نگفت یچیه. کنم استراحت کم هی اتاقا از یکی

 .باشه گفت فقط نرم،

 امهاد یزورک و دیکش شایشانیپ به یدرماندگ با را دستش کف

 :داد

 فکر. بود تو اتاق قبالا  که همون... هیآخر اتاق همون تو رفتم-

 کنم روشن چراغ نکهیا بدون... بستم رو در! گهید هیخال کردم

 نفس داره یکی دمید بکشم دراز اومدم تا و درآوردم رو شرتمیت

 هی مثل گالره دمید کردم، روشن رو چراغ عیسر. زنهیم نفس

 رون،یب برم خواستم دمش،ید تا. وارید به دهیچسب دهیترس یجهجو



 اونجا که حاال گفتم... کردم تیخر... شد یچ دونمینم یول

 اون مثل بودم مطمئن. بزنم بهش رو حرفم بذار تنهاست،

 .آدینم رمیگ گهید تیموقع

 هوایب تا کرد مشت را شیهادست و دییسا هم به یفک گرشا

 .ردیگن را بهنود یقهی

. ..یدیند رو طشیشرا مگه...  کن ولش فعالا  نگفتم بهت مگه-

 شنوهیم رو اسمت هنوزه که هنوز دختر اون! ؟یدونستینم

 ...تو بعد. کنهیم سکته

 :گفت مصرانه و ستادیا صاف بهنود

 به بده گوش... نکردم یکار کن باور... گرشا کن صبر-

 ...شهیبق

 فسن و چسباند بهنود یروروبه دتنومن درخت به را پشتش گرشا

 واه انگار نه انگار اصال. فرستاد رونیب تیعصبان با را داغش

 .زدیم رونیب آتش داشت جانش تمام از. بود سرد همه آن

 .یکرد لبم به جون... گهید بجنب-

 .کرد قالب درهم گردنش پشت را دستش هردو بهنود

 کردم یسع... رونیب برو رون،یب برو گفتیم هم پشت یه-

 گوش نخواست اما. ندارم یکار باهاش بگم بهش و کنم آرومش

 اجازه بهش سادمیوا در یجلو رون،یب بره اتاق از اومد. بده

 واستخ هرجا بعد بده، گوش رو حرفام کنه صبر دیبا گفتم ندادم،

 .بره

 .دندیچیپ هم به سخت و سفت گرشا یابروها



 !بهش؟ یگفت یچ-

 دید یوقت. بندازه راه سروصدا بخواد هک ستین یآدم دونستمیم-

 ممن. بزنم رو حرفم گفت و عقب رفت رم،ینم کنار در یجلو از

 مبگ بهش بودم فرصت منتظر و بود دلم تو هاسال نیا که یهرچ

 .گفتم رو

 :گفت بلندتر گرشا

 !بهش؟ یگفت یچ گمیم-
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 .آمد رونیب نصفه نفسش و داد قورت را دهانش آب بهنود

 بهش یخواه معذرت هی گفتم فقط!... تو جون به یچیه-

 رمس رو ایدن نمشیبیم دفعه هر که ساله پونزده گفتم. بدهکارم

 ...گفتم... گفتم... شهیم خراب

 .داد شیپا یجلو ییجا به را نگاهش و دیجو را لبش

 اومد،یم خوشم ازش... یبچگ عالم تو... هاموقع اون گفتم بهش-

 اون... اتفاق اون... بفهمونم بهش دیبا یجور چه منبود بلد یول

 .نبود خودم دست... روز

 .شد گرد تینهایب گرشا یهاچشم

 !بهنود؟ یگیم یچ-



 یخفگ به رو لحنش اورد،یب باال را سرش نکهیا بدون بهنود

 .رفت

 هم کسچیه و دونستینم کسچیه رو نیا... بهش نگفتم دروغ-

 هگید هم، خواستمیم اگه که بودم زده یگند هی. دینفهم وقتچیه

 ...بزنم حرف ییجا بود دلم یتو که یزیچ از تونستمینم

 :دیپرس مهبوت. رفت جلو و گرفت درخت از را اشهیتک گرشا

 !که یکرد ترشخراب!... احمق؟ یکرد کاریچ تو-

 .زد خودش احوال به یپوزخند بهنود

 .بشه حیتوج کارم یجورنیا دیشا گفتم-

 شد؟ بد حالش گالره راچ-

 آورد باال یفور را سرش

 اتاق از عیسر و زدم رو حرفام یهمه من... واال دونمینم-

 رهگال گفت اومد بدو بدو گلناز بعد، ساعت مین. رفتم رونیب

... هاصحبت نیا از و کشهیم درد داره و ستین خوب حالش

 زدن، نگز وراون و ورنیا کم هی شش،یپ رفتن عموزن و مامانم

 به ارهد شبچه مارستان،یب بره دیبا که دنیرس جهینت نیا به تهش

 .آدیم ایدن

 پشت تا را هاآن و دیکش شیموها یرو را دستش هردو گرشا

 وسط تا سر پشت از درست یعصب یرگ. داد ادامه گردنش

 نکهیا از. کردیم اشیروان و دیکشیم ریت داشت قلبش

 روح تا دهد یگوشمال یکم را بهنود جا، همان توانستینم

 کی با اریاختیب حال،نیباا. بود یعصب ردیبگ آرامش خودش



 به آرام را او و کرد مشت را بهنود شرتیسوئ یقهی دست،

 به شده گشاد یهاچشم با بهنود. چسباند سرش پشت وارید

 زمزمه یاخفه لحن با گرشا و زد زل او یبرافروخته صورت

 :کرد

 بچه اون. ادین شبچه و خودش سر ییبال کن عاد و خونه برو-

... هفتیب براش یاتفاق اگه. آدیم ایدن داره موعدش زودتراز یلیخ

 .تو نه من نه گهید

 صدا یدرماندگ با بهنود. برود تا دیچرخ و کرد شیرها جا همان

 :زد

 !گرشا-

 ترشیب را طیشرا نیا که هم بهنود. برنگشت اما ستاد،یا گرشا

 حرفش، کردن مزه مزه از بعد و ستادیا سرش پشت د،یپسندیم

 :گفت آرام

 .داشتمن یبد قصد کن باور یول... فتهین یبد اتفاق چیه دوارمیام-

 :زد لب مکث با گرشا

 .کنمیم باور -

 آرام ار دستش یامهین نصفه لبخند با و دیکش یراحت نفس بهنود

 .زد او یشانه یرو

 .یکنیم درکم که ممنون-

 .ببخشمت دوباره باشه نداشته توقع فته،یب یاتفاق اگه اما-



 نیاشم سوار عیسر یلیخ گرشا. افتاد نییپا بهت با بهنود دست

 از ندازد،یب مانده مات بهنود   به یگرید نگاه نکهیا بدون و شد

 .شد دور آنجا

*** 

. خورد زنگ همراهش تلفن که بود نشده خانه وارد کامالا  هنوز

 اما ،داد جواب عیسر ده،یرس یخبر مارستانیب زا نکهیا تصور با

 :کرد پر را گوشش ارید نگران یصدا

 !؟یخوب گرشا-

 .دل ته از یلبخندها آن از زد، لبخند ارادهیب

 !؟یخوب تو...خوبم-

 :دیپرس او ربطیب سوال به توجهیب ارید

 !ازش؟ یدار خبر!... خوبه؟ خواهرت-

 شخوب حس تمام بهنود، با شیپ یساعت بحث و گالره یادآوری با

 :داد جواب خشک و دیپر

 .بزنم زنگ خوامیم االن... هنوز ندارم خبر-

 :گفت کند، معطل نکهیا بدون ارید

 .بده خبر منم به بزن، زنگ... رمیگینم رو وقتت پس باشه-

 یدکمه یرو گرشید دست. شد قطع تماس آرامش «باشه» با

 یصفحه به نگاهش و ماند کردیم باز داشت که یراهنیپ

 تمام کوتاه، یکلمه چند همان دنیشن. دیچسب یگوش خاموش

 ییدارو چه دانستینم. بود برده نیب از را اشیعصب یدردها

 یهانداز از شتریب قلبش دادینم اجازه که بود دختر نیا یصدا در



 ساساح انتخابش از یبیعج شکل به روزها نیا. کند یتابیب الزم

 مورد در نیا از قبل تا وقت چیه که یتیرضا د،کریم تیرضا

 قبل یهاآدم از کدام چیه مورد در بود، نکرده حسش یزیچ چیه

 ...شود چه است قرار نیا از بعد نبود مهم شیبرا گرید! ارید از

 وا کالمش نرمش با که بود یکس یوقت قه،یدق نیهم و حاال نیهم

 تمام انگار ؛خواستینم یزیچ گرید رساند،یم آرامش به را

 غیدر او از هاسال که یسهم بود، کرده دایپ را ایدن از سهمش

 .بود شده

*** 
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 تمالقا وقت که ایب زود... شرکتم در یجلو گهید ساعت مین تا-

 !نشه تموم

 .دمیکش یآه و چسباندم امیشانیپ به را دستم کف یکالفگ با

 رو خواهرت حال و امیب دارم دوست منم ن،یبب! گرشا کن گوش-

 تیخوب خدا به...  ؟ینسبت چه با ؟یعنوان چه با آخه یول بپرسم،

 !نداره

 .ندارد وجود یفرار راه که فهماند بهم اشیجد یصدا

 الزم اصالا ... ارید نکش رخم به  رو پاتهی مرغ اون قدرنیا-

 !من با اون ،یباش موضوع نیا نگران تو ستین

 ... آخه-



 مت،نیبیم... کنم صحبت لیموبا با ستین درست فرمون پشت-

 .فعالا 

 یگوش. کرد قطع را تماس و نداد شتریب اعتراض فرصت گرید

 دمیفهمینم کردمیم فکر چه هر. انداختم زیم یرو حرص با را

 اشخانواده از یتصور چیه اصالا ! میبگو چه و آنجا بروم دیبا

 چه ای کرد دخواهن فکر چطور موردم در دنمید با نکهیا. نداشتم

 حدس قابل میبرا اصالا  گفت، خواهند خودشان شیپ ییزهایچ

 م،برو دنبالش و کنم اعتماد شهیهم مثل داشت توقع گرشا. نبود

 ونریب یدرماندگ با را نفسم! داشت فرق طیشرا بار نیا آخر اما

 یبد اتفاق بودم دواریام. سپردم او دست به باز را خودم و دادم

 .فتدین

 آرام یلیخ را اشیاحوالپرس جواب ن،یماش به شدن سوار از بعد

 با او و کردم نگاهش مکث با زد میصدا یوقت. دادم رمقیب و

 :گفت اخم

 من؟ با یچ همه گمیم یوقت یهست یچ نگران تو-

 :دمینال یدرماندگ با

 ذهن تو اول مالقات نیهم با که یریتصو و خودمم نگران من-

 .شهیم ساخته من از تخانواده

 :داد حیتوض یخونسرد با و آورد در حرکت به را نیماش

 من یخانواده ذهن و چشم یتو امروز قراره که یریتصو! ارید-

 من یخانواده! ستین یبیغر و بیعج زیچ رهیبگ شکل

 دست نشده حاال تا اما دارن، خبر میزندگ سبک از که هاستسال

 یارد تو یوقت پس. ششونیپ ببرم خودم با و رمیبگ رو یدختر



 ش  یپ گاهتیجا خود به خود ،ینیبیم رو اونا و یآیم من همراه

 رو؟ منظورم یشیم متوجه... شهیم روشن اونا، و من

 و او به هم کردم یسع سر، تکان با و دادم قورت را دهانم آب

 ذهنم واقع در اما دم؛یفهم را منظورش که بقبوالنم خودم به هم

 قدرنیا کنم، قبول توانستمینم که بود ختهیر بهم و ریدرگ آنقدر

 چیه یوحشتناک شکل به. شود قضاوت بهم راجع روشنفکرانه

 .نداشتم اشخانواده از یتیذهن

 ادهیپ هم با و داشت نگه مارستانیب کنار نگیپارک در را نیماش

. دیپرس را اتاق شماره و بخش کوچکترش،خواهر از یتلفن. میشد

 چیه زدن جرئت و بودم افتاده را دنبالش پناهیب کودک کی مثل

 ادامه اتاق در پشت تا فقط سکوتم اما. نداشتم هم یگرید حرف

 نگاهش شدم،کالفه مردد دوباره رفتن داخل یبرا یوقت و داشت

 .داد من به را

 !یسادیوا که باز-

 .شهینم روم خدا به-

 .نشست لبش یرو یطنتیش از پر و محو لبخند

 ببرمت و رمیبگ رو دستت ای تو، ییایب خودت یدیم حیترج-

 داخل؟

 .زدند رونیب کاسه از میها چشم

 !؟یچ گهید... ؟یشد وونهید-

 داخل به دست با. رفت عقب یقدم خودش و کرد باز را در

 کرد اشاره



 !دییبفرما پس-

 مشت م،یبود کرده هیته من اصرار به که یگل دسته دور انگشتانم

 با. گذاشتم اتاق به پا او از جلوتر دیترد و شک هزار با و شد

 کردم، سالم یوقت و برگشت در طرف به همه یسرها ورودم

 دنیشن با اما. شد هم در یبگیغر همه آن از تکشان تک یچهره

 شانهیغرب یچهره سرم، پشت از گرشا یهاقدم دنیشن یصدا

 نمدها ینداشته بزاق. گرفت خود به متعجب حالت و کرد رییتغ

 رو و مگذاشت تخت نییپا زیم یرو را گل دسته ادم،فرست نییپا را

 .دمز لبخند یبدبخت با بود دهیخواب تخت یرو که یجوان زن به

 .مبارک دهیرسنو قدم... گمیم کیتبر-

 یمکث از بعد من، به رو و گرفت گرشا از تعلل با را نگاهش زن

 :زد لبخند کوتاه،

 .نیدار لطف زم،یعز ممنون-

 من، و من با و چرخاندم اتاق در حاضر افراد تمام نیب را نگاهم

 :زدم لب

 تونییآشنا از. شدم تونیخانوادگ جمع مزاحم که دیببخش-

 .خوشوقتم

 شدیم من، به ظنش از پر نگاه از که انسالیم و یچادر یزن

 ایگو و رهیخ گرشا به که طورهمان باشد، گرشا مادر زد حدس

 :دکر زمزمه بود، یمعرف ای حیتوض منتظر

 !گرشا؟ آقا... دیدیکش زحمت د،یمراحم کنم،یم خواهش-



 را زیچ همه که گفته من یدلگرم یبرا فقط گرشا دیشا کردم فکر

. ومش کار به دست دیبا خودم یعنی سکوتش نیا و بسپارم او به

 :گفتم کندن جان با یوقت

 ... گفتن انیبلورچ یآقا قتشیحق-

 .دیرب را میصدا و آورد ندب را نفسم گوشم، کنار از نفسش و صدا

 !جان ارید بده اجازه-

 یواکنش کرد خرجم که ی«جان ارید» به نسبت کردم یسع یلیخ

 افتاد یدختر به چشمم بار نیا و شد مشت میهادست. ندهم نشان

 از پر یلبخند با و بود ستادهیا گالره تخت گرید سمت که

 یکم و زدم شیرو به جواب در یلبخند. کردیم نگاهم طنتیش

 یتوق خونسردش، لحن. دیایب جلو گرشا تا دمیکش کنار را خودم

 قلبم به گرما و کرد کم امدلهره از یکم کرد، صحبت به شروع

 .دیبخش

 کو؟ کوچولوت پس-

 معلوم که یلبخند با گالره. گفت گالره به خطاب را جمله نیا

 :داد جواب نشسته لبش یرو زور به بود

 .شهیم داشیپ االن ،ارنشیب بگه که رفت دینو-

 :دیپرس دوباره گرشا

 ومدن؟ین نایا عمو-

  

231 

  



 :تگف بود گرشا به هیشب یحدود تا اشچهره ته که یانسالیم مرد

 .دنشید آنیم خونه گفتن گه،ید نه-

 :دیپر همسرش حرف انیم گرشا مادر

 ابیحضوروغ یدار ،یبد یخوایم که یحیتوض یبرا االن-

 !؟یکنیم

 .برگشت مادرش سمت به تعجب با گالره

 !خدابه زشته! مامان-

 شدند، دهیکش عقب به قدم کی من، از اجازهیب و ارادهیب میپاها

 با که مادرش به رو. داشت نگه میسرجا را من گرشا نگاه اما

 :گفت بود، دوخته چشم من به اخم

 نبهتو رو ارید ترمناسب ییجا و بهتر طیشرا هی یتو دیبا من-

 مانیزا خبر دنیشن با ارید که ییاونجا از اما... کردمیم یمعرف

 ینگران از خودش هم تا ارمشیب گفتم بود، نگران یلیخ گالره،

 باهاش باره هی د،یهست جمع هم دور همه که حاال هم و ادیب در

 .دیبش آشنا

 .زد میرو به تریواقع یلبخند بار نیا گالره

 .دیشد نگران که دیببخش-

 کردم باز بل یسخت به

 هم و خودت هم االن که نهیا مهم ه؟یحرف چه نیا! بابا نه-

 .دیهست سالم کوچولوت



 گذاشت امشانه یرو دست و شد کمینزد گرشا ترکوچک خواهر

 یشکل به که بود یزن به ،یرچشمیز من، نگاه که یحال در

 .بود شده امرهیخ طلبکارانه و وحشتناک

 !ن؟یشد آشنا اگرش با یجور چه یبگ یخواینم-

 به حواسش اصالا  او کردم، نگاه گرشا به مستأصل و آمد بند نفسم

. دبو شده مادرش با چشم در چشم دوئل کی ریدرگ بلکه نبود من

 و دیکش سرش یرو را چادرش اورد،ین طاقت باالخره که یمادر

 :گفت آرام رفت،یم اتاق در سمت به که طورهمان

 !لحظه هی رونیب ایب! گرشا-

 ازگلن به برود، دنبالش نکهیا از قبل گرشا و رفت رونیب زن

 :گفت

 .ابعدا دمیم حیتوض رو یچ همه خودم! یکنینم چشیپسوال-

 اشخانواده یاعضا از گرید نفر سه نیب را من و رفت هم بعد

 .گذاشت تنها

 و پدرانه لحن با همسرش، برخالف بزرگ، انیبلورچ یآقا

 :داد قرار خطابم نیدلنش یلبخند

 یتو نادر اتفاق کی امروز! دخترم یاومد خوش یلیخ-

 به با زمانهم رو، حضورت دیبا احتماالا ... افتاده ما یخانواده

 چرا گلناز. میریبگ کین فال به ،یچشم نور نیا اومدن ایدن

 !خانوم؟ نیا به یکنینم تعارف ینیریش

 در گلناز اما.« خورمینم یزیچ د،ینکش زحمت» گفتم عیسر

 .داشت نگه میجلو را آن و برداشت را ینیریش یجعبه



 هم خودش االن. فندقمونه اومدن ایدن به ینیریش... ه؟یچ زحمت-

 .هیزشت اردک جوجه چه ینیبیم آدیم

 :زد تشر او به سرعت به گالره

 یدبرفیسف اومدن ایدن وقت خودت که نه آخه! ها یگفت باز-

 !یبود

 نیا ازگلن و برداشتم ینیریش یاتکه. گرفت امخنده کلشانکل از

 سه هر نگاه ریز. کرد تعارفم وهیآبم بارمصرفکی وانیل در بار

 سربرگرداندم ،یقراریب با. شدمیم آب خجالت از داشتم نفرشان

 .کردم نگاه در به و

 هم با داشتند وارید به دهیچسب راهرو، طرف آن مادرش و گرشا

 درمورد که نبود یسخت کار حدسش اصالا  خب و زدندیم حرف

 حواسم گلناز. بودند جدال در هم با انهیجنگجو طورآن یزیچچه

 :زد پچ گوشم کنار و کرد جلب خودش طرف به را

 و کردیم قبول درجا مامان اگه... نکن رشونیدرگ رو فکرت-

 .بود تربیعج اتفاقاا  زد،ینم یحرف

 را سرم و دمیکش خجالت بود، واضح قدر آن نگاهم نکهیا از

 .انداختم نییپا

 قرار خطاب را من گرید بار مالطفت، با که گرشا پدر یصدا

 .نشاند لبم یرو لبخند داد،

 !دخترم؟ بود یچ اسمت-

 .بدهم جواب یواضح یصدا با کردم یسع

 !هستم ارید-



 :گفتند زمانهم گلناز و گالره

 .یقشنگ اسم چه-

 م،سر پشت از ییپا یصدا دنیشن با و زدم شانیرو به یلبخند

 یگرید فرد گرشا، یجا به نکهیا از. برگردانم سر اریاختیب

 جا من دنید با هم مرد. رفتم وا وضوح به بود، شده اتاق وارد

 :داد حیتوض عیسر گالره اما خورد،

 !دنمید اومدن گرشا همراه ارجانید-

 .زد لبخند و انداخت باال ییابرو مرد

 .نیاومد خوش یلیخ! عجب-

 :گفت هیبق به رو جوان مرد. کردم یلب ریز یتشکر

 م،نداشت طاقت که من... ارتشیم گهید قهیدق چند گفت پرستار-

 هیرجو هی سوخته پدر دمش،ید کودکان بخش تا رفتم سر هی خودم

 .شهیم تنگ براش دلم نمشیبینم قهیدق دو که

 و خالص اشپدرانه احساس چقدر. نشست یلبخند لبم یرو

 :گفت خنده با گلناز. بود یداشتندوست

 !شه؟یم تنگ براش هم دلت که داره یچ سوخته اهیس اون آخه-

 خوشش حال و خنده همان با بود، دینو اسمش کنم فکر که یمرد

 :داد جواب

 همم باشه، دیسف اومدن ایدن به وقت یابچه چیه میدیند که ما واال-

 .ترهیخواستن یاگهید یبچه هر از پدر من   واسه که نهیا

 .داد تکان سر لبخند با گرشا پدر



 !خانوم گلناز ریبگ لیتحو!... نیآفر-

 که یکوچک چرخ ورود با زمانهم. نداد یجواب و دیخند گلناز

 اما شد، شیدایپ هم گرشا داد،یم ُهل اتاق داخل را آن پرستار

 یپتو در شده دهیچیپ نوزاد به هیثان چند. نبود مادرش از یخبر

 یچهب. کردیم یانصافیب داشت گلناز. کردم گاهن رنگ یصورت

 و دست تکان از فقط که بود زهیم زهیر یعروسک هیشب کوچک

 یحالت با افتاد، گرشا به نگاهم. است زنده دیفهم شدیم سرش

 رو نرم را انگشتش سر و ستادیا تخت یجلو زدهشگفت

 و برد باال سر مکث با هم بعد. دیکش دخترک کوچک یهادست

 :دیپرس دینو و گالره از

 ه؟یچ اسمش-
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 :داد جواب گالره

 !نوگل-

 سما از یبیترک... بود یاهوشمندانه اسم چه. رفتند باال میابروها

 .داشت هم ییبایز یمعن حال نیع در که مادرش و پدر

 !هیقشنگ اسم!... هیعال یلیخ-

 :دیپرس گرشا به رو و کرد تشکر لبخند با گالره

 !؟یکنینم بغلش-

 .داد تکان سر محکم و ستادیا صاف گرشا



 .ترسمیم االن بچه، رهیبگ جون کمی بذار نه، فعالا -

 کلشیه آن با. گرفت امخنده هم من یحت دند،یخند زمانهم همه

 منتظر یول دینو. داشت واهمه نوزاد کی کردن بغل از

 رنگ یصورت یپتو کمک به و آمد جلو. نماند یکس درخواست

 :گفت گرشا به رو همزمان و آورد رونیب تختش از را نوزاد

 که باالخره! هیخوب حس چه نشیبب! من برادر که نداره ترس-

 !؟یخواینم ،یکن بغل یخوایم رو خودت یبچه

 هب قلبم. برگشت من سمت به حرف نیا با همه، نگاه چرا دانمینم

 :فتگ ییپروایب با هم گرشا. دمیکش عقب یقدم باز و افتاد تپش

 .آدیم دستم قلقش کنمیم نیتمر موقع اون تا-

. میرفتیم آنجا از زودتر و دادیم تیرضا گرشا کاش یا

 یمادر یخال یجا یعالوه به اشخانواده افراد یپرمعن یهانگاه

 کامالا . کردیم امکالفه داشت بود، برنگشته اتاق به هنوز که

 امدهین خوشش اآنج در من حضور از گرشا مادر که بود واضح

 تندداش هم هیبق. داد نشان یعلن را نیا اتاق، به برنگشتنش با و

 حس جادیا و هایشوخ ها،لبخند با تا کردندیم را تالششان

 قموف متأسفانه اما د،یببا چشم به کمتر بتیغ نیا ت،یمیصم

 و شدند هم با صحبت مشغول همه یوقت تینها در. شدندینم

 :گفتم یفور د،ستایا کنارم ساکت گرشا

 دارهن یاشکال یبمون یخوایم تو اگه البته! م؟یبر ستین بهتر-

 .رمیم خودم من ها،



 حس و التماس تمام. کرد نگاهم یکنجکاو با و سرچرخاند

 و کرد را خودش کار بودم ختهیر نگاهم در که یدرماندگ

 :داد تیرضا باالخره

 .میبر خب، یلیخ-

 :گفت گالره به رو

 !بود مهم یلیخ برام... خوبه بچه و خودت حال هک خوشحالم-

 گالره نگاه بالفاصله که بود دهیخواب گرشا کالم در چه دانستمینم

 نیا گرشا. ندازدیب نییپا را سرش تا کرد وادار را او و یابر را

 :گفت دینو به بار

 .باش هردوشون مراقب... باشه مبارک شدنت بابا-

 .دز لبخند و داد باال یسر دینو

 !هستم-

 از و برساند خانه به را من دیبا که داد حیتوض مختصر پدرش به

 همه با هم من تا ستادیا عقب. کرد یخداحافظ هم گلناز

 اریاختیب. میشد خارج اتاق از هم همراه هم بعد و کنم یخداحافظ

 :دمیپرس

 !مامانت؟... پس-

 :کرد زمزمه تفاوتیب

 .نمشیب یم بعداا  حاال... نمازخونه رفته-

 !ست؟ین زشت ینجوریا... نکردم یخداحافظ من یول-

 .کرد نگاهم و دیچرخ پا یرو



 !برگرده تا صبرکن یخوایم!... م؟یبر ینگفت مگه-

 نیهم یبرا... بود یتهاجم هم یحدود تا و یعصب باا یتقر لحنش

 .شدم الیخیب

 مسوءتفاه که بده حیتوض بهشون خودت پس...میبر... گهید نه-

 .نشه

 حرکت خروج در طرف به و داد لمیتحو یسرسر یا«باشه»

 چه دمیپرسیم دیشا داد،ینم را جوابم یناگهان قدر آن اگر. کرد

 حاضر حال در اما شده، ردوبدل مادرش و او نیب ییهاحرف

 م،یشد که نیماش سوار. ندارد زدن حرف به یلیتما بود مشخص

 :دمز لب وآرام کردم کمربند بستن مشغول را خودم

 !اومدمینم بود بهتر دیشا-

 .برگشت طرفم به و شد برداشته چیسوئ یرو از دستش

 !؟یدیرس جهینت نیا به ازکجا-

 .باشد یخونسرد تینها با او به نگاهم کردم یسع

 .داد نشون رو یچ همه مادرت رفتار... نبود یسخت کار-

 .کرد اخم

 رفتار چرا... ارید بودن اونجا هم گهید نفر چهار مادرم از ریغ-

 !؟یدیند رو اونا

 .کردم اخم او یگرفته یچهره ریتأثتحت هم من

 تو هیبق رفتار از شتریب مادرت برنگشتن و رفتن اما... دمید-

 کرده رو یاتفاق نیهمچن ینیبشیپ که بگم نمیا البته و... بود چشم

 .بودم



 :دیغر یرلبیز و برگشت فرمان سمت گرشا

 !کنه؟ مخالفت دیبا چرا پس... بود خواسته رو نیا خودش-

 نم داشت اصرار چرا بودم دهیفهم حاال... رفت باال یکم لبم کنج

 .بکشد اشخانواده رخ به را

 هوایب که!... خواسته؟ ازت یزیچ نیهمچ مادرت یمطمئن تو-

 سالم،» یبگ جمعشون وسط یببر و یریبگ رو دختر هی دست

 !«منه با بعد به نیا از خانوم نیا
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 به گرید یهازیچ یلیخ توانستمیم نکهیا با هم من و کرد سکوت

 و ماند رهیخ روروبه به طورهمان یاقهیدق. بستم لب م،یبگو او

 را شام که گفت راه یانهیم در. کرد روشن را نیماش تینها در

 به و خودم به خواستیم دلم. کردم مخالفت من اما میباش هم با

 .بدهم کردن فکر فرصت و هاجاز او

 دیبا و خورده هم به گرشا معادالت از یمین که بود مشخص

 هنکیا ضمن بکند، بود کرده درست که یاوضاع حال به یفکر

 نیا یزندگ در یگاهیجا چه دانستمینم قیدق و درست هنوز من

 یحت. کنم دفاع خودم حضور از توانستمینم پس. دارم مرد

 قرار من دانستینم هنوز هم گرشا ودخ که میبگو توانستمیم

 به زودتر دیبا دیشا. کنم فایا ینقش چه اشیزندگ در است

 تا دادم،یم ادامه را شناختنش ندیفرا و کردمیم عمل اشخواسته

 کردن کینزد از گرشا هدف بفهمم تینها در که ییجا به برسم



 را نیا هم حاال نیهم که هرچند. ستیچ هم به نفر دو ما

 کرده دایپ یاژهیو گاهیجا من یزندگ در او حداقل که انستمدیم

 خواهد،یم من از چه قاا یدق که کردیم اعتراف گرشا اگر. است

 در خودم وجود از خودم، بودم حاضر اما بود، سخت نکهیا با

 در بار نیاول یبرا دیشا و هاسال از بعد. کنم دفاع اشیزندگ

 و بودم شده مندعالقه برادرم و پدر از ریغ یمرد به عمرم، تمام

 .بخورم شکست راه نیا در خواستینم دلم

*** 
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 لشیم باب اصالا  بود، فرستاده شیبرا یزمان که ییهاگزارش

 توقع نکهیا با. بود نرفته شیپ برنامه طبق سیتأستازه بخش. نبود

 انیز اما شوند، سر به سر نه،یهز و درآمد حداقل ماه آن داشت

 آمار به نگاهش که طورهمان. بود شده لیتحم کارخانه به ییباال

 کرد قالب هم در سرش یرو را دستش دو هر بود، ستمیس یرو

 ررض یکل طیشرا نیا با شد،ینم یطور نیا. دیکش یبلند پوف و

 انتظار که یزمان درست زیچ همه و شدیم وارد کارخانه کل به

 ساکت لحظه آن تا که یزمان. ختیریم هم به داشت یسودده

 :گفت دیترد با بود، نشسته

 یول ن،یداشت انتظار که ستین یطور اون طیشرا دونمیم آقا،-

 .دیدب فرصت بهشون کمهی د،یکن صبر مقدار هی بهتره نظرم به



 شدت با قلبش تمیر که یدرحال و انداخت نییپا را شیهادست

 :دیغر بود، رفته باال یادیز

 یزیربرنامه م؟ینزد حرف هااکتورف نیا یهمه یرو مگه ما-

 زودتر چرا! انیشا نبود زمان همه نیا انتظارمون... م؟ینکرد

 !م؟یبکن براش یفکر هی تا ینگفت بهم

 :داد جواب ترس با «یزمان انیشا»

 .مکن نگرانتون جهتیب خواستمینم بشه، درست کردمیم فکر-

 تدایتول مگه... ختمیر هم به شتریب که االن! شده؟ درست االن-

 !نشده؟ بازار وارد بخش اون

 یاقتصاد تیوضع... نییپا اومده یلیخ تقاضا یول... آقا شده-

 مختص موضوع نیا... ستین یدیتول واحد چیه لیم باب اصالا 

 !فقط ستین ما

 آن انآسم. ستادیا شهیش پشت و شد بلند اشیصندل یرو از گرشا

 کف. دیایب بند نداشت الیخ و بود گرفته دنیبار صبح از هم روز

 ندید. بست را شیهاچشم یالحظه و چسباند شهیش به را دستش

 نیهم یمحوطه در شبشان آن یخاطره و ارید ادی را او باران،

 یرو فقط را ذهنش تمام کرد یسع یالحظه. انداختیم کارخانه

. ردیبگ آرام یکم قلبش دیشا کند، متمرکز نگاهش و صدا و ارید

 دایپ ادامه شب تا باران اگر که داد موضوع نیا به را حواسش

 باران، یتماشا به او یعالقه و ارید کنار در تواندیم کند،

 درست را او ،یزمان یصدا. بزند رقم شیبرا یگرید یخاطره

 .کند فرار آن از داشت یسع مصرانه که یشیتشو وسط انداخت



 یدراتصا یکاالها به هم بخش نیا محصوالت هیچ نظرتون آقا-

 .بده سود شتریب یاونجور دیشا م؟یکن اضافه

 یزییپا تند باران به رهیخ و کرد باز یلیمیب با را شیهاچشم

 :داد جواب

 دیاب اول نایا... میستین مطمئن دیجد محصوالت تیفیک از هنوز-

 شیپ اعتبارم یرو تونمینم. بده پس رو امتحانش یداخل بازار تو

 شبخ یکارگرا بگو انیک به. کنم سکیر هم یخارج یهایمشتر

 .کنم حجت اتمام باهاشون دیبا کنه، جمع یغذاخور سالن یتو رو

 پا یرو. رفت رونیب اتاق از و گفت یآرام «چشم»یزمان

 زیم یرو شیداروها یقوط دنبال خراب، یحال با و دیچرخ

 انشیدایپ باشند، چشم یجلو دیبا که موقع همان هایلعنت. گشت

 دنید با. نکرد شانیدایپ و گشت هم را لوارشش بیج. شدینم

 و نشست یصندل پشت. شد پرت حواسش ز،یم یرو یگوش

 :نوشت شیبرا. شد ارید با شیهاامیپ یصفحه وارد عیسر

 !«نمت؟یبب چند ساعت!... گه؟ید سرجاشه امشب قرار»

 .دیرس جوابش بعد یاقهیدق

 خبر بهت شد تموم کارم برم، ییجا هی دیبا شرکت از بعد من»

 .«دمیم

 .«یرنکنید... خبرتم منتظر من باشه،»

 هم بهنود از. رفت رونیب اتاق از و انداخت بشیج در را یگوش

 ده. شدند یغذاخور سالن وارد دو هر و شود همراهش خواست

 با .بودند نشسته منتظر شده، افتتاح تازه بخش یاصل کارگر

 با گرشا. کردند مسال و شدند بلند جا از سالن، به هاآن ورود



. نندیبش شانیجا سر که کرد اشاره دست با و داد سرتکان اخم،

 :گفت یجد یلیخ

 !ه؟باش یناراض دوم فتیش یتو کار از که هست یکس شما نیب-

 را جمع سکوت یوقت. نداد یجواب یکس و کردند نگاه هم به همه

 :زد تشر یبلندتر یصدا با د،ید

 چرا نداره؟ راندمان ارتونک چرا پس د،یستین یناراض اگر-

 بخش اون دیتول! داشتم؟ انتظار که ستین یزیچ اون ،یخروج

 کرده یزیربرنامه براش کار اول که ستین هم یزیچ نصف

 !بودم

 تک به ینگاه گرشا. انداختند نییپا سر سکوت در کارگرها

 دبو ترانسالیم همه از که هاآن از یکی به رهیخ و انداخت تکشان

 :گفت بلند بود، کرده بخش سرپرست را وا خودش و

 نم اگر. یبد دیبا خودت میمستق رو سوال نیا جواب ،یعقوبی-

 تتیریمد و تو به که نهیا یبرا رم،یم و کنمیم ول ساعت اون

 !؟یبد یدار یجواب چه. کردم اعتماد

 گرفتیم پژواک سالن کل در شیصدا زد،یم ادیفر که بار هر

 بلند شیجا از یعقوبی. افتادیم نییپا شتریب کارگرها یهاشانه و

 :گفت نفس به اعتماد با و شد

 میتا اون یتو راندمان خودخودبه د،یریبگ نظر در منصفانه آقا-

 .نییپا آدیم

 :زد داد گرشا

 !چرا؟-



 :گفت یخونسرد با یعقوبی

 ...و هوا یکیتار و ساعت به توجه با خب-

 :زد ادیفر گرشا

 و پاداش یوعده مگه... ن؟ینشد بداوطل خودتون مگه-

 !مگه؟ نیسادیوا یزورک بهتون؟ ندادم یکاراضافه

 حس اشکردهعرق یشانیپ و او یشده دورگه یصدا از بهنود

 :زد لب آرام گرفت،ینم یخوب

 !االن یکنیم سکته... بابا ترواشی-

 :گفت یعقوبی به رو خودش هم بعد

 !م؟یکرد مجبور شب فتیش یتو ستادنیوا واسه رو یکس-
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 :گفت همه یجا یعقوبی و انداختند باال سر کارگرها یهمه

  .کارگراست یخستگ بحث... ستین اجبار به منظورمون! آقا نه-

 :کرد اخم بهنود

 !ن؟یزنیم رو حرفا نیا نیدار االن چرا-

 رو کار یسخت میتونستینم م،یدادینم انجام رو کار تا چون-

 .میبزن نیتخم

 :گفت یظیغل اخم با بهنود و چرخاند سر یپوزخند با گرشا



 نییتع براش نیگزیجا تا کنه اعالم االن نیهم ه،یناراض یک هر-

 .بشه

 هر یبسته یهالب دنید با و برگشت گرشا. کردند سکوت همه

 :زد داد یناگهان نفر، ده

 د؟یکنینم کار چرا پس د،یهست یراض اگه... پس؟ دیساکت چرا-

 :دیغر ودبهن

 !تر آروم! گرشا-

 یبلندتر یصدا با و زد پس شیبازو یرو از را بهنود دست

 :گفت

 و دیبود اضافه فتیش یتو کار داوطلب خودتون که ییاونجا از-

 منوال نیهم به هم بعد ماه اگر... بود نکرده مجبورتون چکسیه

 نیا یتو کار از کالا  که شب فتیش از تنها نه د،یبر شیپ

 .دیشیم گذاشته نارک کارخونه

 :گفت عیسر یعقوبی و شد بلند تکشان تک اعتراض یصدا

 پاک رو مسئله صورت دیدار شما! گه؟ید جورشه چه نیا آقا-

 .دیکنیم

 رو تمسیس کل وگرنه... بشه پاک کالا  دیبا حلرقابلیغ یمسئله-

 انصراف خودتون ای... دیبکن رو فکراتون. ندازهیم اختالل به

 و دیبد ادامه روش نیهم با ای... تونیقبل کار سر دینبمو و دیبد

 .کالم ختم... میکن یخداحافظ هم با بعد ماه

 وارد و رفت رونیب سال از نفرشان ده اعتراضات به توجهیب

 و باران آب یخنک داد اجازه و ستادیا باران ریز. شد محوطه



 و دستایا کنارش بهنود. کند سردتر یکم را تنش آتش آزاد، یهوا

 :دیغر

 یگردوندیبرم رو شونهمه ؟یخوریم حرص چرا یخودیب-

 تا بحص یریبگ دیجد کارگر چهارتا. دعوا بدون شونیقبل کار سر

 .که بهتره اونجا، کنند کار عصر

 به سرش پشت هم بهنود. شد یادار ساختمان وارد و افتاد راه

 اصالا  خورد زنگ که همراهش یگوش. رفتیم راه سرعت

 دوباره اخمش رمحمدیام نام دنید با. گفت چه بهنود کرد فراموش

 هم دور راه از را گرشا بد حال انگار پسر نیا. گرفت شدت

 و ندهد شینما را بدش حال شیصدا کرد یسع. دادیم صیتشخ

 .نشاند لبش یرو لبخند زدن، حرف موقع فراوان تالش با

 ته ضاتیمر دوباره نکنه... که یکرد من ادی باز! دکترجان-

 ؟یشد کاریب دهیکش

 :گفت یجد یلیخ او یشوخ به توجهیب رمحمدیام

 جواب و تیگوش به زده زنگ دفعه ده گفته مچارهیب یمنش-

 شده خودم دامن به دست باز ،ینداد

 ؟یکار چه یبرا-

 یایب گمیم ماه آخر واسه نگفتم مگر! ؟یگرفت هم مریآلزا-

 مطب؟

 . شد درهم شیابروها

 !مگه؟ است بهشن چند امروز-

 :گفت یکالفگ با رمحمدیام



 رو خودت هستم، هشت تا فقط امروز من! مهندس است شنبهسه-

 ونچ بعد، یهفته به فتهیب یحت خوامینم... موقع اون تا برسون

 رو تیجسم طیشرا از یاطالعیب از حجم نیا تونمینم اصالا 

 نت اون مناسب قلب، هی کردن دایپ واسه سال همه نیا. کنم تحمل

 یجنابعال یکار ندونم با حاال که نکندم جون ناسازگارت، بدن و

 .بره هدر زحمتامون همه

 ...امشب آخه-

 ساعت. قاا یدق امشب نیهم... ها کنمیم بارت یزیچ هی یاریب نه-

 .فعالا ... هشت

 وقت یکل هشت تا هنوز. انداخت ساعت به ینگاه و کرد ینچ

 قرار اصالا  کاش. برود ییجا دیبا بود گفته که هم ارید. داشت

 بارش و خودش قراریب دل با اما کرد،یم کنسل را ارید با شبش

 .کردیم چه کرد،یم یتداع شیبرا را ارید جورههمه که یباران

 اتاق به سرش پشت بهنود. شد اتاقش وارد و دیدو باال ها پله از

 رشاگ. شد پاآن و پانیا سرپا، طورهمان یاهیثان چند و آمد

 .داد او به و گرفت ستمیس از را نگاهش

 !؟یسادیوا خبردار یخوایم یچ... برو ای ن،یبش ای-

 :دیپرس کنان من من و دیکش گردنش به یدست بهنود

 !نزد؟ یحرف گالره!... ؟ینگفت یچیه شب اون از چرا-

 .کرد نگاهش ظن از پر و گرفت باال مکث با را سرش

 !؟یبپرس رو حالش یاومد مدت نیا یتو-



 باهات خواستمینم... بودم انیجر در بابا و مامان طرف از-

 .کنم تیعصبان باز و باشم داشته برخورد

 ؟یدیکش شیپ رو حرفش چرا االن پس-

 .شد یدرماندگ از پر نگاهش و آمد جلو یقدم بهنود

 .باشه زده یحرف دیشا گفتم... بودم کالفه-

 .انداخت نییپا سر تفاوتیب گرشا

 .دارم خبر یچ همه از دهیفهم یول... نکردم صحبت شباها-

 بهنود به نشان و پرخط ینگاه و گرفت باال را سرش ضرب با

 .انداخت

 باهاش ینذاشت انیجر در رو من نکهیا از قبل تا وقتچیه گهید-

 !؟یدیفهم! یزنینم حرف

 ات. کرد نییپا و باال را سرش خطاکار یهابچه پسر مثل بهنود

 پلک که افتاد گرشا به نگاهش برود، رونیب اتاق از خواست

 زچسباندهیم یلبه به محکم را شیهادست و دادیم فشار هم یرو

 تشدس و برگشت زیم طرف به سرعت با. شد رفتن الیخیب. بود

 .گذاشت او یشانه یرو را

 نخور، حرص یخودیب گمیم بهت یه!... هو؟ی شد چت باز-

 .که یدینم گوش

 :زد لب یاخفه لحن با کند، باز چشم نکهیا بدون گرشا

 دایپ رو قرصم یقوط وآشغال،آت همه نیا وسط نیبب بگرد-

 !؟یکنیم



 رو و ریز زیم یرو را کاغذها و شد کار به دست عیسر بهنود

 .نشد دایپ یزیچ اما کرد،

 !یزیچ ستین-
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 از ار چشیسوئ. داد هیتک یصندل به را پشتش زحمت به گرشا

 .گرفت بهنود طرف به و آورد رونیب بشیج

 .لطفاا  اریب برام... هست گهید یقوط هی نیماش داشبورد یتو-

 یسخت به گرشا. دیدو رونیب اتاق از و گرفت را چیسوئ بهنود

. کرد باز را راهنشیپ ییباال یهادکمه و داد قورت را دهانش آب

 لکهب دیکش قیعم نفس چند و چسباند اشنهیس به را دستش کف

 عوامل یهمه. ردیبگ آرام قلبش جان به افتاده وحشتناک درد

 خواست به شب آن حتماا  تا بودند داده هم دست به دست

 حد از شتریب دردها نیا. برود مطب به و کند عمل رمحمدیام

 یهاهشدار به توجه با. شدیم کنندهنگران و ادیز داشت معمول

 آن از شتریب توانستینم د،ونیپ کردن رد مورد در رمحمدیام

 چشم هربار که حاال خصوص به کند، سکیر اشیسالمت یرو

 .گرفتیم جان چشمش شیپ ار،ید آرام یچهره ریتصو بست،یم

*** 
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 دو از بعد وگرنه بود، افتاده لج سر من با دکتر یمنش قطعاا 

. فرستادیم داخل را من دیبا باالخره مطب، در نشستن ساعت

 با که یقرار به دنیرس رید یدلهره و بود ساعتم یرو همنگا

 ،رونیب یباران یهوا. کردیم شتریب را استرسم داشتم، گرشا

 اندازه از شیب دمیترسیم و دادیم را کیپرتراف راه کی دینو

 داخل افراد به ینگاه و چرخاندم سر. شوم اشیمعطل باعث

 زا و بودند مانده یاقب ینفر چهارسه هنوز. انداختم انتظار سالن

 سرم خواستیم دلم. شدیم مطب وارد ضیمر باز هم طرف آن

 قصد که فهماندمیم یمنش به یجور دیبا. بکوبم وارید به را

 تا و شدم بلند م،یتصم نیا با. رمیبگ ادیز را دکتر وقت ندارم

 .کرد یاخم دنمید با و گرفت باال را سرش. رفتم زشیم یجلو

 نشده، نوبتت هنوز! داخل؟ یبر ضیمر نیب یخواینم مگه شما-

 .کنمیم صدات نیبش

 :گفتم عیسر دهم، انتقال هم او به خواستمیم که یآرامش با

 دکتر خوامیم قهیدق پنج حد در فقط ستم،ین ماریب اصالا  من دینیبب-

 .رمیگینم رو یضیمر چیه وقت. نمیبب رو

 رصد را میپا ات سر پرمعنا ینگاه با. شد ترخراب کار انگار

 :زد غر و کرد

 به نگاه هی... خانوم ندارن وقت یکار ریغ مسائل یبرا دکتر-

 .نیبنداز سرتون پشت

 .زدم لب یکفر برگردم نکهیا بدون



 منم یمسئله... دارم رو مطب یتو نیحاضر تمام قیدق آمار-

 فتمگ فقط... اتفاقاا  کارشونه مورد در سوال هی. ستین یکار ریغ

 .ستمین ماریب خودم که

 .انداخت نییپا سر یکالفگ با

 صداتون شه نوبتتون نینیبش! نیگیم یچ فهممینم که من-

 .زنمیم

 اب کردن بحث! بود مشخص کامالا  میگویم چه دیفهمینم که نیا

 .برگشتم میجا سر و شدم الیخیب. بردینم ییجا به راه زن نیا

 داخل، همان از دکتر و آمد رونیب یماریب شد، باز دکتر اتاق در

 گفت یا«بله»در یجلو یمنش. زد صدا را اخالقشخوش یمنش

 :گفت یبلند یصدا با دکتر و

 عجله طرف! ها یند یکس به رو هشت ساعت ضیمر وقت-

 .بره و ادیب زود خوادیم داره،

 .چشم-

 جناب اگر و بود ربعوهفت. انداختم ساعتم به دوباره ینگاه

 ینفر نیآخر احتماالا  گرفتم،یم ظرن در را هشت ساعت ضیمر

 از را امیگوش. شدیم روشن دکتر یآقا جمال به چشمم که بودم

 هم گرشا از. زدم زل اشیخال یصفحه به و آوردم رونیب بمیج

 !بود؟ مانده من خبر منتظر واقعاا  یعنی نبود، یخبر

 حاضر حال در زدم، چرخ صفحاتش در و شدم نستاگراممیا وارد

 حرص کمتر و خودم کردن سرگرم یبرا یراه ار،ک نیا جز

 . نداشتم سراغ یازخودراض یمنش دست از خوردن



. بودن اطرافم یضیمر گرید گرفتم، باال را سرم که یبار نیآخر

 پنج فقط که ساعت دنید با اما نشست، میهالب به ارادهیب یلبخند

 و ختمداان فمیک در را یگوش. شد بلند آهم بود، مانده هشت تا قهیدق

 ظارانت شدیم خوشبختانه. زدم زل دکتر اتاق در به نهیس به دست

 مه من تا برسد رترید قهیدق چند یبعد ضیمر که باشم داشته

 ،یاصل معضل البته... بروم زودتر و بدهم انجام را کارم

 دو حرف به توجه با. بود امخواسته با دکتر کردن یهمراه

 ار دنشید قصد حاال که یپزشک اد،یز احتمال به گرید پزشک

 نخواست اگر اما بودم، دنبالش که بود یکس همان داشتم

 رونیب با و شد باز اتاق در. کردمیم چه دیبا بدهد اطالعات

 لندب عیسر. شد گرفته ازم یاضاف فکر فرصت آخر، ضیمر آمدن

 .رفتم یمنش زیم سمت به و شدم

 !نم؟یبب رو دکتر تونمیم گهید... دیببخش خانوم-

 انگار ،یخال سالن دنید با و انداخت سرم پشت به ینگاه زن

 و کرد ساعت به ینگاه بعد یالحظه اما خورد، سنگ به رشیت

 .زد یشخندین

 .برسن االن ممکنه که هستن گهید ضیمر هی-

 :دمیتوپ یعصب و درآمد کفرم گرید

 که یضیمر واسه... ن؟یکرد خودتون یمسخره منو شما خانوم،-

! ؟دیکنیم عالفم نیدار اد،یب یک ستین هم معلوم و مدهوین هنوز

 !شما؟ دیندار یکار وجدان

 :دیغر من به رو و کرد اخم

 !خانوم بدم پس جواب شما به ندارم فهیوظ من-



 .رفت باالتر اریاختیب میصدا

 همون شیپ منم که دیبد پس جواب یک به دیدار فهیوظ قاا یدق دیبگ-

 .کنم تیشکا ازتون شخص

 تن به دیسف روپوش که یجوان مرد و شد باز دکتر اتاق در

 .کرد نگاه رونیب به متعجب داشت،

 !نجا؟یا خبره چه خانوم-

 پدرشان به را دوستانشان تیشکا که ییهابچه مثل یمنش

 :دینال کنند،یم

 !ننیبب رو شما خوانیم خانوم نیا-

 :گفتم طلبکار و دمیپر حرفش وسط

 .منتظرم که هست هم ساعت چهار باا یرتق که دییبفرما لطفاا -

 :گفت گرانهخیتوب زن، به رو و رفت باال مرد یابروها

 !نمونده؟ گهید یکس دیگیم چرا پس-

 یطلبکار با هم او و کردم نگاه زن به شده گشاده یهاچشم با

 .رفت من به یاغره چشم

 .ستنین ضیمر گفتن خودشون نکهیایبرا-

 قطعاا  دم،یترسینم اگر و رفت باال یالحظه یبرا بدنم حرارت

 .زدمیم کتکش ریس

 :زد تشر قیعم یاخم با دکتر

 .داخل دیبفرست داره، نوبت که یکس هر دیموظف شما-

 ...هشت ساعت نیگفت خودتون آخه-



. فتگ یزیچ یلب ریز و افتاد سالن یوارید ساعت به دکتر نگاه

 :دیتوپ یمنش به رو دوباره هم بعد

 .داخل دیبفرست رو خانوم نیا! هنوز دهینرس که حاال-
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 خودم و نماندم زن یاجازه منتظر. شد اتاق وارد جلوتر خودش

 برافروخته و یعصبان امچهره قدرآن. شدم اتاق وارد دکتر دنبال

 :گفت آرام صورتم، به ینگاه با دکتر که بود

 !امرتون... دییبفرما... خوامیم عذر میمنش رفتار بابت-

 یصندل یرو. گرفتم آرام و شد گرم دلم یکم اشیعذرخواه از

 قاا یدق که دادم حیتوض شیبرا ق،یعم نفس چند از بعد و نشستم

 حالت رفتم،یم جلوتر هرچقدر. هستم آنجا یکارچه یبرا

 اممد و رفتندیم باال شیابروها. کردیم رییتغ شتریب اشچهره

 ساعتش به هم یارب دویکی. دیکشیم گردنش و سر به یدست

 :گفت عیسر شد، تمام میهاحرف یوقت و کرد نگاه

 !ست؟ین ریپذامکان مورد نیا نگفتن شما به مگه خانوم-

 :زدم لب ،یتکرار یجمله کی یباره چند دنیشن از کالفه

 ... من اما... گفتن-

 :دیپر حرفم انیم عیسر

 .بدم انجام یکار براتون تونمینم منم پس-



 :گفتم و دادم نشان مطلع را خودم یفور

 بدم نیتضم تونمیم... نیداد انجام شما رو عمل اون مطمئنم من-

 صشخ اون با دیتونیم... ارمیب وجود به یمشکل ستین قرار که

 اریاخت در را اطالعاتش بود، یراض خودش اگر و دیکن هماهنگ

 قصد من که نیبش مطمئن نیخوایم اگر یحت ای... دیبذار من

 تو جا، نیهم دیکن مشخص رو یمیتا هی دیتونیم دارم،ن یبد

 .خدا هب هیکاف نمشونیبب بارهی فقط... نمشونیبب خودتون مطب

 را همراهش یگوش ظیغل یاخم با من، یهایسخنران به توجهیب

 اشیمچ ساعت به هم ینگاه. گرفت را یاشماره و برداشت

 :گفت هزدشتاب خط، پشت از ییصدا دنیشن با و انداخت

 ،هایبرس زود که ستین یاصرار یلیخ نیبب!... ؟ییکجا تو-

 ...فعالا  هستم من نکن عجله

 و صدا چقدر کردم فکر یالحظه یبرا من و شد درهم شیابروها

 پشت مخاطب به ینگران با. آشناست میبرا مرد نیا ریتصو

 :زد تشر خطش

 یشینم راحت یند خودت دست یکار هی تا... تو دست از-

 !گه؟ید قهیدق چند!... هک

 .شد بلند شیجا از عیسر و کرد من به ینگاه

 .پس ایب باشه-

 از زدهرتیح. رفت اتاق در طرف به و کرد قطع را تماس

 :گفتم یعصب و دمیپر جا از رفتارش

 د؟یشد من یهاحرف متوجه اصالا  شما-



 :گفت تند و کرد باز را اتاق در

 یکمک من... دیستین توجهم انگار شما اما شدم، متوجه من-

 نازتو داره امکان اگر و است بسته بالم و دست. بکنم تونمینم

 !دیببر فیتشر خوامیم

 .دندیچسب امیشانیپ یباال به تعجب از میابروها

 !د؟یکنیم رونیب مطبتون از رو من دیدار شما-

 .نشست لبم یرو یپوزخند

 چه از رو رفتار حیصح شکل تونیمنش گهید مشخصه خب-

 .متأسفم براتون واقعاا ... گرفته ادی یکس

 میهانیتوه جواب آنکه یجا به و کرد باز را در یکالفگ با مرد

 :گفت فقط بدهد، را

 .دیببر فیتشر اگه شمیم ممنون... خانوم کنمیم خواهش-

 دکتر. رفتم رونیب اتاق از و شدم رد شیجلو از حرص با

 هب یپرمعن یلبخند و نگاه با زن و زد صدا را یمنش بالفاصله

 نثار بودم بلد ناسزا هرچه. رفت اتاق به و شد رد کنارم از من،

 ییبو جفتشان. رفتم یخروج طرف به و کردم اشیمنش و دکتر

 هب میپا تا. بودند نبرده رجوع ارباب میتکر و نزاکت و ادب از

 آمدند،یم باال هم دوشادوش که ینفر دو دنید با د،یرس هاپله

 یصدا تا گرفتم موقع به را دهانم یجلو و شد چهارتا میهاچشم

 .نشود بلند متعجبم ادیفر

*** 
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 بهنود یشانه یرو را دستش کی طبقه، نیآخر یهاپله یرو

 همان. رفت باال یسخت به ها،نرده از گرفتن کمک با و گذاشت

 شب آن چرا دیفهمینم و گرفتیم را جانش داشت پله چند

 ارید نگران فقط. است ختهیر هم به اشیجسمان وضع در،قنیا

 ماند،یم یشکل نیهم احوالش اگر داشت، او با که یقرار و ودی

 ...اما برود، او شیپ توانستینم

 شد باعث آورد، زبان به بهت با را نامش که یادهیترس یصدا

 . ردیبگ باال را سرش تعجب با پله،راه وسط

 کار یچ نجایا!... ؟یشد یشکل نیا چرا! !گرشا... بده مرگم خدا-

 !؟یکنیم

 و ماند باز تعجب از دهانش سرش، یباال درست ار،ید دنید از

 :دیپرس ریمتح. کرد فراموش کل به را درد

 !؟یینجایا چرا... خودت تو-

 یهامچش به ینگران با و دیدو نییپا را او تا ماندهیباق یهاپله ارید

 زد زل حالشیب

 !من؟ به ینداد خبر چرا!.. آره؟... شده بد تحال باز-

 طرف به باشد، شده یسوم شخص حضور متوجه تازه انگار بعد

 که هم بهنود. کرد «سالم» زده خجالت و چرخاند سر بهنود

 ربدت وضعش اتفاقاا  و نداشت گرشا از یکم دست یزدگرتیدرح

 :دیپرس گرشا به رو ارید. داد را سالمش جواب صدایب بود، هم



 !خوبه؟ حالت... بگو یزیچ هی خدا رو تو-

 کرد یسع ،یزورک یلبخند با و درآمد بهت از باالخره گرشا

 .ستدیبا صاف

 .یچ همه شهیم حل بزنم دکتر به سر هی... بابا خوبم-

 :گفت بهنود به رو هم بعد

 !باال؟ یبر شهیم-

 :دیپرس ینگران با بهنود

 ؟یخواینم کمک یمطمئن-

 بهنود. کرد یاخم و دیکش نشان و خط او یبرا اهشنگ با گرشا

 :گفت

 !حله... دمیفهم آهان-

 و رفت باال را هاپله سرعت با ارید کنار از و گفت یدیببخش

 :گفت ارید به رو گرشا

 ؟یکنیم کار یچ نجایا ینگفت-

 :دیپرس متعجب ارید

 !توئه؟ دکتر... دکتره نیا-

 :گفت فکرمت ارید و داد تکان سر حرفیب گرشا

 !بود آشنا صداش چقدر گفتم-

 :گفت اخم با هم بعد

 .انداخت رونیب باا یتقر مطبش از رو من. نداشت ادب اصالا  یول-



 کرد یمحو اخم گرشا

 !انداخت؟ رونیب-

 یفور و دیکش یقیعم نفس. داد تکان سر و دیلرز ارید یچانه

 :گفت

 بهم یلیخ روزت و حال. گهید باال برو... ستین مهم کن، ولش-

 .باال میبر... است ختهیر

 گرشا سمت را شیرو دوباره گذاشت، یبعد یپله یرو را شیپا

 :دیپرس مکث با گرشا. کرد منمن یکم و برگرداند

 !؟یبگ یخوایم یچ!... بگو-

 :گفت مظلومانه و داد قورت را دهانش آب ارید

 .یسیوا سرپا ادیز یتونینم ست،ین خوب حالت تو آخه-

 !بگو... خوبم من باش، نداشته یکار نم به-

 .کرد باز لب و زد ایدر به را دل مکث، یکم با ارید

 رو یکی آدرس ای اسم... که دکتره نیا شیپ بودم اومده... من-

... یقیرف باهاش یلیخ انگار تو... رفت طفره نداد، یول بده، بهم

 رمدا دونمیم... دایببخش البته... کنه کمکم یبخوا ازش شهیم

 .مهمه برام واقعاا  یول... کنمیم سوءاستفاده

 به را شیپهلوها نداشت، ستادنیا یبرا یینا گرید که گرشا

 :دیپرس رمقیب و چسباند هانرده

 !؟یخواستیم رو یک آدرس و اسم-

 :داد جواب کندن جان با و کرد تر را لبش ارید



 .گرفته رو اریشهر قلب که یکس اون-

 یالحظه یبرا قلبش. شد مشت پله راه یهانرده دور گرشا دست

 و دش خم. ستدیبا صاف نتوانست که یطور د،یکش ریت شدت به

 .زد لب نفسیب

 !آخ!... ارید-

 پله یرو گرشا یپا یجلو و کرد گم را شیپا و دست ارید

 :زد شیصدا زدههول. نشست

 !خدا یا!... شد؟ چت! گرشا-

 که کند خبر را دکتر و برود تا شد بلند نگرفت، یجواب یوقت

 شطرف به زار یحالت با و شد گرشا دست ریاس اشکرده خی دست

 .برگشت

 ...باال یبر کنه کمکت ادیب دوستت بگم برم بذار-

 :دینال زناننفس گرشا

 .خودم آمیم... خوادینم-

 بالفاصله کرد،یم یته قالب گرشا حال دنید از داشت که ارید

 کمکش تا گرفت را شیبازو ریز و رفت او یکنار یپله یرو

 به. ستدیبا صاف یکم توانست و دیکش قیعم نفس چند گرشا. کند

 ماندهیباق یهاپله توانست باالخره ها،نرده گرفتن با و ارید کمک

 کردن صحبت حال در بهنود. شود مطب وارد و کند یط هم را

 اشیفیتعر چندان نه حال و گرشا دنید با بود، رمحمدیام با

 گرشا، همراه ارید دنید با رمحمدیام. دیدو طرفش به عیسر

 هم بعد. دیکش شیهاچشم یرو را دستش و گفت یآرام«یوا»



 وجل عیسر باشد، شده اشدهیپر رنگ و گرشا متوجه تازه انگار

 .دیدو

 !خودت؟ با یکرد کار یچ-

 انشیم در یکی یهانفس انیم از و انداخت او به ینگاه گرشا

 : کرد زمزمه الحیب یبالبخند

 !ام؟یب... ینگفت خودت مگه-

 :زد تشر ارید حضور به توجهیب رمحمدیام

 .گهید برام ارنیب رو تجنازه یذاشتیم دفعه هی! ؟یجورنیا-

. گفت یپردرد «آخ»شیهاخنده انیم و دیخند یالیخیب با گرشا

 :دکترگفت به رو اخم با ارید

 !براش دیکن یکار هی خدا رو تو!... دکتر؟ هیحرف چه نیا-

 :زد لب یدرماندگ با ار،ید یدوباره دنید با رمحمدیام

 د؟یببر فیتشر نخواستم شما از من مگه-

 داد نشان را گرشا دست با و کرد بلندتر را شیصدا ارید

 !کنم؟ ولش و نمشیبب یجورنیا که نینداشت توقع-

 د؟یشناسیم رو گهیهمد مگه-
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 خندلب گرید که یدرحال بار، نیا و داد رونیب یمحکم نفس گرشا

 :کرد نگاه رمحمدیام به میمستق نداشت، لب به

 !کنم؟ کار یچ االن... دمیم حیتوض برات-

. است شده کالفه و جیگ که زدیم داد کامالا  رمحمدیام یچهره

 زمان هم. رفت اتاقش سمت حواسیب و کرد رها را گرشا دست

 :گفت بلند یصدا با

 !اتاق تو ادیب کن کمکش دبهنو-

 مانعش دست اشاره با گرشا اما برداشت، قدم سرشان پشت ارید

 .شد

 .میزنیم حرف گردمیبرم ست،ین یزیچ... ارید بمون-

 یآرام «باشه» عانهیمط رد،یبگ اشهیگر بود مانده کم که ارید

 انتظار سالن یهایصندل از یکی یرو را خودش و گفت

 اتاق داخل گرشا همراه ذکرش و فکر مامت که یدرحال انداخت،

 .بود

*** 

 تخت لب و انداخت سطل داخل را یخال سرنگ رمحمدیام

 و دبو نشسته یصندل یلبه که انداخت بهنود به ینگاه. نشست

 برگرداند سر. دیکوبیم نیزم به ضربکی و آرام را شیپا کی

 تمیر با و بود گذاشته شیهاچشم یرو را ساعدش گرشا، سمت

 :گفت یبارشماتت لحن با. دیکشیم نفس یرامآ

 ضد هادارو نیا!... یحاد وندیپ رد یمرحله تو االن تو! گرشا-

 به کیوچک بیآس هی فقط دیشا فته،یب عقب مصرفشون! وندنیپ رد



 به حلهمر هی قلبت بشه، تکرار اتفاق نیا بار هر یول بزنه، قلبت

 و تیسالمت و خودت فکر به کم هی! شهیم ترکینزد زدن پس

 هی کردن دایپ ،یدار نگه رو قلب نیا ینتون اگر... باش تیزندگ

 رو پروسه نیا بار هی خودت!... هاستین آسون گهید دیجد مورد

 .یگذروند

 :زد لب بسته یهاچشم همان با و رمقیب گرشا

 .دمیفهم... خب یلیخ-

 ماه ...یبعد یوپسیب یبرا مارستانیب ایب فرداپس ای فردا حتماا -

 .لهمرح دو نیب فتهیب فاصله قدرنیا دینبا ،ینداد انجام هم قبل

 :داد جواب باز یقیعم نفس با گرشا

 .باشه-

 دیفهم که رمحمدیام. برداشت شیهاچشم یرو از را دستش

 رشاگ. ندیبش کرد کمکش و گرفت را دستش شود، بلند خواهدیم

 لباسش یهادکمه بستن مشغول و کرد زانیآو تخت از را شیپاها

 :دیپرس نامطمئن ریام. شد

 ؟یراهروبه االن-

 :گفت مکث با رمحمدیام و داد تکان سر گرشا

 طفاا،ل اریب فشار خودت به کمتر! زونهینام هنوز قلبت نوار یول-

 سم؟یبنو برات بخشآرام یخوایم

 :دیپرس هوایب بهنود

 ؟یکن کار یچ باهاش یخوایم حاال-



 ار شیهاکفش تا رفت جلوتر و دیکش شیموها به یدست گرشا

 :گفت یجد و محکم گر،ید نفر دو به نگاه بدون. بپوشد

 .بگم بهش رمیم-

 .کرد اخم بهنود. ستادندیا شانیجا سر زمانهم رمحمد،یام و بهنود

 !؟یشد وونهید-

 :گفت آرام هم رمحمدیام

 .کردم سرش به دست که من اصالا ... ستین وقتش االن-

 ریام نگران یهاچشم به و داد قورت محکم را انشده آب گرشا

 . شد رهیخ

 انهمصر یعنی... بوده دنبالش یلیخ یعنی اومده، نجایا تا یوقت-

 !م؟یبد آزارش دیبا چرا... نهیبب رو آدم اون خوادیم

 بفهمه؟ خوادیم کجا از م،ینزن یحرف ما اگه-

 آرام رشاگ به رو و داد تکان سر رمحمدیام حرف دییتأ در بهنود

 .داد هشدار

 و تو از تصوراتش یهمه موضوع، دنیفهم با ممکنه یدونیم-

 بهت شیپ وقت چند ادتهی... بخوره؟ هم به بهش شدنت کینزد

 !گفتم؟ یچ

 یهالبه به را دستش دو هر. شد دیترد دچار یالحظه یبرا گرشا

 نیا اگر. شد رهیخ نیزم یرو یانقطه به متفکر و داد فشار تخت

 و باالخره ارید که داشت امکان چقدر کرد،یم پنهان را ضوعمو

 هگفت اشخانه در که یاجمله ادی بفهمد؟ را قتیحق گرید ییجا از

 گهید دیشا ،یکرد پنهان رو یچ بفهمم خودم اگر: »افتاد بود



 رشس مصمم و گرفت ینفس.« نکنم فکر درموردش روشنفکرانه

 توانستیم اشیکارهانپن... گفتیم خودش دیبا. برد باال را

 ارید خواستینم دلش اصالا  گرشا و بزند رقم را یبدتر اتفاقات

 !یمتیق چیه به بدهد، دست از را

 :کرد درخواست آخر بار یبرا ریام ستاد،یا شیپا یرو یوقت

 .بهتر وقت هی یبرا بذار حداقل-

 .کرد نگاه را ریام و دیخند یعصب گرشا

 امیب ،میقیرف هم با تو و من دهیفهم که حاال گفت بهم پلهراه یتو-

 .یکن یبازیپارت بخوام ازت

 :دیغر اخم با ریام

 ...گفته دکتره بگو!... نداره راه بگو بهش خب-

 .داد تکان سر حرفش انیم گرشا

 .کنم تمومش بذار! الیخیب-

 رونیب اتاق از سرش پشت هم ریام و بهنود و رفت در طرف به

 .رفت جلو و دیپر جا از گرشا دنید با ارید. رفتند

 !؟یبهتر-

 .داد تکان سر یلبخند با گرشا

 .اصالا  شدم بهتر دمت،ید پلهراه تو که موقع همون-

 گرید نفر دو نگاه ینیسنگ تا انداخت نییپا سر خجالت با ارید

 زشیم پشت که یمنش به رو و برگشت رمحمدیام. ندهد آزارش

 :گفت محکم بود، شیرو شیپ شینما یتماشا مشغول



 !دیبر دیتونیم شما-

 دست از داشت را هالحظه آن دنید نکهیا از ،یدیناام با یمنش

 لش،یوسا کردن جمع از بعد و گفت یآرام «چشم»دادیم

 .کرد ترک را مطب و یخداحافظ

 :گفت گرشا به رو ارید

 ...نیماش جا نیهم از منم... کن استراحت خونه برو-

 .کرد اشاره رشانس پشت یهایصندل به گرشا

 .میبزن حرف هم با دیبا نیبش!... ارید-

 :گفت یمکث از بعد و ماند باز ارید دهان

 !؟یچ به راجع-

 .کرد ارید به رو دوباره و انداخت رمحمدیام به ینگاه مین گرشا

 !یخواستیم دکتر از که یزیچ مورد در-

  

238 

  

 دو آن نیب را نگاهش زدهمات ارید و شد درهم ریام یابروها

 و کرد یااشاره بهنود به ریام بزند، یحرف خواست تا. چرخاند

 :گفت گرشا به

 ...میاتاق تو ما-

 اگرش شد، بسته در یوقت و شدند دکتر اتاق وارد ریام و بهنود

 .داد نشان را هایصندل دوباره



 .ارید نیبش-

 عقب به یقدم به یقدم مردد و انداخت بسته در به ینگاه ارید

 .داشتبر

 یعنی! آره؟... یکن منصرفم گفته... رفت؟ خودش چرا پس-

 !ازش؟ خواستم یچ من مگه! رممکنه؟یغ قدر نیا درخواستم

 ود،ب ستادهیا پا یرو هنوز که را او و دیکش را ارید نیآست گرشا

 توان هنوز نکهیا با خودش. ندیبنش یصندل یرو کرد وادار

 آرام جا کی ردند،کیم التماس بدنش یاجزا تمام و نداشت

 سالن عرض در برداشتن قدم مشغول ارید یروروبه اما رد،یبگ

 یزمان درست و دیکش دست گردنش و موها به یبار دویکی. شد

 شیروروبه و دیچرخ شد،یم طاقتیب کامالا  داشت ارید که

. دوخت چشم او به منتظر و شد دهیکش باال به ارید نگاه. ستادیا

 مشت انگشتانش و کرد شلوارش بیج رد را شیهادست گرشا

 کردیم فکر. کند شروع دیبا کجا از و چطور دانستینم. شدند

 و دست ار،ید قراریب نگاه دنید اما باشد، یآسان کار گفتنش

 از بعد ارید بزند حدس توانستینم یحت. لرزاندیم را شیپا

 هم بهنود یجمله. داد خواهد نشان یواکنش چه قت،یحق دنیشن

 ارید که شد یطوالن قدرآن سکوتش. شدیم تکرار سرش در اممد

 :زد لب طاقتیب

... طرف اون نکنه... نکنه!... ؟یکنیم دست دست قدر نیا چرا-

 !است؟ زنده اصالا  که نهیا منظورم

 لحظه کی یبرا. آمد بند زبانش و شد گرد گرشا یهاچشم

 زده را اشجرقه ارید خود که یدروغ کردن دنبال یوسوسه

 و کند دییتأ را او حدس توانستیم. کرد پر را وجودش تمام بود،



 خودش وجدان با عمر آخر تا وقت آن اما شود، تمام زیچ همه

 .کردیم دیبا چه

 لرز به اشچانه و شدیم تربراق لحظه به لحظه ارید یهاچشم

 هک یدختر کردن ناراحت به موضوع نیا ماندن پنهان. بود افتاده

 جلو به یقدم د؟یارزیم نداشت، را گرشا یناراحت یاهذر تحمل

 زد ایدر به را دل. زد زل او رقصان یهامردمک به و برداشت

 :گفت یناگهان یلیخ و

 .است زنده هنوز حداقل... است زنده... نه-

 ار گرشا قلب و افتاد نییپا ارید چشم یگوشه از یاشک یقطره

 اکپ را اشکش یفور و دیکش یراحت نفس ارید. انداخت تپش به

 :دیپرس خفه. کرد

 !شده؟ یچ مگه!... چرا؟!... هنوز؟-

. دیلرز کارش نیا با ارید قلب و دیکش اشنهیس به یدست گرشا

 چیه فرصت گرشا. شد هم در شیابروها که نبود خودش دست

 :گفت و نداد ارید به را یگرید سوال

 در یباز داره یلیخ ایتازگ قلبش چون است، زنده هنوز-

 مورد دختر یهاچشم به زنهیم زل یوقت چون... آرهیم

 لبق... نظرت به... رونیب فتهیب نهیس از خوادیم دلش ش،عالقه

 !آره؟یم دووم... داره؟ نگهش زنده تونهیم اریشهر

 یرو یکم را خودش و شدند گرد تینهایب ارید یهاچشم

 رس گرشا یهاحرف از یزیچ و بود شده جیگ. دیکش جلو یصندل

 .آوردینم در

 !ه؟یچ منظورت... فهممینم-



 یثمک از بعد و نشست پنجه یرو ارید یجلو رفت، جلوتر گرشا

 چپ سمت را آن کف و گرفت را ارید دست دیترد با ،یطوالن

 هب که ییصدا با طاقت،یب و زناننفس. گذاشت خودش ینهیس

 :زد لب و کند جان آمد،یدرم زور

 !نجاستیا-

 فقط و کرد نگاهش مات. شدیم ترگنگ لحظه هر ارید نگاه

 ار دهانش آب گرشا. شد بسته و باز حرفیب بار دویکی دهانش

 متوجه را منظورش که خواندیم واضح ارید نگاه از. داد قورت

 :کرد تکرار دوباره. نشده

 دنبالش که یاون!... نجاستیا اریشهر قلب!... ارید نجاستیا-

 !منم... یگردیم

 و سرد دستش. بکشد نفس کرد فراموش یالحظه یبرا ارید

 :زد شیصدا باز گرشا که نیهم. شد روحیب نگاهش

 !ارید-

 از دهیترس. دیکش عقب را دستش هاگرفتهبرق مثل و خورد یتکان

 فاصله توانستیم که ییچا تا گرشا، و یصندل از و دیپر جا

 :زد لب کشنده یبغض با. گرفت

 گهید یخوایم!... گه؟ید یگیم دروغ یدار. !..یگیم دروغ-

 !یکن سرم به دست یخوایم!... دنبالش نگردم

 ،یندلص از گرفتن کمک با بود، دهیکش ته توانش تمام که گرشا

 شده سیخ عرق از کمرش و گردن پشت. ستادیا پا سر زور به

 اما ندارد؛ یباز نیا یادامه یبرا یجان گرید کردیم حس و بود

 :زد داد تر،یعصب و بلندتر بار نیا ار،ید یوقت



 !!یگیم دروغ یدار بگو-

 شانهن به را سرش حرفیب و دیکش گردنش پشت به یدست گرشا

 بهنود ار،ید بلند یصدا از. داد تکان راست و چپ به مخالفت ی

 :دیپرس تعجب با رمحمدیام و آمدند رونیب اتاق از رمحمدیام و

 !شده؟ خبر چه-
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 حالیب یهاچشم به مصرانه رمحمد،یام حرف به توجهیب ارید

 که دادینم نشان اصالا  نزار حال نیا و نگاه نیا. زد زل گرشا

 سه نیب را هراسانش نگاه. باشد وسط یدروغ ای یشوخ یپا

 مه به را پازل یهاتکه. چرخاند بودند ستادهیا اطرافش که ینفر

 یهامحبت شود، رو قتیحق خواستینم که یدکتر چسباند؛

 هاآن از یزیچ وقت چیه که ینامفهوم یهاحرف گرشا، لیدلیب

 ایدن و داد فشار هم یرو را شیهاپلک... . و آوردیدرنم سر

 :دیپرس د،یترکیم داشت که یبغض با. شد خراب سرش یرو

 که بگو... یدیفهم االن هم تو! ... درسته؟! یدونستینم خودت-

 نقشه کارهات یهمه... حرفات یهمه که بگو... یدونستینم

 ...که بگو... نبوده

 ار دستش ار،ید یشگیهم و عجوالنه یهاقضاوت از کالفه گرشا

 :زد تشر اخم با و برد باال

 !بده گوش و کن صبر... ارید کن بس-



 گرشا. زد هق صدایب و چسباند دهانش به را دستش هردو ارید

 کند آرام را ارید تداش یسع که یلحن با و رفت جلو یقدم

 :کرد زمزمه

 یتو ای... کارخونه یتو شب اون... بگم بهت خواستمیم-

... ینداشت رو شیآمادگ تو اما بگم، خواستم چندبار... تخونه

 !یکنیم برخورد نیچن دونستمیم

 ریام. زد صدا را ریام آرام و دیکش شیموها به یدست بهنود

 :گفت یلب ریز محمد،

 !کنهیم حل ودشخ... نگو یچیه-

 عقب به را قدم همان هم ارید و رفت جلو به یگرید قدم گرشا

 یلحن با. شد ترقیعم گرشا اخم او، ینینشعقب از. برداشت

 :گفت یعصب

 دمیفهم یوقت کن باور و دونستمینم هامدت تا... دونستمینم منم-

 که یزیچ اصالا ! ... ارید نکن قضاوتم... کنم سکته بود مونده کم

 با ،یشد ترآروم هروقت و نگو یچیه! غلطه اساس از ذهنته تو

 .میزنیم حرف هم

 بعق باز و گرفت بار خشونت را شیهااشک دست پشت با ارید

 مطب از تا برگشت پا یرو و رفت در سمت به عقبعقب. رفت

 به و دیچرخ دوباره. شد مانیپش آخر یلحظه اما برود، رونیب

 افسار، بدون شیهااشک. کرد نگاه اگرش یزدهمات یهاچشم

 یجلو توانستینم و دندیدویم صورتش یرو هم پشت

 که رفت گرشا طرف به یناگهان قدرآن. ردیبگ را زششانیر

 دهش گرد یهاچشم با و برداشت عقب به قدم کی اریاختیب گرشا



 سیخ صورتش. داد قورت را دهانش آب ارید. کرد نگاهش

 .ستادیا گرشا ی نهیس به نهیس رستد. بود تار دشید و اشک

 خفه صدا،یب یهاهقهق و بغض از شیصدا کرد، باز لب یوقت

 . بود شده دار خش و

 .کنم گوش... قلبش یصدا به... خوامیم... بار هی فقط-

 .کرد تکرار و گرفت باال را اشاشاره انگشت

 .لطفاا ... بار هی فقط-

 مستأصل. نشست او سیخ یهاچشم به رتیح با گرشا نگاه

  .داد تکان سر فقط تأسف با هم او و انداخت رمحمدیام به ینگاه

 حرف بدون ارید داد، ارید یچهره به را فشیبالتکل نگاه

 .برداشت را آخر قدم ،یگرید

. چسباند گرشا ینهیس چپ سمت را سرش د،یترد و مکث با

 تنتوانس. کرد پر را گوشش او، قلب یکننده کر و تند یهاتپش

 یهاانگشت انیم گرشا راهنیپ و ردیبگ را هقشهق یجلو

 .شد مشت لرزانش

 دنب لرزش و افتاد نییپا اشقهیشق از عرق. آمد بند گرشا نفس

 .گرفتیم را جانش داشت خودش، رمقیب اندام به دهیچسب ار،ید

 را او و کرد حلقه ارید دور را شیهادست که شد چه دینفهم

 .گرفت اوج ارید هقهق. فشرد خود به شتریب

 درد و ترمنقبض گرشا ینهیس قفسه د،یکشیم طول شتریب هرچه

 ی چهره شدن هم در از. شدیم منتشر اشنهیس کل در یوحشتناک

 .رفت جلو عیسر و کرد خطر احساس رمحمدیام گرشا،



 .کن بس! ... گرشا-

 .انداخت باال سر فقط ریام به رو و کرد باز چشم زور به گرشا

 .زد صدا را ارید بار نیا او، به توجهیب محمدریام

 .ستین خوب حالش گرشا... کنمیم خواهش... مهرآرا خانوم-

 :زد تشر خفه گرشا

 !ریام-

 :زد صدا بلندتر را ارید و شد تریعصب رمحمدیام

 !کنمیم خواهش مهرآرا، خانوم-

 هک نیهم. دیکش عقب عیسر و شد شیموقع متوجه باالخره ارید

 خم. اوردیب دوام نتوانست شد، جدا او دور از گرشا یها دست

 بهنود. شد مشت نهیس یرو دستش و گفت یرمقیب «آخ» و شد

 ودبهن و ریام ار،ید یدهیترس یهاچشم برابر در. دیدو جلو عیسر

. دنیبنش یصندل یرو تا کردند کمک و گرفتند را او یهاشانه

 :زد داد واهمه با ودبهن. شدیم تررنگیب مدام گرشا یچهره

 !بکشه نفس تونهینم!... ریام-

 کپسول شتر،یب یسرعت با و دیدو اتاق به یفور رمحمدیام

 و گذاشت صورتش یرو را ماسک. آورد همراهش را ژنیاکس

 هشد خشک شیجا سر ارید. بکشد نفس ترآرام خواست گرشا از

 .بود کرده فراموش هم ختنیر اشک و دنیکش نفس یحت. بود

 هک بود یارید به نگاهش گر،ید نفر دو شتاب و هول وسط شاگر

 هم با نگاهشان که نیهم. کردیم نگاه هاآن به ده،یترس و مات

 :خورد تکان صدایب گرشا یهالب کرد، یتالق



 !نترس-
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 را جانش داشت شیرو شیپ یصحنه اما نترسد، شدیم کاش

 یاتفاق چه دینفهم صالا ا. کند کار چه دیبا دانستینم. گرفتیم

 شانن که است یزیچ از بدتر گرشا حال که شد متوجه فقط. افتاد

 مشیبرسون دیبا: »گفت عیسر رمحمدیام یوقت دهد،یم

 کی مثل. شد آوار ارید سر یرو ایدن انگار ،!«مارستانیب

 که آنها ی زدهشتاب حرکات به بود زده زل متحرک، یمرده

 لشاندنبا ارادهیب. ببرند رونیب را اگرش کردند،یم تالش داشتند

 بل ملتمسانه بهنود به رو شدند، نیماش سوار یوقت و افتاد راه

 :زد

 لطفاا ... آمیم منم-

 :گفت عیسر بهنود، فیبالتکل نگاه جواب در رمحمدیام

 .میندار وقت... ترعیسر فقط یکنیم یکار هر-

 :گفت ارید به رو بهنود

 !؟ینیبش کنارش پشت نهمو یتونیم... خب یلیخ-

 یصندل یرو گرشا. داد تکان را سرش و آمد خودش به ارید

 داشت، قرار سرش که یسمت از بود، دهیکش دراز نیماش عقب

. بگذارد او یپا یرو را سرش خواست گرشا از و شد سوار

 ارید نگاه. دیکشیم نفس پرصدا و سخت ژن،یاکس کمک به گرشا



 همه آن یک دینفهم و بود او یبسته یهاچشم به مدت تمام

 گرشا یشانیپ یرو قطراتش که شد سیخ اشک از صورتش

 .شد باز او صورت در  رمقیب و تعلل با گرشا یهاچشم. دیچک

. نشود بلند هقشهق یصدا تا گذاشت دهانش یرو دست ارید

 :زد لب صدایب فقط

 !دیببخش-

 ینهیس یرو که را ارید دست و آورد باال را دستش گرشا

 لب زور به ماسک، همان پشت از و آرام. گرفت بود، خودش

 :زد

 !شهینم یزیچ نترس،-

 خود تا و گذاشت هم یرو دوباره را شیهاچشم هم بعد

 .نداد نشان یگرید واکنش چیه مارستان،یب
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 نشسته ناراحت و سفت یصندل کی یرو اورژانس یراهرو کنج

 یتساع اتفاقات و بودم کرده پنهان دستانم انیم را صورتم بودم،

 که هربار. کردمیم مرور خودم با بار نیهزارم یبرا را قبل

. کردیم داغ شتریب مغزم شد،یم تکرار ذهنم در گرشا جمالت

 اچر دمیفهمیم تازه. بود رممکنیغ یوحشتناک شکل به باورش

 گرشا شدن کینزد. کند سر به دست را من داشت اصرار دکتر



 یعالقه ابراز زد،یم دم آن از مدام که یتیمسئول حساسا من، به

 کردم،یم فکر بهشان شتریب هرچه که یوا... بشیغر و بیعج

 بلند خواستمیم تا اما شدم،یم یعصب زمان و نیزم از شتریب

 حال و رنگیب یچهره ادی کنم، دادیب و داد گرشا سر و شوم

 یراض من. کردیم خی ترس از وجودم تمام و افتادمیم ناخوشش

 ...گرید هک گرشا د،یایب ایدن آدم نیبدتر سر یحت ییبال چیه نبودم

 و آوردم نییپا تعلل با را میهادست ،ییپا یصدا شدن کینزد با

 زدن صدا از که بود یمرد همان. دمیکش باال را روحمیب نگاه

 شگردن به یدست. است بهنود نامش بودم دهیفهم گانهی دکتر یها

 :زد لب مضطرب و دیکش

 .روقتهید... خونه دیبر بهتره شما-

 داشتند عادت یخانوادگ. گرفتم او از را نگاهم و زدم یپوزخند

 حم،واض ییاعتنایب دنید با هم او. رندیبگ میتصم گرانید یبرا

 :گفت یترمیمال لحن با و داد رونیب محکم را نفسش

 ...دیموند جانیا موقع نیا تا بفهمه اگه گرشا!... مهرآرا خانم-

 نیب ظیغل یاخم و برگرداندم طرفش به ضرب با را سرم

 .کرد خوش جا میابروها

 !مثالا؟ کنه کار یچ خوادیم-

 .دیکش عقب یکم را خودش و خورد جا امحمله از

 .شهیم نگرانتون که نهیا منظورم-

 .ستادمیا اشنهیس به نهیس و شدم بلند یصندل یرو از

 .میندار هم با ینسبت ما. باشن من نگران نداره یلیدل-



 دنید با و شدم رد کنارش از اششده گرد یهاچشم به توجهیب

. رفتم سمت همان به آمد،یم ما طرف به داشت که گانهی دکتر

 آن یرو که ییگرشا و سرش پشت تخت به یسرسر ینگاه

 را لشیدل که کرد یاخم دنم،ید با دکتر. انداختم بود دهیخواب

 و یکارپنهان نیا طلبکار دیبا وسط نیا که یکس. دمیفهمینم

 با مرد نیا وقت آن و بودم من شد،یم هم با هاآن یدستهم

 :دیغر یتند لحن با. دیکشیم نشان و خط میبرا داشت نگاهش

 حضورتون یکاف یاندازه به د؟یببر فیتشر دیندار قصد شما-

 !هست و بوده زاتنش

 .شدم یعصب و دادم االب امکان حد تا را میابروها

 خودتون!... شدم؟ اوضاع نیا اومدن وجود به باعث من االن-

 .شد مطبتون وارد یحال چه با که دیدید و دیبود

 .گرفت شدت اخمش

 .زد دامن بدش حال به حرفاتون و شما نامعقول درخواست-

 ییصدا با و کردم منقبض بود، افتاده لرزش به که را امچانه

 :زدم لب پربغض

 از ندلبخ هی با بعدش و بشنوم گفت، که رو یهرچ نیداشت توقع-

 برم؟ بذارم و کنم تشکر شیافشاگر نیا

 نیهم یبرا مگه... نینیبب رو آدم اون نیخواستیم خودتون شما-

 مطب؟ دیاوردین فیتشر

 .دادم سر کیستریه یاخنده تیعصبان از



 جلوه گهید جور هی رو ماجرا دیدار دوست کالا  انگار شما دکتر-

 ماش سر تو که ستین یاون کنهیم تمیاذ داره که یزیچ!... دیبد

 .گذرهیم

 .زد یپوزخند بود، کرده دچارش را من که یحال به توجهیب

 یاساده کار همون با که نهیا مهم... منه سر تو یچ ستین مهم-

 قلبش ممکنه... بده دست از رو جونش ممکنه د،یکرد شما که

 ...که شهیم راحت التونیخ یجورنیا اگه... هبزن پس رو وندیپ

 اب بودم، داشته نگهشان میهاپلک سد پشت زور به که ییهااشک

 .افتادند نییپا هاحرف نیا دنیشن

 ه؟یچ منظورتون-

 .باخت رنگ نگاهش

 ونبرادرت قلب یصدا دیداشت دوست یلیخ!... خانم گفتم واضح-

 قلب همون که دیشبا انیجر در پس!... درسته؟ د،یبشنو رو

 رو دلتون که باشه نداشته یتپش گهید و ارهین دووم یلیخ ممکنه

 .دیکن خوش صداش یدوباره دنیشن به
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 همان را من و کرد رانیو را روحم و قلب زد، را شیهاحرف

 از بپرسم، یگرید زیچ خواستم تا. گذاشت خودم حال به جا

 تخت، رو دهیخواب یگرشا ریتصو و شد دیناپد چشمم یجلو

 که دمیشنیم سرم پشت از را دکتر یصدا. کرد پر را چشمم



 عالئم مداوم صورت به کردیم هیتوص یپرستار به داشت

 با صحبت مشغول وارزمزمه هم بعد. کند چک را اشیاتیح

 ختشت کنار تا تنم یوقت نبود خودم دست میپاها اریاخت. شد بهنود

 مامت با را او سر یباال توریمان ریتصو میهاچشم و کرد یروشیپ

 .دیبلع وجود

 نییاپ و باال نرم اشنهیس یقفسه بود، دهیخواب آرام کردم، نگاهش

 شدینم متوجه اصالا  د،یدیم را او رونیب از یکس اگر و شدیم

 .است گذاشته سر پشت را یسخت لحظات چه که

 تشانگ سر با. افتاد نییپا چشمم یگوشه از یگرید اشک قطره

 قدرآن نشستم، تخت چپ سمت یلبه اطیاحت با و کردم پاک را آن

 و آرام یچهره به. نخورد تکان نشستنم از تخت یحت که آرام

 بازدم و دم موقع که ییهانفس بخار به کردم، نگاه خوابش غرق

 نیا به نداشتم دوست. کردیم یخال و پر را ژنشیاکس ماسک

 تداش که یسواالت تمام جواب و شدیم بلند دیبا... نمشیبب حال

 شهیهم مثل دیبا. دادیم د،یجویم خوره مثل را وجودم بند بند

 بزنم زل شیهاچشم در لیاوا همان مثل هم من تا کردیم نگاهم

 شده تلنبار یهاحرف تمام شناخته، را من خودش که طورهمان و

 و دیبگو! نکن قضاوت دیبگو هم او و زمیبر رونیب را قلبم در

 .کنمیم اشتباه دارم باز که کنم فکر نیا به من

 مخ جلو به قدرآن و گذاشتم حرکتشیب دست کنار را دستم کف

 یجلو یبدبخت با. برسد گوشش به میصدا خودم تصور به تا شدم

 :زدم لب خفه و گرفتم را زدنم هق



 تخت نیا یرو از دیبا!... ؟یدیفهم... بشه تیزیچ یندار حق-

 رو ارک نیا چرا یبگ بهم و یایب دیبا... سرحال و سالم ،یش بلند

 !یکرد باهام

 را یلعنت یهااشک تا دمیکش میهاچشم به یعصب را دستم پشت

 .گرفتیم را جانم داشت کرد،یم امخفه داشت بغض. بزنم پس

 :دمینال و دادم فشار را میگلو

 از من سهم یهمه زنه،یم داره تو ینهیس تو که یقلب نیا-

 هشنگ سالم دیبا گردنته، به که ینید   خاطر به!... گرشا هیزندگ

 !؟یدیفهم... یدار

 با هک نشد. نشود بلند امهیگر یصدا تا دادم قورت محکم را بغضم

 نییپا که طورهمان را، سرم. کنم مقابله جانم به افتاده یوسوسه

 یصدا. گذاشتم اشنهیس یرو اطیاحت با و آرام بودم، برده

 منظم و آرام مطب، در و قبل یساعت خالف بر که ییهاتپش

 زنده یبرا یروز. داد یشتریب سرعت میهااشک زشیر به بود،

 التماس کردم،یم دعا دادم،یم جان داشتم قلب نیا صاحب ماندن

!... نه صاحبش اما ماند، قلب نبردم، ییجا به راه اما کردم،یم

 آن آورد،یدرم یزبا نماندن ای ماندن یبرا داشت قلب همان حاال

 .بود انداخته تپش به را من قلب که یمرد ینهیس در هم

 به دست و کردم بلند را سرم یفور تخت به یکس شدن کینزد با

 .کنم پاک را اشیسیخ تا دمیکش صورتم

 الشح د،ینباش نگران... گفت یزیچ هی تیعصبان سر از دکتر-

 .ستین بد هم قدرااون



. کردم نگاه مغمومش یهاچشم به و مآمد نییپا تخت یلبه از

 :گفت محو یلبخند با که دید صورتم در چه دانمینم

 ساعت سه دو دمیم قول بهتون... بخشهآرام ریتأث االنش خواب-

 من ارب یزیچ هی ن،یبود نجایا االن تا بفهمه و بشه داریب که گهید

 .خونه برسونم رو شما من که میبر نداره، اشکال اگه... کنهیم

 با فمیتکل نکهیا با بود، مانده جا تخت کنار آنجا دلم هنوز نکهیا با

 تخت از و کردم قبول اما نبود، روشن امیروح تناقضات و خودم

 دامم نکهیا جز نداشت، یادهیفا گرید آنجا ماندنم. گرفتم فاصله

 یوقت ام،خانه در. بروم کلنجار خودم با و کنم مرور و کنم فکر

 ار قلبم که نبود تخت یرو چشمانم یجلو یمرد یتوق شدم، تنها

 .رمیگب میتصم و کنم فکر توانستمیم بهتر بلرزاند، ینگران با

*** 

  

242 

  

 توانست و شد مطمئن رفتنش از ها،قدم یصدا شدن دور با

 باز اورژانس روحیب و دیسف سقف به رو را اشخسته یهاپلک

 و آورد باال یکرخت با ،نبود وصل آن به سرم که را یدست. کند

 شدن جدا محضبه. زد باال صورتش یرو از را ژنیاکس ماسک

 متما یلجباز با اما شد، تنگ دوباره نفسش صورتش، از ماسک

 چند نیهم ارید پربغض یصدا. دیخر جان به را ینفسیب نیا

 د،یکشیم نفس هنوز داشت اگر. بود گرفته را جانش شیپ قهیدق

 صدق و دیتپیم چنانهم اشنهیس در که بود یقلب یوفادار لطف به



 مامت را آن یپردرد لحن با ارید که یقلب فتد،یب کار از نداشت

 .بود خوانده یزندگ از سهمش

 شیجا سر گرفت میتصم و کرد تا تخت یرو را شیزانو کی

 .شد مانعش جوان یزن یهشدارگونه یصدا اما ند،یبنش

 که ندادن اجازه هنوز دکتر ...ان؟یبلورچ یآقا دیکنیم کار یچ-

 .دیبخور تکون جاتون از

 دکتر نیهم دست از دیکشیم هرچه. نشست لبش یرو یپوزخند

 رمحمدیام داد،یم جان خودش لیم با داشت که یشب آن اگر. بود

 ارید یزندگ وسط بست،ینم نجاتش به کمر و کردیم شیرها

 قدرنآ شدبا جبورم تا نبود نجایا لحظه، نیا حاال و شدینم شیدایپ

 وشگ کنار و کند بغض را شیدردها تمام ارید که بماند حرکتیب

 را او و کند بلند را دستش نتواند یحت او که یحال در ببارد، او

 اشتباه کرده فکر موردش در هرچه دیبگو و ردیبگ آغوش در

 .است

 و آمد جلو کامالا  زن بار نیا بخورد، تکان خواست دوباره یوقت

 .داشت نگه تخت یرو را او دستش، مچ تنگرف با

 چک رو تتونیوضع ادیب دکتر دیبد اجازه کنم،یم خواهش-

 هک بدن بهمون یخال تخت و،ییسیس یتو میبود منتظر ما... کنه

 !؟دیشیم بلند یجورنیهم دیدار شما وقتاون... میکن منتقلتون

 پوست او، تکان با که یسرم به توجهیب و زد کنار را زن دست

 :دیغر نفس،یب و رمقیب بود، انداخته سوزش به را دستش

 .ادیب زودتر... دیبگ بهش پس-

 :داد هشدار زن ند،یبنش شیجا سر خواست که نیهم



 !د؟یشینم متوجه رو نیا خودتون... ستین خوب حالتون شما-

 .دوخت زن به را نگاهش پراخم

!... کنم؟ رکد تونمینم رو خودم طیشرا... دیکنیم فکر چرا-

 دکتر... من به مورد یب دادن هشدار یجا به اگه شمیم ممنون

 .دیکن خبر رو

 عقب و کرد یپوف بود، مانده عاجز او به دادن جواب از که زن

 .دیکش

 .لطفاا  دیکن صبر لحظه چند خب،یلیخ-

 اورژانس یپرستار شنیاست طرف به عیسر و بلند یهاقدم با

 سقف به دوباره و انداخت بالش یرو پشت از را سرش. رفت

 دیکش اشختهیرهمبه یموها یرو را آزادش دست. زد زل دیسف

 هم یرو را اشخسته یهاپلک رمحمد،یام آمدن زمان تا و

 نیع در و دلخور نگاه ریتصو یادآوری از بالفاصله. گذاشت

 یسهقف یرو را دستش. دیکش ریت باز قلبش ار،ید یدهیترس حال

 و امروز. فشرد هم به ترمحکم را شیهاپلک و داد رفشا اشنهیس

 و ارید سر زبانیم بار دو اشنهیس ساعت، کی ی فاصله به

 یبرا یکار بود نتوانسته که یحال در بود، شده او یهاهقهق

 طیشرا آن آمدن وجود به میمستق مقصر. بدهد انجام کردنش آرام

 کرده یبد تفاهمسوء دچار را ارید اشیکارپنهان با اما نبود،

 وجود به سواالت تمام به و رفتیم دیبا بود، ارید با حق. بود

 نگاه آن یدوباره دنید تحمل گرید. دادیم پاسخ او ذهن در آمده

 چه گرشا یزندگ در دیفهمیم دیبا ارید. نداشت او از را

 .دارد یگاهیجا



 جات از یخوایم باز و ینیبیم رو تتیوضع یدار که خوبه-

 یداریب چرا! بودن؟ نزده آرامبخش تو به مگه اصالا ! یش بلند

 !پس؟
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 .کرد باز ریام نگران نگاه به رو را شیهاچشم و زد یپوزخند

 از رو رشیتأث من ناآروم روان و روح یرو هاآرامبخش نیا-

 هست، بالت و دست تو یتریقو زیچ اگه. دکتر داده دست

 میزندگ و کار به برم شم سرپا زود بده یزیچ هی ای کن، زیتجو

 .برسم

 طورهمان و داد باال را گرشا راهنیپ نیآست رفت، جلو رمحمدیام

 مهزمز طعنه با کرد،یم میتنظ شیبازو یرو را فشار دستگاه که

 :کرد

 ه،خون برگرده پسرعموجان با داده تیرضا فعالا  تیزندگ و کار-

 .بشه رمالن تتیوضع تا یبمون رو امشب که نفعته به هم تو

 بازکردن محضبه. کند چک را فشارش رمحمدیام تا ماند ساکت

 :داد جواب دستگاه،

 !بود کرده اعتماد بهم-

 .زد زل او یهاچشم به یجد یلیخ رمحمدیام

 به فقط کردم یکار هر من! یکن کار یچ یخوایم دونمینم-

 هی کنم فکر که نبودم گوبیغ... بود تیسالمت و خودت خاطر



 تو یاریب و یریبگ رو پسره خواهر دست یخوایم یروز

 دوارمیام یول... کنم فکر عواقبش به بخوام که ت،یزندگ

 تو گردن رو طیشرا نیا نخواد که باشه داشته درک یقدراون

 .بندازه

 بهش نقشه با کنهیم فکر... ریام هیاگهید زیچ تصورش اون-

 .شدم کینزد

 :زد لب یدرماندگ با و دیکش شیهاچشم به یدست رمحمدیام

 اومده، یچ دنبال که گفت و نشست جلوم دختره یوقت امشب-

 یایب ینخوا و بزنه سرت به باز کاش کردم دعا بار نیاول یبرا

 ت،یزندگ تو یداد راه رو دختره دونستمینم نکهیا با... مطب

 .دادینم ییرودررو نیا از یخوب یگواه دلم بازم یول

 همان خواستیم دلش. گذاشت هم یرو را شیهاپلک باز گرشا

 قدرآن اما کند، روشن ارید یبرا را زیچ همه و برود لحظه

 هم هقیدق پنج تواندینم بود مطمئن که بود جیگ و نیسنگ سرش

 .ستدیبا پا یرو

 .کنن آماده هامراقبت بخش یتو یخال تخت هی میمنتظر-

 نگاه رمحمدیام صورت به درمانده و کرد باز پلک یفور

 .انداخت

 .بمونم ادیز تونمینم یدونیم که تو-

 یرو را دستش و زد یمحو لبخند د،ید را او تعلل که رمحمدیام

 .گذاشت او یپا



 یینجایا هنوز دمید و اومدم یوقت هم نیهم یبرا... دونمیم-

 گوش حرف همه نیا. شدم خوشحال هم خوردم جا هم قتشیحق

 رو من حرف شده، که رمبا هی واسه. بود دیبع تو از بودن کن

 الیخ که بشه؛ انجام هم یوپسیب بمون، فردا تا. گرشا بده گوش

 .یباش خودم نظر تحت و باشه راحت منم

 .گرفت او از را نگاهش یدلخور با گرشا

 .ندارم رو حرفا نیا و وییسیس تو شدن یبستر یحوصله-

 ار شنفس. گرفتیم بهانه داشت هابچه مثل. زد لبخند رمحمدیام

 .جنباند یسر و داد رونیب محکم

 خودم، اتاق تو بمون بگم اگه... بخش نه و،ییسیس نه اصالا -

 !باشه بهت حواسم صبح تا نکهیا یبرا فقط... ؟یشیم یراض

 چقدر ندیبب تا کرد نگاه رمحمدیام یهاچشم به و چرخاند یسر

 کسب یمعنا به یسر رمحمدیام. است یجد حرفش گفتن در

 فتادا جانش به که یادوباره یجهیسرگ با گرشا. داد کانت فیتکل

 ناچار به نداشت، را بدنش به برگشت قصد  فعالا  که یتوان و

 تنرف به یازین که دانستیم حداقل باز. کرد نییپا و باال یسر

 که دافر. ستین یمارستانیب نافرم یهالباس دنیپوش و بخش به

 الیخ اب توانستیم شت،دا یشتریب فکر قدرت و بود بهتر حالش

. کند رفع را سوءتفاهمات تمام و برود ارید شیپ ترراحت

 طفق شدن، پاره یبرا سمانشیر که یارابطه به ارید برگرداندن

 .دیارزیم چندساعته صبر نیا به بود، بند نازک نخ کی به

*** 



 ردک تن را کتش داد، دنشیرس از خبر آن در بهنود که یامکیپ با

 شنیاست کنار که رمحمدیام. رفت رونیب اتاق از اطیاحت با و

 .آمد جلو یفور دنشید با بود، ستادهیا

 ام؟یب باهات نییپا تا یخوایم... ؟یریم یدار-

 شیرو به یسرسر یلبخند رمحمدیام و کرد نگاهش چپچپ

 .دیپاش

 نره ادتی فقط... که نگفتم یزیچ!... حاال؟ یکنیم ترش چرا-

 یبردارنمونه جواب. ارین فشار خودت به وزر سه دو گفتما، یچ

 .دمیم خبر بهت خودم شد آماده

 به او، با دادن دست از بعد و داد تکان موافقت یمعنا به یسر

 نیدهم یبرا آسانسور، داخل. برداشت قدم راهرو یانتها طرف

 آن یهاتماس تمام مثل تماسش، اما گرفت، را ارید یشماره بار

. دمان پاسخ یب بود، فرستاده شبید از که ییهاامیپ یهمه و روز

 یمحوطه سمت به و انداخت بشیج در را یگوش یکالفگ با

. بود پابرجا هم هنوز قبل شب یباران یهوا. رفت مارستانیب

 یورود تا مانده ریمس سرعت، به و داد باال کامل را کتش یقهی

 یوقت که بود ادیز یقدر به باران شدت. کرد یط را مارستانیب

 سیخ کامالا  کتش یهاسرشانه و موها یهمه شد، نیماش سوار

 نم و درآورد را کتش نیماش در نشستن محضبه. بودند شده

 درجه کی را نیماش یبخار بهنود. گرفت دست با را شیموها

 :دیچرخ او طرف به یکم و کرد شتریب

 ؟یبهتر-



 و ارید ریدرگ فکرش هنوز. کرد نییپا و باال را سرش حرفیب

 :دیپرس بهنود به رو یزیچ یادآوری با. بود شیهاندادن جواب

 ؟یبرد تو شبید رو ارید-

 .کرد یهوم بهنود

 خودش؟ خونه رفت-

 .داد تکان سر و زد استارت بهنود

 بره؟ داره هم یاگهید یجا مگه-
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 یرو از را دستش بهنود بپرسد، یگرید سوال خواست گرشا تا

 نیب را لبش یگوشه. کرد گرشا به رو دوباره و برداشت فرمان

 طورهمان د،ید را گرشا یموشکافانه نگاه یوقت و گرفت دندان

 :گفت محتاطانه دادیم ماساژ را گردنش پشت که

 .شد ادهیپ باالتر ابونیخ هی... نبردم خونه خود تا-

 .دیچیپ هم در گرشا یابروها

 !؟یکرد شادهیپ ابونیخ وسط شب، وقت   اون-

 .خواست خودش-

 دایپ شعور یقدراون هنوز... خواست که خواست خودش-

 ست؟ین ابونیخ تو جاش شب نصفه تنها دختر هی که ینکرد



 یمن و من با کرده، اشتباه دانستیم خوب هم خودش که بهنود

 :زد لب

 ات بود، یشیآت یلیخ یول گفتم، بهش رو نایهم منم کن باور-

 مونده کم کردیم یقاط یجور هی نمک مخالفت باهاش اومدمیم

 گفتم بره، ادهیپ خونه تا خوادیم گفت... بخوره رو من بود

 ستین یراه شخونه تا گفت حرفا، نیا از و شبه و خطرناکه

 یحت... کنه کاریچ خوادیم نداره یربط من به نکهیا ضمن

 ...گفت

 یرو یوپسیب از بعد که یفشار شدن شتریب به توجهیب گرشا

 :دیپرس تیعصبان با کرد،یم حس اشنهیس یسهقف

 گفت؟ یچ-

 .دیدزد را نگاهش و کرد مشت فرمان دور را انگشتانش بهنود

 هم تو به گفت ،یشیم ناراحت یبفهم تو اگه گفتم بهش یحت-

 !کنهینم ای کنهیم کار یچ نداره یربط

 .چرخاند مخالف سمت را سرش و زد یپوزخند

 .شخونه دم برو-

 :داد جواب یفور ودبهن

 ...یشد بهتر یوقت ،یکن استراحت خونه یبر یخواینم-

 :زد تشر محکم برگردادند، او سمت را سرش نکهیا بدون گرشا

 !رمیبگ نیماش شم ادهیپ یرینم اگه ش،خونه برو گفتم-

 .چرخاند ابانیخ سمت را فرمان و گفت یآرام ی«باشه» بهنود



 ارید یشماره گرید بار کی و آورد رونیب بیج از را اشیگوش

 نکرده خاموش را یگوش نکهیا. ماند جوابیب هم باز. گرفت را

 دهکر نگرانش شتریب کرد،ینم رد را او یهاتماس یحت ای و بود

 فهمدب نکهیا یبرا فقط ند،یبب او از یرفتار هر دادیم حیترج. بود

 مه اشینگران بود، کرده بهنود که یکار با. است خوب حالش

 یندلص یپشت انداخت، شیپا یرو حرص با را یگوش. شد شتریب

 را ساعدش ار،ید یخانه یجلو دنیرس زمان تا و خواباند را

 .گذاشت حالشیب و خسته یهاچشم یرو

. دکن خاموش را نیماش بهنود نکرد صبر یحت ن،یماش توقف با

 داد،یم اجازه اشنداشته توان که یسرعت نیشتریب با و شد ادهیپ

 و گذاشت زنگ یرو را انگشتش. رفت ساختمان طرف به

 داشت ینگران و یخبریب. داد فشار را آن هم پشت چندبار

 به ینگاه و ستادیا ترعقب یکم بهنود. کردیم اشوانهید

 .انداخت ییباال یهاپنجره

 !ستین خونه دیشا-

 .کرد نگاهش آلوداخم گرشا

 معمول طبق!... ده؟ینم جواب چرا رو شیگوش... نباشه خونه-

 دهاوم سرش ییبال اگه!... یبد انجام درست رو کار هی ینتونست

 ...باشه

 :گفت آرامش با و کرد ترکینزد او به را خودش بهنود

 اج هم شیگوش ست،ین خونه البد!... تو؟ یزنیم بد نفوس چرا-

 ارشک محل دیشا... لنتهیسا شیگوش ای ،!گهید خونه تو گذاشته

 شهیمن لیدل شده ادهیپ باالتر ابونیخ هی شبید چون حاال!... باشه



 از شناختم، و دمید من که یدختر اون!... که باشه شده شیزیچ

 .کنه تشیاذ جهتیب یکس بذاره که ستین شل یدخترا اون

 هب حواسش اصالا . شد ترآرام قلبش تمیر یکم بهنود، حرف نیا با

 تمام نانهیخوشب شدیم بود، بهنود با حق. نبود ارید کار محل

 ارید دانستینم بهنود یول کرد، تصور را داد او که یاحتماالت

 ناآرامش یگاه و خشن رفتار که است یزیچ از رتریپذبیآس

 داد فشار را زنگ گرید بار دویکی نانیاطم یبرا. دهدیم نشان

 :دیغر یکالفگ با بهنود نشد یخبر یوقت و

 .ریبگ خبر بزن زنگ بهش شب م،یبر ایب-

 سرش. رفت عقب یقدم و کرد فرو شلوارش بیج در را دستش

 را شنفس و افتاد پنجره پشت یهاگلدان به نگاهش. گرفت باال را

 دیبا. بود کرده فراموش را دنیبار هم آسمان. داد رونیب محکم

 یجلو و برگردد گرفت میتصم که نیهم. کردیم دایپ را ارید

 همراه یزن و شد باز ساختمان در برود، ارید کار محل

 دو آن به یشک از پر نگاه. آمد رونیب کوچک یادختربچه

 :دیپرس یفور شد، ساختمان به نگاهشان متوجه یوقت و انداخت

 د؟یدار کار یک با... دییبفرما-

 او از جلوتر گرشا اما ،«کسچیه» دیبگو کرد باز لب بهنود

 :گفت

 انگار... نکردن ازب رو در میزد زنگ یهرچ... مهرآرا خانم با-

 !ستنین خونه

 شناخت،ینم را هاآن نکهیا از و کرد برانداز را دو آن یکم زن

 .دیکش هم در ابرو



 د؟یدار ینسبت باهاشون-

 :داد جواب طلبکارانه و کرد یاخم متقابالا  هم گرشا

 .بدم شرح شما یبرا رو نسبتم نمیبینم یازین-

 دخترش دست ،یعصب یحالت با و خورد کهی گرشا جواب از زن

 چیه یب و آمد نییپا ساختمان یجلو یپله تک از. گرفت را

 ونریب محکم را نفسش بهنود. برود و ردیبگ رو خواست یحرف

 و دیدو جلو گرشا، یبرا تأسف ینشانه به یسر تکان با و داد

 .گرفت قرار زن راه سر

. هگیم یچ ستین متوجه ه،یعصب مقدار هی من قیرف نیا دیببخش-

 م؛یبود هم با هم روزید... میهست مهرآرا خانم یآشناها از ما

 تلفن هم االن نبود، خوب یلیخ حالش خونه اومدیم یوقت

 .میهست نگرانش ده،ینم جواب رو همراهش
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. داد گرشا به بهنود از را نگاهش خورده گره اخم همان با زن

 :گفت یفور بهنود

 .نامزدشونه شونیا-

 ات سر گرید دور کی و گرفت فاصله هم از یآن به زن یابروها

 :زد لب یمشکوک لحن با. کرد رصد کامل را گرشا یپا

 !خبریب چه... نامزدشه؟-



 کنشدندان یجواب دوباره تا رفت جلو یقدم و دیکش یپوف گرشا

 .کرد یدستشیپ یفور بهنود اما بدهد،

 حاال... ادهافت اتفاق نیا تازه... ومدهین شیپ تشیموقع دیشا-

 .میبکن گهید فکر هی دیندار خبر ازشون شما اگه م،یبگذر

 ای ندبز یحرف دیبا دانستینم نکهیا از کالفه و کرد تر یلب زن

 ضعو نیا از گرشا. بود کلنجار در نگفتن و گفتن نیب مدام نه،

 :گفت یزیآمتحکم لحن با بهنود به رو و شد کالفه

 .نجاستاو حتماا . شرکتش دم میبر نیبش-

 خودش قاا یدق گرشا نکهیا از بهنود. کرد کج راه نیماش سمت به

 یعذرخواه مشغول زن به رو کند،یم چه دارد دانستینم هم

 .شد

 .اجازه با... میگرفت رو وقتتون دیببخش-

 سر را او زن متعجب و مردد لحن شد، رد زن کنار از که نیهم

 .داشت نگه شیجا

 !نامزدشه؟ واقعاا -

 :گفت دوباره زن اما ندهد، یجواب داد حیترج بهنود

 .خوابه دیشا... باشه کار محل دونمیم دیبع-

 :دیپرس یکنجکاو با بهنود و دیچرخ شیجا سر مکث با گرشا

 چطور؟-

 دهید ارید از که یحال به توجه با و کرد دست دست یکم زن

 :داد حیتوض و زد ایدر به را دل بود،



 دم من موقع همون ره،یم خونه از زود یلیخ صبح من همسر-

 داشت یبد تیوضع با مهرآرا، خانم یعنی... ارید دمید بودم در

 !شخونه تو رفتیم

 دهش گرد یهاچشم با و برگشت سرعت به را رفته یهاقدم گرشا

 :دیپرس

 مگه؟ بود یتیوضع چه تو-

 .گرفت ترمحکم را دخترش دست و دیخند معذب زن

 تا سر دمید... آخه یعنی... نداشتم یبد رمنظو... بده مرگم خدا-

 جوابم نزار و حالیب یلیخ کردم، که هم سالم بهش سه،یخ پاش

 .خونه تو رفت و نگفت یچیه خوبه، دمیپرس ازش داد، رو

 شیموها نیب یکالفگ با هم او و داد گرشا به را نگاهش بهنود

 .دیکش

 !کنه؟ینم باز رو در چرا پس-

 ...زود صبح آخه... بهخوا دیشا... که گفتم-

 :کرد درخواست و رفت جلوتر زدهشتاب گرشا

 باال؟ برم من دیکن باز رو در شهیم-

 .داد باال یسردرگم با را شیابروها زن

 د،ینامزدش دیگفت درسته... دینش ناراحت خدا رو تو... آخه واال-

 !شناسمتونینم که من یول

 داد به دوباره نودبه موقع همان و کرد یاقروچهدندان گرشا

 .دیرس دو آن نیب نابسامان وضع



 فقط ما... باال دیاریب فیتشر هم خودتون شهینم رتونید اگه-

 .نیهم م،یبش مطمئن بودنش سالم از میخوایم

 رونیب فیک از را دشیکل. نکرد تعلل گرید شنهاد،یپ نیا با زن

 .گذاشت ساختمان به پا جوان، دو از جلوتر و آورد

*** 

 ستادهیا ار،ید واحد یروروبه درست خودش، واحد یجلو زن

 است ارید نامزد بود گفته که یمرد تالش به سکوت در و بود

 و دیکوب در به محکم را دستش کف یچندبار گرشا. کردیم نگاه

 :گفت بود ستادهیا عقب لحظه آن تا که بهنود. زد صدا را ارید

 !یبزن در همه نیا یدار یاصرار چه. ستین واقعاا  دیشا بابا-

. انداخت نییپا را سرش و چسباند در به را دستش کف گرشا

 و دادیم بد یگواه اش،کوبنده و ناآرام قلب همان دلش،

 که خصوص به. باشد نیخوشب همه آن بهنود مثل توانستینم

 کرده نگرانش شتریب روزش، و حال از هیهمسا زن یهافیتعر

 رد هانیا از زودتر یلیخ بود، دهستاینا آنجا هیهمسا زن اگر. بود

 :دیپرس زن به رو بهنود. شدیم داخل و شکستیم را

 !بره؟ رونیب خونه از دوباره دیدیند که دیمطمئن-

 اگرش یآشفته روز و حال به ینگاه با و گرفت گاز را لبش زن

 :کرد منمن

 کردمیم حاضر رو دخترم داشتم من... ستمین مطمئن واال، نه-

 ...آخه یول... دمه ببرم



. ماند حرفش یادامه منتظر و برگشت او سمت مکث با گرشا

 .زد معذب یلبخند باز زن

 .گفتم دمید که رو یزیچ فقط من... واال دونمینم رفته، دمیشا-

 ونریب محکم را نفسش و فشرد هم یرو پلک یدرماندگ با بهنود

 یدتربلن یداص با بار نیا و دیکوب در به یمشت دوباره گرشا. داد

 :گفت

 .شکنمشیم وگرنه کن، باز رو در یاخونه اگه! ارید-

 :دیغر بهنود. شد گرد زمانهم هیهمسا زن و بهنود یهاچشم

 ؟یگیم یچ معلومه! ؟یشد وونهید-

 همان با و مالحظهیب گرشا. کرد اشاره هیهمسا زن به چشم با و

 :گفت بلند یصدا

 شبید آدم مثل... خونه دهاوم یوضع چه تو گفت یدینشن مگه-

 ساختمون کل نبود الزم االن خونه، در یجلو شیرسوندیم

 ...بفهمن

 نگاه و خواباند را گرشا داد در، قفل در دیکل دنیچرخ یصدا

. شد باز یطوالن یمکث با که دیچرخ یدر سمت به هرسه متعجب

 در گرفته، رنگ ییهاگونه و حالیب ییهاچشم با ار،ید قامت

 بود، انداخته اشختهیرهمبه یموها یرو دیقیب را یشال هک یحال

 ییصدا با و انداخت گرشا به یابهیغر نگاه. شد ظاهر در انیم

 :گفت گرفته

 !بله-
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 :زد شیصدا یدرماندگ با گرشا

 !ارید-

 ییروروبه یهیهمسا زن به هم بعد و بهنود به او از ارید نگاه

 .افتاد

 !؟یمانیسل خانم شده یچ-

 :دیپرس ینگران با ،یمانیسل خانم

 !زم؟یعز یبود خونه-

 .زد لبخند حالیب ارید

 !که نینیبیم-

 :زد لب ناباور باز گرشا

 !ارید-

 نگاهش تعلل با و داد فشار هم یرو رمقیب را شیهاپلک ارید

 .داد او به را

 !بله-

 ضورح از یخوب حس ارید یبهیغر نگاه دنید با ،یمانیسل خانم

 کند، تبرئه را خودش نکهیا یبرا و نگرفت آنجا در مرد دو آن

 :گفت یفور

 یدیترس! زمیعز خبریب چه... نامزدته گفت آقا نیا! ارجانید-

 !م؟یبخوا ینیریش ازت



 هیچندثان. انداخت گرشا پراخم و درهم صورت به ییپرمعنا نگاه

 :فتگ یمانیسل به رو تینها در و کردند نگاه هم به سکوت در

 .بگم یزیچ نشد فرصت زم،یعز اومد شیپ ییهوی-

 یلمشک دیشا نکهیا تصور از هم، به دو آن نگاه دنید با یمانیسل

 به را یابهیغر نکهیا از راحت یالیخ با و آمده، شیپ نشانیب

 .داد رونیب راحت ینفس نداده، راه ساختمان

 رو دخترم برم من اجازه با... باشه مبارکتون نداره، یاشکال-

 .شده رید یلیخ هم االن نیهم مهد، ببرم

 هم بهنود ،یمانیسل رفتن با و زد شیرو به جانیب یلبخند ارید

 :گفت گرشا به

 .نمیماش تو من-

. دیدو نییپا سرعت به را هاپله هم او و داد تکان یسر گرشا

 با. زد زل گرشا یهاچشم در و گرفت نیزم از را نگاهش ارید

 :دیپرس یسرد لحن

 !؟یبهتر-

 .داد لشیتحو یپوزخند گرشا

... ؟یآورد سرم ییبال چه یدونیم!... االن؟ باشم خوب دیبا-

 ؟یدینم رو تلفنم جواب چرا

 محکم را دستش جه،یسرگ شدت از بزند، یحرف خواست تا ارید

 نقش تا داد فشار هم یرو را شیهاپلک و گرفت در یلبه به

 و رفت جلو ینگران با وزش،ر و حال دنید با گرشا. نشود نیزم



 نیآست یرو از را تنش حرارت. انداخت شیبازو ریز دست

 .کردیم حس هم راهنشیپ

 قدرنیا چرا!... خودت؟ با یکرد کار یچ... ستین خوب حالت-

 !؟یداغ

 یقدم و دیکش رونیب او دست از را شیبازو یرمقیب با ارید

 .رفت عقب

 نیهم... یبر یتونیم شد رفع تینگران اگه هم شما... خوبم من-

 ...هم حاال

 و ردیبگ بود گرفته را تنش که یضعف یجلو نتوانست بار نیا

 را رد گرشا فتد،یب نیزم یرو نکهیا از قبل. شدند خم شیزانوها

 مدام ارید یهاپلک. کرد حلقه او دور را دستش و زد کنار کامل

 از را خودش خواست. دادندیم مسابقه هم با شدن بسته یبرا

 و دیچرب او یحالیب به گرشا زور اما بکشد، رونیب گرشا آغوش

 .نداد اجازه

 ...ینسبت هم با ما... نجایا از برو-

 :زذ لب محکم و اخم با گرشا

 !یدیشن تهیهمسا زبون از حاال نیهم رو نسبتمون-

 داشت که ییصدا با ماندن، پا یرو یبرا تالشش تمام با ارید

 :کرد زمزمه رفت،یم لیتحل کمکم

 .نمتیبب خوامینم گهید من... یکرد اشتباه-



 هم خودش و ندیبنش تلفن زیم یصندل یرو تا کرد کمکش گرشا

 سرپنجه یرو شیپا یجلو کند، رها را دستش نکهیا بدون

 .نشست

 کرف یبخوا که ینسبت هر با نجام،یا من االن... درست ای اشتباه-

 ...برم و کنم ول حال نیا با رو تو محاله و... یکن

 ریز محو یهاله دنید. شد رهیخ او مصمم یچهره به ارید

 چشم یگوشه از یاشک ناخودآگاه، شد باعث گرشا، یهاچشم

 .فتدیب نییپا ارید

 چرا؟-

 ست،یچ منظورش نکهیا حدس با و دیکش هم در ییابرو گرشا

 :داد جواب و دیکش ارید دست پشت نرم را انگشتش

 .بدم بهت رو چراها نیا یهمه ابجو که بودم اومده-

 هک یاجهیسرگ از کالفه و دیکش داغش یشانیپ به یدست ارید

 :زد لب داشت، یبرنم سرش از دست

 برو فعالا ... گمیم دارم یچ فهممینم... ستین خوب حالم االن-

 ...تا

 دستش در ارید دست هم هنوز که یحال در ستادیا پا یرو گرشا

 .بود

 دیاب تتیوضع نیا واسه ست،ین خوب نمیبیم رمدا که رو حالت-

 تا کتر،د میبر شو بلند فعالا . یبد بهم درست حیتوض هی وقتش به

 .میبزن حرف زیچ همه مورد در بعد

 .ستین الزم-



 :دیغر یکالفگ با گرشا

 تو از من ندادن گوش حرف و نرفتن دکتر یتو... ارید پاشو-

 .شو بلند ،یشینم من فیحر... ترمدندههی و سرتر

 وا اتاق در دم تا. ستدیبا پا یرو کرد وادارش و دیکش را دستش

 :گفت فرستادش، اتاق داخل یوقت و برد را

 .منتظرتم جا نیهم من ،یش آماده یدار وقت قهیدق پنج فقط-

 هک یصندل همان یرو گرشا بست، سرش پشت را ارید که نیهم

 سرش و انداخت را خودش بود، نشسته شیرو ارید قبل یاقهیدق

 ارید یحاال روز و حال نکهیا تصور. گرفت شیهادست نیب را

 عذاب دچار را او باشد، قبل شب در قتیحق شدن رو یجهینت

 یعاد طیشرا به و کردیم قانعش دیبا چطور. کردیم وجدان

 امکیپ دنیرس یصدا. دانستینم هم خودش گرداند،یبرم

 .اوردیب رونیب شلوارش بیج از را یگوش کرد وادارش

 «شد؟ یچ»

 .«دکتر مشیببر بشه آماده منتظرم»

 !«بده؟ حالش قدرنیا یعنی»

 تمام. بزند بلند ادیفر کی بهنود سر جا همان از خواستیم دلش

 :کرد پیتا و ختیر سرانگشتانش در را تشیعصبان

 .«ستین بند پا یرو... رو؟ روزش و حال یدیند مگه»

 :داد ابجو یاقهیدق از بعد بهنود

 .«منتظرم خب، یلیخ»
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 یاقهیدق پنج. انداخت ساعتش به ینگاه و کرد خاموش را یگوش

 با یاضربه و شد بلند. بود شده تمام بود، داده فرصت ارید به که

 .زد در به انگشت پشت

 ار؟ید یشد آماده-

 اصد بلندتر و شد درهم شیابروها. امدین رونیب اتاق از ییصدا

 :زد

 !منتظرما من... ارید-

 کی با بار نیا و شد تندتر قلبش تپش. نگرفت یجواب هم باز

 :گفت در به گرید یضربه

 .ارید تو آمیم دارم-

 از. چرخاند اتاق در یسرسر ینگاه و کرد باز اطیاحت با را در

. دیچرخ خودش دور و شد اتاق وارد کامل. خورد جا ارید دنیند

 که یحال در ،یوارید کمد در نارک اششده مچاله تن دنید از

 بود، گذاشته هاآن یرو را سرش و گرفته بغل را شیزانوها

 شیپا شیپ و رفت جلو عیسر. ختیر فرو اشنهیس درون یزیچ

 .داد تکانش آرام و گذاشت اششانه یرو را دستش. نشست

 .کن نگام... نجا؟یا ینشست چرا!... ارجانید-

 دارکش یهانفس یصدا. بود یلمعمو تب کی از ترداغ ارید تن

 او سر دست دو با. دادیم نشان یرعادیغ یادیز هم ارید ممتد و



 رزو به و خورد یآرام تکان ارید یهاپلک. کرد بلند و گرفت را

 .شد باز

 .آدیم خوابم... گرشا کن ولم-

 .کرد اخم اریاختیب و داد رونیب محکم را نفسش

 ایب بعد دکتر، میبر شو بلند... آخر یکشیم امروز رو من تو-

 .بخواب یخواست هرچقدر

 ارکن یکرخت با بود، شده مچاله شیپا یرو که را ییمانتو ارید

 یرو جا همان دارد قصد داد نشان تنش، به یتکان با و انداخت

 یتدس انداختن با و شد مشیتصم متوجه گرشا. بکشد دراز نیزم

 .شد مانعش او، بازوان ریز

 حرفش رو یجور نیهم بود هم اریشهر... ختر؟د یلجباز چقدر-

 ؟یزدیم حرف

. افتاد لرز به و کرد خی تنش تمام ار،یشهر نام دنیشن با ارید

 .ختیر صورتش یرو مقاومت بدون و یکی یکی شیهااشک

 !یلیخ... تنهام یلیخ من... ستین گهید... که نهیا مشکل-

 از را مانتو وضع، نیا از کالفه گرشا. دیلرزیم وضوح به تنش

 با زمانهم بپوشد، کرد مجبورش زور به و برداشت نیزم یرو

 :دیغر یعصب یلحن

 .ییتنها چقدر بدم نشونت تا بشه خوب حالت منتظرم فقط-

 از مانع تا داشت نگهش دست کی با که طورهمان و کرد بلندش

 رونیب کمد از را یژاکت شود، افتادنش اناا یاح ای نشستن دوباره

 زا و گرفت را دستش بعد و بپوشد هم را آن کرد ادارشو. دیکش



 یاشاره ارید ،یورود در سمت به رفتن موقع. برد رونیب اتاق

 :زد لب و کرد در کنار به یآرام

 ...دیکل-

 بشیج در هم را در کنار یدیجاکل به زانیآو دیکل دسته تنها

 و تیعصبان تمام خانه، از رفتن رونیب از بعد و انداخت

 .داد نشان در بستن محکم با را اشینگران

*** 
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. کردم باز یسخت به باز اتاق یروشن و کیتار در را چشمم

 اما کردندیم تالش شدن بسته دوباره یبرا شدت به میهاپلک

 در امیاحتمال نبودن تنها تصور با البته و بود، داریب کامالا  مغزم

 .نشوم یخبریب یایدن غرق آن از شتریب که بود بهتر خانه،

 نمت زدم، کنار که را پتو. نشستم میجا سر و دمیکش باال را خودم

 از هنوز دستم، از ییجا و داشتم درد بدن. برداشت لرز

 سرم، وکتیآنژ کردن وصل در درمانگاه پرستار یرحمیب

 گوش به آرام هرچند ییصداها و سر رونیب از. سوختیم

 بودم نکرده اشتباه نبودنم اتنه مورد در یعنی نیا و دیرسیم

 اتاق کنج همان یحواسیب با خانه، به برگشتن موقع که را یبافت

 دلم. انداختم سرم هم را شالم و دمیپوش بودم، کرده رها

 در هم آن نامرتب، وضع و سر با یطیشرا هر در خواستینم



 آمدینم ادمی اصالا  که هرچند شوم، روروبه او با خودم، یخانه

 .بودم یوضع چه در کردم باز شیرو به را در که یزمان

 شدت از میهاچشم. رفتم رونیب صدایب و کردم باز را اتاق در

 شدت از نکهیا یبرا. شد بسته و سوخت بهشان شده وارد نور

 یالحظه و گرفتم وارید به را دستم نشوم، نیزم پخش جهیسرگ

 و دمیکش جلو ار سستم یهاقدم. برگردد تعادلم تا ستادمیا میجا سر

. اشمب یعصبان ای بخندم دانستمینم ام،آشپزخانه وسط دنشید با

 آشپزخانه در یکار انجام حال در را او توانستمینم وقت چیه

 .کنم تصور

 حضورم متوجه باالخره تا ستادمیا جا همان جیگ و گنگ قدرآن

 حالخوش بودنم سرپا دنید از دیبا قاعدتاا . برگشت طرفم به و شد

 هم به را تصوراتم اخمش با اما شد،یم راحت الشیخ حداقل ای

 :گفت یجد یلیخ و آمد جلو قدم دو فقط. ختیر

 !شده بهتر حالت انگار-

 و کرد نگاهم فقط چطوره؟، حالت ای ؟یبهتر دینپرس! نیهم

. ندهم یجواب دادم حیترج. آورد زبان به را دیدیم که یزیچ

 ود،ب کرده میبرا که ییکارها و هاینگران تمام از بعد بود یادبیب

 نگاهم خط از انگار اما کند،یم کار چه دارد قاا یدق آنجا بپرسم

 :داد حیتوض خشکش لحن همان با که گذردیم سرم در چه خواند

 برم، بعد و بشم مطمئن بودنت خوب از تا موندم منتظر-

 .کنم ولت وضع اون یتو تونستمینم

 یبرا نکهیا از قبل و درمانگاه از برگشتن از بعد که آمد ادمی

 ار هاحرف نیهم اما برود، بودم خواسته ببرم پناه اتاقم به خواب



 پشت را او نداشتم، مبارزه توان که هم من و گفت هم موقع آن

 .گذاشتم تنها اتاق در

 برگشت، هم او زنم،ینم یحرف و امستادهیا ساکت دید یوقت

 وانیل. آمد طرفم به بعد و شتبردا گاز اجاق کنار از را یوانیل

 :زد لب اخمش همان با و گرفت صورتم یجلو را

 .خوبه گلوت یبرا بخورش، گرمه تا االن نیهم-

 سالن به و شد رد کنارم از. گرفتم دستش از را وانیل مکث با

 دلم. نشست یلبخند لبم یرو جهتیب رفتارش از. رفت

 اربدهک من انگار وسط نیا. بدانم را تشیعصبان لیدل خواستیم

 مافتادیم ادشی هروقت که یقتیحق دنیفهم از بعد بودم، شده هم

 خودش که یواضح یکارپنهان از بعد و آمدیدرم لرزه به قلبم

 روزش،ید یهاحرف آوردن ادی به با. کرد اعتراف آن به

 .دمیچرخ طرفش به پا یرو و شد هم در میابروها

 عوض جامون... !؟یهست یعصبان چرا االن یبگ شهیم-

 ...که یگرفت شیپ دست ای... شده؟

 .دش کور نطقم و دمیترس ناخودآگاه که برگشت طرفم به یجور
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. دش کور نطقم و دمیترس ناخودآگاه که برگشت طرفم به یجور

 یالحظه ریش یگرما از و کردم مشت وانیل دور را میهادست

 بورمج که یجور ستاد،یا امنهیس به نهیس آمد، جلو. شد گرم قلبم



 صورتش رم،یبگ باال را سرم او با شدن چشم در چشم یبرا شدم

 باعث لحظه آن در تشیعصبان اما بود، حالیب و رنگیب هنوز

 .شود سرخ گردنش و هاگوش کنار بود شده

 تنگذاش خبریب به یبخوا که ینکرد یزندگ تنها یقدراون هنوز-

 یسالمت واسه حداقل نکهیا ضمن. یکن عادت خودت از گرانید

 .یفتیب روز و حال نیا به ینخوا که باش، قائل ارزش خودت

 عیما به را نگاهم که طورهمان و رفت باال یکم لبم کنج

 :کردم زمزمه دادم، وانیل یتو درنگیسف

 !پس یبلد هم رو زایچ نیا-

 ازم را یجواب نیچن توقع که کرد امیحال صدادارش یهانفس

. رفتم تلفن زیم یصندل طرف به و شدم رد کنارش از. نداشته

 یاری ادنستیا شتریب یبرا میپاها و بود برنگشته کامل توانم هنوز

 هب اخم با که او به رو و گذاشتم تلفن کنار را وانیل. کردینم

 :گفتم کرد،یم نگاهم و بود برگشته طرفم

 هب الا اص گفتیم بود، یکفر یلیخ دستت از شبید گانهی دکتر-

 .یریگینم یجد رو درمانت و یستین خودت فکر

 و کرد فرو بشیج در را دستش. داد رونیب حرص با را نفسش

 بدون و چرخاندم شیجا سر را وانیل. گرفت من از را نگاهش

 :دادم ادامه رم،یبگ باال را سرم نکهیا

 .باشن یخوب دارامانت رنیبگ ادی دیبا آدما-

. دمید خودم یرو را ُبهتش پر نگاه و گرفتم باال را سرم مکث با

 توان اشینیریش و گرما و کردم مزه مزه را ریش از یکم

 .کردم نگاهش و زدم یمحو لبخند. برگرداند یحد تا را امنداشته



 استراحت و خونه یبر گهید یتونیم ،یموند االن تا که ممنون-

 ...انگار هنوزم تو یول خوبه، حالم من. یکن

 بود مطمئن. صورتم به زد زل و آمد جلو گرفت، شدت اخمش

 .کند ترشیعصب که هست روحیب و سرد یکاف قدر به نگاهم

 !روزته؟ و حال نیا که یبود کجا شبید-

 .زدم زل شیهاچشم به ییپررو با

 ای! یدار که یتیمسئول حس خاطر به دیشا بدم؟ جواب دیبا چرا-

... یمن یینهات نگران یبود گفته! آره؟... وجدانه عذاب دمیشا

 نشون رو ترحمت که من، یزندگ وسط یانداخت رو خودت البد

 راحت التیخ... بشه راحت وجدانت نموندنم تنها از که ،یبد

 قتتو ستین یازین ست،ین شما گردن ینید چیه. انیبلورچ یآقا

 که قدرااون منم... برس تیزندگ به برو ،یکن من صرف رو

 هی ن،ستین کم بشن نگرانم که ییآدما. ستمین تنها یکنیم فکر

 .گذرونمیم یجور

 .دادیم گوش میهاحرف به و کردیم نگاهم رفته باال یابروها با

 :کرد زمزمه یناباور لحن با کردم، که سکوت

 !بود؟ نیهم من شناختن یبرا هاتتالش یهمه یجهینت-

 برگشت، تنم به جان کردم حس خوردم که را ریش یماندهیباق

 شیروروبه سرپا، دوباره و گذاشتم دستم کنار را یالخ وانیل

 :گفتم محکم و ستادمیا

 یکارپنهان و خودت... یکرد کمکم یریگجهینت نیا یتو خودت-

 .لتیدلیب یهامحبت و مضحکت



 خواستیم دلم بود، زده کارخانه در که ییهاحرف یادآوری از

 .شد نگت نفسم و هم در میابروها. بکوبم وارید به را سرم

 مییتنها از و مدخترانه احساسات رو یبذار دست اگه یکرد فکر-

 درست یچ همه ،یکن استفاده خودت نفع به برادرم نبودن و

 اون گرفتن شکل به دیبا اصالا !... شه؟یم جبران... شهیم

 زمان تو و سرعت نیا به اونم ،یزدیم دم ازش که یاعالقه

 .کردمیم شک کم،

. ستادمیا امیداشتندوست یپنجره یجلو و مشد رد کنارش از

 یکیتار یواسطه به و پنجره یهاشهیش در را رشیتصو انعکاس

 تنگف است، یانصافیب دانستمیم. دمیدیم راحت رون،یب یفضا

 دیبا اما کند، بد را حالش باز دمیترسیم یحت ام،یبعد یهاحرف

 ریز شدن سیخ از که یباران در صبح، تا شب جهتیب دیفهمیم

 .ببرد و بشورد را امیمنف افکار تا بودم نرفته راه بودم، متنفر آن

 بگم رو نیا شناختمت، چقدر یبدون یخوایم اگه... ضمن در-

 هم پشت رو قبل ماه چند اتفاقات و بود من یجا گهید یهرک که

 .رفتیم هم احتماالت نیبدتر سمت ذهنش احتماالا  ذاشت،یم

 .برگشت سمتم به که دمید شهیش در

 ه؟یچ منظورت-

 .ستین مهم-

 .آمد جلوتر

 و تو... سرته تو یچ که مهمه برام واقعاا  االن... ارید مهمه-

 من یبرا یکن فکر که یزیچ از زودتر و شتریب یلیخ افکارت

 .نیشد مهم



 .یبش خوشحال دنشیشن از نکنم فکر-

 رحمط از. بروم آشپزخانه به خواستم و کردم او به را پشتم

 اگر دیشا کردم فکر. کنم جمعش شدینم اما بودم، مانیپش کردنش

 اشتباه اما شود، الیخیب هم او بدهم نشان تفاوتیب را خودم

 دهیشک خشونت با پشت از دستم که دمیفهم یوقت را نیا. کردمیم

 بود داشته نگه خودش یروروبه را من م،یایب خودم به تا و شد

 .بودند شیهادست ریاس میبازو دو هر که یحال در

 .بگو رو تهش تا یگفت اگه ای نزن رو یحرف هی ای-

 :زدم داد فکریب و شدم یعصبان واکنشش از
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 برادرم قلب نکهیا از بگم... بگم؟ رو یچ هان؟... بگم؟ رو یچ-

 جا همون هم برادرم یاتفاق یلیخ که هیاکارخونه سیرئ ینهیس تو

 شه،ینم دایپ که ماهه چند قاتلش تر،یفاقات یلیخ و شده، کشته

 رفک که رفتم راه بارون ریز صبح تا شب که بگم... ام؟شوکه

 راه از که یبارون همون با جوه،یم رو مغزم داره که یمسموم

 خوادینم دلت یحت که... بره؟ و بشه شسته متنفرم، رشیز رفتن

 یستخوایم رو نایا!... کردم فکر یمزخرفات چه به یبشنو

 !؟یبشنو

 با. رفت عقب و شد شل میبازوها یرو از یناباور با شیهادست

 نگاهم بود مانده باز حرفیب که یدهان و شده گرد یهاچشم



 که یبغض از دردناکم یگلو و دادم قورت را دهانم آب. کردیم

 :زدم لب مستأصل. سوخت فرستادم نییپا

 مبمون تنها مزخرفم افکار یهمه با من بذار و برو!... گرشا برو-

 .امیب کنار باهاشون و

 جلو خواستم انداخت، دلم به ترس شیپرصدا و دارکش یهانفس

 آن از بعد. گرفتم را خودم یجلو اما بپرسم را حالش و بروم

. بود مضحک واقعاا  ینگران نیا م،یهاحرف با یرگبار یحمله

 یگرید سمت به را سرش و دیکش شیموها نیب را دستش

 هک بودم یقلب نگران فقط من و بود یعاد ریغ تنفسش. ندچرخا

 من به را پشتش. آوردیدرم یباز یادیز اشنهیس وسط هایتازگ

 دلم برود، خانه از حال آن با بخواهد نکهیا از یالحظه و کرد

 و رفت دمید یوقت اما. برود بودم گفته خودم که هرچند خت؛یر

 وسنامحس بودم، نشسته شیپ قهیدق چند من که نشست ییجا همان

 از دبع و رفتم آشپزخانه طرف به عقبعقب. دمیکش یراحت نفس

 رشس و بود شده خم. برگشتم ششیپ خنک، آب یوانیل برداشتن

 ره که سرخم زبان و من به لعنت. بود گرفته شیهادست نیب را

. مگذاشت دستش کنار را وانیل. راندیم رونیب فکریب را یحرف

 باال را سرش مکث با خودش، کنار در حضورم احساس از

 به پنجره کنار. رفتم عقب و کردم آب وانیل به یااشاره. آورد

 به و کرده قالب هم در پشتم را میهادست و دادم هیتک وارید

 یکار چیه اما دهد، نشان یواکنش تا بودم منتظر. چسباندم وارید

 داشت ذهنم در یموذ ییصدا و زدینم هم یحرف چیه کرد،ینم

« .کندینم انکار که ینکرد اشتباه دیشا: »گفتیم کنان نجوا

 به. کنم خاموش را یوحش یصدا تا دادم تکان شدت به را سرم



 وحر وحشتناک فکر نیا با لحظه آن تا قبل شب از یکاف یاندازه

 .بودم داده آزار را روانم و

 نم نیا آخر دست و میکرد نگاه گریهمد به سکوت در هیثان چند

 سر نیهم. دیدزد را نگاهش و آورد کم دوئل، نیا در که بودم

 به یعصب یاخنده تک از بعد او، تا شد یمجوز برگرداندن

 .دیایب حرف

 !داشتم کم تو طرف از رو قلم هی نیهم-

 .دادم فشار هم یرو را میهاپلک و گرفتم دندان نیب را لبم

. ستادهیا میروروبه که دمیفهم راهنش،یپ عطر شدن کینزد از

 کرد، باز لب دوباره یوقت. ماندم منتظر و بستم چشم مصرانه

 .داشت زخم شیصدا

 تو!... یریم یقاض به طرفه هی که یهست یآدم واقعاا  تو! ارید-

 یدیم حکم خودت یبرا. نداره دفاع حق یمتهم چیه تو، دادگاه

 گفتم آم،یم کنار اخالقت نیا با گفتم!... یکنیم مجازات و

 نیا از یبردار دست که... یش درست که کنمیم کمکت

 که یوقت اونم... تحملمه از خارج یکی نیا یول!... رفتارت

 .بودم گفته برادرت و تو به حسم از صادقانه

 انگشت. آمد بند نفسم و دمیشن را دهانش آب دادن قورت یصدا

 و برگردانم سر کرد وادارم و نشست امچانه ریز اشسبابه

 را نگاهم که یزیچ تنها کردم، باز که را میهاچشم. کنم نگاهش

 .بود شیابروها نیب قیعم اخم خطوط کرد، پر

 یینااو یبرا کردم یسع اما نگفتم، دروغ یکس به حاال تا گمینم-

 گفتم اگه... بذارم وسط رو صداقتم یهمه دارم، دوستشون که



 دینگلیم صداقتم نیا یکجا... گفتم صادقانه اومده، خوشم ازت

 !؟یکرد شک بهم یطورنیا و ینکرد باورش که

 هشدار حالت به را اشاره انگشت همان و دیکش عقب را دستش

 .گرفت صورتم به رو

 چشم با و باشه بهتر حالت که یوقت یبرا ذارمیم رو جوابت-

 اشتهد دنیشن یبرا یگوش که یوقت یبرا... ینکن قضاوت بسته

 .یباش

 را کتش رفت، در کنار یجالباس طرف به و کرد من به پشت

 تیجد با و برگشت طرفم به. انداخت دستش یرو و برداشت

 :گفت

 یگفت که یآدم همه اون از یکی به بزن زنگ نجام،یا من تا-

 دوست دونمیم. شتیپ ادیب یکی بگو و بشن نگرانت ممکنه

 تنها حالت نیا با رو تو تونمینم منم اما... بمونم نجایا یندار

 .بذارم

 به. بود شده سردردم دیتشد باعث هم او رفتار و بود نیسنگ سرم

 یسک تنها یشماره خواستم و برداشتم را یگوش رفتم، تلفن طرف

. رمیبگ بماند، شمیپ توانستیم و بود شهر، نیا در نجا،یا که را

 بود کرده فرار ذهنم از محدثه یشماره. ستادیا کنارم و آمد جلو

 باالخره. دادینم بهم تمرکز یاجازه مه کنارم در او حضور و

 بدم بخت از اما آوردم، خاطر به را اششماره تالش یکل از بعد

 .نبود دسترس در

  

250 



  

 را میهاپلک. شد مشت آن دور دستم و آوردم نییپا را یگوش

. کردم مرور خودم با را گرشا یهاحرف. دادم فشار هم یرو

 ار تفکراتم نکهیا از شد،یم صورتم به رهیخ یوقت نگاهش برق

 بودن یبرگشت راه حالنیباا کرد،یم مانمیپش بودم آورده زبان به

 نهیس در میهاحرف بدهم اجازه که نبودم یآدم هم من متأسفانه و

 انداخته راه خودم با که یکارزار از را من شیصدا. شوند تلنبار

 .دیکش رونیب بودم

 ؟یزنینم زنگ-

 :گفت ترحکمم د،ید که را سکوتم

 یحت... ارید یکن سرم به دست یتونیم یجور چه که نکن فکر-

... یمن یزندگ یروزا نیا آدم نیترمهم تو ،ینخوا خودت اگه

 ریز نیا از قبل تا که کردم کارها یلیخ خاطرش به که یکس

 تراح المیخ نبودنت تنها و بودن خوب از تا... رفتمینم بارشون

 .رمینم ییجا نشه،

 تماس بار نیا. گرفتم را شماره دوباره و دمیکش یقیعم نفس

 :دیچیپ یگوش در تعجب و جانیه با محدثه، یصدا و شد برقرار

 !دختر؟ بود شده تنگ برات دلم ییکجا ؟یخودت! ارید-

 .دیببخش بودم ریدرگ کم هی خودمم، آره... سالم-

 ینیبشیپ قابل البته که دیخواب امگرفته یصدا دنیشن با جانشیه

 .بود

 !افتاده؟ یاتفاق... گرفته؟ صدات چرا! ؟یخوب-



 سرم پشت نگهبان مثل نفر کی که یحال در زدن حرف راحت

 .نبود یاساده کار بود ستادهیا

 .خوردم سرما کم هی ست،ین یزیچ-

 آمیم... که سخته ییتنها!... ؟ینکرد خبرم زودتر چرا! یوا یا-

 .شتیپ

 هاجاز که بود بامحبت دختر نیا رقدآن. آمد کش یلبخند به لبم

 :گفتم کنان تعارف. اورمیب زبان به را درخواستم نداد

 !هم خودت یشیم ضیمر!... ؟یایب کجا بابا نه-

 ملبخند گوشم، کنار از گرشا پرحرص نفس دادن رونیب یصدا

 محدثه و چسباندم هم به محکم را میهالب. داد وسعت باز را

 :گفت عیسر

 هم من... یکن استراحت دیبا فقط تو!... ؟یچ گهید بابا، نه-

 خوبه؟ نشم، ضیمر مراقبم

 داشتم ازین هم من و بود گرشا ماندن ینهیزمشیپ محدثه، امدنین

 هضم خودم یبرا را آمده شیپ اتفاقات تا بمانم دور او از یمدت

 .رفتمیپذ یگرید یچرا و چون بدون را محدثه حضور پس. کنم

 .هآخ زحمت تو یافتیم-

 !؟یببند رو دهنت شهیم یول... دایببخش یلیخ... ارید-

 :گفت یفور و میدیخند لحنش به دو هر

 .فعالا ... اونجام گهید ساعت هی تا من-



 طعق که تماس. نداد شتریب تعارف فرصت گرید اشیخداحافظ با

 وا طرف به کوتاه یتعلل با و گذاشتم شیجا سر را یگوش شد

 .برگشتم

 !یموند االن تا که ممنون-

 :گفت ام،یخال و خشک تشکر به توجه بدون

 !نجایا یندار ییآشنا و دوست چیه یبود گفته-

 بردارم، اشیاسرمه راهنیپ یهادکمه از را نگاهم نکهیا بدون

 :کردم زمزمه

 .بود اریشهر نامزد-

. افتاد تمیر از یاهیثان چند چشمم یجلو اشنهیس یقفسه

 جانش به آتش میهاحرف با اریاختیب ارب هر چرا دانستمینم

 او که بود بسته کمر ناخودآگاهم در یزیچ انگار اما دم،یکشیم

 وجدان عذاب دچار اریشهر یناگهان مرگ به مواجهه در مدام را

 .فتدیب اتفاق نیا نداشتم دوست اصالا  خودم هرچند کند،

 ،بود کرده خوش جا انگشتانش انیم که یکتان کت دور دستش

 :زد لب خفه و دیکش پرصدا ینفس. شد تمش

 .ادیب تا مونمیم... خوبه-

 .بردم باال را سرم زحمت به

 .یبکش زحمت نیا از شتریب ستین یازین آد،یم-

 :دادم ادامه صادقانه و انداختم نگاه حالشیب یهاچشم به

 ،نجایا یاومد یشد بلند مارستانیب از راست هی که بود حواسم-

 .کن احتاستر خونه برو



 شیهالب اما بود حرف از پر نگاهش. زد زل میهاچشم به میمستق

 باز شیابروها یگره. بودند افتاده ریگ شیهادندان نیب سکوت در

 ورتص به را دستش کف ،یطوالن باا یتقر یمکث از بعد شد، کور

 :کرد زمزمه و چسباند داغم

 مثل که باشه ادتی رو نیا... فعالا  اما... رمیم خب، یلیخ-

 تو که هروقت تا هستم من و یکرد اشتباه من به راجع شهیهم

 که یریبگ میتصم یتونیم اون از بعد!... یبش اشتباهت متوجه

 !نه ای ینیبب رو من یخوایم بازم

 تنم و شد سردم یالحظه یبرا صورتم، از دستش شدن جدا با

 نآ کی به بود، شده روشن درونم که یآتش انگار. برداشت لرز

 خودم در و گرفتم بغل را بازوانم اریاختیب. شد سرد و خاموش

 خداحافظ کی با و رفت در طرف به د،یپوش را کتش. شدم جمع

 تکان یاذره میجا از من که یحال در رفت، رونیب کوتاه،

 از ساعت نیا که کردم فکر نیا به تنها. کنم اشبدرقه تا نخوردم

 خانه به چطور نیماش ونبد رون،یب یابر و سرد یهوا با شب،

 .گشت برخواهد

*** 
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 در یآستانه در. گذشتیم شب دوازده از داشت ساعت

 نآ داشت یسع اصرار با که محدثه به و بودم ستادهیا آشپزخانه

 .زدمیم لبخند و کردمیم نگاه کند آماده سوپ میبرا شب وقت



 !محدثه نبود کارا نیا به یازین واقعاا -

 .داد لمیتحو ینمک با اخم و برگشت

 !کنم؟ نگات نمیبش که نجایا اومدم یکرد فکر پس-

 .نکش زحمت گفتم که من-

 !ارجانید هاستیرانیا ما بارز خصلت کردن تعارف-

 تداش و کرده من به پشت که یحال در بعد و کرد نگاهم هیچندثان

 :کرد زمزمه خفه ییصدا با د،یکشیم سوپ بشقاب یتو

 به گفتیم... دیترسیم یبش ضیمر تو نکهیا از شهیهم اریشهر-

 ...نباشه فکرت به یکس اگه و یستین خودت فکر

 هانیا و بود نگرانم هم هنوز اریشهر. شد فشرده نهیس در قلبم

. است مراقبم هم ایدن آن از جوره،همه بدانم که بود ییهانشانه

 یکرزو یلبخند با و رمیبگ را موقعیب اشک یجلو تا زدم یپلک

 :گفتم

 آدم هی رو من جاهمه که بس نذاشته من یبرا آبرو پسر نیا-

 .کرده یمعرف ینازناز و لوس

 طرف به دستش یوقت و شد یطوالن یکم محدثه برگشتن

 ریدرگ شیهااشک با من مثل هم او دمیفهم رفت، شیهاچشم

. آمد طرفم به ورنگآبخوش یسوپ از پر بشقاب کی با. بوده

 :گفتم لبش یرو لبخند و سرخ یهاچشم به رهیخ

 .بخور هم خودت-

 .جنباند یسر و داد دستم به را بشقاب

 .آمیم منم ن،یبش برو تو باشه،-



 بدون م،یگرفت جا کوچکمان یسفره طرف دو دو، هر یوقت

 :گفتم او به مقدمه

 نمیبب یارابطه ریدرگ قدرنیا رو تو خوادینم دلم اصالا ! محدثه-

 نم حضور یکنیم فکر اگه... نمونده یباق ازش یزیچ گهید که

 دمیم قول ،یکن فراموش رو اریشهر ینتون که شهیم باعث

 ...مزاحمت گهید

 :دیغر و کرد نگاهم اخم با

 !...ارید لطفاا  نگو چرت-

. نگرفتم شیهاچشم از را نگاهم اما دادم، فشار هم به را میهالب

 د،یدزد را نگاهش. هستم حرفم یپا هنوز که دادم نشان نگاهم با

 منگاه شد متوجه یوقت و کرد رو و ریز را سوپش قاشق با یکم

 .آورد باال سر معذب یلبخند با اوست، یرو هنوز

 و من یرابطه!... خوب؟ دختر آخه یبشنو یخوایم یچ-

 گذشت ماه چهار سه با که نبود ماه دو و ماه هی مال اریشهر

 مدت نیا از بعد و میبود هم با سال دو ما!... بشه فراموش زمان

... میکن ازدواج هم با میتونیم که میدیرس جهینت نیا به

 شکل یالک هم گهیهمد به مونعالقه نبوده، کم خاطراتمون

 نیا!... کنم؟ فراموشش یسادگ نیهم به یخوایم حاال... نگرفته

!... ارید نداره میزندگ یتو تو حضور به یربط اصالا  موضوع

 .کن باور

 دایپ نمود شتریب هم بغضش شد،یم تریطوالن هرچه جمالتش

 بشقاب در را قاشق شد، تمام شیهاحرف یوقت تینها در. کردیم

 بلند یآه. چسباند صورتش به را دستش دو هر کف و کرد رها



 یارچندب را دستم. گذاشتم بشقاب کنار را قاشقم هم من و دمیکش

 کرد، نگاهم سشیخ یهاچشم با یوقت و دمیکش شیزانو یرو

 :گفتم پربغض

 موضوع نیا یگیم که درسته!... زم؟یعز یچ که آخرش-

 نمیبب حال نیا یتو رو تو که هردفعه اما نداره، من به یربط

 نیفرن ترسمیم... نشه دامیپ اطرافت گهید که شمیم مصمم شتریب

 .رهیبگ رو گردنم وانفسا نیا یتو هم تخانواده

 :زد غر یاغرهچشم با و دیکش باال را اشینیب

 !خدا به یاوونهید-

 بار نیا و دیکش شیهاچشم به یدست شد، یطوالن که پرحرفم نگاه

 .گذاشت میزانو یرو را دستش او

 هی ،یبود اریشهر خواهر نکهیا از جدا من، واسه تو! ارید-

 یکن غیدر ازم رو خودت اگه خدا به!... یخوب دوست

 رو یامروز هی که دمیفهمیم بعدها اگه یدونیم... بخشمتینم

 یول... گذشتمینم ازت قطعاا  ،ینکرد خبرم و یگذروند سر از

 کار... کنم فراموش یسادگ نیا به رو اریشهر که نخواه ازم

 .ستین یراحت

 .زد لبخند و گرفت ینفس

 !کرده چه محدثه نیبب رو، قتیرف دستپخت سوپ بخور حاال-

 که بود خودش خاطر به هم نم اما کردم،یم درک را حالش

 نیا نم،یبب را اشیناراحت نداشتم دوست. داشتم اصرار قدرآن

. ماندیم شاد شهیهم دیبا و بود هانیبهتر قیال بامحبت، دختر

 مشغول و زدم اشیمهربان و رفاقت به زیتشکرآم یلبخند



 یانرژ یحساب داد، خوردم به که یسوپ که الحق و شدم خوردن

 تا ،یضیمر وجود با که یجور برگرداند، را امرفته دست از

 خاطراتمان از ماندم، داریب محدثه همراه صبح یهایکینزد

 فراموش را روز دو آن اتفاقات تمام یحدود تا من و میزد حرف

 .کردم

*** 

 قیطر از شما تماس باشد،ینم دسترس در نظر مورد مشترک»

 .«شد خواهد داده اطالع شانیا به امکیپ

 که یتیعصبان با و دیشن را امیپ نیا روز آن در بار نیندمچ یبرا

. انداخت فرمان پشت را یگوش کجاست، از دانستینم منشأش

 :گفت متعجب بهنود

 ،جلسه وسط یبر یبخوا افهیق نیا با!... که یندار اعصاب باز-

 !یچ همه ریز زنهیم نزده حرف طرف

 .کرد نگاهش چپچپ

 داره؟ یربط چه-

 .زد یندشخین بهنود

 اگه نداره، اعصاب شیجورنیهم اروی نیا گهیم گه،ید یچیه-

 صالبه به رو ما البد بشه، زود و رید بارهاش دنیرس وقت هی

 .کشهیم
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 اشخسته یهاچشم به یدست بهنود، ربطیب یهاحرف از کالفه

 نودبه. انداخت نگاه نداشت شدن سبز قصد که یچراغ به و دیکش

 :دیپرس محتاطانه دید که را اشیفگکال و سکوت

 ؟یکن صلح ارید با ینتونست هنوز!... روزه؟ چند یدمغ چرا-

 .داد یکنار لیاتومب به را نگاهش و زد یپوزخند

 !بزنم؟ حرف بخوام که دهیم جواب اصالا -

 !؟یچ یعنی-

 سرباال و یسرسر یهاجواب با ای ده،ینم جواب ای خاموشه، ای-

 گفت نمک داشیپ تونستم نکهیا از بعد روزید. هکنیم سرم به دست

... االن تا نشده یخبر یول زنه،یم زنگ خودش و داره مهمون

 .ستین دسترس در باز که هم حاال

 دوباره دیبا البد... روز اون مثل!... ش؟خونه دم یرینم چرا-

 خوش زبون نسوان جماعت نیا با... شیبذار شدهانجام عمل تو

 .گاران دهینم جواب

 ا،گرش حال آن دنید از یکفر بهنود و داد رونیب محکم را نفسش

 :دیغر یلب ریز

 !که ومدهین نیزم به آسمون! مگه؟ شده یچ حاال-

 :زد لب یعصب و گذاشت گاز یرو پا شد، سبز چراغ باالخره

 .برده هم بودن قاتل مرز تا ذهنش تو رو من ساده یکارپنهان هی-

 .برگشت طرفش به شده گرد یهاچشم با بهنود

 !؟یگیم یچ-



 .داد تکان سر و زد یتلخند

 اریشهر مرگ باعث خودمون ما که احتمال نیا به یحت گفتیم-

 یول... کرد رد رو احتمال نیا خودش البته کرده، فکر هم میشد

 شجهینت و داده آزار رو خودش صبح تا شب اون فکرا نیهم با

 .میدید ازش که بود یروز و حال

 .داد تکان هوا در را دستش و دیکش یپوف نودبه

 یشد شیچ عاشق تو. است وانهید رسماا  دختره... بابا برو-

 توهم ،یحساب و درست اعصاب نه داره، اخالق نه!... آخه؟

 خوادیم البد ادیب سرش ییبال هر فرداپس. داره که هم توطئه

 یکی دنبال برو کن ولش!... مگه؟ قحطه دختر... بندازه تو گردن

 .گهید

 اخم و شد کالفه کرد،یم هم سر بهنود که ییهاوپرتچرت از

 .کرد

 یتربد یفکرا بود، چارهیب اون یجا گهید یهرکس... بهنود ببند-

 .بکنه بود ممکن هم

 نیا که رسهینم عقلش قدرنیا یعنی!... آخه ییفکرا چه-

 !بوده؟ اتفاق هی فقط ،یزمانهم

 طرفش به یپوزخند با و کرد فمتوق ابانیخ کنار را نیماش

 .برگشت

 دایپ من یبرا وندیپ مورد تا ده از شتریب... نبوده یاساده اتفاق-

 قلب قلب، نیهم درست! نبود جور طمیشرا با کدوم چیه که شد

 ورج من بدن با دیبا شده، کشته خودمون یکارخونه تو که یکس

 !اد؟یدرب



 .دیخند تمسخر با بهنود

 !بده پسش یخوایم... ؟یاحتنار چرا تو حاال-

 د،یگویم ربطیب چرا دانستینم هم خودش نکهیا از گرشا

 .داد رونیب یطوفان را نفسش و کرد پرباد را شیهالپ

 .شو ادهیپ کن، ولش. ختهیر هم به یلیخ فکرم... دونمینم-

 کنار طبقات، اطالعات یتابلو. شدند چهارطبقه یساختمان وارد

 وارد اردالن، ونقلحمل شرکت نام دنید اب. بود آسانسور در

 تمام. داد فشار را سوم یطبقه یدکمه گرشا و شدند آسانسور

 .بود شیهاکردن یدور و ارید ریدرگ فکرش مدت

 کتشر ریمد با نامشان، دنیپرس از بعد یمنش شدند، شرکت وارد

 با جوان مرد. کرد ییراهنما اتاق داخل به را هاآن و هماهنگ

 هنکیا از بعد. نندیبنش تا کرد دعوتشان و داد دست هاآن یدو هر

 شیپا کی و نشست شانیروروبه داد، ییرایپذ دستور یمنش به

 .انداخت یگرید یرو را

 است؟ ساخته من از یکمک چه ان،یبلورچ جناب... خب-

 که یکار یرو ذهنش کردن متمرکز از بعد و گرفت ینفس گرشا

 را ارید به فکر یمدت یبرا داد،یم انجامش دیبا حاضر حال در

 و شد رهیخ مرد یجد یچهره به. کرد خاموش ذهنش یگوشه

 :گفت

 بازار به کاالها و اجناس حمل یبرا امروز تا ما یکارخونه-

 از کارخونه، به هیاول مواد نقل و حمل برعکس، و فروش

 یتعهد البته که کرده،یم استفاده یقرارداد و یمانیپ یهاراننده

 میخوردیبرم یمشکل به هم اگر و نداشتن ما با کار به



 ،یملک جناب رو شما شرکت. بود یمشکل یلیخ کار شونیابیرد

 قرارداد شما با بشه اگر خواستم من و کردن یمعرف لمونیوک

 به بعد بهنیا از رو بارها نقلوحمل تا میباش داشته بلندمدت

 .میبسپر شما یهاراننده

 .انداخت االب ییابرو لنگه مرد

 ه؟یمشکالت جور چه اومدن وجود به منظورتون-

 :داد جواب بهنود بار نیا

 زا یکی میشد متوجه ما اواخر نیا... بزنم مثال براتون نیبذار-

 از یبخش هی و کرده یتبان کارگرها از یکی با ها راننده همون

 کارخونه از خروج، گزارش کردن رد بدون رو انبار اجناس

 به مه بعدش بود، یسخت کار راننده اون کردن دایپ .بردن رونیب

 واقع رد. میکن تیشکا ازش مینتونست ثابت قرارداد نداشتن خاطر

 خودش و انداخت کارگر همون گردن رو یچ همه یراحت به اون

 .کرد تبرئه رو

 اتاق به ییرایپذ یبرا ،یآبدارچ و خورد اتاق در به یاضربه

 :دیپرس شرکت ریمد به رو و دیچ را زیم. آمد

 ن؟یندار گهید امر-

 از جوان، مرد. رفت رونیب یآبدارچ و انداخت باال یسر مرد

 :گفت رفتیم زیم پشت که طورهمان و شد بلند شیجا

 ضمن اعتمادند، قابل کامالا  من یهاراننده که بابت نیا از خب-

 باعث که ییهانیتضم و تعهدها یهمه قراردادمون یتو نکهیا

 بابت نیا از تونهیم التونیخ. شده دیق نده رخ ییاخط شهیم

 .باشه راحت
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 را آن. برگشت و گرفت نتیپر را خام قرارداد از یانسخه

 .نشست شیجا سر و گذاشت زیم یرو گرشا یجلو

 در من باشه هم یاگهید مورد اگه د،یکن مطالعه رو قرارداد شما-

 .خدمتم

 .کرد اشاره زیم یرو یقهوه یهافنجان به هم بعد

 .دییبفرما-

 و تیجد. انداخت مفادش به ینگاه و برداشت را قرارداد گرشا

 تکان یسر تیرضا با. بود آمده خوش مذاقش به مرد، یکاربلد

 .دیکش باال را نگاهش و داد

 تو و دیگفت خودتون که یطیشرا نیهم با شمیم خوشحال-

 .میکن یهمکار هم با ن،یکرد ذکر قرارداد

 .داد تکان سر و زد یمحو لبخند ردم

 کنه پیتا رو یاصل قرارداد یمنش بگم پس... طورنیهم منم-

 .خدمتتون ارهیب

 :دکر زمزمه بهنود. رفت رونیب اتاق از یالحظه یبرا و شد بلند

 دست تیجد و جذبه تو بابا نیا رم،یگیم پس رو حرفم من آقا-

 .بسته رو یکی تو



 حواسیب بود، شده دهیکش ارید تسم ذهنش دوباره که گرشا

 ارب کی تا آورد رونیب کتش بیج از را یگوش و داد تکان یسر

 دش پخش اتاق یتو یآرام یملود یصدا. ردیبگ تماس او با گرید

 به یفور مرد. دیکش زیم یرو یگوش سمت به را دو هر نگاه و

 .زد یلبخند دو آن به رو ،یگوش برداشتن با و برگشت اتاق

 .دیببخش-

 :زد لب ترعیوس یلبخند با و دیکش یگوش یرو انگشت

 !هیآ جانم-

. شد صحبت مشغول آرام رفت،یم رونیب اتاق از که طورهمان

 :زد لب یشخندین با بهنود

 ینجوریا من فقط... شنایم شل فیلط جنس یجلو مردا یهمه-

 .پس ستمین

 و رفت ارید با امشیپ یصفحه در داد، تکان یسر متأسف گرشا

 :نوشت

 داشته یخوب هیتوج کردن یدور همه نیا یبرا دوارمیام»

 .«دنبالت آمیم شرکت بمون عصر امروز... یباش

 در خطش هم هنوز یعنی نیا و دینرس امشیپ لیتحو گزارش

 اتاق، به اردالن یآقا برگشتن با و کرد یپوف. نبود دسترس

 با مکالمه مشغول هنوز که مرد. برگرداند بشیج به را یگوش

 :گفت آرام بود، تلفن

 حرف موردش در دنبالت اومدم... دارم جلسه االن من زم،یعز-

 .فعالا ... یمراحم... میزنیم



 یجا سر هاآن یروروبه که طورهمان و کرد قطع را تماس

 .گذاشت زیم یرو دوباره را یگوش نشست،یم اشیقبل

 .دادمیم جواب دیبا بود، همسرم د،یببخش-

 :گفت طنتیش با بهنود

 بعدش یعذرخواه بمونه، جوابیب خانوما تماس گه،ید بله-

 .نداره یاقتصاد هیتوج اصالا 

 ار قراردادها و داد تکان دییتأ ینشانه به یسر لبخند با اردالن

 بیج از را سشینوروان گرشا. داد ُسر جلو سمت به زیم یرو

 نداختا یاصل قرارداد به یگرید نگاه. آورد رونیب کتش یداخل

 بعد هم او و داد مرد لیتحو را هابرگه. کرد امضا را آن ریز و

 .گرفت باال را سرش ها،آن یامضا از

 تا دیبفرست برام رو بارها ارسال یبندزمان یبرنامه منتظرم من-

 .کنم هماهنگ رو هانیماش بتونم

 و ندداد دست اردالن با. شدند بلند جا از بهنود بندشپشت و گرشا

 :گفت گرشا

 .کنمیم لیمیا براتون کارخونه برگردم نکهیا محض به-

 یهمراه اتاق رونیب تا را هاآن و گفت یمحکم ی«خوبه» مرد

. دیلرز گرشا بیج در یگوش شدند، نیماش سوار یوقت. کرد

 رشتیب یجواب بود شده یراض ارید انداخت، اشصفحه به ینگاه

 دنز حرف به یراض رهباالخ یعنی نیا و بفرستد کلمه دویکی از

 .شده



 چطور گهید ست،ین یخوب هیتوج دارم مهمون گمیم نکهیا اگه»

 !«بدم؟ حیتوض دیبا

!... نداشت؟ رفتن قصد روز سه از بعد که بود یمهمان چه نیا

 :نوشت جواب در

 .«جاشه سر امروز قرار باز ،یبد هم یحیتوض هر»

 .«یگذاشت خودت که یقرار»

 :دیغر کالفه بهنود

 پشت نمیبش خودم ور،نیا نیبش ایب کشه،یم طول کارت گها-

 .فرمون

 .شد تموم گهید نه-

 :کرد پیتا یگوش یتو یفور

 !«رفت شیپ یجورنیهم دیبا کرد، داتیپ شهینم یوقت»

 یبرا حرف قدرآن. زد استارت و انداخت بشیج در را یگوش

 االح. شود چشم در چشم ارید با بود منتظر فقط که داشت گفتن

 را خودش خودش، دیبا بود، نشناخته درست را او ارید که

 .شناساندیم او به درست

*** 
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 و بست را تابلپ اردالن، شرکت یبرا هاستیل فرستادن از بعد

 .برگرداند دیتول سالن یهانیدورب شگرینما طرف به را سرش

 کی اشجهینت اما رفت،یم شیپ آرام و خوب زیچ همه ظاهر در

 بخش دیتول راندمان مجدداا  بود قرار یوقت شد؛یم معلوم گرید ماه

 و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه. شود یبررس دیجد

 قصد که امروز نیهم. داد ماساژ انگشت دو با را شیهاچشم

 مانز کند، معلوم ارید یدهایترد و شک با را فشیتکل بود کرده

 با. نداشت یروشیپ قصد و بود شده فلج حلزون کی سوار

 یظیغل اخم و کرد باز را شیهاچشم اتاق در شدن باز یصدا

 .داد بهنود لیتحو

 ؟یبزن در تو، یایب یخوایم یوقت یریبگ ادی ستین قرار-

 یشانیپ به را دستش کف ،یشینما یحالت با و زد یشخندین بهنود

 .دیکوب

 جامنا یکار هی دیبا گفتم تو امیب نکهیا از قبل... شرمنده! آخ-

 .نکرد یاری ذهنم یول بدما،

 .کرد سالن ریتصاو به یااشاره سر با و کرد نگاهش چپچپ

 !بود؟ خبر چه-

 .انداخت پا یرو پا و داد لم هایصندل از یکی یرو بهنود

 تیرضا احساس کامالا  دن،یدیم تو یجا رو من نکهیا از-

 یچ مثل که یکرد کار یچ باهاشون ستین معلوم... کردنیم

 !ترسنیم ازت

 به را اشاشاره انگشت بهنود و شد هم در شتریب شیابروها

 .گرفت او طرف



 کننینم جرئت که نییپا یریم افهیق نیهم با شهیهم البد-

 !گهید کنن نگاهت

 اتاق یاشهیش وارید کنار. شد بلند زیم پشت از و کرد یپوف

 :دیغر کارخانه یمحوطه به رهیخ و ستادیا

!... سالن تو بود خبر چه دمیپرس!... ؟یگیم یرویدر چرا-

... رهیبگ باال باز شیپ یهفته بحث خواستمینم چون نرفتم خودم

 سرم به یگل چه قراره نمیبب رم،یگیم فاصله ازشون مدت هی

 .بزنن

 .زدیم حرف تیجد با بهنود که بود یدفعات معدود از

 کامالا !... ینبز سر بهشون ینرفت چرا دنیپرسیم همه اتفاقاا -

 یهمه با... یریگیم چشم زهر ازشون یدار که مشخصه

 دوست ،یدار رو هواشون شهیهم نکهیا خاطربه هات،یبداخالق

 .ننتیبب یشکل نیا ندارن

 .زد پوزخند برگرداند سر نکهیا بدون

 !ه؟یبازمسخره تگهید یهاحرف مثل نمیا-

 بهنود. دیکش یقیعم نفس بهنود، یپا یصدا شدن کینزد با

 .انداخت نگاه رونیب به او مثل و ستادیا کنارش

 از دیبا حتماا  کردمیم فکر لیاوا... گفتم یجد رو یکی نیا... نه-

 انجیا یول نره، در کار ریز از تا گرفت زهرچشم جماعت کارگر

 یجد کار تو نکهیا با. داشت فرق من تصورات با یچ همه

 ازت یکس یول ،یزنیم هم تشر و توپ یگاه یحت و یهست

 .کننیم کار نجایا دل ته از همه بلکه ترسه،ینم لیدلیب



 .دیپر بهنود حرف انیم یپرتمسخر لحن با

 کار و میاخسته بگن گشتنیبرنم روز اون که بود ینجوریا اگر-

 .میکنینم

 :گفت ربط یب بهنود

 کارگرات از رو انتقامش یخودیب کرده، ناز تواسه گهید یکی-

 .رینگ

 یالیخیب با بهنود. کرد نگاهش یاستفهام و برگرداند را سرش

 .انداخت باال شانه

 بهانه دارن هم اونا درسته... وقته چند یشد منطقیب آخه-

 هشت از بعد گه،ید گنیم درست رو یخستگ یول آرن،یم

 .ستین یآسون کار سادنیوا اضافه فتیش هی کار، ساعت

 .شد نعشما بهنود کند، باز لب خواست تا

 عده هی... گرشا مجبورن اونا... خواستن خودشون نگو باز-

 که هست برهم درهم قدراون شونیزندگ وضع چارهیب کارگر

 زار دو یبرا رنیبگ هوا یرو رو شتریب کار فتیش هی شنهادیپ

 یدیم حقوق اضافه و پاداش شنهادیپ هم یوقت... شتریب حقوق

 !بدتر گهید

 لب ناباورانه و کرد بهنود یهاچشم به پرمعنا ینگاه لحظه چند

 :زد

 نبالد جماعت کارگر یگفتیم شیپ ماه چند که یستین یاون تو-

 !داد؟ رو بهش دینبا و بشه کارفرما سوار که فرصته



 هآ کی مثل ینفس و ستادیا پنجره به رو نهیس به دست بهنود

 .داد رونیب

 یباش داشته نامشخص تصورات موضوع هی به راجع نکهیا-

 یقتو یحت من... ینیبب چشم به رو زایچ اون تا کنهیم فرق یلیخ

 زد،یم حرف زایچ جورنیا به راجع خونه یتو هم بابا

 دنیشن و کارگرا خود با زدن حرف... کنم درکش تونستمینم

 .داشت ریتأث افکارم رییتغ یتو یلیخ حرفاشون،

 :کرد زمزمه گرشا

 !؟یکرد فرق قدرنیا ماه، چند نیا تو کنم باور یعنی-

 بتواند که چسباند پنجره به یجور را اششانه و دیچرخ یکم

 .ندیبب واضح را بهنود متفکر رخمین

 !یشد بزرگ که باشه خوشحال دیبا عمو-

 .زنمیم حرف یجد دارم... گرشا ننداز دستم-

 :گفت یآرام یخنده با

 عادت شتریب هاتیالیخیب به!... تیجد همهنیا آخه آدینم بهت-

 !داشتم

 قاا یدق که دیچرخ یطور و داد رونیب یمحکم نفس بهنود

 خندلب و داد کهیت پنجره به او مثل گرفت، قرار گرشا یروروبه

 .زد

 جون کنم یقاط نول و فاز مونده کم االن... ندارم عادت خودمم-

 .رینگ یجد ادیز... تو

 :گفت د،ید که را گرشا لبخند



 که یجورهمون... نکن عوض کارگرات با رو رفتارت تو یول-

 ندارن عادت هم اونا ،ینیبب یشکل نیا رو من یندار عادت تو

 .ننتینب اصالا  که

 :گفت یشگیهم یلوده لحن همان با و زد یشخندین

 هامادرمرده نیا سر سرتق، یدختره اون از رو هاتیدل و دق-

 .خدا رو تو نکن یخال
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 ساعتش به ینگاه و افتاد ارید ادی زبا بهنود، حرف نیا با

. بود مانده ارید یکار ساعت انیپا تا ساعت دو هنوز. انداخت

 که کند اشیراض توانستیم کاش. داد تکان سر و کرد یپوف

 دآور رونیب بشیج از را یگوش. ردیبگ یمرخص ساعت دویکی

 :گفت بهنود و

 .برسون ییجا هی تا منم یبر یخواست... اتاقمم تو من-

 رونیب اتاق از بهنود که نیهم و داد تکان سر باشه یمعن به

 یرو ارید امکیپ دنید با. کرد روشن را یگوش یصفحه رفت،

 !بود؟ نشده متوجه چطور رفت، باال شیابروها صفحه

 کم کرد حس آن کی آن، یهاجمله دنید با و کرد باز را امیپ

 .شود وانهید تیعصبان از مانده

 باشه. خونه برم زودتر شدم مجبور اومد، شیپ برام یکار هی»

 .«گهید فرصت هی واسه



*** 

 یخبر کردم، نگاه یگوش به باز شوم، خانه وارد نکهیا از قبل

 که شده خوردل قدرآن ای و دهیند را اممیپ ای یعنی نیا و نبود،

 آماده شهیهم که وجودم از قسمت آن. ندهد یجواب داده حیترج

 تیارض سطح نیباالتر در بچزاند، را فرن کی نیهم فقط تا بود

 و ضد احساسات با خودم که یحال در داشت، قرار خودش از

 نکهیا یبرا و دادم رونیب ینفس یکالفگ با. بودم ریدرگ ضمینق

 دوار ترعیسر کنم، فکر بودم کرده که یکار عواقب به کمتر

 .شدم خانه

 کاسه در را میهاچشم در، یجلو عمه یآماده ساک دنید از

 :زدم شیصدا یناراحت با و چرخاندم

 و یاومدن چه نیا آخه!... واقعاا؟ بود الزم عجله همه نیا! عمه-

 بود؟ یرفتن

 سالمش جواب. کرد سالم و زد لبخند دنمید با. آمد رونیب اتاق از

 :گفتم یفور و دادم را

 !برگردم؟ که یکن صبر یخواستینم اصالا  یعنی-

 .دیبوس را امگونه نرم و آمد جلو

 .کنم ناراحتت بخوام که نباشم من-

 .نکنه خدا-

 رو یخال یجا هی نیهم فقط فردا، و امروز واسه گفت کامران-

 .کرده دایپ

 !یموندیم شتریب روز دو فوقش خب-



 تا دو اون یهاامتحان گهید روز دو قشنگم، برم قربونت-

 درس درست نباشم سرشون باال من تا شه،یم شروع وروجک

 .خوننینم

 .شدم مانتو آوردن در مشغول و دمیکش رونیب سر از را اممقنعه

 مه رفتنت ییهوی با بعد... بودم تییهوی اومدن یشوکه هنوز من-

 !یکرد زمیسورپرا

 را فشیک داخل که طورهمان و دیدزد یفور را نگاهش

 :گفت تند تند گشت،یم

 .کنمینم داشیپ... انداختم کجا دونمینم رو دستبندم نیا-

 دنیشن محضبه روز، سه آن طول در که بود یبار نیچندم نیا

 داشتم گرید و کردیم عوض را بحث آمدنش، علت از سوالم

 من خواهدینم که دارد وجود یزیچ حتماا  که شدمیم مطمئن

 :دمیپرس تیجد با و دمیکش رونیب دستش از را فشیک. بدانم

 ؟یکنیم پنهون ازم یدار رو یچ! عمه-

 :گفتم دوباره بالفاصله و کردم فکر هیثان چند

 گز ییتنها رو راه همه نیا هوی که کرده خبرت محدثه نکنه-

 !نمینب رو دختره نیا اگر من!... نجا؟یا یاومد یکرد

 .کرد نگاهم شده گرد یهاچشم با

 !؟ینیبیم رو محدثه هنوز مگه-

 .شدم متعجب که بودم من بار نیا

 با ما... نمشیبیم که معلومه!... نداده؟ رخب بهت محدثه یعنی-

 .میدوست هم



 من به یزیچ تو وقتاون و یضیمر دونستیم هم محدثه بعد-

 ؟ینگفت

 قبل... بود ساده یسرماخوردگ هی ،یدید که خودت! عمه یوا-

 بهت دیبا چرا... بودم شده خوب باا یتقر هم یایب تو نکهیا از

 !؟یخودیب دمکریم نگرانت دور راه از و گفتمیم

 .کنم نگاهش مبهوت یحالت با شد باعث سکوتش

 !ضم؟یمر یدیفهم کجا از پس نگفته، بهت محدثه... اگه-

 .ردیبگ را فشیک تا کرد دراز را دستش

 ...رو دستبندم نیا باالخره نمیبب بده-

 یبرا و دمیرس انفجار مرز به گرفت، جان ذهنم در که یفکر از

 .دمیپر حرفش نیب یعصب یحالت با ناخودآگاه نیهم

 دستبند نجایا یاومد تو... دستبندم دستبندم یه عمه، کن ول-

 خبرت یک بگو خدا رو تو ؟یریم طفره چرا... اصالا  ینداشت

 .نشدم وونهید تا کرده

 هب زدن زل هیثان چند از بعد و کرد یاخم منتظرم، نگاه دنید با

 زخواستبا را فرزندشان که ییمادرها لحن با م،یهاچشم

 :گفت کردند،یم

 هس... تو؟ ای باشم یعصبان دیبا من ؟یگرفت شیپ دست االن-

 کار یچ یدار ییتنها! ارید!... خبر چه ارید پرسمیم یه روزه

 من به یزیچ یخواینم یمطمئن! ارید... شهر؟ نیا تو یکنیم

 خونسرد یوقت... منم؟ رهیم طفره داره که یاون بعد... ؟یبگ

 که بهیغر مرد اون پس امانه، و امن یچ همه یگیم یبرگشت



 روزه چند... ه؟یک داده رو تیضیمر خبر و کامران به زده زنگ

 فحر به خودت نمیبب گمینم یزیچ یول کنم،یم فکر بهش دارم

 که کهینزد بهت قدرنیا هیک مرد نیا یبگ که... نه ای یآیم

!... نجا؟یا یکنیم کاریچ یدار ار،ید... داره منم شوهر یشماره

 هانیا از شتریب کردمیم فکر!... من؟ با یبزن حرف یخواینم

 نبودم، مادرت یجا اگه کردمیم فکر... میباش کینزد هم به

 چرا پس!... یکن حساب روم یتونیم دوست هی یاندازه حداقل

 !؟یگینم یزیچ

 آن شیپ ذهنم اما دادم،یم گوش تشیشکا و گله به باز دهان با

 امیماریب یخبر و گرفته تماس خانکامران با که بود بهیرغ مرد

 ...داده را
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 امیکارکم خواستیم و بود یناراض من بودن تنها از که یکی

 چه در را من دانستهینم اما کند، جبران کارش نیا با را

 ...دمیدیم را نفر کی آن اگر آخ. کرده گرفتار یامخمصه

 جمع را میپا و دست عمه سرزنشگر نگاه یجلو عیسر یلیخ

 :گفتم جانببهحق و کردم

 به بهیغر هی چرا یبپرس من از که یاومد یشد پا راه همه نیا-

 زحمت تو ه،یک نیدیپرسیم خودش از خب زده؟ زنگ شوهرت

 !گهید یافتادینم هم

 :زد تشر اخم با



 !یخودت هم خر... دختر ننداز دست رو من-

 .دمیگز لب خنده با

 .که نبود نیا منظورم!... عمه وا-

 شد، خم تعجب، کمال در اما کند، اصرار شتریب کردمیم فکر

 :گفت یناگهان یخونسرد با و برداشت میپا کنار از را فشیک

. ..شمیم ریاس بره، اگه هم اتوبوس نیا... ارید شده رمید یلیخ-

 .ریبگ برام نیماش هی

 :زدم لب مبهوت

 !عمه-

 .آورد باال را شسر یالیخیب با

 !عمه؟ جان-

 .انداخت باال شانه و دیفهم را امرهیخ نگاه یمعن

 که مباش داشته توقع تونمینم ،ینگفت یزیچ مدت نیا تو یوقت-

 خوادیم دلت یکرد حس هروقت! هیچ انیجر یبگ قهیدق ده یتو

 .بهم بزن زنگ ،یکن اعتماد من به یتونیم و یبزن حرف

 بستنش مشغول نهیآ یجلو و انداخت سرش یرو را اشیروسر

 .شد

 !خدا به ستین یکنیم فکر که یطوراون! عمه-

 :گفت میهاچشم به رهیخ و برگشت

 یدار تو اصالا  نکهیا و هیچطور که... ارید نداره یربط من به-

 و یهست یعاقل و بزرگ دختر... ماشاا!... یکنیم کاریچ نجایا



 سر ازت یاشتباه دونمیم و مدار نانیاطم برادرم تیترب به منم

 ارانگ که باشم محرم برات تونمیم کردمیم فکر فقط... زنهینم

 .نبودم حاال تا

 .گرفتم را دستش و کردم یپوف

 از یک وگرنه... هیچ به یچ دونمینم هنوز خودمم خدا به عمه،-

 .گفتمیم بهت رو یچ همه تر،محرم تو

 !گهید هست یزیچ هی پس-

 را شیمانتو و زد یبندمین لبخند. دادم تکان سر حرفیب

 .برداشت

 از بخواد دلت نکنم فکر... شد رمید ار،ید ریبگ نیماش برام-

 راه گهید و نجایا گردمیبرم وقتاون جون بمونم، جا اتوبوس

 !یندار فرار

 :گفت مادرانه او و زدم زدهخجالت یلبخند

 تا وگرنه ره،ب در تنت از کامل یضیمر که بخور رو داروهات-

 یجور نیهم ییتنها... یشیم ضیمر شهمه زمستون آخر

 مراقب یلیخ... یباش هم ضیمر مدام نکهیا به یوا سخته،

 دونمیم زر،یفر گذاشتم کردم درست هم غذا برات... باش خودت

 .یکن پز و پخت یکنینم وقت

 :دمینال درمانده

 !عمه-

 .کرد نوازش یمهربان با را امگونه

 .خودت از نذار خبرمیب! قربونت عمه-



 .فشردمش خودم به محکم و کردم بغلش

 !آخه؟ یمهربون قدرنیا چرا-

 :گفت خنده با و زد پشتم به آرام را دستش

 رانجب زایچ نیا با ،یدیکش پام شکستن سر که یزحمت همه اون-

 .ینذار خبرمیب یجورنیا گهید خوادیم دلم فقط... شهینم

 .دادم تکان را سرم و میگرفت فاصله هم از

 .برسون سالم همه به... یاومد که ممنون چشم،-

 با که مبرو همراهش خواستم و گرفتم ینترنتیا یتاکس کی شیبرا

 هیگر دیبا دانستمینم کرد ترک را خانه یوقت. شد مانعم تیجد

 الا اص. بکوبم وارید یزیت به را سرم تیعصبان شدت از ای کنم

 جوابش مدت نیا کردم یخوب کار کردم، یم را فکرش که حاال

 میتصم شانیبرا و گرانید یجا به که یکس ندادم، درست را

 فرستمب شیبرا امیپ کی خواستیم دلم. شود هیتنب دیبا رد،یگیم

 هب گرفتم میتصم بعد اما م،یایدرب خجالتش از یحساب آن در و

. دیایب دستش کار حساب تا بدهم ادامه گرفتنش دهیناد و یمحلیب

 پر یهمین آن باز. نشست لبم یرو یاثانهیخب لبخند فکر، نیا با

 اصالا  هم من و کند یآتش را او تا بود بسته کمر وجودم شرارت

 .شوم مانعش نداشتم یسع

 عمه. دمیکش زریفر و خچالی در یسرک و رفتم آشپزخانه به

 و تمخیر خودم یبرا ریش یوانیل. بود گذاشته تمام سنگ یحساب

 نگاهم. برگشتم سالن به دم،ینوشیم ذره ذره را آن که طورهمان

 شدم ضیمر که یروز از آوردم خاطر به افتاد، پنجره به که



 پنجره یلبه جا همان را وانیل. اندنخورده آب چارهیب یهاگل

 .مبرد آشپزخانه به کردن پر یبرا را کوچکم پاش آب و گذاشتم

 هب که دمیکش شانیهابرگ به یتدس. دادم آب را هاگلدان تک تک

 هاآن مناسب یفرصت در دیبا. شدندیم خشک داشتند سرما خاطر

. بمانند امان در زمستان یسرما از تا بردمیم خانه داخل به را

 که ییآشنا رنگ یانقره لیاتومب دنید از گرفتم، باال که را سرم

 یفور. شدند گرد میهاچشم ستاد،یا ابانیخ طرف آن لحظه، همان

 نییپا که راننده سمت یشهیش. ستادمیا عقب و بستم را پنجره

 ار فکرش. شد بلند نهادم از آه بودم نکرده اشتباه نکهیا از آمد،

 را یگوش. بدهد را اممیپ جواب یطورنیا بخواهد که کردمینم

 خانه در همراهم تلفن زنگ یصدا گذاشت، گوشش کنار که

 شد؟یم الیخیب یعنی شد؟یم چه دادمینم را جوابش اگر. دیچیپ

 .دانستمیم دیبع

. دمیشک رونیب را یگوش و رفتم فمیک طرف به فراوان، یتعلل با

 بالفاصله. بود هاحرف نیا از ترسمج او اما شد قطع تماس

 هباالخر مکث، هیثان چند از بعد. افتاد یگوش یرو نامش دوباره

 :دادم را جوابش

 !بله-

 :کرد امر متحکم ،یپرسالاحو و سالم چیه بدون

 .ارید نییپا ایب-
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 .ارید نییپا ایب-

 .زدم ینفهم به را خودم

 !کجا؟ نییپا!... ن؟ییپا-

 .بود حوصلهیب و کالفه کامالا  لحنش

 .تمخونه در جلو من ن،ییپا ایب... خونه؟ یرفت ینگفت مگه-

 چند نیا که یابهانه از و دهم نشان ریغافلگ را خودم کردم یسع

 .کنم استفاده بودم، گرفته دستم روز

 ...مهمون گفتم که من... گرفته؟ تیشوخ!... ما؟ یخونه نییپا-

 فتشل یادیز اگه هرچند... باال آمیم من نگفتم ن،ییپا ایب گفتم-

 دقص روزه سه که هیمهمون چه نیا نمیبب و امیب آدینم بدم ،یبد

 !نداره رفتن

 :مزد طعنه و برگشت یشتریب قوت با تمیعصبان سوالش، از

 .گهید نداره دنیپرس... یکرد دعوتش خودت که هیمهمون-

 یپوزخند بودم، زده خال وسط درست نکهیا از و کرد سکوت

 .کرد هم در را میابروها اشیبعد سوال اما نشست، لبم یرو

 یتیظرف هی منم ،!...؟یگیم وپالپرت چرا... ارید نییپا ایب-

 .نکن مکالفه نیا زا شتریب دارم،

 وگرنه بود، رفته عمه که فیح. کردیم حاشا داشت خوب چقدر

 پالرتپ و کنم شیروروبه عمه با تا باال دیایب میبگو بودم حاضر

 یحساب کارم نیا. کردم قطع را تماس حرفیب. دهم نشانش را

 به هتوجیب. کرد گرفتن تماس به شروع دوباره و کرد اشیعصب

 خانه از و دمیپوش لباس آرامش، کمال در ،یشگو زنگ یصدا



 تپش را او کردم، باز را ساختمان یورود در یوقت. رفتم رونیب

 اخم دنمید با. دهد فشار را خانه زنگ داشت قصد که دمید در

 :دیغر و کرد یظیغل

 رصب ساعت دو که بود سخت قدر نیا!... ار؟ید هیرفتار چه نیا-

 هک یکرد اشتباه یدیفهم باز ای... ؟یبشنو رو حرفام تا یکن

 !یکنیم فرار مدام یدار

 تازه تن هوا، یسرما تا کردم کینزد هم به را بافتم یهالبه

 یهاچشم به جانببهحق. نلرزاند دوباره را امکرده دایپ بهبود

 به کمتر ظیغل یاخم ریز را هاآن داشت تالش که سردرگمش

 .زدم زل بگذارد، شینما

 یبگ یخوایم... ان؟یبلورچ یآقا یزنیم حرف اشتباه کدوم از-

 احساس یگفتینم خودت مگه... بود غلط یدیشن ازم که یهرچ

 ...تیمسئول

 .آورد باال یفور را دستش کف

 البته... دارم لیدل شهمه یبرا و گفتم بهت ایچ دونمیم خودم-

 !یبد زدن حرف فرصت اگه

 اشاره سرم پشت به دست با و دادم نشان تفاوتیب را خودم

 .کردم

 ...مهمون که گفتم-

 دبرگر بعدش و میزنیم رو حرفامون ن،یماش تو نیبش جا نیهم-

 .باشه داشته یرادیا یکی نیا گهید نکنم فکر... خونه



 در کرد، سرشبهدست شدینم گرید که بود یجور نافذش نگاه

 کممح را نفسم. نبود یکردن رد که بود یجور هم شنهادشیپ واقع

 نییپا و باال را سرم موافقت ینشانه به حرف،یب و دادم رونیب

 .داد نشان را نیماش دست با و دیکش کنار را خودش. کردم

 .نیبش برو پس-

 طرف به و دادم قرار بستهمهین حالت به سرم پشت را در

 به شدن کینزد با و آمد دنبالم به هم خودش. رفتم نشیماش

 مکث با هم او و شدم سوار. شد بلند رشیدزدگ یصدا ن،یماش

 متعجب یحالت با و مقدمه بدون. نشست فرمان پشت یکوتاه

 :دیپرس

 نامزد... همون!... ه؟یچ یگیم که یمهمون نیا یماجرا-

 ونا از یعنی!... شت؟یپ ادیب یبگ خواستم روز اون که ارهیشهر

 نجا؟یا مونده روز

 آمدینم شفاف نگاه آن به. چرخاندم شیهاچشم در را نگاهم

 کندیم یسع بود گفته که هم خودش برود، فرو نقشش در قدرنیا

 طفره و کردیم انکار داشت باز چرا پس باشد، صادق شهیهم

 :دمیپرس آرام و کنم حفظ را امیخونسرد کردم یسع. رفتیم

 برگشت خودم اصرار با روز همون یفردا که محدثه ر،ینخ-

 خونه در پشت معمه دمید هوی بعدش ساعت دو یول... خونه

 !است

 .رفت باال شیابرو لنگه

 کنه؟یم یزندگ مراغه که همون!... ت؟عمه-



 با هم بعد. کردم نییپا و باال را سرم و رفت باال یکم لبم کنج

 :کردم گوشزد یعصب یحالت

 که بود اومده و بود گذاشته رو همسرش و بچه تا دو... درضمن-

 .برسه من به

 .داد تکان سر تیضار با و زد یلبخند

 .مدت نیا ینبود هم تنها گهید... که خوبه یلیخ! خب-

 :گفتم بلندتر و ختیر هم به را اعصابم اشیخونسرد

 به که نه خواستم،یم ازش خودم که یصورت در بود خوب آره-

 هک کنه بازخواست رو من و ادیب شه بلند گهید یکی حرف خاطر

 .گذاشتمش خبریب چرا

 .کرد همنگا یجیگ با

 ؟ینداد خبر بهش خودت مگه... فهممینم-

 :زدم لب درمانده

 نیا رو خدابنده اون ساده، یسرماخوردگ هی واسه دیبا چرا من-

 نجا؟یا بکشونم راه همه

 .کردم اخم دوباره کرد نگاهم گنگ و ساکت یوقت

 یبکش رو معمه یپا ساده یسرماخوردگ هی خاطر به دیبا چرا و-

 !وسط؟

 .شد گرد شیهاچشم

 !من؟-



 دیشدت داشت باز تمیعصبان. بزنم حرف طعنه با نبود یازین گرید

 .شدیم

 من گفته و شوهرش به زده زنگ بهیغر مرد هی گفت عمه-

 .ضمیمر

 دش باز هم از شیابروها آرام بعد و کرد نگاهم متعجب هیثان چند

 باز کردمیم فکر که یصورت در د،یخند یناباور کمال در و

 .کند حاشا هدبخوا

 تنهام دختر هی من... ؟یکرد کار یچ یدونیم!... ؟یخندیم-

 .رهیم دست از مخانواده اعتماد یجورنیا... گرشا

 .میهاچشم به زد زل خنده همان با

 یشماره من مگه اصالا !... بکنم؟ یکار نیچن دیبا چرا من-

 ...که دارم رو تشوهرعمه
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 کردم فکر. زد زل میهاچشم به کتسا و شد جمع لبخندش

 کنجکاوم اشچهره حالت رییتغ اما د،یبگو را قتیحق خواهدیم

 اب تینها در و شدند ترکینزد هم به شیابروها رفته رفته. کرد

 :زد لب تیعصبان

 !یلعنت-

 االن نرو، ییجا» گفت که طورهمان و برداشت را اشیگوش

 عدب و ستادیا کاپوت یوجل. رفت رونیب نیماش از ،.«گردمیبرم



 نم به را پشتش. شد کردن صحبت مشغول ،یاشماره گرفتن از

 یعصب حرکات اما نم،یبب را اشچهره توانستمینم و بود کرده

 و است یعصبان یکس ای یزیچ از دادیم نشان سرش و دست

 یشماره من مگه»بود گفته که یاجمله به داشتم هم من

 از او گفت،یم راست. کردمیم فکر.« دارم رو تشوهرعمه

 یگوشه. ردیبگ تماس که داشت را خان کامران یشماره دیبا کجا

 یوقت ش،یپ ماه چند به رفت ذهنم و کردم تنگ را میهاچشم

 رابطه در اریشهر همکاران از یکی با ارتباطش از خان کامران

 .بود زده حرف مارستانیب مخارج و خرج با

 و فتگر ازم را شتریب لیتحل رصتف نیماش به گرشا شدن سوار

 :گفت طلبانه پوزش یلحن با و مقدمهیب کردم، نگاهش یوقت

 بذارم نداشت امکان دونستم،یم اگر... بگم یچ دونمینم واقعاا -

 تصحب امیب خودم هست، یمشکل اگه... االن... بکنه یکار نیچن

 .کنم حلش و کنم

 :دمیپرس مات و جیگ نشدم، منظورش متوجه

 .فهممینم... ؟یچ... ؟یک-

 .دیدزد را نگاهش و داد ماساژ را اشیشانیپ یکالفگ با

... دمیم رو شیفکریب نیا جواب بعداا  من... بوده بهنود کار-

 اومده؟ شیپ برات یمشکل بگو تو فعالا 

 لب صادقانه چرا دمینفهم که خوردم جا حرفش دنیشن از قدرآن

 :زدم

 یرکا نیچن هی دیبا پسرعموت چرا آخه... نبود یمشکل بابا، نه-

 !بده انجام رو



 .دیخند یعصب

 تیقابل کنهیم ییکارا هی هاوقت یبعض... گهید است وانهید-

 تمرف تو شیپ از که روز اون... داره رو کنم ناکارش بزنم نکهیا

 خاطر به مینگران از منم د،یپرس رو حالت زد زنگ بهم خونه،

 رو وت که زده زنگ برداشته فکریب یپسره... گفتم موندنت تنها

 ما ارتباط از نکهیا خاطر به اونا احتماالا ... ارهیدرب ییتنها از

 .گرفتن نظر در بهیغر فرد هی رو بهنود اطالعن،یب

 نبود، فیتوص قابل تمیعصبان. دمیکش امیشانیپ به را دستم کف

 خودسرش یپسرعمو نیا به چشمم دوباره یروز اگر قطعاا 

 امهانیجوانتقام افکار وسط. دمیرس یم را حسابش خودم افتاد،یم

 :گفت و دیپر

 ...من... نشه حساس شتریب تعمه که رمیگینم رو وقتت یلیخ-

 :دمیپر حرفش وسط حواسیب

 .رفت شیپ ساعت مین... ستشین-

 و اخم پر نگاه. بردم باال را سرم سکوتش شدم یطوالن با

 و زدم یکوتاه لبخند. دادم یبزرگ یسوت چه داد نشانم مبهوتش

 انفرم پشت صاف و داد تکان یسر تأسف با. انداختم باال شانه

 فرمان یرو را دستش دو هر و دیکش قیعم ینفس. نشست

 خودش احتماالا  کنم، یخواهمعذرت یحت خواستینم دلم. گذاشت

 هرحالبه نزد، یحرف هم او که برد گفتم که یدروغ علت به یپ

 مبود زانیگر او با ییرودررو از چقدر دیفهمیم یشکل به دیبا

 نشستم، صاف میجا سر. شدم کوچک یدروغ به متوسل یحت که



 روف یکیتار در باا یتقر که دادم یخال یکوچه به را نگاهم او مثل

 .آورد خودم به را من شیصدا. بود رفته

 خوب... دمیم حیتوض برات رو یچ همه گفتم بهت شب اون-

 و یشنویم رو حرفا نیا که باره نیآخر و نیاول بده، گوش

 !ینکن یانکرده کار به متهم رو من گهید نیا از بعد دوارمیام

 :داد ادامه و دیکش یپر نفس

... اومد خوشم جسارتت از کارخونه، یتو یاومد که یاول روز-

 زنده اریشهر دونستمینم لحظه، همون تا روز، اون تا من

 اومدن هوش به خبر بودم منتظر لحظه هر احمقا، نیع. نمونده

 و کرد خراب رو هیبق کار تو، اومدن یول بدن، بهم رو پسر اون

 گفتن... رفت لو بودن، کرده پنهان ازم موقع اون تا که یهرچ

 یدرد یهمه با که بودم ییتو فکر فقط من و نمونده زنده اریشهر

 هک کردم فکر نیا به... برادرت حق دنبال یبود اومده یداشت که

 زیچ نیتربیعج و بوده سخت برات هاحرف اون زدن چقدر

 .یدادیم نشون چشمات یتو من از که بود ینفرت

 :گفت توجه، قابل یسکوت از بعد

 به دست نایا یهمه ار،یشهر فوت خبر حرفات، دنیشن دنت،ید-

 .فتمیب مرگ حال به من روز اون تا دادن هم دست

 شد باعث که بود یکار و یناگهان قدرآن اشجمله یضربه

 طرفش به شده گرد یهاچشم با ،یظاهر یتفاوتیب آن الیخیب

 .برگردم

 !؟یگیم یدار یچ-

 .داد تکان سر و زد یپوزخند



 ییجورا هی روز اون اتفاقات و شدیم بد مدام حالم روزا اون-

 تمام با رو شب اون. من ناسازگار قلب یبرا بود خالص ریت

 یدیام چیه... ادمهی کامالا  داشتم که یبد لحا و دمیکش که یدرد

 باز رو چشمام که یبعد بار اما... نداشتم فرداش صبح دنید به

 .کردنیم مآماده وندیپ عمل یبرا ،داشتن کردم
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 با. بردارم او از را متعجبم نگاه نتوانستم و افتاد تپش به قلبم

 :کرد زمزمه پرتمسخر یلبخند

 لعم اون به تیرضا نکهیا یبرا نداشتم یرایاخت چیه یحت من-

 ع،یسر یلیخ ار،ید افتاد اتفاق عیسر یلیخ یچ همه... ندم ای بدم

 هب... تو وقتاون و آدیم شیپ یچ داره بفهمم بخوام نکهیا بدون

 مقصر نکهیا به!... ؟یچ به... یکرد محکوم رو من یسادگ

 ...و پست رو من قدرنیا!... برادرتم؟ مرگ

 .دمیکش جلو را خودم و دمیپر جا رد عیسر

 من... یکنیم اشتباه یدار... نبود حرفا نیا من منظور... نه-

 ...گفتم فقط

 کرد، نگاهم ،یمحو لبخند با و چرخاند طرفم به را اشتنه

 .برگشته تبم دوباره روز سه از بعد کردم حس آن کی که یطور

 تحمل مخود به را نگاهش نتوانستم. گرفت را دستم کوتاه یمکث با

 گرشید دست با و نداد اجازه او اما برگرداندم، را سرم و کنم

 کی. چرخاند خودش طرف به را صورتم و گرفت را امچانه



 دست و شدیم گرم و سرد مدام که بود من دست بند دستش

 .امچانه و گونه به بود دهیچسب گرشید

 ذهنت یتو فکر نیا بود، که یهرچ منظورت درست، ای اشتباه-

 !نه؟ مگه... اومده

 یطرف از و کردیم دستپاچه را من که بود یجور تمانیموقع

 وجود به یدیجد سوءتفاهم که بدهم چطور را جوابش بودم مانده

 :دادم جواب من و من با و گرفتند فاصله هم از میابروها. دیاین

 که هم تو... داشتم حق... بود بد یلیخ حالم... شب اون... من-

 ...من... یبود کرده پنهان من از رو یچ همه

 .داد رونیب یطوفان یبازدم با را قشیعم دم

 گوش من یهاحرف از کدومچیه به... ارید ینداد گوش-

 یجلو که یزیچ نیاول دمیفهم یوقت و دونستمینم منم... ینداد

 نیا دیبا چطور نکهیا و بود تو یهاچشم ریتصو اومد چشمم

 .بگم بهت رو قتیحق

 آب را قلبم خی صورتم، یرو دستش حرارت و کلماتش یماگر

 :دمینال یدلخور با. افتاد نییپا چشمم از یاشک و کرد

 یک تا... خواستمینم خودم اگه دنبالش، اومدمینم اگه-

 !؟یکن پنهانش ازم یخواستیم

 :گفت متیمال با و زد یپلک

 که یوقت تا... یکردیم دایپ رو شیآمادگ که هروقت تا-

 .ینکن متهم رو من یرحمیب با یطورونا

 .دیلرز میصدا و آمد رونیب میگلو از یهق



 اون کارها، اون یهمه کنارم، در بودنت کنم باور تونمینم یول-

 االن داشتم، شک قبالا  اگه... نبوده ترحم خاطر به... هاحرف

 ...مطمئنم

 مقلب بار نیا و چسباند صورتم گرید سمت هم را گرشید دست

 و دز زل امیاشک یهاچشم به. افتاد تپش به یاانهیوحش شکل به

 :داد جواب دانستم،ینم را لشیدل که یلبخند با

 .یکنیم اشتباه من به راجع یدار بازم-

 قطرات شست انگشت با. ختمیر اشک و کردم نگاهش گنگ

 کوتاه، یمکث از بعد و کرد پاک صورتم یرو از را اشک

 و چرخاند صورتم کل در را نگاهش. شد نییپا و باال بکشیس

 :گفت نجواکنان

 خبر یچیه از هم خودم که موقع اون ل،یاوا اون حضورت-

 رو ماجرا یوقت اما... ارید بود کرده جلب رو توجهم نداشتم،

 رو وت ییتنها نیا که بود نیا شد مهم برام که یزیچ تنها دم،یفهم

 برسونم بهت ور اریشهر حق نکهیا یبرا اصرارم... نده آزار

 که یبود خودت فقط و فقط هم اون از بعد... بود نیهم یبرا

 فکر مغزم با... ارید هستم یایمنطق آدم من... یبود مهم برام

 یکرد باز جا من ذهن تو ذره ذره تو... رمیگیم میتصم و کنمیم

 شدت به که یزیچ تنها دیشا وسط نیا... اومد خوشم ازت و

 .بود امنهیس تو که بود یقلب کرد، کمک احساس نیا گرفتن

 صورتم از شیهادست کار نیا با و دمیکش عقب آرام را خودم

. رفتمگ را صورتم نم نمیآست با و چسباندم در به را پشتم. شد جدا

 که گفتمیم اگر بود رحمانهیب. میبگو چه دانستمینم هنوز



 دیردت یپا را سکوتم و تعلل. ستین مشخص کلماتش از صداقتش

 :گفت و گذاشت امدوباره

 نک فکر نیا به شدم، کینزد بهت نقشه با من یکنیم فکر اگه-

 باشم، دور کردم یسع من چک، یماجرا شدن تموم از بعد که

 من یپا که یاون اما نباشم، آرامشت مزاحم و رمیبگ فاصله ازت

 تمنتونس بعدش منم... یبود خودت کرد باز تیزندگ به دوباره رو

 اشتمد ازین که بودم من نیا تو، از شتریب... کنم موشتفرا گهید

 یزندگ هی صاحب واقعاا  که بفهمم تا... باشم تو مثل یکس کنار

 .شدم دوباره

 بود، او با حق. انداختم نییپا را سرم و دادم قورت را دهانم آب

 امیزندگ به دوم بار یبرا را او فکریب تماس آن با که بودم من

 متهم را او... باختم را دلم هم خودم که بود جا همان و دادم راه

 یوقت. بودم خودم اول فیرد متهم یوقت کردمیم یزیچ چه به

 به توانستیم اشکنندهمسخ لحن شکست، را سکوت دوباره

 .ردیبگ را جانم یراحت

 باهات دارم که یزمان از... دمتید که یروز از من!... ارید-

 رقم برام دوباره که یسرنوشت هب موقع اون از گذرونم،یم وقت

 اجبار هی برام یزندگ اون، از قبل تا وگرنه... امیراض خورده

 هشت بشه گذاشته نقطه هی ،ییجا هی بودم منتظر لحظه هر که بود

 بازم قلب نیا چه بمونم، چه... حاال اما... بشه تموم یچهمه و

 ...من که یبدون خوامیم... و ارهیدرب یباز
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 که ییهاچشم دنید از و رمیبگ باال را سرم کرد وادارم کثشم

 اهآن در وضوح به اشک، برق و رفته یسرخ به رو شانیدیسف

 ماندنن از نکهیا. فتدیب تپش به نهیس در قلبم خورد،یم چشم به

 که هم هرچقدر. کردیم اموانهید زد،یم حرف اشیاحتمال

 نبودنش یالحظه تصور اما زدم،یم آزارش به دست ناخودآگاه

 :زدم لب فکریب. کشاندیم جنون به مرا

 !ه؟یحرف چه نیا-

 ات چشمم کنار از ینرم به را دستش پشت. رفت باال لبش کنج

 طورهمان. داشت نگه جا همان را انگشتانش و دیکش امچانه ریز

 دورگه ییصدا با کردیم رصد را صورتم یاجزا تک تک که

 :کرد زمزمه

 زا قبل... کرد انتخاب شدن عاشق یبرا رو تو که بود معقل نیا-

 نمخو یتو بهت احساسم بشم، متوجه نکهیا بدون... اریشهر قلب

 کت تک به احساس نیا وند،یپ از بعد اما... بود کرده دایپ انیجر

 .دیرس هامسلول

 یردم زبان از گرفت،یم کار به که یکلمات دنیشن. آمد بند نفسم

 و ودب روزگار اتفاقات نیدتریبع از بودم، اختهشن روز آن تا که

 آن داشت حالت، نیتررکنندهیغافلگ به لحظه، ان در او، حاال

 خودش یوانهید و مست را من و قیتزر وجودم به را لغات

 :راندم لب بر را نامش نفسیب. کردیم

 !گرشا-



 دیشک لبم ریز را شستش بود، امچانه ریز انگشتانش که طورهمان

 ندیخوشا و فیخف لرز کی کوچک، حرکت نیا از تنم و

 ذهنم، در یبلند یصدا. دادمیم جان دستش ریز داشتم. برداشت

 و بود افتاده کار از مغزم اما کرد،یم قیتشو فرار به را من

 اشیباز هم قلبم. بود گرفته اندامم یهمه از را تحرک یاجازه

 و رفتیم فسمن. زدینم چندتا و زدیم یکی... بود گرفته

 را سرش. دانمینم بود، شده مرگم چه. برگردد کردیم فراموش

 ینقشه ذهنش در که یکار تصور از یالحظه یبرا و آورد جلو

 مانده رهیخ میهاچشم. شدم یمغز مرگ دچار داشت، را انجامش

 یهاچشم به کرد، مکث صورتم یروروبه حرکاتش، تمام به بود

 :کرد زمزمه نفسیب و شد رهیخ امشدهگشاد

 هک هروقت تا من!... ارید ییتو رندهیگمیتصم بعد، به حاال از-

 .مونمیم منتظر باشه الزم

 از بعد و گذراند نظر از را صورتم یاجرا تمام گرید بار کی

 امچانه ریز از دستش و رفت عقب م،یهالب یرو کوتاه یمکث

 و بود گرفته اشیباز ه،یر از آمدن رونیب یبرا نفسم. شد جدا

 جان ینفسیب از او، نیماش یصندل یرو جا، همان دمیترسیم

 زدممبا و رمیبگ قیعم دم کی توانستم باالخره تا کندم جان. بدهم

 زده که ییهاحرف تمام جواب در. کنم رها رونیب به محکم را

 من به را میتصم خودش الیخ به. میبگو نداشتم یزیچ بود

 یحت بود، واضح من میتصم نکهیا زا غافل بود کرده واگذار

 یاشتباه نکهیا یبرا. بودم داده دست از هم را کردنم فکر قدرت

 از و کردم باز را در ،یجواب و حرف چیه بدون نکنم، گرید

 ستادمیا قهیدق چند. بستم یطوالن یمکث با را در. شدم ادهیپ نیماش

 گرید. ماند منتظر من مثل هم او اما برود، بخواهد دیشا تا



 ودمخ دست ارشانیاخت که ییهاقدم با نبود، زیجا شتریب ستادنیا

 رد یرهیدستگ یرو را دستم یوقت و رفتم خانه طرف به نبود،

 بگذارد خودم حال به را من داد تیرضا باالخره گذاشتم ساختمان

 عاا قط... ماندم رهیخ بود رفته که یریمس به و برگشتم. برود و

 جا او کنار ،یصندل همان یرو هم هنوز من روح از یبخش

 .بود رفته و مانده

*** 
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 زا یکی در شدن باز یصدا به توجهیب و آمد رونیب آسانسور از

 و شد خانه وارد. انداخت قفل در را دیکل باال، یطبقه یواحدها

 را آب یوانیل. رفت آشپزخانه به کند، روشن یچراغ نکهیا بدون

 ذاشتگ نتیکاب یرو را وانیل. دیوشن نفس کی و کرد پر ریش از

 لبق ته از نکهیا با. چسباند نکیس یکناره به را دستش دو هر و

 نیا به اما بماند، ارید شیپ شیهاحرف گفتن از بعد خواستیم

 خودش حال به را او دیبا که داشت یقلب یدهیعق هم موضوع

 .ردیبگ یدرست میتصم و دیایب کنار خود با تا بگذارد

 در ییابرو. شکست را اشخانه سکوت واحد، در نگز یصدا

 تادهسیا پشت آن که یکس یرو به را در اگر کرد فکر و دیکش هم

 چیه یحوصله لحظه آن در واقعاا . شد خواهد چه نکند، باز

 اما رفت، اتاق طرف به فکر، نیا با. نداشت را یبشریبن

 به بار نیا و گذاشت زنگ یرو را دستش در، پشت شخص



 حضور از داد نشان کار نیا با و فشرد را آن بار سه مداوم لشک

 .است آگاه کامالا  خانه در گرشا

 به یدست. کرد پرت تخت یرو یکالفگ با و درآورد را کتش

 به یچشم از ینگاه. رفت خانه در طرف به و دیکش شیموها

 و اخمو یچهره آن با ه،یحور دنید فقط لحظه آن. انداخت رونیب

 ودب مطمئن. چسباند در به را اشیشانیپ. داشت کم را طلبکارش

 باز یبرا میتصم روداریگ در. بشنود هیگال یکل باز است قرار

 خراشگوش یصدا یدوباره دنیچیپ با در، نکردن ای کردن

. کرد باز را در و داد نییپا را رهیدستگ یمعطلیب در، زنگ

 یب دو هر هیثان چند و کرد یتالق مادر خوردل نگاه با نگاهش

 باز که بود هیحور نیا تینها در. ماندند رهیخ هم به یحرف چیه

 .شکست را سکوت

 .سالم کیعل-

 .داد تکان سر حوصلهیب

 .سالم-

 بود گرفته را در یجلو کامالا  که او قامت به دست با هیحور

 .کرد اشاره

 .دارم حرف... تو امیب خوامیم کنار برو-

. دیکش کنار را خودش و داد رونیب را نفسش کوتاه، یمکث با

 و درآورد سر از را دارشگل چادر شد، خانه وارد هیحور

 کانتر یرو را آن رفت،یم آشپزخانه سمت که طورهمان

 یهانتیکاب به ینگاه با و کرد روشن را یبرق یکتر. انداخت

 :دیپرس ینییپا و ییباال



 کجاست؟ تییچا نیا-

 :زد طعنه و بست را در. انداخت باال ییابرو

 ن؟ییپا یاومد یشد پا خوردن ییچا واسه-

 به اخم با و گرفت دنیجوش حال در یکتر از را نگاهش هیحور

 کانتر طرف به قدم دو و دیجو حرص با را لبش. زد زل او

 .شود ترکینزد او به تا برداشت

 تو، یمهریب نیا به میکرد عادت که ما... یچیه بابات و من-

... همرد ای میازنده یبپرس باال یایب یپاش میارند توقع هم اصالا 

 و خواهرت به سر هی یایب یپاش هفته، سه دو نیا یتو دینبا یول

! هن ای شهیم یخبر ازت نمیبب کردم صبر یه!... ؟یبزن شبچه

 .ییهاحرف نیا از تررگیب... رینخ دمید

 رکانت به را شیهادست کف و رفت جلو د،یکش درهم ابرو گرشا

 :داد ادامه پرتحکم و آمد جلوتر هم هیحور. سباندچ

 هم نگفته!... کنمیم بارت یزیچ هی یکن بهانه رو کارخونه-

 هیک دختره نیا بفهمم اگر فقط!... یستین وقته چند چرا مشخصه

 ...تو یزندگ تو شده دایپ شسروکله هوی که

 خودش. کرد هیحور به را پشتش حرفیب و زد یپوزخند گرشا

 فنتل هیحور. داد هیتک پشت به را سرش و انداخت کاناپه یرو را

 گلناز از. گرفت را خودشان یخانه یشماره و برداشت را خانه

 یرو را یگوش. اوردیب نییپا یاسهیک یچا بسته کی خواست

 و نشست شیروروبه رفت، گرشا شیپ یعصب و کرد رها کانتر

 :گفت مقدمهیب

 .شنومیم... خبیلیخ-



 زمزمه بود، زده زل خانه دیسف سقف به که طورمانه گرشا

 :کرد

 .زدم رو هامحرف من وگرنه! مامان یندار دنیشن یبرا یگوش-

 .ببخشد لحنش به یشتریب متیمال کرد یسع هیحور

 افتهیم راه تو دنبال مقدمهیب که یدختر کنم باور یخوایم-

 از خترهد!... ه؟یراهسربه و درست آدم ت،خانواده وسط آدیم

 ...نکهیا به یوا ده،یبر خونه از رو تو یپا االن نیهم

 ندهخ ریز مادرش، به یمتعجب نگاه از بعد و کرد بلند سر گرشا

 :گفت تمسخر با گرشا و کرد نگاهش اخم با هیحور. زد

 صبح من نکهیا!... گهید یدوخت و یدیبر خودت یبرا یحساب-

 داره؟ چارهیب اون به یربط چه ره،یگ کارخونه یتو پام شب تا

 گرید یسمت به را شیرو و داد تکان سر یزهرخند با هیحور

 رد و شد بلند گرشا. دیچیپ خانه در باز در زنگ یصدا. چرخاند

 :دیپرس متعجب خانه به ورود با گلناز. کرد باز را

 !بانه؟یغر شام د؟ینشست یکیتار تو چرا شماها! وا-

 .داد تکان واه در را یچا یبسته و دیخند خودش

 کنم؟ کارشیچ رو نیا-

 .کرد اشاره آشپزخانه به سر با گرشا

 .مامان یبرا زیبر یچا... جوشه آب-

 تیجد با و ستادیا بیج در دست مادرش، یروروبه و برگشت

 :گفت



 گفتم منم کنم، ازدواج خوادیم دلت یگفت یبرگشت روز هی-

 لوممع یوقت م،باش گهید یکی شدن بدبخت باعث و شاهد خوامینم

 باا یتقر که حاال... باشم زنده گهید ماه چند ای روز چند ستین

 یزندگ تونمیم کردمیم رو فکرش که یزیچ از شتریب مطمئنم

 حرفت رو چرا... کنم برآورده رو آرزوت گرفتم میتصم کنم،

 !؟یمونینم
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 .گرفت باال را سرش خشم پر ینگاه با هیحور

 و یریبگ رو دستش دیبا شد، دایپ که ییاسروپیب هر یعنی-

 ...که تخونه تو شیاریب

 .داشت باز حرفش یادامه از را او گلناز پربهت یصدا

 باشه ینیا اومدیم دختر اون به اصالا ! ه؟یحرف چه نیا!... مامان-

 !؟یگیم شما که

 یابروها. کرد نگاه گرشا یهاچشم به هیحور گلناز، حرف نیا با

 مذاقش به مادرش حرف دادیم نشان نشیآتش نگاه و خورده گره

 :دیغر و کرد مشت را دستش گرشا. ننشسته

 اهل که شما! شما ااّل  داشتم نابجا قضاوت توقع یهرکس از من-

 هم ظاهرش یحت ارید! چرا گهید یقرآن و دعا و غمبریپ و خدا

 من هم روز اون! یداد نظر ظاهر رو از بگم که نبود نادرست

 .کنم شیمعرف بهتون داشتم میتصم اد،یب ستمخوا ازش



 سر فیبالتکل و گذاشت زیم یرو را یچا یهاوانیل ینیس گلناز

 زودتر ای بماند آنجا دیبا اصالا  نه، ای ندیبنش دانستینم. ستادیا پا

 ،ندارد او حضور به یتوجه یکس دید یوقت. کند ترک را صحنه

 .شد هاآن یلمهمکا شاهد سکوت در و نشست مبل یگوشه آرام

 را یچا از یکم برداشت، ینیس از را یوانیل شد، خم هیحور

 غر گرفت، باال را سرش یوقت و دینوش داغ و تلخ طورهمان

 :زد

 .گرفت درد گردنم ن،یبش ریبگ-

 با اگرش. نشود بلند اشخنده یصدا تا گرفت گاز را لبش گلناز

 یروروبه بلم یرو یمکث از بعد و داد رونیب را نفسش یکالفگ

 را شیهادست و چسباند زانو به را شیهاآرنج. نشست مادرش

 به و گرفت ضرب نیزم یرو شیپا کی با. کرد مشت هم در

 پر روز از بعد شب، از ساعت آن اصالا . ماند رهیخ زیم یگوشه

 داشت، ارید با که یامکالمه از بعد و بود گذرانده که یامشغله

 خودش در را مادرش با زدن کله سرو یبرا یتوان گرید

 کجا به را بحث نیا مادرش ندیبب تا نشست ساکت. دیدینم

 رد اخم با یاقهیدق چند نکهیا از بعد هیحور. ببرد شیپ خوادیم

 خودش موضع از یحدود تا ت،ینها در کرد، فکر سکوت

 .گرفت باال را سرش و کرد ینینشعقب

 رو شخونه یشماره مهمه، برات یلیخ اگه پس... خب یلیخ-

 .بذارم ییآشنا قرار شخانواده با بزنم زنگ. بده

 و دیکش شیموها به یدست مادرش، حرف هضم از بعد گرشا

 نگفته داشت، کم را یکی نیهم. داد فشار هم یرو را شیهاپلک

 ارید ییتنها خبر دنیشن قبال در را مادرش واکنش توانستیم هم



 رهیخ مادرش به حرفیب و کرد باز را شیهاچشم. کند ینیبشیپ

 باال ابرو سوءظن با مادرش شد، یطوالن که نگاهش. شد

 .انداخت

 یگینم مگه... ازت؟ خواستم یبد زیچ... یکنیم نگاه فقط چرا-

 !؟یخوایم رو دختره

. انداخت یگرید یرو را شیپا کی و داد هیتک پشت به گرشا

 :کرد غرولند یرلبیز

 .بگم یچ موندم خودت، از یداد نشون االن که یمنطق با-

 .دیکش جلو یکم را خودش و دیشن را حرفش هیحور

 ؟یکنیم پنهان یدار رو یچ!... ؟یبگ رو یچ-

 در را خودش بار نیاول یبرا د،ید را گرشا سکوت که گلناز

 :گفت مادرش به رو و داد دخالت بحث

 رو گهید یکی ،یکی که ستین یجورنیا گهید االن! مامان-

 مه با خودشون یبد اجازه دیبا!... یخواستگار برن یرتز بخواد

 ...بعد و بشن آشنا

 .کرد گرد چشم گلناز به رو هیحور

! ستین یجور چه و هیجور چه االن یبد من ادی تو ستین الزم-

 نم پسر دنبال شهیم بلند که یدختر... ومدمین که کوه پشت از

 .هشد آشنا پسر نیا با کامالا  یعنی بشه، یمعرف بهمون که آدیم

 حالت با گرشا به رو و گرفت گاز را لبش لبخند با گلناز

 و کرد مشت را شیهادست گرشا. انداخت باال ابرو یمعنادار

 :گفت دیترد با فکر، یکم از بعد



 .یریبگ تماس یک گمیم خودم... زوده فعالا -

 .کرد نگاهش مشکوکانه هیحور

 یخوایم رو یچ!... ؟یدوونیم سر رو من یدار چرا... چرا؟-

 !؟یکن یمالماست

. شد بلند جا از و زد مادرش طلبکار لحن به یپوزخند گرشا

 آورد،یدرم را راهنشیپ و رفتیم اتاق طرف به که طورهمان

 :گفت یبلند یصدا با

 .کن خاموش رو چراغا یبر نیخواست یگل-

 جا از آتش یرو اسپند مثل پسرش، ییاعتنایب از یحرص هیحور

 .افتاد راه سرش پشت و دیهج

 تراخالقخوش ،یشیم بهتر یکن عمل رو قلبت کردمیم فکر-

 ...یجور همون هنوزم نمیبیم االن یول... یشیم

 :کرد زمزمه آلوداخم و دیچرخ پا یرو گرشا

 راحت، التیخ... نشده عوض که مغزم کردن، عوض رو قلبم-

 .خودته تیترب یجهینت که امیبداخالق یگرشا همون هنوزم

 قبل از ترتفاوتیب رفتند، باال رتیح با که مادرش یابروها

 :داد ادامه

 نه االن، یول... یبدون الزمه رو زایچ یلیخ دختر اون به راجع-

 تیظرف تو نه دارم، رو شما با زدن سروکله یحوصله من

 گوش قضاوت بدون یتونیم یکرد حس وقت هر... رو دنشیشن

 .بدم حیوضت امیب بگو ،یبد



 باال بود، شده رهیخ او به زناننفس که مادرش از را نگاهش

 ،خانه در به سرش با یآرام یاشاره از بعد گلناز، به رو و دیکش

 :گفت بلند

 .ریبخ شب-

 را در نکهیا بدون. رفت اتاق طرف به و کرد هاآن به را پشتش

 محکم یصدا بعد لحظه چند. برداشت قدم اتاق حمام سمت ببندد،

 سنف و ستادیا شیجا سر. لرزاند را وارهاید خانه در شدن دهیکوب

 شلوارش یدکمه یرو دستش. داد رونیب یحرص پر و قیعم

 .خورد جا گلناز یصدا دنیشن از که بود

 !گرشا-
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 :دیغر برگردد، نکهیا بدون

 ؟ینرفت چرا تو-

 .داد هیتک وارید به اتاق در کنار و برداشت یقدم گلناز

 !؟یریم تند یادیز مامان یجلو شهیهم یکنینم فکر-

 یدکمه یجواب دادن بدون. داد تکان سر متأسف و زد یپوزخند

 :زد لب فقط و کرد باز کامل را شلوارش

 ؟یسیوا جا نیهم یخوایم-

 .نشست گلناز لب یرو یتلخ لبخند



 .خداحافظ... یچیه... کاش یول... رمیم نه-

 رفتن و بود ترآرام بار نیا خانه، در شدن بسته و باز یصدا

 و انداخت یکنار حرص با را راهنشیپ. دادیم نشان را گلناز

 مادرش از که یاخالق با. کرد فوت رونیب به محکم را نفسش

 یسخت کار بود مطمئن د،ید او از امشب که یواکنش و شناختیم

. دادیم نشان تریمنطق مواقع طور نیا پدرش. داشت شیپ در

 جهتیب را او منصور حداقل رد،یبگ کمک او از بود بهتر دیشا

 یثیحد و حرف چیه خواستینم دلش. کرد نخواهد بازخواست

 بحث فقط گرید. شود ارید رنجش باعث اشخانواده سمت از

 لحظه آن. نبود داشت، گردنش به که ینید و تیمسئول احساس

 یاذره نخواهد که کردیم حس عالقه او به قدرآن قلبش، در

 .بداند هانیبهتر قیال را او و کند ناراحتش

*** 
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 خانه یجلو که یبعدازظهر آن از بعد. نبود گرشا از یخبر

 ورد،ایب در اشتباه از را من خواست حاتشیتوض با و شد شیدایپ

 یواقع یمعنا به انگار داد، یامیپ نه و گرفت یتماس نه گرید

 ادارمو خودش کردن دیناپد با و بود سپرده من به را یریگمیتصم

 همان و روز همان از که یمن بروم؛ دنبالش خودم کردیم

 از یبخش اما دادم،یم جان داشتم دنشید دوباره یبرا ساعت



 دیترد دچار مدام او، با دوباره ارتباط یبرقرار یبرا وجودم

 .شدیم

 و وافقم یصداها کمکم و گذشتیم بعدازظهر آن از روز چهار

 من تا دندیرسیم اتحاد و یینواهم به هم با داشتند درونم مخالف

 گرید بفهمانم او به دیشا و رمیبگ او از یسراغ کنند بیترغ را

 هنگفت را، شیهاحرف تمام من که شده، رید دنیکش پس پا یبرا

 که ساعت هر ،یدلتنگ  نام به یزیچ نکهیا و ام داشته باور هم

 .آوردیم فشار قلبم به شتریب گذشت،یم

 داشت که یروز یابر یهوا به نگاه با و آمدم رونیب شرکت از

 دل. دادم رونیب نهیس از یآه اریاختیب شدیم کینزد غروب به

 سر به بارش یهوا و بود گرفته من یهوایب دل مثل هم هوا

 یبرا را پولم فیک که نیهم. شدم مترو یتاکس سوار. داشت

 لبخند و اریشهر عکس به چشمم دم،کر باز هیکرا پرداخت

 و تاب عکس، دنید با قلبم نیسنگ یهوا. افتاد اشیشگیهم

. افتاد نییپا چشمم از ارادهیب یاشک و داد دست از را تحملش

 دونب کنارش توانستمیم و بود کاش. بود تنگ شیبرا دلم چقدر

 مثل هم او. گذردیم سرم در چه میبگو و کنم درددل دغدغه

 چیه و بزند لبخند. بدهد گوش اشیذات آرامش همان اب شهیهم

 «؟یشد آروم: »بپرسد و بزند یپلک فقط ندهد، ارائه هم یحلراه

 ای راهکار کلمه کی یحت دمیشن بدون نمیبب تعجب کمال در من و

 و روح و شده خنک قلبم او، از یگرید زیچ هر ای سرزنش

 .است گرفته آرامش روانم

 از و انداختم فیک داخل را پولم فیک کردم، حساب را هیکرا

 یالحظه ریمس انتخاب یدوراه یجلو. رفتم نییپا مترو یهاپله



 .بود کینزد غروب. انداختم امیمچ ساعت به ینگاه. کردم تعلل

 داشتم، ازین زهرا بهشت به دنیرس یبرا که یزمان احتساب با

 ...که هم قبرستان شب و شدیم کیتار هوا دنم،یرس موقع قطعاا 

 وابخ صبح تا قطعاا  ناآرام قلب آن با اما کنم، صبر فردا تا شدیم

 زهرا بهشت خط ریمس از حسرت با را نگاهم. آمدینم چشمم به

 .شدم خودمان ابانیخ به یمنته ریمس یراه و گرفتم

 هب را خودم شدن جاجابه یکل از بعد. بود شلوغ شهیهم مثل قطار

 هافروشدست یصدا. دادم هیتک وارید به و رساندم واگن کنج

 مشخص و بود شده یقاط مسافران یهمهمه با ،یشلوغ آن انیم

 و آوردم رونیب فیک از را همراهم تلفن. ندیگویم چه شدینم

. دمکر آن با کار مشغول را خودم شود ترکوتاه ریمس نکهیا یبرا

 یهاکانال کردن نییباالپا و نستاگرامیا صفحات در گردش از

 ولمشغ و گرشا یشخص یصفحه به دمیرس که دمینفهم تلگرام،

 .شدم مانیقبل یهاامیپ خواندن

 که را یعکس نیترساده. کردم باز را لشیپروفا عکس

 به اچهیدر کنار. بود کرده انتخاب دهد، قرار آنجا توانستیم

 نگاه نامعلوم ییجا به نه،یس به دست و بود داده هیتک حفاظ

 مه کوتاهش نیآست بلوز و داشت چشم هب یآفتاب نکیع. کردیم

 رونیب عکس از. است تابستان به مربوط عکس دادیم نشان

 وادارم امیابر یهوا و حال. ماندم رهیخ امیپ صفحه به و آمدم

 :کنم پیتا اریاختیب کرد

 .«گرفته بیعج دلم»

 گرفتم میتصم. شدم مانیپش درجا اما کردم، ارسال را امیپ

 نیآنال زدم، امیپ یرو را انگشتم که نیهم. نمک پاک را امنوشته



 ارفش هم به محکم را میهاپلک شد باعث ام،یپ ریز کیت دو و شد

 :خواندم را اشدهیرس امیپ و کردم باز را میهاچشم. دهم

 «بدم؟ انجام برات آدیبرم یکار من دست از!... چرا؟»

 روز و حال علت یوقت آمد،یم بر یکار چه او دست از واقعاا 

 هب حوصلهیب را نفسم. بود خودش به کردن فکر ام،ختهیرهمبه

 :نوشتم و کردم فوت رونیب

 .«دیببخش... دادمیم امیپ بهت دینبا... نه»

 اسمش و شماره که بود نگذشته آن امیپ ارسال از هم هیثان ده

 نیهم و بود مانده من منتظر پس. بست نقش یگوش صفحه یرو

. ودب کرده صادر شیبرا را ارتباط یرقرارب مجوز ام،یپ دو یکی

 عیسر. چرخاندم حدقه در یچشم واگن داخل یهمهمه از

 ار تماس. گذاشتم گوش در و آورده رونیب فمیک از را یهندزفر

 :گفتم یمکث از بعد و کردم برقرار

 !سالم-

 ؟ییکجا... سالم-

: زد غر وجودم ریگبهانه قسمت و رفت فرو هم در میابروها

 نیهم «دینپرس هم رو حالت یحت ،یخبریب روز چند از بعد»

 :بدهم جواب یلیمیب با شد باعث

 .خونه گردمیبرم دارم... مترو تو-

 ؟یبرس گهید قهیدق چند یکن یم فکر-

 :دمیپرس متعجب

 ؟یپرسیم یچ یبرا-



 .تمخونه راه تو االن نیهم-

 و خبریب چه. گرفتند فاصله هم از بار نیا امرفتهدرهم یابروها

 نشان کامالا  را رمیتح زانیم دادن، جواب در تعلل انگار! یناگهان

 :گفت یجد یلیخ که داد

 رامب هم رو لشیدل یتونینم که گرفته دلت چرا نمیبب آمیم دارم-

 ...نکهیا مگه. یسیبنو

 :گفت ترآرام و کرد یمکث

 امصد ای ینیبب رو من ینخوا بازم روز چند نیا مثل نکهیا مگه-

 .یبشنو رو
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 .نشست لبم یرو یتلخ لبخند

 .اومدمیم کنار خودم با دیبا-

 ؟یداد امیپ بهم که یاومد کنار خودت با یعنی االن-

 هوس هم من. نشسته لبش به لبخند دادیم نشان لحنش رییتغ

 :زدم لب صادقانه و زد سرم به یبدجنس

 .دمش ریافلگغ... شیخوند عیسر یلیخ... کنم پاکش خواستمیم-

 :گفت اشپرخنده لحن همان با

 منتظر که یروز چهار!... ارید نداره وجود یبرگشت راه گهید-

 .املحظه نیهم



 .شد جمع لبخندم

 ؟یبمون منتظر یخواستیم یک تا-

 :کرد زمزمه یبدجنس تمام با که بود او بار نیا

 .شهینم یطوالن یلیخ بودم مطمئن-

 هب شیجلو داشتم، سر در چه هر که سب از. رفت باال لبم کنج

 نیآخر از قطعاا . بود رو شیبرا دلم و دست آوردم،یم زبان

 جهینت نیا به بعدازظهر، آن در یخداحافظ لحظه از قبل نگاهم

 :دیپرس آمد، کش که سکونم. بود دهیرس

 !ینگفت-

 رو؟ یچ-

 خونه؟ یرسیم گهید قهیدق چند-

 :دادم جواب شد، متوقف آن در قطار که یستگاهیا اعالم با

 .گهید ربع کیقه،یدق ده کنم فکر-

 .فعالا ... بهت رسمیم... خوبه-

 صفحه یرو من به متعجب نگاه و کرد قطع مقدمهیب را تماس

 به نهیس در شیصدا دنیشن با هم قرارمیب قلب. ماند یگوش

 گرید بار کی. کردیم میرسوا داشت و بود درآمده رقص

 یکس یبرا کردمینم فکر وقت چیه. کردم نگاه و باز را عکسش

 نیهم اریشهر قلب دانستمیم که حاال. شوم دلتنگ حد نیا تا

 کنارش خواستیم دلم شتریب خودم، گوش کنار درست جاست،

 .باشم



 نیا به اریشهر قلب وجود و شده عاشق عقلش با گفتیم او

 شدم ندمعالقه او به قلبم تمام با من اما... زده دامن شتریب عشق

 صداقت که یکس کنار باشم، کنارش خواستمیم عاقالنه حاال و

 خانه یجلو. بود دایپ شیهادست لمس یحت و کلمات ها،چشم از

 حالنیباا. بود دهینرس هنوز. انداختم اطراف به ینگاه و دمیرس

 دوباره و بروم باال را پله همه آن قه،یدق چند یبرا دیارزینم

 آغوش در تنگ را خودم و زدم بغل ریز را میهادست. برگردم

 باا یقرت آسمان به ینگاه. کند رسوخ تنم به کمتر سرما تا گرفتم

. مبود شده بدجنس باز. زدم لبخند و انداختم یابر و شده کیتار

 ستادهیا در یجلو اما باشم، زبانشیم امخانه در که آمدیم او دیشا

 هن... دمیترسیم مه دیشا. کنم منصرف کار نیا از را او تا بودم

 که حاال و بدهد دستم کار یدلتنگ نیا که... خودم از که... او از

 دلم و دست کردم،ینم حس او و خودم انیم یمانع چیه گرید

 به و گرفتم آسمان از را نگاهم ،یبوقتک یصدا با. برود خطا

 و شد ادهیپ نیماش از. داد تکان دست و زد یلبخند. دادم ابانیخ

 و قیعم او و دادم را سالمش جواب. کرد سالم مدنآ جلو نیح

 .گذراند نظر از را صورتم یایزوا تمام ق،یدق

 تر و سرخ قدرنیا چشمات و رهیبگ دلت که شده باعث یچ-

 باشن؟

 هک یاشک آثار هنوز ایگو دم،یکش میهاچشم به یدست تعجب با

 یور یازدهشرم لبخند. بود یباق صورتم در بودم، ختهیر کوتاه

 .نشست لبم



 کیتار زود هوا... شدم یطورنیا چرا دمینفهم... دونمینم-

 و حال نیا از تا اریشهر شیپ برم داشتم دوست وگرنه شهیم

 .امیدرب هوا

 :دادم حیتوض کودکانه من و رفت باال شیابرو لنگه

 اگر چند هر... شمیم آروم زنم،یم حرف باهاش یوقت هم هنوز-

 .نباشه خودش گهید

 :گفت متیمال با و دیکش باال یکم را لبش یوشهگ

 گفتم؟ یچ بهت کارخونه یتو ادتهی-

 که بود زده یادیز یهاحرف کارخانه در. شد میهادندان ریاس لبم

. است کدامشان به منظورش بدانم نداشتم ذهن حضور لحظه آن

 ار دستم کی. آورد شیپ را دستش نگرفت، من از یجواب یوقت

 .شد نوازشش ولمشغ آرام گرفت

.. .نداره یکیزیف حضور فقط... نکرده ترکت اریشهر گفتم-

 .کنارته... ستزنده... جاست نیهم وگرنه

 هم را خودش دست و چسباند اشنهیس چپ سمت به را دستم

. شد گرم وجودم تمام تنش، و دست یگرما از. گذاشت آن یرو

 ات زدم لکپ تند تند. دمیفهمیم را شبش آن یهاحرف یمعن تازه

 ازب لب اگر بزنم، یحرف توانستمینم. نشود یجار اشکم دوباره

 را امیریدرگ. افتادمیم هقهق به و شکستیم بغضم کردم،یم

 .زد لبخند و دید خودم با
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 انیم ترمحکم را آن. نکرد رها اما آورد، نییپا را دستم

 .دیکش جلوتر را من یکم و فشرد انگشتانش

 یشکا گهید هاچشم نیا کنم یکار شب آخر تا تونمیم نمیبب میبر-

 !نه ای نباشه

 دستم. کردم اعالم را موافقتم سر تکان و لبخند با و گرفتم ینفس

 هار بودم، نشده سوار که یزمان تا و برد نیماش سمت و دیکش را

 یفضا در پراکنده عطر و نشستم نشیماش یصندل یرو. نکرد

 یپل را یمیمال کیموز نشست، فرمان پشت. دمیکش نفس را آن

 هک نظرته مد ییجا»  ای «م؟یبر کجا»بپرسد نکهیا بدون و کرد

 یفضا در بعد، ساعت مین. گذاشت گاز یرو را شیپا ،«م؟یبر

 دو تهران، غرب از نقطه نیباالتر در کافه، کی بالکن باز

 وحشتناک یسرما به توجهیب و میبود نشسته زیم کی طرف

 زد،ینم حرف. میکردیم نگاه شهر روشن یهاچراغ به هوا،

 خودش انگار. بود گذاشته خودم حال به را من و کرده سکوت

. ستیکاف من یبرا باشد داشته حضور نکهیا دانستیم هم

 طرفش به را سرم و گرفتم شهر  شب از را نگاهم باالخره

 امرهیخ طورآن یک از نبود معلوم و بود من به نگاهش. چرخاندم

 فنجان طرف دو را میهادست زدم، لبخند زد، لبخند. بود اندهم

 :کرد باز لب باالخره. چسباندم قهوه از پر دیسف

 .بشنوم رو حرفات حاضرم یبخوا وقت هر... خب-

 .شدم رهیخ فنجان بخار به

 ؟یچ مورد در-



 .یبش سبک بشه باعث که یچ هر مورد در-

 .دش پراکنده سرد یاهو در بخارش و آمد رونیب آه کی مثل نفسم

 قلبش که شده باعث یک ای یچ قاا یدق دونهینم آدم وقتا یگاه-

... نزد قدم ای کردن هیگر ساعت هی هاوقت یبعض... بشه نیسنگ

 .بشه خوب حالت کنه کمک تونهیم دوست، هی با درددل دیشا ای

 :گفت یطنتیپرش لبخند با

 در... که هم زدن قدم. ندارم دوست اصالا  که رو اول نهیگز-

 و نمیبش روتروبه دمیم حیترج شتریب نقطه نیا تو حاضر حال

 یراب پس... نمتینب و برم راه کنارت بخوام نکهیا تا کنم نگاهت

 .یکن حساب من یرو یتونیم سوم ینهیگز انتخاب

 تیتقو من در را نبودن تنها حس بود، خوب شیهایدلگرم

 چه نکهیا اما آورد،یم چشمم به شتریب را حضورش و کردیم

 لحظه آن بزنم، حرف شیبرا درددلم کدام از و میبگو دیبا

 .بود امیزندگ معضل نیتربزرگ
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 زا نکهیا به کنم فکر و بخرم زمان تا دمینوش را امقهوه از یکم

 مبدن و تن شتریب ارتفاع، آن در هم هوا یسرما. کنم شروع کجا

 و منشست نهیسبهدست. گذاشتم شیجا سر را فنجان. لرزاندیم را

 با و نماند دور چشمش از حرکتم نیا. شدم جمع خودم در یکم

 :دیپرس یکمرنگ اخم



 .داخل میبر سردته، اگه-

 .انداختم باال سر یشخندین با

 .دارم دوست شتریب رو نجایا یفضا یول... هست که سرد-

... یبود خورده سرما یجوراون که یروز از نگذشته یلیخ-

 !؟یخوب نجایا یطمئنم

 و سرما از حواسش که نیا یبرا و کردم نییپا و باال را سرم

 :گفتم مقدمهیب شود، پرت من یهاواکنش

 ؟یکنیم یفکر چه مورد در بود، شده تنگ برات دلم بگم اگه-

 با و آورد باال مکث با داد،یم فنجانش به داشت که را ینگاه

 لبم و گرفت وسعت لبخندم. ردک نگاهم شده گرد باا یتقر یهاچشم

 یحساب انگار نزد، یحرف ماندم منتظر چه هر. گرفتم گاز را

 یهاچراغ به رهیخ و چرخاندم را سرم. بودم کرده رشیغافلگ

 :دادم ادامه شهر روشن

 به رسه،یم ذهنش به که رو یهرچ آدم ستین خوب هم یلیخ-

 .ارهیب زبون

 .دیرس گوشم به ترکینزد ییجا از شیصدا

 .خوبه هم یلیخ اتفاقاا -

 زا را اشتنه بود، گذاشته کنار را فنجانش. برگرداندم را سرم

 هم در زیم یرو شیهادست و بود دهیکش جلو یکم زیم پشت

 .بودند خورده گره

 چرا؟-

 .انداخت باال شانه و گرداند میهاچشم نیب را نگاهش



 گهید.. .مونهینم یباق دروغ و یکارپنهان یبرا ییجا گهید-

. ..نداره وجود یستیرودربا و تعارف... کنهینم یخودخور یکس

 و زننیم رو حرفشون واضح و رک که ییهاآدم از من

 .آدیم خوشم شتریب یلیخ رسوننیم رو منظورشون

 .زدم پوزخند که نبود خودم دست

 با هاآدم ممکنه اد،یب شیپ ممکنه یناراحت و یدلخور وقت اون-

 .بشن کدورت و مشکل دچار هم

 ای... ها یکارپنهان یبعض هم االن!... شن؟ینم االن مگه-

 حداقل. شهیم یدلخور باعث تونهیم منظور درست نرسوندن

 ای نداشته یپنهان زیچ دونهیم مقابل طرف یطوراون

 در یچ قاا یدق بدونن یوقت هاآدم... ومدهین وجود به یسوءتفاهم

 .رنیبگ یتردرست میمتص توننیم گذره،یم اطرافشون

 هت. نبودم مطمئن یلیخ بود، آمده زبانم یرو که یحرف گفتن از

 قورت همراهش را کلماتم دیشا تا دمینوش را امقهوه تلخ یمانده

 زبان به را آن کرد وادارم اشرهیخ و منتظر نگاه اما بدهم،

 .اورمیب

 یکرد پنهان رو قلب موضوع یچ یبرا... یچ یبرا... پس-

 ازم؟

 به خساست یکم بازدمش دادن پس یبرا و گرفت یقیعم دم

 یکیتار به را نگاهش. داد رونیب تکهتکه را نفسش. داد خرج

 طرفم به را سرش دوباره یکوتاه مکث از بعد و داد شب

 .چرخاند



... و بودم مناسب فرصت هی دنبال فقط... بمونه پنهان نبود قرار-

 مشخص... یبود داده نشون خودت از که یخاص اخالق با تو

. یکنینم فکر درست یشنویم لحظه در که یحرف هر به بود

 .دمبو مردد نیهم یبرا و بود ینیبشیپ رقابلیغ برام واکنشت

 .کرد لمس ینرم به را انگشتانم نوک و آورد جلوتر را دستش

 یتونیم که خوبه!... باش یهست که یجورنیهم شهیهم! ارید-

 تمام که یهست یقو قدراون تو... یکن عدفا حقت، از خودت، از

 بودنت تنها صرف به فقط نزد سرم به هم درصدکی مدت نیا

 ردمک دایپ یقلب اعتقاد که دمید یجور رو تو... بشم کینزد بهت

 .بزنه بیآس بهت تونهینم یکس

 یرندهپ کی مثل احساساتم و شکست قلبم قفس قفل شیهاحرف با

 و بردم جلو را دستم. درآمد پرواز به شده، رها بند از تازه

 یکم بود، انگشتانم نوازش مشغول لحظه آن تا که را شیهادست

 انشدست قفل هم او و نشست لبش یرو یلبخند. گرفتم ترمحکم

 :زدم لب بغض از یاخفه یصدا با. کرد ترمحکم را

 خاطر به... بمونم کنارت قراره اگر یکن فکر خوادینم دلم-

 ...قلب

 .دیپر حرفم انیم و کرد جذاب و محو یاخم لبخندش همراه

 .کنمینم فکر ینطوریا اصالا -

 او و دادم قورت محکم را بغضم. کرد تار را دمید اشک یپرده

 :زد میصدا

 !ارید-



 تکان «بله» یمعنا به را سرم فقط و فشردم هم به را میهالب

 :دیپرس و دیکش دستم پشت یآرام به را انگشتانش سر. دادم

 !؟یکن نانیاطم من به یتونیم-

 .دیلرز میصدا

 ؟یچ یبرا-

 .شدینم جدا هم لحظه کی بارشم آماده یهاچشم از اشرهیخ نگاه

 تنها هک...یباش من کنار رو تیزندگ بعد به نجایا از نکهیا یبرا-

 !نباشم تنها که... ینباش

 تپش هب و گرفت نبض قلبم ضربان رفتن باال شدت از تنم تمام

 اصالا  واقع در اما بزنم، یحرف دادم تکان را لبم. درآمد

 و کم شیهاحرف از روز آن تا آنکه با. میبگو چه دانستمینم

 به داشت واضح بار نیا اما خواهد،یم چه بودم زده حدس شیب

... کنم کار چه دانستمینم من و... کردیم اشاره اشخواسته

 لکهب! نه... باشم داشته دیدتر که نه... میبگو دیبا چه دانستمینم

. نمک ابراز را موافقتم... یلغات چه با...  یزبان چه با دانستمینم

 فکر گرید او، جز یکس با امیزندگ ادامه به لحظه آن در من

 .کردمینم
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 یدگرگون متوجه. بزنم یحرف دادینم اجازه میهانفس تند تمیر

 با برعکس، اما د،یایب کوتاه و کند مدارا کردم فکر. شد حالم

 :دیپرس لبش یرو بر محو یلبخند همراه تمام یبدجنس

 مثبت ازدواجم درخواست به جوابت که باشم دواریام شهیم-

 !باشه؟

 ترمحکم را شیهادست ارادهیب و گذاشتم هم یرو را میهاپلک

 شدیم کاش. داد انگشتانش فشار با متقابالا  را پاسخم. دادم فشار

 د،بلن ادیفر کی با توانستمیم کاش م،یبود آنجا از ریغ ییجا

 یطیشرا نیچن در نشستن جا کی و سکوت. دهم بروز را جانمیه

 به و شد جمع جا کی امخفته جانیه تمام. بود ایدن کار نیترسخت

 نیا از. افتاد نییپا چشمم یگوشه از هم، پشت یهااشک شکل

 را مدست پشت. گرفت ماخنده صورتم، به او متعجب نگاه و اتفاق

 یهقهق با توأم که یاخنده. دمیخند بلندتر و دمیکش صورتم یرو

 متعجب هم خودم بودم، شده دچارش که یحال از. بود شده خفه

 :دیپرس زدهشگفت و زد لبخند رشیمتح نگاه همراه. بودم

 !مثبتت؟ جواب... بذارم؟ یچ یپا رو لبخند و اشک نیا االن-

 پشت یهااشک طورکههمان و کردم نگاهش ندلبخ با هیثان چند

 باال را سرم گرفتم،یم انگشت نوک با را چشمم از یجار هم

 را اشهیتک و شده لیتبد صدادار یاخنده به لبخندش. کردم نییپا

 :زد لب خنده با طورهمان و دیکش یراحت نفس. داد یصندل به

 .کنم ثبت خیتار تو دیبا رو لحظه نیا-

 :داد حیتوض خودش و کردم اهشنگ لبخند با



 و نیترسخت از انیبلورچ گرشا یخواستگار یلحظه-

 هنگا خونسردم یافهیق به... شناختیم که یدختر نیترسرتق

 .ستهیمیوا داره قلبم... نکن

 از. فشرد اش نهیس چپ سمت را دستش و بست را شیهاچشم

 را خودم. شد خشک لبخندم د،یکش هم در که ییابرو و حرکتش

 :زدم شیصدا دهیترس و دمیکش جلو

 !!گرشا-

 چشم د،یکش طول عمر کی قد من یبرا که یاهیثان چند مکث با

 :دمیپرس عیسر و کرد باز

 !؟یخوب-

 لبخند روزش و حال همان با اما بود، شده منقطع و تند شیهانفس

 .انداخت باال ابرو و زد

 لحظه نیمه کردم، تجربه عمرم تمام در که یجانیه نیشتریب-

 قبل از شتریب روز هر... آوردیم کم مطمئنم یقبل قلب... بود

 .شمیم قلبش و برادرت ونیمد

 دو هر. شد یطوالن د،یبا که یزیچ از شتریب هم به نگاهمان

 ات مییبگو دیبا چه گرید میدانستینم و میبود کرده سکوت

 مطرح یناگهان یطور را درخواستش. شود یسپر لحظاتمان

 هیسا نمانیب سکوت و گرفت را یگرید کالم هر مجال که کرد

 از او هم میایب کنار جوابم و درخواستش با من هم تا انداخت

. کند قوا دیتجد بود، شده متحمل خودش قول به که یجانیه شدت

 را سرمان. شد سکوتمان بخشانیپا آسمان غرش یصدا

 وشنر را آسمان لحظه همان که یاصاعقه دنید از و میچرخاند



 یرو باران زیر قطرات زشیر. نشست لبمان به لبخند کرد،

 را زیانگخاطره و بایز مکان آن کرد وادارمان صورتمان،

 .میکن ترک زودتر

 دایپ را خودشان یجا میهادست ن،یماش به دنیرس یلحظه تا

 چند هر هم او. آمدندینم رونیب انگشتانش نیب از و بودند کرده

 حضورش به را دلم و دادیم انگشتانم هب یفشار بار، کی لحظه

 یوقت نگ،یپارک از خروج از بعد قهیدق چند. کردیم ترقرص

 یبندانراه دچار هاابانیخ و گرفت شدت یحساب باران

 نشیشما و دیچیپ یفرع یابانیخ به گرشا شدند، اجتنابرقابلیغ

 اطراف از چشم. داشت نگه تردد بدون و ساکت ییجا در را

 .دمیچرخ طرفش هب و گرفتم

 ؟یستادیا نجایا چرا-

. ردیبگ قرار میروروبه رخ تمام که دیچرخ یجور شیجا سر

 االا احتم که یحال در و دیکش امگونه یرو آرام را انگشتانش پشت

 کرد،یم ترسرخ را صورتم رنگ درجه دوسه کارش، نیا با

 :گفت

 سیخ رشیز اگر داره، دوست رو بارون گفتیم که بود یکی-

 و بارون به بزنه زل ریس دل هی بتونه که نجایا میاومد... نشه

 .شهینم سیخ هم ذره هی که باشه راحت الشیخ

 نیا امشب. درآمد رقص به دوباره قلبم و کرد ریگ نهیس در نفسم

 و بسوزاند کلماتش با را من بود کرده قصد تمام، تیجد با مرد،

 صبح شب نیا گرا... دمیرسیم خانه به اگر من. کند خاکستر

 نیبهتر لحظات آن خواستم؛ینم خدا از زیچ چیه گرید... شدیم

 ریدلگ غروب کی کردمینم فکر وقت چیه. بود عمرم یهاهیثان



 من من با. شود یمنته ییبایز و عاشقانه شب نیچن به یابر

 :دمیپرس امیدرون جانیه از حاصل

 کنم؟ کاریچ... االن... االن یعنی... خب-

. اندچسب آن یپشت به را سرش و خواباند را اشیصندل شتپ یکم

 :گفت یاکنندهمسخ لحن با

 .کنمیم نگاه رو تو منم... کن نگاه رو بارون تو... یچیه-

 :زدم لب و کردم نگاهش ملتمس

 ... آخه... گرشا-

 .دیبر هم با را نفسم و صدا و گذاشت لبم یرو انگشت

 ارتکر گهید لحظه نیا و شب نیا... کن نگاه فقط... نگو یچیه-

 .شهینم
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 امرهیخ طورهمان و شدم رهیخ شیهاچشم به دارتب یهیثان چند

 اواخر باران به کردن نگاه. دمیدزد را نگاهم و اوردمین تاب. ماند

 دتخو یرو را تاب و تب پر ینگاه ینیسنگ یوقت هم آن ز،ییپا

 و یبرنگرد که یترسیم خودت از لحظه هر و یکنیم حس

. است یسخت اریبس کار ،ینرو فرو آغوشش در هوایب

 هب خودم سمت یشهیش از و دمیکش کنار را خودم یکم نامحسوس

 و سقف به باران درشت قطرات برخورد یصدا. زدم زل آسمان

 دستگاه از که یآرام یقیموس با بود شده همراه ن،یماش یشهیش



 آرام یهانفس یداص نیهمچن و دیرسیم گوش به نیماش پخش

 گرم را وجودم تمام امیمتریسانت چند در حضورش که یمرد

 به من یهانگاه و سکوت به یاقهیدق چند. سوزاندیم و کردیم

 نور شتاب ریز ابانیخ سیخ کف. بود گذشته یزییپا باران بارش

 زرد یهابرگ. زدیم برق و بود شده روشن یابانیخ یهاچراغ

 یرو شتریب باران، بارش با هم ابانیخ رفط دو چنار   درختان

. شدینم ریس دنشید از آدم که بایز یریتصو بودند؛ ختهیر نیزم

 گر،ید یغرش یصدا دنیچیپ و آسمان یدوباره شدن روشن با

 و کندم میرو شیپ یباران یمنظره یتماشا از دل باالخره

 ار سرم مکث با م،یبازو یرو انگشتانش یباز شروع با زمانهم

 انگشتانش با و داشت لب یرو یلبخند. چرخاندم طرفش به

 .رفتیم نییپا و باال میبازو یرو را یبرگشت و رفت ریمس

 بدنم جوارح و اعضا روز به چه کار نیا با دانستیم دانمینم

 ،کندیم دارد کار چه نداند دانستمیم دیبع دانست،ینم ای آوردیم

 آتش به و کندیم داریب را امزنانه یخفته یهاحس تمام چطور که

 مثل ندهد، ادامه خطرناک یباز نیا به نکهیا یبرا. کشدیم

. چسباندم یصندل یپشت به کنار از را سرم و دمیچرخ خودش

 یخندشین. کنم متوقف را حرکتش تا گذاشتم دستش یرو را دستم

 دستانمان تیموقع و چرخاند را دستش. گرفت شکل لبش یرو

 قرار گرمید دست یبازو یرو دستم که ددا رییتغ یطور را

. کرد احاطه را میبازو هم و دست هم او، دست یگرما و گرفت

 زمزمه آرام و گرفت ینفس. بودم شده نیریش اسارت کی دچار

 :کرد

 اصرار با رو یزیچ چیه... یبچگ همون از یحت... وقت چیه-

 شد،یم فراهم برام و خواستمیم یزیچ اگر. نخواستم خودم یبرا



 نظرم به... کردم یم فراموشش شد، ینم اگر اما ،یچیه که

 گهید اومدیم دست به التماس و خواهش و اصرار با که یزیچ

 تناراح یلیخ اولش... ضهیمر قلبم دمیفهم یوقت... نداشت ارزش

 اما.. .نشه بدتر طیشرا تا باشم خودم مراقب دیبا گفتنیم... شدم

 بد قدراون تیوضع. خواستمینم زور به هم را یسالمت یحت من

 و دادینم جواب یاگهید درمان چیه. دیکش وندیپ به کار که شد

 انصراف خواستم بارها. شدینم من با سازگار هم یقلب چیه

 کرده وضع خودم یبرا یبچگ تو که قانون همان طبق... بدم

 به یتمیق هر به گفتند،یم که رو یقلب نیا خواستینم دلم... بودم

 !بگم یجور چه دونمینم... اما... بودم نشده دیناام... رسهب دستم

 اددیم اجازه یسخت به دستم پوست یرو دستش انگشتان رقص

 پرت حواس تا گرفتم یقیعم دم. کنم تمرکز شیهاحرف یرو

 از یانقطه هر بود نجایا مشکل. برگردانم شیسرجا را امشده

 باالتر درجه چند نقطه آن یدما کردیم لمس که را پوستم

 حس یزیچ رونیب یهوا یسرما از گرید که ییجا تا رفت،یم

 یالحظه یبرا تا کردم براقش یهاچشم بند را نگاهم. کردمینم

 ار نفسم. کنم فراموش را بودم گرفته قرار آن در که یتیموقع

 :گفت او و دادم رونیب

 سر از که ییماجراها همه از بعد... تو با ییآشنا از بعد-

 اجیاحت که یهست یکس همون تو کردم حس که یوقت... میوندگذر

 دلش حرف کنه،ینم محبت جهتیب که یکس باشه، کنارم دارم

 همه اشکاش، یحت تش،یعصبان لبخندش، زنه،یم واضح رو

 النا... داشتم یبچگ یتو یخودیب قانون چه کردم فکر... هیواقع

 هب خودت، به فقط نه کنم، اصرار بارها تو داشتن یبرا حاضرم

 .باشن داشتنت مخالف ممکنه که ییهاآدم همه



 یهدف قطعاا  ینیچمقدمه همه نیا. خورد تکان وجودم در یزیچ

 ،ندارم یمخالفت گرید بودم داده نشان قبل یساعت که من. داشت

 زد؟یم حرف چه از پس

 ه؟یچ منظورت-

 ذره ذره که هم نگاهش برق شد،ینم پاک لبانش یرو از لبخند

 بود یظاهر با متناقض کامالا  کالمش در تیجد اما کرد،یم بمآ

 خودش بدهد را سوالم جواب نکهیا یجا به. دمیدیم او از که

 :دیپرس

 !من با بودن یبرا... ؟یبجنگ یحاضر چقدر تو-

 .دادم تکان سر جیگ و گنگ

 ؟یچ یبرا... ؟یباک!... بجنگم؟-

... تخانواده با ...باشه هم با ما بودن مخالف که یکس هر با-

 .مخانواده

 قطف اشخانواده از منظور احتماالا . رفتند باال اریاختیب میابروها

 یهازن آن از بود دایپ مادرش ظاهر از هم نگفته بود، مادرش

 یزیچ خواهدینم دلش که است معتقد یادیز و سخت و سفت

 :گفتم آرام. فتدیب اتفاق شیباورها و اعتقادات خالف

 حال در من به آدم نیترکینزد... خودمم فقط... من یخانواده-

... نداره یدخالت هامیریگمیتصم یتو هم اون که مهعمه حاضر

 یکس... مخالفه؟ یکنیم فکر چرا!... مادرت... تو یخانواده اما

 داره؟ نظر در برات رو گهید
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 انداخت باال را سرش و دیخند

 .دونمیم دیبع-

 :گفت کوتاه یمکث از بعد

 .تخانواده با... بشه آشنا باهات خوادیم مامانم-

 .نشست لبم یرو یپوزخند

 !کنمیم یزندگ تنها ینگفت بهشون-

 بود واضح زد که یحرف از. بود یخبر امجمله. نکردم سوال

 است ممکن یعنی نیا و نگفته مادرش به امییتنها از یزیچ

 گرفتم ینفس. کند قضاوتم یحت ای و کند فکر یگرید جور مادرش

 :گفتم فکر یکم از بعد. گذاشتم هم یرو پلک و

 بحث. نکنم یقاط رو خودم دمیم حیترج من تو، نظر برخالف-

 سر مادرت با اول نیهم از خوامینم چون... ستین دنیجنگ

 !نه خانوادهیب اما هستم، تنها من... باشم داشته جنگ

 .شدم مانعش که دیوبگ یزیچ خواست و رفت باال شیابروها

 قراره یکن فکر که نگفتم رو نیا!... هیچ منظورت دونمیم-

... باشه وسط یجدال و جنگ ستین قرار اما!... نه بکشم، عقب

. بشناسه هستم که یجورنیهم منو تونهیم بخواد، اگر مادرت

 هم و ییتو هم مقصرش، که شده اشتباه قضاوت هی دچار اون

 یداد نشونش و یبرد رو من مقدمهیب روز اون که ییتو... من

 مدونینم. ینکن رو کار نیا که ستادمینا جلوت محکم که یمن و



 تیلجباز یبهانه بشم من خوادینم دلم اما... مادرته و تو نیب یچ

 فکر که هرطور. خودت به سپارمیم رو مورد نیا... مادرت با

 هر تونمیم منم... کن آشنا مادرت با رو من تره،درست یکنیم

 نجایا انیب که بخوام شوهرش و عمه از ،یخواست که یزمان

 .باشن کنارم

 به سلول چند هر و کرد متوقف را انگشتانش حرکت باالخره

 شدند، یم ها لمس آن معتاد داشتند قهیدق چند همان در تنم سلول

 کرف یکم. شد راحت المیخ دستم از دستش گرفتن فاصله با اما

 بود مانده رهیخ میهاچشم در که طورمانه تینها در و کرد

 قفل را میپا و دست که بود یجور نگاهش. دیکش جلو را خودش

 درست لحظه، کی. کردیم سلب ازم را یحرکت هر توان و

 ،شد حبس نهیس در نفسم خودم، به ادشیز یکینزد از که ییجا

 گرید و رفت نفسم. دیبوس را میبازو یباال و آورد جلو سر

 :گفت آرام آورده، من روز به چه نکهیا به توجهیب. برنگشت

 درست انتخابم که شمیم مطمئن شتریب گذره،یم که لحظه هر-

 اشتباه از بزنه، حرف خودت با اگر هم مامان مطمئنم. بوده

 .آدیدرم

 شیجا سر. گرفت فاصله باالخره و ماند جا همان هیثان چند

 کندم جان. رداندبرگ اولش حالت به را یصندل و نشست درست

 قصد دمر نیا. برگردم میجا سر و بدهم رونیب را نفسم توانستم تا

 من تمام سرد، و یباران یهوا نیهم در امشب، نیهم بود کرده

 هم یرو را میهاپلک و دادم هیتک یصندل به. بکشد آتش به را

 .کرد شتریب یکم را یبخار درجه و روشن را نیماش. دادم فشار

 عوض از بعد. داد رییتغ را پخش حال در که یکیموز هم بعد



 که طورهمان و کرد انتخاب را یکی آهنگ، چهار سه کردن

 :گفت زد،یم استارت

 املک رو شیمعن  تو مطمئنم... دمیشن شیپ هفته دو یکی رو نیا-

 .یآیم ذهنم به تو فقط دم،یم گوش که وقت هر. یفهمیم

 نیطن فضا در یقشنگ یآذر کیموز. داد حرکت را نیماش

 و گرفت وسعت لبخندم. بود خودم یعالقه مورد آهنگ. انداخت

 یرو آهنگ تمیر با انگشتانش. چرخاندم طرفش به را سرم

 زمزمه خودش با لب ریز را اشترانه و بود گرفته ضرب فرمان

 :دمیپرس خنده با. کردیم

 گه؟یم یچ یشیم متوجه... ؟یچ خودت-

 .کرد لیمتما نییپا به یفاوتتیب حالت به را شیهالب

 که مخصوصاا ... زنهیم یخوب یحرفا مطمئنم یول. ادیز نه-

 ...گهیم تو به من طرف از داره رو همه

 :زد لب صدایب خواننده همراه و انداخت باال ییابرو لنگه

 !عشق حضرت-

 را ترانه متن یمعن آرام آرام و زدم شیرو به نمادندان یشخندین

 .کردم زمزمه شیبرا

 رمیمیم ریبم یبگ تو یعنی عشق »

 تو خاطربه تو، خاطربه کنمیم نصف تو با عمرمو

 مونمیم بمون یبگ تو یعنی عشق

 تو خاطربه تو خاطربه ندازمیم ولوله ایدن کل به



 شوم تو عشق قربان نفسم هر

 شوم تو داشتن دوست قربان نفسم هر

 کنه کاریچ من دل قشنگه، تو یصدا چقدر

 عشق حضرت یوا یا

 شمینم ریس کنم نگاه تو چشمان به هاساعت

 ذارمینم تنها رو تو بمونم تنها هم خودم

 کنه کاریچ برات من دل یهست یکاف من یبرا تو

 «عشق حضرت یوا یا

 هم من قلب و زدیم برق شتریب چشمانش گفتمیم که یاکلمه هر

 و ندت یتپش ند،دایم من به خطاب را کلمات آن بود گفته نکهیا از

 :گفت خنده با شد، تمام که آهنگ. بود گرفته نیریش

 .بود من دل حرف شهمه!... نگفتم؟-

 :گفتم خجالت با و دمیخند

 .یکن یم مشرمنده-

 دو با را امگونه عیسر یلیخ و گرفت ابانیخ از را نگاهش

 .دیکش آرام انگشت

 .یبش مظلوم قدر نیا آدینم بهت اصال-

 بارها قدرآن. نزنم یحرف دادم حیترج و رفتمگ گاز را لبم

 یرو نیا دنید داشت حق که بودم کرده رفتار او با پرخاشگرانه

 .نداشتم اعتراض حق هم من باشد، آور تعجب شیبرا من



 نیسنگ یکیتراف در شد،یم یباران هوا که شهیهم معمول طبق

 یرو را آهنگ گرشا. نداشت شدن باز قصد که میبود افتاده

 :گفت یجد یلحن با و کرد کمتر را شیصدا اما زد، ارتکر
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 صبح ییتنها خونه اون یتو که رو یشب هر امشب، از! ارید-

 باهات خوادیم مامانم. ندارم یدرمون و درست خواب من ،یکن

 کرف اگه... فتهیب زودتر اتفاق نیا دمیم حیترج منم و بشه آشنا

 رو تعمه یشماره پس تره،به نزنه حرف خودت با اول یکنیم

 .بهش بدم که بده

 اکپ گرشا، تیجد دنید با بود، لبم یرو لحظه آن تا که یلبخند

 :گفتم یجد خودش مثل هم من و شد

 تیوضع دیبا اول شونیا یول... بزنم حرف نخوام که نه-

 .بدونن رو من یخانواده

 .کنمیم صحبت باهاش... ستین یمشکل که اون-

 یفکرها من کردن یزندگ تنها مورد در اگه... کنهن موافقت اگه-

 ...یاگهید

 .داد من به اخم با و گرفت نیماش یجلو بندانراه از را نگاهش

 من مامان... ؟یکنیم یزندگ تنها یدار که وقته چند مگه-

 .ستین منطقیب و نیبدب قدرمنیا

 .نشست لبم یرو یخندکج



 .گهید هست یزیچ هی البد ؟یگفت مخالفتش از چرا پس-

 قرمز یهاچراغ به و دیکش لبش ریز را شستش انگشت

 .زد زل ییجلو یهانیماش

 اشتباه مارستانیب به رفتنمون مورد در دیشا... توئه با حق-

 مثل منم مامان. کرد حلش نشه که ستین یمشکل یول کردم،

 .کنهیم قضاوت زود نهیبیم که یزیچ هر مورد در... خودته

 :زدم شیصدا معترض

 !گرشا-

 .انداخت باال ابرو یشخندین با و کرد نگاهم

 .نیبفهم خوب رو گهیهمد حرف کنم فکر-

 از تا فشردم هم به محکم را میهالب. دیخند بلند یصدا با

 باشد من مثل مادرش اگر کردم فکر. ردینگ امخنده اش،خنده

 مکردیم یسع داشتم که من. آمد کنار او با شودیم سخت چقدر

 هک بود گذشته گرشا مادر سن از قطعاا  اما دهم، رییتغ را اخالقم

 کردم زمزمه یلب ریز. کند جادیا یرییتغ اخالقش در بخواهد

 .«پس کنه ریخ به خدا»

 شده کالفه نیماش یپشتالک یهاحرکت و کیتراف در ماندن از

 متیمال با گرشا ،«هیکیتراف عجب» زدم غر که نیهم. بودم

 :گفت

 کرف دارم. است گهیهمد کنار موندن شتریب کیتراف نیا یخوب-

 خونه اون تو رو شبا یجور چه گهید امشب، از بعد کنمیم

 .کنم سر ییتنها



 .کردم نگاهش متعجب

 ؟یستین تخانواده با مگه!... تنها؟ چرا-

 داج واحد هی تو من اما م،یساختمون هی تو هم با... ستمین و هستم-

 .کنمیم یزندگ

 .دندیپر باال میبروا هردو

 چرا؟-

 ...که شیپ سال چند... مفصله داستانش-

 از را یگوش. گذاشت نصفه را کالمش همراهش، تلفن زنگ

 یلیخ شیابروها اش،صفحه به ینگاه با و برداشت فرمان پشت

 از. «محل یب خروس» دیغر یلب ریز. شد هم در نامحسوس

 ار اشمکالمه. اندمبرگرد را میرو و گرفت امخنده اشیریگبهانه

 هم یکم و متعجب یحالت لحنش کمکم اما کرد، آغاز یبدخلق با

 .گرفت خود به یعصب

 کجا از!... آخه؟ چرا!... ؟یچ... یخودیب بدونم اگه فقط بهنود،-

 مارستان؟یب کدوم... زده؟ زنگ

. مبرگشت طرفش به و ختیر قلبم مارستانیب یکلمه دنیشن از

 یهاحرف به و بود دهیکش درهم تسخ و سفت را شیابروها

 . دادیم گوش بهنود

 رمیم خب، یلیخ... خودشه؟ دست مگه... ؟یراحت نیهم به-

 .زنمیم حرف باهاش مارستانیب

 :گفت و انداخت دهیترس من   به ینگاه مین اخمش همان با

 .خداحافظ... شمیم رشیگیپ... یگفت یکرد یخوب کار-



 راه موقع همان. شد رهیخ جلو به متفکر و کرد قطع را تماس

 ازب کوتاه ریمس و فشرد گاز یرو محکم را شیپا. شد باز یکم

 :دمیپرس ینگران با. کرد یط هیثان از یکسر در را شده

 مارستانه؟یب یک!... گرشا؟ شده یچ-

 به آرام را دستم. دینشن را میصدا انگار که بود فکر غرق قدر آن

 :تبرگش طرفم به یجیگ با .زدم شیصدا باز و دمیکش شیبازو

 هوم؟-

 افتاده؟ یاتفاق!... مارستانه؟یب یک دمیپرس-

 .انداخت باال سر حواسیب و زد زل میهاچشم به کوتاه یالحظه

 .ستین مهم. نشده یزیچ نه،-

 .کردم نگاهش مشکوک

 فکر؟ تو یرفت یطور نیا و ستین مهم-

 یرو هم را خودش دست. گذاشت شیپا یرو و گرفت را دستم

 :زد لب متفکر و گذاشت آن

 .کنه نگران رو تو که ستین یزیچ-

 یقدر آن حتماا  ست،ین مهم گفتیم اگر. نکردم یشتریب اصرار

 دیبا را اشرفته هم در یافهیق اما. باشم نگرانش من که نبود مهم

 که یحال در و دادم رونیب محکم را نفسم. گذاشتمیم چه یپا

 روروبه به بود، دستم پوست یرو انگشتش یباز یپ حواسم

 .شدم رهیخ

 عمه یشماره خواست ازم نکهیا از بعد و کرد امادهیپ خانه یجلو

 پا ب،یعج یسرعت با و کرد یخداحافظ عیسر بفرستم، شیبرا را



 قدرهاآن بهنود، تماس با خوبمان شب. رفت و فشرد گاز یرو

 کند، خوب را من حال بود آمده. نشد تمام خوب داشتم انتظار که

 عوض را امهیروح کردمیم را تصورش که یزیچ از شتریب

 کامالا  که بود کرده یکار ازدواجش شنهادیپ با یحت و بود کرده

 با یول بودم، افسرده و ریدلگ چقدر قبل ساعت چند کنم فراموش

 نکهیا با. رفت هوا به و شد دود خوب حال آن تمام بهنود تماس

 من ذهن از یاگوشه ست،ین من ینگران یبرا ییجا بود گفته

 عاد توانستمیم فقط. بود مانده او متفکر و نگران یافهیق شیپ

 باشد فتادهین یبد اتفاق کنم

*** 
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 ه،محوط وسط. زد رونیب مارستانیب ساختمان از یعصب و کالفه

 تشآ تا ستادیا باران ریز شود، ضیمر دینبا نکهیا به توجهیب

 آن یخوش تمام بود دهیشن که یخبر. دشو خنک یکم درونش

 .بود کرده نشیگزیجا را ینگران و دلهره و کرده نابود را شب

 ستیل ،یاشماره دنبال به زمانهم و رفت نشیماش سمت به

 و زد تماس یبرقرار یدکمه یرو. کرد رورویز را مخاطبانش

 گوشش در که مرد خشک و یجد یصدا. نشست فرمان پشت

 :دیپرس طلبکارانه خودش، یمعرف از بعد و کرد سالم د،یچیپ

 چه شرف،یب قاتل و دزد اون کردن دایپ یبرا بپرسم شهیم-

 ن؟یکرد یکار



 :کرد زمزمه کامل یخونسرد با یمحرم سروان

 .انیبلورچ جناب میکنیم رو تالشمون تمام میدار ما-

 .رفت باال مالحظهیب شیصدا

 هک یکار نیکمتر.. !.سرکار؟ دیکنیم صحبت تالش کدوم از-

 نیا دونمیم دیبع که بود شخانواده یهاتماس کنترل دیبکن شدیم

 یهمه نیگفتینم یخونسرد با االن چون. دیباش کرده کارم

 تماس پدرش با مهرداد که یصورت در ن،یکرد رو تالشتون

 .شهیم خارج کشور از داره گفته و گرفته

 :دیپرس گرانهپرسش خط پشت مرد

 د؟یزنیم حرف تماس ومکد از-

 :دیغر و زد یپوزخند

 .دیباش داشته رو سردووندنمون قصد فقط زدمیم حدس-

 :داد جواب متحکم یمحرم

 یلحن چه با باشه حواستون کنمیم شنهادیپ ان،یبلورچ جناب-

 ور تالشمون گمیم یوقت. دیکنیم صحبت قانون مأمور با دیدار

. میدار رو خودمون یهانترلک و هابرنامه هم ما قطعاا  م،یکرد

 که یتماس انیجر دیبگ و دیکن حفظ رو آرامشتون لطفاا  حاال

 ه؟یچ دیگیم

 خرابش، اعصاب آن با تا بود کرده روشن را نیماش که گرشا

 محکم و آرام لحن دنیشن با کند، یط سرعت به را هاابانیخ

 و چرخاند را چیسوئ. کرد ینینشعقب موضعش از یکم ،یمحرم

 هک یفشار از د،یکش گردنش و سر به یدست. شد خاموش نیماش



 دیکش هم در ابرو بود، شده وارد اشنهیس یقفسه یهااستخوان به

 .داد رونیب محکم را نفسش و

 من یعمو به زده زنگ مهرداد شوهرخواهر ش،یپ ساعت کی-

 هی. مارستانیب بردنش و خورده هم به پدرزنش حال گفته و

 خبر و مهرداد یناگهان تماس هم علتش داشته، یقلب یحمله

 ما به رو خبر نیا نداشته قصد پدرش هرچند... بوده فرارش

 رو ما رهیگیم میتصم دامادشون شه،یم بد حالش یوقت اما بگه،

 .بذاره انیجر در

 !برسونه؟ شما به رو خبر نیا دیبا چرا دامادشون-

 و دادمهر تماس مهمه که یزیچ االن... دونمینم رو لشیدل-

 !گهید یزهایچ نه... فرارشه

 :زد لب کوتاه یسکوت از بعد یمحرم

 .کنن یریگیپ گمیم. دیداد اطالع که ممنون... خب یلیخ-

 :گفت طعنه با

 ...دیداشت دیگفت که باشه یتالش مثل هم تونیریگیپ اگه-

 :گفت قانون مرد کی لحن با بار نیا و دیپر حرفش انیم یمحرم

 د،یبا که یجوراون رو کارمون ما دیبد اجازه ان،یبلورچ جناب-

 رو انونق نیبخوا نکهیا یول درکه، قابل شما ینگران. میببر شیپ

 .شهیم ضررتون به نیببر سؤال ریز

 .نشست لبش یرو یزهرخند



 هم شما دوارمیام... رمیبگ یجد رو هشدارتون کنمیم یسع-

... تسین شده دهیدزد که یزیناچ مبلغ فقط موضوع که دیکن درک

 .شده گرفته ناحق به که وسطه انسان هی جون یپا

 .متوجهم-

 .ریبخ شبتون-

 را یگوش و کرد قطع را تماس یمحرم ریبخ شب دنیشن با

 چسباند فرمان به را سرش. انداخت کنارش یصندل یرو محکم

. گرفت جان شیهاپلک پشت ارید ریتصو. بست را شیهاچشم و

 را موضوع نیا ارید و کند فرار شدیم موفق مهرداد اگر

 قرار که حاال. ختیریم هم به روزش و حال دوباره د،یفهمیم

 الا اص اتفاق نیا بزنند، ورق را یزندگ از یدیجد برگ هم با بود

 شود، خارج کشور از شدیم موفق اگر مهرداد. نبود یخوب اتفاق

 مجازاتش و برگرداندن یبرا یتالش گرید سیپل بود مطمئن

 به که یاگندهکله مفسدان و مجرمان باز یهاپرونده رد؛ک نخواهد

 آنها از یخبر هم هنوز و بودند شده خارج کشور از یراحت

 .کردیم اثبات را موضوع نیا نبود،

 حرکت به را نیماش یسست به و برداشت فرمان یرو از سر

 اشیبعد ریمس انتخاب یبرا تا بود الزم هیثان چند فقط. درآورد

 ات قطعاا  کرد،یم سر ییتنها در اگر را شب آن. ردیبگ میتصم

 دلش اما بود، احمقانه. گذاشتینم هم یرو پلک صبح

 .برساند صبح به ارید کنار را شب آن خواستیم

*** 
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 نییپا یسر با. شد ادهیپ و کرد پارک ارید ی خانه یرو روبه

 یرمب قدم متفکر. کرد یط را ساختمان یجلو تا ریمس تمام افتاده

 شدست. چرخاند یم انگشتانش نیب را چییسو حواس یب و داشت

. شد مانیپش راه ی انهیم اما برد باال زنگ فشردن هدف با را

 یدست. بود شب مهین کینزد. انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 نجایا اصال. شد رهیخ شیپا شیپ نیزم به و دیکش شیموها نیب

 برود؟ ارید ی خانه به شبانه داشت قصد واقعا. کرد یم کار چه

 باز کند، ینواز مهمان و دینگو یزیچ دختر آن که هم هرچقدر

 واضح قبل، ساعت چند که یدختر با خانه، آن در تواند یم هم

 اصال. نکند یکار چیه و بماند تنها بود کرده یخواستگار او از

 اشدب داشته شیرو شیپ یمانع چیه بدون را ارید توانستیم مگر

 امکان نه،! کند رابیس او وجود از را خودش که اهدنخو و

 ار کفشش نوک. ردیبگ را شیها وسوسه یجلو بتواند نداشت

 شب آن تمام توانستیم. بست پلک و دیکش رو ادهیپ یسیخ یرو

 و دکن گز را ها ابانیخ کند، یسپر ییتنها به خودش را صبح تا

 هم ونجن مرز به ادیز الیخ و فکر شدت از دیشا و کند فکر

 که بود یا بهانه دنبال برعکس خواست، ینم را نیا اما برسد،

 جهینت به و کرده فکر مهرداد فرار احتمال به چقدر کند فراموش

 ردب باال را سرش. برداشت عقب به بلند قدم دو. است دهینرس یا

 دلش یکم ار،ید ی خانه ی پنجره یسو کم ییروشنا دنید با و

 نییپا نیهم شدیم دیشا. باشد داریب هنوز او دیشا نکهیا به شد گرم

 امآر دلش تا بزند حرف او با یا قهیدق چند و ندیبنش نیماش در

 ممحک را نفسش و گرفت هیزاو لبش یکم فکر نیا با. ردیبگ



 یصندل یرو از را همراهش یگوش کرد، گرد عقب. داد رونیب

 به گرفت، یم را ارید ی شماره که طور همان و برداشت نیماش

 روشن مهین ی پنجره ی رهیخ و داد هیتک نیماش سیخ ی دنهب

 .شد ارید ی خانه

*** 

 تلفن زنگ یصدا که بودم برده فرو دهانم داخل تازه را مسواک

 به سرعت به را زدن مسواک کار. شد بلند رون،یب از همراهم

 ردمک ینم فکر. دمیدو رونیب یبهداشت سیسرو از و رساندم اتمام

 دمیرس یگوش به تا. باشد شده زیتم یا ذره میها دندان اصال

 دست از یها تماس ستیل در گرشا نام دنید با. شد قطع تماس

. مریبگ را اش شماره خواستم و فرستادم خودم به یلعنت رفته،

 زدم یلبخند. گرفت تماس خودش دوباره بالفاصله و نداد فرصت

 یآرام و خسته یصدا با سالمم دنیشن از بعد. دادم جواب و

 :گفت

 زدم حدس زدم زنگ نکهیا از بعد... کردم دارتیب کنم فکر-

 کنم یخودخواه کم هی خواست دلم بعدش یول ،یباش دهیخواب

 .ارید

 .دیکش هم در را میابروها رشیدلگ یصدا

 امشب که ییزایچ از بعد یول باشه مسخره دیشا... نبودم خواب-

 یخوب ...ادیب چشمم به خواب صبح تا دونمیم دیبع گذشت، نمونیب

 تو؟

 هک یرختخواب یرو و رفتم اتاقم به. کرد سکوت فقط جوابم در

 :دمیپرس ینگران با. نشستم بودم کرده پهن اتاق وسط



 ه؟ینجوریا چرا صدات... گرشا؟ شده یچ-

 :گفت سوالم به ربط یب و دیکش یدار کش نفس

 هفاداست سو تیخواب یب نیا از ادینم بدم برهینم خوابت که حاال-

 .کنم

 مثال؟ یجور چه-

 میبر ،نییپا یایب و یبپوش گرم لباس هی نکهیا مثال خب... مثال-

 .میبزن حرف و میبچرخ ابونایخ تو صبح تا

 هوا؟ نیا تو... ؟یکنیم یشوخ-

 گه؟ید یلیتعط فردا... بپوش گرم لباس گفتم نیهم یبرا-

 :گفت و کردم یهوم یجیگ با

 ببرمت هم صبح ،یخواستیم که یجور همون تونمیم... خوبه-

 .اریشهر شیپ

 ترشیب را ام یدلنگران هم که بود یخاص جور لحنش. دیلرز قلبم

 آن هم آخرش شنهادیپ. میبگو نه او به داد ینم اجازه هم و کردیم

 یور. کنم مخالفت وجه چیه به نتوانم که بود زیانگ وسوسه قدر

 ممعلو" زد تشر ییصدا بعد اما ،"باال ایب خب" میبگو آمد زبانم

 اب بودن تنها از که بود شیپ ساعت چند نیهم... ار؟ید چته هست

 ".کرده؟ فرق یچ االن! یبد خودت دست کار که یدیترسیم اون

 :گفت و مخالفم کرد فکر شد یطوالن که سکوتم

 ...ستین مهم یندار دوست اگه خب، یلیخ-

 .دمیپر حرفش انیم یفور

 ؟یناراحت چرا و شده یچ یگیم بهم امیب اگه-



 :داد جواب کوتاه یمکث از بعد

 .کنمیم یسع-

 ودب شده میها دندان ریاس یک دانستمینم که یناخن دنیجو از دست

 .شدم بلند جا از و دمیکش

 ؟یرسیم گهید قهیدق چند... باشه-

 .نمییپا من-

 ابانیخ به رو ی پنجره طرف به و شد گرد تعجب با میچشمها

 ودب داده هیتک نشیماش به ابان،یخ رفط بود،آن آنجا واقعا. رفتم

 .کردیم نگاه را اطراف هدف یب و

 .امیم االن... ؟ینگفت زودتر چرا-

 .میدار وقت صبح تا شب هی ی اندازه... ارید نکن عجله-

 زنده شب داشت قصد واقعا. نشست لبم یرو اراده یب یلبخند

 عثبا یاتفاق چه دمیفهمیم دیبا فقط! کند یگرد ابانیخ و یدار

 زود" مگفت. ردیبگ یمیتصم نیچن و فتدیب روز و حال نیا به شده

 که دینکش هم قهیدق پنج به. کردم قطع را تماس و" شمیم آماده

 هم یمیضخ شال و پالتو و کردم تنم را یبافت بلوز. شدم حاضر

 به وجهت با و انداختم بمیج یتو را ام یگوش و خانه دیکل. برداشتم

 ضافها ی لهیوس برگردم، هم او با و باشم شاگر با بود قرار نکهیا

 به را ها پله و دمیپوش را میها لباس. نداشتم ازین یگرید ی

 .دمیدو نییپا سرعت
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 و گرفت نیماش از را اش هیتک هم او کردم، باز را در که نیهم

 شطرف به. داد تکان سر میبرا سالم ی نشانه به ،یمحو لبخند با

. تمانداخ صورتش به یقیدق نگاه ستادم،یا شیجلو یوقت و دمیدو

 .ندیبیم آزار نامشخص یموضوع به فکر از که بود مشخص

 شده؟ یچ... خب-

 .کرد باز را نیماش یدرها و دیدزد را نگاهش

 .موردش در میزنیم حرف... حاال نیبش-

 قول به. برود طفره خواستینم که داشت شکر یجا باز خب

 دممان منتظر و شدم سوار پس م،یتداش فرصت صبح تا هم خودش

 .شود سبک و بزند حرف مناسب وقت در خودش تا

 :بود نیا سوالش نیاول نشست، فرمان پشت نکهیا محض به

 ؟یخورد شام-

 اسبمن یجواب به ای اورمیب بهانه نشد که دیپرس یضربت قدر آن

 رد را چییسو د،یپر رونیب دهانم از که ساده" نه" کی. کنم فکر

 .رخاندچ شیجا

 .میبخور یزیچ هی میبر اول پس-

 :گفت یمحو اخم با و چرخاند را فرمان

 ؟یبخواب یخواستیم شام بدون! دختر شبه دوازده ساعت-

 :دادم حیتوض و گرفتم گاز را لبم



 و کیک م،یبود هم با که امشبم. خورمینم یزیچ شبا معموال من-

 .نداشتم اشتها واقعا... و قهوه

 رو عادت نیا یول ستم،ین شب شام اهل یلیخ منم درسته حاال-

 .بنداز سرت از

 دارم دوست فقط و ام خسته یلیخ شبا... ندارم اشتها واقعا آخه-

 .بخوابم

 .انداخت باال ابرو یشخندین با

 .بنداز سرت از هم دنیخواب زود شب عادت-

 یالعمل عکس کالمش، در دهیخواب ی طعنه به نسبت کردم یسع

 :گفتم طلبکارانه شهیهم مثل عوض در و ندهم نشان

 چشم؟ بگم منم و یبگ زور شما دیبا چرا وقت اون-

 .کرد نگاهم شده گرد یها چشم با

 ه؟ییزورگو حرفام یکجا-

 .زدم یشخندین خودش مثل

 جواب من رو یکتاتورید که یدونیم خودت... جاش همه-

 .بنداز سرت از رو عادت نیا... دهینم

. کنم استفاده خودش هیعل خودش ی جمله از کرد ینم فکر

 :گفتم یالیخ یب با و گرفت ام خنده رفت باال که شیابروها

 شام وقت االن... ؟یشب نصفه رو ما یببر یخوایم کجا حاال-

 مگه؟ خوردنه



 یخواب یب تو و من مثل که ییآدما واسه درندشت شهر نیا تو-

 .ادهیز جا زده، سرشون به

 رقد آن. میدرآورد ریت یس ابانیخ از سر دهینکش ساعت مین به

 صیتشخ شدینم اصال که شدیم نییپا و باال ابانیخ درون تیجمع

 ساعت سه دو تا انگار نه انگار. شب آخر ای است شب سر داد،

 وسط هم قهیدق کی شد ینم که دیبار یم باران یجور شیپ

 ستانتاب وسط انگار درست ز،ییپا یانتها در آنجا،. ستادیا ابانیخ

 .یانرژ پر و پرحرارت و گرم بود،

 محکم میپالتو یها بیج در را میها دست. میشد ادهیپ نیماش از

 نگاه شده فرش سنگ ابانیخ آن یجا یجا به و کردم مشت

 آنجا، در اریشهر با مان شبانه یها زدن قدم خاطرات. انداختم

 هنوز. شدیم یتداع ذهنم در کردم یم تصور که یزیچ از دورتر

 یهوا و حال اما نداشتم، را اریشهر که بود شدهن هم ماه شش

 ام یزندگ در یبرادر ازل از انگار که بود شده یجور ام یزندگ

 یم حس کنارم شهیهم از تر یخال اش یخال یجا. نداشته وجود

 .شد

 ؟یشد ساکت چرا-

 اخم ام چهره دنید از. برگرداندم سر طرفش به یحواس یب با

 .کرد یظیغل

 ؟یشد ناراحت نمیماش تو یحرفا از-

 .انداختم باال سر حرف یب

 زد زل. داشت نگه خودش یرو روبه را من و گرفت را دستم

 :گفت محکم و میها چشم به



 .نگو دروغ بهم هم من ندیخوشا یبرا یحت... لطفا-

 چشمم ریز را اش اشاره انگشت پشت رفت، باال که میابروها

 .دیکش

 ؟یکرد هیگر یچ یبرا پس-

 کهی آن یسیخ از و دمیکش چشمم ریز به یدست بمتعج و مات

 اهناخودآگ گرید که بود کرده یکار اریشهر یبرا یدلتنگ. خوردم

 را چشمم یسیخ عیسر. شدمینم متوجه خودم و ختمیر یم اشک

 .زدم لبخند و گرفتم

 .سوزوند رو چشمم هوا یسرما... ؟یکنیم شییجنا چرا-

 .دیکش همدر شتریب را شیابروها برعکس نشد، قانع

 .نگو دروغ گفتم االن نیهم-

 .دادم تکان سر موافقت ی نشانه به و گرفتم یقیعم دم

 و تو به که بدون قدر نیهم یول... گمینم دروغ خب، یلیخ-

 .نداشت یربط حرفات

 راهم سر از و شد قانع ظاهر به اما نشد، باز شیابروها ی گره

 مشگر دست در را ام زده خی انگشتان و ستادیا کنارم. رفت کنار

. میزدیم قدم ابانیخ یها فرش سنگ یرو سکوت، در. فشرد

 یجور کرد، یم القا را مثبت یانرژ و نشاط ابانیخ ی همهمه

 تمام به یانرژ و شد عوض میهوا و حال قهیدق چند از بعد که

 اخم هم هنوز. چرخاندم طرفش به را سرم. برگشت وجودم

 یتفاوت یب ظاهر به لحن با و دادم رو روبه به را نگاهم. داشت

 :دمیپرس



 تر جذاب اخم با گفتن بهت تیقبل یدخترا دوست از یکی کدوم-

 ابروهات؟ نیب یندازیم رو گره نیا راه به راه که یشیم

 نگاهم متعجب و شدند باز هم از شیابروها ام یناگهان سوال از

 .انداختم باال شانه لبخند با. کرد

 نگات ترسه یم آدم که شونیچیپ یم هم تو یجور هی... واال-

 .کنه

 .زد لب آرام و برگرداند سر

 .شمیم ترسناک گفتنیم همه اتفاقا... یچکیه-

 :زدم لب محتاطانه و دمیگز را لبم

 !نفرم نیاول من پس-

 :گفتم و کرد دنینفهم سر از یهوم

 اخم نیا با گهیم که ینفر نیاول... ام یاول که باشم خوشحال دیبا-

 نیا راه به راه دوارمیام فقط... یشیم جذاب یحشتناکو شکل به

 ...یند خودم لیتحو رو تیجذاب
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 یشخندین متعجبش نگاه به رو و برگرداندم طرفش به را سرم

 .زدم

 .جذابه اخمت ی اندازه به هم لبخندت آخه-



 نشیگزیجا را لبخند و پاک اش چهره از را اخم توانستم باالخره

 :مزد لب بار طنتیش و انداختم باال شیبرا ییوابر لنگه. کنم

 .نهیهم... خوب پسر نیآفر-

 را منفس. داد یآرام فشار دستم به و دیخند بلند یصدا با بار نیا

. تاداف تپش به اش خنده یصدا دنیشن از قلبم و دادم رونیب محکم

 همان یوقت برگردم، ششیپ دوباره امشب کردم قبول چرا واقعا

 از یبرا یکاف ی اندازه به میبود هم کنار که یساعت سه دو

 .بود یکاف قلبم ستادنیا یخوش

 هدیچیپ ابانیخ سرد یفضا در که یمختلف یغذاها یگرما و بو

 شنهادیپ به. آورد یم ذوق سر هم را اشتها یب من یحت بود،

 من از کلیه و قد آن با او یاشتها. میخورد یسوخار مرغ گرشا

 نخوردن یبرا بهانه نکهیا یبرا و من یپا پابه اما بود، کمتر هم

 .خورد را شیغذا شتریب باشم نداشته

 نیا دمیفهم م،یشد ادهیپ بعد یقیدقا و نیماش سوار که یبعد بار

 تر وانهید روز آن که هم من. زده سرش به یرو ادهیپ هوس بار

 از کدام چیه ی نهیس به رد دست بودم، شده شهیهم از

 از یا ذره او کنار که بود نیا قتشیحق. زدم ینم شنهاداتشیپ

 .کردمینم حس را هوا یسرما

 متر مانیها قدم با را ملت پارک کل بار ده به کینزد دیشا

 از میبرا. کردمینم حس میپاها در یجان گرید که یجور م،یکرد

 جدا یبرا مشیتصم از خودش، یزندگ از گفت، اش خانواده

 نشان تیحساس اطرخ به فقط و فقط خانواده، از کردن یزندگ

 یقلب یماریب مورد در شیخواهرها و مادر یجا یب یها دادن

 بود، دهیکش آنجا یبرا ها سال که یزحمات و کارخانه از. اش



 من از قبل که ییدخترها تک تک از خودم درخواست به. گفت

 میاصرارها هرچند گفت، بودند کرده دایپ راه اش یزندگ به

 ی نحوه مورد در سوالم یجلو بشجذا اخم همان با و نداد جواب

 داد حیتوض سربسته فقط نزد، یحرف و ستادیا آنها با اش رابطه

 نداشته، اعتقاد و دیام ،یا ندهیآ چیه به قلبش، عمل از قبل که

. دادهیم انجام خواستهیم دلش لحظه در که یکار هر نیبنابرا

 نیقی به را ظنم شتر،یب حیتوض یبرا امتناعش و ها حرف نیهم

 خودش هرچند نبوده، سالم یلیخ شیها رابطه که کردیم لیبدت

. همند یتیاهم کردم یسع. بود گفته ییزهایچ نیچن کی هم قبال

 تا یهرکس ی گذشته که بودم پابرجا ام یقبل ی دهیعق یرو هنوز

 یم یباق گذشته همان در نگذارد، اش ندهیآ و حال به پا که یوقت

 و لحظه نیا و حاال همم. داشت نخواهد یتیاهم پس و ماند

 .کند سر خواست یم چطور که بود نشیا از بعد لحظات

 و دمیکش را دستش ها قیآالچ از یکی کینزد اد،یز یخستگ از

 بالفاصله. انداختم یچوب مکتین یرو را خودم. بردم سمت آن به

 .شدم میپاها ماساژ مشغول و درآوردم را میها کفش

 .دیببخش... یشد خسته-

 .زدیم لبخند و بود ستادهیا سرم یباال. گرفتم البا را سرم

 .جناب نداره یعذرخواه از ینشان اصال لبخندتون اون-

 .انداخت باال شانه و زد یینما دندان شخندین

 .گذشته خوش یلیخ من به نکهیا خاطر به-

 :زد لب کننده مسخ و کرد مجذوب را من نگاهش با

 .گذره یم یجور چه زمان فهممینم زنمیم حرف که باهات-



 .انداخت باال ابرو من به رو و داد ساعتش به را نگاهش

 !ارید صبحه چهار کینزد ساعت-

 لولس تمام که نبود خودیب. زد رونیب کاسه از تعجب با میها چشم

 شیپالتو ی قهی. بودند افتاده التماس به میپاها یها استخوان و ها

 .داد باال یکم را

 ست؟ین سردت هنوزم-

 .انداختم باال سر یرتقس با

 .چرا دونمینم... ابدا-

 دو نیب را دستم کی و نشست مکتین یرو کنارم آمد، جلو

 .گرفت دستش

 .دونمیم من-

 نارک که موضوع نیا به او مثل توانستمینم اما دانستمیم هم خودم

 حضورش، به کردن هیتک و گذاشتن دستش در دست بودن، او

 دادم قورت را دهانم آب. کنم رافاعت کندیم گرم را وجودم چقدر

 چند مثل همانطور، کردم یسع. دمیچرخ طرفش به مکث با و

 گهن صورتم یرو را یتفاوت یب ماسک بودم، کنارش که یساعت

 و زدیم چرخ سرم در دنشید ی لحظه از که یسوال. دارم

 .آوردم زبان به باالخره را بپرسم شدینم فرصت

 ؟یبود خواب یب و احتنار چزا... ؟یبرگشت چرا ینگفت-

 او به آغوشش در کرد وادارم. انداخت ام شانه دور را دستش

 چشم به کردن نگاه از خواستیم کار نیا با انگار و دهم هیتک

 .کند فرار میها



 !ینپرس رو سوال نیا اصال بودم دواریام-

 :زدم لب نانهیخوشب حال نیا با داد،یم بد یگواه دلم

 کنه،یم ناراحتت که هیموضوع اگه باشه، خب!... آخه؟ چرا-

 .نگو

 .دیرس گوش به واضح سرم، یباال از آرامش العاده فوق یصدا

 .کنهیم ناراحت شتریب رو تو-

 نیا دستش فشار با اما کنم، نگاهش و برگردم خواستم. خوردم جا

 .نداد را اجازه

 .تره راحت کنترلت ینجوریا... ارید بمون یجور نیهم-

 خنده شوخش لحن از جمله، آن دنیشن از حاصل یدلنگران انیم

 .گرفت ام

 !یترسونیم رو من یدار... گرشا؟ بشنوم یچ قراره مگه-

 یمکث از بعد و کرد نییپا و باال ام شانه یرو آرام را دستش کف

 :گفت دیکش طول سال صد قد من یبرا که کوتاه

 اگه بعدش... اریشهر خاک سر میر یم شد، روشن که هوا-

 .یآگاه میر یم اومد، ینم خوابت و ینبود ستهخ هنوز
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 کینزد داشتنم نگه یبرا تالشش به توجه یب و زد زنگ گوشم

 .کردم نگاهش و دمیچرخ میجا سر خودش، به



 کردن؟ داشیپ... دایپ... شده؟ یخبر!... ؟یآگاه-

 دنیشن از دیبا چرا من پس باشند کرده شیدایپ اگر کردم فکر بعد

 خبر ستین قرار فهماند بهم مغمومش نگاه. شوم احتنار خبرش

 .باشد راه در یخوب

 یبهتر یخبرا موقع اون تا دیشا... میکن یریگیپ میبر صبح بذار-

 .میبشنو

 :دمینال ملتمس

 دوباره؟ یکن یم پنهان یدار رو یچ!... گرشا-

 اما شد، درهم شیابرو که بود" دوباره" ی کلمه خاطر به احتماال

 تواندیم اش یکار پنهان چقدر که اورمیب شیرو به داشتم حق

 :گرفت جان لبم یرو یتلخ پوزخند. شود رنجشم باعث

 شنب ماجرا الیخ یب خوانیم... درسته؟... کنن داشیپ نتونستن-

 بخوان که داره یارزش چه ساده آدم هی جون گه،ید آره!... حتما

 یبااب گور. کنن جیبس قاتلش گرفتن یبرا رو سیپل یروهاین

 ریز رفت خودش با آرزوهاش و دیام کل که یا چارهیب جوون

 .خاک

 و حال دنید با گرشا. آوردم زبان به هق هق با را آخرم جمالت

 در را من و انداخت ام شانه پشت دست ام ختهیر هم به روز

 نایم یحت سرد، یلیخ بود، سرد هوا گرید حاال. داد پناه آغوشش

 خون و بودم گرفته لرز. کردم ینم حس را گرما هم او آغوش

 ردک نوازش یآرام به را پشتم گرشا. بست یم خی داشت بدنم در

 :گفت که دمیشن هقم هق یصدا انیم از و



 تمگف... زمیعز نده حکم عیسر قدر نیا... ارید نکن قضاوت زود-

 .شده خبر چه مینیبب میر یم

 :زدم غر

 ؟یکن قضاوت به مجبور رو من که یگینم یزیچ خودت چرا-

 دنیرس از میبرا و دیکش شالم از زده رونیب یموها یرو دست

 هک گفتیم دوارانهیام اما گفت، مهرداد الوقوع بیقر فرار خبر

 رخ یبهتر اتفاق است ممکن شده مطلع ماجرا از یآگاه چون

 .برود یآگاه به صبح خواستیم هم نیهم یبرا بدهد،

 همان ایدن مکان نیتر امن لحظه، آن در. نکندم دل آغوشش از

 رحم یب و سردتر او آغوش از رونیب یایدن. بود جا چندوجب

 برادر خون خواستینم دلم. دمیدیم شهیهم که بود یزیچ از تر

 تنم، یجا یجا آرام نوازش با گرشا و شود مالیپا مرگم جوان

 .داد نخواهد را اتفاق نیا ی اجازه که خواندیم گوشم ریز

 یها هق هق از یخبر گرید یحت و گرفت آرام میها هیگر یوقت

 قاب دستش دو با را صورتم و برد باال را سرم نبود، زمیر

 :دیپرس متیمال با و زد زل سمیخ یها چشم به. گرفت

 دوست رو اریشهر که اندازه نیهم باشم داشته دیام چقدر-

 ؟یباش داشته دوست منم یتونیم ،یداشت

 نیچن در و ییجا نیچن کردمینم فکر. ماند باز سوالش از دهانم

 کنمب توانستمینم هم را تصورش یحت بپرسد، سوال نیا یتیموقع

 یا عالقه و عشق با ار،یشهر به ام خواهرانه عشق یروز که

 یجواب نتوانستم و آمد بند زبانم. شود سهیمقا و دهیسنج گرید

 .بدهم



 و درآورد یباز به صورتم ی نقطه نقطه یرو را شستش انگشت

 زمزمه کند، خواب آن با را یا جنبنده هر توانستیم که یلحن با

 :کرد

 کنمیم حسادت برادرت به تو ی عالقه احساس همه نیا به من-

 سهم قلبت از چقدر بده نشونم جا، نیهم االن، نیهم... ارید

 ی مهه قراره ای کنم دایپ قلبت تو ییجا تونمیم بده نشونم... منه

 !یکن فکر اریشهر به بازم تیزندگ

 .شدم ناراحت حرفش از که نبود خودم دست

 یبذار من یجا رو خودت یتونینم تو... گرشا نباش انصاف یب-

 ی همه نبود، برادر هی فقط من واسه اریشهر... یکن درکم و

 ...و دوست و خانواده بود، میزندگ

 بود، زیچ همه من یبرا اریشهر. آمد بند دوم بار یبرا زبانم

 کرد،یم ازمین یب کنم هیتک یگرید دمر به بخواهم نکهیا از یحت

 اریشهر... بود کجا گرمید یازهاین و عشق گاهیجا پس اما

 به ازدواج یسودا زود یلیخ که دانستیم را نیا هم خودش

 مانیدو هر عمر آخر تا ستین قرار بفهماند من به تا زد سرش

 .میبمان هم کنار تنها

 نگهل و ستنش لبش یرو ثانهیخب یلبخند ام یناگهان سکوت از

 .انداخت باال ییابرو

 ار؟ید باشه من سهم قراره قلبت از چقدر... شد؟ یچ من جواب-

 اریشهر با را خودش خواستیم نکهیا خاطر به نه کردم، بغض

 است وقت یلیخ دمیفهمیم کم کم داشتم نکهیا یبرا کتد، اسیق من



 را نامش اریاخت یب. شده تصورم حد از شتریب قلبم در او گاهیجا

 :کردم زمزمه

 !گرشا-

 :زد لب صدا یب

 !جانم-

 .شکست بغضم

 .کنم فراموش رو اریشهر وقت چیه تونمینم من-

 .گرفت عمق لبخندش

 فراموشش یتونیم مگه اصال من وجود با... ارید نجامیا من-

 ؟یکن

 :گفتم هیگر با و زدم زل اش رهیت یها چشم به

 .یباش قلبش مراقب دیبا وجودت ی همه با-

 !گه؟ید... ستمه-

 :دیپرس مصرانه و کردم نگاهش گنگ

 قلبت؟ از چقدر-
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 به او، به کردم، فکر. دادم فشار هم یرو یا لحظه را پلکم

 تیحما به بود، فرستاده من سراغ به قلبش با را او که یاریشهر



 ادد نشانم بارها که ییاو به نماندنم، تنها یبرا من، از ینگهبان و

 من و دهید را خودم نبوده، وجودش در یا یدلسوز و ترحم چیه

 .دارد دوست خودم یبرا را

 رد. بود سوال از پر نگاهش هنوز کردم باز که را میها چشم

 اثرش و سوخت یم گذشت یم که صورتم یجا هر از انگشتش

 :دادم را جوابش قلبم اعماق از. گذاشت یم یباق را

 ار،یشهر قلب و یشتدا نگه زنده من یبرا رو اریشهر قلب تو-

 ...خودته سهم قلبم ی همه پس... داشته نگه زنده من یبرا رو تو

 .یکرد یم تصور خودت که یزیچ از شتریب یلیخ

 ها ساعت که یا صاعقه یروشن به یبرق زد، برق چشمانش

 دارم دوستت" ی جمله هنوز. بود کرده روشن را آسمان شیپ

. دش یکی گرمش نفس با نفسم که بودم نکرده هضم را ش"ارید

 یرو دستم انگشتان و افتادند هم یرو ناخودآگاه میها پلک

 از من که بود بیعج و بود کرده رمیغافلگ. شد مشت شیبازو

 شد، یم یجار میاندامها تمام در داشت که یندیخوشا حس نیا

 .کردم ینم وجدان عذاب ای یتینارضا احساس یا ذره

 با هم او و بودم کرده شکششیپ را قلبم تمام شیپ هیچندثان نیهم

 .رفتهیپذ وجود تمام با را گاهشیجا داد نشان کار نیا

 هیثان از دبع. افتاد نییپا بود، شده حبس پلکم پشت که یاشک قطره

 و حد در فقط اد،یز نه اما د،یکش عقب باالخره یمتماد ییها

 را اش یشانیپ. خودش و من یها هیر به هوا بازگشتن ی اندازه

 یآرامش با. شد حلقه دورم شیها دست و چسباند ام شانه به

 :کرد زمزمه یداشتن دوست



 یزیچ از شتریب... بود امروز تا من یزندگ شب نیبهتر امشب-

 .دارم دوستت یکن رو فکرش که

 و چسباندم اش سرشانه به را سرم رفتم، فرو آغوشش در شتریب

 :زدم لب یا خفه بغض با

 .دارم دوستت منم-
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 دستش به قبل ساعت چند که یگزارش از را نگاهش یحرمم

 :گفت و گرفت بودند رسانده

... بود کنترل تحت شخانواده یاعضا به مربوط خطوط یهمه-

 مهرداد خود م،یکرد یبررس هم رو دیگفت شما که یتماس اون

 سربسته و گرفته تماس طرفش از بهیغر هی نکرده، صحبت

 نشده متوجه هابچه هم نیهم یبرا داده، پدرش به رو غامشیپ

 یهاتماس تمام دوباره گفتم ن،یداد اطالع شما یوقت... بودند

 .کنن چک رو روزید

 بود زده زل شیپا یجلو به اخم با که یارید از را نگاهش گرشا

 :دیپرس یمحرم به رو و گرفت

 !داشت؟ هم یاجهینت... خب-

 هستند، آنجا هم اب نفر، دو آن چرا دیفهمینم هم هنوز که یمحرم

 :داد جواب



 تونهینم مسلماا ... بود یمرز یشهرها از یکی... زدن رو ردش-

 هبش رد مرز از نکهیا از قبل بشه دوارمیام... بشه خارج یقانون

 .کنن داشیپ

 :دیپرس گرشا آمد، باال که ارید یسوال و اخم پر نگاه

 چطور؟-

 هدیخواب شیشوت به توجهیب اش،یذات یخونسرد همان با یمحرم

 :داد حیتوض نفر دو آن نگاه در

 رو تماسش رد هابچه که یزمان تا گرفته تماس که یزمان از-

 .بود گذشته یساعت چهارسه گرفتن،

 :دیغر یلب ریز ارید

 !کثافت-

 آن واکنش دنید با یمحرم و داد رونیب محکم را نفسش گرشا

 :گفت یشتریب متیمال با دو،

 .میکنیم رشیدستگ شده هرطور... دیاشب نگران ستین یازین-

 .رفت رونیب اتاق از ارید همراه ،یکوتاه تشکر از بعد گرشا

 کنترل را خودش گرشا، درخواست به فقط لحظه، آن تا که ارید

 .برد باال را شیصدا باالخره بود، کرده سکوت و کرده

 اصالا  ای دنینفهم!... دن؟ینفهم که یچ یعنی... فهممینم من-

 تونستیم راحت داد،ینم خبر یکس اگه!... نبوده؟ مهم ونبراش

 گهیم که هم االن نیهم!... ؟یچیه به یچیه و بره در قسر

 رمأمو گذاشتن هم خودشون اسم... رنشیبگ بتونن ستین معلوم

 !قانون؟



 را خودش داد اجازه و برداشت قدم کنارش سکوت در گرشا

 زدند، رونیب یآگاه یاداره در از یوقت ت،ینها در کند، یخال

 اب گوشش، کنار. دیکش خودش کینزد را او و گرفت را دستش

 :کرد زمزمه آرامش

.. .نشو هم یعصب نباش، ناراحت... ار؟ید گفتم بهت یچ شبید-

 .بشه گور و گم یراحت نیهم به ذارمینم من

 :زد تشر حواسیب ارید

 اون با سیپل... نبود؟ وگورگم االن تا مگه... آخه؟ یجورچه-

 یبکن یخوایم کار یچ تو... کنه داشیپ نتونسته قدرتش همه

 مثالا؟

 زده خجالت گرشا، پرحرف نگاه دنید با و برگرداند را سرش

 .انداخت نییپا سر

 .ختیر هم به مأموره یهاحرف دنیشن از اعصابم... دیببخش-

 کنار تا و فشرد را اششانه حرفیب کرد،یم درکش که گرشا

 .نشد جدا او از یاحظهل نیماش

 هیتک پشت به را سرش ارید که دید دند،یرس خانه یجلو یوقت

 که بود شده خسته قدرآن احتماالا . بسته را شیهاچشم و داده

 مزار یپا آرامش یهاهیگر آثار هم هنوز اما بود، گرفته خوابش

 نیب آن، از بعد و یآگاه به ورود موقع که یظیغل اخم و اریشهر

 هب را انگشتش پشت. بود نشده پاک اشچهره از بود، شیابروها

 را او سبک خواب کار نیا با. دیکش ارید یگونه یرو یآرام

 .زد لبخند کرد، نگاهش یجیگ با ارید یوقت و پراند



 یول دارم، نگهت هم ناهار یبرا کردم فکر!... یاخسته یحساب-

 .بهتره یبخواب یبر نمیبیم االن

 :گفت یاگرفته یصدا با و دیکش شصورت به یدست ارید

 .بخور نسکافه ای یچا هی باال ایب... یاخسته هم تو-

... ستین یشک بشم، جدا ازت هم لحظه هی تونمینم نکهیا در-

 .برسم بهشون دیبا که دارم کار مقدار هی... برم دیبا یول

 یالحیب از گرشا. دیکش را در یرهیدستگ و داد تکان یسر ارید

 .ندارد را شیپا یرو ستادنیا ینا اصالا  که دیفهم اشیکرخت و

 :گفت یفور و دیکش را دستش

 .لحظه هی کن صبر-

 و گرفت را ارید دست. زد دور را نیماش و شد ادهیپ خودش

 :گفت یآرام یخنده با ارید. شود ادهیپ نیماش از کرد کمکش

 .رمیم خودم... بابا کن ولم-

 ار ریدزدگ و بست را نیماش در ،کند رها را دستش نکهیا بدون

 :گفت تیجد با. فشرد

 وسط بودم، من مسببش که یخوابیب خاطر به خوادینم دلم-

 دبع و خونه تو یرفت شمیم مطمئن. ادیب سرت ییبال هی هاپله

 .رمیم

 ماعال آرام «باشه» کی با را موافقتش یکوتاه مکث از بعد ارید

 .نکرد گرشا دست از تشدس آوردن رونیب یبرا یتالش و کرد

 او لیتحو را دشیکلدسته گرشا درخواست به خانه، در یجلو

 در. رفتند باال هاپله از هم همراه و کرد باز را در گرشا. داد



 درآوردن از بعد ارید و شد باز گرشا دست به باز هم واحد

 هک بود شیپالتو یهادکمه یرو دستش. شد خانه وارد شیهاکفش

 طرفش به که نیهم. ستادهیا در کنار هنوز گرشا شد متوجه

 .گرفت باال را دهایکل گرشا رفت،

 .باش خودت مراقب-

 نییپا و باال صورتش و او دست نیب را نگاهش هیثان چند ارید

 گرفتن یجا به. رفت جلو و کرد رها را شیپالتو یهادکمه. کرد

 .داد هیتک در یلبه به را سرش د،یکلدسته

. ..گرشا آدیم خوابم یلیخ یول... یبر دیبا و یردا کار دونمیم-

 مه ساعت هی نتونم که کنمیم الیخ و فکر قدراون بشم تنها اگه

 .کنم استراحت
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 و خودش صبح تا قبل شب تمام. ماند مات یالحظه یبرا گرشا

 داشت ارید حاال نشوند، تنها هم با که بود کرده گردابانیخ را او

 نگاه. بدهد جواب چه بود مانده. گرفتیم دهیناد ار تالشش تمام

 کی منتظر که را گرشا و کرد را خودش کار ارید یمظلومانه

 .کشاند خانه داخل به کند، قبول را شنهادشیپ تا بود اشاره

 یوقت تا فقط مونمیم و خورمیم رو یگفت که یانسکافه همون-

 خوبه؟... ببره خوابت



 اگرش. داد تکان سر لبخند با و ستب سرشان پشت را در ارید

 زمزمه یبدجنس با آوردیدرم را شیپالتو داشت که طورهمان

 :کرد

 ؟یبخواب نذارم منم نکهیا از یترسینم-

 .انداخت باال شانه یالیخیب با و شد منظورش متوجه ارید

 .یدونیم خوب رو نیا خودت و داشتم اعتماد بهت شهیهم-

 به آرام و گرفت را دستش. زد یبخندل اشهوشمندانه جواب از

 یبرا و انداخت خمارش یهاچشم به ینگاه. دیکش خودش طرف

 پارک در قبل ساعت چند که را یخوب حس کرد هوس یالحظه

 مقابله شیهاوسوسه یهمه با اما بچشد، دوباره بود، کرده تجربه

 شالش از زدهرونیب یموها یرو یابوسه کاشتن به تنها و کرد

 .کرد ااکتف

 از تا بخواب زودتر... یبست رو بالم و دست جمله هی نیهم با-

 .نکردم سوءاستفاده اعتمادت

. رفت آشپزخانه طرف به و داد رونیب خنده با را نفسش ارید

 یپنجره طرف به و کرد فرو بیج در را شیهادست گرشا

 ار او آشپزخانه یسروصداها بعد، قهیدق چند. دیچرخ خانه یبایز

 جوش یکتر آب تا بود ستادهیا منتظر ارید. کشاند سمت نآ به

 هبست کی اتیمحتو. برداشت چکانآب از را یدیسف ماگ. دیایب

 سمت که طورهمان و کرد ریسراز آن درون را یفور نسکافه

 :گفت گشت،یبرم یکتر

 بعداا  رو کارات شهینم... رهینگ خوابت فرمون پشت دوارمیام-

 ؟یبد انجام



 کرد پر جوش آب از را وانیل ارید. انداخت باال را سرش گرشا

 .گرفت گرشا سمت به را آن ،یقاشق گذاشتن از بعد و

 .مبخواب دیبا یجورچه ،یبمون نجایا قراره که االن دونمینم فقط-

 !برم یخوایم-

 .دیخند یآرام به ارید

 من و یباش نجایا تو بده آخه خب... که نهیا منظورم... نه-

 .ستین مؤدبانه یلیخ ...بخوابم

 :گفت طنتیش با و گرفت اشخنده او حرف از گرشا

 یلیخ خودمم اتفاقاا ... ها زدم رو افتادهعقب یکارا دیق دیشا-

 .آدیم خوابم

 اب گرشا. نشود بلند اشخنده یصدا تا گرفت گاز را لبش ارید

 از ارید. دیکش اتاق سمت و گرفت را ارید دست لبخندش، همان

 ار پلکش بود، مانده جا نیزم یرو قبل شب از رختخوابش نکهیا

 ارید سر یباال زیم یرو را ماگ گرشا. داد فشار هم یرو

. گرفت را مشیتصم تینها در و ماند مردد هیچندثان. گذاشت

 نفس به توجهیب و دیکش سرش از یآرام به را ارید شال

 در کرد وادارش و گذاشت اششانه یرو دست او، یشدهحبس

 .بکشد دراز شیجا

 الشب یرو را سرش و شد میتسل باالخره شیدهایترد تمام با ارید

 کنار. دیکش باال اششانه یرو تا آرام را پتو گرشا. گذاشت

 نیب را دستش ارید. داد هیتک وارید به و نشست رختخوابش

 گرشا. کرد نگاه او خندان یچهره به و داد قرار بالش و اشگونه



 دست با. کرد مزه مزه را نسکافه از یکم برداشت، را ماگش

 :گفت آرام و کرد نوازش را او یموها گرشید

 فکر نیا با فقط... ارید یکن فکر یاگهید زیچ به ستین یازین-

 .بخواب راحت کنه، ناراحتت یزیچ دمینم اجازه و هستم من که

 بخندل با هاچشم بستن به وحشتناکش لیم با دنیجنگ روداریگ در

 :گفت یالحیب

 اگه کنمیم فکر دارم فقط... ندارم ینگران اصالا  بابت اون از-

 نظرش بازم م،یگذروند هم با رو یروز و شب چه بفهمه مامانت

 .نه ای شهیم مثبت من مورد در

 :گفت خنده با گرشا

 !بفهمه؟ دیبا کجا از-
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 .انداخت باال شانه

 .گهید بفهمه دیشا... دونمینم-

 :گفت یمحکم لحن با کند، جلب را او نانیاطم نکهیا یبرا

... گمیم بهش رو یچ همه و زنمیم حرف باهاش امروز نیهم-

 یکنیم فکر اگر!... ان؟یب توننیم یک تعمه یخانواده

 !اونجا ببرم بردارم رو بابا و مامان من سختشونه،

 .دندیپر باال ارید یابروها



 بفهمه که نیهم... شهینم یراض عمه ،بگم منم اگه یحت!... نه-

 .آدیم و کنهیم کاله و شال دوباره خودش ه،یچ موضوع

 داشت ارید یهاپلک مقاومت گرشا، آرام یهانوازش تکرار از

 :زد لب کنان زمزمه گرشا. شدیم شکسته

 هب شاهد و نمیبش روز هی که کردمینم فکرشم نیا از قبل تا-

 بیغر و بیعج یلیخ میزندگ به تورود... باشم رفتنت خواب

 ...کنمیم فکر دارم... ارید بود

 ار مقاومتشان تا دیکش ارید یهاپلک یرو آرام را انگشتش پشت

 .بشکند درهم

 ترشیب بده، نشونم خواستم خدا از که یا معجزه کنمیم فکر دارم-

 چیه رو لحظه نیا آرامش... بود تو شدن دایپ قلب، شدن دایپ از

 .بکنم تصور یحت تونستمینم وقت

 قلب صورتش، یرو جامانده لبخند و ارید یبسته یهاچشم

. شدند دارکش و آرام کمکم ارید یهانفس. لرزاند را پرتپشش

 ارت به تار انیم که یسرانگشتان یرو بود شده جمع حواسش تمام

 نیهم از بود، بهانه افتادهعقب یکارها. لغزاندیم او یموها

 و بماند تنها او با که لحظه نیا از کند، فرار ستخوایم لحظه

 با خود، در او کردن حل دنش،یکش آغوش در دوباره یبرا

 هب ار،ید اعتماد به احترام خاطر به فقط. فتدین جنگ سر خودش

 .کرد ترک را خانه عیسر و دیپر جا از یزدن برهم چشم

*** 
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 اب گلناز. گذاشت همین و نصفه را گرشا کالم اتاق در شدن باز

 .گرفت باال دستش یرو را نوگل و شد وارد ،یسرخوش

 فیتشر دادن افتخار باالخره ییدا خان... اومده یک نیبب خاله،-

 !آوردن

 زور به گلناز که را نوگل و کرد او به یاخم لبخند با گرشا

 گلناز، سر پشت. گرفت بغل در دهد، جا آغوشش در خواستیم

 باال را سرش گرشا. شد اتاق وارد یچا ینیس کی با گالره

 ار نفسش بود، فکر غرق تیجد با که مادرش دنید با و گرفت

 :گفت گالره به رو. داد رونیب

 !خوره؟یم یدیم یچ!... هوی شد بزرگ چقدر-

 :گفت غیجغیج با گالره یجا به گلناز

 نیا خورده دل خون دختر نیا!... هو؟ی!... واقعاا  نه!... هو؟ی-

 ها ستین روزیپر و روزید مال هیقض... کرده یقدرنیا رو بچه

 .دهنش داتیپ طرفانیا که شهیم هفته سه کنم فکر!... خان گرشا

 سر تأسف یرو از و پوزخند با که انداخت مادرش به ینگاهمین

 قرار مخاطب را گالره و برگرداند سر یتفاوتیب با. داد تکان

 :داد

 روز هر که بگو بهشون... ارمد مشغله چقدر یدونیم خودت-

 .پرسمیم رو حالت دارم

. داد تکان سر شیهاحرف دییتأ ینشانه به و زد یلبخند گالره

 :گفت گلناز به رو



 و دهیم امیپ هی صبح روز هر. گهیم راست... نکن یانصافیب-

 .پرسهیم رو حالم

 .انداخت باال شانه و زد یچشمک طنتیش با بعد

 .حد نیمه در فقط البته-

 باال او یبرا را شیابروها گالره و دیکش هم در ییابرو گرشا

 نوزاد با یباز مشغول و ندهد نشان یتوجه کرد یسع. انداخت

 :گفت خنده با و نبود برداردست گلناز. شد کوچک

 خدا م،یبش عمه قرار یک  ... رفت میشد خاله که ما... گهید خب-

 .دونهیم

 :دیغر تحکم با هیحور

 امانج داره یکار گالره ینیبب یایب نبود قرار مگه! خانومیگل-

 ؟ینشست یاومد چرا پس!... ؟یبد

 :گفت جا همه از خبریب گالره

 .نهیبش بذار!... مامان که نداشتم یکار-

 .دیخند گلناز

 کردن دایپ سر بحث... ستین کار موضوع... جان گالره نه-

 .بردارم مشت هی مبر یدار کجا... تهخونه تو یهااهیس نخود

 میمستق و برد باال را سرش گرشا. دندیخند هم با گلناز و گالره

 :گفت مادرش به

 ارک منم بزن، یدار یحرف اگه... بره ییجا یکس ستین یازین-

 .برم دیبا دارم



 :کرد اعتراض گالره

 رو شام ،یاومد وقت همه نیا از بعد!... ؟یبر کجا! بابا یا-

 .گهید بمون

 :گفت سرخوشانه و برداشت را شیچا جانفن گلناز

 خودت... نداره یاشکال فته،یب زحمت تو گالره ینگران هم اگر-

 .باشه ممنونت هم ینین مامان که بده رو شدنت ییدا ینیریش

 :گفت یفور و رفت گلناز به یاغرهچشم گالره

 هی کنهیم کمک شهیم بلند خودش... کنهیم یشوخ... بابا نه-

 .میکنیم سرهم یزیچ

 هی فقط اومده گرشا که وقت همه نیا از بعد آدیم دلت یجد-

 ...یزیچ

 :گفت بلند هاآن یجایب بحث از کالفه هیحور

 رنهوگ... نجاستیا یاگهید کار یبرا گرشا!... گلناز گهید بسه-

 .شدینم داشیپ هم امروز باش مطمئن

 :زد شیصدا حوصلهیب گرشا

 !مامان-

 :گفت اخم با و دینوش جرعهجرعه را شیچا هیحور

 و عشق صحبت پس!... ؟ینگفت اول همون رو زایچ نیا چرا-

 ...که وسطه قلب یماجرا... ستین یعاشق

 .کرد یظیغل نچ گرشا و شد گرد هم با گالره و گلناز یهاچشم



 متوجه رو قسمتش نیا فقط دادم، که یحیتوض همه اون از-

 !؟یشد

 :زد واضح یپوزخند هیحور

 حالت که االن چرا... شمینم متوجه واقعاا ... شمینم متوجه! آره-

 بند ،یبذار یخوایم که یدختر هر یرو دست یتونیم خوبه،

 به یتق که... دادن؟ بهت رو قلبش که یاون خواهر به یکرد

 !سرت؟ رو بذاره رو قلب هی منت دختره بخوره، یتوق

 وگلن و شد بلند اپ یرو بود، شده گرشا یکالفگ متوجه که گالره

 :دیپرس هم بعد گرفت، دستش از را

 د؟یبگ هم ما به شهیم... ه؟یچ ماجرا-

 :داد جواب حرص با هیحور

 کردن، اهدا بهش رو قلبش که یکس خواهر با بره خوادیم آقا-

 .کنه جبران رو محبتشون و لطف دیشا... کنه ازدواج

 :دیغر گرشا

 ونمبد و بفهمم نکهیا از قبل نم گفتم!... خانوممامان ینداد گوش-

 .بودمش دهید دادن، من به رو داداشش قلب

 به هوی یدیفهم رو موضوع نکهیا از بعد یول ش،یبود دهید-

 .شیریبگ زد سرت

 یچهره به ینگاه از بعد بود، شده ساکت کامالا  که گلناز

 :گفت تیجد با یشگیهم حال و شور آن بدون گرشا، خروشان

 گرشا که ییما حداقل... یکنیم اشتباه یدار کنم فکر مامان،-

 واسه بخواد که ستین یآدم میدونیم میشناسیم یبچگ از رو



. کنه یکس ریدرگ رو خودش ن،یا مثل یزیهرچ ای جبران،

 .حرفاست نیا از تریجد موضوع

 ارفش هم یرو را شیهاپلک یقدردان با و کرد گلناز به رو گرشا

 :گفت گالره. داد

 !دونه؟یم هم خودش... ؟یکن ازدواج یخوایم یجد یجد حاال-

 :گفت دوباره گالره. کرد نییپا و باال را سرش حرفیب

 یهست یاون تو دونهیم خودش!... ها قلبه موضوع منظورم-

 ...که

 جواب دهینرس اتمام به گالره، سوال و داد تکان سر گرشا هم باز

 نجایا تا که االح. بود نگفته را موضوع اصل هنوز گرشا. گرفت

 کی طبق گالره و گلناز د،یبگو هرچه که دیدیم و بود آمده

 .زد را آخر ریت هستند، او یجبهه در نانوشته قانون

 !یبدون دیبا که هست هم گهید زیچ هی-
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 .داد او به طلبکارانه و گرفت نیزم از را پراخمش نگاه هیحور

 با شیپ ماه چند تا ن،شد فوت که ساله چند ارید مادر و پدر-

 یزندگ تنها االن... هم برادرش که کردهیم یزندگ تنها برادرش

 .کنهیم

 :داد ادامه شد، گرد هیحور یهاچشم نکهیا محضبه



 از حداقل... سالمه کامالا  شیزندگ سبک یول تنهاست، درسته-

 ...نباشه یکی اون قیال هم یکس اگه. کرده یزندگ ترسالم من

 .منم اون

 :زد لب ریمتح لنازگ

 !گرشا-

 دادن رونیب از بعد و بست را مادرش دهان آخرش جمالت با

 و دیکش اشیشانیپ به یدست. داد هیتک یصندل به قیعم ینفس

 بدنش یدما. کرد پاک را بود نشسته آن یرو که یسرد عرق

 زدیم حدس. شده مرگش چه دیفهمینم و شدیم نییپا و باال مدام

. اندشده یقروقاط بدنش یهاستمیس تمام قبل شب یخوابیب از

 تمام و برسد جهینت به زودتر یشیفرسا بحث نیا خواستیم فقط

 .خوابدب شنبه خود تا و برساند تختش به را خودش بتواند تا شود،

 هچ بار نیا نندیبب تا مادرشان به بودند زده زل گلناز و گالره

 یسکوت از بعد هیورح. کند مخالفتش یبهانه خواهدیم را یزیچ

 :کرد زمزمه یتینارضا با یطوالن

 از و شخونه میبر میپاش آدم همه نیا م؟یکن کار یچ دیبا االن-

 م؟یکن شیخواستگار خودش

 اشیشانیپ گرفت،یم شدت ذرهذره داشت که یسردرد از کالفه

 :دیغر بسته یهاچشم همان با. داد ماساژ را

 تسین الزم ست،ین تنها روز اون... ؟ینکرد دایپ یبهتر یبهانه-

 .یباش نگران

 



 را راهش و دیپر جا از یفور گالره. شد بلند جا از یحالیب با

 .کرد سد

 ؟یبمون شام نشد قرار مگه ؟یریم کجا-

 .گهید روز هی یبرا باشه... گالره امخسته-

 کنار حرفیب و انداخت حالشیب یهاچشم به ینگاه گالره

 ونریب اتاق از را شیپا هنوز و دیبوس را نوگل سر یرو. دیکش

 :گفت هیحور که بود نگذاشته

 بهش ریبگ رو ششماره... باشه یخوایم ینجوریا تو اگه-

 .کنم هماهنگ و بزنم زنگ

. انداخت مادرش به یقیدق نگاه و دیچرخ دور مین گرشا

 انگشتان به اخم با مادرش. دهیشن درست شود مطمئن خواستیم

 اگر نبود معلوم. آوردینم باال را سرش و بود زده زل دستش

. کند بلغور را ییزهایچ چه شود ارید خود با تماس به موفق

 ارید که یزیچ همان بخورد، سنگ به مادرش ریت نکهیا یبرا

 :گفت جوابش در را بود خواسته

 .بهتره یکن هماهنگ اونا با... ریبگ تماس شعمه با-

 با و داد قورت را شخندشین د،آم باال که مادرش پرغضب نگاه

 اب صحبت مشغول که دینو. زد رونیب اتاق از عیسر یخداحافظ

 لندب یفور دید در سمت به رفتن حال در را او یوقت بوذ منصور

 :رفت طرفش به و شد

 .رمیبگ غذا برم خواستمیم... گرشا؟ کجا-

 :داد جواب لبخند با و گذاشت دینو یشانه یرو را دستش



 .باز آمیم گهید روز هی... دینو امخسته-

 :گفت خنده با دینو

 .گهید هفته سه تا نره دوباره ات گهید روز هی نیا-

 که منصور به رو و داد لیتحو دوباره یلبخند فقط جوابش در

 :گفت آرام کردیم نگاهش حرفیب

 .شما با شهیبق... گفتم رو یچ همه مامان به-

 .داد تکان یسر لبخند با منصور

 .برو... راحت التیخ-

 آسانسور آمدن نییپا انتظار به و رفت رونیب گالره یخانه از

 یقدرآن بود گرفته مادرش با زدن حرف از که یاجهینت. ستادیا

 از بعد. ندهد نشان یتوجه اشیجسم راتییتغ به که بود خوب

 ردک حس گرفت، دوش یخستگ رفع یبرا و دیرس خانه به نکهیا

. بخوابد دغدغه بدون هاساعت تواندیم و است خسته یحساب

 لهبالفاص یوقت و شود حالش یایجو تا فرستاد ارید یبرا یامیپ

 دست به را خودش و بست چشم کامل، تیرضا با گرفت، جواب

 اوج داشت مدام که یسردرد دست از دیشا تا سپرد یقیعم خواب

 .شود خالص زودتر گرفت،یم
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 یگوش مدرسه، به هابچه کردن یراه از بعد و زود صبح عمه

 مادر تماس خبر زودتر تا بود زده زنگ من به و بود برداشته را

 الیخیب زدن حرف ساعت مین از بعد هم حاال. بدهد را گرشا

 :گفتم خنده با. برسم کارم به من بدهد اجازه که شدینم

 یرخواستگا آنیم دارن انگار یازدهجانیه یجور هی عمه،-

 .خودت

 .دیخند استرس با

 دونمینم ندادم، شوهر دختر حاال تا!... واال کنم کاریچ-

 رآخ گفتم بهشون من ارید... کنم کنترل رو خودم دیبا یجورچه

 !نداره؟ که یاشکال... هاهفته

 .گذشتیم داشت بار مثل زمان. انداختم ساعتم به ینگاه

 نتوبرنامه نیبب شما.. .کنهینم یفرق که من یبرا جان،عمه نه-

 !زحمت تو نیافتیم شرمنده... هیجور چه

 یکار هم برادرم یهابچه واسه گهید!... دختر؟ هیحرف چه نیا-

 .رمیبم برم دیبا که نکنم

 .کردم اخم

 اونا و باشه هاتبچه باالسر تهیسا سال صد... جون از دور-

... ایدار جانیه دونمیم... جونمعمه... یکن داماد و عروس رو

 زنمیم زنگ باز برگردم بعدازظهر شده، رمید کم هی من یول

 .میکن صحبت

 عیسر که شد زمان گذر و ساعت متوجه انگار من، حرف با

 :گفت



 برو برو،!... پس؟ یگینم یزیچ چرا... بده مرگم خدا یوا یا-

 .باش خودت مراقب... برس کارت به

 .دمیخند

 هیما جونت از راه به راه نهدویم خانکامران... نکنه خدا-

 ؟یذاریم

 عجله با. میکن یخداحافظ هم با شد یراض باالخره و دیخند هم او

 ار در که نیهم. زدم رونیب خانه از و برداشتم را فمیک و پالتو

 جا رد پشت را دمیکل دسته. شد بلند نهادم از آه بستم، سرم پشت

 و کالفه. شتمگیبرم خانه به دیبا چطور حاال. بودم گذاشته

. مرفت نییپا پاکوبان را هاپله خودم، یحواسیب دست از یعصب

 الا اص و کردم یخال ساختمان یاشهیش در سر را تمیعصبان یحت

 داریب را هاهیهمسا از چندتا ناهنجارش یصدا نبود مهم میبرا هم

 یبوق یصدا گذاشتم، روادهیپ به پا اخم با که نیهم. کرد خواهد

 یآن هب تمیعصبان تمام گرشا دنید با و برگشتم. راندپ جا از مرا

. مکرد پرواز طرفش به سرخوش یاپرنده مثل. رفت و دیکش پر

 یچهره دنید از و نداشت یدوام امیخوشحال هرچند

 و دادم جواب را سالمش. شد هم در میابروها اشبرافروخته

 شتریب شد باعث پوستش یداغ گرفت، دستش در را دستم یوقت

 .شوم گرانن

 ؟یشد ضیمر... ؟یخوب... ه؟یروز و حال چه نیا-

 .زد یرمقیب لبخند

... شمیم خوب... خوردم سرما مقدار هی کنم فکر ست،ین یزیچ-

 .دارم مهم خبر هی که نیبش ایب فعالا 



 خبر؟-

 .کرد اشاره نیماش به و داد تکان یسر

 گه؟ید یریم کار سر-

 :دمینال رمیتأخ یادآوری با

 .شده رمید هم یلیخ اتفاقاا  ه،آر-

 شک و بودم مونده کیتراف یتو... بوده من یشانسخوش از-

 .بود مشغول خطت زدم زنگ هم یهرچ برسم، بهت بتونم داشتم

 .زدم دور را نیماش و کردم یپوف خنده با

 تدنیرس که بودم شانسخوش یلیخ منم پس... داره داستان نمیا-

 .تشرک برسم زودتر شهیم باعث

. انداختمیم نگاه اشچهره به مدام راه در. میشد نیماش سوار

. باشد ساده یسرماخوردگ کی از فراتر ماجرا بودم مطمئن

 .کرد نگاهم یجیگ با و زدم شیصدا. نبود خوب اصالا  حالش

 ...شب اون از نکنه... ؟یهست یجورنیا یک از!... ؟یرفت دکتر-

 یصبحگاه سرد یهوا و داد نییپا را خودش سمت یشهیش یکم

 نیا به که بود هاحرف نیا از ترداغ تنش مسلماا . دیچیپ نیماش در

 :گفت و داد ماساژ یکم را اشیشانیپ. دهد نشان یواکنش سرما

 رو تو دیبا قبلش فقط دکتر، رمیم امروز... ستین مهم-

 .بود زده زنگ بهنود شبید... دمیدیم

 را منتظرم نگاه داشت؟ من به یربط چه بهنود تماس. کردم اخم

 :داد ادامه د،ید که



 .کردن داشیپ باالخره-

 .شدند باز هم از میابروها

 رو؟ یک-

 .شد تموم یچ همه... کردن رشیدستگ... رو مهرداد-

 را خی آب استخر در شدن ورغوطه مثل یحس. شد فشرده قلبم

 فروکش خبر نیا دنیشن با امیروح التهابات تمام انگار. داشتم

 هک دمیفهم یوقت. داشت دوام اسقهیدق فقط احساسات نیا اما کرد،

 توانمیم و است تردسترس در شهیهم از یفرار قاتل آن حاال

 تمام و مشت میهادست رم،یبگ ازش را برادرم ناحق مرگ انتقام

 مشت یرو گرشا، داغ دست. شد پر چندماهه یخشم از وجودم

 :گفت متیمال با دم،کر نگاهش یوقت و نشست ام کردهگره

 ؟یکنیم فکر یچ به-

 یحنل و لرزان ییصدا با و افتاد نییپا چشمم از یاشک اریاختیب

 :کردم زمزمه آلودحرص

 وت و جلوش سمیوا تونمیم باالخره... شد تموم باالخره نکهیا به-

 ناهگیب داداش بزنم داد و رمیبگ رو شقهی بندارم، تف صورتش

 اهیس خاک به رو من کشتنش با که باهاش بود کرده کار یچ من

 .گذرمینم... گرشا گذرمینم ازش... نشوند

 و داد فشار را دستم. افتادم هقهق به و شد پر اشک از میهاچشم

 امآر. کشاند ابانیخ کنار به را نیماش رم،یگینم آرام دید یوقت

 آغوشش به خواستهازخدا هم من و دیکش خودش سمت به را من

 پرتپشش قلب یصدا از گوشم قدرآن زدم، هق قدرآن. ردمب پناه

 یرو او آرام یهانوازش گرفت، آرام یکم دلم باالخره تا شد، پر



 ارکن شد، قطع که امهیگر یصدا. نبود اثریب هم پشتم و کتف

 :زد لب گوشم
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 خودت همه نیا گهید فقط... یدار حق یریبگ یمیتصم هر تو-

 قدرنیا رو تو نداره دوست م ارهیشهر ئنممطم. نده عذاب رو

 .نهیبب آشفته

 :گفت نرم و زد زل سمیخ یهاچشم به. دیکش عقب را سرم

 حاضر اصالا  اما شه،یم تررنگخوش سهیخ یوقت چشمات-

 .متنیبب یطورنیا شدنشون تررنگخوش متیق به یحت ستمین

 :دمینال درد با

 یجورچه... گرشا؟ مریبگ آروم که بگذره دیبا گهید چقدر-

 کنم؟ فراموش تونمیم

 یراه چیه. ندارد یجواب که بود معلوم. کرد نگاهم حرفیب

 هک رفتینم ادمی داشتم عمر تا من. نداشت وجود یفراموش یبرا

 ببوسمش کنم، نگاه برادرم رنگخوش چشمان به توانمینم گرید

 .شود پر قشنگش یهاخنده یصدا از گوشم و

 آمدیم بدم هم خودم از. گرفتم فاصله او از و دمیکش قیعم ینفس

 شهیهم هرچند. آوردمیم گرشا یبرا را امغصه و درد شهیهم که

 خواستینم دلم اما کرد،یم آرامم و ماندیم کنارم یصبور با

 را گرفته آرام اشنهیس در که یقلب یماجرا خواهمیم کند فکر



 به تظاهر با و مدیکش چشمم به یدست. اورمیب شیرو به مدام

 :گفتم یخونسرد

 م؟یبر زودتر شهیم... گرشا شده رمید یلیخ-

. فتنگ یزیچ گرید و کشاند ابانیخ به را نیماش دوباره حرفیب

 :دمیپرس. نبودم برداردست که بودم خودم

 شه؟یم یچ حاال-

 :داد حیتوض شیروروبه ریمس به رهیخ

 حکم و شنونیم ور حرفاش شه،یم برگزار دادگاه احتماالا -

 .دنیم

 :دمیغر یلب ریز. شدندیم دهییسا هم یرو ارادهیب میهادندان

 .درک به بره دوارمیام-

 برافروخته و یعصب قدرآن. نزدم یحرف شرکت خود تا گرید

 .زمیبر هم به را اوضاع و بزنم یحرف باز دمیترسیم که بودم

 آن یرودررو ستمتوانیم که ییهاحرف اقسام و انواع ذهنم یتو

 قلبم در موجود خشم و کردم مرور خودم با بزنم ترسو مردک

 رد،ک توقف نیماش که منیه. دیکش شعله و گرفت گر یآتش مثل

 و سرخش یهاپلک دنید با. چرخاندم گرشا طرف به را سرم

 اتفاقات و افکار تمام رفت،یم اشیشانیپ سمت مدام که یدست

 یهمه با. نداشت یخوب حال صالا ا امروز مرد نیا. شد فراموشم

 هب را مهرداد یریدستگ خبر تا بود آمده یصبح اول اش،یبدحال

 به یلعنت. بودم نکرده اشیماریب به یتوجه چیه من و بدهد من

 نیب و برداشتم فرمان یرو از را دستش. فرستادم خودم

 .گرفتم میهادست



 .نمتیبب گرشا،-

 .زد یحالیب لبخند و کرد نگاهم

 ؟یخورد سرما فقط یمطمئن تو-

 .کرد نوازش را امگونه و گرفت عمق یکم لبخندش

 .نشده رتید تا برو... ستین یزیچ-

 .کردم نگاهش نامطمئن

 گه؟ید دکتر یریم حتماا -

 تمتوانسینم. نگرفت قرار دلم هم باز. کرد نییپا و باال را سرش

 تا بودم، شده ماریب من که یزمان او. شوم الشیخیب طورنیهم

 مترک نشد، راحت نبودنم تنها و بودن خوب از الشیخ که یوقت

 و مشبگذار تیوضع نیا با خواستمیم اگر بود یانصافیب. نکرد

 .برسم کارم به

 دیپرس که جوابش در و بستم دوباره را بودم کرده باز که یدر

 از ار یگوش و گفتم «کن صبر» کی فقط ،«ینرفت چرا پس»

 دادم خبر یمنش به و گرفتم تماس شرکت با. دمآور رونیب فمیک

 کردم، قطع را تماس یوقت. کند رد یمرخص میبرا امروز که

 :گفتم و ندادم یسوال فرصت. کردیم نگاهم تعجب با داشت

 .دکتر میبر-

 .کرد اخم که بود او بار نیا

 ...خودم من... ارید برس کارت به برو-

 .دمیپر حرفش انیم طاقتیب



 حالت نیا اگه اما... یآیبرم یکار هر پس از خودت دونمیم-

 مهم برات هم یلیخ یعنی باشه، هم با مونیگردشب یجهینت

 یعنی ،ینداد تیاهم یول یدار تب که روزه دوسه یعنی... ستین

 و یایب نبود قرار د،یرسینم هم مهرداد یریدستگ خبر اگر

 .یهست یوضع چه تو که نمتیبب

. نبودم زدن جا اهل هم من یول بود هشد کالفه اصرارم از

 یزیچ هر از شتریب که یوندیپ قلب کی. نبود نرمال او تیوضع

 نیب از او یهایانگارسهل با دینبا داشت، اجیاحت مراقبت به

 اریشهر قلب قلب، که نبود مهم اصالا  حاضر حال در. رفتیم

. بود مهم خودش یسالمت فقط و فقط االن گرشا، قلب ای است

 :دمیغر و اوردمین کم برنداشت میرو از را پراخمش نگاه یوقت

 .برمتب و فرمون پشت نمیبش خودم ور،نیا نیبش ایب ای برو، ای-

 .دیخند اشیناراض یچهره برخالف

 ؟یببر کجا-

 !گهید دکتر... گرشا بابا یا-

 یبر یخوایم دکتر کدوم شیپ! ارید صبحه نه ساعت االن-

 االن؟

. بزنم هم را خودش توانستمیم که بودم یعصب قدرآن لحظه آن

 :گفتم یحرص

 شخونه اگه یحت... باشه هرجا!... یریم خودت دکتر شیپ-

 .باشه

 :گفتم یفور و ندادم اجازه کرد، باز لب تا



 رید از اون... پرم یحساب امروز من. نکن مخالفت خدا رو تو-

 به رو ابماعص و گذاشتم جا خونه تو رو دمیکل که بعدم دنم،یرس

 باش یخوب پسر لطفاا  پس... هم یداد تو که یخبر... ختیر هم

 .کن گوش حرف و

. زد خنده ریز و کرد فرار اشچهره از یبدخلق و اخم تمام

 به یدست. کرد خوب را حالم یکم اشخنده اما بودم یعصب

 هم پالتو کلفت نیآست ریز از تنش حرارت که دمیکش شیبازو

 :گفتم متیمال با و دیرزل قلبم. زدیم رونیب

 .کنمیم خواهش... گهید میبر-

 

 ادامه_282

 کیتراف پشت ماندن یکل از بعد و زد استارت. اوردین نه گرید

 دهایپ نکهیا از قبل. کرد توقف مارستانیب یجلو یصبحگاه

 انمارستیب در هم او خوشبختانه. گرفت تماس دکترش با م،یشو

 را او خواهدیم یزیچ چه یابر گرشا دیشن یوقت انگار و بود

 یوشگ پشت از اش رفته باال یصدا. شد یعصب یحساب ند،یبب

 را شیهاپلک کردم، نگاهش یوقت. دیرسیم گوش به هم گرشا

 گوش دکتر یهاحرف به داشت فقط و بود داده فشار هم یرو

 را تماس ،«میزنیم حرف باال آمیم» گفتن با تینها در. دادیم

 :گفت خنده با افتاد، من متعجب یچهره به که نگاهش. کرد قطع

 .میاومدینم نجایا بود بهتر-

 چرا؟-

 .داد تکان سر و خورد را لبخندش



 طول کارم چقدر ستین معلوم من... کارت سر برو تو... یچیه-

 .بکشه

 :دمیپرس تر متعجب بار نیا

 !آخه؟ چرا-

 امکان گرید حاال. شوم ترنگران شد باعث نیهم و نداد یجواب

 اب و شدم ادهیپ خودش از زودتر. کنم ترکش هم لحظه کی نداشت

 :گفتم تیجد

 هگید گرفتم، یمرخص منم... منتظره دکتر گرشا، باال میبر-

 .ندارم یکار

 ادهیپ داد تیرضا تینها در و انداخت من به یمستأصل نگاه

 قطف. نرفتم ترعقب قدم کی کنارش از دکتر اتاق خود تا. شود

 .شود ختم ساده یسرماخوردگ همان به زیچ همه کردمیم دعا

*** 
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 در امدهیپر رنگ یچهره به و دمیپاش صورتم به آب مشت چند

 رمس در مدام پرشماتتش لحن آن با دکتر یصدا. انداختم نگاه نهیآ

 .شدیم تکرار

 یمنیا ستمیس نقص یکنیم مصرف که ییداروها خاطر به»

 اگه ک،یکوچ عفونت هی ساده، یرماخوردگس هی!... گرشا یدار



 وت وقتاون... کنه ریدرگ رو بدنت کل تونهیم یند تیاهم بهش

 «؟ینکرد یکار و یدار تب روزه دو

 نمدید از گرشا که بودم دهیترس یجور دکتر یهاحرف دنیشن با

 داشت یسع شیهاحرف با. کرد فراموش را خودش درد تمام

 دست از طاقت من. ستیچ من درد دانستینم اما کند، آرامم

 در من کس نیزتریعز او حاال و نداشتم را گرید زیعز کی دادن

 تیاهمیب موضوع نیا به نسبت توانستیم چطور. بود ایدن

 .باشد

 رودا قیتزر و یاورژانس یبستر ش،یآزما دستور شیبرا دکتر

 انهخ به برگشتن به یراض را من نتوانست کرد یهرکار. نوشت

 کی نشود، راحت شدنش خوب بابت از المیخ یوقت تا تمگف. کند

 یآب و میایب کرد وادارم حالنیباا. کرد نخواهم ترکش هم لحظه

 باخته را خودم یجور گفت،یم راست. بزنم صورتم و دست به

 .بودم دهیشن یوحشتناک خبر نکرده ییخدا انگار بودم

 اراده بدون میهاقدم. برگشتم اورژانس به سست ییهاقدم با

 ریس داشت یگرید یجا من فکر چون کردند،یم دایپ را راهشان

 .زد لبخند دنمید با او و زدم کنار را پرده. کردیم

 خونه؟ یبرگرد کنم مجبورت یجورچه بگو خودت-

 .نشستم تختش کنار یصندل تنها یرو و کردم یاخم

 .رمینم زور بار ریز که یدونیم خودت-

 :گفت متیمال با

 ؟یچ کنم واهشخ اگر-



 خونسرد را خودم که کردمیم را تالشم تمام. انداختم باال شانه

 .دهم نشان

 .بمونم دیبا فعالا  نداره، دهیفا بازم-

 چرا؟-

 یحوصله فعالا . گذاشتم جا خونه یتو رو دمیکل... که گفتم-

. ارمند رو اون با زدن سروکله و دسازیکل کردن دایپ و برگشتن

 .میباش جا هی فکرم و خودم بهتره ،توئه شیپ فکرم یوقت

 تا گذاشت سرش ریز را اشکرده تا آرنج و برد باال را دستش

 دیبع. بود یفرار شیهاچشم از نگاهم. ندیبب را من بهتر بتواند

 مانع و بزنم زل شیهاچشم به هیچندثان از شتریب بتوانم دانستمیم

 بمیج از را امیگوش هم نیهم یبرا. نشوم میهااشک زشیر

 احتماالا . دهد نشان مشغول آن با را خودم کردم یسع و درآوردم

 رگید و کرد سکوت نفسش، یپرصدا دادن رونیب با که دیفهم

 .نگفت یزیچ

 نگاه یگوش ساعت به. بود گرفته درد ماندن خم ادیز از گردنم

 دهنبر باال را سرم هم هیثان کی که شدیم قهیدق ستیب انداختم،

 یوقت اما باشد، گرفته خوابش مدت نیا در ردمکیم فکر. بودم

 به محو، یلبخند با سکوت، در که دنشید از بردم باال را سرم

 ماساژ را گردنم یهامهره. شد گرد میهاچشم بود زده زل من

 :گفتم زمانهم و بکاهم یکم دردش از تا دادم

 !؟یدینخواب-

 :گفت لبخندش همان با



 نه که،یوتیب یآنت از پر سرم نیا تو!... دم؟یخوابیم دیبا-

 .آورخواب

 نییپا دوباره را سرم خواستم. دادم رونیب ینیب از را نفسم

 :زد میصدا تیجد با که ندازمیب

 !ارید-

 .کردم نگاهش

 دسازیکل هی هم راه سر دنبالت، ادیب زنمیم زنگ بهنود به-

 .فتهیب راه کارت که دیببر خودتون با و برداره رو مطمئن

 اصالا  بفهمد باالخره دیشا تا کردم نگاهش یدلخور با هیانچندث

 خم سر دوباره خواستم یوقت. بگذارم تنها را او ندارم دوست

 :درآمد شیصدا باز کنم،

 نه و منیبب رو چشمات نه ینذار یول ینیبش نجایا باشه قرار اگه-

 داره؟ یادهیفا چه بشنوم، رو صدات

 که دانستینم اما داشت، قح. دادم فشار هم یرو را میهاپلک

 لب مستأصل و کردم نگاهش. او از نه امیفرار خودم از من

 :زدم

 .کن تحملم یجورنیهم-

 .انداخت باال ابرو طنتیش با

 وپاش ای بزن، حرف باهام و ترکینزد نیبش ایب ای... تونمینم-

 .رونیب برو

 دمبر جلو یقدر به را یصندل شدم، بلند ،یطوالن یمکث از بعد

 مانفاصله حاال. دیچسب تخت یهیپا به میپاها نشستن موقع که



 و اوردیب جلو را دستش درازکش طورهمان که بود شده یقدرآن

 .بکشد باال را امچانه بتواند

 .نمتیبب-

 میهااشک سد تا بود یکاف کوتاه لمس نیهم اشاره، نیهم... نیهم

. شود غرق هااشک هجوم ریز صورتم تمام و شود بیتخر

 یهرکس که شد درهم یجور روزم و حال دنید از  شیابروها

 .کردیم وحشت دنشید از

 باز؟ یکنیم هیگر چرا-

. بود هبست هم با را نفسم و گلو راه بغض بزنم، حرف توانستمینم

 امچانه ریز که یدست شست انگشت با و زد یلبخند اخم، همان با

 .کرد پاک صورت یرو از را امینشدنتمام یهااشک بود گذاشته

 :کردم زمزمه یاخفه یصدا با

 شونن یتفاوتیب مشکلت و درد نیترکوچک به یخواست هروقت-

 .ندارم رو گهید غم هی طاقت کن باور. فتیب من ادی فقط ،یبد

 .برهیم نفسم تو از زودتر من ادیب سرت ییبال
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 حیترج. گرفت فاصله هم از هم شیابروها اما شد، جمع لبخندش

 صورتم آرام لمس و گرشنوازش نگاه همان نزند، یحرف داد

 رفح به شروع بعد قهیدق چند. رمیبگ آرامش کمکم تا بود یکاف

 از را حواسم تا کرد صحبت یعاد یزهایچ مورد در کرد، زدن



 را دمیکل نکهیا خاطر به یکل. کند پرت میبود آن در که یتیموقع

 :گفت طنتیش با و دیخند بودم گذاشته جا خانه در

 یچ همه که کرد هولت قدرنیا یخواستگار خبر دنیشن یعنی-

 ؟یکن فراموش رو

 و رداوین کم. دمیکوب شیبازو به را مشتم خنده با اشیبدجنس از

 :گفت یشینما یتیجد با

 .باشه من دست اطیاحت یبرا یبد داتیکل از یسر هی شد الزم-

 فکر دیشا. بود یدنید اشافهیق «باشه» گفتم یمعطل بدون یوقت

 .داد نشان را نیهم اشیبعد یجمله. کنم مخالفت کردیم

 دستم؟ یبد رو تخونه دیکل یترسینم پس-

 گاههیتک را میهامشت و گذاشتم تخت یرو آرنج از را میهادست

 .کردم صورتم

 کنارم خوابم یوقت و یایب خوامیم ازت خودم لیم با یوقت-

 .هیشوخ هی مثل زایچ نیا گهید ،یباش

 یرو را دستم کی انگشت. کرد نگاهم و زد لبخند سکوت در

 .دمیکش نییپا و باال یآرام به شیبازو

 راست رو... گذاشتن قرار شنبهپنج یبرا مامانت با گفت عمه-

 دیاش. شدم ریغافلگ بازم یول بودم، منتظر کامالا  نکهیا با بگم،

 .گذاشتم جا رو دایکل هم نیهم خاطر به واقعاا 

 :گفت یآرام به هم بعد. کرد نگاهم لبخند با فقط هم او و دمیخند

 .بندازن ترعقب گمیم مامان به ،یندار یآمادگ یکنیم فکر اگر-

 .کردم کیبار را چشمانم



 گه؟ید یگیم یدار دلت ته از رو نیا-

 .انداخت باال سر بانمک یشخندین با و ماند ساکت هیثان چند

 کردنشان باز و گذاشت هم یرو پلک یوقت لحظه، کی یبرا

 لب بار طنتیش. شده خسته دمیفهم د،یکش طول اندازه از شتریب

 :زدم

ُرم تو یگفت کردم فکر-  .نداره آورخواب س 

 .چرا نجایا یول... نه نیا تو-

 :داد ادامه و کرد اشاره میهاچشم به

 .ارید کنهیم آرومم یبدجور نگاهت-

 که را ییجا همان ش،یابرو دو انیم ییجا و بردم جلو را انگشتم

 به را سرانگشتم. کردم لمس بود، واضح و قیعم اخمش خط

 شیهاچشم کردم واداراش کار نیا با و دمیکش نییپا و باال ینرم

 .ببندد را

 .نکن فکر هم یچیه به و بخواب کم هی... یآروم که حاال پس-

. دیشک نییپا شیهالب شیپ تا و گرفت را انگشتم آزادش دست با

 قیتزر تنم تمام به سرانگشتانم از را یخوب حس نرمش یبوسه

 مثل کارش، نیا با زد،یم حرف آن از که یآرامش کرد،

 را آن نکرد، رها را دستم. شد القا هم من وجود به تهیسیالکتر

 اشنهیس یرو را دستش و داشت نگه خودش انگشتان انیم

 شخواب واقعاا  شوم مطمئن تا دیکش طول قهیدق چند فقط. گذاشت

 یچهره یتماشا به و زدم امچانه ریز را گرمید دست. است برده

 هم دیشا داشت، اخم هم خواب در یحت. شدم رهیخ خوابش غرق



 شینما به هم خواب در را اشچهره تیجد اخمش رد اما نداشت،

 و درد شیپ یحت امیزندگ یروزها آن تازکهی مرد. گذاشتیم

 شدیم دکتر یهاحرف از را نیا کرد؛ینم خم سر هم یماریب

 از اما داد،ینم یتیاهم خودش به نبود الزم تا مرد، نیا. دیفهم

 غافل خودش از یالحظه دادمینم اجازه و بودم من بعد به نجایا

 .بود ترمهم یکس همه و زیچ همه از میبرا او روزها نیا. شود

 شان،یبررس از بعد و آمد هم دکتر د،یرس که هاشیآزما یجهینت

 ار شب گرشا گفت یحت و برد باال را داروها ُدز غرغر، یکل با

 یراض موضوع نیا از اصالا  گرشا. بماند مهمانشان دیبا هم

 شد، دکتر یهاهیتوص یمهیضم هم من اصرار یوقت اما نبود،

 کامالا  من، به گانهی دکتر نگاه. بماند کرد قبول و نزد یحرف گرید

 .دید آن در هم را یقدردان یمقدار شدیم یحت ود،ب ایگو

 به دنش،ید از بعد دکتر. نشستم داریب کنارش را صبح تا شب تمام

 حرف ازداغیپ یکم اگر و ستین ینگران یجا اصالا  گفت من

 گفت. بوده گرشا ترساندن یبرا فقط کرده، ادیز را شیها

 تیاهم اشیسالمت به شتریب گرشا روزها نیا که است مشخص

 دیبا دانستمینم. است من حضور مسببش است مطمئن و دهدیم

 خواستیم کجا تا نبودم، من اگر نکهیا از ای و شوم خوشحال

 خواب یوقت دنش،ید. بخورم حرص رد،یبگ دهیناد را خودش

 .داشت یگرید عالم بود،

 از یکی د،یکشیم نفس ارمیشهر هنوز یوقت ترها،قبل

 ار او و نشستمیم کنارش که بود یوقت لحظات، نیتربخشلذت

 آن یادآوری از یتلخ لبخند. کردمیم تماشا ده،یخواب که یحالت در

 .نشست لبم یرو نبود، گرید حاال که ییبایز یچهره و روزها



 دهز زل اشبسته یهاچشم به بودم، نشسته یگرید مرد کنار حاال

 تمام تیخاص انگار اصالا . شمردمیم را قشیعم یهانفس و بودم

 و نیترمظلوم هیشب بودند، خواب غرق یوقت که بود مردها

 خم یکن هوس که یجور شدند،یم ایدن یهاپسربچه نیترساکت

 اورژانس وسط آنجا، اگر قطعاا . یببوس نرم را شانگونه و یشو

 ،مینبود داریب یخدمه و پرستار همه آن حضور در و مارستانیب

 به سرهکی ساعت چند دمنبو مطمئن. کردمیم را کار نیا

 را سرم که بود صبح یهایکینزد اما زدم، زل آرامش یچهره

 نیترناراحت در را، ایدن خواب نیبهتر و گذاشتم شیبازو یرو

 .کردم تجربه ممکن، طیشرا
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. بودم گذاشته سر پشت امروز را ممکن روز نیتراسترس پر

 عمه که بود یدنید امچهره گرشا، یخانواده رفتن از بعد قدرآن

 تا فرستاد اتاق به را من زور به و نداد را یکار چیه یاجازه

 کنار حوصلهیب و برداشتم سرم از را یروسر. کنم استراحت

 اضطرابم یهمه. انداختم نگاه نهیآ در خودم ریتصو به. انداختم

 شکل لبخند، از یطرح و بودم کرده یمخف میمال یشیآرا ریز را

 در چشم یوقت داندیم خدا فقط اما بود، صورتم یرو یماسک

 کهنیا یبرا گرشا که بودم شده یشکل چه دوختم گرشا مادر چشم

 .کردیم کنترل را خودش داشت نزند خنده ریز

 و گرمخون مارستان،یب در روز همان مثل شیخواهرها رفتار

 پاک صورتش یرو از که داشت یلبخند هم پدرش. بود یمیصم



 و اخم با را مادرش کردمیم فکر... مادرش یحت شد،ینم

 و زد محو یلبخند کردم، سالم یوقت اما نم،یبب درهم یاافهیق

 :داد جواب

 !زمیعز سالم-

 باال ابرو میبرا. نماند دور گرشا دید از امشدهگرد یهاچشم

 بابت جا همان خواستیم دلم. دیدزد را نگاهش یفور و انداخت

 ن،ز آن. کنم شماتتش بود، ساخته میبرا مادرش از که یریتصو

 در نیپلیسید هایامروز ما قول به یکم فقط بود، مهربان

 .نبود دیبع هم یلیخ که شدیم دهید رفتارش

 و عمه و انیبلورچ خانم و آقا نیب مجلس، یهاصحبت تمام

 گرشا و من نکهیا بابت یکس یحت. شد بدل و رد خان،کامران

 کرد،ن یاعتراض میبزن هم با خلوت در تا مینداشت یصحبت گرید

 حرف نیا دنیشن با کردمیم فکر که مادرش خصوص به

 ازابر را اشیتینارضا بخواهد که دیبگو یزیچ ای بزند یاطعنه

 یهمین چرا دانستمینم من و بود تصوراتم از بهتر زیچ همه. کند

 ببرم، لذت امیزندگ خوب اتفاقات از دادینم اجازه ذهنم کیتار

 خوب اتفاقات تمام پشت» کردیم تکرار منحوس ییصدا با اممد

 نیب از یزود به را هاآن لذت که ده،یخواب بد یرخداد ،یزندگ

. فرستادم امیذات ینیبدب همه نیا به ییناسزا دل در.« برد خواهد

 قاتا یگوشه برداشتم، را یگوش م،یهالباس کردن عوض از بعد

 از قبل آخر یلحظه رشاگ. دادم هیتک وارید به و نشسته

 حاال هم من و باشم تماسش منتظر گفت خانه، از خروجشان

 خودش فقط که دانستمیم. نداشتم دنیکش انتظار جز یکار



 به را درونم متناقض یهاحس تمام زدن، حرف با تواندیم

 .کند لیتبد واحد یاحساس

 یمعطلیب و دیلرز دستم در یگوش. نشد یطوالن یادیز انتظارم

 .انداخت خنده به را او جانم،یپره ی«بله. »دادم وابج

 .ارید یهست ینیبشیپ رقابلیغ واقعاا -

 .زدم لبخند

 !چرا؟-

 زا قبل تا اصالا ... نمتیبب مضطرب حد نیا تا کردمینم فکر-

 نهات اما نداشتم، رفتارت از یتصور چیه ت،خونه میبرس نکهیا

 یوقت. دمید ازت که بود یاچهره اون دیرسینم ذهنم به که یزیچ

 مدید چشمات تو یزیچ هی رونیب یاومدیم یچا ینیس با یداشت

 .دمیترس که

 :دمیپرس تعجب با

 ؟یدیترس یچ از-

 :داد جواب ینیدلنش یخنده با

 .یبرگردون من یرو رو یچا ینیس نکهیا از-

 را امخنده یجلو نتوانستم گفت،یم که یاصحنه تصور از

. بود مانده ساکت یبیعج شکل به او و دمیخندیم من. رمیبگ

 .انداخت جانم به آتش اشیبعد یجمله شد، آرام که میهاخنده

 رو تپشش یبدجور تخنده یصدا... ارید قلبم نیا نگران من-

 .بره یم باال



 م،یگوب توانستمینم یزیچ. شد لیتبد صدایب یلبخند به امخنده

 رد سکوتمان. نبود ازابر قابل یجواب چیه با کلماتش خوب حس

 آن از نکهیا یبرا. شد دار کش یادیز تلفن خطوط سمت دو هر

 :دمیپرس طنتیش با م،ییایدرب هوا و حال

 نگفت؟ یزیچ مامانت-

 مثالا؟ یچ-

 .بگه میکردیم فکر قبالا  که یزیهرچ-

 :داد جواب کوتاه یمکث از بعد

 .یچیه... نه-

 :بپرسم کرد وادارم اشیجد لحن

 ه؟شد یزیچ-

 .نه-

 ؟یمطمئن-

 فکر اصالا ... یچیه واقعاا  یعنی نگفت یزیچ گمیم نکهیا-

 نیا کنهیم نگرانم ییجورا هی... بمونه ساکت همه نیا کردمینم

 .سکوت

 نیب از داشت کمکم که را یاسترس کلمات، آن یادا در تشیجد

 .برگرداند دوباره رفت،یم

 ...رو منظورت فهممینم-

 :گفت یآرام یخنده با

 .نیهم بود، بیعج برام فقط... یباش نگران تو ستین الزم-



 وا ینگران هم و خودم استرس هم کردم یسع کوچک یطنتیش با

 .کنم کمتر را

 و اومده خوشش عروسش از مامانت... نداره تعجب یجا خب-

 .نداره وجود مخالفت یبرا یزیچ دهید

 .دیخند هم باز

 !ارید... طورهنیهم حتماا -

. داد کش را لبخندم سکوتش و گفتم جانم تمام با را «مجان»

 :دمیپرس و نداد ادامه را حرفش شدم منتظر هرچه

 ؟یبگ یخواستیم یچ-

 .رفت ادمی... یعنی... یچیه-
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 :فتمگ وجود تمام با و دمیکش یقیعم نفس کوتاه، یسکوت از بعد

 فکر هک بودم دهیرس یانقطه به شیپ ماه چند... من... گرشا-

 یزندگ. نداشت ییمعنا برام یچیه گهید... استیدن ته کردمیم

 ...و دنیکش نفس شدن، داریب و دنیخواب بود شده برام کردن

 .نباشه تنت به سر خواستیم دلم دمتید که یبار نیاول

 .دمیخند زدهخجالت

 یکس تنها تو کردمیم حس لحظه اون یول... چرا دونمینم-

... رمیبگ ازش رو هامیبدبخت یهمه تقامان تونمیم که یهست



 خجالت روزهام اون تفکر طرز از شد بهتر حالم که بعدها

 هک حاال... بخوام تیحالل ازت دیبا کنمیم فکر االن و... دمیکش

 وت خته،یرهمبه طیشرا اون وسط خدا انگار نمیب یم کنم،یم فکر

... ونهبرگرد یزندگ به رو من دوباره تا گذاشت راهم سر رو

 .گرشا یمیزندگ تو که ممنون

 :کرد زمزمه متیمال با

 گرفتم میتصم یروز هی... یکنیم فکر طورنیا که خوشحالم-

 هن گمیم االن... نباشه یغم چشمات یتو گهید تا بکنم یکار هر

 .بدم تیخوشحال یبرا رو میزندگ حاضرم که... یکار هر تنها

 .کردم اخم

 به میزندگ... یباش کنارم خودت که خوشحالم یوقت فقط من-

 چیه تحت گهید ندارم دوست... تیسالمت به... بنده تیزندگ

 من، خاطر به لطفاا ... نمتیبب مارستانیب تخت یرو یطیشرا

 .باش خودت مراقب شهیهم

 :بپرسم یدلخور با شد باعث آرامش یخنده

 ،یباش سالم شهیهم خوادیم دلم نکهیا... ؟یخندیم چرا-

 ه؟دارخنده

 :کرد نجوا کشنده یلحن با

 ...نمونهیب که یافاصله به... خندمیم االن به... خوب دختر نه-

 یبزن کجا و یک رو هاحرف نیا یدونیم خوب هم تو نکهیا به

 ای توئه یشانسخوش از دونمینم... ینباش دسترسم در که

 .ونجاا گشتمیبرم االن نیهم وگرنه ،یستین تنها که من، یبدشانس



 گمرن دیفهم شدیم صورتم یگرما از. گرفتم گاز خنده با را لبم

 یخنده با که آورد روزم به چه دیفهم انگار. شده لبو مثل

 :گفت یبلندتر

 .یبخواب خوب... مهرآرا خانم دارم دوستت یلیخ-

 ار تماس من، از یجواب گرفتن یبرا انتظار بدون و گفت را نیا

 کی دچار را تنم تمام که یخوب حس و ماندم من. کرد قطع

 اب صبح، خود تا را من که یاحساس. بود کرده نیریش یحسیب

 .داشت نگه داریب نیدلنش یاندهیآ به فکر

 


