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 ❥------ ❥•باشدلم دارامـانت ❥• ------❥❥

 

اهپورخان فرزند کوچک ش دهیطلب خود دستور م یرضا شرخر جوان،پر شروشور در پ

 و... شهیو رو م ریاون ز یدختر به خانه رضا زندگ نیرو بدزدن و با ورود ا یرساال

 

  شتر یانتخاب کرد. ب  ستادنیمنتظر ا  ی را برا   وارید   کی تار  ی گوشه 

قسمت از شهر انگار    نیهوا به صورتش خورد. در ا  ی از قبل خنکا

 تابستان بود.   ی نه انگار چله 

آورد و    رونیکتش ب  بیرا از ج  ینیدارچ  کیش  امسآد  ی بسته 

 آدامس   نیآخر  ریاش را زانگشت اشاره 

ب  زد به  ز  رونیو  داد.  ماه شب چهاردهم    ییروشنا  ریهلش  نور 

سراند.    ابانیخ  چیآب تا راست پ  ی جو  ی تا بال   نیی نگاهش را از پا

روشن جوکوچه  کف  و  بود  روشن  ی روشن  به  د  یآب   ده یروز 

 .  شدی م

 ت:  گف لب ریز
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پوست آدامس!    هی  ی ... حتیچیآشغال کوچولو... اون ه  هیاز    غیدر"

    "... هیونیپولدارا جوباشونم اع نی مصبتو شکر... ا

پرت کرد... با خودش   ی آدامس را مچاله کرد و داخل جو  پوست

 گفت:  

   "بمونه...  برکتی ما ب   ی که مثل جوبا  ستیوباشون نج  نیا  فیح"

 کردی م  یکه سع  نی شت و به شاهرگب  ییهاقدم  ی صدا  دنیشن   با

.  آمدی سر و صدا هم م  یسرش چه ب  رینوک پا بدود زل زد. خ  ی رو

کار دستشان    شیهاآمدن   لمیف   نیبشر آخر  با ا  نیمطمئن بود ا

تا    نی. شاهستادیا  رشیآمد و مقابل مس  رونیب  یک ی. از تاردهدی م

خم شد و شروع کرد به نفس گرفتن. معطل نکرد و    دیبه او رس

کله   ی اضربه  پشت  شاهبه  زد...  پشت   ستادیا  یشاک  نی اش  و 

 و گفت:    د یگردنش را مال

 ...ی آورد  ریگ  می تیمگه بچه  سی ئاههه... ر  _

  ی صدا بزند. نگاه   سیاو را رئ  ی بود که مواقع حساس کار   عادتش

 کرد و گفت:   دنشیبه صورت برافروخته از چند قدم دو
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بر  _ زائو    نیتو اون بشکه... واسه هم  زیکم  انگار زن  چهار قدم 

 واسه من....   زنه ی نفس منفس 

چ  دیکش  یدست   ن یشاه و  گردنش  پس  گفت.    ریز   ی زیبه  لب 

م  دانستی م ن  ی به رو  یول  دهدی دارد فحشش  و    اوردیخودش 

 گفت:  

   ؟ی کم بنال... چه کرد _

 به گردنش داد و گفت:   یخم کرد و تق یگردنش را کم ن یشاه

 مهمونش تازه رفت..  _

 ست؟ تو خونه   ین کال  _

  نش ی با ماش  شی ساعت پ  دویکی ... زنش  یشکیخودش ه  ریبه غ  _

 . ؟؟؟؟ رونیزد ب

 بچه مچه؟  _

تو  تصادف مرده...    شی پسر هجده ساله داشته که ده سال پ  هی  _

ساله داره که دانشجو هست و شهرستانه...    کیو    ستییه دختر ب

 اشه. خونه بداخل  دیپسره چهار پنج ساله هم داره که  با هی
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حساب کتاب   یبال داد... پسر چند ساله!... سرانگشترا    شیابروها

پنجاه سال... شصت    ینه حت  سال... نه چهل سال...  یکرد. نه س

 ...  یسال اختالف سن 

 زد و گفت:   ی پوزخند

 ."برا خودت ی تابوت ساخت ی زنگوله پا  یحاج"

 به ته کوچه سوت و کور انداخت و گفت:   ی نگاه

 سگ؟؟   _

 .  یپاپ گنیکه بهش م  نایسگ کوچولو داره... از ا هیزنش  _

 خنده ادامه داد:   با

 ... ارزهی من و تو م  ی هید هیکه قد  اییاز اون فسقل _

 بهش رفت و گفت:  ی اغره چشم

 بالنسبت...   _

 و کشدار گفت:   دیخند ن یشاه

 بالاااااانسبت...   _

   ؟یچ نیدورب _



 

 
6 

 

DONYAIE MAMNOE 

 تخت.   التیچک کردم... خ _

 بوق که بلند شد گفت:   ی را زد. صدا ن یماش ریدگدز

 ... میبر _

 گفت:   ن یشاه

   اده؟یدوباره پ _

 پراند و گفت:   ن ی سمت شاه ی بود لگد  ستادهیکه ا ییهمانجا از

  ا ی... جمع کن خودتو... خدای ری گ یماه میاومد یما رو باش با ک  _

 ... میشکرت... ملت آدم دارند مام آدم  دار

 اش؟  گفتم داد یمگه چ _

طرف    ی در خونه  برهی م  دارهیرو بر م   نیماش   یآخه احمق ک_

 .  ی امحله نیتو همچ ید فکسنسمن هی... اونم کنه یپارک م

 .   سی... گرفتم رئ یزنیچرا م _

  یاجوجه... هنوز جوجه  نیشاه  گهی اصغر بهت م  ستین  خودی ب  _

 بکش کنار راه باز شه...   نکاریبرا ا
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انداخت.   شیرو به رو  ی به ساختمان دو طبقه   یدر نگاه   ی جلو   از

اش را از در ... فاصلهاطیب به حدو طبقه و در یان یاع ی خانه کی

کم  شتریب و  د  یکرد  کنار  و  گوشه  کرد.    واریبه  از    ی اثر نگاه 

 مداربسته نبود.   ن یدورب زاتیتجه

 نداره...   نی... خودم همه جارو چک کردم دوربسیحله رئ _

 ! ه؟یری... تصو؟یچ نشوفیآ _

 زد و گفت:   ی لبخند کشدار ن یشاه

 هی ریتصو  فونشونیهم آ  ی شهر  نییپا  ی هاخونه  یحت  روزانیا  _

 که...   ی اخونه نیهمچ هیچه برسه به 

با   ی مساو  فونشیآ  دیاش را تمام کند و بگوجمله  نکهیاز ا  قبل

 حرفش و گفت:   ی تو دیماست پر هیدوتا د 

 یشهر   نییپا  ی بال شهر   هیما چوس  ی واسه  گهیباشه بابا... حال د  _

 . ادیم

کام را ازش    نی داد و آخر   یداخل دهانش را چرخ  کیش  آدامس

 تفش کرد.  ابانیوسط خ  گرفت و
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خ  ی نگاه سرتاسر  ماش  ابانیبه  توک  و  تک    ی آنچنان   ی هانی که 

 پارک شده بود کرد و گفت:   شانیجلو

 واریبچسب به د _

    س؟یمن برم رئ ی خوا ی م _

تپلش    کلیانداخت. هر چند بر خالف ه  ن یشاه کل یبه ه  ی اهنگ

خودش را   گرفتی قالب م   شیاحتمال اگر برا  ی ود ولو فرز ب  تر

پهن    نیزم  ی وزنش رو  نیسنگ   کلیه  ریاو بود که ز  دهیبال نکش

 .  شدیم

 رو بده تو  یدر عوضش اون خالف خوادینم _

 به شکمش زد و با خنده گفت:    یدست ن یشاه

   سی رئ خورهی نم ییبه جا ی  بگماشاهلل هی _

. نفسش را حبس  ندازدیبا او کل ن   طیشرا  نیداد تا در ا  حیترج

داخل داد. دست کرد   انستتوی که م  ییا تا جاشکمش ر کرد و  

دو    ی و به اندازه  دیکش  رونیکمربند چرمش را از داخل سگگ ب

 سوراخ گشادترش کرد. 

  ی بود  دهیتر پوشراحت زیچ هیداداش کاش  گمی م _
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اخت و به غبغب اند  ی هم آورد و باد  ی دو طرف کت را رو  رضا

 گفت:  

 کالس کاره.    ی برا _

  واریکوچه را از نظر گذراند و برگشت به کنار د دوباره

ا  ن یشاه از  قبل  بود و منتظر  را داخل    شیپا   نکهیقالب گرفته 

 آخر را به او کرد.   یهاقالب دستانش بگذارد سفارش

 بال.    ی نپر د یطول کشاگه کارم   نی بب _

 ن داد. به نشانه اطاعت سرش را تکا ن یشاه

قا  _ اون پشت مشتا  نر  نیشو... پشت هم  میبرو  تو   ی درختا... 

...  گرهیبه خصوص اون ج  هم نرو  نای ماش  نیا   کی. نزدایکوچه راه بر

آدم با   هیبه    ی فور  نجایبعدشم ا  رهیدزدگ  ی ادیز  راشونیدزدگ  نایا

 . یفهمست شنی ک مسر شکل من و تو مشکو

 حله. س یفهمستم رئ  _

 ...  ارتشیبسپار ب یکی عد به و... بهم نر  نیوقت ماش  سر

 چشمم _
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 را داخل قالب گذاشت...   شیپا

حبسم    ای.  ستی ازم نشد از دو حالت خارج ن  ی اگه تا فردا خبر  _

 . ن یایکه با سند ب

 گل انداخت و ادامه داد.  اشیشوخ ی آخر  دم

آناناس    ی ... نرالسیاونم فقط گ  ایت ب کمپوبا    مارستانمیتو ب  ای  _

نم...  ی اریب   ی ریبگ خوشم  بال   یول  آدیدرسته  بذارم  محاله 

 .   ش یشبک

 و گفت:   دیخند  طونی ش ن یشاه

 نه کمپوت.  خوادی ها... که نه سند م هم داره یحالت سوم  هی _

  ه؟یحالت سوم؟؟!! چ _

 محتاط گفت:   ن یشاه

 فن...  و با ک ی اخونهخوب رو تخت غسال _

 اش را کامل کند. نداد تا جمله  مهلت

 هههههه _

   داد. فشار شتریرا داخل قالب دستانش عامدانه ب  شیپا



 

 
11 

 

DONYAIE MAMNOE 

 ...  ی اخدا نکرده  هی...  یدور از جون  هیاون زبون نحسو...    ریگاز بگ   _

 از شدت فشار باز شد.   نیدستان شاه  قالب

 لب غر زد:  ریز رضا

 . قمهیرف نی تر بهً ... مثال نیشانس ما رو بب  _

 و گفت:   دیاز حرص رضا خند ن یشاه

 نکرده.  ی خدا _

 ...  نم یبب  سایفرصتت سوخت... محکم وا _

پا  ی پا  دوباره و  قالب  داخل  را  رو  گرشید  ی راستش   یرا  

  ی را چنگ زد... کم وارید ی گذاشت... لبه  نیچپ شاه ی سرشانه 

  وار ید  ده سانت از  ی فشار داد و بدنش را به اندازه   شیهابه شانه 

صدا داد.  خفه  یبالتر  کم  نیشاه  یاعتراض  شد...  آن    یبلند 

 گفت:  ا خودش زد و ب یزد. سوت دی را د   واریطرف د

 ...  ی ... چه استخریی... عجب نماییوی... عجب وی اخونه عجب

 ی خانه  وانیتا به ا  کردی رد م  دیرا با  ی چهارصد پانصد متر  اطیح

دوم   ی که تا سقف طبقه سنگ نما برسد.. دو ستون    ی دو طبقه 

 ...  یروم ی نما هیادامه داشت. با 
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. خودش دییباره پادو  را  واریخودش را بالتر داد و آن طرف د  آرام

نشست. دوباره    زیخمین  واریو روی د  دیبه سمت بال کش   شتریرا ب

 یهزار متر  ی خانه   هیگفت    شدی خانه را از نظر گذراند... م  اطیح

... با خودش حساب کتاب کرد  ربنایر زکم ششصد هفتصد متبا کم 

متراز   ق  نجا یا  ونیلیم   یس   ی قرار  تومان    متش یسر جمع چند 

 لب گفت:  ریتاسف تکون داد.. ز ی به نشانه  ی سر...  شدی م

ا" ما رو در    ی کردی م  میپول رو تقس  نیبنازمت.. اون موقع که 

بنده   ی خونه پکدوم  س  یت  قد    ی فرستاد  اه ینخود  گرد    هیکه 

   ". دیه ما نرسنخودشم ب

از عدم   یرا از نظر گذراند... وقت  اطیچشمانش دور تا دور ح  با

حاصل کرد برگشت و دستانش را به    نانیوجود سگ نگهبان اطم

به    ی کرد طور  ی داد. سع  نییبند کرد و خودش را پا  وارید  ی لبه

کفش   ن یزم جفت  تماس  از  که  کاش  شیهابرسد    اط یح  ی به 

به سمت    صدایب  وو آهسته    زیخم یکند. ن  جادیصدا را ا   نیکمتر

در را فشار    رهیو آرام دستگ  ستادیا   ی ورود   ی خانه رفت. رو به رو

 داد. 

 در از داخل قفل بود.  زدیکه حدس م انطورمه
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آرام    یاهنگ انداخت.  پنجره   ی هاپنجره  کی به    کیبه آن همه 

از داخل چفت و بست شده بودند.    یرا امتحان کرد. همگ  نییپا

 وار یجز بال رفتن از د  ی اشد. چاره   دیطبقه اول ناام   ی هااز پنجره

  دردسرتری تر و برا که از همه راحت  ی وارینگاه د  کینداشت. با  

و دستش را محکم  به   ستادیا  شیا دو پ  یبود را انتخاب کرد. رو

  ی. کمدیشا به طرف بال کبند کرد و خودش ر  وار ید  ی سنگ نما

حرکت    هیو با  نگ زد  دوم چ  ی طبقه   کیش   یبعد به تراس سنگ

  د ی تراس بال کش  ی بود خودش را تا رو  د یدرشتش بع  کل یکه از ه

ا بالفاصله  شد.  پهن  تراس  کف  کف   ستادیو  تکاند.  را  کتش  و 

سر و صدا به هم زد.    یشده بود ب   یکه گرد و خاک  رادستانش  

چسب خاک  و  گرد  رد  کرد  دهیهنوزم  عرق  دستان  بود.  به  ش 

وسواس آن هم    نیرا پاک کرد. ادستمال برداشت و کف دستش  

 بود.    نیا شهینوبر بود. استدللش هم هم یطیشرا نیدر چن

 ل یدل  نیخب ا  یول  ستین  زیدرسته که شغل ما آنچنان تر و تم"

   "موند.که از بهداشت غافل   شهینم

را   هااز پنجره  یکی  نباریتراس کرد. ا  ی هاپنجره  دیبه بازد  شروع

پنجره چسباند سرش   ی شه یرا به ش  کرد. هر دو دستش  دایباز پ
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گشت.    یاز آدم  ی اتاق دنبال رد  یکیرا جلو آورد. با دقت در تار

تار کامالً  و چشمانش چ  کیاتاق  دنبال    ی زیبود  که  بود  را  آن 

  ی . نگاهافت یآن را هم ن  یول  گشتدر    ی ره ی. دنبال دستگافتین

د با  که  انداخت  پنجره  قاب  و   ن ییپا  لیر  دنیبه  پنجره  قاب 

افتاد   شیسمت چپ داخل اتاق تازه دوزار  ی گوشه  ی ره یگدست

 است.   ییکه پنجره کشو

 لب گفت:    ریزد و ز یسوت آرام

   "یخارج... چه ایژاپون  نیمثل ا"

 هی  ی و به طرف چپ هلش داد. به اندازه  شهیرو ش  اشت گذ  دست

را آرام داخل داد. وارد اتاق که شد   کلشیآدم که راه باز شد ه

  ی صورتش خورد. خنک و سرد و معطر... قدم ه  ب   یمطبوع  مینس

  ی شروع به بررس  یکیبه داخل اتاق گذاشت و در همان تار  گرید

ب  کیکرد.    رامونش یپ  ی فضا ت  راس  سمت  که  ی متر  ستیاتاق 

چشم چرخاند تا به   یکتاب بود. کم  ی هااتاق تا سقف پر از قفسه

 یگبزر  یشیآرا  نهیو آ  زیمتوجه م  ی کنار در ورود   ی متر  کیفاصله  

 ی شد. جا  یآنچنان   ی و سرخاب و عطر و ادکلن ها  کیپر از مات

خال  نیشاه با    یجوجه  ق  دیبگو  یبررس  کیتا    ک ی مات  متیکه 
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به سمت در رفت    می ه... مستقمن و توئ   هید  ی سرخاباشونم دوتا

 ی سکندر  مین  یبه جسم سخت و محکم  شیکه با تماس نوک پا

ف فرود کت کپار  ی را نداشت با فک رو  اشی خورد و اگر آمادگ

  ی بدنش کرد و بر رو   گاهه یهر دو دستش را تک  عی... سرآمدی م

به زم   دهیکوب  ی دستانش فرود آمد و جلو را گرفت.    نیشدنش 

بازوانش   یش درد وحشتناکچ دستدو م  ی فشار بدنش رو تا  را 

که تا نوک زبانش آمده بود   یتا فحش دی. لب به دندان گزچاندیپ

  خورد ی که از پشت سر ضربه م  ی سرا در گلو خفه کند. همانند ک

بررس  ستادیا  عیسر به  شروع  پ  طیشرا  ی و  کرد.    شی حاد  آمده 

 شده بود. شیجلو ریمس صیاتاق مانع از تشخ یکیتار

از  یگوش قوه  بشیج  را  و چراغ  را روشن کرد.  درآورد   کیاش 

 عالم خرت و پرت در اطرافش.   کیچمدان باز شده با 

که چمدان را وسط   کردی م  یآبدار حواله کس   ی هافحش  داشت

م متوجه حرکت جنبنده   گذاردیاتاق  اتاق شد.    ی گوشه  ی اکه 

 لب گفت:   ریا قورت داد و زآب دهانش ر

 "تمام مقدسات عالم ای"
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قوه   عیسر س   لش یموبا  ی چراغ  در  نفسش  کرد.  خاموش    نه یرا 

قسمت اتاق چرخاند و   نیترحبس شد. آرام سرش را به گوشه

 سمت چپ اتاق شد.   ی انتها ی نفره تازه متوجه تخت تک 

 فعال شود.  صشیتشخ ی تا قوه ستادیثابت ا همانجا

دوم است و حال...    ی احتمال طبقه  رمردیگفته بود اتاق پ  ن یشاه

بود؟ کم  یعنی اتاق خوابش شده  وارد  بر    یصاف  رفت...  جلوتر 

 باز شد...  شدی که م ییخالف تصورش مردمک چشمانش تا جا

به    با باز  بود زل زد...   ده یتخت خواب  ی که رو  یونانیالهه  دهان 

. آب دهانش را زدی م  ینونای  شترینه... ب  یبود ول  یهم روم  دیشا

الهه   ی سرتا پا  شیایحی قورت داد. چشمان وق زده ب  ی به سخت

تکه براده   هی  نی زد. ناخودآگاه ع  دیرا به صورت رفت و برگشت د

به طرف   شودیمبا قدرت بال جذب  ییرباآهن که به سمت آهن

ن خواب  لباس  در  الهه  رفت.   یپر  کیمثل    انشیعر  مهیتخت 

شا   دهیخواب پر  دیبود.  ع  ی هم  که  خواب  ن یبود  بود.    دهیالهه 

کوفت  دانستینم پاها  یهر  به  بود.  بال   انشیعر  ی که  تا    ی که 

بود زل زد. آب دهانش را دوباره   یپوشش  چیکشاله رانش بدون ه

برا فراموشش شده بود که کجا    ی الحظه  ی قورت داد. هر چند 
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برا و  کار  ی هست  آ  ستنجایا  ی چه  خودش  به  سرعت  مد. به 

 زد. ی تشر

  دن ز  دیهست ال د   ی ما هر کثافت کار  ی ... تو حرفهیعوض  ی ا"

 "تن و بدن ناموس مردم

 شد.  ریخ شیپاها  ن ییپا یروتخت به

...  ویکی را پس زده. دختره آ  یگرمش شده بود که رو تخت  احتمال 

ا برا  تی لیاسپ   نیپس  بال   ی را  سرش کاشته. کنترلش را    ی چه 

برد. با نوک انگشت شصت    را بالتردرجه آن    افتی  یکنار پاتخت

با بدن دختر داشته باشد    یتماس  نیکه کوچکترو اشاره بدون آن

بدنش    یتا برهنگ  دیکشبال    ترا گرفت و به سم  یرو تخت  ی گوشه 

 را بپوشاند...  

روح و روان    یحفظ سالمت   ی برا  شودی م  کهییکرد تا جا  یسع

نگاه بدنش  به  شده  که  هم  کم  یخودش  م  آرا  بعد  ینکند. 

پا  ی ره یدستگ سمت  به  را  صدا  نییدر  با  در  داد.  تق    ی فشار 

و سرش را از    د یرا به طرف خودش کش  رهیباز شد. دستگ   یفیخف

 کیتار  مهین  ی به دور و بر کرد. وارد راهرو   یبرد و نگاه  رونیدر ب

آن را روشن کرده بودند. متوجه    ییکوب طال  وارید  نیدشد که چن 
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چجور    نیاخودش غر زد  شد. با   درب در دو طرف راهرو  نیچند

 . هیکریدر و پ یب ی خونه

 ریتاث   شی عصب  ستمیس  ی آن الهه رو  دنیکه بخواهد دآن  بدون

کم شده بود. دوباره به    یگذاشته بود و تمرکزش به طرز واضح

ها را باز کرد. اتاق  کیبه    کی  ره یستگزد و آرام د  بیخودش نه

د از  روم  دنیبعد  الهه  م  ی رو  ی آن  نبود  تختخواب  چه  علوم 

 .  کشندیم  اها انتظارش رپشت در آن اتاق  ی گرید ی زهایچ

سرش با آن   ری. خکردی م   نیبود که نثار شاه  راهیلب بد و ب   ریز

به او داده   نیکه شاه   یاطالعات جمع کردنش. برحسب اطالعات

بود. اما با باز کردن  در طبقه دوم خانه    یخواب همگ  ی هاتاقبود ا

. نگاهش را دورتادور  دیاز صاحبخانه ند  ینشان در اتاق هم    نیآخر

طبقه نبود. به شانس    نیدر ا   ی از الهه کس  ریها چرخاند. بغاتاق

 رفت.  نییها آرام پافرستاد. از راه پله  یگندش لعنت 

قوه  ی ازین  گرید چراغ  هالوژن  لشیموبا  ی به  با  فضا   ی هانبود. 

 ت: زد و گف ی روز روشن بودند. پوزخند نیاز سقف ع  زانیآو

برا ما    گنی خاموش که م  یهرگز نشه فراموش لمپ اضاف  نیا"

 "فقرا بوده انگار ریفق
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قرار داشت    شیرو  ش یکه پ  یرا دورتادور سالن بزرگ   مانشچش

پا و   یسلطنت  ی های با مبلمان و صندل  نییچرخاند. تمام طبقه 

ابروها  یآنچنان   ی هابوفه  بود.  شده  د  شیپر  با  همه    دنیرا  آن 

 .   دیکش ید و سوت آرومتجمالت بال دا

  "بود ی ادیوسط ز نیانگار فقط شاه ا"

 خانه گرفت.   ی هیاز برق اسباب و اثاث چشم

رو   ی در  متوجه به  رو  شد.  آشپزخانه  کانتر  ا  ی کنار  . ستادی در 

چراغ   یپاتخت  ی م داخل شد. رودر را فشار داد و آرا  ی ره یدستگ

با د  یخواب کوچک بود.  تخت   ی رو  دهی خواب  رمردیپ  دنیروشن 

 آهسته لب زد: یزد و با خوش ی اتاق پوزخند ی شه گو

 "رسهیآدم به آدم م رسهی کوه نمکوه به "

تخت    در از  شد...  داخل  و  بست  پشت سرش  آرام  نفره    کیرا 

  ن یم انبود خان. معلوم  ستیزوج ن   کی مشخص بود که اتاق خواب  

  نگونه یوقت شب کجا سرش گرم است آنوقت شوهر ا  نیخانه ا

است. دور و برش را از نظر گذراند.    دهیخودش خواب  ی راحت برا

 .  وتریکامپ کیکار و کتابخانه و  زیم
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عکس   چشمش قاب  پسر   زیم  یرو  ی هابه  که   ی افتاد.  جوان 

نزد  یسالگ  ستیب  ی ابتدا داشت.  عکس  کشیرا    ک یاز    یقاب 

از دو مرد    یمیتر قاب عکس قدسه ساله و آن طرف  ک دوکود

که جلو با  ی آزاد  دانیم  یجوان  کمر  به  لوله   ی شلوارها  دست 

  س عک   ادیها زمدل ژست   نیبودند. پدرش هم از ا  ستادهیا  ی تفنگ

قاب دختر ز بعد  و  آفتاب  ییبارویداشت  بلند  ریگبا کاله   ی لبه 

ا ساحل  پ  ستادهیکنار  ن   راهن یبود.  و  نظر   مهیبلند  از  را  بازش 

  ز یگذراند و به صورتش دقت کرد. همان الهه طبقه بال بود. از م

کرد. تختخواب تک نفره را    یفاصله گرفت و دوباره اتاق را بررس

 خواب. اتاق کار بود نه اتاق هیشب شتریب  گرفتی که فاکتور م

 لب کرد و با خود گفت:  ریز ینچ

  "یپس انداخت ی زنگوله رو چجور نیپس ا یحاج"

فاصله    یکه با کم  یاپسر بچه  دنیرفت که با د  رمردیسمت پ  به

چه   نجایفرستاد. زنگوله ا  ید خودش لعنتشانس ب  بود به  دهیخواب

بلد بود نثار    ی شانی. دستش را به پکردی م برد و هر چه فحش 

رفتن و    نی بچه کرد. ب  تیمسئولی و آن مادر ب  رمردیروح و روان پ

شا شد.  مردد  دبود    بهتر  دیماندن  زمان  به  را  برنامه    ی گریکه 
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م  زمانکردی موکول  چه  مثالً  زمانی .  کنارش    نیا  کهی ...  زنگوله 

بچه    نیچه... مگر ا  دیخوابی م  نجا یباشد. اگر هر شب ا  ده ینخواب

 ی که مادر بودن و مادر  تیمسئولیمادر نداشت. امان از مادران ب

و چه   ی ک  رفتی ولد اشتباه گرفته بودند. اگر م  کردن را با زاد و

 کند.  دایاو را تنها پ توانستیم ی گریوقت د

فکر کرد و با خودش دو دوتا چهارتا    یبه صورت کودک کم  رهیخ

  ن یا  تشیماندن بهتر از رفتن است. نها  دیرس  جهینت  نیا  کرد و به

گرفت    ی. نفسکردی . آن وقت فکر آنوقت را م شدی م  داریبود بچه ب

از ج  ی و چاقو  ی کتش در آورد. زانوخل  دا  بی ضامن دارش را 

  ی خم شد. تکان  رمردیپ  ی وتخت گذاشت و ر  ی راستش را آرام رو

گذاشت.    رمردیپ  ی گلو  ریاش داد و بالفاصله نوک چاقو را زبه شانه 

و با چشمان گشاد شده    دیبا همان تماس اول از خواب پر  رمردیپ

 . ستیبه سقف و بعد او نگر

 زد و گفت:  ی پوزخند

 ورخان السالم شاهپ کیو عل _

که انگشت   دیبگو  ی زیآب دهانش را قورت داد. خواست چ  رمردیپ

 اش را به سمت لبانش برد و آرام گفت: اشاره
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  !! آروم.ششیه _

 سرش با لکنت گفت:  ی رضا بال  بت یه دنیاز د شوکه

 و. ت... و ت _

شد... کاسه    شیگلو  ریجسم سخت ز  ی تازه متوجه سرد  ریغافلگ

ت به سمت  زده  . آب دیچرخ  شیگلو  ریز  ی زیچشمش وحشت 

 قورت داد و گفت:  یدهانش را به سخت

 !؟یخوای ... میچ _

 کرد و گفت:  ی خنده ا رضا

  ه یگفتم    شدمی رد م  نجاهایز اتم ا داش  ت یفقط و فقط سالمت  _

 ازت. رمیبگ یاحوال

 :دیغر رمردیپ

 گورتو گم کن تا زنگ نزدم...  _

 رمرد یپ  ه دیگردن چروک  ی رو  شتریکرد و نوک چاقو را ب  ی نوچ  رضا

 فشار داد. 

 . هیچه رسم مهمون نواز نیا یحاج گهینه د _



 

 
23 

 

DONYAIE MAMNOE 

 یکیکرد.    دنیشروع به لرز   بشیج  ی تو  یمیقد  ی اینوک  یگوش

اصو کارشااز  در  ل  نگرفتن  تماس  و  تلفن  از  نکردن  استفاده  ن 

ب   تیمامور تماس   ن یشده که شاه  ی خبر  رونیبود. مگر! حتماً 

 نکند.  یکش گرفت وقت  می نداشت. تصم ی اد یگرفته. زمان ز

آن طفل   دنیشدن و ترس  داری آن آشفته بازار هم فقط ب  وسط

صداتر سرو  یو ب   دی کرد بحث را مف  ی معصوم را کم داشت. سع

 رمرد یشاهرگش فشار داد. پ  ی رو   شتریرا ب  ی زیببرد. نوک ت  شیپ

 داد.  رون یاز گلو ب ی اخفه ی لجباز صدا

عصبان   کردی م  ی سع  کهیحال  در و  خشم  داخل    تشیحجم  را 

 منتقل کند گفت:  رمردیبه پ شیداص

و   زتیهمه چ  یاون معاون ب  نکهیصبح که اومدم دفترت قبل ا  _

  یگفتم. گفتم باهات شوخ  یبهت چ  رونیآدمات منو پرتم کنن ب 

 . ی ابهونه  چیه  ی. اونم بکنم یپولت م ای ی دیپولمو م ایندارم 

 .  د یمستاصل نال رمردیپ

 شد؟! داتیپ ی ... از کدوم گوریهست یآخه تو ک _

 پر حرص گفت:   رضا
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رضا شرخر... چکات الن دست منه... تو صادر    گنی به من م  _

...  گهینم نه کس دسابت م طرف ح  ی عنیو منم دارنده...    ی اکننده 

بیفهمیم راه  دوزار  واسه  ندارم  خوش  منم  و    افتمی...  دادگاه 

 . یکشت یو شکا تیشکا

 را بالتر برد و چشمانش را گردتر کرد.  سرش

  شم یو قاض  لیو وک  سی ل... تو کارما قانون منم. پیحاج  نیمنو بب   _

م قانون  همتون  برا  خودم  من  م سمینوی منم...  ما  یفهمی...   ...

 شد.   تی. حالمیپا قانون گذار هیاعت خودمون شرخر جم

 .   دی نال رمردیکرد... پ شتریفشار نوک چاقو را ب و

  ی پرستی که م  یبه هر چ  غمبری... به پ ریبه خدا الن ندارم... به پ   _

  خته یکارخونه کامل به هم ر  ی به مشکل برخوردم. حساب کتابا 

 ندارم.   

 زد و گفت:   ی شخندین

 .  استو باور کنمقسم حضرت عب _

 به خانه کرد و ادامه داد.   ی ابا چشم ابرو اشاره و
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اندازه    ای  _ من  طلب  خروستو...  ا  کیدم  ات خونه  نیصدم 

 ... شهینم

 ان گفت:  کنناله  رمردیپ

م  نیا  _ که  وام  ین یبی خونه  سود  بانکه.  نجات    یگرو  برا  که 

 فیخونه شده. بانک خونمو توق  نیکارخونه گرفتم الن دو برابر ا

. دمیفتم که نمر بهت نگ. تو دفتیستیکه ن   یلعنت  ی کرده. فقط تو

 گفتم چندماه مهلت بده. 

 پر از حرص اما آرام گفت:   رضا

خواست   _ هم    ماه هی...  یمهلت  موقع  همون  دادم.  مهلت  بهت 

مقدمِ... چگف ع  ی تمت طلب من  امروز  از   نیشد آخرش.  سگ 

 . رونیدفترت پرتم کردن ب

شد. هر دو   دهی کش  نییدر اتاق به سمت پا  رهیلحظه دستگ  همان

حبس    نه ی. نفس رضا در سدندیه به طرف در چرخفاصله با نگابال

را به نشانه اش  تخت جابه جا شد و انگشت اشاره  ی رو  یشد. کم

به سمت    ن یدر چند  رهیفت. دستگلبانش گر  ی سکوت جلو بار 

 :  گفتی که م یزن ی شد و صدا دهیکش نییپا
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 "؟ی داریشاهپورخان ب "

رس  به غلت  دی گوش  هم  کودک  او  ی همزمان  از  زد.   نیاضاع 

  ن یهمچنان وحشت زده نگاهش را ب   رمردی. پ شدی نم  ترده یچیپ

م در  و  بچرخاندیاو  رضا  ن آن   ی.  اکه  از  بگگاه  انگشت    ردیو 

جلو اشاره را  ا  ی اش  از  بعد  گرفت.  بار    نیچند  نکهیدهانش 

پا  رهیدستگ سمت  صدا   دهیچرخ  نییبه  گرد    ی شد  عقب 

گام  ر کرد که هن. خدا را شکدیکفش زن به گوشش رس   ی هاشنه پا

 آمد ی ورود در را قفل کرده و گرنه معلوم نبود اگر زن داخل اتاق م

به کودک در    ی خوب نبود. نگاه   چی ضاع ه... اوشد یها که نمچه

وقت رفتن بود    گریشدن بود د  داریب  ی که در آستانه خواب کرد  

 گفت:   توانستی که م ییولوم صدا نیتربا آرام

اخطارم بود. تا آخر هفته پنج روزه...    نیآخر  نیا  ی ریمنو پ   ن یبب   _

اون    نمیا ا  ماههیرو  آخر    نیاگر  تا  رفتار  چک  شد،  پاس  هفته 

 یتو رو به سالمت ول  ریما رو بخ  کنمیوزتو تو دفتر فراموش مامر

 اگر نشد.  

 ی گذاشت و کم  یامتداد گردنش به صورت افق  یشیرا نما   چاقو

 .  دیکش یشینما
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 .  تهی... حالمیبهتره فکر نشدنش رو نکن  _

آرام  گرفت و آرام  رمردیتخت بلند شد. چاقو را به سمت پ  ی رو  از

 .  به سمت پنجره عقب گرد کرد

 .  ی استفاده رو ببر نیلطف منه... بهتره ازش بهتر نیآخر  نیا _

.  دیکش  رونیپنجره را از داخل باز کرد و خودش را به سمت ب  لنگه

بدهد و سر و صدا    یانبتواند به خودش تک  رمردیپ  نکهیقبل از ا

 رفت.  رونیب عیسر ندازدیاه بر

از د   دیرا دو  واریخانه تا د  ریمس . از  دیکش  بال   وار یو خودش را 

پارک شده    متیگران ق  ی هانی به دور بر و ماش   ینگاه  وارید   ی رو

 انداخت و گفت:  

 بشه.    یباد شکمشون خال گوزن ی. نمرهیاز پارو بال م پولشون

از آن طرف وچه مطمبودن ک  یاز خال  یوقت را  ئن شد خودش 

کنترل اوضاع از دستش خارج شود   نکهیکرد و قبل ا  زانیآو   وارید

 .   دیکوچه دو نیی به سمت پا
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را از    دیخر   ی هاسهیدرب خانه پارک کرد و ک  یرا جلو  نی ماش

ماش عقب  را داشبر  نیصندوق  عقب  صندوق  پر   دستان  با  ت. 

  ی از چفت شدنش انتها  نانیاطم   ی داد. بسته که شد برا  نییپا

.  ستادیدر خانه ا  ی در صندوق فشار داد و سپس جلو  ی آرنج را رو

 ی ا رور  هاسهیک   همهحواسش به در خانه نبود. دوباره    چیه  نباریا

ج  نیزم داخل  و  کل   بیگذاشت  دنبال  خانه    ی دهایشلوارش 

 : د یبا خودش نالگشت. 

 ".زنم یم  جیگ  یچه مرگمه که حساب ستیمعلوم ن روزانیا"

 ریآمد که کنار دنده ز  ادشینبود. تازه    شیهابیداخل ج  دیکل

 یبه عقب برگردد با صداجا گذاشته است. خواست    یترمزدست

اش که محکم به شانه   یو دست  د یکه از پشت سرش شن  ی پخ بلند

غافلگ تد  دیچرخ  ریخورد  گارد  آماده  یافعو  و   ی گرفت.  دفاع 

که از خنده    قابلشدختر جوان م  دنیبا د  یمتعاقبش حمله بود ول

ز  رفتیم  سهیر از    بایاز شوک درآمد. دخترک    ن یریشآنچنان 

در هم رفته رضا و صورت    ی اهبود که اخمخودش خندان    ی کار

. رضا اوردیدر ب  یاش هم نتوانست او را از آن فاز خوشغضب کرده 

 انحنا داد و گفت:   نییه سمت پالبش را ب
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 هر... هر... هر!   _

م   کهیدر حال  دختر بود  را گرفته    انیبا هر دو دستش شکمش 

 خنده گفت:  

 ؟ یداداش ی حال نکرد شییخدا _

  گفت:  ی شاک رضا

... استغفراهلل... چند بار بهت بگم به من نگو  یباز گفت داداش  _

 .  یداداش

 آخه چرا؟    _

 نگو... نگو.    گمی چرا نداره... م  _

 خوب چرا نگم؟!   _

  ن یوسط کوچه دارد با ا  شدیمو برش را نگاه کرد. باورش ن  دور

 .  کند یبه دو م یکیبچه لجباز 

  چی. اصال به ه یداداش  ی بگ  که گفتم... خوش ندارم به من   ن یهم  _

 شد.    رفهمینگو ش یکس



 

 
30 

 

DONYAIE MAMNOE 

.  برد.. نییرا جمع کرد و به نشانه قهر پا  شیهالب  دهیورپر  دختر

 کرد.  نییش را همزمان بال پاو سر

 .یداداش گنی همه به هم م  روزانیاصال ا _

چرا   ی دی پوش  هی چ  نیا  نم یبا تو... اصال بب   کنند ی همه غلط م  _

 کوتاهه؟  نقدریا

 از گوشش را گرفت و گفت:    زانیآو ی زفرهند و

کوتاه    گمی بهت م  یهر چ  نهیش تو گوشته؟ همهمه  هیچ  نیا  _

 .  نمی. بدش بب یفهمی نپوش نم

 . دیرا کامال کش ی هندزفر

وقت آن بود    گری لباسش شد. الن د   یتازه متوجه سوت  دخترک

به هر سو پرت   شیهافشان به نقطه انفجار برسد و گدازهکه آتش

لشود   پابا دستانش دو طرف  به  و  را گرفت  .  د یکش  ن ییباسش 

 گفت:  کردیچشمانش فرار م ی همانطور که از جلو

 داداش.   یعنی یبلند بود داداش دمشیخر یم وقتبه جان خود _

 و گفت:    دیکش  ی داد. رضا هوف بلند حیرا به قرار ترج فرار

   "کنمیرو آدم م یوجب م ین یآخرش من تو"
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 یلیخ  دیاست و نبا  ی شان در سن بدخانه  ی ته تغار  دانستی م

از   شتر یحد و حدود و مرزها را ب  دیبا  یسر به سرش بگذارد ول

که دست راست    ی. خودش درست از زمان شکافتی م  شیبرا  نیا

جنگل رها شده بود.    نیداده بود در ا   صیو چپش را از هم تشخ

چندان   اشی کنون  گاهیشان از جاهر چند نسبت به برادر مهندس

رفته بود. بدون    ایدن  ی تنه به جنگ همه  کی  ینداشت ول  یتیارض

در  یتیحما  چیه بود گرگ  دهیبارها  توانسته  تا  بود  شود.   شده 

نم او سخ  یدلش  به  بگآمد  ا  یول  ردیت  از  قبل  بود   نکه یبهتر 

شان نشان دهد  را به جگر گوشه خانه   اشهیکر  ی آن رو  یزندگ

 . کردیم ییارویخودش او را آماده رو

کنار    یمادر نشسته بر صندل  دنیخانه که شد با د  ی راهرو   دوار

ک از گلش شکفت.  در     دیخر  ی هاسهیسماور گل  دم  همان  را 

  شیبرا  ز یر  ی هااز دو طرف باز کرد و با بشکنگذاشت دستانش را  

 شروع به خواندن کرد. 

آ  _ گل  رو  ی خانم  قدمات  تحمل...  سخته  برام  گل...   ی خانم 

 پل.  نوریبه ا ا یچشمام... ب
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 کرد.  دنیخند زی کوک شد و شروع به ر فش یک زن

 پسرم. یخسته نباش  _

 کوک؟! ال  فیاحوالت خانم گل؟! ک مادرم، ی درمونده نباش  _

شاره کرد به  ر کنار دستش برد و ادستش را به سمت واک  رزنیپ

  ک ینزد  ی سمتش برود تا در برخاستن کمک حالش باشد... فور

شا دور  را  دستانش  و  تا    شیهانهمادر شد  کرد  و کمک  گرفت 

  درمان امان مادرش را  یو ب یلعنت یمفصل سمیرمات  نی. ازدیبرخ

 بود.  دهیبر

 خنده گفت:   با

 تاق؟  تو ا دیطور پر نیکه ا ی به دخترم گفت یچ _

 کرد و بلندتر گفت:   ی بلند پوف

ا  _ من  مادرم    نیاگر  پسر  ندادم  شوهر  امسال  آخر  تا  رو  بچه 

 .   ستم ین

 در بلندتر آمد:  از پشت دخترک  ی صدا

 خدا از دهنت بشنوه. مَرده و حرفش.   _
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فضا  شیهاخنده   ی صدا  دنبالش  که  دو  ی بود   ست یخانه 

 : گفت یتکان داد و شاک ی را پر کرد. سر شانی متر

 .  ریبگ  لیبفرما تحو _

 و بلند گفت:   دیخند مادر

 ...  ایحیب ی ساکت دختره  _

 به رضا گفت:   رو

 .  چهب  یگیخوبه خودتم م _

  ی وقتمادر من... نوزده سالشه... تو خودت  گفتم    یچ  هیحال    _

 ؟ ی کردیم ی شوهردار شدی ت بود چند سال منوزده ساله 

 تکان داد و با افسوس گفت:   ی سر گالب

 گذشت اون زمونا.   _

زنگ خوردن کرد. »شاه  لیموبا به  بود.    ن یرضا شروع  جوجه« 

 تماس را فشار داد.   ی به نشانه افسوس تکان و دکمه برقرار  ی سر

 بله  _

  ؟ییداداش... کجا _
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 م... چطور؟ خونه _

 رو بردم بانک.  ی سالر  رمردهیپ نی ا ی چکا گمی م _

آخر  ادش ی  تازه امروز  بود.  نیآمد  نم  ی جلو  مهلت   شدیگالب 

 صحبت کرد.  می مستق

 فارغ شد؟  ی خب مبارکه به سالمت _

 و گفت:   دیگرفت... خند عیسر ن یشاه

 . اونم چهارقلو...  ده ییو ماست که زااش... گانه داد _

 یکرد. معلوم نبود آن همه مال و اموال را کجا  رمردینثار پ   یفحش

م برا   خواهد ی قبرش  که  دهد  او    ی جا  چک  کردن  جان  پاس 

پ  ی. دست کندی م بود.  دیکش   یشانیبه  زده  روز خوبش گند  به   .

  ت رفی کرد و رو به مادرش که سمت آشپزخانه متلفن را قطع  

 گفت:  

 گالب خانم... زحمت نکش.   رمی من دارم م _

 گفت:    بلندتر

هم اونو    یچیبا ق   نمی اون مانتو رو تنت بب  گهیدفعه د  کیاگر    _

 .  بُرمی م ساتو یهم جفت گ 
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چرخدارش داخل دفتر کار گاراژ نشسته بود. دستش    یصندل  ی رو

جلو صندل  ی را  چرخاندن  به  شروع  و  کرد  قفل  کرد.    ی بدنش 

کم    رمردیپ  دیتهد  ی برا  زیچه چ  کردی همزمان با خودش فکر م

ب است.  نم  شتری گذاشته  که  آن  رو   ستانتویاز  را   خیب  ی چاقو 

گردنش.    افتادی م   یدستی فشار دهد وگرنه خونش دست  شیگلو

 الن چقدر بود.  هید

  د یاز دستمزد چک را با  شتریب  چیه  شدی چک پاس که نم  آنوقت

م  ی برا خونش  دگذاشتی پول  گرفتن  به  اگر  تازه   تیرضا  هی. 

 وگرنه... آب دهانش را قورت داد.  دادندی م

نصفه    حال  که  بود،    ی رو  یشب هم  شده  خراب    ستمیسسرش 

  شد یرقمه نم  چیه  گری. دبردیخانه و دفترش را بال م  یحفاظت

که برود در خانه سرو    یدانیرا خِفت کرد. با متد چاله م  رمردیپ

محله که پرنده پر    نیا  ی را ببرد هم تو  شیو آبرو  دندازیصدا راه ب 

 .دادینم جوابنداشت  یبه کس ی کار یو کس زدینم

که از صبح در سرش   ی ادهیدوباره به ا!  ماند؟ یم  یچه راه  گرید

 فکر کرد.   خوردی چرخ م
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تخته نرد   ی جوجه و اصغر پابلنده نگاه کرد. سرگرم باز  نی شاه  به

  ن ی کرده بود تا شاه  ی بازرا جمع  حواسش    ی بودند. اصغر همه

اتاق   ی . پنکه سقفردیرا دست نگ  ی باز  شیهابا تقلب  شهیمثل هم

. به اول و آخر کار  کردیتمرکز م  دیود. باشغول به کار بپرصدا م

 .  گرفتی جوانب و احتمالت را در نظر م ی و همه کردی فکر م

بس  نیا   سکیر کاف  اریکار  بود.  بلنگ  ی جا   کیبود    یبال  د.  کار 

مملکت حداقلش پانزده سال آب خنک    نیدر ا  یی رباآدم  مجازات

مبلغ چک   توانستی نم  آنجا بود که  شایمشکل اصلخوردن بود.  

بود که تا الن برداشته بود.    ی القمه  نیتررا فراموش کند. گنده 

ا  گرید از  بود  پا که آخرش فقط   ی هاکار  نیخسته شده  خرده 

که از زنده کردن   ی . سودآوردیکردن شکمشان را در م  ریخرج س

 ی برا   ی اهیسرما  توانستی کم مکم  آمدی م  رشیچک مرده گ   نیا

ب اهداف  باشد. حالشروع  عللندش  بود  مادرش.   ریش  ن ی حالل 

با خودش دودوتا چهارتا کرد.    ک یپسر پنج ساله و    کیدوباره 

 دختر جوان. 

ب  نیا  نیب کدام  ضعف   رمردیپ  ی برا  توانستی م  شتریدو  نقطه 

از    ی دختر  ای.  دیخوابی تختخوابش م  ی که با او رو  ی د. پسرباش
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برگشته  رو  سفر  عکسش  قاب  هم  زیم  ی که  او    یجلو  شهیکار 

به    دشید برا  کیبود. قطعا هر دو  بودند. حال   زیعز  شیاندازه 

به ماجرا باز   سی پل  ی پا. اما اگر  کردی نم  یفرق  نشییبال و پا  یکم

 بار کن.    یلو باقا اوریچه؟ آنوقت خر را ب شدی م

 ک یرا با    یصندل  ی هازد و چرخ  زیم  ی را به تخته جلو  شیپا  کف

را و خودش  راند  عقب  به  م  تکان  ن د یعقب کش  زیاز پشت    م ی. 

اتاق    یبه صندل  یچرخ انبار گاراژ و کنارش  به  از پنجره  و  داد 

زل زد. هم آدمش را داشت. هم مکانش و جراتش قطعاً   داریسرا

بر باز    یمبن  دشیبه تهد  گرا  ی. ول دادیهمان روز اول وا م  رمردیپ

پا ا  سیپل  ی نشدن  نم  انی جر  نیبه  پل  کردیتوجه  به   سیو 

 چه؟ گفتی م

 یکم  دشیعالوه بر تهد  توانستی م   دیبه ذهنش رس راه    کی  فقط

تا طمع    دادیم   فیاز مبلغ چک را کم کند. به اصطالح به او تخف

  چیود ه ته بگرف  ادی  ی ش گرفت. ولفکر خنده   نی کند. خودش از ا

دست    ی کار  نی ه وجود ندارد. تا بحال به چنسر معامل  یمحال  زیچ

بود.   پاس کردن    کارانشهبد  از  یکی  انیجر  ادینزده  افتاد؛ سر 

مثقال  تهد  ده یدو  ماهکی  یطلب چس  به ضرب  آخرش   دیبود. 
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  ن یرا وصول کند. هر چند از ا  اشی ربودن حاضر شده بود بده 

جز دست   ی اچاره  ی کار  طیرادر آن ش  یول  آمدیکار خوشش نم

رو کلفت  ی گذاشتن  گردن  آدم  و    ینقطه ضعف  نداشت  او  مثل 

 . هاطغل نیگرنه او را چه به ا

همه فکر در حالت انفجار   نیدوباره سرش را که از ا  دفعه،  نیا  اما

 بود تکان داد. 

  "رمردیلعنت بهت پ"

  یحرفش را فور  ی در رفتن از ادامه باز  ی که مارس بود برا  نیشاه

 در هوا گرفت.  

 داداش؟  یگفت ی زیچ _

 ی باز  ی فکرش را بلند به زبان آورده بود. حواسش به صفحه  انگار

ب باز  نیشاه  ی هامهره  شتریرفت.  شده  ی از  اصغ  خارج  ر بود. 

گ  یحساب را  شاه  ریاو  بود.  م  نیانداخته  ادامه  چه    دادیچه  و 

برا  دادینم اما  بود.  باخت  عقب  ی تهش    باخت.   یعنی  ین ینشاو 

دک پولدار با آن  مر  آن  ی که برا  ی بعد از آن همه کُر  بخصوص

از خود راض بود. شاه  اشی معاون  پر کردن   نیخوانده  بهانه  به 
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به    شیبلند شدن پا  نیانمود کرد حبرخاست و و  اشییچا  وانیل

خ و  است  خورده  ز  ی لیتخته  باز  ریراحت  همه   ی صفحه  و  زد 

رومهره  را  ر  نیزم  ی ها  اصغر  داد  و  کرد  در  پخش  رضا ا  آورد. 

 یکه رو  یاهی س  ی هاگرفت و به مهره   دهیدرا ن  د یسف  ی هامهره 

م  نیزم م  خوردی قل  پخش  ا  شدی و  کرد.  رو    یعنی  نینگاه 

و آن معاون کچل   ی بال رفتن دماغ سالر  شتری ب   یعن ی...  ی اهیس

 . زشیهمه چ یب

و با دست محکم    ستادیجا بزند. ا  یراحت  نیبه ا  توانستی ! نمنه

 ی بود سر تخته باز  کیزد و حواس آن دو را که نزد  زیم  ی به رو

 به خودش جلب کرد.به جان هم بیافتند را 

 !  دونه؟ی چاله م نجایچه مرگتونه. مگه ا _

 کرد و گفت:    ی اده خن ن یشاه

 .  دونهینه داااش... گاراژ م _

 داد و گفت:    نی را چ شین یب

 تو؟!  ی بود ی... خوش نمک کدمیهر. خندهر  _

 زد و گفت:   شیپا ی جلو ی هاره مه به ی لگد
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بب  _ کن  نم نمی جمع  خجالت  مبچه  نیع  کشهی.    ر ی ز  زنهی ها 

کار    یکه کل  دی. جمع کن کنهیم  امی ... واسه من بلبل زبونی باز

 . میدار

 نگاهش کرد و گفت:  اشی از طرفدار یراض اصغر

   ؟ی چه کار _

شاه  _ سالر   نیبا  شاهپورخان  پسر  آمار  ب  ی برو  در  ...  اریرو 

 باشه.   نجایا گهیدو روز د  یکیتا  خوامی م

 گرد شد و با بهت به او زل زدند.   شانیهر دوتا ی هاچشم

 گفت:  اصغر

 !  س؟ی ئر یگی م یچ یفهمی م _

م  آره  _ افهممیکه  شل   چیه  رمردهیپ  نی.  رو  خودش  رقمه 

 .  ست ین یا. چاره کنهینم

 سر پر از بادش را تکان داد و گفت:   ن یشاه

 ... دارمت. سی رئ  هیفکر خوب _

 از او بود و مردد گفت:   ترده ید ایاصغر دن یول
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 ...  شهیم نیا یول _

 گفت:   بالفاصله

خودم. جفتتون    ی اپ  زشیچ  اومد همه  شی پ  ینداره... مشکل  یول  _

 .   دی رونیب

                           

ساختمان    ی تا بال   نیی. از پاستادیفتر کارخانه امان دساخت  ی جلو

از سنگ و    قیتلف   یینماه طبقه با  ساختمان د  کیرا نگاه کرد.  

 در شهرک غرب. شهیش

بزند.    نیهر طبقه را تخم  متی ق   بارنیرا نداشت که ا  نیا  اعصاب

کرد تا همزمان   ی هم کشاند و سع  ی کتش را به رو  ی هر دو لبه

گفته بود    ی به سالر  شیپ  ی . دفعهتر نگه داردآن را صاف  ی هالبه

اُفت داشت که از حرف    شیفرصت آخرش است و حال... برا  نیا

 ... بودن ی اخودش باز گردد. اما چاره

 کرد.دفعه با خودش تکرار  نیهزارم ی برا

   ".شودی بار که هزار بار نم کی"
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  یآسانسور را زد و وارد اتاقک شد. انگشت شصتش را رو  ی دکمه

با بسته شدن د   ینه یر قامت خود را در آطبقه نهم فشار داد. 

روزها    نیکه ا  یمیتصم  سکیر  کردیفکر م. هر چه  دیآسانسور د

 . دیارزیبه خطرش نمبال بود.  خوردیدر سرش چرخ م

نها  ی راه کم خطرتر  قطعا بود چند   نیا  تشیهم وجود داشت. 

  چی . قفل ه دادی انعطاف به خرج م  یکم  د یصبر کند. با  گریوقت د

کار بود.    ی نرمش چاره  ی . فقط کمشدیبا خشونت باز نم  یمشکل

  زیم   ی مهلت دوباره را رو  شنهادیو پ  شدیاز در صلح وارد م  دیبا

 داد ی . پولش را که م آمدی م  هاو هم کوتا  دی. آن وقت شاگذاشتی م

و پشت سرش   رفتی و رضا را به سالمت. بعدش هم م   ریاو را بخ

شان... با خودش تکرار کرد... فقط  ... گور پدر همه کردی را نگاه نم

نگاه    شیرو  شی پ  ی و به تابلو  ستاد یا   در  ی دفعه... جلو  هی  نیهم

پاکرخ... در باز    یبهداشت  یشیکارخانجات آرا  ی کرد. دفتر مرکز

به زنگ زدن نداشت... داخل شد و بعد از عبور از    ی ازیبود و ن

 .دستای ا یمنش زیم ی رو به رو ییراهرو

کرده بود و با لبخند مشغول    یشجوان سرش را داخل گو  یمنش

  یر او را احساس نکرد. دفعهرگرم بود که حضوبود... آنقدر س  پیتا
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بود. دق   نیهم همین آش و هم  شیپ   یچه کار  ی برا  قایکاسه 

پاس   ی داشت. آنوقت برا یانگار پول اضاف رمردی . پفتگری پول م

کرد و حضور خودش    ی دبلن  ی کند. سرفه   یکردن چک او جان م

 را اعالم کرد.  

آنکه    یب  بتشیه  دنیلبخند به لب سرش را بال آورد. با د  یمنش

 .  دیرا در هم کش شیهاسالم کند اخم 

 بازم تو؟  _

گذاشت    نتریپر   ی آرنجش را رو. رضا  ستادیا  شی بالفاصله در جا  و

 داد.  ه یتک یمنش زیو بدنش را به م 

... پس حد و اندازه خودت رو  یست یببین دختر... طرف من تو ن  _

 ش دارم.  کار بگو ستیدار... حال هم به رئبدون احترامتم نگه

کم    شیهااز اخم  ی اآنکه ذره   یدوم نگاه کرد و ب   ی به راهرو  دختر

 کند گفت: 

 .  انیامروز هم نم .ستندیآقا ن _

 ادیبگو ب  زشیهمه چ یپس به اون معاون ب _
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دکمه  یگوش  دختر و  برداشت  کم  ی ا را  داد...  فشار  با    یرا  بعد 

 کرده بود گفت:  اشی استرس چاشن  یکه کم ییصدا

اومدند و سر   شی که چند روز پ  یی... همون آقایسهراب  ی آقا الو    _

 و صدا کردند دوباره اومده.  

_  ... 

 نه همون قلچماقه.  _

_   ... 

 زنگ بزنم.  یبه ک   دیپس با _

_  ... 

 چشم... چشم...  _

بلند  رضا بدونکرد..  ی فوت  ج  .  به  با    یمنش  ی هاغیجغ یتوجه 

  د... به سمت دوم دفتر ش  ی خشم راهش را گرفت و وارد راهرو

به    نیاول پا  ره یسرعت دستگاتاق سمت راست رفت.  را   ن ییدر 

 زد: ادینداشت. فر ی ادی... قفل بود... فرصت زدیکش

  ی ... تو کدوم سوراخ موش رونیب   ا یب ز یهمه چ  یب   ی سهراب  ی آها  _

 . ی شد میقا
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ها را هم امتحان کرد.  اتاق  ی هی در اتاق دوم و سوم و بق  سپس 

و باز شدنش    استیدر اتاق ر  رهی فشردن دستگ  همه قفل بودند... با

 ستادهی ا  یسالر  هیخال  یافتاد که کنار صندل  یچشمش به سهراب

در ج دست  و  م  بیبود  نظاره  را  با    کردی او  لبخند    کیهمراه 

 . ودمسخره کنج لبش که جا خوش کرده ب

 بود.  امدهی ن مرد خوشش نیاز ا شیپ ی الن چه دفعه چه

 . ی اومدبازم که  _

 زد و گفت:  ی خندوزپ رضا

 .  یامون از دلتنگ  _

 .ستادیآن ا  ی زد و جلو  زیدور م یچرخ یسهراب

 ! ی شده باشه... راه خروجو که بلد یشاءاهلل که رفع دلتنگان _

قَولَنج    ی تکان  رضا با چپ راست کردن سرش  به گردنش داد و 

 گردنش را شکست.  

 ؟یخشک و خال نطوریهم ... گهیدِ نه د _

 د.ب آوربه ل  ی لبخند مرد
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 لزمه بگم من متعهدم.  _

. فرصت دهان به دهان د یاز وقاحت کالمش ابرو در هم کش  رضا

 گذاشتنش را نداشت.  

 ...  ی بد یتونی م  یسر اصل مطلب... پول منو تا ک رمیصاف م  _

 ...  ستین  یپول چی کدوم پول؟ ه _

را در برابر آن    اشی نسرد کرد خو  یگرفت و سع  ی نفس بلند  رضا

 او از دست ندهد.   یالیخی همه ب

 یبهتون بدم تا همه چ  گهیفرجه د  هیگرفتم    میببین... من تصم   _

 تموم بشه...   یو خوش ریبه خ

  ی نگاه  ی... سهرابد یشن  رونیرا از ب  ی محکم و بلند  ی هاقدم  ی صدا

 به در کرد و گفت: 

 ی ل سرش دار با  که  ی گور  نیبگم جوون... ا  ی زیچ  هیبذار بهت    _

... پس فرجتو واسه خودت ستی داخلش ن  ی امرده  ی کنی م  هیگر

 نگه دار.

 زد: ادیبلند فر بعد

 . نجایا ای. ب ی. قاسمیقاسم _
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از پشت    ینکرده بود که دست  لیو تحل  هیهنوز کالمش را تجز  رضا

... مقاومت کرد و مرد جوان را به  دیسر او را به سمت عقب کش 

 هل داد.  ی کنار

  ی عصبان  شیاز پ  شتریاو را ب  یسهراب  ی هالب  ی و لبخند رو   ه نگا

 تواندی مرد تنها فقط با نگاهش م  نیکرد. حاضر بود قسم بخورد ا 

را گرفتند...    شی هر دو بازو  ی دو نفر  بارنیرا درس دهد... ا  طانیش

  ادیفر  شدی م  دهیبه عقب کش  ی تیامن  ی رویدو ن  انیم  کهیدر حال

 :  دیکش

 .  د ی... ولم کنکنمی پول م ویکی من آخرش تو  _

و    دیکش  رونید را از حصار دستان مردان  بدرتش خوتمام ق  با

 تکان داد. یسهراب ی جلو  دواری انگشتش را تهد

صورت    ی اون خنده رو با مشت از رو   ی بخند... به زود  یتونیتا م  _

 رضا شرخر.  گنی . به من م کنمی پاک م هتیکر

ناگهان  میتصم برگردد که  به عقب    یقو  انیبا عبور جر  داشت 

  ادیفرود آمد و فر  نیزم  ی رو  شی جفت زانوها  ی برق از کمرش رو 

 . د یچیپر از دردش در اتاق پ
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چمن رها شده بود...    ی ساختمان رو  ی رو به رو  حالی بعد ب  یکم

آتش خشمش را دامن   شتریمردم رهگذر ب  ی نگاه پر از کنجکاو

نشسته    شیهازانو  ی را که رو  یاز گرد و خاک  ی. با دست کمزدی م

د  حال  تکاند.  را  انتقام   گریبود  بدنش    ییجوحس  سرتاسر  در 

که گرفته بود کامال   یمیبود. در تصم  افتهی  انیهمچون خون جر 

 مصمم بود...  

 لب با خشم گفت:  ریز

   "امروزو نکنم.  یاگر تالف ستمیتخم بابام ن "

                                  

گذاشت و با کف   نیماش  ی لبه پنجره  ی دست چپش را رو   آرنج

  دست هر دو چشمانش را فشار داد.

فسقل بچه شده    کیو برگشت  نگ آمار رفت  روز بود که لَ   سه

پارک کرده تا در صورت لزوم دم دست باشد.    ابانیبودند. سر خ

بچه  نکاریا  ی برا از  نفر  کمک   وزیصمد  ی هادو  بود.    یرا  گرفته 

تر بود. هر سخت  کردی از آنچه که فکر م  طیشرا  شدیباورش نم

مهدکودک   بچه را تا  ی لرساروز صبح راننده آژانس به همراه خود  

و ظهر سر ساعت دوازده همان راننده بدون شاهپورخان    رساندی م
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.  د یکشی بهتر بود پاپس م   دی. شاگرداندی بچه را از مهدکودک بر م 

واثق  نیا   انیجر بود.    دهیچیپ  ی اد یز  یچک    ی همه شده 

م   تاًینها  اشی کار   ی هاسفارش روزه حل    ا ی. طرف  شدیدو سه 

  یهمه   یکی. ولی این  کردی ول مخودش را پ  ای  کرد ی پول را رد م 

بار به خودش تشر زد و    نیهزارم  ی را گرفته بود. برا  اشی انرژ

که زنگوله را   شدی م  دایپ   یوسط فرصت  نیداد. حتما ا  ی دواریام

به    ی برا  یدور کند. حت  ی از سالر چند ساعت... تلفنش شروع 

نگاه    رندهیاس گرا بال گرفت و به نام تم  یزنگ زدن کرد. گوش

بود.    دهی. اصغر خودش را کنار کشزدیبود که زنگ م  نید. شاهکر

نم  سخت  هم  همه گرفتیاو  از  بهتر  خودش  م.   دانست ی شان 

 تماس را برقرار کرد.  زده بود. ی دست به قمار بد 

 الو...  _

 .  ن یبگو شاه _

 . هیجور هیداداش اوضاع  _

 بود.   ی زیبرانگ جانیتماس ه یاز سه روز الف بعد

 ! ؟یچجور _
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 .   کنیم ییکارا هیخونه دارن   واریعده آدم رو در و د  هیالن  _

کمتر در   ابانیخ  ی به گوشش چسباند تا شلوغ  شتریرا ب  یگوش

 . چدیبپ اشی گوش

  ؟؟ییچکارا _

 .  دونمینم _

 گفت:   یعصب

 .   یدونی نم یچ یعنی _

چ  ن یبب   _ سر  ی هر  بر  خاک  هست  جاش ستین  ی که  آخه   ...

   شه؟ی ... مگه م وارید  ی رو  واری... روم به دت سین

  اشیخوشمزگ  ن یوسط شاه  نیا  نکهیکم داشت. ا  گریرا د  نیهم

 برود.   یاسک ی تاتی اعصابش تات ی گل کند و رو

 !!!!  ن یشاه _

 جانم داداش؟!  _

 ببند گاله رو...   _

 .  دیخند بلند
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رئ  _ کنم  م سی چکار  غاز  دارم  روزه  الن  چند  اگرچرونمی...   . 

 .  کنمی که دق مرو نکنم  نکارایا

 نصب کرد.    نیپس بالخره دورب _

 ..ا..ا داداش در خونه باز شد.  _

 :  دیمکث رضا کنجکاو پرساز چند لحظه  بعد

 اومد؟   رونیشد؟! بچه ب یچ _

 از پشت خط آمد.  شیلحظه به سکوت گذشت تا صدا چند

ست. سوار دختر از اون سانتال مانتال   هینه داداش بچه نبود.    _

از اون جوج فوکول پشت فرمونشه شد. تا    یکیکه    ینی ماش  هی

دق  یکی م  گهید  قهیدو  رد  کنارت  سف  هی  شهیاز   ،  ِد یلندکروز 

 بود.   شون یک دونمینم

خودش را   توانستی موقع لندکروز از کنارش رد شد. تا م  همان

صندل قسطی   یداخل  جاسمند  برد. حدسش  فرو    یدور  ی اش 

  ی دیسف  ی آرم لندکروز رو  ییبود. برق طال   ی لرنرفت. دختر سا

 چشمانش را زد. نی رنگ ماش

 بود؟   یچه عروس ی دید _
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 ... عروس نبود... عروسک بود.  دمید _

عقب خوب را    یآنقدر بال بود که نتوانست صندل  نیماش  ارتفاع

بعندی بب ول  دانستیم   دی .  باشد.  تو  آن  چگونه    یزنگوله 

در خانه نگه دارند.  بعدازظهر  ه را کل  پنج سال  ی بچه  توانستندی م

. حس کرد گرما  گرفتیبچه بهانه تا سر کوچه رفتن را نم  نیا

را بال داد و کولر را    نیماش  شهیگذاشته... ش  ریمغزش تاث  ی رو

 روشن کرد.   

م  دیشا بود  هم  رفتی بهتر  مانتال...    نیسراغ  سانتال  دختر 

بود    یکاف  بود...بال    سکشیر  یبود. راحت ول   ی تر راحت  ی نهیگز

 رمرد یبا پ  نکهیحواسشان پرت شود تا در برود و قبل از ا  یمک

آب خوردن هم   یلو بدهد. به راحت  سیکند همه را به پل  یتوافق

همه شناساچهره  را  آکردی م  یی شان  عل  ن.  شان  همه  هیوقت 

 بود.   نیبا کرام الکاتب اشه یو بق  دادیاطالعات م

                           

 ن ی. در ادادندی را م  ی خانه سالر  کیشبود که ک  ی روز  نیپنجم

بود. کار را   امدهین شیدن بچه پبور  ی برا یتیچند روز اصالً موقع

داشت.    نی. هم خانه و هم مهدکودک دوربخواستی م  زیتر و تم
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به خشونت    خواستی. نمکردندی بچه را هم تا دم در اسکورت م

کرد. بشود جمعش    ی باز  شلوغهم نبود که با    ی متوسل بشود. کار 

 روز  نی. چنداندازدیرو ب  وزیصمدبه    توانستیهم نم  نیاز ا  شتریب

سالرگذش حال  و  بود  م  ی ته  کرده    شیبرا  کردی فکر  در  قمپز 

  ی . حتما حال براشدی داشت منفجر م  تیاست. از شدت عصبان

به ر   اشیلعنت   استیر  زیخودش پشت آن م  ش ینشسته بود و 

 . دیخندیاش منداشته 

از آنچه   شتر یبلند شد. کار ب  اشی دوزار   ی فلز  زی ماز پشت   کالفه

 هیهمسا  یچگونه وقت  کردی بود. تعجب م  دهیچیپ  کردی که فکر م

  ی بول زشتشان را از خانه برا  تی عصر به عصر سگ پ  شانیکنار

بچه پنج ساله را در خانه حبس    هیآنها    بردی م  رون یب  ی رو  ادهیپ

 .کردندی م

تر از  اغاناعصابش درب و درا مالش داد.    شیهاقه ی دست شق  با

با    نیطالح ااص  به   یقبل بود. چشمانش را بست تا کم  ی روزها

رکالس صدا  لکسیها  که  ز  ی کند  از  برخاست.   ریتلفنش 

 جوجه بود. نی کرد. شاه یبه صفحه گوش  ینگاه  مین شیهاپلک
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ب   بعد داشته    شیبرا  ی بود خبر خوب  دواریام  ی خبریپنج ساعت 

 .  دیتماس را کش ی باشد. دکمه سبز برقرار

 ...  سیالو رئ _

در حال انجام    ایم  ن ه. آکردیم   ش یصدا  س یرئ  ن یندرت شاه   به

 تنها نبود.  نکهیا ایکار بود 

تو  الیخ  به برا  ی خودش  م  شی جمع  تمام  که    گذاشتی سنگ 

 .  کند یم  شیصدا  سیرئ

 !  شته؟یپ یک _

 . رسونهی . سالم مست له یپ ی مهد _

ب  لهیپ  ی مهد صمد  ستیآدم  برا  زویساله  بهش    نیا   ی بود. 

 ک یکل  ی زیچ  ی ور  هیبود. کاف   لهیچون به شدت بدپ   لهیپ  گفتندی م

 . آوردی کند عالوه بر طرف دمار همه را در م

 سالمت باشه... چه خبر؟!  _

...  برنینم  رونیهواخوری هم ب  ی.. اصال بچه رو برا ی همونطور  _

از   م پرستارش  د  ادیصبح  که  زندگ  گهیتا شب  دنبال    ...شی بره 

 امروز هم نبردنش مهد.  
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 را هم از دست داده بودند.   گریروز د کی

 .  شهی م یچ نم یتا بب  دی .. بموناش.ب _

 گفت:   نیتماس را قطع کند که شاه خواست

 !  سی رئ گمی م _

 ! ه؟یچ _

 !  گهی م یچ ی مهد نی بب _

 ! گه؟ی م یچ _

  داستیکه پ  نجوری. امیبچه بگذر  دنیدزد  دیبهتره که از ق  گهیم  _

برا  ییهای نی بشی پ  هیشون  ودخ   یچهار چشم  نیهم  ی کردن... 

 مراقبن.   

 !  وب؟خ _

 .میبچه زنش رو بدزد ی به جا ستیکه بهتر ن گهی م ی مهد _

استراتژ   عوض سوم   ی زیچ  ی کردن  روز  همان  خودش  که  بود 

کدام بهتر از    چیه  ی. ولدخترش..  ایبهش فکر کرده بود. زنش  

 دن،یسن و سال و دزد . کم  باشد  ی بهتر  دهیا  توانستیپسرک نم
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شدن و فرار    ریل درگحمل و نقلش... به مراتب آسانتر بود. احتما

اش  چهره   ییشناساکردن با بچه صفر بود. مهمتر از همه قدرت  

  ن ی. شاه ندیای از پسش برب   توانستندی تر هم مهم کمتر بود. راحت

باز به ساعتبچه  نیترها بود و عبوسبا بچه  ی عشق  او    ی ها  رام 

  شتر یدو روز که ب یکی. افتادیو عموعمو از دهانشان نم شدندی م

 نبود. 

 .  ستین  یخوب یده ینه... بگو ا _

 چرا؟!   _

 بزن رو بلند گو...   _

 .  سی رو بلندگو هست رئ _

 ...  ی الو مهد _

 .   دیچیپ  یداخل گوش ی دار مهدبم و خش  ی صدا

 الو داش رضا! سالم.   _

هات بره  از بچه  ی کی  ی ار به پا... تو اگر خی مهد  نم یسالم. بب   _

   ؟؟یکنیچه م

 گفت:   دیترد ی ب
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 .  رمیمی م _

 !  ؟یزنت بره چ ی حال اگر همون خار به پا _

 و گفت:   دیخند

 . سونم ی ترشو متر و جوونخوشگل یکیبره...  _

هم  _ برا   نه یآهااا...  جونشونو  مردم  من...  هاشون  بچه  ی داش 

از   ی خبری به اندازه ب  ی زیچ  چی پاره تنه... ه  زهی. بچه عزدندی م

نم تنت  قرار    تونهی پاره  تنگنا  تو  رو  حالتو  حت  تیبده    ی شد. 

شون  از سالمت بچه خبرموندنی با ب شهی ها رو مآدم نیترث یخب

 از پا در آورد...  

                                  

رفت و    نیرا با ماش  ی خانه سالر  ریصورت رفت و برگشت مس  به

از خانه را تحت پوشش    یعاعچه شتا    نیدورب  دانستیدور زد. نم

م ردهدیقرار  آنجا  در  آمد  و  رفت  ماش  سکی.  کنار  از    نی بود. 

معلوم    ی زیچ  نیماش  ی دود  ی ها شهیرد شد. از پشت ش  نیشاه

 دوبار نور بال زد. هبالفاصل ن یزد که شاه  یبوق شانینبود. برا
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کش  ی روز  ن یهفتم که  فرصت  دادندیم   کیبود  هنوز   ی برا  یو 

اگر فردا   چیه  شدینشده بود. امروز که تمام م  دایپنقشه    ی اجرا 

 ی. با احساس لرزشکردیم  ی گریفکر د  دیبا  دندی رسینم  جهیبه نت 

اسم    دنیآورد. د   رونیکتش ب  بیرا از ته ج  یگوش  دست کرد و

 بر لبانش آورد.  ی مخاطب لبخند

 گفت:   ییتماس را برقرار کرد و با خوش رو  بالفاصله

... منت  هیگالبتون خانم... احوالت سرکار عل  یگلبه... سالم بر  به  _

 . ی سرما نهاد

  اش ی شگیهم  ی مادرش جا  ی. خوشحال از سرحال دیخند  گالب

ر و برادرش... به مادرش وابسته بود تا خواه  شتری . رضا بپارک کرد

خانم...   گالب  و  بود  تا    گفتی م  ی کیجانش  هفتاد  بغلش و  از 

 .  گذاشتی م

 !  د ییاگالب خانم امر بفرم _ 

 .  ایارینه ن خوامیازت م یچ هیمادر  _

 تو جون بخواه گالبتون خانم!   _

 .  یشبا نجایا خوامی ... ممیمادر شب مهمان دار _
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 هست؟؟  یک _

 .  ده یمحمدت... صبح رس داداش  _

ا  هیجانم    ی ا  _ اومده...  با کله    نیدونه داداشم  نداره  که گفتن 

 .  امیم

 .  نجاستیا لوفرمیراستش ن  _

 داستان نداشت.    ی ادامه  دن یبه شن  ی ازیدهانش را قورت داد. ن  آب

 رضا... مادر!   _

 نه.   ای رسمی م نم یبب  د ی... بادونمینم _

 رضا ازت خواهش کردم!   _

 شد.   یراض ی خواهش اول کار خودش را کرد... دلش فور  همان

 شما امر کن گالبتون خانم.  _

                                  

  اش افه یفرو برد. ق  یداخل گوش  نستتوای که م   ییرا تا جا  سرش

را بشنود. چطور   لوفرین  ی که صدا  خواستی دلش نم  یحت   چیکه ه

برا  نیا  یزمان  کی همه عکس  بای ز  شیصورت   یگالر  ی هابود. 
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خد  کیرا    لشیموبا کرد.  مرور  هدور  که  شکر  را  از   کی  چیا 

  ی گردنش گوش  ی جارا نگه نداشته بود وگرنه الن به    شیهاعکس 

 ش یو از شنیدن خرد شدن دانه به دانه اجزا  شکستی بود که م

نگاهبردی لذت م موهابه خواهر دردانه  ی.  را مثل    شیاش کرد. 

گ   ی دخترها طرف  دو  از  ساله  هفت  و    س یشش  فارغ  و  کرده 

برا  الیخی ب   یمحمد تازه از سفر برگشته خوشمزگ  ی آن وسط 

کردهکردی م عقد  نامزد  جمال  محو  که  محمدم  آن  .  و  اش 

از سر و   تیبود. گالب خانم هم رضا  اشی پوست  ریز  ی اهعشوه

  امرزش یبه رو به رو و قاب عکس پدر خداب  ی. نگاهدیباری م  شیرو

 لب گفت:  ریانداخت و ز

   "کن.  ریمونو ختم بخعاقبت همهآ خدا... خودت آخر و "

 برد...   یدوباره سرش را داخل گوش و

محله  لوفرین مدرسهدختر  بود.  دب شان  با  دو    نتارسیشان  آنها 

  ک ی آن دو را در    یروزگار چند صباح  ی فاصله داشت و باز  ابانیخ

ن  ریمس با  بود.  .  خواندند یمقطع درس م  کیدر    لوفریقرار داده 

 .شانی صحبت هم ی برا بهانه  نیهم شد اول نیهم
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راه مدرسه با    انیبود که م  یطانی لوند و ش  ی از آن دخترها  لوفرین

آخر تا  را  تو  ابرو  و  مچه  کو  نیچشم  محل  و    رساند ی خلوت 

از    تیپر از آه و سوز و گداز و شکا  ی اتا شده   ینامه   یرکی رزیز

که دم به دم به    ییدخترها  . از آنگذاشتی دستانت م   انیفراق م

از آش رشته مالط شده    تیش براایگلبا چادر گل  دارید  ی بهانه 

به را    خچالشانی بادمجان دو روز مانده ته    میشان تا حلنهار خانه 

 ... آوردیتان مدر خانه ی سم نذرا

شان  تماس ساده نصف روز شماره خانه  ک ی  ی که برا  یدوران  آن

تا نوبت    ی کردیهمه را رد مو از پدر و برادر و مادر    یگرفتیرا م

و چهار کلمه   یمهر سکوت از لب برداربه خودش برسد و بعد  

بپرس  را  موقعیاحوالش  آن  ا... رسم  ا  ی مدل  نیها  مثل  لن بود. 

  ی و تبلت شخص  یخودش گوش ی برا  یاهر بچه دو ساله  نبود که

باشد و صفحه گوش لبه پوشکش    اشی داشته  با آب دهان و  را 

 کند.   زیتم

مدرسه  معلم کالس پنجمشان بود. خودش و محمد در    لوفرین   پدر

هم  کسالی ز  نیشاگرد  بودند،  هم  ریپدر  درس   نیدست  پدر 

آبرومند مرد  بودند.  ابود..  ی خوانده  به  فرهنگ.  بود...    یصطالح 
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خودش و محمد چهار سال بود... محمد داداش بزرگه   یفاصله سن

دب قانون   پلمشیود...  گرفت  که  م  یرا  بعهده   ادرشانکفالت  را 

اهواز   یمیپتروش  یمهندسمعاف شد...    ی گرفت و از خدمت سرباز

ماهشهر استخدامش کرد...    یمی قبول شد و چهار سال بعد پتروش

را برادر بزرگتر استفاده کرده بود... با چندر   تی معاف  اما او چه؟

و دانشگاه هر سه نفرشان    لیصتح  نهیغاز اجاره گاراژ از پس هز

 .  آمدندی بر نم

به جا  هجده ت رفتن  جز خدم  ی ادانشگاه چاره   ی ساله که شد 

گاراژ    کی  امرزشینماند. دفترچه نظام را گرفت. پدر خدا ب   شیبرا

ز مرگش چند سال خرج خانه  اشت. بعد اباقرشهر د  یحوال  یمیقد

مغازه   کی  ی بعد از سرباز  خواستی . مگذراندند یرا با اجاره آنجا م 

اش شود. تا خانم خانه  اوردیرد و بیرا بگ   لوفر یبزند و بعد دست ن

وسط سرما جان     ی ها که لب مرز خسروهمان موقع اما آخرش...  

ن   کندی م گ  لوفریعشق  را  جانش  که  مبود  و    کردی رم 

ام  شیهای مرخص به  قصرش  دارشید  ی لحظه   دیرا  به    نیریاز 

کرد،   رییکم تغکم  لوفریها هم اخالق ن... همان موقعآمدیتهران م

رهن    شان رابازنشسته شده خانه لوفری... پدر نشدی سرد و گرم م
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آن گذاشتند و   ی را رو  شی بازنشستگ  دادند و چس مثقال پول 

نش خود  نی بالشهر  خانه  از  کششدند.  اسباب  و   یشان  کردند 

 مستاجر خانه مردم شدند.    

 یاحرف و بهانه   چیه   یب  لوفریشهر بردند ن   ی را که بال   شانخانه

کرد. مغرورتر از آن بود    خانم کات  های تمامش کرد. به قول امروز

ب ک راه  ب  افتدیه دنبالش  راه  ناله  و  آه  و   ی ... همهاندازدیو اشک 

  ی به همراه آن همه ادعا  خوردیکه روح و روانش را م  یسوالت

که سر جمع خالصه شد در   شیدهای دوست داشتن و وعده و ع

  ل یکلمه که از سه حرف تشک  کی جمله... فقط    کیکلمه... نَه    کی

 فرستاد.   امکیآن هم با پ  که شدی م

  "چرا؟!"

 ماند. با خودش گفت:  جوابیب شهیهم ی برا  امکشیپ یول

بالنش" ب  نیحتما حال که  بشده  بال ا آن  تو پردی م  هاییال   ی . 

خدمتت است    انیکارت پا  نیرا که تمام دار و ندارش هم  لقباکی

 "بخواهد. دیچه با ی را برا
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ب   ی اهیسرما کار  در  تا  نداشت  مغازه   اندازدیکه  کند.    ی ا و  اجاره 

هم نداشت تا    ی پدراستخدام شود.    ییهم نداشت تا جا  یمدرک

کردن نداشت. با    ی جز شاگرد  یاتهش چاره ... تهردیپشتش را بگ

 . ستیخودش گفت کار که عار ن 

 یکه حت  ی شد، کارشان  جوشکار محله  "یول"مغازه آقا    شاگرد

 دکریبود. با خودش حساب م  ادیز  شیهم برا  ییابتدا  التیتحص

بود ده  کر  ی شاگرد  ییوردست هر اوستا  یکه اگر از همان بچگ

خودش داشت که   ی وانت برا کی موتور جوش و  کیکم الن کم 

 حال چه.  یمستقل کار کند ول

کرد و سرش را به کار گرم کرد...    میرا به دو بخش تقس  لوفرین

بعد از خدمت    لوفریبعد از خدمت... ن  لوفریقبل از خدمت و ن  لوفرین

 امان.قبل از خدمت... امان لوفریرا پاک فراموش کرد. اما ن

 . د ییبفرما _

جفت چشم سبز   کی  ی شمش روبال برد و چ یرا از گوش  سرش

درونش    قتیحق  شیبایو ز  دهیکش  یقفل شد. چقدر چشمها  یآب

 ... گربه صفت.  کردی م  فیرا خوب توص
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 فرو برد و محکم گفت: یسرش را داخل گوش دوباره

 . خورمینم _

 ی را برا  ینیری ش  سیبه محمد انداخت و د  یدلخور نگاه  لوفرین

 تعارف به سمت گالب برد. 

ه   صد که  د  چ،یسال  سال  چ  گریهزار  او  دست  از   ی زیهم 

بود، حت  ینیری شً . اصالخوردینم اگر در حال جان    یکه سهل 

 . خوردی هم نم اتیکندن هم بود از دستش آب ح

. آمدی دل داد به کار، زبر و زرنگ بود خوب از پس کار بر م   ناچار

 "یول"خانه اوس    ی هم نوکر  ی... گهگاه یالحم  ،ییپادو  ،ی کارگر

 . ستی کار که عار ن  گفتیم با خودش

را و حقوقش    حق  "یول"که اوس    دیهمان سال اول دم ع  یول

مغازه   کینداد   کرکره  بروز  را  پا  یش  داخل  از  و صدا   ن ییسر 

همه   دیکش حقوق    ی و  و  از    اشکسالهیحق  زور  و  ضرب  با  را 

ب  نه چزیزتمی... تمدیکش  رونیحلقومش  نه    ی زی...  و  را شکسته 

راه    ییجا  بههم    "یول"اوس    تیبود. شکا  را کبود کرده  ییجا

مردم مال  مردک  مغازه نبرد،  شاگرد  با  را  او    ش یقبل  ی هاخور... 
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  ی کرد تا عمر دارد فکر خوردن حق کس ی گرفته بود! کار یعوض

 هم خطور نکند.   اشله یبه مخ

تن استکان و بدتر  کسش  ی و متعاقب آن سر و صدا  غیج  ی صدا  با

از    زیآب خورده ت  ی گربه   نیع  شیاآنها سوزش هر دو پ  ی از همه

. سوزدی دارد از کجا م  دیتا فهم  د یطول کش  ی... کم دیپر  شیاج

برگردانده بود! از بهت که در    شیپا  ی را رو   ییچا  ینی س  لوفرین

فاصله دهد تا   شیپا  سترا از پو  نشیکرد  شلوار ج  یآمد سع

بود.    دهیچسب  شیشلوار بدجور به پا  یشود ول  سوزش رانش کمتر

صدا  نیا گ   د یببخش  ی وسط  لبه   ری پام  به  ن  ی کرد    لوفریفرش 

 . دیخراشی اعصابش را م 

حساب  ینگاه   نیخشمگ کرد...  صورتش  نظر    یبه  به  مظلوم 

از چشمانش   ی ارا که لحظه   یتیآن برق رضا  کی  یول  دیرسی م

 گذشت را خواند. 

 جلب کند چه کرده بود.   خودشبه  یآنکه توجهش را کم ی برا

 و گفت:   دیآرام کند خندمتشنج را آنکه جو  ی برا محمد

 سوز نبود.  لب  یدوز بود وللب  شیینشد که... چا ی زیچ _
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به محمد کرد... گالب خانم    یرا بالتر گرفت و نگاه غضبناک  سرش

 بحث کشدار نشود گفت:   نکهیا ی هم برا

 اق شلوارت رو عوض کن.  رضا مادر تا تاول نزده برو تو ات _

 لند شد. بهار ب ی ا برود که صد آمد

 .  تیدادااااش گوش _

... نصف یفرش انداخته بود برداشت... لعنت  ی را که رو  اشی گوش

 بود. ختهیاش ربخت برگشته  یگوش یرو ی چا ین یس

 و گفت:   دیخند محمد

دق  _ دو  باش   م یاومد  قهیحقته...  هم  رفت  م یکنار  گردن  تو    یتا 

 ...  یگوش

به سختدیخند  لوفرین تا مش  ی جلو  ی .  تش را خودش را گرفت 

را باز    ییاز چا  س یخ   یآوار نکند. گوش  شانیصورت هر دو  ی رو

به او که همچنان لبخند بر لب داشت    ینگاه   یچشم   ریکرد و ز 

تق آن را    ی انداخت. گردنش را به چپ و راست تکان داد و صدا

گرفته است. او   برا خو  طنتشی فهماند که ش  لوفریدر آورد و به ن

 .  دیمحمد چسب ی به بازو شتریو ب اوردیخودش ن ی هم به رو
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و پنج    ستیدختر بچه رفتار کرده بود... انگار نه انگار ب  کی  مثل

 را تازه رد کرده است.    یسالگ

                                  

 .  دی کش رونیرا ب لی برنج لشه موبا ی سهیداخل ک از

همه    نیا  شدیمگر م   یبماند ول  د یشب تا صبح با  گفت ی م  بهار

هم نگذشته بود. در   دو ساعت  سر کرد. هنوز  یمدت بدون گوش

گوشبر کردن  روشن  را    یابر وسوسه  آن  دوباره  و  کرد  مقاومت 

 برنج چپاند.   سهیداخل ک

روز دلش را   کیافتاد و پوزخند زد.    لوفرین  ی کار  ن یریش  ادی  به

  ی نی از جانبش س  ینگاه   مین  ی آن گونه شکسته بود و حال در آرزو 

 .  ی که ندار  های ازب!!! چه  روزگار  ی برگردانده بود. ا  شیرا رو  ییچا

افتاد که محمد و گالب خانم خوشحال و خندان سر   ی روز  ادی  به

معلوم شد    دیشان را کشزبان  ری. ز کردندی پچ مگوش هم پچ  ی تو

برنامه  گالب  ننه  با  محمد  شده.  عاشق  داداشش   ی بعلهههه 

از شن  ی خواستگار بود. آنقدر  خبر سر و سامان    دنی را گذاشته 

که    خوشحال  برادرش  هگانیگرفتن   پ  ادشیبود  را    اشی رفت 

  ن ی. هنوز بعد چندروندی م  ی کدام دختر خواستگار   ی برا  ردیبگ
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زد خارج    لوفرین  یمیخانه قد  ی که محمد جلو   ی ماه از شوک ترمز

سره محمد را   کیرا در بغل گرفته و    ینیرینشده بود. گل و ش

تا  کردی پشت فرمان مسخره م با   اندوتی شلوارش م  ی اتو  ی که 

قخرب محمد  زه  که  کند  قد  ی جلواچ  معلم  خانه   شانیمیدرب 

ن  نی ماش داشت.  نگه  خانواده  لوفر یرا  خانه  با  بودند  برگشته  اش 

بالنش اجاره  و  رهن  پا  ی نی خودشان  و حقوق  بود  رفته    ن یی بال 

التفاوت رهن خانه خودشان ت مابه پدرش توان پرداخ  یبازنشستگ 

  ا برگشته بود و تورش ر  نباریا  و خانه بالشهرشان را نداده بود.

بهتر از محمد، خوش قد و  یمحمد پهن کرده بود. چه کس ی برا

خوش پوش و مهمتر از همه مهندس شرکت    افه،یبال... خوش ق

 ... اینفت با هزار مزا

خواستگار  تمام مراسم  نگا  ی مدت  برابر  متعجب    ی هاه در 

 لوفرین  بود و پدر مادر  نییپا  اشنهیس  ی اش سرش تا روخانواده

 . دادندی نسبت م اشی ریو سر به ز ایآن را به حجب و ح

که    طانیشاگردان شر و ش  ی هم گفته بود که همه   لوفرین  پدر

  م ی از آب در آمدند. ن  ریبزرگ شدند مثل آقا رضا آرام و سر به ز

  ی رو   لوفریو ن  کرد ی م  ریها سبه محمد انداخت. در آسمان  ینگاه
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و بنفش که    دی سف  ری حر  چادرآن    . بابافت ی تور م  شیبرا  نیزم

 که نه انگار که...   رنشسته بود انگا شی سر کرده و جلو

با محمد تا    ی اهفته   کیشد به قهر    یمنته   شیهامخالفت   همه

چک و   نیاش را کرده بود چندقبل از مراسم بله برونش. بهانه 

قابل    لیخورده که آن هم از نظر محمد دل  لوفریکه از پدر ن  ی لگد

تر...  احمقانه  نینبود. حق داشت بهانه از اخترش  رد د   ی راب  یقبول

دختر چند   نی ا  دیکه برود بگو  دکرد دلش رضا نش  ی هر کار  یول

برادرت را داخل آب نمک نگه    های و دلبر   های نازط  نی سال با هم

  ی کمد چوب   ی اش را گوشهعاشقانه   ی هاداشته بود... که هنوز نامه 

همه  ی اقهوه  که  انبار  پ  خرت  ی ته  را   شانیبچگ  ی ا هرتو 

 نگه داشته است.   چیاند، پاکت پگذاشته 

  ش یشلوار ورزش  ی هاشد. پاچه  شتریاش بپوست بالل شده   سوزش

 ردندانیفوت کرد. خم  یپوست ملتهبش را کم  ی و رو  را بال زد

ران سوخته اش بمالد که   ی از آن را رو  یرا برداشت تا دوباره کم

نگاه  ی صدا برخاست.  ساعت  یزنگ  ا  اش ی مچ  به   ن یانداخت. 

 وقت شب ساعت دو نصفه شب!!  
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خوابش سبک    شه یبلند شد. هم  کردی گالب که او را صدا م  ی صدا

 .  شدیم  اریهوش یتق نی بود و با کوچکتر

   ؟؟ی داریمادر ب _

 .ستادیدر اتاقش ا پشت

 ننه گالب. دارمیب _

 !   ؟ینصفه شب  هیمادر ک _

 زنگ زده.    یاحتمال اشتباه _

 شب!   قتو نیا _

 ...  هیک  نمی بب رمیشما بخواب مادر من... الن م _

ب  ردندانیخم پا  ی هارها کرد. پاچه  استفادهیرا   نییشلوارش را 

بلند اصغر در    دیکش باز شدن در قامت  با  و به سمت در رفت. 

 شد.  ان یچهارچوب نما

آدم  با نداشت  نگاه کرد. سابقه  اصغر  به  باز  در    شیهادهان  دم 

ها  ع شب... خدا را شکر کرد که محمد شب وق م  نیهم ا. آن  ند یایب

 .   ماندی نامزدش م ی خانه
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پاسخ گذاشت و    ی شد که سالمش را ب  ریغافلگ  دنش یاز د  آنقدر

 گفت:  

 !!  ؟ی کنیچه م نجایوقت شب ا  نیا _

 پا کرد.  پابه  یکم اصغر

 ی دنبالت... کار فور  امیبهم سپرد ب  نیراستش خونه بودم شاه  _

 .  باهات داشت

 گذاشت.   رونیرا از در ب شیبه پنجره اتاق گالب کرد و پا ی نگاه

  ن؟ی چرا زنگ نزد _

 گفت:   یشاک اصغر

گوش  _ چرا  کرد  تویتو  چ  ؟ی خاموش  زد  یهر  زنگ   میبهت 

 خاموش بود.   تی گوش

دو سه ساعت از دسترسشان خارج بوده   نیآمد که ا  ادش ی  تازه

 است.   

 ! ه؟ی چ شیکار فور _

 .  ت بهت بگم..گف _
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به چپ و راست کرد تا مطمئن شود کوچه خلوت است...    ینگاه

 سرش را خم کرد و آرام در گوشش گفت:   یبعد کم

 انجام شد.  تیبا موفق تیمامور _

                                  

پنجره   آرنجش لبه  به  تک  نی ماش  ی را  انگشت    ه یاصغر  و  داده 

افقاشاره را  ه  ریگ   شیهالبش   نیب   یاش  بود.  باورش   چیداده 

سرعت کارشان جمع شده    نیاز شب به ا موقع    نیکه ا  شدینم

 هفت روز تمام لَنگ آن بودند!  ه ک ی باشد. کار

دفعه نصفه شب    کیبودند و    اوردهین  رونیروز تمام بچه را ب  سه

...  یراحت  نیها توانسته بودند کار را تمام کنند، آن هم به همبچه

راض پاها  یآنقدر  سوزش  که  کرده    شیبود  فراموش  از را  بود. 

و  رضا شرخر ر"کرد؛    ی حواله شاپورخان سالر  ی شخند یهمانجا ن

 "ما در افتاد ور افتاده سالر  باهر که    ی دی... دی ر یگی دست کم م

 در گاراژ نگه داشت و بوق زد.  ی جلو اصغر

مهد  یکم برا  لهیپ  ی بعد  را    ها نیماش  ی باز کرد، همه  شانی در 

 رده بودند. گاراژ پارک ک اطیداخل ح
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انداز بود. به گفته  غلط  ی ادیاز گاراژ آن موقع شب ز  رونیب  نی ماش

که تا قبل از آن   دیاز ربودن گذشته بود. با  م یساعت و ن  کیاصغر  

پل بگ   سی با  سالر  رند یتماس  م  ی به  مساله    زد ی زنگ  وگرنه 

 . شدی ها محرف  نیاز ا ترده یچیپ

 داریبه اتاق سرا  ی ااشاره   ی ها داخل دفتر بودند. مهدو بچه  ن یشاه

 گاراژ کرد.  اطیآخر ح

 اونجاست؟!   _

 گفت:   متعجب

 تنها؟!  اونجا!.. _

 . گهیآره د _

 سکته بزنه؟    ییتنها یگینم_

 زد.    گارشیبه س  یو پک دیخند ی مهد

 .  زنهینم _

  دار یازد و به سرعت سمت اتاق سر  شیهمه خونسرد  نیبه ا  یپوف

 رفت.  
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ش  نیشاه پشت  از  حضورش    ی شه یکه  متوجه  بود  دفتر  شده 

 :  فتگ زدی نفس منفس  کهیدو به او رساند و در حال خودش را با

 کارت دارم؟!   سیرئ _

 بعدا.    _

 قبلش بهت بگم.    دیبا یچ هی _

 تر گفت:  را باز کرد و محکم داری در اتاق سرا رضا

 بعدا.   _

 هست که بهتره...   ی زیچ هی... س ی صبر کن رئ _

کرد تا به نور آن    کیرا بارکرد... چشمانش    اتاق را روشن  چراغ

 عادت کند. 

که مقابلش قرار گرفته بود مغزش   ی زیباز کردن چشمانش از چ  با

بزند. آب   رونینمانده بود چشمانش از کاسه ب  ی زیقفل شد. چ 

به  کالفه دست    ن یدهانش را قورت داد و ناباور سر برگرداند. شاه 

هش  برد و بعد همان دست را به کمرش گرفت و نگا  اشی شانیپ

  ش یرو  شی که پ  ی زیچ  به دوخت. رضا دوباره    لهیپ   ی را به مهد
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 یبود نه پسر پنج ساله   شیرو  ش یکه پ   یل زد. کسداشت زقرار  

 . ی بلکه دخترش بود... دختر سالر ی سالر

 ...داریپتو... آن هم داخل اتاق سرا انیشده در م دهیچیپ ی الهه

 گفت:  من  ن با م  نیزل زد. شاه  ن ی به شاه  رهیخشم برگشت و خ  با

 بگم...    خواستمیداداش م _

که بر سرش آوار   یا از شوک کرد تجمع    کجایحواسش را    ی همه

ب بود  اشاره دیایب  رونیشده  انگشت  و .  گرفت  او  سمت  را  اش 

 گفت:   نیخشمگ

 فقط خفه شو.   _

                                  

دو دستانش    نی گذاشته و سرش را ب   زیم  ی دو آرنجش را رو  هر

  شیبرا  یحجم از نابسامان  نی. ادادیفشار م  گرفته بود و محکم

 ادیهم فشرد تا از درد ز  ی تحمل بود. چشمانش را رو  رقابلیغ

 سرش کم کند. 

 داداش...  مگی م _
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دستش    ی که جلو  ی زیچ  نیبلند شد. اول  زیاز پشت م  نیخشمگ

 آمد را به سمتش پرت کرد. 

 داداش و زهرمار... داداش و مرگ.   _

 هلل.داداش و... استغفرا _

 هر دو دستش را بال آورد و گفت:   ن یشاه

شو داداش تا همه  ریهمونم. فقط تو آروم بگ   یبگ  ی باشه هر چ  _

 برات بگم.  

  قش یکه کاشته بود و همراه رف  ی بعد از گند  لهیپ  ی که مهد  حال 

 داداش شده بود.  شیگ را بسته بود دوباره برافلن

منگنه را    نینشست. شاه  زیو دوباره پشت م  دی کش   ی بلند  نفس

 دور از دسترسش گذاشت.   ییبرداشت و جا کشیاز نزد

کامل کش  نی بب_ رو  روز  رو   ی. حتم یبود  کیداداش... کل  بچه 

  اده یدختره از خونه پ  نی... بعدازظهر ایوکهم نبردن... امهدش  

  له یپ  ی در موردش کنم. مهد  قی تحق  هیداد    ریگ  ی . مهدرونیزد ب

م کاشف به  بعد که برگشت  کنه تمومه...   د ی. کلیشناس ی رو که م

ا که  اومد  سالر  نی عمل  دختر  گفتم    هیهمون  بهت  که  همون 
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صبح که بهت  هست برگشته    یچند روز   نکهیدانشجوهه. مثل ا 

که    نیهم  ی . مهدحرفا..  نیبچه پاره تنه و ا  یو گفت   مینگ زدز

داد که دزد حاضر بز حاضر...    چی سه پ  ریگ  هیدختر سالر  دیفهم

بهت زنگ    یگو منم خالصه از سر شب هر چزنگ بزن به رضا و ب

با    تیزدم گوش باز سر شب  بود. دختره  زد    نی ماش  هی خاموش 

 ...  رونیب

 و گفت:   د یکشصورتش   ی رو یدست

 خب؟!  _

 دهانش را قورت داد و گفت:   آب

بچه ست... پسر و دختر نداره  گفت بچه"کرد...    لهیپ  له، یپ  ی مهد  _

به   برا پدر و مادر    هیکه  زنگ زدم   ی... منم هر چزنیعز اندازه 

من بود به جان خودم    تیخاموش بود. بدون رضا  تی بهت گوش

  قش یخودش و رف  فی. نتونستم حریچسبونی آمپر م  دونستمی م

 دیچیکوچه خلوت پ  هیرفت و تو    نشی دنبال ماش  قهیده دقبشم...  

کرد که دختره    ی دختره... اول سر و صدا و ظاهر ساز  نی جلو ماش

ولآو  در  ی باز  یناش پشت   قشیرف  هویبعد    یرده...  از  دستمالو 
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پارک کرد   زیهمون کنار تم  نشمی سرش گرفت تو صورتش، ماش

 رو زد. رشیو دزدگ

 آورده بود:      جوش

رضا گفته پسره...    یگفت همون شد. بهش نگفت  ی مهد  یهر چ  _

.  خوادی فقط بچه رو م  س یرئ  ی... نگفتی نکرد  سی رئس یاونجا رئ

 بزرگتر از دهن ماست.   یلیخ هالقمه  نیا ینگفت

 .  دیکش ادیفر

 .  ستی رضا دزد ناموس ن یبهش نگفت  _

 .  دی ناباور نال ن یشاه

نشد   یعل  گهی نم راهیپر ب  ی داداش... مهددزد ناموس کجا بود    _

 مهم...   یحسن نشد تق ، ینق

برخاست تا سمتش حمله   زیشد و از پشت م  یشیدوباره آت  رضا

اصغر    کردی م  یسع  کهیدر حال  را گرفت.راه او    انهیببرد که اصغر م

 را پس بزند داد زد.  
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و دختره    میآخه نفهم، الغ... الن که در اون اتاق رو باز کند...    _

که فکر    نهیا  ری ... غکنهیم  ی چه فکر  نهیما سه تا غول تشن رو بب

 .  شعوریب شه یالن بهش تجاوز م کنهی م

 .  د یمستاصل نال ن یشاه

 داش... به جان خودم دا _

 بود.  یلیخ  شدی نم منفجر

 ناحق...  ریداداشو مرگ... داداش و ت _

م  فشارش فکر  که  آنچه  بود.    کردی از  رفته  هم  آبالتر  به  نقدر 

 .دیدیگردنش را بشکند در خود م نکهیبود که قدرت ا ختهیر

 وضع گفت:   نیاز ادامه ا یشاک اصغر

دوباره برش   تش یبا خودت رضا آروم باش... نها  ی کنی چکار م  _

ا  حیصح  میگردونی م سالم...  که   نیو  داره  دشمن  اونقدر  آدم 

 نفهمه از کجا خورده.   

 زد و و گفت:   ی پوزخند

 .  یراحت نی به هم  هه...هه _
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 دلخور گفت:   اصغر

  کار یبه بعدشو چ  نیاز ا   ی ریبگ  م یکه شده. بهتره تصم  ه یکار  حال 

 .   ادیاز آب در ب زیتا تم می کن

 برود.  رونیرد تا بره کاشا نی به شاه و

 .  ا یب ی . آروم که شدمیسیمیوا اطیما تو ح _

 زد:  ادیدر اتاق را ببندد رضا فر نکهیاز ا قبل

دختره بهوش اومد دو   ی لمصبو روشن کن تا وقت  لمپ  اون  _

 سه تا سکته نزنه. 

                                  

 

دو سه روز مانده   ی خورده مین یآب معدن ی قلپ آب از بطر کی

 ی زیبه چه چ  دانستیشده بود که نم  جیخورد. آنقدر گتر  دف  ی تو

  ک یبود...    ی به بعدش کار درست چه کار  نیفکر کند. از ا  دیبا

ز فقط خدا    ی بارویدختر جوان  مرد عزب...  و سه  بود  گاراژ  در 

. حال که تنها نشسته بود تازه متوجه  کردی م  ریبخ   دیا باآخرش ر 

را در تمام بدنش    ی دد بدر  شی هاران  ی شد فشار پاچه شلوار رو
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سرش آمده بود افتاد و   یکه سر شب  ییبال  ادیکرده است.    جادیا

 ستادی. ادانستی فقط خدا م   شدی م... بعدش چه  یکی  نیالن هم ا

که شده بود... نه راه    ی کار  و مشغول قدم زدن شد. به قول اصغر

برگردانند.    شدی . دختره را هم که نمشیداشتند و نه راه پ  پس

نفرشان را داخل    کیبود    یبود... کاف  دهیهر دو نفرشان را د  هافیق

از همه مهد  ی نگار چهره   یآگاه بدتر  دار بود که سابقه   ی کنند. 

  د شیآن وقت م   آمدندیهفته به سراغشان م  ک یبود. کمتر از  

  ی . به قول مهدد یکش  ی بلند  نفسآش نخورده و دهن سوخته...  

  یاندازه برا  کی هر دو به  .  کردینم  یپسر و دختر هم فرق  لهیپ

عز مادر  و  راست   زی پدر  ا  یبودند...  چه؟    نیمادر  از  دختر  اگر 

آن وقت چوب    داد؟ ی خبر م  سی و به پل  شدینم  ی دخترش خبر 

  ب ی مغز درونش نه  یبسرتق و    ی ... ولی! رضاشدیدو سر باخت م

... یمضحک حاج  ی. باز بشینی عقب بش  ،یجا بزن  ی خوایزد؛ م

 اردها.  نیه او بخور... تو رو چه بکه بگن برو فالنت 

 و با خودش گفت؛   دیبه سر و صورتش کش  یدست کالفه

  شتر یدو روز که ب  یکی...  خوادیم  ی شتریفقط مراقبت ب  یکی  نیا"

 "تر بود.محتاط  دیبشه سه روز فقط با  تشی. نهاست ین
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* 

  ش ی آمد و اصغر را صدا زد. اصغر به سرعت به سو  رونیدفتر ب   از

 زد و گفت:  ش را به کمر آمد. دو دست

م  _ عوض  رو  همم یکنی نقشه  با  م   نی.  به    میریدختره  جلو... 

ا  ن یشاه از  چشم  برنم  نیبگو  اتفاقدارهی در  هر    فتهیب  ی. 

 بارش برم.  ریخودشه... عمراً اگر من ز  ی پا تشیمسئول

 سر تکان داد.  اصغر

 ... آبدونمی. نهار و شام و نمیشی تو هم مسئول تدارکاتش م  _

و   شیبری داشت تا توالت م  ی ز یش اگر دست به آب و چو دون

 .  ی دی فهم شیاریم

 و معترض گفت:   امدیقسمتش به مذاق اصغر خوش ن نیا

 داداش... یول _

 . نیکردی فکرشو م دی... اون موقع بایداداشو چ _

 براق شد.   اصغر

 منو سننه.  _
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 کرد و کوتاه آمد.  یپوف

 .  کنم یم ی رفک هیاون قسمتش  ی حال... برا _

 گرفت.   شیرا جلو  ی ایخواست برگردد که اصغر گوش  و

 ! ه؟یچ نیا _

 ست...  برا دختره _

بود...    فونیکرد. آ  شیو رو  ریدستش ز  ی تو  یگفت و کم  یآهان

 بود.   شیهاهیاز کل  یکیکم پول لد کم زد. آن هم از نوع گ یسوت

 شده...   داریب _

 نه هنوز.   _

 شده.  هوشی ب  یچه ساعت _

 حدودا بوده انگار.   نیدوازده... اساعت  _

 انداخت.  اشیبه ساعت مچ ی نگاه

نزد  الن بود؟!  بهوش    کیساعت چند  هنوز  و  بود  ساعت شش 

 گفت:    فرو برد و بلند شیا درون موهابود. دو دستش ر   امدهین

 !!!  نیامام حس ای _
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گرفت و او ا  ر  شی پرت کرد. بازوها  ی را از دور دختر به کنار  پتو

بند دور گردنش را باز کرد   میداد. شال ن   هیتک  واریرا نشاند و به د

 زد.  شیرا از صورتش به عقب راند و صدا شییخرما ی و موها

 دختر.   یه _

مات و وحشت زده به   نیکامالً صفر بود. اصغر و شاه  شیاریهوش

  ی العملعکس   چیرا تکان داد. ه  شیهادختر زل زده بودند. شانه 

نم  جانباز   برادیدیدختر  رگ  کی  ی .  در  خون    شیهالحظه 

اش  جمد شد. با دستان لرزان دستش را گرفت. انگشت اشاره من

  ی . کمآمدینم  رکدامشان د  چینبضش گذاشت. نفس از ه   ی را رو

اما خون در   زدی شت نبضش را حس کرد هر چند کند مکه گذ 

 داشت.    ان یجر شیهارگ

 :  دیکش ادیفر

  هوش یب   یبا چ  ن یبزن... بب   زیهمه چ  ی ب  لهین پزنگ به او  هی  _

 کرده که نبضش جون نداره.   ی . چه غلطادیهوش نمکرده که به 
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اش با مکالمه  نکهیا  ی راشماره گرفت و ب  عیمضطرب سر  ن یشاه

 شه یها فاصله گرفت. اصغر همنکند از آن  تری رضا را جر  ،ی مهد

موها بند  را  دستش  هم،  به  شیخونسرد  اگر  بود.  هوش کرده 

دست  آمدینم م  یدستی چه؟ خونش  وقت  افتادی گردنشان  آن   .

بودند.    کرده   ی. عجب غلط ختندیری بر سرشان م  دیبا  یچه خاک

روز  همان  از  ی کاش  بود   ی مرکزدفتر    که  شده  پرت  کارخانه 

 : گفت یو م  دی کوبی را تو صورتش م یواثق  ی هاچک رونیب

   "و شما رو به سالمت.  ریو بخما ر "

 : د ینال  بلند

   "لعنت به همتون.  ، یسگ  یزندگ  نیکار... لعنت به ا  نیلعنت به ا"

 با دو برگشت و گفت:   ن یشاه

بهتره    ی. ولادی هوش م. اتر بوده، به ستین  ی خبر  گهی م   ی مهد  _

  شیاریهوش بهم زودتر به   ینمونه خواست  هوشی ب  نیاز ا  شتریب

 آب بپاش تو صورتش و دو تا چک بزن.  

 گفت:   ی فور اصغر

 .  ارمیآب ب  رمی من م  _
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. دختر د یصورت دختر پاش  ی آب رو  یپا نشست. کم  کی   ی رو

انگشتانش گرفت و شروع به تکان   نیاش را بخورد چانه  یتکان

 کرد. دادن سرش 

 شو.   داری دختر... ب یه _

 صورتش زد.  ی آرام رو یلیسه تا س دو

 . ی دختر سالر _

د  سرش از  موها  واریرا  خرمن  داد.  رو   شیاقهوه   ی فاصله    یتا 

. ناگهان  د یصورتش پاش  ی آب رو  ی. دوباره کمدیسر  شیهانه شا

باز شده باشد نفس    کباره یبسته بوده و به    شیانگار که راه گلو

 کرد.   دنیو شروع به نفس کش دیکش ی داربلند و صدا

 آرام گفت:  رضا

 .نیدختر خوب آفر نیآفر _

تنش    دختر، درمانده از آن همه  ی هالرزش پلک  دنیبعد با د  یکم

 پرت کرد. ی آب را به کنار ی و بطر ستادیا
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  ی تومان  ونیلیچند م   یگوش  ی صبح بود و زل زده به صفحه   اول

خسته بود    در مرز انفجار بود.  . سرش از آن همه فکرشیرو به رو

. دلش آمدی بود. خوابش هم م  فیو گرسنه... سردرگم و بالتکل

که خودشان   ییها. وقت تاسخوی انم را م گالب خ  ی آرامش خانه 

 زیآورد... درد آن را ن  ادی  بهرا    شی پا  یتنها بودند. ناگهان سوختگ

روز عجب  کرد.  ک  ی اضافه  اصغر  بود.  کرده  شروع   ی هاسهیرا 

آش و نان تازه که تو دماغش   ی گذاشت. بو  زیم  ی ه را روحانصب

آمد.    یکم  دیچیپ ب   ی بابا  ادیبه خودش  که  افتاد    امرزشیخدا 

جو عقل.    کیو نه    مونیداره و نه ا  نیشکم گرسنه نه د  گفتی م

 . دیرسینم ییفکرش به جا دنبو خودیب

                                  

 

  کبار یتکه نان را داخل کاسه چرخاند و کف کاسه    نیآخر  نیشاه

گفت و    ی کر بلندخداروش  دیداد. لقمه را که جو  قلیمصرف را ص 

 :  کرد ینگاه  ختیری م ییخودش چا  ی به او که داشت برا

 . یترشینخور م ییپشتش چا _

 معدمونم روش.   م،یدیترش یما که تو زندگ  _
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کامل    شیهاخنده   یحت  دیخند  نیشاه نبود،  دل  ته  از  هم 

در    دندیفهمی م  شتریب   گذشتیم   شتری. انگار هر چه بدیفهمی م

 ند.  افتاد ریگ  ی اچه مخمصه

 دمغ داخل شد و گفت:   اصغر

 داداش.  گمی م _

   ه؟یچ _

 دختره...  نیا _

 نگاه کرد.  داریرا خاراند و از پنجره به اتاق سرا سرش

 خب...   _

 .هی جور هی گمی م _

   ؟یچجور _

 من ادامه داد:من  با

ش  زهره   دمیزبونش بند اومده. شا  دمیست... شا. شوکهدونمینم  _

 باشه.   دهیترک
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تر  سوراخ محکم   کی بلند شد و کمربند شلوارش را    ز یپشت م  از

 کرد.  

 خورد؟!  ی زیچ _

 بودم. ی جور هی ی نه. فقط نگام کرد. انگار _

 ! ؟یچ _

 بگم.    ی چجور _

 تکه پراند.   ن یشاه

 . یهست ی زیچ یفکر کرده جن دیشا _

 کرد و گفت:  نی حواله شاه ی. اصغر اخمدیخودش خند و

 .   ارشوریخ _

 داد. ادامه  به رضا رو

 رو گذاشتم و اومدم.  ین یفقط س  _

پوش  رضا را  گوش..دیکتش  رو  ی.  از  ب  زیم  ی را  و    رونیبرداشت 

  ی. اگر با آنها همکارکردی دختر صحبت م  نیارفت. بهتر بود با  

خانه  یحت  کردی م در  امشب  بود  کافممکن  باشد.  بود   یشان 
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ش بود. د، خاموکر  یرا دوباره بررس  یکند. گوش  یپدرش را راض

نبود از خط خودش   ی ازین   گریداشت چه بهتر د  ی حال که گوش

داشت احتماًل تا    ی ندیکه خانواده اپن ما  ییاستفاده کند. از آنجا

لبد دخترشان نشده بودند. اگر هم شده بودند    بتیالن متوجه غ

هم خاموش   اشی رفته باشد. گوش   ییجا  یخانه دوست  گفتند ی م

پس   شدنش  گ  ه یقضبود.  کم  یمنتف م  و  داشت    دیام  ی بوده 

هنوز    ازکه    یزمان  رغمیعل دادند  پلدست  نگرفته   سیبا  تماس 

تقه  ناخودآگاه    ی اباشند.  باز کرد و  را  بر    یااللهیبه در زد و در 

کهنه و خاک خورده   ی هافرش  ی شد. دخترک رو   ی زبانش جار

 ی کز کرده بود. شالش را کنار  واریسه کنج د  داری سرا   یمیاتاق قد

  ی ن ی. سبودنداز هر دو طرف باز    شیمانتو  ی هاود و لبهخته باندا

  ی باقآماده کرده کنارش دست نخورده    شیکه اصغر برا  ی اصبحانه 

نگاه ش  بود. دختر  ب  شیاشهیمانده  او دوخته   یتکان   چیهی را  به 

.  یشنرو  چیه  ی نبود. حت  یحس  چیها ه چشم  نیبود. انگار که در ا

ملکه  خیخی قصه  مثل دختر  ف  یبرف...  تلو   لمشیکه  از    ون یزیرا 

م ندادی نشان  باکج  از  قاًیدق  دانستیم.  سرفه    دیا  کند.  شروع 

 کرد و گفت:    یمصلحت
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 .  یمهمون نجایمدت ا هی _

 کرد و گفت:    ین یبه س ی ااشاره

 .ی ری بهتره که به شکمت سخت نگ _

. انگار که او اصالً  زدی پلک هم نم  یفقط نگاهش کرد. حت   دختر

ندارد شاوجود  ول  دی.  دارد  نم  یهم  او  به چشم  . دیآی وجودش 

نوع    نیاصالً از ا  گری. به عبارت ددادی ماو نبه    ینگاهش حس خوب 

اصغر حق داشت. ناخودآگاه   آمدینگاهش به خودش خوشش نم

 شد.   یمالطفت   چیهیب  شیدر برابرش گارد گرفت. صدا

 نکن.   تیپس خودت و ما رو اذ  یینجایگفتم چند وقت ا _

 به شالش کرد و گفت:    ی ااشاره رو اب با

اسالم  _ شئونات  ضمن  هم  یدر  ا  تیرعا  رو    نگه ی  نجایکن. 

 . نجایا می. جوون عزب دار ستیان یدن

 

نگاهش    ریهمچنان با همان نگاه سرد به او زل زده بود. ز  دختر

  خ یکوه    کیکه در برابر    یخیحس ذوب شدن داشت. مثل تکه  

تر  منسجم   نکهیا   ی او را به جا   خیوجود کوه    ی قرار گرفته و سرما
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  یزیدختر چ  نی ا  دید شافکر کر  ی ا لحظه  ی را. بکندی کند آب م

  ک یبوده باشد. نزد  یهوشیب  ی ! عوارض آن دارو دمیزده است. شا

  ره یگذاشت و به صورتش خ  نی زم  ی را رو  شیزانو  کیدختر رفت  

 شد.  

 حالت خوبه؟  نمی بب _

بزند که از چرخش   ی لیآمد س   ، یتکان  ا یپاسخ    چیه   دنیبا ند  و

فهم دستش  طرف  به  دختر  ا  اریهوش   دینگاه    گر ید  نیاست. 

 .  دیفهم یرا نم یرانیهم اصالً زبان ا دیچجورش بود. شا

 ؟ ی بلد یبزن. چه زبون  یحرف هیدِ  ؟ی بلد  یفارس  نمی بب _

انگل  عیسر از دب  یسیچند کلمه  داشت در    ادیبه    رستانیرا که 

 .  دیذهنش کنار هم چ

 .  یاندر استند م وی! کن ؟یفارس  کیاسپ ویکن  وی یه _

 . د یکه شن گشتی ارتباط با او م ی ا بر ی گرید ی هاکلمه  دنبال و

 !  ؟یهست ی چجور جونور گهیتو د _

را    ی همه س  کبارهیحواسش  کرد.  دخترک  صورت    ستم یجمع 

  ده یکه شن  ی اجمله  ریهمچنان شروع به تفس  اشی و عصب  ی مغز
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از   ی اثر  چی. هکردی بود کرد. دختر با نفرت و اکراه به او نگاه م

الن خوشحال   دانستی بود. نمانزجار    شتری. بدید یترس در او نم

دست    ن یهم  ایباشد که دختر به حرف آمده و حالش خوب است  

به او   ی نیکند هر توه  شیفکش تا حال  ی مشت شده را بکوبد تو

 تاوان دارد. آن هم به آقا رضا...  

 .  ستین  ینگران  ی ... جاکنهینه الحمداهلل انگار زبونت خوب کار م  _

نم  _ باش   خوادی آره  م  بهتر   شهیاز هم  . ینگرانش  . هر  کنهی کار 

اصالً مهم    نیدزد ی که م   ییزبون دخترا  شرفایشما ب   ی چند برا

 و صداتر براتون بهتره.  سری و ب ترزبونیب  ی. هر چست ین

 :  گفتیدختر چه م نینگاهش کرد. ا رتیح با

 یلیدلت رو خوش نکن. من استانداردام خ  ی. الکی آبج  نیبب  _

. النم ی ارزیدرت دوزار نمدون پول پهست که ب  ییور از تبالت

.  یستین  نجایا  چرخهی که تو اون مغز خوشگلت م  یاون کار  ی برا

از پدر خرپولت دارم به نفعشه زودتر طلب    یخرده طلب  هیمن  

 منو وصول کنه و گرنه...  

  ؟یوگرنه چ _
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 وگرنه...  _

 .  دیرا چه بگو اشی باق  ماند

از   قیاز طر  دمی اجازه نم  ی ولبکش    باشه   ؟یکشی منو م  _ من 

 .  ی ریبابام باج بگ 

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

 ! ی دی ... به وقتش خوبم می دی اولً باج نه طلب... دوماً م _

 با نفرت نگاهش کرد و گفت:    دخترک

 مرده باشم.   نکهیمگه ا _

رابطه   ی زندگ  ی تجربه و  کوچکتر  خواهر  ن  یابا  و    مهینصفه 

آرام رفتار   دیبا  فیجنس لطدر برابر  داده بود    ادیه او  اش بعاشقانه 

به آنها    یرا که احساسشان آن  ی ها در مواقع خطر رفتارکند. زن 

و... همان اندازه هم ممکن بود    آورندی را به زبان م  آوردیهجوم م

  ن یتر باشد. مثل هممتفاوت   اریمراتب بس   بهاز موضوع    رشانیتفس

 حال...   

گلد نداشت    فونیآ  دیشاکرد؛    ق یبه نفس تزرخودش اعتماد    به

ظاهرش هم    یول   شدیسوار نم  یتومان  اردیلیلندکروز چند م  ای
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به مراتب بهتر    ی بالشهر  ی هاگولیاز آن ژ   یلیآنچنان بد نبود. خ

 خونسردتر از قبل به خودش گرفت و گفت:  ی بود. ظاهر

 . رمیگی م ده یحرفاتو نشن _

 و ادامه داد.  ستادیا

. آمد برود  ینی بی که بد م  یت کنوفک  ویلعنت  ون صبحونهبهتره ا  _

صدا چرخ  یگرومپ   ی که  عقب  به  شد،  بلند  هوا  دختر دیبه   ...

  دهیکوب   نیصبحانه را به زم   ین یس  ی نشسته ول  شی در جا  ی سالر

 بود.  

 تو...   _

بتواند    ی طوراز شدت خشم بال رفت، حالش    فشارش نبود که 

 .  دیکش  دایلوتر رفت و فرم جقد  ک یرا تحمل کند،    ی لوس باز  نیا

 .ی کرد  یتو... چه غلط _

کنار دختر    واری زد که محکم به د  ینیبه س  ی جلوتر رفت و لگد  و

 پناه داد. شیدو بازو نیشد. دختر سرش را ب دهیکوب

به هر    ی و با ترس و نگران  دندیخل پر دا  مهیسراس  نی و شاه  اصغر

 دویشان نگاه کردند. 
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تحت  یرا کمخترک  شده بود که د آنقدر ترسناک شافه یق انگار

اخت   ریتاث سکوت  تا  بدهد  اشاره   اریقرار  انگشت  را کند.  اش 

 گرفت و داد زد:  شیجلو  دواریتهد

دختر خانم...    ستیت نخونه خاله نجایاخوب گوشاتو باز کن...   _

واسه  یکس نمدوزار  تره خورد  احترام خودتو  کنهیت  ... خودت 

 دار. نگه 

          

گرفت و بلندتر    ی . نفس بلنددی نوش   مهیرا تا ن  یآب معدن  ی بطر

  یی. دخترهاکردی نم  ین یبش یرا پ  ی رفتار  نیداد. اصال چن  رونیب

و تو دل برو! آدم   نیریلوند بودند، ش  یبود همگ  دهیکه تا بحال د

خنک هم نشده به  بزند. حال نابهشان ناخنک    خواستی دلش م

بال  به قول بهار    ؛یکی  نی. اما اکردی هم قناعت م  ی اایما و اشاره

 به دور!

 گفت:  رلبیز

به باباش. از اون پدر سرتق   یحسن  رهی. تره به تخمش ماوووف..  _

! جونور  یهست  ی نبود! هه... تو چه جونور  دیبع  ی دختر  نیهمچ

 م خورت.مال مرد ی و اون بابا یهفت پشت خودت 
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گرم    ی گذاشت، هوا به اندازه کاف  زیم  ی را رو  ی بطر  تی عصبان  با

 ر آتشش زده بود.  هم بدتدختر  نیبود و رفتار ا

 بلغور کرد: یلب ریز

 . لهیپ ی بر هفت پشتت مهد ی ا _

 زد:   ادیبود فر ستادهیهمانجا که ا از

 .  نی . شااااهن یشاه _

 به سرعت خودش را به داخل دفتر رساند:   ن یشاه

 جونم داداش.   _

 خونه.  رمیتوک پا م هی _

 گرفت:   ن یرا سمت شاه یگوش

داره.    لیموبا  رات یهمون که تعم  قش، ی رف  بره مغازهبه اصغر بگو    _

 بهش بگو قفلش رو بشکنه. 

 چرا داداش از خود دختره...  یول _

 حرص گفت:  پر

 . ادی باهامون راه ب دونمی م  دیچموشه. بع یلیخ _
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 دوباره گر گرفت:    و

 بود.   زاشیچ نیهم ی پسره برا گمی بهت م یوقت _

 کرد و گفت:    ی اخنده  ن یشاه

 !!   ادیراه م  یبترکون ش رو هرهز کمی _

 را جمع کرد: صورتش

تا د  _ لولو سر خرمنم؟ بدو  آفتاب   ریههههه... مگه  نشده. الن 

 ! ی ر یگ یماه  میاومد  ایبا ک  رسرمونیوسط آسمون، بدو. خ  رسهی م

 کرد:  شیکه صداآمد برود   ن یشاه

 آب خنک ببر براش.  ی بطر هی خچالیاز  _

          

گوش  دکمه دا   اشیپاور  فشار  ش را  باز  با  اسکرد.    ن یدن صفحه 

آب   ی گوش نما  یعالمت  سامسونگ  کم  انیلوگو  که    یشد.  هم 

 بارنیداد، ا  رونی بال آمد. نفسش را ب  اشیگوش  ی هاگذشت برنامه 

 گذشته بود.  ریبخ

 گفتم داداش.   ی دید _



 

 
100 

 

DONYAIE MAMNOE 

 داد.  دو انگشت گرفت و تا جا داشت فشار نیرا ب  لپش

 طلبت.   ینیریش هی _

 ت.  هوا گرف ی تو بهار

 کنسرت باشه.   طی بل شی نیریش شهی م _

حال  محمد موها   کهیدر  حوله  م  سشیخ  ی با  خشک   کردیرا 

 را از دستش گرفت و گفت:   یگوش

براش حلوا داد نه   د یالرحمانش بلند شده. با  ی بو   یگوش   نیا  _

 .  ینیریش

 یهم مثل محمد همه  جوابش را بدهد؛ اگر او  د یصالح ند  رضا

م خودش  خرج  را  ب  کردیدرآمدش  در  شش   ستیالن  و 

را از دست محمد گرفت    یرا داشت. گوش  نهایبهتر از ا  اشی سالگ

 و گفت:   بشیو گذاشت داخل ج

تنها  دختر    دهی م  یاصال چه معن  ؟یچه غلط ها! چه کنسرت  _

 پاشه بره کنسرت؟!

 جلو داد:  لب



 

 
101 

 

DONYAIE MAMNOE 

برم   خوامیبرم. بعدشم نم  خوامی معععع. داداش...! با دوستام    _

   که! یپارت

 رضا نشست.  ی شانیبر پ یاخم

 !  یکنی بلغور م یاوهووو... حواست باشه چ _

 .  دیرهم کشو اخمش را د دیبهار خواب  باد

 نفسش را فوت کرد:  رضا

   ه؟یحال کنسرتش برا ک _

 گفت:   عیسر بهار

 .ونیکنسرت هما _

   ان؟یشجر _

اون    _ بابا...  مونیهما  یکینه  که  همون  من    ی ها  گهی ... 

 ...  یهی هیه

 : د یرا بال کش شی تکان داد و ابروها  زیرا ر سرش

 چنده؟   طشی چه پرمعنا! بل _

 گفت:   دواری ام بهار
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 صدهزار تومن.   _

 گفت:  ی شاک رضا

ا  _ تومن؟!!  نم  یگوش  نیصد  تومن  صد  که   ارزهی خودش 

 صد تومن باشه!   شی نیریش

 شد:  گردنش  زانیآو بهار

 داداااش!  _

اتاق شانه    نهیآ   ی را جلو  شیو موها  دیخندی همانطور که م  محمد

 گفت:   زد،ی م

 .ی داد یبراش حلوا م دینگفتم بهت، با _

          

 ل یبود که اصغر هم آمد. موبا  دهیبه گاراژ رس  شدی م  یساعت  م ین

 گذاشت و گفت:   شیرا روبرو ی دختر سالر

 . شهی گفت انگشتت رو بکش سمت چپ، صفحه باز م   قمونیرف  _



 

 
103 

 

DONYAIE MAMNOE 

ا  نهار  ی بسته   نیشاه بکه  از  رو  رونیصغر  بود   ز یم  ی گرفته 

اصغر حساب کرد.  باز  و  استفهام بود.  خودش  ی تو  یگذاشت    ی .. 

 نگاهش کرد: 

 چته؟  _

  یبال انداخت. شروع به باز کردن ظرف نهارش کرد. بو  ی اشانه 

سبز اشت  ی تو  ی قرمه  و  شد  پخش  تحر  ش یهاهوا  کرد.   کیرا 

انگشتش    را در دست گرفت و صفحه قفلش را با حرکت  یگوش

 به سمت چپ باز کرد.    

 داداش... برا دختره نهار ببرم؟ گمی م _

دختر صبحانه هم    نیبود... ا  کی   کیبه ساعت کرد. نزد  ی نگاه

 نخورده بود.  

 ببر.   _

 اشی گوش  شیکرد. صفحه نما  یکردن گوش  نیی به بال پا  شروع

را دور گردن زن    شیهابود که دست   یاز دختر نوجوان  ی ریتصو

شلوارک    کیتاپ دوبنده و    کیحلقه کرده بود، با    ییبایز  لانسا یم

با  یلیخ تا  که  ا  ی ل کوتاه  بود.  ز  نیرانش  مدش    ی ادیدختر 
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 ستیب  کیشد. نزد  شااز دست رفته   ی هابود، وارد تماس  یخارج

  ام یارسال شده بود. پ شیبرا امیت که به صورت پکال داش سیم

مربوط    ی که همگ  ی رکال از شاهپور خان سال   سی را باز کرد، ده م

  باباجان تا صبح  یعنی  نی. اشدند ی به ساعت هشت صبح به بعد م 

 اندی نجوریمتجدد ا  ی هادخترش نشده بود. خانواده  بتی متوجه غ

 !گرید

م  کینزد پر  سی ده  اسم  به  مخاطب  دو  از  هم  و    سایکال 

گالر  رارسالنیام صفحه  داخل  کم  اش ی داشت.  و    نیب  یشد 

و دسته    یو تک  یسلف  ی هاز عکسگشت... ا  اشیگوش  ی هاعکس 

ا  یجمع پسر  و  دختر  چند  رس  نوریبا  آنور   یهاعکس به    د ی و 

اش دستش را دور شانه  ی پسر جوان... پسر حلقه  کی با    اشی سلف

 ی بودند. گالر  نی هم مشابه هم  گرشان ید  ی های انداخته بود و  سلف

لباس و جواهرات  و    ی هاطرح  شتریکرد و ب  نیی بال پا  یرا کم

 .  دی دی م  یآنچنان ی ها و کفش  فیک

 برگشت و گفت:   اصغر

   .یزنگ بزن  گهید ست یبهتر ن _

 : دیکش ی پر  نفس
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   بهتره!  میصبر کن  گهیکم د هی _

 چرا؟   _

 نگران دختره شه.   شتریب کمی خوامی م _

 گفت:   مردد

تا قبلش تماس   ست یبهتر ن  ؟یزنگ زدند چ  سی اگر به پل  یول  -

  ؟ی ریبگ

  یساعت از گم شدن کس  24ه تا  بزن  زنگ  سی بر فرض به پل  _

 .  کنند یوجو نمشروع به جست 

 شت: هم استرس دا  او

 ...  یول _

 .  دهینگرانش بشه زودتر وا م  شتری ب  یشک به دلت راه نده. هر چ  _

مصرف را در   کباریدمغ داخل آمد، بسته شکسته ظرف    نیشاه

با د هم    نیخنده... شاه   ریزد ز  دنشیدستش گرفته بود. اصغر 

 و گفت:   دیخند

 ! خدا به داد شوهرش برسه...  هی چجور دختر   گهی د   نی. ای وا ی وا  _
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کج   رضا کش   ادیزد.    یلبخند  شانه  و  افتاد.    دنیشاخ  صبحش 

 .  اندازدیصورتش چنگ ب  ی! کم مانده بود رویوحش ی گربه 

 گفت:   ن یشاه

با شوهرش چجور    یکنی فکر م  کنه،ی رفتار م  نجوریبا ماها ا  نیا_

 رفتار کنه.  

 لقمه گرفته شده دلخور بود: نیاز ا وزهن

 ! می دردسرا نداشت نیاگه پسره بود از ا -

 : باز شد  نیشاه  ش ین

 تره. از اون ملوس نیا یول _

 را به سمتش گرفت و در هوا تکان داد:   یگوش

 !  ی اوهو... بهتره مراقب حرف زدنت باش _

 متعجب از لحن تند رضا گفت:   ن یشاه

 گفتم داداش...  یمگه چ _

 .  رمیگی م  دهی دفعه نشن نی. ای همون که بلغور کرد _

 دو گرفت:   مت هربه س دواری را تهد انگشتش
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  نجایدست باباش ا  مشیکه بد  ی دختر تا روز  نیبا هر دوتونم... ا   _

 امانته.  

کرد و از   بشیبال انداخت و هر دو دستش را در ج  ی اشانه  اصغر

 م یتسل  ی شانههم هر دو دستش را به ن   ن یاتاق خارج شد. شاه

 وسط کم داشت.   نیرا ا نیبال برد... فقط هم

          

ه تماس گرفت  ی به س  کیبه ساعت کرد. از ظهر تا الن نزد  ی نگاه

از جانب شاهپور خان بود. سه چهار    شیو دو تا ستیب   شده بود،

پولدار...    ی بابا  گر،ی... شانس داشت دارسالنر یهم از جانب ام  ییتا

خان دوباره تماس  ! شاهپور دارهیپسرما  صورت خوشگل... دوست

  ی هااس از دست رفته به تماستم  کیگرفت... آنقدر صبر کرد تا  

... حال  دیخط و نشان کش  شیبرا  اضافه شود. در دلش  گرشید

 بزرگ!   ی بکش سالر

            

رو   شیپاها از  رو   زیم  ی را  و  نشست.    یصندل  ی برداشت  صاف 

س امتداد  در  را  جا  نهیدستانش  م  ییتا  و   دیکش  توانستیکه 

زده بود. شارژشارژ...    ی. عجب چرت خوبدیکش  ی بلند  ی ازهیخم
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از بود و به بدنش داد، اصغر را بلند صدا زد. در ب  یکش و قوس

. خودش را با سگ دیدیگاراژ م  اطیح  ی را تو  نی رفت و آمد شاه 

 سرگرم کرده بود.   هینگهبان کارگاه همسا

 . اصغر... اصغر پابلنده به دفتر _

  ینهاده داخل شد. سر حال  بیهر دو دستانش را داخل ج  اصغر

 را بال داد و گفت:   شیبود. ابروها  سابقهی ب شیرضا برا

 ! خونه؟یکت خروس مداداش. کب  هیچ _

 .  خونهی هم م ی چرا نخونه... بندر _

انداخت   دادی که عالمت زنگ را نشان م  یبه صفحه گوش  ینگاه

 و گفت:  

   "تماس ی راردر حال برق ییبابا"

 انداخت...   شیبرا  یزبانک و

 دختره چطوره؟!  _

 !  دونمینم _

 !  یدونی نم یچ یعنی _
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 بال انداخت.   ی اشانه 

 ازش ندارم. ی از ظهر خبر _

 را فوت کرد.  نفسش

...  ستش یست... اصالً هستش، ن زنده ست، مرده  ی خبر ندار  یعنی  _

 ... ش یربا! اصالً همون آدم خالآدم گنی به شماها هم م

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه 

 . گهیتوِ دکنم. اون   کارشیچ یگی م _

ظهر    ی ظرف غذا  کیآب خنک و    ی بطر  کیگفت و    یاستغفرالله

 کوچک دفتر برداشت.   خچالیداخل  از

 .  ادیمسئول تدارکاتش. برو اونور بذار باد ب  میکرد  ویما رو بگو ک   _

            

د. درست بود  بر زبان آور  یللهاای  یبه در زد و ناخودآگاه  ی اتقه

پاک نخورده که نبود، ناموس    ریخوب ش  یول  کردیم  ی که شرخر

م ناموس شدی سرش  آدم  زن   یپرست.  و  و   ی و مرد  یبود  و شرم 

. سرش را بال آورد و به دختر نگاه کرد، همانگونه که صبح  ییایح

تک  و  بود  د  شهینشسته  کنج  مانتو  واریبه سه  بود.  جلو    ی اتاق 
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کوتاه   نیر آورده و کنارش انداخته بود. بلوز آسترا از تن دبازش 

داخل.   یچسبان  دیسف بود  آمده  خودش  شد  خوب  بود.  تنش 

  یپنکه سقف  دی کرده بود. کل   تشیان اذظهر تابست  ی احتمال گرما

  یداد. اگر تو  یخودش فحش   ی فکر   یبار زد و به ب  نیاتاق را چند

 افتادی خته بود پس مه انداکه را  یآب  اعتصاب غذا و  نیبا ا  اگرم  نیا

  نی فرستاد به شاه  یاو گذاشت. لعنت  ی لحظه بهار را جا   کی چه؟  

 ش...شان و لعنت به خودلعنت به همه  له،یپ  ی و به مهد

 دختر را چه!  نیا یبا دوتا دروغ گول زد ول شدیبچه را م لاقل

دختر از در زور وارد شود،    نیبا ا  دیظهر صالح ند  ی از دعوا   بعد

ندا روشک  زور  زبان  جواب    ی دختر  نیچن  ی شت  معکوس 

 .دهدی م

 

بر زبان آورد. درست بود    یااللهی  یبه در زد و ناخودآگاه  ی اتقه

پاک نخورده که نبود، ناموس    ریخوب ش  یول  کردیم  ی که شرخر

م ناموس شدی سرش  آدم  زن   یپرست.  و  و   ی و مرد  یبود  و شرم 

بح  همانگونه که ص   دختر نگاه کرد،. سرش را بال آورد و به  ییایح

تک  و  بود  د  شهینشسته  کنج  مانتو  واریبه سه  بود.  جلو    ی اتاق 
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کوتاه   نیبازش را از تن در آورده و کنارش انداخته بود. بلوز آست

آمد   یچسبان  دیسف خودش  شد  خوب  بود.  داخل. تنش  بود  ه 

  یپنکه سقف  دی کرده بود. کل   تشیظهر تابستان اذ  ی احتمال گرما

  یداد. اگر تو  یخودش فحش   ی فکر   یو به بزد    بار  نیق را چنداتا

 افتادی که راه انداخته بود پس م  یاعتصاب غذا و آب  نیبا ا  اگرم  نیا

  نی فرستاد به شاه  یاو گذاشت. لعنت  ی لحظه بهار را جا   کی چه؟  

 شان و لعنت به خودش...لعنت به همه  له،یپ  ی و به مهد

 دختر را چه!  نیا یبا دوتا دروغ گول زد ول شدیبچه را م لاقل

دختر از در زور وارد شود،    نیبا ا  دیظهر صالح ند  ی از دعوا   بعد

رو زور  زبان  نداشت  جواب    ی دختر  نیچن  ی شک  معکوس 

 .دهدی م

سته غذا نشست و ب  داریفرش خاک خورده اتاق سرا  ی رو  مقابلش

کلمات را انتخاب   اط یاحت  تیکرد در نها   ی باز کرد. سع  شیا برار

 کند.  

که    نی هم  یتا فردا مهمون ما باش  تشیب... نهادختر خو  ن یبب   _

سر کوچتون    ذارمتی و سالم م  حیبابات پول ما رو بده، منم صح
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د تمام.  نم  هیسا  گهیو  این یبی منم  ا  یکی  نی.  هم  روز   نجا یدو 

 ...  یمهمون

  ی خودشان را کم  لشیدر دل به خودش گفت و بر خالف م  یلعنت

 آورد. نییپا

...  ست یو درخور کالس شماها ن  ینانچآن  مونییرایپذ  دونمی م  _

 . شی بهتره هم به خودت هم به ماها سخت نگذرون یول

  ی لحظه دلش برا  کیرا برگرداند و به پنجره زل زد.    شیرو   دختر

نشان دهد. درب   ی شتریب  متیداد مال  حیسوخت. ترج  تشیوضع

 مصرف را مقابلش گرفت.   کباریباز کرد و قاشق  شیغذا را برا

 .  یآبج نی بب _

 با انزجار گفت:   دخترک

آبج  _ نگو  بیبه من  برادر  اگه  داشتم    ی اعرضهی... من  تو  مثل 

 .  زدمیخودمو دار م

 دختر مثل پتک بر سرش فرود آمد. چه گفت:  کلمات

   "عرضه یب"

 .  دیغر شی ها دندان ریز از
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 وگرنه!   ی برو خداروشکر کن دختر _

 نگذاشت حرفش تمام شود.   یحت دختر

با بابام که مرد بود طرف    یوجودش رو داشت  گها  ؟یوگرنه چ  _ 

 . ی شدی م

داد دندان   حی. ترجد ییهم سا  ی را رو  شیهاشدت حرص دندان  از

آرام شود و بفهمد   شختهیجگر بگذارد تا اعصاب به هم ر  ی رو

را   دیسف ریدختر  بهتر است. شال حر نیدر برابر ا یکه چه روش

 اخت.  سمتش اندبود به   یصورت  زیر ی هاکه نصفش پر از گل

 ریپنکه رو تعم  ادیاز پسرا ب  یکی بگم    خوامی سرت رو بپوشون. م  _

 کنه.  

صورتش   ی برداشت و تو  نیزم  ی را از روشال    یحرص  دخترک

 پرت کرد. 

 ردنه.  کش... دزدسرگجانماز آب ن نقدی... اپوشمینم _

 .  ستم یمن دزد ن _

 ! ؟ی هست یپس چ ی ستیاگه دزد ن _

 . کنم ی ممن طلب مردمو وصول  _
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 زد.   ی آر حرص در ی لبخند دختر

 .   ی . پس دزدی دیتو منو دزد _

کردم بفهم. پولم در    یدختر خانم... گروکش  دمیمن آدم ندزد  _

 عوض تو...  

 . ی دزد یعنیهم  ییربا... آدمییرباآدم شهیم نیا _

دستش   نکهیگفت. بهتر بود که قبل از ا یلب استغفراله ریز رضا

ب  ی رو شود  بلند  رفاه  الیخی او  انگشت  شدی م  یامکانات   .

 مقابلش تکان داد.   دواری اش را تهداشاره

 دختر خانم.  ین یبی بد م یلیخ ی ادامه بد ی نجوریاگه ا _

 

حال  دختر نفس   که یدر  موها به  و  بود  افتاده  به    ی نفس  بلندش 

 بود گفت:    دهیصورت و گردنش چسب

من بابا رو   قیاز طر  یتونی وقت نم  چیتو گوشت فرو کن. ه   نویا  _

 .  چوقتی... هیکن تیاذ

را از    لیدختر شروع به زنگ زدن کرد. موبا  یموقع گوش   همان

غافلگ  بشیج نگاه  متوجه  آورد  رو  ریدر  به  در    یگوش  ی دختر 
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  یتا  کیزد و    ی به مخاطب انداخت. لبخند  یدستش شد. نگاه 

 را بال داد.  شیابرو

 !  م ینی بیحال م _

را برقرار کرد. از پشت  ماس  و ت  د یصفحه کش  ی را رو  انگشتش 

 .  دیبه گوشش رس رمردیپ ی صدا یگوش

 و...  ... الیی... عسل بابا کجای د یعسل... الو... الو چرا جواب نم _

اسمش    نیب   ی! پس اسمش عسل بود... چه تناقض وحشتناکعسل

تر بود. مناسب   ش یراو رفتارش بود لبش را کج کرد. زهر هالهل ب

. عسل...  کردیم   با نفرت به او نگاه   به عسل خانم انداخت  ی نگاه

غلط اچه  نه  مگر  آدم  نکهیها...  رواسم  اثر   تیشخص  ی ها  آنها 

 تر شد. لرزان رمردیپ ی کجا و آن کجا. صدا  نی. اگذاشتی م

 بابا. الو دخترم...   یزنیچرا حرف نم _

 گفت:   ی جد یدختر زد و با لحن ی به رو ی لبخند

 منه شاهپورخان.  شیدخترت پ _

مرگبار آن طرف خط حاکم شد. رضا    یچند لحظه سکوت  ی برا

نظر داشت. دختر دستش را    ری العمل دختر را زهمچنان عکس 
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فراوانمشت ک بود تالش  او حمله    کندیم  یرده و معلوم  به  که 

حرص و   دنیبود. ناخودآگاه از د  ی ا یوحش  ی نکند. عجب گربه 

 لذت برد. اشی پوست ریز ت یعصبان

 !  ؟یسته  یتو... تو... ک  _

 کرد و گفت:   ی اخنده  رضا

پاس    ی بود که به جا  شیچند روز پ  نی. هماینساز  ی خان اومد  _

رسم   نی... آخه ا رونیب  ی کردن چکمون ما رو از دفترت پرت کرد

 . ی ببر ادیما رو از  ی زود نیمعرفته به ا

 خشمناک گفت:   رمردیپ

 توو.  ... تو... تو

 رضام. رضا شرخر.    یآره حاج _

 دخترمو ول کن.  یعوض زیچ همه یب _

کوه به کوه  ... بهت گفته بودم که  یاووه... اوووه... تند نرو حاج  _

 .رسهی آدم به آدم م یول رسهینم

 ی . دخترت ارزونی پولمو بد  ی بودم؟ تا آخر هفته فرصت دار  نگفته

 . ستیهم ن ی اتحفه نیخودت... همچ
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 .  زیچ همهی شو بخفه  _

 براق شد.   رضا

هپورخان نذار چاک دهنم باز بشه.  دار شارو نگه احترام سنت    _

 و شما رو بسالمت...   ریپولم رو بده... ما رو بخ

 لعنت بهت... دخترمو ول کن.  _

پاگهید  زیچ  هی  _ اگر  ب   سی پل  ی ...    ی لی. خینی بیبد م   ادیوسط 

 . ادیبد... زت ز

   دیچی پ یدر گوش رمردیپ ادیفر ی قطع کند که صدا آمد

 صبرکن.  _

  .کرد سکوت

 از کجا مطمئن باشم حرفت راسته.    _

 زد. ی پوزخند

 رضا شرخر دروغشم راسته.  _

 را به سمت عسل گرفت و گفت:   یگوش

 با باباجونت حرف بزن.   ا یعسل... ب نیریش  ایب _
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  ی نگاه   یرا نگرفت. به صفحه گوش  یانتظارش دختر گوش  برخالف

 شیو لپا ج  کی   ی انداخت و بعد پر از خشم به چشمانش زل زد. رو

 نشست و با حرص آرام گفت:  

 لمصبو.   نیا ریبعد... بگ  ی ناز و اداهات رو بذار برا نیا _

 فقط ساکت و با انزجار نگاهش کرد.  دختر

 را کنار گوشش گذاشت.  ی گوش رضا

 .  ادیشاهپورخان دخترت انگار حرفش نم _

 .   دیغر رمردیپ

 دروغگو. ی حرومزاده _

 گفت:   ادیبا فر رضا

و دار و دستته که پول پشت پول بال  ن معاونت  واحرومزاده    _

 تلگرامت رو باز بذار.   ی خوای . مدرک مدیکشی م

 . دیرا قطع کرد و غر یگوش

 عسل خانم.   نیریشد اون زبون درازت ش یچ _

 زد.   ی پوز خند دختر
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 .  یکن  تیمن بابامو اذ قیاز طر یتونی گفته بودم نم _

 .  افتیرا  نیدورب  نامهربگشت.  اشی داخل گوش ی هابرنامه   نیب

 حال.   مین یبی م _

عکس را فشرد.    ی را به سرعت مقابل دختر گرفت و دکمه  یگوش

کرد   ی... ناغافل از جا بلند شد و سعدیدختر تازه قصدش را فهم

 .  ردیرا از دستش بگ  یگوش

 .  ی کثافت هیتو  _

از آن بود که جا بخورد.    تردهینکرد. ورز   رشیعسل غافلگ  حمله

  از   ی شلوارش گذاشت. دختر سالر  یپشت  بیرا داخل ج  یگوش

م  شیهامشت   تیعصبان صورتش  و  سر  سمت  به  .  رساندی را 

 نکهیا   ی جمع کرد و برا   اشنه یدستان دختر را گرفت و داخل س 

 شی. روداندکند به پشت برش گر  یاش را کامالً خنث حالت حمله

 زد و از پشت سر آرام در گوشش گفت:   مهیخ

 . کنمی پولش م  ای پولو بده  ایته بودم ف گبه بابات  _
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به اتوبان پارک کرد. بهتر بود    ی منته  ابانیخ  نی را در اول  نی ماش

همراه  تلفن  داده  دهد.  انجام  گاراژ  از  خارج  را  مکالماتش  که 

مخاطبان تلگرام شد.   ستیرا روشن کرد و وارد ل  ی دخترسالر

ب   کونیآ از  نباشد  مجبور  تا  زد  را  رمخاط  ن یسرچ  نگارنگ  بان 

  ن یکرد آخر  شیدایپ  خرهبگردد. بال   رمردیعسل دنبال پ  یگوش

ب   شی پ  قهیدو دق  دشیبازد بوده...  ا  شتریبود. پس منتظر    ن یاز 

 ارسال کرد.   شیمنتظرش نگذاشت و عکس را برا 

و   هیتک   یداده را خاموش کرد و سرش را به پشت صندل  عیسر

. به  آمدیبدش م  های کثافت کار  نیچشمانش را بست. چقدر از ا

ام نها  ی دوار یخودش  پس    شدیاگر فردا م  ی... ولفرداتا    تایداد 

. چه کردی دختر را تحمل م  زیرآم یتحق  ی هافردا چه؟ چگونه نگاه 

هم نبود چه برسد به عسل.    یهم داشت... عسل! عسل تقلب  یاسم

چ هر  به  ش  هیشب  یاصالً  عسل.  جز  زهر    نیریبود  مثل  نبود... 

اهپورخان  ن خودش شروع به زنگ خوردن کرد، شتلخ... تلفتلخ

 چه عجب!  بود.

تماسش را  شتریب  تیامن ی افتخار داده بود. برابه خط او  بالخره

کم  پاسخی ب آ  یگذاشت.  گذشت  زنگ   فونیکه  به  شروع  گلد 
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لرزان    ی تماس را زد. صدا  ی خوردن کرد. بالفاصله دکمه برقرار

 آمد.   رمردیپ

 .  نیالو... جوون... بب  _

 گفت:  نسردوخ

 . دمیهم شن  دمیهم د یتا الن به اندازه کاف _

 حم کن. ر  رمردیبه من پ _

 نرمش کرد.   یدلش را به درد آورد و کم رمردیپ ی صدا لرزش

ندارم دارم؟! ندارم    یپدر جان من که باهات پدر کشتگ  ن یبب  _ 

و سالم    حیساعت بعد دخترت صح  کیبه خدا... پول ما رو بده...  

 . ریبگ لیتحو

 .  تونمی نم یپرست ی که م ییبه خدا تونمینم _

 گفت:  فهالک

بزن که باور کردنش آسون باشه. پول ما رو    یحرف   هی  یحاج  _

 نه؟!   ای  ی دی م
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  دمتی و م  گذارمی . رو سر هم مدمی نم  گمیجوون... نم  ن یبب   _

چکم برات امضا   هی  تونمی نم  ی. من الن حتتونمیالن نم  یول

 کنم.   

 .  یکنی بچه خر م _

 گفت:  یهم عصب  رمردیپ

جان خودش که پاره تنمه اول از همه ه... به  فرصت بد   ی دِ لعنت  _

 . دمیو م زارمی سر م  ی طلب تو رو رو

چک امضا   توانستیچه که نم  یعنی.  دیفهمیرا نم   رمردیپ  رضا

را    شیتر بود که باور کند. چشمهاکند. مگر بچه بود. مگر او بچه

 کند.  بست تا آرامشش را حفظ 

دخترت تمام شده...   ی لم رو ند... پوست ین  میحال زایچ  نیمن ا _

 تمام. 

 بلند شد.   رمردیپ هیگر ی قطع کند که صدا خواست

  یدخترو دارم همه  هی  ن یهم  ایرحم کن. من از دن   رمردیبه من پ   _

 اون دختره.    یسهم من از زندگ 

 .  دیغر رضا
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...  ینکن  هیکه تسو  یبه دخترت نداره. منتها تا زمان   ی کار  ی کس  _

 منو بده.    ولپ یکن  دایسنگ پ ریشده از ز

 شمرده گفت:  و شمرده  دیفرمان کوب ی اش را رواشاره  انگشت

 ... فقط دو روز و تمام. دمی من دو روز بهت وقت م  _

          

رو  تزایپ  ی هاجعبه برا  زیم  ی را  پهمه  ی گذاشت.   ی تزای شان 

. دانستیدختر را نم نیا ییغذا  قهیگوشت سفارش داده بود. سل

جد  دهید گ  یلیخ  دا یبود  دخترها  شاشده  خواراه یاز  هم    دیاند. 

خام   یخاص  ییغذا  ی قه یسل مثالً  باشد...  داشت...  فقط    ایخوار 

کرد    یبال انداخت و سع  ی اانه . شخوردی ... موهیم  ای  ییا یدر  ی غذا

که بوش   نجوریو ا   زخواریچ  چی فکر نکند. فعالً که ه   زهایچ  نیبه ا

  یپپس  یرا با قوط  تزایدختر فردا هم مهمانشان بود. پ   نیا  آمدی م

اتاق بروند. اره کرد تا به سمت  گذاشت. به اصغر اش  ی ا سهیداخل ک

برقکار  نیا  شیخوب اصغر  کردن    ی بود  درست  و  بود    پنکه بلد 

تقه  شیبرا بود.  کل  ی اآب خوردن  و  زد  در  قفل   دیبه  داخل  را 

  ی االلهیم پشت سرش  د. اصغر هچرخاند. در را باز کرد و داخل ش

 گفت و وارد شد.  
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جعبه کنترل     فازمتر را در دست گرفت و شروع به باز کردن  اصغر

ا عسل  مقابل  رضا  کرد.  پ  ستادیپنکه  جعبه  مقابلش    تزای و  را 

آب را هم باز نکرده    ی به اطراف دختر کرد، بطر  یگذاشت. نگاه

 حیرگشت و ترجآب هم نخورده بود. ب  یتا بحال حت  شبیبود. از د

 ی زبانش جلو  ی هاد تا ترکشیبه دختر نگو  ی زیاصغر چ  ی داد جلو

آنها  ی اش را جلومآبانه  سی ئکند و اقتدار ربه او اصابت ن شیرفقا

 ...  ستادیسوال نبرد. کنار اصغر ا ریز

آرام و با پنکه آرام  ی هارا زد و پره  دیکه گذشت اصغر کل  یکم

به حرکت  ی ندیوشاناخ  ژیق  ی صدا   یهمهکرد. همزمان    شروع 

نشسته بود در هوا پخش شد.    شیکه رو  ی اگرد و غبار چندساله

گرفت    نشستیکه به سر و صورت و لباسشان م اصغر رد خاک را  

 و گفت:  

 . خوادیوقته کار نکرده... روغن م  یلیخ _

 کن.   فشیتا فردا رد  _

از رو  ی سر ابزارش را  و  جمع کرد. اصغر که   نیزم  ی تکان داد 

به دختر    ی رفت خواست پشت سرش خارج شود نگاه مردد  رونیب

. افتادی ردا پس م دختر تا ف  نیا  رفتی م   ش یپ  نجور یکرد... اگر ا
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و غذا را داخل دهانش   رند یرا بگ   شیهم که دست و پا  شدینم

 .  درانرا خا اشی شانیبچپانند. با ناخن شصتش پ

لح در صاز    دی دختر با  نیبا ا  دیرس  جهینت  نیفکر کرد و به ا  یکم

 یکی  نیتا ا  دی کشینازش را م  دیاگر لزم بود با  یوارد شود. حت

  خوردی هم م  اشی . همکاردیایهم ن  گریدو روز بگذرد و برود و د

 ی پخته بودند. حداقل کار  شانی آش را برا  نیکه ا  ییتو سر آنها

را    شیبود که اعتصاب غذا  نیا   کنددر حقشان ب  توانستی که م

رو مقابلش  ندو    ی بشکند.  د پا  از  را  نگاهش  عسل    وار یشست. 

ها چه داشتند که وجود چشم  نیبرگرداند و زل زد به چشمانش. ا

 کرد.  تزایبه جعبه پ ی ا... اشاره کشاندیم خیو را به ا

 !  ؟یافطار کن ی خواینم  یبه سالمت _

تدینشن   یجواب بود که  نشده  موتورش روشن  را    شیرهای. هنوز 

به سمت    یگذاشت و کم  نیزم  ی را رو   شیزانو  کی پرت کند. رضا  

 شد.   لیدختر متما

...  یفهمی م  نداره  یباهات دشمن  نجایا  یدختر خوب... کس  نیبب  _

ا بابا جونت  یهست  نجای ا  یاصالً تا وقت  ،یمهمون  نجایتو  .  یامانت 
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مسئولم...  یامانت  گم؟یم  یچ  یفهمی م من  بشه  کم  وزنت   ...

 .  یمتوجه

 باز در سکوت نگاهش کرد.   دختر

 . ی... اوکین ی رو نب افمیچند قلپ آب بخور تا برم و قاقل حد _

 ادامه داد:  د،ینشن  یباز جواب یوقت

 بگو.   ی زیچ  هیتو، حالت خوبه؟ لاقل  یه _

م   عسل نگاهش  اکردی خاموش  اگر چه حضور  برا  نی.   شیمرد 

ول  ندیناخوشا به   یبود...  بود  کرده  درک  را  کالمش  مالطفت 

  وار یصبحانه را کنار گوشش به د  ینی نظرش با وجود آنکه صبح س

به  نسبت    یکردن برده بود ول  یکوبانده بود و او را تا مرز قالب ته 

خشکش را از    یها.. لب . دیرسیقابل اعتمادتر به نظر م   یکم  هیبق

 هم باز کرد و آرام گفت:  

 . رونیبرم ب خوامی م _

 بالخره مهر سکوتش را شکسته گفت:   نکهیخوشحال از ا رضا

بخور تا اون    ی ز یچ  هی... شک نکن. فعالً  یامانت  ی ری قتش مبه و  _

 . ی موقع جون داشته باش
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را    عسل مانده  چشمانش  ب  ی بود چطوربست،  را    انیمنظورش 

 کند.  

 .سیبرم سرو خوامی اول م ی... ولخورمی م _

 : د یپرس ج یگ رضا

 کجاست؟!  سی! سروسیسرو _

          

طرف و   نیرا به اگاراژ    اطیآخر ح  ی هانوک کفشش تکه سنگ   با

دختر آنقدر هم    نی. بر خالف انتظارش اکردیآن طرف شوت م 

ا  ایو ح  حجبی ب تا    نینبود...  نگه داشته  را  همه مدت خودش 

جا غر  یینخواهد  مرد  چند  دستشو  بهیکه  چه   ییهست  برود. 

چه با کالس... مگر مبال    سیگذاشته بود سرو  شیهم برا  یاسم

 داشتند.   یبی و مستراح چه ع

آب را باز کرد تا    یحوض و کم  ی آمد نشست پا  رونیکه ب   ردخت

باز کرد.    شتری. رضا کنارش نشست و آب را ب دیدستانش را بشو

 ت. خشک دختر سوخ ی هالب ی دلش برا

 بزن به صورتت.   یکم هی _
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به    حالی ب  عسل کرد  اشاره  دست  با  کرد.  نگاهش  خاموش  و 

 لبانش.  

 خشکه!خشکه  _

عسل داخل شد،   یکرد و وقت  اش یاههمر  ی داریدر اتاق سرا   تا

 گفت:  

 لیدرب و داغون تحو   خوامیبخور. گرسنه نمون... نم  ی زیچ  هی  -

 .  .. یباش نجایتا فردا ا تاًیبابات بدمت. نها

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  دختر

  ؟یاگر بابا نتونست تا فردا پولتو بده چ _

 با انگشت اشاره به نوک دماغش زد. رضا

 اره.  د ندوجو ی نتونستن _

 گفت:   رمقی ب عسل

 !  ؟یکنیاگر فردا شد پس فردا... اگر نداد با من چکار م  _

ود.  قسمتش فکر نکرده ب  نیبه ا  یلیفکر فرو رفت. در اصل خ  به

 خت و گفت:  بال اندا ی اکه فکر کند. شانه  خواستیدر واقع نم
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 .  میچو فردا شود فکر فردا کن _

          

چند وقت را به    نیپارک کرد. ا  یلامام ع  اتوبان  ی را ابتدا  نی ماش

توک پا به    هیبه خانه نرفته بود. عصر    لوفر یبهانه بودن محمد و ن

برابر سرزنش در  و  اختمادرانه  ی هاگالب سر زد   اریاش سکوت 

 خواست یدل نگران. حال م  ر بود و... مادگریکرد. حق داشت د

ل  له... به قوصد و شش سا  ایو شش ساله...    ستی ب   ایشش ساله...  

هم خانم  غ  شیبرا  شهیگالب  نگران  دل  و    . شدی م  بتشی بچه 

نه چندان خو  ی و سوا  هاهیگال  نی ا  ی همه  ی سوا  ندیشاحضور 

  ابانیب  ی دختر مردم را تو  توانستیشان او که نمدر خانه   لوفرین

  اصغر و    ن ی. اگر چه به شاهدیایها را به خانه ب شبها کند و  ا رخد

 . افتادی م کباری شهیاتفاق هم یداشت ول مثل چشمانش اعتماد

تماس از دست   نیکمتر  بارنیهمراه عسل را روشن کرد. ا  یگوش

  رمرد یبود. صبح که با او تماس گرفته... پ  ی رفته از جانب سالر

است    ی ابود که اوضاعش به گونه   فته! گتواندیبود که نم  دهینال

ا  تواندیکه نم روشد. او هم مدت زمان کم امالکش را بف  نیدر 

کرده که    ر یسط مثل خر در گل گو  نیداده بود. حال ا  ماتومیاولت
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مهلت داده شده پولش را ندهد با دختر چه کند.    ان یاگر در پا

و خبر از خاموش بودن همراه   د یچیپ  یکه در گوش  یزن  ی صدا

نگاه کرد. درست    یکرد. به صفحه گوش   رشیغافلگ  دادیم  ی سالر

 ی تماس از دست رفته از جانب سالر  نیگرفته بود به ساعت آخر

توقع خاموش بودن همراهش را    چی. ساعت ده صبح... هنگاه کرد

ن و همچنان   مینداشت...  گرفت  را  دوباره همراهش  بعد  ساعت 

 را کم داشت.  نیوسط هم نیخاموش بود. ا

            

انداخت و اصغر را صدا کرد. اصغر کالفه وارد    زیم  ی را رو  چییسو

 اتاق شد.

 سالم. _

 سالم... چه خبر از دختره؟! _

 کرد و گفت:  ی دار کش  فوت

 که بود. ی ... همون جوریچیه _
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مخش بود. آخر    ی رو   زیاز همه چ  شتریدختر ب  نی ا   ی غذا  اعتصاب

فردا جنازه  ا  ت  رفتی م   ش یکه پ  نطوری. اکردیبا کدامشان لج م 

 .  شدی م

 غذا کرد. سه یبه ک ی ااشاره

 شام گرفتم... ببر براش. _

را با دستانش گرفت.    اشی شانی گذاشت و پ  زیم  ی را رو  آرنجش

 کیدخترش شود.    الیخی ب  رمردیکه پ  کردیاصالً فکرش را نم

  ها ی. به قول خارجکردی م  ی فکر  د یوسط درست نبود. با  نیا  زیچ

 !کردی چه م ی... ولBپلن 

نم پس    رمردیرقمه هم پ   چینگه دارد. ه  ادیدختر را ز  توانستینم

ه بود. چرا فکرش  اش خواندهم که فاتحه  یقانون  تی. شکادادینم

  ی بود. وقت  سیخس   نقدریچرا ا  رمردیپ  نی... ادیرسینم  جاچیبه ه

 آور بود مقاومتش در مقابل پول!! اش وسط تعجببچه ی پا

باره گرفت. هنوز خاموش بود.  ش دوخود  یرا با گوش  رمردیپ  خط

که    بودی م  دیاو بان  ال   نکهیبرعکس شده. مگر نه ا  ا یکار دن  یعنی

 دی. به خودش امردیاز دخترش بگ  ی اتا نشانه   دی دوی به دنبالش م
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هم خراب شده.    دیتمام کرده است. شا  ی باتر  اشیداد حتماً گوش

 . ماندیم دواری... باید تا فردا امدانستینم  ی گرید دیشا

          

داد و    ی متعاقب آن صدار و  دفت  یبه هم خوردن در آهن  ی صدا  با

و منگ از   جی. گدیاز خواب پر  زدی که او را به نام صدا م   ی دادیب

از کجا خورده   قاًیدفتر بلند شد تا بفهمد دق  یچوب   مکتین  ی رو

 .ستادهیا شیجلو دهیکه ترس  دیاست که اصغر را وحشت زده د

 شده؟!  ی! چه؟یچ _

 داداش؟!  _

 د یفکر کرد شا  یالحظه  ی آنقدر شوکه شده بود که رضا برا  اصغر

 : دیوحشت پرس. با اندختهیگاراژ ر ی تو هاس یپل

 اومدن؟! سای شده... پل  یچ _

 .  ستیداداش دختره ن  _

 !!!! عجولنه زمزمه کرد: دختره

 ! ست؟یکه ن  یچ یعنی _
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 در رفته. فرار کرده. _

گرد   ارادهی ب  ی و چشمانش از ناباور  د یرا به سرش کوب  دستانش 

داد. به سرعت به  را تن کند به خود ن  راهنشیپ  نکه یشد. فرصت ا

بود و به در زل زده    ستادهیا  نی. شاهدیدو  ی داریاتاق سرا  سمت

ب را  ناباور چشمانش  جا  نی بود.  گرداند.  در   یخال  ی اتاق  دختر 

 . دیکش ادی. فردی گنجیباورش نم

 دختره کووو؟! _

 داداش. دونمینم _

که فرار    نیکردیم  یسرتون چه غلط  ریو زهرمار... خ  دونمینم  _

 کرد!

 . دینال  ن یهشا

ساعت هم چرت نزدم.    میدرو روش قفل کردم. نبه جان خودت    _

  شهیش  هی  یدر رو باز کرده و در رفته... حت  ی چجور  فهممینم

 هم نشکسته. 

 .  دیبرداشت و پرس نیزم  ی از رو  ی زیخم شد و چ اصغر

 ! ؟ی دوباره داخل در گذاشته بود دویکل _
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 به رضا کرد و سرتکان داد.  ینادم نگاه  ن یشاه

 .ی بردار دشویهم بهت تذکر دادم کل روزید _

 را بال آورد و به آن دو اشاره کرد. ی نازک میس اصغر

رو از    دیست... صافش کرده و فرستاده تو قفل و کل زنونه   ر یموگ  _

که افتاده    دیدر رد کرده. کل   ری پشت انداخته کارتون رو هم از ز

 .رنویا دهیکارتون رو کش

 زد. ادی... فرشدی باورش نم رضا

 دور رفته باشه.  ی لیخ دیدنبالش... نبا دیبر نیسادی وا نجایچرا ا  _

          

  ی انداخت و در را باز کرد. همگ  دی گاراژ قفل بود. اصغر کل  ی ورود 

کنند. با    دایآنکه عسل را پ  دیبا هم شروع به گشتن کردند به ام 

نم  تیآن وضع ن  توانستیلباس رضا  و    مهیدور شود.  بود  شب 

.  شدی رد م  نیدو تا ماش   یکی  قهی هر چند دق  یولوت  خل  ابانیخ

  نیی و به اصغر اشاره کرد تا پا  دجاده برو   ی گفت تا بال   ن یبه شاه 

جاده را نگاه کند    یگرفت حواش  میدنبالش بگردد. خودش تصم

کرد؛ در گاراژ قفل بود!    ریذهنش را درگ  یلحظه موضوع  کیکه  
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هم نداشتند.    ی بانردن  چیبلند بودند و ه  یگاراژ هم همگ  ی وارها ید

 خارج شده بود!!   ی ختر چطورپس د

  ی بود چه رو دست  دهیبود و فهم  دهیتازه خواب از سرش پر  انگار

از آ  یلیخ  نیخورده، شاه با اما فاصله  دیدو ین دو مجلوتر  اش 

 .دیکش ادینبود. با تمام توان فر اد یاصغر چندان ز

 دختره تو گاراژه.  نی... برگردن یاصغر... شاه  _

شاه   شیادص خ   نیبه  نرس  یلیکه  بود  به    یول  د یدورتر  اصغر 

سرعت بازگشت و با خودش همگام شد. با سرعت به سمت گاراژ 

شوک زده که شدند در باز گاراژ هر دوشان را    تر کی. نزددندیدو

از    نیاستارت ماش  ی کرد. هر دو لنگه زنگ زده کامل باز و صدا

که خروج    دیدر دوداخل بلند شد. رضا با تمام سرعت به طرف  

  دنشان یکرد. عسل با د  رشانیاز گاراژ غافلگ  دیسمند سف  ی نها ناگ

به سمت جاده    خواستی گاز فشرد. م  ی را رو  شی توان پا  نیبا آخر

جلو   چدیبپ را  خودش  رضا  سع  نی ماش  یکه  و  کرد   یانداخت 

بگ  شیجلو ولردیرا  از   ی.  کمتر  مراتب  به  عسل  عمل  سرعت 

اعکس  قبل  و  بود  رضا  جهت  نکهیالعمل  به  را  مخالف   فرمان 

 رضا رد شود.  ی از رو نی نمانده بود با ماش ی زیبچرخاند چ
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برا   رضا ناچار  به   نی به ماش  نکهیا  ی به  را  نکند خودش  برخورد 

ماش مخالف حرکت  هوا    نی سمت  در  خاک  و  گرد  کرد.  پرتاب 

که    ییهاکیلست  ی جز صدا  ی زیچ  شیهاگوشپخش شده بود و  

کش  ی رو همدینشن  شدی م  دهیآسفالت  اصغر  از   نی .  دختر  که 

  ره یگتا دستش را به دست   دیبه دنبالش دو  عیکنارش رد شد سر

با شتاب عبور کرد و وارد جاده    نی موفق نشد. ماش  ی در برساند ول

 جاده راند.   ی شد و به سمت بال  یاصل

  شان یجز شوک برا  ی زیبا سرعت اتفاق افتاد که چ  زیهمه چ  آنقدر

 ن ییبه سمت پا  اشیناشیپ  ی را که از رو  یمگر  انینمانده بود. جر

خون با خاک مخلوط شده در   ی صورتش روان شد حس کرد. بو 

لحظه    کیکه در    دیدوی م  نی. اصغر به دنبال ماشدیچیپ  اشی ن یب

  ی با کس  نیماش  برخورد  ی ترمز و به دنبال آن صدا  غیج  ی صدا

لب   ریو ز دیبلند شد. رضا با هر دو دست به سرش کوب ی زیچ ای

 فت: گ

 . نیامام حس ای _
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را تجربه   ینگران  نیهرگز چن  دند،یدو  نیسرعت به سمت ماش   با

  ن یچه؟ تا کنار ماش   دادی دخترک رخ م  ی برا  ینکرده بود. اگر اتفاق

زمان ممکن    ن یبرسد ده بار مرد و زنده شد، صدمتر را در کمتر

 کرد.   یط

همچنان برخورد کرده، اصغر    واریبه د  نی ماش  د یرسی نظر م  به

  یکه رو   دیرا د  نیعجولنه چشم چرخاند و شاهپشت سرش بود  

را در   مهیخ  ن یماش  ی جلو  شهیش فرمان  با دست راست  زده و 

 تا آن را متوقف کند.   چاندهی دست گرفته و پ 

 ی بود! از رو  ده ید  بی بلند شد؛ انگار که آس  نیشاه  ی ناله   ی صدا

ت و از شسن  ن یزم  ی آمد و کتفش را گرفته رو  نییکاپوت جلو پا

  ب ی آس  نی بلند شد، در برخورد با ماش  ادشیفر  یشدت درد صدا

 بود!  دهید

ماش   عسل از  آنها    ادهیپ   نیوحشت زده  به سمت مخالف  و  شد 

و هر   دیکرد. رضا بالفاصله با چند قدم به او رس  دنیشروع به دو

کرد خودش را از حصار   ی را محکم گرفت. عسل سع  شیدو بازو

 و داد کرد:  غی وع به جدستان او آزاد کند و شر

 ! دیکثافتا... ولممم کن  دی ولم کن _
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واضح بود که رضا   ی و وحشت زده دختر به قدر  ده یترس ی چهره

او    ی آنقدر لرز داشت که انگار به جاقرار داد.    ریرا هم تحت تاث

پ در  را  مرگ  م  ی رو  ش یفرشته  پوفندیبی خود  و    دیکش   ی. 

 دختر را رها کرد.  ی دستانش شل شد، بازو

که    ییدست بال برد و تا جا  عیدستش سر  کیبا آزد شدن    دختر

رضا به   نکهیو قبل از ا  دیرضا کوب  محکم به صورت  توان داشت

 آن را خراش داد.   شیهاخود بجنبد، با ناخن

فشار دست رضا شل شود    یرضا موجب شد کم  ی الحظه   غفلت

ن  رها شدن امتحا  ی بود تا بخواهد شانس خود را برا   یکاف  نیو هم

تر در چنگ خودش گرفت  دود که رضا او را محکمکند، خواست ب

 شد.   الیخیرا ب یتالف یول

ا  ی گریاگر زمان د  دیشا  ی گریحرکتش را طور د  نیبود جواب 

و مظلوم بود که    پناه ی آنقدر ب  دختر در آن لحظه  نیا  یول  دادی م

. دستانش را از پشت دور ندیآزار بب  نیاز ا  شتری او ب   امدیدلش ن

 حلقه کرد و آرام کنار گوشش گفت:  شیهاشانه 

کس  _ خوب  دختر  اوکدان  تی کار  ینترس    ی اتفاق  چهی  یره. 

 نترس.   فتادهین
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ب  ی برگ دستمال کاغذ  نیچند  ظیغ  اب از داخل جعبه   رون یرا 

ز  دیکش همزمان  زم  ریو  به  م  نیلب  ناسزا  زمان  .  گفت ی و 

  یوتا جل  گذاشت  اشی شانیزخم پ  یها را مچاله کرد و رودستمال

. آب دهانش را جمع کرد و در سطل آشغال  ردی را بگ  ی ز یرخون

 .  د کن  رونیخون را از دهانش ب ی تف کرد تا مزه شور

  ن یبا ماش   دیچی پیرا که از درد مثل مار به خودش م  نیشاه  اصغر

ب به  ا  مارستانیخودش  بود.  هم  نیبرده  کم    یکی  ن یوسط  را 

 دهیند  ی جد  بی اش آسکاش شانه  ی داشت. از ذهنش گذشت، ا

  ف یرد   شان یبرا  یدفعه چه دردسر  نیا   دانستی باشد و گرنه خدا م

 .  شدی م

است. همه چ  دهیچیپ  نقدریا   یچرا همه چ  دیفهمینم   ی شده 

به عسل کرد که   ینگاه  د،یچیپی کالف درهم م  کیداشت مثل  

  ش یهاوسط اشک  نیرا داخل شکمش جمع کرده بود. ا  شیپاها

 .  رفتی مخش رژه م ی رو یحساب

 ی را کدام گور  یداریاتاق سرا   د ی... معلوم نبود کلیوحش  ی دختره

ست  به درا    یچشمش نباشد... گوش   ی رها کرده که حداقل جلو
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تا سر راه قفل و کل  امیگرفت و به اصغر پ بخرد و اصغر    دیداد 

هم قفل و    شی داده بود آن موقع شب سر قبر بابا  امیبالفاصله پ

 !! فروشند ی نم دیکل

پاک   نشیپلی سینثار روح و روان خودش کرد؛ د  ی آبدار  فحش

به عسل کرد، به نظر    ی نگاه  می چشم ن  ریسوال رفته بود. از ز  ریز

افتاد. تازه    نشی ماش  ادیبه  . دوباره  آمدیدان مساعد نمحالش چن

مثل فنر جمع    شیقسطش را داده بود و حال سپر جلو  نیآخر

 شده بود. 

اشت و از داخل کاسه ردب  زیم  ی اش را از رو خورده  میآب ن  ی بطر

دختر   نیانداخت، ا  ی دانه داخل بطرمشت قند برداشت و دانه  کی

 نداشت.  ی اتا پس افتادن فاصله

را تکان داد،    ی . بطر افتدیدستش ب  ی را کم داشت که رو  نیهم

 ی ها هیو مقابلش قرار داد. از تماس پا  دیکش   نیزم  ی را رو  یصندل

شد که   جاد یا  ی بلند  ژیق  ی کف صدا  یکاش  ی رو  یصندل  ی فلز

خوشا  ی برا کش  ندیدختر  درهم  صورتش  و  تو  دهی نبود    ی شد، 

را  آب    ی نشست و بطر  یصندل  ی نثارش کرد رو  یدلش به درک

 گرفت.   شیجلو
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 ی که برا  یجانینکرد، دو روز اعتصاب غذا و حال ه  ییاعتنا  دختر

جنازه متحرک کرده   کیبه    هی فرار از سر گذرانده بود او را شب

 بود.  

دهانش   ی را جلو  شهیاصرار کند... ش   شتریشد رضا بعث  با  نیهم

 را به عقب راند.  شهیگرفته بود که دختر با دست ش 

واقعا   بارنیکرده بود ا  جادیدختر ا  نیکه ا  ی دردسر  از آن همه  بعد

 ی فلز  مکتینداشت؛ با دست آزادش محکم به ن   یحوصله نازکش

 :  دیکش ادیدختر زد و فر ی پا ریز

 ن.ال  نی بخور... هم _

همراه شده بود،    شیپا  ریز  مکتیکه با صدا و لرزش ن  ادشیفر

به هق  کرد. بغضش باز شد و شروع    جادیدر تن دختر ا  ی لرز بد

 زدن کرد.

  شیها داشت، مرد و زن براآدم  ه یدر برابر گر  ی نقطه ضعف بد  رضا

آب را به   ی کوتاه آمدن نبود. بطر  ی حال جا  ینداشت ول   یفرق

 ن یا  دیرا حفظ کرد، با  رغضبشیره مدستش داد و همچنان چه

 گفت:  ی جولن داده بود! دستور ی ادیز برد،یدختر را از رو م
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 ! عیسر _

بطبا دست    عسل به سمت دهانش برد و ز  ی رلرزان  نگاه    ریرا 

روبرو مرد  قلپ   شیغضبناک  هم  یچند  خواست    نیخورد.  که 

 . دیرا از دهانش فاصله دهد رضا غر ی بطر

 تا آخرش.  _

  بم یاز آن ننه من غر  بمیننه من غر  نیا  دیفهمیم  د،ز  یکوتاه  هق

با کوچکتر  ستین   های باز ا  یلغزش  نیو   ن یچه بسا مورد خشم 

خود را کنترل کرده بود.    یلیهم انگار خ  نجایتا هم  ردیار گمرد قر

 را به لب برد. ی بطر گریو بار د دیلبش را آهسته گز

  ستاد یش اسر  ی بال   ی بطر  ی تا تمام شدن محتوا  رحمانهی ب  یکم

ب شدن  تمام  محض  به  به    یخال  ی طرو  و  گرفت  دستش  از  را 

 : فت گ کرد،یکه نفسش را فوت م یپرت کرد. در حال ی اگوشه 

 رفت، چرا خشونت؟ شیبا نرمش پ  شهی م یوقت _

گرفته    یبا پشت دست دهانش را پاک کرد و انگار که جان  دختر

 شد:   ریباشد دوباره ش

 ازت متنفرم.  _
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 تفاوت گفت:  یاثر کرده بود. ب عیسر  انگار آب قند نه

 ! ی کنی م ی. کار خوبنیآفر _

ا  شیجا  از برابرش  قد در  تمام  و  را    ستادیبلند شد  و دستانش 

ج نگاهش  بیداخل  دختر  فرستاد،  رضا    شلوارش  صورت  از  را 

 ی بال تنه رضا شده باشد فور  یداد... انگار تازه متوجه برهنگ   نییپا

 را برگرداند.   شیرو

 زد و گفت:  ی ندپوزخ رضا

 !؟ی افتی به گناه ب یترسی ... مهیچ _

 لب زد. ی با اکراه نگاهش کرد و جد عسل

 !کردم؟یفکر م  یداشتم به چ یدونی م _

 گل کرد. طنتشی ش رضا

 به من؟!  _

 زد. ی پوزخند عسل

هست که حالشو به    ایدن  نیتو ا  یزن  کردمی آره... داشتم فکر م  _

 و بخواد با تو باشه.  یهم نزن 
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چشمانش ظاهر شد. انگار    ی جلو  لوفرین  ی چرا چهره  دینفهم  رضا

ن  کی  ی برا و  رفته  آنجا  از  عسل  جا  لوفریلحظه  آنطور   شیسر 

 .کردینشسته بود و با اکراه به او نگاه م 

ن   اتخاطر توسط  زدنش  آن همه عشق  لوفریپس  او   یبا  به  که 

فکر کرده بود که او    نگونه یا  لوفرین  یعنیزنده شد.    شیداشت برا

در به  بو  حیترج  ی گریا  ولداده  ظاهر  ید  نظر  از  از    ی زیچ  ی او 

 هم بود.   گرانیحرف خودش نبود، حرف د  نیمحمد کم نداشت! ا

را    و آن  نرود  دشیرا مشت کرد تا به سمت گردن سف  دستش

ا دق  نینشکند...  او    ی زیچه چ  دانستیم  ً قا یدختر  را در وجود 

 شتر یکه پ  ی ن کار. هماندینشانه برود تا سقوط عزت نفسش را بب

 با او کرده بود. لوفرین

فک او برد، با انگشتانش چانه    ی دستش را باز کرد و به سو  مشت

به  اش را با صورت عسل  فاصله   دی او را گرفت و به سمت خود کش

 ر گفت: حداقل رساند و با انزجا

و   یکشی ولی خودت مثل گربه پنجول مجونور    ی گیبه من م   _

... ی زیریروباه نقشه م  نیو ع  یزن ی م  شیبا اون زبون مثل مارت ن

  ن یماش   ن یتا ع  یمراقب اون صورت خوشگلت باش   شتریبهتره ب 
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اش داد و صورتش را به چانه   یمن له و لورده نشه و فشار مضاعف 

 قدرت به جهت مخالف رها کرد. با

از صورتش    یلخت عسل قسمت   ی موها  بود که  ادیآنقدر ز  شتابش

  د یفهم  شییک گومه جسارت و ر عسل با آن ه  یرا پوشاند. حت 

 ساکت بماند.    شتریبه نفعش است که ب

تا   کردی دفتر حبس م  نیهم  یدختر را امشب تو  نیبود ا  بهتر

سرا  فیتکل اتاق  خو  ی دار یدر  شود.  مروشن  هم   توانستی دش 

 کند تا صبح بکپد.  دایرا پ ی اگوشه 

برود که    یگوش برداشت و خواست  را    ی به گوش   ادشیخودش 

و   دیچرخ  ز یبود. به سمت م  زشیم  ی شوکه داخل ک  عسل افتاد

ب  یگوش از ته کشو  اما   د،یکش  رونیرا  برود  لباسش را برداشت 

 خنک شدن دلش هم شده، عقبگرد کرد.  ی برا

 ن!من رو نگاه ک  _

 نکرد! ییاعتنا عسل

را آرام از صورتش به پشت گوشش راند و دوباره    شیدست موها  با

 ش را گرفت. چانه
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 اااه کن. گفتم منو نگ _

 چشمانش را در کاسه چرخاند و او را نگاه کرد.  عسل

حداقلش   ینباشه که بخواد با من باشه ول  ایتو دن  یزن  چیه  دیشا  _

برا عز  ی خاطرم  مزهی خانوادم  ا  ؟یفهمی .  تو  که  تو  مثل    ن ینه 

گوش   شویبده   نکهیا  ی بجا  رتتیغیب   ی بابا  تیوضع رو   ش یبده 

وسط چند    نجایا  اموسش که ن  ست ین   الشم یخ  نی خاموش کرده، ع 

 تا مرد نشسته.  

را در دل عسل    یجمله چه طوفان  نیتا بداند که ا  ستادینا  گرید  و

 برپا کرد. 

          

داد،   نییرا پا  نی تاسف تکان داد و کاپوت ماش  ی از رو   ی سر  اصغر

 دورش زد.   یکرد و چرخ  ن یده ماشبه سپر پرس ش   ی دوباره نگاه

 بدنه داشت؟!  مهیب _

 داد. وس تکاناز افس  ی سر رضا

 نه.  _
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 یگرفت ول  ی ز یچ  هیکرد و    ی ظاهرساز  شدی بدنه بود م  مهیب  اگر

 کم... کم ی نجوریا

 :کردیم زیرا بال گرفت، داشت صبرش را لبر سرش

 !دم؟ یچند سلف  گه،یجون بکن د _

  ی فکاررش داغون شده... با صاتکون نخورده ولی موتو  شیشاس   _

 . ی افتاد ییو رنگش سر جمع فکر کنم ده تا

 ش یکار چقدر برا  نیتومان... مگر ا  ونیلیاز نهادش در آمد. ده م  آه

صفرش کند. تازه باز    نیسود داشت که ده تومنش را خرج ماش 

 باشد.  یهم اسمش تصادف 

 گفت:  اصغر

 رو چک بکش.  منیزنگ بزن و ا ی خوا ی م _

 عسل را بال داد.  ی گوش رضا

 رو خاموش کرده. شی فعالً که گوش _

 شد.  متعجب

 خاموش کرده؟  یچ یعنی _
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 بال داد:  شانه

 برام!  بهی... عجدونمینم _

 به دفتر کرد. ی ااشاره اصغر

 در چه حاله؟  _

 با اکراه گفت: رضا

 ... ی در حال باحال _

 پوزخند زد: اصغر

 ! میخورد  یت. خوشم اومد... چه رو دسچوندیعجب پ یول _

برا  رضا کرد.  جمع  را  جماعت   شی صورتش  زن  از  داشت  افت 

 . اورند یهم ب شیورد. چه برسد که به روبخ

 در چه حاله.   نیبب   نیزنگ بزن به شاه  هی... نمیجمع کن بب _

 که نوش جون کرده امروز رو چرته!  ی دیبا اون آرام بخواب _

،  ودب  دهیند  ی جد   بی آس  نیشکر داشت که شانه شاه  ی جا  باز

کوفتگ فقط  که  گفت  درمانگاه  کلفته یدکتر  پوست  آخر    ی ... 

 به دردشان خورد.  نجایا ن یشاه
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 . دیشد و پرس ی جد اصغر

 ! ؟یچکار کن ی خوا ی م _

 تکان داد.  ی سر

 . می کنی تا فردا صبح صبر م _

 !؟یچ بعد فردا _

  نگونه یکرد بعد فردا را تصور نکند. ا  یچشمانش را بست و سع  رضا

 . ردیبپذ نستتوای شکست را نم

 . شدی اگر پسره بود زودتر چک نقد م کنمی فکر م _

 تکان داد:  ی سر

 مادر نباشه!  میتی یباشه ول میتیآدم  _

          

اش آورده بود را باز و بسته کرد تا  که اصغر از خانه   ی کتاب  قفل

خوب به  شود  م   یمطمئن  روکندی کار  را  آن  اتاق   ی .  طاقچه 

  شبیبه عسل انداخت. شالش از د  ینگاه   یچشم  ریگذاشت و ز

نار بگذارد د آن را کنکرده بو  یبود. حت  زانیهنوز دور گردنش آو
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گمان    شیموها  یول که  بود  لخت  چنان  روز    کردینمآن  سه 

 به آن انداخته باشد.  ی اگره طیشرا نیدر ا یزندگ

گنگ در وجودش   یبود افتاد و حس  دهیکه او را د  ی بار  نیاول  ادی

کش ادیشعله  رو  نجای.  نگاهش  ناخودآگاه  کجا...  آنجا  و   ی کجا 

چرخ ز  نیا  د،یصورتش  فرد  ییبا یدختر  به  داشت؛   ی منحصر 

پر و   ی هاو گونه  دهیبا صورت کش ی اقهوه  ی و موها دیپوست سف

 بود!   کسع ی هامدل  ه یشب شتریکه داشت ب  ی ابرجسته

به    عینگاهش در نگاه عسل قفل شده، سر  دیخودش آمد که د  به

 اورد ی کم ن  نکهیا  ی کرد... برا  ی بلند   ی داد و سرفه  یخودش تکان

 : گفت 

 اتاق خودت. ی بر دیبا رو بخور، تصبحونه  عیسر _

با ترد  شیبه کاسه کله پاچه جلو  ینگاه  دختر  د یانداخت. رضا 

جلو را  نم  ش یکاسه  بهش  بود.  باشد.    آمدی گذاشته  خور  کله 

پ  یگوش شماره  و  کرد  روشن  را  عسل    رمردیعسل  گرفت،  را 

بود؛  نگاهش را از کاسه برداشته بود، البته نخوردنش قابل حدس  

کجا  آخر م  ی به  وضعش  و  بسته    آمدیسر  باشد.  خور  کله 
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رو   ی باز  مهین   تیسکویب از  جلو  یرا  و  برداشت    ش یطاقچه 

 گذاشت، باز خاموش بود.

که در دست رضا بود پرت شد، رضا    اشی حواسش به گوش  عسل

برا  ی تو گرفت.  د  دیتاک  ی هوا  جلو  یگوش   شبیحرف   ش یرا 

 گرفت. 

خاموشه!  ی نی بیم  _ ن  روز  هی...  خاموش    مهیو  خط که    کرده... 

 ! ؟ی ازش ندار  ی اگهید

 سرش را به چپ و راست تکان داد.  عسل

 نداره؟! ی اگهیخط د چیه یعنی _

 . دیکش  ی ساکت نگاهش کرد. رضا هوف بلند عسل

 . رونیب ایزود بخور و ب _

 صبر کن!  _

و   ستادیبه عقب برگشت و نگاهش کرد. عسل ا  یبا سردرگم  رضا

   .دی کش  ی نفس بلند

خطش رو خارج    وقتچیاون ه  ابا خاموش باشه.محاله شماره ب   _

 .ذارهیاز دسترس نم
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بلندگو گذاشت.    ی را گرفت و رو  ی زد و شماره سالر  ی لبخند  رضا

 . د یچیزن در فضا پ ی صدا

 "باشدی دستگاه مورد نظر خاموش م"

را خاموش کرد و خواست که از او دور    یگوشرا قطع و    تماس

گرم  که  رو  یدست  یشود  حکر  حس  شیبازو  ی را  با    رت ید، 

 عسل چشم دوخت. سیبرگشت و به چشمان خ

تا   عسل داد  قورت  را  بغضش  و  بست  را  اشکش  از  پر  چشمان 

 . اوردی به زبان ب  یکالم

 چته؟! _

 گفت:  یو با استرس واضح دی کش  ینفس عسل

 ندارم!  یمن حس خوب  _

 نگاه کرد و دوباره به عسل زل زد.  شیبه بازو رضا

 ! ؟یبه چ _

خاموش باشه. چه برسه به الن    شی وشامکان نداشت گ  بابا... بابا  _

 . نجامیکه من ا
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 تلخ شد:  رضا

نبود  دیشا  _ گوش  ی مهم  که  از   شیبراش  کرده...  خاموش  رو 

 .میمام به کاهدون زد یخرشانس

          

 هم گذشته و رضا پاک کالفه بود.  گریروز د کی

همچنان خاموش مانده و    ی بود که تلفن سالر  ی روز  نیچهارم

طول بکشد. دخترک سرتق داشت   نیاز ا  شتریقعاً صالح نبود ب وا

خونش را    یدستیو دست  دادیبه کشتن م   ی خودش را با گرسنگ

به شکست فکر کند؛ مگر    خواستی . دلش نمانداختی گردنش م

اول جانش   ماسنداشت. او که با ت  یر و دختر فرقپس  نکهینه ا

 چه در آورده بود!  ی را برا   های باز  نیدخترش در رفت. پس ا  ی برا

  گار ی پاکت س  د،ی کش  رونیرا ب  ی گار ی و سنشست    کنارش  ن یشاه

رضا با اشاره دست تعارفش را پس زد،    ی گرفت. وقت  شیرا جلو

 گفت: 

 !ی بزن روشن ش _

 و گفت:  دیخند ن یمحل نداد و دوباره به فکر فرو رفت. شاه رضا
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 خبر مرگش.  ای ش نامه  ای ادیخودش م ایتو فکرش نرو  نقدریا _

 رفت:   ن یبه شاه ی اغره چشم

خند  _ ددمیهرهرهر...  نکنه  خواب  شبی.  نمک  آب  به ی دیتو   .

 بازوت خوب شد؟  یسالمت

کرده    ی چیباندپ. کتف راستش را  دیتکان داد و خند  ی سر  ن یشاه

 بودند: 

زبل  یول  _ دختره  عجب  عهیخودمونیم  از   یماه  نی...  داشت 

 . خوردی م زیدستمون ل

 کرد و گفت:  ن یو کتف شاه نشیبه ماش ی ااشاره  رضا

 بود. زاشیچ نیهم ی پسره برا  گفتمی م یوقت _

 گذاشت تو دامنمون. ی بود که مهد  یبگم! نون یچ _

 اش کرد:شده ی چیباندپ ی به شانه  ی ااشاره

 .شجهینت  نمیا _

رضا زنگ خورد، اصغر پابلنده بود؛ بالفاصله دکمه تماس را  تلفن

 فشرد:
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 الو!!  _

 د: اصغر کالفه بو ی صدا

 . لهیطش اونجام تعرفتم کارخونه داداش دفترش بسته بود... _

 جمع شد:  ابروانش

 ... وسط هفته ست که؟! لیتعط _

 چرا بسته است.  ستیمعلوم ن یداداش ول دونمی م _

 مگه کارخونه اطالعات نداره؟ _

  ی جا زدم و رفتم داخل... نگهبان   ابیچرا داداش... خودم رو بازار  _

 بگه.  تونهیچرا گفت نم دمی... پرسله یگفت تعط

 شد:   شتریب شجبتع

 بگه؟  تونهی نم یچ یعنی _

 . بهی کم عج ه یاوضاع  یداداش ول دونمینم _

فرار   ی تر بود... نکند سالرآن طرف  ی زیهم چ  بی... از عجبیعج

ا نکند.  پاس  را  تا چک  بود  بود. کل مبلغ    ی فکر منتف  نیکرده 

از  دیهم نبود. شا  شییصدم دارا   کی چک     یعاص  دخترش  هم 
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  ی بی عج  زیبود، با آن زبانش چمان خدا رها کرده شده و او را به ا

ول نبود  ا  یهم  هم  و   ی منتف  نیباز  دفتر  و  کارخانه  چرا  بود... 

 دستکش را بسته بود.  

 کنم داداش؟!  کاریچ _

  خته یحد به هم ر  نیهم گذاشت. چرا اوضاع تا ا  یرا رو  چشمانش

 بود؟

 ه. بد  آب  یسر و گوش  هیش  هرو در خونتوک پا ب  هیاصغر...    نی بب  _

 کرد:  یمکث اصغر

 خطرناک باشه.  ش ممکنهدر خونه یکن یفکر نم _

 ؟ ی چه خطر _

 ! س یپل نی بگم... هم یچ _

خطش رو کنترل    تاًی... نهاستهی نمیشون واکه تو کوچه  سیپل  _

 خاموشش کنند.  نکه ینه ا  کنندی م

 گفت:   عیسر اصغر

 داداش حل شد.  یاوک _
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 خود را راحت کند، گفت:  الیخ هکنیا ی برا

تو چشم    یلیشه خ حواست با  ن،ی برو با ماش  ی اصغر عبور  ن یبب   _

 ! ینباش 

 چشم داداش... حواسم هست.  _

 . رونیگرفت و دودش را داد ب گارشیاز س یکام محکم ن یشاه

 داداش...  گمی م _

 کرد. انگار مردد بود. سکوت

 جلوتر پرتش کرد: یبرداشت و کم  یتکه سنگ رضا

 ! ؟یکنیم   کاریاگر نشد که بشه چ گمی م _

 کار نشد نداره.  _

 کارا بود و جور نشد. هیبق ی واس نیحال اگر ا  _

 نگاه کرد. ی دار یبه در اتاق سرا رضا

 صاحبش.  شی ر خیمال بد ب  _

 ابرو رو داد بال: ن یشاه

 !؟یگ یدختره رو م _
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 .یواثق ی هر دو رو... هم دختره هم چکا _

 : تکان داد ی سر ن یشاه

 اگر لومون داد؟! _

 : د یکش یپوف

 ؟ یکن آب  ریسرش رو ز یتونی چکار کنم... تو م  یگی م _

چ  _ نم  یگیم   یمن؟!...  مرغم  من  قبله    تونمی داداش!...  به  رو 

 کنم! 

. اگر هم  فته ی ب  ابی تا آبا از آس  هیتو سا  میری مدت م  هی  تشینها  _

 وسط تا خودش حلش کنه.   کشمیرو م یواثق ی دردسر شد پا

            

انداخت.   ن یشاه ی پا ی دود شده جلو ی گارهایس  لتریبه ف  ی نگاه

را در آورده بود.    گاری بسته س  کیود که پدر  ساعت نشده ب  کی

و    نشستی ساکت م  شدی . کالفه که مشناخت یاخالقش را م   نیا

و زمان را به   نی. برخالف او که زمکردی روشن م گاریبا س   گاریس

 .دوختی هم م

 به من رحم کن.   یکنیبه خودت رحم نم...  گهیبسه د _



 

 
159 

 

DONYAIE MAMNOE 

 کرد و گفت:  ی اخنده 

دختره رو بلند   ی مهد  ذاشتمیم   دیامن شد. نب  ریش تقصهمه  _

 کنه. 

 : دیتوپ ی شاک رضا

 ... ناموس مردمه.یچ یعنیحرف دهنتو بفهم... بلند کردن   _

 .یحال هر چ _

ا  ی صدا  دوباره بود.  اصغر  شد.  بلند  تلفنش  ساعت    نی زنگ  دو 

 دکمه تماس را زد.  عیرگشته بود. سرتا لب آمده و بجانش 

 غر!الو اص _

 اشیگوش  ی تو  شدی م   دهیفاصله شن  یکمکه با    تیجمع  ی صدا

 . دیچیپ

 بده؟!  یلی... اوضاع خسیالو رئ _

 . آب دهانش را قورت داد.  ستادیا کنجکاو

 اصغر؟! هیچجور _

 گفت: دیناام اصغر
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 ه. .. انگار مردتصادف کرده.  ی بگم داداش. سالر ی چجور _

          

  یهاپارک کرده، به رفت و آمد آدم  ی خانه سالر  ی را جلو  نی ماش

م   پوشاه یس نگاه  ا  کردی به داخل خانه  دو    یکی  یز گاهکه هر 

و داخل  ادهیدونفر پ یکی. ستادی ایخانه م ی جلو  یآنچنان نی ماش

و در حال گفتگو با    ستادهیاز در ا  رونیهم ب  ی . تعدادشدندی م

 .  شدی کم م یکیو  ضافههم دوتا ا یبودند. گاه گریکدی

ا  رحاض بخورد  قسم  مرگ  نیآورترشوک  نیبود  که    ستی خبر 

جا نخورده   نقدریا  مارشیگ پدر باز خبر مر  ی. حتدهیتاکنون شن 

داخل اتوبان تصادف کرده و در    ی بود. ظاهراً دو روز قبل سالر

 یلودگآدم جان سپرده بود. علت مرگ هم سرعت بال و خواب

اعالم شده بود. حال معلوم شد که    نی راننده و عدم کنترل ماش

 پاسخی را ب  شی هاخاموش و تماس  ی چند روز تلفن سالر  نیچرا ا 

 شته بود.  ذاگ

بودند به    تادهس یکه خارج از خانه ا  یتیجمع  انیبالخره از م   اصغر

مشخص بود. رضا    اشی از قامت دومتر  یآمد. کالفگ  نیطرف ماش 

 نکاریشد. از اول ا  رهیخ  ی خانه سالر  واریو به د  دی کش  ی فوت بلند
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نزد  شانیبرا داشت...  گِر  خانم  گالب  قول  به  نداشت.   کیآمد 

رفته بود و حال... چک که پول   لتبه بطا  نگونهیروزشان ا  ستیب

 دستش مانده بود.   ی هم رو ی دختر سالر چینشده بود ه 

بود. فکر خودت آخه الن چه وقت مردن    دینبود به او بگو  یکی

زنگوله   ی نبود آن  م  ایتابوت    ی پا  ی فکر  را  دختر  .  ی کردی آن 

 د.  را با دست فشار داد. به چرِت گفتن افتاده بو اشی شانیپ

برگرداندن    ی برا  یتوافق  ایاز آن دن  شدیمرده و نم  ی که سالر   حال 

 !کردند؟ی چه م دیدخترش با او کرد، با

نشست. به رو به رو   رانندهکنار    یصندل  یباز شد و اصغر رو  در

 شد سکوت کرد. رهیخ

 هستن؟   یشد. چه خبره اونجا؟! اونا ک  یچ _

 به داشبورد زد و گفت:  یمشت محکم اصغر

 داداش! میرو دست خورد  _

 شد و گفت:   رهیبرگشت و به صورتش خ رضا

جرات کرده رو دست    ی ! ک؟یگیم  ی دار  یچ  ؟یچه رو دست  _

 بزنه به رضاشرخر؟!
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 قورت داد. انش راآب ده اصغر

که    نام ی. اشی رسماً ورشکسته بوده داداش. از دوماه پ   ی سالر  _

 درشت. ی طلبکاراشن... همه هم پول  سادنیوا

نگاه کرد. شوک  داد و بهت  هیتک  ن ی اشره مپنج  به را  زده اصغر 

  رهیت  انیمثل رعد و برق از م  یخبر ورشکستگ   دن یحاصل از شن 

 . شدی نم گریبدتر د نیکمرش عبور کرد... از ا

          

به فکر فرو رفته    قاًیداده و عم  بش یرا داخل هر دو ج  دستانش 

اتفاق از شوک  هنوز  درن  یبود.  افتاده  بعد  امدهیکه   ی که شوک 

ح  ترقیعم وسط  بود.  شده  ماگاراژ    اطیوارد  داغان   نی شکنار 

ا   ی شده  تجز  ستادهیخودش  به  خاموش  تحل  هیو  اتفاق   لیو 

بودن   ش ی پ  رمنتظره یغ نگاهآمده  کم پشت  کم   که به آفتاب    ید. 

  ن ی روز نمانده بود. شاه   انیتا پا  ی زیانداخت. چ  شدی کوه پنهان م 

 کم طاقت گفت:  شهیمثل هم

 داداش؟!  یکنیم کاریحال چ _
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باندپ   ینگاه شانه  حساب  ده ش  یچیبه  که  حال  انداخت.  اش 

و    ستیبود که در ب  یاتفاق  نیبهتر  شبیتصادف د  دیدیم  کردی م

سا اچهار  گذشته  شاه عت  حداقلش  بود.  بود...    نی فتاده  سالم 

م  نش ی ماش آبرو  ی. ولشدی هم صاف  و  به    ی نه... کم  شیاعتبار 

او تماس گرفته   اب  یه واثقک  ی بار  نیاول  ی زمان عقب برگشت. برا

حساب کتاب کرد درست پنجاه    عیبود؟ سر  شی وقت پ  بود. چند 

 ی سالر  یتگدوماه بود که دادگاه حکم ورشکس   قاً یو دق  شیروز پ

  هانیبا او... ا  یپنج روز قبل از تماس واثق  یعنیرا صادر کرده.  

دولت ورشکسته اعالم شده  رسماً از نظر    ی چه!؟ سالر  یعنیهمه  

اداره  ی اریاخت  نیوچکترک  یعنیبود...   نداشته...    اشییدارا  در 

رسماً   توانستی از اموالش را هم نم  تیدانه چوب کبر  کی  یعنی

نقد کردن چک  منتقل کند. چه به  م  برسد    ی ونیل یصد و چند 

نها  یواثق در  معن  نهایا  ی همه  تیو  اداد ی م   یچه    یواثق  نکهی. 

وجود    نیداشته و با ا  یآگاه  ی سالر  ی به ورشکستگ  کامالً نسبت 

پنجاه    شنهادیاو پ   ینبود که وقت  خودیته است. ب با او تماس گرف

 ن یعمالً ا  تدانسی خوب م  یدرصد را داد با کله قبول کرد. واثق

 یکیدر تار   ی ریگفته ت   یندارد. ول  یفرق  ی چک با دستمال کاغذ
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آن   ی زاده... حال معننه. مردک حرام  ای  شدی م  ایرها کند حال  

لحظه   نیکه تا آخر  ی . وقتدیفهمی را م   رمردیپ  ی همه عز و جزها 

 را به او بدهد.  یچک یحت تواندی نم گفتی م

 شد.   رهیدو خگرفت و به آن  نی را از ماش اشتنه

 به اصغر گفت:  رو

 باشه.  ردامادی... بگو فردا بلوار م ی زنگ بزن به عل  هیالن    نیهم  _

 گفت:  اصغر

 کوچولو؟! ی... عل یکدوم عل _

  یطلوع  ی ه سر دعواهمون پسره ک  اره یآره بگو پسر عموشم ب  _

ک که  همون  بود.  آورده  خودش  م  نگی بوکس  کیبا   کرد،یکار 

 بود؟! یاسمش چ

 گفت:  ی رفو ن یشاه

 آرشام.  _

هم داره بگو فردا عصر وقتشونو    یآره. همون آرشام... چه اسم  _

 . کنند یخال
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 اشاره کرد.  نی دست به شاه  با

 بده.   گارینخ س هی ن یشاه _

 قدم جلو گذاشت.  اصغر

 داداش؟!  یچه کار ی برا _

س  شیجلو  ی گاری س  ن یشاه ب  گاریگرفت.  گرفت.    نی را  لبانش 

روشن کند که فندک را با    شیرا برا   گاریآمد با فندک س  ن یشاه

 و گفت:  د یاز دستش قاپ گاریپاکت س 

 برا خودت بخر. رونیب  یدوتا دست من... رفت  نیا _

 را گرفت.  شیآمد اعتراض کند که اصغر جلو ن یشاه

 داداش... یکن کاریچ ی خوا ی م _

 به آب زده بودند.  گداری النم ب تا

 . زدی و خوب هم سرکوفت م گفتی درست م اصغر

 گفت:  حواس ی ب ن یشاه

 سر دختره رو...  ی خوایداداش نکنه م  _

 زد: بیبلند نه  رضا
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  لم یدوباره گل کرد. چقدر بگم کم ف  تونی باز  ایباز شما دوتا ماف  _

 . دین یجفنگ بب 

 مردد گفت:  اصغر

 !؟یول _

! از اولش اون دختر دست ما امانت بوده... امشب هم  ؟یچ  یول  _

 تمام. میگردونی برش م

 ! ؟یصدا بزن ی خوا ی م یرو واسه چ یعل پس _

  ز یبدم که تا عمر داره به چ  یچنان درس عبرت  یک یبه    خوامی م  _

 ! زیبگه ج

 .گفت ی دو متوجه شدند که را م هر

 !دهی .؟! لومون میدختره چ _

  کشم یمادر به خطا رو م  یت... اون وقت اون واثقالش هس احتم  _

گم و گور    یمدت  هیشد  به دستور اون بوده... لزم    گمی وسط... م

 . فته یب  ابیتا آبا از آس میشی م

 گرفت.  گارشیاز س  یمحکم کام
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هر دوتاتون    میلو رفت   کی  ی کرد و صد  مونییاگر دختره شناسا  _

 .شهی م  یچ نمی بب تا نجایا مونمی من م  ه یسمت ترک دیبر

          

با صدا  در بباز شد...    ی دلنب  ژیق  یاتاق  که   اعصابی آنقدر  بود 

 ی . عسل گوشهدیآن صورت درهم کش  ی دخترها با صداهمانند  

فرش کهنه و خاک  ی رو  اشیشم یابر ی و موها دهیاتاق دراز کش

تش  دار یاتاق سرا  ی گرفته  فردا  بود.    یسالر   ی جنازه  عییپخش 

  ی . ولگشتیخانه بر م   هب  ترعی هر چه سر  دیدختر با  نیبود و ا

سر و وضع    نیا ادختر کجا... ب  نیکه آورده بودند کجا و ا  ی دختر

 حال نزار. نیآن همه آدم ا ی جلو

تالشش را   ی را خاراند و همه  شای شانیپشت شصت وسط پ   با

  دیشروع کند و کجا آباد با  دیبفهمد از ناکجا آباد با  نکهیکرد تا ا

ول کند.  قوه   یتمام  که  برا  لیتحل  هیتجز  ی انگار   شیمسائل 

در   اشی پشت  ب یرا از ج  گار یاز قبل شده بود. پاکت س  ترلیتعط

و   متو  کیآورد  که  عسل  برداشت.  با    جهنخ  بود  شده  آمدنش 

بلند کرد و نشست. چهار روز    نیزم  ی خودش را از رو   یحالی ب
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رمق غذا  و  با دلسوز  شیبرا  یاعتصاب آب  بود. رضا   ی نگذاشته 

 به قامتش کرد و با خودش گفت:  ی نگاه

چارتا   نی... همی زیچ  هیداشت    یچرب  رهیذخ  یکم   هیه   اگحال "

 "استخون رو هم آب کرد.

به   گارشیس رو  را در دست چرخاند.  فندکش  و  را روشن کرد 

شانه   کیو    ستادیا  شیرو دطرف  به  را  کام    هیتک  واریاش  داد. 

گرفت و دود آن را به هوا داد. عسل به او    گارشیاز س  یمحکم

که   یشین ی . با همهآمدی خوشش م  اشییپروایزل زده بود. از ب 

  لوفر یبرخالف ن  .آمدی م  یرنگ   کیدختر    ده بود به نظر از او خور

بود   دهیبا آن زبان چربش که سر هر دو برادر را با پنبه خوب بر

گرفت    گارشیاز س  ی گری... کام دی زیقطره خونر  کی  یبدون حت

 منتظرش نگذاشت.  ادیو ز

 ؟! بابات ورشکست شده یدونستی م _

_  ... 

 . نه؟! یدونستیاز اولش م _

_  ... 
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مرست  د  _ دم  از  همه  زدم.   ی سالر  نیدونستی حدس 

 .ی ست. فقط موندم چرا حرف نزدورشکسته

 !؟ی د یاز کجا فهم _

  ی ! همونگم؟یکدومو م   یدونیاصغر رو فرستادم در خونتون. م   _

 .ی که هنوز ناکارش نکرد

از پدرش شد...    ی خبر  دنیشان منتظر شنبا آمدن اسم خانه   عسل

  د یبا... چه  دیکش  ی و نفس بلند  دیرا فهم  اقشیاشت   یرضا به خوب

براکردی م سکوتش  ب  ی .  که  خبر  صبرانهی عسل  بود   ی منتظر 

 شد.  یطولن

 حالش خوبه؟!  _

زبانش    ی که جلو  "مرده  یکم  هی خوبه... فقط  "  دیخواست بگو  رضا

 را گرفت. 

 برنامه عوض شده.  _

 فت. گر گارشیاز س  ی گرید پک

ب  ییاتفاقا  هی  _ د  رونیاون  که  نگه   میتونینم  گهیافتاده  رو  تو 

 . میدار
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 گرفت.  واریرا از د  شهیتک

 ما نداره.  یبرا ی اده یفا گهینگه داشتنت د _

در تمام تن عسل رسوخ کرد. از شدت ترس صورتش   ی بد  ترس

 مثل گچ شد. 

 ! ؟یچکار کن ی خوا ی م _

 دو پا نشست. ی رو  شیجلو رضا

 کنم خوبه؟!  راکیباهات چ _

 انش را قورت داد. هد... آب دیفهمیمنظورش را نم عسل

 !!؟ی خوا ی !... م؟یکه من رو بکش ی خواینم _

 تکان داد. ی کرد و سر ی اخنده  رضا

 ... یفهمی ... ممی... ما طلبکار ی خانم سالر نی بب _

 کار.  لَب  طَ

 گرفت.  گارشیاز س ی گریو کام د ستادیا

 . می ستیقاتل که ن  _

 استرس گفت: ا ب عسل
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 !؟ یبا من چکار کن ی خوای پس م _

ورشکستگ  خوامی م  _ با  خونه.  ا  یبفرستمت  بودنت    نجایبابات 

 و تو رو به سالمت.  ری نداره... ما رو بخ ی سود چیه گهید

. به قول مادرش قاصد بدخبر  دی بگو  ی از مرگ سالر  امدین  دلش

از . پس چه بهتر  دیفهمیزود م  ای  ریبودن را دوست نداشت. د

نم او  در ددی شنیزبان  و    ی لرسا  ی برا  ی امرزیل خداب.  فرستاد 

 گفت: 

 صاحابش.  ش یر خیمال بد ب  ایمیبه قول قد _

 ش را به سمت او گرفت. اشاره  انگشت

جلو  ی خور یم  ی زیچ  ه یقبلش    یول  _ خونه  ی تا  پس در  تون 

 افتاد؟! خونهی ... وگرنه خونه ب یامانت  یفتین

          

بطر  اصغر پالک    ی در  دو  هر  دست  با  و  کرد  باز  را  گِل  و  آب 

و  وقت شب کوچه خلوت    نیکرد. درست ا  یل مالرا گِ  نش ی ماش

  ی . نگاهکردینم   ب یع   ی کار از محکم کار  یبود ول  زادیاز آدم  یخال

 به هر دو طرف کوچه کرد و سوار شد. 
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 . میحل شد... بر _

از   ییمو  نیکاش شاه  ی گفت... ا  نیآفر  اشی به محافظه کار  رضا

ه آن  در  را  او  زمان  اشییلویصدک   کل یبدن  ب  یداشت،    ی راکه 

 . زنند یدارند به کاهدان م دیفهمی حداقل م رفتی م قاتیتحق

عقب پتو   یبه عسل کرد که با دست و دهان بسته، صندل ی نگاه

 بودند و گفت:  ده یکش شیبه رو

 . میبر _

پارک کرد. رضا با   یخانه باغ  وارید  یکیشان در پناه تارکوچه  سر

نقاب کالهش  . کوچه کامالً سوت و کور بود.  دیچشم اطراف را کاو

اصغر را    دیشد. در عقب پرا  ادهیو پ  دیکش  نییپا  توانستیرا تا م

رو از  را  پتو  و  از حدقه    ی باز  با چشمان  زد... عسل  کنار  عسل 

و به   دیس از مرگ را در چشمانش ددرآمده نگاهش کرد. رضا تر

فحش حواله داد. تابلو بود که    ی خودش و هفت جد و آباد واثق

  ی هم بود ول   نیا  ریرا باور نکرده، غ   اشی ادبر آز  یمبن   شیهاحرف

 تعجب داشت.   ی کرده بودند جا  چشیکه طناب پ یبا آن وضع
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  ی را که بسته بودند را باز کرد. عسل با تقال سع  شیو پا  دست

 د همانطور با دهان بسته سر و صدا کند.  کر

 رو به اصغر گفت:  کالفه

باز  هنش روچسب د خوامی شو و دور و برو چک کن... م  ادهیپ _

 کنم. 

 یاطراف پرداخت. کم  یشد و به بررس  ادهی پ  یکالم  چیهی ب  اصغر

 گوشش گفت:  ریدختر خم شد و ز ی رو

  ک ی الن نزد   ن،ی دختر خوب... خوب گوش کن و بب  شششیه  _

چسب دهنتو باز کنم. اگر سر و   خوامی. النم می... اوکمیخونتون 

تو    کنمی و مدور بندازم فر  نکهیا  ی چسب رو بجا  ن یا  یصدا کن

 ! ؟ی دیحلقت... فهم

سرش را تکان داد. رضا معطل نکرد و    دهیبا چشمان ترس  عسل

  ی جلو   گرشیو بالفاصله با دست د  دیدهانش کش   ی چسب را از رو

و کاسه چشمانش    دیکش  ی اخفه  غ یدهانش را گرفت که عسل ج

 از اشک شد.   زیلبر

 و گفت:  دیکش  ی نفس بلند رضا
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...  ی بر  دیبه بعد رو خودت تنها با  نجایاز ا  یول  متیآورد   نجایتا ا  _

 !؟ی دیفهم نایبخاطر دورب

از او سرِ که    یخاموش نگاهش کرد. بعد از برخورد خشن  عسل

 نیحال به هم  شدیبود باورش نم  دهیبستن دست و پا و دهانش د

 بگذارند که برود. یراحت

  نی. همزدیدستش را برداشت و کمک کرد تا عسل از جا برخ  رضا

کوچه   ییبه دور و بر خودش کرد و متوجه آشنا  ی گاهشست ن که ن

 به او شد.  رهیاز صورتش خ ی متر  م یشد... برگشت و در فاصله ن

 ؟ یکنیم نکارویچرا ا  _

 زد. ی پوزخند رضا

  ش یپ  میخوایفقرا اونجور که م   ریما فق  ی برا  ایمحض ثوابش... دن  _

مرهینم آخرش  اون    میری.  تو  بلکه  ثواب...  کار   هی  ایدن  یکیتو 

 . ره یدستمون رو بگ ییجا

 را از اطرافش کنار زد.  پتو

 آخر خطه.  نجای... ای خوش اومد _
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  یاشود که نکته   ادهیفرستاد و خواست پ  نییکالهش را پا  نقاب

 افتاد.  ادشی

با    یکیحساب کتاب کوچ  هی.  ی بهتره به لو دادن ما فکر نکن  _

 که وصول نشد.  می بابات داشت

 فت و فشرد.اش را گردست چانه  با

با خودت باز    گهیحساب مشترک د  هی  ی اریالن اگر اسم ما رو ب  _

 !؟ی د ی ... فهمکنمی م

چانه  یحرف  چیهیب  ترکدخ دوباره  رضا  که  کرد  را  نگاهش  ش 

 تر فشرد و گفت: محکم

 نه؟! ای ی دیفهم _

 تکان داد. دییسرش را تندتند به نشانه تا عسل

ور رفت تا مرتبش    ش یمانتو  ی هابا لبه   یزد و کم  ی لبخند  رضا

 کند و گفت: 

سر    یتو هم آروم و ب  شمی م  ادهیمرحبا دختر خوب. الن من پ  _

 ! ؟یگرفت ،ی ری و به طرف خونتون م  یشی م  ادهیو صدا پ

 بار تکان داد.  نیناباورانه سرش را چند عسل
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شد  ادهیکوچه پ یکیداد. در تار ترنییباز نقاب کالهش را پا رضا

او را به سمت خود    یشود. کم  ادهیپ  نیشو کمکش کرد تا از ما

 و در را بست.  دیکش

بابات که  _ نرس  ی ریخ   از  ما  ادی به  تو خوب    شاهللی.  برا  پشتش 

 باشه. 

 و گفت:  دیچرخ عسل

 پشتش؟!  _

 فرستاد.  یخود لعنت یحواس ی به ب رضا

ا  نکهیا  یعنی  _ ب  نیاز  خوب  برات  بعد  مادیبه  چه   دونم ی . 

 حرفا.  نی... از ای خوشبخت ش

 . کردی نگاهش م دیهنوز با ترد لسع

شک نداشت    یخورده بود ولبا زور    ی اچند لقمه  نکهیوجود ا   با

را بفهمد غش خواهد کرد.   تیبه خانه برسد و واقع   شیپا  نکهیهم

را    یاز همه واثق  شتریناراحت بود و ب  شانیرحمیو ب   یاز سنگدل

 .دانستی مقصر م

 کرد.   تیدست او را به سمت خانه هدا با
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 .گهیبرو د _

آرام شروع به قدم برداشتن کرد. شال    یهنوز مردد بود ول  عسل

 . کشاندی م نیزم ی را در دست گرفته بود و رو دشیسف ریحر

 داداش؟!  میبر _

 . میبر _

 را زد. ن ی که شد اصغر استارت ماش سوار

 ! م؟یکجا بر _

 به آتش آن گفت:  رهیفندک را زد و خ ی دکمه رضا

 .ی سر پروژه بعد  _

          

گرفت. سرش به    یقیروشن و کام عم  ی بعد  گاری را با س   گارشیس

 فرستاد.  رونیب کجایآسمان همه دود آن را 

نداد و به    ی تیهم کردند. اهم به    ی داری نگاه معن  ن یو شاه  اصغر

خبچه   نی ماش طرف  آن  که  پسر    ابانیها  کرد.  نگاه  شده  پارک 
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. با  زدی قدم م  ی شده بود و آن حوال  ادهیکم تحمل پ  یعل  ی عمو

 به او کرد. ی اابرو اشاره

 اومده؟!  ا یه دنچندماهپسره  نیا _

 گفت:   ی با لودگ ن یشاه

 اومده باشه. ا یدوتا شش ماه دن ادیکه م کلشیبه ه _

  ی ساخته بود. به قول آبج  یکلی. عجب ه گفت یراست م   نیشاه

خودش    دیلبش را کج کرد. شا  " دخترکُشِ دخترکُش"کوچولو  

 یکم  دیبال تا شا  دادی قرص و آمپول م   ندتاو چ  رفتی م  دیهم با

چ دخبه  بشم  بازوها د یایتر جماعت  با  وقت  آن  و   ی .  کرده  باد 

م   ی هان یآست م  انیکوتاه  چدیچرخی دختران  بهشان    ه. 

 . نگیلدیب  ی ... بادتنسی ! فگفتند؟ ی م

م  هر بهشان  که  بودند.    گفتند،ی چه  باد  آمپول  فقط  او  نظر  از 

به دست از   یکه گوش   دیرا د  ی عل  تلفنش زنگ خورد و همزمان

 .کردی خود حرکت م ی ایسمت پژو پرش ه ب  ابانیآن طرف خ

 .یالو عل _
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دا  _ لبالو  و  راهروها  دورب  یداش...  ول  نیساختمون    ی داره... 

 واحدها نه.

 ود.از راهرو و آسانسور ب شدنشاندهیاحتمال د پس

 خوبه... چندتا کارمند داره؟!   _

 و دوتا کارمند سر جمع چهارنفر.  یچآبدار هی ، یمنش هی _

 ! شونه؟یلیعطت یچه ساعت _

برا    ساعت هفت،   _ تا چهار هم استراحتِ که کارمندا  منتها دو 

ب  واثقرنیم  رونینهار  م  ی.  رو  نهارش  اتاقش  تو  .  خورهیهم 

 .خورهی که اونم تو آبدارخونه نهارشو م رمردهیپ هیهم  یآبدارچ

  اش ی به ساعت گوش  یو نگاه   را از کنار گوشش فاصله داد  یگوش

 ا ساعت دو.ساعت مانده ت کیکرد. 

رو کنترل    ی... برگرد دور و بر ساختمون از اونجا همه چیاوک  _

 کن. ساعت مناسب خبر بده. 

ر گوشش  را از کنا  یتکان داد و گوش  ی به او نگاه کرد و سر  یعل

گفت و دوباره داخل ساختمان   ی زیچ  شیفاصله داد و به پسر عمو

 .  برگشت
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قه  چهار طب  ساختمان  کیبه کل ساختمان انداخت.    ینگاه  رضا

واحد دفتر وکالت.    کیکه سه واحدش مطب بود و    ی هشت واحد

 . ی تجار یهامانده شرکت  یچهار واحد باق

آمده    نجایدفعه قبل که ا  ادیهم طبقه چهارم بود.    یواثق  شرکت

 که سرش رفته بود افتاد.  یو کاله

 و گفت:  تاد فرس یتف و لعنت رلبیز

 "مردک دو دره باز ادیبه روت ب"

 عقب چرخاند.  یرا سمت صندل سرش

 . ن یشاه _

 داش؟!جونم دا _

 آماده باش.  _

 اعتراض کرد. اصغر

 . ره یگیرو م دست و پامون تیوضع نیرضا تو ا _

 . دیتوپ ن یشاه

 دراز بدقواره.  فمیالنم دوتا تو رو حر نیهم _



 

 
181 

 

DONYAIE MAMNOE 

 . ش گرفتخنده نیشاه  یشاک ی از چهره رضا

 . ارهی ب ییمون چاقراره برا  ینگران بازوش نباش. اختصاص  _

 و گفت:  دیبلند خند ی و اصغر با صدا دیخواب نی باد شاه ی همه

 کارت درست.  _

          

تک  یعل آرشام  پو  از  قرار  طبق  وارد  شده    نییتع  شیتک 

و رضا با    نیبعد شاه  یساختمان شدند بعد اصغر از راه پله و کم

بود.    میبه ساعت کرد. ساعت دو و ن  ی رفتند. نگاهآسانسور بال 

د. آسانسور فرصت داشتن  یساعت  کیو آنطرف هنوز    نطرفیا  یکم

جلو   توانستیم   کهییجا  ادارش را دوباره تکاله نقاب  ستادیکه ا

  یاز آدم بود. درب شرکت واثق  یداد و داخل راهرو شد. راهرو خال

واحدها  آف  مهین  گرید  ی بر خالف  بود.  هر چهار    ینیرباز  حواله 

داخل شد   عینفرشان کرد. نامحسوس هر دو طرف را نگاه کرد سر

 و در را بست. 

پ  رد وا ا  دیرا د  یرچآبدا  رمردیکه شد  لرزان  و اصغر    ستادهی که 

به سکوت    شیرا جلو   ی زیت را  او  اشاره  انگشت  با  و  نگه داشته 
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تا سکته نداشت. به اصغر اشاره   ی زیچ  رمردی. پکندیم  قیتشو

 آهسته گفت:  رمردیو کنار گوش پ ردی رد تا فاصله بگ ک

 نیتو ا  ی خوایم احترامت برامون واجبه. اگر    ،ی سن پدرمو دار  _

پس جفت گوش    اریدر ن  ی باز  ستیآرت  یفتیسن از نون خوردن ن

 .لیو چشمت تعط

نتوانست کالم  رمردیپ تا  دیبگو  یاز شدت ترس  با سر   دش ییو 

 ببرد.   ا به سمت آبدارخانهاشاره کرد تا او ر نیکرد. به شاه 

و به پسرها اشاره  دیخچر یبه طرف اتاق واثقدرنگ نبود،  مجال

تا تسو  کرد  چه  بروند.  ا  کردی م  یحساب  ه یدنبالش  روباه    نیبا 

دفعه لطف  به  م  ی مکار...  با  دانستی قبل  اتاق  برود.   دیکدام 

در را فشرد و    یره یبزند و اجازه ورود بخواهد دستگ  ی در  آنکهی ب

  ی هم داخل شدند. واثق و آرشام    ی علب او اصغر و  داخل شد. متعاق

 رفتیور م  اشیش با گوش پشت بلند  یبر صندل  هیتک  زشیپشت م

  یرا بالفاصله از رو  شیکرد. پاها  رشیآنها غافلگ   یکه ورود ناگهان 

 برداشت و لب زد. تو!!!!!  زیم

  یل رصت کند از صندف  یبه پسرها کرد و قبل از آنکه حت  ی ااشاره

 اصغر کنار گردنش.  ی زیبود و ت یدر دست عل اش قه یبلند شود 
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برانداز کرد. خودش زحمت    یکمکنفرانس را دور زد و اتاق را    زیم

پرده  نییپا کش آوردن  استراحتش  وقت  در  را  نگاه    ده یها  بود. 

 از دفعه قبل به آنجا انداخت. با خودش گفت:  ترقیدق

 "بازداره مردک حقه یعجب دفتر و دستک"

در خور شان   ییجا  نیهمچ  دیکم بااو هم کم  دی رس  جهینت  نیا  به

 ی داخل گاراژ با آن اتاق فکسن  دی با  یکند. تا ک   فی رد  ژشیو پرست

به خودش آمد و    یکند واثق  یکند. تا رضا اتاق را بررس   تیریمد

 گفت:  شوکه

 چه خبره؟!... آقا رضا!  نجایا _

را    دنینفس کش بود و    ده یرو محکم چسب  اشقهیکه    ی به عل  رو

 سخت کرده بود گفت:  شیبرا

 ینجور ی. آقا رضا چه خبر شده؟! چرا انمی دستت رو بکش بب  _

 ! ؟یکنی م

به   تیاهم  ی لبش گذاشت. ب  نی و ب  دیکش  رونیرا ب   ی گاری س  رضا

 فندک را بال آورد.  یواثق دهیصورت ترس

 اشاره کرد تا کارشان را شروع کنند.   
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 گفت:  یعل

 صورت؟! _

 برداشت.  شیهالب  نیوش را از بامخ گاری س رضا

! دست  نمی... فقط بب ردونیش  رابیسر و صورت... دست و پا... س  _

 چپ؟!  ای یاستر

نگاه  یواثق بود.  مانده  گنگ  و  کرده  وحشت  به    یهمچنان 

رو  ی خودکار کاغذ  کنار  چپش  سمت  انداخت.   ز یم  ی که  بود 

 بال داد و گفت:  ی اشانه 

 ستش سالم بمونه. ست را... دی راست دست رمیگیاصلشو م _

را   گارشی ها سفندکش را بال آورد و همزمان با شروع کار بچه   و

 آتش زد.

          

را   گاری ه ست. تگرف   گارشیکام را از س  نیزد و آخر   یمحکم  پک

خودش   یواثق  "افی دام "کنفرانس    زیم  ی رو با  کرد.  خاموش 

م  عجب  کم ی ز یگفت  ف...  و  پولشه  تومن  ده  را    گاریس  لتریکم 

 آن فشار داد.  ی ر روتحکمم
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 بود. افتاده  نیزم ی رو واریسه کنج د یآش و لش واثق تن

دوپا نشست.   ی برداشت مقابلش رو  زشیم  ی را از رو  اشی گوش

 صورت درب و داغانش گرفت و گفت:  کینزدا ر یگوش

 پسورد. _

 و چشمان وق زده نگاهش کرد.  یبا سر و صورت خون یواثق

 الن... پسورد. نیهم _

 خودش نداد.   در موضع ی رییباز نکرد و تغ لب

 کرد و گفت:  گارشیس  لتریبه ف  ی نگاه

 انگار خوب ماساژت ندادن... پسرا. _

کرد و   یفیشاره خفراست ا  با دست  یکه واثق  ستدیخواست با  و

 . دینال  ش یخون ی هالب  نیاز ب

 چهل و پنج، چهل و پنج.  _

 کرد.به اصغر  ی ااشاره

 کن.  دایش رو پدسته چک. بگرد زهی کنار م فشیک _
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 عیرا باز و سر  امیشد. صفحه پ  شیهاامیو رمز را زد. وارد پ  ستادیا

 کرد. پیتا

 "نیکرد کاریرو چ ی . دختر سالریست یچرا در دسترس ن"

ب   ی شماره نشان  نامیخط  برا  یو  و    داشت  در دست  که   یرا 

 نگه داشته بود وارد کرد و ارسال را زد. ی گانگستر باز ی هاوقت

 امکیو در جواب پ  دیکش  رونی کتش ب  بیخودش را از ج  یشوگ

 کرد. پیتا یاز واثق یارسال

 ".س یرئ میاش آزادش کرد جلو خونه شبید"

در  نیهم زنگ  گوش  مایپ  افتیکه  شد.    ی واثق  یاز  بلند  دوباره 

 کرد. پیاو تا یبالفاصله با گوش 

 ". دی... خالصش کن شهی مگه نگفتم شر م"

 رد و گفت: دسته چک را بال آو اصغر

 کردم داداش. داشیپ _

 کرد. پیتکان داد و باز تا ی سر رضا
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راست کار ما نبوده و    ی زیبود. خونر  ی ا گهید  زی دستور شما چ"

   "س یرئ ستین

مقابلش    ها،امیاز ارسال پ  نانیارسال را زد... پس از اطم دد  مج  و

 پرت کرد.  بغلش ی را تو یو گوشنشست  

ف  _ بود  کار ح  یقرارمون  طرف    ی نگفت  یول  میساب کنرو آخر 

 خالل دندون از اموالش رو نداره.  هیانتقال    اریست و اختورشکسته

 آب دهانش را قورت داد.  یواثق

 ! دونستمی من نم _

گرفت و لبش را کج   ی متفکر  افهیرا متعجب بال داد. ق  شیابرو

 کرد.

کف    _ خاک  خودت  قول  خوردبه  معامله ی بازار  باهاش   ...

 نیو با ا  یخونی م  یروزنامه رسم  یداشت  یتومن  ونیلیمستیدو

 طرف حسابت ورشکست شده.  یدفتر و دستک خبر نداشت 

 . دیکوب اشی شانی بار به پ نیانگشت اشاره چند با
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کههمون    _ پنجاه   موقع  فورگفتم  کرد  ی پنجاه   دیبا  ی قبول 

حساب... کاکا برادر...  نم حساببه کفشته. ال   یگیر  هی  دمیفهمی م

 .  کنم یمزد پات حساب م اُجرت کارو، روز

 ی جلو  س یکه رضا انگشتش را به نشانه ه  دیبگو  ی زیآمد چ  یواثق

 صورتش گرفت. 

اصغ  ی گفت  یهر چ  _ بنداز...  الن فقط چرتکه  با بسه.  تو هم  ر 

 ت حساب کن. چرتکه

و برنامه    دیکش  رونیشلوارش ب  بیرا از داخل ج  اشی گوش  اصغر

 دن اعداد شد. حسابش را باز کرد و آماده وارد کر نی ماش

جوجه    نی. سه روز شاهمیکن یدوتومن حساب م   ی از قرار روز   _

تحق فرستادم  رفتم    کی  قات،یرو  هم  سالرروز  با   ی دفتر  که 

شب هم خودم شخصاً خدمتشون   هی  رون،ین بپرتم کرد   یاردنگ

بال اونم نصفه   دمیپر واریچون از در نرفتم از د ی ول دم یخونه رس

رو دستمزد،    کشمی درصد م  صتش  ی شب خارج از ساعت ادار

  که یپسر کوچ  اه ی چهارنفره رو فرستادم زاغ س  پی اک  هیهفته    کی

همون  با تو    یرو چوب بزنند... دو تا آدم قرض گرفتم ول   ی سالر
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م  ونیلیمدو نگ  کنمیحساب  م  یکه  حساب  ...  ی کنیگرون 

 ! ته؟یحال

 

با آن همه  نه یدر س  یواثق  نفس  و  که خورد   یکتک  حبس شد 

 ز انفجارش نمانده بود.مر تا ی زیچ

 ییرای... چهار روز تمام ازش پذمیدی. دختر طرف رو دزدیاوک  _

صفر منو    ن ینبود اومد فرار کنه... ماش  لش یشد. البته انگار باب م

د تو  کوبوند  صافده  واریصاف  خرج  شونه شهی کارتومن    ی . 

د  جوجهن یشاه که  ترکوند  هم  ب  شهیرو  خرج  با    مارستان یرو 

 من...   نیماش متیق  فتاُ مونهی تومن، م پنج   م ینکیحساب م

 گفت:  یبه عل رو

  شه؟؟ی م معامله  طونیچند تو بازار ش یتصادف 96سمند  یعل _

 گفت:  یعل

 نه؟!  ایتکون خورده  شیه شاسدار ی بستگ _

 تکون نخورده. _

 داره. متیاُفت ق یمی سه و سه ن هی _
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  ی عنی.  ستم یفتن نسه. البته من اهل تاوان گر  میریگی ... میاک  _

  ی ل یخ  یفکر نکن  گهید   نکهیا  ی برا   یول  ادیبهمون نم  گفتی بابام م 

 . کنمی م ریکار خ نهیپات حساب و از طرفت هز نمیا یآدم زرنگ

 .  دیپرس یسوال و

 ! ست؟ین یحرف _

با مشت    یول  کردی ورانه نگاهش مرد شده نابابا چشمان گ  یواثق

 هم داشت؟مگه جرات اعتراضش بود   دهیکه د یو مال

 بلند شد و گفت:  رضا

اصغرتهیسکوت عالمت رضاست. رضا هم که حاج  _ چند    ی ... 

 شد؟! 

 بلند خواند.   یگوش ی از رو  اصغر

 نیتومن هم اُجرت ا  ی خرج خسارت دختره... س  ونیلیم   زده یس  _

چهل و    شهیکار م   یار شصت درصد سختنهصد از قر  چند روز با

 هزار تومن.  صدی و س ونیل یسه م

قرارمون خ  ... هرخوبه  _ ا  شتریب  یلیچند  ول  نها یاز  رضا    یبود. 

 . ستیحق نبوده و ن ریغ ی زیدنبال چ وقتچیه
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باز و مبلغ مورد نظر را به ر   دسته فردا    خیتار   ی برا   الیچک را 

 ابل صورتش گرفتنوشت. خودکار و دسته چک را مق

 گفت:  و

 .ال ی _

 ی کرد. تو به مبلغ یبا دست لرزان خودکار را گرفت. نگاه   یواثق

 را کرد. ونیلیم  زدهیهمان حال نزارش حساب کتاب س

که    ی نداره. اصالً به من چه دختر  ی تومنت به من ربط  زده یس  _

 خواسته فرار کنه.  ی آورد 

 زد و گفت:  ی اقهقه  رضا

 !  زنم؟یر حرف ماز کدوم دخت یدونی م _

 به من مربوطه...  شی باشه. چ خوادی که م یهر ک _

  یکه خودت دستور داد  ی باشه؟! دختر  ی لراگر دختر سا  ی حت  _

  میدیفهم  یهمون که وقت  مشی ریوصول طلبت گروگان بگ  ی برا

بره خونه باباش... همون که   مشی ورشکست بوده فرستاد  ی سالر

  ی زرنگ  یلیخ  ی . فکر کرددهیلومون م  ندهیدو روز آ  یکیاحتماًل  

  کنم یرو پرت م  کَنشاه مردک... من اگر قرار برم تو چاه قبلش چ
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  فرستم ی تو رو قبل خودم مته چاه... اگر دختره دهنش رو باز کنه  

  د ی نبا  یچک باطله دست کس  یبدون  گهید  ی گوشه زندون تا دفعه

 . ی بد

 باز شد. توانستیم  کهییتا جا یچشمان واثق ه یعنب

 !؟ی کرد یچه غلطتو...  تو... _

 بال انداخت.  ی اشانه  رضا

 من فقط دستور تو رو اجرا کردم. _

 به پسرها کرد و گفت:  ی ااشاره

 منند.   ی همه شاهدا ینیبی رو هم م نایا _

 آخر و گفت:  م یزد به س یواثق

. دمیگردن من. اصالً خودم لوت م  ی بنداز  تویگند کار  یتونینم  _

 .ارزنیشاهداتم دوزار نم نیا

 کرد و گفت:  ی اخنده  رضا

 نکن.   یکوتاه ی کار  چیاز ه دیخوبه، وقتش رس _
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  یی من تنها  ستیقرار ن   ،ی که خودت کند  یچاه  نیاون  بد  فقط

 نگاه بنداز.  هی تیارسال ی هاامی توش جون بکنم. سر فرصت به پ 

 وقت داشتند.ساعت   می به ساعت کرد. فقط ن ی نگاه

 به هر سه نفرشان گفت:  رو

 . خوامی چک رو امضا شده م  گهید قهیتا ده دق رونیب  رمیمن م  _

کامل تمام نکرده است.    وز کارشآمد هن ادشیشد برود که    بلند

 . دیکش رونیبرگ کاغذ ب  کیکتش  یداخل بیدست کرد و از ج 

 را مچاله کرد و گفت:  آن

 که به من رو دست بزنه.  ی نشده کس دهییهنوز از مادر زا _

 پاند. نش چدها ی را تو ی چک سالر  و

          

 زد.  ادیفرچشمانش را بست و با حرص  بهار

رضییییوا  _ داداش  نه  چقدر  ...  اا    شیریبگ  دیبا  ی مدل  نیبگم 

 هاش نذار.خوب نگاه کن... انگشت شصت تو رو پره
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ابروها  یاخم مثل    شیبه  او  با  رفتار   سوادیب  کیانداخت 

 . کردیم

 زد.   تشر

 ! ن؟ی... بب ای هست ب ی... انگار چگهیخوبه د _

 ی ره را روانگشت اشاگذاشت و    کریاسن  ریشصتش را ز  انگشت

  غیها را لمس نکند تا دوباره جپره   شیهاا انگشت آن مراقب بود ت

وقت نرود.  بال  ه  یبهار  به   یندارد چرخ  یتماس  چیمطمئن شد 

 کرد.    دنیشروع به چرخ  ی ریگ  چیبدون ه   بارنیآن داد و ا  ی هاپره

 ذوق زده دستش را به هم زد.  بهار

 درسته. ی جور  نی... همنیآفر _

او را    ینگاه کرد. وقت  بار چرخ داد و منتظر به بهار  نیچند  رضا

 گفت:  دیبه خود د رهیخ

 خب؟! _

 !؟ی خب! خب چ _

 خب بعدش؟! _
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 . شیچرخونی م یه ی نجوریبعد نداره... هم  _

 بشه؟!  یکه چ شیچرخونی م _

که    شیچرخونی . میگیم  ی نجوریچرا ا  یکن  دیوا که برق تول  _

 به. برا اعصاب خو نقده ی. ایآروم بش

آن را    یبه بهار کرد و شاک   یه و بعد نگا  کریبه اسن  ی نگاه  رضا

 پرتاب کرد.  ییرایپذ ی گوشه 

 . م ینی ... مسخره جمع کن ب هیچ نیا _

 داداششش... _

 هیاعصاب من آروم باشه پاشو برو    ی خوایداداش و... اصالً م  _

 . نمی بب اریب ییچا

  یش نگاه را جلو داد و از جا برخاست. رضا خامو  شیهالب   بهار

 انه تاسف تکان داد.نش به ی کرد و سر شیبه لوس باز

خاموشش چشم    ی در آورد و به صفحه  بش یعسل را از ج  یگوش

  ی عنیرا به او پس بدهد.    یدوخت. پاک فراموش کرده بود گوش

 افتاده بود. شیبرا یآن شب چه اتفاق
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ز  به نفرعمرش    ی همه  ادیاحتمال  را  با همه   کردی م  ن یاو   ی و 

 .  ماند ی تنفر ماز او موجودش 

 که نکرده بود.   کردی م  دیچه با  طیداخت در آن شرا انبال   ی اشانه 

 ؟؟ ی رو شل کرد سهیسر ک یبه سالمت _

 شد.  رهیبه محمد خ  جیرو بال برد و گ سرش

 سه؟؟یکدوم ک _

  فون یآ  یبه گوش  ی اگذاشت اشاره   نیزم  ی چمدانش را رو  محمد

 در دستش کرد. 

 که تو دستته!  یاون _

 ت: گف  غی آمد و با ج ییچا وانیبا ل ارهب

 !!فونیآ  ی وا _

کجش افتاد.    یکه تازه دوزار  دیرا از دستش بربا  ی خواست گوش  و

 اش دور کرد و گفت: را از دستان دراز شده یکرد و گوش یاخم

 . هیامانت  _
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پارک   نی ماش سمت  به  هدا  نگیرا  با    تیفرودگاه  همزمان  کرد. 

ماش از  برا  ادهیپ  ن یمحمد  از  بیعج  شیشد.  چرا    لوفرین  بود 

کند. تازه    شیخودشان تا فرودگاه همراه  نیکه با ماش  استهنخو

وقت شب چندان   نیدر ا  لوفری ن   ی سر شب بود و رفت و آمد برا

  ن یسخت نبود. پس چرا محمد از او خواسته تا او را برساند؟! در ب 

ن  راه تماس  متوجه  ب  لوفریهم  محمد  شد.    پاسخ یکه  گذاشت، 

 خودش گفت:   ش یبال انداخت و پ ی اشانه 

 "زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند"

 دستش را دراز کرد و گفت: محمد

کش  _ زحمت  داداش  ای دیخب  آب    تیعروس  شاهللی.  آبکش  با 

 . ارمیب

 . دیخودش خند نمکی ب یخودش به شوخ بعد

 اصغر را زد و گفت:  نی ماش ریدکمه دزدگ رضا

 باهات!   امیم _

 . رمیخودم م ی دیشجاشم زحمت ک نینه داداش تا هم _
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نکرد. چمدانش را از صندوق عقب در آورد و دستش   ی اصرار  رضا

 داد. 

 رنگ بخوره.  ینگرفت لیکه هنوز تحو  نتی ماش فیح _

 .گهیاومد د شیپ _

 دست فرمونت قبلنا بهتر بود.  _

 .ی ومدیم  کهیهم اخالقت قبلنا بهتر بود کمتر تتو  _

 تکان داد.  ی و سر دیخند محمد

 زنا.  نیدست ا. از نهیمنشگمونم کمال ه  _

 باش. نایرضا مراقب مامان ا گه،یبرم د من

 جفت چشمام مراقبشون هستم. هم مثل   یگفتینم _

 دست عالمت کوتاه آمدن داد. با

هم باش. اگر    لوفریبرات دارم، مراقب ن   یزحمت  هی باشه... باشه...    _

 . ستم یبالخره من ن ،ی زی چ یکاست  یکم

تالشش   ی م. همهش هستمراقبشمانم  مثل چ  دینتوانست بگو   رضا

 .اوردیقلبش را تا صورتش بال ن  یرا کرد گرفتگ
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 زحمت گفت:  به

 .ادی از دستم برب ی چشم... اگر کار  _

          

خانه پارک کرد. حال که محمد و همسر    اطیرا داخل ح  نی ماش

را در خانه   ی شتریاوقات ب  توانستی محترمش حضور نداشتند م

. خواست داخل خانه شود دیشک   یخودش آه  نی ماش  ادیبماند. به  

 زنگ خورد. که تلفنش 

 الو داداش... الو... حواست بامنه؟!  _

 . شنومیالو اصغر بگو م  _

 !ی زنگ زد. گفتم فردا اول صبح قرار نذار ی مشتر _

 !ه؟یکارش چ _

 . یمزاحمت ناموس  _

 ! ؟یچند گفت _

  م ین یتا بب   زهیبر  الحسابی ندادم... فقط گفتم پونصد عل  یهنوز ف  _

 .  برهی کار م ی درچق
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 !؟ی بار ی . کاری خوب کرد _

خ  _ طرفمون  داداش...  حساسه.   یلیفقط  دخترشون  آبرو  رو 

 گرد و خاک به پا بشه.  خوانینم

 بود.  بی بود عج نیا ری... غیرانیا ی هاخانواده هیکار محافظه

 با فاصله پارک کرده بودند.  یخانه پسرک کم ی جلو

  دی. سوژه را از دور د ران بودغرب ته  ی هااز محله  یکیدر    اشخانه

  ر ی. زدادیم  راژیکوچه تنگشان و  ی بک باباش توهاچ   دیپراکه با  

 لب گفت:  

 "داره یپسره بدقواره چه اعتماد به نفس "

و   ی روز  دو رفت  زمان  و  مکان  از  گرفتن  آمار  مشغول  که  بود 

 .قویر ی پسره  گفتی بهش م  ن یبودند. شاه شیآمدها

ا  پسرک وقت   یکم  اشی با گوش  نیماش  همان داخل  ستادی که 

 را زد.  نی ماش  ریشد، دزدگ  ادهیپ گذراند و

شوند. خودش هم   ادهیپ  ن یو اصغر اشاره کرد تا از ماش  نیشاه   به

 .  ستادی ا ی تر کنارکه چند متر آن طرف
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کل  تا در    دشیسوژه  رو را  به  رو  پسرها  ا  ی آورد  و   ستادندی در 

قرار گرفت طور  در  پسرِ  که    ی خودش هم درست پشت سرش 

 ان قرار گرفت.ره هر سه نفرشدر حلقه محاص هیاز ثان ی کسر

با ح  پسر و اخم در صورتش    رتیجوان که اول جا خورده بود 

 . ستیو اصغر را نگر ن یشاه

 ... الدیآقا م _

. هر چند  دیو او را د  دیبه پشت سر چرخ  عیسر  ییصدا  دنی شن  با

 گفت: آنقدر بچه پررو بود  یول دیکه خودش را در محاصره د

 شما؟! _

 گفت:  ن یشاه

 آشنا.  هی _

 !ارمتونیبه جا نم _

 در کمال آرامش گفت:  رضا

عموها  _ هست  ی پسر  خانم  اومدمی ژاله  تا    هی  می.  سه  به  سالم 

 . میعرض کن  اتیآبج
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د  هر را  پسرک  خوردن  تکان  وضوح  به  نفرشان  رضا  دندیسه   .

 زد و گفت:  یلبخند کج

 شد؟!  یچ _

 ت: رد و گفدستش ک ی تو  دیبه کل ی ااشاره

 ؟؟ یکنیچرا درو باز نم _

 کرد و گفت:  یمنشده بود. من  ریمزاحم پاک غافلگ پسر

 . شناسمی . من ژاله نمنیاشتباه گرفت  _

 کرد. دستش اشاره  ی تو یو گوش ن یبه شاه رضا

گوش  ن یشاه رو  اشی قفل  به  رو  را  آن  و  زد  داد.   ی را  قرار  او 

  جادیدر حال اشکارش کرده بودند... پسرک    روزیکه د  ی ریتصو

راهش را   ی جلو  کهیکارشان در حالدختر صاحب   ی مزاحمت برا

 آب دهانش را قورت داد. ریتصو دنی. پسر با دسد کرده بود

 .  میخدمتشون برس می خوای ... گفتم که م گهیباز کن د _

 با دست دو طرف صورت رضا را گرفت و ملتمس گفت:  پسرک

 .میارا آبرو دنه... م نجای. فقط ایکه بگ ی داداش هر چ _
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 پسر را در دست گرفت:  ی قهی رضا

تو آبرو دارن.    ی خواهرا   آبروئهیژاله خانم ما ب   یعنی...دم ینفهم  _

عمو ب  ی خونه  خونه  حرمتهی ما  کدوم    ی و  داره.  حرمت  شما 

 یلقبا  هیبهت گفته احترام ناموس ما واجب نبوده که تو    ی نسناس

 . ی مزاحمش شد ی زوریپ

 . رهیبه مول قصدم خ _

خ  یکس  _ قصدش  با    رهیکه  رو  باباش  ش  هیننه  و   ینیریگل 

ه دختر مردم خودش هر روز جلو را در خونه دختره نه    فرستهی م

  سبز بشه و براش شاخ و شونه بکشه. د باز کن اون در لمصبو... 

 اصغر زنگ بزن.

 کند.  ینمانده بود تا قالب ته ی زیچ پسرک

 ر دستتون رو ببوسم. به جان مادرم غلط کردم. گُ.. خوردم. بذا  _

.  د یدستش هجوم برد که رضا دستش را عقب کش  دنیبوس  ی برا

دستش   کیپسر را با    ی قهیکرد تا دست نگه دارد.  ر اشاره  به اصغ

 شان چسباند. خانه  واریگرفت و او را به د
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  گه ید  بارکی... فقط  گهید  بارکیاخطار اول و آخرمونه... اگر    نیا  _

... از هر  یفهمی. م میگذری مموست ناز نا  ی مزاحم ناموسمون شد

 سه تاشون. 

 .آن را زدو ضامن  دیکش رونیب بیرا از ج چاقو

 نشون.  نم یخط... ا نیا _

دو تا خط     یمانیس  وارید  ی با نوک چاقو کنار گوش پسرک رو  و

 . دیکش

          

 ی از آن که به من ناز کن ترخسته

 هات بذارمشونه ی سرم رو رو شدی م یچ

 ز ا گهیرو د سرم

 یوا ی جان جان جان جان مطربا وا دلبرا

 درو محکوم نبند نرو  نیبار ا هر

 

 زد. ادیفر بلند
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 ن یشاه _

 باشه داداش... باشه.  _

گرفته بود. الحق که اوستا    لیتحو  رگاهیرا تازه از تعم  نش ی ماش

که اسم    فی. صد حکردی نم  یصفر فرق  نی بود. با ماش  یکار قابل

 رفته بود.   شیرو یتصادف

 ی رو  گذاشتی و نم  رفتیور م   نی داشت با ضبط ماش  نیشاه

را    یدنینوش  ی آهنگ تمرکز کند. اصغر بطر  کی  ی و ملود  تمیر

 گرفت و گفت:  شیرو به رو

 . وانتیل _

 در دهانش گذاشت و گفت:  تونیز گرید  ی ادانه

 (. یاناف )کاف _

 غر زد. ن یشاه

 . نت یتو ماش  ی آهنگ درست ندار هی _

 سرخوش گفت:  اصغر

 . ساختنی برات م  میدادی وگرنه م  ی ... نگفته بوده داداش شرمند   _
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و انور    نوریا  یجوجه را کم  ی هاخ یبال رفت. رضا س  ی گرید  کیپ  و

و به    دیکش  رونیب   خیاز ران پخته شده را از س  کهت  کیکرد و  

شاه  برد.  خ  اش ی آشپز  نیدهان  نداشت.  خوب   یلیحرف 

 اشت.وزن د اضافه نقدرینبود که ا خودیدارش کرده بود. بمزه 

 داداش. گمی م _

 را بال آورد و حواسش را جمع او کرد. سرش

 ر؟؟!!و پولدا ی باش   یزندون ایبهتره  ریو فق  یبه نظرت آزاد باش _

 و گفت:  دیخند اصغر

 و پولدار.  ی. مسلماً آزاد باشهیچه سوال نی. اویکی آ _

 و گفت:  دیخند ن یشاه

 .یشوخی ب _

  ی پولدار باش  ایمثل خودشان...  زاد  و آ  ریبه فکر فرو رفت. فق  رضا

زندان زنجان  نیا  نیع  یو   ییهاچه سوال  یگاه   نی. شاهی بابک 

 .  دیسپری م

 تکان داد و گفت:  ی سر
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 پولدار.  یزندان هیباشم هم  یپولدار زندان هیهم   دمی م حیرجت _

کم  نیشاه را  تجز   یسرش  را جمع  تا حواسش  داد  و    هیتکان 

دو تا تسمه هم   یکیوسط    نیحرفش کند. شک نداشت ا  لیتحل

 . کند ی پاره م

 حرف بزن داداش.  پلمید ریز _

خند  رضا تحصدیسرخوش  مدرک  جمع  آن  در  همه    شیلی.  از 

 بالتر بود.

. پول  یفهمی. م شون پولدارن. پول..نداره. جفت   یخاص  یمعن  _

 بهشت.  شهی اون تو هم برات م ی داشته باش

ره سرگرم جابه جا را بال داد. رضا دوبا  کشیو پ  دیخند  ن یشاه

به مخاطب کرد.    یشد که تلفنش زنگ خورد. نگاه  هاخیسکردن  

 محمد بود...  

ها باشد. سابقه نداشت  کرد تا مراقب جوجه  نی به شاه   ی ااشاره

مادرش و بهار    قیاز طر  شتر ی. بردیبگ  با او تماس  م یمحمد مستق 

 . شدندی از حال هم خبردار م

 جونم داداش؟! _
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 الو... سالم.  _

 شده؟! ی زیسالم از ماست خان داداش... چ _

 شده باشه که به داداشم زنگ بزنم؟!  ی زیچ دیمگه با _

 را با پشت انگشت خاراند. اشی شان یپ رضا

 . چه خبر؟!ی نه داداش خوب کرد _

 هنوز جهنمه.   نجای... ایه سالمت فعالً ک _

 . شهی م  ی برات عاد  ا یجهنم اون دن  ییحال که اونجا  گهیخوبه د  _

 گفت:  یشاک دمحم

 !ام؟ی گفته حال من جهنم یک _

 گفت:  و دیخند رضا

 جهنمه. اشیدار هر دو دنآدم زن _

 حاکم شد.  ینی . سکوت سنگ امدین  یاعتراض ی پشت تلفن صدا از

 ؟یالو داداش... هست _

 هستم؟!  _

 خوشحال شدم.  ،ی بار ی ... کاریاوک _
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 برات داشتم. یزحمت هیصبر کن... راستش  _

          

شب بود.    ازدهیبه ساعت انداخت.    یشد و نگاه  اده یپ   نی اشم  از

برا آنها  خانه  در  پشت  شب  وقت  عج  ی آن  هم  و   بیخودش 

بود. کاسه آش  رقابل یغ مانده د  ی باور  دو   یفروشآش  گیکه ته 

را    فرلویپدر ن  ی بالتر بود را به دست گرفت و زنگ خانه   ابانیخ

 فشرد. 

بود.    دهینش نرسذه  به  ی گریآن وضع آن موقع شب بهانه د  با

  یها کرد. فقط شانس آورد که پادهانش برد و    ی دستش را جلو

 بال نرفت.   ی ادیبساط اصغر ز

 بلند شد.  فونیخانه از پشت آزن صاحب ی صدا

 !  ه؟یک _

 دم در.  نیا یلحظه ب کی شهی م دیسالم حاج خانم... ببخش _

 ؟! شما _

 رضام. داداش آقا محمد.   _

 داخل.   دییرضا بفرمااوا... سالم آقا   _ 
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 باز شدن در آمد. کیت ی و به دنبال آن صدا 

  ن یایتوک پا ب کیاگر امکان داره  شم ینه حاج خانم مزاحم نم _

 دم در. 

  ده یکش  یکاش  ی که رو  ییهاییلخ دمپا لخ  ی که گذشت صدا  یکم

در   لوفریر نر اندام بلند و لغر پدبلند شد. با باز شدن د  شدندی م

 شد.   انیه نماچهارچوب در خان

 پسرم؟!  یسالم... خوب _

 پسر او باشد.   خواستی ! عمراً اگر دلش مپسرم

 سالم از ماست...  _

ن  ینگاه   مین محمد را که   نیکرد و ماش  لوفریبه پشت سر پدر 

د  اطیاز ح  ی اگوشه  بود  ن دیپارک شده  و    لوفری. پس  بود  خانه 

باد به در  و آن موقع شب او را از آن سر ناکجا آحمد توهم زده  م

 بود.  ش کشاندهخانه همسر محترمه

 مصرف آش رشته را سمت او گرفت و گفت:   بارکی کاسه

داشتند. امر کردند    کینذر کوچ  هیمزاحم شدم... مادر    د یببخش  _

 .ارمیشما هم ب ی برا
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کش  _ نک  ی د یزحمت  درد  دستت  نپسرم  چرا    ی زیچ  رلوفینه. 

 نگفت؟!  

 گهید  شمی ... مزاحم نمی علو  ی آقا   د یشد آقا معلم، ببخش  ییهوی  _

 .  ادیعزت ز

 دست مادرت درد نکنه. نذرشون قبول باشه.  _

محمد که فکر کرده بود   ی ایخولیاز مال  یکه بسته شد شاک  در

و به دروغ  گفته در خانه است    چاندهیآن موقع شب او را پ   لوفرین

آورده و روانه    رون یال خوشش بد. او را از حبه کف کوچه ز  ی لگد

ن بود.    لوفریخانه  ن  یشب خوش  کیکرده  . سوار  امدهیهم بهش 

 لب غر زد.  ریشد و ز نی ماش

.  یگرفتیزن نم  ی مردیزن گرفتنت. م  نیتو روحت محمد با ا  ی ا"

   "... استغفرهللنی. چرا ایحال گرفت

خانه    ی اچرا بر  نکهیاز ا  مانیو پش  دی چیآش در دماغش پ  ی بو

 سه فرمان دور زد.   را روشن کرد و کوچه را با  نی ماش  دهیهم نخر

  ابان یبه خ  دهینرس   یفرع  ابانیکوچه که خارج شد در امتداد خ  از

شد.    شیاز  رو به رو  ن یبا دو سرنش  ی نیمتوجه عبور ماش   یاصل
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از پشت گردنش    ریکرد و شوک مانند ت  خیلحظه تنش    کی  ی برا

نشسته کنار هم داخل پژو    ی ردو م  . زندیچیچپش پ  ی تا شانه 

 ور کردند.  از کنارش عب ایپرش

  ابان یترمز گذاشت. شانس آورد که آن موقع شب خ  ی را رو  شیپا

گرنه   و  نبود  ماش   ی کیشلوغ  به  پشت  تعم  ن یاز  از    رگاه یتازه 

او هم متوهم    دیقورت داد. شااش زده بود. آب دهانش را  برگشته 

 نه... خود خودش بود.    یشده، ول

و    ی محمد با آن همه خونسرد  ی نبود. وقت  لیدل  یمحمد ب   شک

به وقوع    یحتماً موضوع  شدی مشکوک م  ی زیبه چ  اشیالیخی ب

 بود.    وستهیپ

چند    نیرفت. ماش  نیفرمان را چرخاند و پشت سر ماش  درنگی ب

نگه داشت.    ی ا خانه  وارید  یکیو در تار  لوفریکوچه جلوتر از خانه ن

کاش الن   ی ا در دستانش فشرد و ا رضا از شدت خشم فرمان ر

 . دادیدر دستانش فشار م  آن دو ران فرمان، گرد ی به جا

را قورت داد...   تلفنش به زنگ خوردن کرد. آب دهانش  شروع 

جا   کیما هر دو برادر از    گفتی ! م گفت؟ی م دیمحمد بود. چه با 

 ی که دختر  میرتیغی و ب  شهیریو ب   رگی ب   نقدری. امیاخورده  ش ین
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نمث ملعبه   لوفریل  را  ت  ی ما  اسم  با  حال  و  کرده  در  خودش  و 

 . کندیعشق م ی گریشناسنامه کنار د 

 را کنار گوشش گذاشت.  یتماس گوش ی لمس دکمه برقرار با

 جونم داداش.   _

 شد؟! خونه بود؟!   یچ _

سع  چشمانش و  بست  نفس    یرا  کند.  حفظ  را  آرامشش  کرد 

 و گفت:   دیکش ی بلند

 ... تو راهم. دمیهنوز نرس  _

 داد محمد بال رفت.   ی صدا

 کار ازت خواستم... اععع.   هی! ؟یکنی م یطچه غل معلومه _

داشت. انگار که    ی تازگ  شیخونسرد، برا  شهیمحمد هم  ت یعصبان

 نداشت؟؟   پشت خطش بود. حق هم داشت... ی گر یآدم د

در حال کار    اندازدی پنجاه درجه که مار پوست م   ی در آن گرما  او

ش را  صورت  ی ا بهیدست مرد غر  کهیدر حال  نجایزنش ا   یکردن ول

 وهلل که حق داشت.   کند، یازش مون
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 دارش بلند شد.  خش ی را بست و از ته گلو صدا چشماش

 فعالً.  کنمی خبرت م دمیرس _

  ی معطل   یداشبورد انداخت. ب  ی را رو   یرا قطع کرد و گوش  تماس

ماش ب  ادهیپ  نیاز  فاصله  رفت.  پژو  به طرف خودرو  و    ست یشد 

 کرد.   یو کمتر از ده قدم طرا با سرعت   ی متر

. کردی هم آرامش نم  لوفریخرخره ن  دنیبود که جو  یعصبان  آنقدر

. دست بزند در سمت راننده را باز کرد  شهیبه ش  ی آنکه ضربه   یب

و   با همه  ی قهیبرد  و  را در دست گرفت  را    ی راننده  او  توانش 

 .  دیکش رونیب

و بفهمد از کجا خورده    دیایشد تا ب  ریحمله غافلگ  نیکه از ا  راننده

و   غیج  ی ود و متعاقب آن صداکوچه پهن ب   آسفالتست کف  ا

ب  لوفرین  ادیفر برخاست.  هوا  به  فر  یکه  به    یرو   ادشیتوجه 

به صورتش کوباند. از   یپسرجوان نشست و مشت محکم  ی نه یس

 جمع شدند.   فرشده بود چند ن  ادهیکه پ لوفرین غیج ی صدا

 کردیمشت بود که روانه صورت پسر م  گرانیبه د  تیاهم  یب  رضا

 . زدیم ادیو فر
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 .کشمتی دزد ناموس... م  کشمتی م _

شانه   از رو  شیهاپشت سر چند دست  از  و  گرفتند    نهیس  ی را 

مرد جوان    ی که از رو   ن یبه عقب راندند. هم  لوفریدوست پسر ن

کش ن  ده یعقب  روشنا  ی چهره   لوفر یشد  در  را  کوچه   ییاو  نور 

 ی . توتبرداش  به عقب   یتر از قبل قدم زدهداد و وحشت  صیتشخ

 .  دیرضا برق حلقه را در انگشتش د ریو رویآن ه

را   کرد خودش  یمرد کرد و سع  ی پهلو  یحواله  ی حرص لگد  با

مردم دست  برا  ی از  و    ی گریانج یم  ی که  کند  آزاد  بودند  آمده 

 زد.   ادیفر

 دزد ناموسو.   نی... تا بکشم ادی ... ولم کندی ولم کن _

 ت:  د و گفوساطت کر ی اپا به سن گذاشته مرد

آبرو  تیخوب  _ مردم  چشم  جلو  پسر  ا  ینداره    نجور یخواهرتو 

 جوونند.   ،ی ببر

از   جیداد. گ  هی تک  نی بلند شد و به در ماش  نیزم  ی از رو  راننده

خون را در دهانش حس کرد.    ی که خورده بود شور  ییهامشت 

 دست برد لبانش را از خون پاک کرد و خصمانه به رضا زل زد.  
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شده بود خودش را از دست   دهی ب کشبه عق  که چند قدم  رضا

 آنها آزاد کرد و گفت:  

 عروس!!!  ،یچ  یعنی نیفهمی خواهر کجا بود؟! عروسمونه! م _

  استش یس  با آن همه  لوفریبرگشت. ن   لوفریهمه به سمت ن  سرها

. دیلرزیاز شدت ترس م  شیکند. پاها  دیکه الن چکار با  د ینفهم

 بود.  دهیند  یشکل نی وقت او را ا چیه

از هر دو طرف   اشی شانیپ  ی هارگ   تی که از شدت عصبان  ارض

. اگر مردم دیدی ها را به وضوح منبض آن  لوفریبرجسته شده و ن 

نم  شیجلو دست   گرفتند یرا  با  هم  را  او  خود  بسا    ش یهاچه 

 .کردیتکه متکه

تکان داد. دو سه نفر   ی به راننده کرد و با افسوس سر  ینگاه  مرد

 او را آزاد گذاشتند.  ی اه گونه هم عقب رفتند و ب گرید

 رو به پسر گفت:   یانجو مرد

 داره. ت یخجالت بکش... زن شوهردار معص _

 را درست کرد و گفت:   اشقه یاز رو نرفت.  راننده

 شوهرداره؟! هرزه به من گفت مجردم.   دونستمی من چه م _
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 زد.  ادیدوباره به سمت پسر حمله کرد و فر رضا

 . ی دیحلقه تو دستش رو ند  ی بود  . کورسگ..  نیع  یگیدروغ م  _

دوتا مشت    یکیو    اوردیپسر هم کم ن  بارن یشد. ا  زیز با او گالوبا  و

 کردند.   شانیدوباره از هم جدا نکهیحواله صورت رضا کرد تا ا

 رون یاش بمحله که بخاطر سر و صدا از خانه  ن یاز ساکن  گرید  یکی

 آمده بود گفت:  

ا  _ ه. دنبال زن شوهردارم  خونت حاللنمون که    نجایبرو پسر... 

 نباش.  

  نی به سرعت سوار ماش  دیفاصله از خود د   یتا رضا رو با کم  راننده

 زد.  ادیقبلش فر یرا روشن کرد ول نی شد. ماش

 . دمید نشمییناموس ناموسم نکن... بال و پا نقدهیا _

 گاز گذاشت و رفت.   ی را رو شیپا و

دنبال    یا آزاد کرد و مسافتخودش را از حلقه آنه  تی با عصبان  رضا

 زد.   ادیو فر دیدو نی ماش

 زاده. حروم کشمتی م _
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ناراحت  از برگرداند و دور و   ی زیچ  ی فرط  انفجار نداشت. سر  تا 

اثر نگاه کرد.  را  ن  یبرش  نفهم  لوفریاز   ی چه زمان  دی نبود. اصالً 

با  بش یغ خفه  کردی م  شیدایپ  دیزد.  خودش  دستان  با  اش  و 

  ن یکه ا  کرده بودند  یبالتر... آخر چه گناه  نی. ننگ از ا کردی م

 افتاده بود.  شانیآفت به زندگ

زنگ    ی بود. دستش را رو  ستادهیا  لوفریدر خانه ن  ی بعد جلو  یکم

ب ترد  نی گذاشت.  در  ندادنش  و  دادن  با  دیفشار  را    دیبود.  آنها 

  یکه آبرو   کردیچه م  ی. ولبردیرا م  شانیو آبرو   دیکشی م  رونیب

 ..  او. ی برادرش، آبرو ی برادرش بود و آبرو ی آنها آبرو

کنار زنگ مشت زد.  واریبار به د نیو چند دینفس بلند کش چند

 لب زمزمه کرد. ریز

 بهت... لعنت.  لعنت

          

گذاشت و دستانش را دو طرف    نیفرمان ماش   ی را رو   اشی شانیپ

ن سر  به  چه  داد.  قرار  معصوم   لوفریفرمان  دختر  آن  بود.  آمده 

  د یسرخ و سف   کردی که به او م  ی ا که با هر ابراز عالقه ینرستا یدب
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قابل تصور    شیاز جانب او برا   ی ربا  و  بندی حجم از ب  نی. اشدی م

 نبود.  

فشرد تا   را  یدوباره بلند شد. دکمه کنار گوش  اشیگوش  ی صدا

 توانستی بود که نم  ختهیآنقدر بد به هم رخاموش شود.    شیصدا

آخر    ی پاسخگو باشد.  برامحمد  چه  بود.    شیمگر  گذاشته  کم 

 را غرق طال کرده است.    شیسر تا پا دیاغراق نبود اگر بگو

همه    شرکت نفت،   ی ایگرفته تا سر و وضع و کل مزا  ن یماش  از

 حال...   یاو بود ول ی محمد همه و همه برا  ی ایبرو و ب

دارش را فشرد. نبض  ی هاقه ی را بلند کرد و با دو دست شق سرش

کردن   ی ... محمد آدم رو بازگفتی م  دی... چه بادکری م   دیچه با

  لوفر ی نً و داشت قطعااز اکه    یبا شناخت  دیفهمیبود. اگر محمد م

مجبور    گریبه نفع او هم بود. د  نی و ا  کردی حذف م  شیرا از زندگ

خانوا در  را  وجودش  کاف   شاندهنبود  کند.  جر  یتحمل   انیبود 

 .  گفتی امشب را م

ااشع   یزمان  شدینم  باورش خر   یزن   نی چن  نیق  حتماً  بوده. 

گوش بود.  گرفته  گاز  را  د  اشی مغزش  خورد.  زنگ    گر یدوباره 
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جواب گذاشت. چشمانش را بست و    یرا ب   شیهاتماس  شدینم

 را کنار گوشش گذاشت.   یگوش

 الو داداش.   _

 ! ؟ی دیالو... چرا جواب نم _

 . ی بود. متوجه نشدم زنگ زد نی تو ماش یگوش _

 !  ؟ی ه کردشد. چ یچ _

 چشمانش گذاشت.   ی و کف دستش را رو شهیش  ی را رو آرنجش

 م.   شونالن دم در خونه _

 خب!   _

_  ... 

 . دیکش ادیسکوتش فراز  یشاک

 رضااا.  _

 هم فشرد و گفت:   ی رو توانستی م کهییچشمانش را تا جا رضا

 . ی ست داداش... توهم زدزن داداش خونه _

 واقعاً.  _
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 آره.  _

 !  ؟ی ندادنتو جواب چرا تلف _

 بود. باباش گرفتم به حرف.   نیتو ماش  می گفتم که گوش _

 . کردی م  لیو تحل  هیداشت مسائل را تجز  د. انگارسکوت کر  محمد

 الو داداش؟!  _

 گفت:   نادم

 !  ؟ی ندار ی باشه... کار _

داد. واقعاً چه    هیتک  یصندل   یکه قطع شد سرش را به پشت  تماس

تر از قبلش را چگونه  حضور منحوسبعد  به    نی. از اکردی م  دیبا

او را    عاشرت با. بهار م . بدتر از همه خواهر جوانش..کردیتحمل م

  ی و رضا به خوب  کردیبا او را رها نم  یصحبت دوست داشت. هم

 . ردیگیالگو م لوفریش را از نیرفتارها شتری که ب  دیفهمی م

          

آرام بست و وارد خانه شد. صدا  اطیح  در از داخل    پچپچ  ی را 

رس  گوشش  به  درگاه دیآشپزخانه  در  و  کرد  کج  را  راهش   .

ا گوش  ستادیآشپزخانه  که  بهار  به  مشغول    یو  دست  به  تلفن 
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  یرو  یمید. گردنش را کج کرد و به ساعت قدصحبت بود زل ز 

را    اشه یتکشب...    میانداخت. دوازده و ن  یآشپزخانه نگاه  وارید

 شد.  رهیبه بهار خ  بیآشپزخانه داد و دست در ج ی به ورود

سر  بهار شد.  او  حضور  تلفن    عیمتوجه  پشت  مخاطب  از 

 کرد و هول زده به او سالم کرد.   یخداحافظ

و    دیکش  ی مشت شد. نفس بلند  بشیج  دست در  اریاختی ب  رضا

 گفت:  

 بود؟!   ی ماه نشستت ک ی به رو _

 را به پشت گوش راند و گفت:   اشیشان یپ  ی موها بهار

 دوستم بود.   _

 به ساعت داد.   ی اابرو اشاره  با

 ب؟!  موقع ش نیدوستت ا _

 . گهیآره د _

 حال کدوم دوستت بود؟!  _

 و طلبکار گفت:   اوردیکم ن  بهار
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 دوستم.   گهی. دوستم بود دهیباز خواستا برا چ نیوا ا _

آشپزخانه کنار دستش زد که باعث شد    زیم  ی محکم به رو  رضا

 گفت:   ادی. با فرچدیبلندش در خانه بپ  ی صدا

 کدوم دوستت؟!    گمیم _

 بود بغض کرد و گفت:   دهیجا خورده و ترس  یکه حساب  بهار

 !  ؟یکنی م نجور یوا... چرا ا _

دختر را    نیاو گرفت. ا  ی جلو  دوار یهداش را ترهانگشت اشا  رضا

 لوس کرده بود.   ی ادیز

به حالت    ی . وارمیگی تلفن خونه رو م  نتیپر  رمی... فردا میاک  _

در باشاگر  گفته  د  یوغ  رو  گوشت  پشت    لتم یموبا  ی دیاونوقت 

 . ی دید

 گفت:   هیبرود که بهار با گر رونیآمد که از آشپزخانه ب و

 داداش؟!   _

 م برا من نصفه شب تلفن مشکوک داره. کوفت. خانداداشو  _

 .  ست ین  یکنی که فکر م یداداش رضا به خدا اون _
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   . امیاااا خب تو بگو تا من از اشتباه در ب _

. رضا  شدیهمچنان سکوت کرده بود و قفل دهانش باز نم  بهار

 نداشت.  یحس خوب شیپنهان کار نینسبت به ا

 .  ی کرد دمیبرو بخواب پاک ناام _

 رفت.  رونی از آشپزخانه ب و

شده بود به زحمت با   داریمشاجره آن دو ب  ی که از صدا   گالب

 رساند و گفت:    ییرایواکر خودش را به داخل پذ

   ه؟!شد یچ _

 مادر من... شما برو بخواب.  ستین ی زیچ _

او گالب را ترساند و   انیآمد. صورت گر  رونیاز آشپزخانه ب  بهار

 .  دیبه رضا توپ   یشاک

 که اشکش در اومده.  ی به دخترم گفت یچ _

 به سمت اتاقش رفت.   تفاوتی ب رضا

 .د یبخواب  دیبود مادر من... بر ی حرف خواهر برادر _

 از نکرده بود که بهار گفت:  ا بش ردر اتاق هنوز
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 بود به خدا.  لوفرین _

 یها... آن وقت شب... صحبت لوفریکمرش را لرزاند. ن  لوفرین  اسم

 رت ین افتضاح... سرش را برگرداند و با حبعد از آ  ... آن همیواشکی

 به او نگاه کرد.  

 ! ؟ی بود چرا زودتر نگفت لوفریاگر ن_

 .را پاک کرد شیهابا دست اشک بهار

ه  _ گرفت  قول  ازم  خواست...  نفهم  چیخودش  .  نیکدومتون 

 خونه.  ی دیبدونه رس خواستی م

          

اسپورتش را به پا کرد. امروز طرح    ی هانشست و کفش  پله  ی رو

. قرار گذاشته  اوردیب   رونیرا ب  نشیماش   توانستیبود و نم  کیتراف

ب   ی راآرشام ب  ی آشنا   شگاهیتا از نما  دیایبودند اصغر به دنبالش 

  ا یکفشش را بست    ی بردارند. بندها  متیارزان ق  ن یماش  ن یشاه

ا  یعل و  دستادیگفت  دم  همان  خانم    ر.  گالب  از  بلند  راهرو 

لب خواند    ریز  ییدعا  شیکرد. مادر هم از همان جا برا  یخداحافظ

 بلندش فوت کرد.  به قد و قامتو 
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که با    شبی. از  دکردی نگاهش م  ستادهیساکت و خاموش ا  بهار

کرد کم مانده    یرفتار کرده هنوز تو لک بود. پوف  ن یو سرسنگا

 بکند.   لوفرین ی او را برا یخواهرش جاسوس کدانهی یکیبود 

 ی . دخترک ذوق زده ولدیایحال اشاره کرد تا جلو ب  ی دم ورود  از

ط ا  شیبه سو  نهیمان با  کنارش  و  برداشت  قدرستادی قدم  با    ی . 

. از  دیرا بوس  سرشو    دیبه سرش کش  یسکوت نگاهش کرد. دست

 در آورد و گفت:   یسه اسکناس ده تومن بشیداخل ج

 .  ت یهفتگ نمیا _

  یشاک   عیرفت که رضا از او دلخور است و سر  ادشیپاک    بهار

 شد.  

 ه.  تومنش کم ستیکه باز ب  نیاعععع... ا _

 خطاب به او گفت:   ی جد یلبخند زد ول یپوست ریز رضا

 .  ی که دروغ گفت شبید مهیجر ی باشه جا _

 من دروغ نگفتم!   _

 !  ؟ینگفت _

 به کمر گفت:   دست
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دوستمه. کجاش دروغ   لوفرمینه که نگفتم... گفتم دوستمه. ن   _

 بود؟! 

 آمپر چسباند و گفت:   عیسر رضا

فرو کن...    کتی مغز کوچ  ی تو  و نیبهار. ا  ستیدوستت ن   لوفر ین  _

 ... زن داداش.یفهمی زن داداشته، م

          

  داد ی را نشان مانداخت. ساعت ده صبح    اشیبه ساعت مچ  ی نگاه

ساعت زودتر از خانه   میبود. ن   می ده و ن  ی برا  نیو قرارشان با شاه 

برود و از آنجا به آنها   ادهیپ  ابانیداد تا سر خ  حی زد، ترج  رونیب

  ن یبود که متوجه شد ماش   دهی زنگ بزند. هنوز به سر کوچه نرس

 پارک شده.   افاصله آنج یمحمد با کم

پشت فرمان اخمش درهم رفت. اول صبحش را    لوفرین   دنید  با

 لوفریعبور کرد. ن  نی از کنار ماش  تیاهم  یبود. ب  دهی به گند کش

 کرد.  شیشد و صدا  ادهیپ نی به سرعت از ماش

 رضا.   _
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شو  برگشت خفه  پف    ییکه  چشمان  متوجه  که  کند  نثارش 

 کرده بود.  هیگر شبیاش شد. پس دکرده

 .  کنم یم اهش ! خوم؟یحرف بزن شهی م _

 کرد.    نشیشلوار  ج ی جلو ی هاب یهر دو دستش را در ج شصت 

 .  شنومی بگو م  _

 . گهید ی جا هی مینه بر نجایا _

  گه ید  یکی  ایگالب خانم باز بشه    ش یمچت پ   یترسی ! مه؟یچ  _

ا  ی وست پسرات گذراز د با    نجایاز    نه یببپسر    هی رد شه تو رو 

 شه.   یرتیغ

 . ختیفرو ر شیهااشک از چشم دوباره

 . هی. اون فقط دوست اجتماعکنم یرضا خواهش م  _

جاست فرند...    ایدیجد  نیا  گنی م   ی. چیآهان. دوست اجتماع  _

  کاریصورتت چ  ی اون جاست فرندت دستش  رو  یبگ   شهی بعد م 

 ملتمس گفت:   لوفری. نکردی م

 رضا!   _
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 منو؟؟  ی . خر فرض کردی شوهر ندار  یگی م  یبه دوست اجتماع  _

 .کردی بلغور م یتو، طرف تو کوچه چ یشینم آدم

 که در چشمانش جمع شده بود را پاک کرد.   یاشک لوفرین

پول،    ن،ی برات کم گذاشته. ماش  یموندم که محمد بدبخت چ  _

فقرا    ری. فقی گردی بلند م  یبا شاس  یپوشیمارک م  ی طال، لباسا

نم حساب  آدم  کمبودب  . یکنیرو  چه  دردت  یداشت   ی گو  اگر   .

که    هیپاشو برو اونجا ور دل محمد اگر دردت هرزگ  هیشوهری ب

م  بم  نیا  نهیهم  دونمی من  بم  ی ر یتو  تو  اون  .  ستین  های ریاز 

  ی در خونه  رمیو با شاهد م  کنمی م  دایامشب پسره رو پ  نیهم

من کار   ی . شماره پالکش رو دارم براامیم   یبابات، فکر نکن قپ

 تا تلفنه. دو 

به گر  ردیبگ  ش راخود   ی نتوانست جلو  گهید  لوفرین  هیو شروع 

 گفت:   دواریکرد. رضا تهد

 . شهیخر نم زایچ نیبا ا یکس نجاینکن. ا هیگر _

 رضا من...   _

 . یرضا چ _
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 رضا. غلط کردم به خدا...  _

غلط اول و   نیخوب گوش کن اول رضا نه و آقا رضا... دوم ا  _

ا  از  دومبع  به  نیآخرته.  بار  بهته  نداره. سوم   ید حواسم    وجود 

 تکان داد.  تیصورتش با قاطع  یش را جلو... انگشت اشاره نکهیا

 !  ؟ی دیدور... فهم یلیخی لیاز بهار دور بمون. خ _

 ی در دلش روشن شد و سرش را به نشانه   دیاز ام  ی ابارقه  لوفرین

 تکان داد. دنیفهم

پرش  ی نگاه  رضا چن  ی دیسف   ی ایبه  با  سرنشکه  فاصله    نید  از 

 وارید  هیدرب خانه همسا  ی لوتر ججلو  یرد شد و کم  کشینزد

 نگاه کرد.  ستادیا وارشانیبه د

شد از پشت نامش    ادهیپ   نیکه از ماش  ی رفتن کرد اما مرد  قصد

 را خواند.  

 ؟ ی ریرضا ام ی آقا _

کرد.    یبودند نگاه  ستادهی که پشت سرش ا  ی و به دو مرد  برگشت

 اسپرت.  پیبا ت ی گریمردانه و د پ یبا ت یکی

 خودمم. _
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 جلو آمد و گفت:   زدیم تریآنکه رسم ننشایب از

 . ی ایبا ما ب  دیبا _

 نگاه رصد کرد.   کیرا با  یبرگشت و همگ رضا

 و گفت:  دیرا درهم کش شیهااخم

 شما؟؟   _

بود نگاه   ستادهی متعجب ا اشی متر کیکه در  لوفریبه او و ن مرد

 کرد.

 تهران بزرگ. یهستم از آگاه ی طاهر _

  ی اسم آگاه   یباز شده ول   شیپا  ی نترکالدو بار تا    یکیچند    هر

 نفسش را بند آورد.

 ! ن؟یاونوقت حکم جلب دار _

و همانطور تا کرده    دیکش  رونی بلوزش ب  بیرا از ج  ی ابرگه   مرد

 بال برد.  

 . دیکه مامور دستش را عقب کش ردیبرگه را بگ خواست

 کل کردن نبود گفت:  ها رفت وقت کل بچه ی حواسش پ رضا
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 ! ؟یجرم  چهاونوقت به  _

 .  شهی اونجا معلوم م ی ایم _

 . امینکردم که با شما ب  ی من کار_

 . امیخودم م دیبفرست  هیلزم بود احضار اگه

اصغر    ی نوک مداد  دینگاهش به سر کوچه رفت و از دور پرا   مجدد

 . شدیبدتر مگر م  نی. از اآمدی که به طرف آنها م دیرا د

ته  ها ندانسد بچهبوبودند ممکن    ی مامورها با لباس شخص  چون

که   ی اداد به گونه   حی. ترجدیای به بار ب  ی ادخالت کنند و فاجعه

 شود.   مید تسلپسرها متوجه مامور بودن آنها شون 

 از آنها که انگار توپش پرتر بود تشر زد.  یکی

 .  یبازداشت ستین  تی حال نکهیمثل ا _

 را به اون راه زد و گفت:   خودش

 . امی گفتم که خودم به وقتش م _

از عقب او را    یخودش را برود که ناگهان دستان   ریمس  خواست

به    یمصلحت  یگرفتند. کم اما دو  او را   ی فور  کیمقاومت کرد 
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ماش  ی رو دستبند    نیکاپوت  پشت  از  دستانش  به  و  کرده  خم 

 زدند.  

ماش  ی مهین کاپوت  با  تماس  در  کامالً  صورتش  بود.    نی راست 

زده آه شوک  لوفرین   دنید  باکه    ندی اصغر را بب  نی چشم زد تا ماش

از نهادش در آمد. پاک حضورش را فراموش کرده بود. به شانس  

  یچرا جلو  ریحجم از تحق  نیا  بدش لعنت پشت لعنت فرستاد. 

 . افتادی اتفاق م دیاو با

          

عبور    یلیو طو  کی بار  ی دستان بسته به همراه دو نفر از راهرو  با

 گرانیبه د  اریاختی ب  ی ه گاهبال بود ک  تیکردند. آنقدر حجم جمع

 ض یکه با قهر و غ  ییهاوسط مانده بود زن  نی. ا کردیخورد مبر

 دلش بگذارد.  ی را کجا  دندیکشی شان را از او عقب م تنه

  ی نشده بودند. تو  ریبود که پسرها درگ  نیکه آورده ا  یشانس  تنها

د کرکه آرام از کنارشان عبور    دیاصغر را د  نیآن آشفته بازار ماش

قط خدا  د. فنشو  دهیبرگرداند تا د  عیکه صورتش را سر  ن یو شاه

به    ی هاکند حرف را  باشند.    ادیآخرش  مرد    یکیداشته  دو  از 

 حکم گفت:  همراهش با ت
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 .  نجایا نیبش _

ن   و ب   ی فلز  مکتیبه  کرد.  و   دیبگو  ی زیچ  آنکهیاشاره  نشست 

با د ب  یواثق  دن یهمزمان  در  از  به    ی آمد همه  رونیکه  شَکش 

 شد.  لیتبد نیقی

را   گریدوباره همد  ی فوت سالرپنجاه روز از    بایاز گذشت تقر  بعد

ا خوب دندیدی م  نجایدر  به  ابتدا خودش  همان  از   دانست ی م  ی. 

بند    جاچیه  ی سالر  انیاز جر  ری شده است. غ  ری چه دستگ  ی برا

را   شیهای محافظه کار  ی آب نداده بود که آن هم جبران همه

جان کند.  خنک داشت که نوش  نزده سال آبکم پا . کمِ کردی م

کنده بود مردک دو    شیبرا  یا قورت داد، عجب چاهآب دهانش ر

 باز.  دره

دستبند به دست با فاصله کنارش قرار گرفت. نگاهش را   یواثق

سنگ  تا  شد.    ین ینگرفت  رضا  متوجه  و  کرد  حس  را  نگاهش 

او آتش   دنیبا د  یرا برنگرداند. واثق  شیبه او زد و رو  ی پوزخند

 گرفت.  

 تو... تو...   _
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 و گفت:  را نشان داد دستانش 

   ؟ی کرد یمردک چه غلط  _

 زد. بی بود به او نه  ستادهیکه ا ی مامور

 . ی با متهم حق حرف زدن ندار _

 شد.   رهیخ شیبه رو به رو یپاسخ چیهینکرد و ب  ییاعتنا

  ده یبود. بد هم ترس  دهیاست، ترس  دهیترس  دینبود اگر بگو  اغراق

ال پاسخ  و به دنب  افتیی را م  یاحتمال  ی هاذهنش سوال  ی . توبود

 .  گشتی آنها م ی برا  یناسبم

 . ی ریرضا ام _

به داخل   نکهی همراه به او اشاره کرد تا بلند شود. قبل از ا  مامور

 از آنها گفت:   یکیاتاق برود 

 صبر کن.   _

در   ی دی کل  بشیبه او نگاه کرد. از داخل ج  رهیبرگشت و خ  رضا

نش را دستبند را از پشت باز کرد و دستا ی هااز حلقه یکیآورد.  

 را به آن دستش زد.   گریجلو آورد و حلقه د
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 اشاره کرد.   ی اتاق که شدند سرباز همراهش به صندل داخل

 .  نیبش _

داشت   ی اکه ظاهر نه چندان دوستانه   ی مقابل مرد  یصندل  ی رو

 نشست. 

کرد    ی اخصمانه   یبال آورد و نگاه  شیسرش را از پوشه جلو  مرد

  ی دور تا دور اتاق را بررس  صلهفا   نی. رضا در ادی آب نوش   ی وانیو ل

پر از پوشه و    ی که شامل چند قفسه فلز  ی کامالً ادار   یکرد. اتاق

اتاق و چهار    یبال   یچوب  زکاریم  کیسردکن...  آب  هیکاغذ... با  

 .  شدی م زیم ی رو به رو یصندل

ها و  ر ذهنش سوال مسلط باشد و مجدد دکرد به خودش    یسع

. ته تهش زندان بود که  آوردیم کم    دیکرد. نبا  ف یها را رد وابج

 نی. محال ممکن بود که تنها در اد یرسیرا م  یآنجا حساب واثق 

 گور بخوابد. مرد آب را در دهانش گرداند و قورت داد و گفت:  

 ! ؟ییپس رضا شرخر تو _

 :  گفت 

 خودمم.  _
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 !  یباش  نکارهیا ادیبهت نم _

 دکتر مهندس باشم.   ادیبهم م شتر یب دونم،ی م _

 . یسر گردنه باش ریزورگ ادی بهت م شتریب ... نه _

جواب    ی داد به جا  حیترج  یبه او گفت ول  ی در دلش هرهر  اضر

 سکوت کند.    اشیخوش نمک

 هست؟!   یچ  تیکاررشته  _

 چک.  _

 فقط چک؟!   _

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه 

 نباشه.   یرقانونیشه و غکارمون با که راست  ینه... هر چ _

 را ورق زد و گفت:   شیجلو پوشه

 انگار.   هم راست کارت بوده  ییرباآدم _

 را به ندانستن زد.   خودش

 .  کنمیکار نم ی رقانونیگفتم که... غ  _

 شده؟!    یقانون  ییرباال آدمتا ح یاز ک _
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چ  فهممینم  _ م  یاز  واضح  یزنیحرف  بهتر  جناب،  تا  بگو  تر 

 جه بشم.  متو

 . ی شاهپور سالر ؟یشناس یرو م ی سالر _

 .  شناسم ی م _

 !  ؟یدخترش رو چ  _

 م؟  بشناس دیبا _

 زد و گفت:   ی پوزخند

 ! کنم؟ی کار نم یرقانون یغ ی گفت _

 . کنم ینم _

 تحکم داد تا رضا را بترساند.   شیصدا به

 شده.   ی تا حال قانون یمردم بال رفتن نصفه شب از ک واریاز د _

 وار یبند آب داده شده است. خوشبختانه د  ییاز جا   د یفهم  ارض

 بلند بود.  شیحاشا برا

  ی بال رفتن کار دزد جماعته. ما فقط دو سه بار  واریاز در و د  _

 .  نیدفترش سر و صدا که جواب نداد، هم میرفت
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و   ی مزاحمت کرد  جادیا  گهیقانون م  ،ی که کرد  ی کار  نیهم  _

م محسوب  مشهیجرم  اعتراف  پس    یی جاها  هیکه    ی کنی . 

 !  ؟ی ریم  یرقانونیغ

انش  زب  ریداد سکوت کند. چه خوب بلد بود از ز  ح یباز ترج  رضا

 بکشد.   رونیحرف ب

 !  ؟یشناسیرو م یواثق _

 کامالً.   _

 از کجا؟!  _

 صاحب کارمون بود.   _

 ! ؟ی چه کار _

 چک مرده داشت.   _

 براش؟! ی زنده کرد _

که حال در    ی ا و مخمصه  شای زرنگ باز  ادیزد و به    ی پوزخند

 آن قرار داشت افتاد. 
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  شیر  خیمال بد ب   می حرفا بود. ما هم گفت  نیتر از احالش خراب  _

 صاحبش.  

د  _ ا  ی دیهمون...  به  نم  یراحت  نیکه  دختر    یگفت  شهی نقد 

 تا زودتر نقدش کنه.   ی رو بدزد  ی سالر

ا ر  شیاز همه جا نشان داد. ابروها  خبری باز خودش را به ب  رضا

 در هم گره زد و گفت:  

 ! ؟یچ _

 . ی دی همون که شن _

دزد  _ ن  ی آدم  ما  کار  کردنه.  ستیراست  نقد  چک  من  کار   .

کحالل هر  از  هبپرس  ی خوای م  ی حالل،  راض...  هم  کلیمه    ی . 

 پشت سرمه.   ریخ ی دعا

 .   گه یم ی ا گهید زیاما صاحب چک چ _

 گفته زر مفته.    یهر چ _

 .  د یکوب زیم ی دستش را رو بازجو

 .  ستین  دونیچاله م نجایدرست حرف بزن... ا _
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آباد هر دو  یدر دلش فحش  رضا و  و راست   شانینثار جد  کرد 

 نشست.  

 ی دختر سالر   دنیحرف از دزد  هگی نباشه م  ایزر مفت باشه    _

 نبوده.   نتونیب

 نبوده.   _

 ! ؟ی د یدخترش رو دز یچ ی پس برا _

 . دمیمن ندزد _

 بوده؟!  یکار ک ی ردختر مرحوم سال  دنیپس دزد _

 شیچک آورد پ  هیبپرس.    یثق من چه بدونم... برو از خود وا  _

طرف    دمیکردم و پرس و جو فهم  نییمن، منم چند روز بال و پا 

چک    نیست... تمام. چک رو برش گردوندم و گفتم ا  رشکستهو

و ما رو    ریشما رو بخ  ییتو دادگاه دنبالش بدو  دیحال حالها با

 بسالمت.  

 تون بود؟! از کدوم ی دختر سالر دنی دزد دهیاپس  _

 را خاراند.   اشی نیآورد و بشصتش را بال  رضا



 

 
242 

 

DONYAIE MAMNOE 

برا من چند    ی اریجناب... کار من چکِ... چک فرم گرفته ب  نیبب  _

مبلغ رو   یو دو دوست  ادیتا خودش ب  شمی طرف م  زونیروز آو

زورم برسه و    یگاه   رم،یگی م  ستیب  ی ... صدنی کنه هم  میتقد

 .  رمیگیهم م  یس ی لرج باشه صد طرف

واثق  ی دزد   آدم برا  یبرا  اونم  مغز خر خوردم.  که   یچک  ی مگه 

...  خودت فکر کن   شی کم پ  هیش ورشکست شده.  صادر کننده 

هله    هیطرف    یدخترش وقت  دنی. دزدادیقل جور در مآخه با ع

 برا من داره.  ی ادهیمالش رو نداره چه فا اریپوک اخت

 زد.   ه یتک یبه صندل عقب هل داد و خودش را به  بازجو

 ! ده؟یدختره رو دزد یوسط ک نیپس ا _

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه 

  یاگهیما کس د  ریغ  دیشابپرس.    یبرو از واثق  دونمیمن چه م  _

 کرده.  ریرو اج

 زد و گفت:   ی پوزخند بازجو

 .  پرسمی ... به وقتش ازش مپرسمی م _

 زد.  ادیبلند فر و
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  . ی عسکر _

که چرا از   دینفهم  یو نگاهش را از او نگرفت ول  اوردیکم ن  رضا

 . امد یخوشش ن  چیلحنش ه

          

رو   چشمانش بلند  ی را  آخ  و  فشرد  بد  ی هم  درد  از    ی گفت. 

راتش بال رفت و  استخوان رانش شروع شد و تا راسته ستون فق

اتاق   واریکشان به کنج د. خودش را کشاندیچی در تمام تنش پ

لبانش امتداد    ی راه افتاد و تا رو  اشی ن یاز ب   یگرم  انیکشاند. جر

  اش ی نی برد و ب  الداشت را ب  ی . دست چپش که درد کمترافتی

 را از خون پاک کرد. 

.  دیچیپیم  اشنهیقفسه س  ریز  ی درد بد   دیکشیکه م   یهر نفس  با

کش نفس  از  که  لمصب شدیم  مانی پش  دن یآنقدر  بد  .  چه  ها 

  دن یشن  یبود ول  دهیشن   یآگاه ی هاو نوازشکوبانده بودند. از ناز  

را جمع کرد و از درد صورتش درهم   شی... پادنی بود مانند د  یک

 شد. با خودش گفت: 

   "دن یبود مانند چش یک دنید"
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گرفته بود   ماغش راهکه از د  یخون  یرا بال گرفت تا جلو  سرش

 در همان حال به خودش گفت: .  اوردیرا بند ب 

که لقمه بزرگتر  یآخر و عاقبت کس نمی.. اآقا رضا. ریبگ لیتحو"

 "دارهی از دهنش بر م

*** 

 صدا زد. ی باز شد و سرباز جوان  ی بلند ژیق ی اتاق با صدا در

 .  رونیب ای ... بی ریرضا ام _

که در    ییشب کذا  کیز گذشت  بلند شد. بعد ا  شیزور از جا  به

ه نشد  که  کم  بدنش  درد  از  بود  گذرانده  درد   چیسلول  تازه 

 .  دیکشی را هم م های تگ کوف

جوان که به زور نوزده سال داشت و هنوز پشت لبانش به    سرباز

 سبز نشده بود با تشر گفت:   یدرست

 جلو.   اریدستات رو ب _

همزمان  با دست چپ جلو فرستاد.    یراستش را به سخت  دست

بد بازواز    ی درد  طرف  به  راستش  کرد.   دایپ  انیجر  شیکتف 

 :  ند زد و گفت به او دستب یرحم چیهی ب
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 !  ؟یداشت یمالقات شبید _

 !   ؟یمالقات _

 و اصغر رفت.  نیشاه  یپ حواسش

 بود؟!  یک  ی دینفهم _

کرد جناب سروان اجازه نداد باهات    ی انگار برادرت بود. هر کار  _

 حرف بزنه. 

 نیهم گذاشت و آه از نهادش درآمد. فقط ا  ی را رو   شیهاچشم

چرا  انیم بفهمد.  محمد  بود  مانده  ن  کم  که  نکرد    لوفر یفکر 

. به شانس بد خودش لعنت فرستاد.  کندیشان را خبردار مهمه

  ن ی شتگاه برا در بازدا  شبیزنان به دنبال سرباز راه افتاد. دلنگ

داغان  ی هاآدم و  از خودش صبدرب  اکرده    حتر  بوبود.  بد    ی ز 

نفس بکشد و حال...    ی نتوانسته بود درست و حساب  شانیهای بعض

 .  کردیبه صورت مادرش نگاه م  ییبعد با چه روه ب نیاز ا

همان اتاق و همان    ی از همان راهرو عبورش دادند و جلو   دوباره

 فرو کرده بود.  بازجو مقابلش سر در پوشه 
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  مقدمه یب  اوردی بال بسرش را    آنکهی که به سکوت گذشت ب  یکم

 به او گفت:  

 .  یباش  لیبهتره برا خودت به فکر وک _

 را بال انداخت و گفت:   شیهاشانه  رضا

 بخوام.   لینکردم که وک ی کار _

را داد    شیجناب سروان است ابروها  دانستیکه حال م  شیبازجو

 بال و گفت:  

آدم  _ شرخرا  شما  برا  کار  ییرباوال  خالف  ستین  ی کم   .

 حال؟؟   هیچ تونن یگ سن

داد سکوت کند. تجربه بارها به او ثابت کرده که در    حیترج  رضا

بهتر از حرف زدن است. آن هم در   یمواقع  نیچن حرف نزدن 

کس  ییجا  نیچن با  نم  ی شوخ  یکه  سروان  داشتی بر  جناب   .

 به خودش گرفت و گفت:    ینیزبیر ی چهره

 ! ؟ی خبر ی ب ییرباآدم ان یاز جر ی گفت _

 الً. کام _

 .  گهیم ی اگهید زیچ ستیرئ _
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که شغل    دیفهمینم  شیادعا   ی شد که چرا او با همه  یشاک  رضا

 .  شودیاو آزاد محسوب م 

 ندارم.  سیمن رئ  _

کرد عزت نفسش را   یرا بال فرستاد. سع  شیسروان ابروها  جناب

 نشانه برود.  

 ! ارباب؟! تون؟یبهش تو رشته کار یگ یم یچ _

 و گفت:   دیکش اشی حفظ صبور  ی برا  ی نفس بلند رضا

 .  بود. چک مرده داشت که واقعاً مرده بود ی فقط مشتر یواثق _

 .  یش کندختره زنده  دنیبا دزد  ی کرد یاونوقت سع _

و چهارتا   ستوهیمآب  شهیش  هی ته خالف من  ته  نی تهمته. بب  _

 عربده... تمام.  

بابا ورشکسته بوده    نی. چند بار بگم ای!! برا واثقی آدم دزد   اونم

کس  ی مال  تونستینم به  خودش    دن یدزد  کنه؟؟  منتقل  یاز 

م چکه... مگه مغز خر ته. من رشته برا من داش  یدخترش چه نفع

 خورده باشم.   

 کرد.   یبال انداخت و نچ ی سروان ابرو جناب
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طرف ورشکسته شده دخترش   یمنم سواله چرا وقت  ی اتفاقاً برا  _

 ! ن؟یبدزد دیرو با

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه  رضا

 نه من.   بپرس... یرو از واثق نیا _

 . . به وقتشمیپرسیاز اون هم م _

  یزیکنارش آمد و آرام چ  یکرد. منش  ی ااشاره  یبه منش  سروان

 ادامه داد.   یدر گوشش گفت و از اتاق خارج شد. با خروج منش 

 یکرد   دشیو تهد  یخونه مرحوم سالر  یرفت  یکه دزدک  یشب  _

 . نهیبی که اگر پولت رو پرداخت نکنه بد م

 ت: با خودش گف  رضا

 "گهیگاف د هی"

 .  کنم ی در م  ادیز  ا یقپ   نیترسوندن طرفام از ا  ی بود... من برالف    _

ابتدا منش  در  ی به همراه واثق  ی و به دنبالش سرباز  یباز شد و 

او سرش را برگرداند و   دنیند. رضا با ددستبند بر دست وارد شد

رو در رو قرار    استیبه سروان نگاه کرد. پس داشت از س  قیعم

مدادن استفاده  دستکردیشان  ز  شی ها.  منتظر   برد  بغل  ری را  و 
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  توانست ی جناب سروان شد. به وضوح م  یبا کارگردان  لمیف  ی ادامه

ا   یو سرمست  اقیذوق و اشت از  تک  ترفند را در تک  نیاستفاده 

 . ندیبب شی صورت بازجو ی چه یعضالت ماه

 و او  ندی. سروان اشاره داد که بشستادیسردرگم کنارش ا  یواثق

به رضا نگاه کرد.    ضی که نشست با غ  نینشست. هم  عانهیطهم م

 در درونش زد و رو برگرداند.   ی رضا پوزخند

 .  د یپرس یرو به واثق بارنیا سروان

  ی رو انکار کرده، حال چ  یدستت... همه چ  ریهم از ز  نیخوب ا  _

  ؟؟یگ یم

! اصالً  ردستیبود جمع شد. ز   ده یکه شن  ی ارضا از کلمه  صورت

  گفت یبه او م. با خودش گفت بهتر بود  امدیلفظ خوشش ن  نیاز ا 

کار بهتر  صاحب   ینبود ول  یخوب  ی نهیکارفرما... نه کارفرما هم گز

 شان بود.از همه

 بلند شد و گفت:   شیآتش از جا ی مثل اسفند رو یواثق

 .  گهیبه خدا دروغ م _

 کرد و گفت:   ی ابا ابرو اشاره سروان
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 بوده.   خبریب ی دختر سالر  دنیزد د ی از نقشه تو برا گهیم _

فقط چک   گهی م  دروغ  _ من  بوده...  کار خودش  سروان  جناب 

م  ی سالر اگر  گفتم  دادم.  بهش  گفت    یتونیرو  کن،  نقدش 

 پنجاه گفتم باشه. پنجاه 

 رو به رضا کرد و گفت:   سروان

 بازارتون چنده؟!   یف _

 .   یهم س یو پنج، گاه ست ی... بست یب _

 گفت:   یه واثقبراق رو ب سروان

 !  ؟ی کردچرا گفت پنجاه تا قبول  _

 آب دهانش را قورت داد و سکوت کرد. یواثق

 یو سوالش را تکرار کرد. واثق  دیکوب  زیم  یدستش را رو  سروان

 گفت:  فکریبه وضوح جا خورد و ب

 بود.  هاتیچون... چون پاس شدنش ه  _

 شه؟یپول نم یراحت نیکه چک به ا یدونستی پس م _

 .   ر یبگ  لیو، تحزد. مردک کالهبردار  ی نگاهش کرد و پوزخند  رضا
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 بودم.   دهی شن ییزایچ هی _

 ورشکست شده؟!   نکهیا _

 گفت:   ی فور یواثق

از سود معامله بگذرم    نه یکار ا  نی بهتر  دمینبود... منم د  یکم پول   _

 رو برگردونم.   هانهیتا لاقل هز

که از    ی رو استخدام کن  یکیکه    ی دیرس  جه ینت  نیاونوقت به ا  _

 راه زور متوسل بشه. 

 دهانش را قورت داد. آب  باز یواثق

 ی جناب رو از چند نفر  نیا  فی من قصدم زور نبود. تعرمن...    _

 پاسگاه پاس شد.    دادگاهی چک ب  دی... شادیبودم، گفتم شا  دهیشن

 به صورتش کرد و گفت:   ی انانه ی زبینگاه ر سروان

  ی دختر سالر  ی نتونست چک رو پاس کنه سپرد  ی دید  یوقت  _

 را گرو برداره. 

 خبر نداشت.   ی دا روحمم از وجود دختر سالره خب _

 دختر داره؟!  ی سالر یدونستی نم یعنی _
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  تهران نبود.  ً دخترش اصال یداره ول دونستمی م _

نثار    ینینگاه کرد. رضا در دل آفر  شانیمتفکرانه به هر دو  سروان

 کار کرده است.   زیخودش کرد. از خودش مطمئن بود که تم

  یرا رو  شیهاشد. چشم   داریاز خواب ب  ی لندسه بخرنا  ی صدا  از

شدن    وانهیهم فشار داد و سرش را با هر دو دست گرفت. تا د

و مست و خمار پر از   یمعتاد و مفنگ  یجمع  انی شت. مفاصله ندا

بود. انگار خواب برچشمانش   دهیبد بدن و دود و تعفن خواب  ی بو

سه نفر  دو    وسط  نیداد. ا  هیکت  وار یحرام شده بود. بلند شد و به د

گوشه  از   ی هم  گفتن  خاطره  مشغول  بازداشتگاه  اتاق 

شده   ی ابودند. عجب آش نخورده و دهان سوخته  شانیهاخالف

.  د یکرد و از او کمک طلب  ازیراز و ن   شیخودش با خدا  ش یبود. پ 

 :  دیلب نال ریز

   "بارکی ن ی. فقط همبارکی نیهم"

          

مالً بو گرفته بود و  ازداشت کاسه روز ب   نیکه در ا  ییهالباس  با

لخ   ییدمپا راهرولخگشادش  وارد  س  ییکنان  گشد.    یوشه رباز 

 کرد.  تیهدا یمکتیو به سمت ن دیآرنجش را کش
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 .  نیبش _

 گر ید یزندان نیشد. چند ی نشست و منتظر مرحله بعد  عانهیمط

پابند کنارش نشسته بودند.    ایهم بودند که هر کدام با دستبند  

 داد و گفت:   سرش را تکان

   "شلوغه  یلیامروز سرشون خ نکهیمثل ا"

 آمد یاز دور م  ی ه سرباز جوانتبند همراکه با دس  یواثق  دنید  با

 با خودش گفت:و   دیکش یپوف

   "دوباره شروع شد"

همراه با اش را به او دوخت  کنارش نشست نگاه خصمانه  یوقت

 که فقط او بشنود گفت:  ی لب طور ریآهسته ز ی پوزخند

  "کشک خودتهش آ"

دلش آشوب بود.   بیبرگرداند. عج  گریصورتش را به سمت د  و

 و الن از آن مواقع نادر بود.   دیایبه دلش بد ب  شدی کم م

 ن یآمد و رو به اول  رونیب  یکه گذشت در باز شد و شخص  یکم

 .  ندیایسرباز اشاره داد که داخل ب
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ب از  و به طرف اتاق حرکت کردند. رضا متعج  ستادندیا  یهمگ

و به داخل    ستادیا  فهیسرباز وظ  تیتعداد آدم با هدا  نیحضور ا

   اتاق رفت.

بودن اتاق بود و    ضیکه توجهش را جلب کرد عر  ی زیچ  نیاول

نکرده    یآن هنوز خوب اتاق را بررس  ی رفلکس نور در گوشه انتها

 که به آنها اذن ورود داده بود گفت:   ی بود که همان مرد

با  _ ته  اون  سه  ب  دیستیهمه  راست  سانتی فاصله  سمت    یاز 

 .  نیریخودتون فاصله بگ

   رو به سربازها گفت: و

 .   دیستیرشون باشما هم چپ و راست کنا ی و طاهر  یکرم _

 شان گفت:  به همه خطاب

  نجایا  یستیرفتار ناشا  نیتونم کوچکتربا همه   نی خوب گوش بد  _

 شد.   رفهم یداره ش ی عواقب بد

 شدند.  رهیبه هم خ ج یگ یهمگ

 با خودش گفت:  رضا

   "چه خبره نجایا"
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  سانتیس  اشی استت رسم  یشان از زندان از حرکت و رفتار  جیگ

 شیهاچه خبره. دست   نجایا  دانستی فاصله گرفت. فقط خدا م

 ز یچ  کیرا خاراند.    اشی شانیرا بال آورد و با ناخن شصت، وسط پ

نبود. ه  بیعج  نجایا ا  چی درست  نم  ت یوضع  نیاز  .  آمدیخوش 

 بود.  دهیچیوجودش پ ی تو ی د و دلشوره بدترس بح

داخل    شانییاز شد و مامور بازجو نگذشته بود که در ب  قهیدق  پنج

موضوع   نینگاه انداخت. پس ا  یشد. همزمان برگشت و به واثق

پرونده هر دو م   ی به  از   شدیآنها مربوط  پر  نگاه  نداشت.  شک 

 خود حس کرد.   ی شان را رومنظور مسئول پرونده 

د  از نظم داخل مطمئن ش  یدورتادور اتاق چرخ زد و وقت  اهشگن

   ه مخاطب پشت در گفت:در را باز کرد و ب

 داخل.  د ییبفرما _

باز در را کامالً باز کرد و قدم به درون اتاق   مهین  ی لنگه   مخاطبش 

شن با  زنانه   ی هاپاشنه  ی صدا  دنی گذاشت.  کفش  به   ی ابلند  و 

د ز  دنیدنبالش  شد    با  که  ییبارویدختر  سالن  وارد  اقتدار 

 .  دیایببود از حدقه در  ک یچشمانش نزد
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که از بدو    یت و داخل شد. مامور آگاه بال گرفسرش را    عسل

  ی او را همراه  یی رودر جلب توجهش داشت با خوش  یورود سع

  ی تا قالب ته  ی ز یکرد. رضا چ  تیکرد و با دست به طرف آنها هدا

اشت به دلش بد برات کردن نداشت. به قول گالب خانم حق د 

 شود.  

ا  اصالً د  نیفکر  کارش  بود.  نکرده  را  از  ام  تم  گریقسمتش  بود. 

 . دادیانکار جواب نم  گریبه بعد د نجایا

 شان گفت:  خطاب به همه ی سروان با تند جناب

 . دیاریتا نگفتم بال ن نییسراتون پا یهمگ _

 

  مقدسات عالم را   عیآب دهانش را قورت داد. خواست جم  رضا

 گریآمد آب از سرش گذشته است و الن د   ادشیصدا کند که  

همچون    ی کفش دخترسالر  ی هاپاشنه   ی . صدادیآیبه کارش نم

عمرش در   ی به صدا در آمد. همه  شیهارگ در گوشناقوس م

 بود.   دهی حد نترس نیقرار نگرفته بود و تا ا یت یموقع نیچن
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اش را و چهره  ادستیا  یواثق  ی سه نفر مانده به او رو به رو   عسل

و بعد از    کردیم   یاش را بررساز نظر گذراند. داشت با دقت چهره

اتفاقات از    نی ا  ی همقابلش حرکت کرد. جلوتر آمد و ندانست هم

 .  باز بلند شده استمردک دو دره نیگور هم

  ن ی. کل عمرش در اشدندی م  ترکی و نزد  کیبه او نزد  شیهاقدم

هم که طبق    یی بارمجازات آدمنکرده بود.    ریمزخرف گ  طیشرا

شاخش بود. عسل به    ی اصغر پانزده سال آب خنک رو  ی گفته 

دست کنار  در  دیرس  اشی مرد  کرد.  توقف  بد و  گردنش   ی د  از 

نفرت عسل   از. نگاه پر  دی چیراستش پ  ی گوش تا شانه   ریدرست ز

آورد. مطمئن بود کارش تمام است. گردنش را  اد یدر گاراژ را به 

 مهار کند.   یتکان داد تا دردش را کم به چپ و راست

  ش یهاو نگاهش در چشم  ستادی ا  شیقدم رو به رو  کیبا    عسل

در    یحس  چیبه او دوخت. ه  یفحر  چیهی قفل شد. نگاهش را ب

... نه رنجش... پر از نهینفرت... نه ک   چشمانش نبود که نبود. نه

 نبود.   چیبود و ه  چیه

 زد.   ادیفر ییبازجو مامور

 باشه.   نییسرت پا _
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خودش خواند.  ی آخر را برا  ی گرفت و فاتحه   نیی سرش را پا  فوراً

چهل را    آمدیم   رونیاز آن تو ب  ی... وقتیتمام شد، همه چ  گرید

بهتر بود.  کرده  م  اشیجوان  ی هاسال   نیرد  تو  آن  .  سوزاندی را 

کفشش دوباره بلند شد و دو قدم دورتر از او    ی هاپاشنه  ی صدا

ا جرستادیدوباره  پ  ی ره یت  رتاسرس   یگنگ  انی.  .  دیچیکمرش 

تا پس افتادن نداشت. بدون آنکه عسل را نگاه کند متوجه    ی زیچ

او    ی ااست و با دقت به چهره  اده ستیا  ی نفر بعد  ی شد رو به رو

نفر و در آخر    ن یآخر  یبعد با مکث رو به رو  ی. کم کندی نگاه م

 .ستادیکنار سروان ا

خودش    ی برا  هاز فاتح  آمد قبل   ادشیرا بست    شیهاچشم  رضا

بازجو شد. جناب   ی اشهد با  بخواند. عسل مشغول صحبت  هم 

 .  کردیم گوش شیهاآورده و به صحبت  نییسروان سرش را پا

سالر  رضا دختر  از  که  نداشت  م  ی شک  نام  او  از  و   بردیدارد 

را داشت که در    ی . احساس کبوتردهدیآدرسش را به سروان م

  کند ی م  وجوجالد او را جست  ی ها ست گرفتار شده و د  ی کنج قفس

مسلخ    یآسمان، سرخ  یآب  ی جا  ی که به زود  داندی م  ی و او به خوب

 در انتظارش است. 
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را که پشت سر گذاشته    یبازداشتگاه نشست و اتفاق  واریبه د  هیتک

. استرس ساعات قبل هنوز در همه کردی م  یدر ذهنش حالج 

به صورت عق زدن تا   یهگا  شی هابود و دلشوره  دهی چیجانش پ

 .  گشتی و بر م آمدی دهانش بال م

  د ی فهمیکه افتاده را نم  یاتفاقات  ی داد. معن  هیتک  واریرا به د  سرش

از به   رشیتفس  و  را  او  اتاق سرباز  از  با خروج عسل  بود.  عاجز 

 بازداشتگاه برگردانده بود.  

ا  ر ی لحظه آخر سرش را بال گرفت و نگاه کوتاه دختر سالر  رضا

نداشت.    یشک  چی خودش شکار کرد. او را شناخته بود ه  ی بر رو

ول  بود.  او  با  تمام  روز  چهار  نشناسد...  بود  معن  یمحال    ی چرا 

بود. مثال    دهیاو را ند  یزمان  چی . انگار که ه دیفهمیا نمنگاهش ر

 به او چشم دوخته و چشم برداشته بود.  ی ابهیغر

سالر  احتماًل دختر  از  ا خواسته    ی بازجو  تا  کسبود  را   یگر 

تا از ا   ییشناسا بق  قیطر  نیکرد سکوت کند  گروه دست   هیبه 

بگ   دایپ آنها  از  را  فرار  فرصت  و  نت  رندیکنند  که    ی اه جیتنها 
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  چیبود که ه   نی همه فکر کردن به آن برسد هم  نیاز ا   توانستی م

 نبود.  ندیخوشا

   جواب نخواهد داد. گرید انکار دبه بعد ترفن نی بود از ا  مطمئن

 بازداشتگاه باز شد.   در

 . ی ریام _

 شد.  رهیخ  فهی برداشت و به سرباز وظ واریسرش را از د رضا

          

اکنون رو به  و هم  ده یاتهامش رس   میوقت تفه   گریشد د  مطمئن

ان سرش را متفکرانه در پرونده بود. جناب سروبازجو نشسته    ی رو

کرد حال    . رضا با خودش فکرخواندیفرو برده و با دقت آن را م

را    اشیدارد اظهارت قبلکرده،    ییاو را شناسا  یسالر   که دختر

 به او بتازد.    ی شتریبا قدرت ب ییوبازج نیکه در ا  کندیدوره م

پرونده گذاشت و کل   یودکار را روو خ  دیکش  ی نفس بلند   بازجو

 پرونده را به سمت او چرخاند. 

 صفحه رو امضا کن.   نییپا _
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به    شیهالب   رضا فشردرا  پهنهم  لبخند  تقل  ی .  به  و  از    دی زد 

 بود گفت:   دهیکه د ییهالم یف

 .  کنمی رو امضا نم یچیه لمیبدون حضور وک _

 دنیجو  ی مشخص بود آمادگً با عتاب نگاهش کرد. کامال   مامور

 لیدل  نیا  یقطره خونش را دارد. ول  نیآخر  دنی و مکاش  هخرخر

 ینفسجناب سروان امضا کند.  دیگویکه هر جا که او م شدینم

 گرفت و گفت:  

ست که تا  تعهدنامه  هیباشه...    ل یبه وک  ازیکه ن   ستین  ی زیچ  _

 .  یشاز شهر خارج ن ی اطالع ثانو

رج چه که از شهر خا  یعنی.  دیحرفش را خوب نفهم  یمعن  رضا

 نشود؟! 

 ! ؟یچ یعنی _

 زد و گفت:   ی پوزخند

 .ی آزاد نکهیا یعنی _

بود باور    دهیرا که شن  ی زیچ  شیهانگاهش کرد. گوش  خ یم  رضا

 . آزاد... آزاد بود؟  کردینم
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 نگاهش کرد.  زیداد و ر یرا به صندل  اشهیتک سروان

باورم نم  شه،ی باورت نم  _ . کل پرونده رو صدبار  شهینه... منم 

 هم بخونم باز انگشتم سمت تو درازه. هگید

داد،    رضا قورت  را  دهانش  چآب  م  ی زیهر  که  باور   دیشنی را 

 . شدی مگر م داشت،  ن

 برداشت.   زیم ی دستان لرزان خودکار را از رو  با

 امضا کنم؟!  دیکجا رو با _

            

خ  جیگ جدول  کنار  از  منگ  حرکت   ابانیو  چهارراه  سمت  به 

همچنان  توقف کرده بود و    شیانار پکه ک  ی. با دست تاکسکردی م

 بوق را رد کرد و به راه رفتنش ادامه داد.  ی دستش رو

ممکن بود که عسل او را نشناخته باشد. حاضر بود قسم   المح

آن نگاه آخر   ی حتن لحظه اول و  از همارا    ییبخورد که برق آشنا

هر سه نفرشان را   ی چهره   یبود. او به راحت  دهی در چشمانش د

  ص یتشخ  یشان را به خوبهمه  توانستی نگاه م  نیو در اول  دهید

گرفته بود. چرا با او   دهیو را ناددهد. پس چرا او را لو نداده، چرا ا 



 

 
263 

 

DONYAIE MAMNOE 

غر م  هابه یهمانند  فکر  چه  هر  بود.  کرده  به    کردی رفتار  کمتر 

او را از عالم فکر کردن   ینی ممتد بوق ماش  ی . صدادیرسی م  جهینت

 . دیکش ادیبرگشت و فر ت ی. با عصباندیکش رونیب

 . ابویچه مرگته  _

 طلبکارتر از خودش گفت:   راننده

 . ابونیوسط خ اریرو ب رو،ادهیباره پ هی... کهیتعارف نکن مرت  _

از   ش یب   گفت ی تازه متوجه دور و برش شد. راننده راست م  ارض

خ داخل  معمول  اخم  ابان یحد  به    یشده.  و  کرد  راننده  حواله 

 زد.    دایسمت او رفت و فر

 نسناس.   که؟یمرت یگی م  یبه ک _

آنقدر بدنش  اش کرد و گاز داد و رفت.  حواله  ی گریفحش د  راننده

 هاوانهید  نیع  دی. نگاه که کرد دردیرا نگ  اشیکه پ   کردیدرد م

 است.   ابانیوسط خ

  ی عبور  ی هانی ماش   ی هاچرخ  رینمانده بود ز  ی زی آن همه درد چ  با

کشاند و    ابانی به کنار خ  و خودش را  راننده شد  الیخی له شود. ب

 گفت: 
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 وش جونت.  خوبت کرد... ن _

ز  دیبا به  را  کردن  بهترفکر  مکان  و  م  ی مان  از کردی موکول   .

 دست تکان داد و گفت:  یتاکس نی اول ی همانجا برا

 دربست.   _

م  یتن  اگر گرم  آب  ا  زدیبه  دور   ن یو  از خودش  را  بو  و  چرک 

 . کردی فکرش بهتر کار م کردی م

          

 شان یپا  ریکهنه ز  ی الق  ی هاتک گلداده بود و تک  نییرا پا  سرش

که    دهیکرد چرا تا به حال نفهمدش فکر  . با خوکردیرا رصد م

 شلوغ و پر نقش و نگار و بدتر از همه کهنه است.    نقدریا  یقال  نیا

 . دیکش ادیبلندتر فر بارنیا محمد

آگاه  _ اون  تو  تمام  روز  م  ی بود  یکوفت   ی چهار   ی زیچ  ی گی و 

 نبوده؟!  

  ی قال  نیتش ابه وق  دیکرد. با  ی ندرا بست و فوت بل  شیهاچشم

 .  کردیرا عوض م

 ! ؟ی با توام... کر _
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 خودش گفت:  با

 ی بال سر  ی آقا  نجوریفقط چهار سال، چهار سال بزرگتر است و ا"

 ".کندی م

 گفت:   کالفه

 نبوده.   ی زینبوده برادر من چ _

  ؟ی بود ینبوده... پس چرا چهار روز تو آگاه ی زیچ _

الک همه   گرفتنم...  یاشتباه  _ فهم  یش  شکر  رو  خدا    دن یبود. 

 .  نیهم کردن، آزادم

 بهت تهمت زدن؟   یالک یعنی _

 ش.  . تهمت بود همهی گیکه م  نی ... همگهیآره د _

 .  م یکن ی م تیازشون شکا میریفردا م نیخوبه... هم _

 .   د یبکوبد، نال  واریسر پر از دردش را به د  دینداشت با  ی اچاره  گرید

ام  کردند تم  یبرادر من؟! عذرخواه  ی کنی غش ملوش  نقدریچرا ا  _

 کارش.   یپ  شد رفت

 !  ؟ی نگاه کرد نهی! به صورت خودت تو آ کنمی شلوغش م _
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صورتش خارج   دن یدست گذاشت. هنوز از شوک د  ییکه بدجا  آخ

پا بود.  گونه چشم  ی نشده  و  پاره...  ها  لبش  گوشه  کبود...  اش 

همه  یشانیپ از  بدتر  و  در    ی سالرتر  دخ  نهایا  یمتورم  را  او 

خفت  دهید  ی اسفبار  ت یوضع  نیهمچ چقدر  آنقدر  بود.  بار... 

 .کردی بار که درد بدنش را فراموش مخفت

و بخاطر او    دهی همه راه را کوب  ن یحال محمد که چند ساعته ا  و

داد. دوباره   رونیب  ی . نفسش را با پوف بلندآمدیآمده بود کوتاه نم

شد. شرم داشت سرش را بال    ی قال  ی هاطرح گل   یمشغول وارس

چشمش    ردیبگ نگاه  و  ب به  خانم  همچنان افتدیگالب  محمد   .

 . دیتازی م

م  _ ترس  دونهی فقط خدا  بسته چقدر  زبون  دختر  بود.    دهیاون 

  ه یبه فکر بق   یست ی... فکر خودت نزدینگ زد هق م به من ز   یوقت

 باش. 

م  دختر؟؟ را  دختر  ن گفتی کدام  بگولوفری...  خواست  تر دخ  د ی! 

  یاز جا  اشهی و گر  دهیترس  ی گر ید  زیات قبلش از چزبان بسته 

 زبانش را گرفت.   ی جلو یول ستیگرید

 گفت:   دواریاش را سمت او گرفت و تهدانگشت اشاره محمد
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اول   ی دفعه  نیکه خودش شاهد باشه ا  گمی مادرمون م  ی جلو  _

برا بود که من  فقط    ی کارخراب  ی و آخر  اومدم،  بلند شدم  آقا 

خودتبارهی  نیهم بعد  دفعه  د  ی...  من  خودت  جمعش    گهیو 

 . کنم ینم

را جمع کرده  کارش    ی کجا  دیرا بال گرفت و خواست بگو   سرش

بابا  یول برو  باز سکوت کرد. عوضش  مادرشان  احترام  در    ییبه 

حواله طوردلش  کرد.  م  ی اش  هم   کردی رفتار  خودش  اگر  که 

  ش یبرااست.  شده    اشی او باعث آزاد   کردیگمان م  دانستینم

 : دیبگو خواستیش م. دلآوردی باباها را در م ی ادا 

 "برو زن خودت را جمع کن یگیتو اگر راست م "

. گالب  گشتیو بر م   آمدی تا نوک زبان ذهنش م   نهایا  ی همه  یول

 دیبگو  ی زیچ  آنکهی بلند شد. ب   یو به سخت  دیکش  شیواکرش را پ

شرمزده    نقدری ا  به سمت اتاقش به راه افتاد. رضا در طول عمرش

بود حال  یبحران طیدر شرا ی بندس یرنبود. او که استاد راست و 

 مادرش جمع کند.  ی جلو ی گند را چجور نیا دانستینم
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 رون یکار از خانه بتکه بارش کرد و طلب  گرید  یهم کم  محمد

نگاه  پنجره  پشت  از  شد    یزد.  کوبانده  محکم  که  خانه  در  به 

 انداخت و گفت: 

 "کنه یراض نویا ادیب یکیحال "

فکر   ریه اتفاقات اخته بود ماند و بجا که نشسهمان  یساعت  م ین

دفاع از خود نداشت.    ی برا  یکوتاه بود. حرف  بارنیکرد. زبانش ا

  نیا  گفتی به او م  یحس  نهایا  ی همه  ی سوا  د؛ی کش  ی نفس بلند

سقف   نیا   ریکه ز  یمدت کوتاه  ی برا  دیاست و با  یموقت  ی آزاد 

 د. جمع کن رویهست ن

ا  بلند اتاق گالب خانم  تقهدستایشد و پشت در  به در  زد.    ی ا . 

م بهتر  باشد.    دینبا  دانستیخودش  داشته  ورود  اجازه  توقع 

 فشار داد.  نییدر را به پا ی ره یکرد و دستگ ی بلند ی سرفه

با اخم  شیپاها  ی تابش را روتخت لب  ی رو  بهار  ی هاگذاشته و 

  ح یتخت نشسته بود و تسب  ی درهم نشسته بود. گالب خانم رو

تا مرف را در دست گ  شییهزار  نگاهگفت ی ته و ذکر  بهار    ی.  به 

 شیهاب یهم کرده بود. دست در ج  یانداخت. عروسک چه اخم

 کرد و رو به بهار گفت:  
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 .  رونیپاشو برو ب  _

 . دیپر شی آتش از جا ی اسپند رو نی ع بهار

زد  _ اونجا داد  اومد  ی مگه من مسخرتم.  الن  اتاقت،  تو    یبرو 

 .  رم ی... نمرونیبرم ب یگ یم

 :  فتبُراق گ رضا

 برات؟!  امیب  ای یشیپا م _

 زد.  ادیفر بهار

 مامان...  _

 صلواتش را کامل کرد و گفت:   گالب

 بهار!   _

غ  بهار و  قهر  رو  ضی با  ب  ی از  و  برخاست  ول  رونی تخت   یرفت 

با صدانکرد و در را پشت سرش    یکوتاه  ی بلند  ی از حرصش 

سع  رضا  غرغرها   یکوباند.  نشن  ریز  ی کرد  را  .  ردیبگ  دهیلبش 

 توجه ینشست. گالب ب  شیو روبه رو  دینماز مادر را کش  یلندص

تسب به  شروع  حضورش  س   ح یبه  رضا  کرد.    است یانداختن 

 .   شناختیاش را ممادرانه
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 گالبتون خانم.   _

_  ... 

 الن؟!   ی قهر _

_  ... 

 چند؟!   ییلویحال ک _

 سرش را بال گرفت و نگاهش کرد.   گالب

. فقط  دارشمیخر  ی استم بدونخوها رو عرض کردم.  ناز و غمزه   _

 .  می شی ارزون حساب کن مشتر

 .  دیکش ی گفت و نفس بلند یاللهال لاله گالب

 راستش رو بگو.   پرسمیازت م ی زیچ هیرضا  _

 جونم.   _

  ه؟؟یکارت چ ً قا یتو دق _

 ه گفتم. مادر من! من ک یچ یعنی _

  ی رایکه م  یبدونم پول  خوامی من م  ی... ولی کنیم   یدلل  یگفت  _

 . هیاز چه راه قیخونه دق نیتو ا
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 و گفت:   دیخند رضا

گردنم رو   ایو اونور شد خودت ب  نوریقدم ا هیحالله... اگر حالل _

 خودت.  اریبزن. بفرما، در اخت

اشک در    ی صورت رضا کرد و چشمه  ی های به کبود  ی نگاه  گالب

 .  دی چشمانش جوش

 !  گه؟یرضا محمد که راست نم _

صورت مادر قلب رضا   یدگیچروک  ی ر روب  شده  یاشک جار   خط

 را به آتش کشاند.  

 ؟ یکنی م ی رقانونیرضا تو کار غ _

 کجا بود.   یرقانون ینه مادر من، کار غ _

 جونمو قسم بخور؟!  _

به    رضا ساکت به صورتش زل زد. جانش را قسم بخورد. کاش 

بود که او    ی زی قسمش داده بود. مگر جان مادرش چ  یگرید  زیچ

  بخورد. آن هم قسم دروغ.م بر سرش قس

 رضاااا. _



 

 
272 

 

DONYAIE MAMNOE 

 را بال آورد و در سکوت نگاهش کرد.   سرش

 تخت.   التیگالب خانم خ  کنمی من خالف نم _

تو که گفتهیشغلت چ  _ اونجا دهللیاز    یو پس گرفتگاراژ  ی...   .

 !  ؟یکنی م کاریچ

ا  رضا با  کرد.  داشت   نینگاهش  چه  جوابش  در  اطالعات  همه 

 . دیبگو

 و گفت:    دیکوب اشنه یبه ست  با مش گالب

رضا    ی به ارواح خاک پدرت قسم... اگر تو کار خالف رفته باش  _

 .  کنم ی... حاللت نمی دیشن  کنم یحاللت نم رمویش

ا  سرش زد.  مادرش زل  به  و  بال گرفت  بود.    ی ادیز  گر ید  نیرا 

 رفت.  رونیاز اتاق ب دیبگو ی زیچ آنکهیو ب ستادیدلخور ا 

          

را با دست گرفت.    اشی نی بد آن ب  ی کرد. از بوباز  را    خچالی  در

 .دیرا کاو خچالیکل  هیثان کیگاهش کمتر از ن

بطر  یسالم   زیچ  چیه بود.  نمانده  آن  آب   ی در  نخورده  دست 

 . داغ بود. دیاز آن را نوش یاو جرعه دیکش رونیرا ب  یمعدن
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  ی . نگاه کردیم   زیسرفرصت آنجا را تم  دیآن شد با  یباق  الیخی ب

... اشی زندگ  یو بر انداخت. محمد گند زده بود به همهدور  به  

م آنجا دنبال چه  نبود  ا  گشتهی معلوم  اصالً    هانیاست.  به کنار 

 چه قطع کرده بود. یبرق گاراژ را برا

بزرگتر  بارنیا ا  یحساب  اشی برادر  از  بود.  کرده  بعد    نیگل  به 

به همه پس    دیداشت با همه... حساب و کتاب گاراژ را با  یداستان

 فت: رد و گ پرت ک واریآب را به سمت د ی . بطردادی م

  "با اون دهن گشادت لوفریلعنت بهت ن "

گاراژ خ  یصندل  ی رو برهم  و  دفتر درهم  به  و  شد.    رهینشست 

ب   گالب  نینفر از ذهنش  از او رفتی نم  رونیخانم  . دل مادرش 

دستانش قرار داد،    نیشکسته بود و بدهم شکسته بود. سرش را ب

 .  دآمی م رونیمنجالب چگونه ب نی. از اکردی م دیچه با

... از  یو نه مدرک و پارت  ی ... نه پدر پولداری... نه پولی اهیسرما  نه

 اش بود. نداشته همه بدترش شانس  

در    ی ریچند سال فقط نان بخور و نم  نی... ادی کش   ی بلند  پوف

 . کردندی م  نیو خرج سه خانواده را تام آوردندی م
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ا  زن گرفتن داشت. ب  ی ا یاصغر رو  یتاهل بود ول  الیخی ب  نیشاه

. بدتر از همه  کردندی م  ر یکه به زحمت شکم خودشان را س  ی کار

و    نیا  ی که ماحصل چهار پنج سال سگ دو زدنش براخودش...  

شد سمند    ی سر دختر سالر   ی سمند بود آن هم دولت  کیآن  

 . دشببرن ییبال  متیکه ق دانستیم  دی بع ،یتصادف

رط  و از ف  کردی. آفتاب داشت غروب م دیبه صورتش کش  یتدس

دارد که   یچه حکمت  دانستیاش داغ شده بود. نمکردن کلهفکر  

 .  دیباری م شیبرا  واریروزها از در و د نیا

پشت بندش    له،یپ  ی آن از اشتباه مهد  ،یواثق  یاز چک برگشت  آن

ط که مغز استخوان را با دل مخلو  ی دختر سالر  ی هازخم زبان

از همه .. و...  و... و.  ی و بعدش آن افتضاح مرگ سالر  سوزاندی م

نجات    یبود با کدام معجزه پنهان  دهیکه هنوز نفهم  یبدترش آگاه

 را بشمارد.  یکی امکد دانستیکرده است. نم دایپ

آمد نداشت...    شیبرا  زیچ  چیمعلوم نبود چرا ه  ها یمیقول قد  به

بهتر بود اول    دیشد. شا   رهیاش خرا بال گرفت و به صفحه   یگوش

 . کردی م دایها را پبچه

 * 



 

 
275 

 

DONYAIE MAMNOE 

قرار داد    کارت را داخل دستگاه  و شماره اصغر را گرفت،  تلفن 

  ست یل  نیکتف و گوشش قرار داد ب  نی را ب  یخاموش بود. گوش

 گشت.    نیمخاطبانش دنبال شماره شاه 

گوش  شماره و  تلفن    یگرفت  و  برداشت  گوشش  کنار  از  را 

سر داد. خطش خاموش بود؛ از آدم   بش یخل جهمراهش را دا

  ی نفس بلند  ن، یشاه  یاز انتظار نبود ول  صغر دورل امث   ی محتاط

 کرد مثبت فکر کند.  یو سع دیکش

خانه  دم ردر  رفتن  را    یبزرگ  سکیشان  کار  بود  ممکن  و  بود 

 تر کند.  خراب

بود که   لیدل نیبه ا اشی و آزاد  شودی م  بیتعق کردیم احساس

هر سه نفرشان    ب یکنند و بعد ترت  دایدست پ  نی شاهبه اصغر و  

  ی فکر کند که جا  نیداد مثبت باشد و به ا  حیجبا هم بدهند. تر  را

آمد و    رونیتلفن ب   وسکیاز ک  دیخوب است. با ترد  شانیهر دو

غ کرد.  نگاه  را  بر  مردم  ریدور  شلوغ   یاز  در  رد   ابانیخ  یکه 

 . افت یتر از خودش نمشکوک  یکس شدندی م

ا تر بمتر آن طرف  رفت که چند  یجوان  ی... حواسش پدیشا  یول

هم آن زن تلفن   دیاو... شا  دی. شاکردی م  ی باز  شی پا  ی سنگ جلو
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تلفن همراهش لرز    برهیو برود که و  ردیراهش را بگبه دست. آمد  

که در سرتاسر    ی در تمام بدنش انداخت. شوکه از اضطراب  ی بد

  ی شماره ناشناس   و به  آورد  رد  بشیرا از ج  یشد گوش  قیبدنش تزر

 اخت.  ود نگاه اندنقش بسته ب یصفحه گوش ی که رو

. خوردی کار به هم م  نیحالش از ا  گریبود. د  دیجد  ی مشتر  حتماً

  ی . دکمه رد تماس را فشار داد و گوشبودیم  ی گریفکر کار د  دیبا

 شلوارش سراند. بیرا داخل ج

بل از انداخت ق  دیدستش جابه جا کرد و کل  ی را تو   هیهد  پاکت

 کوچه گرداند. ی داخل شود ناخودآگاه سرش را هر دو سو نکهیا

بود که امروز در جانش   ی بدچه ترس    نیو سوت و کور ا  یخال

داخل که شد  شدنش نمانده بود.    یی ایخولیتا مال  ی زیافتاده، چ

  شتر یبودند. البته بهار ب  ی گالب و بهار مشغول پاک کردن سبز

م کمک  پراندی جفتک  ن   یتا  دست  یگاهباشد.  لرزان   ی هابه 

 مادرش کرد. 

دش خو  به  گفتیبه او م  دیاو را داغان کرده بود. چقدر با  سمیرمات

  ن ی. کنارش چهار زانو نشست و سالم کرد. سرسنگ اوردیفشار ن
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به طرف گالب   ی. سرش را خاراند و کمد یجواب سالمش را شن

 خم شد.  

 . یلیصدتومن چهارراه تحو _

  ده یآنقدر از پسر ناخلفش رنج ل نازکش  گرفت. د  اشده یند  گالب

 اشکش را جوشاند.   ی چشمه  دنشیبود که د

نداشت که   دیو ترد  دانستیم  یکشر زحمترا تاکنون پس  رضا

 ینکرده است. چه خودش چه آن مرحوم، ول  یکوتاه   تشیدر ترب

شان کت بسته  خانه  یحال چه... سر از زندان در آورده بود. جلو

 روسشان شاهدش بود.از همه عو بدتر  برده بودنش 

قبل از آن    یول  ردیلباسش را بال گرفت تا اشکش را بگ  ی گوشه 

. دل  دی ا گرفت و به لب برد و بوسنوک انگشت اشکش ر  رضا با 

اش رفت. با خودش و در دل قربان صدقه او رفت    ی اش برازنانه 

ت  به صور  ی. اخمداندیپسر خر کردن را چه خوب م  نیفکر کرد ا

 و گفت:  نشاند 

 بلند شو از جلو چشام.  _
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اش را نتوانست از کالمش حذف کند. رضا آن  نرمش مادرانه  رد

 .  دیدست گرفت و خند را

 تو کجا رو دارم برم.  شیاز پ ریکجا برم گالبتون خانم... غ _

 را جلو داد و گفت:   بسته

 .  ادیخوشت م  نی برات گرفتم... بب نویا یراست _

 به صورت نشاند و گفت:   یاخم واقع بارنیا گالب

  ن یتو ا  ی حق ندار  ی قرون  چیه   ی ارینفهمم از کجا م   ی تا وقت  _

 . ی نخونه خرج ک

 شیکالم مادر برا   ینی هم گذاشت تا سنگ  یچشمانش را رو  رضا

  یاتر شد رو به گالب کرد تا بهانه که آرام  یتر شود. کمقابل تحمل

توتلفن همرا  ی برهیکه دوباره و  ابدیب غاو    بش یج  ی ه    ر یافلگرا 

در   تی با عصبان  بشیرا از ج  یتنش را لرزاند. گوش  ی کرد و همه

  یشماره  دنیبتازد که با د  مزاحمشباد آورد که به هفت جد و آ

ساعت  ی ناشناس بود   ش یپ   یکه  داده  رد  و  گرفته  تماس  او  با 

 شد.   تری عصبان

 زد.  ادیفر ت یدکمه تماس را فشرد و با عصبان بارنیا
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حرف   خوامینم یعنی دمیجواب نم یوقت یفهمی مالو... مگه ن _

 .  شهینم ونیبزنم. چرا حالت

پسرش   تیاز عصبان   زدهرتیزد. گالب ح  دکمه قطع اتصال را  و

 .   ستی او را صامت نگر

 و گفت:   دی کش ی بلند فوت

 اگر...   ی شما بگ  یببخش مادر من چشم هر چ _

در   یگوش  ربانیکرد. ا  دنیتلفن همراهش شروع به لرز  یگوش  باز

. خوردیداشت خون خونش رو م  گریدستش و باز همان شماره، د

 . دیکش  ادیفر  ی اسابقه   یب  تیا عصبان دکمه اتصال تماس را زد و ب

 الو... چه مرگته؟؟   _

صداآن  از پذامد ین  ییور خط  از  گوش  رونیب  ییرای.  و  را   یآمد 

 به گوشش چسباند و گفت:   شتریب

   ...ی کهیمرت ی مگه مرض دار _

 کرد و گفت:    ی ااز آن طرف تک سرفه ی او زنانه  فیظر ی صدا

 منم.  _
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بار  رضا را  ت   کیچشمانش  شنکرد.  هم    ییصدا  دنی وقع  آن 

 .  دیو منگ پرس جی را نداشت. آن هم منم... گ فیظر نیچننیا

 شما؟!  _

 تر و بلندتر گفت:  خط صدا واضح  ورآن

 . ی هستم... عسل سالر ی سالر _

          

شاپ   یکاف  ی و لکچر  بایشم گرداند و به دکور زشد چ که    داخل

از   ستیبود که معلوم ن  یینگاه انداخت. آنجا پر از دختر و پسرها

 شتریبه سر و وضع خودش کرد و ب  یاند. نگاهآمده   ارهیکدام س

  یکه دو دکمه  ی امردانه  یمشک  راهنی. پدیخجالت کش  یاز کم

... با آن ی اسرمه  ی ه ساد  نیج  کیآن را باز گذاشته بود و    ی بال 

صورت ورم کرده درب و داغان، سر و وضع او کجا و آنها کجا...  

 بود.   یدختر سالر ی صدا  دنیهنوز هم در شوک شن

چه    نجایبفهمد علت حضورش در ا  دیتا شاع کرد  را جم  افکارش

ناخودباش  تواندی م  ی زیچ نگاهش  به دختر زد.  که   ییبارویآگاه 

انداخته بود   رونیرا ب   شیاز ساق پا  یمیو ن  ده یپوش  یشلوار کوتاه
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 آمد ی آنقدر ادا و اطوار و عشوه م  شیهاحرف زدن  نی دوخته شد. ب

را به حمام    شی به روکه پسر رو  ودنمانده ب  ی زی که از نظر او چ

شد که به    اشی بکشاند. متوجه نگاه دختر به مخاطب کله فرفر

  خت.دو ی گرینگاهش را به نقطه د عیسر  کند،یاو اشاره م

مرتب کرد و خود را مشغول   یبرد و آن را کم  اشقه یبه    دست

 رینشان داد. فقط کم مانده بود آنجا درگ  ی گری نقطه د  ی تماشا

  د ی ایب  د؟یای چرا قبول کرد بً کجا... اصال  نجایشود. آخر او کجا و ا

 نیترو چه قرار بود بشنود؟ دنج  د یکه چه شود؟ چه قرار بود بگو

 و نشست.   دکر دایکافه را پ ی شه گو

به دختر د  نگاهش را    یدوخت که طور خاص   ی گریرا  صورتش 

 .کردی نگاه م

 هست جناب؟!  ی امر _

ا  رضا به  به    دکنی فکر م  ن یبا خودش گفت حتما  که تو را چه 

ا  افهیق  نیبا ا  دیبگو  ست ین  یکیآخر    نجا؟یا  نجا یدرب و داغان 

با انگشت اشارهگولیهمه بچه ژ  نیچکار؟ وسط ا  ی آمد   یرو  ! 

 دار گفت: ضرب گرفت و به کافه   یچوب زیم
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 .  دم یومد سفارش ممنتظرم... ا _

رو  ینگاه  دوباره روبه  درست    نجایا  ی زیچ  کیانداخت.    شیبه 

. اما  لنگدی بد هم م   لنگد، ی کار م  ی جا  کیئن بود که  نبود، مطم

بود؟!   ی کجا... چرا دختر سالر  د یفهمینم  قاًیدق نداده  لو  را  او 

شود و   دهیچی پً رضا شرخر کامال   ی ا نسخه ره کند تبود اشا  یکاف

 ی نفر  نیخودش آخر  گاهی! در جاند؟ی بباو را    خواستیچرا حال م

  ن یاو بود. چه برسد که در ا  شد نیبب   خواستیم   ایدن  نیکه در ا

با او حرف بزند.    ندی با آن نداشت بنش  ییحس آشنا  چی مکان که ه

. با  کردی م  او اشاره  شد که به  ی متوجه حرکت دست پسر موفرفر 

فهم  یکم م   دی دقت  دختر  به  نگاهش  و    خکوبی دوباره  شده 

برانگ  راضشاناعت بابا  ی. اخمختهیرا  برو  و  نشاند    یی به صورتش 

 ن کرد. شاحواله

ب  به دوخت.  چشم  همراهش  تلفن  زمان    قهیدق  ستیساعت  از 

کالس   شی. براگذشتی با او گذاشته م   ی که دختر سالر  ی قرار

 . اشته بودآمدن گذ رید

کرد  دوباره جمع  را  نبود  افکارش  خارج  حالت  دو  از  دختر   ای. 

  ن یشاه ی ریدستگ ی لو داده بود و به هوا  یاو را در آگاه ی سالر



 

 
283 

 

DONYAIE MAMNOE 

نه... او را لو نداده و خودش    نکهیا  ایبودند  ا آزاد کرده  و اصغر او ر 

 . ردی دست به کار شده تا رد آنها را بگ 

به    توانستی. چرا نمآمدیجور در نمباز هم نه... اصالً با عقل    یول

حساب   جهینت  کی و  دست   یدرست  کالفه  صورتش    یبرسد؟  به 

را کنارش احساس کرد. سر برگرداند و    یکه حضور شخص  دیکش

. دیشده بود د  رهیخودش که به او خ  ی متر  میعسل را در فاصله ن

 نیرانش بود و ج  ی بال   اکه فقط ت  ی زیجلو باز و شوم  ی با مانتو

که    یی سُرخورده و موها  شیموها  ی که از رو  ی ریشال حرتنگ و  

رو طرف  همه  آرا  شیهاشانه  ی از  بود.  شده    یادیز  شیآوار 

کالم    کیو در    آمده در    شیهانداشت، در عوض از خجالت چشم 

ب   رشانیگنفس   اشییبایز رضا  بود.  با   حواسی کرده  را  او 

و   دمآی شان سرتر به نظر م . از همهدکر  سهیآنجا مقا  ی دخترها

آمد که   ادشی  یول  ستد یدر مقابلش او، خواست به احترامش با

 ساعت است که او را منتظر گذاشته.   میبه ن کینزد

کند منو را در دست    یتعارف  ایتکان بخورد و    آنکه یب  تفاوتی ب

سرد و    ی هاو خوراک  های دن ینوش  ستیل  نیکرد ب  یگرفت. سع

ز از  را  حواسش  م  ییبارو یگرم  مقابلش  عطر   و  نشستی که 
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به    ی کافه را پر کرده بود دور کند. نگاه  ی فضا  ی همه  اشیخارج

سرخ...    اه،یس  هل،  ییچا  ،یزعفران  ییانداخت. چا  های چا  ستیل

ت  نیا عروس  یدن ینوش  کی   یبرا  دنز  پیهمه  که   یخوردن؟ 

!  دانستیبرود... خدا م  خواستیهم م  دیبرود؟ شا  خواستینم

شت جد و  پورده و گور هفت  که از تماسش جا خ  دادی لو م   دینبا

نشان   نکهیا  ی سالم کند و فقط برا   آنکهی آبادش را لرزانده است. ب

 گفت:   اوردهیدهد کم ن 

 !؟یخوری م یچ _

 گذاشت.  زیم ی را رو  متشیگران ق یدست  فیک عسل

 ... فقط سرد باشه. کنهی نم یفرق _

 خوبه.  یبستن جیآب هو _

حر  عسل عقب  ریشال  را  موهانازکش  و  داد  دور   ی تر  افشان 

 فرستاد و گفت:  ی گردنش را به کنار

 . جیفقط آب هو _

 کرد.  ی ادار اشارهبا دست به پسر کافه رضا

 ... خنک باشه.  جیآب هو هی _
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 عسل گفت:  

   ؟یخودت چ _

 ندارم.   لیم _

دور شد نگاهش را مجدد به اطراف چرخاند.   زیپسر از م  یوقت

   شد.  شیسرتا پا یابیبرعکس او عسل مشغول ارز

که آنجا    یکسان  یبا خودش گفت که احتماًل دارد او را با باق   رضا

 کیبا او در    نکهیو در دل خودش به ا  کند ی م  سهیاند مقانشسته

فکر   نیو به ا  دهدیظاهر شده به خودش فحش م  یعموم  ی جا

  که ییجا  هیبا او قرار گذاشته بود.    ی گرید   ی که کاش جا  دنکی م

ن   ی هاپالگی هم آنجا  در  اشندباخودش  حس    نی.  چنان  فکر 

هم  دواند که حالش را از خودش به  شهیرا در وجودش ر  یحقارت

 تکان داد.   ی و سرزد 

 چیه  نکهیا  ی . سوا ردیداد اوضاع را خودش به دست بگ   حیترج

 نبود.  ی وقت آدم صبور

 سر اصل مطلب.  میه برتر به _
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صندل  عسل دست  هیتک  ی به  و  ز  شیهاداد  به  و   ریرا  زد  بغل 

 انه نگاهش کرد. موشکاف

 . میبر _

  ؟یخوای م یاز من چ _

قدم رو داخل    ن یمن همون اول شناختمت... همون لحظه که اول  _

 اتاق گذاشتم. 

با جا    ی دستش مشغول باز  کی داد و با    هیتک  یهم به صندل   رضا

 شد.  زیم یان روخالل دند

 متوجه شدم.  _

 ؟یداشت یچه حس _

 م؟ از حس و حالم برات بگ امیب ی زنگ زد  _

 را دور انگشتش چرخاند و گفت:  شی از موها ی اطره

و اونقدر مستاصل    ی بود  ریاس  یبدونم وقت   خوامیآره، مفکر کن    _

 .یداشت یچه حس
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  ی عنیشد.    رهیخ  قیاش دقکرد و به چهره   زیچشمانش را ر  رضا

زده   زنگ  بود؟؟  انتقام  بقصدش  را    دیایکه  روز  آن چند  انتقام 

 رد؟یبگ

حت   زیم  ی رورا    سفارش  گارسن ته    ی صدا   یگذاشت.  برخورد 

اگر   یخراش شده بود ولگوش    شیبرا  زیم   یبا سطح چوب  وانیل

کم    شیبرا  یمگر در آگاه  کردند؟ی چه م   نجایبحث انتقام است ا

 .خوردیم ی گذاشته بودند؟ حس کرد دارد باز

 !؟یچرا لوم نداد _

 مزه کرد و گفت:  یرا برداشت کم جیآب هو وانیل عسل

 .شهیمن رید _

 نیها متوقف شد. اباکس خالل دندان ی دست رضا بر رو حرکت

 .آمدیاز آن م ی بد دیتهد ی داشت، بو یجمله چه معن

  ؟یخوای م یچ نجا؟یا امی ب یگفت  یواسه چ _

سر خورده   شیهاشانه  ی تا رو   که از سرش  یبه شال  توجهی ب  عسل

 را   جشیاز آب هو  ی اگهید  ی را در دست گرفت و جرعه  ی بود ن

 رد. خو
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 باهات حرف بزنم.  خواستمی م _

 .یچه حرف _

 ی زیچ  ی انگار در جستجو  دیبه رضا صورتش را کاو  رهیخ  عسل

 باشد. 

 با توام.  _

 ؟؟ ی ا مرده و من رو برگردوند باب  یدونستی شب ماون  _

شد   رضا ومعذب  عذاب  آمد.  .  سراغش  به  باز  شب  آن  جدان 

ناخودآگاه    اشقه ی شق خاراند.  شصتش  ناخن  با  پسر  را  مثل 

 . دیخطاکار به نظر رس  ی هابچه

 !؟یدونستی م _

 .دونستمی م _

برداشت و    ی دستمال کاغذ   زیم   ی . از روختیبهم ر  یکم  عسل

  ده یرا که از گوشه چشمش جوش  یبه سمتش گرفت. قطره اشک 

را   شیهمه خطا  نیچطور ا  دانستیپاک کرد. نم  بود به سرعت

 کند.  ح یدر حق او توج
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مت  ی برا  _ پدرت  همهمرگ  به...    رتقصی  شاسفم.  مادر  اون 

 زاده بود... اگر چک باطله... ... منظورم حرومدیببخش

 و گفت:  دیحرفش پر انیم عسل

 . ومدم ین نجایا ی تکرار  ی حرفا دنیشن ی برا _

 ذوقش خورد. ی تو یحساب رضا

در دو طرف   می بوده است که در زمان قد  ی*پالگ، دو جعبه چوب

م   ایاسب   ب  گذاشتندیقاطر  آنو  شهرها  ا  به  مختلف   ی مسافر 

  ا یهمپالگ    نشستندیدو جعبه م  نیکه در ا   ینمسافرا  بردند،ی م

معن  گفتندی م  یهمپالگ بعدها  همرا  یکه  و  بخود همسفر  را  ه 

 ت.* گرف

 برد. ترکی گرفت و سرش را نزد یرا از صندل پشتش

عل  _ سرکار  گذاشت  ی رکا  چه   ی برا  هیاونوقت  ا  دیمنت   نجایو 

  د؟؟یشرفیاب شد

 گرفت و گفت:  ینفس عسل

 چند؟! _

 گفت:   ریغافلگ رضا
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 چند؟؟ یچ _

 ! دم؟یرو پرس  متتیق _

بود که عسل   امدهیدر ن  یگستاخ  نی! رضا هنوز از شوک امتت یق

 ادامه داد.

 چنده؟!  متتیبدونم ق خوامی ! م ؟یستیمگه شرخر ن  _

 بود. ی ریگافسکوت کرد. پس قصدش اعتر رضا

واثق  _ از  رو  م  یشماره همراهت  گفت    شیشناس ی گرفتم.  که؟ 

ثابت گلوگشاد  یول  ی ندار  یدستمزد  ا  یول  ،یهست  ی آدم    ن یبا 

حل بشه   ،یلم رو حل کن. مشکیمن کار کن  ی برا  خوامیوجود م

به کار کردن نداشته    ازیکه تا آخر عمرت ن  دمیاونقدر پول بهت م

 . ی باش

 دختر گفت:  نیمتکبرانه ا انیب از طرز زدهرتیح رضا

 !؟ی چه کار _

 کرد بر احساساتش غلبه کند و محکم گفت:  یسع عسل

 پدر من نمرده. _ 
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 ا یمختل شده    اشیی شنوا  ی فکر کرد که قوه  ی ا لحظه   ی برا  رضا

 و گفت:  د یاز کار افتاده. با دست گوش راستش را کش دیشا

 ! ؟یگفت یچ دم،یدرست نشن  _

 گذاشت و گفت:  زیم ی را رو اش دست مشت کرده  عسل

نمرده،   یعیبه مرگ طب  یعنی  ؟ی فهمی مرده... مگفتم پدر من ن   _

 بلکه کشته شده! 

  د یطول کش   ی. کمکردی منگاه   ی با دهان باز به دختر سالر  رضا

آب    ؟؟یکشتا توانست خودش را جمع و جور کند. قتل؟؟ آدم

 دهانش را قورت داد و گفت:

 داره؟ یمن چه ارتباط نوقت به کارباشه... او نطوریا میریگ _

 و گفت:  دیکش ی د بلن نفس  عسل

 تم. عدالت بفرس  زیم ی کمکم کن تا قاتالش رو پا  _

 کرد و گفت:   یعصب ی خنده  اریاختی ب رضا

اشتباه  نیریش  نیبب  _ ظاهراً  خانم...  بای اومد  یعسل   ی بر  دی. 

 . ستمین  ییجنا ی رهی... من بازرس داگهید ی جا
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 چنان ادامه داد.د. رضا هم نگاهش کر قیعم عسل

 کنن.  دایو پاسگاه تا قاتالش رو پگاه داد ی بر دیبا _

 گفت:  عسل

 ندارم پیداشون کنن.  ی ازیمن ن  _

 !؟یچ یعنی _

 هستند!!  دایاونا پ _

 هستند؟؟ منظورش چه بود؟  دایپ

 منتظرش نگذاشت و ادامه داد. ادیز عسل

 کنم ی م ی چون دارم باهاشون زندگ _

کرد. به نظر    ریاش را تفس شد و جمله  قیدر چشمانش دق  رضا

شا  آمدینم باشد.  شده  وهم  دچار  چه    ی مواد  دیکه  بود،  زده 

  شدیتابلو نم  یلیآمده و طرف خ  دیکه جد  هانیاز هم  دانستی م

. آمدی ها به نظر م حرف  نیتر از انه... محکم   یکه موادزده است، ول

 : گفتدستش را از هم باز کرد و کالفه 
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 ی ازین   چی ه  ینی بی کن و تمام... م  شونیخب! چه بهتر برو معرف  _

 .ی مثل منم ندار ی به سرخر

 سرش را تکان داد و گفت: عسل

 . ستین یکن ی هم که فکر م  یراحت نیبه ا _

 .ی ریبگ   لیبهتره وک... قبول،  ست ین _

 . دیحرفش پر انیم عسل

 ندارم.  یمدرک  چیمن ه خوادیاز من مدرک م لیوک _

 بلند گفت:  اعصابی ب رضا

 !؟یمگه من دارم آبج _

کافه را با    ی های کم داشتند مشترگاه کرد، کم ن   به اطراف  عسل

 تر از قبل گفت: . آرامکردندیحساس م شانیسر و صدا

 . یبدون مدرک هم دستشون رو، رو کن یتونیچون تو م _

 و گفت:  دیکش  ی پوف بلند رضا

 . یآبج نی بب _

 . یبهم نگو آبج  نقدری... استمین  تی من آبج _
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 . نگه داشتا در هو میدستانش را به نشانه تسل رضا

... چک...  هیاگهید  زیمن چ  ی کار  ی طه یعسل ح  نیریش  نیبب   _

 تا پاس بشه... تمام.  م یزنیچک رو پاس نکردند دو تا چک م

 را جلو داد و گفت:  جشیآب هو وانیل عسل

 ! ؟یستیمگه تو شرخر ن  _

 ! ستم یمردم که ن  ی وص لیوک یچرا اونو هستم. ول _

 . دیکش ی نفس بلند  عسل

 .ی باش می وص لیوک مخوای منم م _

 کجا؟! _

 من باش. یوص لیاون آدما، وک نی م... بتو خونه _

 و گفت:  دیخند رضا

م  نیاونوقت؟! هم  ی چجور  _ رو  دمم  بشم  و    رنیگیکه داخل 

 زنگ به صد و ده.  هیخرجش  رون،یب  کننی پرتم م

 گفت:  عسل

 دارم.  یراه هیاونم  ی کن... من براتو قبول  _
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 !؟یچه راه _

 رفت و گفت: بال گ راسرش  عسل

 ازدواج.  _

   ؟…یییچ _

 گفتم ازدواج!  _

 !  ؟یبا ک یازدواج!!!!... ازدواج ک _

 با من... ازدواج تو با من.  _

  ن یکه ا  یسرش را عقب برد و با دهان باز نگاهش کرد. شوک  رضا

تخته سنگ از   کیفرود آمدن    ی جمله به رضا وارد کرد اندازه

پلک بزند    ایبخورد    یتکان  آنکهی ب .  بر فرق سرش بود  خیمر  ی کره

برا است    شیمطمئن شود عقل و هوشش سر جا  نکهیا  ی فقط 

 . دیآب دهانش را قورت داد و پرس

 کنم؟!  کاریچ _

 تلخ گفت:  عسل
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واقع  _ ازدواج  صور  هینبود.    یمنظورم  ازدواج  و    ن یب   ی عقد 

برا با  ی بتون   نکهیا  ی خودمون... فقط  با  یستیبهتر جلوشون    ه ی. 

 . یرو درست کن ش یکی یتونی ... مطمئنم تو میجعل عقدنامه

 و گفت:  دیرا کاو  شیسر تا پا رضا

 تو حالت خوبه؟! _

 اخم کرد و گفت:  عسل

 نبودم.   یخوب نیوقت به ا چیه _

 ؟ ی مصرف نکرد  ی زیچ  ی ایب  نکهیبود که قبل ا  نینه... منظورم ا  _

  یاد یهم بخاطر مرگ پدرت ز  دینخورده؟ شا  یی به جاسرت    ای

 ؟ی ر بودفشا تحت

خودم  که مربوط به    یقسمتمن بخاطر اتفاقات گذشته اون    نی بب

. همون  کردمیاونجور ولت م   دی نبا  نکهیواقعاً متاسفم و ا  شهی م

بود   ی طور  طی خب شرا  یول  هی کارم ته نامرد  دمیموقع هم فهم

حال هم ما را  پس    ؟یفهمی م  رفتم،ی م  دینداشتم با  ی اکه چاره

 سالمت.  و شما رو به  ریبخ
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  ز یم ی در آورد و رو یانپولش دو تا اسکناس ده هزار توم فیک از

 که عسل گفت:  زدیگذاشت و خواست برخ

 جواب آخرته؟! نیا _

سالر  _ چه  آخرم...  و  اول  خانوادگ  ی جواب  مشکالت  چه   یو 

  ست، ی... نه ب تی به من نداره. اونم قتل و جنا  یدخل  چیه  ی سالر

 صددرصد. تو بگو   ً ... نه پنجاه درصد، اصالیس

 و گفت:  ستادیا

 .ادی... زت زکنمی م دایحاذق برات پ لیوک هی یخواست _

 برود که عسل گفت:  خواست

 صبر کن.  _

 و گفت:   ستادیکه همزمان عسل ا برگشت

 . میبا هم دار یخرده حساب هیمن و تو  _

برداشت و هر دو بند کوتاهش را    زیم  ی را از رو   فشیپرغرور ک  و

 کرد و ادامه داد.  زانیواز دست راستش آ
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موضوع    نیا  ی . به نفع خودته که رو م دیدو روز بهت فرصت م  _

از وک  یفکر کن  شتریب بهتره    یکنی م  دایکه پ  یحاذق  لیوگرنه 

 . هیواسه خودت و دوستات تو قانون چ ییربامجازات آدم ی بپرس

 او گرفت و گفت:  ی جلو  دواریانگشتش را تهد رضا

 !؟ی کنی م دیتهد _

ت  خودت و دوستا  ی آزاد  نی اسمشو بذار. ب  ی داردوست    یهر چ  _

 . دمیمن؟ بر خالف تو من بهت حق انتخاب م شنهادیبا پ

 ز یم  ی دستمال را که رضا به او داده بود مچاله کرد و محکم رو  و

برگردد   آنکهیو ب   گرفت   شی انداخت و مغرورانه راه خروج را در پ

همانجا رها    میعظ   ینگاه رضا خارج شد و او را با شوک  ررسیاز ت

 کرد.

          

 شیهابه چشم  نهیکند در آ  یاز آن بود که بخواهد رانندگ  ترج یگ

  هیشب   شترینبود! ب   شیمناسب برا  ی اکلمه  ج ی گً شد، اصال   رهیخ

ها  پرت و مدت  ی از ارتفاع چند هزار متر  هوایبود که ب   ی به کس

  م ین  آنامکان نداشت.    نیباز رها شده، سرش را تکان داد ا طاق
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بود؟    هیشب   شتریخواب ب  هیکه در کنارش نشسته بود به    یساعت

کابوس   نه...  اخواب  و  او  سالربود.  با دختر  هم  آن    ؟ یزدواج؟ 

  ینقش دامادش را باز  دیانتقام گرفتن که با  ی صرفاً برا   یازدواج

قانون کارشان آمده که    ی چه مدلش بود؟ کجا  گر ید   نی. اکردی م

کند؟ هر چند  با    تواندی م  ی گرفتن حق مشتر  ی برا ازدواج  آن 

جوکی صور عجب  کند،  ی!  جعل  عقدنامه  برا!  عقدنامه   ی آنهم 

 اش گرفت. ه؟ خندخودش 

ت  تلفنش ول  ی عصب  کیزنگ خورد.  د  ی گرفت  اصغر    دنیبا  نام 

 تماس را برقرار کرد.  عیپابلنده سر

 الو داداش.  _

و    شود  هوده یب  ی از فکرها  یخال  ی کم  دیرا تکان داد تا شا  سرش

 فت: گ

 ! ؟ی دیچرا اون تلفنتو جواب نم ؟ییالو کجا _

 ! ؟یتو خوباطرافم.  ن یهم  ستم،یدور ن _
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بخنده  ب؟؟وخ گرفت.  صدا  اریاختی اش  به    ی با  شروع  بلند 

ب   دنیخند اصغر  مابس  یحرف  چیهی کرد.  کرد.   ن ی کوت 

 گفت: شیهاخنده 

 !؟یالو اصغر _

 !؟یجانم داداش، خوب _

 ! شمیبهتر نم نیخوب... از اخوب _

 کرد و گفت:  یمکث اصغر

 به سرت خورده؟! ی زیچ  ی اون تو بود _

بود. کاش خورده و    نطوریکاش هم  ی با خودش فکر کرد ا   رضا

نگذاشته    شیگلو  خیرا ب  شیدختر بچه پا  کیمرده بود. آن وقت  

عروسک  مثل  که  کند.  خفه  را  او  بخواهد   ی بازشب   مهیخ  بود 

خواست او را ببرد    و هر جا  وصل کند  شیبه دست و پا  سمانیر

 و برقصاند.  

ند.  بک  را  اشیمثل آدم زندگ   خواستی م   یهم حال که بعد قرن  آن

بدون آنکه حواسش به مخاطب آن طرف خط   ت یعصبان   از فرط

 .  دیکش  ادیباشد سرش را محکم به فرمان کوباند و فر
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 اش ییبه اطراف انداخت و فنجان چا  ینگاه  نانیجهت اطم  اصغر

 . دیرا هورت کش

محتاط باشد آنهم    نقدریکه حق دارد ا   د یرس  جهینت   نیبه ا  رضا

 زده بود.  شانیهر دو یکه به زندگ  ی همه گند نیبعد از ا

 !؟یتنرفتو چرا  _

 کجا؟! _

 . نی شاهی ب  ن،ی . با شاهدونمیچه م _

 اصغر دلخور گفت:  _

مر  هی  ن یشاه  _ مادر  و  ب  هیو    ضیپدر  بچه   وهیخواهر  تا  با دو 

 رو دستش نمونده.  کیوچک

لبش گذاشت و فندک را روشن کرد. قبل از   ی را گوشه   گاریس

و   نکهیا برد  بال  را  دستش  رضا  کرد.  تعارف  رضا  به  بزند  پک 

 ش را پس زد.تعارف

اتفا  نیا  وسط سهمه  دود  کننده  خفه  آن    گاریقات  کنج 

 بدبو را کم داشت که در حلقش فرو کند.  ی خانهقهوه 
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 داد و گفت:  رونیرا ب گاریدود س اصغر

 آزادت کردند؟! یالکیالک نجوریپس هم _

  ی اصغر برداشت. چقدر هم الک  ی از جلو   دست برد و فندک را  رضا

 بود.

 آره انگار!  _

 ! ؟ی اقهیسند و وث چیهی ب _

 ... چیه _

 را در دستش چرخاند و گفت:  فندک

اونجا بود که گفت از شهر خارج    یگردن کلفت  ی بابا  هیفقط    _

 نشم. 

 متفکرانه گفت:  اصغر

 ! بیچقدر عج _

 با خودش گفت:  رضا

 "ب یعج یلیسرش خ ریآره... خ "
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م   _ تلفنش، واثق  نی! اشه؟ی مگه  ...  یهمه سند و مدرک دارن. 

 آزادت کرده باشند.  بهیعج ی لیخ تره...دخ

 ... خودمم موندم توش. دونمینم _

 بد کوبوندنت.  یول _

 زد و گفت:   یجانیب ی خنده 

 دشمنتم نکنه.  بی دن... خدا نصکون تر شتریب _

ا  _ با  مطمئنم  تو،    نیداداش  وضع    م ین  ریز   ی اکاسه  هیسر 

 شونه. کاسه 

 

هم بود. صد رحمت به کاسه...    یازد. عجب کاسه   ی پوزخند  رضا

جا به  نداشت  چن  کی   ی خبر  ز  نیدکاسه  ن  ریکاسه    میخود 

 ست. کاسه 

 !رن؟ینکنه تو رو آزادت کردن تا رد ما رو بگ  گمی م _

به آزاد گذاشتنم بود، راحت از    ی ازی... اونوقت چه نویکی آخه آ  _

 . زدنیتلفنم خط تلفن هر دوتون رو م
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 تر شد.فکر کرد و آرام یکم اصغر

 شک ندارم.  لنگه،یکار م ی جا کیبه نظر من  یول _

به او   یاصل  تیگفتن واقع  ی رضا برا  یبود ول  یآدم مطمئن  غراص

که هنوز    ی اجوجه پنبه  کیه  داشت کاُفت    یلیمردد بود. براش خ

. از او، رضاشرخر،  ردیبخواهد ازش باج بگ   اوردهیر از تخم در نس

تسوهه جا  هی!  انگار  کافه   شانیحساب!  آن  در  بود.  شده  عوض 

داد  ی هاحرف پس  به خودش  را  رها   ی موها  ادی بود.    هخودش 

آن را از    یافتاد که هر از گاه  نشیگردن بلور  ی اش بر روشده 

آب دهانش را قورت داد. .  راندیو به عقب م   کردیجمع م دورش

 عوض شده بود.  شانی جاً واقعا بارنیا

 !؟ییداداش... کجا یه _

صورتش   ی آمد و متوجه اصغر که جلو  رونیب   الیعالم فکر و خ  از

 شد.  زدیبشکن م 

 !ه؟یچ _

 داداش؟! ییکجا _

 ! ؟یگفت ی ز یچ نجا،یهم _
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 ! م؟ی کن کاریگفتم حال چ _

 کرد و گفت: یفپو

تا    نیایو ب  دی آسه بر  گهیمدت د  هیبرگرده.    نی زنگ بزن شاه  _

 خبرتون کنم. 

 ! ؟یکنی م لیکار رو تعط _

بر زبانش زد، به    یقفل  ی دختر سالر  ادی  ینه ول  دیبگو  خواست

 زور گفت: 

  ی خونه مشکل  یبرا خرج  فته،ی ب   ابیتا آبا از آس  یمدت  هی  فقط  _

 که؟! ی ندار

  ش ی برو دادم دستشون. خودمم کم و    ی ول آخرفعالً که نه، پ  _

 . کنمی م یمسافرکش

 !؟یخوابی شبا کجا م _

 . شهی م   یچ  نمی مون، اطراف کرج... تا بعد بباز آشناها   یکی  ش یپ  _

کرد   یوفه گرفت و پرنگ و رفت  یصندل یرا از پشت اشه یتک رضا

 و گفت: 
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 . گمی بهتون مشد   ی خبر ن،ی خوبه... فعالً چراغ خاموش باش _

          

سالر  نیآخر   امروز دختر  ب  ی مهلت  رضا  به   حواسی بود. 

تلو  ی هاحرف به  به    رهیخ  ونیزیبهار  دستکش  بهار  بود.  مانده 

داشت  همزمان  و  بود  بادمجان  گرفتن  پوست  مشغول  دست 

ترم    نکهی. اگفتی دانشگاهش م  هیشهر  دیاز تعرفه جد  شانیبرا

آن  از. رفتیم  دانشگاهش  ریمتغ هیشهر ی ه درصد رونزدپا گرید

از خواستگار هم  پسرها  یکی  ی طرف  دوستش    ی از  از  دانشگاه 

 . کردی م تیقراضه دانشگاه شکا ی هاگفت و بعد هم از اتوبوس

 . دی کالفه سرش را با دست گرفت و نال رضا

 دختر؟! ی خورد یچ  یسر صبح _

 مادرش کرد و گفت: ه  ب  ینگاه  می دستش در هوا خشک شد. ن  بهار

 گفتم؟!  ی وا مگه من چ _

 گفتم؟!  یچ  ی گیبعد م  ی مغز من رو ترکوند _

 دلخور گفت:  بهار

 مامان!  _
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 بلند شد.  شی سرش را تکان داد و از جا رضا

 بزنم.  یچرخ هیتو کوچه  رمیمن م  _

 سر و وضع؟! نیبا ا _

 سر و وضعم مگه چشه؟! _

بلند شد. رضا تازه    شیچشم در کاسه چرخاند و از جا   شیبرا  بهار

 ادیبلند فر  کند،ی سر و صورتش اشاره م  ی ه کبودآمد که ب  ادشی

 . دیکش

 برا خاطر خانم روبنده بزنم؟؟  ی خوا ی م _

 باز شد و گفت:   ششین  بهار

 ارم؟ یب _

برداشت  ز یقدم به سمتش خ کینثارش کرد و  ییبچه پررو رضا

کل آن دو  کل. گالب که از  دیآشپزخانه پر  ی تو  زنانغ ی که بهار ج

 رد.الفه شده بود اعتراض کک

دهن به    ی... کریبگ  ادیکم از محمد    هی  ،یرضا مگه تو هم قدش  _

 بچه گذاشته؟!  نیدهن ا
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 برداشت و گفت:  زیگل م ی را از رو  ساعتش 

 خوردش.  شهیمن عسلم نم هیتون رو با شازدهکه   نهیبخاطر ا _

اونم    ،یزن به اون خوب  پ،یتم؟ خوشگل، خوشوا... چشه بچه  _

 .ی ا از چه خانواده

 لوفریسرکوفت دارد. زن خوب؟! ن  ی بوالم مادر  حس کرد ک   چرا

م نگفت؟یرا  ناخودآگاه  مادر ساده دلش...  کنار عسل   لوفری!  را 

رو عکس عسل  به    ی سالر  زیم  ی گذاشت.  دختر   ادیرا  آورد... 

ن  ی امروز خانواده  بعد  و  باز...  خانواده  آن  حجاب   ادی.  لوفریبا 

ا به  آن شد. خد  ودب  ی مذهب  ی دهکه از خانوا  لوفریمادرش افتاد، ن

زد و برخاست. امروز روز خانه    ی . پوزخنددیرسیم  یکی  نیداد ا

از رو بسته بود.   ریشمش  شیگالب خانم هم برا  ی ماندن نبود. حت

 ابانیدر خ  شدیدرست کرده بودن نم  شیکه برا  ی اافه یبا آن ق

 جز رفتن به گاراژ نداشت.   ی اپرسه زد پس چاره یلیهم خ

را آماده   لوفری خارج کند که ن  اطیرا از ح  ن یاشکرد تا م را باز    در

. همانجا دستش در هوا خشک شد  دید  شیدر زدن روبه رو  ی برا

بود، خدا تا   ی کرد. عجب روز  ی متعجب نگاهش کرد. پوف بلندو  

بخ را  م   ریآخرش  دلش  محکم    خواستی کند.  را  رودر   ش یبه 
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را   شیهاکوفت همان سر  و  ندیببندد و برود کنار گالب خانم بنش 

 صورتش را کنکاش نکند.  نگونهیا لوفر یبشنود، اما ن 

 بود.  نی غمگ یکه کم  ییبا صدا لوفرین

   "یخوب"

 که دلش را بهم زد.   گفت

هر دو لنگه در را از هم باز کرد. برگشت تا    دیبگو  ی زیچ  آنکهی ب

ماش ن  نی سوار  که  و    لوفریشود  گرفت  را  دستش  پشت  از 

 گونه گفت: التماس

 رضا.  _ 

جردس  با  تماس مثل  خشم    انیتش  با  کرد.  خشک  را  او  برق 

خ دستش  به  سپس  او  به  و  در  شد.    رهیبرگشت  جذبه  آنقدر 

ن  بود که  را پس کش  لوفرینگاهش  آرام  دیبالفاصله دستش  تر  و 

 گفت: 

 نگرانت شدم.   یلیاز من متنفر نباش... خ _

 گفت:  ی خانه کرد و با پوزخند ی به در ورود   ینگاه رضا

  ؟؟یچ  ی عنی  یفهمی که من به تو دارم کمه. م  یحس  ی براتنفر!    _
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نشست و استارت   ن یداخل ماش  د یبگو  ی گرید  زهیبدون آنکه چ  و

 زد.

          

  ی اتاق نور ماه که از پنجره   یینشسته بود. تنها روشنا   یکیتار  در

بود. از   گارشینوک س  یو زرد نارنج  دیتابی باز دفتر به داخل م

به    ینداشت. نگاه  دنیتا ترک  ی افاصلهبس فکر کرده بود مغزش  

که دختر    ی تا ساعات آخر  ی ز یچ  اخت،اند  اشی گوش  ی صفحه

نمانده    ی سالر داده  مهلت  او  مهلت!  بودبه  گفت  خودش  با   .

داد به   حیو نگاه به شماره رندش کرد. ترج  یوجب  مین  ی دختره

 یموضع قدرت وارد شود. آدم  منتظر تماس او شود از  نکهیا   ی جا

 کیکند. آن هم    نییتع  فیتکل  شیبرا  یو کس  ندی نشکه ب  نبود

  ن ی . شاه گذاشتینم  شیبفهمد، آبرو برا  نیبود شاه  یاف... کدختر

هم    شیهاسرکوفت   دیکشی نفس م که    ی به کنار... محمد... تا روز

تماس را فشار   ی گرفت. دکمه   گارشی از س  یقطار بود. کام محکم

گوش و  ا  یداد  برخالف  چسباند.  گوشش  فکر به  که  نتظارش 

بوق    نیهد با دومتماس تلفن را پاسخ د  نیبعد از چند  کردی م

 .  دیچ یپ یاش در گوشنازک و دخترانه ی صدا
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 الو _

اش را در همان الو گفتنش  اضطراب و دلهره  توانستی م  ی خوب  به

 حس کند. 

 . نمت یبب  دیبا _

 ؟ یچ ی برا _

 ؟ یچ ی برا  یکنیخودت فکر م _

 . دیبگو کرد با همان لحن خودش یسع

از پشت تلفن    یتونی نه؟! اونم م  ایجواب من دو کلمه ست بله  _

 !  ؟یبگ

چرخاند   زیم  ی را رو  گارشیگرفت و نوک س  یرا از صندل  اشهیتک

را سر آن    اشیدق و دل  ی همه  خواستی تا خاموش شود. انگار م 

 . اوردیدر ب

کار  نی بب هر  حت  ی جوجه...  داره.  رو  رسم خودش  و  اگه    یراه 

 من باشه. ی گلو خیشدن از ب زونیآو
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پارک را    ی جا  نی تربه ساعتش کرد، آخر شب بود. خلوت  ی نگاه

  دیرس  دادی ب کرد تا اگر کارشان به داد و بن انتخاقرارشا  ی برا

ب  کی مو  کاریمشت  کام محکم  ی و عالف  نشوند.  از    یدماغش 

آن روزش    گاری س   نیچندم  نیا   آمدینم  ادش یگرفت.    گارشیس

 .کردی م یگبه شدت احساس تشن بود، فقط 

 خب؟ _

پا  نگاهش به دختر سالر  ن ییرا    ی رو  شیکه روبه رو  ی آورد و 

 شد.  رهیه بود خنشست پارک مکتین

زد و خاکسترش را تکاند.    ی اضربه  گارشیانگشت اشاره به س  با

 از آن گرفت و گفت:  یدوباره کام محکم

 بود؟ نسالراریاسمش اماشتباه نکنم  ... ی دارتو دوست پسر  _

 ؟یدون ی از کجا م _

 فونیآ  یشلوارش کرد و گوش  یپشتبیچپش را داخل ج  دست

 آورد.  رونیرا ب

 جا مونده بود.  شمیپ _

 به گوشی انداخت و آن را گرفت.  ی نگاه عسل
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 ؟ ینگفت _

 ؟ یست؟ بهش گفتوسط چکاره نیاون ا  _

 ت:  گذاشت و گف  فشیرا داخل ک یگوش

 . میبه هم زد _

 چرا؟  _

 بابا ورشکست شده... منم زودتر کات کردم. دیفهم _

 را بال فرستاد.  شیابروها

 .  کیچه رمانت  _

 ات بگم؟ون براز ا امیب ی زنگ زد _

 .خوامیم  ن یمن تضم _

 .ی بخوا ی زیکه از من چ یست ین یگاهیتو در جا _

 هستم.  _

 . یست ین _

ا  ین یبگو چه تضم  _ از  بعد  انداخت  نکهیهست  اون   میکارتو راه 

 ؟ ی و لو ند موقع ما ر
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 .  گرینگاهش کرد. حرف حق جواب نداشت د عسل

 با خودش گفت:   رضا

 "ی ه بودنکرد شونجایمارمولک... حساب ا"

 فکر کردن به او نداد. فرصت

 ؟ی کرد  یدستمزد ما رو هاپول  ی بعد کار همه  دیون، شاسوای ا  _

 ؟یهاپول _

بال بکش  د یگی م  یچ  _ بزن   ،ی شماها؟   ی کالهبردار  ، یرو دست 

 . .. و.

و با نوک کفش شروع به له کردن انداخت    نیزم  یرا رو  گارشیس

 کرد. لترشیف

 انداخت و گفت:  گاریس  لترینگاهش را به ف عسل

 چک بکشم.  تونمی م _

 کرد. ی بلند  ی ده خن رضا
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برگرد  _ از  کدوم    ی بگ  ی اونوقت  بعد  گرفتن.  ازم چک  زور  به 

م بکش  یخوایحساب  خال  ،یچک  چک    ی خوایم  ؟یحساب 

 ه؟یدستمال کاغذ ی دستم، فکر کرد ی بد محلی ب

 ندارم تا ضمانت بهت بدم.  ی ا گه ید زیمن چ _

 . ی چرا دار _

 گنگ نگاهش کرد.  عسل

 !؟ی خوا ی م یچ _

 چرخاند و گفت:  گاریس لتریف ی روتر کمرا مح شیپا رضا

 خودت.  _

 زد. گاریخاموش س لتریبه ف ی لگد و

 اخم کرد و گفت:  عسل

 و. تر بگمنظور تو واضح _

 . یی واضح هست. ضمانت من توً منظورم کامال  _

 من!   _
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. مثل دو تا  یواقع   هی! واقعی نه صور  ی. ولمی کنیآره، ازدواج م  _

معمول  مرد  و  کاریزن  و  با کس  م.  ازد   میری مون  و  واج  محضر 

نه   شهی . ضمانت من هم مم یکنی م مِهر،  نه حق  اون عقدنامه. 

. فقط  ی اگهیحقوق دحق و    چی نه ه   ل، یمسکن، نه کار، نه تحص

 .  یکم کن رتوش یکه هر وقت خواست ی حق طالق دار  هی

  یتو خونه من با مادرم زندگ  ی ا یم  یواقعزن    هیمدت مثل    نیا  تو

. آخرشم دمیرو انجام م   یکه خواست  یینم کارا. اونوقت میکنی م

 اگر...  ی و شما رو بسالمت. ول ریما رو بخ

 کان داد. تش تصور ی جلو   دواریاش را تهداشاره  انگشت

.  کنمی رو جهنم م  تی زندگ  ،ی ار یدر ب  ی زرنگ باز  یاگر خواست  _

 جهنم!  ؟یفهمی م

برود هنوز قدم  گردعقب  تا  از    ی برنداشته که صدا  یکرد  عسل 

 گوشش خورد.  هپشت سر ب

 قبول!  _

تنها حرف  رتیح  با نگاه کرد.  را  که    یبه عقب برگشت و عسل 

 را به زبان آورد. دیتوانست بگو
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 !  یلی... خی ابچه  یلیخ _

          

اتفاقات  پشت و  بود  اخ  کیکه    یفرمان نشسته  از سر   ریساعت 

م مرور  را  بود  نم  کرد،یگذرانده  را  خودش    د، یفهمیحال 

ل؟  خوشحا  ایبخندد! ناراحت باشد    ایکند    هیگر  د یبا  دانستینم

 نداشت.   یحال نه قطعاً حس خوشحالخوش

موافقت    شیهاشرط  ی با همه  ی که دختر سالر  کردیفکر نم  اصالً

ا به جا  نیکند. شک نداشت  هم    دیخورده، شا  ییدختر سرش 

حال که باباش   ره؟یکرده شرخر جماعت پولشان از پارو بال مفکر  

 را داشته باشم!   گرید ی جا هی ورشکست شده 

 سرش را تکان داد و گفت:   د،یودش خندفکر خ به  خودش

 "هلل خل هم شدم. الحمدا"

که گذشت قد ده سال    یشد. ماه  رهیخ  نیماش  ی جلو  نهیآ  به

ها که از سر نگذرانده بود و حال، انگار تازه  کرده بود، چه  رشیپ

  ششیبه ته ر  یبود. دست   شیهای دردسرها و بدبخت  ی اول همه

بود    د،یکش نکرده  فرصت  بهنوز  کند،  اصالح  را  آن صورتش  ا 
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خوفناک در  چق  کردهصورت اصالح ن  نیدرب و داغان و ا  ی افه یق

 .  دیرسی به نظر م

تمچه  آخر دختر  آن  شراطور  کرد،    طشی ام  قبول    یجا  ک یرا 

  یدختر  ی نه! بحث بکارت برا  ی کارش درست نبود، نکنه که؟ ول

  یه دیبود. ا  ی امسخره  زیبزرگ شده چ  ی اخانواده  نیکه در همچ

به    ه یحفظ آبرو شب  ی اش براکردن شناسنامه  اهی باکره نبودن و س 

 قبل از انقالب بود.   ی هالم یف

که   ییکرد، از درک دخترک عاجز بود، چرا و چراها   ی بلند  هوف

را   لیوک  نیبهتر  توانستی م  نکهیاکرده؟    ریبدجور ذهنش را درگ

بهتر  د،ر یبگ با  باکالس  نیازدواج  بهتر  نیترو  و    ، ی زندگ   نیمرد 

از او چه  شد،    رهی. دوباره به خودش خد یبه صورتش کش  یدست

 قت کند.  مواف طشیابا شر ترعی؟ سرداشت هم  یتوقع

 امیپ  ی . صدادی رسی م  جهیکمتر به نت  کردیفکر م  شتریچه ب  هر

عسل با   نیریطرف ش از    یامیرا باز کرد، پ   آمد، پوشه  لشیموبا

 زد. ی خواندن متن، پوزخند

قبل از عقد    د یبا  گهی محضر باشم؟ دوستم م   ی ساعت  فردا چه"

 "میریبگ   نامهیمعرف
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هم داشت. انگار نه انگار    ی اچه عجله  ی بداخالق سالر  دخترک

 چیکمتر از دوماه بود که پدرش را از دست داده، حال خودش ه

 گفتند؟یمردم چه م

          

 نشسته بود.   ییرایواکر گالب داخل پذ کنار

 پا و آن پا کرد که بهار هم از دانشگاه به   نیآنقدر ا  د؟یبگو  چه

کم و حال  برگشت  تو طرفآن    یخانه  بود.    یگوش  ی تر سرش 

 ی حرف  دانستی م  د،یفهمی را م  شیهاپا آن پا کردن  نیگالب هم ا

 توجه ی سخت است. ب  شیدادن برا  رونیدر دل پسرش مانده که ب

 ادامه داد.   ندنبهش قرآن کوچکش را ورق زد و به خوا

، گالب  ردک  ی بلند   ی دهانش گرفت سرفه  ی مشتش را جلو  رضا

ب  ظاهر  وجود  بود،    یاوتفتیبا  گرفته  خند  یولکه  دلش    د، یدر 

که گذشت قرآن را بست    یکم  د،ی فرزندش را خوب فهم  ی قراری ب

 گذاشت.  زیگل م ی آن را کنارش رو دیو بوس

 مادر!   یگفت یم  یخب داشت _
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کردن واکر دست برداشت. سرش را بال گرفت و   یاز بررس  رضا

 نگاهش کرد.  جیگ

 !و؟یچ _

 گفت:  طنت ی با ش گالب

 که رو نوک زبونته.  مونه _

پسرش    دانستی کالمش را گرفت، مادر نبود اگر نم  ی شوخ  رضا

 دادنش ناراحت بود، با خودش گفت:   بیچه در دل دارد، از فر

   "کن. ریآخر و عاقبت ما رو بخ ایخدا"

 ضا! ر _

 کرد و گفت:  ی گرید ی سرفه

...  یعنیکه محمد...    ی گفت  شیدو روز پ  ه؟یچ  یدونی خب! م   _

 بگم؟چجور 

 اا؟!رضا _

سره بال فرستاد و بعد    کیبرداشت و    زیآب را از کنار م  وانیل

 جسارتش را جمع کرد. ی همه
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  ه یمثل بق  نکهی! البته نه ا خوامیمن زن م   ه؟یچ  یدونی خب م  _

 ! رمشیبگ خوامیم  یعنیبخواما... 

  ی تا جد دیوبار صورتش را کا نینگاهش کرد، چند ر یمتح گالب

که از زبان پسرش در آمده بود را بفهمد.   یانبودن سخن  یو شوخ

 شد.   یکه گذشت و سکوتش طولن  یکم

 رضا اعتراض کرد. بارنیا

 .گهیبگو د ی زیچ هی _

 .دیخند گالب

 بگم مادر؟!  یچ _

 ! گن؟ی م یها چجور موقع  نیا هی! بق دونمیچه م _

 طعنه زد. گالب

 مبارکه.  گنیم _

 به هم زد و گفت:  دستش راهر دو  رضا

 همون... بگو مبارکه.   _
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شد، اول فکر کرد رضا سر به    رهیاز قبل به او خ  رتریمتح  گالب

  آمد؟یبودن م ی جد ی بو شیها چرا از حرف یسرش گذاشته ول

از کجا بحث را   دانستینم  یکرد ولنگاهش را حس    ریتح  رضا

 جمع و تمام کند؟!

 لزن؟من نوشته ممنوع ا  یشونی ! رو پ؟یکنی نگاه م  جورنیچرا ا   _

 هنوز عقلمو که از دست ندادم.  یول لمیو ذل لی عل رضا درسته _

 را بلند کرد.  شیمعترض صدا  امد، یبه مذاقش خوش ن  لیذل  کلمه

 خوام ی وقت نگو. مگه بد م  چیمه رو ه کل  نیا  گهیمادر من، د  _

بگ  سامون  و  عج  نیا  رم؟یسر  شک    بهیکجاش  عقلت  به  که 

 ! ؟ی کرد

 ... یآخه ک _

 حت گفت: رضا نارا ا خورد.حرفش ر یباق رزنیپ

 ! ؟ی دیحرفت رو قورت م ه ی! چرا بق؟یچ یک _

 از آشپزخانه گفت:  بهار

 بداخالق بشه؟!   ی زن تو ادیم  یک _
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 . دیگفت و توپ  ی استغفرالله رضا

 برو بچه.  _

 با دستش به بهار اشاره کرد که سکوت کند.  گالب

  ؟یگ یم ی رضا جد _

 گفت:  ی دلخور با

 نبودم. تری جد نی از ا وقتچیه _

 ت زن گرفتنته؟ تو وق آخه _ 

 وقت زن گرفتنته؟ بابام سن من پسر اولشو داشت!    یچ یعنی _

 گفت:  یشاک گالب

خواستگار   _ برات  برم  پاشم  من  فرض  پسرم   ،ی بر  بگم 

 داره؟ یداره... چ نی خونه داره، ماش ست؟کارهیچ

 و گفت:   دیخند بهار

عاشقانه    ی اهغرهچشم    یجفت چشم داره که براش ه  هیبگو    _

 . رهیم
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ن زبان درازش برسد که گالب زودتر بلند شد تا به حساب آ رضا

 از او گفت: 

 زود برو تو اتاقت. بهار   _

با کف دستانش موها  بهار به هم ر  شیکه رفت رضا  و   ختیرا 

 . دیکش

که من    ی نداشته باش! دختر  ی تو اصالً به اون قسمتش کار  _

 نداره.  یمشکل نایا کدومچی خواستمش با ه

 واکرش را محکم فشرد و گفت:  ی لبهدست با  گالب

 نداره؟!  یمشکل یچ یعنی _

گرفت و    شی بحث راه اتاقش را در پ  ی از ادامه  حوصلهی ب  رضا

 گفت: 

 نه چونه، عروست اومد تو خونه. ی نه چک زد یعنی _

          

و    دیبه صورتش کش  ی شد. دست  داریاز خواب ب  یشدت تشنگ  از

اتاق دست دراز کرد،    زیم  ی آب رو   وانیلبرداشتن    ی برا داخل 

. به خودش افتیاز آب    ید اما آن را خالبانچس  وانیلبش را به ل
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ل   یتکان رفت.  آشپزخانه  به  و  ز  وانیداد  و   ر یش  ریرا  آب گرفت 

 د.  یباشد سر کش خی ی ادنبال تکه آنکهی ب

رو کش  یدوباره  دراز  ن  د،یتخت  تا  فکر  شدت  شب    ی هامهیاز 

دود کرده و حال به سحر   گاریت س پش   گاریه بود و سخوابش نبرد

آتش    ی گاریآرنج برخاست و س  ک ی  ی شد؛ رو  داری ه ب دوبار   دهینکش

آشفته بازار    نی. خدا را شکر کرد که در ادیباز دراز کشزد و طاق

با وگرنه  نبود  ن  ی برا  دیمحمد  توض  کی  گاریس   خهر    ح یفصل 

را  دن یکش  گاریخانه هم س  طیآنکه در مح ی سوا  شد،ی بدهکار م

ذهنش به    زد و دوباره  گاری به س  ی. پک محکمدانستی ممنوع م 

نداشت،    انیجر  نیبه ا  یشد؛ هنوز حس خوب  دهیفردا کش  سمت

و   بود  اسارت  حس  ت  ،یزندان  ک ی حسش  .  دیکشی م  ریسرش 

 را فشار داد.   اشقه یچشمانش را بست و شق 

دستش    ی زیاگر دخترک توهم زده بود و چ  شد؟یچه م  آخرش

  ی اهیشده! س   اهی شناسنامه س   کی و    ماندی چه؟ او م  گرفتیرا نم

چه؟ آخر داستان   شیآبرو  یمهم نبود ول  چیه  شیامه برااسنشن

  ی زد و رو   گاریپک را به س  نی اش! آخر  یرضا بود و حوض خال

 خاموشش کرد.  زیم
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با آن همه دک و پز اگر   ی دختر سالر  کرد،ی از عقد را چه م  بعد

 دور از انتظار نبود. مقدار  ً چه؟ اصال  آمدی نار نمبهار ک با گالب و  

  یکفاف خورد و خوراکشان را تا چند ماه   شت فقطکه دا  یپول

اجاره   شیبرا  ی اکه بخواهد خانه  ماندی تهش نم  ی زیچ  داد،ی م

را نکرده    شینجایبود، چرا فکر ا  رده ک  ریگخر در گل   نی کند، ع

 بود؟

 یبرا  یه بود کرد، حتکه دورش را گرفت  ی وار یبه چهار د   ی نگاه

نشان دهد،   ی سالر را به دختر    نجایبود که ا  ندیخودش ناخوشا

را فشار    اشیشان یکند؛ پ  یزندگ  نجایچه برسد از او بخواهد که ا

 شد؟یتمام نم ی کابوس سالر نیا داد، چرا

  ام یعسل ماند. قسمت پ   نیریش  ی شماره  ی را برداشت و رو  یگوش

 کرد:   پیتارا باز و 

...  ی که نگفت  ی  نگ ً کنم، بعدا   ی ادآور یبار آخر    ی م براخواستفقط  "

 ". یکن  یام زندگما و با خانواده  ی خونه ی ایب  دیبا از عقد بعد

 امیدوارانه دکمه ارسال را زد.  و

 . ندی فردا او را سرقرار نب نکهیبه ا دیام
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نگاه گالب و بهار معذب بود. چشم   ری. زدیرا داغ سر کش  ییچا

را کم کند؛    شیرو  دیدور از نگاه مادرش به بهار رفت، شا  ی اغره

  اش ی از رفتار بهار پ  ی نثارش شد! کفر  ی آشکار  یدهن کج  یول

روزش را   خواستی دلش نم  چیرا عقب داد. ه   یرا نگرفت و صندل 

که   نیا   ی گذشت، سوا  خوردن صبحانه    ریبا دعوا شروع کند. از خ

ناشتا؟   گفتند؟ی . چه مترفی م  شیآزما  ی برا  یبهتر بود شکم خال

 همان! 

فرصت نداشت.    شتریساعت تا قرارشان ب میساعت نگاه کرد. ن  به

چانه   یدست کشبه  زبر  دیاش  ز  ی موها  ی و  دستش    ریصورتش 

با م  دیآمد.  کل  کردی اصالح  خودش  م  یکه  و    گرفتی وقت 

 .  شدی سرقرار کاشته م کشیشر

 بال انداخت و گفت:  ی اسمت حمام رفت و شانه  به

 "هم رمضون بارهیشعبون،  شهیهم"

له را  پاک کرد و حوکف را کامل    ماندهیبه صورتش زد و باق  یآب

 .  دیصورتش کش ی رو
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 کردی به صورت براقش انداخت و گفت حال شد. حس م  ی نگاه

کنار    یپارگ  ی شده، البته اگر جا  هیشب  زادیدوباره به آدم  اشافه یق

 .  فتگری لبش را که هنوز کبود بود فاکتور م

 کرد ی م   یسع  اریاختی برداشت و تکاند. ب  ی جالباس  ی را از رو  کتش 

  یجلو  خواستیدلش نم  چیظاهر را داشته باشد. ه  نیکه بهتر

برس را برداشت و    د،یایکمتر بنظر ب   ی مردم در برابر دختر سالر

ژل   وپیرا از ته مانده ت   شیهاحالت داد، کف دست  شیبه موها

را به سمت بال حالت    شیوهاانش ممحمد آغشته کرد و با انگشت

چهره حال  بداد،  م  شتریاش  سالش  و  سن  و    خورد،ی به  جوان 

 جذاب! 

  ی عطر نه چندان گران  ی د، اسپره خودش ز  ی برا  نه یدر آ  یچشمک

 با آن دوش گرفت.   توانستیدرآور برداشت و تا م ی را از رو 

 داداش تلفن. _

 که در دست بهار بود نگاه کرد.   یتلفن به

 ! ه؟یک _

 داداش محمد.  _



 

 
329 

 

DONYAIE MAMNOE 

  ی حواله  یخبرها را به او رسانده باشد، اخم  ی زد بهار همه  حدس

 نگاه بهار کرد.  

 را به طرفش گرفت.  یشانه بال انداخت و گوش بهار

 برداشت و گفت:  زیم ی را از رو  لیو موبا چییسو رضا

 . رمیگیباهاش تماس مبهش بگو خودم  _

          

سطل رنگ مثالً نونوارش   کیکه با    ی ایمیساختمان قد  ی رو  روبه

 کرده بودند پارک کرد. 

ازدواج   ۱۸سر آن انداخت، محضر شماره    ی بال   ی به تابلو ینگاه

که   شیبارویبه همراه ز  یو بعد نگاه  انیق سردفتر محمدو طال

ط کالم   مین  یدر  گذشته  ن  یساعت  زبان  بر  بود    اوردهیسخن 

 انداخت. 

  ً فعال   ی ناراحت است ول  شریتاخ  قهی نداشت بخاطر چهل دق  شک

او    بر لبش نقش بست، در دل به  ی روزیلبخند پ  کند،یمدارا م

 گفت: 
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با ما در افتاد ور    یه! هر کتازه اولش  نیعسل؟! ا  نیریش  ییکجا"

 "افتاد

  رون یاش را بسمتش خم شد و داشبورد را باز کرد و شناسنامه  به

نکشدیکش عقب  را  خودش  عسل  انتظارش  خالف  بر  از  دی .   و 

شاک  یکینزد او  با  برا  ی تماسش  رفتارش  بود،    بی عج  شینشد؛ 

  ی برا   یرد و بدل شده بود حرف  نشانی که ب  یهنوز به جز سالم

 نکرده بود.    دایگفتن پ

موضوع به عنوان قرار   نیبه ا  ی خودش قبولند که دختر سالر  به

نه  داشت؟ی از او م شتریب یتوقع دیپس او هم نبا نگرد،ی م ی کار

 کالم...   سالم... نه

 عسل اشاره کرد و گفت:  به

 شناسنامه.   _

از صورتش را گرفته    ی میمارکش که ن  یآفتاب  نکی از پشت ع  عسل

 محضر کرد و گفت:  ی به تابلو یو بعد نگاهبود نگاهش کرد  

 !  م؟یکنی امروز عقد م _
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تکان    ی سر  شی هاخنده   انی خنده زد و م  ریز  یپوق   اریاختی ب   رضا

 داد و گفت:

 ! ؟یکه زن من بش ی عجله دار  نقدریتو چرا ا  _

شد،    رهیخ  شی به رو به رو  ضیاش کرد و با غحواله  یاخم  عسل

 داد و گفت:  فشاررا  فشیدر عوضش از شدت حرص دسته ک

 ما فقط قراره...  _

 تشر زد و گفت:  رضا

م  _ کن  خوادی نم  دونم؛یخودم  تکرارش  و  یمدام  شناسنامه   .

 . شگاهیبرا آزما  رمیبگ  هنامی فوت بابا تو بده تا معرف یگواه

به مذاقش خوش    چی را درهم کرد. برخورد رضا ه  شیهااخم  عسل

رد و از داخل  ت ک دس  یمردد شد ول  ی الحظه  ی بود. برا  امدهین

 مدارک را در آورد و به دست رضا داد. فشیک

                           

را    یهم آورد و کنار عسل نشست. ن  یکتش را رو  ی دو لبه  رضا

 و آن را سمت عسل گرفت. داد  فشار وهیمسر پاکت آب 
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محضر دلخور بود.   ی نکرد، هنوز از برخورد رضا جلو  ییاعتنا  عسل

 .د یتوپ  ضیرا نداشت، با غ  دنیناز کش  ی رضا هم بدتر از او حوصله

 . ر یبگ _

را نشانش داد.   یخون  ی رو بال داد و پنبه   شیبازو  فحری ب  عسل

بود،    امدهی د نبن  اشی ز یکرد که هنور خونر  شیبه بازو  یرضا نگاه 

برد تا از آن بنوشد.    شیهارا به سمت لب   ین  ینگفت ول  ی زیچ

 عسل نگاهش نکرد و سرش را چرخاند. 

گمان    ی الحظه  ی کرد، پس خود خودش بود! برا  ی پوف بلند  رضا

که   سالرکرد  دختر  برده  ی آن  و  را  نوع   گری د   یکیاند  از  را 

 لب زمزمه کرد:  ریاند. زاو گذاشته  ی جا زبانشی ب

 "تخس بد اخالق"

گذاشت و فاصله گرفت. خدا را   مکتین  ی را همانجا رو  وهیمآب

به سر و صورتش صفا داده بود وگرنه هر    یشکر کرد که صبح کم

دختر شک   نیه عقل ادر همان نظر اول ب  دیدیآن دو را م   یکس

 . کردی م

 لب گفت:   ریاحت شد و زکه به خودش زد نار  یاز ضد حال  خودش
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 "بخوادهم دلش  یلیخ"

کوتاهش را به عقب هل داد. با خودش فکر کرد   ی دست موها  با

 شدنش نمانده است.  وانهیتا د ی زیدختر چ نیاز دست ا

 . شدندی شان ممنتظر نوبت مشاوره  دیضرب گرفت. با شیپا با

جدیعنی!  شبت؟ ید  امیپ  _ ا  یگفت  ی ...  با  نیکه  با    دیمدت 

 کنم؟!   یات زندگخانواده

 ی نگاه کرد. همه  اشده یرنگ پر  ی به چهره   را برگرداند و  سرش

 آنها.  ی کردن در خانه  یزندگ ایخون گرفتن بود  کی ی برا نهایا

 بود. ی جدی جد _

 .دونمیات نمبه خانواده راجع ی چیمن ه _

 را ادامه داد.   شیضرب پا رضا

 به اون در.  نیا دونم،ی منم نم _

 گفت:  نگاه انداخت و خوردیراستش که تکان م  ی به پا عسل

 ! ؟یبدون ی خوا ی م یچ _

 . یچی هً ! مطلقا یچیاز او بداند؟ ه خواستیم چه
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مهم است.    شیبرا  ی ترکه سالر  رویدختر فکر کرده بود ت  نیا  چرا

 لبش را اِنحنا داد و گفت: 

 . یچیه _

خوب  یاخم  عسل به  نشاند.  صورتش  رضا    دیفهمی م   ی به  که 

برا  ریشمش ب  شیرا  را  پنبه  است.  بسته  رو  درداشاز    گریت، 

  د، یکش نییرا پا دشی سف ی مانتو نیم آستنداشت. آرا ی ز یرخون

نداشت    یحالت نرمال  زیچ  چیکه ه  طیشرا   نیچرا در ا  دیفهمینم

با آن   چقدربه رضا نگاه کرد.    یچشم  ریاست. ز  دهیپوش  دیسف

  ی کم  بهتر بود  دی. شاآمدی تر بنظر متر و شادابمدل مو جوان

را از کنارش برداشت و    وهیمآب  پاکترد.  را بال بب  دشیپرچم سف

 که از چشم رضا دور نماند.  ی به لب برد طور

 شد و گفت:  رهیروبه رو خ واریبه د رضا

 ! ؟یبدون ی خوا ی م یچ _

 در پاکت فرو برد و گفت:  ترقی را عم ین عسل

 .یبر عکس تو همه چ _

 ضرب گرفت و گفت:  شی مجدد با پا رضا



 

 
335 

 

DONYAIE MAMNOE 

دارم.  برادر    هی خواهر و    هی  ام،ی فن  پلمیسالمه، د  وششست یب  _

 احواله. ضی فوت کرد. مادرمم مر شیپدرم ده دوازده سال پ 

 !؟یازدواج چ _

 . دیدسف یسف _

 ! ؟یداشت دیازدواج سف _

سف  _ ص  دیازدواج  هنوز    یعنی  د،ی دسف یسف  گمیم  ه؟یاغهیچه 

 . نگل ی سِ نگلیشماها؟ س  دیگی م  ینشده، عزبم. چ اهیسجلم س

 و عشق؟   _

 و گفت:   ردک ی دبلن پوف

 کاش نبود.  ی بود که ا یکی _

 بالفاصله گفت:  ردیرا بگ  شیبعد ی کنجکاو  ی آنکه جلو ی برا

 و تو؟! _

 گفت:  رانهیگکرد و مچ کیچشمانش را بار عسل

 ؟ ی داخل دفترخونه نگاش نکرد ی رفت یوقت  یبگ ی خوا ی م _
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که از    نیهم  یبا چه ولع  دانستی شد فقط خدا م  ریغافلگ   رضا

اش را  وسط شناسنامه   ی ج شده بود صفحهرش خانگاه  ررسیت

 اندازدیکرد تا خودش را از تک و تا ن  ی بلند  ی باز کرده بود. سرفه

 و گفت: 

 . شهی نوبتمون م یک نم ی بب رمیمن م  _

          

به غروب بود که تمام شد. بعد از خوردن نهار در    کینزد  کارشان

بود   که داده  یرستوران نه چندان با کالس عسل را به آدرس   کی

 بالشهر.و باکالس در  کیآپارتمان ش کیند. رسا

 و گفت:  دیکش  ی بلند سوت

   ؟یکنیم  یزندگ نجایا _

 . مونهل ی... مال فامه یموقت _

 ! ل؟یچقدر فام _

 زد و گفت:  ی لبخند عسل

 م. پسر خاله _
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 متعلق ً بود. اصال   یخارج  ی ادیدختر ز   نیمات نگاهش کرد. ا  رضا

شد    رهیگرفت و روبه رو خ  ش را از اوبود. نگاه  ی گر یبه فرهنگ د

 شود. ادهیل پعستا 

 .اوردیخودش ن ی به رو  یشد ول رییتغ نیمتوجه ا عسل

 در را فشار داد و گفت: ی ره یدستگ

 شنبه. تا پنج  _

 هم گذاشت و گفت:  ی چشمانش را رو رضا

 صبر کن.  _

 برگشت و نگاهش کرد.  عسل

  ؟ ی فکر کرد  نده یبه آ  یعنی!  شه؟ی م   ی چ  قاًیشنبه دقبعد پنج   _

 اسم طالق...   نکهیا

 و گفت:  دی کش نییرا پا رهیتگدس عسل

 ی عروس تقلب  هیمن    نکهیجز ا  فته،یب   یاتفاق خاص  ستیقرار ن  _

 .یشی م ی تو رسماً داماد خانواده سالر یول شمی م
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به دهان برد و    دیکش  رونیآب را ب  ی را باز و بطر  خچالی  درب

  ن یگذاشت، هم  شیآب را سرجا  ی بطر  د، یاز لبه آن نوش   می مستق

 .دیکار دست به کمر مقابلش دبهار را طلب دیکه چرخ

 آب نخور. ؛ی چقدر بگم از بطر ؟ی کرد شی دهنباز  _

 بدهد با دست کنارش زد و گفت: تیاهم آنکهی ب

 برو کنار جوجه. _

 . دیکش ادیبال رفت و فر  غشیج بهار

 مامان!!!  _

 به سرعت به اتاق گالب رفت.  و

  ی را از رو   یاش را نداشت. گوشدخترانه  ی هاحوصله نق زدن  اضر

 یتخت نشست و به صفحه   ی رواتاقش شد.    یاپن برداشت و راه

 نگاه کرد.   یخاموش گوش

 ی کرد. بر رو  شیوجوتلگرام جست  ن یبار در مخاطب   نیاول  ی برا

رو  بر  را  پدرش  عکس  داشت...  نگه  تلگرامش   لیپروفا  ی نامش 

 تلگرام شد و از آن خارج شد.  الیخی گذاشته بود. ب
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کردن   پیتا  ی. براخوردیمثل خوره روحش را م  ی زیعصر چ  از

 :  مردد بود. شروع به نوشتن کرد  گذشت ی که در ذهنش م  ی زیچ

    "متاهل؟ ایمجرده  لتیفام نیا" 

 آمد که:  امیکه گذشت پ یکم

   "! ؟یپرسیچرا م" 

 داد. خواست   و زمان فحش  نیگفت و در دلش به زم  یاستغفرالله

 سر قبر خودم!   ی کند برا پیتا

مهم باشه. خارج  و  ا  ی برا  دی چرا باً خودش را نگه داشت. اصال   اما

 نبودند.  شی ب ی ابهیاز قرارشان آن دو که غر

 کند.  پیتا خواست

 "... فراموشش کن یچیه"

رو  که محمد  نما  ی تماس  طاقت   انیصفحه  بالخره  پس  شد. 

د عادت به تماس با او  د. محمزنگ ز  واسطهی و خودش ب  اوردین

 نداشت!  
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شن   پس که حا  شیبرا  یل یخبر خ  نیا  دنیحتما  بوده    ل خاص 

بهار    ی حمت زنگ زدن را به خودش داده. مطمئن بود خبرگذارز

 است.   انداختهیواو را جا ن کیچند روز   نیا ی از خبرها

 را کنار گوشش گذاشت.  یرا برقرار کرد و گوش تماس

 الو داداش!  _

 سالم. _

 سالم از ماست خان داداش.  _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  محمد

 چند؟!  یخیخان داداش س  _

 و گفت:  دیخند رضا

 ! توپت پره! ه؟یچ _

 !؟ه گیم  یبهار چ _

 ! گه؟یم  یچ دونم،ینم _

 ! ه؟یزن گرفتنت چ نیا انیحرفم رو به خودم برنگردون. جر _

 کنم.    اریاخت الیمثل خودت ع خوامی! م؟یانیچه جر _
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 با حرص گفت:  محمد

 رضااا. _

 گرفت. اشی شانی دست به پ رضا

 جونم داداش.  _

 . قاتیتحق امیتا ب دی دست نگه دارً فعال _

 هفته عقدکنونمه!  نیا ! آخر؟یچ قاتیتحق _

 منفجر شد:   یاز شدت ناراحت محمد

ا  _ به  گرفتن  زن  مگه  الغ،  آخه  ن  ه؟یآسون   نید...    ست یمعلوم 

 ...ی کرد دایپ ابونی رو تو خ یالحالکدوم دختر معلوم

 . دینگذاشت حرفش را تمام کند و توپ رضا

 حرف دهنت رو بفهم.  یدرست، ول ی بزرگتر _

 .                          رمیسرم بال بگ  لوفرین ی خانواده ی و تو ر ییآخه من با چه رو _

 زنت داره؟   ی به خانواده یزن گرفتن من چه ربط دم ینفهم _

 برد. التررا ب شیصدا محمد
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خودش   ای  ده یآس و پاس دختر مالغ    ی که به تو  ی د نفهم... اون  _

داره   تو  ایمشکل  ب  رتیغی ب  ی دخترش،  مادر  پدری کدوم   ویو 

  ی با زنم زندگکه مادر و خواهرمون    ی اتو خونه  ی اریب  ی خوا ی م

 کنه؟ی م

فرط عصبان  رضا  ی هارا چنان فشرد که رگ  شیهامشت   تی از 

 شیکه رها  یودآگاه چهره مظلوم عسل شب ناخ  زد.  رونیساعدش ب

چشمانش آمد،   یکرد تا با مرگ پدرش تنها روبه رو شود جلو

 زد. ادیو فر دیغر

  اقت یزن تو ل  رمش یبگ  خوامیکه من م  یاونفقط خفه شو...    _

 جفت کردن کفشاشم نداره. 

 کوباند!  واریرا به د  یگوش ی بلند  ی با نعره  و

          

برا  شیهابیج  ته ز  ی اذره  ی را  ته    ریپول  پول  کل  کرد،  رو  و 

را   ت یبسته کبر  کیو    گاری سه نخ س  دیفقط کفاف خر  بشیج

ه بود که زد  رونیاز خانه ب  ختهیاعصاب و بهم ر  یآنقدر ب.  دادی م

!  چی هم که ه  اشیبردارد، گوش  ش راپول  فیپاک فراموش کرد ک

 شده بود.   لیکامالً تعط
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 ک یرک نشست، ساعت نزدبه دکه کنار جدول پا  کینزد  همانجا

  ی شب بود و هنوز پارک در آن ساعت از شب گرم تابستان   ازدهیبه  

زد،   تیلبش گذاشت و کبر  نی را ب  گاری بود. س  تیمملو از جمع

  شتر یظار بز محمد انتفرستاد، ا  رونیزد و دودش را ب  یپک محکم

 .  داشتیرا هم نم نیاز ا

  ی د؟ کِومش باشدفعه د  نیکرده بود که ا  ی برادر   شیبرا  یکِ  آخر

دفعه بسوزاند؟ هر چند جدا از    نیده بود که ادل سوزان   شیبرا

باز    یبه او نداشت ول  ی احساس برادر  چیبحث خون مشترک ه

  دیبازد.    گاریبه س  ی گریبود! پک د  نی سنگ  شیبرا  شیهاحرف

با  زن تحفه  انیجر اش را که آن شب مشغول دل و قلوه دادن 

او    ی برا  خواستیچجور موقت  آن  گفت،یبود را م  دهید   ی گرید

   د؟یایشدن ب یرتیغ پیتر

آنهم    ؟یابانیرا لعنت کرد، دختر خ  طانیگفت و ش  یاستغفرالله

ناز اصل    یعسل؟ درست بود از اسب افتاده ول بود...    فتادهیکه 

 نبودند.  اسی کجا و عسل کجا؟ اصال و ابدا قابل ق لوفرین

 کالغ.   ِ فیح  ز هم ! بایکن اسیبود که کالغ را با قو ق  نیا مثل

 کنار گوشش بلند شد.  ی دختر ی طنازانه ی صدا
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 !زم؟یعز یچرا تنها نشست  _

اش را  پر از عشوه  انیشد. ب   رهی را کج کرد و به دختر خ  سرش

م  آرا  گرفتی فاکتور  همان  م  رتشصو  شی از    د ی فهم  شدی هم 

 چکاره است!  

 بلند شد.   شی نثارش کرد و از جا   "ییبرو بابا"

 چه گفته بود؟   گریدآتش زد. دوم را  گاریس

 "هم خودش هم دخترش مشکل داره  دهیکه به تو دختر م  یکس"

 .  دیخند

م  ی کجا  دانستینم خانواده  لنگدیکارش  همچکه   نیاش 

 ی همه سال برا  نیدارند. ا  دهدیکه به او بله م   ی از دختر  ی تصور

تا گرفته  دانشگاه آزاد بهار    هیهروزانده بود، از شاش دل س خانواده

 بهار.  یب ی پول تو ج یکل خرج خانه، حت

 کردند؟یکم حساب م نقدریاش او را اچرا خانواده پس

خستگکردی م  یپوچ  احساس امشب  رو  نیا  ی.  سال   ی چند 

برود   خواستیدوشش بد نشسته بود. سرش را تکان داد، دلش م

 نی... چرا من؟ چرا همخداااا  دیبزند و بگو  بکشد. داد  ادیو فر  ییجا
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  یروز  نهایا  ی . بدتر از همهتپدیآسمان م   رسدیمن م بت به  که نو 

صور که  م  ی بود  رو  ازدواجش  براشدی بودن   ییآبرو  چیه  ش ی. 

 .  ماند ینم

بهتر نبود   ایآبهتر بود پانزده سال حبس را به جان بخرد؟!    دیشا

ب که  سال  پانزده  بکشد؟  پس  برهم   شتریپا  چشم  تا  نبود؟ 

 .  آمدیم رونی . البته اگر زنده بترفی و م شدی تمام م گذاشتی م

نشان   ی ها وسوسه حرف   نیحال با ا  یداد. ول  رونیدمش را ب   باز

او را آنقدر دست    کهی اش زمانمثل عسل به خانواده  ی دادن دختر 

 ی صور  دیکه به انصراف فکر کند. با  ذاشتگینم  گرفتندی کم م

تماندن را  مخفش  ابد  براکردی م  یا  م  ییجدا   ی .   ست توانی هم 

ب  ی زرگر   ی دعوا کالم   کی  گری د  ی های لیخ  لمث   ای  ندازد،ی راه 

 تفاهم نداشتند و تمام.  ندیبگو

ا  ی سود  ی سوا  نهایا   ی همه داشت رو کم   شیبرا   انیجر  نی که 

را به    لوفریمثل ن   یکه زن  ی محمد بود، محمد  ی جلو  یخوب   یکن

 . دیکوبیسرش م ی تواش همراه خانواده

 الغ! جلوتو نگاه کن.  یه _
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که به او تنه زده بود   یخودش را از کس  یکم  ابانیخ  یشلوغ  در

 بود پرداخت.   دهیکه شن ی افاصله داد و به هضم جمله

 مخاطبش گفت:   گولیرا در کاسه گرد کرد و به پسر ژ  شیهاچشم

 !  ؟ ی زد  ی چه زر _

انتال مانتال  دختر سو دو  شیهاقیرف ی جلو خواستی که م پسر

 گفت:  اوردی همراهش کم ن

 .ی دی شنن که همو _

پسرک را گرفت و    ی قهیانداخت و محکم    نیرا زم  گارشیس  رضا

 گفت: 

 . کنم الغ..  ت یتکرار کن تا حال ی جرات دار  _

  اش ی ن یاش تمام نشده بود که پسر محکم با سر به ب جمله  هنوز

 ! د یکوب

          

  ی شد،  همزمان نگاه  ادهیپ  یانتظام  ی رویبه دست از ون ن  دستبند

 غر زد: رلبی...! زی نترالک به تابلو کرد،
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 "رسدی م ی باغ بر نیهر دم از ا"

! پشت سرش چند  دیکش  نجایچه شد که کارش به ا  دینفهم  ً اصال

پ  گرینفر د  ریها درگبا آنهم که    یشدند، سه جوان  ادهیاز ون 

 ده یکه اول به او پر  ی هم جزوشان بودند. صورت پسر  شده بود

 ی تا کاسه  اشی ن یب   یگفتکوکامالً درب و داغان شده بود، درد  

به    شیهاپلک  د،یچیسرش پ تا کم  همرا محکم  از   یفشار داد 

 عجب ضربِ  اشی وجب  می ن  کلی سردردش بکاهد. مردک با آن ه

 داشت.  یسر محکم

 دهانش گرفت و گفت:  ی را جلو یدستگاه  ی کالنتر مامور

 ها کن!  _

ها  سرش و  برد  جلو  قسمت خروج  یمحکم   ی را  از  که   یکرد 

 خارج شد!   ی غذکا، دستگاه 

 جوان برگ را نگاه کرد و گفت:  مامور

 !؟ی اهلش نباش خورهی درصد الکلت صفره، بهت نم _

 زد و گفت:  ی پوزخند رضا

 ! مینزده مست  ی بدشانسا مما  _



 

 
348 

 

DONYAIE MAMNOE 

رفت. هر سه نفرشان تست    ی نگفت به طرف نفر بعد  ی زیچ  مامور

خون بد الکل  شانس  به  رضا  بود،  مثبت  لعنت  شان  بدش  از  تر 

زد تا آرام   رونیخودش از خانه ب   الیآن وقت شب به خ  د،تافرس

  ی شد؛ دستش را بال برد و خون زیبا سه نفر مست گالو یشود ول

زده بود را    رونیب  یزخم قبل  ی لبش درست جا   ی را که از گوشه

آفتابه    هی  د یبا  رفتی م  ایلب در  ن ی روزا به قول شاه  نیپاک کرد، ا

 ! بردی پر آب با خودش م

رو  یرخچ  مامور روبه  دوباره  و  اشاره   شیزد  گرفت،  به   ی اقرار 

 کم رنگ صورتش کرد و گفت:  ی های کبود

 انگار؟! ی سابقه دار _

 زد و گفت:  ی پوزخند رضا

 پاکم. پاک _

 بال انداخت و گفت:  ییابرو مامور

 . مین یبی م _
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.  د یکش  رونیب   راهنش یپ  بیاز داخل ج  گاری نخ س  کیبرد و    دست

وع  ممن  گاریآن له شده بود. داخل بازداشتگاه سز  ا  یمیاز وسط و ن

هم    یهمه آدم کس  نیا  نیجا مانده بود و ب  گاریسنخ    نیهم  و

 . ردینبود تا آتش بگ

ب  لتریف   مستاصل را  بلند  نیآن  .  دیکش  ی لبش گذاشت و نفس 

داد و با خودش فکر کرد چرا گاوش هر    هیتک  وار یسرش را به د

ها شب   یول  کردی م روز اکتفا    کاش فقط به   د؟یی زایروز دوقلو م

 بود.   شیهم مشغول زا

فسفر بسوزاند،   یلینبود خ  ی ازیراه را اشتباه رفته بود؟ ن  ی کجا

دنبالهً اصال م  را  م همه  ی همه  گرفتیاش  بر  به آن   گشتیاش 

نکبت آورده بود، بد    شیاز روز اول برا  دارشیمنحوس! د  یواثق

 . دیباری از آسمان م شیبرا یگریاز د پس  یکیهم آورده بود. 

شد؛ مرد   رهیبازداشتگاه خ   تیازدحام جمع را برداشت و به    گاریس

و چند    خواندیم   ی اجاده  ی بود و آوازها  ده یراز کشکه د  یانسال یم

که دور هم نشسته    گریاش کرده بودند و چند نفر دنفر که دوره

م گل  و  م   گفتندی بودند  گل  صورت    شنفتند،یو  در  چاقو  رد 

 مشهود بود. شانیکی
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در  دارها است. چقود از آن سابقهبا اکراه نگاهش کرد، معلوم ب  رضا

مگر نه    یبود ول  ند یناخوشا  شیجمع برا  نیها و اآدم  نیا  دنید

حال    یول  اش؟ی ها بود، آن هم نوع رسمخودش هم از جنس آن

 ناراحت بود؟   شیهاهم قماش انی چرا از نشستن م

 .ی ری... رضا امی ریام _

 فاصله داد.  وارید  از را سرش

 منم.  ی ریام _

 . رونیب  ایب _

جوان او را مخاطب قرار داد و    آمد، سرباز   رونیکه ببازداشتگاه    از

 گفت: 

آزاد  ک یکش  یقاض  _ موقت  بزن    ،ی گفته  برات   ادیب  یکی زنگ 

 بذاره.  قهیوث

وقت   نیاآن هم    آورد،ی از نهادش در آمد. حال ضامن از کجا م  آه

اعتبار نداشت. محمد بود و    نجایبود و ا  ی ذشب؟ سند خانه کاغ

صدسال    نجایاخودش  که    اش ی حقوق  شیف هم  بود  اگر  نبود، 

 ! اه یس
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 ندارم. _

 ؟ییآشنا ،ی و کارکس  ، یلیفام _

 ندارم. _

 ! ه؟یشغلت چ ،ی زی... چی کارصاحب  _

 داشت.  دایکار که جدکار!! صاحب سرش را خاراند. صاحب   ی گوشه 

 ! ؟ییکجا یه _

 . یسمت چپش کرد، رسول تراب نهیس ی رواسم به  ی نگاه

  دم، ی کارمو مندارم. شماره صاحب  یداداش. من که گوش  گمیم  _ 

 و...   یخودت زنگ بزن شهی م

 . دیاش کشروزه کی شیبه ته ر یدست

 آقا رسول.  کنم یجبران م _

رو  برگه جلو  جا  شی را  و  کرد،   کهییگذاشت  امضا  بودند  گفته 

 کرد و گفت:  ی گرید ی طه نق به ی ااشاره  ی مامور کالنتر

 هم.   نجایا _
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ساعت از به ساعت سمت چپش کرد،    یکه تمام شد نگاه   امضاها

 . یو چه افتضاحهم گذشته بود   می سه و ن

 . دی رو امضا کن  نجایخانم شما هم ا  _

  یشده بود را جلو   ی را که هنوز دو ساعت نشده ده کاغذ  یاپرونده 

اشاره   کهییو جا  برخاست   یصندل  ی عسل هل داد، عسل از رو

 به عسل کرد و گفت:  یکرد را امضا نمود، مامور نگاه 

اگر در مهلت مقرر کارمندتون حاضر نشن  ه  ک  دیهست  انیدر جر  _

 شه؟یم فی شما توق قهیوث

 به مامور کرد و گفت:  یمتعجب نگاه عسل

 کارمندم؟!  _

نامتعارف   ی زی چ نکه یمتوجه جا خوردن عسل شد و مثل ا  مامور

به رضا کرد   ی ارا کشف کرده باشد اشاره   شیرو  شیپدر پرونده  

 و گفت: 

 ! ؟یستیکارش نمگه صاحب  _

 ی ارا به رضا دوخت و اخم کرد. رضا شانه   شیبای ان ز شمچ  عسل

 نگاه کرد. ی بال انداخت و سر برگرداند و به مامور کالنتر
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 ! د؟یستی آقا ن نیکار ابا شمام خانم محترم؛ مگه صاحب _

 رضا گرفت و رو به مامور گفت:  را از نگاهش ضی با غ عسل

 .  ستمیکارش نصاحب  ر؛ینخ _

 و گفت:  ستادیفته باشد اانگار که قاتل گر مامور

 !؟یشپس چکاره  _

 به رضا کرد و محکم گفت:  ی گرینگاه د عسل

 نامزد؛ من نامزدشم.  _

          

 یزیچ  آنکهی خارج شد. عسل ب  ی پشت سر عسل از کالنتر  رضا

سان  دیبگو سمت  مشک تافه به  جلو  یی  رضا  کرد،    ی حرکت 

. همانقدر که  کردیو مات به رفتار عسل فکر م  ستادیا  ی کالنتر

 رتیلفظ نامزد از زبان عسل ح  دن یکنارش از شن  مامور و سرباز

کرده بودند او هم به همان اندازه شوکه شده بود. بدتر از آن نگاه  

 خودش بود. ی آن دو به رو هزدرتیح

را نداشت.    ی از جانب دختر سالر  ی دخوربر  نی انتظار چن   چیه

شان بطه کار و حق به جانب برخورد کرد که او هم به راآنقدر طلب 
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ب بود.  کرده  شد.    یچلچراغ  اریاختی شک  روشن  وجودش  در 

آن جمع خودش را نامزدش   ی مانند عسل جلو  یآنچنان  ی دختر

که    ی بد  ی هاحس  ی همه  بارهکی اشت و به  د  یبخواند، حس خوب 

 ی جلو  ن یبوق ماش   ی وجودش پر زد. صدا  شب داشت ازاز سر  

پراند، عسل عصبان  شیپا از جا  را  را در کاسه   شیهاچشم   یاو 

 چرخاند و بلند گفت: 

 برم. د؟یدیافتخار سوار شدن نم _

 اوووه چه توپش هم پره بود. نگاهش کرد،  بی دست در ج رضا

          

 اشاره کرد و گفت:  دندیکه رس خانه ی رو روبه

 جاست؟ نیمه _

 را نگه داشت.  نیترمز زد و ماش ی رو عسل

 به سکوت گذشته بود. ریمس ی انتظارش همه برخالف

 در را باز کرد و گفت:  رضا

پ برو  رو    ر یمس  ن یهم  _ به    ابون یخ  یرسی سمت چپ م  چی جلو 

 .یاصل



 

 
355 

 

DONYAIE MAMNOE 

 شود که عسل گفت:  ادهیپ خواست

  ن؟یهم _

 فکر کرد و گفت:  یبرگشت و کم رضا

 باش.مراقب خودتم  _

 بغل برد و گفت:  ریرا ز شیهادست عسل

 و؟  _

 ساکت نگاهش کرد. منظورش چه بود؟  رضا

دن نگران نباش! هم خور  ی هست که گذاشت  ی ا قه یوث  ی اگر برا  _

 ی حساب  شمیجورن یبدن. هم   تیکه رضا  دم یم   تی هم خوردم. رضا

جمع   التیبودن. خ  لیتاشون مست و پاتچون هر سه  رهیپاشون گ

 . کنمیآزادشون م گهیدتا دو سه روز 

را در هوا تکان داد و   عسل نگاهش کرد. رضا دستش  خاموش 

 گفت:  حوصلهی ب

که عاقل   نیا  ی ها رو ندارم، به جاخوندن نگاه زن  ییمن توانا  _

 گو. بهم منظورتو واضح ب یزل بزن  ه یاندر سف
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 و گفت:  دی کش  ینفس عسل

 کارتم؟!من صاحب  یچرا گفت _

 بود؟  یشاک نیا ی کرد، پس براکامل برگشت و نگاهش  رضا

 ! ی کارمچون صاحب یکارمگفتم صاحب  _

او . عسل نگاهش را به  دیکش  ری لبش ت  ی زد که گوشه   ی لبخند  و

 گفت: دوخت و 

 . یبگ گهید زیچ هی یتونستی م _

 ؟!ً مثال  _

 حق به جانب گفت:  عسل

 دوستمه! یگفتی م _

کهنه    خمز  ی که از گوشه  دیبلند خند  ی ! رضا چنان با صدادوست

سرر  قطره خون  چند  ر  زیلبش  را  در    زیشد. چشمانش  و  کرد 

بررس  کهیحال را  عسل  جلو  یسع  کردی م  یچهره  تا    ی کرد 

 . ردیاش را بگخنده 
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چپش  عسل رو  شیبرا  یشمت  از  و  برد  دست  و  کرد    ینازک 

 برداشت.  ی دستمال کاغذ کیداشبورد 

 .  دی خند اشی سرخوش به سادگ رضا

 دا یپ  دیرو با  یک یاونوقت خودم به درک    ،یدوستم  گفتمیکه م  _

 ! اره؟یکه تو رو در ب کردمی م

 لبش برد و آرام گفت:  ی را به سمت گوشه   ی دستمال کاغذ  عسل

 منظورم بود.  یدوست معمول _

پاک کرد! حرکتش   یلبش کم  ی با دستمال رد خون را از گوشه  و

 آنکهی و ب  دیسرش را به عقب کش  ی رضا را در جا خشک کرد. کم

 نگفت و   ی زیدستمال را از دستش گرفت. عسل چ  دیبگو  ی زیچ

از    هیتک  یبه صندل را  باز کرد و کنار لبش  را  داد. رضا دهانش 

 کرد.  که راه گرفته بود پاک یخون

 . شنیوقته. نگرانت م  رید ،ی بهتره بر _

 داخل داد و گفت:   یشد. سرش را از پنجره کم  اده یپ  نیاز ماش  و

 امشبم ممنون بانو.  ی برا _

 ذوقش خورده بود سرد گفت:  ی که رفتار رضا تو عسل
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 ! ؟یته مراقب صورتت باش تا آخر هف شهی م _

 یو چشمک  دستمال را بال داد  د،یسرش را تکان داد و خند  رضا

 زد و گفت: 

 ناز شصت خودت بود. یکی نیا _

          

کاغذها  لیوسا  ی همه و  مدارک  ر  شیو  کارتن  داخل    خت، یرا 

ها هم آن  ی و... که برا  یو چند صندل  زیمو    خچالی  کی  ماندی م

 .  زدیبه سمسار زنگ م دیبا

که    محمد بود  کرده  اتمام حجت  و  بود  زده  زنگ  مادرشان  به 

  آنقدر نداشت گاراژ را بفروشد و سهم الرثش را بردارد.    خواهدی م

را نگه   ی پدر  ادگار یکه بتواند سهم الرث محمد را از او بخرد و  

 دارد.  

ب نکرده  ش  نجایگاراژ انداخت. چه روزها را ا   واریو د  به در  ی نگاه

  شد ی ها که پدرش زنده بود به هزار بهانه متوسل مبود، آن وقت

با پدرش به ا کوچک و بزرگ    ی هان یو وسط ماش   دیایب  نجایتا 

 وُول بخورد. 
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  ی زمان  ادیبه داخل انداخت،    یرا باز کرد و نگاه  ی دار یاتاق سرا  رد

صورتش پرت کرده بود و فردا   ی غذا را تو  ی افتاد که عسل بسته

بود، هر چند صور  ! عجب  یواقع  ر ی! هر چند غی مثالً عقدشان 

 بود. ی بیعج ی ایدن

ا  با مال  کهنیوجود  هم  یتوافقات  بودند،  جرم    کهنی کرده  به 

پانزده سال از عمرش را  نکرده و لزم نبود    تیکااو ش از    ییرباآدم

 اشت.  منفعت د شیآب خنک بخورد باز برا

  ی کار داشت. دوباره سع   نیآخر و عاقبت ااز    ی ترس بد   بیعج

ا در  اگر  که  قبالند  به  خودش  به  چ  نیکرد  هم    ی زیمعامله 

تنها ضرر  بشی نص  ی شدن صفحه  اهیکه کرده است س  ی نشود 

  ی میه بترسد. جدا از آن تصم. دختر هم نبود کاش استشناسنامه 

با ا  ی ر خانواده نداشت. به خودش دلدا  لیتشک  ی برا  ن یداد که 

مادر و خواهرش را از آب   میبتواند گل  کهنیهم  ی اقتصاد  تیوضع

 .  خواستیچه م ی هنر کرده است. زن برا ی بکشد کل رونیب

 گذاشت. قبل از آن  نی کارتن را داخل صندوق عقب ماش  جعبه

به کل گاراژ کرد.  یرا ببندد برگشت و نگاه که در صندوق عقب

از آن   دیحال با  یداشت ول  یرونق   خودش  ی که برا  ی به روزگار
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  یبزرگ  ی که به آن نبسته بود. به سوله  ییدهای. چه امکندی دل م

م  آن  داخل  وام  خواستیکه  به  رضا  یبسازد،  و   آشنای ب  ی که 

که   یزاتینکرد و به تجه  دایو ضامن هرگز به آن دست پ  یپارت

  ی لی. محمد خندازدیراه ب   یکوچک  ی بخرد تا کارخانه   خواستی م

  ن یفکر نکرد که اگر رضا و ا  یت حرف از فروش آن زده ول احر

او   ایامرار معاش کنند. آ  یگاراژ نباشد مادر و خواهرش از چه راه

 مکه؟!  یحاج یحاجو برود،  ردیسهمش را بگ توانستی هم م

          

تازه   یخال  کارتن همراه  خر  یاتلفن  که  و    دهیرا  پاکت  بود 

 د.  بغل ز ریخانه را ز دیخر  ی هاسه یک

  اش ی گوش  ی کنسرت بهار حلوا  طی که بلراست گفته بود    محمد

را شناخت. چشمانش    لوفرین  ی ها شده بود؛ از همان دم در کفش

  ل یمی ساخته شده بود، از همان دم در ب  یرا بست، امشبش حساب

رضا    گفت و داخل شد، گالب داخل اتاقش بود،  "یاللهی"و رغبت  

جا دهد که  خچالیدر   ابرد ترا داخل آشپزخانه   دیخر  ی هابسته 

را همانجا    شیدهایکرد و خر  یلب سالم   ریرو به رو شد، ز  لوفریبا ن 
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جواب سالمش را داد و به طرز   لوفر یکنار در آشپزخانه گذاشت، ن

 و با دقت. زینگاهش کرد. ر یخاص

و   ی خال  مهین  وانیل  کیو    ی نیس   کیکه بهار را با  برود    خواست

رو  نیچند روبه  برا  ،دید  شیقرص  سالم  بند  پشت   شیپشت 

 نازک کرد و گفت:  یچشم

 !   ستیحال مامانم خوب ن _

  ینی تکان داد و خواست به مادرش سر بزند که بهار س  ی سر  رضا

 را به کمر زد و گفت:  گرشیدست گرفت و دست د کیرا به 

 ! شهی بدتر م نهیداخل! تو رو بب  ی بر خوادینم _

جلو  یحرف بهار  برا  لوفرین  ی که  شد،   یلیخ  شیزد  تمام  گران 

 صورت بهار تکان داد و گفت:  ی جلو   دواریاش را تهدانگشت اشاره 

 وگرنه...  ی بهتره دهنتو ببند _

 پررو جواب داد.  بهار

 ! ؟یو گرنه چ _

 کرد.  یان یپا در م  لوفرین
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 بهار!  _

 گفت و به داخل آشپزخانه رفت.   ی بلند شیا بهار

 گفت:  لوفرین ه ک ردیبگ  شیست راه اتاق مادر را در پواخ رضا

 ! گه؟ یرضا بهار راست م _

 . گهی راست م _

  ت یبا زندگ   ی با من دار  ی بخاطر لجباز  دونمیرضا! من که م   _

 ...  یول  ،یکنی م ی باز

 . دیاش را نداد؛ توپتمام کردن جمله اجازه

 اول داداش رضا.  _

 آورد. نییرا پا شیآشپزخانه انداخت و صدا یبه ورود ی نگاه

 مونم؟ی م یعمر دارم عزب و اوغل تو تابعد  یدوم فکر کرد _

 تکان داد و ادامه داد:  یدست

که    یباش  ی! تو کیخودتو دست بال گرفت  یلیانگار خبعدشم    _

 کنم؟    ی بخوام کارمن بخاطر تو  
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به   ی ار را باز کرد و همزمان تقه طرف اتاق مادر رفت و آرام د  به

 در زد. 

 رخصت پهلوون. _

سرش را داخل برد،   د،ینشن  سته بودکه خوا  یرخصت  ی برا  یجواب

رو کش  ی گالب  دراز  نح  دهیتخت  ساعد  و  رو  فشیبود   ی را 

مادرش   ی و آب رفته  فیو نح  فی چشمانش گذاشت بود، اندام ضع

همه  ی رو لبه   ی تختخواب  آورد.  درد  به  را  تخت   ی وجودش 

رو از  را  دستش  آرام  پشت    اشی شانیپ  ینشست،  و  برداشت 

بوس   دستش قطره  د،ی را  گ  چند  از  گالب    یوشهاشک  چشم 

 . دیجوش

 بشم.  یکه سالخ  ستیمادر من؟ قرار ن هیچرا گر _

کش  گالب را  بنش  د یدستش  خواست  سر  ند،ی و  رضا  از    عیکه 

 تخت بلند شود. ی کنارش بلند شد و کمک کرد تا از رو

کند،    هیگرفت تا کمتر به رضا تک  واریرا به د  گرشیدست د  گالب

ا نم  نیرضا  را  مادرش  ا  یوقت .  دیم فهیحال  روبه    بارنینشست 

 تخت نشست و گفت:   ی رو شیرو
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 مادر من؟!  هیمشکلت با زن گرفتنم چ یبهم بگ  شهی م _

را در کاسه چشم جمع   شیهاتا اشک  دیکش  ی فس بلند ن  گالب

 نگه دارد.

 . ییمشکل من تو _

 . دستش را به کمر داد و گفت: دیتلخ خند رضا

 مشکل؟ میما شد گهید دستت درد نکنه گالبتون خانم... حال  _

 کرده است.  ریکه حرفش را سوءتعب دیفهم گالب

دو دست لرزانش را جلو برد و دو طرف صورت رضا را قاب    هر

 گرفت. 

 دت،یرش  ی حرف زدنت، صدات، قد و قواره  ،ی دیپدرتو م   ی تو بو  _

برا  یحت رفتنت  درسته    ی راه  داره،  بیامرزو  خدا  اون  من حکم 

بند    ییمحمد دستت به جا  م مثلنداشتم خرجت کنم و تا تو ه

 ! ؟یفهمیبرات هزارتا آرزو دارم؛ م یبشه، ول

رو  رضا از  را  را   یدستش  انگشتانش  نوک  و  برداشت  صورتش 

 . د یبوس

 تو اون آرزوهات داماد کردنم نبود؟ _
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 رضا!  _

 نبوده؟؟ ایبوده  _

 بوده.  _

 و گفت:  دیبوس  بارنیپشت دستش را ا رضا

 پس دامادم کن.  _

 گفت:  دمنهیگال گالب

اصال  _ مادرً رضا...  و  پدر  کدوم  رو    شنی م  یراض  ی  دخترشون 

 شوهر بدن؟!   یمراسم چیهی ب

 تخت... طرف پدر و مادر نداره.  التیخ _

 داد زد.  اریاختیب گالب

 رضا!!  _

 بلند شد و آرام گفت:  رضا

اون    التیخ  _ مثل  بانو... من    یی پسرت جا  یکیجمع گالبتون 

 .برهب آ رمیکه ز خوابمینم

 چشه؟  لوفریمگه ن  _
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 احابش.  مادر من، مبارک ص ستین  شیچیه _

 . ستین  یوصلت راض نیدلم به ا کنمی م ی هر کار _

 فقط بگو مبارکه.  کنم،یم   شیمن اون دل مهربونتو راض  _

          

  ن ی در خانه پسر خاله به ماش  یشش بعدازظهر بود، جلو  ساعت

شتند.  عقدشان فرصت داساعت تا نوبت    ک یداده بود؛ هنوز    هیتک

 . دیایعقد بدنبالش ب  ی برا  داده و خواسته بود که امیعسل پ

برا  گفته با  نشانی جد  ی بود  عقدشان  رفتار   تری عیطب  دیدادن 

و صورت   دیسف  یراهنیو پ  یکنند و حال رضا با کت و شلوار مشک

 ییرایکرده و با ژل کت   یخودش خال  ی که رو  یشده و ادکلن  ویش

گرفت بهار  از  موهاکه  خوب  شی،  به  داد  یرا  و شحالت  و    کیه 

 بود.   ستادهیا آنجا یمجلس

خورده  با واکس  و  براق  کفش  رو نوک  خطوط آسفالت    ی اش 

به   کرد؛ی رو فکر م  شینامعلوم پ  ی نده یو به آ  دیکشی م  یفرض

بگو  ی باز  نیا  یوقت  نکهیا که    یگالب  د؟یتمام شد به گالب چه 

ن بشکند، حاضر  امدیدلش  را  ب   دل پسرش  به محضر  !  دیایشده 
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محمد که او هم خودش را    ماندی کرده بود! م  یبهار را هم راض

داده که حق ندارد   غام یهم پ  لوفریو به ن تر از آش کرد  کاسه داغ

 به مراسم عقد برود. 

 زد، چه بهتر!   ی پوزخند رضا

معامله هر چند    نیدر ا  شیرا کم داشت تا برا  لوفریحضور ن  فقط

 کیور بود  ! همانطور که در افکارش غوطهاوردیشگون ب  ی صور

آرام سرش را بال آورد و    د،ید  ش یمقابل پا  را  دی جفت کفش سف 

 چشم دوخت.  شیروبه رو دپوشیسف ی به الهه 

 خدابیامرز؟!  ی کرده بود دختر سالر چه

در دلش زد! واقعاً سنگ تمام گذاشته بود، کت بلند    ی بلند  سوت

  ی را به خوب  شی پاها  ییبایز  که  دیکرم روشن با شلوار جذب سف

م رخ  بود،    دشیسف   یشم یراب  ی روسر  د، یکشی به  بسته  کج  را 

  ش یهابه روی شانه ی صاف و بلندش را از دو طرف روسر ی موها

 آزاد رها کرده بود.

  ی لیدختر خ  نیهم بر صورت نشانده بود. ا  ییبایو ز  حیمل  یشی آرا

م ز  دانست یخوب  مرکز  چشمان    ییبایکه  جفت  دو  صورتش 
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ه  اهش یس و  برا   چیهست  کم  باتریز  ی وقت  دادنشان   جلوه 

 !  گذاشت ینم

 گرفت.    نی را از ماش  اشهینامحسوس قورت داد و تکدهانش را    آب

 کرد.   یسالم آرام عسل

اش را خاراند. تا به حال او را حالت داده  ی موها  حواسی ب  رضا

 بود، عسل گفت:  دهیهمه خاص ند نیا

 سالم عرض کردم. _

 دهانش گرفت:  ی جلو یشیکرد و دستش را نما ی اسرفه  رضا

 . ی سالمت باش _

 اشاره کرد. تمانساخ یرا از او گرفت و به ورود نگاهش

  اد؟یپسر خاله جان نم _

 زد و گفت:  ی لبخند عسل

 مسافرته.  ستش، ین _

چند روز دستش انداخته بود؟!    نیساکت نگاهش کرد! پس ا  رضا

مگر   اورد؟یرا به جوش ب  شتریغ  گید  خواستیمثالً مچرا؟    یول
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چکاره ااو  کند؟  حساسش  بخواهد  که  بود  آن    نیاش  از  هم 

بعدها    دیشا  آورد،یبود که از آن سر در نم  ی ازنانه  ی هااست یس

 . کردینم ی اریو ذهنش  الن فکر  یول دیفهمی م

 شد. رید  م،یسوارشو بر _

 کیو به سمت در راننده رفت، هر چند عسل توقع رمانت   دیچرخ  و

رضا پشت فرمان نشست و انتظار    ی داشت و وقترا ناز رضا    ی باز

در    ی ره یماند! خودش دستگ  خپاسی ب   شیبرا  نیباز کردن در ماش

 را باز کرد و نشست. 

 را زد و رو به او گفت:  نیاستارت ماش  رضا

 م؟یبر _

 گفت:  عسل

 چهار راه.  نی سر هم یفروشاول برو گل _

 اونجا؟ یچ ی برا _

 و گفت: تا چروک نشود  مرتب کردکتش را  عسل

 گل سفارش دادم! _
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 متعجب نگاهش کرد.  رضا

 ست؟ین ی ادیز یلیکارها خ نیا ی مراسم صور ی برا _

 بال انداخت. ی اشانه  عسل

 باشه.   یعیطب دیبا یعکس... گفتم که! همه چ  ی برا _

          

 کرد.  کیکتش را به هم نزد  ی هاشد لبه  ادهیکه پ  نیماش از

انداخت    ی نگاه  شدی م  ادهیپ   نیرانه از ماش داشت موقعسل که    به

 دفتر ازدواج و طالق کرد.  ی هم به تابلو ینگاه هیو 

بندگ   نجایا طناب  که  بود  بردگ  ی قرار  به ً رسما  های رال س  یو   

شود. سرش را چرخاند مجدد به عسل نگاه کرد،    زانیگردنش آو

او   ی گرید طور  توانستیم د؟یا یب  ش یچرا قبول کرده بود پا به پا

افتاد دوباره   ابیها که از آسو آبفرار کند    یحت  ایرا دور بزند!  

 بازگردد.

کرد شروع به حرکت    نیسنگ   ییهابا قدم  ستادیکه کنارش ا  عسل

ناگهان   انگشت که  ب  یفیظر  ی هاحرکت  انگشتانش حس    نیرا 

 کرد! 
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گاه  و به عسل که حال دستش را کامل گرفته بود ن  ستادیا  صاف

 کرد.

 نگام نکن. گفتم که...  ی نجوریا _

 باشه! ی عیطب یهمه چ ی خوای هست م ادمیبله بله _

مراسم عقد قبل خودشان شلوغ بود، ربع  به خاطر  محضر    داخل

بود    یتساع مانده  عقدشان  وقت  هبه  هنوز  از    کی  چیو 

 بودند.  امدهین همراهانشان

 کنجکاو گفت:  رضا

 اد؟ یم یاز طرف تو کس _

 انداخت:  ی ورودبه  ی نگاه عسل

 و دخترعموم. میمادر ی الی چند نفر از فام _

 سرش را تکان داد و گفت: رضا

 خوبه!  _

 ؟ یتو چ _

 فقط مادرم و خواهرم! _
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 ! ؟ی دار همر براد هی ی گفت _

 کرد و گفت:  یپوف رضا

 شهرستانه!  ست،ین نجایا _

گل را دور سرش    ی ضرب گرفت. عسل حلقه  شیمجدد با پا  و

 ی برا  دیآن اطراف ند  ی انهیکرد، آ  ریاگرا جآن    یگذاشت و کم

 رو به رضا گفت:  نیهم

 خوبه؟ _

 تکان داد.  ی سر برگرداند و نگاهش کرد، سر رضا

 امشب کارش را تمام کند.  ن یهم خواستیدختر م نیا

شان بله را گفته ظاهراً عروسهلهله برخاست،    ی اتاق عقد صدا  از

 !  دیکش ی بود، رضا نفس بلند

 ن یهم  ی زمان نداشت، برا  نیا  یبرا  یالتیخ  وقت  چیه  خودش

عسل، او چه؟   یول  کردی به حالش نم  یفرق  تشیو کم  تیف یک

اش در کنار داماد  از خانواده یانبوه تیجمع نیآرزو نداشت در ب 

 د؟یبله را بگو ی ترقیل 
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شدند،    دنچ محضر  داخل  خانم  خانم    کینفر  و  آقا  با  مسن 

 دختر.  کی به همراه دو پسر جوان و  یانسال یم

بلند    تی استقبال از آنها جلو رفت؛ رضا به تبع  ی برا  عسل از او 

رد به  ک  یآنها سالم و احوالپرس  ی عسل با همگ  نکه یشد، بعد از ا

 سمت رضا اشاره کرد رو به آنها گفت: 

 . ی ریرضا ام ی ... نامزدم آقام کنی م یمعرف _

کنار    ی با او برخورد کردند، هر چند کبود  ییروبا گشاده   یهمگ

 ها دور نماند.از آن کی چیه دیلب رضا از د

 رو به رضا گفت:  عسل

 هستند.   زادهی نور   ی آقاخاله من و همسرشون    شونیرضا جان، ا  _

 افتخار به دو پسر جوان اشاره کرد و گفت:  با

کورش که در   یی دا  ی پسرها  ی خسرو   اریشهروز و شهر  انیآقا  _

 موردش قبالً بهت گفته بودم. 

دا  یحی مللبخند    رضا کدام  کرد  فکر  خود  با  و  را   اشییزد 

 کرد. یبا آنها احوالپرس ییروو با خوش گفت؟ی م

 هستند.  اریجان همسر آقا شهر نی هم آذ  شونیا _
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 لخورده گفت: تکان داد که عسل رو به خانم سا  ی موقرانه سر  رضا

 بزرگ خاندان! زادهی هم مادر جناب نور شونیا _

ا  رضا به  م  نیداشت  با  دکری فکر  را  مادر شوهرخاله  دیچرا  اش 

 دعوت کند که عسل ادامه داد:

 ! ارهیعقدها شگون م  ی در همه شونیوجود ا  _

بالفاصله سرش را برگرداند و به عسل زل زد. شگون!! دنبال   رضا

   ؟یم در ازدواج مصلحتشگون بود؟! شگون آنه

 نکرد و ادامه داد: یتوجه به عکس العمل رضا عسل

 .امرزمیخداب ی ا دخترِ عموجان تنه هم آرام شونیا _

 اشاره کرد!   شیبه دختر سانتال مانتال روبه رو و

 نگاه از عسل گرفت و به دختر جوان سالم داد.   یبه سخت رضا

راهرو متوجه   یعسل بود که از ورود   بیاز رفتار عج  ج یگ  هنوز

جمع تکان داد    ی برا  ی سرشد،   محضر  اطیورود بهار به داخل ح

 و گفت: 

 . رسمی مخدمت  الن _
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متوجه حضور   با اول  نگاه  همان  در  از ساختمان محضر  خروج 

 شد!   لوفرین

 درهم رفت، او چرا آمده بود؟ با خودش گفت:  اریاختیب  اشچهره

  کنند، یحرف شوهرشان تره خرد نم  ی دوزار برا  ی امروز   ی هازن"

  "شانمونه نهمیابفرما...  

  شد یسه من عسل نمهنوز درهم بود، بهار هم با    گالب  صورت

به خود گرفته بود! انگار که    تفاوتیب  ی اچهره   لوفر ین  یولخورد.  

 تئاتر آمده باشد!  کی  دنید ی برا

 . دیخم شد شانه و صورت مادرش را بوس رضا

مادر    لچریداد و همزمان پشت و  لوفریبه بهار و ن  یکوتاه  سالم

 یورود   که سرش را بال آورد عسل را کنار در  نی هم  قرار گرفت.

 ! دید

آمد و به سمت آنها حرکت کرد. با نگاه    نییها پاآرام از پله  عسل

 شان به او رفت. به آن سمت حواس هر سه رضا
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. دیچرخی او و عسل م  ن یبه رضا نگاه کرد، نگاهش ب   جیگ  گالب

و دستش را ع آنها سالم کرد  عسل با متانت و وقار تمام به جم 

 ه او دست بدهد! د و منتظر گالب ماند تا بجلو بر

مجدد سرش را برگرداند و به رضا نگاه کرد،   رانیو ح  جیگ  گالب

نگاه برا  شیبه دست پ   یرضا  مادرش سر   ی آمده عسل کرد و 

با    ییارو ی انتظار روً اصال  د؟یکه چه بگوتکان داد؛ گالب مانده بود  

ن  ی دختر  نیچن و  بهار  نداشت!  کم  لوفریرا  دست  او    یهم  از 

  ! دند جا خورده بو یابنداشتند، هر دو حس

عسل را در دست    فیدست لرزانش را جلو برد و دست ظر  گالب

 گرفت و گفت: 

 سالم دخترم. _

          

 

برا  ییآشنا  جلسه رضا  گذشت،  سرعت  به  خانواده  دو   شانیهر 

  تیمامور  لیداد برادرش که حکم بزرگترشان را دارد به دل  حیتوض

 .  دیای نتوانسته ب ی و مشغله کار
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پ  دختر جمعه  ک  یسرو  با  داشتند  عقد  وقت  آنها   تیقبل 

کل    ی همراهشان از داخل سالن عقد خارج شدند و همزمان  صدا

ها را با خودشان  بود که به هوا برخاست، رضا مراسم آن   ی و شاد

!  آمدی به نظر م  زیانگباز رقت   یبود ول  ی کرد، درسته صور  سهیمقا

  .دید خودش ی روسر چرخاند و نگاه مالمتگر گالب را به 

در همان چند    ی ب به خوبپشت گوشش را خاراند، گال  اریاختی ب

روبه رو    یخاص  ی بود که با خانواده   ده یاول معارفه فهم  ی دقیقه 

 است.  

 کرد. شانی آمد و صدا رونیاز اتاق ب دفتردار

 .ی ریام ی آقا _

 بلند شد و گفت:  رضا

 بله.  _

 . ی رادا ی کارا ی برا نیا یقبل از مراسم با عروس خانم ب _

به عسل اشاره کرد و خودش جلوتر از او راه افتاد، عسل آرام    اضر

رفت    ادشیبود که    حواسی بلند شد به دنبالش رفت، رضا آنقدر ب
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که از چشم مهمانان دور    یحرکت  د،یایب  لمیف  یجمع کم   ی جلو

 .  امدینماند و به مذاقشان خوش ن

ا  زیم  ی جلو شناسنامه   ستادند،یدفتردار  دو  ی دفتردار  را   هر 

باز کرد و مشغول نوشتن مشخصات در دفتر بزرگ رو    شیلوج

 شد.  شیبه رو

 . ارندیب ف یپدر عروس خانم تشر دی بگ _

 زودتر از عسل جواب داد:  رضا

 فوت شده.  _

 سرش را بال گرفت و گفت:  دفتردار

 فوت. یگواه _

برگ    کیکوچکش را باز کرد و از داخل آن    یدست   فیک  عسل

دفتردار    ی آورد و جلو  رونیش بدر پ  ی ه کاغذ به همراه شناسنام

پ را  برگه و شناسنامه  باز کرد و   د یکش  ش یگذاشت، دفتردار  و 

 مشغول نوشتن شد. 

 شروط ضمن عقد؟ _
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کرد در   یسرش را بال گرفت و به رضا نگاه کرد، رضا سع  عسل

 را بروز ندهد.  ی زیصورتش چ

 آرام گفت:  عسل

 ندارم!  _

 د. خودکار را در دستش چرخان اردفترد

 و...؟حق مسکن، حق طالق  ل،یتحصق ح_

 و گفت:  دیآرام نفس کش عسل

 ندارم!  _

 پدر عسل را پس داد و مشغول نوشتن شد.   ی شناسنامه  محضردار

 کنم.  دیتا ق  د یرو بگ هیمهر _

 برداشت و گفت:  زیم ی شناسنامه را از رو  عسل

 ندارم. _

 سرش را بال آورد و گفت:  حوصلهیب دفتردار

 ض کردم عروس خانم، نه شروط ضمن عقد رو. عر رو هیمهر _

 : فت گ عسل
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 .خوامینم شونی از ا ی مهر چیهمتوجه هستم،   _

  ی شد، کم  رهیداد و به آن دو خ  یرا به صندل  اش هیتک  دفتردار

 آن دو را نگاه کرد.  ترقیعم

سکه به   کی...  سمیرو بنو  هی. حداقل مهرشهیبدون مهر که نم  _

 . هاست ین هم که جزو اصله نبات و قرآخداوند! شاخ  ی گانگی  ت ین

  شیشروع به تکان دادن پا اریاخت ی ، رضا ب نگاه کردبه رضا   عسل

ق  کیکرد،   نم  مت یسکه؟  فرصت  بود؟  چند  با    شدی سکه 

موافقت تکان داد و   ی به نشانه   ی نگاه کند، ناچار سر  اشی گوش

 گفت: 

 خوبه.  _

 گفت: که عسل دستش را جلو برد و  سدیخواست بنو دفتردار

 قلب آقا داماد! دیسی مهر بنو ی برا _

صدانان  آنچ  رضا که  برگرداند  را  شدن    ی سرش  رگ  به  رگ 

. عسل که متوجه بهت او شد لبخند  د یگردنش را شن  ی هامهره 

 شد.  رهیبه رضا زد و به دفتردار خ یکج

 از قبل نگاهش کرد و گفت:  ترقیعم دفتردار
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 نداره و باطله.   تیمال  یاز نظر حقوق شونیدخترم، قلب ا یول _

 زد و گفت:  ی لبخند عسل

 ! ست یمهم ن _

مانده   نیمهر، خدا را شکر که باطل بود! هم ی آن هم جا قلبش،

دنبال مظنه  که  برا  ی بود  بگردد! آن هم  بازار  در  دختر   ی قلب 

 ! ی سالر

 ر گوشش زمزمه کرد: خم شد و کنا یکم رضا

ن  _ ب   ؟یرو بردار  هامهیکل   ست یبهتر  .  خورنی م   متیق   شتریاونا 

 اونم داره!  ت؟یگفت داره؟ مال یچ

 پر حرص زد و گفت:  ی ندبخل عسل

 . شنوهی م _

 گفت:   دفتردار

  سم، ینوی شاخه نبات هم م  کی  د، یجلد کالم اهلل مج   کیپس    _

 آقا داماد؟  ی ندار یمشکل

 شرط دارم! هینه جناب، فقط  _
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 را جلو داد و گفت:  اشتنه

همسر بنده هستند    کهی مان تا ز  شونیا  د یکن   دی تو دفترتون ق  _

 رن!حق خروج از کشور رو ندا

 به عسل نگاه کرد و گفت:  دفتردار

 دخترم؟! ی ندار یشرط آقا داماد مشکل نیبا ا _

ز  ی نگاه  عسل آروم  و  نگاه داد  با  را    ر یبه رضا کرد که جوابش 

 گوشش گفت: 

 !کنهی نم بیع ی کار از محکم کار _

 گفت:  تیاهمی سر برگرداند و ب عسل

 . ستین یمشکل _

به رضا نگاه کرد.    رهیگذاشت و خ  زیم  ی را رو  نکشیع  دفتردار

  ش یدر جا  امد، یاو شده بود خوشش ن   خیم رضا از نگاهش که فقط  

 موجه به خود گرفت و گفت: ی خورد و ظاهر یتکان

 ! دمیالبته من حق طالق رو بهشون م _
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بعد    یفوت نگاه کرد! کم  یچشم از او گرفت و به گواه  دفتردار

 به آن دو انداخت و گفت:   یکوکگاه مشن

 لحظه! هی _

که گذشت    یبلند شد و از اتاق خارج شد، کم  زشیپشت م   از

 عسل گفت: 

 کجا رفت؟!  _

 بال انداخت.  ی اشانه  رضا

 ! اره یرفت بزرگترش رو ب _

 به در انداخت ی نگاه عسل

 !؟یچ ی بزرگتر! برا _

 !رونینمون ببنداز انیرفت بگه ب  م،یتابلو کرد ی اد یفکر کنم ز _

 به صورتش نشاند.  یاخم عسل

 توئه.  ریش تقصهمه _

 .میده بودافق کررو تو نا یمن؟! چرا من؟! ما هم _

 پر حرص گفت:  عسل
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  یاهر بچه  ی ر یدو متر جلوتر از من راه م  ی ریهر جا م   یوقت  _

 . لنگهی کار م ی جا هیکه  فهمهی م

 کار بود؟از او طلب  امدهینگاهش کرد، هنوز ن  قیبرگشت و عم  رضا

جسارت رو بر من    نیعسل بانو ا  نیریش   هیشرمنده سرکار عل  _

 خوبه؟؟ رم،یتر راه مر عقب دو متبعد  ی دفعه د،ی ببخش ریحق

رضا خنده    یخواست اخم کند اما لحن شوخ و پر از لودگ  عسل

که از نگاه محضردار و دفتردارش که    ی لبش آورد، لبخند  ی به رو

  ی مسن  ینماند. محضردار روحان  همان لحظه وارد اتاق شدند دور

 در دست داشت.   یچوب ی بود که عصا

عسل اشاره کرد.   ی وهابه م  ا چشمخودش را جمع کرد و ب  رضا

را    اشیشمیابر  ی تر فرستاد و روسرعقب   یرا کم  شیعسل موها

 . دیجلو کش

 نشست و گفت:   زیبه آن دو انداخت، پشت م  ینگاه عاقد

 . ییچه زوج رعنا _

 ! امد ی رضا از تملقش خوشش ن  ی کرد، ول  تشکر   زد و  ی لبخند  عسل

   د؟یچند وقته با هم آشنا هست  _
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که    ستیوقت ن  یلیخ  دیبه عسل کرد و خواست بگو  ینگاه  رضا

 کرد و گفت:  یدست  شیعسل پ

 ! شهی م  یچند سال _

 . دینوک زبانش ماس  ی از دهان رو امدهین رونیکالمش ب  یول

   ن؟یستهست که با هم آشنا ه  ی ادیپس مدت زمان ز _

 بله حاج آقا.   _

 بعد گفت:  یبه دفتر کرد و کم  ینگاه عاقد

 د؟یبرخوردار هست  یکه از حق و حقوق  دیآگاه هستدخترم شما    _

و   دیخود رو حد معقول اموال قرار بد  هیمهر  دی نوتی م  نیهمچن

 د؟؟یاز شاه داماد مطالبه کن  د یهر وقت بخواه

 به رضا نگاه کرد و گفت:  عسل

 بله حاج آقا.  _

مثل حق    د، یکن  د یرو ضمن عقد ق   یشروط  دیتونی م   نکهیو ا  _

در عقدنامه درج    گهید   طیعالوه بر اون شرااشتغال...    ای  لیتحص

مشترک   یزندگ  ی و ادامه  دیر و حرج قرار گرفتشده که اگر در عس
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 تونیطالق و مهر  ی اون تقاضا  ی تحمل بود بر مبنا   رقابلیبراتون غ

 ! د؟یرو بخوا

از دخالت   یبه رضا نگاه کرد، رضا شاک  قیو عم  سر برگرداند  عسل

رو  ی جای ب از عصبان  شیآن دو  و  برگرداند  پا  تی را    ی رو  شیبا 

 ضرب گرفت.    نیزم

 گفت:  ی ا لبخندا گرفت و بدست رضا ر عسل

برا  _ آقا،  اعتماد دارم حاج  بهش  مال   چیه  نیهم  ی من    ی توقع 

 !ذارمیهم براش نم یشرط چیازش ندارم، ه

نگاه کرد و   شدیدست او فشرده م  انیستش که ماول به د  رضا

 آورد و به عسل زل زد، اعتماد! بعد نگاهش را بال 

براکالم    نیا نا  ن یسنگ   شیآنقدر  که  حس بود  کرد    خودآگاه 

  ی کس  چیاند، تا به حال هگذاشته   شیهاشانه  ی رو  یمیبار عظکوله

 نیل! ا باورش هم نداشتند و حا  ینگفته بود به او اعتماد دارد، حت

 به او اعتماد دارد؟    گفتیآن دو م  ی دختر جلو
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مجدد نگاهش کرد و لبخند زد، لبخندش او را به خود آورد،   عسل

ب  فراموش  ی ا لحظه  ی برا اجرا کرده  وسط   شانیهانقش   یود 

 کند.   ی باز لمیدختر خوب بلد بود ف نیهستند، ا

ه  رضا بود ک  بارنیآورد و ا  رونیدستش را از دست رضا ب  عسل

ل عسل خر کردن را خوب بلد گرفت، او هم مث   محکم دستش را  

و در    د یکش  فشیدست ظر  ی وار روبود، انگشت شصتش را نوازش

  اش ی باز  نیتری عیکرد طب  یسع  توانستی نگاهش غرق شد، تا م

 ! شدی م ی قهار گریرا اجرا  کند، او هم به وقتش باز

 کرد و گفت:  ی اسرفه  عاقد

کنم،    حیمن بود که شما رو توج  ی ه فیدخترم به هر حال وظ  _

 . ستندین  اتیح دیبخصوص که پدر و مادرتون هم در ق

 گفت:  ی نگاهش را از عسل گرفت و جد رضا

  شه ی م  ستین  یمشکل  گهیحاج آقا... حال اگر د  نی حرف شما مت  _

 ! د؟یکن ی عقد رو جار ی خطبه
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  سرش  ی سرش چشم چرخاند و به تور گرفته شده بال   ی بال   به

 لوفر یبود که ن   نیا  خواستیکه از خدا م  ی زیچ  ن یه کرد، آخرنگا

عروس رفته گل و گالب    دیو قند بسابد و بگو  ستدیسرش با  ی بال 

 !  اوردیب

حضورش   با  زن  نیهر چقدر ا  د،یتور مادر شوهرخاله را د  ریز  از

 !کردی از آن طرف جبرانش م لوفرین آوردیشگون م نجایدر ا

 آقا تکرار کرد: حاج

م  ی برا  _ عرض  سوم  دوش  کنمیبار  خانم  محترمه    زهیعروس 

  لم یبنده وک   ایفرزند شاهپور، آ  ی مکرمه سرکار خانم عسل سالر

 نهییجفت آ  کی  دیجلد کالم اهلل مج  کیشما را به صداق معلوم  

شده قلب آقا داماد    نییشاخه نبات و به قرار تع  ک ی   و شمعدان و

و   یفرزند عل  ی ریام  ارض  ی آقا  یشگیدائم و هم  تیبه عقد زوج

 بوده در آورم.  نیکه مورد توافق طرف یشروط

 لم؟یبنده وک  ایآ

 را فشرد و آرام گفت: دسته گل در دستش    د، یقرآن را بوس  عسل

 جمع بله.  ی بزرگترها ی با اجازه _
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 زمزمه کرد و خطاب به داماد گفت:  ی رکه مبا عاقد

فته شده به  شما را با شروط گ  لمیبنده وک  ،ی ر یرضا ام  ی آقا  _

زو هم  تیجعقد  و  سالر  زهیدوش  یشگیدائم  فرزند   ی عسل 

 لم؟یبنده وک  ایدر آورم. آشاهپور،  

 ست،ینگری به مادرش نگاه کرد که هنوز ناباورانه آن دو را م  رضا

 در جواب عاقد گفت: 

 بله.  _

 تکرار کرد: مجدد   عاقد

 . دیشااهلل خوشبخت باش انمبارکه،   _

 بلند شد.  لیفام ند جوانکل و سوت همان چ ی صدا

شاد   ی ترها جوان  ی اهویه  ریجوگ  بهار با  و  بود  شده   ی جمع 

 که هنوز خاموش جمع بود. ی لوفریو ن کردیم شانیهمراه

  ی دست   فیکوچک از داخل ک  ی دو جعبه  ستاد؛یکنار عسل ا   نیآذ

 ی گذاشت، رضا برق حلقه   شانی و جلوکوچکش در آورد و باز کرد  

مراسم حلقه    نیا  ی برا  دینبود با  ادشی  چیه  ،دیشان دطال را داخل
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حلقه    ی خم شد و جعبه  نیپرت بود، آذ  شانی بخرند. چقدر از باز

 زنانه را به دست رضا داد.

 لزم  ً واقعا  کارها  نیا  ی همه  ایآ  کردیداشت با خودش فکر م  رضا

 بود؟ 

رضا حلقه را برداشت و در انگشت دست چپش را بال آورد،    عسل

عسل گرفت،    ی مردانه را جلو   ی حلقه  نیآذ  بارنی کرد و ا ش  حلقه

 عسل دست رضا را گرفت و آرام گفت: 

 ارزش داره مراقبش باش! یلیمن خ یحلقه برا نیا _

 به حلقه نگاه کرد و گفت:  رضا

 چرا؟   _

 ازدواج پدر و مادرم هستند!  ی هاحلقه نایچون ا _

 حلقه را در دستش هل داد.  و

حلقه   رضا ن داخل    ی به  حلقه دستش  کرد.  در   ی سالر  ی گاه 

پوست سرش کرد،   ی بر رو  یف یانگشتش... احساس سوزش خف

  ده اوریتا مطمئن شود شاخ در ن  دیش کشسر  ی دست آزادش را رو

 است.  
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همراه با هلهله   بارنی رفت و اها دوباره بال جوان  ی هلهله  ی صدا

 :زدندیم ادیفر

 "اهللیببوس ... دوماد عروس اهللیدوماد عروسو ببوس "

خون که از   ی ه با جوهمرا  یگُر گرفتگ   دیکه شن   یاز حرف  رضا

بود به عسل که به آنها لبخند    ان یتنش جر  ی هاشرم در تمام رگ

 نبود؟!   نا شی ادیز گهیاین د د؟یبوسینگاه کرد، او را م زدی م

کردن تمام شده بود. از جا بلند شد و با خنده دستانش    ی باز  لمیف

 بال گرفت و گفت:  می تسلرا به نشانه 

 به وقتش چشم...!  _

          

آورد.   ن ییرا محکم گرفت و از رمپ رستوران پا  لچریو  ی دسته

خداحافظ  ی همه مشغول  م  یمهمانان  بودند،  عسل   دانست ی با 

حالش داشت    گرید  ی فاصله گرفته، ولدور از نزاکت است از آنها  

 دور شود.   یت کمداش  ازین  خورد،ی به هم م  نیدروغ  شینما  نیا از  
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محمد را باز کند،    نیو در ماش  دیایب  لوفریتا ن  ستادیرمپ ا  نییپا

 ش یبا کالسش خوب به جا  نی خودش نبود اما ماش  که  ی محمد

 کرد. گالب آرام گفت:   ی آبرودار 

 رضا؟ _

 چشم گرفت و گفت:  آمدی م  لوفریکه ن ی ریاز مس رضا

 ا.ن رضجا _

چ  گالب گفتن  م  ی زیدر  ول  دیبگو  خواستی که  بود   یمردد 

 زد و گفت: ایبالخره دلش را به در

 که نداره؟!  ی رادیو ا بینکرده ع ی دختر، خدا نیا گمیم _

 متعجب نگاهش کرد.  رضا

 !؟ی راد یو ا بیچه ع_

 رضا؟! _

 لقباتهیزن پسر    ی دختر  نیهمچ  ی وقت  ی کنیفکر م   ی اگه دار  _

زبونشه!   رادشیو ا  بی جمع، تنها ع  التیداشته خ  یب یع شده حتماً  

خودم به جون    تره،کیکه اونم دندم نرم، گردنم جلوش از مو بار

 . خرمشیم
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ماش  لوفر ین  تا رو  ن یقفل  و  بلند کرد  را  زد، گالب    ی صندل  ی را 

عقب  را هم جمع کرد و در صندوق    لچرینشاند، و  نیماش  ی جلو

 گذاشت. 

 آمده بودند.  نییپا ورانرست ی هاهمه از پله حال 

را در کنار هم گذرانده    یاوقات خوب  یهمگده شب بود و    ساعت

 عسل جلو آمد، هر دو دستش را گرفت و گفت:  ی بودند. خاله 

خواهرم باش، اول به خدا و بعد به خودت    ادگاریمراقب تنها    _

 . سپارمش ی م

 نیصادقانه ا  ی آب دهانش را قورت داد، چون در برابر آرزو   رضا

م سر تکان آرا  فقط  د،یکه بگونداشت    چیزن و دروغ خودشان ه

 داد.  

کرد. عسل   یرا جلو  نی ماش پارک  اقامت عسل  آپارتمان محل 

 در را گرفت و آرام گفت:  ی ره یدستگ

 . امیزود م _

 شد.   اده یپ  نیاز ماش و
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شب بود. چشمانش را   ازدهیبه ساعت کرد،    یهمزمان نگاه  رضا

ا بالخره  ا  شینما  نی بست،  از  فقط خدا  شد.  تمام  به   نجایهم 

 .کردی م ریبخ دیبابعدش را 

که دور شد دوباره برگشت و سرش را از پنجره داخل   یکم  عسل

 کرد و گفت: 

 ! گمیم _

 را از هم گشود و نگاهش کرد.  شیهاپلک رضا

 کم طول بکشه!  هیبال؟ کارم ممکنه  ی ایم _

          

رو به    کیاز لوازم لوکس و آنت  ی در را که باز کرد با انبوه  عسل

لو با  از سقف  تا کف    ی آنچنان  ستالیکر  ی استرهرو شد!  گرفته 

 دستباف ترکمنش!   ی ها با فرش  نیزم

 گفت:  اریاختیزد و ب  یسوت رضا

 موزه؟!  ایست خونه نجایا _

 گذاشت.  زیم  ی سرش برداشت و رو ی حلقه گل را از رو  عسل
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 خاصه.  یلیخانمش خ قهیسل _

 کرد. یرضا اخم! خانم

 متاهله؟! ی نگفته بود _

 نازک کرد و گفت:  یشمرد، پشت چر آوهم د اش ی روسر عسل

 ! ؟ی بود  دهیمگه پرس  _

ا  ساکت  چرا  کرد،  ا  نینگاهش  ا  نیدختر  به    نقدریروزها  را  او 

از    یکیبال انداخت و به سمت    ی اعسل شانه   د؟یکشی چالش م

بلند  ی انتها  ی هااتاق پوف  رضا  رفت،  از  دی کش  ی خانه  آخرش   .

 .  آوردیسر خودش م ییبال کیدختر  نیدست ا

  ی خانه بپردازد، خانم خانه هر کس   ی به بررس  الیخیداد ب  حیترج

 پرداز بود.شلوغ ی اد یبود از نظر او ز

سه دست مبل    ی به اندازه دو فرش دوازده متر  یدر مساحت  آخر

 گفت؟ی گنده آن وسط چه م   زی م  نیرا مگر مجبور بود بچپاند؟ ا

به  ! حاضر بود قسم بخورد خانم خانه  ؟ینهارخور  زیدو دست م

آشپز  ی ندازها هنر  هم  ه  ی بهار  چرا  خانه    نیا  ی جا   چیندارد. 

 نبود؟  شبخآرامش شیلوکس با آن همه تجمالت برا



 

 
396 

 

DONYAIE MAMNOE 

کوچک که دو تا فرش دوازده شان با آن سالن  او همان خانه  ی برا

اش که سه نفره   ی اتنگ هم چسبانده بودند و مبلمان کهنه   ی متر

وقت و  بود  شده  ب  یخراب  حد  شترینشستن  فرواست  از   اندارد 

م   شتری ب   ی لیخ  ی رفتیم دلش  صدانشستیبه  درونش    یی.  در 

 گفت: 

 "مثل عسل چه؟ ی دختر ی برا یبرا تو آره ول"

صدمتر  توانستی م  عسل خانه  آن  لکچر  ی در    ن یتری که 

بود سر کند؟    یدگیپر از لب پر  ی همان مبلمان چوب  اشلهیوس

   د؟ینگو ی زیسر کند و چ

!  ی چند ماه؟ هر چند صور  ای  د؟ی کشی برنامه چند روز طول م  نیا

در آنجا را بر فرق سرش نکوبد؟    ی کند و زندگ  ی صبور   توانستی م

برا هوا  کرد  کش  ی حس  دار  دنی نفس  دو کم  و  کرد  دست  د، 

کتش را عقب داد و   ی را باز کرد، دو لبه  راهنشیپ  ی بال  ی دکمه

 ی کم مترکم  د؟یارز ی چند م  ی متر  نجایدستانش را به کمر زد. ا 

ف  هنزدپا اجاره  یداشت! حت  ی تومن  باشد،    ی ا اگر  بال هم   ی باز 

ماجاره   صدیس کم  کیرهن    یعنی!  شدیاش  از   شتریب  یسالش 

خانواده  یاز زندگ یبخش نی! اآمدی ها در مآن یکل زندگ  متیق
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ساده    ی با زندگ  ی دختر سالر  یی ارویاو چه؟ از رو   یعسل بود، ول

 ! دیترس دشانخو یو معمول

 !م؟یبر _

ل  با شا  همراه  د یشد، مانتو و شلوار سف  رهیو به عسل خ  دیچرخ

ماه عسلشان آماده   ی برا  کردیگمان م  دیدیاو را م  ی! هر کسیآب

 شده است!  

م  نیا خوب  را  مد  چه  رنگ  قیتلف  ! دانستیدختر  هم،  را  ها 

چمدان را گرفت   ی بود! عسل دسته  یخوب  ستی لیاستا  گفتندی م

ول کرد،  نگاهش  منتظر  بود،    دهیخواب  یحساب بادش  رضا    یو 

 فت: و گکرد  ی بلند ی سرفه

 ... گمیم _

موها  دستش و  برد  پشت سرش  خ  ی را  به  را  سرش    ال یعقب 

 خودش صاف کرد.

 ! ران؟یا گردهیبر م  یت کپسر خاله نیا گمیم _

 داره.  یمرخص هی ژانو التیتا تعط  یول دونم،ینم _

 !شد؟یم گریچند ماه د رانی! به اهیژانو
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تا    ی بمون  نجای ا   ی خوای بود که... چجور بگم؟ م  ن یرم انه منظو  _

 ؟ یه گفتک هیهمون ژانو

 چرا؟!  _

برا  _ ب  فهیح  ه،یخال  نجایا  نکهی ا  ی خوب...    استفاده ی نعمت خدا 

 بمونه. 

 !؟ی مونی تو هم م _

 بمونم خونه مردم؟! یچ ی من؟!! من برا _

 کرد. ی پوف بلند عسل

 .میما زن و شوهر نکهیا ی برا _

 زد و ادامه داد. یکج لبخند

 مثالً!   _

فکر کند، اگر   یلیگرفت، لزم نبود خ  دیندکالمش را    شی ن  رضا

عسل بود که به خانه شوهر    نی ا  یبود، ول  ی ازدواج صور  نیچه ا

م   رفت یم او؛  نم  مردی نه  سرخانه  داماد  داماد   شد، ی هم  هم  آن 

 اش!سرخانه پسرخاله
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گذاشت،    نیزم  ی و رو  دیکش  رونیرا از صندوق عقب ب   چمدان

 به عسل انداخت.  ینگاه   میآورد و ن  نییصندوق را پا

ماش  دخترک م  ستادهیا  ن یکنار  نگاه  را  او  هم  کردی و  او  انگار   !

  یکه ا   کردی با خودش فکر م  دیمانند خودش مردد شده بود، شا

  ماند، یاش مکاش حرفش را گوش کرده و همانجا خانه پسرخاله

ه را  چی رضا  چمدان  و  ک  نگفت  خودش  دنبال   ی صدا  د،یشبه 

  ی شب حساب  تآن وق   اطیح  یچمدان با کاش   یهابرخورد چرخ

راه   و صدا  دسر  بود،  ورود انداخته  کنار  و  کرد  باز  را  خانه    ی ر 

 گفت:   حوصلهیب   د،ی. انتظارش که طول کش ستادیا

 !  گهید ایب _

  ی حرکت کرد، رضا نگاه  نیاز کنار ماش  نیسنگ   یی هابا قدم  عسل

انگشتا  که  به  کرد  ق  یدستفیکنش  محکم    متشیگران  را 

 وار یو د  به در  ینگاه   آنکهی ب  داشت،ی ر مو آهسته قدم ب  فشردی م

 او را دنبال کرد.   ی هاقدم  ریمس ندازد،ی خانه ب

 با خودش گفت:   رضا
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 "کوخ کجا نیآن کاخ کجا و ا کندی حتما با خودش فکر م"

وت بر لب  خاموش بود و حال هم همچنان مهر سک  نیماش  داخل

در گاراژ انداخت!   ییآن چند شب کذا  اد یکه او را    یداشت، سکوت

تا آن   به دور بسرش را تکان داد  پرونده    گرید  ندازد،ی روزها را 

 تمام شده بود.  ی سالر

همان  را از    نی قبل از او وارد شود، ادر کنار رفت تا عسل    ی جلو  از

 گرفته بود.   ادی محضر ی ماجرا

 "فرست ز یا ی دیها لسباکال نیبه قول ا"

 داد. ی خانه که شد، سالم بلند ییرایسر عسل وارد پذ پشت

 سالمممم...   _

 .  ستادیا یو به سخت دیکش شیواکر را پ دنشانیبا د بگال

 . میما اومد _

ه  مادرش بود،  منگ  را   چی همچنان  ورودشان  فقط  و  نگفت 

 و آرام سالم کرد.  ستادیگر شد، نوعروس خانه مقابلش انظاره 

عروس ناخوانده    نیکه به ا  امد یبود اما دلش ن   دی پر از ترد  بالگ

 کند، آرام لب زد.  ییترشرو
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 ! ی اومد خوش _

در آغوش خود    مهیتر رفت و گالب او را نصفه و نجلو  یکم  عسل

 ! دیکش

  ش یبه موها  یدست   امد،یخوشش ن  های باز  یاحساس  نیاز ا  رضا

 و گفت:   دیکش

 بهار کو؟!   _

 و گفت:  نشست مبل  ی آرام رو گالب

 تو اتاقته. _

 زن محمدم هست؟!  _

 هستم، داداش رضا!   _

بود    ستادهیکه در چهارچوب آشپزخانه ا  لوفریبرگشت و به ن  رضا

بخواند، اما مطمئن    ی زیاش نتوانست چاز چهره   اخت، اند  ی نگاه

 هر کند. حفظ ظا کندی م  یبود که سع

  ی لبخند  د،یعسل را بوس  یشینما  ی جلو آمد و با لبخند  لوفرین

 بودنش را حس کرد!  یعسل از همان ابتدا مصنوع یکه حت
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  ن یخوشبخت بش  یمون ولهمه  ی بود برا  بیعج  کم یهر چند    _

 !زمیعز

 خت و آرام تشکر کرد.ا اندابه رض ی نگاه عسل

 برم.  گهیمن د _

 زبان زد. گالب

 بمون دخترم.  _

 ! شمی... امشب مزاحم عروس خانم و آقا داماد نمگهینه د _

ا  رضا بخورد  قسم  بود  ت  ی آخر  نیحاضر  است؟!    کهیرا  آمده 

 دستش را دور شانه عسل حلقه کرد و او را به خود فشرد.

 . یبمون  میش یوشحال مزن داداش... من و عسل خ یمراحم _

رضا    نیزبیاز چشم ر  نیرا در دست فشرد و ا  فشیآرام ک  لوفرین

 دور نماند.

 داداش رضا.  ادهیفرصت ز _
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! دنبال معنا  زدیبود که او را داداش صدا م  ی بار  نیاول  نی! اداداش

آمد،    رونیکه همان موقع بهار از اتاق ب   گشتی در آن م  ی و مفهوم

 زد و گفت:   یوشحال از خ یدستآن دو  دنیبا د

 شد.  چه به موقع تمام _

          

 مشترکش با محمد شدند.  ی اتاق دوازه متر داخل

چندسال محمد   نیدر ا  یبود ول  کیاتاق را با محمد شر  نیا  قبالً

  ماند؛ینامزدش م  شی پ  شترینبود اگر هم بود بعد از ازدواجش ب   ای

 اتاق استفاده کند.  نیکه از ا آمدی م  شیخیلی کم پ  گرید

  گفت یم  نیبهار آفر  ی قه یبه سل  دیبه اتاق انداخت، با  ینگاه  رضا

 نیا  هایمیزد، به قول قد  ی روزیاز سر پ  ی ! لبخندلوفرین  دیو شا

 ر!آن دبه 

بود و آرام به او گفت که اتاق   ده یمحضر بهار را کنار کش  داخل

هم بچسباند،  او و محمد را به    ی هاخوابش را مرتب کند و تخت

  یقتآن پهن کند. و  ی مهمان را بر رو   ی گفته بود تشک دونفره
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گرو گذاشت    شیآمده بود و خواست اعتراض کند ر  اشی بهار تنبل

   .کندی جبران م شیکه برا

بخواهد که کمکش کند!    لوفریکرد و گفته بود از ن  ی بدجنس  یکم

 ...  و هم لوفریامشب شب انتقامش بود، هم ن 

انداخت. در دلش به عسل که به تخت دونفره زل زده بود    ی نگاه

 گفت: و  زد یاثانه یلبخند خب 

 "جوجه؟ یکشی واسه من خط و نشون م گهیحال د"

 نشست. تخت  ی زد و رو  یدور اتاق چرخ عسل

به لحاف انداخت، فقط مانده بود پهن کردن لحاف به   ینگاه   رضا

 کدامشان بود؟  ی دهیگرما ا نیدر ا ینیو سنگ  یآن کلفت

سرخ لحاف رفت و برگشت    ی هایمخمل  ی دستانش را رو  عسل

را باز کرد،   راهنشیپ  ی بال   ی ت برد و دکمها دس. رضدیکشی م

 .هکردی م ی فگمدت چقدر احساس خ نیکه در ا دیتازه فهم

 نگاهش را از لحاف گرفت و گفت:   عسل

 ! کردی نگام م بیمادرت عج _

 تخت انداخت.   ی کتش را در آورد و گوشه رضا
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 .ی دار  ی راد یو ا بی ع کنهی فکر م _

 !  ؟ی رادیو ا بیچه ع _

 زنونه.  ی رادایو ا بی ع نی... از همدونمیمچه  _

 زد و گفت:   ی پوزخند

 مثل پسرش شده!   ی کیمثل تو زن    ی دختر  بهیعج  یلیبراش خ  _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 حق داره!  _

تکان  و را  سرش  روسر  یبعد  و  رو  اشیشم ی ابر  ی داد    یرا 

 انداخت.  شیهاشانه 

بهتر بود   دیشا  دراز بود، یادیدختر ز نینگاهش کرد، زبان ا رضا

  ی د و شروع به باز کردن باقز  ی . لبخند کردی کوتاه مآن را    یکم

 ار گفت: کرد و کشدها دکمه

 که حق داره؟!  _

دست عسل را گرفت و به طرف خودش کشاند، عسل    همزمان

 و ساکت نگاهش کرد.  ستادیا
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 . چاندی اش پرا دور انگشت اشاره  شیاز موها ی اطره  رضا

   ؟یخوشگل یلیخ یدونستی م _

  ی . عسل نفس بلنددیصورت عسل کش  ی پشت دستش را رو  و

 گفت:   ی و جد دیکش

 !  می فق کردما توا _

  ؟یچه توافق _

 . یدونی خودت بهتر م _

و آهسته او   چاندیزد و دستش را دور کمر عسل پ  ی لبخند  رضا

 را چسبانده به خود به سمت تخت هل داد.

 ! ادینم ادمی  ی زیمن که چ _

  مهیاو خ  ی تخت پرت شد، رضا رو  ی زد و رو  یف یخف   غیج  عسل

 !زد

  د، یکش  ی دو نفس بلنفرو کرد    اش یشمیابر  ی را در موها  اشی ن یب

 بدنش را دوست داشت.   ی بو
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گذاشت و مذبوحانه    اشنه یس  ی قفسه   ی هر دو دستش را رو  عسل

  ی سع  کهیخود بر دارد. در حال  یرا از رو  اشی نی تالش کرد سنگ

به چشمانش جلوگ  کردی م   ش یکند و صدا  ی ریاز هجوم اشک 

 نلرزد گفت:  

 ! ه؟ینامرد نیا _

 لب زد: کنار گوشش آرام و کشدار رضا

گفتمت    ادمهی که    ییجااولندش، دومندش تا    ی زنم  ؟ی نامرد  _

گوشش را گاز    ی و لله!  یواقعیواقع  ست، ین   میحال  ی مور  ی صور

 گرفت.   یفیخف

رضا   ی گذشته   ی هاماند... انگار مغزش تازه حرف  حرکتی ب  عسل

 . کردیرا پردازش م

را دو    دستانش   د، یگردنش را بو کش   ریتا ز  ی ابوسه  چیهی ب   رضا

و نگاهش    دیبال کش  یطرف بدن عسل قرار داد و خودش را کم

داد و کنار   گری ش را به طرف دتنه   ینی که گذشت سنگ  یکرد، کم

 گوشش گفت:  

 !  کنم؟ی فکر م ی به چ ی دونیم _
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را دنبال   دیکه از کنار چشم عسل به روی لحاف سر  یاشک  قطره 

 زد. ی پوزخند ،کرد

ا  _ باشه؟ دختر   ی دخترا  ب  خوادیدلش م  یکس  نکهیبه  مثل تو 

  اه یگرفتن حقش حاضر شده شناسنامش رو س  ی که برا  یاحمق

 کنه؟! 

تخت نشست، دست کرد    ی عسل بلند شد و کنارش لبه  ی رو   از

داخل ج بسته   بیاز  س  گاری س  ی کتش  و  آورد  بیرون    ی گاریرا 

تظر شد  به هوا فرستاد و منگرفت و دود آن را    ی آتش زد. کام

کار خو انتقام  زهر کالمش  بکند. فقط  را  را گرفته دش  حرفش 

 ! شتر یبود، نه ب

خورد و بالفاصله بهار بدون آنکه صبر    ی ابه در اتاق تقهبعد    یکم

 داخل شد.   ردیکند تا اجازه ورود بگ

 ستاده یدر ادر چهارچوب    شانیروبه رو  وانیپارچ آب و دو ل  کی  با

عس بالفاصبود،  رو ل  از  نشست  ی له  کنارش  شد،  بلند  و    تخت 

 لباسش را مرتب کرد. 
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لبه   رضا دو  سرعت  به  رو  راهنشیپ  ی هم  تا    ی را  گذاشت  هم 

 او بپوشاند.  دیاش را از د برهنه   نهیس ی قفسه

 با چشمان درشت نگاهش را از آنها گرفت و با لکنت گفت:   بهار

مامان کارت داره...    اممممم... فقط خواستم... رضا من... من...    _

 ! د یببخش

 ار کرد. به سرعت فر و

پارچ را با    یشود، از هولش حت  یعصبان  ایبخندد    دانستی نم  رضا

با بود.  برده  م  ی فکر  دیخود  قفل در  بهار .  کردی به حال  ظاهراً 

از آن بود که، در را بدون چفت و بست درست و   ترمالحظهی ب

 بگذارد؟!  یحساب

با دست    یکنار دستش خاموش کرد. کم  زیگل م  ی را رو  گاریس

گالب    ی چوب  زیم   ی شاهکارش رو  ی آن را تکان داد تا جا  ی سوخته

 بلوزش را بست و گفت:  ی هانماند. دکمه 

 لباستو عوض کن.  رون،یب  رمیم _
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که    دانستی م  د،یکش  ی به در اتاق مادر زد و نفس بلند  ی اتقه

قانع کننده    ی ها جواب  نیدو ج  یکیچه احضار شده و داشت    ی برا

 .  فت بای مادرش کنار هم م ی برا

 .  د یآرام گالب را شن ی صدا

 تو.  ایب -

ن  داخل را  در  و  اثر  مهیشد  گذاشت.  خدا   ی باز  نبود،  بهار  از 

کجا پنهان شد، شانس آورده   اشی کار  ن یریبعد از ش  دانستی م

و تا جا    ردیبود که گوشش را بگ  نیحقش ا  نیبود وگرنه کمتر

 ! چاندیدارد بپ

 جونم بانو.  -

کرد و به کنارش اشاره    زانیآو  ختت   ی را از لبه  شیپاها  گالب

 کرد. 

 . ن یبش -

  ش یتر پداد رو در رو صحبت کنند تا بحث را مسلط  حیترج  رضا

 نشست.  شیو رو به رو دیکش شینماز گالب را پ  یببرد! صندل

 شده؟   ی زیبهتره، چ ی نجوریا -
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 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  گالب

 مادر؟!  یگیتو که به من دروغ نم -

 ! ؟یچه دروغ -

 !  ه؟یش واقعهمه نایا -

 .یواقع -

 م بخور.ارواح خاک آقات رو قس -

همه مقدسات چرا خاک    نیا  انیچه؟ م   یعنی خاک پدرش؟    ارواح

 قسمش نداده بود!  نیچننینگاهش کرد، تا بحال ا  نیاو؟ سنگ

 رضا!   -

 گفت:   دلخور

 مادر من؟ خاک آقامو قسم بخورم که زن گرفتم؟   هیچه حرف  نیا  -

 بلند شد.  یلصند ی رو از

  ؟ ی نجور یآخه ا -

 !  ؟ی اونجا نبود! مگه خودت ؟ی چجور -

 ! ستین  لمیف نایرضا فقط بگو به خاک آقام قسم ا -
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! چه برسه خورمیقسم نم  ی ابه خاک رفته  چیمن به خاک ه   -

 به اون خدابیامرز. 

بود که گالب   ده یدر نرس   رهیتا برود، دستش به دستگ   برگشت

 گفت:  

الک  - ها  ! هیپس  اولز  خانواده  مون  و  دختره  دکه  رو   دمیش 

 ! گفتم ما کجا و اونا کجا.  دمیفهم

 برگشت.  ی شاک رضا

 حرفا، مگه ما چمونه؟  نیا یچ یعنی -

  ی را با دست خال  شیهادر چشمان گالب جمع شد! اشک  اشک

چند برگ   ی گرفت، رضا برگشت و از داخل جعبه دستمال کاغذ 

 . دیکش رونیب

  ن یا  ی ته؟ به جا.. تو چرا اشکت دم مشکون.گالب خانم، گالبت  -

نم کن   ی تونی اشکا  دعا  بخ  یبرام  تو    ریعاقبت  مگه  اصالً  بشم؟ 

نگاش کن! زن   یتو سرم، گفت   ی دیکوبیکه محمد رو م  ی نبود

 ازم؟!   ی کارداره! حال چرا طلب یداره! زندگ
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  یبغض کرده، با دست اشاره کرد که برود، خودش را رو  گالب

بال کش پ  دیتخت  رو  شیاهاو  دراز کرد، سر  و    یرا  نهاد  بالش 

 را با ساعدش پوشاند.  شیهاچشم

مسافرت  ی پتو  رضا پا  ینازک  از  رو  شیپا  نییرا  و   ش یبرداشت 

 .دیگالب را شن هیگر ی صدا د،یکش

دلش    ترمستاصل  کند،  آرام  را  مادرش  بتواند  که  بود  آن  از 

آرام   یکم  دیبکوبد تا شا  واریبردارد و به د  ی زیبرود چ  خواستی م

 !  ردیگ

          

تخت   ی شسته روهنوز به همان حالت ناتاق که شد عسل را    وارد

شب گذشته    ی مه یاز ن  یساعت   به ساعت کرد.  یبرگشت نگاه  د،ید

خنکا وجود  با  و  هوا  ی بود  هم  باز  نظر    ی کولر  به  خفه  اتاق 

لنگه از پنجره را باز کرد. عسل   کیپرده را کنار زد و    د،یرسی م

  ه ر یروبه رو خ  وار یه دب  تهافراش  ی ه نگاهش کند با سربدون آنک

 بود.   

آن را   نییرا باز کند پا  دشیبلوز سف  ی هادکمه  یآنکه همه  بدون

به   و  ب   بارهکیگرفت  سر  سالر  د،یکش  رونیاز  معذب    ی دختر 
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چادر    توانستی گرما که نم  نیاو در ا   ی ! جلوشدی که م  شدی م

  د، یدر آورد و پوش  ی ایمشک  رپوشیسر کند! از داخل کمدش ز

 داد. یآزارش محجم از سکوت داشت  نیکم اکم 

 در آورد و گفت:     قهیسرش را از 

 بذار.    نجایا یخواست ی الهی وس ای یلباس مه، کمد لباس نیا _

 لنگه جورابش را از پا در آورد.    کیتخت نشست و  ی رو کنارش

 .  رونیب  ی زیرچمدوناتو ن  خودیکه ب   دمیم   شنهادی هر چند بهت پ   _

 سر برگرداند و متعجب گفت:     عسل

 چرا؟!    _

 .    یبمون نجایا یلیخ  ستیقرار ن نکهیا ی برا _

   ؟یکنیم رونمیب ی دار _

 !  اد؟یبنظر م ی نجوریا _

 انداخت.     ی او گوشه  چاندیجوراب را در هم پ ی دو لنگه هر

 ینوازمن آدم مهمون  یخداست، فکر نکن  بیالبته مهمون حب  _

 هستم منتها...     میل یاتفاقا خ ستم،ین
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 ش را به سمتش گرفت.    اره اشا انگشت

 که حد و حدود خودشو بدونه.   یمهمون _

را که به طرفش گرفته بود پس    یبا دست انگشت  نیخشمگ  عسل

 زد. 

از   یکیات،  خونه  امیب  ی! تو خودت گفتی کنیم  رونمیب  ی دار  _

 بود!     نیهات همشرط

برا  _ اما اآلن که عقد کرد  عقد  قبل  ی اون  فرق    طیشرا  میبود، 

    کرده!

 مشت کرده گفت:     ی هابا دست   یعصب عسل

 .    ی قول و قرارمون بزن ریز یتونیتو نم _

 از مادر زاده شده که من رو مجبور کنه؟     ی گفته؟ ک یک _

 !    ه؟یمنظورت چ _

 !  زنمیاون توافقات م  ی همه ری زدارم   ست؟یواضح ن _

  تی دستانش را از شدت عصبان  د، یکش  ی و نفس بلند  ادستیا  عسل

 مشت کرده بود.  
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اعتراف کند    خواستی اشت، نمر د نظ  ر یتک حرکاتش را زتک  رضا

 !  آمدیصورت برافروخته چقدر به او م نیا یول

  ؟یتونیتو نم _

 !    ؟یچ _

 !    میما با هم حرف زده بود _

 حرف! حرف هم باد هواست!    یگ یخودت هم م _

 !  یحرفات بزن ریقرار نبود ز _

 !    تونم؟یچرا نم _

 گفت:     ثانهیزد و خب ی پوزخند

اونم حال اون توافقات بمونم؟    ی پا  ی مجبورم کن  ی خوایم   یبا چ  _

     ؟یوادارم کن ی خوایم  ی با چ یکه زنم

 کردند.     یسر عسل خال ی رو خیاز آب  یسطل انگار

 رد و گفت:   کش آمد. نگاهش ک ی رضا با لبخند پوزخند

 !  ی ابچه  یل یگفته بودم خ _
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و عسل  جوابش بود  ه  یسکوت  و  بود  گرفته  بال  را  ر  که سرش 

 جز او!   کردی را نگاه م  ییجا

 .    ستادیوار گذاشت و ازانوانش ضربه   ی را رو دستانش 

راحت   ی لباست رو عوض کن  یخواست   ،ییتا دستشو  رمیمن م  _

 بخواب.    ی باش، شب هم هر جا راحت بود

 زد و گفت:     یمکشچ

 !  امی نوازگفته بودم آدم مهمون _

پ  سرخوش ب  اشی روزیاز  اتاق  اآمد  رونیاز  شد؛    نی،  تمام  هم 

 نیا  کرد،ی ها را دوباره جمع مو بچه   زدیزنگ م  دیفردا با  نیهم

بعد  ی هادفعه ی ود، باید براگوششان رد شده ب خ یدفعه خطر از ب

را ول کند  ه بود که نقد  مغز خر نخورد  کرد،یم   اطی احت  شتریب

فقط    هینس ضررش  بچسبد،  س   کی را  دوم   ی صفحه  اه یخط 

بگذارد و    نیسر بر بال  توانستیشب راحت م اش بود، امشناسنامه 

آماده   یبرود دروغ  گرفتی م  م یبخوابد، فردا هم اگر عسل تصم

 اش بدهد.  خانواده لیتا تحو  کردی م
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 یا! شانه دیها دس برگشت باز عسل را دوباره با همان لبا  یوقت

به او   ند،یآنجا بنش  خواستی او تا صبح دلش م  دیبال انداخت، شا

 چه؟!  

د  از کمد  پتو  ی واری داخل  و  برداشت،    ینازک  یمسافرت  ی بالش 

 به او نگاه کند گفت:     آنکهی عسل ب

 !  م؟ یحرف بزن _

بلند  رضا پتو را    ی برا  د،یکش  ی نفس  بالش و  امشب بس نبود؟ 

و    گاری جعبه س  زیگل م   ی انداخت، از رو  نی زم  ی کنار پنجره رو

از داخل جعبه    ی گاری پنجره نشست و س  ی فندکش برداشت، لبه 

 گذاشت.     شیهالب  نی و ب دیکش رونیب

 بدون دود!  _

که رضا سر بال آورد و نگاهش    "بدون دود"محکم گفت    آنچنان

بود، اخم  ی نه و دستورکرد، کامالً آمرا ابرو  نی ب  یگفته   ش یدو 

   کرد؟ ی م  فیتکل  نیی تع  شیهنوز مهر سند خشک نشده براند.  نشا

گرفت و   اشین یب  ی خاموش را جلو   گاریآورد، س  نییرا پا  فندک

 نگه داشت و روشنش کرد!   شیهالب  نیبو بعد آن را  دیبو کش
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 .  یکه سر حرفت بمون  ی تو مجبور _

 گرفت و دودش را به طرف او داد:   یمحکم کام

 گفته؟!     یک _

 .   ستادی ا شیجلو

 ! ی دیتو منو دزد گمیبه مادرت م رمیم _

 زد و گفت:     ی لبخند

 !   ؟ی پس چرا زنش شد گه یمن نم ی اونوقت ننه  _

 کت کرد.   به طرف در حر عسل

 ! منم بخاطر حفظ آبروم مجبور شدم!  ی بهم تعرض کرد گمیم _

را نکرده بود،    شینجایفکر ا  یلعنت  د،یپر  شیزده از جاوحشت  رضا

 باز کرد.   عیدر را سر ی ره یه او برسد عسل دستگ تا ب

و در را بست،  دی را با تمام قدرت به طرف عقب کش شیبازو رضا

اش گذاشت تا او را شانه   ی رو  و دستش راتخت هلش داد    ی رو

 کند.  خی تخت م به
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را بال آورد   شیاحساس کرد، پا  شیرا در کف پا  یقیعم  سوزش

به طرف    عیجدا کرد. آنقدر سر  شیرا از کف پا  گاریس  ی و سوخته

 خاموش کرد.   شیرا با پا گاری چطور س دیکه نفهم دیعسل دو

م  عسل مقاومت  م  کردی مدام  به صورتش  با دست  و   دی کوبی و 

 کند.    شیتا رها دیکشیم ادیفر

ب  بارنیا  رضا جلو  ی شتریفشار  دست  و  کرد  وارد  بدنش    یبه 

باز هم قوز بال    ی نرود، پنجره  رونیب  شیدهانش گرفت تا صدا

 قوز شده بود. 

 گفت:    سوختیاز خشم درونش م  کهیدر حال رضا

  که منم  ،ی... گفتم امانت باباتی همون روز اول بهت گفتم امانت  _

 نبودم؟! ی دار بدامانت 

 دهانش بردارد.    ی از جلو  ت او راکرد دس یسع عسل

  ی از فشار دستش کم کرد. عسل سرش را کج کرد و از جلو رضا

 رضا دور کرد.    ستد

 .   زیهمه چ  ریز  یبزن   ی کشوند  نجایحال که من رو تا ا  یتونینم  _

 از فشار خودش کم کرد و آرام گفت:     رضا
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سه  دو که نهیا تشینها شه؟یم  یچ یرو بگ نای ا ی بر یدونیم _

بلدم، آخرش   ی روز پسرشم، خوب رگ خوابشو  من  باشه،  قهر 

 !   دی بکن   تونوی که زندگکه شده، بهتره    هیکار گهی بهت م

 عسل بلند شد.     ی از رو  و

 !    یحال خود دان _

کرد    ی سرش را بال گرفت و سع  د یتخت نشست، ناام  ی رو  عسل

     و گفت: دیکش  ی نفس بلند رد،یرا بگ شیهااشک زشیر  ی جلو

 الن؟!    هیمشکلت چ _

 !   ؟ییمشکل تو _

 نه...     یبگ  یتونستی م _

 .   براق نگاهش کرد رضا

 !   ؟ی کردی م کاری اونوقت چ گفتم،ی بر فرض نه م _

جوابش ممکن است    دانستی ساکت ماند، انگار خودش م  عسل

 نداشت.   یپناه چیه گریدبه پا کند؛ آن هم حال که  یچه آتش

 .   ی کردی م ی زبونقبلش که خوب بلبل!  ؟ی ساکت شد _
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_     ... 

کرد  یگفت  _ م  یول  م؟یتوافق   ، یچ  همه  ریزبزنم    خوامی حال 

 !    ؟یبکن  یتونی! چکار م؟یکنی م کاریچ

از قبل در خود فرو   شتر یب  قهیهر دق  یول  گفت ینم  یچیه  عسل

 ! کردیانگار تازه داشت عمق فاجعه را درک م رفت،ی م

کش  _ بافت  هی  ،ی د ینقشه  کلفت  منو    یانداخت   یطناب  گردنم، 

 ی بابا  ورگ  گم یمن م   نجایا  ی دی! حال که رس ی و کشوند  ی کشوند

 !   میکه توافق کرد یهر چ

را از هم   شیهاصورتش را دستانش قاب گرفت و بعد دست   عسل

 زد.     ادیز کرد و فربا

 .   م یقرار گذاشت م،یما حرف زد _

 . دیسرش را تکان داد و خند رضا

 و گفت:     ستادیتا انفجار نداشت، ا ی زیچ عسل

 ! ی حرفت بزن ریز یتونیتو نم _

 زد.    ی انها ث یلبخند خب رضا
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بزنم؟!    دیحرفام نبا  ریکه من ز  ی دار   یجوجه... چه ضمانت  نی بب  _

  ؟ یحق و حقوق  چیاونم بدون ه   ، یزنم  ی و شرع  ی حال که قانون

ه شناسناممه،  تو  اسمت  که  نم  چیحال  دادگاه    یتونی رقمه  به 

 .   دمتیمن بودم که دزد نیا یثابت کن

 .    دیکوب اشی شان یپت اشاره به  و با نوک انگش ستادیا مقابلش

به اون شرط و شروط مسخره که    ی فکر کرد  یرو چه حساب  _

! اصالً مگه من الن شوهرت  ؟مونمی م   بندیپا  یروم گذاشت   شیپ

تا اونجا که از    گذرم؟یاز زن خودم م  یکنیچرا فکر م  ستم؟ین

نکردم! خداروشکر   ل یمو تعطهنوز دم و دستگاهخودم خبر دارم،  

 !   مادفت یهم ن ی از مرد

و    ترده یترس  عسل نگاهش کرد، رضا فرصت فکر کردن  قبل  از 

 جواب دادن به عسل نداد.    

بخوام،   ی زیکه ازت چ  ستمین  یگاهیدر جا  یگفتاون روز بهم    _

  ی بخوام، چ  یازت همه چ  تونمی مه  هستم ک  ییجا  قایاما حال دق

 کنم؟ زهرخند زد و ادامه داد.    فشیتا واست رد ی که بد ی دار
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خودت بهتر    ؟ ی بذار  ی خوا ی رو م  ی سالر  یچند درصد از بده  _

اشه خوراک هم اگر داشته ب  ی ز ینداره، چ  یچیبابات ه   یدونی م

  فتم یمنم مغز خر نخوردم که باراشه، نوش جونشونم باشه،  کطلب

اون    ی ورشکسته  هیدنبال   کارخونه  دفتر  تو  روز  اون  مرده، 

تنش نباشه بهم گفت    به  سر  خوادی ... که دلم مشرفیب  ی کهیمرت

گر  ی گور  نیا سرش  بال  توش    ی مرده  ه،یخال  یکنی م  هیکه 

که   ی گور  نیا  گمیبه تو هم م  ،ممفهیرو م  شی معن  حال   ست،ین

 مرده!    وخی ی ساد یبال سرش وا

م  هیخرج    دارم رو  دانشگاه    دم،یخونواده  مادرم،  درمون  دوا 

 ل بچه.    سقف هیدنبال توهمات  فتمیب  ستمی ن  کاریخواهرم، ب

بلند شد. امشب به    شیشد، رضا از جا  یعسل که طولن  سکوت

 شده بود.    یطولن شانی هر دو ی برا  یکاف ی اندازه

در راه رفتن لنگ بزند. بالش    یباعث شد کم  شی کف پا  سوزش

پرت    نیزم  ی بالتر کنار پنجره رو   یبرداشت و کم  نیرا از کف زم

 کرد.    

 ...    یبش  داریفردا که ب  ، یبهتره بخواب _
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 .    دیکش شیرو مهیو پتو را تا ن دیباز خوابطاق  نیزم ی رو

 .    میفهمی اونوقت بهتر همو م ،ی تر شدروز بزرگتر و عاقل هی _

 . ستادیا شیپا نییبلند شد و پااز کنار تخت   عسل

  رون؟یبار از دفتر پرتت کردند ب نیآخر ی گفت _

 دوخت.     نیینگاهش را به پا رضا

    ن؟رویسگ انداختنت ب  نی ع ی گفت _

پرت   رونیبلکه دوبار ب  بارکینه    د،یرا درهم کش  شیهااخم  رضا

 افتاد.  زیچ همهیبه آن مردک ب ادشیشده بود. 

 !    ؟یبرس  یبه چ ی خوای لپ کالم، م  _

و آن را به پشت سرش   دیکش  شیموها  ی بر انتها  یدست  عسل

 هل داد.   

رو برگردونم، اونوقت    تشی ثیح  ، رمیکمکم کن انتقام پدرم رو بگ  _

 اون...     ی ! جاگذارمی م زیمنم تو رو پشت اون م

 پرتاب کرد.  ذاشت و به طرف رضا آخر را در کمان گ ریت عسل
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! فکر کن منم  ستم ین   پولی ب  یکنی در ضمن؛ اونقدرا که فکر م  _ 

 . ی مشتر هی

          

 

ا از کف آن  بزرگ نان را در تابه چرخاند و ته مانده املت ر  ی تکه

 پاک کرد. 

شده لقمه را به دهان برد و به بهار   زیمطمئن شد کامالً تم  یوقت

 زل زد! کردیکه با صورت جمع شده نگاهش م 

 بهار اخم کرد و گفت:   آمد! ادا  شیبا نگاه برا سرخوش

 منو هم بخور!     ایب ه؟یچ _

 اد و گفت:   را قورت د لقمه

 آخه؟!   ی خوردن دار مزهیب ی تو _

 گفت، به در اتاق نگاه کرد و آهسته گفت:    یشیا ارهب

 !   ؟ی بخور ی نجوریا  ی خوای زنتم م ی جلو _
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زنش با چنگال آب بخورد؟    ی بهار انتظار داشت جلو  د،یخند  رضا

 زنش!   

بار با خود تکرار کرد! انگار تازه    ن یزن را چند  ی کلمه  ناخودآگاه

سنگ با  م  نیا  ین ی داشت  آشنا  اومثالً    شد،ی واژه  روز    نیلامروز 

که از نه گذشته    به ساعت کرد  یمشترکشان بود؟! نگاه  یزندگ

نخورده بود،    یهم در رستوران شام درست و حساب   شبیبود، د

بو  ی باز  شیبا غذا  شتریب   قبلش هم   ایآ  دانستیخدا م  د؛کرده 

 نه؟! اینهار خورده 

طر  بخااتاق    ی و داخل شد، هوا  دیکش  نییدر را پا  ی رهیدستگ  آرام

بود، کنارش نشست؛ پلککولر هن خورد    یتکان  شیهاوز خنک 

 چشمانش را باز نکرد!  یول

 تابلو بود که خودش را به خواب زده!  ً کامال

 رون یرا گرفت از سر ب  شرتشیت   ی به کنارش بلند شد و دو ل  از

 و گفت:    دیکش

 ! ی شد داری ... صبحونه حاضره، هر وقت برونیب  رمیمن م  _
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و تن زد، عسل چشمانش   دیکش  رونیدرآور ب  ی و را از کش  لباسش 

 . دینگاه دزد دینگاه رضا را د ی وقتشد؛   رهیرا باز کرد و به او خ

نه    ی ان بود ولنکرد و شلوارش را هم عوض نمود. مهم  ییاعتنا

لباس عوض کردن خودش را معذب کند،   ی که بخواهد برا  نقدریا

 عیرسکه عسل  برداشت،    ز یگل م  ی را از رو  چییتلفن همراه و سو 

 تخت نشست و گفت:    ی رو

 !   ؟ی ریکجا م _

ب  سر آمار  داشت  کرد.  نگاهش  و  را    رونیبرگرداند  رفتنش 

 خواست؟یچه م گریبعدش د گرفت؟ی م

 کرد و گفت:     زیرا ر چشمانش

 ! ی نی دخترو اول صبح بب دیبا  گنیراست م  ایمیقد _

برا  اشکهیت  عسل را  و دهنش  گرفت  کرد،  شیرا  همزمان   کج 

صاف کرد. رضا به دهن    یکرد و آن را کم  شیانگشت در موها

 و گفت:    دیخند اشیکج

 بمونم؟ ی دار  ی دارم، اگر کار یدوتا کار بانک یکی _

 میمونی؟    _
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    گفت: زد و یچشمک

 شه!   با  یتا چ _

 اخم کرد و گفت:    عسل

 ! ییپررو یلیخ _

 و گفت:    دیخند رضا

 !  دمرگیحاضر شو بر م  !؟ ی دیکجاشو د _

 نگاهش کرد، رضا در را باز کرد و گفت:    یسوال عسل

 ... دلت وا بشه.میطرفا بزن نیا  ی دور  هی میگفتم بر _

          

را روشن   نیرا زد و پشت فرمان نشست، هنوز ماش  نیماش  ریدزدگ

  ش ی با پ  ی ناشناس  ی صدا در آمد، شماره   نکرده بود که تلفنش به

را به    یرا زد و گوش  نیماشکجا بود؟ استارت    ی برا  09۱6شماره  

 گوشش چسباند.  

 الو!   _

 الو داداش.   _
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 . د یچیپیم  یبود که در گوش  نیشاه ی صدا

 !   ؟یهست ی گورالو و مرض! معلومه کدوم  _

 ش.  فح ینه ی بعد بدمون س ! م یر از راه برسوووووولک بذا _

 نیا  گفتیم  شهیرا آتش زده باشند، هم  شی. انگار مودیخند  رضا

 زاده است! لالح ن یشاه

 ! یالحق که نکبت  _

 !   خونهیداش؟! کبکت خروس م هیچ _

 چجورم! _

مر  _ بندرزادیدست  داره  که  ما  آواره   خونه،ی م   ی ! کبک  رو  ما 

 ده بار دارم پوست میندازم به جان تو.  ی گرما، روز نیتو ا  ی کرد

 پررو نشو دوباره.   _

 هوا چطوره؟!   اوضاع و احوال،  _

 فرمان از پارک در آورد.  کیرا با  نیاشگاز داد و م رضا

 .ی گرد و غبار  چیهی ! به یهوا از امروز آفتاب _

 جون داداش؟!   _
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 جون خودت.  _

 مگه نگرفته بودنت؟!    ؟یشوخی ب _

 آزادم کردن.  یچرا! ول _

 !  ؟یالکیالک _

 نبود.   یهم الک نیدستش کرد، همچ ی حلقه ه ب نگاه 

 ! شمیدست لزم ما ورروز نی همً برگرد! احتمال  _

 .  اوردی بال در ب ن یبود که شاه ی اول کاف ی کلمه همان

 عاشقتم به مول.    _

 گفت:    و دیخند

 ما، از تو بهترش نبود عاشق ما بشه؟!   یشانس تخم _

اش کرد، حواله  ی ارو ماچ صداد  دیخند  ی از پشت گوش  ن یشاه

 و بلند گفت:  دیرضا هم خند

   "ی نکبت یلیخ"

 د. طع کررا ق یگوش و
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به   گریرا گرفته بود، حال د   اشی قطع  میکه برخاست تصم  صبح

 . با خودش گفت: کردی به آن نگاه م ی کار شنهادیپ هیچشم 

   "سنگ مفت، گنجشگ مفت"

 هم در دست نداشت.   یکه کار خاص  ً فعال

وسط هم    نیوقت بگذارد، ا  شی برا  توانستی ا مگوشه کناره  آن

 ی رو ی . با تصور انتقام لبخندتگرفیرا خوب م  یحال آن سهراب

لحظه  شیهالب بست،  مکه    ی انقش  پشت   یسالر  زیخودش 

به   و  باشد  ب  یکه سهراب  دادی حراست دستور منشسته   رونیرا 

 پرت کند.   

          

 یبه خودش کرد، لبه  یو نگاه   ستادیقد حمام ا  مین  نهیآ   ی جلو

 یمکرد، شکمش را ک ود را صافبرگشته ب یکتش که کم ی قهی

لبه دو  و  داد  رو   ی داخل  و  آورد  را جلو  با    ی کت  هم گذاشت؛ 

ناسب اندام خود وقت ت  ی از قبل برا  شتریب  دیخودش فکر کرد با

 بگذارد.
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زد؛ بخصوص حال که مثالً   نهی به روی خودش در آ   یکج  لبخند

  ی وقت  د، یکشجلو    ی کت را کم  نیآست  ی تازه داماد بود! دو لبه 

 آمد.   رونیحمام ب از شد یکامالً از ظاهرش راض

  ی او سوت بلند  دنیبرود که با د  رونیب  شدی داشت آماده م  بهار

 و گفت:    دیکش

 اوووو لل!  _

نثارش کرد و خواست به داخل اتاق برود که متوجه پوشش    یاخم

 .  ستادیا شیبهار شد، نرفته برگشت و جلو

 !   ؟ی دیباز پوش هیچ نیا _

 ی با مانتو  گداری دوباره ب   که  شد  اشیحواسی ه متوجه بازت  بهار

 او ظاهر شده است.   ی کوتاه جلو

 بالتره.  کم از سر زانوهام  هی... فقط  نیداداش! بب  اااالیخی ب _

 .  شهیکل کمرت معلوم م یخم بش ذرههی هیکم؟! فقط کاف هی _

  ر ی گ  ی ! تو دارده ینم  ریگ  نیاعععع! داداش حراست دانشگاه به ا  _

 !   ؟ی دیم
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و صافش را دو طرف    بایز  ی آمد. موها  رونیق ب از اتا  آراسته  عسل

را به صورت   یساتن کرم رنگ   ی ! روسرپخش کرده بود  شیهاشانه 

آرا و  بود  بسته  ک  ی رو  یحیمل  شیکج  داشت،    فیصورتش 

 بغل زد و رو به رضا گفت:    ریرا ز اشی دست

 من آمادم.   _

 شلوار  که با  ی وتاه و جلوبازکت کبه    یزمان نگاهو بهار هم   رضا

سف  بلندش،    ده یپوش  دشیراسته  پاشنه  کفش  انداختند.  بود 

 . دادی تر نشان مو لباس را کوتاه تردهیرا کش شیپاها

 کرد و گفت:   یچشم به رضا نگاه ی از گوشه  بهار

 شد.  ری! دانشگام دگهیمن برم د _

نازک درش  برا  ی برا  یدوش انداخت و پشت چشم  ی را رو  اشکوله

 کرد.

کم بود    ی کی!  خورد ی . خون خونش را مد یکش  ی ندپوف بل   رضا

 حال دوتا شده بودند. 
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  یشه یسنگ و ش  ی به نما  یو نگاه  ستادیساختمان ا   ی به رو   رو

انداخت لبخند  آن  ا  شیهالب  ی رو  ی که  از  گرفت،   نیشکل 

  ریز  یشخوشش آمده بود... حس سر خو  یلیقسمت داستان خ

 !  دیپوستش دو

که  ینگاه کرد  عسل  ورود   به  خ  ی به  بود.    رهی ساختمان  شده 

دستش را جلو برد و به دست او  افت،یرا در اشی استرس و نگران

 اشاره کرد.  

 و مردد دستش را سمتش گرفت.  به او کرد  ی نگاه عسل

فشرد، اعتماد به   یدست عسل را نرم در دست گرفت و کم  رضا

اند  دست بتو  نی بود امروز با هم  دواری برابر شد، ام  نینفسش چند

سهراب  ی تو عمل  یصورت  لذت  مثل    یبکوبد!  تصوراتش  کردن 

 . دیدوی م شی هاخون در رگ

کرد   یبه سمت نگهبان  ینگاه  می ساختمان که شدند ن  یلب  داخل

 و رو به عسل گفت:   

 .   امی... الن مسای لحظه وا هی _
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داخل    تیجمع  ی شلوغ  انیدر م  انه یکه مخف   شیپ  ی دفعه  برخالف

کنار کانتر    مود،یپیرا م  ریمحکم مس  ییهابا قدم  بارنیشده بود، ا

 اشی نگهبان که با گوش  ی به رو  ی داد، لبخند  هیو به آن تک  ستادیا

 مشغول بود زد و گفت:   

 حال و احوال؟!   _

از   یماه  چند را شناخت،  او  به سرعت  نگهبان  اما  بود  گذشته 

 بلند شد و با تشر گفت:    شیجا

 بازم تو؟   _

 زد و گفت:    ی ارلبخند کشد رضا

 .  داریدتاق مش _

 آمد.   رونیاز پشت کانتر ب نگهبان

 !رونیبا زبون خوش برو ب _

هل بدهد،    رونیو او را به سمت ب  ردیرضا را بگ   ی تا خواست بازو   و

 را بال برد و اجازه نداد، بلند گفت:    شیرضا جفت بازوها

!  ؟یکنست برخورد  در  ستیرئندادن با    ادیچه خبره؟ بهت    یه  _

 استخدام کرده؟!    نجایتو رو ا یک  نم،ی اصالً بب
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د  نگهبان از  رس  دنیکه  انفجار  مرز  به  رضا  با    ده یرفتار  بود 

 گفت:    ت یعصبان

ا  _ ن  نیمثل  خوش  حالت  بستی که  برو  نزدم    رونی...  زنگ  تا 

 حراست.   

 کانتر خم شد و تلفن را برداشت. ی رو از

ا  شده بود، به رض   ریفلگآن دو غا  نیب  ی مشاجره  دنیکه با د  عسل

 شد و گفت:    کینزد

 اومده؟!  ش یپ یمشکل _

 زد و گفت:    ی پوزخند رضا

 رم کرد!  دم،یچرا تا حالش رو پرس  دونمیفقط نم زم،ینه عز _

 رو به نگهبان کرد و گفت:    عسل

سالر  _ سالر  ی من  مرحوم  دختر  با  ی هستم،  هست  لزم   !

 !   رم؟یتماس بگ تیریمد

گنگاهش    نگهبان کم  ن یب  جیرا  چرخاند؛  رضا  و  طول    یعسل 

را هضم  تا    دیکش به سختحرف عسل  و    یکند،  باز کرد  دهان 

 گفت:   
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 سرکار خانم، قصد جسارت نداشتم.   خوامی عذر م 

 دست به رضا اشاره کرد.    با

 با شما دارند؟!     یآقا چه نسبت نیسم ابپر  شهی فقط م  _

  به رضا و بعد به نگهبان نگاه کرد. عسل

 همسرم هستند!  شونیا _

 .   دیپرس نگاه کرد وباز به رضا    یبا دهان نگهبان

 !   ؟ یازدواج کرد ی با دختر سالر _

 زد و گفت:    ی لبخند رضا

 !  گهیدگهید _

 ! ؟یچجور _

 !   ریتقد _

 عسل گذاشت و گفت:    ی هادستش را دور شانه  رضا

 عزیزم.   میبر _

 به او زد.   یچشمک و
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رف  _ اون  سالم    یچ  قت یبه  اونم  به  قاسم...  مش  اسمش؟  بود 

 مخصوص برسون!

بعد چند قدم رفته را برگشت...    یحرکت کرد ول  سانسورطرف آ  به

 صورت نگهبان تکان داد و گفت:    ی جلو  واردی انگشتش را تهد

  ه یبهتره دنبال    نمی دستت بب  یشگو  گهید  ی در ضمن اگر دفعه  _

 . ی باش گهیکار د

          

  گاه چیکه ه  یو اعتماد به نفس  نانیزد و با اطمور را  آسانس  ی دکمه

ند کنار جمع   دهیدر خود  در  شد،   تیبود  آن  رفتن  بال    منتظرِ 

عج   شیهالب  ی رو  ی لبخند بود،  بسته  خود    ب ینقش  احساس 

سر  کرد،ی م  ینی ببزرگ تازه  باشد،    نیب  ی انگار  آورد  در  سرها 

حضور زن   د،یچسبی و به تنش م  شدی حسش قشنگ گوشت م

 نبود!   ریتاثیهم ب  اشی لکچر پیمثل عسل با آن ت ییبارویز

  نوز با کت هر چند ه د،یکش یبه او انداخت و پوف  ی نگاه نهیآ در

و    نییدوباره به پا  یشت، نگاهبود مشکل دا  دهی که پوش   یکوتاه

 کت انداخت و در دل گفت: ی بال 
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   "بهار  ی صد رحمت به مانتو"

 ستادیکه باز شد و رضا کنار ار  د  ستاد،یدر طبقه هفتم ا  آسانسور

آمد، در دل    رونیتا عسل اول خارج شود و خود پشت سر او ب 

 د! و در ذهنش گفت:  اش ز ودبانه به رفتار م  یلبخند کج

 "فرست! زیا ی دیل"

 ش یپ  ی . برخالف دفعهستادیدر دفتر ا  ی با عسل رو به رو  همراه

دکمه عسل  بود،  بسته  لحظه  ی در  چند  فشرد،  را  که   ی ازنگ 

بار زنگ را زد! گنگ به رضا نگاه    ن یو سوم   نیدوم  ی گذشت برا

 : د یکرد، رضا پرس

   انگار!  ستندین _

 دفتر باز باشه.  کردمی فکر م ظاهراً، _

  چی در شد، قفل ه  ی به در انداخت و متوجه قفل بال   ینگاه  رضا

 !  زدیذوق م ی تو  ی ادیبا در مجلل شرکت نداشت و ز یت یسنخ

  یرو  ی انمود، شماره  یو ظاهرش را بررس  ستادینوک کفش ا  ی رو

  رون یاز واحد رو به رو ب  یآن نوشته شده بود، همان وقت مرد جوان

 :   دینگاهشان کرد و پرس نانهیزبیآن دو ر دنید ، باآمد
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 !   د؟یکارطلب _

 تکان داد و گفت:    ی سر رضا

    ؟ی ا هی! شما همساییجورا  هی _

 کجا!    نجای! ما کجا اهیهمسا _

 پس؟!    ی اچکاره _

 طلبت چقدره؟!    ام،ی خدمات ی روین نجایا _

 هست که دنبالش باشم!  ی اونقدر _

عسل انداخت، نگاهش رضا را براق    ی به سر تا پا  یجوان نگاه  مرد

اش  دو طرف شانه   شان یپر  ی کوتاه، موها  ی کرد، عسل با آن مانتو

در چشم بود، دست عسل را محکم  ی ادیز بایو آن صورت گرد ز

مالکد و  کوب   تشیر دست گرفت  مرد  به صورت  به    د،یرا  عسل 

دست رضا فشرده شده بود نگاه کرد، مرد هم که    دستش که در

 کرد و گفت:    یمن رضا شد، من  ت یمتوجه حساس

لحظه صبر    هیفوت کرده،    شیپ  ی دو سه ماه   شی صاحب اصل  _

 !  د یکن
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 ک ی  نیاز ب  د،یکش  رونیش بشلوار  یپشت  بیرا از ج  ی پول  فیک

 آورد و به او داد:   رونیرا ب یدسته کارت، کارت 

 اموالشه!   ریشماره مد نیا _

 کارت را از او گرفت و گفت:    رضا

 اموال؟!   ریمد _

 ن یا   ی گارشکست شده بوده! الن انآره؛ طرف قبل مرگش ور  _

کار باشه؛  طلب  یش! هر کابزرگتر زن و بچه  یبزرگترشونه، حت 

 طرف حسابش اونه!  

داد، گفت هر   هاشونهیو همسا  یت رو هم به ما؛ نگهبانارک  نیا

 .  میکارت رو بهشون بد نجا،یاومد ا ی سالر ی کار آقا طلب یچ

  "دق مردانلومحمد صا"کارت نگاه کرد  ی به اسم رو رضا

شماره    کیو    یی و امور دارا  هیتصف  ی نوشته شده بود اداره  رشیز  و

 آن درج شده بود.    نییهمراه پا

که  ساختم  از و ان  گرفت  به طرف عسل  را  کارت  خارج شدند 

 گفت:   

 !  ش؟ی شناسی م _
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  ی و کارت را گرفت، نگاه  دیکش  رونیدستش را از دست او ب  عسل

 به اسم کرد و گفت:   

 نه!  _

  بش یج  ی کارت را دوباره به سمتش گرفت، رضا کارت را تو  و

 گذاشت و گفت:  

 کارخونه!   میبر _

   ! ؟یبهش زنگ بزن  ی خواینم _

عقب داد و هر دو دستش را به کمر   یکتش را کم ی دو لبه رضا

 گرفت و گفت:   

با اطالعات کامل جلو برو، بهتره    شهی! همی قانون اول شرخر  _

 . میبدب آ یسر و گوش هیاول 

       

ما  ی ورود  نگه    نی شکارخانه  برا  و  زد،    ی راداشت  بوق  نگهبان 

نگاهشان    شهیش بلند شود از پشت    زیاز پشت م   آنکهی نگهبان ب

 رش شد.نکرد و دوباره مشغول کا  ی ا کرد، توجه
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پبدون    رضا د  ادهیآنکه  بوق  ا  ی گریشود  نگهبان   بارن یزد، 

را    یکوچک اتاقک نگهبان  ی برخاست، پنجره  شی از جا  حوصلهی ب

 باز کرد و بلند گفت:   

 !لهیکارخونه تعط _

 به عسل کرد.  ینگاه رضا

 "!ودب  لیهم رسماً تعط پس کارخانه "

رفت، خم شد و از همان   یشد و به سمت نگهبان   اده یپ  ن یماش  از

 کوچک گفت:    ی پنجره

 سالم داداش! _

 با دقت نگاهش کرد و گفت:    نگهبان

 باشه؟   ی سالم از ماست؛ امر _

 !   میهست ی راستش ما از ورثه مرحوم سالر  _

 تمام حواس نگهبان را متوجه او کرد:   ی سالر اسم

   ! ؟یچکارش _

 . شهیم ی دامادش، خانمم دختر مرحوم سالر _
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از همان پنجره   یاسم دختر سالر  دنیبا شن   نگهبان سرش را 

 نگاه کرد.    نیکج کرد و به داخل ماش یکم

 واقعا دختر اون مرحومه؟!    _

 سرش را تکان داد:   رضا

 ات!با اجازه _

 !   یی شناسا کارت _

پ   رضا که  بخواهد  عسل  از  تا  ول  اده یبرگشت  کت    ادی  یشود 

برا افتاد،  نزد  ریاز خ   نیهم  ی کوتاهش    نیماش  کیآن گذشت، 

 شد و آهسته گفت:   

 باهاته؟!   یکارت مل _

 ! نه!   ؟یکارت مل _

 !  ؟ی شناسنامه چ _

 ها که دست محضره!   شناسنامه  _

 ؛ غر زد: فتگ  یداد و لعنت یخودش فحش  یحواس ی به ب رضا

   "ی ریگیماه میاومد یما رو بگو دست خال"
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شناسا  اروی  _ کن  خواد،ی م  ییکارت  ثابت  دختر    میحال چجور 

 !   ؟یبابات

 .دیکش رونیرا ب ی ارا باز کرد و دفترچه اشیدست  فیک عسل

 نشونش بده.  نویا _

کرد    دایپ  نانیاطم  یو رو کرد و وقت  ریپاسپورت عسل را ز  نگهبان

 فت:  رو به رضا گ

 !   ؟یدامادشون  ی گفت _

 و گفت:    دیکش  ی پوف بلند رضا

 ات! با اجازه _

 بودم دختر آقا مجرده؟!    دهیاما شن  _

 !   ست؟ین  یعرض گهیمتاهله، د ین یبی فعالً که م _

نکرد، از    یسوال  گرید   یجا خورد ول  دیکه شن  یاز جواب  نگهبان

ب راننده   ی رفت، از پنجره  نیآمد و به سمت ماش  رونیدفترش 

 داخل برد و گفت:   یسرش را کم

 .نجامیکه ا  ستیوقت ن یلیانم نشناختم، من خم خده شرمن _
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کم  اشی آفتاب  نکیع  عسل و    ی رو  یرا  کرد  جا  جابه  صورتش 

 گفت:   

 کجاست؟!   یمیابراه ی بودمتون، آقا دهیند نجایا _

  ی کنار گذاشته شد، امر  روین  لیتعد  انی! اون که تو جریمیابراه  _

 در خدمتم خانم.  شه با

 کرد و گفت:    خونهکار ی به محوطه ی نگاه عسل

 . ایداخل کارخونه گشت بزنم، تو هم همراهمون ب خوامی م _

          

در اطراف شهر بود که از دو طرف   ی دو هکتار  نی زم  کی  کارخانه

بزرگ قرار   ی هشت سوله رسدیکارخانه م وار ید ی ، به انتهاجاده

 ً کامال   کرد،ی تصور م  نیاز ا  شیکه رضا تا پ  ی زیداشت، برعکس چ

 نبود، رو به عسل گفت:    ی اجنبنده چیاز ه ی کور و اثر  وسوت 

 !  ؟ی اومد نجایا _

 نازک کرد:  یپشت چشم  عسل

 بزرگ شدم!   نجایا _
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ها  از سوله  یکیو جلوتر از آن دو به طرف    دیپر  ی جو   ی از رو   و

از    یفوت  رفت،یاعصاب رضا رژه م   ی رو  ی ادیرفت، کت کوتاهش ز

 و تذکر داده بود. اکاش همان صبح به  ی ا  د،یکش  یکالفگ

بود؛ عسل رو    دند ی که مقابلش رس  ی ادر سوله  ی بر رو   یبزرگ  قفل

 به نگهبان گفت:  

   د؛ی لطفا بازش کن _

 گفت:    نگهبان

 !  ستی دست من ن دشی راستش کل _

 کرد و گفت:    یاخم عسل

 !  ؟ی اچکاره نجایپس شما ا ست؟یدست شما ن  _

در    ی قفل رو  یره اقفل که مشابه شم  یرو  ی شماره  دنیبا د  رضا

 افتاد!   اشی شرکت بود دوزار

 پلمپش کردند خانم!    _

 !   ؟یک _
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از دادگاه اومد، کارگرا رو مرخص کرد،    ش یدو ماه پ   ییآقا  هی  _

 رو پلمپ کرد و رفت!   نجاهایا خودشم هم

 : د یپرس رضا

 بود؟!   ی چ لشیفام _

 مردانلو!  ی آقا _

  ش یکیو    دیکش  نوریبلوز فرمش چند تا کارت ب   بیداخل ج  از

 رو به دست رضا داد:  

کار آقا بود بهش بدم، هر  طلب  یرو داد و گفت هر ک  کارت  نیا  _

دفتر و دستک هم تو دفتر آقا بود با خودش برد، خانم آقا    یچ

 جا بشه و برگشت!  چیهم اومد کارخونه، اونم نتونست داخل ه

 نام خانم آقا سمتش برگشت:   دنیبا شن عسل

 بود؟!    نجای ا یخانم آقا ک _

 !   شیپ ی هفته  _

 داشت؟!   کاریچ ی دینفهم _
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دفتر آقا    دمیفقط فهم   زنن،یکه با امثال ما حرف نم  ونشیوال ا  _

 کار داشت! اونجا هم که قفل کردن.

 آهسته کنار گوش عسل گفت:    رضا

 !  ه؟ یخانم آقا ک _

 با اکراه گفت:    عسل

 زن بابام!  ده،یمنظورش مهش  _

          

د  چشمانش گرفت، محم  ی شد و هر دو کارت را جلو  نیاشم  سوار

آدم بود، فکر    نیدست ا  شانیهاسوال   شتریواب بصادق مردانلو! ج 

 کرد:

ور بپرد، به قول معروف و آن  ورنیا  خواستینم  گریچه بهتر! د"

 "هلو برو تو گلو

از سه بعدازظهر گذشته    یبه ساعتش انداخت، ربع ساعت  ینگاه

 : دیبود، از عسل پرس

    م؟یرکجا ب دیحال با ی اگر گفت _
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 :   و گفتکرد  نگاهش

 دنبال اطالعات!  میبر _

 کرد و گفت:    ی اخنده  رضا

نهار    گهیساعت د  میاگر من تا ن   یول  دونم،ی ! تو رو نمگهینه د  _

که کنارم نشسته باشه رو درسته قورت   ی انخورم هر موجود زنده 

 !دمی م

نگفت،    چیهش را گرفت و هبه عسل زد، عسل نگا  ی ز یچشمک ر  و

 ن یاو بدهد؛ چقدر ا  طنتیبه ش  یپاسخاز آن بود که    ترن یغمگ

آت آن دختر  با  مزاج  یشیدختر  تند  م  یو  تفاوت   شناختی که 

 داشت!

          

  ی دستمال کاغذ  ی از داخل جعبه  یگفت و دستمال  ی را شکر   خدا

شانس  خوش  ی لیبه پنج عصر بود و خ  کیساعت نزد  د،یکش  رونیب

کردند، دستانش    دایرا پ  دادی م  سیکه هنوز سرو  ی رستوران  بودند

ز و  کرد  پاک  ا  ینگاه  یچشم  ریرا  عسل  که  به    شتر یبنداخت 

 . کردی م ی باز  شیداشت با غذا
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 .گهیبخور د _

 گفت:    حوصلهی ب عسل

 ندارم.   لیم _

 و گفت:    دیخند

 پس با اجازه!  _

نزد  یصندل  کی را کم  ترکیبه عسل  بشقاب    ی جلو   ینشست، 

به اطراف   یزده نگاهو مشغول خوردن شد! عسل بهت   دیخود کش

با اخم به رضا چشم    دیرا متوجه خودشان ند  یکس  یکرد و وقت

 .دوخت

 اش را قورت داد و گفت: آب را به دهان برد و لقمه ی بطر رضا

 ! یشی خورده م ی نخور ؛ی قانون دوم شرخر _

 عسل کرد!    ی ابه بشقاب غذ ی ااشاره و

 باش. یبشاگرد خو _

نگاه   عسل وقت  ی باز  و  کرد  بر  و  دور  کس  یبه  شد    یمطمئن 

 نده گفت:   ت، رضا با خ برنج برداش  یقاشق ستیشان ن متوجه
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 !ی با چنگال آب بخور  ستیلزم ن نجاینگران نباش، ا _

رستوران   نیا  دانستی م  یقاشق را به دهان برد، رضا به خوب  عسل

ق خوشا  ی برا   متیارزان  چندان  بدش    ،ستین  ندیعسل  ولی 

خود آشنا کند! با    یزندگ  اقیبا سبک و س  یعسل را کم  آمدینم

قاشق عسل   ی د و تو ب را جدا کرتکه از کبا  کی قاشق خودش  

م دهانش  سمت  به  داشت  در    بردی که  عسل  قاشق  گذاشت، 

 او شد. خ یراه ماند و خودش هم م ی مهین

 و گفت:    دیخند رضا

 !  ؟یخورینم  ی! دهنه؟یچ _

 ت دهان برد و گفت:   ا به سمقاشق ر عسل

 ! ستمیمن بد دل ن  _

 زد و گفت:    ی لبخند پهن  رضا

 خوبه!  _

 گفت:   دادیاش را قورت ملقمه نکهیا نیدر ح عسل

 خوبه؟!   یچ ی برا _



 

 
454 

 

DONYAIE MAMNOE 

 تره!کارت راحت ،ییهاوقت  هی ،ییجاها هیخب  _

 ! یمنحرف یلیتو خ _

 و دو دستش را بال برد:  دیخند رضا

 نبود!  ی که فکر کرد  یاونبه جان خودم  _

 

بعد عسل قاشق را کنار بشقاب گذاشت و عمالً اعالم کرد   یکم

ن  ردک یبه خال ی خوردن را ندارد، رضا هم اصرار شتریکه قصد ب

دندانش گذاشت،    ی و ل   دیکش  رونیب  یبشقابش نکرد، خالل دندان

 :   دیگذاشت و پرس فیعسل تلفن همراهش را داخل ک

 !   ؟یزن یزنگ م گهیحال د _

 به ساعت کرد و گفت:    ینگاه رضا

 ! میزنی زنگ م _

 دندان را در آورد و گفت:    خالل

 بکنم!   یاطالعات ی هیرو تخل یکیقبلش لزمه  یول _

 !   ؟یک _
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 تو!    _

 به چشمانش نگاه کرد و گفت:    میمستق  عسل

 من؟!    _

نشانه  سرش به  نگرفت،    دییتا  ی را  را  نگاهش  عسل  داد،  تکان 

 داد: هیتک یزد و به صندل  نهیرا به س  دستانش 

 ! دمی! بپرس جواب مه؟یچرا تخل _

 واقعا؟!   _

 سرش را بال گرفت و گفت:   عسل

 ! ترسمی من از تو نم _

 زد و گفت:    ی شخندین اضر

 !  ؟یترسی که نم _

 صورتش گفت:    خ ینداد، رضا م یپاسخ عسل

 !   ؟یستیپس چرا خودت ن _
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تک  نگاهش کرد، رضا  قیعم  عسل به   اشه یهم مثل خودش  را 

در عوض    یول  د،یایداد و نگاهش را نگرفت تا به حرف ب  یصندل

 را برداشت و بلند شد!  فشیعسل ک

 ! میبر _

 کرد و گفت:    ی اخنده  رضا

 !   ؟ی جا زد _

آمده بود    شیکه تا گلو  یگران تمام شد! بغض  شیجمله برا   نیا

 را پس زد و گفت:   

هر    دونستمیکوه بود، م   هی  نیبرام ع   بود که   یکی اون چند روز،    _

 هوام رو داره! یتیجا باشم و تو هر وضع

 را گرفت و گفت:    دیکه از گوشه چشمش چک یاشک قطره

 ! ه یه رفته و من پشتم خالاون کوحال  یول _

 از رستوران خارج شد.   دیبگو ی گری د زیچ آنکهی ب و
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زمان   ی اقه یج دقرضا حساب کند و خودش را به او برساند پن  تا

از    یمیمارکش ن  ی دود  نکیداده و ع  ه یتک  نیبرد، عسل به ماش 

 صورتش را پوشانده بود. 

چرا    دانستینم  ستاد،یا  شیروشن کرد و رو به رو  ی گاری س  رضا

 ام شده!  ن تمگرا شیبرا نقدریحرف عسل ا  نیا

 خودش گفت:  با

 "کنهیهم حساب نم ین یزمب یتو رو س یعنی نیا"

پرونده بود مثل    کیهم    نی! اکرد؟یحساب م  دیباخب، چرا    یول

برگ چغندر به    ای  ینی زمب یحداقل سآنجا    ی! ولگرید  ی هاپرونده 

 ! نگاهش کرد و در دل با خودش گفت: آمدیحساب م

  ی نیزمب ی س  نقدرامیشناسناممه اتا اسمت تو    یول   ه یدرسته الک"

 "ستم ین

 گفت:  فرستاد و رونیزد و دودش را ب گاریبه س یمحکم پک

 خوامیاطالعات م  ی سر  هیمردک،    نیسراغ ا  میبر  نکهیقبل ا  _

 ! امیکه اونجا مثل بز بنظر ن 

 . یام بدوناز خانواده ی خواینم ی زیچ  یگفت ادمهی _
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 !  کنهی فرق م طیالن شرا  _

 ست فشرد و نگاهش کرد:  در درا  فشیک عسل

 !   ؟ی خوایم یچه اطالعات _

اطالعات خانوادگ  _ از هم  ته،یمنظورم  آقا شروع   نیمثالً  خانم 

 کن!  

برا  عسل انگار حرف زدن  را بست،  و   ش یچشمانش  بود  سخت 

 .کردی درک م یرا به خوب نیرضا ا

تصادف تو جاده چالوس مادر و برادرم رو    هیتو    شیده سال پ   _

 دادم.  از دست

 .امرزتشونیخدا ب _

 :  دیکش ی نفس بلند  عسل

 ی کیزدواج کرد، با خواهر  بابام چهار سال بعد از مرگ مامان ا  _

مدت خواهرش رو    کی از کارمنداش، اون موقع حسابدارش بود،  

 بابا کرد!   یآورد سرکار، منش

جالب شده بود،    شیداد، داستان برا  رونیرا ب  گارشیدود س  رضا

 ! کند یم  رمردیپ شکشیرا پ هر خودشکه خوا  ی کارمند
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 چند سالش بود؟  شه،ی م دیمهش  نیکه هم _

 هفت سالشه. و  یسالش، الن س کیو   یاون موقع س _

 !یپسر آورد برا حاج هی  ی بعدم که فور _

 برگرداند.   ابانیرا به طرف خ شیکرد و رو یاخم عسل

آقا هم    زیر  رضا از پسر زن  آقا  بر زن  نگاهش کرد، پس عالوه 

 دیآی اضافه خوشش م  خورراثی از م   یخب ک   آمد،ی وشش نمخ

 وجود داشته باشد!  یراثی م  باشد؟! البته اگر اشیکه او دوم

 !  ؟ی داداش کوچولو دوست ندار _

 بال انداخت:    ی اشانه  عسل

نم  دی مهش  _ خوشش  من  پسرش   کینزد  نیهم  ی برا  اد، یاز 

 دوستش داشت. یلیولی بابا خ شدم،ینم

کام  د،  کر  شدیتر مرفته داشت شلوغ به جاده که رفته   ی نگاه  رضا

 گرفت:   گارشیاز س ی گرید

 در قتل پدرت نقش داشته؟!    دی مهش  یکنیفکر م  سوال! هی _

 مصمم گفت:    عسل
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 ندارم!   یموضوع شک نیا  ی رو _

 گرفت و گفت:    گارشیاز س یپک محکم باز

 !  ؟ی دار  یلیچه دل _

 گرفت و سکوت کرد! نییسرش را پا عسل

 !   ؟یزنیپس فقط حدس م _

 و گفت:    نگاهش نکرد عسل

 بوده!   ی سازمرگ پدرم صحنه _

سالر   ؟ی ساز صحنه چه    _ فا  ی مرگ  بابات    ی برا  ی اده یچه  زن 

 کنه؟  ی کار نیهمچ دیداشته؟ چرا با

 اموال رو صاحب بشند!   ی که بعد مرگش خودش و پسرش همه  _

  ه یپدرت    ؟یزنیحرف م  ییاز کدوم اموال و دارا   قاًیاونوقت دق  _

 خره بدهکاره. ورشکسته بوده که تا خر

 گفت:    ت یبا عصبان  عسل

 بود!   دهیرو فهم یمه چم هپدر _

 بود؟    دهیفهم یچ _
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 !  کردنیم ی و برادرش از کارخونه دزد دیمهش نکهیا _

 !  ؟ی دیو تو از کجا فهم _

 !  دمی خودم شن ی شابا گو  کردی بار که با تلفن صحبت م هی _

  یازیبات چه نمثل زن با یکی  یست! اصالً فکرشو کردمسخره _

 ی نشو ازم ولرو بال بکشه؟ ناراحت  داره که اموال شوهرش    نیبه ا

گور بوده، زن بابات  پاش لب  هیبابات    تصادفی چه با تصادف چه ب

ن   رسهیبهش م  ی پسر داره و اونقدر  هی   ن ی همچ  ستی ن  ی ازیکه 

 ی به جا  یو حساب کتاب کن  یعاقالنه فکر کن   ی کنه! بخوا  ی کار

  ه یبه نفعشون بود!    شتریب  کردنی م  ستیبه ن  پدرت اگر تو رو سر

 !  شتر یورثه کمتر معادل با سهم ب

را فشرد و سکوت کرد؛ رضا هر چه صبر کرد    فشیدسته ک  عسل

انداخت و له    شیپا  ریرا ز  گارشیمانده س   یباق  د،ینشن  یپاسخ

  یحوصله  دیاز جنس او با  ی که مقابل دختر  دیفهمیکرد؛ خوب م

و    یبود با کج خلق  ی مساو  شتریرار ببه خرج دهد، اص  ی ترشیب

ه نم  یتنش  گونهچی رضا  حال    خواست،ی را  محمد    حاضردر  از 

 . اوردیحرف در ب توانستی صادق مردانلو بهتر م
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از ج  کارت   ز ی جا  گریدست کردن د دست  د،یکش  رونیب  بشیرا 

 تماس را فشرد. ی کرد و دکمه ینبود، شماره را وارد گوش

          

 

 ینگاه کرد، برگه   شیرو  شیآمد و به سالن پ  رونیآسانسور ب  از

ب  آدرس  طبقه را  آورد؛  کم  ی ال  شانزده،  واحد  جلوتر    یچهارم، 

واحد سمت راست کرد و به عسل    نیبه پالک اول  ی رفت و نگاه

 آمده بود گفت:    رونیکه مردد و مضطرب تازه از آسانسور ب

 !   جاستنیهم _

 کتش گذاشت.    بیرا تا کرد و داخل ج برگه

 !  ؟ی اآماده _

 د، یتا به در رس   داشتی بر م  دمق  دیدآرامش و با تر  یلیخ  عسل

 گفت:   

 !   ؟یخوب _

 را تکان داد و گفت:    سرش
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 خوبم.    _

 ستاد؛یرا با هر دو دستش گرفت، صاف و موقر ا  اشی دست  فیک

و کتش    دیکش  ش یبه موها  یمان رضا زنگ در را فشرد، دستزهم

مثل او کم به چشم   ی در کنار دختر  خواستیرا صاف کرد، نم

 !  دیایب

  ی در ظاهر شد، رضا کم   ی در آستانه   یکه باز شد، دختر جوان  در

 و اجازه داد تا عسل صحبت کند.  ستادیعقب ا

 خاص خودش گفت:    ژیموقرانه و با پرست عسل

 .  می خانم، ما با جناب مردانلو وقت مالقات داشت دیببخش _

 شما؟!   _

 گفت:    عسل

 ! ی ریام  م،یبه اسم شوهرم وقت گرفت  _

بود، رضا همان اول   ی جو گندم  ی با موها  انسالید ممر  لومردان

 شیبرا  نیریچهل و دو سه سال را ش  یحساب سرانگشت  کیکار با  

 حساب کرد! 
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م  با پشت  از  مت   زیورودشان  عسل  شد،  و   ن یبلند  کرد  سالم 

نشستن   ی عسل را برا  ی رو به رو   ی نشست، رضا هم مبل تک نفره 

 انتخاب کرد.

 در خدمت هستم.   _

 به رضا رو به مردانلو گفت:     یاهبا نگ عسل

آقا  _ اموال  مورد  در  ما  مثل    م،یاومد  ی سالر  ی راستش، خب! 

 !  دی شما مسئولش هست نکهیا

 را بست و گفت:    شیرو به رو ی پرونده مردانلو

 منظورتونه؟!    یسالرمرحوم  _

 بله.   _

 ازش؟!   نی کارچقدر طلب  _

 گفت:   مجدد به رضا نگاه کرد... رضا  عسل

 هستند!  شونی ا ی هخانم بنده ورث م،ی ستیکاراش نما از طلب  _

 . ستیسر برگرداند و عسل را نگر  مردانلو

   د؟یدار ی با مرحوم سالر  یچه نسبت _
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 .  ی من دخترشون هستم، عسل سالر _

 همسرتون هستند؟  شونیا _

 گفت:    عیخودش را در مبل جابه جا کرد و سر یکم رضا

 و داماد مرحوم هستم.   نو شیبله همسر ا _

 د کرد!  ظ دامابه لف  یدر دلش دهن کج و

  یفلز  ی چرخدارش برخاست و قفل قفسه  یاز پشت صندل  مردانلو

 ی و رو  د یکش  رونیرا ب  ی ابعد پوشه  یاتاق را باز کرد؛ کم  ی گوشه 

 یبود، رو  زانی از گردنش آو ریرا که با زنج  نکشی گذاشت، ع زیم

 از کرد. چشمش گذاشت و پرونده را ب

 ست؟ همراهتون ه ییکارت شناسا ی خانم سالر _

و دست او داد،   دیکش  رونیپاسپورت را ب  فشیاز داخل ک   عسل

که رو   ی اصفحه  اتیمردانلو با دقت به پاسپورت و بعد به محتو

نگاه کرد، وقت  شیروبه   بود  او    یقرار گرفته  از صحت اظهارات 

   مطمئن شد پاسپورت را به طرفش گرفت و گفت: 

 منتظرتون بودم!    نهایزودتر از ا _

 گذاشت و گفت:    فشیخل کت را داپاسپور عسل
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 بودم.   ریدرگ یبعد فوت بابا کم _

 !   د؟ یکنی م یالن کجا زندگ _

 .  کنمی م  یفعالً با همسرم زندگ _

 فعالً؟!   _

ایعنی  _ منظورم  خونه   نی!  زندگ  ی بود  من    کنم، ی م  ی همسرم 

 فتند کارخونه پلمپ شده.  امروز رفتم کارخونه، گ 

 ه!  امالک و اموال و کارخونمتاسفانه بله! خونه،  _

 بانک فروش رفت.   دهیدر مزا  روزیاون مرحوم د ی خونه  البته

پس کامالً    ست،یمغموم عسل نگر  ی سر بال کرد و به چهره   رضا

 !  وخخخخی

 :  دیپرس عسل

 بابا چنده؟!   یبپرسم بده شهی م _

عبا هر دو د  مردانلو رو  نکشیست  از  به   یرا  و  برداشت  چشم 

 داد:  هیتک اش ی پشت صندل 
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هست که از محل فروش   ییبال مبلغ    هیاول  نی متاسفانه تخم  _

  دای! اما حال با توجه به پشدیپرداخت م  دیبا  یبده  شون یامالک ا 

 باشه!   هانیاز ا شتری ب دیشا دیجد ی کارهاشدن طلب 

 دخالت کرد و گفت:    رضا

 چقدر؟!    _

  کنمی مبلغ رو اعالم نم  ی ااز هرگونه شائبه   ی ریجلوگ  ی فعالً برا  _

رو رهن    ی اخونه  شونیهمسر و پسر ا   ی کامل بشه! برا  قاتیتا تحق

شما هم با توجه   ی اموال مشخص بشه، برا  یینها  فیتا تکل  میکرد

ا زندگ  دیازدواج کرد  نکهیبه  منزل همسرتون    د، یکنی م   یو در 

 .   ستین  کارنیبه ا ی ازی قانوناً ن

 :   دیبه عسل کرد و پرس  ینگاه رضا

 !   افته؟یکارخونه م  ی برا یالن چه اتفاق _

هم  _ مزا  ی مها  به  رو  بده   م،یگذاری م  دهیاموال  فروشش    ی از 

بمونه به    ی زیآخرش هم اگر چ   م،ی کنیکارها رو پرداخت مطلب

 . رسهیم شونیورثه ا 

 نمونه؟!    ی زیو اگر چ _
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اقامه    تونندی مطالبه طلبشون م  ی ورثه برا  تیکارها به طرفطلب   _

 کنند.    ی دعو

ورثه؟!    رضا داد،  قورت  را  دهانش  و   ینعیآب  برادرش  و  عسل 

نبود وگرنه    ی رثه سالرهمسر پدرش! خدا را شکر که او جزو و

 .  شدیبدهکار م  ی زیآخرش هم انگار چ

رضا جا خورده، خودش    دیفهمی م   ینگاهش کرد، به خوب  عسل

 :   دیاز مردانلو پرس یاز او نداشت، به سخت یهم دست کم

 هست؟!   یکارخونه ک ی دهیمزا _

 !    گهید می ود سه ماه و ن دوازده مهر، حد _

 برداشت و مقابلشان گرفت.   زیم  ی از رو ی کاغذ

تا اگر لزم شد   د،یسیرو بنو  تونیفقط آدرس و شماره تلفن فعل  _

 باهاتون در تماس باشم. 

          

 شیها را بال آورد و جوراب  شیهاسل نشست، پاتخت کنار ع  ی رو

ها را گوله کرده کنار  نظافت اتاق شد و جوراب  الیخی را کند، ب

مردانلو افتاد؛ قرارشان از اول    ی ها حرف  ادیاتاق پرت کرد،    وارید
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 توانست ی م  کاری چ  یهمه بده  نیبا ا  یبود که کمکش کند، ول  نیا

  گفتند؟ یبود، چه م  ترها مفلس انجام دهد؟ خودش از همه آن

 امان اهلل!   یالمفلس ف

 ی باز  نیبار هزارم فکر کرد اصالً چرا قبول کرد که وارد ا   ی برا

داشت که آن هم نوش   فوقش پانزده سال آب خنکشود؟ فوق

تر از گنده   ی م چشمش کور، تا او باشد که لقمهجانش! دندش نر 

 دهانش بر ندارد!  

بود نگاه کرد، هنوز در به عسل که کنارش نشسته    یچشم  ریز

  شد، یحساب نم  ی که جزو ورثه سالروک بود، خدا روشکر کرد  ش

شب جفت    توانستی نداشت، راحت م  یقِرون هم بده   هی  یبه کس

سفت خدا    نیزم   نیهم  ی سرش بگذارد و رو  ریرا ز  شیهافش ک

 کله بخوابد!   کیبدون حساب و کتاب کردن تا صبح 

ب   از که  مردانلو  کالمبودند  آمده    رونیدفتر  زبان    یتاکنون  به 

بود که    یاز آن  ترن ی سنگ  شیخبر برا  نیشوک ا  ییبود، گو  اوردهین

زد، عسل  صورتش بشکن    ی رضا دست برد و جلو  د؛یایبه حساب ب 

 ش کرد. نگاه 

 زبونتو!  نمی بب _
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 را برگرداند. شینگفت و رو ی زیچ عسل

 با توام!    _

_    ... 

 گفت:    آمرانه

 !  یهالک شدم از تشنگ ار،یآب ب وانی ل هیپاشو برام  _

 نگاهش کرد و گفت:     نینگ س عسل

 بود!   اهی نوکر بابات س _

 زش یتسر داد، پس هنوز همان زبان تند و    ی بلند   ی خنده   رضا

 را داشت.

 !ی نه خدا روشکر حالت خوبه، فکر کردم پس افتاد _

را از سرش برداشت و   اشی تخت بلند شد، روسر  ی از رو  عسل

 کتش کرد.   ی هاردن دکمهشروع به باز ک

 برم حمام. خوامی م _

 الن آب فشار نداره.   _

 فشار نداره؟!    یچ یعنی _
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 گفت:    رضا

 ی آخر شب بر  یصبر کن  دیالن آب فشار نداره! با  نکهیا  یعنی  _

 حموم!

 پرت کرد و لجوجانه گفت:    نیزم ی را رو  اشی روسر

 برم.    خوامیمن الن م یول _

 بخرد.   از آن بود که ناز    ترحوصلهی ب  اورد،یتاب نا  ر  اشی بدخلق   رضا

 !   کنهی با محله بابات فرق م نجا یا یبرو... ول _

تخت انداخت، عسل بغض کرده نگاهش   ی را در آورد و رو کتش

 و گفت:     ستادیمقابلش ا  نیکار بود! خشمگحال از او طلب   کرد،ی م

 چه مرگته؟!   قاًیدق _

سل را گرفت و به  دست برد و فک عرا برگرداند،    شیرو  عسل

 طرف خودش برگرداند. 

 !  ؟ی کارنکنه ارث باباتو از من طلب  _

  د،یکش  رونیسرش را به عقب برد و صورتش را از دستش ب   عسل

 قدم جلوتر آمد و گفت:    کی
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 تو بود.   ریتقص _

 من چکاره حسنم؟    یبگ شهیمن؟! م  ریتقص _

 :   د و با خشم گفتبغضش را قورت دا  عسل

تقصهمه  _ م  ریش  چون  بود...  کنم    خواستمی تو  کمک  بهش 

کن رو  ب   دیمهش  خواستمی م   م،ی دستشونو  خونه  اون  از   رونیرو 

 !یبه همه چ  یگند زد  یلعنت  ی حال بابام کجاست؟ تو  یکنم، ول

 جلو آورد و گفت:    دواریانگشتش را تهد نیخشمگ رضا

حرف    من   با  ی نجوریا  ی ندارمواظب حرف زدنت باش، تو حق    _

 .   یبزن

 و گفت:    دیکوب اشنه یبا مشت به س عسل

تقصهمه  _ کار  ریش  با  بود،  کنارش   ی کرد  ی تو  مرگش  موقع 

 ...   ی نبودم! من حت

تش ورص  ی دستانش را جلو  د،یچ یاتاق پ  ی در فضا  اشهیگر  ی صدا

ماه تازه بغضش    نیسر داد، انگار بعد از چند  هیگرفت و بلند گر

 یل دستانش را بست، سکوت کرد، حرفعس  هیسته باشد! گررا شک

اصال   ی برا نداشت!  نمً گفتن  رفتار  دیبا  دانستی   خود   ی چه  از 
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زد،   رونیاز اتاق ب  یحرف  چیهی نشان دهد، کتش را برداشت و ب

 ی بود توجه  ستادهیدر ا  کیر که نزدهاب  ی زدهبهت   ی افه یبه ق   یحت

 نکرد.

          

 

محکم  ی گاریس پک  که  همزمان  و  زد  آتش  م  ی را  آن    زدیبه 

انداخت و با نوک کفش آن را   شیپا   ریرا ز  یقبل  گاریس  ی له یفت

داد و دود را با فشار   هیپارک تک  مکتیخاموش کرد، سرش را به ن

 و دهان خارج کرد. ینیاز ب

تنگ شده بود،   دغدغهی راحت و ب  ی زندگ  کی  ی دلش برا  چقدر

تا کرد  واثق  فکر  آن  آنکه  از  مالقحرام  یقبل  را  کند  زاده  ات 

جز خرج    اشی فکر و نگران  نیبزرگتر  گذشت؟ی نه مروزگارش چگو

خانه و  خودش  مخارج  همو  بود؟  چه  و    ی ناشکر  شهیشان  بود 

  ی آن زندگ  کردی حال که فکرش را م  یول  ی سگ  ی زندگ  گفتی م

 هم خوب بود. یلیکم نداشت؟ خ ی زیچ یسگ

ا   شایزندگ  هوی  چرا آن  رونیاز  دستبه  از  را  حلقه  شد؟  ش رو 

ب   دی کش  رونیب جلو  نیو  و شصتش  اشاره  چشمانش   ی انگشت 
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م  حس  جا  نیا  کردیگرفت؛  به  گردنش    ی حلقه  دور  انگشت 

 اش نبود!   اسارت برازنده  نیانداخته شد! ا

 کرد،یعالجش را نم  ی پادزهر  چیها که هزبان زن  شیاز ن  امان

اشتباه را به    نی تاوان ا  کرد؟یجبران م  شیبرا  دیچگونه با  گرید

 شود؟  یتا راض  دادی پس م دیبا یقیطر چه

بدتر از همه حال که گاراژ را هم نداشت کجا    د،ی کش  ی بلند  پوف

م  دیبا صبح  را  د   ی کی  کرد؟ی شب  از  د  ی گریپس  و  در    واریاز 

ا دیباریم  شیبرا به  ا  نی! چرا  افتاده بود؟ چرا  بود و   ستادهی روز 

از شهر    جنوب  ی هااز گنده لت  یمیکه ن  ییبود؟ او  دهیحرف شن

از زن جماعت خورده و دم    یحترا  نی به هم  بردندیاو حساب  م

 تقاص کدام گناه کرده و نکرده را داشت پس ً نزده بود؟! دقیقا 

   داد؟ی م

  د، ی کش  ونریب  بش یرا از ج  یگذشت مردد گوش  مهیکه از ن  شب

  ل یمشت مست و پات  کیقبل با    ی مثل دفعه   خواستی دلش نم

منتظر ماند؛ اصغر با همان   ا گرفت وشماره ر  فتد،یوسط دعوا ب

 را جواب داد:     یبوق دوم گوش

 جانم داداش.  _
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 را خورد و گفت:    سالمش

 !  ؟ییکجا _

 !  تهیسا ریز _

 کرد.  ی بلند ی ! خنده هیسا

 خودم جا داره؟!   ی من! امشب برا هیسا نی ا ی اصغر گمیم _

   ب گفت:  با تعج اصغر

 چشم. ی تو جون بخواه داداش، قدمت رو _

 !  ؟ییکجا _

 ها.  از بچه یکی... آپارتمان سیپرد _

شبِ!    میانداخت، الن دوازده و ن   لینگاه به ساعت موبا  س،یپرد

 . دیرسیم ی اقهی چهل دق رفتیاگر از اتوبان... م 

          

دانه  ی هازغال  اصغر انبر  با  را  گرفته  روگر  قل  ی دانه    ان یسر 

  ی د به اندازه کافئن شمطم  یگذاشت و فوت کرد، وقت  شیاوه یم

گوشه پلوپز  گاز  گرفته،  کنارش   ی گر  کرد،  خاموش  را  تراس 
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خوب چاق شده شلنگ    دید  یزد، وقت  ان ینشست و چند پک به قل

 را به طرف رضا  گرفت:   انیقل

  ! ؟یکشی م _

 : دینگاهش کرد، خواست بگو رضا

   "لزم ندارم   نویا  دنیکش  گرید  دمیکشا  تا دلت بخواهد از همه ج"

رو  یول خشک  ی حرفش  زبانش  اشاره   د،ینوک  دست  به   ی ابا 

 ی گاری گذاشت از پاکت س  نیزم  یرا رو  کشیرد داد، پ   ی نشانه 

بال    گارشیمصرف س  ب یروزها عج  نیو آتش زد، ا  د یکش  رونیب

 یو به نرده   ستادیا  د؛یچیدر فضا پ   ان یقل قلقل  ی رفته بود، صدا

  یشب  مهین  رد،ک  شیرو  ش یبه مجتمع پ  یداد، نگاه  هیتکاس  تر

چراغ اکثر  توککه  و  تک  بود  خاموش  زنده   یها  پشب   دا یدار 

  گارش یبه س   یپک محکم  د،یچی تنباکو در مشامش پ   ی بو  شد؛ی م

 زد و گفت:   

 !   شه؟ی نم یشاک قتیرف نیا _

 ها را کنار زد:  با انبر زغال  اصغر

 !  ؟یاز چ _
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 !  ؟یی نجایهمه وقت ا نیا نکهیاز ا _

 . گهینم ی زیچ _

 متاهل؟!    ایمجرده  _

 گرفت و گفت:    انیمحکم از قل یکام اصغر

 مجرد! _

 !  رون؟یب ادیچرا نم _

 ! د یخسته بود، خواب _

 زد:   ی مشکوک نگاهش کرد و لبخند رضا

 ! یخر خودت _

 دانستی نگفت. خودش بهتر م  یزیکرد و چ  یآرام  ی خنده  اصغر

 . چاندیکه راحت بشود او را پ ست ین یرضا آدم

    کنه؟ی م یزندگ ها تن نجایا _

 تنهاست.    _

 !  وه؟یب ایدختره  _

 ست. مطلقه  _
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جابه جا کرد و    یرا کم  شیآت  ی را برداشت و زغال رو  لیفو  اصغر

 گفت:  

 جدا شده.   شهیم یدو سال هی _

 .  کردیصبح زود شرش را کم م دیتکان داد، با ی سر رضا

 چندسالشه؟!    _

 دو سال ازم بزرگتر.    _

 ساله، بدک نبود!     کیو  یرد، سب کحسا دوسال؛

 !  ؟ی اچکاره یبهش گفت _

 !    می ساز دیهنوزم تو کل کنهی فکر م _

 کرد و ادامه داد: ی اخنده تک

 !   زیاز راست فتنه انگ به زی آمگفتند دروغ مصلحت میاز قد _

تراس    لهینداد، حرف حساب که جواب نداشت، مجدد به م  یجواب

 ی اصغر هم برا  ی حت  ست،یمجتمع نگر  ن ییپا  داد و از بال به  هیتک

 زری هم که خودش ب  نی را دست و پا کرده بود؛ شاه  یخودش کس



 

 
479 

 

DONYAIE MAMNOE 

او    یول  گرفت؛ی م  یعروس  گریحمد هم تا چندماه دبود؛ م  وریو ز

 چه؟  

دهان   اهیس  ی شناسنامه   نیا  با و  نخورده  آش  بود  شده  شده! 

ش همان  با  ی ز یر  ی هاطنت یسوخته،  داشت  که  کنار    دیهم 

سوخته    ی متاهل است مهره   دندیفهمیدخترها تا م  ،اشتذگی م

م حت  کردند،ی حسابش  و  بود    دنم یخواب  ی برا   ییجا  یمتاهل 

هم    شو مرگ  ی سالر  ینداشت! هه! بدتر از همه گناه ورشکستگ

 گردنش افتاده بود! 

 مردم را!   رونشیقول معروف داخلش خودش را کشته بود و ب  به

  یروزها  نیخنک آخر  میتکاند، نس  گشترا با سران  گاریس  خاکستر

 برد، ی م  خواستی را به هر جا که دلش م  گاریتابستان خاکستر س

خاکستر   قلرقص  و  قلسوخته  سمفون  انیقل   ی مزخرف  یاصغر 

مزخرف  شیبرا بود،  اساخته  آن حجم  از  پنجاه   نیتر  آپارتمان 

برا  ی متر لحظه  به  لحظه  که  کننده   و تر  تنگ  شیبود  تر  خفه 

 !  شدی م

شب قبل افتاد، آنجا که با تحکم گفته بود بدون دود حرف    ادی

پک کردیم  فی تکل  نییتع  شیبرا   امدهین   م؛ی بزن حرصش  از   !
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زد، سرش را به سمت بال گرفت و دودش را    گاری تر به سمحکم

 به آسمان فرستاد.

 ت.گفتم برگرده، تو هم برگرد خونه نیبه شاه  _

 نگاهش کرد:   رهید و خرا از خودش دور کر انیشلنگ قل اصغر

 . سکهیهنوز ر _

 در امانه.   یشما دوتا همه چ  ی . برا..ست ین _

 !   ه؟یمنظورت چ _

 !  ی دی که شن نیهم _

 .  رسن یتو به ما هم م   قیراحت از طر  یلیخ  یدونی خودت بهتر م  _

 بودن.    دهیبرسند تا حال رس خواستندی اگر م _

 را کنار گذاشت.   انیقل اصغر

 ت رو بزن. تر حرفواضح _

 نکهیقرارمون ا   ه، یرر سال ود دختخ  ی گرفتم، برا  دیکار جد  هی  _

  یدرصد   هیبگذره و منم کارشو راه بندازم، آخرش هم    تشیاز شکا

 . رم یبگ
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به   شیپا  ریرا ز  گاری که تمام شد ته س  گارشیس از تراس  له و 

در   ی نام دختر سالر  دنیشوت کرد اصغر هنوز از بهت شن   رونیب

خودش    ی برا  ی گرید  کیار اصغر نشست و پ رضا کنبود،    امدهین

بال پر     ن یامشب، فقط هم  نی هم  شدی  داد، چه خوب مکرد و 

 گفت:    دیترد  از! اصغر پر کردیشان را فراموش مامشب، همه

ضمانت  _ چه  درک!  به  وقت   ی پولش  که  پل    یهست  از  خرش 

 سر وقتمون؟    انیگذشت ن

 را بال رفت:  ی گرید کیپ رضا

 . انینم _

 هست؟    یچه ضمانت گمی م ؟یچ یعنی _

 !  بمهیضمانتش تو ج _

  ی بلوزش در آورد و بال گرفت، پوزخند  بیرا از داخل ج  حلقه

را   ی رو انگار که خودش هم حرف خودش  بست،  نقش  لبانش 

 قبول نداشت! 

       



 

 
482 

 

DONYAIE MAMNOE 

و   دیکش  ی دستانش فشرد و تکان داد، نفس بلند  نیرا ب  سرش

جا تا  را  م  ییچشمانش  از شدت    ی رو  توانستی که  فشرد،  هم 

نفهم رانندگ  دیسردرد  خانه  خود  تا  چطور  عاقبت    ی که  کرد؛ 

 !   گریبود د نی بال رفتن هم کیپ یخال ی معده 

کم  نیماش   یصندل رو   یرا  درازکش  و  داد   د،یآن خواب  یعقب 

کرد  یرا با دو انگشت فشرد و سع اشی نیب ی غهیبالتر از ت یکم

رو بستن چشمانش  محکم  تمرکز دکمتر شدن    ی با  رد سرش 

صبح با اصغر    یدماسه بعدازظهر بود، تا دم  کیکند، ساعت نزد

فکر کرده   جرااصل ما   دنیکه بعد از شن   ی صغرحرف زده بودند، ا

از خواب   ست،ی مست   جهینت  شیهاو حرف   کندیم   یبود با او شوخ

 داریاصغر را ب  آنکهی ظهر بود؛ ب  کیبه    کیشد ساعت نزد  داری که ب

زد؛ حال که اصغر اصل    رونیباشته و از خانه  کند کتش را برد

 ییمغز کارا  کی   چه بهتر، دو تا مغز بهتر از  دانستی ماجرا را م

کاش از    ی ! اآمدیبه حساب م  می مغز متفکر ت  مداشت، اصغر ه

 .  کردیهمان روز اول به حرفش گوش م 

  درخت پارک کرد و   هیسا  ریرا همانجا ز  نی که گذشت ماش  یکم

جمعه  ادهیپ م  شد،  و  کامال  خواستیبود  را  خودش  ً امروز  به   
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 اطیح  محمد را داخل  نی که انداخت ماش  دیبدهد، کل  یمرخص

عسل! عجب    نیریو ش  لوفریبود، ن  نجایهم ا  لوفری پس ن  د،یخانه د

آسمان بود، مثل    ا ت  نی! هر چند تفاوتشان زمی ا خوشمزه   بیترک

 !   ی کن سهیمقا  "زنبورش ین "را با  "زهرمار" نکهیا

 دواریگفت، ام  ی بلند   ااهللیخانه را باز کرد و    ی در ورود   ی ه لنگ

را در آورده باشد،    اشیرزم  لباس  شبیبحث دبود عسل بعد از  

ن  و  نصفه  حمام  گرفتن  از  بعد  هم  کم  یامهیخودش    ی بتواند 

ول د   یبخوابد؛  طلب  دنیبا  که  م محمد  داخل  جم  ان یکارانه  ع 

 ی را پنبه کرد! ا  ودب  هرشت  الی نشسته بود هر چه در خ  ییرایپذ

چند روز که    نی بود و ا  دهیکاش زودتر فهم  ی بود! ا  امدهیکاش ن

با عسل چه  ! ولی آنکردیسر م  گرید  ییا جامحمد بود ر وقت 

  به یغر  شیکه هنوز برا  یجمع  انیکه تک و تنها م  یعسل  کرد؟ی م

 دوتا بود؟!   یکی  شیبودند نشسته، مگر دردسرها

کند   یبود که سالم نیکار ا نیهتربه جمع داد، ب ی اخسته سالم

در  محمد آنق یحمام هم بگذرد، ول  ریو برود داخل اتاقشان، از خ

 لب گفت و سر برگرداند.   ریز ی زیر بود که چتوپش پ
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تخم  هم نداشت، چه رسد به اخم و  خودش را    یو حوصله   حال

 محمد! در دلش گفت:  

   "!رسدیم ی باغ بر نی! هر دم ازنیهم از ا نیا"

 جمع دستش را سمت او دراز کرد!   ی بلند شد و جلو عسل

اشاره به کت    د یفهم  یدستش را دنبال کرد و وقت  ر یابتدا مس  رضا

گ است  دستش  ر  ج یداخل  به  کت  پس  ا  گرفت،  او  طرف 

کاش در اتاق   ی کند، ا  ی زن نمونه را باز  کینقش    خواستی م

ا در  هم  خلوتشان  م  نیموقع  فرو  چنگ    رفت ینقش  کمتر  تا 

محمد بلوز   ی به عسل نگاه کرد که جلو   رد،یو دندان بگ  ازداندیب

 بلندش را بافته بود.     ی تن کرده و موها ی اده یو شلوار پوش

بل م  ی را بال داد و رو  اشیشلوار نخ  یکماز ظاهر عسل    یراض

 زد و گفت:     ی نشست، لبخند

 احوال خان داداش!  _

به چنگال    پوست گرفته را  بیاز س  یشد که قاچ  لوفرین  متوجه

 !    اوردیاز عسل کم ن  خواستی به سمت محمد گرفت، پس م  زد و

 را پس زد.    بیس محمد
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 !   ؟ی! چه احوال؟یچه حال _

 داد.    ی امحمد را حوالهخودش هم  در دل هم رضا

 شده؟!     ی زی خدا بد نده، چ _

 !    ه؟یچ  ایمسخره باز نیسر اصل مطلب، ا  رمیم  میمستق  _

 :   ندیبه عسل کرد تا کنارش بنش ی اهبا دست اشار  رضا

 !   ؟ی کدوم مسخره باز _

ول  عسل بود  نشست،    یمردد  کنارش  و  نکرد  دوتا  را  حرفش 

 د حرف گوش کند!   پس بلد بوال داد، را ب شیابرو

را طور  عسل رو   ی کت  و   نیگذاشت که کمتر  شیپا  ی تا کرد 

 نیبه لطف او هم  شبیخبر نداشت د  یول  فتد،یآن ب  ی چروک رو

 سرش بوده است!    ریکت بالش ز

 نکهیا  کرد،ی حس م  ی اضطراب درون عسل را به طور آشکار  رضا

 !   ترسدیاز برادرش م

 :    دیتوپ محمد

 نزن.  ه اون راهخودتو ب _
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 برداشت.     وهیف مرا از داخل ظر یسرخ  بی س رضا

    ه؟یتو هم واضح حرفت رو بزن داداشم، مشکلت الن چ _

 چه وضع زن گرفتنه؟     نیتو، ا ایمشکل من  _

 اشکالش کجاست؟     _

     ؟یسرخود زن گرفت نطوریکه ا دیبزرگتری مگه ب  _

 به گالب کرد و گفت:     ی ااشاره  رضا

، خودت هم که خونه به خونه بگردونمشمادرمون پا نداره که    _

ش هم به رحمت خدا رفته، مادر  ی پدر عسل هم که تازگ  ،ی ستین

 !  ی مونم که خودت مستحضرودخ ی که فوت کرده، بابا

 نیا  میکرد  یو عمل  م یگرفت  میدو تا آدم عاقل و بالغ تصم  گهید  _

 کجاش از نظر تو مشکله؟   

 !   ؟یمراسم چیهی ب ؟یمشورت چیهیب ؟ینجوریا _

زن گرفتنش با من مشورت کرد،   ی برا  ی! اول کسآهان مشورت  _

 که حال نوبت من شد باهاش شور و مشورت کنم؟  

 :    دیداد و بو کش یسرخ را داخل دستش چرخ  بیس



 

 
487 

 

DONYAIE MAMNOE 

به خاطر پدر عسل فعالً    م،یریگی دوم مراسم هم به وقتش م  _

 .    می شلوغش کن شهینم

 ی م جلووم پول؟! من پول نداشته باش! با کد؟ی ر یگیمراسم م  _

!  ی زن گرفت  یرفت   ی پاشد  یخال  ب یبا ج  شم،یهم رد نم  یفالفل  هی

 !    ی اخانواده نیاز همچ ی دختر نیاونم همچ

نقل خانواده   سکوت به گوشش رس  ی کرد! پس  بود؟    دهیعسل 

 شکر داشت!    ی جا

م  بیس کارد  با  قاچ کرد، ظاهراً جمع سوا  ی خوروه یرا    یچهار 

ترج ک  حیمحمد  سکوت  بودند  بود  داده  او  حال  و  که  نند 

را سر کارد زد و رو به  ب یتکه از س کی خورد،یخونش را مخون

 عسل گرفت! 

ن  ینگاه   یچشم  ریز پنهان    لوفر یبه  از چشم عسل  که  انداخت 

به    شتریب  یرا کم  بینشان نداد! س  یالعملعکس  چینماند! اما ه 

به نوک    یعسل نگاه  رد،یسمتش گرفت و با ابرو اشاره داد که بگ

آنها به کنار  حضورش در جمع   ینی چاقو و بعد به رضا کرد، سنگ

به خوب  یجمع" نگاه    "خواهندیاو را نم  د یفهمی م  یکه  و حال 

 !    دیفهمیرا نم اشی که معن لوفریرضا به ن  ی گذرا
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 تو قاچ کردم!    ی برا  رش،یبگ _

رضا به نشستن    ی اشاره   ب،یبه رضا کرد و بعد به س  یگاهن  عسل

ت  در آن غرب   ییکه به تنها  ی در کنارش را دوست داشت، بعد شب

جمع آنها، با    ذرانده بود و آمدن برادر رضا و بودن درپشت سر گ

حال خودش را    یبرگشته، ول  اشیرضا حس کرد که حام  دنید

 را پس زد و گفت:     بیبا دست س د،یدی م شهیتنهاتر از هم

 ندارم.     لیم _

کرد پوزخند    ی زد، سع  بی به س ی و گاز  د یچاقو را عقب کش  رضا

 بلند شد و گفت:     شیاز جا رد،یبگ دهیدرا ن لوفر ین یرپوستیز

چه پولدار    رن،یگیوقتش برسه همه زن م  کن داداش،شلوغش ن  _

 .  ه یمثل بق یکیمنم   پول،ی چه ب

  قی فالفل ل   چی ساندو  دیبرادرم من رو در حد خر  یمنتها وقت   _

مثل منو به    یدخترِ که آس و پاس  نیا  ی از بزرگوار  نیا  نه؛ی بینم

     قبول کرده! شیغالم

آخر   ی جمله  نیا  تکه کالمش را گرفته باشد؛   لوفریبود ن  دواریام

 را مخصوصاً به او گفته بود.  
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.  دیکش  رونیآن را از شلوار ب  ی بلوزش را باز کرد و انتها   ی هادکمه

ب رو   ی رو  یحرف  چیهی عسل  را  کتش  و  نشست  تخت    ی تخت 

در دهانش    لوفرین  ی شدنش جلو  عیحس ضا  یگذاشت، هنوز تلخ

بود؟    یبود، عسل! چه کس او را عسل گذاشته  ا که  به خداسم 

 !  آمدیبه او م شتریزهرعسل ب

  یاز قبل شده بود، بلوزش را از تن در آورد و رو   شتریب  سردردش

ن  ن یزم با  برهن  می انداخت،  اتنه  کمد  کنار  نگاه  ستادیه  به    ی و 

و  رفتیاول به حمام م ای دیخوابیاش کرد، بهتر بود اول محوله

 !  د؟یخوابی بعد م

 :  دیپرس عسل

   !؟ی نهار خورد _

 تا دلت بخواد کوفت و زهرمار و زهرعسل خوردم!   ینهار نه... ول  _

 نگاهش کرد:  عسل

 !   ؟یتلخ نقدریچرا ا  _

 زد و گفت:    ی پوزخند
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 ... تلخ بمونم بهتره!   ی که دوست نداشت نیریش _

دود را از    ی بو  ستاد،یبرداشت و ا  نیزم  ی بلوزش را از رو  عسل

    استشمام کند. توانستیهم م  ی چندمتر

 مادرت!   _

 !  ؟یمادرم چ _

 !  ادی اون از من خوشش نم _

 موارد!     نیدارن تو ا  ی زیت  ی زنا شامه  ده،یفهم  ییزایچ  هیگمونم    _

 مردد نگاهش کرد.    عسل

 !   ؟ ی نبود شبید _

م  رضا دلش  چقدر  کرد،  باز  را   لباسی ب  خواستی کمربندش 

 بخوابد!    

مگ  _ آخه  استغفرهلل!  قبر...  سر  بودم  وکرفته    ی من   یوص  ل یه 

 دختر؟!  

 د و گفت:   ورآ نییرا پا شیصدا
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رفت و اومد    ی من به تو برا  ستیت فرو کن، قرار نرو تو کله  نیا  _

 و نبودنم جواب پس بدم. 

 و گفت:    دیکش  یقیچشمانش را بست، نفس عم  عسل

  ، یکجا هست  دیمادرت پرس  ،ی منم نخواستم بهم جواب پس بد   _

  ن ی ب  ستیندشم قرارمون نبود و  نداشتم بهش بدم، بع  یمنم جواب

 ها بمونم.  ا تنآدم نیا

 .   دیغر رضا

 خواهرم، برادر و اون...   منن... مادرم،  ی آدما خونواده نیا _

 !  ؟یاون چ _

 حرفش را خورد و سکوت کرد.  ی باق رضا

 !  ه؟یاون ک _

 ادامه داد.   و

   ؟ی اریمن لجش رو در م قیطر چرا از  _

دهانش    ی کرد و دستش را محکم رو  در  به   یزده نگاههول   رضا

 .  دیاشت و غرگذ
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 ساکت شو.   _

دهانش پس زد و   ی دستش را از جلو  یلج کرد، به سخت  عسل

 لجوجانه نگاهش کرد، رضا هم نگاهش را نگرفت. 

 گفت:    عسل

 برم...   خوامی م _

 گفت:    حوصلهیب آورد،ی داشت کم م گرید رضا

 !   ؟یکجا به سالمت  _

 رد و گفت:   او پرت کرد. بغضش را فرو خو  ا به سمتبلوزش ر  عسل

 بابام!   شیپ _

 ساعت چنده؟  یدونی بابات؟ قبرستون؟ م  شیپ _

          

سنگ   یوار روزانو زد و دو انگشتش را ضربه   یتیسنگ گران  ی لبه

عسل را نگاه کرد که    یچشم  ریزد مشغول خواندن فاتحه شد، ز

سنگ نشسته    ی لبه بازش کند    آنکهی در دستش ب   یقرآن کوچک

  ده یسوال او را که پرس  یبود و حت  نیبود، از همان خانه سرسنگ 
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رو به   یلب  ریرا که خواند ز  نه جواب نداده بود، فاتحه  اید  گل بخر

 قبر گفت:    

پول ما رو که    ،ی شاهپورخان سالر  ی آخر و عاقبت ما آقا  نمیا"

بست  چ،یه  ی نداد هم  رو  شدشمونیر  خ یب  یدخترت  آش   م ی! 

 "هن سوختهرده و دنخو

ب  یول زبان  به  بلند  را  فکرش  نکرد  ا  شتریب  اورد،ی جرات    نیاز 

ب  تاسخوینم راه  ا  اندازدیدعوا  تشنج  شال    جادیو  عسل  کند، 

. قلبش  کند یم  هیدارد گر   یعنی  نیکه ا  دیرا جلوتر کش  اشیمشک

 ه یبخاطر رفتار ظهرش گر  یعنیفشرده شد و سرش را خاراند،  

  ن یرتریتقصی او مقصر بود؟! خود را ب  مگر  ولی  شب؟ید  ای  کردی م

ا م  نیآدم  م  دانست،ی داستان  اگر  قسمت    شدی البته  آن 

بگ   اشیخواهطلب از قبر فاصله گرفت،    ستادیا  رد،یرا فاکتور  و 

او فرصت م به  بود  با گر  یتا کم  دادی بهتر  را  سبک    هیخودش 

 . دیرسی و او هم به آرامش م شدیآن وقت آرام م دیکند، شا

کاش گالب را با خودش    ی به قبرستان خاموش انداخت، ا  ی اهنگ

تازه   ی داریهم سر مزار پدر د  کرد ی تازه م  ییآورده بود، هم هوا
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داغان عسل همان بهتر که گالب   ی با آن حال و هوا   یول  نمودی م

 بود.  اوردهین

  نیداد در ماش  حیهمان اطراف پرسه زد، بعد هم ترج  یساعت  مین

چگونه خوابش    د یعقب داد و نفهم  یکما  ر  اشی صندل  ند؛ی بنش

 برد!    

به ساعت کرد،    ینگاه   !رفتیم  یکیکه شد هوا رو به تار  داریب

و بدنش را    دیکش   ی بلند  ازهیبود! خم  ده یساعت خواب  کی  قیدق

هنوز همانجا نشسته بود،    د،ییداد، از دور عسل را پا  یکش و قوس

دل شدن و  بلند    الیانگار عسل خ  یهم صبر کرد ول  گرید  یکم

 کندن نداشت!  

گورستان   اده یپ   نیماش  از صالح    شد،  بود،  خطرناک  خلوت 

 آنجا بمانند.  نیاز ا شتریب تدانسینم

 

 داد.   هیرا به قبر تک شیزانو کینشست و  کنارش

 .   میبر _
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تر  با چشمان قرمز نگاهش کرد، چقدر نسبت به ظهر داغان  عسل

لعنت  تردهیو تک بود، رضا به خودش  انکار   گریتاد، درسف  یشده 

 از حال خرابش به عسل ربط دارد.   یمیکه ن  کردینم

ه  از آن بود ک  ترحال ی را گرفت، عسل ب  شیبازو  ریبرد و ز  دست

اش گرفت،  و دستش را دور شانه  ستادیا  ستد،یخود با  ی پاها  ی رو

 کرد.   کینزد  اشنه یاو را به س

 با خودت دختر؟!    ی چه کرد _

 پر بغض گفت:     عسل

 بابام تنها مرد!   _

 .    میریمیمون تنها مما همه _

 !  ذاشتمی تنهاش م دیبراش بودم، نبا ی دختر بد _

هم وقت    ی روز  کیبود،    ده یرس  رفتنش وقت    رمردیبس کن، پ   _

بره،    دیبا  یرفتن  ،یسادگ  نیبه هم  رم،یمیمنم تنها م  رسه،ی من م

 نبوده که...      یکس چیبوده، ه  نیتا بوده هم

سنگ لحظه    کی   ی برا عسل  وزن  کرد  متوجه    تر ن یحس  شد، 

  ده یکش   نیکه کامالً خم به طرف زم  شیشد و پاها  اشیحالی ب
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کرد تا   یو همزمان سع  ردیرا بگ  شیهادست برد تا شانه   شد،ی م

 کند.   ی ریاز سقوطش جلوگ 

    ؟ی شد یابالفضل! عسل چ ای _

 ل سع  د،ی نرس  شیهاشده بود که دستش به شانه  ریغافلگ  آنقدر

 شد!  نیفرود آمد و نقش زم  شی پا ی رو  جانی ب

          

  ی آن گذاشت. دو ساعت  ی تخت و سرش را رو   یرا لبه   دستانش

بود؛ چشمانش را   شتریب  یحتمثل دو قرن    شیکه گذشت، برا

بر سرش   یچه خاک افتادی م شیبرا یتفاقت. اگر اهم گذاش ی رو

بآن  خت؟یری م الن  شد؛ی م  چارهیوقت  و   به قول معروف  کس 

آن  ی کار پنداشت،  صاحب  تا  صد  وجدانش   کرد؛ی م  ادی موقع 

د"زد    بی نه مرد   گهیتو  ا  ی دختر  ؟یهست  ی چجور   نجایکه 

 "تو رو سننه!"  گفتی اما عقلش م  "زنته، خجالت بکش!   دهیخواب

صورتش گذاشت،    ی کف دستانش را رو  بارنیرا بلند کرد و ا  سرش

به داد بود، خدا    نیشروعش ا  ی وقت  شد؟ی تمام م  ی باز  نیا  یک

 برسد.   انشیپا
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 کرد:  شیبلند صدا ی پرستار

 . ی همراه سالر _

تابلو  ی نگاه  رضا بال   ی به  آن  ی سکوت  کرد!  عسل  او سر  وقت 

ش انداخت  ستد  ی سرش گذاشته بود! کت را رو  ی را رو  شیصدا

 . ستادیا ی پرستار ستگاهیا  ی و جلو

 .امی همراه سالر _

در چارت   یدر حال نوشتن مطالبه  ک  یبه دکتر جوان  اشاره   پرستار

 : دی بود کرد، دکتر هم بدون آنکه نگاهش کند پرس

 !   ؟یشکاره یچ _

 شوهرش!  _

 داشته؟!   یخانمت سابقه فشار عصب _

  ت؟نسدای م دیداشته؟ از کجا با سابقه 

 !  دونمینم _

 بارداره؟   _

 !  باردار؟
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 نه...    _

 شد!   هم با دیشا ؟یدانی خودش گفت از کجا م با

نگاه  همزمان و  پرده   یبرگشت  پشت  حال  که  عسل  تخت  به 

 شد.  نیدلش چرک ی الحظه ی پاراوان پنهان بود انداخت، برا

 باشه!   کنمیبگم! فکر نم ی ! چجوردونمی نم ،یعنی _

نگاهشان   یبه هم کردند! رضا معن  ی داری ر نگاه معندکتو    پرستار

 !   دیفهمی م دی جا باخب، او هم مثل آنها از ک یول  دیفهمرا خوب 

 .اشمهیدفترچه ب _

 ! سیآزاد بنو ست،یهمرام ن _

 بعد دکتر نسخه را سمتش گرفت و گفت:    یکم

 .  شیببر  یتونی سرمش که تموم شد م  ر،یداروها رو براش بگ  نیا  _

همان  خهنس از  گرفت،  نگاهرا  دوباره  که    یجا  انداخت  عسل  به 

 گفت:     قدم دور نشده بود دکتر کیخواب بود، هنوز 
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ا   شتریب  _ قو  هانیاز  آرامبخش  براش  باش،  خانمت    یمراقب 

باردار احتمال  چون  ه  یننوشتم،  فعالً  اندازه    یچیهست،  به 

 کنه!  رو کم    شی فشار عصب  تونهی نم  رهیگیکه از همسر م  یآرامش

  ی و کالفه از آنجا دور شد، عجب غلط   جینسخه در دست گ   رضا

شرط را گذاشته    نیر چرا ا شده بود، آخ  یتیکرده بود، عجب وضع

 بود حال...   یکوفت  یزندگ نیبود، خودش کم لنگ ا

  گذاشت؟یدلش م ی کجا گریرا د  نیچه گفت؟! ا دکتر

 !  ی باردار احتمال

 فرستاد!  یلعنت  میرج طانی لب گفت و به ش ریز یاستغفرالله

داد، به محض گرفتن داروها،   ی به متصد   و قبض را  دیرا کش  کارت

نگا  تلفنش زنگ  ی گوش انداخت، گالب به صفحه   ی هخورد؛  اش 

 بانو بود. 

 الو جونم؟ _

 مادر؟!   ییالو... کجا _

 ! م یستیدور ن _
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سفره   خوادیم   لوفریکه ن   دیایب   عیشام... سر  ی برا  میمنتظرتون   _

 رو پهن کنه. 

 :   دیکش اشی شان یبه پ یدست

 .  میایم  رتریکم د هی... ما دیرشماها بخو _

 .   م ینیسفره بش هی ی پا یها همگ مدت بعد ا،یچرا؟! زود ب _

 کیکوچ  ی هابهانه   نیدلش هم  گر،یشرمنده شد، مادر بود د  رضا

 اش شاد شود، ناچار گفت:   مادرانه ی ایتا دن خواستیرا م

 . می مارستانیکم حالش بد شده! الن ب هیعسل  _

   شده مادر؟ ی! چ؟یچ _

ظهر و    انیفکر کنم از جر  ه،یبخاطر فشار عصب   گهیدکترش م  _

 محمد ناراحته!  ی هاحرف

 : دینگران پرس گالب

 الن حالش چطوره؟!    _

 . م یایسرمه، بهش آرامبخش زدن، سرمش تموم بشه م ریز _

 کرد و گفت:    یمکث گالب
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 مراقبش باش مادر!   _

 چشم، شما امر بفرما گالبتون خانم!   ی به رو _

گه داد و بر  رشیحساب را به پذ  هیو تسو  نهیپرداخت هز  قبض

باز    شیهاچشم  د یسر عسل رس   ی بال   یرا گرفت، وقت   صیترخ

 داروها رو بال آورد:   ی سه یرضا ک گشت،ی بود و با نگاه دنبالش م

 . رمیرفته بودم داروهات رو بگ _

 کنار تخت نشست.  و

 : دیپرس حالی ب عسل

 شده؟!    یچ _

 و گفت:    دیخسته خند رضا

 مد! از آب در او یم غش! فقط عروس ننهیچیه _

حت  خاموش کرد،  جواب   ینگاهش  که  نداشت  حال  آنقدر 

و سکوت   اشیشوخ برگرداند  را جهت مخالف  بدهد؛ سرش  را 

 کرد. 

 ! میبر  میتونیدکتر گفت سرمت تموم شد م  _
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را گرفت و پر از بغض    دیچشمش چک  ی که از گوشه   یاشک  عسل

 گفت:   

 ! م؟ یحرف بزن _

آن    نی که ب  یکشش   نی! با اط؟یشرا  نیبزنند؟ آن هم در ا  حرف

  ی به حمله عصب  یقطعاً منته  یدو وجود داشت هرگونه حرف زدن 

 !  شدیم ی گرید

  گر یبه سمتش خم شد و با نوک انگشت قطره اشک د  یکم  رضا

به پشت    یشانیپ  ی را از رو   شیچشمش گرفت، موها   ی را از گوشه

 فت:   گوشش فرستاد و گ

 نه اخم!  م،یکنی نه دعوا م م، یزنی نه حرف م ی تا آروم نشد _

 را به سمت خود برگرداند و گفت:   صورتش

تا اطالع   ،ی زار  و  هینه گر  ،یکنی نه غش م  ،یکن یو نه قهر م  _

 بس، اونم دو طرفه! آتش ی ثانو
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  ش یخم شد و صدا  یرا از سمت عسل باز کرد، کم  نیدر ماش  آرام

 زد: 

 عسل، عسل بانو!    _

به سمت خودش    تش رام صوربا دست آرا  د،یپر  یعسل کم  پلک

 !   ن یو دلنش بایبود، ز بایبرگرداند؛ چقدر در خواب ز

 :   دی دخترک کش ی گونه ی وار رورا نوازش شصتش

 !  ی دختر سالر ی آها _

 را باز کرد.  شیهاآرام چشم عسل

 آخره.   ستگاهیا م،یدیرس _

به دور و بر کرد و خود   یفاصله گرفت، عسل نگاه  ن یدر ماش  از

را انگار    ریکل مس  افت،یرضا    ی پدر  ی خانه  ینقل  اطیح  را داخل

 شده بود!  هوشیب

کرد،    زانیرا آو   شیپا  کیگرفت و    نی را به داشبورد ماش  دستش

 که عسل مخالفت کرد:   ردیرا بگ شیرضا خواست بازو 

 خوبم!   _
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را برداشت و پشت سر عسل    دهایدارو و خر   ی هاسه یهم ک  رضا

 تقبالشان آمد:   اس  به  ینوارد خانه شد، بهار با نگرا

 !   ؟ی تو که خوب بود هو؟ی ی شد یچ ؟یخوب _

 زد و گفت:    یجانی لبخند ب  عسل

 خوبم.     _

پ   اشیصندل  ی رو   گالب را  واکرش  بود،  و    دیکش  شینشسته 

پر   ستادیا رنگ  نگاه کرد  را  هر دو  نگران  صورت عسل   یدگیو 

جا که  بود  آشکار  ترد   یبرا   ییآنقدر  و    ت، گذاشینم  دیشک 

 :  دیسپر

 دخترم؟!     یخوب _

به دور و بر کرد    ینگفت، رضا نگاه   چیتکان داد و ه  ی سر  عسل

 :  دیو پرس

   محمد کجاست؟!   _

 زنش.   ی رفت خونه  _

 لب گفت:  ریز
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 بهتر!  _

 

همراه  عسل اتاق  تا  برا  یرا  چمدان  داخل  از  و    شیکرد،  بلوز 

 و به دستش داد و گفت:    دیکش رونیب ی شلوار

 . ی بخور ارمیب ی زیچ هیبرات  رمیم  یکن  تا لباس عوض _

را از جانب    یهمه مهربان  نیمردد نگاهش کرد، انگار توقع ا  عسل

 او نداشت!    

 اند و گفت:    نگاهش شد، سرش را خار یمتوجه معن  رضا

 دکتر گفته مراقبت باشم!     _

 ...   گفتیاگر دکتر نم یعنی _

 میتسل  ی نشانهاش را کامل کند، دستش را به  تا جمله  نگذاشت 

 بال گرفت:    

ام  _ آتشگفتم  مبسشب  ش  شهی ،  نه    ی باش  عسلن یریامشب 

 امشب!  هی زهرعسل؟! فقط 
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... مانتو را در آورد  قیعمقیدر عمق چشمانش نگاه کرد، عم  عسل

 و آرام گفت:    

 قبوله.   _

آمد که بدون در زدن داخل    ادشیدر    انیباز شد و بهار باز م   در

 زد و لبش را گاز گرفت.   یطانی شده، لبخند ش

 !   اجازه هست؟ _

 :  دیکش  ی پوف بلند رضا

 لباسشو عوض کنه. به عسل کمک کن  ا یواقعاً! ب یخسته نباش  _

 چرا من؟!     _

 !    ؟یچرا تو؟! پس ک _

 وا داداش! حواست سر جاشه؟!    _

بلند   یچه سوت  دیتازه فهم   رضا  عیکرد، سر  ی داده است، پوف 

 ت:    و گف چاند یبحث را پ

 !    م؟ی داشت یشام چ _

 آبگوشت.  _
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کاسه  خرده  نان داخل  را  ر  یشده  با    ختیآبگوشت  را  آنها  و 

تکهگوشت  با  همزمان  س  ی هاکوب  و  مخلوط    ین یزمب یگوشت 

صبحانه هم    یحت   چ،یکرد، حاضر بود قسم بخورد عسل نهار که ه

 را هم که خب معلوم بود.  شبینخورده! د

همزمان با   "ی ازدواج صور"گفت    کرد و  ی ادآوریدرونش    ی ندا

 نثارش کرد!  ییکوب برو بابازدن گوشت

 لند کرد:  رش را ببهار س ی صدا با

   ؟ی لزم ندار ی زیچ _

 خورد؟!    ی زیچ شبیفعالً نه... عسل د _

 دختره...   نیداداش ا گم ینه... م  _

 :   دیتوپ

 بگو زن داداش!  لوفریعسل! اگر سختته مثل ن  _

 و گفت:   لبش را کج کرد بهار

 داره؟!     یافسردگ  گمی م ،یهمون که گفت  _
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بده  ؟یافسردگ اگر  هم  تو  یاو  حتما    ی مانخدا  داشت  ارث 

 !    کردیهم فکر م  یاحتماًل به خودکش چ،ی که ه یافسردگ

 !  ومدهین رونیهنوز از غم مرگ پدرش ب ه،یعی طب شیناراحت _

 و شوهر کرده؟!     ومدهین رونی از غم باباش ب _

 گرفت:   شیجلو  دواریرا تهد کوبگوشت 

 !   ؟ی الت کردباز تو کار بزرگتر از خودت دخ _

 کرد:    یدهن کج شیو برا دیخند بهار

برا  یراست  _ گفت  محمد  داداش  مشتر  ی داداش،    دا یپ  ی گاراژ 

 .ی ومدیبهت بگه که ن خواستی کرده، م

 کوب به کاسه حمله کرد: با گوشت  دوباره

 !   ؟ی چند ؟ی مشتر _

 !  ونیل یچهارصد م هکنیمثل ا _

 گاراژ؟   ی چهارصد برا _
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  ن ی با ا  شد،ی م  یخود او، سهمش صدتومن  ی برا  ینبود ول  بدک

از   کیبکند؟خرج کدام    توانستی م  کارشیاوضاع احوال دلر چ

 ؟کردیم اشی زندگ ی هازخم

 

رو  ی کاسه  را  دکمه  زیم  ی آبگوشت  و  گذاشت    یی بال   ی کنار 

 بلوزش را باز کرد:  

 بخور. ی زیچ هیبلند شو  _

 ندارم.   لیم _

 ! شهی که نم ی با شکم خال ،ی دارو بخور  دیبا _

 فوت کرد.   رونینگفت، نفسش را با صدا به ب  ی زیچ عسل

 پاشو.  گمیبا توام دختر، م  _

را   شانشیپر  ی و موهاتخت نشست   ی به دست رو  ه یبا تک  عسل

 اش جمع کرد.طرف شانه  کی

 دهانش گرفت:    ی قاشق را جلو رضا

 ...    یول ستی جالب ن کمی شافه ی! ق؟یخورد نای از ا حال  تا _
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قاشق و    نینگاهش کرد، رضا نگاهش را ب   ه یعاقل اندر سف  عسل

و آبگوشت نخورده    یباش   یرانیو جوابش را گرفت، اکاسه چرخاند  

 .   شدیمحسوب م یانیاع ی غذا گریآن هم آبگوشت که د ؟یباش

 .  ی نخورد ی ز یچ شبیاز د _

 کرد:   حیدهانش را قورت داد و تصحر  د ی لقمه عسل

 ظهر!    روزیاز د _

 !   ؟ی نه خسته! اعتصاب غذا کرد _

 خورد. یگریرا تکان داد و قاشق د سرش

 !    ده؟یجد است ی پس س _

  ی جا   کیکه    دینگاهش کرد، دست رضا در هوا ماند، فهم  عسل

 مکالمه را خوب نرفته است.  

 : فتگردست دراز کرد و قاشق را از او  عسل

 !  ؟یشناس یها رو نمتو اصالً خانم _

 کج شد:  نییبه طرف پا  اریاختی رضا ب  ی هالب
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خانم شرمنده   _ دنبال  حال  تا  نکن...  که    یاس شنم  نرفتم 

 بشناسمتون!  

داخل  عسل را  ک  قاشق  و  کرد  محتو  شتریب  یمکاسه    اتش یاز 

 برداشت و به طرف رضا گرفت،   

 !  یهمه خوشبخت  نیاو و ا   با تعجب نگاهش را به عسل دوخت،  رضا

 عسل شد:    دیموجب ترد رشیتأخ

      ؟یستیفکر کردم بد دل ن _

 !  ستمین _

 وسواس داشت. یدل که نه؛ فقط کم بد

فرصت   نیا  یول آن  جا  هااز  هر  که    شد، ی نم  بشی نص  ییبود 

 وسواسش را کنار گذاشت و گفت:    

 هر چه از دوست رسد نکوست!  _

   شتها لقمه را خورد!را جلو برد و با ا سرش

  چیشده او را بدون ه  یکاسه را از او گرفت و قاشق دهان  عسل

 پر کرد و به دهان خودش برد.   یوسواس
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 !  ی کنی به چشم دشمن نگام م یدوست ول یگ یم _

 کرده!    یبرداشت  نیاز رفتارش چنپس !؟ دشمن

 .  دمیرو به چشم دشمنم ند تو وقتچیه _

را که عسل به سمتش گرفته بود    یقدهانش را باز کرد و قاش  و

 را به دهان برد!   

بب  نمت، ی بی به زنبور م  ه یشب  شتریب  _ نزد  یک   ی نی که   کیبهت 

 اونوقت...   شم،ی م

  ی اد یس کرد زکالمش را خورد، صورت عسل سخت شد، ح  یباق

نم که  امشب  به  لعنت  را   توانستی گفت،  دلش  دو کالم حرف 

 تر کند.  حال بد عسل را بد خواستی بزند؛ نم

 !   ؟یاونوقت چ _

 خودم!    ی ش رو که دادهمه  نو،یا نمیاونوقت... بده بب  _

بار او قاشق را پر کرد و سمت دهان عسل برد! عسل بدون   نیا

  ی که طولن   شانن یت ب ، سکوخورد  گریچند قاشق د  ی حرف  چیه

 گفت:     انهیشد دلجو

 ناراحتت کرد؟    یچ _
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 نگفت.  چیبال انداخت و ه ی اشانه  عسل

 :    د یپرس رضا

 سخته؟!     نقدر یگفتنش ا _

 :   دیکش ی نفس بلند دخترک

 !    ؟ی ک  یبهتره بگ _

 اونوقت؟!  یک _

 حدس بزن! _

 متفکر گفت:     رضا

 آره؟     محمد ناراحتت کرد،  ی حرفا _

دستش را بال آورد و    کردیدهانش را باز م  نکهی ا   نیدر ح  عسل

   گرفت.  شیروبه رو یبه نشانه کم

قو  _ رو دختر  اون دختر  دم،یدیم  ی تریتو  گاراژ    ی پس  تو  که 

 کجاست؟!     دی جنگی باهامون م 

 را هم از دستش خورد:  ی گریقاشق د عسل

 !    جنگم؟یباهات نم گهیکه د یالن ناراحت _
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 فت: قاشق در دست هر دو دستانش را بال گر رضا

 من شکر خورده باشم!  _

  ن یا  در طرح لبخند به صورتعسل هم لبخند زد؛ چق  د،یخند  و

 !  آمدیدختر م

 شد و گفت:     ی جد

م  _ فکر  باش  کردیدکتر  حامله  پرس  یعنی  ،یممکنه    د ی ازم 

 !   ؟ی باردار

 ا بال داد:   ر شیابروها عسل

 بهش؟!     یگفت  یچ _

 بال انداخت:     دیرا لق شیهاشانه 

 !   دونمی گفتم نم _

 !!!    ؟یدونینم _

 پنهان کرد:    یتفاوتی از ب یپشت ماسک صورتش را  یسخت رضا

 نه وال... از کجا بدونم؟!     _

 من، من هنوز...    کهییاز اون جا _
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 !    ؟یهنوز چ _

 :    دی کش  ی بلند  نفس

 نبودم!    یبا کس _

هنوز    یعنیچه؟    معرفتشی نبود؟ پس آن دوست پسر ب  ی کس  با

با بود؟  پ آرامش    یاه کمناخودآگ  کرد؟ی باور م  دیباکره    دا یقلب 

  نکه یمهم بود؟ مگر نه ا  نقدریا  شیموضوع برا  نی چرا ا   یکرد، ول

نه به خودش، نه به    داد،ی م   تی اهم  دیبود که بماند؟ نبا  امدهیاو ن

 بعد از او. اشنده یبه آ یاش و نه حتگذشته 

 قاشق را از دستش گرفت.    عسل

 سوال ازت بپرسم؟     هی _

زد و قاشق را پر کرد م  ه  یخ را کمسرگل   ینیکاسه چ  ی محتوا  و

 و به سمت دهانش برد:   

 دو تا بپرس!     _

 را به دهان برد.     اتشیدهانش را باز کرد و محتو رضا

    ؟یتو با زن برادرت رابطه دار _
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بلع  بارهکی  یچه شد ول  دینفهم  رضا از   دهیهر آنچه را که  بود 

 تخت بلند  یرو  از   ی بلند  ی به دهانش بازگشت! با سرفه  شیگلو

تا هر چه که خورده بشد، دهان   زد،ینر  رونیش را محکم بست 

کرد، انگار هر چه را که    گرید  یرا گرفت و چند سرفه  شیگلو

 .دهیپر شیهاهیخورده بود داخل ر

برداشت   زیم  ی را از رو   یآب معدن  یو بطر  ستادیهول کرده ا   سلع

 ی هافهسر  ی جلو  کردی م  یسع  کهیبه سمتش گرفت، رضا در حال

بگ  اشی اپیپ   که یرا محکم پس زد، طور  ی بطر   نیخشمگ  ردیرا 

نگاه غضبناکش    ی بطر پرت شد،  زمین  به روی  از دست عسل 

 قدم به عقب برداشت. کیچنان عسل را ترساند که 

  یزمان حرف! دستش را بال آورد تا همشد؟یدختر آدم نم  نیا   چرا

صدا نتوانست  اما  گلو  ییبزند  از  کند!   شیرا  صورت  خارج    ی با 

 از اتاق خارج شد.  دیبگو ی زیچ آنکهیته بفروخبرا

 ی هابه قاشق در دستش انداخت و بغض کرد. نگاه   ی هنگا  عسل

بتواند    یراحت  ن ینبود که به هم  ی زیآن دو چ  نی رد و بدل شده ب

 ی رفتار  نیو انتظار چن  دادی فراموشش کند، حق را به خودش م

 بود.     به او بدهکار حیتوض کی را نداشت؛ رضا 
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ز  ییآب دستشو  ریش  رضا را  و سرش  کرد  باز  گرفت،   ریرا  آن 

چکله م   ی زیاش  دلش  نداشت،  فاصله  انفجار  برود   خواستیتا 

 شانس بدش گله کند!   ی خدا برا شیبزند و پ ادیفر ییجا

تاوانش    گونهنی اش بوده که ادر کارنامه  یآخر مگر چه گناه  دیبگو

   شد؟ینم دور اشی زندگ آن زن از یچرا نحس دهد؟ی را پس م

 

بابت او عذاب   دیبا  ی تا ک  د،یکش  ی فس بلندآب را بست و ن  ریش

 ن یآن هم به ا  کرد؟ی و حال... عسل او را بازخواست م  دیکشی م

را   شیهم پا  ی امدت لحظه  نیآورد. او که در ا  شی صراحت به رو

فراتر نرفته بود، حال    شیدرازتر نکرده و از خط قرمزها  مشیاز گل

 زد؟ی م دربرارابطه با زن به او اتهام 

به مرد    یبکاهد، نگاه  یرا کم  اشیسیرا تکان داد تا خ  سرش

 نه یآ  ی آب که رو  ی هاقطره   نی انداخت، از ب  نهی درون آ   ی خسته

چشمانش سگ   گفتی م   نیبود چشمانش را هدف قرار داد، شاه

 دارد!  
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! سرش دیدیقاطر هم نم  چیاش سگ که هدر چشمان خسته  اما

خود    ی را برازنده  یزندگ  نیتکان داد، اچپ و راست  را محکم به  

با  دانست،ینم به   دانست،ینم  کرد؛ی م  دیچه  از چاله درآمده و 

 چاه افتاده بود! 

خسرشانه  ی همه برا  سیاش  تصم  کی   ی شد،  گرفت    میلحظه 

  د یترس  یبزند، ول  رونیرا بردارد و امشب هم از خانه ب  نیماش  دیکل

کار دختر   ب   ی سالر  ه انکدی  یکیکه دوباره    بکشد،   مارستانیبه 

م  دیبا آرامشش  سهم  آنکهیب   ماند ی بخاطر  ا  یخودش    ن یاز 

 آرامش ببرد. 

ب  ییدستشو  از تک  رونیکه  را  گالب  م  هیآمد  واکر  به   ان یزده 

 یجانی بود لبخند ب   شیکه بر رو  ی فشار  ی با همه  د،ید   ییرایپذ

 زد و گفت:    

 بتون خانم؟    احوالت گال _

    ؟یخودت خوبخوبم مادر،  _

 !    خوبم ننه گالب _
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مبل افتاده بود را برداشت و   ی دسته  ی شال بهار که رو  حواسی ب

 سرش را گرفت.  یسیخ یکم

 منم خوبم.  دیشماها خوب باش _

کرده    یدر دستش شد، چه خبط  دهیپارچه چروک  ی متوجه   تازه

شال را تکاند و    خواست،یرا نم  ی گریبود، دلش بحث و جدل د

شال    کیضررش    د یفهمی ان گوشه گذاشت اگر هم ممرتب هم

 !    شترینه ب گریبود د

 محمد باهات حرف داشت مادر.   _

 !  ؟یچه حرف _

 مبل نشست و واکر را کنارش گذاشت:  ی زحمت رو با

 از خودش بپرس! _

 الن؟!  _

 باشه.  داریب  دیزنگ بزن بهش، با _

 د. نمدارش را به بال هل دا ی به سرش برد و موها یدست

 بمونه برا فردا!  حرف بارمون نکرده یامشب نه، هر چ _
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ت در همان حالت نشسته بود  ل قاشق در دس اتاق شد، عس  داخل

 چشمان قرمزش پر از اشک بود.

  مشیگذاشت، برخالف تصم  زیساعتش را باز کرد و روی م  رضا

عسل   ی که قبل از ورود به اتاق سکوت را انتخاب کرده بود جلو

 :دیسمت او گرفت و غررا به  انگشتش  ستاد،یا

اع  ی شانس آورد  _ باشم وگدکتر گفته مراقب  رنه خونت  صابت 

 ل بود!حال

بلوزش را باز کرد و آن را    ی هادکمه  دیبگو  ی گری د  ی زیچ  آنکهی ب

 کند. 

 گفت:  عسل

 من... من واقعاً... _

بحوله  رضا و  برداشت  را  ب   یحرف  چیهی اش  اتاق  رفت،    رونیاز 

خود  گرید کردن  براتحمل  هم  رسد   شیش  چه  بود  سخت 

ورد  دش را بشآتش وجو  توانستیآب سرد حمام م  دیشا...  ی گرید

 و ببرد! 
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فشار    وپیت  یکم کف  را  و  کرد،  داد  ژل  به  آغشته  را  دستش 

و حالت    دیکشی م  شیموها  ی را به رو  شیهاهمزمان که دست

  با وجود خوردن  شبی کرد، تمام د  یبه عسل نگاه نهیاز آ دادی م

نخوابآرام  ی داروها  اصالً  دست    دهی بخش  به  دست  مدام  و  بود 

  حالش ازش نداشت و    یهر چند خودش هم دست کم  شد،ی م

درست چشم روی هم بگذارد، سر جمع بود، نتوانست  بهتر از او ن

 بود.    دهیساعت هم نخواب کی

و    چیسوئ   ویش گو   زیم  ی شد از رو  یراض  شیاز حالت موها  یوقت

را دور   ساعت  کهی در حال  ستادیکنار تخت ا  ساعتش را برداشت،

 گفت:    بستی دستش م 

 کار دارم.   ی سر هی امروز خونه استراحت کن، من  _

 برداشت.  نی زم ی لش را از روو و باشد پت خم

بلند  ی رو  عسل نفس  نشست،  همه   دیکش  ی تخت  بتواند    ی تا 

 !  آمدیشدن بدش م  دهید فیجراتش را جمع کند، از ضع

 :   ادامه داد رضا
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  ر یتماس باهاش بگ  هیبابات رو هم بده، قبلش هم    لیآدرس وک  _

 سر وقتش.  میریم  میکه بدونه دار

 گفت:    عسل

 !  مونمی خونه نم نیاتو  گهیمن د _

 گفت:    تفاوتی ب

 مشکل خودته!   _

 !   ادیچندبار بگم مادرت از من خوشش نم _

ا  _   ن ی هم  ی برا  لمه،یش فهمه   نایگفتم که احتماًل بو برده که 

اون    رهیگینم  لتیتحو با  ببین چجور  برو  عروسش    یکیوگرنه 

 ! کنهی رفتار م

 فت:   بال انداخت و گ ی ابغض کرد، رضا شانه  عسل

 بهش نگاه کن!    زبانیم هیخودت، مثل  ی سختش نکن برا _

 !   ی مهمون امیم ی به من نگفته بود زبان؟یم _

همون   کنم، ینم  دایبراش پ  ی بهتر  ی چون کلمه  زبانیگفتم م  _

 خداست!   ب یل بهت گفتم که مهمان حباو
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از باز کردن آن منصرف شد، دوباره به طرف    یول  ستادیدر ا  ی جلو

 گفت:     عسل برگشت و

 ی بدون خوش ندارم با زن محمد دمخور بش  نویا  ام،یتا شب نم  _

 اون بشر خط قرمز منه!   ،یو جلو چشمش باش

 گرفت.   دیا ندبرگرداند و رضا ر گریسرش را به طرف د عسل

 گفت و از اتاق خارج شد.  یلب به درک ریز رضا

          

ز  ی ادکه   کنار پارک  کهنسال  ی هیسا  ی خنکا  ریدر    یدرخت 

را    یپپس  یقوط  ی اش را اهرم کرد و حلقهانگشت اشاره   ستاد،یا

از نوشابه خنک عطش درونش    ی ا و بازش کرد، جرعه  دیبال کش

بودند، حال   دهیو هنوز نرس ودب  ازدهیرا کم کرد؛ قرارشان ساعت 

 ی شدنشان فکر  جمع  کانم  ی برا   دیگاراژ را نداشت با  گریکه د

خانه  قهوه   شد،ی هم که نم  شانیهاخانه  د،یگاراژ که پر  کرد،ی م

به هر جا  ختنیبرنامه ر  ی اهم شلوغ بود و ج که فکر    یینبود، 

سبز دور   ی به فضا  یپارک، نگاه   نیبه هم  دیرسیآخر م  کردی م

  یخودش تکان داد، رو  ی به نشانه تاسف برا  ی رش کرد و سر و ب
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وجب جا    کیاندازه    ،یبزرگ  نیشهر به ا  نیا  ی تو  ،خدا  نیزم  نیا

 هم از آن او نبود!

با    ی بطر  دوباره به پشت سرش،   ی اوردن ضربهخرا بال داد که 

 !دینوشابه به داخل مالجش پر

آن  نیشد که به سمت زم  ر یغافلگ  چنان چه که  خم شده و هر 

که کمر    ینیداد! ح  رونیو دهان ب  ینیبود با سرفه از راه ب  دهیبلع

  سه یکه از خنده ر  یسرش را بال آورد و به مهاجم  کردی صاف م

 گفت:    دهیبرده یبر شیهاکرد، وسط سرفه رفته بود نگاه  

 !  نی... شاه ی ری ... ب... می اِ...  _

          

که از کنارشان    یک یو پ  کیدو دختر جوان و ش  دنیبا د  ن یشاه

م کشدار  شدندیرد  و  بلند  دخترها    یکیگفت!    ی جوووون  از 

نشن به  را  د  دنیخودش  دختر  اما  غ   گریزد  با  و    ض یبرگشت 

 نگاهشان کرد. 

 :  دیتوپ ن یبه شاه رضا

 آخه الن وقت این کاراست؟!    _
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 :   ختیمزه ر ن یشاه

 داره؟!   یکارا وقت خاص نیا مگه _

 !  ییپرروو ور نجیخوبه محل سگتم ندادن ا _

 :  دیخند ن یشاه

که من باشم! سنگ مفت،    ستی ن   دی از درگاه خدا ناام  طونیش  _

 گنجشک مفت!   

 ! ی ندار  یرمونیکه س ی ریبم _

 آتش زد و تعارفش کرد. ی گاریس اصغر

بال آورد، اصغر س  دستش نشانه رد  به  ب  گار یرا   شیهالب   ن یرا 

 به آن زد و گفت:    یگذاشت و پک محکم

چق  _ حرفحال  از  مطمئن  ی ادر  سالر  یدختره  تصادف   ی که 

 بوده؟!     یساختگ

 !  دونمینم _

 !   یدخالت کن  ی خوای و م یدونینم _
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بشر سنگ مفت، گنجشک هم مفت؛ ضرر که نداره،    نیبه قول ا  _

راض که  گفت  دختره  تهش هت  یعنی  کنه، ی م  مونیبعدشم خود 

 ! مونه ینم یشه هم دستمون خالشده با  یتوهم

 به آن زد:  ی تررا تکاند و پک محکم گارشی س لتریف اصغر

 از کجا معلوم آخرش دبه نکنه؟!  ؟یآخه با چه ضمانت _

 !  دونمی بازم نم _

 یدونیرو م  یبگو چ   زحمتی واقعاً! فقط داداش ب  یخسته نباش  _

 ازت!   میتا همونو بپرس 

اصغر   اشه یتک  نیشاه از  را که  آنچه  از درخت گرفت، هنوز  را 

 :  کردیر نمباو  بود دهیشن

 !  ؟ی داداش، جون من، مرگ من! ما رو اسکل نکرد گمیم _

 !  یستین ی عدد _

 دست شما درد نکنه!   _

 و گفت:    د یکل آن دو پرکل  انیبه م اصغر

 !   یگرفتی ازش م ی ضمانت هی  دیبالست، حداقل با سکشیر _
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 داد، آزادیمون!  نت که ضما _

را   وریخنک آخر شهر  ی واپارک نگاه کرد و ه  ی به محوطه   یکم

 !  د یبه کام کش  ییبا طعم رها

 ! ستین ی زیخودش کم چ _

 جدول بلند شد و شلوارش را تکاند:  ی لبه از

 حال؟  نیگ یم یچ _

 گل کرد و گفت:    اشیباز لودگ  ن یشاه

 ! ؟ی بشنو ی دوست دار  یچ _

 کرد و قاطع گفت:     نیبه شاه یاخم

 نه؟    ای نیهست _

 توانستی را م  دینگاه کرد، به وضوح ترد  ن یاط به شاهحتم  اصغر

حق داشتند که دست به    ی در نگاهشان بخواند، بعد از گند آخر

 کنند.  اطیعصا راه بروند و احت

تر بسته   شیاصغر که حال تنها هم نبود، قطعاً دست و پا  بخصوص

 از قبل شده، بالخره اصغر سکوت را شکست و گفت:   



 

 
528 

 

DONYAIE MAMNOE 

 بسه.  و آبادم هفت جد  ی برا قبل ی خبط دفعه _

 :   دی پرس  دی ناام رضا

 پس؟!    یست ین _

 کرد و گفت:    یمکث اصغر

 هستم!   ی که خالف نر یتا وقت _

نگاهشان م  ن یشاه نگهبان پارک که مشکوک    یسالم  کردی به 

 داد و با خنده گفت:   

 !  ؟یاحوال حاج _

  شان یهابه صورت  رهیکوتاه خ  ی هاتکان داد و با قدم   ی سر  نگهبان

شد، پو   رد  بلندرضا  برا   ییجا  ترع یسر  دیبا  د،یکش   ی ف    یرا 

 !  کردی خودشان دست و پا م

 گفت:    نی به شاه رو

 !  ؟یتو چ -

 پابلنده گفت!  نیکه ا نیمن که مخلصتم داداش! منم هم _

 کن.  دایخوب پ لیوک هیبگرد  نی شاه خوبه، _
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 !   ؟یچ ی برا لیوک _

 !   خوان؟یم یچ ی برا لیوک -

 داره.   لیکه وک ی که خودسالر هنیمنظورم اوب خ _

وک  _ ند  لشیهنوز  ح  یول  دمیرو  زمان  در  مطمئنم    اتیخب 

دخترش    نیهمچ  ی سالر درد  به  الن  که  نخورده  دردش  به 

 بخوره!  

 !   ؟یدون ی از کجا م _

 ی اون شب من رفتم خونه سالر  نکهیچرا بعد از ا  نیفکر کرد  _

 نشد؟!   یتیازم شکا

رضا نداشت  سوال    ی برا  یم جواباو هکه    ن یبه شاه  ینگاه   اصغر

 کرد و گفت:   

 !  ؟ی دیرس ی ا جه یبه چه نت  _

ن   _ اقدام  ی کم کار  لیوک  ای  ست،یاز دو حالت خارج   یکرده و 

 ...   اینکرده 

 !  ؟یچ ای _
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کفشش افتاد کرد و    ی اصغر که جلو  گاریس  ی به سوخته   ینگاه

 گفت:  

 ونیدر م  رو باهاش  یزیچبهش اعتماد نداشته و    ی سالر   ای  _

 نذاشته.  

          

  لوفر یآشپزخانه گذاشت، محمد و ن  زیم  ی را رو  دیخر  ی اهسه یک

 فوتبال بودند.    دنیکنار هم مشغول د

پدرش به فوتبال    ی از عالقه  شهیهم  لوفریبه گذشته زد، ن  ینقب 

م  یشاک و  شن   گفتی بود  که   ی صدا  دنیاز  فوتبال    ریگزارشگر 

 !ییزد، امان از دورو ی پوزخند  زند،ی م

شد،    دهیبود کش  زیم  ی که رو  ی نرگسبه چند شاخه گل  نگاهش

گرفت و    شیرو  ش یگل را پ   ی ها پشت چراغ قرمز پسرک شاخه

 گفت:   

   "ی ریگی گل نمخانمت  ی آقا برا"
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ا  و نگاه  نیچقدر  بود،  نشسته  دلش  به  بسته   ی جمله  در   ی به 

!  دیکشی و خجالت م  شدیچرا روش نم  دانستی اتاقش کرد، نم

 .  دمآیم ی بازکارها لوس  نی ش ابه نظرچرا 

در آورد و بهار را که سرش داخل    یگلدان کوچک  نتیداخل کاب  از

 بود صدا زد.   یگوش

 از همانجا جواب داد:  بهار

 !؟یدار کاریچ _

 حال!   ایب _

بار انجام    ریلب آهسته گفت تا نشنود وگرنه ز  ری اش را ز"تنبل"

 !  رفتی نم خواستیکه از او م ی کار

 د آشپزخانه شد: د و وار را از گوشش در آور  ی هندزفر بهار

 !   ه؟یچ _

 تو!    ارینرگسا رو بعد من ب نیداخل اتاق، ا  رمیببین من م  _

 بال انداخت و گفت:    ییگل کرد و ابرو ی هابه شاخه  ینگاه بهار

 !  ؟ی اریدر ب ی بازکی براش رمانت ی خوا ی او لل! م _
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 باشه!    ها، گهیربع د هیتا  ی اریرو تو کم کن بچه پررو! ب _

 و گفت:    دیخند بهار

 که خونه باشه؟!    ارمیب  یوقت ستیبهتر ن  یول  ارم،یم یاک _

 و گفت:    دیباشه! چرخ خونه

 !  ست؟یمگه خونه ن _

 گفت:    متعجب

اومد    لوفریکه ن  نیصبح هم  ست؟یزنت خونه ن   یدونستی نه، نم  _

 بهت نگفته؟!     رون،یرفت ب

 :   نداختین تک و تارا از  خودش

 ه!   فکر کردم تا حال برگشت یکار داره، ول رونیچرا گفت ب _

 کار از دستش گرفت:   گل را طلب گلدان

 !  برمش یخودم م م،یاصالً نخواست _

 ازده یبه    کیانداخت، نزد  ی وار یبه ساعت د   یاتاق شد، نگاه  داخل

شب بود، چشمانش را محکم به هم فشرد، تازه متوجه پوزخند  

 شد.  لوفرین داری معن
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  ن ی با ا  تخواسی خانه آورده بود، م  نیکرد او را به ا  ی اشتباه  چه

محاسباتش    ی همه  یول  ردیبگ   جا کیو عسل را    لوفر ینقشه حال ن

  خت، یشان گذاشته بود به هم راز همان اول که عسل پا به خانه 

  ه یشمار کرد، حال حال خودش بود که ثان  هیثان  ی عقربه به    ینگاه

م   هیثان به   خشدیگرفته  غ  یی اعتنا  واست!  ول  بتشی به    ی نکند 

  رد؛ یبگ  دیرا ند  بتشیع از آن بود که غانم  لوفریحضور پر رنگ ن

شماره عسل ضربه زد و تماس   ی در آورد و رو   بشیرا از ج  یگوش

را برقرار کرد، چند لحظه بعد تماس با سکوت مخاطب وصل شد،  

 و گفت:    دیکش  ی رضا نفس بلند

   !؟ییکجا _

صدا  عسل کرد،  مکث  لحظه  پشت    ی چند  از  را  بلندش  نفس 

 :   دی شن یگوش

   !رونیب _

 ساعت چنده؟!    یدونی م _

 !   دونمی م _

 :  دیکش  شیشانی دست به پ رضا
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 وقت شب؟    نیا ی اتو کدوم خراب شده  _

  هیصبح گفت دور و بر خط قرمزش نباشم، منم اومدم    یکی  _

 و برگردم!    رمیو تا آژانس بگحال هم اگر رفته بگ ،ی اخراب شده

نش را  چشما  کند،   دایپ  یتا آرامش نسب  دیکش  ی نفس بلند  رضا

 بست و پر حرص گفت:   

 !؟ییفقط بگو کجا _

       

بود نگه داشت.    ییالیو  ی خانه  ی رو  روبه که عسل آدرس داده 

 لب گفت:   ریباشکوه اطراف کرد و ز ی ها به خانه  ی نگاه

 "از ما بهترون! ی محله"

عقب   یخودش را کم  دی که شن ی ابله  ی را فشار داد. با صدا  زنگ

 کرد و گفت:    ی ا. سرفهفتد ی ن عیاش ضاتا چهره  دیکش

   اد؟یب  یبه عسل خانم بگ دیکن یم  سالم، لطف _

 شما؟!   _

 من... رضام، شوهرش!  _
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 باز شد.   یکیت ی لحظه صدا قطع شد و بعد در با صدا چند

 داخل. د ییبفرما _

 ت:  کالفه گف  رضا

 . شمیممنون مزاحم نم _

به چپ و راست    ی گذاشته شد. نگاه  فونیآ  ی گریاصرار د  چیهی ب

 شیپا  ی کرد. سنگ کوچک جلو  هاروشن از نور چراغ برق  ابانیخ

از   ی کرد ذهنش را خال  یگرفت. سع  ی را با نوک کفشش به باز

اگر و  اما  و  برا  ی هر چرا  تا  آرامش جذب کرده   ی بکند  بعدش 

 .  دیچیزن داخل کوچه پ ی صدا  باشد. دوباره

 ! انیخانم گفتند الن م _

آمد. دور از ذهن نبود که صاحب    بی عج  شیها براخانم گفتن   نیا

 ... هالم یمستخدم تمام وقت داشته باشد. مثل ف  ی اخانه  نیهمچ

به خانه    یدر را باز کند. نگاه  ی ل   یباعث شد که کم  ی کنجکاو

ب ب  هیشب  شتریکه  بود کرد و سوت  با خودش    ی لندعمارت  زد. 

 گفت:   

    "کجا میمرامتو شکر! ما رو بگو دختره رو برد ایخدا"
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ب  یکم عسل  مانتو  رونیبعد  و    دهیپوش  ی باز   ی جلو  ی آمد. 

 شیهاشانه   ی اطرافش رها کرده بود. شالش رو  دیقی را ب  شیموها

جا گردنش  دور  و  کوتاه  ی سرخورده  شلوار  و  بود  که   یگرفته 

 .  دیکشی رخ م را به  شیپا ساق  ی انتها

نداد و   یحرف   چیهی ب  رضا پاسخ  را  نگاهش  نگاهش کرد، عسل 

سوار    ت یشد، رضا بالفاصله و با عصبان  ن یبدون حرف سوار ماش 

 را از دست داد و گفت:    اشی شد، صبور

    ست؟یاز بهار بشنوم که زنت خونه ن دیمن با _

 بال رفته گفت:    ی داد و با ابروها هیتک نی به در ماش  عسل

 زنت؟!    _

 :   و کالفه گفت  ی شاک رضا

خراب شده کجاست که من    نیا  ، یکه هست  یحال هر کوفت   _

 جمعت کنم؟!  نجایاز ا امی نصف شب ب دیبا

  ش یبرا  نیهمت و توهحجم از ت  نیزده نگاهش کرد، اشوک  عسل

 باور بود!   رقابلیغ
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تر شده بود که آرام  نیمانع از ا  اش ی رضا و حق به جانب  ت یعصبان

 صورت او گرفت و گفت:    ی لواش را ج کند، انگشت اشاره  رفتار

ا   ی دفعه  نیا  _ بدون  که  بگ  نکهیآخرته  م   ی بهم  خونه   یریاز 

 !   رونیب

 با خشم دستش را پس زد و گفت:    عسل

ن  نکهیااول    _ زنت  ا  ستم،یمن  خراب شده خونه    نیا  نکهیدوم 

من گفتم    یداخل ول  ی ایخالمه، در ضمن خاله تعارف کرد که ب 

گفتن که    ا یبعض  نکهیسوم ا  گه،یفرصت د  هیباشه    ست و خسته

ن  ی جلو نباشم، منم رفتم که جلو چشم خط    لوفریچشم  خانم 

اره ن قر! چوونبردند منو برگرد  فیقرمزش نباشم! النم اگه تشر

 !  گه یچشمش نباشم د ی من جلو

 در چشمانش را پس زد و ادامه داد.  دهیجوش اشک

 ! نطور یاومد هم همفردا و پس فردا هر وقت  _

ا  رضا با  شد  متوجه  ا  نیتازه  است!  کرده  چه  همه   ن یدختر 

صبح به او چه گفته و او چه    د،یگنجینم  اشلهیدر مخ  ی فکری ب

 برداشت کرده؟ حق داشت نداشت؟! 
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! مقصر به  دادیرا به عسل م  حق  بارنیا   اشی تجربگی ب  ی همه  با

ا  آمدن  ناد سوءتفاهم    ن یوجود  بود،  را تنها خودش  دستانش  م 

 :   دیکش ادیآرام کردن او جلو برد که عسل فر ی برا

 ! ستمین یکوفت  چیبه من دست نزن، من ه  _

          

بطر  کارتش و  گرفت  فروشنده  از  داخل   یدنینوش  ی های را  را 

شده    ی تیعوض  نیگذاشت، ناخواسته باعث همچ  لونینا  ی سه یک

ش را  از کجا و چطور درستش کند؟ خود  دانستی بود و حال نم

قاض  زیم  ی پا را  به عسل حق   ی محاکمه کشاند، وجدانش  کرد 

کرد   خودشنثار    یناراحت شود! در دل فحش  نگونهیکه ا  دادی م

اصغر با   یدختر رفتار کند، حت   کیچطور با    دانستی که هنوز نم

داشت؛    شیمأمن آسا  کیل  و حادرازش توانست مخ بزند    آن لنگ

همه آدم به او پناه    نیا  ان یرا که از م  ی او چه؟ دل دختر  یول

  کیارزش    لوفری! واقعاً ن لوفریشکسته، آن هم با ن  نگونهیآورده را ا

وهلل که نداشت، در را باز کرد  عسل را داشت؟! به  ی هادانه از اشک

نگاهش    نشست، عسل نگاهش را به پنجره داده و  نیو داخل ماش

 !    کردینم
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 !    ر یبگ _

ند  رسماً را  محل  د یاو  و  نمگرفته  پرچم   داد،ی ش  ذهنش  در 

 برداشت و بال برد!     نیزم ی را از رو ی دیسف

 !   کنه یحالت رو بهتر م   نه،یریبخور ش _

که هزاربار   بارکی آهسته پرچم را به چپ و راست تکان داد!    و

   را سمتش گرفت و گفت:  یدن ی! نوش شدینم

 الن؟!    ی قهر _

  د یکش   ی بلند  چشمانش را بست، پس قهر کرده بود! پوف   عسل

 و در دل به خودش گفت:  

   "بفهم احمق! ست، یالن وقت بحث و جدل ن"

گذاشت، عسل چشمانش را باز    اشی شانیپ  ی دستش را رو  پشت

 کرد و پر از خشم نگاهش کرد. 

 !   ی نه انگار تب ندار _

اش گذاشت  گونه  ی ت دستش را روخودش جسارت داد و پش  به

نوازش از! عسد یصورتش کش  یوار رو و  ا  ل  حرکت در   نیبهت 

 بود که رضا لب زد:     امدهین
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 م!   منظورم رو بد رسوند ی انگار خوام،یبابت صبح معذرت م _

 لب زد:     عسل

 بد نبود، وحشتناک بود!     _

وسط   نیخودت ببخش! اگر ا  ی! شما به بزرگواریحال هر چ  _

 ! فیبا جنس لط یتجربگیب  ی بذار به پا  کنمی راحتت مهم نا

او تعجب کرد، لحن آرام رضا به او   یموضع آن   رییتغ  نیاز  ا  عسل

 داد:    دیچرخی را که از صبح در سرش م یسوال دنیجرات پرس

 !    ؟یکنیچرا من رو ازش دور م یبگ شهیاون، م در مورد  _

را پس کش  رضا تک  د،ی دستش  در  نگاهش    هیبه  و خاموش  داد 

س ش را بود؟!  کرده    ر یگ  لوفرین  ی دختر چرا رو  نیکرد، سوزن ا

پ شست  انگشت  با  با  اشی شانی برگرداند  چه  خاراند،    د ی را 

   کرد؟یم اشی! حال چجور ماست مال گفت؟ی م

 !   یست یتو تنها نخب، فقط  _

    ستم؟یمن تنها ن  _

 بشه!   کیبه بهارم گفتم خوش ندارم بهش نزد نکهیا یعنی _
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 چرا؟! مگه چشه؟    _

 م!    خب چجور بگ _

 و گفت:     دی ش ک ی بلند  نفس

  ی لیخ  شهینم  یعن ی!  ستین  ی آدم معتبر   ،یشناسیتو اونو نم  _

 بهش اعتماد کرد!    

 :   دیکرد و مشکوک پرس زیچشمانش را ر عسل

به حرف    دیچرا باچرا عروستونه، من    ست یو اونوقت اگه معتبر ن  _

 تو اعتماد کنم؟!   

 :   چشم از فرمان گرفت و نگاهش کرد رضا

    !؟ی مگه نکرد _

 نکردم!     _

 وسط جهنم من؟!     یو خودت رو انداخت  ی اعتماد نکرد _

 !   ی کنی خوبه خودتم اعتراف م _

 را نشان داد و گفت:     گردنش رضا

 .می! بخور برکتریگردن من از مو بار _
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  ی گیفقط بهم بگو چرا اون خط قرمزته؟ چرا م  چون،یبحث رو نپ  _

 ! ست؟یعتماد نآدم معتبر و قابل ا

 زد و گفت:     یصندل  یه پشت مستأصل شد، سرش را محکم ب رضا

 نشنومش، قول؟!     ییجا یول گمیم _

 دست راستش را جلو آورد و گفت:     عسل

 قول!     _

به دست راستش کرد، چقدر ساده و بچه بود! دست    ینگاه   رضا

راستش را جلو برد، عسل انگشت کوچکش را در انگشت کوچک  

 ش را به شست او زد!  او حلقه کرد و انگشت شست 

 کرد و گفت:    یکوچک ی سرفه  رضا

 ! زنه یخانما شش و هشت مخانم نکهیا ی برا _

 درشت شده نگاهش کرد.  ی هابا چشم  عسل

 !   ه؟یشش و هشت؟! منظورت چ _

 نه یهم  ی ... برایعنی!  نکهیا  یعنی  زنه،یراست م  زنه،یچپ م  یعنی  _

 !  د یبش اقیکه نه تو نه بهار، خوش ندارم باهاش ع
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 دوباره طرفش گرفت:   کرد و  را باز  ی دنی نوش ی بطر

 .    ی فتادیپس ن  نیاز ا  شتریکم بخور تا ب  هیحال اگر برات حل شد    _

 شیهاصداقت حرف   خواستینگاهش کرد، انگار م   قیعم  عسل

 را از چشمانش بفهمد!    

م  _ ولفهممی بهار خواهرته،  رو  ی ...  اون   ی چرا  با  من  معاشرت 

   ! ؟ی حساس شد

 :    دی کوب  نیشما  یل به صند سرش را  تی با عصبان رضا

! تا اسمت تو شناسناممه  یاسما و شرعا و قانونا زنم  نکهیا  ی برا  _

بش  راست  و  چپ  ندارم  خواهش   تیحال  ،یخوش  ازت  شد؟! 

 .   اریاسمش رو ن گهید کنمی م

به در تک  یسکوت کرد، کم  عسل داد و   هیبعد همانند خودش 

 گفت:    

دو طرفه   دیبا  تشیرعا  ی که وضع کرد  یقانون  یول   منکی قبول م  _

 باشه!    

 کرد و گفت:    ی بلند  ی خنده  رضا

 بکنم!    ی اگهیغلط د نیمن غلط بکنم همچ _
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 من غلط شدم؟! _

 زد و گفت:     یچشمک رضا

 ! یشمیر خیغلط فعالً ب ایدرست  _

 نازک کرد و گفت:     یپشت چشم  عسل

 دلتم بخواد!   _

نگاه کرد،   خوردی م   وهیبه او که آب م  قیو عمسکوت کرد    رضا

از توافقشان از   شتریب  ی زیدختر چ  نیا  کردی حس م  یچرا گاه

 او توقع دارد؟  

خاله  نیا  _ و شوهر  عجخاله  براشون  تو    ستین  ب یت،    هو یکه 

 !   ؟ی ازدواج کرد

 نه!    _

 آدم؟!     نی! چرا ا ؟ی نجوریواقعاً؟! اصالً نگفتند چرا ا _

 داد:    نییبال و پا زیآمطنت یشرا  شیابروها

 نع شدن!  شون قاگفتم که همه ی زیچ هیبهشون  _

 !    ؟یگفت  یچ _
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 !   گهیگفتم د ی یه چیز _

 !  ؟ یگفت  یجون من چ _

 بال انداخت و گفت:   سر

 نچ _ 

 مرگ من.  _

 بال انداخت و لبخند زد. ی اشانه  عسل

ا  د یفهم  رضا ش را  خوشش آمده؛ دست  شیهااصرار کردن  نیاز 

 و گفت:     دیمان کوب آرام به فر

 !    رمیازت بگ ی اجبار اعتراف ای یگ یم  گه،یناز نکن د _

 و سرش را به چپ و راست تکان داد.   دیخند عسل

 .   گهیبابا... بگو د ی ا _

 گفت:     ردینگاهش را از او بگ آنکهی و ب دی کش  ی بلند  نفس

  ت یحماو برادرش ازم    دیمهش  شیرو که بتونه پ   یگفتم کس  _

 کردم!  دای کنه پ
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خشک   ی هاداغ ازیآشپزخانه نهاد. پ  زیم ی داغ آش را رو ی کاسه 

از نان داغ را کند در دهان    ی اتکه  ،دزیآش به او چشمک م  ی رو

گوشه از  و  ناخنک  ی گذاشت  پ   یظرف  چ  ازیبه    ی پسیداغ 

 رنگ زد.  خوش

ح  ساعت ده صب   ی برا  داد؛ی عدد هشت را نشان م  اشی مچ  ساعت

 یبه در زد و بعد از کم  ی ابزرگ قرار داشتند، تقه  ی سالر  لیبا وک

مشغول    سلع  ستاد،یچهارچوبش ا  انیرا فشار داد و م  ره یدستگ

نگاه  شیشانه کردن موها  صافش    ی به خرمن موها  یبود؛ رضا 

ب  توانستیکرد، چگونه م را  مو  ا  اآن همه  رف و آن ط  ن یخود 

شده بود    رهیبه او خ  نهیاز آعسل که    یطرف بکشد؟! با نگاه سوال

 سرش را خاراند و گفت:  

 نون سنگک.  با   دمیصبحونه، آش خر ای... ب زهیچ _

 ت:  و گفزد  ی لبخند عسل

 موهام رو شونه کنم.   ام،یالن م _
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لبش شد، لبخندش را دوست داشت؛    ی محو لبخند گوشه   رضا

 عسل برس را   ستاد؛یبه او ا  رهی حواسش باشد همانجا خ  آنکهی ب

  ش یمانتو  یرا بست، از داخل کمد لباس  شیو موها  کنار گذاشت

   آورد و برگشت که متوجه رضا شد. رونیرا برداشت و از کاور ب

د  رضا گفتن    دنیبا  با  و  آمد  خودش  به  عسل  متعجب  نگاه 

 اتاق خارج شد.  از ی دیببخش

آش    ی آشپزخانه که شد محمد را مشغول پر کردن کاسه   داخل

 یها رفت که اثرداغ  ازیو پ  به سمت کاسه  اریاختی نگاهش ب  د؛ید

 و گفت:   د یرا عقب کش  یازش به جا نمانده بود؛ ناکام صندل 

 !  حال و احوال؟ _

 آش کرد.  نان برداشت و داخل کاسه   ی اتکه محمد

 !  ؟ی سحرخیز شد یخوبم... زن گرفت اتیاز احوال پرس _

 !  کنهی اقتضا م یمتاهل ی! زندگگهیدگهید _

 سرکار؟!   ی ریم ی و دار ی افتاد ندهیفکر آ  یبگ ی خوا ی م _

 که خورده بود گفت:     یزبان شیناخشنود از ن  رضا

 کنه! قبول  خدا  ی اگر بنده  _
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 فیرا داخل ک  اشی آفتاب  کنیو جعبه ع  لیموبا  کهیدر حال  عسل

 داخل آشپزخانه شد و گفت:   گذاشتی م

 م.   من آماده  _

 به ظاهرش انداخت.   ینگاه رضا

سرش انداخته   ی که رو  یبا شال مشک  رهیو شلوار ت  یمشک   ی ونتما

بود.    دهیلباس پوش تریساده و رسم شیپ  ی هابود؛ برعکس دفعه

 ظاهرش گفت:   نیمتعجب از ا

 اول صبحونه.    _

 و گفت:   دیخند مدحم

 سرکار؟!    ی ریم  الیبا ع   ینگفت _

 زد.   ی پوزخند رضا

تاگر خوشمزه  _ اون  کنار  م   به  که  ییهاکهیست  ما    ی دیخورد 

 بخور!   ازمیپ



 

 
549 

 

DONYAIE MAMNOE 

اش را  بافته شده   ی و نشست. موها  دیرا عقب کش   ی صندل  عسل

آرا طرف شانه  کی به جز چشمانش امروز  بود؛  انداخته   شیاش 

د همزمان با خودش عسل  حس کرد محم  نداشت. رضا  یچندان

بررس هکندی م  یرا  ن  چی !  با  امد،یخوشش  ا  د یچرا  همه    نیبعد 

ذهنش   رلبد د  نشست؟ی صبحانه م  زیسر م  وقت مثل الن با او

  ی چیچند که عسل ه! هر کردیم   سهیانداز مقاغلط لوفریاو را با ن 

و عسل    دیکش  شیکم نداشت سرتر هم بود. رضا ظرف آش را پ

 رضا اصرار کرد:   د؛یخودش کش ی برا  یتانت کمبا م 

 .  یجون داشته باش کمیبخور   شتریب _

محمد را   یلب  رید زپوزخن  و رضا  دیکش  گریچند قاشق د  عسل

د  رو به محم  دنیبه دهان برد و در حال جو  ی اگرفت و لقمه  دیند

 گفت:  

 شده!   دایگاراژ خواستگار پ ی برا دم یشن _

شن   _ فردا  ی د یدرست  گفتم  ب !  قولنامه   انیعصر  رو خونه  ش 

 . میسیبنو نجایهم

 ! چرا بنگاه نه؟!   نجا؟یا _
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. نصفش  میریبگ  نجایهم  مامان امضاش رو  تیبخاطر وضعگفتم    _

 رو چک سه ماهه.    شگهیو نصف د دهیرو نقد م 

 !؟یاعجله نقدریحال چرا ا _

 

 کرد و گفت:   شانیبه هر دو ی اابرو اشاره  با

  ریاون در کار خ  ی زود مشخص کرد، سوا  دیارث رو با  فیتکل  _

 .   ستی ن زیه جااستخار

اش دنده   یکیداد؛ محمد امروز از آن    رونینفسش را بلند ب  رضا

ت بود! عسل  به وضوح در  کهیبلند شده  را  قاشق    افت،یکالمش 

کم  یآش قاشق  همان  با  و  برد  دهان  جلو  یبه  برداشت    یآش 

دهان رضا گرفت! رضا نگاهش را از محمد گرفت و به عسل داد، 

گرش بلند شده بود!  ید  ی هم از دنده کارها! انگار عسل    نیاو و ا

  یز یشمک ربه دهان برد و چ  دانست و قاشق را  مت یفرصت را غن

ن سنگک کند و به  از نا  ی گرید  ی بود؛ رضا تکه   یخوب  شیزد؛ نما

 دهان برد. 

 ! طونه یعجله کار ش یاستخاره رو قبول... ول _
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 کرد و گفت:    ی بلند ی خنده  محمد

  گ ی به د  گ ید  بره؟یخوابت نم  چرا خودت  ی بلد  ییتو که لل  _

 !  اهیروت س گهیم

 :  دیغر رضا

 دار.   نگه  حرمتا روداداش  _

 بلند شد و گفت:   زیاز پشت م محمد

باشه فردا عصر خونه   ادتی  ،ی سرخود شد  نقدرینگه داشتم که ا  _

 .  ی باش

هم محل   نجای کرده اشد، فکر    ی در آوردنش کفر  ی باز  سیرئ  از

او را به چشم دستانش    ند؟ی بی دست م  ریز  ک ی  کارش است و 

  ن ی سنگ  شیعسل برا  ی جلو  ی رفتار   نیمشت شد؛ چن   اریاختی ب

 بود.

رضا التهاب درونش را درک    ی به دست مشت کرده   رهیخ  عسل

 کرد. هنوز محمد از در خارج نشده بود که گفت:  

 آقا محمد!  دیصبر کن _
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 از  آنکهی به عسل و بعد رضا کرد. عسل ب  ی برگشت و نگاه  محمد

 گفت:   زدیبرخ شیجا

 فروش؟  ی برا دیرو چند گذاشت  تونیگاراژ ارث _

 ه عسل انداخت و گفت:  ب ی انگاه نه چندان دوستانه مدحم

 !  شه؟ی به شما مربوط م نیا _

 از رفتار محمد بلند گفت:   ی شاک رضا

 داداش.  _

 به اعتراض رضا نکرد و جواب داد.   ییاعتنا محمد

 . ونیل یچهارصد م _

 به رضا کرد و گفت:    ینگاه  مین عسل

 .   د یکنسل کنقرار فردا رو  _

 چرا؟!   اونوقت _

م  _ ازتون  رو  اونجا  نقد    طی با همون شرا  خرم،یچون من  نصف 

 نصف چک سه ماهه!    

 و گفت:    دیخند رتیبال رفته از ح ی با ابروها محمد
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 گفته قراره اونجا رو به شما بفروشم؟ ی نه بابا! حال ک _

 به رضا کرد و گفت:   یمجدد نگاه  عسل

با    دیخر  ی برا  تیولو! پس اهیکی ملک شر  دونمیتا اونجا که م  _

 از شرکاست.    یکی

 !  ؟یکیگفته شما شر یک _

شر   یوقت  _ شر  یعنی  کهیرضا  اولوکمیمنم  پس    دش یخر  تی! 

 باماست! 

 دیچرا با  ی به عسل چشم دوخته بود. دختر سالر  زدهرتیح  رضا

 ی آرام دست به بازو  شد؟یم  دشیعا  یچه سود  د؟یخریآنجا را م

 ت: گوشش آرام گف ریفت و زعسل گر

 !  ؟یکنی م کاریچ  ی معلومه دار _

 تر گفت:  آرام عسل

 !   ست؟ یمعلوم ن خرمیدارم ملک م _

 !  کار؟یچ ی خوایآخه با کدوم پول؟ اونجا رو م _

 زد و بلند گفت:   لبخند
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 عزیزم!    میزنی بعداً حرف م _

 برداشت و گفت:   زیم یرا از رو فشیک

 ! م یسیش رو بنوتا قولنامه  میایودتر مآقا محمد ما امشب ز _

 به رضا کرد و گفت:   یمات نگاه  محمد

 چرا امشب؟!   _

 گفت:   نیریبه رضا نگاه کرد و ش عسل

 . ستین زیجا  استخاره ریدر کار خ گهید دی خودتون الن گفت _

          

ساختمان پارک کرد و به عسل   نگیرا داخل پارک  نیماش   رضا

به او کرد و تماس   یاشاره کرد تا تماسش را تمام کند؛ عسل نگاه

از دوستانش برقرار کرده    یکیبا  را که از همان در خانه    یمصلحت

  اده یانداخت و خواست پ فش یرا داخل ک  یداد، گوش انیبود را پا

 شیجگر گذاشته بود بازو  ی روشود؛ رضا که تا آن موقع دندان  

 را گرفت و گفت:  

 کجا؟!    _
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 متعجب گفت:   عسل

 !   گه ید لیکجا! دفتر وک یچ یعنی _

را از صحبت کردن طفره رفته    ری سرد، کل منگاهش ک  قیعم  رضا

 ی باز  استیپشت س  استیس  شیبرا  چاند،یپی بود و حال او را م

 گذاشت.   اشیشانیپ ی دستش را رو کرد؛ی م

اون حرفا از کجا در اومد فقط   ،ی نه انگار، خدا روشکر تب ندار _

 .   دونهیخدا م

 گفتم.    ی من جد _

 ! ؟ی دارخه تو پول همون... آ _

 کردم.   اونم فکر _

 آخه؟!   ی چجور _

 نگرانش نباش!  _

شد، رضا    ادهی پ  نیاز ماش  ی ااز هر بحث اضافه  یریجلوگ  ی برا  و

دور   یلیداشت؟ خ  ی ای کارها چه معن  نیمشکوک نگاهش کرد، ا

چسباند، عسل    واریرا گرفت و او را به د  شینشده بود که رضا بازو

 .   د ی کش رونیرا از دست رضا ب شیشد و بازو ریغافلگ
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 ... دردم گرفت، چه مرگته؟ ییییآ _

 اش را گرفت و گفت:  چانه  رضا

اسباب  _ ندارم  چ  ی بازخوش  دنبال  بگو  صاف  بشم،    یحساب 

 !کار؟یچ ی خوایاونجا رو م ؟یهست

 

مرد  ینگاه   عسل و  زن  ماش   ی به  از  تازه  و   ادهیپ   نیکه  شدند 

 گفت:  انداخت و  کردندی متعجب نگاهشان م

 .   کنند ی نگامون ماون دو تا، دارن  _

 ه.   به درک! جواب من رو بد  _

 اش را از دست رضا خارج کرد.   را عقب داد و چانه سرش

 آروم باش.   _

 !  ه؟ینده، بگو قصدت چ  ی تر نبودم، منو بازآروم  ن یاز ا  وقتچیه  _

 فرستاد.    رشیشال حر ریرا به ز شیبا حوصله موها عسل

گا  _ ارث  مگه  ن راژ  اونجا    ستیپدرت  به  مگه  ارزش؟  با  برات  و 

 بخرمش!    خوامی م  منم خب! ؟ی ندار یوابستگ
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  ؟ی پولش رو بد ی خوایآخه تو پولت کجا بود؟ از کجا م _

 ست!   من دست خاله ی ارث مادر  پولم؟یگفتم ب  ی من ک _

  ی تونی با خودت؟ تا شب م ی فکر کرد یالف بچه چ  هیآخه تو  _ 

 !  ؟یر کنتومن جو ستیدو

 تومن؟!   ستیتومن؟ چرا دو  ستیدو _

  م ینابغه! هنوز جمع و تقس  ستی دو  شهی نصف چهارصد تومن م   _

 .  کنهی داره برا من معامله م ستیبلد ن 

ا  عسل از  نگاهش کرد؛  ا  نکهیدلخور  تا  را دست   نیرضا  او  حد 

کرد؛ سرش را بال گرفت و    دایپ  ی گرفته بود احساس بد  نییپا

 ان داد.  به او نشدش را از خو ی گریروی د 

د و ول و حوش صفکر کنم ح  خرم،یمن سهم برادرت رو نقداً م   _

ام بپرسم.  زنگ بزنم از  شوهر خاله  دیکمتر! با  ی پنجاه بشه، حت

 !   میدیسهم خواهرت و مادرت رو که چک سه ماهه م مونهیم

 و اونوقت سهم من؟!  _

 بال انداخت و گفت:   ییابرو عسل

 سهم تو؟!    _
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 سهم تو؟!    هیچمنظورت   _

 بدم؟!    یسهمت بهت پول   ی برا دیچرا با _

بفهمد؛   تا مفهوم حرفش را دیطول کش ینگاهش کرد و کم رضا

 راکت بود! پر از شک نگاهش کرد.  پس قصدش ش

 برات نداره؟  ی سود  چی که ه یکنی خرج م ییچرا پولت رو جا _

 برام نداره؟ ی سود  چیه یدون ی از کجا م _

کالف    هیهمچون    یدختر گاه  ن ینگاهش کرد؛ چرا ا  قیعم  رضا

 !شد؟ی م ده یچیسردرگم پ

 برات داره؟    یچه منفعت ی بگ شهی م _

 شهیهم  سودآورِ، بابا   شهیملک هم  ی گذارهیسرما  نکهیاز ا  ریغ  _

 : گفتی م

زم " سودآورِ  نیمعامله  مدت  دراز  ا   "در  داداشت   گهید   نکهیو 

 کنه.  فیتکل  نییبرات تع تونهینم

 فت: بم گ ی را سخت کرد و با صدا شرتصو

 فردا عصر خونه باش!   _
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ادا   نیا م  ی وروجک،  را در  به ج  آورد؟ی محمد   ییاحال کارش 

ادا  ده یرس را  ی که  داداشش  م  ی جلو  خان  در   دینبا  آورد؟ی او 

  ؟چاندی پی گوشش را م

 اش را گرفت و گفت:  خنده ی جلو یبه سخت رضا

ا  _ با  تو  کنه    فیتکل  نییبرا من تعمد  مح  نکهیاونوقت، مشکل 

  ه؟یچ

 کالفه گفت:   عسل

 شدا!   ری تمام نشد؟ قرارمون د ییبازجو _

 و گفت:   دی به شالش کش  یگرفت، دست روایرو از د اشهیتک و

 منو!    یانداخت افهیپاک از ق _

دختر به   نیکه ا  رفتی ناباور نگاهش کرد؛ هنوز در کتش نم  رضا

 د.شو کیبخواهد با او شر لیدل نیا

          

  ی حساب سرانگشت  کیکه با    یامرد تاس و فربه   ی سالر  لیوک

 را دارد.  امرزی گفت سن و سال آن خداب شدی م
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بلند    زشیم وارد اتاق شدند از پشت    یمنش  تیکه با هدا  نیهم

 به رضا نکرد!   ی گرفت؛ اما توجه لیتحو مانهیشد و عسل را صم

شت؛ به  ر داقرا  دیدست مبل چرم کرم و سف   کی  زشیم  ی جلو

 شانیهمانجا رو به رو  زیو خودش ن  نندیآنها تعارف کرد تا بنش

 نشست.  

کتش    ی به دور و برش کرد و دو لبه  یدر حال نشستن نگاه  رضا

دفتر مجلل و   ک یداد.    هیکوسن مبل تک  گذاشت، بههم    ی را رو 

 دکور شده بود.  کیکه کامالً مدرن و ش یاشراف

   الم.خوشح دنتونیاز د ی خانم سالر _

 ی رو  ی و طرح لبخند  د یتوانست کش  کهییرا تا جا  شیهالب   عسل

 صورتش نقش بست.   

 !   ی تقو ی بگم آقا  تونستمی رو م نیکاش من هم هم ی ا _

 ار خانم.  رکس دییفرمای م یکم لطف  _

 از جانب شما بود!   یاومدم کم لطف نجایقبل که ا ی دفعه یول _

اما خدا   د؛ینداشت  یبخو  یروح  طیقبل شرا  ی دفعه  د،یینفرما  _

 . دیکه بهتر  نمیبیروشکر امروز م
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 را برداشت و بعد از زدن دکمه گفت:   زیم ی رو تلفن

 .   دیاریلطفاً سه تا قهوه ب  کتایخانم  _

نبود،   ی آدم قهوه خور  د؛ینام قهوه چهره درهم کش  دنیاز شن  رضا

 بهتر بود.    ی چا

    د؟ی کن ی معرف دیخوایجوان رو نم ی آقا _

 به رضا کرد و گفت:   ی هگان عسل

 هستن!  کانیاز نزد ،ی ریام ی آقا _

چه    گرید  کانیبال انداخت؛ نزد  ییبه عسل کرد و ابرو  ینگاه  رضا

نکرد؟! هر چند در   شایبود؟ چرا عسل سرراست معرف  ی اغه یص

بود    دهیرس  جهینت  نیبا عسل به ا  یزندگ  ی این چند روز تجربه

و قطعاً    دهد؛یهرش نشان م از آن است که ظا  استمدارتریعسل س

 نهفته است!   یلقب حکمت نیپشت ا

را    زیم  ی رو  ستالیکر  ی خور شد و درب شکالت  زیخ  م ین  ی تقو

 ت:  فداد و گ هیگذاشت؛ دوباره تک شانیبرداشت و جلو

. الن میدوست و همراه هم بود  میقد  یلیمن و پدرتون از خ  _

 شه.با  ی هم کامل در خدمت دخترش هستم؛ هر امر
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 ش یپا  ی رو  یچرم  فیرضا به سمت دست عسل رفت که ک  ه نگا

 آشکار بود.  یاسترس درونش به خوب  فشرد؛ی را محکم م

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

بار  _ دو  که    ی قبالً  خواستم  شما  از  و  کردم  مراجعه  بهتون 

پدر    ی پرونده  پمرگ  ممانعت کرد  د، یکن  ی ریگیرو    د؛ یاما شما 

 م مشکوکه!  همچنان باور دارم که مرگ پدر

هر دو  د،یرا از مبل گرفت و خودش را جلوتر کش اشهیتک ی تقو

 دستش درهم گره کرد و گفت:  

رو از   ی زیعز  یوقت   کنم؛ ی شما رو کامالً درک م  یروح  طیشرا  _

و   گنجهینم  ن مولهیها در مخباور مرگش تا مدت  م،یدیدست م

. در مورد شما م یکن  بیمرگش رو تکذ  میدار  ی چه بسا که سع

 ی اون قدر قو  ی مرگ جناب سالر  ی وک ناگهانهم باور دارم ش

 ی دار  از هر تنش  ورآرام د  طیمح  کیبه    ازین   یمدت  ی بوده که برا

من در   ی ال یبه و  کنمی م  شنهادی پ   ن،یایبرب   تیواقع  نیتا از پس ا

در    ن؛ی اونجا بمون  ن یکه خواست  ی مدتو هر چند    نیچابکسر بر

ا بر  هم  هنوز  اگر  رو  ی بود  دهیعق  نیبازگشت  تا    ی به  چشم! 

 .   کنم یم ی امکانش هست باهات همکار کهییجا
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  یداد که جد  صیتشخ  یبه رضا کرد؛ رضا به خوب  ینگاه  عسل

 او را رنجانده.  ل ینگرفته شدنش توسط وک

 دارم.  گهییه سوال د _

 . د ییبفرما _

بده؛    رییرو تغ  نامهت یوص  خواستی بابا م  نامه،تیرد وصدر مو  _

بهم  یعنی شا  خودش  تغ  دیگفت  که  بشه  بدم؛    یراتییلزم 

 انجام شد؟  نکاریا نمیبب  خواستمی م

به من نگفتن؛   ی ز یچ  ی مرحوم سالر  ستم؛ین  انشیمن در جر   _

 بوده؟!    یراتییمنظورشون چه تغ نیمتوجه نشد

شا  _ گفت  فقط  بابا  وصزم  ل   دینه!  تغ  نامهت ی شد  بدم،    رییرو 

 !   نیهم

ابه یعج  یلیخ  _ به  با توجه  اعالم   کیمرحوم    نکه ی!  ورشکسته 

 اجرا بود! رقابلیغ نامه ت یوص  یشده، عمالً جنبه مال

 دیجد  ی زهایچ  دنیبرگشت به رضا نگاه کرد که او هم با شن   عسل

داده شنونده باشد و در   حیترج  ینداشت؛ ول  لیاز وک  یدست کم

هم   ی تقو  آمدیبه نظر م   نکهیا  ی کند؛ سوا  شانیسکوت همراه
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را   نامهت یوص  ریی فرصت تغ  یپدرش حت  یعنی  نی است و ا  خبری ب

 نداشته.  

به در زد و بدون آنکه منتظر اجازه ورود باشد داخل   ی اتقه   یمنش

 فنجان قهوه گذاشت.  کیهر کدامشان  ی شد و جلو

منش  ینگاه  می ن  رضا عج  یبه  ا  بیکرد؛  دفتر آمدی م  نجایبه   !

که    یلیوک  ی همه دک و پز برا   نی! و اتری آنچنان   ی! منشی آنچنان

 اد یز  کردی دعوت م  شیالیبه و  ی همکار  ی جارا به    ی دختر سالر

شا پ   د ینبود؛  کتاب    شیهم  و  دختر  خودش حساب    ک یکرده 

انداخت و    یی ندارد؛ ابرو  شی جز دردسر برا  یورشکسته نفع بال 

 ییرایاش را برداشت و بو کرد. بهتر نبود قبل از پذفنجان قهوه 

م را  جرعهقهوه   ی کی  دیشا  د؟یپرسی نظرشان  نباشد!  ز  ا  ی اخور 

قهوه را    دیپرسیم  المکانیحت  دیتلخ! نباتلخ  د؛یاش را نوشقهوه 

شکالت  ای  خورندی م  نیریش داخل  از   زیم  ی رو   ی خور تلخ؟ 

به مکالمه آن دو بازش کرد و   توجه ی و ب  رداشتب  ی ریشکالت ش

را به   اشینیری از آن گرفت و ش  ی لپش گذاشت و گاز  ی گوشه 

 تر شد.حملمزه قهوه به مراتب قابل ت د؛ یکام کش
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بعض  ی تقو مورد  در  عسل  از  مال  یداشت  پدرش   ی مسائل 

 نه؟  ایرا مالقات کرده است  هیتصف ریمد نکهیو ا دیپرسی م

بود؛ با همان   امده یبشر خوشش ن   نیا  زیچ  چیهر صورت از ه  در

م  کمش  ا  ص یتشخ  توانستی سن  جنس  خرده   نیبدهد  آدم 

به  شهیش را  عسل  م  شی الیو  دارد!  غ  کرد؟ی دعوت  ! هالطچه 

 !   چدی اش را بپحقش بود همانجا نسخه

 داد: ادامه  ی تقو

حتماً بهتر   د؛ی کن   ی مدت رو هم سپر  نیدخترم؛ ا  ی شما هم جا  _

م  پدر کنار  قد  ؛ی ایبا غم مرگ  مرده سرده؛    میاز  گفتند خاک 

ب  حواش  راهیقطعاً  هرگونه  از  شدن  دور   ی برا  تونهی م  ی نگفتن؛ 

 بهتر باشه.   خودت  آرامش

 .  کردیوت به سخنانشان گوش مسک در رضا

داد که خودش  را نشان    ی عسل همان رفتار  ی در برابر ادعا  ی تقو

نگرفت؛ مثل خود او که    اشی در برخورد با او نشان داده بود، جد

ول   شیهاحرف بود؛  نکرده  باور  م  نیا  یرا  فرق  او    کرد؛ی جناب 

  دینبا  ،کردیعسل به او مراجعه م  یعدالت! وقت  ندهیبود؛ نما  لیوک
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چرا   دانستینم   فرستاد؛ی اعصاب م  ددتم  ی او را به چابکسر برا

م همه  خواهدیدلش  که  جد  ایدن  ی حال  را  او   رندیگینم  یاو 

ش حق نداشت او را  کس به جز خود  چی! اصالً هردیبگ  اشی جد

 ! ردینگ ی جد

 

از مبل ا  ر  اشهیکه رسماً در شوک و سکوت بود، رضا تک  عسل

را صاف و حواس    شیکرد تا گلو ی اخم شد، سرفه   یگرفت و کم

 خودش کند:  ی متوجه او را

عرضم به خدمت شما! به نظر منم مرگ جناب   ل؛یجناب وک  _

 ی راحت  نیهست که بشه به هم  ی تر از اونمشکوک  یلیخ  ی سالر

علت   یرشناس نوشته خواب آلودگکا  هیاز کنارش گذشت؛ نظر

!  به؟یعج  یلیکه خ  دیدارن هم اول صبح! قبول  تصادف بوده، او

 .شدازش رد  ی سرسره نشه هست ک ی به نظر من که اونقدر

  یبود و رضا به خوب  اشی چاشن  ریتحق  یکه کم  یبا نگاه  ی تقو

 گفت:  دشیدی م

 شما؟!   ؛ی با عرض معذرت از سرکار خانم سالر _
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 زد و گفت:   لیبه وک ی ای پوست ریپوزخند ز رضا

 ! امی الراد مرحوم سبنده دام _

 گرفت و گفت:   یرا از پشت اشهیتک ی تقو

 وم که داماد نداشتن!   مرح اون یول _

به رضا نگاه    دوارانهیبه عسل چشم دوخت؛ عسل ام   رتیبا ح  و

 گفت:   شدیتر مپوزخند رضا پررنگ کهیکرد؛ در حال

 بعد دارن! به  نیاز ا _

انداخت    ز یم  ی رو  شکالت را که در دستش مچاله کرده بود  پوست

 و ادامه داد: 

شما خارجه،   اراتیاخت  ی طهیمسائل مربوط به کارخونه که از ح  _

ورشکستگ  نامهت یوص با  م  یهم  باطله؛   یپرونده   مونهیعمالً 

 تصادفش که...  

 کتش را مرتب کرد و گفت:  ستاد؛یجا برخاست و صاف ا از

  ن یتونیمکه شما ن دهی نشون م نطوریاوصاف ظاهر امر ا نیبا ا _

 ! نیایما برب   ی از پس پرونده 
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 جوون! یرون یتند م  ی دار _

ا به چپ و راست تکان داد همزمان قُولَنجِ گردنش  نش رگرد  رضا

 را شکست و گفت:  

 ! گهید مینیما ا _

 

 از رفتار رضا رو به عسل کرد و گفت:  یناراض  لیوک

 !   ن؟یازدواج کرد نینگفته بود ی خانم سالر _

 شد: ند بل شیاز جا عسل

 !   ن یدیشما نپرس  _

 !   انه؟ یمخف نقدریچرا ا  _

 حرف متعجب شده و گفت:   نیوانمود کرد از ا عسل

ازدواج کردم؟ خانواده من   انهیمخف  دیردفکر کچرا    انه؟یمخف  _

 .   انندیکامالً در جر

دستش را    آمدی دستش را سمت عسل دراز کرد؛ بدش نم  رضا

 ی ادیحرکت ز  نیا  حس کرد  یعسل حلقه کند ول   ی دور شانه
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  شی به دستش کرد و آرام دستش را پ  یاست؛ عسل نگاه   زیغلوآم

 آورد؛ رضا محکم دستش را گرفت: 

تمام مدارک موجود که مربوط    دی لطف کن  ل؛یوک   ی اجناب آق  _

اش رو به به تصادف اون مرحوم دست شماست با شماره پرونده 

 . ن یما بد

 ناخرسند گفت:   ی تقو

 !  ستین ی اجبار چیباشه، ه  _

مقاًیدق  _ همسرم  مطمئنم  وک  ی برا  تونهی!  حرفاش   لیاثبات 

 ...  کنم یفکر م نکه،یکنه و ا دایتر از شما پماهرتر و درست

 آن را صاف کرد:    یبرد و کم  لیکت وک ی ه لبه را ب دستش

که به    کنمی م  شنهادیشماست! حتماً پ   یوقت بازنشستگ  گهید  _

 کامالً لذت ببر!  تی نشستگویالی چابکسرت برو و از دوران باز

که در حال سوختن بود گرفت و قدردان   ی نگاهش را از تقو  عسل

ش درست بوده؛ هر چند نتخابکه ا  دانستیبه رضا نگاه کرد؛ م

آشنا ول  اشییشروع  نبود  او خوب  کاردرست  یبا  برا  یآدم   یرا 

شمنانش  از پس د  توانستیکس مثل او نم  چیکرده؛ ه  دایپ  نکاریا
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 رضا حساب   تی حما   ی رو  تواندی بود م  دهیفهم  یبخو  به  د؛یبرآ

زد و با خودش    ی کار درست سالر لیبه وک ی کند؛ رضا پوزخند

 فکر کرد:

 "برسه! شونیخدا به داد بق  لش،یاز وک نیا"

          

 

با نهارش بود کرد؛    ی به عسل که مشغول باز  ینگاه  یچشم  ریز

امروز حالش   د،یآرام جو در دهانش گذاشت و آرام  ی همزمان جگر

برعکس    یخوب بود و دوست داشت غذا به تنش گوشت شود؛ ول

آمدن از دفتر سکوت کرده بود؛ شک نداشت    رونیاو، عسل بعد ب

آ را    ندهیاسترس  فکر کر  نینچنیااو  جگر    خ، یاز س  ده؛ غرق در 

 دهان او گرفت و گفت:   ی و جلو دیکش ی گرید

 باز کن!   _

 جگر و بعد به او کرد. هب یسرش را بال گرفت و اول نگاه عسل

 مراده!    دشینطلب گنی ! مگهیاستخاره نداره! بخور د _

 اون که آبه!    _
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 !میندار گریآب و ج _

 ؟یدونستی م  ،یتو استاد سفسطه هست _

 !   ؟یچیاستاد چ _

مشتر  و حضور  به  توجه  عسل   ی بلند   ی خنده   های بدون  کرد؛ 

 د یخودشان د حواس آنها را به    یبه اطرافش کرد و وقت  ینگاه

رضا دست برد و شالش را تا    د؛ یجلو کش  یشالش را کم  ی لبه

 داد و گفت:  نییصورتش پا ی مهین

 ؟یبیو غر بیعج نقدریچرا تو ا  _

 گفت:   یو با دهن کج دیتر کشرا عقب  د و شالاخم کر عسل

 اوصاف خودت رو به من نسبت نده!  _

 !؟ی ندار که هستم! شک که نم یمنو، آآ، آآ، من هم نیبب من؛   _

شانه   قیعم  عسل بعد  کرد؛  دوباره   ی انگاهش  و  انداخت  بال 

نگفت و مشغول    ی زیچ  گریشد؛ رضا هم د  شیبا غذا  ی مشغول باز

 خوردن جگرها شد؛

 بدجور ذهنم رو مشغول کرده؟ یسوال هی _
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 ؟یچ _

  ؟یاعتماد کنبهم    یتونی م  ی که فکر کرد   ی دیتو من د  یچ  _

مملکت حق طالق با مرده؛ من    نیکه تو ا  یدونیآخرش، م  تینها

  یخواستیم  ی حق رو بهت ندم، اون موقع چجور  نیا  تونستمی م

 !؟یخودت رو از دست من خالص کن 

 

 برداشت در دهان گذاشت:   ی جگر عسل

 حس بود!  هیفقط  دونم؛ینم _

 همون حس ششم؟!   ی هاهیتو ما ی یه چیز _

  ی شو سرش را به چپ و راست تکان داد؛ عسل سرخو  دیخند  رضا

 . کردیرضا را درک نم

  ی و خودت رو از چاله انداخت  یحس رو گرفت   نی سر هم  یعنی  _

 تو چاه؟

 اش را بال داد: دوباره شانه  عسل

از پس اونا    تونهی که م  یچون اون موقع حس کردم تنها کس  _

 !  یتو هست  ادیبرب
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   ؟ی حس رو ندار  نیالن ا یعنی _

 نگاهش کرد، بلند شد و گفت:   عسل

 ندارم!   یحس چیه گهیالن د  _

  یتلفن همراه رضا بلند شد؛ همزمان نگاه هر دو به صفحه   ی صدا

 !ن یافتاد؛ شاه  شدیکه خاموش و روشن م یگوش

را برداشت و تماس را برقرار   یدلخور از حرف آخر عسل گوش  رضا

 رد:ک

 بنال!   _

 هی  ی ااا زشته برا  ؟ی نشد  دهیو هنوز ادب  ی! زن گرفتس؟یالو رئ  _

 هل! مرد متا

نثارش کند که نگاه    ی همراه با فحش آبدار  ی ریبرو بم  خواست

 کرد و گفت:   ی بلند ی عوضش سرفه  د؛یخودش د  ی عسل را رو

 چته؟ _

 !دیکار جد _

 هست؟ یچ _
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طلب؛    _ ت  یی بابا  هیوصول  تن  از    یکیبه  خته  فرو  رآهنیچند 

 کله گنده.   ی کارا مونیپ

 دستش هست؟ ی زیچ _

 دونتش؛ی بوده! النم دو ماهه داره م  ی چک نگرفته ازش؛ اعتبار  _

 براش؟    یکنی وقت م

 بهش؟  یچند گفت _

ا  _ تومن  نکهیمثل  پونصد  ب  شه؛ی م  یطلبش  گفتم    ستیمن 

 درصد، قبول نکرد؛ گفت پونزده تا.   

باشه به دردسرش    یس  رینگ بزن بگو ز بهش زصالً! اخودی ب  _

 !  ارزهینم

 ؟ ی بار ی کن؛ کار نشییخودت بعد بال پا گم؛ی باشه بهش م _

 !  ادیزت ز _

    اد؟یحال زن ز شهینم _

 .ی ندار یرمون یکه س ی ریبم ی اِ _
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توجه  ن ی شاه  ی قهقهه  شد؛  گوش  ی ابلند  گوشش    ی نکرد،  از  را 

 فاصله داد و تماس را قطع کرد.

 داد و گفت:  هیتک  یبه صندل عسل

 !  ی کنیتو که قبول نم _

 متعجب گفت:   رد؛یبرداشت تا لقمه بگ  ی اگهیجگر د رضا

 چرا قبول نکنم؟!  _

جگر را به دهانش برد و منتظر جواب ماند؛ عسل ناراحت   ی لقمه

 برداشت و گفت:   زیم ی را از رو چیینگاهش کرد و بعد سو

 منتظرم. نی تو ماش _

از رستوران خارج شد؛ رضا با دهان پر   ی گریحرف د  چیهیب  و

و فرو داد؛ انگار   دیآرام جو اش را آرامخروجش را نگاه کرد؛ لقمه

 اش کم بود! تخته کی دختر  نیا

          

و به عسل زل   داد  هیتک  نی محض سوار شدن کج به در ماش  به

 سرش را برنگرداند.  ینگاهش را حس کرد ول ین یزد؛ عسل سنگ 
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 ردن! رار کبه ف ی عادت کرد نکهیمثل ا _

 گرفته بود.   دیکامالً حرف و حضورش را ند عسل

   ؟یزنیو حرفت رو نم یمونیدن نمر کرفرا ی چرا به جا _

_  ... 

 ه؟ی الن دردت چ _

 چشمانش را بست و به سکوتش ادامه داد. عسل

که داخل گاراژ فقط با  حرفاش   ی اون دختر   کنمیفکر م  یگاه  _

 ه یتو    نم؛یو بگو بب تش رراس  ست؛گهید   یکی  زدیم  شیآدم رو آت

 ! ؟ی خواهر دوقلو ندار

 رضا چشم دوخت:   رگرداند و به زد، سرش را ب  یلبخند کج  عسل

 قُُُلم؟!   یکیاون  ایمن   ،ی دیم حیکدوم رو ترج _

 و گفت:   د یکش رونیب  شیهالب  نیخالل دندان را از ب رضا

 !  یهفت پشتم بس ی خودت برا نیهم _

 نثارش کرد.  ی شعوریلب ب ریتلخ شد و ز عسل

 !   یگفت یچ دم یشن _
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 خوبه!   _

 خوبه؟ شیچ _

 گفتم.  یچ ی د ی که شن نیا _

 زد و گفت:   اشینشان دادن لودگ ی برا  یکج لبخند

 چرا اونوقت؟!    _

 بودنت رو تکرارش کنم.  شعوریب  ستمیمجبور ن گهیچون د _

 

 شبورد انداخت و گفت:  دا ی دندان را رو خالل

بعد  یاوک  _ من  ندارم  و دوست  بزنم  رو  منم حرفام  بذار  ! پس 

ما باشم، کار و غالم حلقه به گوش ش  ستیقرار نتکرارش کنم؛  

!  یوسط هست، اک  نیا  ییخط قرمزها  هیخودم رو دارم،    یزندگ

ن   ست یخط قرمزها قابل احترامن به وقتش قابل مسامحه، قرار 

زندگ  مزاحم  بش   یکه  بابا  م؛یهم  ننه  تو  برخالف  پولدار    ی من 

،  ندارم؛ النم مجبورم شب تا صبح و صبح تا شب سگ دو بزنم

دا نگاه    ، یزندگکه! خرج    ین یبیم  ی ر خودت  به من  نفقه، زن؛ 

 کن!  
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برد و   شیماند؛ رضا دست پ  رهیخ  نکرد و به جلو  ییاعتنا  عسل

 صورت عسل را به طرف خود برگرداند و با تحکم گفت:  

 گفتم به من نگاه کن!   _

 به اجبار دستش سر برگرداند و نگاهش کرد.  عسل

  ؛ یشیبا قهر از من جدا مآخرته که    ی آهان! حال شد؛ دفعه  _

شد؟ من زبون    ت ی حال  ا؛ین   افه یواسه من ق  یداد بزن، دعوا کن، ول

هم نبودم که قلق   ی بازسرم  آدم زن  ریخ  ستم؛ی اشاره بلد ن  مایا

  ا یب  میناراحتت کرد مستق  یها رو خوب بشناسم؛ پس هر چزن

 !   ؟ی شد رفهم یبهم بگو؛ ش

چ  قیعم  عسل خواست  کرد؛    مان یپش  یول  دیبگو  ی زینگاهش 

  ی لجباز  د؛یکش  ی را برگرداند؛ رضا هوف بلند  شیوض روشد؛ در ع

 بود.   همتایدختر در نوع خود ب نیا

 لب گفت:   ریرا چرخاند و ز چیسوئ

 تو روح همتون!  _

 کرد و گفت:   یاخم عسل

 ؟یگفت یچ دم یشن _
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 گاز فشار داد و گفت:  ی را رو شیپر حرص پا رضا

 خوبه!  _

          

ار آرنجش برداشت و با فش  نیرا از داخل ماش  د یخر   ی هاسه یک

پارک   اطیمحمد داخل ح  نیرا بست؛ ماش  نیعقب ماشصندوق  

با   داد؛ی را م  نشیماش   کیتا صبح کش  دیامشب با  یعنی  نیبود؛ ا

 : دیخودش نال

   "برگشت نداره! الیدفعه خ نیظاهراً ا"

پر از   ی هادست   دنیبود؛ با د  ستادهیدر منتظرش ا  ی جلو  عسل

 د و گفت:  دستش را جلو آور  د،یخر

 بده به من. اش رو چندت _

 باز شد و گفت:   اشی سر شوخ رضا

 مگه من مرده باشم!   _

 لب گفت:   ریزد و ز ی لبخند اریاختی ب عسل

 ! مزه یلوس ب _
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 !  یگفت یچ دم یشن _

 را به هم فشرد و لبخند زد. شی هاگفت و لب  ی ا "خوبه" عسل

د تا عسل از  خوشش آمده بود؛ سخاوتمندانه اجازه دا  ی باز  نیا   از

کفش    اشی روزیپ   ینیریش جفت  دو  به  نگاهش  و  ببرد  لذت 

بلند جلو  ی زنانه  ورود  ی پاشنه  بلند  ی در  پوف    د؛ یکش  ی افتاد؛ 

 بگذراند!   ریبود؛ خدا امشب را بخ نجایهم ا لوفریپس ن 

گفت؛    ی بلند  ااهللیمهمان داشتند    یوقت  اشیشگ یعادت هم  به

ش افتاد  اافراد خانواده  شد نگاهش به کل  ییرایکه وارد پذ  نیهم

محمد را    ی پوست  رینشسته بودند؛ لبخند ز  ییرای که دور تا دور پذ

فاصله ک  ی از  م   ی لومتریصد  هر    صیتشخ  توانستیهم  دهد؛ 

را جد ول  ی چقدر خودش عسل  سنگ    شیبرا  مدمح  ینگرفته 

 تمام گذاشته بود. 

       

  کردند ی پچ مکه کنار گوش هم پچ  لوفریچشم از محمد و ن  رضا

  ن یا  لوفرین  دانستی مگرفت و توجهش را به عسل داد؛ فقط خدا  

کنار    یخوشحال و راض  نقدریپخته که ا   شانیبرا  یدفعه چه آش

را    یعسل داشت با دقت متن قرارداد خط  زند؛ی بال ممحمد بال 
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 نقدریمعلوم نبود محمد چرا ا  ند؛خوای که محمد نوشته بود را م 

که    شدیباورش نم  برد؟ی م  شی عجله پ  نیرا آن هم با ا  زیهمه چ

 شانی کوتاه چند ساعته قرارداد نوشته و جلو  ی هفاصل  نیدر هم

 که پول لزم باشد؟  آمدیباشد؛ به نظر نم 

اش  به بهار که چهره   ی گرفت؛ نگاه  شیرا جلو  یی چا  ین یس  بهار

حالت قرار داشت کرد؛ خب، بالخره بحث حق و   نیدر ناخواناتر

  یی به چا  یلیادن ابرو اشاره کرد که م حقوق او هم بود؛ با بال د

دوباره  اردند خ؛  عسل  شب  ادیشد؛    رهیبه  را   یآن  او  که  افتاد 

گاراژ دوحشت اتاق  و د  با  د؛یزده در  به در  نگاه    واری ترس  اتاق 

 تا گاراژ را صاحب شود!   رفتیو حال م  ردکی م

نمانده تا    ی زیحس کرد واقعاً چ  بار نیا  د؛یسرش کش  ی رو  یدست

چه؟! حاضر    دند یفهمی سرش سبز شود؛ اگر پسرها م  ی خ رودو شا

 ! دیآی کش م نیبود شرط ببندد فکشان تا خود زم 

مادرش نگاه کرد، او هم ساکت نشسته بود؛ گالب هم مثل او   به

م آب  دانستیخوب  نم   شانیبرا  یاز محمد  چرا   یول  شودیگرم 

  گفت یاگر محمد م  د؛یفهمیرا نم  دادیهمه دل به دل او م  نیا
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شک   چیهی قطعاً و باست  شب    گفتی روز است، روز بود و اگر م

 شب بود!   ش یبرا ی او شبهه 

 د؛یخلی پوست دستش م  ریز  ششیته ر  د،یش کشبه صورت   یدست

دوش آب    کی و    کردی صورتش را اصالح م  دیفرصت با  نیدر اول

دوباره    شد؛ینم  وانهیسرد که بشورد و ببرد؛ البته اگر قبل حمام د

چشم به عسل   فکرمت   هیبق  لوفریکه به جز ن   به جمع افتاد  نگاهش

به جا  بودند؛ محمد هم  به    یهمه   لوفرین  ی دوخته  را  حواسش 

بود؛ ن انداخت،   ی گری د  ی پا  ی را رو   ش یپا  کی  لوفریعسل داده 

را که رو قرار داده   ییگذاشت و پا  شیزانو  ی را رو  وه یبشقاب م 

 یضطراب است؛ ولحاضر بود قسم بخورد از ا  داد؛ ی بود تکان م

 .نستدایاضطراب چه را نم

قرارداد را به   ه یعسل سرش را بال گرفت؛ بدون نگاه به بق  بالخره

 طرف رضا گرفت و خطاب به محمد گفت:  

 به اصالح داره!   ازیقرارداد ن _

 رضا با خودش گفت:  

   "محمد و مخالفت!  رد؛یالن است که آتش بگ "
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 : گفت اش د خود نوشتهدفاع از متن قراردا ی آماده محمد

 اصالح بشه عروس خانممم؟!   دی متش بام قسکدو دیبگ  شهی م _

]خ َ دَ[ )مص( فرو رفتن مانند سوزن و خار و جز آن چون    دن،ی*خل

چ شدن  فرو  قاطع(.  برهان  )از  ت   یزیسنان.  چ  زینوک  .  یز یدر 

 (:لفٔ  بخط مو  ادداشتی)

 که بمن در خلد اندر سفر هند  یخار

 

به سمت    اریاختی نگاه رضا ب  د؛یکش  توانستی ا مخانم رو ت  عروس

را  کالمش    م تمسخرلبش رفت؛ عسل ه  یو پوزخند رو  لوفرین

  ی ا دار حرفهبنگاه  کیداد و مثل    یرا به پشت  اش هیتک  افت؛یدر

 گفت:  

 اول قسمت فروشنده!  _

 سرش را در کاغذ برد.  رضا

بهار ام  ،ی عسل سالر  داریخر" و    ی ریفروشندگان محمد، رضا، 

   ".ی ریورثه مرحوم بهمن ام  یهمگ ی گالب محمد

 گفت:   عسل
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 نوشته بشه!  دیبا داریاسم رضا در قسمت خر _

 متعجب گفت:   محمد

 !دار؟یست نه خر! رضا فروشنده ؟یچ یعنی _

 نیپس ا  م؛یخر یسهم شما رو ازتون م  میمن و رضا دار  یعنی  _

 رضاو    ی عسل سالر  دارانیاصالح بشه، خر  نجوریا  دیقسمت با

 پرداخته!  ی و قسمت بعد در مورد نحوه ی ریام

 س گفت:  و با اعتماد به نف  نانیاز اطم پر

  ی پول رو  زمان  یمابق   م؛یکن یاز پول رو پرداخت م  یما بخش  _

 که سند در محضر رسماً منتقل بشه!    م یکنیپرداخت م

ج  ی شخند ین  محمد داخل  در  و  بست  را  خودکار  سر    ب یزد؛ 

 بلوزش گذاشت. 

دست   ی بالست خانم؛ من الن مشتر  یلیفست خبه ن  تماداع  _

 بابا!   د یا دوتا بفروشم؟ جمع کنشم  به ه ینس امیبکنم  به نقدو ول  

اشاره داد تا بلند شود؛ رضا از همان    لوفریبلند شد و به ن  شیجا   از

معامله راه آمدن با آنها نبود؛    ی که محمد آدم پا  اول حدس زد

در دل روشن کرده بود افول کرد؛   که  را  ی دیناخودآگاه چراغ ام
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ه نشستن  خواست بلند شود که عسل دستش را گرفت و او را ب

نگاه    شیبازو  ی دست عسل رو  به  زیخم ی دعوت کرد؛ همانطور ن

گرفته  برق  مثل  بکرد؛  نشست؛    د یبگو  ی زیچ  آنکهی ها  دوباره 

به صورتش    یعسل کرد؛ دست   نان یآرام و پراطم  یچهره به    ی نگاه

 به محمد گفت:  رو و  دیکش

 . یکنی اندازه م ،ی دوزیم ،ی بری کجا داداش؟ خودت تنها م _

  بشیمتوجه حرکت دست عسل شده بود دست در جه  ک  محمد

 کرد و گفت:  

 ! یلیزن ذل ادیبهت نم _

 کرد و گفت:   لوفریبه او و ن  ی ازد و با ابرو اشاره  ی لبخند رضا

 داشته!  ریداداش؛ انگار واگ م یچه کن _

 به رضا گفت:   ی نشست و شاک  شانیحرص روبه رو از پر محمد

من حق خودم و مادر و خواهرم رو به زنت ببخشم،    ی توقع ندار  _

رد کنم؛  دست به نقد رو    ی دلر! مشتر  ارز و  نوسان  نیاونم با ا

 همه؟! نی نه ا زارنی تهش م ی ونیل یمحضر دو سه م ی برا

 مطمئن گفت:   عسل
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شما به هر    یعن ینشده؛  صار ورثه  هنوز انح  دونمی تا اونجا که م   _

اول انحصار ورثه صورت گرفته باشه که    دیبا  دیبفروش  دیبخوا  یک

  م، یسهم شما رو بخر  م یتونی ما م  ی ول  بره؛ی وقت م   یخودش کل

ثه شد با احتساب که انحصار ور  یوقت  ی سهم مادر و بهار رو برا

 ! م یکنینرخ دلر امروز، پرداخت م

 و اگر قبول نکردم؟!  _

 گفت:   تفاوتی ب لعس

خودتون    یول  د؛یبفروش  دیخوای م  یملک رو به هر ک  دیتونیم  _

  ی عنیست؛  ورثهملک، اول با    دی خر  ی برا  تیکه اولو  دیدونی بهتر م

  د یدونی وقت م  اون  م؛ی بعد چندماه قرارداد رو فسخ کن  میتونی ما م

اتفاق با  نییشما  نیا  فته؟یم   یچه  ز  دیکه  و  رو    انیضرر  طرف 

 ! نیبد

 نگاهش کرد؛ عسل درست به خال زده بود.   ی با ناباور مدحم

 داد:  ادامه



 

 
587 

 

DONYAIE MAMNOE 

  چه ما چه   م؛ی کن  سکیپولمون ر  ی رو  میتونیدر هر حال ما نم  _

ازتون    دیفروشی ملک رو بهش م  کهی اونً قطعا  ،ی ا گهید   داریهر خر

 نه!   ایانحصار ورثه شده  پرسهی م

همچ  _ ورثه  مهم  نیانحصار  شم  ست ین  امیموضوع  دور که  ا 

 ! یبرداشت

به جز شماها    ی ا گهید   ی از کجا معلوم ورثه  ست؟یچرا مهم ن   _

بهم  ات رو  توافق  ی کنه و همه  ی دیجد  ی ادعا  اد ینباشه و بعداً ن 

 بزنه؟! 

 بلند شد و گفت:   لعس

 .دیبذار انیبعد من و رضا رو در جر دیفکراتون رو بکن _

رفت؛    رونیب  ییرایاز پذ  یکوتاه  ی را برداشت و با اجازه   فشیک

  لوفر ین   ض یکه متوجه نگاه پر از غ  کردی رضا به رفتن عسل نگاه م

  ی شسترا خاراند و در دل ناز    اشی نی شد؛ با انگشت شست نوک ب

 ف یبرادرش ک  ی عسل جلو  ی وجهه  نیبه عسل گفت! چقدر از ا

و داشتن زن به خودش  ناخواسته  و  بال  یکرد  دو    د؛ی مثل عسل 

 بلند شدن گفت:  در حال  گذاشت و شیهاران ی دستش را رو
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 !   یعل ای _

 محمد گفت:   ستدیخواست کمر صاف کند و با تا

 ار ورثه با خودت! کار انحص یقبول! ول _

 نشست:  شیسرجا دوباره

 چرا من اونوقت؟!  _

 و گفت:  دیکش ی لند س بنف محمد

 ! کنمی من وقت نم _

 وقت شما طالست، وقت ما باد شکمه؟! _

 زد: ب ینه گالب

 رضا!   _

 گفت:   ی کفر محمد

 کارالدوله یب  ی پام اونجا؛ تو  هی  نجاست،یپام ا  هیمن که سرکارم،    _

 .ی فرصت دار

داره   کارالدولهیب   نیخونه رو هم  نیرفته خرج ا  ادتیمن؟! انگار    _

 ! ده؟یم
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 گفت:   یشاک دمحم

 !  ی شد ریش _

که منم وقت    نهیداداش بزرگه؛ حرفم ا  ی باشم جلو  یسگ ک  _

 ندارم.

 نبود.  یاگر بودم حرف رم؛یرم ممن فردا دا _

الرثش دستمزدش نسبت به سهم   یهر کس  م؛یریگی م  لیوک  _

م مامان  ده؛یرو  و  بهار  رو  سهم  به  مثل   ی هم  چشمام؛  جفت 

 با خودم. شهیهم

 گفت:  ی د با پوزخن محمد

 !  ره؟یگی چند م  لیوک ی دونیم _

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه 

   !لم؟ینه! از کجا بدونم؛ مگه وک _

سرکش رضا را    ی رو   نیخصمانه نگاهش کرد؛ تا به حال ا  محمد

ند برابر خودش  ترب  دهیدر  بخاطر  بود  تا    شهیگالب هم  تیبود؛ 

به قول    یحال! از وقت  یو احترام به بزرگتر بود ول  ی حرف شنو

 . دیدیاز او را م ی گرید ی خودش زن گرفته انگار رو



 

 
590 

 

DONYAIE MAMNOE 

 کن!  دایکار درست پ لیوک هیباشه! بگرد  _

 به. خو _

ول  بلند برود  تا  چ  هی  یشد  انگار  باشد    ادشی  ی زیلحظه  آمده 

 برگشت و گفت:  

 رو رد کن!    دایکل یراست _

 و گفت:  دیکش ی پوف بلند  محمد

 . یفشجا کرو   زارمی قبل رفتن م نه؛ی تو ماش _

          

 یرو   یبه در زد و داخل شد؛ عسل با بلوز و شلوار راحت  ی اتقه

  اش ه یدر را بست، تک  د؛یکشیرس م را ب  شیتخت نشسته و موها

 را به در داد و قرارداد را بال گرفت:

 !  یقبول کرد، همونطور که خواست  _

 گفت:   عسل

 خوبه.  _
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با برس به   ی شانه  ی را به رو   شیموها  ی همه انداخت و  چپش 

 ؛دیکش شانیرو

بابات  _ پا  ی بلد  ؛یالحق که دختر  بش  زیم  ی چطور    ؛ ین یمعامله 

 !   ؟ی رو از کجا بلد بود ی گفت که به محمد یینایا

 . دمینداشت؛ زنگ زدم و پرس ی کار _

 بود.  نیبال انداخت؛ پشتکارش قابل تحس ییابرو

ول  _ درست؛  نم  یکارت  کتم  تو  ا  ره یهنوز  چرا  رو    نیتو  ملک 

 !  ؟ی خوا ی م

 و بلند شد:   نار گذاشتبرس را ک عسل

 قرارداد رو بده؛_

 را در دستش گذاشت.  دی قرارداد جد رضا

اصالحات  عسل شد؛  خواندن  م  یمشغول  که  انجام   خواستی را 

گذاشت؛ به    زیم  ی تکان داد و بعد آن را رو  ی سر  یشده بود؛ راض

 و گفت:   دیطرف رضا چرخ

 چرا برادرت اصرار به فروش گاراژ داشت؟!  یدونی م _
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 بال انداخت و گفت:   ی اه شان

 از کجا بدونم؟! لبد پول لزم بوده که...   _

 نه.  _

 متعجب نگاهش کرد، عسل گفت:  رضا

 ازش خواسته بود!   زتیچون زن برادر عز _

 هضم کند؛   دهیرا که شن ی زیسکوت کرد تا چ رضا

 !  ؟یشی متوجه منظورم م _

 شد:   کیو نزدقدم به ا  کیگرفت و    واریرا از د  اشه یشوکه تک  رضا

 !؟یدون ی از کجا م _

 کرد: شیموها ه بافتنشروع ب عسل

 ی بود که برا  ده یشن  یاتفاق  زد؛یرف مشت با مادرت حاز بهار؛ دا  _

 کرده!   لهیبه داداشت پ هیارث میتقس

 نگاهش کرد و گفت:   قیعم

 با تو داره!   یقیعم یکامالً مشخصه دشمن _
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بافت رو  رضا لَخت عسل دقت کرد؛ چقدر   یموها  ی به حرکت 

نور چراغ   ری! زیبراق عسل  ی تونیز  آمدی به اسمش م  شیرنگ موها

 گرفت:  ش یکالمش؛ نگاه از موها اما امان از زهر زد؛ی مبرق 

بود؟    نیاز شراکتت هم  یپس هدف اصل  رسه؟ی به تو م  شیچ  _

 ! ؟یروش رو کم کن یخواستی م

 زد و ادامه داد:   ی پوزخند

 طلب!  مکار و فرصت  ن؛یهم نیهمتون ع _

 رش را بال گرفت: نگاهش را به چشمان رضا دوخت و س عسل

 نکن!   سهیقامن رو با اون م  _

 ؟ ی با اون دار  ی ر یچرا؟! چه توف _

  ی نیرنجش را در ن  ی هانگاهش کرد؛ به وضوح رگه  رهیخ  عسل

را    اشیتخت بلند شد و کشباف صورت  ی از رو   د؛یدیچشمانش م

رو انتها  زیم  ی از  را  آن  و  به    شیموها  ی برداشت  ابرو  با  تاباند، 

 کرد و گفت:  قرارداد اشاره 

صبح    _ رو  قرارداد  م بگو  رو   ی ریم  ی دار  م؛یکن یامضا  چراغ 

 خاموش کن.  
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را محکم    شیبازو  عیپتو را کنار زد تا دراز بکشد که رضا سر  و

 :  دیگرفت و بطرف خودش کش

با    ی ریجوابمو بده؛ بگو تو چه توف  ن؛ ییسرتو ننداز پا  ابوی  ن یع  _

 ؟ ی اون اشغال دار 

را با شدت از    شیدرهم رفت؛ بازو  اشاز شدت درد چهره  عسل

 زد: ادیو فر دیکش رونیت رضا بدس

 زنت!    ؟یفهمی من زنتم؛ م نکهیا ی برا _

ترس  شیصدا  آنقدر بود که رضا  رفته  ب  د یبال   های رونیبه گوش 

 برسد؛ 

 و پر حرص گفت:   آرام

 ! ست یما ن نی ب  یچیه یدونیخودت بهتر م  _

 نفس زنان گفت:   عسل

 !  ؟یفهمیم م؛یاجبهه هیکه فعالً تو  دونمیم  نویمن فقط ا _

  رفت ی که م  یپهن رضا زد و با چشمان  ی نه ی مشت محکم به س  با

 پر از اشک شود گفت:  
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 دشمن تو دشمن منم هست!   ؟یفهمی جبهه؛ م هی _

از حرف  رضا عسل دستش را گرفت؛ متوجه رفتار    ی هامبهوت 

 ن ییرا پا شیصدا توانستیشد؛ برعکس او عسل نم کشیستریه

حلقه کرد و سرش را به   ا دور اونگه دارد؛ آرام دستش را دورت

 :  بغل گرفت و گفت

 شنون؛ ی آروم باش؛ الن همه م ؛ یتو بگ یباشه، باشه؛ هر چ _

کرد خودش    یرضا گذاشت و سع   ی نه یس  ی دو دستش را رو   عسل

 را از او دور کند و فاصله بدهد:  

 ندارم؟!   یبرات با اون فرق  یبشنون، مگه نگفت _

م  رضا دو  خواستی دلش  هر  بر    با  بکوبد؛  دست  خودش  سر 

طلب   ی ریگبعج بود؛  ه کرده  بود  شده  شکر    چ،یکار  به  رسماً 

 خوردن هم انداخت! 

 ! ا یزدم؛ ارواح بابات کوتاه ب ی زر هیحال من  _

چشمانش   ی اشک را از گوشه  ی دلخور نگاهش کرد؛ دانه   عسل

 کارانه گفت:  پاک کرد و طلب

 بخوابم؛ خوامی م _
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 بخواب! _

 گفت:   عنق

 ! سرپا؟!   ؟ینجوریا _

موقع  رضا فهم  ت ی به  تازه  کرد؛  نگاه  خط    دیخودشان  که 

دستش را از دور او باز کرد و    عیپا گذاشته؛ سر  ر ی را ز  شیقرمزها

دلش    د؛یکش  ی برد و کم  شیموها   نی فاصله گرفت؛ دستش را ب

  ن یدر برابر ا  شهیو زمان فحش دهد؛ چرا هم  نیبه زم  خواستی م

   !آورد؟یکم م  دیدختر با

بدون    د؛یخانه د  ی زد گالب را با واکرش در ورود   رونیب   ق کهاتا  از

 شیخواست از خانه خارج شود که گالب صدا  دیبگو  ی زیچ  نکهیا

 کرد:  

 رضا!    _

 برگردد گفت:   آنکهی ب

 امشب بسمه؛ به خدا بسمه! ی برا _

          

 



 

 
597 

 

DONYAIE MAMNOE 

کم  اشی آفتاب  نکیع و شست  اشاره  انگشت  با  و  برداشت    یرا 

در   توانستینم  گرید  د؛ یکش  ی بلند   ازهیشرد و خمچشمانش را ف

به اطرافش کرد و آرام چشمانش   ی برابر خواب مقاومت کند. نگاه

را    نیماش   یصندل   ی را بست؛ همزمان دسته و آن  را فشار داد 

کرد بخوابد،    ی و سع  داد  یبه پشت  شتریرا ب  اشهی خواباند. تک  یکم

شد و   ادهیو پ  در را باز  نیهنوز چشمش گرم نشده بود که شاه

به ذهنش    راهیچه فحش و بد و ب لب هر    ریزمحکم آن را بست.  

داخل    یبغل برد و خودش را کم  ریآمد نثارش کرد؛ دستانش را ز

د  ی صندل کرد،  نخواب  شبیجابجا  صبح  خود  داخل   دهیتا  بود؛ 

و س  نی ماش فرض  گاریپشت س   گارینشسته  و  پشت    هیدود کرد 

 ساخته بود.  هیفرض

چه    لوفری! نآوردیها در نمزن  ن یسر از کار ا  کردیچه فکر م  هر

و رفته بود؟ کرده    شیبا او داشت؟ مگر او نبود که رها  یدشمن

 کردی تالشش را م  ی چرا همه  خواست؟ی چه م  اش ی حال از زندگ

تا او را در تنگنا قرار دهد؟ به خودش که آمد دوباره ذهنش از 

بار  ینباشد؛ ا  دهیخواب  ی اقه یآنکه دقی چرا و چراها پر شده بود ب 

ذهنش فرستاد و چشم    ی افکارش را جمع کرد و به پستو  ی همه
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  ی با حس دست   یچه مقدار زمان گذشته ول  دی برهم نهاد؛ نفهم

شد. بالفاصله با دستش مچ دست مهاجم    اریاش هوششانه  ی رو

پ گرفت؛  محکم  صدا  ش یرا  کند  باز  را  چشمانش  آنکه   یاز 

 شد:  بلند  نیشاه زیآماعتراض

   !ش یه؟! شکوندچه خبرت  ی هو _

 گفت:   اعصابی ب

 دست خر کوتاه.    _

 بالنسبت شما! چه خبرته امروز؟! _

 برد:  شیکرد و هر دو دستش را در موها یپوف

 !  ؟ی خوا ی م یچ _

 اومد سر ساختمون!    اروی نیخواستم بگم انگار ا _

 خب؟!    _

 باشه!    ایآدم معمول نیاز ا ادیداداش؛ به نظر نم گمیم _

 چطور؟! _

 کرد.    شیبه برج روبه رو ی اابرو اشاره  با
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فکر    نش؛یماش  نمیاش... اونم اسکورتش، ادستگ  دم و  نیخب ا  _

 هاست! کنم طرف از اون کله گنده 

 گفت:  رضا

چ  _ هر  بهتر!  بگنده   یچه  درصدش  عدد  شتر؛یتر،    ی بعدشم، 

 ! ست ین

انداخت.    لشیموبا  ی به صفحه   ی تلفنش به صدا در آمد. نگاه  زنگ

 تماس را فشار داد.  ی برقرار ی دکمه عیسر

 جونم.  _

 ط گفت. آن طرف خ  اصغر

 .  ن ییپا ادیداره م یمشک BMW  هیطرف پشت  _

 کرد و گفت:  ابانیخ ی انتها ییبه سر بال  ی نگاه

 دارمش. _

 برم؟ ای سمی چه کنم داداش؟! وا _

بعد  پرس و جو راجع  هیبمون    _ بگ  ه یبه طرف بکن؛    ر یآژانس 

 برگرد.
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انتها  نهیکه قطع شد از آ  تماسشان دوخت.    ابانیخ  ی چشم به 

به    ابانیخ  ی انتها   چیاز پ  یمشک  BMW  نی که ماش  دینکش   یطول

 زد و گفت:  نی به شاه ی اسمت آنها آمد. اشاره 

 خودشه.  _

 لب گفت:  ریز نیشما دنیبغل نگاه کرد و با د نهیاز آ ن یشاه

 !ی گریاوووف... چه ج _

 عت از کنار آنها عبور کرد، رضا گفت: سر  با  نیماش  یوقت

 برو دنبالش!  _

در اتوبان مشغول    قهیاستارت زد و کمتر از چند دق  عیسر  نیشاه

به سمت اتوبان چمران و از آنجا    نیکردنش بودند. ماش   بیتعق

 رفت.  هیو بعد اله هی به سمت زعفران 

 زد و گفت:  یسوت ن یشاه

ا  _ کنم  م  نیفکر  داره  پبال   اون  برتمونیعروسک  بالها    ش ی 

 ها!آقازاده

 دوباره زنگ خورد، اصغر بود. تلفنش
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 الو داداش... _

 جونم بگو.  _

 ست. کله گنده  یلیطرف خ نکهیمثل ا گمیم _

 چقدر؟! _

 هاست... آقازاده  نیا لیفام  گنیم نایکه ا نجوریا _

 !میاخودمونم آقازاده _

غ رد با  از  نیزد، شاه  ی درب باغ نگه داشت تک بوق  ی جلو  نی ماش

باغ باز و   ی بعد درها  یمتر جلوتر پارک کرد. کم  ستیشد و دو

 داخل شد. نی ماش

 گفت:  اصغر

 انگار. رهی! پدرزن طرف وز؟ی نشد متوجه  نکهیداداش مثل ا _

 زد. ی سوت بلند رضا

 ! ؟یمطمئن _

 . گنیم نطوریکه ا نجایا _
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 ی هار لنگه انداخت که نگهبان به زو  ی به در بزرگ آهن  ی نگاه  رضا

 . بستیم را آن

بال نخواست هم مال بد    رهیم  ی کار... بگو ف زنگ بزن به صاحب  _

 صاحبش.   شیر خیب

 ! شهی داداش... شر م یول _

 : دیتوپ اضر

 نباشه.  تیکار _

          

  اش ده یبلوز اتو کش ی هارا صاف کرد و دکمه نشی هر دو آست سر

پا تا  م   ن ییرا  خدا  فقط  اتوکش  دانستیبست؛  سر  بهار    ی که 

خوالباس بازش  اتو  اشی هرشوهر  که  زد  غر  و  کرده    یگل 

خوش دوخت مورد    یعسل است؛ کت مشک  ی فهیوظ  شیهالباس

 بارکی  یشگیهمتخت برداشت و به عادت    ی اش را از رو عالقه

  یرا کم  شیهارا جلو و شانه  اشقهی  ی تکاند و به تن کرد؛ لبه

  یلوج  یچرخ  می ن   ند؛یبنش  کلشیه  ی تر روعقب داد تا خوش فرم

به    ینگاه  نهیزد و خودش را برانداز کرد؛ همزمان از داخل آ   نهیآ
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دور دستش بود؛    دیعسل کرد که مشغول بستن دستبند طال سف 

هستند که    دشیدستان سف   نیاگفت    شدی م  از دور هم به جرات

 ی بند کراوات را از رو  دهند؛یبرابر به دستبند م  نیچند  ی اجلوه

ا  زیم گردنش  دور  به  و  زبرداشت  دوباره  به    یچشم  رینداخت؛ 

 ییپررو  ینگاه کرد؛ دلش کم  کردی عسل که حال او را برانداز م

 خواست!  طنتیش  یشنبا چا 

 و گفت:  ستادیرو به عسل افاصله گرفت و  نهیآ  ی جلو از

 زحمتش با خودت! _

در درون    ی زی چ  یببندد؛ ولخوب بلد بود چگونه کراوات را    یلیخ

م ک  دادی قلقلکش  عسل  از  و  که  بخواهد  را  عکسمک  العملش 

زنت هستم؟! خب   زدینبود که داد م  شبید  نیمگر هم  ند؛ی بب

 . شدیدادن خالصه نم ریزن بودن که فقط به غر زدن و گ

تخت بلند شد به سمتش رفت؛ دستانش را بال برد   ی از رو  عسل

  ن ییدو دستش گرفت، رضا گردنش را پا  ن یو دو سر کراوات را ب

بهتر   دستش  تا  نزد  اشقه یبه  داد  در  صورتش    ن یترکیبرسد 

 به دستان لرزانش کرد.  یحالت به او قرار گرفته بود! نگاه 
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 از امروز؟  یترسی م _

 خورد و گفت:  یتکان عسل

 نه!  _

 !لرزه؟یپس چرا دستات م _

 داد و گفت:  یاول ی را رو  یدوم تاس

 !؟ی بشنو ی خوا ی م یچ _

 یدختر تو  ریهمون ش   خوامیبشنوم؛ فقط م   ی زیچ  خوامی نم  _

 ! نمیچشمام بب ی گاراژ رو جلو 

 گره کراوات را محکم کرد و آرام گفت:  عسل

 ! ستیلرزش دستام از ترس ن _

د  بدون ک  ی گریحرف  و  گرفت  رو  فش یفاصله  از  تخت   ی را 

که زده   ی عطر  ی بو  بیکرد. عج  اهشنگ  دیبرداشت؛ رضا پر ترد

نم را  نامش  و  نس  دانست،یبود  خنک   یمیهمچون  و  معطر 

 .کردیش را نوازش ممشام
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ور رفت و    اشیشمیابر  ی روسر  ی با گره   یکم  نه یآ  ی جلو  عسل

 گفت: 

 م؟یبر _

  ی بلند مشک  ی کرد؛ مانتو   شیبه سر تا پا  ی ادارانهیخر  ینگاه   رضا

شنه  پا   ی هار آمده بود، با کفشکه از کمر گشاد و به شکل دامن د 

دختر جوان بیست و چند ساله   کی  ی لباسش برا  ؛یبلند مشک

ها حرف  نیا  ادبودیمراسم    کیبه هر حال   یمناسب نبود ول  ادیز

کرد که کامالً   اش ی روسر   ییطال  ی هابه رگه  یرا نداشت؛ نگاه 

لبخ  ی برازنده  بود.  اسمش  و  اطمچهره  و    یبخش  نانیند  زد 

 برد و گفت: جلو را  شیبازو

 ! میبر _

 گفت:  ردیرا بگ  شیبازو آنکهیزد و ب ی لبخند عسل

 .ادیخوشم نم های از لوس ب نیاز ا _

 و گفت:   دیبلند خند رضا

ول  دونمینم  _ ب  ی هیروح  نیا  یچرا  رو  دوست    شتریبداخالقت 

 دارم!
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 چرا؟!  _

 گفت:  وارلوده

 . ی ترترسناک  یشی مهربون م یچون وقت _

 لب گفت:  ریک کرد و زازن یپشت چشم  عسل

 .ی ندار  اقتیل _

 گفت:  شیهاخنده  نیو ب  دیبلند خند رضا

 !ی دختر سالر ی زبون نیریتو ش  ی اریکم ن  _

 رفتن گفت:  رونیداد و قبل ب  نییدر را پا یره یدستگ عسل

 که هست!  نهیهم _

رو  و را  لبش  رضا  شد؛  خارج  در  جلو  ی از  تا  داد  فشار    یهم 

کل با او را هوس  دلش کل   بیعج   زهارو  نیا  رد؛یاش را بگخنده 

تنش  و به    شدی گوشت م   شیهای حاضر جواب  ییجورا   کی  کرد؛ی م

 ! دیچسبی م
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بر سرد  یکم  ی هوا بود، عالوه    ن ی سنگ   ی هوا فضا  ی سرد شده 

هم کرده بود؛ خواست   ترن ی حاکم بر جمع مثالً عزادار جو را سنگ

کراواتش شد؛    ی که متوجه گره بلوزش را باز کند    ی دکمه  نیاول

خوشش   های شسته رفته باز  نی از ا  وقتچیه  د؛ی کش  ی نفس بلند

که عربده    یداحبا آن م  ریقبرستان دلگهم وسط    بود، آن  امدهین

از حسن  دیکشی م نشناخته  و خوشو  معاشرت  و   ی حسابرفتار 

 ن یرا خاراند؛ ا  اشقه یبا ناخن شق   گفت؛ی را م  امرزیخداب  ی سالر

گره کراوات را    کرد؛یر از آن بود که فکرش را مآورت سلمجلس ک

 و شل کرد. دیکش یکم

نشسته بود سر برگرداند و به او نگاه    یصندل  ی که جلوتر رو  عسل

 داد. صیکرد. از همان فاصله هم معذب بودنش را تشخ

 ش،یرو  شیزد با آن سالن مد پ  نیصورت حاضر  ی رو   یچرخ  رضا

 شان عزادارتر است! همهحاضر بود قسم بخورد خودش از  

ورشکست نشده و اگر چکش پول شده بود و   ی اگر سالر  فقط

 . ..او نمرده بود واگر 

 نیآخر  ی هان یخودش که مظلومانه کنار آن همه ماش  نیماش  به

بلند    یشاس   BYD S6  هیمدل پارک شده بود نگاه کرد؛ حداقلش  
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  ی نی چ  با گل بپوشاند که  ی بود؛ آرمش را هم جور  شیپا  ریز  ینیچ

اگرها بود؛ نفس    ریبودنش معلوم نباشد! ولی حال چه؟! همش درگ

پ  دیکش  ی بلند از  شد  عسل  متوجه  شکه    نک یع  شهیشت 

هم آورد و    ی کتش را رو  ی نظر گرفته؛ دو لبه  ری او را ز اشی دود 

اصاف  جلو   ستادی تر  لاقل  کرده    دیجد  لیفام  ی تا  ظاهر  حفظ 

 باشد! 

تلفن همراهش بلند شد    ی داها بود که صرصد کردن آدم  مشغول

  ع یسررا به خودش جلب کرد؛    یتوجه تعداد  عیو با آن آهنگ ضا

 گوشی نگاه کرد؛ اصغر بود! ی صفحه فاصله گرفت و به 

 را برقرار کرد و گفت:  تماس

 الو! _

 مجتمع شد.  هیالو داداش؛ سوژه داخل  _

 سر و گوش آب بده.  هیبگو    نیبه شاه  _

 . امیم  رم،یت مکار داشت گف  ست؛ ین  ن یشاه _

  ل یگور  نیا  زی کرد؛ آخر به چه چ  نیشاه  ی حواله  یلب فحش  ریز

 خوش کرده بود؟! دل ی انگور
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 پس خودت برو.خب،   یلیخ _

 دار! داداش ساختمون نگهبان شهینم _

 که اومد دنبالش برو.   نیمنتظرش باش؛ هم رونی! بیاوک _

اخل  گذاشت و سر داد د  برهیو  ی را رو  یکه قطع شد، گوش  تماس

 . بشیج

انگشت رو  مراسم سنگ قبر گذاشت؛    ی که تمام شد زانو زد و 

د. به جز عسل و چند خانم ها نگاه کربه صف اول خانم  یرچشمیز

  یدود  نکیبه چشمش خورد که ع  زین  ییبایزن جوان ز  انسالیم

 .آمدی پنج، شش ساله بنظر م   یبه چشم داشت؛ حدود س  یبزرگ

را  یی کاغذ  دستمال داشت  دست  در  و  یگاه   که   سمت چشم 

ابرو  گرفت؛یم  اشی ن یب نقش   ییرضا  قشنگ  چه  داد؛   ی بازبال 

 !کردی م

داد از قبر   صیرا تشخ  ی سالر  ریپ  لیوک  انیآقا  تیجمع  نیب  از

بعد عسل به او ملحق    یکم  ستاد؛یتر ا عقب   یفاصله گرفت و کم

 گوش عسل گفت:  ریشد، آرام خم شد و ز

 خوبه؟ یهمه چ _
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 : جواب داد حوصلهی ب

 ؟ یبدون یچ تا خوب رو  _

 آرام دستش را گرفت و گفت:  بعد

 با چند نفر آشنات کنم.   ایب _

 

 ادبودی مراسم

 ییجاها هیکامالً متفاوته تا  شهرها و اقوام: در رانیا یهامراسم

 و رسومات نییطبق فرهنگ و آ ییجاها هی یمشابه هست ول

 قوم و شهر تفاوت داره خود اون 

با  دمیو شن دمیکه د گهید یجاها ایکازرون  رازیش نیهم در

 گمیها متوجه به همون

  میبعد چهلم، چهارماه و ده روز دار ما

 یروز مراسم یقبل از چهلم سر س رازیش یاز شهرها یکی ای

 رنیگیم ادبودیجهت 
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تن به چه علت رفگ یساالر یمراسم که برا نیاالن ا نکهیا پس

طرف  یخب ممکنه برا ستین یمراسم گهیهست تا قبل سال د

 مثل خود ما چرا هست گهید یجاها یشما نباشه ول

 

م  مراسم فکر  آنچه  برعکس  ه  کردی معارفه    ز یانگجانیقسمت 

  ک یکه    ی فاخر سالر  لیمتعجب فام   ی هاامروز بود؛ نگاه   شینما

او   ی همه اول با بهت و بعد با ناباور  شدند؛ ی م  یبه او معرف  کیبه  

قسمت   نیا  . ازکردندی پچ م و در گوش هم پچ  کردند ی را رصد م

بود؛ نگاهش قفل زن   آمدهاز همه خوشش    شتریز بامرو  شینما

رضا کنجکاو نگاهش    کرد؛ی دورتر او را نگاه م  یکم شد که    یجوان

 را بر گرفت و کنار گوش عسل گفت: 

 اونه؟!  دیمهش _

 سر تکان داد: عسل

 خودشه. _

 دختر مرحوم باشه!  خورهی م  شتریب _
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  ی لانسایناراحت از حرف رضا مشغول صحبت با چند زوج م   عسل

دا  شد که او را صدا زدند؛ رضا از جمعشان فاصله گرفت؛ خداخ

 ی مسخره تمام شود. پسر جوان  شینما  نیهر چه زودتر ا   کردی م

جلو  ین یس را  داخل    ی حلوا  از  را  حلوا  کوچک  تارت  گرفت،  او 

 برداشت و گفت:  ین یس

 . امرزتشیخداب _

 .  امرزه یرفتگان شما رو هم بخدا  _

م  ی گوشه  از مرد  به  فاصله  یانسالیچشمش  در    ک ی   ی که 

فکر کند تا او را    یلیلزم نبود خبود نگاه کرد؛    ستادهیا   اشی متر

 بال رفته گفت:     ی زد و با ابروها ی بشناسد. پوزخند 

 !  نجاست؟یا یبه ببین ک به  _

ز  شیهادست   مخاطبش  از  داخل   ن ییپا  ی لبه   ریرا  کت 

 داد و گفت:     شیهاب یج

شرخر!   هی  ی برا  هیخوب   شرفتیپ   ؟ییپس اون داماد معروف تو  _

 !  ی دیدختر رس وصول طلبت از پدر به ی برا

 او گفت:    دنی را برداشت و سرخوش از د  اشی دود نکیع رضا
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دل به دل چهارراه   گنینم  خودی جان؛ ب   یسهراب  داریمشتاق د  _

 داره! 

 زد، به عسل اشاره کرد و گفت:    ی پوزخند  یسهراب

تو    های شاه داماد سالر  ستین  یردنباورک  ؛ی با عسل اومد  دمید  _

 .    ی باش

گرفت و به فرع مختص خودش   دیاش را ندگنده   ی که یاصل ت   رضا

 را بال داد و گفت:    شیابرو یتا کی د؛یچسب

 !  گهیخانمه دمنظورت از عسل، عسل  _

 به جلو نهاد و گفت:     یقدم یسهراب

گفتم    و؟ت  ادیاز پنجره م  کنن یم   رونیطرف رو از در ب  ی دیشن   _

 !  یشبه ره صدساله رو رفت هی نه؛یقابل تحس شرفتتیپ

تا نخندد    کردی م  یسع  کهیبه رضا زد و در حال  ی ظیغل  پوزخند

 ادامه داد:  

  یکیکه    ی در گوش دختر ما خوند  یچ  ؛ی ولی به کاهدون زد  _

 !    ده؟ید یمثل تو رو آدم حساب
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ا  رضا به  دلش  در  و  گذاشت  دهانش  در  را  حلوا  ه  هم  نیتارت 

 خوش فرستاد و  گفت:   دست ییرروپ

کدخدا رو    ی سراغ خونه  دادنیراه نم و ده  رو ت  ارو یدختر ما؟!    _

باق   تیحال حکا  گرفت؛ی م نفر جمع  به چند  از    ماندهیتو شده. 

 مراسم اشاره کرد و گفت:   

م  _ که  جور  خانوادگ  گهید  ین یبی همون  شده،    یجمعمون 

 !  یرفع زحمت کن  می شی خوشحال م

  ی باق   یمصلحت  ی کرد و بعد با سرفه   ی بلند  ی تک خنده  یبسهرا

  گرفتی دهانش م  ی دستش را جلو  کهیا خورد. در حالاش ر خنده 

 تا حفظ ظاهر کند و نخندد گفت:  

با    یلیهنوز خ  نکهیمثل ا  ؛ی نخواه که زود هم بر  ،ی اومد  رید  _

 ! ی خانواده آشنا نشد

حرف    لیفام  ی ها از خانم  یکیبود و با    ستادهیکه عسل ا  یسمت  به

 نگاه کرد و گفت:    زدی م
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دست هر    یاز طرف عسل بوده وقت  یکوتاه   ؛یتس یالبته مقصر ن  _

به طرف حق    دیشوهرمه، با  گهیم   ارهیو م  رهیگیرو م  ییسرپای ب

 داد که گاف بده!  

  خواستی را بروز ندهد؛ چقدر دلش م تشیکرد عصبان ی سع رضا

صورتش بکوبد؛ در   مشت شده بود را در  ب یکه داخل ج  یدست

    بلند نشود گفت: شیصدا کردی م  یسع کهیالح

 .  ستی دفتر شرکت ن نجایا ؛ی حد خودتو نگه دار بهتره _

را به چپ و راست تکان داد و قولنج گردنش را شکست؛    سرش

 زد و گفت:   ی لبخند یسهراب

 جوون!   ی نزدم که ناراحت شد  ی حرف بد _

 !ی اری من ب ی ابرو خم به ی که بخوا  یستین ی ناراحت؟ عدد _

 کرد و گفت:   ی نچ یسهراب

  ل یتو رو بهتر با فام  دیکه دختر ما با  ی ستم بدون! فقط خوایاوک  _

  شم یعروس حساب م  ییدا  ییجورا  هیبگم من    د یبا  کرد؛ی آشنا م

 ! نجایا
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عسل   ییرا هضم کند؛ او دا   "عسل  ییدا"تا واژه    د یطول کش  یکم

فوت   دیشا  ایاو فوت نشده بود؟    ییعسل! ولی مگر دا  ییبود؟ دا

. رضا  آمدینم  ادشی  چیهکرده بود؛    یشتبردا  نینشده و او چن

حد   نیکه تا آخر  ییبرگشت و با ابروها  یکامل به طرف سهراب

 بال رفته بود گفت:  

 !  ؟یشی برادر مادر عسل م  یعنیعسل؟!  ییدا _

که نگران   دیکرد و عسل را متوجه خودش د  تیبه جمع  ینگاه

 .  ستینگریم شانیبه هر دو

 ییدا  ی! به عبارتدومشون هستم  نمخانه متاسفانه! من برادر    _

 !  شمی عسل م یناتن

م  شوک فرود  بر سرش  آوار  مثل  از شوک  برادر زن   آمد؛یبعد 

که خواهر جوانش   ی ابود؟! کارمند ساده   د ی! او برادر مهش؟ی سالر

پله ب  یترق  ی را  کرده؟  بگ  آنکهیخود  صورتش  از  به    ردینگاه 

انه  به معاونت کارخ  ی زد؛ از کارمند ساده حسابدار  یگذشته نقب 

م  دهیرس کنار  برا  ستادیا ی م  سیرئ   زیبود.  جولن    ی و  خودش 

 او بود؟!  دیجاو دادی م
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سر برگرداند و دست   شیهاانگشت  نیب  ی زیچ  دنیحس خز  با

به خودش آمد    عیکه چفت دست راستش شده! سر دیعسل را د

 کند، آرام گفت:   شیدارد خرج صدا یکرد هر چه مهربان  یو سع

 !  ؟زمید عزتمام ش مراسم _

 چسباند و گفت:   شیخودش را به بازو عسل

 خونه.  میآره! بر _

ابرو به حضور نفر سوم    ی انداخت و با اشاره  یبه سهراب  ینگاه  رضا

 جمع گفت:  

 !   ؟ینکرده باش  شیمونده که هنوز معرف یعسل جان کس _

 کرد و گفت:   نشایبه مرد روبه رو یتفاوتی نگاه ب عسل

 !  ی زم بود آشنا شدل  که یبا هر کس ؛زمینه عز _

  شان یمخاطب روبه رو  ریتحق  ی کالم عسل برا  هیمتوجه کنا  رضا

 عسل بود.   اهیس ستیمرد قطعاً در ل نیشد؛ ا

 :  دیبوس یفکش را به نرم  ریو ز ستادینوک پا ا ی رو عسل

 عشقم؟   میبر _
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خودش    ی بود برا  ده یگرفته باشد آنچه را شن   دینگاه از جاو  آنکهی ب

حد   نیکه راه انداخته بودند، تا ا  ی ئاترم؟! در تکرد؛ عشق تکرار  

غافلگ نداشت؛  ملوکانه  مرحمت  را   ریانتظار  خودش  زحمت  به 

دختر به وقتش جفت دستان   نی جمع کرد تا حفظ ظاهر کند؛ ا

 ! بستی را از پشت م پورنیه ی آدر

کوتاه همراه با پوزخند   ی سر  یخداحافظ   ی به نشانه  یسهراب  ی برا

 گفت:    متیبه عسل زد و با مال ی ن داد و لبخندتکا

 شما امر بفرما!   _

          

 

به حرف   یلیگورستان تا خانه، عسل ساکت بود و تما  ریمس  تمام

داده بود و    هیتک   ی صندل  یسرش را به پشت  داد؛ی زدن نشان نم

 خواستی که دلش م  ی رضا با وجود  کرد؛ی را نگاه م  نیماش   رونیب

عسل    یخاموش  اورد،یبست  بد  ی شتریاطالعات ب  یدر مورد سهراب

داد   حیپدر گذاشت و ترج  رقب  داریبعد از د  یب ناراحترا به حسا

تا خودش نخواهد خلوتش را بر هم نزند؛ دست برد و از پخش 

 ی سهراب  دیاوکرد. فکر ج  یرا انتخاب و پل  یمیمال  کیموز  نی ماش
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که حراست   ی روز  رفت؛ینم  رونیو آن رفتار پر نخوتش از سرش ب

شر بساختمان  را  او  بو  رونیکت  حاضر  همهانداختند  دارو    ی د 

به    شیآن برا  نه یو حساب او را برسد و حال زم   د ندارش را بده

عالقمند شده    ان یجر  نیبه ا  شیاز پ  شتریفراهم شده بود ب  یراحت

  رمردیکش پ  شیبود. مردک خواهرش را پ  یخوب  یبود، رو کم کن

بود و حال او   دهیرس  یخواهرش به مال و مقام  یکرده و بواسطه

صدها بار خط و   شیرا! تا به خانه برسند بدینامیپا م  سرویرا ب

  روز یرا گرفت و هزاران بار پ  یصدها بار حال سهراب   د؛ ینشان کش

  ابان یشان که شد داخل خآمد! وارد محله  رونی ب   نبرد  دانیاز م

از کنارش   عیکه سر   ی انقره   405پژو    ن یبه خانه، سرنش  ی منته

  ینهیاز آ  زد و ترمز ی رو اریاختی را جلب کرد، ب  رد شد توجهش

ن را نگاه کرد؛ عسل سر برگرداند و با تعجب نگاهش  یبغل، ماش 

گرفت و بعد به    شدیکه دور م  نیکرد. چشمش را از پالک ماش

 .  ستیعسل نگر

و از نظر گم   د یچیپ  یاصل  ابانیکه در خ  ین یشد و به ماش  ادهیپ

 بود!  نی که شاهشد زل زد؛ حاضر بود قسم بخورد 

 شد:   اده یپ نی شمابود که عسل از حال فکر کردن  در
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 شده؟!   ی زیچ _

 بال انداخت:  یاعسل شد؛ شانه  ینگران  متوجه

 شده باشه؟!   ینه چ _

          

گوشه  کتش و  آورد  در  گره   ی را  انداخت،  تا    ی تخت  کراواتش 

رو  دیکش  توانستیم  کهییجا   یبال  ی تخت نشست. دکمه  یو 

. حاضر بود قسم بخورد  دیکش  یقی کرد و نفس عمرا باز  بلوزش  

شاه نگاه  نیخود  ن  یبود!  انگار  فقط  کرد  تا  ازیبه عسل    د ییبه 

 داشت:   یکس

   ؟یاسنشیرو م  نیتو شاه _

 ! ه؟ی ! نه! ک ن؟ یشاه _

 ! تپله!!  ی نصفش کرد یکه تو گاراژ زد ی ! همونن یشاه _

 نازک کرد و گفت:   شیبرا یپشت چشم  عسل

 داشت؟  یچه ربط نیالن ا  _
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  ابون یسر خ   شیساعت پ   مین   نیبود فقط حس کردم هم  ربطی ب  _

 !  دمشید

را از سر در آورد و کنارش نشست؛   اشیشمیابر   ی روسر  عسل

بود نگاه کرد.   ختهیر شیهاشانه  ی که رو شیبه خرمن موها رضا

 را تا کرد و گفت:   اش ی عسل روسر

 !  ی بهش فکر کرد ادیاحتماًل ز  _

عسل گذاشت و   ی ران پا  یدست رو  پروایزد، ب  ی د کجلبخن  رضا

 گفت:  

  یربطی ب ی هر جا شهی نم لیدل  کنم ی فکر م ادیمن به تو هم ز  _

 .  نمتی بب

 :  دیرد آرام و کنجکاو پرسم رضا جا خواز لمس و کال عسل

 واقعاً؟!  _

 که!    یستین ی واقعاً! کم فشار  _

دست  رد تا  دست ب  امد؛ یخوشش ن  هیتشب  ی از لفظ فشار برا  عسل

رضا را پس بزند و جواب درخور بدهد که بهار سرخوش در را باز  

 کرد و گفت:  
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 شام.    نیایب _

دستش    عیسر. رضا دی جا خورد و عسل خودش را عقب کش  رضا

منفجر شد و   یو به آن  ستادیعسل برداشت، هول ا ی پا ی را از رو

 زد:   ادیفر

 بگم اول در بزن؟  دیچند بار با _

د  بهار روشرمزده  را  گفتن    ی ستش  با  و  گذاشت  دهانش 

 در را ببندد به سرعت فرار کرد.   آنکهی ب  "د یببخش"

  و از همان جا که نشسته بود به قامت   دیکش  ی نفس بلند   عسل

 !  دیکشی بهار خط و نشان م ی لب برا ریبلند رضا نگاه کرد که ز

تهد  انگشتش با   دواریرا  به عسل  و خطاب  گرفت  در  به سمت 

 که بهار بشنود گفت:   ی بلند طور  ی صدا

و از    دمیبعدم شوهرش م کنم،یبچه رو ادب م  ن یآخرش من ا  _

 !  ن یحال بب  شم؛یشرش راحت م

 از قبل داد زد:  بلندتر

 اگه آدمت نکردم!  ستمینبابام  پسر  _
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  کند یم  تری رضا را عصبان  دانستی که م  ی و با وجود   دیخند  عسل

که بهار به رضا    یمهارش نکرد آن همه حرص  یبرا  یتالش  چیه

به رضا که ظاهراً   نیهم  ی داده به مذاقش خوش آمده بود؛ برا

 کرد، گفت:   یدلخور او را نگاه م

 که!  نکرد  ی بعدشم کار ؟یدار  کارشیچ _

 حرص زد:  تری کفر

 بکنه؟!  دیبا گهید کاریچ د،ینکرد؟! چِش سف  ی کار _

 ادامه داد:  یشاک و

رو    نیبازم هم  دمون،ید  ی بهتر  تیتو وضع  گهید  ی دفعه  نمیبب  _

 !  ؟یگ یم

 اش را خورد: خنده  یباق عسل

 !  ؟یتیچه وضع _

 شرورانه گفت:   یاش شد ولمتوجه گاف گنده  رضا

مگه زن و شوهر   ؛ی زن و شوهر  تیوضع  مثالً  ؟یتیچه وضع  _

 !  م؟یست ین
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به عسل نزد  کی   و انتظار داشت   ک یقدم  شد؛ برخالف آن چه 

ضا سکون و سکوتش  خورد! رتکان ن   شیاز جا  یول  ستادیعسل ا

عسل منتظر است رضا    نکهینگرفتنش گذاشت و ا  ی جد  ی را به پا

ار  او هم که آدم کم آوردن نبود و انگ  ند؛ی و عقب بنش  اوردیکم ب

اش را  بود. دست برد و چانه  دهی نفهم  یرا هنوز به خوب  نیعسل ا

ت، به چشمانش زل زد؛ عسل هم که جسارتش گل کرده بود گرف

 گفت:   دهی زد. آرام لبش را گاز گرفت و کش   ی دارلبخند معنا

 هستم   _

  نکه یا  اینه و    دیاز رفتار عسل جا خورد؛ انتظار داشت بگو  رضا

  ی ول  گفتیم  شه یها که همچرت و پرت  نیو از ا  ی صور  دیبگو

کند! از    ینیاش عقب نشاز جبهه  خواستیهم نمو  ا  نکهیمثل ا

 کی عسل نزد  ی هابخوشش آمد و صورتش را آرام به ل  ی باز  نیا

تکان   شیاز جا  یحبس کرد ول  نهی کرد؛ عسل نفسش را در س

عسل و چشمان پر از    ی رژ خورده  ی هالب   نینخورد. نگاه رضا ب

ا چه  ه ررا  یرا آمده بود اما باق  ش ینجایرفت و آمد. تا ا  استش یس

! عسل  ندی بنش  عقب  ایادامه دهد    دیبا  دانستینم  کرد؟ی م  دیبا

کند و او   ینیعقب نش   فیشده بود تا حر  عی مطهم انگار به ظاهر  
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جلوتر   ی! رضا جسارت به خرج داد، سرش را کمببردرا    ی باز  نیا

اتصال داد! همان تماس    ی ها به لب   یرا کم  شیهابرد و لب  او 

گذراند و بدتر از آن خودش! به    اشی زکوتاه برق از وجود همبا

عسل تأللو  و  برق  از  کرد؛  نگاه  کرد   یعسل  حس    چشمانش 

 و گفت:   دیشوکه کرده آرام خند مخاطبش را خوب

 واجب شد بهار رو شوهر بدم!   یراستی راست _

 کرد؛ی نگاهش م  جیسرش را بال گرفته بود و در سکوت گ  عسل

ده بود! هر دو نفس را دا   ی رو  شینکرده بود پس اجازه پ  یاعتراض

رو  ادشانی  دنیکش دوباره  بود.  شد؛    شی هالب  ی رفته  خم 

حس کند،    تریبار واقع   نیرا ا  شیهابست تا طعم لب چشمانش را  

 ! شانیهاو کل انداختن های باز ی جدا از همه

اول  ی آماده کردن  وبوسه   نیکامل  ناگهان  که  بود    یابرهیشان 

و تمام تنش رعشه    دیچ یهم پ  حواسش را در  ی همه  بشیداخل ج

از عسل دور شد و فاصله گرفت تا متوجه شود   کبارهیگرفت؛ به  

 از کجا خورده! 

 گفت:  ی ا خفه ی و با صدا دیکش ی نفس بلند  عسل



 

 
626 

 

DONYAIE MAMNOE 

 !  لتهیموبا _

ماساژ داد؛ پر از حرص    یگذاشت و کم  اشی شانیپ  ی دست رو  رضا

   لب گفت: ری در آورد و ز  بشیرا از ج یگوش

 لعنت!   محله،یخروس ب یبر هر چ _

بود؛ عسل هم   ن یخط انداخت؛ شاه  ی به مخاطب آن سو  ینگاه

تاز مانگار  باشد،  از پشت سر جمع   ش یوهاه به خودش آمده  را 

 اش هل داد و ملتهب گفت:  طرف شانه  کیکرد و 

 من برم شام!   _

          

 دیلرزی کرد که همچنان در دستش م  اشی به گوش  ینگاه   رضا

م ناکام  تی عصبان  ی همه  خواستی دلش    ن یرا سر شاه   اشی از 

 : دیکند پس تماس را برقرار کرد و توپ یخال

 چه مرگته؟!   _

 بعد از چند لحظه سکوت گفت:   ن یشاه

 !  ؟ی ات تلفن جواب داد شده داداش؟! رو کدوم دنده  یچ _
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م  ی زی چ  هی  نیشاه  _ و   گما؛ی بهت  وقت  که  دردتونه  اصالً چه 

 .  نیزنی زنگ م وقتی ب

 کرد و گفت:   یفپو ن یشاه

 .  رونیاومد ب شی پ قه یده دق نی هم ارو،ی نیا _

  اد؟ی ن رونیرار بود بخب خبر مرگش، مگه ق _

 اومدنش نکته داره!   نی بب یخب اون که آره، ول _

 گفت:   کالفه

 نفله؟ جمعش کن!   یراه انداخت یسوال  ستیب _

 و گفت:   دیبلند خند  ن یشاه

زن جوون   هیبا    ت یاجاپت رو چک کن؛ حواتس  ریکم گاز بگ   _

 از اون هلوها!   رون،یاومد ب

 بال داد:  ییابرو تک

 دخترش باشه؟  دیشا زن جوون؟! _

 نه! دخترش نبود!  _

 !  ؟یدون ی از کجا م _
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با دخترش... استغفرهلل! خدا  _ نبود،    گم یتوبه! م   ایآدم  دخترش 

 مطمئنم.  

وژه  کرده بودند س  قیبه فکر فرو رفت؛ تا آنجا که تحق  یکم  رضا

همسرش   یعنی   نیدختر؛ ا  کیمتاهل داشت؛ دو پسر و  سه فرزند  

باشد، تماس ر پنجاه سً حدودا  دیبا داده   عیا قطع کرد و سراله 

 تلفن همراهش را روشن کرد. 

فرستاده    شیرا برا  یعکس از مرد مسن و زن جوان  نیچند  نیشاه

  یها زن رواز عکس  یکی! در  دیرسی م  یبود، سن زن به زور به س

  ش یابروها  د؛ یبوسی لب مرد را م   ی بود و گوشه   ستادهیا  شیپاها

 لبش نشست.   ی رو تمندانهیرضا ی ندبال رفت و لبخ اریاختی ب

 کرد:   پی تا ی فور  دشید نیتا آنال ن یشاه

هواوی    نیا  یعنی!  ؟یعکسو داشت  تی فیخوشت اومد داداش؟ ک"

  "آلفا! یزده در حد سون نشیدورب

 فرستاد:   سیبلند گو گذاشت و وو ی انگشتش را رو رضا

  نیآب بد  یسر و گوش  هیشده    ی چ  غاتیبلخب حال! واسه من ت  _

خونه؛ به اصغر    دیبعد بر  کنه، یم   ی تو کدوم واحد زندگ  ن ین یبب و  
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تعق رو  زنه  بگو صبح  چ  بیهم  بفهمه  تا    کاره یکنه  ظهر  است! 

 .  نیخبرش رو بهم بد

 کرد:   پیچند لحظه بعد تا ن یشاه

    "؟ی بار ی اطاعت داش! کار"

 کرد:   پیتا رضا

بزنگ    هیامشب    نیهم" رفبزن    ه یفردا صبح    نی برا هم  قت یه 

   "رهیبگ ی کرد دایکه پ لهیوک نیااز  وقت

 کرد:   پیتا ن یشاه

  "!؟ی ا گه یباش! امر د"

 فرستاد:  سیوو رضا

 . ادیاز توش در ب  ی گند  خوامیحواست رو بده به کار نم  یهمه  _

تخت   ی را رو  اشی منتظر جواب بماند آف شد و گوش  آنکهی ب  و

  ن یزم  یرا رو  شیشام برود که بالش و پتو  ی براانداخت؛ خواست  

  ن یا  ی تخت انداخت؛ سوا  یخم شد و هر دو را برداشت و رو  د؛ید

  داد ی م  ادیدختر    نیبه ا  دیکم باکم   گریسرد بود د  نی و زم  ز ییکه پا
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نشست؛    شیهالب   ی رو  یثیباست؛ لبخند خ  یچه کس  سی که رئ

 !کرد؟یم ی او قلدر  ی حال برا

          

  بود؛   داده  شیحواسش را به بشقاب غذا  ی شام عسل همه  موقع

  اش یر مورد همکالسزبانش را به کار گرفته و د  کسرهیبهار هم  

. گالب کردیم   یاز دانشگاه اخراج شده بود سخنران  یکه به تازگ 

اش  دانه  کی  یک یدختر    ی هابا حوصله به حرف  شهیهم مثل هم

اش را  مادرانه  یهاحت ینص   یگهگاه  کردی م  یو سع  دادیگوش م

 بهار بگنجاند.    ی هاحرف  نیب

  نکه یا  یحت  ایبهار    یاخراج شدن همکالس  لیبه دل  ی تیاهم  رضا

پولدار عقد کرده و شوهرش با  رمرد یپ کیبا  اشیفالن همکالس

برا  ی خارج  نی ماش هم  آمده  دانشگاه  در  نبود،    شیبه  جالب 

به صورت گلگون شده عسل نگاه کرد و لبخند به لب    ثانهیخب

 آورد.  

سر به    نیو نه به ا  شانی زبه آن جسارت به خرج دادن در با  نه

با خودش چبردنش؛ معلوم    بانیگر   طنت یچند است! شندنبود 

ا نوک انگشت  رساند و ب  شیبه پا  زیم  ریرا از ز   شیکرد و آرام پا
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زد   ی خورد؛ رضا لبخند  یضربه زد که عسل تکان  شیپا به ساق پا

عسل    ی پا  ی را رو   شیآرام پا  نباریو دوباره کارش را تکرار کرد و ا

 ! عسل با اخم نگاهش کرد و زمزمه کرد:  دیکش

 ب!  بکش عق  پا تو _

 خم شد و کنار گوشش گفت:   یکم رضا

 هر که با ما درافتاد ورافتاد.  _

کرده بود،   اشی که چاشن   ی و آرام با لبخند  اوردیهم کم ن  عسل

 گفت:  

 !  یستیحرفا ن  نیمال ا _

را   اشرضا تا آمد جمله د؛یسرش را عقب کش روزمندانهیپ سپس 

هار روبه رو کند با نگاه کنجکاو ب  نیخودش سبک و سنگ  شیپ

خواهرش خط و    ی اش کرد و با چشم و ابرو براحواله  یشد، اخم

 تا سرش به کار خودش باشد.   دینشان کش

          

وک  نی ماش دفتر  به  مانده  کوچه  چند  ساعت    لیرا  کرد.  پارک 

قفل    کیاطراف بخاطر تراف  ی هاابان یظهر بود، خ  کیبه    کینزد
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بروند.    ادهیرا پراه  از    یقسمت  نکهینبود جز ا  ی اشده بودند و چاره

  رد؛ یوقت بگ  لی بود تا زودتر از وک  ختهیزبان ر  یکل   ن یبه قول شاه 

  آنکه ی برداشت و ب  ن یکنسول ماش  خلپولش را از دا  فیو ک  لیموبا

 به همراهش نگاه کند گفت:  

 شو!   ادهیپ _

  ره یداد. خ  هیر تکبه د  شد و  لیمتما  ی طرف صندل  کیبه    عسل

  ن ی سرسنگ  شبیبخواند، رضا از دکرد تا صورتش را    یبه رضا سع

  ک یکه در    یزمان   یحت  گرفت،ینم  لشیتحو  یشده بود و به قول 

غافلگ رو  رانهیحرکت  خواب  ی کنارش  نگاهش    دهیتخت  باز  بود 

 :  دیرفتار پرس نینکرده بود؛ کالفه از ا

 شده؟!   یچ یشه بگ  یم _

 داد و گفت:   هیدر تک ست خودش بهبا همان ژ رضا

 شده؟!   یرو چ یچ _

 را در کاسه گرداند و گفت:   شیهاچشم عسل

 ! دم؟یپرسی که نم دونستمی اگر م _
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حرف    مقداریمکدر شده که با من ب   هیخاطر سرکار عل  ه؟یچ  _

 نقدر یباشم شما خودت رو ا   ی! به خدا اگر من راض؟یو بپرس   یبزن

 ! ی به زحمت بنداز 

  د؛ یفهمیرا نم  یحجم دلخور  نیا  لینگاهش کرد؛ دل  قیعم  عسل

هم متقابالً نگاه از او نگرفت تا از رو برود؛ ولی چرا در عمق    ضار

چند   ی چه معادله  د؟یدی رنجش م  نقدریدختر ا  نیا  ی هاچشم

با   ای ناراحت باشد    دی! الن او بایگاه  شدی م  یمجهول خودش؟ 

 خودش گفت:   

باورش شده   یراستی ! انگار راستیستیها نحرف  نیهه! مال اهه"

    "م!اخته

 زد:   بی حرف خودش را نقض کرد و به خودش نه خودش

م   ی تو  یوقت" کنارش  رو    یخوابی تخت  پشتت  تا صبح  و شب 

 "بکنه یالیخ نیهمچ  دمیبا ،ی لعبت نیبه همچ یکنی م

پ   اشهیتک  عسل از در گرفت و  را    اشی دود  نک یشد؛ ع   ادهیرا 

شود. رضا    ادهیتا او هم پمنتظر رضا شد  چشم گذاشت و    ی رو

را زد و با او    نی ماش  ریشد و دزدگ  ادهیپ  یگریف دحر  چیهی هم ب
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وک دفتر  گاه   ل یتا  شد؛  قدم  سقف    یهم  به  نفسش  به  اعتماد 

هم    ی! گاهدید ی م  یقیو خودش را در کنار او زوج ل   دیرسی م

م  اعتمادی ب  ی رضا بر  او گوشه   آوردی به نفس درونش سر  به  و 

برت داشته؟   ال یخ  نقدریدختر کجا؟! چرا ا   نیتو کجا و ا"که    زدیم

تو   شیاگر کارش پ  ؟ ی دختر  نی ا   ی در حد و اندازه  یکنیفکر م

نبود که در حد جفت کردن کفشاش هم تو رو قبول نداشت،    ریگ

   "هم قدم بشه توچه برسه بخواد با 

کس مثل    چیگفت! ه   ییو به خودش مرحبا  دی کش  ی بلند  نفس

 به حال خوبش ضدحال بزند!   یخوب نیبه ا توانستینمخودش 

          

و    گذشت ی م  ه بودگرفت  شانیبرا  نی که شاه  یاز وقت  ی ساعت  م ین

بود. عسل    لی آدرسش را فرستاده بود تعط  ن یکه شاه  ی لیدفتر وک

از   توانستی و تا م  زدی کالفه طول راهرو را رفت و برگشت قدم م 

 بیتلفنش را از داخل جهم    رضا  کرد؛ی برخورد با رضا اجتناب م 

که    شهیگرفت؛ برخالف هم  را  ن ی شاه  ی شماره  ی در آورد و عصب

س برقرار  هر چه زنگ خورد تما  نباریا  دادی ماب  جو  یبا بوق دوم

 نشد!  
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بگ  تا را  اصغر  مرد جوان  رد یخواست شماره  و  باز  آسانسور   یدر 

 کرد و گفت:   ی کنار در عذرخواه شانیهر دو دنیخارج شد؛ با د

 ! ؟ی ریام ی آقا _

 کرد و گفت:   شیبه سر تا پا  ینگاه رضا

 بله! شما؟!   _

 گفت:  جوان دستش را جلو آورد و  مرد

 .  ی دادگستر کی هیپا لیهستم؛ وک ی عسگر _

نگاه کرد و با تعلل    شیبه مرد جوان و خوش لباس روبه رو  رضا

 دست دادن ادامه داد:  نیبرد؛ مرد در ح شی دستش را پ

 بال بود.  یلیخ کیحجم تراف د؛یببخشمن رو  ریتأخ _

          

از   یب یبه گوشه و کنار دفتر وکالت کرد، اتاق با ترک  ینگاه   رضا

  ل یوک  زیکنفرانس و م  زیده بود. مدکور ش  ی اکرم و قهوه   ی هارنگ

آقا  ی اقهوه   یهمگ بودند؛ خود  شلوار    لیوک  ی سوخته  هم کت 

د به رنگ قهوه  بر تن داشت. کامالً مشخص بو   یرنگ   رهیت  یشکالت

با    ریکامالً مغا  ل یوک  نیا  کالتدارد؛ دفتر و  یخاص  ی عالقه    ی ا
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کامالً مدرن و جوان پسند دکور د.  بو  ی سالر  لیوک   ی دفتر لکچر

 شده بود.   

تا وک   نگاهش بود   ی مطالعه   لیبه سمت عسل رفت که منتظر 

 نقدریا  لیوک  دادیم  یرا تمام کند اصالً چه معن  شی رو  شیاوراق پ

بدتر خوش  پیتخوش و  لپباشد و جوان،  باد    شیهاچهره؟!  را 

و جمله تکرار کرد    شبید   ی کرد  را در سرش  ا"عسل    ن یمال 

چقدر دلش    ت؛رف   شبیذهنش دوباره به سمت د  "ی ستیها نحرف

ح  یرو  خواستی م کند؛  کم  را  قرارها  ف،یعسل  و  که   ییقول 

پا و  دست  بود  نگاه  شیگذاشته  وگرنه!  بسته،  لب   یرا   یهابه 

 لعنت فرستاد!   طانیو بر ش دیکش ی عسل کرد، نفس بلند

 هیتک  اشی را بست و به صندل  شیرو  شیپ  ی بالخره پرونده   لیوک

 داد و متفکرانه گفت:  

 یاز اون ترده یچ یپ ی لیموضوع خ نیکرد انیکه ب   ی اوصاف نیبا ا _

علت تصادف رو    یکارشناس   دیگفت   کردم؛ی هست که فکرش رو م

 ه؟ م کرداعال یآلودگخواب

 تکان داد و گفت:   ی سر عسل
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 بله.   _

که    نجایوجود نداره مثل ا  یکه طرف مقابل  ییهامعموًل تصادف   _

درخت  نی ماش خ  ی هابه  خورده  زحمت   یلیبلوار  خودشون  به 

 یآلودگخواب  سندینویکنند و راحت م  یکه خوب بررس  دنینم

 راننده!  

 ل یکرد. وکبه رضا که کنارش ساکت نشسته بود    ینگاه  عسل

 ادامه داد: 

ر  _ نکات  ا  ی ادیز   زیپرونده  با  قطع  حالنیداره؛  صورت   ی به 

 جواب بدم!   تونمینم

که تاکنون سکوت کرده و گذاشته بود تا خود عسل جلسه   ارض

آشکار عسل و   ی هاهمه نگاه   نی اش از احوصله  ردیرا در دست بگ

 سر رفت و گفت:    لیوک اتیشک

 نه؟!  ای ی ای از پسش برمش کن! خالصه لیجناب وک _

 آرام گفت:   عسل

 رضا!   _

 گفت:   تعارفیبه اعتراض عسل رک و ب توجهی ب رضا
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 نه؟!  ای یتونی م _

 سکوت کرد و گفت:   یکم لیوک

  نکه یو ا  جهیاست نه نت   لهیوس  لی بگم که تعهد وک   دیرو با  نیا  _

 تا...  

 و به عسل اشاره کرد تا بلند شود:   ستادیا رضا

 . میری بهتره وقت هم رو نگ مونهی نم یفخب پس حر _

ا   هیتک  اشی به صندل  لیوک در  کرد؛  نگاهش  خاموش  و   نیداد 

 توانست ینم  ی راد یا  چیو ه  دیرس یتر بنظر مژست کامالً برازنده 

  گفت یاول به او م  یاز همان لحظه  یحس  رد؛یاز سر و وضع او بگ

ا م  لیوک  نیکه  قطعاً  با  د؛  کن  دایپ  ی گرید  لیوک  توانستی نه! 

 تر! زشت  یکم هتر و البتهم مسن   یتر و کمتجربه

ب  نگاه م  لیوک   نیعسل مردد  را   لی وک  د؛یچرخیو رضا  پرونده 

 به جلو هل داد:  یبست و آن را کم

نه    ،ی بر قتل پدر خانمت ندار  یمبن   یمدرک محکم  چیشما ه  _

 ات یو ظن   اتی براساس شک  تونهینم  ی اگه ید  لیوک   چیمن؛ بلکه ه

قتل!    ؟یکنه؛ اونم به چه اتهام  می تنظ   نامهت یشما شکا  اتیو حدس
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 یو از نظر قانون چه عواقب  شه؟یم   یچ  دیاگر ثابت نکن   دیدونی م

ا  که    نیداره؟  اونا هستند  افترا   ز ادفعه  و  تهمت  به خاطر  شما 

 . کنندی م تیشکا

ا  رضا به  نسبت  اول  از همان  تدافع  نیکه  داشت؛   یبشر حالت 

 و گفت:   انگشتش را سمت او گرفت

قانونم؛    برا  _ قانون مانون به هم نباف؛ من خودم کتاب   ه یمن 

 نه؟!   ای یتونی کالم، م

 و گفت:   ستادیا شیدر جا لیوک

که هزارتا قانون رو   هییجا  نجایا  د؛یومدفکر کنم شما اشتباه ا  _

 بشه.   دایحل مشکل پ ی برا یراه حل قانون  هیتا  بافندی به هم م

 بلوزش گذاشت و گفت:   بیداخل جخودکار را بست و  سر

 خوشحال شدم!   دارتونیاز د _

کرد و به او   یو عصبان   ی جر  شتریرضا را ب   ل،یمتکبرانه وک  رفتار

تا بلند شود؛    ند؛ به عسل اشاره کردداد که بهتر است برو  نیقی

 گفت:   لیبه رضا کرد و رو به وک ی عسل نگاه

 .  میندار یرقانون یار کار غسوءتفاهم شده؛ ما هم انتظ _
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 و ادامه داد:  ستادیا

برخالف شوهرم من دوست دارم به شما اعتماد    ی عسگر  ی آقا  _

 کنم!  

 برداشت:   زیم یرا از رو فشیک

و نظر خودتون رو    د یتر مطالعه کنکاملو  ر  ی پرونده   شهی اگه م  _

 . دیزودتر بگ

          

خودش   یکرد؛ به سخت  ی خودخور  ی برسد حساب  ن یتا به ماش   رضا

کنتر طرا  در  که  کرد  مسل  فر  دینگو  ی زیچ  ریول   اد یو سرش 

قدم  مرا    شیهانکشد،  بر  آرام  نزند؛    داشتی هم  جلو  او  از  تا 

 لیوک  ی آقا  ی لو عسل ج  نکهیبود نه ا  ی گرید  زیقرارشان از اول چ 

  ن ی ! تا سوار ماشکندبا آن همه دبدبه و کبکبه پشم هم حسابش ن

؛ عسل و راه افتاد  را روشن کرد  ن یماش  دیبگو  ی زیچ  آنکهی شدند ب 

 گفت:   دیتابی که سکوت رضا را بر نم

 !  م یحرف بزن _
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  ن یشاه  ی را بال آورد و شماره  اشی گوش  یبدون دادن پاسخ  رضا

 را گرفت:  

 داشتم، حس کردم...   لیوک  نیبه ا یبحس خو! من نی بب _

  ی ه یبه عسل رفت که باعث شد بق   ی ابرگشت و چشم غره  رضا

 برقرار شد:   ن ی ن زمان تماسش با شاهحرفش را بخورد؛ در هما

  ؟ییکجا  نیالو شاه _

 سالم دا...   _

  ؟ییکجا _

 رضا جواب داد:   یتعجب از لحن عصبان با

 ...  ساختمان ی روبرو ی بهشت ابونیخ _

 اونجا چرا؟!  _

جنابعال  _ دستورات  دنبال  خوبه؟  باشم  کجا  کار  یپس  محل   !

 . نجاستیدختره ا

 بره دنبالش؟!   تو چرا؟ قرار بود اصغر _

 منم به جاش اومدم.  رم،یزنگش زدم گفت درگ _
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   ؟یآورد نی! ماش یاوک _

 برم؟  دیبا ییآره داداش چطور؟ جا _

 اونجام.   گهیساعت د م یتا ن باش؛ من  نه، فعالً مراقب دختره _

نگه داشت؛ در را باز    ابانیرا کنار خ نیرا قطع کرد و ماش یگوش

  ب یرا از ج  نی شدن مدارک ماش  ادهیپ شود، قبل از    ادهیکرد تا پ

 داشبورد گذاشت:   ی کتش در آورد و جلو

 کار دارم؛ خودت برو خونه.   ییمن جا _

و در مقابل    کالمش را خورد  یمراقب باش و ول   دیبگو  خواست

دست تکان   ی موتور  نیاول  ی شد و برا  ادهیعسل پ  هیاه پر گالنگ

 داد.  

          

پ   کهییرا درست همان جا  ن یشاه  نی ماش بود    دایآدرس گرفته 

 ینشسته و تا گردن داخل گوش  شیانقره   405  یکرد، داخل پژو

آنقدر سرگرم    ن ینشست؛ شاه  نی بود در را باز کرد و درون ماش

کرد؛ به   رشی غافلگ   نی رضا داخل ماش  یچت بود که ورود ناگهان

 او دور کند!    دیاز د  تاچسباند    اشنه ی را به س  یو گوشداد    هیدر تک
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 درهم کرد و گفت: ش را صورت رضا

 !؟یدیچته مگه جن د _

 با لکنت گفت:  ن یشاه

 استغفراهلل!   ین عیبسم اهلل!  _

ب  رضا صدا  با  را  نگاه  رونینفسش  و  اداره    یداد  ساختمان  به 

  پ یتا  عیگرفت و سر  شیرو   ی را جلو   اشی گوش  نیانداخت؛ شاه

 لب گفت:  ریاش کرد و زحواله یرضا فحشد؛ کر

  "زنهیرو داره م  ی ادوم بخت برگشته مخ ک  دفعه  نیا  ستیمعلوم ن "

کرد!   نگاه  ساختمان  اطراف  به  تعطو  و   یل یساعت  بود  اداره 

 . شدندی خارج م یاز در اصل  جیو سواره به تدر اده یکارمندان پ

 شد؟  رتیهم دستگ ی زیچ _

 : ذاشت و گفتداشبورد گ  ی را رو ی گوش ن یشاه

فهم  نجوریا  _ اداره  نگهبان  از  حس  دمیکه  و    یس  ؛ینیراحله 

خانواده مجردمطلقه،  زندگدوساله،  شهرستان    کنن، ی م   یاش 

 مشغول به کار شده.  نجایکه ا هیخودش هم چند ماه

 بال انداخت و گفت:  ییابرو رضا
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دق  _ نگهبانقیچه  وقت  اون  ا  ی !  اطالعات   ز یر  نقدریچرا  بهت 

 داده؟! 

 را باز کرد و گفت:  ششین ن یهشا

 ! خوامی م ریبهش گفتم برا امر خ _

 اش زد و گفت: به شانه   یخوشش آمد؛ دست ن یفراست شاه از

 ! یشیم ی زیچ هی ی نخور  یترش نکهی! نه مثل اولیا _

 رضا ذوق کرد: ف یاز تعر ن یشاه

 داماد مهندسمونه!  نجایعامل ا ریکه مد دمیهم فهم نویتازه؛ ا _

را    رضا تابلونگاهش  با تعجب    ی ورود  ی بال   ی از  و  اداره گرفت 

 گفت: 

 ! و؟ت یگ یم یچ _

 طرف با کارمند شوهر دخترش، بله! یعنی! ی دی که شن نیهم _

 اش زد و گفت: شانه ی تر روکرد؛ محکم ی بلند  ی خنده  رضا

 ! ی حال داد یلیداش! خدمت گرم دا _

 اش گفت: شانه ماساژ   یدر حال ن یشاه



 

 
645 

 

DONYAIE MAMNOE 

ا   _ ب  نکهیخالصه  شده؛ آدم به پدر زنش هم    ی اد زمونهداداش 

رحمت    قیر  ی الرخدا روشکر کن که ساعتماد کنه؛ برو    تونهینم

 .دیرو زود سر کش

نبود؛    ی پوزخند  رضا کارمندش  جوان  خواهر  عقد  از  بدتر  زد، 

 گرفت و رو به جلو اشاره کرد:  یرا از صندل  اشه یتک ن یشاه

 .رونیب  دایداره م نشی بب ده،ی سف CERATO س؛ یخودشه رئ _

  صدمتر شد؛    یاصل  ابانیکه وارد خ  دیمورد نظر را د  نیماش   رضا

بعد از کنارشان    یرا دور زد و کم  ی دگیآنها بر  نیجلوتر از ماش

مشغول   خندان  و  سرخوش  فرمان  پشت  جوان  زن  کرد؛  عبور 

 صحبت با تلفن بود.

رضا    فتدیرا روشن کرد تا خواست دنبالش راه ب  نیماش   نیشاه

 برد و گفت: دستش را بال 

 بذار بره.  _

 نرم دنبالش؟ _

 ! ست ینه، لزم ن _

 !آخه؟ چرا _
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چشم   شدی گم م  هان یماش   نیرفته بکه رفته   دیسف   CERATO  از

 گفت:  ن یشت و رو به شاهبردا

 ی نهار  هیجا بشه    هیبرو    ست؛ی لزم ن   یعنی  ست،یلزم ن   گمیم  _

 . دیچرت خواب  هیخورد و 

 ی هارا باز کرد و عکس  شای گوش  ی که حرکت کرد گالر  نی ماش

  ی کاف  ی ان به اندازهر کدامشکرد؛ ه  نییرا بال و پا  نیشاه  یارسال

برا معتبر  حرص    ی مدرک  چرا  بود؛  مهندسشان  کردن  پا  کله 

 بخورند؟!  خودیب

کرد؛    نیدوست شاه   ی خانه  واری به در و د  ینگاه  بی به ج  دست

ورود به   ی که از همان لحظه  یجمع و جور  ی چهل متر   تی سوئ

اتاق آنج! به طرف تن زدیبودن را داد م  ی کجرو  خانه ا رفت،  ها 

شه و کنار اتاق پر بود از لباس  وسط اتاق پهن بود. گو  یرختخواب

جوراب و  شلوار  کث  یمردانه  ی هاو  و  به   ف،یچرک  دلش  در 

نثار کرد و از در فاصله گرفت و داخل اتاق   ی خانه گشادصاحب 

 گفت:  ن یشد و خطاب به شاه

 خودش کجاس؟  قتیرف نیا _
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ش  _ گفت  زدم  زنگ  رو   فتشی سرکاره؛  خودش  شه    عوض 

 . هرسونی م

 !ست؟کاره یچ _

 ! کنه یزنا رو وجب م _

 : دیبلندتر پرس  دهی اشتباه شن نکهیتصور ا با

 !کنه؟ی م کاریچ _

 و گفت:  دیبلند خند  ن یشاه

نگاه    ه یتو کارش؛ تو    ه یاحرفه  کنه؛ ی زنونه کار م  کیبوت  هیتو    _

 . ذارهی زنا رو جلوشون م قیدق زیسا

 زد:  یآمد و در سالن چرخ رونیق بخت؛ از اتابال اندا ییابرو

 اره؟ یم نجایا دشویز قتیرف نیا _

 و گفت:  دیخند ن یشاه

رف   _ با  بابا؛  ا  کنه؛ یمکان هماهنگ م  قاشینه  ساختمون    نیتو 

 نظر دارنش. ریعقاب ز نی همه متأهلن؛ ع 
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را برداشت و به    ی امردانه  رپوشیز  ونیزیکنار تلو  ز یم  ی از رو  رضا

 نیاک کرد. همچشلوارش پ  را با پشتخت؛ دستش  مبل اندا  ی رو

روحً اصال   یمکان با  شاه  ی هی  نبود!  او جور  از   نی نظافت دوست 

 همان آشپزخانه داد زد:

 درست کنم ملوس!  یاملت هی _

خانه به سمت آشپزخانه قدم    یو نابسامان   یفرار از شلوغ  ی برا  رضا

 برداشت و گفت: 

 آشپز؟! نموینکش _

شد  داخل که  د  آشپزخانه  رووبر  ی منظره   دنیاز  شوکه    شیه 

خانه پر بود از آت و آشغال؛   ی دو متر   نتی کاب  زی م  ی. تمامستادیا

 ی گرفته تا پوست تخم مرغ و پاکت خال  یخال  عیروغن ما  ی از بطر

به    قاًیفاسد! دق   ی ده یپالس  ی هندوانه  یو شکالت و حت  پسیچ

ن همه  جمعآشغال    نت ی کاب  ی رو  ی متر  می ارتفاع  بود؛   ی شده 

 ی هاپر از ظرف  نکیس   ی داشت پا  نی هصورتش درهم رفت؛ شا

 . شستی گوجه م  فیکث

 اخم و چندش گفت:  با
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 زباله شهره؟!  هیمحل تخل  نجایا _

 و گفت:  دیخند ن یشاه

دلش پاکه هم    ی اد یما هم ز  قیرف  نیداداش؛ ا   ستین  ی زیچ  _

 گشاده!  شیی جا هی  ی ادیز

ده سانت    ی اجاق گاز رفت؛ آنجا هم به اندازه   ی حواسش پ  رضا

 هم تلمبار شده بود!  ی خاک زغال رو رتش یبلکه ب

 بدبخت.  ی ریگ یم دزیکجاست؟ ا نجایا ن یشاه _

 و گفت:  دیبلند خند  ن یشاه

  ها هیبخاطر همسا  نجایخاطرت از اون بابت جمع؛ دم دستگاش ا  _

 . ی ریگینم دزیا ی ریبگ نجایا یض ی! هر مرلهیتعط

ت سر خود حس  پش  را  ی باز و بسته شدن در حضور فرد  ی صدا  با

  ی خوش پوش  یو پنج ساله   ستیحدوداً ب  ی ؛ برگشت و پسرکرد

 . دینان سنگگ د ی سه یرا با ک

 خانه رفت: و به طرف صاحب  دیکش تابهی دست از ماه ن یشاه

 به آق محسن گل! به  _
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 کرد:  یدست دادن معرف نیرا جلو برد ح دستش

 گل روزگاره!   ی آقا محسن از اون پسرها  نیا _

احوال  سالماز    بعد و  ج  و حال  پسر  رضا،  روبا  با دست   یوان 

را کنار آت و    دش یخر  ی هاسهی باز کرد و ک  یخال  ی جا  نت ی کاب

 تلمبار شده گذاشت و گفت:  ی هاآشغال

 ! فه یکم کث  هی  نجایا دیببخش _

          

را از   یزد؛ گوش  هیتک  واریو به د  دیخودش را بال کش  یکم  رضا

کرد،    ی گوش  ی صفحه   ی به ساعت بال   یکنارش برداشت و نگاه 

نزد بعدا  کیساعت  شش  و  به  بود  دق  غیدرزظهر  که   ی اقه یاز 

 را به طرفش گرفت و گفت:   انی سر قل  ن یخوابش برده باشد؛ شاه 

 . ارهیداداش؟! الن زغال نو م  یکشیم _

تما  دستش عدم  به  رف  لیرا  داد؛  با    ن یشاه  قیبال   ک یفقط 

 آمد:  رونیشلوارک از آشپزخانه ب

 شت و گفت: آتشدان گذا یداغ را رو زغال

 خودته.  ی خونه نجایش رضا؛ اتعارف نکن دادا _
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 تکان داد و گفت: یدست رضا

 !میچاکر _

 در دل گفت:  و

 "خودم بدونم!   ی رو خونه  یاشغال دون  نیخونه! من غلط بکنم ا"

  د یایبه خودش گفت؛ عسل را رها کرده بود تا ب  ی اقتیلیلب ب  ریز

ا دم  نیبا  بچرکول  شود؟!  س  تیاهمی خور  صبه  و  شکم    ی دار 

 کنار زد و گفت:  شیرا از رواش پتو گرسنه 

 ساعت چند دفترشه؟!  یمحراب اروی نیا ن یشاه _

 دهانش دور کرد:  ی را از جلو  انی قل ی لوله ن یشاه

 اونور.   نوریساعت ا  ه یاعت  س  می معموًل هفت به بعد اونجاست؛ ن   _

شقل   به داخل  آب  با   انیقل  یشهیقل  قرارشان  کرد؛  نگاه 

 یتا مدت  کردیرا پول م  یکی  نی درصد بود و اگر ا  یار سکصاحب 

  شتر یب  یزندگ  یمال  ی روزها جنبه   نیرا نداشت؛ ا  بشیج  ی دغدغه

برا قبل  سوا  شیاز  بود؛  شده  دلش   ی مهم  خواهرش  و  مادر 

مهم    شیبراخجل باشد؛    یپولی عسل بابت ب  ی جلو  خواستینم

قالب    کیچپاندن    ی جا  کنندیرا باز م  خچالیدر    یبود که وقت
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نباشد؛    ریپن از اخطار  ایهم  برا  ی بهار  در پرداخت   ری تاخ  ی که 

همه حال که    ی نکند؛ سوا  تیشکا  گریدانشگاهش گرفته د  هیشهر

دونگ خودش را    دیبود با  دهیکش  شیگاراژ را پ  دیعسل بحث خر

م پرداخت  زودتر  چه  جلو  کردیهر  ن  ی که  و  کم    لوفریمحمد 

هم  اورد؛ین بود  بسته  عهد  خودش  سرما  نیبا  بتواند   یه یکه 

را ببوسد و    ی دست و پا کند شرخر  ی شروع کار  ی برا  یکوچک

با    توانستی چطور م  ،ی گریکنار بگذارد؛ حال عسل نه، هر زن د

و به انتخابش    ردیوجود وصلت با شرخر جماعت سرش را بال بگ

 ببالد؟ 

را   ی گاری انداخت؛ نخ س  گار یس  دن یاو را به هوس کش  انیقل  ی بو

  ن ی که ب  ییهاو پرتکرد حواسش را به چرت    ی و سعآتش زد  

دوباره داشت از    ن یبدهد؛ شاه   شدی منتقل م  قشیو رف   ن یشاه

سفر خارجه رفتن   کی   ی آرزو   داندیم  نکهیو ا  گفتیدلر م  متیق

به   ماند؛  دلش خواهد  به  عمر  آخر  رو  ابق  ادیتا    ز یم  ی عکس 

کنار در  ی سالر ده دا  لم   یچوب  ی های صندل  ی رو  ایافتاد؛ عسل 

سرش گرفته بود   ی را رو  یکاله بزرگ  شفیبود و با آن دست ظر

نبرد و را  باد کاله  ز  تا  نسوزاند؛ ظرافت    شیبایآفتاب پوست  را 
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  ن یب  نکهیا  ی برا  داد یداشت؛ بخصوص دستانش؛ جان م  یقشنگ

به دستان    ینگاه   ؛یحلشان کن  تانتو در دس  ی ریانگشتانت بگ

حتماً   شد؟ی م  یکسها سهم چه  آن دست   یعنی ضمختش کرد؛  

که تن   ی ! همان کت و شلوارلیوک  ی آقا  ی ازهو اند  در حد  یکس

داشت! آن وقت عسل   متیق  نشی چهارم ماش  کیزده بود حداقل  

م نگاه  او  محکم  انداخت؟ی به  کام  لجش  س   یاز  گرفت؛    گاریاز 

! تو کجا و او کجا؟!  ی اسیخودش بخندد؛ چه ق   هب  خواستی دلش م

 . شدی بد! فقط تمام م ایخوب  شد؛ی کاش زودتر تمام م

          

 وار یکه از در و د  ریلوح تقد  ی زد و به تابلوها  ی سالن دور   داخل

در   یعمران  ی هارنامه یتقد  یکرد؛ همگ  یبود نگاه م  زانی دفتر آو

 یخور موفقلبش را کج کرد؛ مال مردم  ؛یالمللنیو ب  ی حد کشور

 نگاه کرد.    یمنش  زیبود! سر برگرداند و به م

  یاز همان جمله   ر یکردن بود؛ غ  پیل تانان مشغومچه  یمنش

 نکهیگفت به خودش زحمت ا  نی اول که با تکبر خطاب به شاه

ب   ی نگاه آنها  شاه   ندازدی به  بود؛  جلو  نینداده    ز یم  ی همچنان 

از مهندس   یگرفتن وقت مالقات کوتاه  ی و برا  ستادهیا  یمنش
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ه ک  ودب  یلیو طو  ضیعر  ی پنجره  یمنش  یپشت صندل  زد؛یچانه م

آن   خوبدر  طبقه   یتوانستیم  یبه  شهر   ی از  ساختمان،  دهم 

بب  یچراغان چراغ  ؛ین یرا  نور  از  صفحهجدا    ی رو  توریمان  ی ها، 

کرد   ریبه تصو  ی ترق یپنجره رفلکس خورده بود؛ نگاه دق  ی شه یش

 لبش نقش بست.   ی گوشه ی و پوزخند

باز  یمنش نگاه  ی وتریکامپ  ی مشغول  دوباره  دفتر    یبود؛  به 

  شتر یهشتاد، نود تومان بلکه ب  ی کم مترکم  نجایدس کرد؛ امهن

متراژش بود؛ تازه آن هم بدون احتساب   ی داشت؛ صدمتر متیق

حساب    کیرفت؛ با    ی منش  زیها به طرف م مبل   انیتراس؛ از م

م  یسرانگشت هشتاد  متر  هر  قرار  از  را    ونیل یصدمتر  آن  رقم 

 زد!   نیتخم

ه را تکرار کرد د به دست آمبار رقم    ن یچند  د؛یلب کش  ریز  یتسو

دم    نیکه ا  شدیرا جا دهد؛ چه م  یرقم  نیچن  اشلهیر مختا د

با وجود   یرا حت  ی ! قطعاً منشیدستگاه متعلق به او بود و آن منش

تر و ولو مسن  یمنش  کی!  کردیکه داشت اخراج م  ییبرورو  نیا

بود! مهم کارآمد    ی بهتر  ی نهیز تر گتر و البته خوش اخالقزشت 

 نیکردنش پول بخواهد! ا  ی بازتفنگ  ی که برا  نیا  نش بود، نهبود
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خوب عمل    یمهندس از هر نظر کار درست بود در انتخاب منش

 نکرده بود!  

کت رد کرد و    ریدستانش را از ز  ستاد؛یا  ن یکنار شاه  زیم  ی جلو

سرفه  شی هابیجداخل   با  کرد؛   شیصدا  ی اسراند؛  صاف  را 

 : ر کرداصرا شتریبو  دیکه او را کنار خود د ن یشاه

سرتون شلوغه؛   یلیکه الن خ  فهممی من م  ؛یخانم منش   نیبب   _

  گن؟یبهش م  ی! چهیفور یلیکار ما هم خ یول

 در هوا زد و ادامه داد:   یبشکن

شن  _ ماژور!  ماژور؛    ی دیفورس  فورس  فورسش    یعنی تا حال؟! 

 !  هی تی ثیماژوره! اصالً مساله ح یلیخ

تا  یالحظه   یمنش صدا  د یکشدست    کردن   پیاز  با  تو    ی و 

 با ناز گفت:   اشیدماغ

برا  _ که،  گفتم  با  ی بهتون  دکتر  قبل  د یمالقات  داشته    یوقت 

  کنم ی م  یکنم بعد بررس  ادداشتیتا    د یاسمتون رو بهم بگ  د؛ی باش

 .  دمیوقت ممکن رو بهتون م نیترعیو سر
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 ی هادوخت و دوباره مشغول ور رفتن با دکمه  توریبه مان   چشم

 شد.   بوردیک

 و گفت:   امدیکوتاه ن ن یشاه

م   دیببخش  _ کارتون  مزاحم  همچ  یول  شمیکه    کار ی ب  نمیما 

 ...  میست ین

در    توریمان  ی به انعکاس صفحه  یازد و اشاره  شیرضا به بازو  که

 پنجره کرد.  ی شه یش

کرد؛   زیحرف زدن چشمانش را ر  نیسر برگرداند و در ح  ن یشاه

  ست؛ یا نگرل به رضتاصمس  د؛ی کش  یدقت کرد و بعد پوف  یکم

 را خاراند و آرام در گوشش گفت:   اشین یرضا با دست ب 

 فقط مراقب دختره باش.   _

  ریغافلگ   یرا دور زد؛ منش  زیرضایتمندانه سر تکان داد؛ م  ن یشاه

العمل نشان دهد و فرصت رش را بال آورد و تا بخواهد عکسس

 فت:  کنار گوشش بود و با خنده گ  نی کند شاه دایپ یاعتراض

جون   ؟یکن  ی باز   ویوکیک  نجایا  ی ای م  ی ریگیم   امفتی  پول  _

 کن!   دای برا ما پ میکار نی همچ هیخودت 
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 اعتراض کرد و با سر و صدا گفت:   یمنش

 تا زنگ نزدم حراست!   زیبرو اونور م ؟ی ایکجا م _

ج  عیسر  ن یشاه در  را  در   بیدستش  را  دستش  و  کرد  کتش 

را   گرشید  ت؛ انگشترفگ  یبال آورد و مقابل منش  بیداخل ج

 زبانش گرفت و گفت:   ی جلو

  مه؛ یگ   نیهم  نی خانم کوچولو؛ بعدشم دستا بال، ع  سسسیه  _

 !  ادیداتم در نص

  د؛ یعقب کش   توانستی م  کهییتا جا  یصندل  ی خودش را رو  دختر

را بال   شیهاکند؛ با ترس دست  ی بود قالب ته  کی از ترس نزد

 داد:  

د  _ تع  گهیالن  آقا  یک   هنک ی م  ن ییداداشت  با  مالقات    ی وقت 

 مهندس هست.  

از  مقابل  در    چشمان  تعظ   ی آمدهحدقه  رضا  به  رو    م یدختر 

 کرد و گفت:   یکوتاه

 منتظرتون هستن!   شونیا س؛ی رئ د ییبفرما _

 زد.   ی ز یچشمک ر و
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را فشار داد و وارد اتاق دوازده   ی ره یدر بزند دستگ   آنکهی ب  رضا

با تلفن    حال مکالمهلوکسش در    زیشد؛ مهندس پشت م  ی متر

د با  تک  دنیبود؛  ص  اشهیرضا  از  بلندش   ی چرم  یندلرا  پشت 

 گرفت و با عجله به مخاطب پشت تلفنش گفت:  

 .  رمیگیتماس م دکتر بعداً باهات _

 بگذارد گفت:   زیم ی رو  آنکهی را ب یگوش

 !  رونیرو راه نده؛ ب  یگفتم فعالً کس یبه منش  _

 چرخاند:  شمچ زکاریم ی زد و رو ی پوزخند رضا

 !  دیر هستخودش به من گفت شما منتظ شونیاتفاقاً ا _

 :  دیمشکوک پرس یمحراب

 شما؟!  _

 خدا!  ی بنده  هی _

 بال برد و گفت:   ی هر ی دستش را به نشانه  یمحراب

 بده.   ی اگهید  ی جا تویبفرما آقا؛ خدا روز _
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دکتر؟! بعدشم،    ی ! آقاه؟یچه رسم مهمون نواز  نی! اگهینشد د  _

نبوم نبات   ؟ی دگه شما مهندس  نقل و  اسم دکتر رو چرا مثل 

 ! ن؟ی کنینشخوار م

 !  شناسم؟ی من شما رو م _

و گردنش را به چپ و راست تکان داد و    ستادی ا  زیم  ی جلو  رضا

 گفت:  

 !  م یشی آشنا م _

 زد:   ادیاز همانجا که نشسته بود فر یمحراب

 .  ی ریخانم خ ؛ی ریخانم خ _

که    ردیرا بگ  ی او خواست شماره  برد  دست  دینشن   یجواب  یوقت

  ی . محرابدیکارش کش  زیم  ی رو  تلفن را ازبرداشت و    زیرضا خ

 و او را نگاه کرد!   دهیعقب کش 

به    ازیکه ن   یخودمون  ی صحبت ساده   هی!  ینشد حاج  گهید د  _

 همه داد و قال نداره.   نیا

بلند شد و   یصندل  ی کم نداشت؛ از رو  ی زیتا انفجار چ  یمحراب

 زد:   ادیفر
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تو؛ گمشو   ی مداو   نییپا  یکه سرت رو انداخت  ستی ن  لهیطو  نجایا  _

 !  رونیب

 گفت:   یدستش را بال آورد به آرام رضا

خورده   هینوچ! بالنسبت شما! گفتم که وقت مالقات گرفتم؛  نوچ   _

 من و شماست.   نی ب ییحساب کوچولو

 داد:   ی ا پشت سرش اشاره  کادیدستباف وان ی تابلو قال به

هگف  _ تصفتم  زودتر  چه  خدا   هیر  ذمه   ی بشه  مشغول  نکرده 

 !  ینمون

 فروخته بلند گفت:  برا ی ابا چهره  یمحراب

گمشو تا    ال یبا تو و امثال تو نداشتم و ندارم؛    یصنم   چیمن ه  _

 . رونیپرتت نکردم ب

انداخت که نصف او هم نبود؛    ی به قامت لغر محراب  ی نگاه  رضا

  با خودش گفت: 

   "!های چه گنده گوز"

 در آورد و گفت:   ی ابرگه بشیداخل ج از
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  رآهن یفاکتور فروش صد تن ت   نیسر اصل مطلب؛ ا رمیصاف م  _

 نیقرار بر ا ،ی دی... خر خیبه تار ینام ی علو ی شما از آقا ایکه گو

جمعاً   ؛یپولش رو پرداخت کن  ی ادر دو قسط دو هفتهبوده که  

ا تومن؛  پونصد  دفتر    شونیمبلغ  اعتبار  به  و هم  اسم  و  دستک 

  یکاغذ  ،ی اسفته  ،یچک  چیاز آشناها ه  یکی  یا و معرفرسم شم

نگرفتن؛    نکهیامثل   جا    هی  یحت از شما  که همه  قرارداد ساده 

مرسومه هم نبستن؛ بازم به اعتبار همون اعتبار شما که از در و 

همه   ری! از قضا شما وقت پرداخت ززهیریداره شرشر م  نجایا  وارید

فاکتور فروش   نیا  ریز  ی هم حت  تونل ی گاه وکو تو داد  ی زد  یچ

هم به نفعون    ی که بازم به اعتبار، اعتبار شما را  ه،یگفته جعل  وزده  

 برا آدم!   ارهیبودن کم اعتبار نم  ریصادر شده؛ به هر حال داماد وز 

 داد و گفت:   هیتک اشی به پشت صندل یمحراب

 اصل مطلب؟!   _

بر   _ حال  شما    میآهان؛  مطلب؛  اصل  حاجسر    ن یا  یخودت 

  ی بابا  ،ی ارفتهدانشگاه    ،ی ادرس خونده   ،یدکتر مهندس   ،یمملکت

ب   رهن یپ  چهارتا  ،ی اچندتا بچه  خدا اون    ،ی پاره کرد  شتریاز ما 

که   یدونیخودت بهتر م ؛یشیپدر ما حساب م یجا ارهیروز رو ن
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م   یوقت ف  دیبا  یکنی معامله  مهلت   ؛ی بد  المجلسیپولشو  حال 

اگر موعد پرداخت   یست؛ ولون حرفش جدااز طرفت، ا  یخواست

نکن اون مال   ،یبرسه و شما طلب مردم رو پشمِت هم حساب 

وگرنه از   ، ینکن  تیپس بهتر مال حروم وارد زندگ  شه؛یحروم م

 .  ی دی و از هفتاد جا پس م  ی خوریجا م هی

 خورد:  یچرخ مین اشیصندل ی زد و رو  ی پوزخند  یمحراب

نه طرف    شناسم یرو نه م  یپاپت   ی تو  پسر؛ من   نیی پا  ا یاز منبر ب  _

 . هیاگه ی! طرف من کس دی راهتو بکش، هِر ؛یحسابم

 و گفت:   ردیبگ   دهیرا نشن  شیهان یهکرد تو  یسع رضا

 هست؟!   یحرف شم؛ی وص ل یمن وک _

 ی بر  دیبا  ؛ی ای ب  نجایا  دینبا  ی دار  یی! اگر ادعایوص  لیوک  ی آقا  _

قبالً گفته من ه دادگاه هم  البته  ا  یبده   چیدادگاه؛  آدم   نیبه 

 ندارم.  

 دعوت به سکوت بال گرفت و گفت:   ی دستش را به نشانه  رضا

و با هزار زد    دیریخورا مبود که شماها مال مردم   یاون دادگاه  _

را آشنا  و  رابط  و  بند  و   ن؛ی ریگی م  ی و  ما شرخرا سبک  دادگاه 
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م  اقش یس ثابت    قاتیاگر تحق  قات،یتحق  میریاول م  کنه؛ی فرق 

دنبال طلب حق و   میریاونوقت م   ابکارمون درسته،کرد حرف ص

 .  مین یشی سرجامون نم میریتا حقش رو نگ 

 در آورد و گفت:   بشیاز داخل ج یکپ  ی نسخه رضا

بوده؛    یار بده چه مقد  اد یب  ادتیحضورتون تا    م یفعالً تقد  نیا  _

حساب    یپرداخت که بخوا  ریالبته با احتساب تورم و دلر و تاخ 

ا  شتریب  یلیخ  ی کن ا  یول  شهی م  هانیاز  به    نیمثل  که طرفت 

 .  هیهمون پول خودش راض

 و گفت:   ستادیا صاف

که   ی وقت دار  ی شنبه آخر وقت ادار تا پنج   ست،نبهشکیامروز    _

 وگرنه...   یحسابت رو صاف کن

وهم برت داشته    یل یخ  یغربت  ی که تو  نی! مثل ا؟یوگرنه چ  _

 !  یهست یپخ

نداره    نیا  ستم؛ینخور  هستم مال مردم   یهر گه  _ نونا خوردن 

مثل شما که آبروش رو   ینامآدم خوش  فی! حی دکتر قالب  ی آقا

 دور!  زهیبر یده شاه واسه دوزار
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 ی زیکه تا انفجار چ  یمحراب  ی به عقب برداشت و برا  یقدم   رضا

 گذاشت و گفت:   اششهیکم نداشت انگشت کنار شق 

 !  ادیزت ز _

  ی جلو  نیا بروند؛ شاهکرد ت  اشاره  نیاتاق که خارج شد به شاه  از

که    یرضا به منش  دنید  بود، با  ی نشسته و مشغول باز  وتریکامپ 

از وروددر همان حا قبل  بود   لت  اتاق همچنان خشک شده  به 

 گفت:  

  فت یش  ی رو   ی دستتم همزمان بذار  ؛ی امونشون ند  دیبا  ؛ی دید  _

 .  ارهیکنترل برات مسلسلش رو م

 فت:  بلند شد و با لبخند گ زیاز پشت م و

 من!   ی اسلحه نمیا یراست _

 کت کرد و به شکل اسلحه بال آورد:  ی را دوباره تو دستش

 کار راه اندازه!    یول شهیشما نممثل مال  البته  _

 یکت خارج کرد؛ جلو  بیدستش را به همان حالت اسلحه از ج  و

انگشت    ی چشما نوک  به  و  آورد  بال  دختر  آمده  در  حدقه  از 
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  ی سع   کهیگذاشت، در حال  ز یم  ی بعد آرام رواش فوت کرد و  اشاره

 گفت:   ردیاش را بگخنده  ی جلو  کردی م

 به دردت خورد!   ی تو باز دیباشه خدمتت؛ شا _

 دختر هر دو از در خارج شدند.   ی در مقابل نگاه وق زده و

          

  مین  ی از کرد و داخل شد؛ از همان در ورود رو را بدر راه  آهسته

د  ی نگاه ساعت  تار  ییرایذپ  ی واریبه  در  خانه   یکیانداخت؛ 

 .دادی شب رنگ ساعت عدد سه را نشان م ی هاعقربه 

از عصبان  یکشتوانسته بود وقت  تا بعد  بود؛  و برخورد    تی کرده 

با عسل روبه رو شود؛    خواستی دلش نم  یصبحش حال به نوع

ا اهل  ی همه اتاق  در  پشت  بودند؛  خواب  آرام    ستادیخانه  و 

بود؛ داخل شد و آرام در    کی تار؛ اتاق کامالًرا فشار داد  رهیدستگ

  ص یتخت تشخ  ی دختر را رو  تنکند؛ قام   داریرا بست تا عسل را ب

و کتش را در آورد؛ همان لحظه    ستادیا  یچوب لباس  یداد؛ جلو

از داخل ج  یبلند شد؛ هول گوش  اشیگوش   امیپ  ی صدا  بیرا 

با    ز کرد؛را با  امیکرد؛ صندوق پ صدای شلوارش در آورد و آن را ب
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و به پشت سرش نگاه کرد؛    دیچرخ  ی فور  امیفرستنده پ   دنید

 بود؟!   داریبود؛ پس ب دهیعسل پشت به او خواب

 زد: امیپ ی بلوزش را باز کرد و رو ی بال  ی هادکمه

 "آپتو چک کن!  واتس"

هجوم    نیاش را روشن کرد و بهاو نشست؛ دادتخت پشت به    ی رو

دنبال    هاام یپ وارد صفحهاسم عسل گشبه   دید  اش که شدت؛ 

برگشت و متوجه شد    یاز همانجا که نشسته بود کماست!    نیآنال

 در دست دارد!  یعسل گوش

از    لهینوسیبد"فرستاده شده بود کرد:    شیکه برا  یامیبه پ   نگاه

پنج    شودیمدعوت    ی مرحوم سالر  ی ورثه روز دوشنبه ساعت 

پاره  او مطالب در    حاتیتوض  ی اعصر جهت اعالم    نجانب یدفتر 

 "با تشکر مردانلو... ند؛یگرد هم آ

 کرد: پیتا درنگی ب

 کو سالمت؟!  _

 شد:  پی خورد بالفاصله جواب تا یآب کی ت امی بعد پ یکم

 خوردمش! _
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 مال مردم خوردن نداره؟! یدونستی م _

 دوم فرستاد.  امی پ به دنبال چشمک را  کریاست و

اتوبان همراهت رو رها  یدونستی تو هم م  _ صورت   یکن   وسط 

 نداره؟  یقشنگ

 را کج کرد؛ پس سر جنگ داشت؟! شلب

 عسل لجباز خوردن نداره؟!  یدونستی م _

 گرینکرد و چند لحظه بعد عسل د  افتیدر  یجواب  یکرد ول  صبر

 نبود!  نیآنال

          

شد؛ در همان حالت   داریزنگ کنار گوشش از خواب ب  ی صدا  با

گشت   خوردیگ م که زن  یبا دست دنبال ساعت  ی داریخواب و ب

خودش   یساعت به گوش  ی را خفه کند؛ دستش به جا  شیتا صدا

فکر کرد   نیبه ا  کردی زنگش را قطع م  ی صدا  کهیخورد؛ در حال

آ رو  اشی گوش  شبید   ایکه  گذاش  یرا  تا  ساعت  بود  زنگ  ته 

رو را  اشاره  و  انگشت شست  تا    شی هاچشم  ی بخورد؟!  گذاشت 

ه  یکم شود.  جمع  س  چیحواسش  زنگ  از  خوشش  وقت  اعت 
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  ی آلرم نگذاشته بود؛ رو  ی هر چه فکر کرد ساعت را رو  آمد؛ینم

تا کم  یو سع  د یشکم دراز کش حواسش را جمع دوباره    یکرد 

 د شد:  بهار بلن ی کند که صدا دنیخواب

 نهار!  ایش بادا د _

باز به ساعت    مهین  ی هاچشم  یرا بال آورد و از ل  ی! گوش نهار؟

تخت نشست؛ چقدر   ی رو  عیظهر! سربعد از  میو ن   کینگاه کرد؛  

کنارش   یخال  ی اول به جا  د؛یبه صورتش کش  یبود! دست   دهیخواب

 نگاه کرد.   لشیو بعد مشکوک به موبا

سالد را پر   ی ها سهبود و کا  ستادهیا   ی ناهارخور  زیپشت م  عسل

حضورش را    ی ا دوشش انداخت و با سرفه   ی حوله را رو  کرد؛ی م

گرفت؛    دهیعسل حضورش را ناد  یاعالم کرد؛ بهار سالم کرد ول

در ذهنش دو دستانش را بال برد و به شکل قاب در آورد و عسل  

  شتری! ب آمدیه او نماصالً ب  دارزن خانه  بتیرا در کادرش جا داد! ه

لب طاقچه و فقط نگاهش    ی نشاندیم  دیبود که با  یوسکعر  هیشب

 !  ی کردی م
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 ییرایپذ  ساعتبه    یرضا نگاه   دنیعسل برگشت و با د  بالخره

نشست    زیبه او سر م  تیاهمیبه صورت نشاند؛ رضا ب   یکرد و اخم

 و گفت:   دی و لپ بهار را کش

 احوال عروسک؟  _

 زد و گفت:   ی لبخند پهن بهار

 !  ؟ ی مهربون شد _

 بچه؟   ،ی کرد ادیباز رو تو ز _

گذاشت تا    ینی گفت و بشقاب نهار گالب را درون س  یشیا  بهار

را   یگذاشت و صندل   زیم  ی برنج را رو  سیببرد؛ عسل د  شیبرا

 و نشست.   دیعقب کش 

 !  ز؟یسر م ادی مامان نم _

 نگاهش کند گفت:   آنکهی ب عسل

 . خورنی ب نبود؛ نهار رو تو اتاقشون محالشون خو _

 ! ؟ی نکرد  ینوز آشتو هت _

 سرش را بال گرفت و گفت:   اشیبا آن نگاه عسل عسل
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 ! م؟یمگه قهر بود _

 .  ی قهر  یعنی  ی ا یم   افه یو ق  ی ریگیخودت رو م  یقت به ظن من و  _

 نازک کرد و گفت:   یپشت چشم  عسل

م  یوقت  عتاًیطب  _ رو وسط شهر ول  م  یکنی من   یی جا  ،ی ریو 

 .  ی ذارینم  ی باق یآشت ی برا

 

 پر بود.  روزیهنوز دلش از د پس

 حرفم دوتا بشه.  ادیبدم م  یدونستی تو م _

 .  شهیحداقل صدسال پ ی افکار مردها نیا _

 ! م؟قه ی عت یعنی _

 کامالً!   _

 دهانش برد و گفت:    ی از برنج را پر کرد و جلو یقاشق

 رفتار کن!  قهی عت ه یمثل  قهیعت  نی! پس با ایاوک _

 و معترض گفت:   دیآرامشش کش ی برا ی نفس بلند  عسل

 هستم.   هیضق نیمن پنجاه درصد ا _
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 : دیمهربان خند  رضا

!  ییو صدتا  یست یمن پنجاه تا ن  ی برا  ک،یدو به    ستم یس  نیتو ا  _

 .  می با هم گذاشت ی قول و قرار هیما  یول

 !  کنمی حس م نویا ه؛یآدم خوب لهیاون وک _

 خوبه!  ی اد یجاست؛ اون ز  نیمشکل هم _

 مشکوک نگاهش کرد و گفت:   عسل

 !  ادیحسادت م  ی بو _

 و گفت:   دیخند رضا

وگرنه   م،یورزود بخ  دی! فقط باه یبرنج محل  ی بو  ؛ یکنی اشتباه م   _

 !  فتهیسرد بشه از دهن م

 نییرضا را بال پا  ی هاحرف  یبه قاشق برنج کرد؛ کم  ینگاه  عسل

 کرد و گفت:  

 !  ؟ی کتاتورید یلیخ یدونستی م _

 !  دمیالن فهم نی نه! هم _

 ...   امیلیخ _
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تا دهانش را باز    د و با ابرو اشاره کردرضا قاشق را جلوتر بر  که

 کند:  

  ، ی نمونده که بارم کن  یهستم؛ حال اگر القاب  یگکه ب   ی زیهر چ  _

  ؟یآتش بس اعالم کن شهی م

در دهانش کرد؛ بهار وارد آشپزخانه شد و با  قاشق را به زور    و

 :  دیصحنه خند نیا دنید

 وقت؟!   هیو مجنون! مزاحم نباشم  یلیبه! لبه  _

 و گفت:   د یبه حال و روز خودش خند ارض

 نکن.   ادیزروتو  نقدریبچه؛ ا  نیبش _

          

که مردانلو گفته بود در دفتر حاضر شوند    یساعت به ساعت  کی

را در رفتارش    نیمانده بود؛ عسل استرس داشت و رضا به وضوح ا

 مو را از دستش به زور گرفت:   ی رفت و اتو نهی آ ی جلو  د؛یدی م

 خ مو رو!  چهارتا ن نیهم ی سوزوند گه؛یبسه د _

   اش داد و گفت:انه صافش را دو طرف ش ی موها عسل
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 خوبه بنظرت؟!  _

 سرش را جلو برد و چشمک زد:  رضا

ب  _ نفعته  ا   شتریبه  نکن  نیاز  جلسه  یخوشگل  امروز    ی وگرنه 

 !  لیتعط

 رفت:   ی اقرمز شد و چشم غره عسل

 ! ی ا مزه ی ب یلیخ _

حواست به  پس بهتره    ؛ی شد  خوب و خوشمزه  ی ادیتو هم ز  _

 باشه!   مزهی ب کتاتورید ی قه یعت نیا

به خودش نگاه    نهینازک کرد و دوباره در آ  یپشت چشم  عسل

رضا هم به    ی و برا  دیکه داشت را پوش  ییمانتو  ن یتریکرد؛ رسم

تنها    کیخودش    ی قه یسل بود؛  و کراوات گذاشته  کت و شلوار 

 .  رفتی کرد و او از بستن آن طفره م دایکه در کمد پ یکراوات

 فت:  را به سمتش گرفت و گ چیسوئ  رضا

 سر به گالبتون خانم بزنم.   هیمن  ی ببر رونیرو ب نی تا تو ماش _

رضا ناخواسته    فیبه خودش کرد؛ تعر   نهینگاه آخر را در آ  عسل

را    اشی روسر  ی کرده بود؛ لبه   ش یاز پ  شتریاعتماد به نفسش را ب
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را    چیشت، سوئرا بردا  اشی دست  فیوسواس گونه صاف کرد و ک

مت رضا نگاه کرد، رضا توجه او به  قا   به  ی شتریت و با دقت ب گرف

 و گفت:   افتیخودش را در

 ! ؟ی دیپسند _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 !  ی ایگفت به من م  شهیم _

  یمرد  ی کرد؛ برا  دایپ  انیدر وجودش جر  ینیریبه نفس ش   اعتماد

او ه اندازه  زی چ  چیمثل  نم  کی   فیتعر   ی به  غرور    ستتوانیزن 

 مثل عسل!   یبسازد! آن هم زن 

 و گفت:   دیدنخ

ب  شیی! خداه یدر حد جرج کلون  پیت  نیا  _ ا  شتریحقش   ن یاز 

   ست؟ین

 کرد و گفت:   ینیریاخم ش عسل

 !  ی نداشت اقتیاز همون اول ل _

 و گفت:   دیکل با عسل خندسرخوش از کل رضا
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ت رو  برو تا نسخه  ؛ی بچه پر رو بود  یادیتو هم از اون اول ز  _

 !  دمیچیجا نپ  نیهم

          

روزها   نینشسته بود؛ ا  یصندل  یاتاقش رو   ی هپشت پنجر  گالب

م پا  کردی رضا کمتر فرصت  فقط در   ند؛یبنش  شیهاحرف  ی تا 

 معمول.  ی های حد سالم و احوال پرس

عادت هم  در به  و  بگ   آنکهی ب  یشگیزد  ورود  کم  ردیاجازه    ی با 

 مکث داخل شد:  

 سالم بر ننه گالبتون.   _

نش  اشییهزارتا  حیتسب  ی هادانه  گالب گذارا  دل  ان  در  و  شت 

بال   ی قربان صدقه  و  رش  ی قد  کم  دشیپسر  دلش  ناز    یرفت؛ 

 مادرانه خواست:  

 ! ی هم دار ی افتاد مادر ادتیچه عجب؟!  _

 .  م ینکن بانو؛ ما که در بست مخلصت  یکم لطف  _

 به کت و شلوار تن رضا کرد و گفت:   ینگاه گالب

 مادر؟!  ی ریکجا م _
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چه   رم؛یکار داره، همراش م  رونیل بعس  رم؛ینم   ی دور  ی جا  _

 خبر از محمد؟! 

  ؟ی ریگیبرادر توئه، خبرش رو از من م _

پ   رضا انگشتش  پشت  کنار    اشی شانیبا  طاقچه  لب  خاراند؛  را 

 آن اشاره کرد:  یهاگلدان مادر نشست و به برگ 

 .  ستنیقبراق ن وسفاتیحسن  _

 .  ستیفصلش ن  گهیهوا سرد شده، د _

 یرو از انبار  های ؛ فردا بخارموش کردمپاک فرا  ا؛ یگی راست م  _

 .  ارمیم

ها را آرام  درد آن  یتا کم  دیکش  شیپاها  ی چندبار دست رو  گالب

 کند:  

بده مادر؛ چندبار خواستم بهت بگم، بهار حرف تو    رتیخدا خ  _

 رفت.   ادمیحرف آورد  

   ؟ی کم و کسر ندار ی زیچ _

بهار برام که دادم  فشارم تموم شده بود    ی نه مادر؛ فقط دارو   _

 . دیخر
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 .  یگفتیچرا بهار؟! به خودم م _

 طعنه زد:  گالب

 !  م ین یبیهم به زور م تویتو که هزار ماشاهلل سا _

 و گفت:   دیخند رضا

 وقت دارم.   شهیتو هم ی برا یدرسته سرم شلوغه، ول _

 گله کرد:  گالب

 که سرت شلوغه؟   یکنیم   کاریچ قاًیدق _

 اد:  مه دادا دیرا که د سکوتش

 !  اد؟یخونه از کجا م نیخرج ا _

 یمیقد  ی هاکرد؛ باز هم همان بحث  یرا باد و خال  شیهالپ  رضا

 را شروع کرده بود. 

 رضا با توام!   _

النم به    ه؛یکار من کامالً شرع  کنم؛ ی تخت، خالف نم  الت یخ  _

کار  کار گرفتم اگر بتونم از صاحب  هیغر زدن برام دعا کن؛    ی جا
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بگ هواپ  رمیپول  م   نیهم  مایبا  که    ی بر  فرستمتی م  ادیشنبه 

 مشهد.  

ن  اشییهزارتا  حیتسب  گالب گرفت،  دست  دوباره  را  را  شانش 

 برداشت و گفت:  

 نداره برام!    ارتیبه دست اومده، ز  ی پولت رو تا ندونم از چه راه  _

به رو  دیخند  یرضا شکست، ول  دل خودش    ی و سر تکان داد؛ 

 آورد و گفت:  به هم  کتش را ی و بلند شد؛ دو لبه اوردین

نوش   ی سرکوفتا  م،یکه خورد  ایدن  ی از همه  _ هم روش؛  شما 

 جونمون! 

بوس  خم را  سر گالب  و  م  یوقت  د؛یشد  کار  زبانش    شدی بحث 

 کوتاه بود.  کوتاه 

          

م   برخالف فکر  که  قرارشان   رترید  کردندی آنچه  به  موعد  از 

کردن    دایدان به کنار، پبنبه هم و راه  نیبرخورد دو ماش  دند؛یرس

دست به دست داد تا   ی همگ  ،ی فرع  ابانیخ  کیدر    پارک  ی جا

نگاهش کرد؛ هرچند مانند    قیشود؛ رضا عم  شتری استرس عسل ب 



 

 
679 

 

DONYAIE MAMNOE 

و زمان گله    نی زم  زا  کرد،ینم  تیشکا  زد،یغر نم  گرید  ی هازن

رضا    شدی م   شیکه دستانش چنگ به موها  نیهم   یول  کرد،ینم

درون  کند ی م  ی سع  دیفهمی م  ی به خوب استرس  برو  اشیتا  ز  را 

مورد نظر را فشار    ی طبقه  ی شدند دکمه  کهداخل آسانسور    ندهد؛

به خودش در آ بینانه  نگاه کرد؛ دوست داشت خوش  ی نهیداد؛ 

بزند و    ی لبخند  ییآمدگوبعد از خوش  دانلوکه مر  نیفکر کند؛ ا

  یگها موضوع ورشکستدفتر و دستک  ی همه  یبعد از بررس  دیبگو

و رضا را به سالمت! بعدش عسل    ریشده؛ آن وقت او را بخ  ی منتف

هم سهم تو،    نیا   دیبگذارد و بگو  شیرو  شیچند چمدان دلر پ

به لب آورد    ی خودش لبخند   ییایخولیبرو خوش باش! از افکار مال

کم   هاوانهیاز د  ی ز یکرد چتکان داد؛ با خودش حساب    ی و سر

 نداشت! 

ا  ی جلو ب  دستان  ستادند؛یدر  لبه   ی راعسل  به  بار   ی هزارمین 

ا  اشی روسر رضا  مرتبش کند؛  تا  هوا    بارنیرفت  را در  دستش 

 گرفت و گفت: 

 بابا!  یخوب _

 بدون رها کردن دستش گفت:  و
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 نترس.  _

 ! ترسمینم _

 را فشرد: دستش

 بترسن ازت!   دیداخل هستند که با ی هاخوبه؛ چون اون آدم _

 مگه من ترسناکم؟!  _

 ت:  زد و گف یچشمک

 کم نه!  _

 نداشت.  گریددادن به او را  دل و دماغ جواب عسل

 تر فشرد و گفت: دستش را محکم رضا

م  _ بفهمن  نذار  مرگه؛  برادر  استرس   ؛ یترسی ترس  هم  جا  هر 

 بند من کن!  یدستت رو بند موهات کن  نکهیا ی به جا یداشت

پوف  یچشمک  طونیش  و از حرص  ز  دیکش  یزد؛ عسل  لب    ریو 

 گفت: 

 منحرف!  _
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فشار داد و در را باز کرد؛    نییپادر را به    ی ره یدستگ  د،یخند  رضا

 چابلوسانه گفت: 

 ! زفرستیا ی دیل ،یخونیاگر دوباره منحرفمون نم _

کرد؛   شانییبالفاصله به داخل اتاق راهنما  یمنش  یاز معرف  بعد

  زیم  ی خودش نشسته بود و جلو  زیپشت م  هیتصف  ریمردانلو، مد

ر و برادرش به همراه پس دیه مهشد کبو ی مبل ادار سیسرو  کی

با تبلتش بود با    ی نشسته بودند؛ پسرک که در حال باز  یکوچک

  ی دوباره مشغول باز  ونشان نداد    یاو و عسل توجه چندان  دنید

ابرو رضا  رابطه  شیشد؛  این  به  داد  بال  و    بیعج  ی را  خواهر 

  رقابل یغ  شیگفته بود باز برا  شیهرچند عسل قبالً برا  ؛ی برادر

 هضم بود. 

بلند شد و تعارف به نشستن    ز یاز پشت م  به احترام آنها  مردانلو

 کرد و گفت: 

  لتونیفام  دی... ببخشی و شما آقا  ی سرکار خانم سالر  دییبفرما  _

 ! دونمیرو نم

 که داخل مبل لم داده بود لب زد: یسهراب
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 ! م یصداشون کن  ی سالر  ی آقا  می تونیم   ی فکر کنم تا موقع معرف  _

شوخ  و خند  ی مزه یب  یبه  عامدانه  د؛یخودش    ی روبرو  رضا 

کتش را بال زد؛ عسل    نینشست؛ همزمان با نشستن آست  یسهراب

همان مبل نشست؛ رضا رو   ی کرد و کنارش رو   تیهم از او تبع

 به مردانلو گفت: 

 هستم جناب مردانلو. ی ریام _

 شیرو  ش یگفت و مشغول ورق زدن ذونکن پ  ی آمد خوش  مردانلو

که    یکتکرد؛ در حر  یحس م   یجو را به خوب   ین ی شد؛ رضا سنگ

  یوه یب  یشروع کرد به بررس  د یایبنظر ب  ی کرد کامالً عاد  یسع

اندام  و خوش  بایتر از عسل، زکوتاه   یجوان با قامت   یزن  ؛ی سالر

هز ماهانه  بود  مشخص  و   ییبای ز   ی برا   ی ادیز  ی نه یکه  چهره 

س خودش ح  ی نگاه رضا را به رو  ینی زن سنگ  کند؛ی اندامش م

کرد؛کرد؛   نگاهش  و  برگرداند  او   سر  از  نگاه  انتظارش  برعکس 

را قطع    شانیداد ارتباط چشم  حیرضا بود که ترج  نینگرفت و ا

 !ستیو البته جسور استیکند! در دل اعتراف کرد زن با س 

بود؛ عسل    شی رو   شیهمچنان سرگرم ورق زدن اوراق پ  مردانلو

رد؛ رضا  ش کچپ  ی شروع به تکان دادن پا  یبه صورت محسوس
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که توجه هر دو مخاطب   یگذاشت؛ حرکت  شیپا   ی دستش را رو

نداد و شستش را چندبار    یتیرا جلب کرد؛ رضا اهم  شانیروبه رو

نشان   یران عسل حرکت داد. عسل ابتدا حرکت  ی وار رو نوازش

دست   ی رضا رد کرد و رو  ی بعد دستش را از بازو  یکم  ینداد، ول

حرکت استرسش را   نیشرد؛ با ابود گذاشت و ف  شیپا  ی او که رو

هاد! رضا  کرد و به حرکت رضا در جمع مهر مثبت ن  هیتخل  یکم

خوشش آمد؛ دستش را برگرداند و کف دست عسل    شینما  نیاز ا

 بود!   خی بیرا محکم در دست گرفت، دستش عج

دفتر را    یداخل  ی چشمش را برداشت؛ شماره  ی رو   نکیع  مردانلو

ها قهوه آماده کند؛ رضا  مهمان  ی خواست تا برا  ی گرفت و از منش

 یاز چهره   ستتوانیاضطراب را م  ی شد؛ به خوب  رهیبه عسل خ 

ا و چرا  بخواند  نم  نیعسل  را شروع  کنار  کردند؟ی جلسه  آرام   !

 گوشش گفت: 

 ! ؟یخوب _

 نه!  _

 منم!  _
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 لب زد: عسل

 تو چرا؟!  _

 چرا من نه؟!  _

 تو خوب باش! _

 ! ؟یستی تو خوب ن یچرا خوب باشم وقت _

 داد: رونینفسش را صدادار ب عسل

 ! شمیمن خوب م یچون تو خوب باش _

 خورد: یانندک تک رضا ا لب

 پس من خوبم؛ خوب شو! _

 ! شمیخوب م _

 خوب باش. شهیخوبه؛ هم _

 . د یکش فشیدستان لط ی وار روانگشت شستش را نوازش و

ها فنجان قهوه گذاشت؛  مهمان  ی وارد شد و جلو  ی نیبا س   ی منش

. اوردیآب ب  شیخواست فقط برا  یه را رد کرد و از منشهوق   دیمهش

  فیتکل  نییتع  یمنش  ی برا  یه راحتکرد؛ بنگاه    د یدوباره به مهش
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  نش یی شوهرش آن نگاه از بال به پا ی! با وجود ورشکستگکردی م

رضا   ی برا  نینداشت و ا  یاسترس  چی را داشت و برعکس عسل ه

 بود.  بیعج

 بالخره شروع کرد: مردانلو

ورثه حضور دارن بهتره جلسه رو شروع   ی ال که همهب حخ  _

 . می کن

 گفت: و  زد ی لبخند یسهراب

بخصوص    م،یریرو نگ  نیحاضر  یوقت بعض   یلیبله؛ بهتره که خ  _

 نهیارزشمندتر از ا  یلیکه دارن وقتشون خ  یبخاطر شغل خاص

 تلف بشه! نجایکه ا

ک او هم متوجه متل  یبرگشت رضا را نگاه کرد؛ حت  عیسر  عسل

بداند رضا چکاره   دیانتظار نداشت که جاو  چیشده بود؛ ه  یسهراب

بکشد اما رضا اجازه نداد   رونیاست تا دستش را ب است؛ آرام خو

رها کردنش را   الیکه به دستش داد به او فهماند خ  ی و با فشار

  د ی بود فهم  دیصورت مهش  ی روکه    ی تیلبخند رضا  دنیندارد؛ با د

سرشکستگ باعث  سال   ی که  همه  ی ردختر  را    ی شده!  حرصش 
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لبخند   لیتبد آورد    ی رو   ی به  بال  را  عسل  کرد؛ دست  و  لبش 

 نگاه کرد!   دیآن زد و همزمان به مهش ی رو یمحکم ی بوسه 

 ادامه داد:  مردانلو

قبل   ی متاسفانه مرحوم سالر  دیدونی بنام خدا؛ همونطور که م  _

 از... 

 گفت:  رضا

اونجا  هی  دیببخش  _ تا  م  ییسوال؛    یجلسه  هی  نیا  دونمی که 

 ! هیخانوادگ

 بله.  _

 م؟رحواون م  ی مخصوص به ورثه یو جلسه خانوادگ _

 درسته. بله؛  _

فعل  _ و    ی سالر  ی آقا  یورثه  و دختر  پسر  و  هم شامل همسر 

 درسته؟ شه،یدامادش م

 بله.  _

 فنجان قهوه را برداشت تا به دهان ببرد.   یسهراب
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از اتاق    خوامیم  شونیاز ا  ستیورثه لزم ن  ریاز اونجا که وجود غ  _

 برن؛ منظورم جناب؟  رونیب

قب داد و کتش را به ع  د؛یکش  رونیرا از دست عسل ب  دستش

 به کمر نهاد و گفت:   دست

ا  دی ببخش  _ مرحوم  مزار  من    عیسر  قدرنیسر  که  شد  معارفه 

  یشما رو آقا  تونم یم  ارمیب  ادیتا به    اد؛ینم  ادمی شما رو    یلیفام

 صدا کنم؟!   ی سرجهاز

رو  یسهراب را  قهوه  ن   زیم  ی فنجان  را   ش یگذاشت؛  رضا  کالم 

 نلو گفت:  گذاشت و با حفظ آرامش رو به مردا پاسخی ب

م  _ که  جور  همون  مردانلو  مد  دیدونی جناب    ی داخل  ریمن 

 شدم؛ی دست راست اون مرحوم حساب م  ی کارخونه بودم؛ به نوع

خ و  هستم  آشنا  کامالً  کارخونه  به  مربوط  امور    از  یلیبه 

م  ی کارابطل احت  شناسم؛یاون مرحوم رو  م  اج یاگه    تونمی شد 

من در   ورض؛ قطعاً حکمک باشم  فیتخف  ایگرفتن مهلت و    ی برا

 از ورثه هست!   یاز حضور برخ تری جلسه کاربرد  نیا

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا
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 ! ی که دست راست اون مرحوم بود _

 کارانه گفت:  شد و طلب  براق

 نجا یکه کارمون به ا  ی دت رو خوب انجام نداپس معلومه که کار  _

 .  ده یرس

بود اشاره    زیم  ی وکه ر  هیتصف  ریاسم مد  ی چشم و ابرو به تابلو  با

 کرد: 

که چرا   ی بد  حی بهتر باشه برامون توض  دیشا  یداخل  ریمد  ی آقا  _

 ! م؟یینجایا

حال  یسهراب دهد   کردی م  یسع  کهی در  نشان  خونسرد  را  خود 

 گفت:  

 انجام دادم.   یخوببه  فمویمن وظا _

با خاک  ؟یمطمئن   _  کسانی! شما که تو پنج سال کارخونه رو 

 . ی کرد

 جابه جا شد.   یتکان خورد و کم شیدر جا یسهراب

 نازک کرد و رو به مردانلو گفت:   شانیبرا یپشت چشم دیمهش
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که برادرم همراه    خوامیمردانلو من همسر اون مرحومم؛ م  ی آقا  _

 باشن.  من در جلسه حضور داشته 

اشاره  رضا رانگشت  مهش  یا سمت سهراباش  به  رو  و    د یگرفت 

 گفت:  

شما باشه    میق   نکهیباشه، ا  نجایا  تونهیصورت م  هیداداشت در    _

 .  ی ترتر و عاقل مون سالم که اونم خدا روشکر، بزنم به تخته از همه

وانمود کرد که حرف   ی را برگرداند؛ طور  شیبا تکبر رو  دیمهش

تا انفجار کم نداشت چشم    ی زیو به برادرش که چ  دهیرضا را نشن

داخته  که رضا راه ان  یدوخت؛ عسل ساکت نشسته بود و از جنگ

 را برداشت و گفت:   نکشی مردانلو دوباره ع برد؛ی مبود لذت 

ا  _ برا  نیخب  اون مرحوم تشک  ی جلسه  شده؛ حضور    لی وراث 

 ورثه بالمانع هست.   تیدر صورت رضا یشما جناب سهراب 

 زد و گفت:   ی ندبخل رضا

 .  یباش  نجایمنم خوش ندارم ا  ه؛یپس حل شد؛ بحثمون خانوادگ  _

 کرد و گفت:   شیروبه رو به فنجان ی ااشاره

 ! ادیتم با خودت ببر؛ زت زقهوه  یخواست _
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  یبرافروخته  ی داد؛ رضا به چهره   رونینفسش را صدادار ب  دیجاو

سع که  و    کردیم  یاو  کرد  نگاه  بدهد  نشان  لبخند خونسرد 

 نقش بست.   شیهالب ی رو یتیرضا

اتاق    دیاز خروج جاو  بعد داخل  متشنج  متوجه جو  که  مردانلو 

 کرد و گفت:   ی اشده بود تک سرفه

 یمدت گزارش کامل  نیسر اصل مطلب؛ در ا  میرخب بهتره ب  _

بده ته  هایاز  مرحوم  اون  اموال  مرگ  هیو  با  متأسفانه    کردم؛ 

ا  ی جناب سالر به    اجیتر هم شده؛ احتسخت   کار   نیبه مراتب 

کارا نفر از طلب  نیدر روزنامه شد که چند  ینوبت آگه  نیچند

 به من مراجعه کردند.   ی بعد از نشر آگه

 و گفت:   دی حرفش پر انیمضطرب به م عسل

 سر اصل مطلب؟!   دیزودتر بر شهی م _

پس    د،یکه چقدر مضطرب   کنمیاجازه بده دخترم؛ من درک م   _

 .  یمبلغ بده اصل سر  رمیم  می مستق

 به جمع حاضر داخل اتاق انداخت و گفت:   ی نگاه

 تومانه!  اردیلیمرحوم نود و سه م ی کل مبلغ بده  _
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نگاه  نکشیع و  آورد  در  که ه  ب   یرا  انگار  کرد؛  مخاطبانش 

  ر یبه غ  ند؛ی تکشان ببتک  ی خبر را در چهره   نیا  ریتاث  خواستی م

نداشت همه    شیاهبه حرف  ی ا که توجه  ی رزند کوچک سالراز ف

 دار شد گفت:  سکوتشان ادامه  یسکوت کرده بودند؛ وقت

ا  دیبا  _ بده  نیبگم  اصل  اضافه  یمبلغ شامل  به  سود   ی بانک 

درصد  ست یب هشت  معوقو  حقوق  و   ی ه،  کارمندان  و  کارگران 

و    نیهمچن خام خر  ی سر  کیسهام سهامداران   ی دار یاجناس 

 کارخونه هست.   ی شده برا

به عسل    یرا در ذهنش تکرار کرد؛ نگاه  یبده چند بار رقم    رضا

لب گفت:    ریچشم دوخته بود؛ ز  ندهیکرد که او هم خاموش به گو

حساب   توانستی نم  خودش  یول  دانستیعسل را نم  "خدا!  ای"

 که مردانلو گفت چندتا صفر دارد.  یکند رقم

 بود که سکوت جمع را شکست و گفت:   یکس نیاول عسل

  د؟ ین مطمئ  مبلغ زانیچقدر از م _

 پاسخ داد:  مردانلو
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اون مرحومه که بعد از    یرقم بده   نیترو جامع   نیترق یدق  نیا  _

بر و  بستانکاران  و  بانک  با  و صحبت  تالش  دفاتر   یرسچندماه 

 شرکت و کارخونه بدست اومده و قطعاً...  

 و گفت:   دیحرفش پر انیعجولنه م رضا

آقا  شده یچیپ  _ م  ی نکن  اون  بگو  رک  چقدر مردانلو؛  رحوم 

 تو حسابش داره؟  ی موجود

 شان کرد و گفت: به هر سه  ی نگاه

 .  اردیلیحدود هشتاد م _

 حساب کرد و گفت:   عیسر رضا

 ! م؟یکم دار یپرداخت بده  ی برا  اردیلیم ده ی بال  یعنی نیا _

 بله.   _

  ی رو نداد اون وقت چ  یبده  نیحال اگر فروش کارخونه کفاف ا  _

 ! شه؟ی م

 بهشان، گفت:    ینگاه ره بادوبا مردانلو
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  یورثه اون مرحوم اقامه   هیطلبشون عل  یمابق   ی برا   تونند ی اونا م  _

 کنند.   ی دعو

          

ختن  ز راه انداکرد قبل ا  یداد و سع  نی ماش  یرا به صندل  اشهیتک

فکر   ی آن همه امروز  مثبت  به قسمت  کند؛  را جمع  تمرکزش 

جزو ورثه نبود!  شه کهماجرا آن قسمت نیقشنگ ا ی کرد؛ نقطه 

اصل  یعنی ورثه  از   نینبود وگرنه هم  ی سالر  یخدا روشکر که 

برا  فرستادی و م  د یبوسی م  دیرا هم با  نش ی ماش  ی کنار کارخانه 

 . دهیمزا

کرد  به نگاه  حتعسل  واقع  ی؛  داماد  بود   ن یا  یاگر  خانواده 

ز  نیا  تشینهات ینها که  چ  ریبود  عطا  زدیم  زیهمه  دختر    ی و 

ل  ی سالر به  به    خواستی ! اگر هم مدیبخشی م  شیقا را  معرفت 

  ده ی شن  نیبماند، از شاه  یاز ورثه باق  ی خرج دهد و همچنان عضو

 در زندان سکه است!   قشیبود کسب و کار رف

 ! ندازدی راه ب ییایخودش برو ب ی هم براآنجا  توانستی م

 نگاهش شد و گفت:   ین یمتوجه سنگ عسل
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   ؟یکنی فکر م  یبه چ _

 به تو!   _

 شدم؟!   زی انگرقت  یلیخ _

 چقدر بود؟!   ییربامگه مجازات آدم  کنمی فکر م نیدارم به ا _

 شدم!    زیانگرقت یلیپس خ _

 و به روبه رو چشم دوخت.  دی کش  ی بلند  نفس

شوهرت   دیاز من؛ خیلی سختت شد زن بابات فهم  شترینه ب   _

 ! کارسیچ

 را گرفت و گفت:  ش ی دست پ عسل

 از شغل تو خبر داره!  دیجاو یگفتی بهم م دیبا _

 .  یلیزاده فامکف دستمو بو نکرده بودم که با اون حروم _

 .  ست یمن ن لیاون فام _

باعث سرشکستگ  ی هر خر   _ تابلو بود    تی هست، ببخش  شدم؛ 

 ت داشتم برات. اف
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ماش  چیئسو   یعصبان و  چرخاند  نگاه  نیرا  کرد؛  روشن  به    یرا 

 نه یارک خارج شود؛ از آ عقب کرد، کالچ را گرفت تا از پ  ی نهیآ

 شانیبلندش از جلو  یشاس  نیکه با ماش  دیرا د  دی دورتر جاو   یکم

با آن پوزخند    د یجاو  دنیزد؛ د  ی پوزخند  دنشانیرد شد و با د

  ن ی کرد؛ با سرعت ماش  ی را سر حد ممکن جلبش، رضا را ت  ی رو

بلند    نی ماش  ی هاچرخ   غیج  ی که صدا   ی را از پارک در آورد طور

  ابان یبه خ  دهیگاز گذاشت و چندمتر جلوتر نرس  ی را رو   شیشد؛ پا

پ   یجلو  یاصل بود   دیجاو  نیماش  د؛یچیاو  نگرفته  هنوز سرعت 

ناگهان   یول هم   دیمهش  غی ج  نیماش   یترمز  عسل  آورد؛  در  را 

و با دست سرش را گرفته بود؛ رضا    دهیسبچ  یبه صندل   دهیستر

ترمز دست و  کرد  را خالص  بال  یدنده  تا جاییکه جا داشت   را 

را   شیشود که عسل بالفاصله بازو  ادهیدر را باز کرد تا پ  د؛یکش

 گرفت و گفت:  

 !؟ی کنی م کاریچ _

 پس زد:   یدست عسل را تند و عصب رضا

 !  کردمیم  دیبا دنشیکه از اول د ی کار _



 

 
696 

 

DONYAIE MAMNOE 

 ی قه یرا باز کرد؛ دست به    نیبه سمتشان رفت و در ماش   عیسر

 : دیو غر دیکش رونیزور ب  یبرد و او را با کم دیجاو

گَندُ   نیکه ا  ی خورد   یتو اون کارخونه چه گوه  ستیمعلوم ن  _

 ! ی بال آورد 

  فش ی شد و با تمام توانش ک  ادهیپ  ن یزده از ماش وحشت  د یمهش

 گفت:   ادیو فر غی و با ج د یرضا کوب ی را به شانه 

 ! ولش کن.  ش ی! کشت یولش کن وحش _

 دیجاو  د؛یسبتر چرا محکم  دیجاو  ی قه یگرفت و    دیاو را ند  رضا

 کند گفت:   ییرها ی برا ییتقال نکهیبدون ا

  ؟یبر ی خوایزودم م ،ی اومد رید _

 !  شهیتموم نم نجایا  انیجر نیفقط بدون ا _

را از دستان رضا    اشقهیدستش را بال برد و تالش کرد    دیجاو

 آزاد کند: 

مترسکش؟ چقدر گفته بهت    ی در گوشت خونده که شد  یچ  _

 من ب...   ؟ی ش شدکه برده  ده یم
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  ن یتوانش را جمع کرد و او را محکم به کاپوت ماش  ی همه  رضا

 کوباند:  

 !  کهیخفه شو مرت _

 نخندد گفت:   کردی م یسع که یدر حال دیجاو

 نیبهت گفتم؟ گفتم ا  یچ  ادتهیتو شرکت    ی که اومد   ی روز  _

 !  هیخال ی کنیم هیل سرش گربا که ی قبر

 ن رضا آزاد کند:  کرد تا خودش را از دستا ی سع شتریب و

هارت    ی ! النم بهتره به جایعل  ایپس    ؟ی ه جزو ورثه نبودمگ  _

 .  یپدر زنت رو جور کن یو پورت کردن بده

 کرد و گفت:    شتریفشار دستانش را ب رضا

با  یاون  _ تو  دیکه  بده  پس  بد  ؛ییجواب  وقتش  رو    به  حالت 

پا   رم؛یگی م   !شمارنیم  زییفعالً برو خوش باش! جوجه رو آخر 

 . ی ریگجه یهنوز زوده واسه نت

برداشت،   اشقهیرا به عقب هل داد و همزمان دستش را از    دیجاو

جاو   ی طور رو   دیکه  کمر  لبه  ی تا  دو  رضا  شد؛  پهن   یکاپوت 

ا او رکه    دیمهش  ی ادهایبه داد و فر   توجهیکتش را مرتب کرد و ب
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خودش رفت؛ عسل    نیبه طرف ماش   خواندیم  ی شهر   نییلت پا

ت صورتش را پوشانده بود؛ رضا  با هر دو دس  ی ناراحتاز شدت  

پر   آفکیرا به حرکت در آورد و با ت  نی دهد ماش  تیاهم  آنکهی ب

 دور شد.   ییسر و صدا

          

اعصاب  عسل پ  ی با  ما  ادهیخراب  به هم    نیش شد و در  را محکم 

 را گرفت:  شیکه زنگ خانه را بزند رضا بازو نی قبل از ا د؛یکوب

 ! ؟یگرفت یشخص ی ه نندرا ی فکر کرد _

 و گفت: د یرا از دست رضا کش شیبازو   یعصب عسل

 .کردمیالن اخراجت م نیهم ی م بوداگر راننده  _

الن   نیعالف رو هم  ریحق  نیو ا   یلطف کن  شهی واقعاً؟! پس م   _

 ؟یخراج کنا

 به چشمان رضا کرد و گفت:  ی نگاه عسل

 ! ؟ی جا زد _

  ی بابا  ی دنبال بدهکار  فتم یبچرا نزنم؟ مگه مغز خر خورده باشم    _

 تو.
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 !ی پس واقعاً جا زد _

تا  ی بنداز  رتینکن منو سر غ  یسع  _ تو رو رنگ    ی من هفتاد 

 . فروشمیم ی قنار ی جا کنمی م

 ! یبترس کردمی فکرش رو م دیبا _

فکر   یروز اولم بهت گفتم، رو چه حساب ؛یکه گفت  نیهماصالً  _

 من تا حال پنجاهبحث چقدر پوله؟  یدونیم زنم؟یجا نم ی کرد

عمرم ده تومن   ی تو همه  میجا نداشتم؛ کل بدهکار  هیتومن پول  

 گور به... استغفراهلل!  ی بابا یبده ی الن غصه دینبوده، چرا با

 زد:  ادیفر عسل

 !  ی کور خوند کشم؟ی منتت رو م ی کردفکر  ؛ یستیمجبور ن _

  و در خانه را باز کرد؛  دیکش  رونیرا از دست رضا ب  دیکل  دسته

خانه   ییرایاخل شد؛ عسل داخل پذکار پشت سرش درضا طلب

گرفت؛ داخل   شیبه گالب و بهار راه اتاقش را در پ  توجهی شد و ب

برداشت و رو  عیاتاق که شد سر را  تخت گذاشت،    ی چمدانش 

دست جمع و   کی   بابودند را    زانیرا که در کمد آو  شیاهلباس

 داخل چمدان پرت کرد.
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صحنه بود داخل اتاق شد    نیگر ا نظاره   که از چهارچوب در   رضا

عسل را تماشا    کیستریداد و رفتار ه  هیو در را بست، بهش تک

حد به   نیتند رفته که عسل را تا ا  نقدریا  شدیکرد؛ باورش نم

که    آمدی عد از آن همه فشار به نظر مد؛ بمرز جنون رسانده باش

 ی پوسته   ندارد؛ انگار  یچندان  ی شدن فاصله  وانهیدختر تا د   نیا

و مظلوم را    پناهی و عسل ب  ختهیفرو ر  بارهکیسخت دورش به  

ا   د؛یدیتازه م دختر حال   نی لرزش بدن عسل گواه آن بود که 

حد که   نیهمهم فقط در    بارنی ا  آمد؛ی کوتاه م  دیندارد؛ با  یخوب

 بکند!   دیبا یچه غلط کردی و فکر م نشستی آرام شود؛ بعدش م

تا نم آمده تا    دیچشمانش کش  یرا رو  شیهاپشت دست  عسل

پلک بگ  شیهاپشت  ا  یحت  رد؛یرا  دلش   طیشرا  نیدر  هم 

 . ندی را بب شیهارضا اشک خواستینم

د  رضا م  یکم  گریحال  او حق  داشت،    داد؛ی به  مگر چند سال 

تازه    د؛ یترسیم   آمدی م  ادشیرا    ی که مبلغ بدهکار  نیمخودش ه

  نشانیتشنج ب ا جو مکرد ت  ینبود؛ جلو رفت و سع  ی ااو که کاره

بستن در  را که مشغول  تا دست عسل  برد  آرام کند؛ دست  را 
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بگ بود  سر  رد،یچمدان  شد  متوجه  تا  پس    دستش  عیعسل  را 

 زد:  ادیو فر دیکش

 من دست نزن. به  _

 باش.  باشه، آروم _

 شون!مثل همه ی نامرد  هیتو هم  _

  کلمه حساس بود،   نیا  ی رو  شهیهم  د؛ی را درهم کش  شیهااخم

در    ی هافحش  ی همه  شیبرا  یعنی را  ترازو    ی کفه   ک یعالم 

 ربهیرا    زانیم  گر، ید  ی در کفه   یی کلمه به تنها  ن یا  ،یگذاشتی م

م  ی های بد  ی همه  کرد؛یم  ری او  به  اگر  را    چسباندند ی عالم 

 : دیلب غر ریز  و دیبه صورتش کش  ینبود؛ دست ی نامرد  نشانیب

 .  ی بهتره مراقب زبونت باش _

 غرورش گفت:   ی ل گرفت و با ته مانده را باسرش  عسل

از   ه یتو هم مثل بق  ؟یکشی پا پس م  ؟یکنی م  کارینباشم چ   _

م نگفت  نی هم  ؛یزنی پشت خنجر  نخورد  مغز   ی الن مگه    یخر 

قاط رو  کن   ی زندگ  یخودت  م  ؟یمن  خودم  من  و    رمیباشه؛ 

 .  ی نامرد یلیفقط بدون خ کنم؛ ی تمومش م
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 ی چمدان را از رو   یعصب  اورد؛ی ن  کلمه تاب  نیا  دنیبا شن   رضا

با همه  و  برداشت  پرتاب کرد؛   واریبه سمت د  شیروین  ی تخت 

تر  شدند؛ اوضاع آشفته   ن یداخل چمدان پخش زم   ی هاتمام لباس

. آمده بود عسل را آرام کند کردیاز آن شده بود که فکرش را م

عسل را گرفت  ی کرد! گلوی خودش را آرام م یک ی دیاما اکنون با

ا روو  به  را  غافلگ  ی و  داد؛ عسل  تا    ریتخت هل  کرد  تقال  شده 

 ی کرد و کم  شتریخودش را از دست او آزاد کند؛ رضا فشار را ب 

 بار نیتخت کرد؛ ا  خیانداخت و او را م  شیبدنش را رو  ین یاز سنگ

که    دیایب  رونیاو ب   دنب  ریتوانش را جمع کرد تا بتواند از ز  ی همه

 : دیرا قاب گرفت و غر  شت و فکشاو بردا  ی دستش را از گلو  ارض

 نه؟! ای یکنی تمومش م  تویبچه باز _

از فشار دستش رو  دست تا لاقل  فکش بکاهد، رضا هم    ی برد 

تا جا داد  آن  تواندی م   کهییاجازه  به  به    یتقال کند؛ عسل  شروع 

 کرد.  ختنیاشک ر

 به بدنش فشار داد:   رتشیب  ی کمً عمدا رضا

 نه؟   ای یکن ی تمومش م _
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 زبان زد:   شیهااشک انیم عسل

 ولم کن.   _

 . ستمیباشم نامرد ن یخوب گوش بده؛ من هر گه  _

پاک   کرد؛یدر زدن بلند شد؛ گالب پشت در او را صدا م  ی صدا

شد و فشار را    زیخمهیحضور گالب و بهار را فراموش کرده بود؛ ن 

 یعسل برداشت؛ عسل صورتش را برگرداند ول  فی بدن نح  ی از رو 

 را گرفت و به سمت خودش برگرداند:  ره صورتش رضا دوبا

رضا شرخر!    گنیفرو کن؛ به من م  مختیب  ی اون کله  ی تو  نویا  _

منم    نیبه بعد ا  نجایاز ا  یول  ،ی رو تو شروع کرد   ی باز  نیدرسته ا

  ی بزن  ی اد یو کجا و چطور تموم بشه! زر ز  یک  کنمی م   نییکه تع

  د یات سفدوندن   ن یات عخراب شده موه  نیتو هم  کنم یم  ی کار

 بشن.  

تخت بلند شد؛    ی گذاشت از رو  نی زم  ی و رو  دیرا عقب کش   شیپا

همه  ی بال   ی دکمه بکشد؛  نفس  بهتر  تا  کرد  باز  را   یلباسش 

 و گفت:   ختیخشمش را در کالمش ر
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م  _ فکر  م  یول  ؛یزرنگ  ی اد یز  کردمیاول    ی لیخ  فهممیحال 

 ! ی اکلهی ب

خارج شد؛ در را   اتاقاز   ی گریحرف د  چیهیرا برداشت و ب  کتش

 . دیکه باز کرد و گالب را نگران پشت در د

 شده رضا؟  یچ _

 شده باشه!   یخواستی م یچ _

 ! ؟ی کرد کاریبا دختر مردم چ _

 :  دیتوپ رضا

 دختر مردم؟! دختر مردم زن منه! زن من!   _

 و گفت:    دیکوب  نیزم ی را محکم رو کتش

 ! زن خود خودم!  ن؟یفهمی م _

 شد.  سل بلند هق عهق ی صدا

رو    نجایکه ا  یهم بشه، اون  یهر چ  ن؛یتون فرو کنتو کله  نویا  _

 اون تخته زن منه نه دختر مردم! 
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 ی کرد تکان  یرا باز کرد و به سقف چشم دوخت؛ سع  چشمانش

به گردنش بدهد اما خشک تر از آن بود که بتواند بدون درد آن  

برود کجاست و با    ادشی؛ چشمانش را بست تا  را جابه جا کند

لب هر چه دشنام بلد بود نثار خودش    ریز  ده؛یخواب  یچه وضع

 را باز کرد:   اربه شبی را برداشت؛ اس ام اس د اشی کرد؛ گوش

   "؟ی ایم یک ؟ییجمع؛ نگرانش نباش! کجا  التیخ"

  ی را داد که خوابش برده بود؛ گوش   امشیجواب پ  ریآنقدر د  بهار

 بلند شد.   شیجاز ا  یاشت و با بدبخت ارش گذرا کن

 خچالی خشک کردنش شد و از    الیخیب  یرا آب زد ول  صورتش

 بیس  کیبود    دهیخر   واریکه روز قبل از د  یکوچک دست دوم

با م  یو صندل  زیم  کی  دیبرداشت؛  به دفتر    ینگاه  د؛ یخری هم 

هوا هم سرد  د؛یکشیم وارهاید  نیبه ا  دیهم با ی گاراژ کرد؛ دست

فکرش و  بود  برا  ی ده  ج  کرد؛یم  ی رخا ب  ی هم  که   ییچا   ی ابه 

  د یبا  د؛ یرا سر کش  زیم  ی آب مانده رو  ی از بطر  ی انداشت جرعه 

 .  گشتی دست دوم هم م سازی چا هیدنبال 
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 ی خبر  چیو از خودش ه  دیخوابی بود که در دفتر م  یشب  نی سوم

از    ی خبر  امیپ   کیبا    یبه عسل نداده بود؛ او هم نکرده بود حت

اتفا  رد؛یبگ  حوالشا چه  آخرهر  بررس  ی ق  کمتر   کردی م  یرا 

  ی گوش  دی و حق به جانب و همان قدر ناام  دیدی خودش را مقصر م

از    یکوتاه  امیحداقل پ   دیتا شا  کردی م   یرا بررس  شیهاو برنامه 

آپ عسل را باز واتس ی ! صفحه ندیدر آن بب ی جانب دختر سالر

کرد؛    یرا بسته؛ پوف  شدیبازد  نیکرد و متوجه شد که عسل آخر

بازد  ی منظور  چه ب  دیاز بستن  و    ستیداشت؟ حتماً فکر کرده 

چهار ساعت روز در حال چک کردنش است و حال قصد داشت 

مغزش را با   خواستیبسوزاند! دلش م  ار  شیجا  کیکار    نیبا ا

بکوبد بلکه از فکر کردن به عسل و حرکت    واریبه د  اشی گوش

  .داشتی دست بر م اشی بعد

امروز   ردیآنکه بو بگ  در آورد؛ قبل از  تنگ و چسبانش را  تیشرت

را    دیبا روانه  شستیمآن  هم  خودش  م  یو   شد؛یحمام 

را گرفت؛ بعد از دو بار تماس ناموفق   نیشاه  ی شماره  حوصلهی ب

 .  دیچی پ یآلودش در گوشخواب ی صدا

 الو؟    _
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 جوجه؟!    ییالو... کجا _

 مگه؟!   یاب ندارباشم؟! تو خو دیکجا با _

کنار گوشش فاصله داد و به ساعت سمت راستش    از  را  یگوش

از شش گذشته بود! حق داشت اعتراض   قهیدق  ستینگاه کرد؛ ب 

 و گفت:   اوردیخودش ن ی کند؛ به رو

 تو؟!  ی چه وقت خوابه؟! مگه کار ندار _

 :  د یگفت و نال  ی اِاِ بلند ن یشاه

 ه.  هم تا ساعت هشت خواب کهیاون مرت یحت _

نخواست    یکامالً حق داشت؛ ول  نی د؛ شاهکر  اعتنگاه به س  دوباره

 کند، پس گفت:   شیپررو

شده؛ خارج از دفتر هر وقت    داریاونم ب  یبلند بش  ی تا تو بجنب  _

 دورش خلوت بود زنگ بزن.  

  م یعصر دوباره بر  ا یدنبالش؛ ب  فتم ی از صبح ب  هیداداش چه کار  _

 ا!  اونج زنمیم  می دست گ کیدفترش؛ منم 

 ! وقت؟  هی یرودل نکن _
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 گفت:   حالی و ب دیخند ن یشاه

 بعدشم، من تک پرم!    کنه؛ینم میادی نگران نباش؛ ز _

 اش گرفت و گفت:  خنده   نیشاه ی تک پر دنیاز شن رضا

 ! ی تک پر؟! تو پرپر _

 پاسخ داد:  ارتریهوش بارنیا ن یشاه

 به مول من تک پرم!   س؛ یببین رئ  _

 ؟ تک پرم یگ ی! بعد می گذریتو از خر نر هم نم _

  ا یدن  خوامی که م  زمیببین داداش؛ گذشت اون وقتا؛ به جون عز  _

 تک پرم.  گهیبدون اون نباشه، د

صبح  _ اول  د  یه  یپاشو  انداخته؛  راه  رفت    شهی نم  گه یپرپر 

 دفترش. 

 چرا آخه؟!  _

احتمال زد و خورد داره؛ منم دنبال    ست؛یمطمئن ن  گهیاونجا د  _

 . مگردی شر نم

 و گفت:   دیخند ن یشاه
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 نخورده؟  ییحالت خوبه داداش؟! سرت جا _

 ! پاشو لنگ ظهر شد!  دم یهه! خندهه _

  یمحراب  ی بالش انداخت؛ مهلت سه روزه  ی را قطع و رو  یگوش

ورش هم   کیبه    ی ادیرضا طرف ز  ی تمام شده بود و برا  شبید

 نبود.  

          

از    یدوخت؛ حت  شیرا به رستوران پر زرق و برق روبه رو  نگاهش

! اصغر  ستیبازار  ی داخل چه لکچر  رستوران معلوم بود آن  ی تابلو

از صبح    یکند؛ محراب  یداخل رفته تا اوضاع را بررس  ترش ی پ  یکم

قشون دنبال خودش راه انداخته بود و رضا    کی  رفتی هر جا م

  ی حوصلگی از سر ب  ندازد؛ی ب  رشیتنها گ   نجایکه بتواند ا  دواریام

  ی شماره  ی و در آخر رو  ردک  نیی را بال و پا  اشی مخاطبان گوش

 یسه روز زنگ  نیعسل نگه داشت؛ با خودش فکر کرد لاقل در ا

 :  دینزد تا بگو

تهش هم بگه  ته  "!ی تو به من قول داد  ؟یسر خر، کجا رفت یه"

   "؟ی ا زنده ً اصال"
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نام بهار    افتنی وارد کرد و پس از    نی ب را در قسمت مخاطب  حرف

 هار جواب داد:  ق ببو   نیتماس را برقرار کرد؛ با دوم

 ممم! المس _

 اش که در گوشش پخش شد لبخند زد:  سر زنده  ی صدا

 احوال تربچه؟   _

 !  ؟یخوبم داداش؛ تو خوب _

 خوبم؛ ننه گالب خوبه؟!  _

 ! ؟ی گردیبر م   ی! پس ککنهیم هیش گراونم خوبه؛ همه _

 را به هم فشرد و لپش را باد کرد.   شیهالب  رضا

 الو داداش!   _

 !  ؟ی خب خودت چطور ام؛یم _

 : دیبلند خند بهار

 !  ؟یپرسی بابا؛ من خوبم؛ چند بار م  ی ا _

 زن داداشت خوبه؟!   _

 غش کرد از خنده و گفت:   بهار
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 از اول بگو!   نویهم ؟یگردونیچرا لقمه رو دور سرت م _

 ! ؟ی ندار ی کم حرف بزن بچه پررو؛ من برم، کار _

 !  ست یزن داداش خونه ن _

 ! کجاست؟  ؟ تسیخونه ن _

 کجاست؛ از صبح رفت.  چه بدونم وا! من  _

کرد، ربع ساعت مانده به نه شب    اشی به ساعت گوش  ی نگاه  رضا

 نکرد:   یبلند شد اما توجه یبوق پشت خط ی بود؛ صدا

  ره؟ینگفت کجا م _

 کار داره!   رونیگفت ب   یول دم؛یپرس _

 با خودش برد؟   امی زیچ _

 مثالً؟  یچ _

 .  ی، ساک دستچمدونمثل  ی زیچ هی _

 با خودش برد!   کی کوچ یکول فی ک  هیفقط ه! ن _

راحت  رضا پنجره    شهیبه ش  ی تق  ی همزمان صدا  د؛ یکش  ی نفس 

 و گفت:   د یکش نییرا پا شهیخورد؛ ش
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 !  ن؟ی شاه هیچ _

بود  _ مشغول  زد،  زنگ  بهت  اصغر  بگم    ،ی داداش  بهت  گفت 

 چهار.   زیوقته؛ طبقه بال، سالن دوم، م نیبهتر

 گفت:   اشی طب پشت گوشتکان داد و به مخا ی سر رضا

با  نی بب  _ بهم    یبرم؛ هر وقت اومد، هر وقت  دیبهار من  بود  که 

 زنگ بزن؛ باشه؟  

 باشه داداش.  _

داخل کتش گذاشت؛    ب یرا در ج  یتماس را قطع کرد و گوش   رضا

ا سادگ  نیاگر  همان  به  عسل  همان   یوسط  به  بود  آمده  که 

 ! کرد؟ی م  دیچه با رفتی هم م یسادگ

          

و خودش را   ستادیرستوران ا ی رو ورود تمام قد راه ی نهیآ مقابل 

را به بال حالت داد و کتش را از خط   شیموها  یکرد، کم  یبررس

را به جلو   نهی س  ی اش را عقب و قفسه شانه   د،یجلوتر کش  شانه 

به خودش   ستی زد، از ب  یچرخ  م یو ظاهرش ن   پیاز ت  یداد، راض
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  ین اصلداخل سال  یقبول  ی نمره  فتنرا داد! بعد از گر  ستیهمان ب

 شد.  

نشانه  ی ورود  ی جلو  ی خدمت  شیپ کم  ی به  خم شد،    یاحترام 

از مابهتران   ی جا   نجایکه ا  زدیحدس م  دیبال رفت با  شیابروها

 است!  

 ی بود با گذاشتن دست رو  دهی را که د  یجواب احترام  ناخودآگاه

کار  اشنه یس نبود  مرامش  در  ب  ی داد،  ولو   جوابیرا  بگذارد 

 به او گذاشته شود.   فهیر وظباشد که از س یاحترام

نگاه راه   کیبا    کرد؛یتر از آن بود که فکرش را مشلوغ  رستوران

پ را  رفت،    دایپله  سمت  همان  به  پله و  رسبال  که    ش یپ   د یها 

 آمد و در کمال احترام گفت:   شوازشیبه پ ی گریخدمت د

 کمکتون کنم؟    تونمیم _

 به اطراف زد و گفت:   یبا نگاه چرخ رضا

 شام اومدم!   ی برا _

در    د،یاز قبل رزرو کرده باش  دی هست و با  یپی ا ی بخش و  نیا  _

 . نییپا ی طبقه  دیببر فیشام تشر ی برا نصورتیا ریغ
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با  ینگاه   رضا کرد  جوان  مرد  ا  دیبه  تم  نیاز  هم  و   زیخان 

را خاراند و    اشی شانیبا انگشت شست پ  کرد،یعبور م   دردسری ب

 گفت:  

 راستش شام دعوتم!   _

  زبانتون؟یاسم م _

 .  یمحراب _

  ؟یمهندس محراب  _

ا  _ گفتن  خودشون  مهندس  م  نیهمون!  دوم،  سالن    ز یطبقه، 

 چهارم. 

 کرد و گفت:   یعذرخواه عی خدمت سر شیپ

 طرف...   نیاز ا د؛یجسارت بنده رو ببخش _

افتاد؛ طبقه   پشت راه  دربال دو سال  ی سرش  تو  بزرگ  با    ن  تو 

ن  ی سراسر  ی هاپنجره به  سالنکه  مشتر  ی طبقه   سبت    یاول، 

  ن ییپا  ی از طبقه   زیکامالً متما  ی هم نداشت با آن نورپرداز   ی چندان

لوسترها از   یهابا شاخه   ستال یکر  ی سقف  ی و سرتاسر سالن پر 

 متعدد بود.  
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  پر از اغراق   ی بزرگ گل در کنار نورپرداز   ی هاعود و گلدان  ی بو

شده، وارد   یاحخاص طر  ی هامهمان  ی طبقه برا  نیا  دادی نشان م

 سالن دوم شدند. 

کنار پنجره    ی ا دو نفره   زیورود مهندس را پشت م  ی همان لحظه  از

با خودش   یول  خدمت را مرخص کند   شی داد، خواست پ  صیتشخ

 کار او را مشکوک کند.   نیبا ا دیفکر کرد شا

  ی شدن کس  کیحس نزدبود که با    یسرش داخل گوش  مهندس

خدمت    شی نگاه کرد. رضا با دست از پ  سرش را بال آورد و به آنها 

م که  کرد  اشاره  و  محراب  تواندیتشکر  د  یبرود؛  به   دنیبا  رضا 

 داد گفت:   هیتک  یصندل

   ؟یکنی م یچه غلط نجایا _

 زد و گفت:   ی هم لبخند رضا

 !  کنن؟ی م یچه غلط نجایبه نظرت ا _

ساعد    دیرا عقب کش  ی صندل نشست،  آن  پشت  دستش    کیو 

 قرار داد.  زیم ی رو گرشیت دعد دسو سا یصندل ی رو

 را گرفت.  ی ارا بال آورد و شماره اشی گوش یمحراب
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  زند ی زنگ م  شیهابه آدم  کردیرضا که فکر م   ین یبش یپ   برعکس

با برقرار شدن ارتباط از مخاطب خواست تا خبرش نکرده، وارد 

 رستوران نشود!  

 م زده بود؟! اش را برهرا بال برد، پس قرار شام عاشقانه  شیابرو

م   گارسون با  بچرخ   زیهمراه  نزددار  آنها  ل  کیه  دو  و    وان یشد 

 ی گذاشت، منو را جلو  زیم  ی کوچک آب رو  ی و دو بطر   دارهیپا

رضا بدون برداشتن و نگاه کردن   ستاد،یها قرار داد و منتظر اآن

 به منو گفت:  

 ! میدیخبرت م  میسفارش بد  می قت خواستممنون داداش هر و  _

خودمان  مرد برخورد  از  محر  یجوان  به  و  کرد  تعجب    یابرضا 

در سکوت رضا را نگاه کرد و بعد گارسون    یانداخت؛ محراب  ی نگاه

 انگشت مرخص کرد.  ی را با اشاره 

به    ی به محض دور شدن گارسون منو را بال گرفت و نگاه  رضا

معترض  و    دیکش  ی سوت بلند  اهاغذ  متیق  دنی آن انداخت؛ با د

 گفت:  
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ار  هز  صدی س  چه یست مگه؟ چلو ماهسرگردنه  نجا؟یچه خبره ا  _

 .  شوش پنجاه تومنه دونی تومن؟! تو م

حال  یمحراب کند    اش ی خونسرد   کردی م  یسع  کهیدر  حفظ  را 

 گفت:  

 .  ی بهتره زود گورت رو گم کن _

 !  یکم ادب داشته باش ه یتو هم بهتره  _

 بال داد:  توانستی اییکه متا ج را  شیابروها

 منه!   ی هیکه خوراک گردنش قد د ییجاها نیبخصوص همچ _

 داد بحث را زودتر شروع کند:   حیانداخت و ترج زیم ی را رو ومن

  ی که مالش حالله! راست  یش جون هر کنو   ؛یو برازندگ  یدارندگ_

 بود مهندس.  روزی د  ی قرارمون برا

 انداخت و خونسرد گفت:   گرشید  ی پا ی را رو شیپا یمحراب

داره بره   ییبچه! به بزرگترتم بگو اگر ادعا  یستیطرف من تو ن  _

 دگاه. دا
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م_ رو  دادگاه  دادگاهقاً؟ی دق  یگیکدوم  همون  پا  ی!  تا    نییکه 

 وزرا رو دارن؟   ر یوز لیفام ی هوا  یبالش سفارش

 ! ی میذار ی دار  یپا رو دم ک یدون یخوبه م _

 :  زد و گفت ی لبخند رضا

 من لُنگ انداختن!   شیترش هم پو کله گنده ز تا _

  ن ی دستش چندبرداشت و در    ز یم  ی خالل دندان را از رو  ظرف

 بار سر و ته کرد:  

که بهت بگم فقط اصل پول رو برگردون؛ تماس گرفت    ی علو  _

  متینه از پارسال تا الن مابه التفاوت ق  خوادینه سود پولش رو م

آهن    شیدو ماه پ  نیهم  ی ار ر دخب  ناًیقیکه بهت فروخته،    یجنس

چه    ینیبی نخواسته، م  ی ااضافه   زیچ  چیده درصد رفت روش! ه

با  یینساآوا بود  دادگاه  اگر  گرفتم؟!  د   یحت  دیبرات    ریخسارت 

 .  ی دادیکردش رو هم م

ا   ذارمیم  ،ی دکه پول رو حاضر نکر  یقبل   مهلت  نکه یبه حساب 

خال نتونست  هیدستت  کن  یو  د  ، یجور  روزه    دش یتمد  گهی سه 
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اما    چ؛ یکه ه  ، ی ما رو داد  ی . بعد سه روز، اگر پول مشترکنمی م

 و و کار و اعتبارت رو بخون!  برآ ی فاتحه ی اگه نداد

 گفت:    اعتنای ب یمحراب

 بچه!   ی دیسفت نشاش  ی هنوز جا _

 نه هنوز!   _

 کرد:   یبه محراب ی ازد و با ابرو اشاره ی پوزخند

 !  دمی خور شاشدمآدم مال مر ی تا دلت بخواد رو  یول _

 گرفت. اشدهی نادً منو را برداشت و عمال یمحراب

 هم آورد:  ی کتش را رو یدو لبه بلند شد و  شیاز جا رضا

 !  ینکن ایباز ی لکچر نی دفعه وقتت رو تلف ا نیبهتره ا _

 به منو کرد و گفت:   ی ااشاره

 مال مردم خوردن نداره.  _

انگشت راست  ی به نشانه   یمحراب به سمت    ی ش را جوربرو، دو 

 . پراندیرا م یجلو پرت کرد که انگار مگس مزاحم
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ها پله   ریاش کرد و مسحواله  یشفح  لب   ریحرصش گرفت و ز  رضا

ود پشتش  بود؛ معلوم ب  الیخیب  ی اد یآدم ز  نیگرفت. ا  شیرا در پ

 گرم و سفت است.   یحساب

          

 

دو   گاراژ پارک کرد؛ به طرف در رفت و هر  اطیرا در ح  نی ماش

در را بست و قفلش کرد؛ دستش را بال آورد، به ساعت   ی لنگه 

  یو شماره  دادی نگاه کرد که عدد دوازده شب را نشان م  اشیمچ

آن شب    یول  فتدینبود که دلش به شور ب   یبهار را گرفت؛ آدم

کار افتاده و سر منشأ    به  که   یدلش ناآرام بود؛ حس ششم  بیعج

 ی با بوق چهارم صدا  د؛ یرسیم   نفر  کیبه    شیهاینگران  ی همه

 : دیچیپ ی بهار داخل گوش

 سالم داداش. _

 چرا؟  ی سالم جوجه! زنگ نزد _

 !؟زدمیزنگ م دیبا _

 ؟یخونه زنگ بزن  دی مگه قرار نشد زن داداشت رس _
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 که زنگ بزنم!   ومدهیآهان؛ از اون لحاظ، خب هنوز ن _

با    کرد آرام بماند؛  ی چشمانش گذاشت و سع  ی رودستش را    رضا

 کرد؟ ی م دی دختر چه با نیا

 یی کجاست؟ بهش بگو هر جا  نی الن بهش زنگ بزن؛ بب  نیهم  _

 هست زود برگرده خونه. 

 ! ؟یزنیدت زنگ نما خو چر _

 زد: ادیفر نیخشمگ

 بهااار!   _

 بلندش بهار را ترساند:  ادیفر

 ! ؟یزنیباشه، چرا داد مباشه  _

  یحجم نگران  نیا  دیفهمیرا قطع کرد، نم  یگوش  یخداحافظیب  و

 یبه دلش بد آمده بود، انتظارش طولن  بی! عجد؟یآی از کجا م

تماس را وصل کرد   عیسر  بهار زنگ زد،  قهینشد کمتر از پنج دق

 و گفت: 

 شد؟ کجا بود؟! یچ _
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 جواب نداد!  یالو داداش؛ دو بار زنگ زدم ول _

 زنگ بزن. گهیبار د هی _

از جانب    شیهاماسبهار تماس گرفته که تمام ت  ی قیاز دقا  بعد

  م یتا دوازده و ن  ی زیبه ساعت کرد، چ  یمانده! نگاه  پاسخی عسل ب

گرفتن    دهیبعد از سه شب ناد  دیفهمی م  ینمانده بود؛ رضا به خوب

 انقالب کرده است.  امدنی و تنها گذاشتنش امشب با خانه ن 

و لگدمال کردن   دنی داد، ظاهراً جز بوس رونیرا صدادار ب  نفسش 

ماندن تلفنش را هم به    جوابیب   یپِ   یشت، حتدان  یغرورش راه

 ش یها اگر تماس  دیکشیخط و نشان م  شیدر دل برا  د،ی تنش مال

وقت شب    نیندهد، ااز خودش به او    ی گذارد و خبر  بجوا ی را ب

 . رفتی تا در خانه خاله جانش هم م

ب  ی شماره از  را  ب  دایپ   نشیمخاطب  ن یعسل  و    ی معطلی کرد 

  ل یبود که پتانس  ی قدر از دست عسل کفر  اش را زد، آندکمه

 . دیدی را در خودش م واریبه در و د  دشیجد یگوش  دنیکوب

بوق تماس وصل شد! متعجب سکوت   نیمتصورش دو  برخالف

  ییولی از طرف او هم صدا  د،یبگو   ینزد تا عسل کالم  یکرد، حرف
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نپ  تلفن  نوع   د، یچیدر  ب  یبه  با سکوت  را   پاسخ ی عسل تماسش 

 . گذاشته بود

نگذاشته بود، رضا    شی هم پ  یرا رد نکرده بود اما قدم   تماسش

ب    یمکث کرد و مخاطب آن طرف خط هم تالش  شتریلجبازانه 

 نشان نداد!  یارتباط کالم ی برا

کرد آرامش خودش    یشد کوتاه آمد و سع  یکه طولن  انتظارش

از پشت گوش تا  نشود، آهسته   ی رو  ی را حفظ کند  آوار  سرش 

 : دیپرس

 !؟ییکجا _

 مکث کرد و گفت:   ی اچند لحظه عسل

 سالم.   _

 !   ؟ییماه نشستت، کجا ی به رو _

 گفتم سالم.  _

 وقت شب؟!   نیا ییسالم؛ کجا کی علً ! اصالکیعل میریگ _

 !  کمینزد _
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 کجا؟!  کینزد _

 گفت:  ریتاخ  یبا کم عسل

 خودت!  کینزد _

گ   رضا ماند،  تجز  جیخاموش  از  تحل  هیبعد  ه   ی لیو  به    چیکه 

 :  دی پرس دیهم نرس  ی اجه ینت

 من؟! کینزد _

نفس بلند عسل از آن طرف خط به   ی جواب بود که صدا  منتظر

 گوشش خورد.  

طرف  بزرگ در را به    ی برگشت قفل در را باز کرد و لنگه   عیسر

به جستجو با    ی ازینهاد؛ ن  رونی مبهوت قدم به ب   د،یخودش کش

از در    یکوتاه  ی سمند زرد رنگ به فاصله  یچشمانش نبود، تاکس

ر را  چشمانش  بود،  شده  بب  زیپارک  را  مسافرش  تا    ند، یکرد 

 خودش بود. 

دستش را جلو برد و چند اسکناس به طرف راننده گرفت،    عسل

 ن یج  کیبا    یکوتاه  ی شد، مانتو  ادهیبعد در باز شد و آرام پ  یکم

بند دور گردنش رها کرده بود، با    میو شالش را ن   ده یتنگ پوش
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به قلبش هجوم   ضیت ضد و نقحساسا از ا یعیحجم وس دنشید

نم هم   دلشدلتنگ؟!    ای است    یعصبان  دانستیآورد،  همزمان 

 ن یکند و هم در سکوت نگاهش کند؛ از ا  شی دعوا  خواستی م

آمده    نجایآن موقع شب ا  یآخر با چه جرأت  د،آمی تناقض بدش م

 بود؟ 

شد، رضا دستش    ره یبدنش گرفت و به او خ  ی را جلو  فش ی ک  عسل

را از خودش    ی العمل تندهر عکس   ی برد تا جلو  شیموهارا داخل  

  ابان یخ  ی بعد در انتها  ی حرکت کرد و کم  یه باشد، تاکسگرفت

 محو شد.  

 جلوتر آمد و گفت:   یکم عسل

 داخل؟!  امی ب یکن یتعارف نم _

 گفت:   ی عصبان رضا

 ! ؟ی اومد یواسه چ _

 نازک کرد و گفت:   شیبرا یپشت چشم  عسل

 خداست؟!   بیمهمون حب ی دینشن _
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و    شدندی رد م  ابانیهنوز از خ  هان یوقت بودن ماش   ریوجود د  با

  یا انداز بود، با دست اشاره غلط  ی ادیجوان آنجا ز  ی حضور دختر

 به در کرد و گفت:  

 ! نجایا ی امهمون، شما که ماشاهلل صاحب خونه  یگیم مودتخ _

 تعارف لزم ندارم!  گهید یعنیخوبه،  _

تا عسل وارد گاراژ شود، عسل جلو    دیشخودش را کنار ک  رضا

گاراژ کرد و بالفاصله خاطرات آن چند   ی به محوطه  ینگاه  رفت و

نگاه نکند    داری کرد به اتاق سرا  یشد، سع  یشب در ذهنش تداع

 رضا در را بست و به سمتش آمد.   د؛یا چرخو به طرف رض

 گفت:    یشاک

چکار    اجنی! اه؟یچه سر و وضع  نیساعت چنده؟! ا  ی خبر دار   _

 !  ؟یکنی م

 اومدم دنبال تو!! کنم؟ی م کاریچ _

 زد:  ی پوزخند رضا

 ! ی زد یم ی اگهیحرف د شیدنبال من؟! سه روز پ _

 دلخور گفت:   عسل
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 بود!   ختهیمن ناراحت بودم، هورمونامم بهم ر _

  دارتش یبه اون زبون ن  یبود، چه دخل  ختهیهورمونات بهم ر  _

 داشت؟! 

 کرد:    یه چرخاند و پوفچشمانش را در کاس عسل

 دادم.   ی من تو رو از خونه فرار کنهیمادرت فکر م _

 ! ؟ی نداد _

 دادم؟!   _

 بهت گفته؟!   ی زیچ رسه،یبنظر م  نجوریا _

 !  زنه ی م  با آدم حرفسکوتش هم    ی بگه، حت  ی زی چ  ستیلزم ن  _

 !  سوزهیبچش م  ی دلش برا گه،یمادره د _

 گفت:  و دلخور  دیکالمش را فهم کهیت عسل

 تا برات دل بسوزونه.   ی رو دار  ی خوبه که کس _

را که با وزش باد دور صورت و گردنش پخش شده بوده    شیموها

  ب یگاراژ شد، عج  ی محوطه   یجمع کرد و دوباره مشغول بررس 

 دور!  یلیند، خز او دور بودآن خاطرات ا



 

 
728 

 

DONYAIE MAMNOE 

   نجام؟یبهت گفت ا یک _

 !  دادی چند روز بهت آمار م ن یکه ا یهمون _

 بال داد و گفت:   ییابرو اخت،ندیخودش را از تک و تا ن رضا

   کنه؟ی پس دو جانبه کار م _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 !  داستیکه پ نجوریا _

او آمده بود، آن   ی به هوا  نجایعسل به دلش نشست، تا ا  لبخند

 موقع شب! این موقع شب؟!   نیهم ا

پاشد  نیا  _ شب  چ  ی اومد   ی موقع  م  یکه  زنگ    یزدیبشه؟ 

 خطرناکه؟!  یدونی ! نما یب  یگفتی م

 بودم!  نجایمن قبالً ا _

گاراژ کرد، رضا کالفه    ی گوشه   ی داریبه اتاق سرا  ی اسر اشاره   با

 :  د یکش شی به موها یدست

 اون موقع فرق داشت.   _

 دستانش را از هم باز کرد و به خودش اشاره کرد:  لسع
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 !  ؟ینی بی م ی! تو فرق؟یچه فرق _

 م نبود!  ناسنامه اسمت تو ش اون موقع _

 خودش را لوس کرد:  یکالمش کرد و کم یچاشن  ی ناز عسل

 بودنم اشکال داره؟!   نجایالن که هست ا یعنی _

 دانست ینم  ناباور نگاهش کرد و آب دهانش را قورت داد،  رضا

 و گفت:   افتی! به زحمت کلمات را دیچه بگو

 ! یناز کن ی هم بلد تو نکهینه، مثل ا _

چه او بلد بود ناز کند؟! زن بود و نازش!    یعنیجا خورد،    لعس

 د؟ یدیمگر او را زن نم

 شد و گفت:   کیبه او نزد  یقدم

 ! ؟یتو چ _

 !  ؟یمن؟! من چ _

قبل    ی از چند لحظه  تری عطر حضورش قو  ستاد،یا  شیرو  روبه

پ ر  د،یچیدر مشامش  لبدستش  به  و    ی ها  آرام  و  برد  کت رضا 

 ف کرد:  وار آن را صانوازش
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 ! ؟ی ناز بخر ی تو بلد _

حبس کرده بود رها کرد، امشب انگار    نهیرا که در س  ینفس  رضا

نم بر  زبانش  پس  جا  دیبا  آمد،یاز  او،   ی به  زبان  کردن  کوتاه 

شب را، تا باز کارشان    کی  نی. حداقل همآمدیخودش کوتاه م 

 د.   به دعوا نکش

 ی هامونوره  ی بود تا همه  یکافجمله    کی  نیکرد، هم  نگاهش

اتاقشان را کرده   ی دلش هوا  بی اش را فعال کند. عج شده سرکوب  

قدم   کیآمده، حال نوبت او بود که    نجایبود، عسل به خاطر او تا ا 

عسل او   ندیدارد، دوست داشت دنبالش برود تا بباو بر    ی به سو

  ن یرا به سمتش گرفت و به ماش  چیئو ! سد؟بریرا امشب تا کجا م 

 اشاره کرد:  

 .  امیبرو سوار شو؛ منم الن م _

موافقت تکان داد،    ی را گرفت و سرش را به نشانه   چیئسو  عسل

در گاراژ بلند شد، هر   ی رضا خواست به سمت اتاق برود که صدا

ه به سمت  بعد  و  در  به سمت  تعجب  با  برگشتند، عسل  دو  م 

 :  دیمتعجب پرس 
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  ان؟یقرار بود دوستات ب _

 نه!   _

 !  شب؟  وقت نیا ه یپس ک _

ها جدا شده بود، اگر قصد برگشت و دورهمی داشتند  از بچه  تازه

سابقه هم نداشت آن وقت شب   کردند،ی از قبل او را خبر مً حتما

 . دیای پشت در ب یکس

 .  هیک  نمی تو ماشین، تا بب نیبش _

 :  دیسبلند پر ی به طرف در رفت، با صدا و

 !  ه؟یک _

   :گفتی از آن طرف آمد که م ی مرد ی صدا

 باز کن اوستا!   _

چفت در گذاشت و قبل از آنکه در را باز کند    ی دستش را رو  رضا

 گفت:  

 ! ؟یحاج ی هست یک _

 ... زیحاج پرو  یزنبلوک تون،یکنار  ی هیهمسا _
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 خدا؟  ی ساعت چنده بنده  ی دونیم _

کرده، چاه کارگام  گاه رو قطع  آب، آب کار  ی اداره  اه،یروم س  _

دبه آب برامون پر کن تا صبح برم    هی  شهی خشک شده، اگر م

 پولشو بدم.  

  یا گاراژ مراوده  ی هاهیاز همسا  کی  چیو چند سال بود با ه  نیچند

غ  به  تابلو  رینداشت،  بلوک  ی از  پرو  یزنبزرگ  به    زیحاج  که 

ه بود  آشنا  مالک  چیچشمانش  از  را   نیکدام  کارگرانش  و 

هنوز که  ل  به عس  ی ادر با سر اشاره  ی دوباره از جلو  شناخت،ینم

  نیعسل که به سمت ماش   ،شود نیبود کرد تا سوار ماش  ستادهیا

باز کرد،   تا به سمت    کیرفت، چفت در را  سمت در را گرفت 

کند    دایفرصت پ   نکهیبزرگ در قبل از ا  ی که لنگه   خودش بکشد

چند    ریکه غافلگ  یگهان با شتاب به سمتش هل خورد! آن قدر نا 

خورد،   ن یاز پشت به زم   د یایدش بقدم به عقب برداشت و تا به خو

شد و چند قدم به عقب رفت، تا بفهمد چه   بلنداز جا    مهیسراس

 آورده بودند.  ورشیمهاجم به داخل گاراژ   نیشده چند

از حدقه   یمرد بود با چشمان  نیکه از دور شاهد هجوم چند   عسل

. رضا هراسان چند قدم به عقب رفت.  دیکش  ی بلند  غی در آمده ج
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ب  کیدر   زچشم  هم  س  اط یدن حه  مردان  از  پر    اهپوشیگاراژ 

 چماق به دست شد!    

کند، رضا به سمت او  ی نمانده بود غالب ته ی زیچترس از  عسل

 زد:    ادیو همزمان فر ستدیراهش با  ی تا جلو دیچرخ

 .  نی برو تو ماش _

 که بتواند قدم از قدم بردارد.  تر از آن بود  زده و شوکه وحشت  عسل

  ی مخف   لیو سب  شیاز صورتش پشت ر  یمیکه ن  ی بلند قد  مرد

خشن با  و  آمد  جلو  بود،  م   ی لحن  نیترشده  به    توانستیکه 

 بدهد گفت:    شیصدا

 !   ؟ییرضا شرخر تو _

نظر گرفت، هشت    ری دور و برش را ز  یجواب دهد کم  آنکهی ب  رضا

  د یایکه ممکن بود بعد از او سر عسل ب  ییبودند! از فکر بال  ی نفر

 اد:   رعشه افتتنش به  ی همه

 !   ن؟ی هست یک گهیخودمم، شماها د _

 !   یشی آشنا م _

 !   رونیب ی آشنا نشم، هر خوامیم  اهی ل سدساص _
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 .  هینوازچه رسم مهمون گهید نینچ! انچ _

ت  مرد دست    ی اره یکاپشن  و  آورد  در  را  داشت  تن  از    یکیکه 

 همراهانش سپرد:  

 داشت!    غامیپ هیدکتر برات  ی آقا _

گارد گرفت، دکتر؟! بالفاصله ذهنش مشغول پردازش شد،    رضا

 بود؟!    ی کدام خر  گریددکتر! دکتر! دکتر 

  ستاده یبه عقب انداخت، عسل همچنان همان جا ثابت ا  ینگاه

نتوانسته  وحشت کرده که    ی ااو به اندازه  د یفهم  ی بود، رضا به خوب

کرد حواسشان را جلب خودش    ی حرکت کند. پس سع  شیاز جا

باکند تا آن زمان عسل فرصت   دیشا  د،یخریزمان م  یکم  دی، 

و در را از داخل    بود به داخل اتاق برود  ی. کافکردیم  دایفرار پ

به    توانستی قفل بزند، آن وقت تا بخواهند در را باز کنند عسل م

 کرد خونسرد باشد:    یصد و ده زنگ بزند؛ سع

 کدوم دکتر؟!    _

د   یبگ  ی خوایم  _ نم  یآقا  گهیحال  رو  ما  بچه    یشناسیدکتر 

 زرنگ؟!  
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مهلکه    نیبتواند او را از ابه سمت مخالف عسل برداشت تا    یقدم

 دور کند.   

 بابابزرگ!    شناسمی بچه تو قنداقه! من دکتر نم _

 سرش را تکان داد و گفت:    مرد

 .   شناسهی دکتر ما تو رو م ی که آقا  نهینداره؛ مهم ا یاشکال _

 هش کرد و گفت:   عت همرابه جما ی ااشاره و

 باشه!  زیو تمدکتر گفته تر  _

مهاجم چماق به دست به طرفش حمله کرد،   نیصدور اجازه اول  با

 صورتش کرد.    ی روانه یاو را در هوا گرفت و مشترضا مچ دست  

را بسته بود، نه از پس آن همه آدم   شیعسل دست و پا  حضور

سل آنجا نبود  د؛ اگر عفرار کن  شدینه با وجود عسل م  آمدی بر م

کوتاه بود و به    یکارگاه که کم  یپشت  واریخود را به د  ستتوانی م

شان را گم  همه  هان یماش   نیبزرگراه راه داشت برساند، آن وقت ب

 . کردی و گور م

  یتر محکم  ی همان لحظه ضربه  یرا مهار کرد ول  ی گرید   ی ضربه 

بود که    هرانیبه کمرش خورد، حمله از پشت سر آن قدر غافلگ
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  د یچیعسل در گوشش پ   غیج  ی شد؛ صدا نیدو پا نقش زم  ی رو

از عسل    شتریبلند شد و تالش کرد ب  عیسر  زد،ی م   شیکه صدا

 زد:    ادیدر همان حال فر ردیفاصله بگ 

 !  اهلل یبرو تو اتاق در رو قفل کن؛  _

را با دست گرفت و   ندیبش  شی بازو  ی رو  رفتیرا که م   یچماق

تش در ت چماق را از دساجم کرد، خواسنثار صورت مه  یمشت

کمرش    ی رو   ی محکم به صورت مواز   ی دو ضربه  بارنیکه ا  اوردیب

فرود آمد    شی زانوها  یو رو  د یکش   ادیفرود آمد، از شدت درد فر

  ن یزم  ی رو  یبه شکمش خورد، غلط   ی شد؛ لگد  نیو پخش زم

به کمرش   ی گر یها دور کند، لگد دزد تا خودش را از هجوم ضربه 

 زد:   ادیفر  ی، به سختخورد

 !   شرفا؟ی ب ، یکیا به چندت _

زانو    کی   ی بود جلو آمد؛ رو  سشانیکه به ظاهر رئ   ی مرد  همان

 ت و گفت:   کت رضا را در دست گرف ی قهینشست و 

دفتر   یرفت  ی پاشد   ،یخودتو جمع کن  یتونینم  ی حت  قویر  ی تو  _

 !   ؟ی دکتر گرد و خاک کرد
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راه افتاد و در دهانش جمع    بشل  ی گوشه   یکه از پارگ  یخون  رضا

 فت:   شده بود را به صورتش تف کرد و گ

 !  ی زدیاز پشت نم ی مرد بود ؟ی مرد یل یخ ی فکر کرد _

کرد؛   اشی عصب  کردیاز آنچه که فکرش را م  شتر یرضا ب  حرف

 زد:    ادیو فر ستادیا

 سگ پدرو!   دشیتا جون داره بزن _

بلند    ی تالشش برا  ،ردخوی که با لگد به تنش م  ییهاضربه   انیم

پخش شده عسل را   نیزم  ی نبرد و همانگونه رو  ییاشدن به ج

به دنبالش، درد  گریو دو مرد د دیدوی م  نی که به طرف ماش دید

لگدها با  بود که  م   شانیپشت درد    چیه  ی ول  د؛یچیپی در تنش 

پا به  نم   ی کدام  ناموسش  نجات  در    ان یم  د؛یرسیعجزش 

 :   دی در دل نال دیکشیکه از درد م ییادهایفر

  "ا...خداااااااا"

روشن   ی از آنکه چشمانش بسته شود و از هوش برود صدا  قبل

 !  چیبود و ه چیه گریآن د و بعد از د یرا شن ین یشدن ماش 
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ب   نیصدم  ی برا بلکه  شاه  شتریبار  تماسش    ن یبه  اما  زد،  زنگ 

صدا  پاسخی ب با  فحش  ی ماند،  دوباره   یبلند  و  کرد  نثارش 

 اش را گرفت.   شماره

آهن عبور کرد، آفتاب راه  ی هالیر  ن یآفتاب داغ تابستان از ب  در

 شدی آهن متصاعد م راه  ستگاهیا  ی هالیکه از ر  ییسر ظهر و گرما

  ن یدست به دست هم داده بودند تا طاقتش را طاق کنند، شاه 

  کیحدودها پارک کرده ولی بعد از    نیرا هم  ن ی گفته بود ماش

 .  ابدیآن را ب دوز نتوانسته بو ساعت راه رفتن هن

  یرواده یپ  یآمده را برگشت، بعد از کم  ریسزد و م  یچرخ  دوباره

 .دیرا د ی سمند  ی پشت واگن قطار باربر

را پارک کرده، کالفه   نشی نازن  ن ی قطار ماش  ی هالیر  ی رو  درست

  نیماش  ی جا  نجایکرد، آخر ا   نی هر چه فحش بلد بود نثار شاه 

 گذاشتن است؟  

ما  به کس  ن یش سمت  حضور  ماش  یرفت،  و    نی داخل  متعجب 

بچشما را  از    یکرد؛ عسل صندل  کیارنش  نشسته،  راننده  کنار 

 !  کند؟یچه م نجایکرد او ا  رتیح دنشید
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بلند شد،    یسوت  ی حرکت کرد که صدا  نی سرعت سمت ماش  به

  ن یبه سمت راست نگاه کرد و متوجه حرکت قطار به سمت ماش

دوخت، قطار با سرعت    به قطارو بعد    نیشد! نگاهش را به ماش 

  ل یر  ی را رو  نی درست ماش   نی اه ش  و  رفتی م  ن یبه سمت ماش 

 پارک کرده بود؟! 

همان در    ستد،یبا  دنشیتا با د  دیزده به سمت قطار دو  وحشت

فر  کردیم   یحال هم سع اخطار دهد.   ادیبلند  به عسل  و  بزند 

 یالعملس عک  چیاما ه  کردی عسل حواسش به او بود و نگاهش م

 !  داد ینسبت به اخطارش نشان نم

ف  ی همه   با انگار صدا  ادیرتوانش  اما  اش خارج  از حنجره  ییزد 

اش هل  طرف شانه   کی را به    شی! عسل با آرامش موهاشدینم

تک کرد،  نگاه  به سمت چپ  و  به صندل  شه یداد  به    یرا  و  داد 

 زل زد!   تاختی که به سمتش م ی هجوم قطار

سرش را با هر دو دست گرفت    نیماش  ی با عبور قطار از رو  رضا

فر دزد  ی بلند  اد یو  بد.  پ  ی رد  تنش  قطار   ییگو   د،یچیدر  که 

 بدن او هم رد شده.   ی همزمان با عسل از رو
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از آن    ترن یسنگ  شیهاپلک  یرا باز کند ول   شی هاچشم  خواست

و    شتریب  شیدردها   گذشتی بود که بتواند تکانش دهد، هر چه م

 افتاد، ی داشت به کار م  شیهاگوش  شد،ی م   دهیتر شناها واضح صد

با چسب به هم    ایانگار فلج شده بودند    ش،یهاپلکامان از    یول

 بودند و بدتر از همه، سرش!   دهیچسب

 خواست ی بود! دلش م  زانیآو  ن یوزنه سنگ  کی  شیهر تار مو  از

خودش! همان جا که درد   ی اسلحه داشت تا بگذارد پس کله  کی

 .!  و بنگ.. کردی م دیتول

فشار دردش  ز  ا  یکم  دیسر بگذارد شا  ی را بال برد تا رو  دستش

ول  شود،  بدتر  یکاسته  درد  شانه  ی چنان  پدر  که    دیچیاش 

  ی غلط  شیبود که در جا  ی دیرا در آورد، آن قدر درد شد  ادشیفر

  د، یچیپ  شیهاکمر و دنده  ی رهی ا شدت تمام در تدرد ب  بارنیزد و ا 

کدام   ی برا  دانستیزد؛ نم  ادیفر همه درد    نیا  بارهکیاز هجوم  

 دردش ناله کند!  

 نشست و گفت:   اشنه یس  یلخت ی بر رو یتدس

 .ی تکون بخور دیآروم باش آروم، نبا _
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  ی عسل انداخت، انگار که تازه درد اصل ادیکه شد او را به  یلمس

دردها محو شد و فقط عسل    یباق  باره کیآورده باشد، به    ادیرا به  

 زد:   ادیفر شیروین ی بود؛ با همه ا ماندهکه تنه یماند! عسل

 سل! عسل!عسل! ع _

 ی گرینکرد که به سمت د  افتی را در  ییانگار مخاطب صدا  یول

تنها موفق شد    یکرد چشمانش را باز کند ول  یقدم برداشت، سع

بود که   دیآنقدر شداز پلک چشم راستش را باز کند، نور    یمین

 ش را بست.  شد و دوباره چشم مانیپش

 ی کس نبود تا خبر  چیچرا ه  کرد،ی جزء به جزء بدنش درد م  اممت

 از عسل به او بدهد؟ تمام توانش را جمع کرد و گفت:  

 . ی آاا... آهاااا  _

 شدن چند نفر را حس کرد.  کینزد

 ! ی ریام ی آقا _

صد   با سمت  به  سر  پلکچرخاندن  داد.  نشان  واکنش   شیهاا 

 . دیند ی زیجز نور چبه رستاده شد و از خودش بال ف رایاختی ب

 بال.   اریدستت رو ب ی شنوی منو م ی اگر صدا _
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 بال آورد.   اوردیاش را به درد نشانه  کهییتا جا   یدستش را کم  رضا

 هم خوب! حواست سر جاشه؟  یلیخ _

 زبان زد و گفت:    ی سخت به

 عسل.  _

 :  د یپرس صدا

 ! ؟یچ _

ر  داد و تکرابود قورت    یتجمع شده در دهانش را با هر زحم  آب

 کرد: 

 ع... عسل!   _

 عسل زنته؟!   _

 تکان داد.  اشی نی سنگ ی را با همه  دستش

 جاست.   نینگران نباش؛ هم _

بار  یدست  ینرم انگشتان  و  نشست  دستش    ن ی ب  یکیکف 

 انگشتانش گره خورد: 

 زخم هم برنداشته.   هی یحالشم خوبه؛ حت _
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 . افتی انیجر شیهامثل خون در رگ امشآر

به    یمحکم  ی کرد، ضربه   نهیبدنش را معا  گرید  ی چند جا  دکتر

هر دو   گرش،ید  ی را جمع کرد و بعد پا  شیخورد، همان پا  شیپا

 را تا زانو جمع کرد.  شیپا

 ! ؟یدرد دار _

  نش یبا آن زبان سنگ   دانستیهم داشت؛ فقط نم  ادیداشت، ز  درد

زحمت زبان  داد و به    یفی! سرش را تکان خفد؟یاز کدامش بگو

 : زد

 .  یلیخ _

 .  یکن بخواب  یسع سم،ینویبرات مسکن م  _

را به کف دستش فرستاد و دست عسل را   شیروین  ی همه  بارنیا

هم سالم    نیفشرد؛  دکه  بود،   خواست،ی نم  یزیچ  گریو خوب 

 راحت به حرف دکتر گوش دهد و بخوابد.   توانستیحال م
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پاها  زیخمین  شیجا  در و  به سخت  شیشد  آو تخ  از  یرا    زان یت 

 ی گذاشت، به درد  نیرا زم  گرشید  ی پا و بعد پا  کیکرد، ابتدا  

 نکرد.   یتوجه دیچیهم که در لگنش پ

پ  ی بو م  دهی چیدِتول  قبل  از  بدتر  را  حالش  اتاق   کرد،ی در 

روشولنگ به سمت  رفت. شد  ییلنگان  پا   دتریاتاق  درد   شیاز 

کامالً    د،یچیپیم  اشنه یس  ی بود که با هر قدم در قفسه   ی درد

راستش   ی از شانه   یو بخش  اشنهیکه دورتادور س  کردی محس  

 شده.   یچیباندپ 

بود، همراهانشان هم در آمد    ماریهشت تخت اتاق پر از ب   ی همه

برا بودند،  رفت  بازار  ی و  شلوغ  جلو  ی خودش    ییروشو  ی بود، 

 ک یخودش همان    دنینگاه کرد. با د  شیبال   ی نه یو به آ  ستادیا

و   دیکش  ی بود را بست، نفس بلندت باز مانده  چشم که به زحم 

نه به    دیدی که م  را  ی دشد، موجو  رهیخ  نهیدوباره به خودش در آ

 نیشباهت داشت. گالب ا  یبه رضا زامب  شتر یرضا شرخر، بلکه ب

  شتر یاز گور در رفته؟ همان! ب  ی مرده   گفت؟یجور مواقع چه م 

 د.  و منکر در رفته باش ریبود که از دست نک  یکس  هیشب
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چشمش   یکیتا اون    کندی م  یکه چرا هر چه سع  دیفهمیم  حال 

  ی اه یس   ،ی نیزمبیس  کی  ی به اندازه  شد،ی نم  یرا هم باز کند ول

طور  ی پا بود  چپش  د  ی بال   کهیچشم  همان  و  ورم   دیپلکش 

 یچشمش را گرفته بود. گوشه و کنار صورتش پر از زخم و کبود

 گر یش که ددرد بدن  نیا  کرده و  یچیرا باندپ  اشی شانیپ  ی و بال 

 گفتن نداشت.  

 خدا!  ای _

گرفته بود    شی که دستش را دور بازو  نیرداند و به شاهبرگ  سر

 کند:   تیتالش کرد او را به سمت تخت هدا ن ینگاه کرد، شاه 

   ؟یواسه چ ی سر خود پاشد _

شاه   شیبازو  یرضا عصب   یول از دست  با    دیکش  رونیب   نیرا  و 

 آمد گفت:   نوریب شیاز گلوکه به زور  یدار خش ی صدا

 دستتو بکش!   _

آرام باش بال    یهر دو دستش را از او جدا کرد و به نشانه   ن یشاه

 برد: 



 

 
746 

 

DONYAIE MAMNOE 

برو تو تخت تا برم به دکتر بگم    ،یتو بگ  یداش، هر چباشه دا  _

 کنه.   تنه یمعا ادیب

خون    ی لبش کرد، با حس شور  ی گوشه  ی دیسوزش شد  احساس

شده   ی لبش جار  ی گوشهرا که از    یندر دهانش با دست خط خو

شاه کرد،  پاک  را  برگ    نیبود  چند  تختش  کنار  از  سرعت  به 

کاغذ دستمال    دیکش  رونیب  ی دستمال  گرفت،  سمتش  به  و 

 زخم لبش گذاشت.   ی ها را از دستش گرفت و روکاغذ 

 :  دیزحمت لب زد و پرس به

 عسل کجاست؟!  _

ست، گفتم  نهچون فضا مردو جاست، منتها    نیزن داداش هم   _

 تو.   ادین

 ش چطوره؟!  حال _

 تا سکته نداشت.   ی ز یچ میدیرس یوقت  ده،یبد ترس _

 :  دیو پرس ند یتخت بنش ی تر روراحت کمکش کرد تا ن یشاه

 بودن؟!  ایک ی د یداداش نفهم _
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  د یمخلوط شد کش  اشنه یکه با درد در قفسه س  ی نفس بلند  رضا

 و گفت:  

 !  مستی مطمئن ن یفکر کنم بدونم، ول _

که با  ا  م  ادمهیتا    کردن،ی دکتردکتر م   گفتی زن داداش که م  _

 .  م یدکتر جماعت سر و کار نداشت 

 زاده بود. حروم یمنظورشون اون محراب _

 مگه مهندس نبود؟!   ؟یمحراب _

 که بود.  ی هر خر دونم، یچه م _

 تخت دراز کرد و ادامه داد:   ی را رو شیپاها

بلغور    شی منش  دفترش  می رفت  یوقت  ستین  ادتی  _ دکتردکتر 

 . کردی م

تر از آن  بدنش کوفته   ند،ی بنش  تواندینم  نیاز ا  شتر یکرد ب  حس

  یدرد و زحمت فراوان رو   سرپا شود، با   های زود  نیبود که به ا

 : دیتخت دراز کش

 !  ن؟یچجور خودتون رو رسوند _



 

 
748 

 

DONYAIE MAMNOE 

 زن داداش زنگ زد.  _

 اون که ازتون شماره نداشت!   _

 ت:  دستپاچه گف ن یشاه

رفته چقدر  به خونه زنگ زده، فکر کنم از والده گ ی انگار زهیچ _

 خدا قبض روح شده بود.  ی ناراحت شدم براش، بنده 

نگاه کرد، مادرش  نی مشکوک به شاه  اشیحالی با آن همه ب  رضا

فرصت حتماً از گالب   نیدر اول  د یاو را داشت؟! با  ی چگونه شماره 

 .  دیپرسی م

و    ع یسر  ن یشاه شد  داخل  بلند  تخت    خچالیاز  کنار  کوچک 

 آورد:  یکمپوت یقوط

 . ی ریجون بگ ی باز کنم، بخور ی زیچ  هیبرات  بذار _

و بر    آمدی کرده بود و تا زبانش م  ریذهن رضا را درگ  ی امسأله

 .  گشتی م

  ارم؟ی برات لگن ب ی خوا ی م  ؟ی لزم دار ی زیداداش؟ چ  هیچ _

 ش گفت: دارخش ی با صدا  یعصب
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 خفه شو!   _

 تعارف نکن!  یبه هر حال خواست _

 را نداشت:   نی شاه کل کردن بااعصاب کل د، یکش  یپوف رضا

   د؟یبه دادمون رس ینکردن؟! ک تشیشد؟ اذ یچ شبید _

و    شبی د  شب؟ید  _ دو شب  الن  بود!  ب  هیکجا    ؛ ی هوشی روزه 

 ! شبیپر شهی م

نم  رضا دهان   شد،ی باورش  از  یبا  بود   که  مانده  باز  تعجب  فرط 

 زبان زد:   یکرد، به سخت نگاهش

 دو شبه؟!   _

هات رو مسکناس، ناکسا دو تا از دنده  رینم تأثفکر ک  گه،یآره د  _

 هم شکستن! 

قفسه  نگاهش به  داد، حال متوجه شد که منشأ    اشنهیس  ی را 

 از کجاست.   دیچیپی مکه در تمام بدنش   ی درد

 . ادینم ادمیکه خوردم  ییجز چماقا ی چیمن ه _

 و گفت:   دیخندتلخ  ن یشاه
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 ! ی قشنگش رو از دست داد ی فقط بدون جا _

رش بکوبد،  هر چه دم دستش هست را به س  خواستی دلش م  رضا

افتاده،    مارستانیتخت ب  ی سگ کتک خورده رو  نیحال که او ع

 : دیبود؟ غر دنیچه وقت خند

   ؟یزنیحرف م یچرا کوپن ؟یشیتو آدم نم _

 نیماجرا از اچرا؟    اره یم  زود موتورت جوشباشه بابا تو هم،    _

  یخوردیکتک م  ی تو وسط دست و پاشون بود  یقراره که وقت

م  یکی هم  تاشون  م  فتنی دو  خانمم  عسل  سوار    پرهی دنبالش، 

م  شه،ی م  نی ماش م  رهیگی گازشو  ا  رونه یو  مثل    نکه یطرفشون. 

جور که خودش    نیالفراررر! ا گرد و خاک کرده، اونا هم    یحساب

دست    گهیم پاظاهراً  آس  یکی  ی و  هم  تاشون    ده، ید  بیدو 

به کتفش کرد   ی ا! و اشاره میدی خودمون که نازشستش رو قبالً د

 . دیدو خن

 گفت:   طاقتی ب رضا

 بعدش؟!  _
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رفتن سربعدم که    _ اصغر  عیاونا  ما زنگ زده، من و   م ین  ی به 

 ک یشب تراف  مهیبخاطر ن  ی فقط شانس آورد  م،یساعته اونجا بود

 نبود.  

آنقدر    ت یواسته به عسل افتخار کرد، در آن وضعناخو    خواسته

را  شجاعت به خرج داده که همزمان هم خودش و هم جان او  

 ...!  دی رسی نجات دهد. چه بسا که اگر دست آنها به او م

 :  دیلب غر ر یتخت را محکم فشرد و ز ی له یم

 ها! زادهحروم _

هتر که ب  نشده باشه، خودت  شی زیچ  یوسط کس  نیا  دوارمیام  _

 ممکنه دردسر بشه.   ی دونیم

تا    _ ده  نامردا  ا  یکیحقشونه  رودررو    نقدریکردن،  نبودن  مرد 

 زدن. پشت از  سنیوا

 !  ؟یکن کاریچ  ی خوایحال م _

بود    یتر از اونلقمه گنده   نیکرد؟ ا  شهی م   کاریکنم؟! چ   کاریچ  _

 . میکردی که فکرشو م 

 ده بسته شد؟  پس پرون _
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 کن تا مرخص بشم.   ی کار هیالن فقط برو  _

دنده   ؟یکنی م  ی! شوخص؟یترخ  _ تا  تا    ی زیت شکسته، چدو 

 ؛ی اده یکباب کوب   ه یشب  وون شده  دستت داغ  ،ینداشت  ی ضربه مغز

 داداش!  ایکوتاه ب 

  نامه تیرضا  ی بهشون بگو خودم پا   ستم،یبمون ن  نجایمن شب ا  _

 !  کنمی رو امضا م

با   شاره کرد وشده بود ا  یچیبه دست راستش که باندپ  نیشاه

 طعنه گفت:  

 !  ؟ی امضا بد ی خوای دستت م نیبا هم _

 لجبازانه گفت:   رضا

 با خودم!  ش یش، باق فقط برو دنبال  _

          

خروج  ی جلو  عسل ماش  یدرب  فرمان  پشت    ن ی اورژانس، 

شد، برخالف    ادهیپ   عیرضا سر  دنیمنتظرشان نشسته بود که با د

را از   ی ا دلهره و نگرانکه به خود گرفته بود، رض  یآرام  ی چهره

مچهره آراستگ   خواند،یاش  و   ی شگیهم  یظاهرش  نداشت  را 
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 ی روز  دچن  نی ا  دانستیخوب م  زد،یم  ادیرا فر  ی صورتش خستگ

بلند   لچریو  ی بوده به خانه نرفته، از رو ی بستر  مارستان یکه در ب 

کمک جلو آمده بود کنار زد، در   ی را که برا  نیشد و دست شاه

که بود سوار شد،    یلنگان با هر زحمتگکرد و لنرا باز    نی ماش

 را انجام داده بود.  صیترخ ی کارها ی همه یی به تنها ن یشاه

  ی اتفاق  چیو انگار ه  ردیبگ  دیرا ند  اشی فعل  تیکرد وضع  یسع  رضا

 گفت:   فتادهین

 عسل؟!  نیریاحوال ش _

 دینداد، رضا خند  اشیبه خوشمزگ  یسکوت کرد و پاسخ  عسل

 و گفت:  

 همه ابراز احساسات نبودم.   نیبه ا ی! راضی تقبالب اسعج _

 لچر یفاصله گرفته بود تا و  نیکه از ماش  نیبه شاه  ینگاه  عسل

 اورژانس ببرد انداخت و گفت:   یهبانرا کنار نگ 

 !  ی نداشت اقتیاز همون اول ل _

باز    ی دوباره زخم گوشه  کهیزد طور  ی بلند  ی قهقهه   رضا لبش 

خون   ی نخندد آن چند قطره   گرید  دکری م  یسع  کهیشد، در حال
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را بعد از دو روز   یدختر زندگ  نیکل با ارا با دست پاک کرد. کل

رگ ا  ی جار  شیهادر  خوب  ن یساخت،  به  که    دهیفهم  ی را  بود 

درونش او را    رمباز ک  ی صفت حساس شده، ول  نی ا   ی دخترک رو

ا  قیتشو از  استفاده  م  نیبه  شاه کردیلقب  د  نی!   گریاز سمت 

 داروها را به دست عسل داد و گفت:   کیو پالست سوار شد 

  دیبا  بارکیداروهاش، پشت جلدشون نوشته چند ساعت    نمیا  _

 بخوره.  

عسل    د، یچیپ  اشنه یتکان درد داخل س  نیو اول  نی حرکت ماش  با

آ ز  ی نهیاز  را  حرکاتش  اول  ر یجلو  از  عبور  با  داشت،   نینظر 

د تا از فشار  جا ش  جابه   یکرد و کم  یکوتاه  ی رضا ناله  ریگسرعت 

 بکاهد.   اشنه یس ی هیناح ی درد رو 

 :  دیپرس عسل

 !   ؟یدرد دار _

 تا دلت بخواد!  _

 :  د یو پرس نی کرد به شاه رو

 !  ن؟ی گفت یبه گالب چ _
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 حرفا!   نیبوده، بحث مزاحمت و ا یدعوا ناموس میگفت  _

 !  ن یخوب گفت _

 گفت:    نیکه عبور کردند شاه  مارستانیب یدر خروج از

 .  شمی م ادهیجلوتر پ کمیزن داداش من  _

 تعارف زد:  رضا

 .  متیرسونی م _

 پارکش کردم.   مارستان یب رونیآوردم، ب نی ماش _

 ا؟! اونج چرا _

آهان اون    دادن،ی م  صیاجازه ورود برا ترخ  نیماش   هیفقط به    _

  ن یشاه  نی . عسل کنار ماششمی م   ادهی جا پ  نی جاست، من هم

 :  دینگه داشت و نگران پرس

 ! م؟یتنها بر یعنی _

آ  رضا دل   ی نهیاز  و  ترس  کرد،  نگاه  عسل  چشمان  به  جلو 

اشاره کرد   نیه شاهاش به وضوح قابل خواندن بود. با ابرو بآشوبه

 منظورش را در هوا گرفت و گفت:    نینگذارد، شاه انشیتا تنها
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 .  امیپشت سرتون م  _

ه عسل داد و ب  ه یتک  یصندل  یسرش را به پشت   نیخروج شاه   با

داد.   یشد، عسل هم سکوت کرد و حواسش را به رانندگ  رهیخ

 شیهاپلک  نی داروها و جو ساکت ماش   ریبعد رضا تحت تاث  یکم

 شد و خوابش برد.    نیسنگ 

          

بهار    فتد،ینمانده بود پس ب   ی ز یوضعش چسر و    دنیبا د  گالب

او را آماده کرده   یبه او گفته و کم  ییزهایچ  ختهیجسته و گر

 کجا!  دیدی م نکهیکجا و ا دهیآن چه شن یول بود،

راه    رضا کنارش  عسل  برداشت،  قدم  تخت  سمت  به  آهسته 

که    نیتا در موقع لزوم در حفظ تعادل کمکش کند، هم  رفتی م

کج نشست تا فشارش   ی گفت و کم  ی بلندتخت نشست، آخ    ی رو

رو از  دنده   ی را  و  را    شیهاکمر  سکوت  بالخره  عسل  بردارد. 

 ت:  شکست و گف 

 !  کنه؟یدرد م یلیخ _

 افتاده باشم!    ی از مرد   گهیدرد؟! کاش فقط درد بود! فکر کنم د  _
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 لب گفت:   رید و زقرمز ش عسل

 .  یت یتربی ب یلیخ _

 و گفت:   دیخند  د،یکشیدرد م نکهیا نیدر ح رضا

داره؟!    تمیبه ترب  یمن الن چه ربط  یآخه دختر خوب مردونگ  _

 چرا؟!  ی دی ربط م  قه یگوز رو به شق 

 نکرد.  ی ارضا توجه ی هایشالش را برداشت و به شوخ  عسل

اتاق شد و در حال  گالب   کردی م   یسع  که یبا کمک واکر داخل 

 کرد و گفت:  نیلب نفر ریحال بدش را بروز ندهد ز

گرم بزنتشون!    ن یخدا به زم  ینده مادر! اله  رشونیخدا خ  یاله  _

 چه به روزت آوردن مادر؟  

ص  ینگاه  رضا گبه  حساب  انیرورت  کرد،   ی شرمنده   یمادرش 

 بود، با دست به کنارش اشاره زد:  شیرو

 ننه گالبتون.   ن یبش  نجایا ایب _

 دیبه زحمت کنارش نشست، سر مادرش را در آغوش کش  گالب

   و گفت:
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  ی نی بی نکن من فدات شم، م  هینکن ننه قربونت برم، گر  هیگر  _

 که سرو مرو گنده الن کنارتم.  

 پر کرد و به دست گالب داد.   یآب نوایل عسل

لب به آب بزند آن را کنار گذاشت. رضا به عسل   آنکهی ب  گالب

مادرش   دیفهمی م  یبود، به خوب   رینگاه کرد که از رفتار گالب دلگ 

  نیآدم ا  نیرتریتقصی ب  کهی. در حالدهیاز رو کش  ش یارا بر  ریشمش

 ماجرا فقط او بود.  

 د و گفت:  لرزانش پس ز  را با دستان شیهااشک چشم گالب

  ره، یشب شد، مادرت برات بم  ن یبهار بهم گفت روزم ع   یوقت  _

ج  ی چطور اومد  ا  گریدلشون  کنن؟   ی نطوریگوشمو  داغون 

 دستشون بشکنه ایشاهلل! 

 گفت:   ظی و غل دیخند رضا

 ایشاهلل.  _

 کرد موضوع را عوض کند و از نبود بهار کمک گرفت:   یسع

 .  دمشیلحظه د هیدم در رت؟  دخت نی! کو اننه الیخیب _

 از خدا خواسته گفت:   عسل
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 .  ادیب  گم یبهش م  ارم،یب  نی داروهاتو از ماش رمیم _

 خروج عسل گالب دوباره بحث را شروع کرد:  با

  بودن؟!  ایک  ی دینفهم _

 را خاراند:  اشی شانیبا دست پ رضا

 .  یابونیخ ی لت و لوتا نیاز هم _

 چطور دختره اونجا بود؟ _

 جب نگاهش کرد و گفت:  تعم رضا

 دختره؟ کدوم دختر؟!  _

 عسل رو میگم مادر، چرا داخل گاراژ بود؟!  _

دردناکش را خاراند، با خودش فکر کرد    یشانیانگشت شست پ  با

   کند؟یچرا مادرش بس نم

 .  کنونیاومده بود آشت زه،یچ _

 کرد؟!  داشونیپ شهیر م چجوحال  _

 گفت:   ترحواسی ب

 کنم؟!   نشودایچرا پ _
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 .  یکن  تیکه ازشون شکا ؟یچ یعنیوا مادر!  _

 شوخ گفت:   رضا

 .  ارمیتخت! پدر پدرسوختشون رو در م التیآها، خ _

 مشکوک نگاهش کرد:   گالب

م  _ بر  ی خواینکنه خودت  تنها   هیدنبالشون؟! دوباره    ی تک و 

 و...   ارنیم سرت ییبال

 و گفت:   دیخند رضا

  کنم، ی م  تیشکا  رمیکه م  نهیرم امنظو  ننه،  ایدی م  ریبابا! گ  ی ا  _

 تخت.   التی! خ ی قانون هیقانون 

نجات خودش   ی بدون دارو داخل شد، رضا برا یدست خال عسل

 :  دیپرس

 پ کو بهار؟!   _

 را پشت گوش برد و گفت:   شیهول کرده موها عسل

 .  گهی د ادیخب الن م  اد،یگفتم ب  ینعیاا، بهش گفتم،   _

 :  دیسرد پرس گالب
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 وهاش؟!  دار کو _

 به رضا کرد و به گالب گفت:   ی نگاه عسل

 تا اون موقع.   ارمیم  ست،گهیدو ساعت د  ی داروهاش برا _

بعد بهار داخل شد،   یدلخور نگاهش را از عسل گرفت. کم  گالب

 !  دیباری ش ماش کامالً درهم رفته بود و استرس از صورتچهره

 دم در؟!   ی شد   بیکجا غ _

نگاهش کرد و    زیآمشد، بهار التماس  رهیبهار خ  به  یناراض  عسل

 گفت:   عیدر جواب رضا سر

 شدم؟!   بیکجا غ _

   به بهار نگاه کرد، بهار ادامه داد:  ی کنار رضا نشست. رضا سوال  بعد

 اومد!   شی برام پ ی کار _

 ! ؟ی چه کار _

 !  ؟ یکنیم ییوا داداش! چرا بازجو _

 مشکوک نگاهش کرد.   رضا

 ! زدیوک م شکم یلیخ  داًیدختر جد نیا
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بود را در دست   دایکه در کمد پ  ی رکاب  نیگشادتر  عسل کرده 

تا م را  تا گشادتر    دی از دو طرف کش  توانستیگرفت و سر آن 

حلقه  داخل  و  برد  بال  زحمت  به  را  راستش  دست  رضا  شود، 

شمان عسل نگاهش را به چ  دنی پوشکرد، در حال لباس   ن یآست

نزد  شانیها صورت  دوخت، بو  نیترکی در    ی سع  د،فاصله ممکن 

نگاه    کیکرد با نگاهش او را متوجه خود کند اما عسل به جز  

 دیکار او را ند  ان یو تا پاکرد    ی خوددار   یکوتاه، از ارتباط چشم

 گرفت.  

که رضا مرخص شده با او همکالم نشده بود، هر زمان    یوقت  از

  ی و چه جد یسر صحبت را چه به شوخ خواستی هم که رضا م

ک با با چند کلمهز  به زحمت    ی ند  که  م  کیکوتاه    شد یجمله 

 .کردی بحث را تمام م

ب  ب یعج  رضا م  نشانی از جو  ن   نیا  آمد،ی بدش  قوز    لوفریوسط 

شان را ول نکرده بود، عسل  چند روز خانه  نیقوز بود که ا  ی بال 

ا  رغم یهم عل از  اش کامالً مچند روزه  نیسکوت  شخص بود که 

آب    وانیشده، مسکن و ل  یشاک  لوفرین  ی هاو دخالت  های دلسوز
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اتاقشان نشست و    دارنهیکوچک آ  زیرا دست رضا داد و پشت م

که چند قرص   شیرو  ش یشقاب پشد، رضا به ب   اشی مشغول گوش 

بخورد بشقاب را کنار    ی قرص  آنکهی داخلش بود نگاه کرد، ب   زیر

 گذاشت و گفت:  

  ؟یروزه سکوت گرفت یچ ی برا ی بگ شهی م _

آتشفشان    کی  هیگاهش کرد، رضا حس کرد شب وش نخام  عسل

که به مرز انفجار برسد    نیتا قبل از ا  دیدر حال انفجار هست، با

  ت ی. در نهاکردی را به سمتش پرت کند آرامش م  شیهاو گدازه

 گفت:   توانست،ی که م یمتیمال

 !  م؟ یحرف بزن _

 ! ؟یچه حرف _

 حرف بزن.   از مشکلت _

 گذاشت و گفت:   زیم ی را رو  اشی گوش عسل

 رو منظورته؟!   شونیکیکدوم   قاًیمشکل؟! دق _

 سرش را تکان داد:   رضا

 .  شهی تلخ نشو، عسل که تلخ نم _
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 شد:   شیبا دست مشغول شانه کردن موها عسل

 تو کار من دخالت نکن، مثل...   یحرف بزنم بعد بگ ترسمیم _

 !  ؟یمثل چ _

   ر دو طرف کج کرد و با طعنه گفت:به هرا  لبش

 مثل شوهرا!   _

 !  یزنی ها سرم نق ماگر نگم که مثل زن _

 ...  یول ستم،یمن اهل غر زدن ن _

 کرد:  اشی به صورت پر از کبود ی ااشاره

 غر زدن نداره؟!  یسر و وضع نیهمچ _

 منه؟!  ی افه یپس مشکلت ق  _

 گفت:    یشاک عسل

   !دم؟یچقدر ترس یدونی م _

 . دونمی م _

 !  یدونینم _

 خودت بهم بگو!   دونم،ی نم یگ یتو درست م! یاوک_
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 !  دنهیگفتنش مثل آب در هاون کوب دونمی م _

 دختر خوب؟! شهیغر حساب نم نایا _

بلند شد و   زینازک کرد، از پشت م  شیبرا  یپشت چشم  عسل

 گفت:  

 داروهات رو بخور.  یدرد نکش  یخواهی اگر م _

 د:  تخت کنار خود نشان یدستش را گرفت و او را رو  رضا

  یکه تو  یو حرف  ستیدفعه بهت بگم فرار نکن؟! در نرو! باند  چ  _

 . رونیب زیدلته رو بر

 نگاهش کرد و لب زد:   رهیخ عسل

 هم داره؟!  ی ادهیفا _

 هم نباشه!   دهیفای ب  نیهمچ دیبگو، شا _

 !  یمشکل من تو هست _

 من؟!   _

 تو!   قاًیدق _

 زد:  ی پوزخند رضا
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امه نفرستاده  نل برات دعوتوروز ا  مشکل؟  میما شد  گهیحال د  _

 بودم.  

 من گفتم با دعوت اومدم؟!  _

من  ی . حال کجایخسته نباش  ؟ی دیسوال رو با سوال جواب م _

 مشکل کرده؟  جادیواست ا قاًیدق

 و گفت:   دی کش یپوف عسل

 شغلت.   _

 . مکاره یچ یدونستیاز روز اول م _

 ...!  ما حال روز اول برام اصالً مهم نبود، ا یآره ول _

 ! ؟یاما حال چ _

 گفت:   شخندیبا ر بعد

 مشکالم کجاست؟!   نیاشکال ا _

 نداره.  ی اده یحرف زدن با تو فا _

 !  ؟یفرار کن یخواهی باز م _

 فرار کردن نداره؟!  افهیق نیا _
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 سکوت کرد و بعد دلخور گفت:   رضا

 بگو، دلت رو زدم! پس   _

 تکان داد و محکم گفت:   ی سر

  ارم، یرو برات در م  یپدر اون سهراب  افهیق  نیبا هم  ،ن نباشنگرا  _

 اصالً غمت نباشه! 

 پر حرص بلند شد:   عسل

 .  کنمی من رو بگو با تو بحث م  _

 .  یزنیها همش غر م و مثل زن ی کردی کاش بحث م ی ا _

 !  یبه نفهم یزنیشوهرا خودت رو م نیتوام ع _

م  _ فهم  زدمیخودمو  ع  یدگیبه    یقلدرا  شوهر  همون  نیبعد 

نداره،    یربط  چیکار بار من به تو ه  فهی ضع  یه  گفتمیو م  کردمی م

به خونه  و سرت  تو هم    تیدار برو آشپزخونه  بود؟!  باشه، خوب 

مهرم حالل، جونم آزاد؛  یگفت یو م ی کردی پشت بندش بغض م

 پدرت و... ی خونه  یرفتیم هیو با گر ی کردی شال و کاله مبعد 

آورده بود،   شی پدرش را به رو  یهخورد. خانحرفش را    ی باق  رضا

  ی دگ یخانه نبود، به وضوح رنج  گریکه د  ی او خانه  رفتهکه    ی پدر
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 ی راهی . بد دل عسل را سوزانده بود، بد و بدیرا در چشمان عسل د

و خودش کرد. دستانش را بال آورد    ی شعوریحجم از ب  نینثار ا

 گفت:  

 خب؟  م،یبحث رو تمومش کن نیا نجا ی! هممیتسل _

 گفت:   ی و جد امد یکوتاه ن  عسل

 پس کارت رو عوض کن!   م،ی با هم داشت گهی ق دتواف هیما  _

 !  ستمیبلد ن ی اگهیکار د _

 . ی دار نی تو ماش _

خونه   نیبرم آژانس کار کنم؟ من دارم خرج ا  یعنی   ؟یکه چ  _

 و خرج دوا و درمون مادرم.  خرج دانشگاه بهار  دم،یرو م

 گفت:    دیایکه عسل کوتاه ب نیا ی برا یبه شوخ و

  نم ی زه اونوقت بدتر از همه خرج ماش! تابچه  دمیخرج زن، شا  _

 !  شهی بهش اضافه م

و با اصرار   امدیبا درک جمله منظوردار رضا کوتاه ن   یحت  عسل

 گفت:  
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نه خرج دوا و   شه؛ ی م  نایخرج هم  ی اریدر م  یحداقل هر چ  _

 درمان خودت!  

بود را با دست   دهیچشمش جوش  ی که از گوشه  یقطره اشک  و

 پاک کرد و گفت: 

نمونده بود دستشون   ی زیچ  دم؟یاون شب چقدر ترس   ینودی م  _

 ...  دیرسی م  به من برسه؛ اگر

 دستش را بال آورد:  رضا

 نگو، بسه!   _

اش مثل سنگ چهره  دیدو   اشیکه ناگهان در رگ و پ  یخشم  از

نکرد   یی قلبش نشست، عسل اعتنا ی رو ی نی سفت شد. درد سنگ

 و ادامه داد: 

 باشه، خواهرت که...  م، بهار من نباش  گهید  ی دفعه دیشا _

 زد:  ادیفر رضا

م  میجور  نیبسه؛ همبسه بسههه،    _ به    کشم،ی دارم عذابش رو 

 قصر در برن!  ذارمیکه نم یعل ی ول 
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پ   گردن و  گرفت  محکم  سر  پشت  از  را  به   اشی شانی عسل  را 

 او چسباند:   یشانیپ

  ارم؛یبدتر از بد در م ارم،یدونه اشکاتو سرشون در مدونه یتالف _

 فقط صبر کن و ببین!  

          

 ی بلوز را جلو برد و کمک کرد تا آن را بپوشد. رضا به باندها  عسل

تلنبار شده بود چشم   زیم  ی که رو  اشنه یباز شده دور قفسه س

هفته سه  حال   ی بد  ییکذا  ی دوخت،  و  سرگذرانده  پشت  را 

تر نفس بکشد. دکتر بعد از باز کردن باند،  راحت  یکم  تتوانسی م

  ی کیزیف  تیفعال  چیاه ه م  ه ب باشد و تا سسفارش کرد که مراق

اتاق   ینیسنگ  در  موقع  همان  درست  هم  عسل  باشد،  نداشته 

انتقال داد،  حضور داشت و دکتر تمام سفارشات لزمه را به او 

  ر یبه او گسه هفته کم    نیهم ا  ی طور  نیکارش ساخته بود! هم

 نداده بودند.  

 بلوزش رساند که عسل گفت:   ی را به دکمه دستش

 . بندم یخودم م _



 

 
771 

 

DONYAIE MAMNOE 

که    یها کرد، پرستار جوانشروع به بستن دکمه  نیی بال به پا  از

لبخند  زیم  یرو  لیمشغول جمع کردن وسا به   ی بود  زد، رضا 

خال کرد،  نگاه  جوان  مرد  حلقه  ب   یانگشت  داشت    شکیبود، 

ا  منه  صح  نیحسرت  که    خورد،ی را  عسل  به  داشت!  حق 

م  شیهادکمه باحوصله  و  آرام  کرد، خودش    بستیرا   همنگاه 

  شد یکه حالش خوب م  گری. دو روز دخوردیها را محسرت  نیهم

  ینبود. از رو  ی تئاترها خبر   نیو عسل هم کارش با او تمام، از ا

جا در  و  شد  بلند  آخر  ستادیا   شیتخت  عسل  را    نیتا  دکمه 

برا راحت ا  شیتر  عج  یرو   نیببندد،  را  دوست    بیمهربانش 

 .  انداختیگالب م ادیداشت؛ او را 

نوشته بود   شی برا  یکه دکتر به تازگ  ییداروها   ی سهیبا ک  اصغر

 گذاشت:   زیم ی داخل اتاق شد و آن را رو 

 !  ؟ ی درد که ندار _

 .  کشهیم  ریت شم،ی م هنوز جابه جا مفقط شونه  ،یلینه خ _

 دوتا دنده بود.   نیکه فقط هم  ی شانس آورد _
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رد، اصغر هش کنگا  نیسرش را به سمت او گرفت و خشمگ  عسل

بال انداخت    ی انشود، شانه   تشی از آن بود که متوجه عصبان  زتریت

 و گفت:  

 ! ؟ی دخترسالر گمی مگه دروغ م _

 زد و گفت:   بینه  رضا

 زن داداش!   _

پ تکان داد، و سرش به راست و چ  رونینفسش را پر صدا ب  اصغر

  دند یکه رس   ن یبود. کنار ماش   امده یکنار ن  همه اتفاق  نیا اهنور ب

 اصغر گفت:  

 تنها باهات صحبت کنم؟  شهیداداش م _

 به عسل نگاه کرد و گفت:   رضا

 .  ستیما ن  نیب  یبگو، حرف پنهون _

 کرد و گفت:   ی مردد نگاهش کرد که رضا پافشار اصغر

 !  گهیبگو د _

 زنگ زد.  شبید ،ی علو  اروی نیا _
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 زد:  را بال و به صورت درب و داغانش زل  نیکنار ماش نهیآ رضا

 !  خواست؟ی م یچ _

 !  شه؟ی م یحال چ نهی بب خواستی م _

 !  ؟یگفت  یچ _

  ی هر چ ست،یمعلوم ن  ی زیضرب و شتم چ انیگفتم بعد از جر _

 بگه!    سیرئ

  ه یالغه،    یالغ! البته بالنسبت هر چ  ی کهیمرت  ،یخوب گفت  _

 راه انداخته.   یهم ننوشته واسه من کاسب یقرارداد دست

 :  دیصغر پرسا سوار شود، ارا باز کرد ت در

بده، صرف    امیهر چ   کنمی فکرش رو م  ل؟یپس بگمش کار تعط  _

 ! ی بذار ییاکله گنده  نیدم همچ ی پا رو کنهینم

س  یصندل  ی رو  رضا قفسه  ت  اشنه ینشست،  درون   ی بد  ریاز 

 اش را در گلو خفه کرد:  ناله  ی دابه زحمت ص  د،یکش

 !  ریشماره حساب بگ هیبهش زنگ بزن و  _

 ! ؟یشماره حساب؟! شماره حساب واسه چ _
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پنجاه! اگر  پول تو حسابشه منتها، پنجاه  گهیبگو تا سه روز د  _

و تو را به   ریاگر نکرد بهش بگو ما را به خ  چ،ی قبول کرد که ه

 سالمت.  

 ! داداش؟ ی مطمئن _

 .  مطمئن _

 ! ؟ی آخه چجور  _

ت  اضاف باب   یگفت هر چ  سینباشه! فقط بهش بگو رئ   تیکار  _

د ا  ریخسارت  و  گرفت  زای چ  نیکردش  ازش  خوش    میهم 

 برحاللمون! 

          

عقب برداشت و در را بست. عسل دوباره   یرا از صندل شیداروها 

اصغر به مذاقش خوش   ی هامعلوم بود حرف  کرد،یم  اشیمحلی ب

د  امده،ین ااز  اعتنازن  نیست  هم  ییها!  بود    نشینکرد  مانده 

را برداشت و زودتر   فشیکند. عسل ک فیبخواهد از او کسب تکل

 ه شد.  از او وارد خان

 زد:    شانیاز پشت اپن آشپزخانه صدا  لوفریکه داخل شد، ن   نیهم
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 دوستت داره!   ی! معلومه مادر زنت حسابنیچه به موقع اومد _

مش دعوت کرد، بعد از قهر به آرارا بست و خودش را  چشمانش

  لیکم بود که آن هم به لطف شانس گندش تکم  نیعسل هم

 گفت:  زد و رو به عسل  ی لبخند لوفریشده. ن

 .  مینهار رو بکش   ایب _

 شالش را از سر در آورد و گفت:   عسل

 .  ام یلباسمو عوض کنم م _

 نه چندان دوستانه گفت:   لوفرین

 گفته باشم ظرفا با خودته!   _

، داخل  با نگاه به رضا سکوت کرد  یول  دیبگو  ی زی خواست چ  عسل

ا بست،  سرش  پشت  را  در  و  رفت    ش یتنها  دیبا  یعنی  نیاتاق 

 شده بود!    یعسل شناس خوب گریدتا آرام شود،  تاشگذی م

م  به نگاه  عسل  درهم  نداشت    کرد،ی صورت  دوست  آنکه  با 

ن  بخو  لوفریدستپخت  بارا  اما  برد  دیرد  به لذت  نهار  تظاهر  از  ن 

 !  لوفریدرست مثل عسل و ن کرد؛یم شانیدورهم
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بودند، آن چنان در نقش خود   یخوب  گرانیها عجب باززن  نیا

  کرد، یکه آدم به صحت و سالمت عقلش شک م  رفتندیفرو م

 تنگ دوغ را در دست گرفت و به او تعارف کرد:  لوفرین

 ! زم؟یدوغ بر _

 ل کرد.  و بدرد  لوفریاو و ن  نیب  ینگاه  مین عسل

 حواسش را به بشقابش داد و گفت:   ی همه رضا

 نه.   _

   ارم؟یبرات سوپ ب ی خوایم _

 گفت:   لوفری ب دخالت کرد و به ن به گالب نگاه کرد، گال کالفه

! بخواد خودش  ستیادر، رضا کم رو ن خودت رو بخور م  ی غذا  _

 . کشهی م

با    ی زگفت و سرش را به با  ی اباشه  یدر ذوقش خورد، ول  لوفرین

تازه آن موقع بود که رضا توانست    ی محتوا بشقابش گرم کرد، 

 :  دیپرس لوفریبکشد. گالب از ن  ینفس راحت

 !  اد؟یم یرت کوهش لوفرجانین _
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 را پشت گوش فرستاد و گفت:   ش یموها لوفرین

 چهارشنبه...   _

 ! امروز چند شنبه بود؟ دوشنبه!  چهارشنبه؟

نفس    کیداد، انگار    رونیحبس کرد و پرصدا ب  نهیرا در س  نفسش

 آمدن محمد خودش نقطه   دانستی م  ی . به خوبامدهیراحت به او ن

د کنا  ی گریشروع جنگ  را  قاشق  و صندلاست.  گذاشت  را    یر 

. لب  ند یآن جا بنش   توانستیلحظه نم  کی  یحت  گریعقب داد، د

 زد: 

 ممنون، خوشمزه بود.   _

ر برابر نگاه از خوراکش را در بشقاب رها کرد و د  ی شتریب  مین

 د شد. کنجکاو گالب از جا بلن

با  ی رو کرد،  روشن  را  همراهش  تلفن  داده  و  نشست    د ی تخت 

. کردی مرتب م  یکییکیمدت را    نیا  ی عقب افتاده   ی کم کارهاکم 

  ست یل  نیچند وقت ابتدا از ب  نی کرد و به عادت ااز  آپ را بواتس

ه  عکس پروفایل عسل را چک کرد. عسل از آن دست  نش ی مخاطب

پروفا زود  به  زود  که  نبود  روز   ای  کندعوض    لیدخترها  هر 
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از گاه  یبگذارد، ول  یآن چنان  ی های استور هم که عوض    یهر 

 رمرد یکس پحال دلش را بفهمد. ع  توانستیبا آن خوب م  کردی م

 دلتنگ پدرش هست.   یعنی نیبود و ا  لشیپروفا

پا  نشیمخاطب  دوباره بال و  ز با  را  نیشاه  ی کرد، صفحه  نییرا 

هم مثل  ا  شهی کرد،  ک  نیآنالین!  م  یپسر    ی زیچ  کردی وقت 

 کرد:  پیتا ش یبرا گرفت؛ینم هیبود که سوءتغذ بیبخورد؟ عج

 کم زر بزن!   _

 کرد:   پیتا  نیفاصله شاه، بالخورد  یآب  کیدو ت  امش یبعد پ  یکم

 !  ؟یمخلص داداش... خوب _

 خوبم، اگر بذارن!  _

 !  ریبگ لی! عکس بده جنازه تحو؟یک _

آخر    ی شعوریب کرد،  خودش  انثار  کردن   نیبا  دل  درد  دلقک 

 کرد:  پیداشت؟! تا

   "باش نجایفردا ساعت چهار ا" _

   "ایشاهلل!  رهیخ" _
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داخل شد و   شی اراه داروهآب به هم  وانیموقع عسل با ل   همان

 گذاشت.   زیم ی آنها را رو

 کرد:   پیتا رضا

   "! رهیخ" _

 چاتو یکن، تازه نوار پ  راحتاست  گهیکم د  هی  ی خوای میگم م"  _

   ".ی باز کرد

 کرد:  پ یمصمم تا رضا

   "نره  ادتیفردا " _

 شد.  نیآفال و

و دستش    اوردیداروها را از جلد در ب  شهیمثل هم  آنکهی ب  عسل

 زد و گفت:   ی بخندبدهد ل 

 !  ارم؟یبرات سوپ ب ی خوا ی م _

 تخت نشست و گفت:   ی بداخالق رو رضا

 خوشم نمیاد.   هیاز کنا _

 خوبه، فکر کردم دوباره شکاک شدم.   _
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 .  گهید ی طعنه هی _

 اون به تو توجه داره!  _

ا  _ مغزت  برادر   نو یتو  منم  و  منه  برادر  زن  فقط  اون  کن،  فرو 

 شوهرشم.  

 ! ی برادر شوهر هیاز  شتریب ونا ی تو برا _

 . ضهیفکرت مر _

را از   تیواقع  کردی م  یرا به او دوخت، سع  نشی ب  زینگاه ر  عسل

 آخر کوتاه آمد و از کنارش بلند شد.   یاند. ولاش بخورهچه

 کجا؟!  _

 ظرفا رو بشورم.  رمیم _

 !  ادیبهت نم _

 . اومدی بهم نم  زایچ یلیبا تو خ  ییقبل از آشنا _

 !  ه؟یت چمنظور _

 اون تو رو دوست داره!  اد،یهم به من نم  ی نیبدب  _
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را محکم دستش را گرفت و او را کنار خود نشاند. دستش    رضا

 گفت:   دواریتهد گرشیفشار داد و با دست د

 تکرارش کن...   گهید بارکی گه،ید بارکیخفه شو، فقط   _

 رونیگفت و دستش را به زور از دست او ب  ی ا آخ آهسته  عسل

 :  دیکش

 !  ستمیباشم احمق ن یهر چ ی خواستم بدون  _

از اتاق خارج شد و در را محکم   ی گر یحرف د  چیهیو ب  ستادیا

 نیزخم چرک  نی برد، چرا از ا  شیموها  انیت. رضا دستش را مبس

   کرد؟ی نم دایپ ییوقت رهاهیچ

بعد    د، یزد و دودش را با ولع به کام کش  گارشیبه س  یمحکم  پک

  ن ی . شاهدیچسبی به او م  بیعج  گاریس  نیا  زیاز چند وقت پره 

از دود    ی ادتری در را باز کرد و پشت فرمان نشست. رضا حجم ز

 :  دیداد و خونسرد پرس رونیب را  گاریس

  ؟ ی انجامش داد _

 چجورم!  _

 آورد و دستش داد.  رونیداخل کاپشنش ب بیاز ج یت اکپ  سپس
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چند  رضا کرد  باز  را  ب  نیپاکت  را  را    دیکش  رونیعکس  آنها  و 

ها و همراه او عکس  دیگردن کش  یکم  نی تک چک کرد. شاهتک

را   یرابمح  لب  یکه دختر جوان گوشه  یعکس  یرا نگاه کرد، رو

 توقف کرد و گفت:   دیبوسی م

 داره؟   یچ ی ریپ نیا شییخدا _

 و گفت:   دیخند ن یشاه

 ! ؟ی دیدختره رو ند ی پا  ریز یونیلیچهارصد م نی ماش _

 ! ده؟یمهندس براش خر یدون ی از کجا م _

 نیبه ا  شن، یم   ی پات  یقاط  رمردایجوون با پ   ی الن مد شده زنا  _

 !  ی شوگر دد گنی م های ریبابا پ 

  ی نی ماش  نیهمچ  تونهی کارمند ساده از کجا م  هیآخه    م، یخودمون

ماچ    هی  ی به جا  دیخری م  ی نیماش   نیمنم همچ  ی بخره؟ وال برا

 !  دادمی بهش م  خواستی م یهر چقدر ماچ سفارش

 را جلو داد و غنچه کرد:  شیهالب

 نمک نداره.    چیلبا که ه نیا فیح _

 گفت:  ی شاک رضا
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 !  ؟یگرفت  کی. ماژی دنن، حالم رو به هم زخاک تو اون سرت نک  _

ج  نیشاه از  خنده  ماژ  بیبا  کتش  و   دیکش  رونی ب  یکیداخل 

 صورتش گرفت:   ی جلو

 داداش؟!  میبر _

را گرفت و کشدار    کیپرت کرد، ماژ  رونیرا ب  گار ی س  لتر یف  رضا

 گفت:  

 .  ممممیبر _

       

ا  ی جلو دفتر  پ   ستادندیساختمان  بلند  به آسمان خراش    ش یو 

هر سه   ی برا  ی ساز. امشب شب سرنوشت کردندی نگاه م  شانیرو

هم نسبتاً سرد شده بود. رضا به زحمت دست نفرشان بود، هوا  

ا  ر  شیهاشانه  یکاپشنش فرستاد، کم  نی راستش را داخل آست

 ی برا  نی . شاهدکر  میاش تنظبال تنه  ی جلو داد و کاپشن را رو 

 بار گفت:  نیدهم

 . ی ا برنه ت ستیببین داداش، صالح ن  _

 کرد:  ی هم پافشار اصغر
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 .  ی داداش لج نکن، تازه روپا شد گهی راست م _

 و گفت:   دیکش ی کالفه فوت بلند رضا

 ترس برادر مرگه!   _

 گفت:   اصغر

 له!  شرط عق اطیاحت یول _

 اهل خطر باشه.   دیبرا بچه ک...هاس، مرد با اطیاحت _

 معترض تکرار کرد:  ن یشاه

 شش؟یپ  ی تنها بر  ی خوا ی لشت کرده ملج نکن داداش؛ آش و    _

 .  نجانیساعته ا  مین  حیذب ی هاتلفن بزنم بچه  هینشده   ریهنوزم د

 زد:  ی پوزخند رضا

 ... یچه بترسون یسگ رو چه بزن _

 نگاهش کردند.   یراضنا   نیو شاه اصغر

که کنار    ییمدل بال   نی ماش  ی نه یخم شد و از آ  یدو پا کم  ی رو

 اشی به سر و صورت پر از کبود  ی اهپارک شده بود نگ  رواده یپ

 دارتر کرد و گفت:  را حالت شیموها یکرد؛ با دست کم
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 بال.   نیایساعته برنگشتم، اون وقت ب   مین _

          

به    یمهندس را زد. نگاه  ی طبقه   ی آسانسور شد و دکمه  داخل

از    یو قسمت  یشانیپ  ی لب و بال   ی شه، گوکرد  نهیخودش در آ

  یاول خبر  ی از تورم روزها   یداشت ول  ی ودگونه راستش هنوز کب

شکستن قولنج    ی صدا  د، یچینبود. از خشم انگشتانش را درهم پ

تصور کرد که    ار  یانگشتانش در آمد و در ذهنش گردن محراب

 ک یماژ ستادیدر دفتر که ا ی . روبه روشودی دستانش خُرد م ن یب

  دندانش گذاشت و   ی را ل  آورد، سر آن  رونیب  بشیرا از داخل ج

 کرد.   شی جدا ی با فشار

 در را باز کرد.  یزد دختر جوان زنگ

  ده یفهم  یتعجب کرد. بالخره محراب  دیجد  یمنش  دنیبا د  رضا

 .  ستیچندان کار درست ن اشیقبل  یبود که منش

 مهندس هست؟!  _

 :  د یرسو محتاط پ صورتش کرد ی های به کبود  ینگاه دختر

 مهندس؟!   _
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 دکترتونه!    ی منظورم آقا _

 رضا کرد و گفت:  ی به سر تا پا ینگاه  بارنیا ردخت

 ندارن.  فیدکتر تشر  ی آقا _

را    شیغضبناک پا  عیبالفاصله خواست در را ببندد که رضا سر  و

 که مانع بسته شدنش شد.   ی در گذاشت طور ی جلو

 . آقا؟! پاتو بردار ی کنی م کاریچ _

  نیادستپاچه از    ی در را به شدت فشار داد و داخل شد. منش  رضا

 کرد.   ادیحرکت رضا شروع به داد و فر

 ی از انتها  ی مرد تنومند  ی سر و کله  کردی از آن چه تصور م  زودتر

حدس بزند    توانستی هم م   دهیراهرو ظاهر شد. رضا ند  ی ورود 

 است.   یآن شب ی هااز همان قلچماق یکی

 گفت:   دهی ترس یمنش

 به زور وارد شد آقا منصور، در رو هل داد روم.   _

جلو   یشد، مرد قدم  رهیو به رضا خ  ستادیپشت سر مرد ا  عیسر

با صدا و  ب  کردی م  یکه سع  یضمخت  ی آمد  را  خشن    شتریآن 

 نشان دهد هشدار داد:  
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 شر درست نکن.   رونیبرو ب _

 زد و گفت:   ی لبخند رضا

 بت بگو کارش دارم.  شر! من خود شرم! برو به صاح _

که با هر دو دست    امد یصاحب به مذاقش خوش ن  ی کلمه  انگار

 : دیرضا زد و غر ی نه ی به س

 نه؟   ای یکنی گورتو گم م _

چند قدم به    دیچیپ  اشنه یس  ی که در قفسه   ی با حس درد   رضا

  ی شت و درد را با آخ بلندگذا  اشنه یس  ی عقب رفت. دستش را رو

 داد:  رونیب

 .  رونیتا لشت رو ننداختم ب نرویگمشو ب _

 گفت:   رضا

 بهش بفروشم!   ی زیچ هی  خوامی بگو م دکترتون  ی به آقا _

 بفروش.  گرید ی ! برو جنستو جای هر ؟ی مگه کر _

 ی زیشد که تلفن به دست بود و پشت تلفن چ  یمتوجه منش  رضا

 تا آمدن نگهبان ساختمان نداشت.   ی. فرصت چندانگفتی م
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 گفت:   آرام

 نصراهلل؟   ؟یاس د؟یحم ؟یهست یک ی از پسرا  _

 به تو چه؟!  _

هما    ن یبب   _ م   م،یم همکاربا  به هر ک  دونی تو  رضا    ی بگ  یغار 

به دکتر،    منو برسون  غامی. فقط پ دنی شرخر آدرس من رو بهت م

 کی  ،ی مرام بذار  ن؛ی! فقط همشهیمرگ و زندگ  ی بهش بگو پا

 .  مکنی گفت رو براش قرق م  ستیکه رئ ی اماه هر محدوده 

بعد مردد به عقب برگشت و به    یخاموش نگاهش کرد، کم  مرد

در    ی گذاشته و جلو  نیزم  ی را رو  یگوش  ینگاه کرد. منش  یمنش

 کلفتش گفت:   ی بود. با صدا ستادهیاتاق مهندس ا ی بسته 

 . ایخوریجا باش، تکون نم نیهم _

 در بزند آن را باز کرد.   آنکهی سمت اتاق مهندس رفت و ب به

ا  ینگاه تا  آسانسور  فاصله  کرد،  ساعت  دو    نیبه  طبقه حداقل 

مهندس که داد   ی نداشت. صدا  یو فرصت   دیکشی ل مطو  قهیدق

در دفتر    دیکشی محافظش خط و نشان م  ی و برا  کردی م دادیو ب

 .  دیچیپ
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 گفت:    یآمد و رو به منش رونیب  محافظ

 . ۱۱0دکتر گفت زنگ بزن  _

واحد با شتاب باز شد و حراست ساختمان به سرعت داخل    در

هر چه    بیعج  ه بود و رضاش شدخود   ی برا  ی شدند. خر تو خر

ا  شدیتر مشلوغ بازار  نیاز  ب  ی آشفته  بود  انداخته  راه    شتر یکه 

م و آمدی خوشش  اشاره کرد  او  به  باتوم در دستش  با  نگهبان   !

 گفت:  

 .  رونیب _

 دستش را باز کرد و گفت:   رضا

 !  دمیالن رس نیبابا! من که هم ی ا _

 داد زد:  نگهبان

 .  سیزدم پلتا زنگ ن رونیب  ایب _

 خونسرد گفت:   رضا

 الن زنگ بزن!  الن نی زنگ بزن! هم _
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کبود شده بود    جانیو ه   تیکه از فرط عصبان   ی ا با چهره   یمحراب

 گفت:   ادیآمد و با فر رونیاز اتاق ب

 .  رونیب نشیانگل رو بنداز نیا _

 کرد به خشونت متوسل نشود:    یسع نگهبان

 .  می حرف بزن رونیب  ایب _

 رد و گفت:  ز هم باز کرا ا دستش رضا

 دارم؟!   یمن با شما چه حرف _

و انگشتش را به   دیوسط سالن پر  یچوب  زیم  ی حرکت رو   کی  با

 اشاره کرد:   یسمت محراب

 آقاست.   نیطرف صحبت من ا _

 گفت:   یتکان داد و خطاب به محراب دواری را تهد انگشتش

گله   هی  نشد، واسه من  تیگفتم پول منو به زبون خوش بده حال  _

فرس ا؟ی تادآدم  بودم  گفته  بم  نی!  بم  ی ریتو  تو  اون    ها ی ریاز 

ن  نمیا  ست،ین با من در  تا    کلتیکه کل ه  فتیگفتم  بال  از  رو 

 .  کنمی نجس م نییپا



 

 
791 

 

DONYAIE MAMNOE 

 کاپشنش در آورد و بال گرفت:   یداخل  بیرا از ج پاکت

 !  ه؟یچ نیا ی دونیم _

 را در هوا تکان داد و گفت:   پاکت

  ، ی پخش بشه دکتر قالب  نایاز ا  یکی... اگر  تهییروآبی سند ب   نیا  _

 یساختمونو ت  نیهم  یو لب  یندر مطبت رو تخته ک  دیفردا با

 .  یبکش

 زد:  ادیفر یمحراب

 . رونیب   نشیبنداز  ن؟یهست یمعطل چ _

پرت کرد و   شی پا  ی بود جلو  ستادهیپاکت را از همانجا که ا  رضا

 گفت:  

 بره!   دیونجا که باه ابر شی باشه خدمتت، تا باق  یکی نیا _

 کاپشنش را به هم آورد و گفت:    ی آمد و دو لبه   ن ییپا  زیم  ی رو  از

 ! ادیز یزت همگ _

اش را زد و  . دکمهستادیآسانسور ا  ی در خارج شد و روبه رو  از

  ن یو همدوم بود    ی به شماره طبقه کرد. آسانسور طبقه   ینگاه
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م زمان  خودش  طبقه  لبخندگرفتی چند  لبش    ی گوشه  ی . 

طبقه  تکان  ی نشست.  را    ی چهارم،  قولنجش  و  داد  گردنش  به 

شلوارش    یشکست. طبقه  و  داد  داخل  را  از    راهفتم، شکمش 

لبه   ی بال داد. طبقه   ی کمربند کم کاپشنش را    پی ز  ی نهم، دو 

کاپشن را    پیز  ازدهم،ی  ی گرفت و آن را به هم وصل کرد. طبقه 

   باز شد. نگید ی اهمزمان در با صدبال داد  قهی کیتا نزد

نگاه  د یکش  شیاموه   ی رو  یدست رفت.  آسانسور  داخل  به    یو 

همکف را    ی از ظاهرش دکمه  یانداخت و راض  نهیخودش در آ

ر  رو   یلیزد. در  لغز  ی آسانسور  مانع    یناگهان دست  یول  د،یهم 

روبه   یمحراب  شانیپر  ی بستن آن شد. در باز شد و رضا با چهره

که    یادداشتی  نگاه کرد و   یرابرو شد؛ به پاکت داخل دست مح

م  ی رو تا  بود؛  گذاشته  که    توانستی آن  بود  نوشته  درشت 

 :  ندی خوب بب شیهاچشم

   "اخطار آخر... فقط تا ساعت ده امشب!"

هراسان  ی به چهره ی را بال داد و پوزخند شیابروها روزمندانهیپ

 زد و گفت:   یمحراب

 !  ؟یدکتر قالب ی ااحوال آق _
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داده بودند. اصغر   هیتک  نیماشبه  و    ادهتسیهمانجا ا  نیو شاه  اصغر

خدا، سرش داخل    ی شهیمثل هم  نیشاه  یدر حال خودش ول

اسم پروفایل    ی نگاه کرد و بال   ی بود. جلو رفت و به گوش  یگوش

استعشق  ی کلمه به  بعد  خواند،  را  برا  یقلب  کریجان   ی که 

 کرد و گفت:   ی امخاطبش فرستاد اشاره

آخه    _ بگ   ابوید  دستشو  تو    ریبرو  چهارتا   ی زییپا  ی هوا  نیاو 

بزن، شا  ابونیخ باز شد!  اون بخت کپک زده  دیباهاش قدم  ات 

 داره؟!  ی چت کردن چه سود

حساب   ن یشاه گوش   ریغافلگ   یکه  بود  قا  یشده  با    میرا  و  کرد 

 من گفت:  من 

 !  یاللهای ،ی کیعل ،یچه خبرته؟! سالم _

 داد و با تمسخر گفت:   نیرا چ اشی نی ب رضا

 نشسته!   چادریب  مونیبجر نداشتم آ، خببخشب _

 شیآب دهانش را قورت داد. رضا هم با چشم و ابرو برا  نیشاه

 :  د یپرس ن ی. اصغر زودتر از شاهدی خط و نشان کش
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 ! شد داداش؟ یچ _

 بشه؟   یخواستیم  یچ ،یچیه _

نگاهشان    وسیفرو کرد و مأ  بشیدستانش را در هر دو ج  رضا

 :  د یپرس یشاک  نی کرد. شاه

انداشت؟  ده یفا  یعنی  _ گفتم  کلفت   نی؟  پوست  ابشر  از    ن یتر 

 هاس. حرف

 کرد:   دییتا رضا

 خیلی پشتش سفته!    ،یراست گفت _

بار  اصغر را  ول  کیچشمانش  شاه  ی زیچ  یکرد    نی نگفت. 

 کتش سراند و گفت:   بیرا داخل ج اشی گوش

   شما رو بسالمت!   ریپدرجان ما رو بخ  گمیم  ،ی علو  زنمی زنگ م  _

زد،    ی زیاش را خورد و رو به اصغر چشمک ر زحمت خنده ه  ب  رضا

دهد    بیها بود که رضا بتواند او را فرحرف  نیتر از ااصغر با تجربه 

 داد: همچنان ادامه  ن یو سرکار بگذارد. شاه
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ن  _ راه  سر  از  که  رو  جونمون  ب  م،یاوردیوال  بد    ش یر  خیمال 

که    ی ندست او  فرستم ی امشب م  ن یعکسا رو هم  یصاحابش ول

 برسه.   دیبا

اش فرو برود، نتوانست در نقش شکست خورده  ن یاز ا  شتریب  رضا

آورد و  برگ چک بال  و دو    رونیب   بشیدستانش را از هر دو ج

 سرخوش و بلند گفت:  

 !  دمیبالخره پوزش رو به خاک مال _

 اد یبعد هر سه با هم فر  یابتدا خاموش نگاهش کرد، کم  نیشاه

هر دو دستش را مشت کرد    زدهجانیه   ن یها دند. شسر دا  ی روزیپ

 و بال آورد و گفت:  

 !  نههههه یا _

ها را گرفت و نگاهشان کرد. با خواندن مبلغ سوت  برگ چک  اصغر

  نیکه توانسته بودند کمر چن   شدی. هنوز باورش نمد یکش  ی بلند

 بزنند.   نی به زم دانیدر م  گونهنی را ا  ی قدر  فیحر

 گفت:   کرد و ی نگاه گریمبلغ چک د به

 !  ه؟یپنجاه تومن برا چ نیا _
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 زد و گفت:   ی لبخند کج رضا

 ! ستهیچک د _

 را گرفت و در هوا تکان داد:  چک

 شم نگذشتم.  ذره کیاز  _

 کف دستش را بال گرفت و گفت:   ی روزیمست پ  ن یشاه

 جشن.   میبر _

 کف دستش را محکم به کف دست او زد و گفت:   رضا

 !  ممممیبر _

          

  اده یپ   نیداشبورد برداشت و سرخوش از ماش  یرا از رو   یگوش

نگاه تازه    یشد. خواست  را   ادشیبه ساعتش کند که  آمد آن 

  ستاد یپاور را فشار داد و با حوصله تمام ا  ی خاموش کرده، دکمه

شب مانده    مهی . ربع ساعت به سه ن دیایگوشی بال ب   ی تا صفحه 

آنقدر خوش   ی روزیپ  ازت  از تعجب بال رفت. مس  شیبود، ابروها

 گذشته.   عیسرزمان چقدر   دیگذراندن که نفهم 
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را پاک فراموش کرده بود،    اشنه ی قفسه س  گاه یدرد گاه و ب   یحت

 ن یوجود ماش  یداخل شد و در را بست. آنقدر شنگول بود که حت

بکاهد.   اشی از خوش  ی اخانه هم نتوانست ذره  اطیمحمد داخل ح

زنگ زده که رد تماس داده   اربکیعسل سرشب وسط سورشان  

 ی حوصله شانیروزیط جشن پ؛ وس را خاموش کرده بود یو گوش

 زنانه را نداشت.   ی هاییبازجو

 یهاچراغ  ی همه  نکهیا  ی همان حال خوب وارد خانه شد. برا  با

ب بود آرام و  از راهرو    صدای خانه خاموش  را در آورد و  کفشش 

بطر شد؛  آشپزخانه  داخل  و  را    ی عبور  داخلآب   خچالی  از 

  ن یخانه به هماهل  خواب بودن    یبرداشت و به دهان برد. خوب

را گذاشته    شآب بود، اسم  ی سر بطر   یواشکی  ی هاناخنک زدن

کنار دهانش را گرفت و    یسی! با دست خیواشکی  ی های بود آزاد 

 برگرداند.   شی را سرجا ی بطر

در    ی ره یجابه جا کرد. آرام دستگ  گریدست د  ی را رو  کاپشنش

با کمتر  اتاقش   چیممکن داخل شد. ه   ی صدا  نیرا فشار داد و 

رو  دنیغر شن  ی حوصله را  گذاشت،    یصندل  ی نداشت. کاپشن 

اتاق عادت کند. همزمان    یکیتا چشمانش به تار  د یطول کش  یکم
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دکمه م  ی هاکه  باز  را  تخ  ینگاه   کردی بلوزش  انداخت.    تبه 

کرد   کیبارش را  ها بند بود چشمانهمانطور که دستش به دکمه

ه را باز و بستبار چشمانش    نیعسل پرداخت. چند  یو به جستجو

پ دفعه  از  دفعه  و هر  م  شتری ب  شیکرد  که تخت    شدی مطمئن 

و چند قدم به عقب برگشت و چراغ   ها را رها کرد. دکمهستیخال

 بود، عسل نبود!   کردهناتاق را روشن کرد. اشتباه  

 . دیپراز سرش  بارهکیچه که خورده بود  هر

و آباد خودش نثار هفت جد    یکرد و فحش   زانیدو دستش را آو  هر

شب   کیبود که بر سرش نازل شد؟! چرا    ی چه دردسر  نیمود. ان

آمد    رونیاز اتاق ب   امده، یبه او ن   ی آرامش نداشت؟ اصالً انگار خوش

نگاه پذ  یو  شا  ییرای به  کرد  فکر  ان  دیانداخت،  برادر   ی تظار 

او رو  دنیرس بازخواست  باشد مبل   زا  یک ی  ی و  برده   ها خوابش 

 از او نبود.  ی هر چه گشت اثر یول

.  ردیرا در آورد تا با او تماس بگ  ش یرا برداشت و گوش   کاپشنش

عسل    ی رفت. شماره  اطینکند، به ح  داریخانه را ب  یآنکه اهال  ی برا

را از کنار   یبا بوق دوم رد تماس کرد! گوش  یرا گرفت و منتظر ول

بلکه رد    پاسخ،ی شد. تماسش نه ب   رهیه صفحه خگوشش دور و ب
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در وجودش لنه    یاز نگران   یعیحجم وس  بارهکیبود. به  داده شده  

 کرد. 

  نی سوم  ی هم رد تماس! خواست برا  بارنیشماره گرفت و ا  دوباره

سرشب افتاد، تماس عسل    ادیکه ناخودآگاه به    ردیبار شماره را بگ

 او...!  حال د و نکن لیرا زا  اشیرا رد داد تا خوش 

تالف  د،ی کش  ی بلند  پوف قصد  تا وا!  داشت  یپس  کوچه شد  رد 

ابر  یکم شب  آسمان  بخورد.  بو  ی هوا  مشامش    ی و  در  باران 

را    مشیهم گذاشت و تصم  ی . چشمانش را محکم رودیچیپی م

 را باز کرد و نوشت.   امش یپ ی گرفت، صفحه

   "!ییفقط بگو کجا"

ماند،    هودهیجواب ب  افتیدر   ی برا ارسال را زد. انتظارش    ی دکمه

امن سراکاپش  بیرا داخل ج  یگوش به خودش  و  داد که    دیند 

 دارد.  یخوب است و فقط قصد تالف شیجا

ن   نیهم قامت  برگشت  د  لوفریکه  . دیرا در چهارچوب در خانه 

او نحس را کامل کرد، اش  مهین  یحضور  انگار که    نیبش  روزها 

 فت:  کرد و گ ینداشت. اخم  یخانه و زندگ
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 وقت شب؟! برو داخل.  نیا  یکنیم کاریچ نجایا _

را   اشیژاکت بافت صورت  ی هم گذاشت، دو لبه  ی در را رو  لوفرین

ز  ی رو را  آورد و دستانش  برد.    ریهم  او   گریقدم د  کیبغل  به 

 شد و آرام گفت:   کینزد

 سر شب رفتش!   _

خودش    ی ! به روزد؟یعسل را چوب م  اه ینگاهش کرد، زاغ س  رضا

 و گفت:   اوردین

 برو تو. ش، خاله ی خونه  رهیخبر دارم! گفت م _

 باهات حرف بزنم.   خواستمی رضا م _

آمد    رونیکه سرهم کرده بود و تماس عصر عسل ب  یفکر دروغ  از

  ن ی نگاه کرد. نگاهش را ب  شیبازو  ی ور  لوفریو به لمس دست ن

ظر بازو  لوفرین  فیدست  غ  ی و  از  پر  داد،  حرکت    ض یخودش 

  ش یبرداشتن دستش را نداشت. بازو  الیانگار خ  ی لکرد و  نگاهش

 :  ردک یو خشمناک هج   دیکش رونیمحکم از دست او با ر

 ... وقت.  چی به... من... دست... ن... زن... ه _

 و آرام گفت:   د یدستش را پس کش لوفرین
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 من...   یول ی ببین رضا، تو حق دار _

 شد!  وجود نداره، تو تمام گهید یی! تو؟یتو چ یول _

 صورتش گرفت:   ی جلو  دواری را تهد انگشتش

عسل هم  تنها به من به  نشو، نه    کیوقت به من نزد  چیه  گهید  _

تو حساس شده، نذار محمدم   ی الن هم رو  نینشو. هم  کینزد

 اضافه بشه.  

ن  راهش که  برگردد  خانه  داخل  به  تا  گرفت  التماس    لوفریرا  با 

 گفت:  

  ی پرستی که م  یه هر چا برض  مونم، یبگم پش   خواستمی فقط م  _

 عذابم نده خودم...    نقدری. امونمیپش

 :  دیان داد و خندسرش را به چپ و راست تک ستاد،یا رضا

 .  یباش  مونیعمراً اگر پش ؟یمونیش! تو و پمون؟یپش _

تا قطره   لوفرین افتاده    یاشک  ی هااجازه داد  راه  از چشمانش  که 

صورتش   ی روبه خط اشک    یشود. رضا نگاه  ی صورتش جار  ی رو

 کرد و گفت:  



 

 
802 

 

DONYAIE MAMNOE 

تو چ  یدونی م  _ ا  ه؟یدرد  تو  برا  نهیدرد  پا    ی که  بهت  که  اون 

پا    ریز  ی که به چنگت افتاد دوست دار  نیاما هم!  ی ریمیم  دهینم

کن  غرورش.    ،یلهش  هم  از عشق    یکیهم خودشو  نه  تو  مثل 

  ی واقع  مونیاما پش  ؟یمونیپش  یگ ی . مینه از زندگ  فهمهیم  ی زیچ

اون همه دوست داشتم.    نکهیا  ی. برامونمیوزا پشاون ر  ی منم! برا

م  نکهیا   ی برا اشکت  دونه  هر  خنده   مردمیبا  هر  با  زنده   تو 

زندگ شدمی م تو  داشت  هیمن حکم    ی.   ده ینر  ی که جا  یکالغو 

 وقت عاشقت نبودم!   چیکاش ه ی نذاشته، ا

از دهان رضا کنده شد و به پشت سرش دوخته    لوفر ین  انیگر  نگاه 

نشاند و    شیبازو  ی دوباره دست رو  ردینگاهش را بگ   آنکهی شد، ب

 گفت:  

 رضا!   _

به  یمتوجه حضور کس  رضا و   پشت سرش شد،  برگشت  عقب 

نور چراغ برق    ریکه ز  یعسل قفل شد. عسل  ی هااهش در چشمنگ

کوله  ستادهیا رو  شیاپارچه  ی و  از  شانه  ی از  و  سرخورده  اش 

کدامشان   دانستیزده بود که نمشد. آن قدر بهت   زان یدستش آو
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قدم    کیقدم به سمتش برداشت و عسل    کیرا نگاه کند. رضا  

 به عقب رفت.  

سر    ریو مس  دی برداشت و عسل به عقب چرخ  دمق  شیبه سو  باز

 را گرفت:   شیو بازو   دیگرفت. رضا به سمتش دو  شیکوچه را در پ

 !  ؟ی ریکجا م _

 و گفت:   دیکش رونی با دست آزادش دستش را ب عسل

 .  نم یتو رو نب گهید  کهییجا رمیم _

 را گرفت:   شیه بازودوبار رضا

 .  دمیم  حیتوض _

 خواستم؟! ولم کن.  حی! مگه من ازت توضح؟یتوض _

با قدم   شیبازو و  آزاد کرد  از دستش  فاصله   عیسر  ی هارا  او  از 

 گرفت.  

و او را از پشت سر محکم در حصار  دیدنبالش دو نیخشمگ رضا

 خودش گرفت: 
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ندار  ،ی بر  ی ورط نیا  ذارمینم  _ تنها  ی بر  ی حق  و    ی ببر  ییو 

 !  ی و قضاوت کن ی بدوز

 دهیفای را ب  شیتقال  یوقت   تالش کرد تا خودش را آزاد کند،  عسل

 اد یو فر  د یبا هر دو دست محکم به سر و صورت رضا کوب  افتی

 زد: 

 !  نمتی بب خوامی نم گهید یحت خواممم،ینم _

 .  ی نیمنو بب  ی که نخوا یکن ی تو غلط م _

تا از   ردیکرد دستان عسل را در دست بگ  یدست سع  کیبا    ارض

 زد:   غیدر امان بماند. عسل ج شیهاضربه 

آدم  _ فکر کردم  اولش  از همون  بودم،  .  یولم کن... من احمق 

  کنه یکه به برادر خودش رحم نم  یچطور بهت اعتماد کردم؟ کس

  کنه؟ی مثل من رحم م  یکیچطور به 

د، دستانش را تحمل بو   رقابلیغ  شیحجم حرف و تهمت برا  نیا

از دورش آزاد کرد و مچ دستش را محکم گرفت، آن قدر که از  

  ی گرفت و عصب   دیرا ند  شیهاسل بلند شد. رضا اشکش آخ عدرد

 گفت:  
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 خب برو، شرت کم...   ؟ی بر ی خوایباشه، م _

و رغبت با    لی میحرکت کرد و او را ب  نشی به سمت ماش  همزمان

 خودش کشاند.  نبال به د  نیسنگ  ی هاقدم

 .  ی دیحرفامو نشن  ی نه تا وقت یول _

          

ا  قبل در  نکهیاز  بودن  بسته  از  شود  کارش  اتاق  گاراژ    داخل 

که همان   ی اپاره  ی لویست و زمطمئن شد. داخل که شد در را ب

سرد    ی ورود هوا  ی در چپاند تا جلو  ریکرده بود را ز  دایپ  یحوال

بگ هردیرا  جلو  عسل  بنشس  یبرق  تری.  پتو  یکیود،  ته  دو    ی از 

طاقچه برداشت و    ی و که داشت را از ر  یرنگ  ی خاکستر  ی سرباز

پتو را    یگرفت ول  دیرا ند  اش انداخت، عسل حضورشدور شانه 

  ی میکه فقط ن   ی موکت شش متر  ی به خودش چسباند. رو  شتریب

شانه  به  شانه  بود،  پوشانده  را  اتاق  ااز  از  عسل  نشست.   ن یاش 

 فاصله نگرفت.   یصورتش نشاند ول ی به رو یاخم یکینزد

 ! ؟ی امشب کجا بود  _

 گرفت و دلخور گفت:   ترینگاهش را از شعله قرمز ه عسل
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مزدم    زنگ  _ ولخاله  ی برم خونه  خوامی بگم  تلفنم رو رد   یام 

 ...  یعنی ،ی داد 

 فرصتم سوخت؟!  یعنی _

 !  قاًیدق _

. رضا  انو حلقه کردرا جمع کرد و دستانش را دور ز  شیزانو  عسل

جراتش را    ی را خاراند، همه  اشی شان یانگشت شست پ  با پشت

 :  دیجمع کرد و پرس

 ! ؟ی دی از کجاش شن _

 !  دمی شنی م دیاز همونجا که نبا _

 ...  لوفریببین من و ن  _

روچانه  عسل را  گذاشت   ی اش  جهت    ساعدش  به  را  سرش  و 

 مخالف او کج کرد و گفت:  

 بشنوم.   ی زیچ خوامینم _

که  _ و  حال  تو    ی ساد یا فالگوش  دست  نخواستنش  و  خواستن 

 .  ست ین
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 . ی زدیم  ادیفر  یعموم  ی جا  هیتو داخل    ستادم،ی من فالگوش نا  _

 و گفت:   امدیرضا کوتاه ن یحساب جواب نداشت. ول حرف

 !  یالم حضور کناع یتونستی م _

 با تمسخر گفت:   عسل

 نبود که قطع بشه؟   کیرمانت  شینما نیا ف یاون وقت ح _

عسل   دانستیلبش را از داخل گاز گرفت. م  یاز فرط کالفگ  رضا

 ه آمد:  خودش کوتا شهیپس مثل هم ست،یآدم کوتاه آمدن ن 

 .  ستین  یکنی خب اونجور که تو فکر م _

دقنکته   _ فکر    جاست،ن یهم  قاً یش  من  که  بود  طور  همون 

 . ی کردی انکار م شهیو تو هم  کردمی م

را  اشی اموشرد. عسل خ و سکوت ک دیبه صورت کش یدست رضا

 ادامه داد:  دیکه د

که به برادر خودش رحم    یآدم  نمی بی م  کنم،یفکرش رو که م   _

  کنه؟ی چطور به من رحم م  کنهیمن
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. زدی به جانش زخم م  یکییکی  ی شتریعسل همچون ن  ی هاحرف

م دلش  که  رو  تر یه  خواستی آنقدر  از  به   نی زم  ی را  و  بردارد 

او در وجودش داشت   بیکه از فر   یجدانعذاب و  یپنجره بکوبد! ول

بود کفش او را بپوشد و راه   ی. کاف کردی دعوت م ی او را به صبور

بدترش را نشان   ی حت  تار رف  نیه را برگردد، قطعاً خودش همآمد

 را در دست چرخاند و گفت:   یش. گودادی م

 ریهم، تو رو بخ  یگوش کن، نخواست   یتو هم خواست  گم،ی من م  _

اون   شه،یحداقل ده سال پ  ی من و اون برا  انیجرما رو بسالمت!  

نه    بود اون موقع که  مونیوقتا که تازه اول شور و حال نوجوون

 !  یبود و نه زهر عسل ی محمد

 شد و خاموش ماند.    رهیخ تری به شعله ه عسل

  رون یب  نهیاش را از سساله   نیبه او جرات داد تا درد چند  سکوتش

 : زدیبر

دنبال کار    شتری . بمی نداشت  یخوب  یال بودم، وضع م  یهنرستان  _

وقتا کالسا رو دو    شتریب  یس، درسته محصل بودم ولبودم تا در

  لوفری. اون زمانم ن شدمی م  ابونیو آواره کوچه و خ  کردمیدر م

داد.    شنهادیبود، خودش پا جلو گذاشت و پ  رستانیسال آخر دب
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فاز    توً و اصالبودم    میالخ  بیمن احمقم که فکر نون شب و ج

 نبودم.   ی ز دخترو دختر با

  ی عنیرو سرم خراب بود که اول محلش ندادم.    یبدبخت   اونقدر

ا نه  ج  نکهیراستش  با  ب  یخال  بی نخوام،  رو  اعتماد  نفسش  ه 

شد؟ از    یچ  یدونیکم خامش شدم. آخرش مم ک  ینداشتم. ول

توبره خورد و بعد رفت سر وقت آخور! هنوز با من تموم نکرده با 

قاط دختر  اونکهی ب   د.ش  یمحمد  دا  ی بدونم    خواد ی م  داشمکه 

 ...  ی باباش خواستگار ی خونه  میرفت  ه،یک

نه در صورتش  ناباوری را    توانستی نگاهش کرد. رضا م  رهیخ  عسل

 بلکه در عمق چشمانش بخواند.  

نب  _ جاهاشوی خودشیرین  نیالنم  چشم   شگهید   ی ...  سوخته 

 .  زنهیم ششیداره آت  نیتو رو کنار من نداره، هم دنید

روشنش کرد. عسل   تریه  ی در آورد و با شعله  بشیاز ج  ی گاریس

 گرفت و به او دوخت:  گارینگاهش را از س

باهاش حرف نزنم چون دختر   ی گفت  ،ی تو بهش تهمت زداما    _

 .  ستین یخوب
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 زد و دودش را با، بازدمش رها کرد:  گاری به س  یپک رضا

 نزدم!   _

 ادامه داد:  ناباورتر نگاهش کرد. رضا عسل

. منم سر  رمیمحمد شکش برده بود، زنگ زد که دنبالش رو بگ _

 قرار مچش رو گرفتم.  

گفت.    ی بلند  ی ادهانش گرفت و و  ی هر دو دستش را جلو  عسل

 :  د یشد پرس  یسکوت رضا که طولن

 کرد؟   کاریمحمد چ _

 و سرش را تکان داد:  دیخند رضا

 تو بود؟!  ی جار لوفرینبود الن   دهیاگر محمد فهم یکنی فکر م _

 !  ؟یبهش نگفت  _

 نه!   _

 چرا؟!   _
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  ی به زندگیشون زده بشه. ول  شهیبا کلنگ من ر  خواستمی نم  _

 دهیجولون م  یافع  هیات  وسط خونه  یوقت  هیچه عذاب  یدونینم

 !  یش رو له کنکله  یتونیو نم

 .  ی کن یاز روز اول جدا زندگ یتونستی م _

   تونستم؟ی ل مها، با کدوم پودلت خوشه _

د  عسل و  ماند  نمدی نپرس  ی زیچ  گریساکت  رضا   دانست ی . 

 خواهدیدارد و نم  ایندارد    ی گریکه سوال د سکوتش از سر آن بود  

آن    لتریو ف  دیرا در آرامش کش  گارشیپرسد. هر چه بود سکه ب

به    ی خاموش کرد. انتظارش برا  یکاش   ی موکت رو  ی را کنار لبه 

 فت:  اچار گشد. ن یحرف آمدن عسل طولن

  ی ول   ه،یمن و تو هست دورغ و مصلحت  نیببین درسته هر چه ب  _

 .  کنم یمنم بهت اعتماد م ،ی بهم اعتماد کرد 

 نگاهش کرد.  عسل

 ی همه  کنم،یبخش از گذشته منه که بهش افتخار نم  هیاون    _

 چال بشه.  دیجا با نی هم ی دیکه امشب شن  ییحرفا

   ؟یکنیم دیتهد  ی دار _
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تنم پر از زخم    د،یاسمش رو بذار ال تهد  ی دار  دوست   یهر چ  _

 بهم زخم نزن.    یکیست؛ از همه زخم خوردم، تو زمونه 

          

زمان برد تا بفهمد شب را کجا و   یمرا که باز کرد ک  چشمانش

ب را  کاپشن  است.  کرده  صبح  تا    شتریچطور  فشرد  خودش  به 

خاطر  که گذشت ب  یتنش بکاهد. مدت  ی از سوز سرما بر رو  یاندک

زم  ی رماشدت س با  نیکف  امروز  بخوابد.  به    دینتوانست مجدد 

راحت از   ابخو  کیدوش آب گرم با    کیو بعد از    رفتی خانه م

 یبه بدنش داد و از رو ی. کش و قوسآمدیدر مخجالت خودش  

 خودش انداخته بود بلند شد.    ریکه ز ییکارتن مقوا

کم  عسل رو  یبا  خواب  ی فاصله  را    دهیموکت  پتو  خودش و  به 

بود آنچنان بزرگ    دهیکه خر  یاکهنه   ی برق  تری بانده بود. ه چس

به ساعت    یهم نداشت. نگاه  ی چندان بد   شینبود اما قدرت گرما

تا    قهیانداخت، ده دق   اشیمچ را  بود. تنش  مانده  تا ساعت ده 

 ی که از بال   اشترا د  یآورد، حس کسکش    توانستیم  کهییجا

  یاز سرما  شیهااستخوان  ی همه  پرت شده باشد،  ن ییبه پاکوه  
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گرفته بود. بلند شد و به سمت عسل رفت،    نی زم  یهوا و سخت

 زد:   شیپا نشست و صدا کی  ی رو

 عسل...    _

رو  توپ از  در خواب    یرا  کرد، چقدر  نگاهش  و  زد  کنار  سرش 

صورتش کنار زد و    ی را از رو   شیبود. موها  یو خواستن   نیریش

 گفت:   

 زدم.    خی هگیعسل، پاشو د نیریش _

 چشمانش گذاشت.    ی خورد و ساعدش را رو یتکان عسل

 تنبل خانم.    گهیپاشو د _

 آلود گفت:   خواب عسل

 نگاه بنداز!     هی بهش ی دار  نهیاگه آ _

 زبونش جلوتر راه افتاده...   نشده   داریماشاهلل! هنوز خودش ب _

عسل افتاد، چشمانش را    یزنگ تلفن نگاهش به گوش  ی صدا  با

رو  کیربا از  و  را خواند.    ی کرد  مخاطب  اسم   یعسگر"صفحه 

    "لیوک
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    "بر خرمگس معرکه لعنت! "لب گفت:  ریز

خواب    مهیسرش برداشت. ن   ی را از بال  یدست برد و گوش  عسل

  ی بود که فور  ی نگاه کاف  می اش انداخت، همان نبه صفحه  ی نگاه

تا  ی ارا پشت گوشش داد و سرفه  شی. موهازدیبرخاز جا    کرد 

 را صاف کند بعد تماس را برقرار کرد:   شیصدا

 .   دییبله، بفرما _

نگاهش کرد. بهتر نبود    یزنگ خواب داشت. رضا ناراض  شیصدا

به   ل یهم بهتر بود وک دیتا جواب دهد؟ شا دادیبه او م  را ی گوش

 .  زدیخود او زنگ م

 .   دییبفرما ست،ی ن یمشکل گهیبودم. د دارینه... ب  _

 داشت که به عسل زنگ بزند؟    یچه معن اصالً

 .   د ییاشکال نداره شما بفرما _

از پشت تلفن    خواستی را صاف کرد انگار که نم  ش یدست موها  با

 .   دیایب به نظر بهم نامرت

بلند  رضا قوس   دیکش  ی پوف  و  کش  شد،  بلند  کنارش  از    ی و 

حال دلش    یبود ول  دهیخواب  نجایا   ادیاد. قبالً زبه بدنش د  ی گرید
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در    یتخت راحت خودش تنگ شده بود، آن هم با حضور زن  ی برا

پنجره نشست و   ی لبه  ی هر چند که او را نداشت. رو اشیکینزد

 به عسل چشم دوخت. 

داشته   تواندیم   یبا عسل چه طعم  یخودش فکر کرد هم آغوش  اب

! اینکه ی و به خواب برو  ی ریتنش را در آغوش بگ  نکهیباشد؟! ا

رو  ی هانفس   یگرم را  کن  یگرمش  از حس   یگردنت حس  و 

خودت    ی او را برا  یجنگ   چی! اینکه بدون هی شو  یقلقلکش شاک

 !   ؟داشت یچه حس و حال نهایا ی همه یعن ی! ی داشته باش

پست  نگاهش به  بلند  یرا  گود  ی های و  داد،  و    ی بدنش  کمرش 

منحنتنه  نی یپا  یبرآمدگ ا  ییاییز  یاش  آب   جادیرا  بود.  کرده 

 .  دیدیدیار که تازه چشمش او را مدهانش را قورت داد، انگ

تماسش را تمام و به او نگاه کرد. رضا نگاهش را از اندام او  عسل

ها قبل پدرش که سال   یدرخت  گرفت و به پنجره چشم دوخت، به

از آن نمانده    یلغر خشک  ی جز تنه  ی زیآنجا کاشته بود و الن چ

 است.   

 ازم خواست برم دفترش.   _
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 د.  تلخ ش  ناخودآگاه

 ادامه داد:   عسل

  ی قبل  لیوک  دی که با  گهیپرونده رو کامل خونده، م   نکهیمثل ا  _

 رو عزل کنم و به خودش وکالت بدم.   

به من وکالت بده؟    ایب  گهیهمه وقت م  نیشه، بعد اخسته نبا  _

 !  کرده؟یم کاریچند روز چ نیاصالً تو ا

حمله    نا یگفت منتظر تماس از طرف ما بوده، منم بعد از جر  _

    .  به تو فراموش کردم زنگ بزنم

 پنجره بلند شد و گفت:    ی رضا از لبه  

 زحمت بکشه.    گهید  خوادی بهش بگو نم _

 چرا؟!   _

  ن ی تر، به شاهکار درست   لیوک  هیبه    میدی چون پرونده رو م  _

 کنه.    دایپ گهید  لیوک هی گمیم

   ه؟ی آدم چ نیرضا! تو مشکلت با ا _
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الً مگه منم شماره نداده بودم  پاش مشکله! اص   مشکل؟! سر تا   _

 بهش، چرا به من زنگ نزده؟!   

 !  زد؟ی به تو زنگ م دیچرا با _

 من سرخر مثالً شوهرتم.    نکهیا ی برا _

تو   دید  نیزنگ بزنه، ا  یبه ک  کنهی نم  یفرق  چی که ه  نیل ااو  _

  ی هر چ   یگفت  شبیهمون طور که خودت د  نکهی! دوم اه یتیجنس

. پس  یدونی رو خوب م  نیوغه، حداقل خودت است درما ه  نیب

رو تو گوشات فرو    نی. ای اریدر ب  ی من آقا بال سر  ی نکن برا  یسع

 !   ی کن فیبرام کسب تکل ی کن، تو حق ندار

دختر    نیبا ا  توانستی شد. چرا نم  کیخاموش به عسل نزد  ارض

حمله بود؟   ی آماده  شهیمشترک برسد؟ چرا هم  ی نقطه   کیبه  

که از دهانش خارج    یچه بود؟ چرا هر حرف  ی راجنگ ب همه    نیا

   کوباند؟ی را بالفاصله به صورتش م شدی م

 !   ستمین یچ یکارتم! که من ه  چیکه من ه  _

 ست گرفت و صورتش را بال آورد:  عسل را با د ی چانه

 چکارتم؟!   قاًیبه من بگو دق _
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 اش را آزاد کند:   کرد چانه یبا هر دو دستش سع عسل

 ولم کن.    _

 :   امد یآنقدر آشفته بود که دلش به رحم ن رضا

 فقط لولو سر خرمنتم؟    یگیچرا نم _

رضا    یاش را آزاد کند، ولکرد با هر دو دست چانه  یسع  عسل

و   دیکرد. عسل ترس  ادتر یبود که فشار دستش را ز  یقدر عصبانآن

 :   دیاز درد نال

 رضا!    _

را بال گرفت و قبل   گرشیدست د  یاش را رها کرد ولچانه  رضا

از آن که عسل سرش را عقب بکشد، صورتش را قاب گرفت و 

عسل گذاشت و سخت و   ی هالب  ی را رو  شیهالب   ی تامل  چیهی ب

و بدون حرکت در    جی! عسل ابتدا گدیم کشخشن آنها را به کا

 کی  و خشک شد. رضا دستش را پشت کمر عسل گذاشت    شیجا

چسباند و از هر طرف راه را بر او   واریقدم به عقب هل داد و به د

 بست.   
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دو   عسل هر  بچرخاند،  مخالف  جهت  به  را  سرش  کرد  تالش 

 رضا گذاشت تا او را از خود فاصله دهد،   ی نه یس  ی ا رودستش ر

تر از قبل  او نداد و محکم  ی به تقال  یت یاهم  چیقدرش ه  فیاما حر

! بوسه  را گاز گرفت  اشی نییبوسه لب پا  ی و در انتها  دیاو را بوس

را از بند دستان    رشیبه عقب برداشت و اس  یتمام کرد قدم  را که

 قدرتمندش آزاد کرد. 

بال برد که رضا مچ   یلیزدن س  ی بالفاصله دستش را برا  عسل

 را در هوا گرفت:    دستش

  ، یکه اسمم تو شناسنامته مال من  یتا وقت   ،یتا بدون  گمی م  نویا  _

 ! مال من!   ؟ی دیفهم

رضا خارج کرد و ناتوان از جنگ    ش را از دستبا زور دست   عسل

  ن یدر آن نداشت دستانش را چند  ی روزیشانس پ   چیه ه ک  یقدرت

 و گفت:    دیبار پشت لبش کش

 ازت متنفرم!    _

 از قبل گفت:    تری جر رضا

 !   نی بابات نب زیخوبه؛ متنفر باش، ولی منو مترسک سر جال_
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با  سر بخور  اش گونه   ی رو  رفتی ناتوان اشکش را که م  عسل د، 

ک و  و شال  زد  رو   فشیدست پس  از  رضا    ن یزم  ی را  برداشت. 

تند رفته،    دانستی به حرکاتش نگاه کرد، م  دیبگو  ی زیچ  آنکهی ب

لجبازتر از آن بود که بخواهد از    یول  خیلی هم تند رفته است، 

 .   دیایموضع خود کوتاه ب

ب   عسل اتاق خارج شد و در را  از  کرد. رض  ببندد رها   آنکهیاز  ا 

نگاه کرد. غرورش    دیدویره به عسل که به طرف در گاراژ مپنج

  ره یخ  نیلجبازتر از خودش بود تا از او بخواهد با هم بروند. به زم

  ن یهر چه زودتر ا  دیبود. با  دهیخواب  شبیعسل د  کهییشد، به جا

از آن که خودش هم مثل دخترک   قبل  کرد،یداستان را تمام م

 از خودش متنفر شود.   

              

نگاه  ی متصد برا   یبانک  انداخت و  بار    نی سوم  ی به مبلغ چک 

نقد    ی برا  یصورت رضا چرخاند. قرارشان با محراب  ی نگاهش را رو

پاس نشدن چک در ذهنش هزار و   چک ساعت دوازده بود. سر

برا  کی نشان  و  نگاه  دهیکش  شیخط    یواریبه ساعت د  یبود، 
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ساعت    می! نضررنم و  ، جهبود  مید. دوازده و نبزرگ سالن بانک کر

 هم ارفاق داده بود. 

بار نگاهش کرد. رضا که تعللش را    نیچندم  ی بانک برا  کارمند

 ت:  گف حوصلهیب دید

 نه؟!   ایبابا موجودی داره  نیب اببین حسا ،ی دیاگر پسند _

شد و همزمان    بوردیبود مشغول کار با ک  یکه مرد جوان  ی متصد

 :  دیپرس

 !  ه؟یشغلت چ _

 گذاشت و گفت:   شخوانیپ ی رو  ش رادست رضا

 داره؟!   یربط _

 !  ی نه، فقط محض کنجکاو _

 اشاره کرد:   گرید ی هابه مراجعه کننده  رضا

 فقط برا ماست؟   ای ست،ایبرا همه مشتر تیکنجکاو نیا _

 کرد و گفت:   یمصلحت ی جوان سرفه مرد

 .  امیلحظه، الن م هی _
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  ی هر کار  مقصد رساندن  داد، چرا به  رونینفسش را پر صدا ب  رضا

برگ   کیسر پاس کردن    ی! حتشد؟ی م  دهیچی پ  نقدریا  شیبرا

کارمند که    ری! مس دیرسی م  نیبه زم   شیآسمان برا  د یچک هم با

که    دیفهمی م  ی را دنبال کرد. به خوب  شدی تم مخ  سی رئ  زیبه م 

انداز بود که  غلط    قدرآن  های اش با آن کبود. چهرهدیگوی چه م

کس ا  یهر  به  ب را  چک ندازدیشتباه  برگ  کرده  فکر  احتماًل   .

را  حیهست و مچ گرفته است، ترج  یسرقت به بحث و    داد کار 

آسان نکشاند،  مطمئن   نیترجدل  انتخاب  نیترو  را  از    راه  کرد. 

  یفاصله گرفت و شماره  تیاز جمع  یبلند شد و کم  یصندل  ی رو

رف را جواب داد، فرصت ح  یبوق گوش  نیدوم  ارا گرفت. ب  یمحراب

 و گفت:   زدن را به او نداد 

حاج  _ شارژه    ،یببین  حسابت  بپرسم  نزدم  چون نه.    ایزنگ 

!  فته یبرات م  یچکات اگه پاس نشه چه اتفاق  یدونیخودت بهتر م

خوش ندارم   زنه،ی الن بهت زنگ م  هیبانک  اروی  نیگ زدم بگم ازن

 ی چکا معطل شه دودش تو چشما   ی اگر هر چ  یعن یمعطل بشم.  

 !  ته؟یحال ،هریخودت م
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 شیهاداشت چشم   ن یق ید زد،  سکوت کرد. رضا هم لبخن   یمحراب

دندان و  بسته  رو  شیهارا  م   ی را  که    دیسای هم  است  خون  و 

وگرنه جا داشت    شدی پررو م  نی ه شاه ک  فی. حخوردی خونش را م

 . دیبه او بگو  یحساب زاد یدست مر کی

 ! ادیدونگ حواست رو جمع کن، زت ز شیش _

دور کرد و خواست تماس را قطع   یشش کمکنار گورا از    یگوش

 :  دیچیپ ی در گوش یمحراب ی کند که صدا

 صبر کن!   _

 گفت:   حوصلهی ب

 ! ه؟یچ _

  اره؟یدبه در نم ی بعدش علو چکا پاسه، فقط از کجا بدونم _

  رمیگی م  نامهتیرضا  هیکه پولش رو بدم    نیجمع، قبل ا  التیخ  _

  ؟ی بار ،ی که طلبش رو گرفته. کار

 ...  ینیچه تضم!  ؟یخودت چ _

 نگذاشت حرفش را کامل کند:   رضا
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 ته؟ یحال  دم،یبهت نم  ینیتضم  چیجان! من ه  ی ببین شوگر دد   _

 یتونی من محفوظ بمونه. تا م   شی اون عکسا پ  دمینم  یقول   چیه

سا و  من  بلند کن    مهیاز  دعا  و دست  پهن کن  بترس، سجاده 

وگرنچشم من سبز بشن    ی نه جلو  یاون شب  ی آدما زنم،  ه  نه 

 نکهیبدون ا  تمملک  نیکه آدم تو ا  یفهمی تمام! خودت بهتر م

ه   ییبه جا باشه،  ب چهیوصل  کارا  شتری! پس حواست  اون   ی به 

  یکه از تو به من برسه اون عکسا  یزاحمتهات باشه. هر منوچه

 قشنگت همه جا پخشه. 

 یکند و تلفن را قطع کرد. رو  دایادامه پ  گریتا مکالمه د  نگذاشت

کم  ی صندل و  رئ   ینشست  ت   سی بعد  کارمند  همراه  به    زشیبه 

کرد، تا ساعت   اشی به ساعت گوش  یطرف باجه آمدند. رضا نگاه

 نشست گفت:   ی صندلبانک پشت  س ینمانده بود. رئ ی زیچ کی

 ! ؟ی ریام ی آقا _

 بله جناب.   _

 گذاشت و گفت:   زیم ی دو برگ چک را رو هر

 ما هستن.   معتبر خوب و ی های از مشتر یجناب محراب _
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 ! گه؟یحسابش شارژه د یعنی نیا _

 ها صادر شده؟  برگ چک نیا لیبپرسم به چه دل شهی م _

 ه؟ چک رو پاس کن خوادیم لی ! مگه بانک شما دل؟یچ یعنی _

ب   د یببخش  _ بد  رو  منظورم  رابطه  کردم،    انیمن  نوع  چه  شما 

 ! د؟یما دار ی با مشتر ی تجار

 !  ینوع  چیه  _

 :  دیپرس  متعجب

 !  ؟یچیه _

با  قاًیدق  _ مال    ی معتبرا  نیهمچ  هی! مگه مغز خر خورده باشم 

 معامله کنم!   ی خورمردم

 صادر شده؟  ی چه کار ی دو برگ چک برا نیپس ا _

 .  ستهید شیطلبِ، مابق  شیدرصد هی _

 جلو برد و آهسته گفت:   سرش را رضا

 صدورش هم حق سکوته!   لیدل _

 و گفت:   دیاخم درهم کش سیرئ
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 رو بدونم؟!  فتونیشغل شر شهی م _

 وصول طلب مردم!  _

 دو متعجب به هم نگاه کردند.   هر

 بلند شد و گفت:    سیرئ

 !  ؟ی شرخر _

 ی اگر مشتر  یول  ه،یک برگشتچ  میکار  ی ! البته رشته ییجورا  هی  _

ش دهن  تا  م  ریبخواد  شروطها!   رمیهم  و  شرطها  به  براش! 

بره رد   میفرستیرو م  یانونقریباشه، غ  یکه قانون   نهیا  نشیترمهم 

 !  می ستیدنبال شر ن  یول م،یشرخر ییجورا  هیکارش، 

 بانک گفت:    سیرئ

 .  رم یتماس بگ یبا دکتر محراب دیمن با _

  ی بگو به نفعشه تو بانک  ی ه اون دکتر قالبخوبه، از طرف منم ب  _

ب  راه  من  کار  زودتر  داره  فاتحه  فتهیکه حساب  و   ی وگرنه  کار 

  ؟ یخوبت رو بپرون  ی مشتر  ی خوای که نم  نه. شمارو بخو  شی زندگ

 ! ؟ی خوا ی م

 تلفن را برداشت و خطاب به کارمندش گفت:   سیرئ
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 رو بگو.   یمحراب ی همراه آقا ی شماره _

را خواند. رضا کمرش  را به   ی اداعد  وتریاخل کامپ از د  بالفاصله

پاها  ی صندل با  و  چسباند  بانک  تا    شیچرخدار  گرفت.  ضرب 

بانک قطع    یچشم  ارتباطتماس    ی برقرار کارمند  با  را  خودش 

 . انداختی م  شیپا ی سنگ جلو دی! حتماً بارینکرد، مردک گ

تماس برقرار شد و بعد از سالم تا خواست صحبت کند    بالخره

 کارمند زد.   ی صورتش به رو  ی به پهنا   ی شنونده شد. رضا لبخند

 و پشت سر هم گفت:   عی سر سیرئ ی آقا

 حتماً! خداحافظ دکتر.   شهی ابت مچشم، الساعه اجچشم _

 بانک تلفن را قطع کرد و رو به کارمند گفت:   سیرئ

 .  چکا رو براش نقد کن  _

 لبخندش را جمع کرد و گفت:   رضا

 نه؟!   ایموجودی داره   یبالخره نگفت _

  یتو   یحساب  اشی ریگکه به خاطر برهم خوردن نقشه مچ  کارمند

 ذوقش خورده بود گفت:  
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 !  ؟یکن ی فتخار مغلت ابه ش یلیخ _

 به غبغب انداخت:   ی باد رضا

کار   کردمی بدم، اول فکر م  حیبذار برات توض  نی چرا نکنم؟! بب   _

  نیز اونم بالتره. رابنه ا  دمیهوده! بعدها فهم  نی کار راب  نیما ع

دزد فق  کردیم  ی هود  مردم  به  حق   د،یبخشی م   ریو  ما  ولی 

رو   م  میری گیاز حق خورا مخودشون  کف دستشون.   میذاریو 

حقشو  یدونینم به  رو  حقدار  دعا  نچقدر   ر یخ  ی رسوندم، 

چک که قراره پاس بشه،   نیاش هممه. نمونه شون پشت سرهمه

 !  می دکترتون رو پول کن ی ما آقا دیدیطرف تو خوابشم نم

 بود گفت:    دهی به آن چه شن تیاهمی بانک ب  کارمند

 .  یی کارت شناسا _

مل  رضا از    اشیکارت  کرا  رو   فیداخل  و  آورد  در   زیم  ی پول 

 گذاشت:  

 بده.   زیبرگ وار هی _

وار   یلیخ  کارمند برگ  پ  زیسرد  رضا    شیرو  شیرا  گذاشت، 

 زد:  ی لبخند
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ن  ی نجوریا  یببین حاج  _ انگام  از حلقوم    نیکن،  مال    هیچکا 

 زیرو بر  ی شده، حرمت داره. چک پنجاه تومن  دهیمردم خور کش

د رو  گندهه  رو   ستیوبه حساب خودم، چک  تومنش  پنجاه  و 

حساب پنجاه   نیبه هم  زیرو بر  شیبهم بده، باق   ی بانک  نیچک ب

 .    هیتومن

              

بعدازظهر خودش را هزار سالن را آرام باز کرد و داخل شد. از    در

رو زده و    نیکند، آخر سر هم به شاه  یکشجا زده بود تا وقت

رف خانه  از  سر  ه  نی شاه  قیدوباره  بود.  رفدرآورده    ق یمان 

  ی. در را رو شدیم  ضیبا او مر  یاش که آخرش از همجوارشلخته

بود.    ده یسالن خواب  ی هم گذاشت و آهسته بست، محمد گوشه 

 نیانجام دهد ا  خواستی باز هم نم  ایدن  نیکه در ا  ی کار  نیآخر

ب را  او  که  هفت   داری بود  مثل    ی برا  یخوانکند!  داشت،  خودش 

 شدی که م  ییصدا  نیتررا با کمخطاکار وارد شد و در    ی هابچه

ا پش  نیبست.  و  ندامت  از  بود. در    سابقه ی ب  شیبرا  یمانی حجم 

  دهیعسل گشت و برخالف انتظارش او را خواب  الاتاق دنب  یکیتار

  ی بود که نصفه شب  یشکرش باق ی . جادیکش  ی نفس بلند   افت،ی



 

 
830 

 

DONYAIE MAMNOE 

محمد درخانه بود.    ی نبودن زنش را نداشت، آن هم وقت  ی دغدغه

او    حواسی لب تکرار کرد. ب   ریبار ز  نیزن را چند  ی کلمه   زن!  زن!

زن نمک  یرا  با  جُک  بود.  خوانده  به خود  ه   ودب  ی متعلق    چیکه 

نم  ی رو   ی اخنده  کاآوردیلبش  در !  کنار  و  آورد  در  را  پشنش 

. با در آوردن کاپشن متوجه  ندازدیب   نیشگذاشت تا فردا داخل ما

بخار  ی هوا  ی سرد ب  ی اتاق شد.  را  ت  شتریاتاق  را   شرتشیکرد، 

  نیزم  ی که رو  شیکه متوجه بالش و پتو  اوردیخواست از تن در ب

. امشب نه، امشب گاردش کامالً د یکش  ی ندبود، شد! پوف بلافتاده  

گذاشت و    شیبرداشت و سر جا  نیزم  ی بود. بالش را از رو  نییاپ

طره  و  برد  دست  نشست.  عسل  رو  شی موها  ی کنار  از    ی را 

با حرکت دستش، عسل صورتش را همزمان    کنار زد  اشی شانیپ

خود را به خواب زدن   ی بود! انگار به باز  داریپس ب  د،یعقب کش

ک ا  ردهعادت  با  بارنیبود.  و  داد  خرج  به  دست    جسارت  پشت 

ورد و دست او را آ  شی صورتش را نوازش کرد. عسل دستش را پ

 کرد و گفت:   ی اسرفه اورد،یخودش ن ی پس زد. به رو

 کنم.   تتیاذ مخواستینم _

 جواب سکوت عسل ادامه داد:  در
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 بزنم.   ب ینبود که بهت آس نیا تمین ؟ی شنو ی با توام م _

 ود گفت:  گرفته ب هیکه از گر ییپر از بغض با صدا عسل

 . ی زد یول _

 داشت گفت:   یمانی که ناخواسته زنگ پش ییصدا با

  دونمیهر چند نم  ست،ین  یمن کار سخت  ی برا  یمعذرت خواه  _

 بوده.   یخبط بزرگ نکهیمثل ا یول ی ناراحت شد نقدریا ا چر

ولی امروز بهم    کردم،یدر موردت م  گهیفکر د  ه ی  شهیمن هم  _

 !  ی ازمنحرف هوسب هیتو فقط   ی نشون داد

 ناباورانه گفت:   رضا

 ؟!  یچ _

رو   عسل از  را  رضا  بالش  زم  ی نشست،  به  و  برداشت    ن ی تشک 

 انداخت: 

 منحرف!   _

 وگرنه...    یشف زدنت با بهتره مراقب حر _
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زورت   یبگ   نکهیا  ی دفعه برا  نیا  ؟یکنی م   کاری! چ ؟یوگرنه چ  _

 !  ؟یکنیتجاوز م ادترهیز

داشت، چشمانش را   ر هوا نگهد   یدستش را بال برد تا...! ول  رضا

 : بودی آرام م دیبا  د،یبست و چند نفس پشت سر هم کش

   بحث رو ببند. خب؟! نینکردم، ا ی کار بد  چی من ه _

 !  ی دیتو من رو به زور بوس _

  یشتباه ا  چیپس من ه ه،یزنم مم! نه زن همسا  یفهمی م ، یزن _

 نکردم.  

 تو... تو...   _

 کنار گذاشت:    بارهکیرده بود به  ک  شهیرا که پ  ی صبور  ی همه  رضا

بوسه بهت بدهکار شدم و    هیبخاطر    یکنی ! اگر فکر م؟یمن چ  _

نقد    یکنم. خواست  شهیوجا تس  ن یبگو تا هم  ی ازم طلبکار شد

 تمام!   کنم،ی حساب م هیهم نس  ینخواست  دم،یم

 تر از قبل گفت:  بغض کرد و آهسته عسل

  ینه تا وقت  ،یست ین  من  یزن من زن من نکن. تو هیچ  نقدریا  _

با خودت   فتیتکل   ی. نه تا وقتخی به م   یکی  یزنیبه نعل م   یکیکه  
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طرف   هی. از  هزونیاون دختره ازت آو  ینه تا وقت  ست،یمشخص ن

زور    ،یزور تو به رخ من بکش  ی خوا ی طرف م   هیزن من، از    یگ یم

همونه. بخاطر      کنمی م   نییمن برات تع  یهر چ  ی که بگ  یگ یم

 متنفر!   ؟یفهمی رم، مامروز ازت متنف

          

     

از قبل به گوشش چسباند،    شتری را ب  شیزد و بازو  یبستر غلط  در

  شتر یو صدا ب  دادیواب مبرعکس ج  کردیو تالش م  یهر چه سع

دنش را را در شکم جمع کرد و گر  ش ی. پاهادیچیپی در گوشش م 

تر  ا محکم کاپشن فرو کرد و پتو ر  ی قهیدر    توانستی تا جاییکه م

صدا چسباند.  خودش  نم  کی در    ی به  قطع  هم  و    شدی لحظه 

گوش  وقفهی ب م  شیهادر  را    ریناپذی خستگ   شد،یاکو  در 

در را از   ی کرده پاشنه  ت ین   ییگو  زدی به در م  ی . طوردیکوبی م

کالفه از سر و صداها نشست   دهینرس  قهی بکند، به پنج دق شیجا

 زد:  ادیو بلند فر

 ببرن، چه خبرتونه قرمساقا!   مرده شورتون ی ا _



 

 
834 

 

DONYAIE MAMNOE 

منطقه   شبید به  ول  ی دوباره  بود.  برگشته    ی حت  یامن خودش 

بود   یکس  . هرگذاشتندی خراب شده هم راحتش  نم  نیوسط ا

پوش را  کفشش  کند.  گم  را  گورش  نداشت  ب  دیقصد   آنکه ی و 

لب هر چه فحش    ریحواسش به ظاهرش باشد به طرف در رفت، ز

 دمتا    شبیهفت و جد آبادش کرد. دنثار    آمدی م  ادشیهم به  

  ی چه ساعت  دیبه هم بافته بود و آخر نفهم  الیصبح فکر و خ  ی دما

همناک نجاتش داده، چرا و  ی دار یب  نیمانده به صبح خواب از ا 

را  شیهانداشت؟! قدم  شیا آساخلق خد  نیلحظه از دست ا کی

 زد:  ادیتندتر کرد و فر

 !  شیپوکوندچه خبرتونه؟ اومدم لمصب!   _

  ی . اعصاب دیبود که صدا به صدا نرس  وقفهیکوبش در آنقدر ب  اما

آورد    رونیرا ب  د یو کل  گشت   شیهابینمانده بود، داخل ج  شیبرا

به    نیو خشمگ  دیقفل چرخاند. در را به سمت خودش کشدر  

تا صورتش   ی ادر هوا فاصله  شی که روبه رو  ی ادست مشت شده 

د انتظار  اصالً  زد.  زل  خآ  دنینذاشت  به  نداشت،  را    الش ینها 

همه   نیو به جبران ا  ندی بی را پشت در م  ی رهگذر  ،ی ا هیهمسا

 .  شودیسرش خراب م ی سر و صدا رو
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 آورد و مبهوت گفت:   نییپا دستش را ن یشاه

 سالم.   _

ا  نگاهشان دو  آن  بفهمد  تا  چه    نیکرد  جانش  از  صبح  وقت 

 !  خواستند؟ی م

 داداش؟!  یخوب _

 شده؟   یچ _

 :  د یباز همان سوال را تکرار کرد و پرساهش کردند. اصغر  نگ  نگران

 !  ؟یخوب _

 زد:  ادیمنفجر شد و فر  بارهکیبه  رضا

پاشد  کارهی  _ صبح  بپرس  نی اومد  نیاول  منو  شما    ن؟یحال  از 

اصال  کارترمیب نمً هست؟  مرگشو    ی کپه  نجایا  یکی  ن یگی  

 بسوزه!  دلتون    دمینبا  گه،ید  مهی تیمال    ن،یگذاشته؟ در رو شکست

 گرفت:   شیرا بال آورد و جلو رو  اشی گوش اصغر

تا حال دو ظهر شده اول   ی! از کنجا؟یا  هیک  تیاول صبح؟! ساق  _

 صبح؟!  
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و   کیاش نگاه کرد.  را از دست اصغر گرفت و به صفحه  یشگو

دق  پنج  و  نم  قهی چهل  باورش  بود!  ظهر    شدیظهر  وقت  آن  تا 

 خواب بوده. 

   خاموشه؟! تیچرا گوش _

 گفت:   یشاک

زندگ  دیبا  _ شماها  مگه  بدم؟  پس  جواب  هم  تو   ن یندار  یبه 

 دنبال من؟!   نیافتاد

 نداشت گفت:   ی جواب تند ن یتوقع چن غراص

 ! ؟ی ریگی چته پاچه م _

 : دیشان پرحرف نیکرد و ب ی گردی انجیم ن یشاه

م  _ آمپر  غ  ؟یچسبونیچرا  روزه  گوش  بتیدو  هم    تی زده، 

خانواده  داخاموشه.  نگرانت  از  م  یرن  زدم کننی سکته  زنگ   .

گفتم    تی گوش بود،   ی گوشه   هی  یمحراب  ی آدما  دیشاخاموش 

 نه؟   ای میان بشنگر میخلوت دخلت رو آوردن، حال حق دار

 گفت:   زیت رضا
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اهل خونه نگران من شدن؟   ی دی صبر کن، صبر کن. از کجا فهم  _

 بهت گفته؟!   یک

و به اصغر نگاه    از پاسخ واماند، آب دهانش را قورت داد  ن یشاه

 کرد. 

 رو گرفت:   انیم اصغر

خاموش بود، جوجه رو فرستادم    تی کارت داشتم زنگ زدم گوش  _

 تون. در خونه

 گفت:  ی شاک رضا

 ! ؟ی نکرد دایپ نیتر از اآدم درست _

 دار.  داداش حرمت نگه  _

 !  ؟یداشت کاریحال چ _

 بال برد:   میتسل  ی دستانش را به نشانه  ن یشاه

.  م یچه کن  دیبدونه حال با  خواستی م  ؟ یکنیم   ییازجوچرا ب  _

روز   هیبهار خانم گفت که    رت،یمنم صبح رفتم در خونتون همش

. نگران بود ستین ی ازت خبر ،ی رو خاموش کرد تی گوش  مهیو ن

م  ی بنده  خودت  نداشت!  رو  به  رنگ  همش  یدونی خدا   ره یکه 
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و چقدر دختر خوب داره  البمیآبج  ی ! جاه یچقدر دوست  نه  !  ته 

نه؛    ،ی به چشم خواهر برادر  یعنیها!  من باشه   یآبج  ی جا  نکهیا

 رنگ به صورت نداره و...   دمید  ی فقط به چشم برادر یعنی

خله  بود که اصغر مدا  نینطق شاه  دنیهمچنان مشغول شن  رضا

 کرد و گفت:  

 ن یحالت خوبه، که الحمدهلل مثل ا  م یبدون  می خواستی ما فقط م  _

 .  م یکنی رفع زحمت م گهیخوبه! د ی ادیکه ز

 اشاره کرد و گفت:    ن یابرو به شاه با

 خداحافظ.   گه،ید میما بر _

 ج شود که رضا گفت:  و خواست از در خار دیسمت در چرخ به

 کجا؟!  _

دو برگشتند و به هم نگاه کردند. انگار که به سالمت عقل او   هر

 شک کرده باشند اصغر متعجب گفت:  

 .  مونیدنبال زندگ میبر _

 همه کار؟!   نیوسط ا _
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 کدوم کار؟!   _

 م،ی. با هم شروع کردی کدوم کار، کار دختر سالر  پرسهی تازه م   _

 .  میکن یا همم تمومش م ب

که در صورتشان   یرتیکه به کار برده بود و ح  یکلمات  الیخی ب

 کرد و گفت:   بشیکاشته، دست در ج

م دو شب شارژ تمو  نیمن ا  یکدومتون شارژر همراهشه؟ گوش  _

 کرده.  

اتاق   نیو شاه  اصغر نگاه کردند. رضا به طرف  را  مستاصل هم 

 برگشت و گفت:  

جهنم دارم   نی تو ا  که من  ی! نه تا وقتیزندگ  ی هم ب  یزندگ  _

 .  کنمی م  یزندگ

              

.  دییبار پا  نیچندم  ی ساختمان را برا   ی ورود  نی بغل ماش  نهیآ  از

بوت  ی کت از  رو  دهیخر  یهمان حوال  یک یکه  را  بود  زده  تن    ی و 

  شتر یکرد و آنها را ب  شیهم به موها  ی، نگاهاش جابجا کردانه ش

 یبود ول  ی اهودهی باز قبل به طرف بال حالت داد، بدون ژل تالش  
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کم   د یناام را  ینشد.  که  اسپر  یض بعد  داخل    اشی شد  از  را 

 با آن دوش گرفت.   گریدور د کیداشبورد در آورد و 

ل   نیا فرصت  روز  پچند  کردن  بود، حتنکرد  دایباس عوض    ی ه 

فقط وقت    رد،یبه خانه برود و دوش بگ  کردیحال هم فرصت نم

ولغ  کی   دیخر داشت،  لباس  عریدست  کاپشن  اقبت  ...  آن 

سطل آشغال    یراه  چی بقچه پ  ،ییلباسشو  ی هم به جا  اشییکذا

  سراغ که در خودش    یداخل مغازه شده بود. با آن همه وسواس

 بود.   دیداشتن از او بع یدل پاک نیداشت چن

به ساعت    لیشته که قرارش با وک گذا   غامیپ  شیشب قبل برا  عسل

حال   ی. ولابدی حضور    واندتی هفت افتاده و از او خواسته بود اگر م

د رفته   ریآنقدر  رضا  که  پش رفته  کرده  آمدنش  از   مان یداشت 

 .  شدی م

محمد    ی هارا که روشن کرده بود، تماس  اشیاز ظهر گوش   بعد

 ه یگال  ایدن کیتنها به گالب زنگ زد، گالب هم  گرفته و    دیرا ند

رفع کدورت کرده    یو چند بار عذرخواه  نیکرده و رضا با چند

دفعه   نیا  خواستی د. قصد زنگ زدن به عسل را هم نداشت، مبو
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را روشن کرد با بال آمدن    اشگربه را دم حجله بکشد اما تا داده

 .  دیرا د امشیآپ پواتس ی هاام یپ

نرمش از جانب عسل،    ی ارگه  د یاش را باز کرد به امصفحه   عیسر

رستاد.  ف  ویا به صندوق آرشآن ر  یعصبان  امشیاما بعد از خواندن پ

ه ندا  ی برا  ی قصد   چی ابتدا  ولآمدن  فرمان    ی شت،  پشت  حال 

علف سبز   نشیماش  ی هاچرخ  ر ینمانده ز  ی زیمنتظر نشسته و چ

 شود!  

بغل برد.    ریدستانش را ز  داده و  ه یشد و به آن تک  ادهیپ  ن یماش  از

افکارش   ی چند روز اندازه چند سال فکر کرد و ماحصل همه  نیا

را  ی سالر  هیهر چه زودتر قض د یکه با دیسان ر جهینت  نیاو را به ا

از موعد قرارش    قهیدق  ستیبه ساعت کرد. ب  ی. نگاهکردیتمام م

شا بود،  آم  دی گذشته  شا  مانیپش  دناز  به   د یشده!  را  قرار  هم 

 موکول کرده.   ی گریت دساع

  یا ساختمان انداخت، او هم اگر پشتوانه  ی به طبقات بال   ینگاه

داغش را   ی چا که یها در حالآن پنجرهاز  یکیپشت  دیداشت شا

 هیپا  لیبود، آن هم به عنوان وک  ستادهیمنتظر عسل ا  د ینوشی م
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نمانده    ی زیسرما چ  نیاس و پاس که در ا  کینه    ،ی دادگستر   کی

 لب گفت:   ری. زبزند خیتا 

   "خود! ی ! نخودنخود هر که رود خانه؟ی آخرش که چ"

سان  نگاهش دختر  به  و  گرفت  ساختمان  از  پرا  مانتال    ش ی تال 

و    دیوز  ی چشم دوخت. در سکوت نگاهش کرد، باد سرد  شیرو

پخش کرد. دختر    اشی شانیاز پ  یمین  ی لَخت دختر را رو  ی موها

کنار زد و   اشیشانیپ  ی و آنها را از جلو   د یکش  شی به موها  یدست

 گفت:  

     !ی ایب  کردمیفکر نم _

پالتو  به کرد.  نگاه  کم  ی کوتاه  د یسف  ی ظاهرش   ی بال   یکه 

و شلوار چسبان و بوت.    ی دست  فیرا پوشانده بود، ک  شیهاران

باز    یزبانش جز به تلخ  یبدهد ول  ریبه او گ  گرینداشت د   میتصم

 نشد:  

 !  ؟یکنی تو مگه فکر هم م _

 ! ی اومدپس با توپ پر   _
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افتاد.    دشیپرچم سف  ادیناگهان به    یچجورم، ول  دیبگو  خواست

پا  د یپرچم سف   دیبا تا  و دور گردنش    زدی تا م  ی نوارکار    انیرا 

 نیا  دیآمدن با  لیدفتر وک  کی   ی ! ولی واقعاً برا کردیکراوات م

م خوشگل  نمکرد؟یهمه  بپوشد؟   ی بلندتر  ی پالتو  توانستی! 

 : به ساختمان کرد و گفت ی ااشاره

 تا طرف دکونشو نبَسته!   میبهتره بر _

لوتر از ج  زفرستیا  ی دی قانون ل  الیخی را زد و ب  نیشما   ریدزدگ

را تاب    اشی عسل به راه افتاد. سوار آسانسور که شدند عسل سرد

 :  اوردین

   ؟ی و شب گاراژ بودد نیا _

 :  امدیه نآسانسور را زد و سکوت کرد. عسل کوتا ی دکمه رضا

 ! ی بود پس گاراژ  _

 برات مهمه؟!  _

 .  دمیپرسیاگر مهم نبود نم _

   ؟ی دیپس مهم بودم که پرس _

 نگاهش کرد:  قیو عم ستادیا مقابلش
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فکر کنم    یول  ست، یبا خودت مشخص ن  فت یتکل  ی به من گفت  _

 !  ستگهید یکی  ستیمشخص ن فش یکه تکل یاون

 گالب خانم نگرانت بود!   _

   ؟یکرد رونی پسرشو از خونه ب یبهش نگفت  _

 کردم؟!  رونیمن تو رو ب _

منم بودم جرأت    ، ینگ  ی! البته حق داشترسهیبنظر م   نجوریا  _

 بهش بگم!   کردمیمن

ا  یپشت چشم  عسل کرد.  و سکوت  کرد  را   نی نازک  اخالقش 

و تا    شدی ساکت م   آوردی هر وقت کم م  شناخت،یخوب م  گرید

گاه کردی م  اری اخت  یخاموش  ی بعد  ی حمله ا  ی .  از    ن یچقدر 

اخالقش   نیمثل الن کامالً ممنون ا  یبود و گاه  زانیاخالقش گر

 .  شدی م

                           

و محل مشخص    دیکش  شیرو  شی نامه را پوکالت  ی برگه   عسل

عسکر کرد.  امضا  را  جلو  ی شده  را  و   یاستامپ  گذاشت  عسل 

 گفت:  
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 .  دیجا رو هم اثر انگشت بزن نیلطفا ا _

تشر  رضا به  سکوت  عکس    شیپ  فاتیدر  بر  دوخت.  چشم  رو 

اخت  شیپ  ی دفعه م  اریسکوت  و  بود  کامالً دست    دانی کرده  را 

 عسل سپرده بود. 

و به سخنان آن دو گوش    دزیم   نی کفشش را آرام به زم  ی پاشنه 

بود بهتر    ده یرس   جه ینت  نی. بعد از دو روز فکر کردن به ادادی م

زم شد است زمام امور را دست عسل بسپارد و خودش هر جا ل 

 ی هدختر ناز پرورده را آماد  نیبود که ا   نیوقت ا  گریدخالت کند. د

که او نبود پس چه    شهیهم  ،کردیمبا مشکالت خودش    ییارو یرو

گل   گرفتیم  ادیبهتر که هر چه زودتر   ا  مشیچگونه    نیرا در 

را جمع    شیرو  شیاوراق پ  لیبکشد. وک  رونیآشفته بازار از آب ب

 کرد و گفت:  

دادرساب  ی برا  _ اوراق  م  یالغ  رو  دفتر  لزمه    یول  دم،ی آدرس 

 .  میآدرس محل سکونت هم به دادگاه بد

 گفت:   سحوای کامالً ب عسل

 کرده.    فیما رو بانک توق ی خونه یول _
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 چشم دوخت و گفت:   شانیمتعجب به هر دو لیوک

 منزل شوهرتون.  ه، یمنظورم اقامتگاه کنون _

ممکن    ینهم آنقدر بزرگ که حتداده آ  یچه گاف  د یتازه فهم  عسل

رابطه  لیبود وک به  با را  نگاه کرد و  به رضا  شان مشکوک کند، 

ب بگو  یزبانی زبان  را  آدرس  تا  او خواست  رضا هم همین  دیاز   .

 کرد و گفت:   ی بلند ی حس را داشت، سرفه

 . دیکن ادداشتی _

 دانست ی بال رفت! رضا خوب م  لیوک  ی نوشتن آدرس ابرو  موقع

ا نوک زبانش  که ت  یتا حرف  دییهم سا  ی . دندان روستیدردش چ

وگرنه به    بود،  امدهیدعوا ن  ی امروز را برا  کیآمده را بارش نکند.  

مرام و معرفت بال شهر    کردی م  یحال  ده یتازه به دوران رس  نیا

 شناسد.  نمی ی شهر نییپا

ترج  کینزد شد  که  در    ح یرفتنشان  را خودش  جلسه  آخر  داد 

  د یکش  رونیداخل کتش ب  بیچکش را از ج. دسته  ردیدست بگ

 برداشت و گفت:   زیم ی را از رو ی و خودکار
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گفت   ی ا هالزحمحق  ی برا  ی عسگر  ی آقا  _ پنجاه    ،یکه  من 

م الن  رو  برا  دم،یدرصدش  رو  م  یچک    ستیب  سم،ینویفردا 

  ان یپا  ی درصدش بمونه برا  یو س  گهیدو هفته د  ی درصد رو برا 

 کار!  

متعج  عسل و  برگرداند  نگرسر  را  او  او ستیب  از  نگاه  با  رضا   .

 .  دینگو ی زیخواست تا چ

گذاشت و  انشیرو شیبرگ از وکالتنامه را کند و پ ک ی ی عسگر

 گفت:  

 . ستین یمشکل _

  ی لیخ  ؟یکنیاون مرحوم چه م  ی موضوع ورشکستگ  ی خوبه! برا  _

 کارخونه نمونده.   دهیتا مزا

 فت:  نشست و گ زشیو پشت ممبل بلند شد   ی از رو  ی عسگر

ورشکستگ  _ مورد  ب  یدر  مدارک  با  اجه،یاحت  ی شتریبه    د یاول 

بررس رو  موجود  م   م یکن  یمدارک  احتمال سوء   د ییتا  تیریدتا 

 کرد.   شهیچه م  مین یبشه، بعد بب 

 گفت:   رضا



 

 
848 

 

DONYAIE MAMNOE 

 .  ستیما ن   شیپ یمدارک گهید نایا ریغ _

باشه، هر کدوم از    ه یتصف  ریمد  ش یپ  دیمدارک با  ی قانونا همه   _

مدارک کنن. خانم    یدرخواست کپ  هیتصف  ریاز مد  وننتیورثه م

منم    دیبا  ی سالر بدن،  بهش  رو  مدارک  تا  بده    هیدرخواست 

 .  رمیگیباهاش تماس م دی موافق باش  شناسم،یسابدار خوب م ح

 سر تکان داد و گفت:   دییتا  ی به نشانه  رضا

 هم خوب!  یلیخ _

. دستش را  دزیبلند شد و به عسل اشاره کرد تا برخ   شیاز جا  و

 برد و گفت:    شی پ یخداحافظ ی به نشانه 

 !  یباش دم،یشن  فیاونجور که ازت تعر  دوارمیام _

 زد و دست داد:  یمیان لبخند مالجو لیوک

 توکل بر خدا.  دوارم،ی من فقط ام _

 به عسل کرد و گفت:   رو

 شعبه.   نیای ب دین باشما فردا صبح با م  ی فقط خانم سالر _

 گفت:   ی مشهود یتی فتن بود با نارضار  ی که آماده  رضا
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 دادگاه؟  ادیب یبه شما؟ عسل واس چ میمگه وکالت نداد _

پدرشون رو از جانب خودش عزل کنه،   لیوک  دیبا  ی خانم سالر  _

 پرونده بازتره.   ی ریگیپ ی دست من برا نجوریا

او را درک    ی شد. عسل ناخشنود  رهیبه عسل خ  یت یبا نارضا  رضا

 گفت:   ی فت و رو به عسکرکرد، از رضا چشم گر

 !  ام؟ یب دیبا  یچه ساعت _

                           

 :  دیعسل پرس  همکف را زد.  ی آسانسور که شدند رضا دکمه  سوار

 ! ی پول دار ی نگفته بود _

 خوشت اومده!   لهیوک نیا یاز چ یتو هم آخرش نگفت  _

 !  ه؟یمنظورت چ _

 !  ادیشممم نمآدم خو نیواضح نبود؟ چندبار بگم من از ا _

وکالتم رو    رمیالن م   نیاگر قابل قبول بود هم  رو بگو،   لشیدل  _

 .  رمیگی پس م

 ! اد؟یخوشم نم یک یبدم که چرا از  لیدل دیمن با _
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 سرش را بال گرفت و محکم گفت:   عسل

گوش   یکس  منطقیب  ی به حرفا  لیدلی ب  دیاونوقت چرا من با  _

 کنم؟!  

  رسه ی منزله برا خانم، به من که م  یاون وح  ی حرفا   گه،یآره د  _

 !  منطقی ب  شهیحرفام م

 :  دیصحبت را عوض کرد و پرس  ریمس د،یکش ی نفس بلند  عسل

 بدنت داره؟   ی زخما نیبه ا یربط ی ش داد که به یپول _

  ؟یکنی فکر م یخودت چ _

 داره!   کنمی فکر م _

بابا  هیهمه که    ،ی بهت! درست فکر کرد  نیآفر  _ پولدار    ی ننه 

 ندارن!  

 . خوامیرو نم یپول نیمن همچ _

 م،یپول ندار  نی از ا   زتریتم  یول  ه، یفی پول کث  یکن ی لبد فکر م  _

 . خورمیمن نون زور و بازوم رو م

 باشم!   ونیبهت مد خوامینم _
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 کشدار گفت:   یکج کرد و کم یرا کم سرش

. نگران نباش، آخر کار  ی من  ونی مد  ، یاز اون که فکر کن  شتریب  _

 دونه به دونه.   کنم،یشو حساب مهمه

   ؟یکنیم دمیتهد  ی ردا _

! من  ی رسونیگفتمان ساده رو به کجا م   هی  نیبب  ؟ی دیچه تهد  _

 .  ادیخوشم نم  لهیاون وک فقط گفتم از

 بهم بده.   لیدل هیمنم گفتم فقط  _

همکف    ی داخل شد. رضا تا طبقه   یانو مرد جو  ستادیا  آسانسور

ا گرفت،  دندان  به  لجباز  نیزبان  با  به    شیهای دختر  را  او  آخر 

  د، یبگو  شیهای از دل نگران  توانستی . چگونه مکشاندی نون مج

حرفش تره هم خرد    یو برا  کردیعسل او را آدم حساب نم  یوقت

  ل یوک  گاهیبا هر نگاه گاه و ب  دیبگو  توانستیچگونه م  کرد؟ینم

از آن نداشت    ی پوچ حق  یکه جز حس  ی تیذره از مالکبه او ذره

م م  شودیذوب  گدازه  آنقدگرددی و  آتشفشان.  همچون  که   یر 

ها خودش  اما عاقبت گدازه  شود،یم  کیخاموش به مرز انفجار نزد

 .  زاندسویرا م
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 یو کم  گرفتیفاصله م   دی. بادندیهمکف رس  ی به طبقه   بالخره

بود با شروع   یکردن فقط مساو  هیحرف زدن و گال  زد،ی قدم م

 . گریجنگ د  کی

 عسل گرفت و گفت:  را سمت    چی ئساختمان که خارج شدند سو   از

 رو ببر.  نی تو ماش _

 چرا من؟!  _

 قدم بزنم.   کمی خوامیچون م _

خودش کجاست، بگم    نجاستیا  نشی ماش  دیرت پرساگه ماد  _

 قدم بزنه؟!   خواستی م

 .  دهیبهش بگو خودش که اومد جواب م _

تاب    تیپر شکا  یبا چشمان  عسل را  نگاهش  نگاهش کرد. رضا 

 و فاصله گرفت.   و پشت به او کرد اوردین

                           

را   اتشینفس تمام محتو  کیداد و    یرا در دستش چرخ  وانیل

شد و چشمانش را بهم فشار داد تا از طعم  رتش جمع  صو  د،ینوش

 یکرد، ول  تونیز  ی شهیتلخش بکاهد. دستش را تا ته داخل ش
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  یرا جلو   ی ارشوریخ   نی. شاه اوردیب  رونیب  ی زینتوانست چ   بارنیا

 گرفت و گفت:   شیرو

 بخور واست بهتره...  ارشوریخ ایب _

  : دیکش آمده بود پرس شیصدا یاز شدت مست کهیحال در

 ! ه؟یچ رشیتوف _

 گفت:   ن یشاه

 کنه اون تو!  ریگ  تونایهسته ز ترسمی بال که م  یرفت نقدریا _

 گفت:    یرا انحنا داد و با دهن کج لبش

 هرهرهر!  _

شد و به زحمت توانست چند دانه    تونیز  ی شهیمشغول ش   دوباره

 بکشد.   رونیرا ب تونیز

را از    یدن ینوش   شه یفهماند تا ش  نی با إیما و اشاره به شاه  اصغر

را بردارد رضا آن    شهیتا خواست ش  نیرضا دور کند. شاه   ی جلو

 و گفت:   دیرا در هوا قاپ

 دست خر کوتاه!   _
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د  تونیز  ی هسته  و دست  با  جلو  گرشی را  و  آورد   چشم  ی در 

 گرفت و گفت:   ن یشاه

 !  ی هنو مونده به ما برس _

 :  دیل خندمستاص ن یشاه

 داداش.  یبال باش  شهیهم _

 قیرف  ی خانه  شانی ن ینشچند وقت پاتوق شب   ن یمعمول ا  بقط

ب  شانیبود. دورهم  ن یشاه و  آرام  م  سری را  تا    گرفتند ی و صدا 

ن  ی هاهیهمسا  تیشکا در  را  زنگش  به  پر  اورندیگوش  امشب   .

و    نیشاه  قیرف  ینگچا کرده  م  زیر  کیگل  رضا زدی حرف   .

م حوصله دلش  و  نداشت  را  حرف   خواستیاش  دست   یاهاز 

بدن ملت؟!   زیغازش فرار کند، آخر او را چه به سا  کیصدمن  

اسم رف  یچه  ک  شیبرا  نیشاه   قیهم  بود،  ! ی الژینسی گذاشته 

که اصغر آهسته   ختی ر  ی گرید  کیفحش بود! پ  کی  هیشب   شتریب

 :  گفت 

 چه خبرته داداش؟!  _

 را بال داد و گفت:   کش یپ رضا
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 .  ت یفقط سالمتفقط  _

 اوضاع خونه خوبه؟!   _

 زبان زد:  نی سنگ رضا

 کدوم خونه؟!  _

 تا بگم کدوم؟!  ی مگه چندتا خونه دار _

 و گفت:   دیتلخ خند رضا

 !  یچیه _

 ی هامشغول عکس گرفتن از مزه  نیشاتش را بال رفت. شاه   و

 زد:  ادیکه رضا فروسط بود 

 .  ا ینکن ی جوجه، ما رو استور ی هو _

 و گفت:   دیخند ن یشاه

 ! مینترس ما آبرو دار _

 ارواح مادر زنت!   _

 تعصب دارم!   یلیمن رو مادر زنم خ ی هوووو _

 و گفت:   دیخند
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نم  اروی  _ راه  م  ی سراغ خونه  دادن،یتو ده    گرفت، یکدخدا رو 

 نفله؟  یشکه کفن داشته با یآخه تو گور دار 

 به وقتش!   یهمه چ دن،یخوبم راه م دنیراه م _

 را بال داد و گفت:   شیابروها رضا

 دست تو؟! دهیدخترشو م ی خر ی ت کدوم بابااونوق _

 کرد و گفت:   ی نگاه  نیتو ذوق خورده شاه ی افه یبه ق اصغر

 مگه چشه؟!   _

  ی درست حساب  نیماش  ؟یست! آخه خونه دارپاچه  ست، یچش ن  _

  ؟ ی دار  افه یق  ؟ ی دست و دلباز دار  ی بابا  ؟ی دار  پول و پله   ؟یدار

! ؟ی دار  ی ژ  یچ  دونمی نم  ال ین ی ک  گه،ی م  قمونی که رف   نایاز هم

 که دخترشونو دستت بدن؟  ی دار یچ

 گفت:   یشاک  ن یشاه

 تو پَر آدم!  یزن یچجور م نی بب  ما،یخوش باش می امشبو اومد هی _

 بالنسبت آدم.  _
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 د یفهم  اشی مست  ی ا همهنداد. رضا ب  یسکوت کرد و جواب  ن یشاه

شاه گردن  دور  را  دستش  است.  رفته  تند  و    ن یکه  کرد  حلقه 

 :  گفت انهیدلجو

 !  یاز ما رقاص ی حال به وقتش از شما عباس رینگ  افهیق _

گوش  ی صدا گوش  اش ی زنگ  شد،  رو  یبلند  از  کنار   زیم  ی را 

. چندبار  ندی بب  توانستی اش را واضح نمدستش برداشت. صفحه 

را   ول  کی بارچشمانش  با شماره  یکرد  به    ی نام مخاطب  را  آن 

 فشار داد:  تماس را  ی . دکمهدیدی در هم م ی صورت خطها

 بله.   _

_   ... 

 الو!  _

 :  دیمخاطب باعث شد بگو سکوت

 !  ؟یزنیحرف نم یزنی زنگ م  ی ! مگه مرض داری هووو _

 :  دیچیپ  یدر گوش ینازک ی صدا

 منم!   _
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اش زل زد، عسل  د و به صفحهرا از کنار گوشش دور کر  یگوش

بلند شد و به    شیاز جا  ی! به سختها؟ی زیناپره  نیبود؟! او و ا

 رف اتاق خواب رفت:  ط

گ به   _ بانو! عسل  ا  ی! چیچشم عسل!  سویبه! عسل  به   ن یشده 

 بانو؟!  نیافتخار داد یپاپت  ریحق

 کرد و گفت:     یمکث عسل

 ساعت چنده؟!   یدونی م _

نکن    یخانوم خانوما؟ کم لطف  ی عت بپرسسا  ی نه وال، زنگ زد   _

 . شهی م دای پ گهیما که د رانهیفق ی ساعت داخل کلبه هیبانو، 

 !  ی ایامشب م  ی گفت _

ب  _ عاقل  ام؟یکجا  آدم  کدوم  ا  یآخه  به  ول    یخوب  ن یحال  رو 

 اونجا ضدحال بخوره؟!   ادی ب کنهی م

 شد رضا گفت:   یعسل سکوت کرد. سکوتش که طولن 

 !  ؟یعسل رفت  نیری.. الو... شالو... الو. _

 خونه... گالب خانم منتظرته.   ی ایبه مادرت گفتم امشب م  _
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 قط گالب خانم؟ ف _

ب  عسل را  پرده   جوابی سؤالش  و    ی گذاشت.  گرفت  را  اتاق 

 داد.   هیرا به آن تک اشی شانیپ

   ؟یزنیشد، چرا حرف نم یبابا چ ی ا _

   بود گفت:  دنشیکه منتظر شن  ی از پاسخ دیناام

 یدونی . نمزنمیعوضش من برات حرف م  ،یباشه هر جور راحت  _

  ن ی... از ای چقدر خانم شده بود  ...ی امروز چقدر خوشگل شده بود

 ییجورا  هینه!    ارنا، یبا کالس رو در م  ی که ادا  نایخانم با کالسا! از ا 

! لهیاون وک  ی... حتفتهیآب دهنش راه م   نهی بیتو رو م   یهر ک

 !  نیومدیچقدر به هم م یدونی ! نمکجا ن اون کجا و م شییخدا

 نگذاشت حرفش را ادامه دهد و گفت:   عسل

 رضا.  خونه  ایب _

 :  دیخند رضا

 !  ؟یمطمئن _

 که ناخواسته کش آمده بود گفت:    یلحن با
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 کنمم؟! ی دراز بهت دست  یترسی خونه نم امی اونوقت ب _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

 وبه.  حالت خ گم ی فراموشش کن، به مادرت م _

بهم    یه  یکیاگر    ی خوبم... حت  شهیخوبه بهش بگو خوبم... هم  _

 پاره بشم بازم خوبم!   یو ه دا یبگه ازم بدش م 

برا  سکوت را  انتظارش  طولن   دنی شن  ی آن طرف خط    یپاسخ 

 کرد: 

 ! ؟ی الو... الو... رفت _

آن کرد.   ی به صفحه  یرا از کنار گوشش برداشت و نگاه  یشگو

 تماس شد:  انیتازه متوجه پا

! یچشم عسل  سو،یآخه؟ عسل گ  ی! چرا رفتینه، انگار واقعاً رفت  _

 منو دست خودم بسپاره؟! تازه سرشب بود... الو.   گهید یک

تماس را زد.   یعسل تمرکز کرد و دکمه  ی شماره  ی زحمت رو  به

قصد صحبت    گر یمتداول خبر از آن داشت که مخاطب د  ی هابوق

 زد و گفت:   ی ندارد. پوزخند

 .  ی کنیفرار م رسهی قشنگش که م ی ... جاشهیمثل هم _
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 فت:  صورتش گرفت و گ  ی را جلو تلفن

به من    ؟یفهمی بادا بلرزم، م  نی که با ا  ستم ین  ی دیمن ب  یول  _

...  تازونمی آخرشو من م  یرضا شرخر! هر چقدرم زخم بزن  گنیم

 من...   ؟یفهمی م

 !  یجلوجلو خسته نباش _

را  به تلفن  پشت    نیی پا  وضوح جا خورد،  که  اصغر  به  و  گرفت 

 بود نگاه کرد:   ستادهیسرش ا

 ! ؟یزدی در م دیلن نباتو ا _

 ! ی حجاب ندار دونستمی ببخش، نم _

بالخره کمال همنش  _ اثر کرد، تو هم مثل اون   ن یپس  تو  در 

 رفت!   ی شد ی ارشوریجوجه خ

 داد و گفت:   هیتک  واریبه د اصغر

 ! ه؟یدردت چ _

 ! ؟ی دکتر _

 .  چمیبتونم واست نسخه بپ دیدردتو بگو شا یول تم،سین _
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  ، یعالجش کن  یتونی ! مهیچیه  ! دردهیدرد ی درد من ب درد من؟    _

 بفرما!  

 گفت:   اصغر

 ست؟!  شکمت گرسنه  _

 نه!   _

 ! ؟یتشنه چ _

 !  ؟یپرسیم یواس چ _

 ! ؟یستین ای یجوابمو بده، هست _

 نه!   _

 !  ؟یستین گهیهم که د پولی ب _

 خر! حرف آ _

وقت    یآدم  _ و ج  ریشکمش سهر  ه  بشیباشه  پول،    ی چیپر 

 دردش!  شهیم

 !  ؟یکنی م ممسخره گهیحال د ؟یآخر شب یتما رو گرف _

 حال و روزت رو...   نیشکر بخورم، بب  _
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 ادامه داد:   وارسرزنش 

لب    ی بری از حالت. چرا خودت رو تشنه م  نمیاون از ظهرت، ا  _

مچشمه   بر  اگر  لق  ؟یگردونیو  نچرخون،  سرت  دور  رو  مه 

نم  شیخوا ی م بگو.  خودت    ش،ی خوا ی بهش  از  بره.  کن  ردش 

  فت، ی از اون دور شو، نه از خودت! از اسب ب  ؟یفهمی رش کن، مدو

بدون    یول  یبمون  ههزار سال زند  یتونینه از اصل! بدون دختره م

 .  ی ریمی خودت هر روز قدر هزار سال م

شلوارش سراند. دستش    بیج  اخلرا د  یو گوش  زد   ی لبخند  رضا

 گذاشت و گفت:    قشیرف  ی شانه ی را رو

 خودت پاته!  ی تو، کفشا یود داداش؛ ولقشنگ ب یلیحرفات خ _

                               

رو  دستانش چندبار  کش  ی را  جمع   دیصورتش  را  حواسش  تا 

و کجا خوابش برده است. با    یچگونه از ک   ده یکند. نفهم  طیمح

  ن ی را سوار بر ماش  هوششیز کرده و خود براننده چشم با  ی هاتکان

  نقدر یا یک دآمینم ادشیاصالً  افت،یشان در خانه  ی آژانس جلو

داخل کت در   بیج  زپولش را ا  فیرا داده است. ک   قیآدرس دق

 آورد که راننده گفت:  
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 حساب شده.   _

 :  دیپرس  جیگ

 ! حساب کرد؟ یک _

  گفت ی م   ی زبانی پر از سرزنش نگاهش کرد. انگار با نگاه ب   راننده 

   ؟یکنی کوفت م نقدریچرا ا ی جنبه ندار یوقت

 گفت:   سرد

 کرد! که سوارت  یهمون _

اصغر؟ کدامشان بود؟! اصالً    ای  نی که سوارش کرد؟! شاه  یهمان

هم نداشت که بخواهد فکرش را کند. از   یتیاهم  آمد،ینم  ادشی

  ش یاهاشد و به طرف در خانه راه افتاد. با هر قدم، پ  ادهیپ   نی ماش

تعادلش را حفظ   یو به سخت  دیکشی م   نیاز قبل به زم  شتریب

 نخورد.  ی تا سکندر کردی م

کل  ریز برق  پ  دینور چراغ  بدبخت  دایرا  با  قفل در    یو  را در  آن 

عسل تماس  از  بعد  جمع  گرید   انداخت.  در  بود  شان نتوانسته 

  ا یب "کوتاه فروخته بود.    ی . دل لجبازش را به همان جملهندی بنش

هم  "نهخو با  چلچراغ  ن یدخترک  کلمه  روشن    یدو  جانش  در 
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د که شراب چندساله بو  ختهیکرده و آنقدر حس خوب به کامش ر

 کرده باشد.    شیجادو  ینیریبود! انگار که با وِرد ش  ختهینر  نیشاه

تسب  ییرا یپذ  وارد  با  را  گالب  شد  دستش،   ییهزارتا  حیکه  در 

  ی را با دست کم  شاختهیبه هم ر  ی . موهادینشسته داخل سالن د

باز کرد و صاف را کامالً  امرتب کرد، چشمانش   ی . سعستادیتر 

  دانستیاش را جمع کند، فقط نمحواس شش گانه   ی کرد تا همه

زده مادرش بهت  ی هره به چ  ی ! لبخند چه کند؟   نش ی با زبان سنگ

 زد و گفت:  

 ننه گالب؟!   ی دیاحوالت گالبتون؟ چرا نخواب _

 نگاه کرد:   بشیعجمتعجب به رفتار  گالب

 مادر؟!   یخوب _

 کوک! همَ کوک فمی خوب! کخوب _

 مادرش را گرفت:  حیبتس ی رفت و انتها جلوتر

تسب  یداشت  _ من  نشن  ؟ینداختی م  حیواسه  نباش،    ی دینگران 

 ماست.   تیبادمجون بم آفت نداره؟ حکا گنیم

 باز کرد:   تیلب به شکا  گالب
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 رضا؟!   هیچه سر و وضع نیا _

 زد و به خودش نگاه کرد:  یچرخ رضا

 چشه ننه؟!   _

 یکتش را رو  ی را جلو و دو لبه  اشنه یو سرا داخل داد    شکمش

 هم آورد: 

چقدر پول    یدونی م  یراست!  یخوب   نیمشکلش کجاست؟! به ا  _

 ی ادوره زمونه  نیتو ا  ،ی اریشاخ در م  ی کت رو دادم؟ بشنو  نیا

 .  میای شم بکه همه عقلشون به چشمشونه گفتم ما هم به چ

 را کنار گذاشت و تند گفت:   حشیتسب گالب

ن  _ خونه  روزه  دو  پسر،  بکش  اومد  ،ی دومیخجالت  که   ی حال 

 !  ؟یلیمست و پات

باز کرد و ضرب    شیهادستانش را در امتداد شانه .  دیخند  رضا

 گرفت:  

ماش  _ با  اومدم...  هند  از  هند    نیاومدم...  از  اومدم  اومدم...  بنز 

ما رو   الیع  نیا  یدلش خواست اومدم... راست   اومدم... چون که
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ب  ؟ی دیند گفت  چ  ا یخودش  خودم،  جان  به  نخونه...    ستش یرا 

 .  دهیپس؟! نکنه گرفته خواب

 رو برگرداند و نگاهش را گرفت.   گالب

 !  ی ریگینم لیفقرا رو تحو  ریشد گالب خانم؟ ما فق یچ _

 برو تو اتاقت.   _

 ننه گالب؟!   ی الن منو دعوا کرد _

 قباحت داره پسر، از اون دوتا دختر تو خونه خجالت بکش!   _

کچشم  _ خجالت  با  اگر  چ  دنیشچشممم...  همه  حل    یمن 

اون آلوچه رو هم   یخجالت بکشم. راست  برم تا خود صبح  شه،ی م

 از طرف من ببوس. 

  گاه یگاه و ب  ی هادن یبه رضا نگاه کرد، از نوش  یبا دلخور  گالب

ول داشت  خبر  سبناب  ی پسرانش  اعتراضمادرانه  استیر    یاش 

 او باز نشود.   ی به رو شانیتا به اصطالح خودش، رو  کردینم

                           

چند وقت آهسته در را بست و آرام وارد اتاق شد.   نیعادت ا  به

 ی شب، در جستجو   ی و با وجود خاموشنبود    کیاتاق آنقدر تار
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نگاه  همه  یعسل  با  کرد.  تخت  تخت    اشی مست  ی به  توانست 

باز و بسته    نیرا چند  شیها، پلک دهد  صیرا تشخ  یخال دفعه 

دفعه از  بار  هر  و  مطمئن   ی کرد  متقبل  از    که  شد یر  تخت 

خالح براستیضورش  و  نکرد  اعتماد  مستش  چشمان  به   ی! 

  یتخت گذاشت و دستانش را رو  ی را رو   شیزانو  کی  نانیاطم

است،   یتخت کامالً خال  دادی . دستانش هم گواه مدیملحفه کش

 داد؛ عسل نبود!   رونیبنفسش را صدادار 

  ی عنی؟  از خانه تماس نگرفته بود  شی ساعت پ  کی   نیمگر هم  یول

م  نیا نظر  به  پ  دیرسی گونه  از خانه زنگ زده.  را    اشی شانیکه 

  افت یعسل تمرکز کرد، شماره را که    ی شماره  ی فشار داد و رو 

کم  ی دکمه زد.  را  پ  یتماس  با  داخل    ی صدا   دنیچیبعد  بوق 

چپ    ی گوش سمت  روش  د یچرخبه  و  خاموش  به  شدن    نو 

رفش رفت.  به ط  جیبود زل زد، گ  زیم  ی که رو  یگوش  ی صفحه

که در گوشش    یبوق  ی و همزمان با هر صدا لنت یسا ی رو ی گوش

. از جا برخاست و به  شدی صفحه خاموش و روشن م  دیچیپی م

برق    دیو کل  دیکش  وارید  ی سمت در اتاق رفت، با کف دست رو

پ با  دایرا  زد.  و  بود،   سدرست حد  اشیجیگ  ی همه   کرد  زده 
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نشسته    دخترکش پنجره  کنار  اتاق  کنج  دور  در  را  دستانش  و 

 هر دو ساعدش گذاشته بود.   ی حلقه زده و سرش را رو   شیزانوها

رو  به کنارش  و  برداشت  قدم  دو    نیزم  ی سمتش  با  نشست. 

 زد:  شیصورتش کنار زد و صدا ی را از رو   ش یانگشت موها

 ! ؟ی داریب عسل... عسلک...  _

پنجره به صورتش خورد.   ی شهیش  ی از درزها  رونیب  ی هوا  ی سرد

م  شیرها  نجایا  انستتوینم بدنش خشک  صبح  تا  .  شدیکند، 

عسل را در بغل گرفت و    ی را همان جا رها کرد. شانه   های گوش

  ن ی از زم  شیبرد. با فشار به زانو   شیزانوها  ریرا ز  گرشیدست د

ر  که د  ی دختر وجود کرد تا با  حواسش را جمع   ی بلند شد. همه 

 نخورد. ی آغوش داشت سکندر

. کتش را دیکش  شیخواباند و پتو را رو  تخت  ی را آرام رو   عسل

  د ی کش  رونیرا باز کرد، کمربندش را ب  راهنشیپ  ی در آورد و دکمه

صدا رس  یاخفه  ی هیگر  ی که  گوشش  عسل د یبه  طرف  به   !

را از تن در    راهنشی. پکردی م  ه یکه آرام در بسترش گر  دیچرخ

 . مانده بود چه کند... د یبه صورتش کش یآورد و دست
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کاش  ی دارد و نه راه پس! ا شی داشت که نه راه پ را  یکس حکم

ن ول  امدهیاصالً  برود  به جانش رخنه   دیترد   یبود. خواست جلو 

 که دوباره پس زده شود به قلبش چنگ انداخت.  نیکرد. ترس از ا 

جراتش   ی دست گرفت. همه  ردل لجبازش زمام عقلش را د  آخر

صله دراز فا  نی را جمع کرد و به سمت عسل رفت. کنارش با کمتر

عسل حلقه کرد و او را   ی نه یقفسه س  ریدستش را ز  کی.  دیکش

 یکوچک خال  ی ذره فضا  کیو همان    دیبه سمت خودش کش

نداشت.   اربه مه ی ازیعسل ن جانی را پر کرد، مقاومت ب  شانن یب

دو   ن یو سرش را بتر دورش گرفت  کم مح  یدستش را تنها کم

 کتف عسل نهاد و آرام گفت:  

! فکر ؟یمن دل خوش کرد  ی! آخه به چیکن  هی رگ  ی حق دار   _

ک  ی کرد دام؟یمن  من؟!  بت  من؟!  سوپر  هیچ خر  ی دی!   ی که 

 یتر، چاز همه بدبخت   یکی  صاحابی مملکت ب   نی... تو استم ین

 آرام عسل بود:  هی؟ جوابش گرآخه ی دیتو من د

کنم، فقط خواستم حالت رو   تتیاذ  خواستمیخدا شاهده نم  _

بار رفتن نبود،    ریکم کنم. آخه تو مرام من ز  ! گفتم روتورم یبگ

.  نهی هنوزم سنگ  نه؛ی بار حرف زن جماعت، برام سنگ  ریبخصوص ز
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بهم حق بده!    رم،یگی جبهه م  نم یبیتا تو رو م  ناستیواسه هم

نذار   ؟یفهمی نکن! م  دتو! منو رام خستم یشدن ن  یمن آدم اهل

دارم زجر    النشم  نیبشه... هم  تری که هست سگ   ینیاز ا  می زندگ

 یچ  فهممینم  گهید  کنه،یبهت توجه م  یکی  نمی بیتا م  کشم،ی م

بدنش را کش داد و پشت گردن عسل را    یبده... کم  یخوبه، چ

سرد یبوس گناه  عی.  کش  ی کارهمچون  پ  دی عقب  را    اشی شانیو 

 چسباند و گفت:   فشت دو ک ن یب  شتریب

دو   هاهیگر  نینکن، نذار ا   هیگر  گهیمن آدم بده و تو خوبه! د  _

از قبل از   شتریتو گوشم زنگ بشه و حالم ب   یکه رفت   گهیروز د

 خودم بهم بخوره... 

 را پاک کرد و گفت:   شیهااشک عسل

 .  ی بد یلیخ _

 . دونمی م _

 بد!   ،یلیخیلیخ _

 اشکات.  یفدا دونم،ی م _

 ناراحت بشم.   ذاشتیقت نمو چیبابام ه _
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ها آن وقت   یه تالف ب  یی نداشت، گو  یحرفش جواب  نیا  ی برا  رضا

  د یسکوت رضا را د  ی. وقتکردیجبران مافات م  شیاو هر روز برا

 ادامه داد: 

اون پسر دوست بود. بعد از اون تصادف   یبابا بودم، ول  ی نهدُردو  _

بهش داد. با  اونو    دی که مهش  کرد،یفقط به داشتن وارث فکر م

م   یسن کم  ی همه ب  دی مهش  دمیفهمیکه داشتم  با  بودن  ابا از 

تا شوهر. بابا تاجر   پدرش بود  ی! حق هم داشت، جاادیبدش م

  یرشته   یوقت نذاشت من مستقل بشم، حت  چیه   یبود، ول  یبزرگ

ه بود.  خودش  انتخاب  به  هم  ر  ی اعالقه   چیدانشگاه    ی اضیبه 

م دلم  بخونم.    و  یطراح  خواستی نداشتم،  از   نیهم  ی برامد 

فرار م   هیبودم    ی دانشگاه  مرخص  هیو    خوندمیترم   یترم 

اون   ی بابا باشم ول  ی برا  یدختر خوب  خواستی. دلم م گرفتمی م

نتونستم دختر    دونست،یخوب بودن م  ی بودن رو نشونه  عیمط

 هاش ی قدر تو مشکالت و بدهکار  نیاواخر ا   نیبراش باشم. ا  یخوب

که بود  شده  روزا  ادش ی  غرق  هستم.  منم  عمرش    یرفت  آخر 

  ی . حتدمین اتفاق افتاد و تو رو دکه او  نیتا ا  دمش،یکم د  یلیخ

 را پاک کرد:   شیهاموقع مرگش هم کنارش نبودم. دوباره اشک
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بشه، فقط    ادی  ی اسمش به بد  خواستیبعد از مرگش دلم نم  _

نم رو  که بخوام تنها اقدام ک  نی . توان ارمیانتقام بگ  خواستمی م

ون کدومش  چی بابا. ه   لیش وکنمونه  ؛ی دینداشتم، خودت هم د

ب  هی  ی احرف د   ی اساله   ستیدختر  رو  پدرش  مرگ  تازه   دهیکه 

.  بافمی به هم م  ستانمن دارم دا  کردنی فکر م  گرفتن،ینم  ی جد

دختر بچه    هیبابا رفتم، با من مثل    ل یوک  ش یکه پ  ی بار  نیآخر

راه هر  به  کرد.  برا  یرفتار  مگ  ی که  فکر  بابا   کردم یرفتن حق 

 به تو.   دمیرسیآخرش م

   :دی کش  ی بلند  نفس

  ادته؟یچرا بهت اعتماد کردم،  ی دیازم پرس _

ز  رضا همه  وجود  نوش  ی روادهیبا  در  چ  دنیکه  بود   ی زیکرده 

 لب زد:   ییادش نبود، ول

 ! ادمهی _

  ی دار خوبانصافاً امانت   ، یامانت  یبهم گفت   دمتیتو گاراژ د  ی وقت  _

بابا به  . بعد از مرگ  ی نکرد  ی درازدست   یول  ،یتونستی . می ودب

 .  ی ومدیفقط تو به نظرم قابل اعتماد م  کردم،ی که فکر م  یهر کس
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 تر دور عسل حلقه کرد. دستش را محکم رضا

 ادامه داد:  عسل

قو   وغی  ریز  خواستمی نم  _ دختر  من  .  ستمین  ی ای ببرمت؛ 

م  ییتنها   تونستم ینم و  بجنگم  اونا  کسحکم با  تو  از  رو   ی تر 

 .  شناختمینم

 و گفت:   دیخند رضا

 عسلک.   ی زد به کاهدون _

 دو کتفش گذاشت و گفت:   نیب ی گر ید ی بوسه 

دنبال    _ خودم  با    گردمی م  ی کیمن  خاطرم  واس    ا ی دن  هیکه 

 بجنگه.  

  ی شد. چشمانش را به جا  داریدر سرش ب  ی دی حس درد شد  با

کرد تا از  صبر    یبه هم فشار داد. کم  شدیم  کهییباز کردن تا جا 

بر سرش    بارهکیه  که ب  ی از فشار درد  یدردش کاسته شود ول

شق  طرف  دو  آورد  ب   شیهاقه یهجوم  و  گرفت   ادیفر  اریاختیرا 

  ی چند صدتن   ول پاند  کینشست. انگار    شیو در جا  د یکش  ی بلند

کاسه دوران  ی در  صورت  به  غلط  دیچرخیم  یسرش  از  رسماً   .
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بهار که با عجله داخل    ی داغلط کردن افتاده بود. با صبه    شبشید

 . دیاتاق شد به طرف در چرخ

 شده داداش؟!  یچ _

 زد.   ادیفر

 .  رونیبرو ب _

تا جارا محکم  سرش و  بهار    توانستی م  کهییتر فشرد  خم شد. 

از صدا  رونی ب  یحرف  چیهی ب را محکم بست.  بلند   ی رفت و در 

بود حتماً   ی گر یشد. اگر وقت د  شتریبسته شدن در سردردش ب

را محا م  گرفتیلش  را  تش  به صور  ی. دست چاندیپی و گوشش 

  ی اده یفا  چیه  یتر به هم فشار داد ول و چشمانش را محکم  دیکش

به    توانستیبهتر م   دیبه آب بزند، شا  ی گرفت تن  م ینداشت. تصم

کرد تا از    زانیا از تخت آو ر  شیحال گندش غلبه کند. دو پا  نیا

شد. کاغذ را برداشت   زیم ی بلند شود که متوجه کاغذ رو شیجا

 و متن آن را خواند.  

سرد بخور،    یرو فراموش کن. قهوه رو شده حت   شبمید  ی حرفا"

   "سردردت خوبه. ی برا
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سرد شده را   ی آب کنار کاغذ بود. قهوه   ی بطر  کی قهوه و    فنجان

 شبم ید  ی هاحرف"و دوباره متن کاغذ را خواند.    دی نوش  بارهکی

ه نقب زد، کدام حرفش را  به شب گذشت  یکم  "را فراموش کن

گذشته    ازدهیساعت از    میتاق کرد، نبه ساعت ا  ی. نگاهگفتی م

اش را برداشت،  . حولهبودحساب زمان را فراموش کرده    گریبود. د

 . اوردیجا بحالش را  توانستیدوش آب نم کیبهتر از  زیچ چیه

تلفن در آستانه   ی صدا به    ی زنگ  و  برگشت  بازداشت.  را  او  در 

  ک ی از تعجب    "لیوک  ی عسکر"مخاطب نگاه انداخت.    ی شماره

پس چرا   بال رفت. مگر او صبح با عسل قرار نداشت  شیابرو ی ات

 با او تماس گرفته است... 

 تماس را زد و بالفاصله گفت:   ی دکمه

 !  ل؟ یوک ی الو آقا _

 .ی ری سالم جناب ام _

وس   دیکش   ی بلند  نفس  ر  یعی و حجم  داخل  به  هوا   ش یهاهیاز 

 کم کند.   شیصدا ید تا از گرفتگفرستا

 اومده؟ ش یپ ی! مشکل؟یعسکر ی آقاباشه  ریسالم خ _
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 راستش همسرتون رو داخل دادسرا مالقات کردم.   _

 خب.   _

سالر  _ ا  لیتما  ی خانم  از  که  پ  نیداشتند  شما  بعد    ریگ یبه 

 .  د یمرحوم باشتصادف اون  ی کارها

 .  دیمتعجب پرس  رضا

 من؟   _

 بله شخص شما.   _

 !  ل؟یوک ی آقا ی مطمئن _

 سرا از من خواستند.  بله جناب امروز داخل داد _

 خود دانسته بود!  نیاو را ام عسل

 در خدمتم.   دییهر وقت بفرما  ستین ی... مشکلیاوک _

هم   ی ار یاعتراض گذاشتم. داد  ینظر افسر قبل  یمن امروز رو  _

 ازدهیفردا صبح ساعت    ی کرد که باهاش برا  یمعرف   یکارشناس 

 اهنگ کردم.هم

 .  میایب  دیکجا باخوبه  _
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رأس ساعت   المقدوری . حتکنم یاس م امرو اس  نگیآدرس پارک  _

 .  ن یاونجا باش

و    ی تشکر  رضا شد  حمام  داخل  کرد.  قطع  را  تماس  و  کرد 

را آوحوله فکر و ذهنش مشغول پردازش    ی کرد. همه  زانیاش 

ل کردن دنبا  ی که شخصاً برا  ی رفتار عسل بود، با آن همه اصرار 

آن را به   ی ری گی بود چرا پ  بیعج   شیرش داشت براپد  ی پرونده 

 او محول کرده است. 

بدنش شروع    ی رو   امانیآب ب  ی هاآب گرم را باز کرد و قطره  ریش

کردند. سرش را بال گرفت و طراوت آب را به کامش    دنی به غلط

 .ختیر

  یوتر از همه جلبالخره او را قابل اعتماد دانسته بود. مهم   پس

 نیبا ا  دانستیا نمر  نیبه او اعتبار داده بود. عسل ا  لیجناب وک

وک  ی ا جمله به  اولو  لیکه  حال   شیهاتیاولو  ی همه  تیگفته 

  شتر یحال ب  د،ی صورتش کش  ی را رو   تراششیر  غ یگشته است. ت

مسؤل بار  قبل  م  دوشش  ی رو  تیاز  حس  و کردیرا  تعهد   .

ل و جانش  عسل بلکه از دروز اول    ی دهایکه نه از تهد  ی تیمسؤل
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بود    شیهامرد حرف  شهینگاه کرد، هم  نهی. در آگرفتی نشأت م

 .کردی را به همه نه، فقط به او ثابت م نیو ا

                          

را دور گردن گالب حلقه کرد. گالب    شیهاپشت سر دست  از

 گفت:   ضیو با غاش دستانش را باز کند  کرد با زور نداشته  یسع

 ولم کن بچه!  _

 فت: بم گ ی تر کرد و با صداشل یرا کم دستانش  ی حلقه

 بچه تو قنداقه، ننه!  _

 ولم کن رضا، دلم ازت چرکه. _

اکننده   دیسف  هیدل چرکت    ی چاره  _ از  ب  نایست،  و    ستیکه 

 ! کننی م غشیتبل ونیزیچهار ساعت تو تلو

 را بال آورد و گفت:  حشیتسب گالب

 گمش کردم، ولم کن.  _

 : دیسبا خنده صورتش را محکم بو  رضا

 گالب خانم.  یچقدر ناز دار _
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و لب به شکوه    اوردیدستانش را باز کرد. گالب طاقت ن  ی حلقه  و

 باز کرد. 

از امروز   نمیا  شبت،یاون از د   ؟یبرا خودت ساخت  هیچه وضع  نیا  _

 . ی خترم داد زد صبحت که سر د 

 حال کجاست دخترت؟  _

 .رونیاز خونه زد ب  یبا چشم اشک _

 از دلش. رمایراحت در م التیخ _

 !ی نبود ی نطوریوقت ا چیشده رضا؟! تو ه یچ _

 خوبم مادر.  _

ن  _ مادرتم  ،یستیخوب  همه   من  از  بهتر  کردم،  بزرگت  و 

 . شناسمتی م

 کرد و گفت:   یمکث

 داره؟! یبه اون دختر ربط _

 اون دختر اسم نداره؟!  _

 . یستیخونه خودت ن نیکه اومده تو ا یاز وقت _



 

 
881 

 

DONYAIE MAMNOE 

 اطیکه داخل ح  دینگاه کرد و عسل را د  ییرایپذ  ی به پنجره   رضا

و صورتش  اش را قاب گرفته بود  چهره   یمشک  ی مقنعه   بارن یشد، ا

 هوا قرمز شده بود.  ی که از سرما

مادر،    _ نباش خوبم  کامالً خوبا  ن یهم  یعن ینگران  خوب  لن 

 شدم!    

                           

مچاله شده که    باًیپژو پارس تقر   کینگاه کرد.    ی سالر   نیماش   به

ا کار  راست  باد    هایوراقچفقط  از   دی وزیم  ی سردبود.  عسل  و 

 را سمت عسل گرفت و گفت:   نیماش  چی. سوئدیلرزیدرون م

 هوا سرده.   ن،یبرو داخل ماش _

  ن یاز ماش  ی اا لحظهر  تکان نخورد فقط نگاهش   شیاز جا  عسل

 پدرش گرفت و گفت:  

 .  مونمینه م _

 پدرش زل زد.  یدرهم مچاله  نی دوباره به ماش  و

 شود:  دشیتا مانع د ستادیا شیمام قد جلوت رضا
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هم خودتو   ی خوایم  یدختر خوب؟ واسه چ  یکنی چرا لج م  _

 هم منو؟ ی عذاب بد

 بغضش را فرو خورد و گفت:  عسل

 . روندیم   اطیبا احت شهی استاد بود، هم ی بابا تو رانندگ _

 . فته ی م فته، یبخواد ب یاتفاق وقت _

  چی ، هاتفاق بوده  ه ی  نیم اکنباور    تونمی که نم  نهی مشکل هم  _

 وقت. 

 سوال بپرسم؟! هی _

 بپرس.   _

پاش   ریپژو پارس ز  نیچرا بابات با اون همه پول و مال و منال ا  _

 بوده؟

 با حسرت گفت:  عسل

دانشگاهش    یقبول  ی زهیداداشم بود، جا  نی ماش یزمان  هیچون    _

ول نداد  رو  استفاده ازش  نگه  یکه عمرش کفاف  ش داشت.  بابا 

رانندگ   ی اعالقه   چیه ماش   یبه  اتومات  نیبا  با    کی دنده  نداشت، 
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بود  راحت  یمیقد  ی نای ماش ران  ییوقتا  هیفقط  تر  شو نده که 

 .نشستی م  نی ماش نیپشت ا کردی مرخص م

 را بال داد.  شیابروها دنیبه عالمت فهم رضا

 ی مشغول نوشتن شد. عسکر  ن یماش  ی نهیبعد از معا  کارشناس

 آن دو شد. کیت و نزداز کارشناس فاصله گرف

 : د یپرس رضا

 ! کنه؟ی م کاریداره چ قاًیکارشناسه دق نیا ل،یوک ی آقا گمی م _

بب  یفن  ی نهیمعا  _ ن  د ینیخودرو،  و افسر   یانتظام  ی رویگزارش 

آلودگ رو خواب  تصادف  علت  با    یپرونده  کنترل  عدم  و  راننده 

  یز یکه پدرشون آدم سحرخ  گنیم  ی سالرسرعت بال زده، خانم  

 ن یو با توجه به ا  کردهیرو م  اط یال احتکم  یودن و در رانندگب

پزشک تا  یقلب  ی سکته   یقانون   ی که  داد  دییرو  از  من    ار ینکرده 

 بشه.    یبررس یپرونده خواستم احتمال نقص فن 

به جا مانده    ی سالر  ن یکه از ماش  یبه حجم آهن  ینگاه  ی عسکر

 بود کرد و ادامه داد: 
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در    ی سالر  خانم  هیشده باشه فرض   جادیا   ی عمد  ،ی اگر نقص فن  _

 . شهی م دییمورد مرگ پدرشون تا

از عسل کم  لیبه وک  رضا تا  بگ  یاشاره کرد  آرام   رندیفاصله  و 

 گفت: 

نداشته،    یچیورشکسته بوده، ه   ه ی  ی سالر  ل،ی وک  ی ببین آقا  _

ب  ؛ی چیه  هیچیه وجودش  قطعاً  فلوس!  و   شتریل  دور  نفع  به 

جن   های ور تا  بوده  طلبکارهاش  نازهو  بهتر  مسائل    رو  ستیش. 

 . د یکارخونه تمرکز کن یمال

موافقم  _ با شما  ولمنم  مطرح   هیاحتمال  نیا  ی،  همسرتون  که 

 کرده و من مامورم و معذور.

. مامور بودن و بدتر معذور دیفهمی حرفش را کامالً م  یمعن  رضا

 ادامه داد:  لیبودن. وک

و گفتم به  مدارک، من با حسابدار صحبت کردم   یدر مورد کپ _

 . رسونمی ک رو به دستش ممدار  ی زود

 گفت:  رضا

 .نیریمدارک رو بگ  کنمی م  فشیامروز رد   نیهم  ست،ین  یمشکل  _
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بود،    نهیو معا  یمشغول بررس  ن، یسر ماش  ی هنوز بال   کارشناس

از او فاصله گرفت و به سمت    نگ یبعد از صحبت با نگهبان پارک 

 سر برگش نوشت.  نییادر پ یو مطلب ستادیآنها آمد و کنارشان ا

 : د یپرس لیوک

 پور؟حسن ی کارتون تمام شد آقا _

 اش را بست و گفت: پوشه  کارشناس

 دادگاه.  فرستمی م گهیتا سه روز د تاًینها رو جهیبله، نت _

 : دیکنجکاو پرس  رضا

 ! ن؟یکرد دایهم پ  یمشکوک زیچ _

و در ج  نکشی ع  شناسکار برداشت  قاطع    بیرا  و  نهاد  بلوزش 

 گفت:  

 .دادگاه گه،یسه روز د _

          

 در را باز کرد.  ی انداخت و لنگه دیکل
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مدت کوتاه    نی تا عسل اول وارد شود، انگار در هم  ستادیا  کنار

 رون یشده بود! ناهار را ب   یشرط  شیبرا "فرست  زیا  ی دیل "قانون  

 کرده بودند.  ی روادهی در کنار هم پ یخورده و دو ساعت

بدون    شیپا  را گذرانده بود، عسل پابه  یخوبکل بعد ازظهر    در

 آمده بود.  ی و دلخور ثیحرف و حد چیه

دو ساعت قبل حسرت   ی حسرت به دست عسل نگاه کرد. همه  با

شان که او را مشاجره  نیاز آخر  یدر دست گرفتنش را داشت، ول 

انحراف متهم کرده   ب   کیبه  خود و عسل   نیخط قرمز پررنگ 

 . ستدیخط قرمز با  نیفاصله از ا  نیرتر با دو  کردیم   یو سع  دیکش

تلخ کرد، آنقدر   بارهکیرا به    نشیریکام ش  لوفرین  ی هاکفش  دنید

راه آمده را برگردد و برود در همان گاراژ شب را    خواستی که م

 صبح کند. 

راز    کردی باخبر بود، حس م  زیکه عسل از همه چ  یهم وقت  آن

خواهند شد، هنوز    همه باخبر  ی سر به مهرش برمال شده و به زود

 نبود. از عسل مطمئن
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  ی لوفریروبه رو نشده بودند، ن لوفریبا ن گریاز آن اتفاق آخر د بعد

شان هم آمد باز در خانه محمد    ی وقت  ی که آنقدر زرنگ بود که حت

 نشد.   یآفتاب

برخورد   لوفریچگونه با ن   دانستی قسمتش آنجا بود که نم  نیبدتر

 ماجرا تا  دنیکه تا قبل فهم  یسلکند و به دنبال آن، با عسل! ع

ن م  آمدی م  لوفریاسم  مگرفتیگارد  سر   کردی . حس  دو  چوب 

وصف    قاًیآش نخورده و دهن سوخته، دق  تیسوخته شده، حکا

 حال او بود.

داد مثل قبل به همان   حیخانه ترج  ییرا یدر پذ  لوفرین  دنید  با

 .اوردیب ی گرفتنش رو دهیشگرد ناد

رفتار   ی اه گونه قدم شد و ب  شی پ  یلپرسسالم و احوا  ی برا  لوفرین

 است.  فتادهی سه نفرشان ن ن یب  یاتفاق چی کرد که انگار ه

دستش را   یوقت  د،ییپای مالعمل عسل را  عکس   یچشم  ریز  رضا

وجود   نیبه او دست داد، با ا  ی آورد عسل با اکراه آشکار  شیپ

 کرد.  ی تری گرم یاز رو نرفت و احوالپرس لوفرین
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  یاد، همه تکان د  ی سر  یپاسخ سالمش به سختهم در    خودش

مادرش و عسل حفظ ظاهر    ی را جمع کرد تا جلو  اشی خوددار

 نکشد.  ادیکند و سرش فر

عسل بعد از سالم با گالب به طرف اتاق مشترکشان رفت،    یوقت

  یگذاشت و کنار گالب رو  زیم   ی را رو  لشیو موبا  چیرضا سوئ 

 مبل نشست: 

 احوال ننه؟ _

 ؟ ی.. خودت خوبخوبم مادر. _

 نت کجاست؟! خوبم... زمستو  _

 مادر؟! هیزمستون چ _

 .گهیمنظورم بهاره د _

 زمستون؟! یگی وااا! چرا بهش م _

 ی و داخل خونه سرد شده، فصال رو قاط  رونیکه جو ب  نینه ا  _

 کردم.

 اورد یخودش ن  ی به رو  لوفرین   یانداخت ول   کهیت  لوفریبه ن  آشکارا

 و نشست. 
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 سردته مادر؟!  _

 ! ست؟یباشم برا خونه، داداش ن  جیپک هی! باید فکر نیهمچ ی ا _

 ! ؟یپرسیساعت خواب مادر، الن احوالش رو م _

 باشه!  ریچطور مگه؟ خ _

 رفت شمال.  روزید _

 در شمال داشت؟ ی از تعجب بال رفت، محمد چه کار شیابرو

 تنها؟!  _

 . ادیو م رهیم ی دو روز هیگفت کار داره،   _

 اره؟!د کارینگفت چ _

  یماشاهلل دوتا پسرا  ه،یچه آدم تودار  یندوی نه مادر خودت که م  _

  ؟ ی بری تودارترن! بهش گفتم چرا زنت رو نم  گهید   یکیاز    یکیمن  

 رو هم ببرم!  لوفر یکه ن رمینم ح یگفت واسه تفر

نگاه کرد، واضح بود از رفتن محمد به    لوفریدرهم ن  ی چهره   هب

 .  ستی شمال، خرسند ن
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 ی. سعستادیا  ه از اتاق خارج شد رضاکه لباس عوض کرد  عسل

 گرانیکه از ظهر داشت را با حال و احوال بد د  ی کرد حال خوب

  دن یبرگشت با د  ییرایخراب نکند. لباسش را عوض کرد و به پذ

چ مشغول  که  بهار  و  د  زیم  دنیعسل  حرکت   کیر  هستند 

شانه   رانهیغافلگ دور  را  بازوانش  پشت  و   حلقهبهار    ی از  کرد 

 .دیاش کشبه گونهصورتش را 

 گفت:   یبا بداخالق بهار

 ولم کن!  _

فشار داد   شتری نداد و دستش را ب  شیبه حرف و تقال  ی تیاهم  رضا

 بهار را درآورد:  غیو ج

 ولم کن.  گمی م _

 تا ولت کنم.  ،یبگو آشت  _

 .کنم ی نم یآشت _

 نه؟!  ای یگی م _

 مگه زوره؟ گمیخفه شدم، نم _

 آره که زوره. _
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 گو!ولم کن، زور _

 ! ی نبود نجایدم که تو ااگه من زورگو بو _

 کجا بودم مثالً؟! _

فسقل  ی خونه  _ دوتا  با  دقیشوهر  النم    یکهنه   ی داشت  قاًی! 

 . یشستی رو م کهیکوچ

 . شمی از شرت خالص  م کنمی شوهر م گهیانشاهلل تا سال د _

 ره؟ یگیتو رو م ی اآخه کدوم بخت برگشته  _

 مگه من چمه؟! _

 ز...دراغرغرو، فضول، زبون ست؟یچت ن _

 هم دلش بخواد! یلی! خششششیا _

 فعالً که خر مغزشو گاز نگرفته.  _

 زد:  ادیاز شدت حرص فر بهار

 مامااان. _

 با خنده گفت:  گالب

 !؟یبچه دار کاریرضا چ _
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اگه تا حال شوهر کرده بود    نیننه چند بار بگم بچه تو قنداقه، ا  _

 بچش همسن من بود! 

 یگه امسال شوهر نکردم، هر چمن چندسالمه؟ اصالً ا  وااا! مگه  _

 بهم بگو. یخواست

 زمستون. گمی بهت م _

 و گفت:  دیکش ی بلند  غ یج بهار

 ! ؟یگیبهش نم ی زیاسم منو درست بگو، مامان چرا چ _

ناخودآگاه    کرد،ی کل خواهر و برادر نگاه مبا لبخند به کل   عسل

ز غم بر صورتش نشست.  ا  ی ابرادر مرحومش افتاد و هاله  ادیبه  

 . ردیو باعث شد تا از بهار فاصله بگ  دیآن را د که فقط رضا    ی االهه

با محتو  موقع باز  اتیشام رضا عمالً    ی . سواکردیم   ی بشقابش 

ن م  لوفریحضور  پ  نیا  دنی فهم  ز،یسر  کتلت    ش ی رو  شیکه 

تنهادست به  اوست    شیاشتها  ی کور کردن همه  ی برا  ییپخت 

همان    ریه هنوز درگسل هم حس او را داشت کبود. ظاهراً ع  یکاف

 دانه کتلت داخل بشقابش بود.  کی

 گفت:  گالب



 

 
893 

 

DONYAIE MAMNOE 

 مادر؟! یخور یچرا نم _

 . ستمیگرسنه ن _

 : دیپرس  لوفرین

 چرا؟! بدمزه شده؟!  _

ب  ی اتکه  عسل را  نگاهش  و  زد  چنگال  به  ن  ن ی کاهو  و    لوفریاو 

 گرداند...  

خوب  رضا ساعت   نیا  دانستیم   ی به  تا  است  ممکن  ها بحث 

 د، گفت: دار شوادامه

 .  ن یندارم؛ بزرگش نکن  لیست، فقط من م خوشمزه _

 گرشیو دست د  ختیآب ر  یوان یرا به جلو هل داد و ل  بشقابش

 ران عسل گذاشت.   ی را رو

در   ی باز  نیریخود شاز    دانستیکه از عسل داشت م  یشناخت   با

  ن یو بعد در اول  کندیم  ی در سکوت خودخور  لوفرین  ی هاآوردن

 .  کندیرا به سمت او پرتاب م شیهافرصت گدازه 

 رضا خوش اخالق شده بود گفت:   یکه بعد از منت کش بهار
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 شده، خوش بحال داداش محمد!   یکتلتا عال _

 زد و گفت:   ی لبخند لوفرین

 ممنون.   _

عروس همه    هینقش    کرد،ی م  ی و قشنگ نقش باز  زیتم  یلیخ

  انیاشاچتم  شی کارها  ن یبا هم  یول  آمدیبه او نمتمام! اصالً    زیچ

 . کردیرا خوب جذب خودش م دشیاز ذات پل  خبری ب

 :  دیپرس  بهار

 شد؟!   یعروسیتون ک خیتار یراست _

 گرفته شد و گفت:   یکم لوفرین

 . نیچهاردهم فرورد _

 به هم زد و گفت:   یدستانش را از خوشحال بهار

  الت یچرا تو تعط  رم،یمی م  من که تا اون موقع  یآخ جون! ول  _

 ! ن؟یریگی نم دیع

 آخه تولدمه!  _

 گفت:   حواسی ب رضا
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 تولدت مگه آخر زمستون نبود؟!  _

 زد و گفت:   ی توجه رضا لبخند نیبه ا لوفرین

 . مهیاتولد شناسنامه  _

که داده بود    یکه عسل خورد رضا تازه متوجه گاف بزرگ   یتکان   با

 شد.  

بردارد که رضا مقاومت    شیپا  ی رو   خواست دست رضا را از  عسل

و محکم  کرد  را  لرانش  و  فشرد  آزادش    وانیتر  با دست  را  آب 

 بنوشد.   ی ا برداشت تا جرعه

 باز هم لبخند زد و رو به رضا گفت:   لوفرین

 هست؟!  یشما ک  یعروس _

 و او را به سرفه انداخت.   دیپر  شیدر گلو آب

  ی سع   نه،ی به س گرفت و به رضا که با مشت  لوفریچشم از ن عسل

 نگاه کرد.  رد یبگ را شیهاسرفه ی داشت جلو

  د یرسی و زمان، آسمان و هر چه به ذهنش م  نیدر دل به زم   رضا

هم چرا  که  فرستاد  هم    نیلعنت  دست  به  دست  همه  امشب 
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نداده و  جلو  لوفریاند  سرفه   ی را  نشاندند.  و   ی بلند  ی او  کرد 

 .  د یشآب نو گرید  ی اجرعه

را کامل . امشب او  ستینگری او را م  استمدارانهیس   یبا نگاه   لوفرین

 انداخته بود.   ریگ

با طنز را در چشمانش خواند،    ختهیآم  یعسل نگاه کرد، تعجب  به

جالب باشد. با دست    شیبحث توسط او برا  نیا  ت یریانگار که مد

 نوک دماغش را خاراند و گفت:  یکم

 . مینکرد نییبراش تع یخیهنوز تار _

 گفت:   لوفرین

     ! میریرو با هم بگ  یسدوتا جشن عرو  میتونی م  نیگر موافق باشا  _

 صورت رضا درهم شد.  شنهادیپ نیا از

کاش    ی بود. ا  دهیحد خودش رسان  نیوقاحت را به بالتر  لوفرین

م خون  خوبگرفتی خفه  به  پ  دیفهمی م  ی .   ش یرو  ش یزن 

  ی باز  لمیف  دانمی که م   نیبحث را به کجا بکشاند! به ا  خواهدی م

 :ستادی ا عسل برداشت و ی پا ی ا از رو ! دستش ریکنی م

 . میندار  ی ابرنامه  چیما تا بعد از سالگرد پدر عسل ه _
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 !ن؟یشما که قبل از سالگرد عقد کرد یول _

 گذاشت: زیم ی دو دستش را رو هر

به   ی خوای عقد ما جداست و به خودمون مربوطه، م  ی ه یقض   _

 بحث رو تموم کن نیلو...   نی! ا؟یبرس یچ

 ا نیلو صدا زده بود.  او ر میا خورد، به عادت قدحرفش ر یباق

  دهیرس  خواستیکه م  ی زیبه چ  ییزد، گو  یبرق  لوفرین  چشمان

 زد و گفت:   ی باشد، لبخند

 بود.   شنهادیپ  هیفقط  نیا ن،یدونی هر جور خودتون صالح م _

را با    شنهادتی پ  نیمرده شور خودت با ا  دیبگو  خواستیم  دلش

 :دیتوانست بگو تیهم ببرند اما در نها

 !شنهادتونیپممنون از  _

 سمت اتاقش رفت.   یحرف  چیهی فاصله گرفت و ب زیم از

کرده    ی کفر  ی و رضا را حساب   د یکه داشت رس  ی به هدف  لوفرین

 کند.  یحرصش را خال یداشت به نوع یسع  لوفریبود. انگار ن
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  ی مگر محمد را نداشت؟! مگر دنبال کس  کرد،یاو را درک نم  اصالً

شبه ره   کیهانش برسد تا  ه پولدار باشد و دستش به دنبود ک

پز تحص  مگر  برود؟  را  به همه  التیصدساله  را    ل یفام  ی محمد 

طلب  داد؟ینم او  از  چرا  و کاحال  او  سر  از  دست  چرا  بود؟  ر 

 ؟دردش چه بود داشت؟یبر نم اشی زندگ

  ی زنگ تلفن همراهش سر بلند کرد و به ساعت اتاق نگاه  ی صدا  با

نداشت.    ییبه پاسخگو  میمبه ده شب بود و تص  کی، نزدانداخت

د  ی به صفحه   ینگاه   رغبتی ب با  اما  کرد،  مخاطب    دن یآن  نام 

 عوض شد:   مشیتصم

 الو سالم.  _

 . ی ریام ی سالم آقا _

 وقت شب!    نیباشه ا ریخ _

فقط خواستم بگم که عصر رفتم    ست،ین  ی زیچ  دینگران نباش   _

فقط  حسابدار،    شیپ  برمشی ردا مو فگرفتم    لی و مدارک رو تحو

 اومده که...    شیپ یمشکل هی

 ! ؟یچه مشکل _
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به    دیموضوع با  تیحساس  لیمردانلو گفتن به دل  ی راستش آقا  _

از ورثه   یکی  لیمدارک تحو  یوراث هم برسه که کپ   یاطالع باق

 داده شده!  

ا  یچ  یعنی  _ رَصد   ی نجور یآخه؟  کامالً  رو  ما  حرکت  هر  که 

 .  کننی م

 طیمتاسفانه شرا  نی مطلع باشخواستم    ست،ین  ی اراً چارهظاه  _

  یی کارها  هی  می و دار  میما دنبال مدارک هست  فهمنی که م  هیطور

م اقدام  م،یدی انجام  اگر  بد  شونهیعل  ی پس  لش  احتما  میانجام 

 مزاحمت کنند.  جادی ا ی خانم سالر ی هست برا

 بود:   دهیرضا رس ی به قسمت جذاب و مورد عالقه بالخره

با عسل   خوانی م  کاری چ  نمی بب  خواد ی خوبه! دلم م   یلیخ  نکهیا  _

 بکنن؟! 

  ن ی به هم  دمیام   شتریب   م،ی باش  ی منتظر نظر کارشناس  دیفعالً با  _

  یا گهیهست تا بشه روش مانور داد البته ما مشکل د  هینظر  رییتغ

 ! میهم دار
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استراحت کوتاه    کی  ی را با دست گرفت، به هوا  اشی شانیپ  رضا

 :دیباری مشکل م شیراست براآمده بود و حال از چپ و  به اتاق

     !ه؟یچ گه یدفعه د نیا _

استراحت کوتاه    کی  ی را با دست گرفت، به هوا  اشی شانیپ  رضا

 :دیباری مشکل م شیبه اتاق آمده بود و حال از چپ و راست برا

 !ه؟یچ گه یدفعه د نیا _

دارن، هر اقدام   ی اگهید  لیوک  خانم اون مرحوم  نکهیبا توجه به ا  _

 .رسهیهم م شونیتصادف به اطالع ا ی روندهپ ی ما رو

 ! ن؟ یماش ی پا  میاونا خبر دارن که ما کارشناس برد یعنی نیا _

 . قاًیدق _

 !برن؟ی م  یپ  شجه یقبل از خودمون به نت  میکن   ی هر کار  یعنی  _

 سوخت و ساخت...  دیفعالً با ست،ین ی اچاره  نطوره یبله هم _

رت کرد. گل  پ  ز یم  ی وو قطع تماس، تلفن را ر  یاز خداحافظ  بعد

خواست دراز بکشد که   حوصلهی آراسته شد. ب  زی بود و به سبزه ن 

رضا انگشتش    دیبگو  ی زیدر باز و عسل داخل شد. قبل از آن که چ

 گرفت و گفت:   شی جلو  دواریرا تهد
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 کلمه!  کیکلمه،  کیفقط  _

 ت و گفت:  حوله حمامش را از کمد برداش عسل

 !  ؟ یکلمه چ کی _

 زم بسه.  امرو ی برا _

ول  ی کار  _ ندارم  داداشت  زن  جار  تونمی م  یبه  چه   ی بگم 

 دارم.  ی اخوشمزه

 کرد:   ی پوف بلند رضا

فهم  _ وک  یلیها خشما زن  دنیواقعاً  با  الن داشتم    ل یسخته، 

م وکزدمی حرف  نام  بردن  با    ل ی.  و  برگردد  عسل  شد  باعث 

 : دیبگو تیحساس

 گفت؟   یشده؟! چ ی زیچ _

مردانلو گفته    ه، یتصف  ریبابات، همون مد  یوص  ل یوک گفت که    _

بابات هم خبر بدن ما از مدارک شرکت و کارخونه    دیبا به زن 

 .  میخواست  یکپ

 :  دیکش ی بلند   نیه عسل
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 بده.   یل یکه خ نینه! ا _

اقاًیدق  _ اونوقت تو دنبال    ی ات چخوشمزه  ی که اون جار  ینی! 

 .  ی ریمن دست بگ  ی برابلغور کرده 

 بفهمه.   دینبا   دیمهش یول _

 .  ستیاونا دست ما ن  دنیو نفهم دنیفهم _

که بهشون    می کن  ی کار  یکرد؟ مثالً قانون  ی کار  چیه  شهینم  _

 اطالع ندن؟!

 . شناسمی م یراه هی یقانون ریغ یول دونمی رو نم یقانون  _

 !؟یچه راه _

  ثانه یل برد و خبعس  کی تخت بلند شد، سرش را نزد ی از رو  رضا

 گفت:  

 !  مشونیبکش _

بود که خوشمزگ  لعس ناراحت  را سر   یآنقدر  او  نتوانست  رضا 

 .   اوردیحال ب

 گرفت و گفت:   دهیرضا را نشن یشوخ
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  ست؟ین یراه  چیه یعنی _

 دست برداشت و گفت:   ختنیاز مزه ر رضا

 ...  نه یهم شی گفت روال قانون لهیوک اروی نیجور که ا نینه؛ ا _

و    اوردیتاب ن  ناراحت نگاهش کرد. رضا اندوه چشمانش را  عسل

 را عوض کند:   شیکرد حال و هوا یسع

 ...  ریغم بغل نگ  ی حال زانو _

 : دیعسل لرز چانه

 ی انجام بشه قبلش به آبرو  دهیاز دست بره؛ مزا  دیکارخونه نبا  _

  ی کوتاهه. من حت   ا ی... اون دستش از دنشهی بابا چوب حراج زده م

رخونه فروش ... کارمیرو بگ  میپدر  ی فروش خونه  ی جلونتونستم  

     .مونهیپدرم نم ی برا ییآبرو چیه گهیبره د

 و گفت:   چاندیاش پدستش را دور شانه  رضا

برا چند    م؛یات حرف بزنخوشمزه  ی سر همون موضوع جار  ایب  _

به تخته خورد   یدر  دیشا  مه؛یهم غصه نخور؛ خدا کر  گهیهفته د

 ! ی دو نشون زد ریت هیو با 
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اش سرخورده بود را که تا گونه  یاشک  ی هابا دستانش قطره   عسل

 را گرفت:  

 چرا دوتا نشون؟!  _

 !  ی هم از دست من خالص شد ،ی هم کارخونه رو نجات داد _

 !  استیرو ه یشب  شتریب _

 و گفت:   دیخند رضا

بسنگ    _ و دل  نشو...    گهی! حال درحم؟ی مفت  پررو  واسه من 

 حمام؟!  ی ریم

 آره.  _

بشور  یاستخو  _ رو  بز  ی کمرت  کصدام  خوب  من    سه ین؛ 

 .  کشمی م

را درهم   شیهااش پس زد و اخمدست رضا را از دور شانه  عسل

 کرد و گفت:  

 !  ؟یکش سهیک _

 :  دیعسل را گرفت و خند ی حوله ی انتها رضا
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بود، منم خوب   امرزیخدا ب  ی بابا  ممیبودم؛ تنها مشتر  یمدت  هی  _

  د یشکی م  ی آه بلند  هیآخرش    شهیماونم ه  ذاشتم؛ ی م  هیبراش ما

 :  گفتیو م

   "!ست ین  ریخود کرده را تدب"

 اش را از دست رضا گرفت:  حوله ی دنباله  عسل

 . ی ا مزه ی ب یلیخ _

 .  میی ما چاکر شما _

 زد و گفت:   یچشمک

 الن فردا اول صبح برو حمام.   ی به جا ی خوایم  گمی فقط م  _

 چرا صبح؟!   _

 آخه چطور بگم؟  _

 وشش لب زد:  را جلوتر برد و آرام کنار گ  سرش

ب  ی جور   نیا  _ م   ایرونیاون  زندگ  هیبا    کننیفکر   ی خروس 

 !  یکنی م

 سرش را عقب برد و مشکوک نگاهش کرد:   عسل
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 خروس؟!  _

د  _ نشنگهیآره  م  ی دی...  مرغه  خانم  شوهر  به  حال؟؟    گن ی تا 

 خروس.  

 آخه؟!  یچ یعنی _

 .  مونه یآبرو واسه من نم یعنی _

 قت؟!  به تو داره اون و یچه ربط _

  ی دنبال معجون و جوشونده   فتهی که از فردا ننم م  نهیربطش ا  _

 ر سفت کنم!  تا کم ، یاهیگ

زمان گرفت تا آن   ی چشم از او گرفت و خاموش ماند؛ کم  عسل

  اش ی خوددار  ی کند؛ رضا با همه  لیو تحل  هیرا تجز  دهی چه که شن

  دیخند  زینشان ندهد؛ ر  یعسل واکنش  جیگ  ی افه ینتوانست به ق

 فت:  و گ

مشهوره؟! مرغ و خروس کنار   یآخه دختر خوب، خروس به چ  _

 تا حال؟   ی دیهم ند

 گفت:   عسل

 !  ییایحی و ب یادبی ب یلی تو... تو... تو خ _
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نابلد  حوله به  به سمت رضا که  پرت کرد و   دیخندیم  اشی را 

 گفت:   یعصبان

 .  رونیبرو ب _

      

 یمجال  نیترکه کوچک  نیت و خطاب به شاهرا گرف  زیم  ی لبه

 زد:  ادیفر رفت،یفرو م  یتا گردن در گوش افتیی م

 .  ر یطرفشو بگ نیا ایب _

به حرف رضا    یی اعتنا  چیبود که ه   ی آنقدر غرق در گوش  ن یشاه

 نکرد.  

 .  ستمی! مگه با تو نی آها _

 گفت:    یکرد و عصب ی پوف بلند  ن یشاه

 . گهیجاش خوبه د ؟ی دار زیم  کاریدوباره چ یمرد حساب _

بت  _   کنم ی نگاه م  یبهتره، هر چ   واریبه نظرم جاش کنار د  ،ا یو 

 اصالً ابهت نداره!  کنار پنجره  
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لبه   یشگو   ن یشاه را   زیم  ی را قفل کرد و لب طاقچه گذاشت. 

 لب غرولندکنان گفت:   ریگرفت و ز

واسه من...    کنهی م   شیاس یانگار آدمه که ابهت داشته باشه، س  _

  ن مگه؟!و تخته ابهت دار ریهارتا تچ

 کم نق بزن.   _

کمر   نیبا ا  رمیزن بگ  گهیواسه ما، دو روز د  یکمر ممر نذاشت  _

تموم شه بره   ای ... کوتاه ب رهی. انگار دفتر وز رهیم  کنهیداغون ولم م

 بابا.  

 و چهار ساعت با کدوم...   ستیتو ب  دونستمی من اگر م _

 گذاشت و گفت:   نیزم ی روسمت خودش را  زی م  عیسر ن یشاه

 داداش... درست در موردش حرف بزن.   ی آ _

صبح تا شب سرش تو    شه،ی م ی رتیجمع کن بابا... واسه من غ  _

ش  کار و بار نداره که همه  کارالدولهیب  نیا  گهیدختره نم  ه،یگوش

  نه؟یآنال

 کرد بحث را عوض کند:   یکالفه سع  ن یشاه

 ! ومد؟یاصغر چرا ن _
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 تر از ما گرمه.  مهم  ییثل تو! لبد سرش جام یکیاونم  _

 ! ؟ی ت بلند شد امروز از کدوم دنده  _

 !  ؟ی بد یجواب نداشت ی دیحرف حساب شن ه؟یچ _

 ده یهم چ  ی اتاق رو  ی که داخل کاور گوشه  ییبه پتوها  نیشاه

 شده بود اشاره کرد و گفت:  

 !  ه؟یپتوها واسه ک نیا _

 .  ایواسه شب کار _

 مگه؟!   می دار ی شب کار _

 ...  نجایدوتا باشه ا یکیمد، او شی پ  دیگفتم شا _

به دفتر بدهد و به دنبال آن به    ی گرفته بود سر و سامان  میتصم

 . اشی زندگ

 .  دیچرخیدر سرش م  ی فکر شبید از

در حد همان فکر هم به    یحت  وقتچیکه با وجود گالب ه  ی فکر

 آن نپرداخته بود. 



 

 
910 

 

DONYAIE MAMNOE 

  که گوشه   ییهاکه یو ت  یپوست  ریز  ی هااست یو س  لوفریوجود ن  با

کند.    یبهتر بود هر چه زودتر آن را در عمل  کردی و کنار بارش م

مادرش و بهار را داشته   ی مستقل شود و دورادور هوا  توانستی م

فرورد ن  نیباشد.  که  م  لوفریهم  جنوب  خالص!   رفتیبه  و 

 گفت:   نیداد و رو به شاه زی را به م اشهیتک

 بود، کچله!  تقیاون رف  نی شاه گمی م _

 !  ؟یگی دارم، کدومو م ادیکچل ز قیکچل؟! رف _

 داشت!   د یهمون که توسان سف _

 !  ؟یگیفرهادو م _

 بنگاه داره.  ی همون که گفت ست،ین ادمیاسمشو  _

 خود فرهاد نداره، باباش داره.   _

 حال؟!  کنهی م یچه فرق _

 داداش، خودش نون خور باباشه تو بنگاه.   کنهی فرق م _

چ  _ هر  زنگ  ی حال  هست،  بهش    که   هی  تونهی م  نیبببزن 

 کنه.   دایمناسب پ متیق ی او جمع و جور اجاره یآپارتمان نقل
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 .  دیکنجکاو پرس ن یشاه

 ! ؟ی خوای م یبرا ک _

 آشنا.   هی _

 !  ؟ی خوایمن! نکنه واسه محمد مجون  ش،ییخدا _

 چرا اون؟!  ،یگیمحمد ما رو م  _

   .ی خوایواسه اون م دیگفتم شا ،شهیآخه عروس _

 و گفت:  با تعجب نگاهش کرد   رضا

 ! ؟یدونی اونوقت تو از کجا م _

 ! و؟یچ _

 !  دمیفهم شبید نیمحمد، خودم تازه هم یعروس _

کرد و آب دهانش را قورت   ی بلند  ی شده سرفه   ریغافلگ   ن یشاه

 داد و گفت:  

 گفتم.   نیداداشت عقده؟ واسه هم یداداش؟! مگه نگفت یخوب _

 داره؟  یچه ربط _
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داداشت   ریغ  یآخه دور و بر من و تو ک  ؟ی کرد  د یبابا! باز کل  ی ا  _

 نامزد داره و در شرف ازدواج؟  

هم بود ظن    گریبود. هر کس د  یحرفش منطق   گفت،ی م  راست

 و زمان شک داشت.    نیروزها به زم   نیبه محمد بود. انگار ااولش  

اشتباهه. مح  ،یحال هر چ  _ بخواد حدست  اونقدر داره که  مد 

 اجاره کنه.   نکهیخونه بخره اونم بال شهر نه اخودش 

 ! ؟ی خوا ی م  یپس واسه ک _

 فکر کن برا خودمه!   ،ی داد  ی ریبابا... حال تو چه گ ی ا _

 ناباور گفت:   ن یشاه

 برا خودت چرا؟!   _

  ؟یچ یعنیبرا خودت چرا   _

 !  ی تو که خودت خونه دار _

 د؟!  م کجا بومن خونه ؟یمرد حساب تو حالت خوبه _

مادر و خواهرت جدا  از    ی خوایم   یعنی...  نیمنظورم ا  ن ینه بب  _

   ! ؟یکن یزندگ
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 دستانش را باز کرد و به خودش اشاره کرد.  رضا

 کنم؟  یم بخوام زندگمستقل از ننه  ادیبه من نم _

 . ستادیا نیکرد و منتظر جواب شاه سکوت

تو    ن یدم. بب انگار بد رسون  ست،گه ید  زیچ  هینه داداش... حرفم    _

رو به  رهیمادر و همش شهیخراب قبول کن نم ی دوره زمونه نیا

 ...  یامون خدا رها کن

 بداخالق حرفش را قطع کرد:  رضا

 کاسه  خوادیم هست. تو نممن دور هم بشم حواسم به خونواده  _

 .  یتر از آش بش داغ

 سرش را خاراند و گفت:   ن یشاه

 .  کردم یفضول ی ادی ببخش! انگار ز _

 سمت در رفت و گفت:   به

 . ارمیب  نیداخل ماشخرت و پرتا رو از  ی من برم باق _

 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

 .  یزنگ بزن قتیرف نینره به ا ادتیفقط  _
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 باشه، فقط بگو کجاها مد نظرته.  _

 بهتر!   تر،ن ییپا یبالتر، رهنشم هر چ ی مکانش هر چ _

 !  ؟یمتاهل ای ی خوا ی م  ی خونه مجرد _

 زن و شوهر جوون، بدون بچه.   هیبگو  _

                                

 را از دستان لرزانش گرفت:   بیکنار گالب نشست و س رضا

 دستات! بدش به من.  نیآخه با ا _

از دست د  ی خور  وه یم  ی چاقو به    گرشیرا هم  گرفت و شروع 

 کرد.   بی پوست گرفتن س

 و گفت:   دیخند اشی به قلدر گالب

 مادر.   رمیرات پوست بگخودم ب خواستمی م _

س  _ من  آخه  برم!  نخواستم   بیقربونت  که  بچه    لم یم   ستمی؟! 

 .  ینی بینم  بیخونه س  نی تو ا گهیبکشه د

که پوست گرفته بود را در دهانش گذاشت و    ی ار یخ  تکه  محمد

 گفت:  
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 هواتو داره!   ی چجور نیبفرما، بب  _

 گفت:   ضار

 که یت  هیهمه ناز کنم!  که واسه    ینازم رو بخرن، نه اول  مینه آخر  _

 ! ؟ی نیبب  یتونی رو هم به ما نم بیس

 گرفت و گفت:   ده ی کالمش را نشن ی کهیت محمد

 چه خبر از کارو بارت؟  _

 یی دونفر هم قول   یکی! به چند نفر سپردم،  کاری ب  ی همه کاره   _

 بهم دادن.  

  ؟یگاراژ چ _

 .  یچیالً هفع _

  ؟ی براش ندار ی ابرنامه  _

محمد   ی حرف زدن برا  شیهاآدم از برنامه  ی، ولکه داشت  برنامه 

 نبود.  

شا  دیشا  دونمی نم  _ کردم،  هم  دمیانبارش   ی جور  ن یگذاشتم 

 بمونه. فعالً که با ساختن اتوبان اون اطراف کالً پرت شده.  
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مکان  _ نظرم  ا  شیکی به  گفتم  هم  مامان  به  قبالً  برا کن،  ونجا 

 .  ه یعال نی سنگ ی نای ماش ریو تعم یکی مکان

رونق و صرف   گهید  اده،یدست ز  هیکیش مکانون راسته همها  _

نکشنداره به دوماه  تازه  اجاره  خوان ی م  دهی،  رو فسخ کنن،  نامه 

 .  ی رو هم بد انشونیتوقع دارن ضرر و ز  دالهیمثل 

  ؟یردش کن ی خوایهنوز هم نم _

 وارد شد نگاه کرد:   ی اچ ینی عسل که با س  به

 دارم.  هم کیفعالً روش بدهکارم، شر _

 برداشت و گفت:   ی فنجان چا گالب

 مادر.   خوام یاز اون گاراژ نم ی زیمن چ _

 را از عسل گرفت و به گالب چشم دوخت:   نگاهش

 ! ؟یچ یعنی _

فقط سهم    گم،یداداشت دارم م  ی که گفتم. جلو  نی هم  یعنی  _

 خواهرت رو بده.  

 زد و گفت:   ی لبخند
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م  _ بهت  رو  خواستبخشمی سهمم  ب   ی.  هم  اریکاغذ  جا    نیتا 

 امضاش کنم.   و سمیبنو

 ! ی دار ازیشما خودت ن یول _

رستم. اون زمان برا درس  نیمادر؟ دوتا پسر دارم ع ی ازیچه ن _

داشت محمد  کتاب  هز  میو  دستمون   ی برا   یول  میکرد  نهیو  تو 

ب  یخال به سرانجام  رو  نشد درست    دونم ی. خودم می رسونبود، 

همونم برا خودت   یول  ی بزن  یکه به زخم  ست یهم ن  ی آنچنان پول

  کار؟یچ خوامیآفتاب لب بومم، اون پول رو م رزنیباشه. من پ 

 کرد و گفت:   یاخم رضا

 ...  یول _

 نداره مادر مبارکت باشه.   یول _

 و گفت:   دیخند محمد

     بفرما نگفتم هواتو داره؟! _

کرد و   ی محمد گرفت. محمد تشکر  ی را جلو   ی چا  ین یس  عسل

 .  ندی . رضا با نگاه به عسل اشاره کرد تا کنارش بنشرا رد کرد  ی چا
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گذاشت. رضا    ش یروبه رو  ی چا  یبه محض نشستن فنجان  عسل

لذت وقت  یبا  چقدر  کرد،  نگاهش  خانه    یخاص  خانم  جلد  در 

 !  شدی م تریدوست داشتن  رفتی بودنش فرو م 

تکه از    کیل پوست گرفت و چهار قاچ زد.  را کام  ب یس  بالخره

عسل گرفت. عسل نرم نگاهش کرد   ی قو زد و جلورا سر چا  بیس

س  بیو س از  گرفت.  عسل خوشش    زیر  ی هااست یرا  درشت  و 

جلوآمدی م اگر  بخورد  قسم  بود  حاضر  هم   ی .  گازش  دو  آن 

 ! کردی نم یاعتراض گرفتی م

 ض کند: صحبت را از گاراژ عو ریگرفت مس میتصم

   ؟ی چه کرد یانتقال ی برا _

شد، همزمان   پی نداخت و مشغول تاا  اشی به گوش  ینگاه  محمد

 گفت:  

 .  شهی م  یچ نمی بهم قولشو دادن، بب گهید کماهیتا  _

 :  دینگران پرس گالب

 مادر؟   یندادن چ  یاگر انتقال _

 اونجا.   ادیب  دیبا  لوفرین یبعد عروس  ست،ین ی ااگر نشد چاره _
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 .  ن یکنی م یکه تهران زندگ ی قول داد  تو بهشون یول _

  نم یبش   کاریکنم؟ اگر ندادن کارم رو ول کنم ب  کاریچ  یگیم  _

خر از گرما سقط   کنمی ور دل زن و پدرزن؟ اونجا که من کار م

خونه  یول  شهی م اسپتو  خوبه،  البته  داره    تیل یها  مدرنه.  و 

عادت    ،ی گردی تا صبح م  رونی ب   ی ریهاش خنکه، اول شب مشب 

 !  کنهی م

ه عسل تعارف کرد. زد و ب  ی را سر چاقو  بیاز س  گرید   ی اتکه  رضا

آب برود.   رشیکه ز  دیخوابینم  یی جا  شناخت،یمحمد را خوب م 

وقت  نداشت  زندگ  یشک  کتاب  و  آنجا    لوفرین   یحساب  در  را 

از همان اول   یعن ی  نی. استیمنتف  یموضوع انتقال  ینعی  کند،ی م

  ی و قول زندگ   ست ین  ریپذان امکانکه انتقالش به تهر  دانستهی م

 داده بود.  لوفریرا به ندر بال شهر تهران 

فکر نکند،    اشی کرد به محمد و زندگ  ی بال انداخت سع  ی اشانه 

نشسته بود!    کشیطور آرام نزد  نیا  اشی که زندگ  یآن هم وقت

را برداشت و به دهان برد. ناخواسته عسل را به   بیقاچ از س کی

 بود؟  نیا ریمگر غ یکرده بود ول ریتعب اشی زندگ

 :  ستادیبرداشت و ا زیم ی را از رو چش یو سوئ لیموبا محمد
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 برم.   گهیمن د _

 .  ی دی مادر؟! تازه رس ی کجا بر _

 قرار دارم.  لوفریبا ن  _

 . میخونه، شامو دور هم بخور  ادیخب بگو ب _

ا  هی  _ افسرده    کمیروشه    ادیروزا فشار ز  نیفرصت دیگه مادر، 

 بلکم حال و هواش عوض بشه.    میبزن ی دور  هی  میفتم برشده، گ

دسته مبل برداشت و تن زد. آمرانه به رضا   ی چرمش را از رو  کت

 گفت: 

هر    یکیمکان   ایبسه. انبار    یتلل  یللی.  یتو هم دل بده به زندگ   _

 دنبالش.   فتی ب ،ی انجام بد ی خوا ی که م ی کار

در دهانش    بی س  ی نیریبود. ش  اش ره یبه عسل نگاه کرد که خ  رضا

توقع نداشت    چیشد. هاز محمد دلخور    یزهر گرفت. حساب  ی مزه 

 کوچکش کند.   نطوریعسل ا  ی جلو

 خب فعالً.  _

دست رضا    ی روکه از سالن خارج شد، عسل دستش را    محمد

 گذاشت و آرام کنار گوشش گفت:  
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 خواستی نداشت. م  ی بد تین   یناراحت نشو، لحنش بد بود ول   _

 کرده باشه.    حتتیبزرگ نص به عنوان داداش  

                           

  ش یآورد. رضا دست پ  نییپا  دانهیرا ناام  یاس کارشن  ی برگه  عسل

بلند شد،    زشی از پشت م  ی برد و آن را از دستش گرفت. عسکر

 آب پر کرد و مقابل عسل گذاشت:   وانیل کی

 . دیآب بخور یبهتره کم _

انداخت و   گرید  ی پا  ی را رو  شیپا  کینشست و    شانیرو  روبه

 گفت:  

 به هر حال دور از ذهن نبود.   _

 زد و گفت:   یلخلبخند ت عسل

بق  یعنی  نیا  _ مثل  هم  به  ه یشما  اول  همون  شک    از  حرفم 

 !  نیداشت

که    کنهیم  جابی ا  طورنیشغلم ا  ،ی خانم سالر  لمیوک  هیمن    _

 .  رم یاحتمالت رو در نظر بگ ی همه

 وجهش را به خواندن متن داد. تمرکز و ت ی همه رضا



 

 
922 

 

DONYAIE MAMNOE 

داد" بنابه دستور  احتراماً  دادسرا    ۱4عبه  محترم ش  اریبا سالم، 

پژو    ی دستگاه خودرو   کی  یفن  نهیبر معا  یتصادفات مبن  رهیدا

مربوطه    لیوک  ی عسکر  ی آقا  ت یبه شماره پالک... در مع  ایپرش

بد  ناتیمعا و  انجام شد  م  لهیوسن یلزمه    یخودرو  دارمی اعالم 

   ". تبوده اس ی فاقد هرگونه نقص فن فوق

 یاز دفعه  شتری ار بآخر را خواند و هر ب  ی بار جمله  نیچند  رضا

معن عمق  و  معنا  به  پ  نیا  یقبل  بلندبردیم  یجمله  نفس    ی . 

ب  دیکش را  هوا  ر  شتر یتا  وارد  قبل  برگه   شیها هیاز   ی کند. 

ت آب را از مقابل عسل برداش  وانینهاد و ل  زیم  ی را رو  یکارشناس 

کش  کیو   سر  هدینفس  اول  همان  از  خوب   م.   دانستی م  یبه 

 .  ستی ن  ش یب یلیداستان تخ ی توطئه قتل سالر هیرضف

در خانه    ی شنهکه پا   ی پدر با آن همه طلبکار  یمرگ ناگهان   قطعاً

گذاشته،    یمنف  ریروح و روان عسل تاث  ی را از جا کنده بودند رو

  د یفهمی . فقط نمدانستی م  یرا از همان اول به خوب   هانیا  ی همه

  ی دیهمه حس ناام  نیکارشناس ا  هیچرا خودش از خواندن نظر

ناام   لبه عس  ی کرده است. نگاه  دایپ  یاز قبل رو  دتریانداخت، 
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  گریمرگ پدر بار د  تیواقع  ییمبل نشسته و سکوت کرده بود. گو

 زده.   یل یبه صورتش س 

 گفت:   میمال یبا لحن لیوک

 م یریبگ  ادی  دیکه با  میما آدما هست  نیا  فته،یم  شهیاتفاق هم  _

 ی . چه بخوامیامه بداد  یبه زندگ  می تا بتون  میا یباهاشون کنار ب

 داره و...   انیجر یزندگ ی چه نخوا

 سرش را بال گرفت، نگذاشت نطقش را کامل کند و گفت:   عسل

  وقت...  چیه  کنم،ی باور نم _

 دانست یب مواش را نداد. رضا خاجازه پایان دادن به جمله  اندوه

 . ستادیرا برداشت و ا فشیندارد. عسل ک  ی افاصله هیتا گر

 .  میبربهتره  _

 به عسل که برخاسته بود کرد و گفت:   ینگاه رضا

حسابدار   دیام  ی همه  یعسکر   ی آقا  _ اون  به  معرف  هیما   ی که 

 . نیکرد

 زد:  ی و لبخند ستادیهمزمان با او ا ی عسکر
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 .  دوارمیمن هم ام  _

 را گرفت و گفت:    دست عسل رضا

  گه؟ی نظرش رو م یتا ک  دیدونینم _

 جهینت   گهید  ی تا هفته   تاً ینها  کنهی رو م  فعالً گفته تمام تالشش  _

 طول بکشه.  شتریب دی شا یرو بگه، ول

 برد و گفت:   شی را پ دستش

 .  نیبه ما بد یخوب ی خبرا گهید ی خوبه، ایشاهلل تا هفته  _

 دستش را فشرد و گفت:   لیوک

 شاهلل!  ان _

 رو به عسل گفت:   و

 !  د؟یخوب ی خانم سالر _

 گفت:   لیبه وک  سرش را بال گرفت رو عسل

 ممنون خوبم.   _
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سوار   که یزمانساکت بود، رضا هم تا    ن،ی تا ماش  ریکل مس  عسل

  اش ی نزد و گذاشت تا عسل در سکوت عزادار   یحرف  چیشدند ه 

 سبک کند.  یدلش را کم ین ی را کند و سنگ

بالخره د  با ب  واریسوار شدن رضا  را شکست و    شانن یخاموش 

 گفت: 

 کنم؟ ی فکر م یچبه  یدونی م _

 سر برگرداند و نگاهش کرد و گفت:  عسل

  شیپرروان  هی  یکرده! تو به حرفا  وونهیکه مرگ پدرم منو د  نیا  _

 همه   ی ! خودتو مضحکهی وقت با ارزشت رو تلف کرد  ی گوش داد

 .ی داد ی من گوش م ی حرفابه   دیو از اول نبا ی کرد

ش زل زد.  کرد و بعد با اخم به صورت  نی به سقف ماش  ی نگاه  رضا

  ی کرده و گفته بود ول  ی بنددر واقع عسل تمام افکارش را جمع

 ها بود.همان کردیکه فکرش را نم ی زیها چدر آن لحظه تن

 رد و گفت: را تحمل نک  شیدو ابرو  ن یب   ی همان اخم ساختگ  عسل

 نگام نکن.   ی نجوریا _

   کنم؟ی نگات م ی مگه چجور _
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 ! ی کنی نگاه م وونهید هیبه  ی انگار دار _

 کینزد  توانستی م   کهینگاهش را نگرفت و سرش را تا جائ  رضا

 برد و گفت: 

به  اما تو    کنم،یفکر م  یبه چ  یدونی م  دمیازت پرسمن فقط    _

برد  یچ کجاها  تا  منو  چ  ؟ی فکر  خو  یهر  بهش  دلت  است 

 . یو حال طلبکار جلوم نشست ی چسبوند

 شده گفت:   میسرش را عقب برد، کوتاه آمد و تسل عسل

 . دونمینم _

 داد:  رونینفسش را پر صدا ب رضا

حال بد زنش رو    ی اون شب محمد چجور   کردمی داشتم فکر م  _

 مثالً اون همه فشارو از روش برداشت.  عوض کرده و

دلخور   ی ول  دانستی ف رضا را نمناراحت نگاهش کرد. هد  عسل

 گفت:  

 نکن.   سهیمنو با اون مقا _

. ی ریجبهه بگ   شهی م  آوردن اسمش هم باعث  ی نگاه کن، حت  _

 . زنمی م  ریکه  شنومی ! من خودمم اسمش رو می البته حق دار
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 را روشن کرد: نیزد و ماش استارت

 کرده؟  کاریچ یکنی فکر م ینگفت _

 گفت:   تفاوتی بال انداخت و ب ی اشانه  عسل

 !  ی رواده یحتماً بردتش پ _

ما  گرما به سر  یلیمحمد بخواد خ  دونمی م  دیسرما؟! بع  نیتو ا  _

کولر اومده   ریشده، از ز  میبشه. اون الن بدنش به وقت گرما تنظ

 نشسته.   ی بخار ی پا

 گفت:   تفاوتی ب عسل

نم  _ ن  کنمیفکر  به    لوفریکه  باشه  برده  و    کیش  ی جا  هیرو 

 .  ی لکچر

 !  ؟یکنیم ی فکر یچرا همچ _

 . امیشناس خوبچون آدم _

 منظور؟!   _
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اون    _ از  ندست    ی لیخ  ی مردا داداشت  دلباز  نهاست یو    ت ی. 

ن   نشوی که ماش  نهیا  شیولخرج بزنه بعد هم    ی دور  هی  لوفریبده 

 فود ارزون.فست  هیببرتش 

 و گفت:   دیبلند خند رضا

 . یشناس که آدم ادی. خوشم م ی دار  ولیا _

 نبود.  یخوب برادرش را شناخته بود... محمد مرد لرج عسل

 ر بشه؟ که حالت بهت ی کجا بر یدوست داشت ی حال تو بود _

 لبش را کج کرد و گفت:  عسل

 ! دونمی رو م لوفرین ی جا یول دونمیخودمو نم  ی جا _

      

 بال انداخت و کشدار گفت:   ییابرو رضا

 ! اون وقت کجا؟ یزرنگ ی چه جار _

 !  من ی سر جا _

 تو؟!  ی سر جا _

 زد و رندانه گفت:   ی لبخند
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 من، درست کنار تو!   ی سر جا _

بحث را با هدف بهتر کردن حال او شروع    نیاخم کرد. تمام ا  رضا

 .  گرفتیکرده بود و حال عسل داشت حال خودش را م

  ی بشکنم بهتر    ی کار  هیگفتم    ست، یحالت خوب ن  کردمی فکر م  _

 ! پس فرصتت سوخت.  ی من بهترخدا روشکر از  نمیبی که م

رانندگ   نی ماش به  را  تمرکزش  و  انداخت  راه  عسل   یرا  داد. 

 و گفت:  کرد  ی نینشعقب 

   ؟ی کردی م  کاریمثالً چ _

 گفتم که، فرصتت سوخت.  _

نگاه   تلفن به زنگ خوردن کرد،  تلفنش کرد   یعسل شروع  به 

 جواب نداد.  یول

 ! ه؟یک _

 را بست و پر از نفرت گفت:   چشمانش

 .  د یمهش _
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  یبه صفحه   یجا نگاهبال انداخت و از همان  ییناباورانه ابرو  رضا

 انداخت.   شدی متلفن که خاموش و روشن 

 زن بابات؟! د،یمهش _

 :  د یسر تکان داد. تماس که قطع شد رضا پرس  یبا ناراحت عسل

 ! ؟ی چرا جواب نداد  _

 .  زنهیاره زنگ مکار واجب داشته باشه دوب _

 .  هیحرف نمیکارش واجب نبوده؟! ا یعنیزنگ نزد اگر دوباره  _

 بار دوم زنگ خورد.  ی بالفاصله برا تلفن

 . هیکار واجبش چ  ن یجوابش رو بده، ببزنگ زد،  _

 دوست ندارم صداش رو بشنوم.   چیه _

 ی قفل برا  هی دی کل  تونهی از طرف اونا م  ی اجواب بده، هر اشاره  _

 ما باشه.  

تماس را زد. رضا از سرعت    ی و دکمه  دیکش  ی نفس بلند   عسل

 کاست و لب زد:   نی ماش

 بزن رو بلندگو.  _
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دهانش گرفت و با    ی را جلو   یشلمس کرد و گورا    کون یآ  عسل

 اکراه گفت:  

 بله؟!   _

 :  دیچیپ  نی و پر از ناز زن داخل ماش فیظر ی صدا

 .  دمیالو عسل... مهش _

 لحن ممکن گفت:   نیبا سردتر عسل

 . دونمی م _

 !  ی داشته باش رهیشمارمو ذخ کردمیفکر نم _

 آخرش آشنا بود.  ی نداشتم، چهار تا شماره رهیذخ _

 کرد و گفت:   ی مکث  دیمهش

 ! ؟ی امشب وقت دار _

 ! ؟یچه کار ی برا _

 .  نجایا ا یب  فرستم،ی کارت دارم. آدرس خونه رو برات م _

 پشت تلفن بگو.   نیکارتو هم _

      هتره.ب  میصحبت کن ی حضور ا،یحال تو ب _
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 مشمئز گفت:   عسل

 . امیتو نم ی من خونه  _

وارد   ی گریدر دبه رد دعوتش نداد، بالفاصله از    یت یاهم  دیمهش

 کند:  کیکرد احساسات عسل را تحر یسعو 

 ! ؟ی نیداداشتو بب  ی خوا ی نم یعنی _

 کرد:   پیتا عیدست سر کیتلفن خودش را برداشت و با  رضا

 . یمکان عموم هیفردا،  _

 عسل گرفت.   ی را جلو  اشیگوش  ی هصفح و

 .  تونمی امشب نم _

 .  ایفردا ب  ستین یمشکل _

 . اسیکافه  ا یب ازده،یفردا ساعت  _

نداره، من    ی! اشکال؟یمن مشکل دار  ی پس با اومدن به خونه  _

 .  م یت تا با هم حرف بزن خونه  امیم

 مغرور گفت:   عسل

 م دعوت کنم.  تو رو به خونه نم یبی نم یلیدل _
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 کرد و بالخره کوتاه آمد و گفت:   ی مکث  دیمهش

ا  _ از  بعد  قبول،  مص  نیباشه  لج  بتیهمه  من  با    ی بازهنوزم 

 !  اریرو با خودت ن لیاون گور ی ایب  یفقط خواست ؟یکنی م

 را بال داد و گفت:    شیقطع کرد. رضا ابرو  یخداحافظی تلفن را ب  و

 ! زنه؟ی حرف م لیاز کدوم گور _

پا  عسل به سخت   نشیی لب  و  گرفت  گاز  را    ی جلو  یرا  خودش 

ر  چندان موفق نبود و ناگهان از خنده منفج  یگرفت که نخندد، ول

 شد.  

 گفت:   یانگشتش را بال داد و شاک رضا

 .  رمیگی ... بد هم مرمیگی م نویروز حال ا هیمن  _

 با خنده گفت:  عسل

 .  میبحثمون رو ادامه بد  ایبهش فکر نکن. ب _

 کدوم بحث؟!   _

بکن   ی همه  ی که قراره چطور  نیا  _ تا حال منو بهتر    یتالشتو 

 .  یکن
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 متاسفم سوخت!   _

   رندانه گفت: عسل

برا  _ برنامه   ی پس  خانوادگ  هیجز    ی اامشب  برامون   یشام 

 .  مونهینم

 گفت:   رضا

 ی دو نشون بزنم و کار  ریت  هیبهتره با    کنم ی الن که فکرش م  _

 شته شه.  جفتمون با هم بردا ی کنم فشار از رو

 فکر تو دوست دارم.  ن،یآفر _

ل  دنبا   رمیت، منم م خوشمزه  ی جار  شیپ  ذارمیخوبه! تو رو م  _

 و حال.   فیاون دوتا کله پوک ک

 معترض گفت:  عسل

 اصالً فکرشم نکن.  _

 شرورانه ابرو بال انداخت:  رضا

 گفتمت که، سوخت.   _
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ب   شیجا  زد و در  ی غلت  کالفه ا  شترینشست،   توانستی نم  ن یاز 

 یلیخودش را به خواب بزند و در رختخواب بماند. به عسل که خ

مشغول و  شده  بلند  شدن   زودتر  موبا  آماده  کرد.  را    لشینگاه 

هنوز   قرار    ی ساعت  کیبرداشت،  مهشتا  با  بود.    دی عسل  زمان 

فاخرتر  نیترگران پوش  شیپالتو  نیو  حساب  دهیرا  از   یو  هم 

را سالح کرده    اش ییبایز  ییالت چشمانش در آمده بود، گوخج

  ی رژ صورت  که   شیهابرود. به لب   گرید  یبه جنگ زن  خواستی و م

نگاه کرد. از خودش مطمئن بود، قطعاً    شدی م  دهیآن کش  ی بر رو

  یرو یراحت نیزن با مرد قرار داشت، به ا  کی ی اگر عسل به جا

سوم    ی جنگ جهان  کشی . بکردینم  گاهش و ن   نشستی تخت نم

 جز خودش نبود.  یو فاتح آن کس افتادی اتاق به راه م نیدر هم

 دنش شد.  بو داریکه متوجه ب  دیرژ لب به دست چرخ عسل

 کردم؟  دارتیب _

 آلود گفت:  و خواب دیکش ی اازهیخم رضا

 بودم.   دارینه ب  _

 :  دیپرس  متعجب
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 ! ؟یاز ک _

   :دیرا به چپ و راست تکان داد و خند سرش

 . خورمیجمع قسم م  التیبود، خ شینترس چشمام درو _

 شد.    شیبرگشت و مشغول موهااش گرفت  خنده  عسل

عسل برنده شد و او هم به دلش راه    بشیرا نگرفت، د  نگاهش

رفته بودند و   یحیمجتمع تفر  کیعسل به    شنهادیآمده بود. به پ 

  ی . هر دو سعدی چیپی دخترک در گوشش م  ی هاغ یتا آخر شب ج

هم بالتر ببرند و    ی را برا  طیمح  جانیو ه  ی کرده بودند تا شاد

برعکس سن    ی حال و هوا را عوض کنند.  که داشت    یکم هم 

که    ی بار  نیکرده بود! آخر  رمردهایپ  هیخانه او را شب  تیمسئول

به عنوان    بارکیبود    ادشیفقط    آورد،ی نم  ادیرفت را به    ی شهرباز

 د. بوتولد با بهار همراه شده   هیهد

 کدامشان دوست نداشتند به خانه برگردند.   چیشب ه آخر

فارغ   شبیمثل د اشی که اگر زندگ  کردی فکر م  نیرضا به ا حال

چه قدر خوب   گذشتی م  یمعمول  جاناتیه   نیدغدغه و با هماز  

ات موهابود.  کردن  روسر  ی و  شد  تمام  که    ی شمیابر  ی عسل 
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ت چپ گردنش  را سر کرد و با حوصله آن را سم  یرنگ  ی اسورمه

 کرد.   یبررس نهیو چندبار خودش را در آ  نیگره زد، چند

 و گفت:   دیخند اشیهمه وسواس نیبه ا رضا

 . ینورتر از خوباو ی زیچ هی _

  نهیداد، دوباره به آ  ی شتریرضا به عسل اعتماد به نفس ب   فی تعر

 از آن فاصله گرفت.   تیکرد و با رضا ی نگاه

   ام؟یباهات ب ی خوا ی م _

 گفت:  نیریزد و ش ی بخندل عسل

 ست.  مجلس زنونه  _

فقط    دمی باور کن قول م  ؟یکش   س یو گ   سیدر حد گ   یعنی  _

 .  امیمو بخورم. اصالً جلو نمموز نمویگوشه بش  هی امیب

 و گفت:   دیخند عسل

 .  ر یآژانس بگ  هیاونوقت، برام  ی کن یرو دل م _

 برو.   نی چرا آژانس؟ با ماش _

   ؟یخودت چ _
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 .  کنم ی م شیکار هیفکرش نکن  _

را که روشن کرد   نی کرد. ماش  اشیهمراه  نیتا کنار ماش   رضا

 داخل برد و گفت:   یرضا خم شد و سرش را کم

  ش ی آت  شتریدشمنو ب  یشآروم که با   ،ی کن آروم باش  ی سع  ن، یبب   _

 اونجا هم به باباتم فکر نکن.   ،یزنی م

 چرا؟!   _

نذار    افته،یت راه ماشک  یافتیاون مرحوم م   ادیتا    شناسمت،یم  _

زنگ بزن تا    عید سر... اگر لزم شگهید  ،ی شد  فیفکر کنه ضع

 .  امیب

 نفسش را بلند فوت کرد:   عسل

 .  ستمیبچه ن یکنی که فکر م ونقدرا من ا _

 .  دنیاونا که نچش یول دم،یناز شستت رو چش دونم،ی م _

 برم؟!   _

زمان  بالخره تا  و  کرد  خ  کهیحرکت  و    ستادیا  د،یچیپ  ابانیدر 

نداشت اما قصد در خانه منتظر ماندن هم    ی انگاهش کرد. برنامه
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ش را بال . تلفنکردیم  ی نداشت، بهتر بود خودش را سرگرم کار

 اصغر را گرفت.   ی آورد و شماره

 با بوق دوم جوابش را داد و گفت:   اصغر

 الو داداش؟!  _

 !  ؟ی شد  لیسه  ی تو؟! چرا ستاره  ییسالم، کجا _

 .  هستم _

 دفتر؟!  ی ایالن ب یتونی م _

 دفتر؟!  _

بود، کالمش را اصالح    امدهیکرد. انگار کالس آمدن به او ن  یپوف

 کرد و گفت: 

 اراژ منظورمه! گ _

 باشه!   ریخ _

 بگم بهتره.   ی اونجا باش... حضور گهیساعت د  میتا ن _
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درآورد و به   یکرد و سه اسکناس پنج هزار تومان بیدر ج دست

 اننده آژانس داد. ر

 بود.   ستادهی منتظر ا نشیو کنار ماش دهیزودتر از او رس اصغر

 شد و گفت:   کشینزد

 ل؟! داخ  یچرا نرفت _

 گرفت و گفت:    نیرا از ماش اشهیتک اصغر

 .  ی ایگفتم تو هم ب   دم،یرس ستی وقت ن  یلیخ _

واضحکه    ترکینزد را  صورتش  دشد  کبوددیتر  لبش  کنار   ی . 

 ش کرده بود.  جا خو یبزرگ

 شده؟!   ی! چه؟ی اافهیچه ق نیا _

 گرفت و گفت:   ی گریصورتش را سمت د ب یدست در ج اصغر

 !  ستین ی زیچ _

 !  ست ین ی زیچ یگی رو صورتت زدن بعد م یبزرگ نیخال به ا _

 اومد، حل شد رفت.   ش یپ یکیکوچ ی مسئله  هی بزرگش نکن،  _
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  دات یچند روزه پ  نیهم  ی برا  ؟یدونیما رو محرم نم  گهیحال د  _

   ست؟ین

 گفت:   کالفه

   ؟یداشت کارمیچ ینگفتنبود.   یمهم ی گفتم که، مسئله _

 شیدلش را پ  ی عادت نداشت سفره   ،شناختی را خوب م  قشیرف

. تا خود اصغر حرف د یباز کند و از دردها و مشکالتش بگو  یکس

شدنش بود،    خی  ی با سنگ رو  ی مساو  دنشیبه حرف کش  زد،ینم

کل  ی اراصر  گرید نکرد.  دانستن  کتاب  دیبه  قفل  و  که    یانداخت 

شد که به محض    اصغر  ی پشت در اتاق زده بود را باز کرد، متوجه

و   زیبه اتاق کرد. مبل اِل دست دوم، م  یکل  یل شدن نگاهداخ

از د  ی ادار  یصندل را  به همراه فرش شش   واریکه همه  گرفته 

اتاق   ی سوم فضا  کیانداخته بود و    ن یکه کف زم  ی آبرو دار   ی متر

 بود.   دهیتازه به اتاق گاراژ بخش ی ارا فرش کرده چهره

  ؟یرو دوباره راه انداخت نجایا _

 .  ه یموقت _

 با اعتماد به نفس گفت:  نشت و   زیم پشت
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 برنامه دارم براش!  یکل _

 !  ؟یکن کارشیچ ی خوای م گهی! دنجا؟یا ی برنامه برا _

 .  گمیکل گاراژ رو م _

  ه؟یت چرنامه! بیبه سالمت _

 بزرگ بسازم.   ی سوله هی خوامی م _

  ؟ی سوله؟! واسه چه کار _

توش، احتماًل    ذارمی چندتا دستگاه هم م  کنم، ی کارگاهش م  _

بایزنک یپالست اول  البته  ا  نمیبب  د ی.  چطوره،  هم    نجایبازارش 

 دفتر کارگاه.   شهی م

 !  چنده؟ ییلویآهن ک  ی قرون دوزاره؟ خبر دار هیمگه حرف  _

دارم،    کمی  _ م  هیپول  وام  چه  کم   رم،یگی کمشم  رو  خدا  کم؛ 

لم  تو دست و با  یدرست و حساب  ی پول و پَله  هی  دیشا  ؟یدید

 اومد و...  

 تلخ گفت:   اصغر
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کار برکت    نیپول ا   یدونی خودت بهتر م  ، یزنیم  دیجد  ی حرفا  _

  ، یشاکر باش  دی با  ی کن  ریشکم خودتو س  ی که بتون  نی ! همکنه ینم

  نت ی ماش  نیو پول بنز  ریپول بخور و نم  هیچند سال جز    نیتو ا

 برات داشته آخه؟!  یچ

پش  رضا آر  مانیکامالً  از  نداشت  عادت  دراز مدتش    ی زوهاشد. 

خوب  دیبگو  یکس  ی برا به  اصغر  گفت  که  حال  خجالت    یو  از 

 شان در آمده بود. همه

 ما هم بزرگه.   ی داداش! خدا الیخی ب _

 گفت:   حوصلهیب اصغر

 !  یداشت کاریگو چب _

 داد و گفت:   هیتک یصندل یبه پشت  رضا

 .  م یکن ی همفکر هی  ی ایگفتمت ب _

  مت یرو هم؟ خبر از ق   میزیمون رو برفکرا  شدینم  ی اونوقت تلفن  _

  ؟ی ندار نیبنز

دلم برات تنگ شده    رون،یت بکشمت بفکر کن خواستم از لونه   _

 .  نمیبب کی داداشمو از نزد خواستمی م
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   ؟ین؟! جوجه رو چرا نگفتچرا فقط م _

 اون که از هفت دولت آزاده، بذار با چت کردناش خوش باشه.   _

بدتر از من،    یکیرو؟ اونم    چارهیون با   ی دار  کارشی! چایداد  ریگ  _

 تر از منه.  سخت یکارش حت

 چرا سخت؟! نکنه طرف شوهر داره؟!  _

  جرات پا جلو گذاشتن  نیکه شاه  ه یدختره جور  طیشرا  ینه، ول  _

 نداره!  

 ل کجاست؟!  چرا؟! آخه مشک _

داداش گردن    هی یعنیگرفتن از داداش دختره سخته،  تیرضا _

پا   دونهی . مبرهیمثل سگ ازش حساب م  نیکلفت داره که شاه

 بهش.  دهیجلو بذاره دختره رو نم

م  یچ  یعنی  _ ن ترسه؟ی که  که  لولو  بب   ست،ی!  بذاره    نه یپا جلو 

 .  هیحرف حسابش چ

 نداره.   دهیفا یول گمی رو بهش م  نای منم هم _
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که عسل    نیا  ال یهمراهش که بلند شد، به خ  یگوش   امیپ  ی صدا

را    ی. گوشدیرا د  نینام شاه   یداشت ول را بر  یگوش   عیاست سر

 چشم اصغر گرفت و گفت:   ی جلو

 زاده هم هست.  پدر سگ چه حالل _

ه  کرد دایپ شیکه برا یآدرس آپارتمان نی را باز کرد، شاه امشیپ

 نکه یهست و ا  یونیکرده بود مورد اکاز  دیبود را فرستاده و تاک

 قولنامه کنند.   عیو سر نندیبروند و بب دیروز با

 مبل لم داد و گفت:   ی رو صغرا

 .  ی بگ یخواستی م یکالم بگو چ هی! الیخی رو ب ن یشاه _

گوش   ن یشاه  ی برا  یام یپ  عیسر  رضا و  رو  یفرستاد   زیم  ی را 

  ن ی شاه  ی هاعاشقانه  ی برا  یداشت که وقت  ی ریگذاشت. آنقدر درگ

امروز   شناختیاو را م  یکه از وقت  ین یآن هم شاه  کرد،ینم  دایپ

قالب   زیم   نییپا  یچوب  ی له یرا به م  شیردا فارغ... پاعاشق بود و ف

 اش کرد. یکرد و شروع به چرخاندن صندل 
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کارشناس  لیوک  دنید  میرفت  روزید  _ جواب    ن یماش   یعسل، 

برد  ی کارشناس  نیهماومد.    ی سالر نوشته    نی ماش  ی پا  میکه 

 .  هیمنتف  ی سالر  نیماش ی موضوع دستکار

 مثل روز روشن بود.   _

 !  ه؟یچ لتیدل _

  خوردهیبه چه درد م  رمردیاون پ  ی مرده   یورشکستگ  نیوسط ا  _

 آخه؟!  

اره که پدرش عسل اعتقاد د  یول  کردم،ی تو فکر م  نیمنم ع   _

سحرخ ماش  یزیآدم  پ  هم  ن یبوده،  سالم،  آدم   رمردیکه  هم 

که سر صحنه    ی . افسرروندهیهشتاد نم  ی وقت بال   چی محتاط و ه

به    کیراننده موقع تصادف نزد  صورتجلسه رو نوشته، زده سرعت 

 . یآلودگو خواب  یاطیاحتی صد و ده و علت تصادف سرعت بال، ب

 و بدنش را کش داد:    دیکش  توانستی م  کهیرا تا جائ  شیپاها  اصغر

 زد.  شهیم گهیحدس د  هیفقط  یکه گفت  نایا ی همه با _

  ؟یچه حدس _
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بال    محتاط و سرعت  نقدریو ا  یگی جور که م  نی! ایخودکش  _

و    دهیداشته باشه؟ اگه ترمز نبر  تونهی م  یهیچه توج  روندهینم

 داشته.  ینکرده پس قصد خودکش یاطیاحتی ب

 فکر کرد و گفت:   یکم رضا

زمان عسل پیش ما بود. محاله تو اون چون اون    ه، یمنتف   نمیا  _

باشه، صددرصد نجات دخترش    یبه خودکش  طیشرا فکر کرده 

 داشته.  تیاولو

اونقدر مستاصل شده که    دیکرده شا  ریکه گ  یطیشرا تو اون    _

 آخر.  می زده به س

 .  گفتی نم  راهیبه اصغر انداخت، پر ب ق یدق ینگاه رضا

 مبل بلند شد و گفت:   ی از رو  اصغر

 ی دختر سالر  ی از اندازه به حرفا  شیهر حال به نظر من تو ب به    _

  ست ین   د یاومده، بع  شیکه براش پ  ی. با اون همه بحرانی دی بها م

بعد چند روز هم    مش،یدیما دزد   نکهیروانش برگشته باشه. اول ا

تا بره و با خبر    میشنه، تک و تنها تو کوچه ولش کردگشنه و ت

بع بشه،  رو  روبه  پدرش  و  و طلب  یرشکستگو  دشممرگ  کارها 
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آوارگ و  و   ب یعج  یهم عقد مصلحتو آخرش    شیفروش خونه 

ابشیغر به  م  نی.  واق  گنی رفتارا  حق  تیعانکار  کامالً  بهش   !

 !  لیشناس داره تا وکروان هیبه   ازین  شتریبه نظر من ب دم،ی م

 

جز   ی زیکه چ  دی دی م  کردی اصغر که دقت م  ی ها به حرف  رضا

قبول داشت،    شی ه خودش هم کم و بک  یقت یحق  ست،ین   قت یحق

تا به او فرصت   ستدیکنار عسل با خواهدیچرا م  دانستینم یول

را   خودش  کردن  چهره ثابت  پشت  زن   ی بایز  ی بدهد.    ی عسل 

م را  آن  رضا  تنها  که  داشت  وجود  همدی دی سرسخت    از   شهی. 

شان شان دم مشککه اشک  ییهابود، زن  ی فرار  فیضع  ی هازن

 شوند.   روزیپ ایبر دن   خواستندیم  هیو با سالح گر

 و گفت:   دی کش  ی بلند  نفس

ولحرفات    _ ا  یدرسته،  زندگ  یمدت  نیتو  کنارش  کردم    ی که 

اهل رو    ست،ین   یالبافیدختر خ  نکهیا  دم، یازش فهم  زایچ  یلیخ

  یز یو تا از چ  استمدارهیباهوش و س  یلیخ  ست،ی هوا حرف زدنم ن

 ...  زنهیش حرف نم مطمئن نباشه درباره 
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کس نبود. بخاطر اختالس    چیبه نفع ه  ی ضا بفهم، مردن سالرر  _

که   ی زیبه چ  یکارو بکنن؟ وقت  نیا  دیو کشتن؟ چرا بار  رمردیپ

کارخونه ورشکسته و سر    هیبودن، موندن تو    دهی رس  خواستنی م

اونور    دیرسیمعنا نداره. پاشون م  گهیآب کردن د  ریرو ز   رمردیپ

حت نم  یکسدست    گهید  ،یدوب  نی هم  یمرز،  .  دیرسیبهشون 

  یوجود نداشته، اگرم داشته خود سالر   یاصالً اختالس  ای  نی بب

ده، در هر دو صورت اونا خود  بو  خبریآخر ازش ب  ی هم تا لحظه

کارا، تا بندازنش جلو طلب  خواستنی رو سالم و حاضر م  ی سالر

باغ وحش    ی رایتو قفس ش   ندازنی کار کرده که م  ر یالغ پ  هی  نیع

   !نش تا بدر

کش  یدست  رضا تک  دیبه صورتش  صندل  اشهیو  از  گرفت.    یرا 

 حرفش حساب بود و حرف حساب جواب نداشت.  

  حرفات درسته. _

 برا حسابدار؟  ی کارخونه رو فرستاد ی حساب کتابا ی گفت _

 آره.  _
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هم   ی داشته باشه! اگر اختالس و دزد   ی ادهیفا  دونمی م   دیبع  _

وقت گرفته،  سالر  یصورت  خورده    دهینفهم  ی خود  کجا  از 

بفهم چطور  کردن،    زیتم  ا یه؟!  حسابدار  واقعاً    ی سالر  ا یکار 

  ره، یرو بپذ  تی واقع  نیا   وادخینم   ی ورشکسته بوده و دختر سالر 

نکن. مهم خرت بود که    رشیدرگ  یلیخودتو خ  ی نظر منو بخوا

 از پل گذشت.  

 ! ؟یخر چ _

 زد و گفت:   ی لبخند

 دم نداشت!   یگهمون که از کره _

از کره  گفت،ی م  راست دم نداشت و گاوش هم حال   ی گخرش 

  ی دا. صکردیم   ریبه بعدش را بخ  نیبود! خدا از ا  دهییدوقلو زا

نام مخاطب را  تا  بلند شد، گردنش را کج کرد  زنگ تلفن رضا 

را از  یخم شد و گوش اشده یباد خواب ی عسل بود. با همه ند،ی بب

زده بود که    یلیصورتش س   را به  یتیبرداشت. اصغر واقع  زیم  ی رو

 وجود کامش تلخ شد.   نیبه آن آگاه بود، با ا ترش یخودش از پ

 الو؟!  _
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وار در گوشش نوازش  ی ر یازک همچون حرعسل نرم و ن  ی صدا

 :  دیچیپ

 سالم.   _

 سالم، تموم شد؟  کیعل _

  رون؟یب ا ی ی اآره، خونه _

 .  می بر ییجا دیدنبالم، با ایگاراژم ب _

 کجا؟  _

 حال!   ایبتو  _

 اونجام.  گهیساعت د می باشه، تا ن _

 خوبه! مراقب باش.  _

تلفن را قطع   صورت اصغر جا خوش کرد. رضا  ی رو  یپهن   لبخند

 کرد و گفت:  

 ! ه؟یچ _

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه  اصغر

 .  یچیه _
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 .  ستین  یکنی اونجور که فکر م _

 ! کنم؟یفکر م ی مگه من چه جور _

 بلند شد و پر حسرت گفت:    زیاز پشت م رضا

که تو فکرامون   شدی انجام م  یبه همون سادگ  ز یکاش همه چ  _

 بود!  

                           

اصغر که داشت    ی باز کرد و کنار عسل نشست و برا  را  ن یماش  در

دستش را تکان داد.   یخداحافظ  ی به نشانه   شدی م  نیسوار ماش

 فت:  کمربندش را بست و رو به عسل گ

 برو سمت...   _

ماش   ن یماش   عسل آورد.  در  به حرکت   یخاک  ی ه یاز حاش  ن یرا 

 شد.   ابانیآسفالت خ ریگاراژ وارد مس ی روبه رو

 :  د ی پرس عیسر رضا

 !  گفت؟ی م  یشد؟! چ یچ _
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مورد   ریدور برگردان را دور زد و در مس  نیراهنما زد و اول  عسل

 نظر قرار گرفت و گفت:  

گرفتن مدارک کارخونه   ی ف زد، خبر کپدر مورد کارخونه حر  _

 بود.  دهیبهشون رس

 ازت؟ حرف آخرش؟   خواستیم یحال چ _

تراش  خواستی م  _ مزا  یمشکل  تا  عقب  کا  ی دهینکنم  رخونه 

 .  فتهین

 صراحت؟!  نیعجب! به ا _

بابا رو، رو سرش خراب    ی کاراطلب  دهیگفت با عقب انداختن مزا  _

بابا  ی انگشت نماشون کردم و آبرو با ازدواجم ینکنم. به قدر کاف 

کاف اندازه  به  بابا  تن  بهم گفت  بردم.  ازم   یرو  لرزوندم،  قبر  تو 

 روحشو عذاب ندم.  گهیخواست د

 عقب نشوندنت به روح بابات متوسل شده!   ی پس برا _

 که.   ی نیبی م _

 ! ؟ی چ نی ماش یدر مورد کارشناس _

 فکر کنم هنوز خبردار نشده.  _
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 . ذارتشینم خبری بابات ب لیوک _

 زد و گفت:   یلبخند کج  عسل

 احتمالً!  _

 :  دیرا عوض کرد و پرس دنده

 ! م؟یریم میکجا دار _

 !  گمتیتو برو حال، م _

                           

شد   اده یپ ن یآدرس داده بود، از ماش نیکه شاه  یآپارتمان ی جلو

 بوق تماس برقرار شد.  نیاش را گرفت. با اولو همزمان شماره

   ن؟یشاه یی. کجاالو.. _

 پشت سرت... تو پارک!  _

ماش  یگوش سمت  دست  سرش   ی هان ی به  پشت  شده  پارک 

 نها پارک بود.  از آ  نیماش  کی  ی به فاصله  نیشاه  نی برگشت، ماش

  اده یپ   نیآورد و از ماش   نییرا از کنار گوشش پا  یگوش   ن یشاه

 شد.  
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 گفت:  ی شاک رضا

 رو قبضم؟  ی حتماً پول بنداز دیبا _

 و گفت:   دیخند ن یشاه

 تره. خوشمزه ی نطوری داداش جون ا _

 زد و گفت:   نیشاه ی به لوس باز ی شخندین رضا

  ؟ی دی رس یک _

 الن.  نیهم _

طرف  رضا کم  نیماش  به  را  سرش  پنجره  یرفت،  سمت   ی از 

 خودش داخل برد و گفت:  

 .  ای رو خاموش کن ب نی ماش _

کم  اشی آفتاب  نک یع  عسل آپا  نییپا  یرا  به  و  پداد    ش یرتمان 

 نگاه کرد:   شیرو

 کجاست؟  نجایا _

 !  یفهمی م رون،یب  ایب _

 چپ نگاه کرد.  داد چپکه سالم   نیشد و به شاه  ادهیپ عسل
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 رش را خاراند و رو به رضا گفت:  س ن یشاه

 خودمه.   شیپ  دی بال، کل میبر _

پسند  رضا کامالً  اول  نگاه  در همان  را  واحد   کیبود.    دهیخانه 

متر طبقهتک    ی شصت  در  آپارتمان شش   کیپنجم    ی خوابه 

  ل یوسا  دیبه خر  ی ازیبود که خانه مبله و ن  نیا  اشی طبقه... خوب

 .  ستادیا نیمنتظر کنار شاه  بغل برد و  ریرا ز شیهانبود. دست 

 کرد و گفت:   یبازار گرم  ن یشاه

م  نیا  _ فرهاد  که  راه  گفتی جور  به  ... خودش هیصابخونه زن 

م تبر  خوادی موقت  زندگ  شیپ  زیبره  همونجا    یدخترش    ه یو 

ا  تی سوئ کنه،  رهن  ا  نیمبله  هم  لوازمش    نجایمدت  با  رو 

 . خوادینم

 بود.   ونیواقعاً اکاز نیبال انداخت، به قول شاه ییابرو رضا

زن و شوهر رهن بره، سگ و گربه    هیفقط شرط کرده که دست    _

  نه یسگ و گربه بش  ی مو  گهی هم نداشته باشن، طرف نمازخونه، م

  نماز نداره.  گهیش درو فرشا، خونه

 به سالن انداخت.    یآمد و نگاه رونیاز داخل اتاق خواب ب عسل
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 ادامه داد:  ن یشاه

داغه مناس  قاًیدق  _ تنور  تا  من  نظر  به  دوتاست،  خودتون  ب 

 بچسبون.  

 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

 خود صابخونه الن کجاست؟  _

 .  زهیگفتم که، تبر _

ا   ؟یچ  یعنی  _ پس  ست؟ین  نجایخودش  چجور!  رو    یقرارداد 

  م؟یببند

 فرهاد.   ی وکالت داده به بابا _

 آهان! خوبه.  _

 دوباره به عسل زل زد.   رضا

ل آشپزخانه جمع و جور خانه شد و بدون باز کردن  داخ  عسل

پذ  ی سرسر  ی نگاه  هانت ی کاب به  دوباره  و  انداخت  فضا   ییرایبه 

 کرد.  یآن را بررس گریبرگشت، بار د

 :  دیجلو رفت و پرس رضا
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  ؟ی پسندی چطوره؟ م _

پنجره   یچرخ  دیبگو  ی زیچ   آنکهی ب  عسل طرف  به  و    یزد 

تراس را باز   ی اشهید و در شسالن رفت، پرده را کنار ز  ی سراسر

تراس بند و اطراف محله   ی هاکرد و داخل شد، دستش را به نرده

 را نگاه کرد.  

 یزرد و نارنج  ی هاه با برگ بود ک  یساختمان پارک کوچک  ی جلو

  شتر ی. رضا بکردیزده را به آدم القا م  زییدرختانش حس جنگل پا

داشت.    یبهار قشنگ  شکی منظره خوشش آمده بود، ب  نیاز هم

 کالفه از سکوت عسل دنبالش وارد تراس شد و گفت:  

 خوشت اومد؟  ،ینگفت _

 .  هیآپارتمان قشنگ _

 پس خوشت اومده.   _

  ه؟یک نه براخو نیا _

 تموم شه.   انایجر نیا  ی تا همه  ،یما! البته موقت ی برا _

 را بال برد و گفت:   شیابروها عسل

 من ازت خونه خواستم؟  _
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 . ی خوایم زد،یم ادینگاهت فر یول یواستبه زبون نخ _

 !  ؟ینگاه منو بخون  ی تو بلد _

 سرش را جلو برد و گفت:   ب،ی دست در ج رضا

 کتاب باز.  هیمثل  _

 زد و دلبرانه گفت:  ی لبخند سلع

  گه؟ی م  یکتاب باز چ نیالن نگاه ا _

د  کی  رضا نزد  گهیقدم  و  به   قیدق  ستاد،یا  ترکیبرداشت 

 د و گفت:  چشمانش نگاه کر

 !  ی کارو طلب  ومدهیخوشت ن  یکردم که همچ ی کار هی گهی م _

 و گفت:   ستادیا نهیدست به س  عسل

  ؟یقرارداد بست _

 .  ینی اول تو بب  نه هنوز، گفتم _

نگاه  ی شهیاز پشت ش   عسل   یکه دم ورود   نی به شاه  یتراس 

 کرد و گفت:   ستادهیخانه منتظرشان ا 

 ! ه؟یچطور آدم  ،کنهیپسره که برات کار م نیا _
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 چطور مگه؟!   ؟یگی رو م ن یشاه _

 ! ی جور نیهم _

 .  پرسن ی در مورد پسر مردم سوال نم ی جور نیهم _

کنجکاو  _ اون  نیا  نیب  ،ی محض  با  گاراژ    یپسره  در  دم  که 

 کدومشون بهترن؟   دمش،ید

 کج کرد و گفت:  یرا از دو طرف کم شیهالب  رضا

 رو!  شونیکیو  رِیز شونیکیمثل همن، منتها  _

کم  عسل و  ح   یخاموش  انگار   زدهرتیبعد  کرد،  نگاهش 

      باشد.  دهیجمله را شن نیترب یعج

 و گفت:   دیخند رضا

 . گمی م استشونویس  ؟یکنی منگام   یجور نیچرا ا  _

 من فکر کردم...   _

  ؟یفکر کرد یچ _

 وار نخندد. را گاز گرفت تا قهقهه  نشییپا لب

  ؟ی، از اون فکرا کردآهان _
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شاه  کردی م  یهنوز سع  کهیحال  در توجه  و  را جلب    نینخندد 

 نکند گفت:  

  یخانم ذهن منحرف فکر بد نکن، هر دوشون از اون دختر بازا  _

 .  نیشاه نی، بخصوص اقهارن

 کرد و گفت:   کیچشمانش را بار عسل

 !  هیپس آدم دختر باز _

 و گفت:   دیکش  ی فوت بلند رضا

بالخره خونه رو قولنامه    ن؟یه شا  ی کرده رو  ری چرا سوزنت گ  _

 کنم؟  

 قاطعانه گفت:   عسل

 نه!   _

 !  ه؟یمشکلش چ  ،ی دلباز  نیبه ا  ویو  ،یخوب  نیچرا نه؟! خونه به ا  _

 .  ومدینداره، فقط خوشم ن یمشکل _

 کالفه گفت:   رضا

 کنه.   دایپ گهید ی کی سپارمی م نی ! به شاهیاوک _
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 فرستاد و گفت:    را پشت گوشش  زده  رونیب  ی از موها  ی طره  عسل

 . خوامیمن خونه نم _

 چرا؟!  ؟ی خوا ی خونه نم _

مراقبشون   دیخواهر جوون که با  هیو    ی دار  ضیمادر مر  هیتو    _

 .  ی باش

 ران اونا نباش، هر جا باشم حواسم بهشون هست.  نگ _

 .  مونمی همون خونه ممن تو   _

 چرا؟!   _

 فکر کن خانوادتو دوست دارم.  _

 ی خوب  ی مادرم باهات رابطه   دونمیل، خوب ممنو رنگ نکن عس  _

 نداره.  

 مشکل منه.   گهیاون د  _

 را گرفت:   شیبازو رضا

درست بگو دردت   ؟ینچرخویچرا لقمه رو دور سر هر دومون م   _

  ه؟یچ
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 کنم!   یسنگرمو خال خوامی من نم _

 ! مگه جنگه؟ ؟ی سنگر؟! چه سنگر _

 بذار. ی ذار ی اسمشو م یهر چ _

 گفت:   میعسل مال ی لجباز مستاصل از رضا

 .  مونهی جهنم م نیع لوفریاونجا با وجود ن _

 ساعد رضا گذاشت:   ی دستش را رو عسل

 طوره.   نیاونم هم ی برا _

 اش رفت و گفت:  وار به طرف شانه دو انگشت قدم  با

 ! م؟یپس چرا با رفتنمون اونجا رو براش بهشت کن  _

 گفت:   عسل گرفت و فینگاهش را از انگشتان ظر رضا

 !  اد؟یخوشت م  یلیخ دن یکالً از جنگ _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 .  یلیخ _

  اره، یبدست ب   یمتیغن  شیروزی که بخواد با پ  جنگهی م   یاما کس  _

 اونجا؟  یهست یتو دنبال چ



 

 
964 

 

DONYAIE MAMNOE 

 .  هیکاف  ی روزیفقط پ   ست، ین   متیبردن غن   ی برا  دن یجنگ   ی گاه  _

را برداشت رفته را برگردند دستش    ریانگشتانش مس  نکهیا  بدون

 و گفت:  

 !  شهیحساب م ی روز یپ هینکردن خودش  یخال  دونویم  یگاه _

 و گفت:   دیکش  یقیدست عسل را در هوا گرفت، نفس عم رضا

 ! ؟ی بهت گفته کارتو خوب بلد یا حال کست _

 ! ؟ی چه کار _

 .  یلب چشمه و تشنه برگردون ی آدمو ببر نکهیا _

 کرد و دلبرانه گفت:   یولخرج عسل

 بهم گفتن خوشگل و طنازم.   های لیخ یول نه، _

 !  ا؟یمثالً ک  _

 !  کنه؟ی هم م  یفرق _

 ک ی  زده و دوتا خورده بود،  یک ی  د،یرا درهم کش  شیهااخم  رضا

 گفت:   نی برداشت و به شاه ییرایقدم به سمت پذ

 . میایمام الن م ن،ییبرو پا _
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فته  رفت. رضا راه ر  رونیاز خدا خواسته سر تکان داد و ب  ن یشاه

را   ی را برگشت، چانه  عسل را محکم در دست گرفت و سرش 

 لب زد:   شیهابرد و غضبناک کنار لب  کینزد

بگم که    دیبا  ،ی کن  میرتیو غ  ی بود که حرصم بد   نیا  تتیاگر ن  _

باشه، چون اون    ایلیون خبهتره حواست به ا  ،ی کامالً موفق شد 

 !  یفهمی رو م دنیکامل جنگ  یوقته که معن 

به    ی گریحرف د  چیهی عسل برداشت و ب  ی از چانه  دستش را  بعد

 خانه رفت.   یسمت خروج

                           

قابلمه  هستادی ا   ییظرفشو  نکیس  ی جلو  بهار و  آب  بود  را  ها 

تا    ستادیا  نکی برداشت و کنار س  یبیس  خچالی. رضا از  دیکشی م

بهار آنقدر غرق در فکر بود که متوجه حضورش    یول  دیآن را بشو

 نشد.  

آب گرفت،   ریش  ری را جلو برد و ز  بیس  ی اعالم حضور  چیهی ب  رضا

کنارش تکان خورد و از    ی بهار حواس پرت با حس حضور فرد

ا  و جا خورده به رضا نگاه کرد. رض   ده یفاصله گرفت، ترس   نکیس

 صورتش تکان داد و گفت:   ی دستش را جلو
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 !  ؟یتو؟ خوب ییکجا _

 و پر از حرص گفت:   دیکش  ی نفس بلند بهار

 !  ی ترتو به _

 من؟!   یجواب احوالپرس ایمتلک بود  نیالن ا  _

 ظرف   سادهیوا  ییظرفشو  نکی س  ی اگر تو هم دو ساعت جلو  _

  ؟ی خوب بود ،یشستی م

 ! ی حق دار  ؟ی ساد یقابلمه دو ساعت وا هیبرا  _

 حق به جانب دست به کمر زد و گفت:   بهار

 قابلمه؟!   هیفقط  _

بخرم؟   ییظرفشو  نی شا واسه خونه م  ی نداد  ری بابا مگه گ  ی ا  _

 اآلن مشکل کجاست؟  

 مشکل؟  _

 گذاشت:   نکیس ی را در آورد و محکم لبه  شیهادستکش 

من   _ دفعه قابلمه  هیشستن    مشکل  پس  خودت   گهید  یست، 

 بشور.  
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شد. وسط    مانیخوردن پش  بیبالکل از آشپزخانه آمدن و س  رضا

بهبچه را کم د   نیا  ضی همه دغدغه فقط قهر و غ   نیا ار  اشت. 

 برود که رضا گفت:   رونیخواست از آشپزخانه ب

 دفعه  نیا  برا من، فقط بگو  کنهی باشه، چه زود هم قهر مباشه   _

 ! ؟ی خوایم یچ گهید

 کودکانه زد و گفت:   ی موضع داد و لبخند رییبالفاصله تغ بهار

 بالست.   وتیک ی آ  ادیخوشم م _

 کرد و گفت:   زیرا ر  شیهاچشم رضا

 !  ادیم بو توطئه  _

 خودش را لوس کرد:  بهار

 . چسبهیها به من نموصله نیااا ا  _

 فقط بگو چند؟!  رو نشناسه،  شیکه مشتر یکور بشه اون بقال _

 که.   خوامی نه، پول نم _

 بگذرونه!   ریخدا بخ _
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چ  ی ا  _ پنج   ستین  ی بد  زیبابا!  دوستام  اکه،  هفته    نیشنبه 

 . ی برن کوهنورد خوانی م

 بگذره بهشون.   خوش ،یبه سالمت _

 باهاشون برم.   خوامی منم م _

  ؟یک ی با اجازه _

 مامان بهم اجازه داده...   _

  یپسر دخترا  پیاک  نیاگر از ا  ی شگاست برو، ولاگر از طرف دان  _

 نه.    ه،یسبک و لوس و علف

 .  ننیشون سنگ من همه  ی نه داداش، دوستا _

 زد و گفت:    بشی به س ی گاز

 ن باشند راه نداره.  ت هی ری! زن؟ یچقدر سنگ  _

 .  گهیآه داداش! بذار برم د _

 همون که گفتم.   _

 با ناز گفت:  دستانش را دور گردن رضا حلقه کرد و  بهار

 برات...   کنمی م کیجکیبار، من که ج هی نیداداش خوبم! هم _
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و گوش   همان آشپزخانه شد  را سمت رضا   یموقع عسل داخل 

 گرفت:  

 .  خورهیتلفنت داره زنگ م _

از دست را از دست عسل گرفت و به تماسش که حال    ی گوش  رضا

را برقرار کند تماس  نکهیبود... قبل از ا  لیرفته بود نگاه کرد، وک

 :  د یاز بهار پرس

  ن؟ی گردی و ساعت چند بر م  نیریساعت چند م  _

 .  میاونجا باش  دیساعت هفت صبح با _

م  _ د  رسونمت،یخودم  م  دمی دوستاتو  ساعت  ی بر  یتونی بعد   .

  قه یدق   هینه    نور،یا  قه یدق  هی... نه  ی خونه باش  دیهفت عصر هم با

 اونور.

  ن ی را به زم  شی پا  امد،یر خوش نو شروط رضا به مذاق بها  شرط

 و گفت:   د یکوب

  ام؟ی رستانیمگه من بچه دب _

 . ی ای رستانیبچه دب ایباز برا من  ی بر یتو شوهر هم کن _
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 رونیرغرکنان از آشپزخانه ب لب غ  ریتماس را زد و ز  ی دکمه    و

 رفت و وارد اتاقشان شد:  

  ه ی  دیهر روز با  شورهی م  فیظرف که اونم کث  کهی واسه چهار ت  _

 ...  لیوک ی الو آقا  ره،یباج بگ 

 انیو منتظر چشم به پا  ستادیکنارش ا  لیاسم وک   دنیبا شن   عسل

که طرح   اشی رضا بود. رضا نگاهش را به بافت صورت  ی مکالمه

بچه   هیداشت داد،    موسی کیم و کامالً  بلند و گشاد  گانه.  بافت 

هفت   ی هادختر بچه هیکم داشت تا شب دی تل پهن سف کیفقط 

 هشت ساله شود. 

 :  دیپرس صبرانهی که قطع شد عسل ب تماس

   گفت؟ی م یچ _

 زد و گفت:   ب یبه س ی گریگاز د رضا

 ! ؟ی دی پوش هیچ نیا _

 زده گفت:  بهت  عسل

 اون گفت؟!   _

 .  گمیغلط کرده با هفت جد و آبادش، من دارم ماون  _
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رضا   ی آرام شود، وسط بحث جد  یچشمانش را بست تا کم  عسل

. دستانش را از هم  داشتیسر به سر گذاشتنش بر نم  دست از

 به لباسش کرد:    یباز کرد و نگاه 

 الن مشکل لباس منه!   _

 !  قاًیدق _

 چشه مگه؟!   _

 ش ندارم.  هم گشاده، هم زشته، هم من دوس _

 و گرمه، هم نرمه، هم من دوسش دارم. ! هم راحته  یخوب  نیبه ا  _

 و نرمه!  چقدر گرم  نمی واقعاً؟! بذار بب _

 .  دیلباس را گرفت و کش نییپا

 . ی مارکه، گشادش کرد  نی! ای وا ی ولش کن، ا _

 و گفت:   دیخند رضا

اونقدر گشاده که دوتا منم توش   نیبب  ن؟یاز ا  شتریگشاد؟! ب  _

 . شهی ا مج
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لباس شد و   الیخیب  د،یآیکه از پس زبان رضا بر نم  دید  عسل

 گفت:  

 ! خواست؟ی م یچ ، یبالخره نگفت _

 دفترش.  میگفت فردا عصر بر یچیه _

  ؟یبرا چ _

کارا  _ تموم کرده،   یحسابرس  ی انگار حسابداره  بهتره    رو  گفت 

 .  می ما هم اونجا باش ادی م یوقت

 نگران گفت:   عسل

  شه؟ی م یچ یعنی _

 .  شهی تازه شروع م ای شه،ی در مورد پدرت تموم م یهمه چ ای _

لباسش را   ی دوباره گوشه  آنکه حواس عسل را پرت کند  ی برا  و

 با خنده گفت:   د، یگرفت و کش

مردم   ی شد، عروسا  فیپسرم ح  گهی م  نهیبب   نویم اننه   شییخدا  _

لو پسرم  چادر کم داره ج  هی. فقط  ن یعروس من رو بب  ن،یرو بب

 سر کنه.  
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  دا یزده شود هم پبخواهد از فکر فردا غم   نکهیفرصت ا  یحت  عسل

بود، دست رضا را از  ب یهم عجخودش  ی که برا  ینکرد، با حرص

 جدا کرد و گفت:   راهنشیپ

 . ادهیاز سرت ز نمیهم _

 و گفت:    دیبلند خند رضا

 به خودش بگو.  نویا ی جرات دار  _

 زد و گفت:   ینیرید شلباسش را مرتب کرد، لبخن  عسل

 پسرش هست چرا به خودش بگم.   یوقت _

                           

فکر    شهیچشم دوخت. هم  شیرو  ش یپ  ی کاغذها  ع یحجم وس   به

است،    کردی م استاد  کردن  چهارتا  دوتا  و  کتاب  و  حساب  در 

ا  رقم  نیافتخارش  تا ضرب سه  که  ذهن  یبود  هم  حساب    یرا 

 !  کندی م

 فشیتعر   ی که عسکر  ی اه و چند سال  یحسابرس جوان س  الدیم   به

ز م  ادیرا  و  کارخانه  یکیحسابدار    گفتی کرده  معروف   ی هااز 

ه، کرد که  کار  نیا  ی خبره   لیو به قول جناب وک  یمواد لبن  دیتول
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مبا دقت و حوصله پوشه باز  را    شان یبرا  کیبه    ک یو    کردی ها 

 . دادی م  حیتوض

م  هر در  وس  انیدو  مربوط  یعیحجم  اصطالحات  و  ارقام  به    از 

. بدتر از او عسل با کردندی نگاهش م  یکالم  چی هیب  ی حسابدار

و مبهوت    بوده خاموش  ی هاش جارگدر ر  ی خون سالر  نکهیا

 ی که به شدت برا  ی. موضوعکردی جمع نشسته و نگاه م  انیدر م

حد   نیچرا تا ا  ی رمثل سال   یتاجر  نکهیرضا دور از باور بود، ا

ن دور  کارخانه  مسائل  از  را  کمدخترش  است.  داشته  که    یگه 

اش  وصلهحاصل از ح  یب  حاتیتوض  نیا   ی گذشت حس کرد ادامه

بخارج شده و    دی عقب کش  یرا کم  ی اپوشه  مقدمهی ، عجول و 

 گفت:  

 ش رو بگو!  کارت درست، خالصه الدیببین آقا م  _

 دستانش چرخاند و گفت:   نی جوان متعجب خودکار را ب مرد

 خالصه کنم؟!   ی رو چجور  همه دفتر و حساب و کتاب  نیا _
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کنم،    _ روشنت  م   هیبذار  که دست    خوامینشونه  کنه  ثابت  تا 

کتابا  یدزد حساب  همچ  ی تو  بوده،  اگر   ی انشونه   نی شرکت 

 اونو بگو.  هست،  

 با خودکارش شد و گفت:   ی مشغول باز  الدیم

بررس  د،یببین  _ ه  ی هایطبق    یها در حساب  یاختالس  چیمن 

 کارخونه صورت نگرفت...  

 متعجب گفت:   رضا

   ؟ی کرد  یدرست بررس _

 گذاشت و گفت:   زیم ی دو دستش را رو هر

 دهیچهارتا جنس دزد  ی هم هر از گاه  یه تو هر دکون بقالبالخر  _

پا و  بال  حسابا  اونجاشهی م  نییو  تا  بررس  یی.  من  کردم   یکه 

 نداشتن.   یمشکل چیها هحساب

 گفت:   جانی ب ه،دیپوس  یولو به طناب  ختنیدست آو دیبه ام  رضا

 وجود نداره؟!  یب ی عج زیچ چیوسط ه نیا یعنی _

در    نور،یکه از سال نود و چهار به ا  نهیاقابل توجه    ی زیتنها چ   _

ز  ی خالصه حسابا و  رفتن مخارج، کم   ان،یسود  بال  کم سود با 
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سهام   ی که سر و صدا  ی ... تا حدده یاومده تا به صفر رس  نییپا

 دارا هم در اومده...  

 گفت:   زشیاز پشت م ی عسکر

 . دادهی ربط م هامیها رو به تحراونالبته معاون شرکت  _

 زل زد...    زیم  ی و به حجم اوراق رو   دیبه صورتش کش  یتدس  رضا

از منش  ی عسکر و  برداشت  را  برا  یتلفن  تا    یچا  شانیخواست 

 بلند شد و کنارشان نشست و گفت:   زشیو از پشت م اورد،یب

دو    ی کردم، متوجه شدم مرحوم سالر  که من  ی قاتیطبق تحق  _

کمتر از    یحسابدار کارخونه رو از کار برکنار کرده ول  ش یسال پ

 معاون کارخونه، به کار برگشته!    ، یسهراب  ی ماه با وساطت آقا  کی

 گفت:   دواریام رضا

 یاون اطالعات  قیاز طر  میبتون   دیالن اون حسابدار کجاست؟ شا  _

 .  میاریبه دست ب

 تکان داد و گفت:  سرش را  لیوک

تو شمال موقع شنا، غرق    ی مرده! دو هفته بعد از مرگ سالر  _

 شده!  
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 را باز کرد:  شانیروبه رو ی پوشه لعس

 شه ی کرده باشن؟ به هر حال مگه م   ی زیچ  ،ی ممکنه سندساز  _

 نداشته باشه؟  ی سودآور  چیه یکارخونه به اون بزرگ

که در دستم بوده    یمن با توجه به مدارک  ی خانم سالر  دی نی بب  _

 .  دمیرس  جهینت  نیبه ا

 گفت:   عسل

شه که بشه  ود داشته باوج  ی ا گهیممکنه مدارک د  یعنی  نیا  _

 کرد؟!  ی باهاش کار

 سر خودکارش را گذاشت و گفت:   حسابرس

  چیمدارک ه  نیا  نی ب  یول  ست،ی ممکن ن  ریغ  زیچ   چیممکنه، ه  _

 ره.  خونه پدر شما وجود ندادال بر اختالس از کار ی زیچ

                               

ورود  کتش محض  به  آو  ی را  و  آورد  در  خانه  از    زانیبه  کرد، 

را تمام کرده بود. دهانش خشک و عطش    ارگیبسته س  هیسرشب  

که تا گردن داخل    دیرا دداشت، داخل آشپزخانه شد بهار    ی چا

  ی و باق  ظیغل  ی از چا  مهیرا ن  وانیرا برداشت ل  ی رفته، قور   خچالی
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آب    ی ااز قطره   یخال  سماورش پر کند، اما با  را با آب جو  وانیل

 زد: لب غر  ریمواجه شد. به سماور روشن نگاه کرد، ز

   ".کنن ی خاموشش نم رهینگ  شیسماور آت  نیتا ا"

 داداش؟!  ی اومد  یسالم ک _

 ی با چادانه قند برداشت تا    کیرا خاموش کرد و ناچار    سماور

 را تر کند:   شیبال بفرستد تا گلو ظیغل

 اصالً!   ستیتو؟! حواست ن  ییالن، کجا نیهم _

 ت:  و گف ختیر زریفر سه یو پرتقال در ک بی چند س بهار

 .  کنمیفردا رو آماده م لیدارم وسا _

   ؟ی بری م ی! نهار چیبه سالمت _

 .  میخوری نهارو رستوران م _

 :  دیتعجب بال داد و مشکوک پرس ی به نشانه شیابروها

 ش رستوران داره؟! له اونوقت کدوم کوهه که ق _

 همون اولش.   م،یری دربند م نیوا! قله کجا بود؟ تا هم _
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را   وانیبود؟! ل  ی چه مدل کوهنورد  گرید  نیانداخت. ا  بال   ییابرو

 گذاشت و گفت:   نت یکاب ی رو

 کن تا برسونمت.   دارمیخوبه! صبح ب  _

 داداش...  یول _

 گفت:   قاطع

 همون که گفتم.   م،یندار یول _

چمدان  داخل شد  که  ن  یاتاق  و  د  ی رو  یخال  مهیباز  . دیتخت 

 نامرتب داخلش کرد.   ی ها به لباس ی نگاه

چند لباس در کاور کنار چمدان گذاشت و دوباره مقابل    لعس

ا جستادیکمد  به  دست  رضا  خ  ب ی .  تخت  چمدان   رهیکنار  به 

 :  دیپرس

 چه خبره؟!  نجایا _

 را پشت گوشش زد و گفت:   شیموها عسل

 .  کنم یکه دارم لباسامو جمع م  ی نیبی م _

 ! ره یخ نم،یبی م _
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سخت  ی گلو  بکیس به  و  خورد  تکان   ختن ی ر  ی وجل  ی عسل 

 را گرفت:   شیهااشک

 .  ستیموندن من ن نجایا ی برا یلیدل گهید _

 رونیب  ی و باز دم را به صورت فوت بلند  دیکش  ی نفس بلند  رضا

ش را کامل بلوز  ی ها قلم را کم داشت. دکمه  کی  نیداد، فقط هم

 باز کرد.  

 .  یشیتوام آزاد م رم،یخونه م  نی فردا صبح از ا _

 د و گفت:  لبش را کج کر ی گوشه 

 اون وقت کجا؟!   ،یبه سالمت _

 کنم.   دایجا پ هیتا  مونمی م خاله  شیپ  ی چند روز هی _

 گفت:   متیمال با

 !  ؟ی من ازت خواستم بر _

 برم تا...   نجایبهتره خودم از ا _

 .  م یزنیفردا حرف م  م،یاهر دومون خسته  ، یبخواب بهتره _

 !ن؟یمتوهم طرف بوددختر  هی با  نکهیاز ا م؟یحرف بزن یاز چ _
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و با دست کمرش را گرفت و او را به خود    ستادیمقابلش ا  رضا

 د یفهمی نگذاشت. کامالً م  یباق  شاننیب  ی افاصله  چیچسباند، ه

انفجارست. سرش   ی آماده   هودهی همه تالش ب  نیعسل از ماحصل ا

نزد لحن   کیرا  با  و  سع  یبرد  اعصاب   کردی م  یکه  برخالف 

 د گفت:  اش تند نباشآشفته 

  ی نیزم   بیس  ی به گون  هیواقعاً من رو شب  کنمی وقتا فکر م  یگاه  _

 .  ی نیبی م

اش گذاشت تا او را به عقب براند.  برهنه   ی نه یس  ی دست رو  عسل

انگار که عسل هم  گر گرفت.    اش نه یرضا از تماس دست او به س 

و به حبسش    دی همین حس را  داشت که دستش را عقب کش 

 زد:  داد و آرام لب  تیرضا

 نکن.   تمیاذ _

و   ل یشت فرو کن، اومدنت به مگو  ی تو  نویندارم، فقط ا  یتیاذ  _

 خودت بود اما رفتنت... نوچ!   تیرضا

 بال برد و گفت:   دواری را تهد انگشتش

 .  ستیاممه، دست خودت نکه اسمت تو شناسن یتا وقت _
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 به چشمان رضا نگاه کرد:   می سرش را عقب برد و مستق عسل

 من حق طالق دارم؟   یکردفراموش  _

خبط را    نینثار خود احمقش کرد که چرا آن روز ا  یلعنت   رضا

 و گفت:   امدیکرده بود؟ کوتاه ن 

 نکنه.    نیمع فیبرام تکل یمنم در عوض وجودشو دارم کس _

 کرد.  شیش داد و رهابه کمر ی فشار و

 و گفت:   امد یوتاه ن ک عسل

   ؟یکنیم دمیتهد  ی دار _

که آدم حرف زدن باشه نه عمل    کنهیم  دیدته  ی! کسد؟یتهد  _

 کردن. 

 نگاهش کرد و آرام گفت:  عسل

  ت ی هر دومون بهتره، خودخواه بودم مزاحم زندگ  ی برا   ی نطوریا  _

، فقط اعتبار از  ت قرار دادمشدم، تو رو مقابل مادرت و خانواده

 داشت.   تیدست رفته پدرم برام اهم
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با پر    نکهیر کردم؟ افک  ی چ  دمتیاول که د  ی دفعه  یدونی م  _

دن  نیترس یف ا  ایدختر  از  به    نایطرفم،  م  هیکه    گن یجاشون 

 !  ی دیبو م ایدنبالم ن  فیپفیپ

 کرد و گفت:   یاخم عسل

 چرا؟!   _

هم  _ م   شهیچون  بال  رو  با   یگرفتیسرت  از  نگاه  و  آدم  به  ل 

 .  ی کردی م

 نبود.   ی ثروت پدرش، زن متکبر یمادرم با همه  _

 ابات. برخالف زن ب _

 باشن.    ریتقصیکه اونا ب  شهیوقت باورم نم چیه _

بال آمده بود پشت به رضا   شیکه تا گلو  یمهار بغض  ی برا  عسل

باقک داخل لباس  یرد.  آشفته  و  برداشت  کمد  داخل  از  را  ها 

ر ا   ی . رضا جلوختیچمدان  و   ستادیکمد  آورد  را در  بلوزش  و 

 گفت:  

م  یکی  _ قبل  روز  خال  وندیم  یگاه  گفتی چند  نکردن   یرو 

 رفت!  ادشیچه زود حرفاش   شه،یحساب م  ی روز یخودش پ
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  گارینشسته بود، س  ییرا یروشن کند داخل پذ  یچراغ   نکهیا  بدون

ب به گرفت و دود  یگذاشت و کام محکم  شیهالب   نیرا  را  ش 

خودش تنگ    ی برا  شهیاز هم  شتریطرف بال فوت کرد. دلش ب

از   ا یو    ساختی از کاه کوه م  کردی که اراده م  ی د، خودشده بو

 . کردی سوراخ سوزن دروازه باز م

به هم    الیفکر و خ  وقفهیرا بگذشته و کل شب    از سه  ساعت

.  دیرسی م  جهیکمتر به نت   کردیفکر م   شتریهر چه ب  یبافته بود. ول

  آپواتس  ی هاامیپ  یرا روشن و کم  کرد، داده  لیفقط خوابش را زا 

گذاشت    زیم  یرا رو  یگوش  حوصلهیکرد. آخر سر ب  نییرا بال پا

 . دیو دراز کش

وسط   ی زیچ  کیکه    دیرس  جهی نت  نیزد. به ا  گاریبه س  ی گرید  پک

  خت،یمحاسباتش به هم ر  ی همه  ست، یدرست ن   ی سالر  ی ماجرا

 .  کردی م یمقابلش را بررس یمعادله چند مجهول  دیبا حال از نو

سال   ی ه یفرض هم    ی رقتل  اول  همان  از  گذاشت،  کنار  کالً  را 

 یو باطل است. صورت مسئله  ی لیکامالً تخ  هیفرض  نیا  دانستی م

باز کرد.   شیرو  شیپ  دیجد را   ی چرا سالر  را  حسابدار شرکت 
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 اعتمادیبه او ب  یانزم  ی فاصله  کی در    یعنی  نیبرکنار کرده بود؟ ا

را دوباره او و چکفش دارد.    هب  یگیشده، حتماً حس کرده بود ر

بود؟   گذاشته  سرکار  ا  یسهرابرا  کرده  را   یعنی  نیوساطتش 

سهراب حتماً  شده.  جلب  دوباره  او  به  گونه   ی اعتمادش    ی ابه 

پ  ی سازصحنه  نزد  را  تا حسابدار  ب   رمردیکرده   شک ی مبرا کند، 

 کاسه بود.  کیدر  یدستش با سهراب 

 شیرا برادو سر باخت    ی حکم باز  هیقض  نیکردن و نکردن ا  دنبال

  ت توانسیو نه راه پس، نه م  داشت  شیکرده بود. نه راه پ  دایپ

  ش یپ  ی محکمه پسند  لیدل  چی عسل را از خود براند، نه بدون ه

 برود. 

 ی رو  ی گاریس  ر یگرفت و آن را داخل ز  گارشیآخر را از س  کام

حرف عسل که سرشب    ادیبار به    نیهزارم  ی ش کرد. براخامو  زیم

 بود افتاد.   کرده ی ادآوری شیبرا

   "شهیحساب م ی روزینکردن پ یخال دونیم  یگاه"

 نکهیا   ی کشانده بود و برا  نجایتصور او را تا ا   نیعسل با ا  یعنی

 نیا   ی را با او پر کرده بود. با همه  دانی م  ستیثابت کند بازنده ن 

 لشکر نبود.   یاهیجز س ی زیچ شیارضا بر ریتفاس
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  نیبود نگاه کرد، ا  دهیابداخل اتاق شد و به عسل که خو  صدای ب

 کیبود.    یخوب استمداریدختر برخالف ظاهر آرام و مظلومش س 

قو  یشب دختر  بود  انگشتانش    یول  ست،ین  ی ا ی گفته  سر  را  او 

 تیهمه درا  نیبه ا  دی! بادیبریو با پنبه سر م   چرخاندیخوب م

 .  گفت ی حبا ممر

برا  یآدم درست  عسل انتخاب کرده بود. در هم  نیا  ی را  ان  کار 

بود که اهل جا   دهیفهمکرده و    دایت پکوتاه خوب شناخ  دار ید

. مرگ حسابدار افتیی م  یراه  دیاثبات با  ی پس برا  ست، یزدن ن

 تر بیعج  ی کوتاه درست بعد از مرگ سالر  یمدت زمان  کیدر  

  ک یاما و اگرها به    ی عبور کرد. همه  فاوتتی از آن بود که بتوان ب

 !  د یرسی نفر م

دخل و    دی. قطعاً اگر جاودانستیرا عسل م  دیجاو  ی خانه  آدرس

حساب  یتصرف جا  ی هادر  را  مدرکش  داشته    ی امن  ی شرکت 

 دیاش؟! برخالف تصورش جاوتر از خانهامن   ییگذاشته و چه جا 

آپارتمانبا خواهرش هم و در  بود  نشده    ه ی تصف  ریکه مد  یخانه 

 . کردی م  یاجاره کرده بود زندگ شی برا ی اموال سالر
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کرد،   میساعت شش تنظ ی را رو لیو موبا دیعسل دراز کش ارکن

 ریدستش را ز  کیبزند.    یوقت داشت تا چرت کوتاه  یدو ساعت

 یطره از روعسل را طره  ی موها  گریو با دست د  گاههیسرش تک

ندارد اما   ی. گفته بود قدرتدادی اش به پشت گردنش سُر م شانه 

را، بلکه فکر و    مشجسبود. نه    دهیمثل او را به بند کش   یآدم

چه حبس    تش،یذهن و روح و روانش همه عسل بود و جلب رضا

 توانستی تا م  خواستی از عسل! چقدر دلش م  ترنیری! ش ینیریش

 بماند.   ی اجبار  حبس  نیزمان بخرد و در ا 

استفاده نکرد.    یلیپتانس  نیهمچاحمق بود که از    ی سالر  چقدر

 یواشکی  ی بوسه  نیاز ا  . قلبشدیطره را بال آورد و بوس  نیآخر

 توانست ی که نمنهاد. به خودش    دنیبلند تپ  ی آمد و بنا  جانیبه ه

بگو عج  نیا  د،یدروغ  رنگ  شیروزها  بی دختر  و   ی را  کرده 

او کم  به  م احساسش  رنگ  پر   دیشاکه    یشد، حسی کم داشت 

تکرار   هیحس شب  نیحال، ا   یاش کرده بود ول تجربه  لوفرینقبالً با  

.  گرفتیجان م  اشیکه در رگ و پ  ی د. حس بکراحساس نبو  کی

و هر آنچه مربوط به او   ی کرد سالر یرا بست و سع  شیهاچشم
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بخوابد. البته اگر عطر    یذهنش بفرستد و کم  ی به پستو   شدی م

 .  گذاشتی در کنارش  م دهیرمدخترک آ نیریش

                           

به عسل    یرا قطع کرد، نگاه  شیصدا  عیزنگ آلرم سر  نیاول  با

حواسش    یزد. با دست چشمانش را گرفت تا کم  یکه غلط   کرد

در رختخواب ماندن   شتر یب یکند. دلش فقط کم طیرا جمع مح

  ی گذشته بود. کم  شیبرا  قه یدو دق  ی را خواست، دو ساعت اندازه 

ماند   تخت  ش   یولدر  به  فرلع  نطایبالخره  جا   ستادنت  از  و 

 .  دیکش ی بلند ی ازهیبه بدنش داد و خم یبرخاست، کش و قوس

صبح بود که در اتاق را زد و بهار را صدا   ی قه یو پانزده دق   شش

 در گفت:   ی آهسته در را باز و از ل د،ی نشن  یکرد. جواب

 بهار... بهار پاشو.    _

 که گفت:   دیآرام مادرش را شن ی صدا

 .  تو مادر ایب _

 در را باز کرد:   شتریب یکم

 کن مامان.   شداریتنبل خانم؟ ب نینشده ا داریهنوز ب  _
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 تو.   ایکنم مادر؟! ب  داری رو ب یک _

 بهار نگاه کرد:   یاتاق شد و به تخت خال داخل

 بهار کو؟!   _

 گفت:   حالی از جا برخاست و ب گالب

 رفتش مادر.   _

 رفت؟!  ی! ک؟یچ _

 گرفت رفت.   نی ماش شیربع ساعت پ  هی _

 بهار حرصش گرفت:   ی همه لجباز نیاز ا رضا

 کار خودش رو کرد؟  دخترت آخر نیا _

اش درهم  که چهرهجابه جا شد    شیدر جا  یاز درد، کم   گالب

 رفت:  

گفت اسنپ    ،ی نشد  داریب  نکهیاومد در اتاقت رو زد مادر، مثل ا   _

 .  رهیم  رهیگی م

دم، مطمئنم در  خواب نبو  نیکن! همچحرف گوش ن  ی دختره  _

 .  دمیفهمیم زدی نزده، اگر م
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فش  یآخ  گالب را  قلبش  و  نامساعد  گفت  حال  متوجه  رضا  رد. 

 مادرش شد:  

 مادر؟ حالت خوبه؟!   هیچ _

 خوبم مادر.   _

   ؟یپس چرا آخ گفت _

مادر   ی و پف کرده  حالی صورت ب  دنیکه با داتاق را زد    چراغ

 شد:   ریغافلگ

 . ی به صورت ندارمادر من؟ رنگ  یکجا خوب _

 .  شمیقرصامو بخورم خوب م _

  ع ی. رضا سرستدیتا با  د یمت خودش کشرا از کنار تخت به س  واکر

 واکر را از کنارش دور کرد و گفت: 

 حالت؟  نیکجا با ا _

 قبل گفت:   قهیاز چند دق ترحالی ب

 قرصامو بخورم.   ارمیآب ب _

 .  ارمیبرات آب متو بشین، من   _
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 .  کنهی م تیکم قلبم اذ هی ر شلوغش نکن، فقط خوبم ماد _

 میپاشو بر  ست؟ین  ی زیچ  یگی و م  کنهیقلبته؟ قلبت درد م  _

 دکتر.  

 . ار یمادر. فقط برام آب ب ستین ی ز یگفتم که چ _

 .  ام یتکون نخور تا ب ن، یباشه بش _

پر کرد و به    یآب  وانیو ل  دیبا عجله به سمت آشپزخانه دو  رضا

ت. داخل اتاق که شد واکر را افتاده در کنار  سمت اتاق مادرش رف

آب از دستش افتاد و با هر دو   نوای. لدیگالب د  جانی جسم ب

 :   دیکش اد یدست محکم بر سرش زد و فر

 ...  نیامام حس ای _

                                

خم شد و تالش    شیزانوها  ی دو دست گرفت و رو  نیرا ب  سرش

  ش یپ  ید به خوبقرار بو  زیفکر نکند، همه چ  ی ز یچ  چیکرد به ه

 برود.
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که از قانون جذب حرف   نیشاه  یقانون جذب فکر کرد، زمان   به

مادرش را با توسل    ی کرد سالمت  یسعحال    یول  د،یخندیم  زدی م

 به همان قانون، جذب کند. 

  یهوا  ی سرد  نیهم  ی متنفر بود برا  مارستانیب  یواز ب  شهیهم

ند را  و در ورود   دیصبح  حال در    یمکتین  ی بخش رو  یگرفت 

شخص حضور  حس  با  که  بود  بال    یخودش  را  سرش  کنارش 

 و گفت:  ستادیعسل ا دنیفت. با دگر

 شد؟!  یچ _

 همونطوره.  _

 ! ش؟یدید _

ب  _ م  یول  هوشه ی هنوز  تا سه ساعت    کیهر    دیبا  گهی پرستار 

 .رنیازش نوار قلب بگ 

نشست هر دو دستش   مکتین  ی را فوت کرد و دوباره رو  نفسش

را حس    اشیپا ضرب گرفت. عسل التهاب درونرا بغل کرد و با  

نش کنارش  رو کرد،  دست  و  کم  شیپا  ی ست  تا  از    یگذاشت 

 آن بکاهد. کیستریه ی هاتکان
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 .هیا ی آروم باش، مادرت زن قو _

حرفا    نیاجل که ا  ی ول  هیقو  یلیش خبرعکس جثه   دونم،ی م  _

 . ستین  شیحال

 لب گفت:  ریز عسل

 دور از جون. _

گذاشت    شیپا  ی که رو  فشیو بعد دست ظربه عسل    ینگاه  رضا

  یبغل در آورد و دست عسل را آرام از رو   ریکرد، دستش را از ز

 برداشت!  شیپا

 نیکه او را به ا  کردینمحبس شد، فکرش    نه یعسل در س   نفس 

نداد   اجازه  رضا  که  بکشد  عقب  خواست  بزند،  پس  و سرعت 

در    دستش را برگرداند و کف دست خودش را با انگشتان عسل

رانش   ی انگشتان خود گرفت و بعد آن را رو  میهم گره و در حر 

 گذاشت. 

به حبس کش  ینگاه  عسل انگشتان رضا  در  که    ده یبه دستش 

انجام دهد مردد بود،   خواستیکه م  ی کار  ی بود، کرد. براشده  
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 یشانه  ی زد و سرش را کج کرده و آرام رو  ایاما بالخره دل به در

 رضا گذاشت. 

به   ی که عسل با دست و دلباز یتا آرامشبست   چشمانش را رضا

  ی وار به بازبود را به کام بکشد. انگشتانش را نوازش  ختهیجانش ر

 گرفت. 

 ن یسکوت کرده بود و چقدر رضا ممنون ا  یاعتراض  چیهی ب  عسل

 . زبان زد:کردیم قی بود که به او تزر ی سکوت و آرامش

 از قلبم کنده شده.  کهیبه ت  کنمی حس م _

 . ستین یکم زیچ نیا کشه،ی رت هنوز نفس مماد _

م  وارخوره  ی فکر رژه  ذهنش  موقع    رفتی در  به  او  اگر  که 

 . آمدی چه بر سر مادرش م دیرسینم

تصم  ادی  به افتاد،  عسل    میبهار  از  بزند.  زنگ  او  به  گرفت 

  یبماند، شماره  نجایتوقع داشته باشد تا کل روز را ا توانستینم

 : گفت ی که م  د یچیپ یدر گوش یزن ی بهار را گرفت. صدا

 ".باشد ینم ریپذک مورد نظر امکانارتباط با مشتر ی برقرار"
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ول  شدی م  یساعت  چند گرفته  تماس  بارها  در   ی که  همچنان 

دربند قرار نبود بروند؟ پس چرا خطش   نیدسترس نبود. مگر هم

 ! متفکر به عسل گفت: داد؟یآنتن نم

چ  _ هر  م  یچرا  گوش  زنم ی زنگ  مبه  یبه  دسترس    گه ی ار  در 

 ن!بر ی دور  ی که جا قرار نبود باشد؛ینم

 رو از دسترس خارج کرده باشه.  یخودتش گوش دیشا _

 کارو بکنه؟!  نیا دیچرا با _

 اش را پشت گوش فرستاد و گفت: آمده رونیب ی موها عسل

 . دونمینم _

 کردند:   جیپ  ی پرستار ستگاهی موقع از ا همان

      .یهمراه گالب رجب _

مقابل    عیسر  رضا اورژانس شد.  وارد  و  کرد  رها  را  دست عسل 

 و رو به پرستار جوان گفت:  ستادیا ی پرستار تگاهسیا

 !د؟یرو صدا زد یخانم پرستار همراه گالب رجب  _
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که مشغول نوشتن در    ی انسالیبه دکتر م   یحرف  چیهی ب  پرستار

 پادکست بود اشاره کرد و مشغول کارش شد. دکتر که متوجه 

 بود گفت:  رضا شده 

 ؟یهست یهمراه رجب _

 بله.  _

 ؟ ی دار  ارمی با ب  یچه نسبت _

 افتاده؟  یاتفاقپسرشم. چطور  _

  شیهابیرا کنار گذاشت و هر دو دستش را داخل ج  پادکست

 کرد و گفت: 

 کرده!  یقلب یمادرت سکته  _

 با هر دو دست سرش را محکم گرفت و گفت:  رضا

 خدااا! ای _

تحت نظر    دیبا  ی چند روز  هی  می کن ی م  شیبستر  وییسی فعالً س  _

 باشه. 
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مادرم انجام   ی برا  دیتونیم  ی به خدا قسم هر کار دکتر تو رو    _

 . نیبد

ظاهراً   یفعالً خطر رفع شده ول  م، یکنیتالشمون رو م  ی ما همه  _

نشون    نطوریا  هیاول  ی نه یمعا  یعنیهم وجود داره    ی اگهیمشکل د

 . اجهیاحت  ی شتریب  شاتیماگفت، هنوز به آز  شهینم  یقطع  ده،ی م

 !؟یچه مشکل _

  م، یبگ   یقطع  می تونی انجام نشه نم  یتخصص  ی هاشی تا آزماً فعال  _

 وجود داره. ی ویکل ییاحتمال نارسا یول

 سالمن. هاشه ینداشت، کل هیکل ی ماریم تا حال بمادر یول _

قطع  _ هست  احتمالش  که  آزما  ازین  گم،ی نم  یگفتم    ش یبه 

شماره   یتخصص هم   ی هست.  رو  مادرتون  قلب  دکتر  تماس 

 تماس گرفته شه.  نشویکه با ا ازهین ن،یبذار

جمله    دکتر گفتن  سربا  ا  ی آخر  از  و  داد  فاصله    ستگاه ی تکان 

 گرفت. 

 را به سمت رضا گرفت:  ی ابرگه  پرستار

 انجام بشه. ی بستر ی تا کارا رشیببر پذ نویا _
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فت و به  برد و برگه را گر شیشوکه از سخنان دکتر دست پ رضا

 رفت.  رشیسمت پذ

سرخوش    ی جواب داد، صدا  یزنگ خورد، محمد بود. وقت   تلفنش

 . پخش شد یمحمد داخل گوش

 ! ست؟یها؟ مادر چرا خونه نشما  نییکجا _

 : دیتوپ اعصابی ب رضا

 ! ی هم دار ی افتاد مادر ادتیچه عجب!  _

 شده مگه؟!  یچرا؟! چ _

ده و بلند  محو ش  ی از نگران  یحجم  ن یسرخوش کالمش در ب  لحن

 گفت: 

 مادر خوبه؟! _

 ... مارستانیب  ایب   ینیبمادرت رو ب ی خوا ی اگر م _

 تلفن را قطع کرد.  ی احرف اضافه  چیهی ب و
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  مارستان یب  اطیداخل ح  یاز ظهر گذشته بود و همگ  یساعت  دو

تکان   اریاختیچپش را مداوم و ب   ی منتظر نشسته بودند. رضا پا

از آن چه فکرش را    شیب  لوفریه همراه ن. حضور محمد بدادی م

 .کرده بود اشی عصب کردی م

داشت    لوفریدستانش گرفته بود و ن   ن یناراحت سرش را ب  محمد

 .دادیم اشی دلدار

گاه   رضا از  م  یهر  ح  ستادیای مضطرب  عرض  و  طول    اط یو 

قدم   مارستان یب با  م  شیهارا  کنارشان    کردی متر  دوباره  و 

 .نشستی م

و سرش را بال آورد و خطاب به  دیصورتش کشبه  یدست محمد

 او گفت: 

 شه؟ی مرخص م ینگفتن ک _

 بمونه، حداقل سه روزه. دیبا ی چند روز ست یمشخص ن _

 چرا مادر ما؟! _

  موافق بود، چرا مادرشان؟!ً حرف محمد کامال  نیا با
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مشخص بود   فشیمحمد که تکل  سوخت،یخودش م  ی برا  دلش

  گر ید  ی. بهار هم دو، سه سالبردیش مازنش را به خانه   د یبعد ع

تنها،    ی و خودش، تنها  ماندی ودش مبود. خ  ی پدر  ی مهمان خانه 

که بعد از فوت پدر همه کس و    ی مادر  کرد؟یبدون مادر چه م 

  د یرسینم  مشانکدا  چیکه زورش به ه  ی کارشان شده بود. مادر

 عسل!  ن یع د،یبری با پنبه سر م

 بخش کرد و گفت:  ی د به ورو ی او اشارهبا ابر محمد

 زنت اومد.  _

و   ستادیا  عیعسل سر  دنیبا دنگاهش را دنبال کرد،    ریمس  رضا

 به طرفش رفت: 

 افتاده؟!  یاتفاق _

 . دشینی بال بب  نیایب  نیتونی ساعت مالقاته، م _

نگاه کرد، پرستار مشغول وصل کردن دستگاه به    شهیپشت ش  از

 مادرش بود.

 : دیپرس محمد

 !کنن؟ی م کاریچ _
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 گفت:  عسل

 تور یانو چهار ساعت تحت نظر با م ستیب  دیپرستارش گفت با _

 باشه. 

 چرا؟!  _

 .دهی بهش دست نم یمطمئن بشن باز حمله قلب نکهیا ی برا _

 گفت.  ی الب خدا نکرده ریز رضا

  یراهرو  مکتین  یفاصله گرفت و رو  شهیزودتر از او از ش  محمد

کرد و آرام    شی هم کنارش دست در بازو  لوفری بخش نشست، ن

 مشغول حرف زدن با او شد. 

مادرش را   فیو بدن نح  ستادهی ا  ساکت جمع بود، خاموش  رضا

  مه ین  کریهمان جا بماند و تا ابد پ  خواستی . دلش م ستینگری م

کند  نگاه  را  مادرش  پجان  ش  اشیشان ی.  به  و   شهیرا  چسباند 

 آهسته گفت: 

 "چقدر تنهام، تنهام نذار لمصب یدونی نم"
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  لوفر ی. محمد رفت تا نبه غروب چشمانش را باز کرد  کینزد  گالب

به رفتن کند هر چه از او    یرا برساند، اما نتوانست عسل را راض

 مکت ین  ی بار نرفته بود. رو  ریها به خانه برود زخواست تا با آن

  د یآی خوشش نم  یخال  ی نشست و قاطعانه گفت از رفتن به خانه

ب   دانستی که نم  یبا حسبماند.    دهدی م  حیو ترج   انش یچگونه 

 نگذاشته، قدردانش بود.   شیتنها یلحظات نیدر چن نکهیا کند از

هوا آنقدر    دیبا غروب خورشبخش در سالن انتظار نشستند،    داخل

. دیبه جان خر  رونیب  ی را به سرما  مارستانیب  ی سرد شده که بو 

  ی اهدر آورد و نگ  ش یپالتو  ب یرا از ج   ی گوشتلفنش زنگ خورد،  

تماس را وصل و   ضی با غ  و  زد  ی به نام مخاطب انداخت. پوزخند 

 ا کنار گوشش قرار داد. ر یگوش

 الو داداش؟!  _

 گفت:   توانست ی که م  یلحن نیسردتر با

 کارتو بگو.   _

 کالمش را گرفت و مردد گفت:   ی سرد بهار

 .  ستیسالم، مامان چرا خونه ن _
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 ! ؟ی کدوم کوه رفته بود _

 .  می بند، همون اولش خیلی بال نرفتگفتم که در _

 آنتن نداشت؟!  تی س چرا گوشپ _

 !  ؟یپرسیم یواسه چ _

 تو بگو!   _

رو حالت    میرو بذار  های ها گفتن گوشراستش بچه   ؟یکارم داشت  _

 پرواز.  

را کنترل کند،    شیکرد تن صدا  یسع  طیبخاطر مح  یول  یعصبان

 گفت:  

 هی  یهر الغ... استغفرهلل،  چند سالته؟ آخه هر    ؟ ی تو عقل ندار  _

 ! ؟ی قبول کن دیتو با گه،ی م یمزخرف

 شده؟!   ی زیشده داداش؟ مامانم کجاست؟ چ یچ _

اما    دیهمان جمله را که به محمد گفته بود به بهار بگو  خواست

  شتر یها ب سال   نیکالمش را خورد. بهار با همان سن کمش در ا

  یامروزش را تالف  یالیخی بود. ب  ده یشان زحمت مادر را کشاز همه

 کرد و گفت:  
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رو بذار حالت    تیحال هم برو گوش  ه،یبستر مارستانیبنت ماما  _

 نشه.   حتیمزاحم تفر یوقت کس  هیپرواز 

به پا کرده و    ی چه طوفان   چارهی نکرد تا بفهمد در دل دختر ب  صبر

بعد را قطع کرد. تماس  را هم رد کرد.    ی تلفن  بعدتر  و تماس 

د صبح  اش را بکند، تا خوبود که بخواهد مالحظهاز آن    تری عصبان

 . دادی بش را نمجوا زدی هم زنگ م

 گفت:   عسل

 نداره!  ی ریاون که تقص ی باهاش تند صحبت کرد _

 داره؟!  ری من گفتم تقص  _

 به چشمانش نگاه کرد و گفت:   عسل

 .  مونم یمن م  ، یخونه استراحت کن ی بهتره بر ی اخسته _

را گرفت    شیلرزش صدا  ی جلو ی به سخت  جم فشارح  نیاز ا  رضا

 :  و گفت

منم    ی شه خونه نه، هر جا با وزند  ست یخونه بدون مادرم خونه ن  _

 اونجاست.  

 :  دیکه گذشت عسل پرس یکم
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 همه سخته؟!  نیا یبه نظرت چرا زندگ _

 زد:  ی پوزخند رضا

بگذره؛    هاشیسخت   یفقط همون اولش سخته، باید صبر کن  _

ن سخت بهمو  شهینه! اگر همها...  آسون بشه  که بعدش  نینه ا

 های و سخت  میعادت نداد  اشیما خودمونو به بدبخت  یعنیگذشت،  

  م یکشی نفس بلند م  هی. اون موقع  میسِر شد  گهیکه گذشت ما د

 :  می گیو م

   "خودشو داره! ی هایسخت  یول باست یز یلیخ ی زندگ"

 کرد و گفت:    یهینگاه عاقل اندر سف  هی عسل

 عادت کنم.   یبکشم تا به بدبخت  یسخت شهیهم  دمی م حیترج _

 و گفت:   ختیرا در نگاهش ر اشی قدردان ی همه رضا

 بهت بدهکار شدم!   یکی _

 نگاهش کرد.   یمتعجب و سوال عسل

 حالت نگاهش گفت:  دنیبا د رضا
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قبول کرده بود و   م،یدیخونه د  می رفت  نی اگر اون روز که با شاه  _

 مادرم رو نداشتم.   گهی امروز د دیشا کردمیش مقولنامه 

 زد و پر از ناز گفت:   ی لبخند سلع

 الن من ازت طلبکارم؟  یعنی _

 .  ترکیگردنم از مو بار  _

تو به من بدهکار    یخوبه! طلبکار بودن رو دوست دارم ول  نیا  _

ای ستین تمام  پا  نی. چون  پابه  متوهم    هیتوهّمات    ی مدت  آدم 

  ، یت قرار گرفتمقابل خانواده   ،ی کرد   اه یت رو سشناسنامه  ،ی اومد

وقت با ارزشت رو    یدوستات به سالمت عقلت شک کردند و کل

 . ی تلف کرد 

 و گفت:   دیخند رضا

پنجاه درصد    ی عنیخوبه،    یکنی که به جرمت اعتراف م   نیهم  _

 . ی رو جبران کرد هیقض

 گفت:   عسل

 ! گه؟یو پنجاه درصد د _
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  ن ی . عی ریرو هم بپذ  ی که مرتکب شد  یکه عواقب جرم  نیا  _

مجاز بخاطر  که  پامن  پابه  جرمم  اومدم،    هی  ی ات  متوهم  آدم 

 و آشنا کردم.   لیفام ی نماخودمو انگشت  اه،ی مو سشناسنامه 

 حسابگرانه گفت:   عسل

 ! ؟ی حساب الن تو طلبکار نیپس با ا _

تو از مو   شیپ باز گردنم    یول  ر،ی  ربهیپنجاه    نی اون پنجاه به ا  _

  ...ترکیبار

 بود.   ن یزنگ خورد، شاه تلفنش

 تماس را زد و گفت:   ی دکمه

 الو.  _

 گفت:   ن یشاه

 داداش. سالم  _

 سالم.   کیعل _

 خوبی داداش؟!  _

  ؟ی ریاحوال بگ  ی زنگ زد _
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 کرد و گفت:    ی اسرفه  ن یشاه

 !  ی ازنده  نمیگفتم بب ست،یازت ن ی خبر دمید _

 .  مارستانم یب _

 شده؟  ی طور ، خدا... خدا بد نده  ای _

     کرده.مادرم سکته   ،ینی بد نب _

 و گفت:   دیکش ی بلند  نیشده ه  ریغافلگ  ن یشاه

 .  امی ! آدرس بده ب؟یچرا زودتر نگفت  _

 .  هیبستر وییسی بخش س ، یزحمت بکش خوادینم _

  ؟یمارستان یکدوم ب _

 ...  مارستان یب _

  ام؟یب ی خوای داداش تعارف نکن، م _

 . میااضافه نجایاخودمونم  ؟ی ایکجا ب _

 .  میبگو، هر وقت شب بود در خدمت یداشت ی هر حال کار به  _

 .  اثبات شده بود شیبرا  نیشاه  معرفت

 .  شمیداداش، لزم شد مزاحمت م ی دار  ییفدا _
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  ؟ی بار ،ی کار _

 .  ادهیکار که ز _

 امر بفرما.   _

آدم  نیا قیاز فردا صبح برو آمار دق فرستم، ی آدرس برات م هی _

ب در  برام  م  نکهیا   اریرو  مهم ادیمکجا    ره،یکجا  همه چه  .  از  تر 

 ! ه؟یاش خالخونه  ییساعتا

 !  ؟یهست یدنبال خونه خال _

 . هاه یما نیتو هم ی زیچ هی _

 هست حال؟!  یک _

 . ی برادر زن سالر  _

 متعجب گفت:   ن یشاه

 نشد؟!   ی ! مگه اون موضوع منتف؟ی چرا برادر زن سالر _

 برات.   گمی ش، بعد مبرو دنبال _

 ...  چیه گهی حسابدار م یداداش وقت یول _
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ا  ن یبب   _  هیبه کفشش هست، حال    یگ یر  هیبشر    نیمطمئنم 

  د ی. شامونهیبهتره از ناکرده پش  مونی. کرده پشیکیتو تار  هیریت

قرون دوزار  هیبه دردمون خورد، حساب   میکرد  دایآتو ازش پ هی

مادرمه    یپ  مدت حواس من   هی  . ارده یلیکه، بحث چند ده م  ست ین

 .  ی بهم بد  یتونی که م   هیکمک  نیترمهم  نیباشم. اآلن ا  انجیا  دیبا

 شد و گفت:   میتسل ن یشاه

 باشه، آدرس رو برام بفرست.   _

 دستت طال! به اصغر هم بگو تا کمک حالت باشه.  _

 گرفت و گفت:   مکتیرا از ن  اشهیکه قطع کرد عسل تک تلفن

 .  ی باش  ریگیپ گهید کردمیفکر نم _

 :  نگاهش کرد و گفت رضا

نصفه برگ    هی  دی. شاننینش  کاریها ب بهتره بچه  م،یندار  یوقت  _

 اومد.   رمونیبرنده گ
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وقت  بهار بود    یاز  م  کسرهیآمده  کمختیریاشک  از   ی.  بعد 

رضا در سالن    دنیرسانده بود. با د  مارستانیتماسش، خود را به ب

 و نالن ضجه زد:  دیدوانتظار به سمتش 

 داداش... مامانم.   _

 شیهانگاهش هم نکرد. چشم  یرا برگرداند و حت  شیرضا رو  یول

ب  هیاز شدت گر بودند. عسل  به    یتفاوتی قرمز شده  رضا نسبت 

نکرد،   تحمل  را  وجودبهار  تجربه  ی با  دلدار  ی اکه  دادن    ی در 

بهار سر بر  ی آغوش بازش را به رو  ینداشت ول   ی رو  او گشود. 

و  ی شانه  گذاشت  کمستیگر  عسل  دور   ی.  دست  گذشت  که 

 کرد:  تشیهدا مکتیاش گذاشت و به سمت ن شانه 

 آروم باش، حال مادرت خوبه.   _

 تو رو خدا راستشو بگو.   _

بوده که خدا روشکر رفع شده،    یحمله قلب  هی  گم،یدروغ نم  _

 بمونه.   ی چند روز دیبا یول

 .  نمشیبب امخوی م _

 .  شه یاونم فقط از پشت ش اعت مالقات دو تا چهاره،س یول _
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 . نمشیلحظه بب  هیتو رو خدا.. فقط  _

صبر کن با پرستار صحبت کنم، اگر اجازه داد باشه... تو آروم   _

 باش.  

را در آورد و دستش داد. بهار دستمال    یدستمال  فشیداخل ک  از

ب  را تا  اشهیکرد. رضا گر  هیصورتش گرفت و مجدد گر  ی را جلو

. سرما  ستادیا  یاشهیدرب ش  ی گرفت و جلو  از هر دو فاصله  اوردین

. دیبرف خواهد بار  نیاول  ی به زودبرف بود، حتم داشت    ی سرما

 کهیطوربرف در کوچه بود،    رشاز اول تا آخر با  شهیهم  یدر بچگ

. آخرش هم تا حد مرگ  دیایاو به خانه ب تا    زدی گالب خودش را م

م صب  کردی تب  تا  مادرش  بو  پاشو  نشستی م  داریح    اش هیو 

 . کردی م

دستانش    یحت  توانستیعمرش را وقف او کرده و حال نم  مادر

رفت و سرش را بال گرفت، چقدر دلش    اطیرا ببوسد. داخل ح

موقع   خواستی م آن  جلوبه  را  دستانش  برگردد.  صورتش   ی ها 

 :  د یگرفت و از ته دل نال

 ...!  ایخدا _

                                



 

 
1013 

 

DONYAIE MAMNOE 

بهار مقابل دکتر    تر از بخش رضا زودتر از محمد وخروج دک  با

 و گفت:   ستادیا

 شد؟!   یدکتر چ ی آقا _

مامشب    _ متخصص  مونهیرو  مرخص،  دادم    یفردا  ارجاع  که 

 کرد؟!  اشنهیمعا

نوشت و گفت    شیدکتر، صبح اومد براش چندتا آزما  ی بله آقا  _

 .  میرو براش ببر جهینت

 ه.  نباش ی خوبه! انشاهلل که مورد _

 گفت:   محمد

  مارستان یب   میمادرمونو ببر  ستینظرتون لزم ن  دکتر به   ی آقا  _

 !  یخصوص

 :  امد یخوشش ن  یخصوص مارستانیاسم بانگار از آوردن  دکتر

ن   داریپا  ضی مر  ت یوضع  _ بستر   ی ازیشده،  . ستین   شتر یب  ی به 

 یکه براش نوشتم رو مرتب بخوره، استرس و نگران  ییفقط داروها

 ه. هم نداشته باش
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محمد   ندی منتظر نماند تا بب  گری ا دبود. رض  دهیمالقات رس  زمان

و    دیگان مخصوص را پوش.  شنودیو چه م  دیگوی چه به دکتر م 

 دن یعوض کرد و وارد بخش شد. با د  ییرا با دمپا  شیهاکفش 

  یصندل  یشد. چشمان گالب بسته بود، رو  کشیتخت مادر، نزد

 کنارش نشست و آرام گفت:  

 ! ؟ی داریمامان، ب _

 لب زد:   حالیه باز کرد و برا آهست شی هاچشم گالب

 .  دارمیب _

 قربونت برم؟!  یخوب _

 خوبم مادر.   _

 را بال و به سمت رضا آورد:  دستش

 منو ببر خونه.   _

 هر دو دستانش گرفت:   نی دستش را ب رضا

 .  یامشبم بمون  هی دیدکترت گفت با  _

 من خوبم.   _
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ر من  بخاط  دونه،ی شم، دکترت که نم  فدات  یتو خوب  دونمی م  _

 .  اریشبو طاقت ب  هی نیهم

 !  ادی خوشم نم نجای خودم، از ا  ی ونهبرم خ  خوامی م _

  ی! دارااایسه روزه لوس شد  نیگالب خانم حواسم هست ا  ی آ  _

 .  ی کنی ناز م

 که نازکش داشته باشه نه من چروک خورده.   کنهی ناز م  یکس  _

چ  _ خط  به  خط  چرو  نیقربون  او  از   رونیب  ی ایب  نجا یکات! 

 .  میکشیبوتاکست همه چروکاتو اتو م رمتبی م

 م نکن... عسل کجاست؟!  برو بچه... مسخره _

 بود، تازه فرستادمش خونه.   نجایا _

 و گفت:   دیکش  ینفس

 باشه!   ی دختر دلسوز  اومدی بهش نم _

 گل کرد؟!  تیاوه باز مادرشوهر بازاوه _

زدم،  شبید  _ حرف  ند  باهاش  گفت،  مرحومش  مادر    ده یاز 

 داشته.   یمادر خوب فهممی م
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 از کجا اونوقت؟!   _

 :  گفتی م امرز یآقام خدا ب _

، از دخترش معلومه. "و ذات از مادر  شهی نسل از پدر منتقل م"

 .  ریدخترو بگ ن یمادرو بب گنی م  ی دینشن

 و گفت:   دیخند رضا

 ستثنا شده.  حرفا باشه دخترت ا نیاگر به ا _

 د! هم دلشون بخوا یشه دخترم؟! خیلچ _

مفت  کنه، مفت   ریتو گلوشون گ  یهمه خوب  نیا   ترسمیآخه م  _

 گردنمون.   فتهی خون جوون مردم ب

 نازک کرد و گفت:   یپشت چشم گالب

به    ی سر و سامون  هی.  یبفهم  یست یبحثو عوض نکن... تو مادر ن  _

  ی ره ش بعد من آوا  خوامی بده. من آفتاب لب بومم... نم  تی زندگ

 بچه!  

 و گفت:   را نوازش کرد دستش

 بچه تو قنداقه، چند دفعه بهت بگم؟   _
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  ی . وقت شنی واسه پدر و مادرشون بچه حساب م  شهیآدما هم  _

بزرگ   که  موقعست  اون  دادن  از دست  رو  مادرشون  و  پدر  که 

 .  شنی م

را  اط یاحت  با در   د یبوس  پشت دست گالب  بلند سرم  سوزن  تا 

 رگش تکان نخورد: 

بزرگ  _ ا  یاگر  بمونم،    شهیهم  مدیم  حیترج  نهیبه  بچه خودت 

هر سه تامون نکن، بدون   کلیوقت تنهامون نذار، نگاه به ه هیچ

 .  ست یبارمون ن یچیتو ه

                           

گالب را   شیحواسش به دکتر متخصص بود که آزما  ی همه  رضا

 را در پاکت گذاشت و گفت:    شیآزما ی جه ی. دکتر نتخواندی م

اوره   ریکه مقاد  دهی ممادرتون نشون    شیآزما  ی جه ینه نتمتاسفا  _

کرات ا  نینیو  دهنده  یلیخ  شونیخون  نشون  که  رفته   یبال 

 .  هاست هیعملکرد ناقص کل

 یدر نگاه هر دو ترس  ستند،ینگر  گریکدیو رضا هم زمان به    محمد

 .  شدیآشکار خوانده م 
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 ادامه داد:   دکتر

اگر    نویسم،یم  تری لیتکم  شی آزما  ی سر  کی  شونیا  ی برا  _

 زیالید  د یبا  عتریهر چه سرهم مطلوب نبود    شیآزما  نیا  ی جه ینت

 .  م یرو شروع کن

 لب زد:    ی. به سختشدیرضا را تکان داد، باورش نم  زیالید  ی کلمه

 چرا؟!  زیال یدکتر د ی آقا _

جد  _ مادرتون  اون  تری مشکل  م  هیاز  رو  فکرش  .  ن یکنیکه 

کل دو  هر  رمات  یینارسادچار    هیمتاسفانه  که    ی مفصل  سمیشده 

 هاه یکل  یمشکل نبوده. امکان از کار افتادگ  نیبا بروز ا  ارتباطی ب

ا اگر  داره،  با  نطوریوجود  بخاطر    ترعیسر  د یباشه  و  بشه  اقدام 

وجود نداره و تا آخر عمر   ه یکل  وندیامکان پ  شونیا  یقلب   یناراحت

 بشه و کورتون مصرف کنه.   زیالید دیبا

جدا کرد و    نوشت و آن را  یبرگ مقابلش چند خطسر    ی رو  بر

 حمد داد: به دست م

آزما  _ ب   یلیتکم  شاتیجواب  نوشتمو  براش  نت   نیاریکه    جهیتا 

 بگم.   شویقطع
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که از دهان    یکلمات  نی بخاطر حجم سنگکه خارج شدند،  مطب    از

 . کردی م یجیدکتر بر سرش آوار شده بود احساس گ

 رد و گفت:  هم بدتر از او، نگاهش ک محمد

 بود؟!    یبتیچه مص گهید نیا _

در دست محمد   ی به پوشه   ینفسش را حبس کرد و نگاه   رضا

سع چقدر  هر  منف  یانداخت.  ول  یبافی کرد  حجم   نیا  ینکند 

از   شدی پشت سرهم بر سرش نازل م  کیبه    کیکه    یبدشانس

 حد تحملش خارج بود.  

نکرده درگ  مادرشان رد  کامل  را  شده   یرگید  ی ماریب  ریسکته 

با محمد  بچه   گشتی برم  دیبود.  بهار  روو  که  بود  آن  از    ش یتر 

 حساب کند. حال خودش مانده بود خودش!  

درماندگ  چقدر و    کرد،ی م   یاحساس  بود  مانده  کوه   کیاو 

 .  ت یمسئول

برود، رضا و عسل بازگردند.    مارستانیشد محمد به ب   نیابر    قرار

 و گفت:   افتیرا درعسل حال خرابش  ستادیکه ا ن یکنار ماش

 کنم؟!    یرانندگ من ی خوا ی م _
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کنار راننده قرار گرفت. تالش کرد   یصندل  ی کرد و رو  استقبال

خال را  ذهنش  و  ببندد  را  مساله  یچشمانش  هر  کند.   ی ااز 

 ! شد؟ی مگر م  یفکر نکند ول زیچ  چی مطلقا به ه خواستی م

 کمربندش را بست و گفت:   عسل

 برم خونه؟!   _

 آسمان کرد و گفت:   به ی نگاه

 برم اونجا.   خوامیکافه روبروش هست م  هیرک ملت  برو سمت پا  _

 چرا؟!   _

 با اصغر قرار دارم، منو بذار، خودت برو خونه.  _

 سراسر غم رضا نگاه کرد و گفت:   ی به چهره  عسل

 افتاده؟!   یاتفاق _

 :  دی کش  ی بلند  نفس

 باز کنم.    شویک یره  گ  مریفعالً که همه کارا تو هم گره خورده، م  _

                           



 

 
1021 

 

DONYAIE MAMNOE 

کم  ن یشاه از  و  زد  زنگ  گال  ی کارصبح  چند    ه یاصغر  که  کرد 

تلفن  ستین  شی دایپ  ستیروز م  یکیرا    شیهاو  جواب    انیدر 

وقتدهدی م هم  خودش  تماس   ی .  چند  بعد  زد  زنگ  اصغر  با 

 جواب داده و گفت که با او حرف دارد.  ی تلفنش را با لحن سرد

  ک یو کش  دهی ر همه را کشخودش تنها جوچند روز    نیا  ن یشاه

آشفته بازار    نی به کنار وسط ا  نی شاه  یها. غر زدنستادیا  یسهراب

نمانده و از آن    ی باق  یکم مانده بود اصغر جا بزند. فرصت  نیهم

با مر خر در گل مانده شده بود! به    تیمادرش حکا  یضیطرف 

 ی ریگیهمه اصرار و پ  نیاکرد که    دیبار تاک  نیهزارم  ی خود برا 

کار    نیبه عسل ندارد. ا  ی ربط  چیگالب ه  ی ماری ا وجود بآن هم ب

الکبر و  آن ام  یپوزه   دیداشت، با  شیبرا  یتی ثیح   ی جنبه   شتریب

 !  د یمالیاش را به خاک مزادهبرادر حرام

کافه    یکرد، در شلوغ  دایکه آدرس داده بود پ  ی ارا در کافه  اصغر

د از و بع  دیکشی م  گاریخودش نشسته و س  ی برا  یدنج  ی گوشه 

  اش هیبود که سا  ی. مدتکردی نگاه م  گارینوک س  یهر پک به سرخ

قبل   ن یسنگ  ی ادیز شاهشده،  که  آن  از  بدیبگو  ن یتر    چیهی . 
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م   یصندل   یسالم پشت  از  اصغر    دی شک  رونیب  زیرا  نشست.  و 

 نگرفت.   گارشینگاهش را از س یمتوجه حضورش شد ول

 حال و احوال؟!  _

ا  اصغر را  آخر  سپک  زگرف  گارشیز  در  را  آن  و   ی گاریرسیت 

 خاموش کرد. 

 زد و گفت:   هیگرفتنش کنا دهیبه ناد رضا

 مزاحمت نشده باشم؟!   _

 خودمم کارت داشتم.  ،ی خوب شد زنگ زد _

 !  رهیکه خ شاهللیا _

 آنکهی گذاشت. رضا ب  زیم  ی شد و منو را رو  کشانینزد  یچکافه 

 منو را بردارد گفت:  

 .  کیکبا  ییدوتا چا _

 ان گفت:  جو پسر

 !  ؟یکیچه ک _

 تر باشه.  هر کدوم تازه  کنه، ی نم یفرق _
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را از دستش    گاریس   ی را روشن کرد، رضا انتها  ی گرید  گار یس  اصغر

 گرفت و گفت:  

چرا جوجه رو دست   شد،ی چه مرگته خوب م  دونستمی اگه م  _

   ؟یتنها گذاشت

 ! رونی ب امیب خوامی م _

 از کجا؟!  _

 ر! کا نیاز ا _

 اصغر زد و گفت:   گاریبه س یپک

 ! ؟ی کن  کاریکه چ _

کل  د یشا  دونمینم  _ همون  دنبال  اسنپ    دمیشا  ،ی دسازیرفتم 

 نام کردم.  ثبت 

 .  ستینون توش ن ی دینالی ! اونکه می دسازیکل _

 بدم.    میبه زندگ یسر و سامون  هی خوامی م _

مون ت سروسابه اون کله  یتونینم  ،ی بر  یسلمون  یخال  بی با ج  _

 .  تی رسه به زندگچه ب ی بد
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 .  کنم یدارم ازدواج م  _

 را از تعجب بال داد:  شیابروها رضا

 !  ی نگفته بود _

 شد!   ییهوی _

 !  شن؟یدوماد م ییهویچه همه  دایجد _

 رفته؟!  ادتیخودتو  ی دوماد _

 ! ه؟یداره، دختره ک  ریداستانش توف  ی دونیخودتم م _

 آتش زد و گفت:   ی گاریس اصغر

 ش. خونه ی دفعه اومدکه اون  یمونه _

 مطلقه؟! همون  _

ن  لفظ اصغر خوش  به مذاق  و   امد،یمطلقه  نگاهش کرد  اخم  با 

 جواب نداد.  

 :  د یپرس رضا

 ربط داره؟!  تیصورتت به خاطرخواه ی زخم گوشه نیا _

 شدم.    قهیدست به  شی با شوهر قبل _
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 !  ؟ یبگ دیحال با _

 حل شدست.   _

 ! ؟ی ربا کتک کا! ؟ی حلش کرد  ی چجور _

مزاحمش   ی و قلدر  دیبرا خرج موادش با تهد  ه،یاشهیطرف ش  _

 .  میشد  قهیدست به    ی آخر  نی. بار اول دومش نبوده انگار، ا شدی م

  اد؟ی جونش درب ی ریدماغش رو بگ  ی دی نترس ه؟یاشه یطرف ش _

 !  گهیشد د _

کن  ی خوای م  _ بشه؟   گهیکه د  ی عقدش  مزاحمش  نکنه  جرات 

 ! شه؟ی حل م ی ریگ زنه رو ب ی بر یالن پاش

بگ  ومدمین  _ مشورت  هم  رم،یازت  رضا  نیتا  منتظر    ت یالنشم 

 .  ومدنیم بودم که اونام کوتاه ن خانواده

 بخاطر مطلقه بودنش؟!   _

اصغر   شانیرا جلو  ی و چا  کیک  یچکافه  پسر رفت.  و  گذاشت 

 و گفت:    د یکوب زیم ی دستش را رو یعصب
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کار کنار   نیاز ا  خوامی که م  یونمطلقه، گفتم بدنگو مطلقه   یه  _

 بکشم.  

 شرمنده؟   ییبرنده، سر بال  ینیی! سر پا؟ی جا زد یبگ ی اومد _

بود، توقع   التیاون موضوع بالکل خ  ؟یگی م  ییاز کدوم سر بال   _

 آروم؟   یزندگ هیکنم؟   یمثل آدم زندگ خوامیم هیادیز

 را به سمت اصغر گرفت و گفت:   گاری س رضا

چه  _ بعدش   کن  که  ا  ؟یکار  مهندساش   نیتو  دکتر  مملکت 

م  ن یهم  کارن،یب که  ل  یگی اسنپو  بالها    سانسیواسه  به 

 ساختنش.  

 خاموش کرد.  ی گاریرا گرفت و در جاس گاریس اصغر

 کنم.    یآروم زندگ خوامی م _

 همش شعاره.   نایا _

بهت بگه،    کنهیرو داره، منتها جرات نم  دهیهمین عق  نمی شاه  _

ز به  کرده  واسه   یسامون  سرو  شیندگقصد  بذاره  جلو  پا  و  بده 

با  خواد،یکه م  ی دختر ا  دیدختره شرط کرده  ب  نیاز    رون یکار 

 .  ادیب
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 قبلش...   یول د،یخوبه! جفتتون بر _

 را با چنگال برداشت و خورد:  کیاز ک ی اتکه

کار  _ هر  کن  ی بخوا  یباش  ی سر  عوض  موقع   ی شغلتو  همون 

رو تموم   تمهیصفه و نن ی ش کاراقبل دیبا رون،ی ب ی ای ب یتونینم

 .  ی کرده باش

 دعوا بود که رضا گفت:   ی آماده اصغر

 .  یقرارمون نبود جا بزن ،ن ییپا اریگاردت رو ب _

 . ی کرد  ی رضا بفهم، تو خودت رو انتر دختر سالر _

 پرت کرد و غضبناک گفت:    کیبشقاب ک ی چنگال را رو رضا

 حرف دهنت رو بفهم.   _

 روانش برگشته.   اون دختر ست؟ ین  تیحال _

 یاون خبط  ی . برامیشده باشه و نباشه ما بهش بدهکار  ی فکر  _

کرد کن  نیا  م،یکه  تمام  بخ  دی کارو  رو  تمام! شما  به    ر،یو  منم 

 سالمت.  
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رو  دیخر  ی هابسته   رضا جگر    زیم  ی را  گذاشت.  آشپزخانه 

که    تن از بهار خواس  ی قرار داد و به جا  نکی را داخل س  ی گوسفند

داد خودش دست به کار شود.    ح یبود ترج  نی هنوز باهاش سرسنگ

زدن جگرها   یرا بال زد و مشغول تکه کردن و به تور  نشیآست

برگشته بود.   انهخ  نیدوباره به ا  یشد. گالب مرخص شده و زندگ 

بعد از گذر فصل زمستان به    عت یحال طب   حس و حالش حس

 بود.   یمادر بهشت  شان با حضورخانه ی بهار و هوا

آمد داخل آشپزخانه    رونیغذا به دست از اتاق گالب ب  ینی س  بهار

گرفت. این چند روز آنقدر بداخالق   دیشد، رضا حضورش را ند

ب  یعسل هم سع  یبود که حت برادر وساطت    نینکرد  خواهر و 

کباب شده را داخل بشقاب گذاشت و به اتاق مادر    ی کند. جگرها

. رضا بشقاب  بودنشسته    به دست  حیبتخت تس  ی برد، گالب رو

 بلندش را گرفت و گفت:    حیتسب  ی را کنار دستش گذاشت و انتها

   ؟یرو دست گرفت رتیزنج نیا ومده یهنوز ن  _

 نذر دارم.   پوکه،ی نکن مادر م _

 که به بدن ضرر برسونه خود سمه.  ی نذر _
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 را بال گرفت و گفت:   حیتسب گالب

 داره؟ واسه من  ی چندتا مهره چه ضرر نیآخه ا _

رو بخور   گرایلاقل این ج ام،یزدنت برنم حیمن که از پس تسب _

 فقط قورت بده.   یدوست نداشت نمکه،ی ب ،ی ریجون بگ

 گفت:   یجگر کباب شده برداشت و شاک   ی اتکه گالب

 ! ؟ی دخترم کرد تیباز اذ _

 ! ؟یتیمن!! چه اذ _

 ! ی دی که محلش نم نیهم _

  ستین   یکی. آخه  لهیلخونه تعطرده، از با دخترت فقط قد بلند ک  _

...  یدر دسترس باش  نکهیماسکو گرفتن برا ابهش بگه اون ماس

 ! ه؟یاغه یچه ص گهیاز دسترس خارج کردم د  مویگوش

عقب    هیکاف  ی خورد و بشقاب را به نشانه   گریچند تکه د  گالب

 گرفت و بالش را از پشت کمرش برداشت.   واریرا از د  اشهیداد. تک

 بلند شد و گفت:   یصندل ی از رو رضا

 ! ؟ی کنی م کاریچ _
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 بخوابم.   خوامی م _

سرش گذاشت و کمک کرد    ری بالش را برداشت و آن را ز  عیسر

 را کنار گذاشت و گفت:    حشیتسب  دیکه خواب  یتا دراز بکشد. وقت

پدر مرحومته...    ی نکن، اون دختر دردونه  یبا دخترم بداخالق  _

 ی ایزخم رو صورتت م   هیر روز با  تو هم که همحمد که تو غربته،  

ست. اگر من  خونه  نیدختر مونس منه، حکم چراغ ا   نیخونه. ا

 امانته دستتون.  نینباشم تا عمر دار 

 سال.   ستیبعد صد و ب _

اون    _ به  اون  یکیحواست  برعکس  باشه...  فکر   ی دختر هم  که 

 . ستیلوس و ناز پرورده  ن ی دخترا نیاز ا  کردمی م

 سم به کدوم دختر باشه؟!  حوا گهی! دچشم _

 ر. نکن ماد  تمیاذ _

 و گفت:   دیخند رضا

 زود خوب شو. مراقبشونم مثل تخم چشمام، تو فقط   چشم! _
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 ر یو دزدگ  ادهی پ  ن یسر گذاشت و از ماش  ی نقاب دارش را رو  کاله

چشم گذاشت، در    ی رو  نانیرا محض اطم  اشی دود   نکیرا زد. ع

رفت. از قبل به    نیشاه   نی ه طرف ماشم زد و بامتداد کوچه قد

 دیکه چند متر بالتر از آپارتمان جاو سفارش کرده بود    ن یشاه

آخر تا  را  کاله  کند.  رو  کهییجا  نیپارک  نکند  توجه   ی جلب 

. خوشبختانه آن موقع ظهر کوچه کامالً سوت و دیصورتش کش

  ن یماش محله در آن نبود. کنار    نی از رفت و آمد ساکن   ی کور و اثر 

باز کرد و بالفاصله    ی نگاه  ستاد،یا را  انداخت و در  بر  به دور و 

 نشست.  

 جلو گرفت و گفت:   نهینگاهش را از آ  ن یشاه

 کو پابلنده؟   _

 کنه.   یگفتم بره قفل در رو بررس _

 ی . خانه ندیکرد که بتواند اصغر را بب  میتنظ  ی جلو را طور  ی نهیآ

بآپارتمان هف  کیششم در    ی طبقه  دیجاو   ن یود. شاهت طبقه 

  ینهیگردنش را کج کرد و از آ  یداد، کم  هیاش را به در تکشانه 

 نظر گرفت.   ریبغل اصغر را ز
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ها را از خانه  یکیو تظاهر کرد که زنگ  ستادیدرب ا ی جلو اصغر

 نگاهش را بردارد  گفت:   آنکهیب   نی. شاه زندی م

 داد از هنرش استفاده کنه؟!   تیشد که اصغر رضا یچ _

 . زدمی تا خود صبح داشتم مخشو م روزید _

 را کج کرد و ادامه داد:  لبش

 زودتر از دستمون خالص شه.    خوادی م _

 !  م؟یهست یدنبال چ اروی نیا ی ما خونه  گمی م _

 دنبال سرنخ!   _

 !  س؟ی رئ یچه سرنخ _

 برگشته بود.   مشی رفت. باز آن عادت قد ن یبه شاه ی اغره چشم

بفهم  یسرنخ  _ مرت  میکه  ا  کهیاون  با    نیتو  سال  هفت هشت 

 .  کردهی م یچه غلط ی اموال سالر

نگه    نجایآمار غلطاشو ا  ی کنیفکر م   یاون وقت رو چه حساب  _

 !  داره؟ی م
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 ش یبرا  یخودش هم جواب  یبود که حت  دهیپرس  یسوال  نیشاه

 تکان داد و بحث را عوض کرد:  ی نداشت. سر

 !  اد؟یخونه نم ی مطمئن _

 استخر.   رهیچهار مز دو تا مطمئن! هر رو _

 انداخت و گفت:   دادی را نشان م می به ساعتش که دو ن ی نگاه

 استخر؟!  رهی م  یآخه ک ی سر ظهر _

 ازش بپرس!  شیدیکه د گهید  ی دفعه _

 :  دیگذاشت و پرس جوابی را ب نی شاه متلک

 ! ره؟ی بعد استخر کجا م _

دو    یکی...  نهموی خواهرش، تا آخر شبم اونجا م  ی خونه  رهی م  _

 دوردور.   برهی شب هم اونجا موند... بچه رو م 

 !  ی ماه ییخوش به سعادت بچه! عجب دا _

 :  دیساختمان کرد و پرس ی ورود ی وارهایبه د ی نگاه

 مدار بسته نداره؟   نیدورب _

 نداره.  گهیشش روز د تخت، فعالً تا پنج التیخ _
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 :  دی بال رفت و پرس شیتعجب ابرو  از

 ! ؟ی بر دار از کجا خ _

کردم، دادم   دای مداربسته پ  ن یدورب  غ یبرگ تبل  هی   شیدو روز پ  _

 رون،یب  ومدیکه داشت از خونه م  هاش هیهمسا نیاز ا  یکیدست 

تو   گهید  ی کردم، اونم گفت هفته  غ یو تبل  ختمیبراش زبون ر  کمی

اگر موافقت شد تماس   کنه، یساختمون مطرح م   ی جلسه هفتگ

دوررهیگی م خونه  نگفت  تماس   هبستمدار  ن یب.  گفت  داره، 

 از اون تو جمع باشه.    التیخ یعنی رم،یگی م

 اش زد و گفت:  شانه  ی محکم رو رضا

   ؟یشیم ی زیچ هی ی نخور یگفته بودم ترش _

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت:    د،یخند ن یشاه

 .  نجایا شمیم فی دارم ح دونمی هزار بار! خودم م _

 نشو.  ردم پرروک  فی باز ازت تعر _

به سمت آنها انداخت    یدر ساختمان را باز کرد. نگاه کوتاه  اصغر

 و داخل رفت.
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به سمت آنها انداخت    ی در ساختمان را باز کرد و نگاه کوتاه  اصغر

 ی ره یو داخل رفت. با سرعت کار کرده بود رضا هول شده دستگ 

 در را گرفت و گفت:  

   برم. دیبا _

 کرد:  ی ادآور ی ن یشاه

 . دیوقت دار میعت و نسا هیفقط  _

 باشه حواست رو جمع کن، مراقب دور و برت باش.  _

 گفت:   ی کرد و کامالً جد یاخم

 .  یسرتم نکن تو اون گوش _

نشانه   نیشاه از   میتسل  ی به  گرفت. رضا  بال  را  هر دو دستش 

 کهییا جانقاب کاله را ت  شتریب  اطیشد و محض احت  ادهیپ  نی ماش

هم   ی رو   ی ساختمان رفت. در ورود  داد و به سمت  نییپا  شدی م

تا از چفت شدنش    نیب   ینوشابه خال  یقوط  کیبا   دو لنگه در 

 یکوچک آپارتمان را رد کرد و داخل لب  اطیکند. ح  ی ریجلوگ

 همکف شد.   ی طبقه 
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بود و خود را مشغول    ستادهیاعالنات ساختمان ا  ی کنار تابلو  اصغر

اع بر  ی هاهیالمخواندن  شده  نشان    ی رو  نصب  وارد  دادی مآن   .

 ی کالهش را بال داد و دکمه طبقه  ی آسانسور که شدند رضا لبه 

چشم برداشت و به   ی را از رو   اشی آفتاب  نکیشش را فشرد. ع 

  ش یهابیکرد. اصغر دست در ج  زانیآو  شرتشییسو  ی بسته  پیز

ا او هم کالم  و ب  نیشد، از صبح با رضا سرسنگ   رهیخ  ی به در ورود

 ه بود.  نشد

شکر داشت.   ی که آمد جا  نی. همدادی نم  یتیاهم  یلیهم خ  رضا

به اصغر انداخت و    ی. رضا نگاهستادیسوم ا  ی آسانسور در طبقه

  ی با چادر رنگ  ی هر دو چشم به در دوختند. در باز شد و زن جوان

  بت یدو مرد جوان با ه  دنیبود. زن با د  ستادهی آسانسور ا  ی جلو

  کرد. شانشد و مشکوک نگاه ری، غافلگن دوآ

تا زن داخل شود. زن جوان    ستادیکنار ا  یکم  ی کامالً عاد  رضا

ماند. اصغر طب  نیب رفتار کرد،   تری عیوارد شدن و نشدن مردد 

 کار گفت:  کالفه و طلب

برو عقب تا    یسوارش   ی خوایخانم؟ نم  ی ریگی استخاره م  ی دار  _

 حرکت کنه.  
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غر کرد و داخل شد. اص  یخورد، اخم  یکاناز لحن تند اصغر ت  زن

از هر رفتارش    به سقف انداخت. رضا  ینفسش را فوت کرد و نگاه

ششم   ی بعد آسانسور در طبقه   ی. کمدیفهمیبودن را م   یشاک

. با باز شدن در اصغر زودتر از او از آسانسور خارج شد و ستادیا

در وانمود کرد که زنگ    وشش حرکت    ی تنها در طبقه به طرف  

رضا که به دنبالش روانه شده را زده. در آسانسور که بسته شد  

دهانش    ی اصغر را گرفت و انگشتش را آرام جلو  ی بازو  عیبود سر

 گذاشت و آهسته گفت:  

 .  نییپا میبر _

  دهیبال رس  ی به رضا و شماره آسانسور که به طبقه   ینگاه  اصغر

شدند    ریسراز  تکان داد و با هم به سمت راه پله  ی بود انداخت. سر 

  یو گوش فرا دادند. کم  ستادندیا  صدای د. برفتن  نییطبقه پا  کیو  

آهسته قدم    کردی م  یزن که سع  ی هایی لخ دمپالخ   ی بعد صدا

.  دیکه بودند رس   ییاز جابالتر    له شش چند پ  ی بردارد در طبقه

س در  نفسش  وقت  نه یرضا  زن  کرد.  ند  یکس   یحبس  و    دیرا 

 ی بعد صدا  ید به بال برگشت و کممطمئن شد آن دو داخل رفتن

 ز و بسته شدن در آپارتمان آمد. با
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راحت  رضا بود زن فضول همسا  ی زیچ  د، یکش  ینفس    ه ینمانده 

 و آرام گفت:   دی. خندردیمچشان را بگ

   "خانم مارپل. لیفام  کنمی م  یمعرف"

از جانب اصغر شد. پوف    ی ابود چشم غره  ختهیکه ر  ی امزه  جواب

تا    دیاصغر است و با  ریکارش گ  دانستیم  خوب  د،یکش  ی بلند

 گوشت تلخ را تحمل کند.   نیآخر برنامه ا

داخل    بیرا از ج  یکوچک  فی اصغر ک  ستادند،ی در خانه ا   ی جلو

ب  به    فیرا باز کرد و ک  فیک  ی رو   ی آورد. دکمه  رونیکاپشنش 

باز شد و چند کل کوچک و    یگوشت  چیپ  کی و    دیصورت رول 

 آورد و گفت:  رون ین باز داخل آ گریچند ابزار د

 پله باش. مراقب راه  _

به   وارید  هیبودند و نگران همسا  ی ها تک واحد طبقه  خوشبختانه

حواسش را    ی و همه  ستادی. کنار راه پله اروبه رو نبودند  ای  وارید

  ی داد. اصغر مشغول ور رفتن با قفل ورود  نییبال و پا  ی به طبقه 

را به طرف جلو هل داد. خورد و آن  کیبعد در ت یخانه شد. کم

 بود.  لدش را خوب بالحق که کار
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نگاه   ینگاه  اصغر و داخل شد. رضا  انداخت  او  پله   یبه  راه  به 

به دنبالش داخل   ستیعاد  زیمطمئن شد همه چ  یوقتانداخت،  

 شد و آرام در را بست.  

آپارتمان صد   کیخانه شدند.    ی دو به سرعت مشغول بررس  هر

  ک یدست مبل هفت نفره و    کیاز    سالن فقط   ی که فضا  ی متر

متر   هیو    ونیز یتلو دوازده  نگاهپر    ی فرش  رضا  بود.  به    ی شده 

 سمت راست کرد و گفت:   ی راهرو ی انتها

 .  می ها شروع کنبهتره از اتاق _

 گفت:   تفاوتیب اصغر

 . سمیمی وا کی ... من کنار پنجره کشستین ی اعتبار نیبه شاه  _

 گفت:   به طرف پنجره برود که رضا خواست

 . اری! کفشاتو در بیه _

 گفت:   یبا تلخ اصغر

 بشه؟!  فی کث یترسی م _

 بمونه.  ی رد خوامی نم ر،ینخ _
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 را در آورد و گفت:    شیهانثارش کرد. کفش   ییلب ناسزا  ریز  اصغر

 تجربه نداشتم.   ،ی دزد ومدمیکه تا حال ن  ستین _

ا به را جمع کرد و بازدمش ر  تش یعصبان  ی دم همه  کیبا    رضا

بلند  فوت  بهتر  رونیب  ی صورت  ا  نیداد.  که حضو   نیکار  ر  بود 

. به سمت  دیای ب  شی وگرنه ممکن نبود چه پ ردیبگ  دهیاصغر را ند

  ک یدر را که گشود تخت    نیها رفت. اولبه اتاق  یمنته  ی راهرو 

است.   دیخواب جاو  اتاقکه    دادی نفره داخل اتاق نشان م  میو ن

کمدد  یقسمت جنوب لنگهقر  ی واریاتاق  دو  هر  داشت.  در    ی ار 

نگاه کوتاه جز چند کت و شلوار و    کیرا باز کرد. با    ی وار یکمد د

. به طرف  افت ین   ی زیچ  یخال  ی ها چند کشو پر از لباس و چمدان

کتابخانه داخل اتاق    کیو    ریتحر  زیم  کی   دنیاتاق دوم رفت، با د

 شد.  دواریام یکم

پا  کتابخانه در  دو کشو  و  بال  در  نگاه   نییپنج طبقه    یداشت. 

کتاب  یاجمال همگک  ی هابه  انداخت.  با    یتابخانه  مرتبط 

با  دیکش  رونی کتابخانه را ب  ی و تجارت بود. کشوها  ی حسابدار  .

 رونیها را بچند ذونکن چشمانش برق زد. آهسته ذونکن  دنید

 . بودآورد و باز کرد، هر ذونکن چند پوشه داخلش 
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 .  ستادیب اتاق ا چهارچو انیدر سالن زد و م ی دور  اصغر

.  افت ین  یو نمونه سوالت دانشگاه  یرسد  ی ز چند پوشهج  ی زیچ

که به   یکدام اوراق  چینگاه کرد. داخل ه  کیبه    ک یها را  ذونکن

  د،یکش  رونیرا ب  ی بعد  ی . رضا کشوهادیکارخانه مربوط باشد ند

 و رو کرد.   ریآورد و ز رونیچند پوشه پر از کاغذ را ب

 را برداشت:  یعکسقاب  زیم ی از رو  اصغر

 .  نی بب نویا _

 بردارد گفت:    شیرو  شیپ  ی حجم کاغذها  ی سرش را از رو  کهآنی ب

 ! ه؟یچ _

 .  یعکس خانوادگ _

از دو    یسر بلند کرد و قاب را از دست اصغر گرفت. عکس  رضا

را در    ی ارخوارهیکه زن نوزاد شزن و مرد جوان    کیپسر بچه و  

 بغل داشت. رضا گفت:  

 داره آخه؟!  یچ یدگخانواعکس  _

 باشه.  ی زن سالر دیبا عکس ی بچه تو نیا _
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 گذرا به دختر بچه داخل عکس کرد. اصغر ادامه داد:   ینگاه رضا

 .  زونهیآو  ییرایهم تو پذ ییچندتا _

نکرده بود.    دای پ   ی دیمدرک مف  چینداشت و هنوز ه  ی ادیز  زمان

ا آن را را باز کرد ت  ی گر ید  ی قاب عکس را به اصغر داد و پوشه

ک  یبررس نداشت  وقت  آنقدر  عکسکند.  آلبوم  بخواهد   ی هاه 

ز  یخانوادگ را  مردک  را   ری آن  عکس  قاب  اصغر  کند.  رو  و 

 گذاشت و گفت:   شیسرجا

 !  ؟یهست  یبگو دنبال چ _

 بدون توقف در کارش گفت:   رضا

که نشون بده تو اون کارخونه حساب کتابا    یمدرک  هیدنبال    _

  ن یکه بشه معلوم کرد ا  ی زینخ از هر چسر  هیشده،    ادیکم و ز

 .  کردهی م یند سال تو اون کارخونه چه غلطچ

.  د یکش  رونیرا ب  ریتحر  زیم  ی کشو  نیبالخره کوتاه آمد و اول  اصغر

 گفت:   دواریرضا ام

 .  ریعکس بگ  ی دیکه مشکوک د یهر چ _
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ها شروع به گشتن کرد.  را باز کرد و داخل آن  ی بعد  ی هاپوشه

مربوط    یاوراق  چی. ه شدی م  دیناام  شتر یب  گشتیم   شتریهر چه ب

  ش یرو  شی انتخاب واحد پ  نتیبه پر   یبه کارخانه آنجا نبود. نگاه 

پ  به دوازده سال  مربوط  ب  شی کرد،  و کامالً  معلوم    ارزش؛ی بود 

گونه  ها را با دقت همان. ذونکنشته چه نگه دا  ی را برا   هانینبود ا

 یرا متوجه ورود کس  دیخودش گذاشت تا جاو  ی بود سر جاکه  

 به خانه نکند.  

 گفت:   صغرا

 گفته رو پس گرفته!   ی دور بله هیداداشمون انگار  _

 چه؟!  یعنی _

 یه دور زن طالق داده.  یعنی _

 ! ؟ی د یاز کجا فهم _

را بال گرفت و به دستش داد. رضا آن را گرفت    ی اشناسنامه   اصغر

  ش ی بوط به ده سال پازدواج مر  خیوسط را باز کرد، تار  ی و صفحه

درج شده    ی دریه سال! نام همسر لیال حو طول مدت ازدواج س

 عکس...  دنیصفحه به عقب برگشت و با د کیبود. 
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  د یجاو  یاز جوان  یعکس  دنیصفحه به عقب برگشت و با د  کی

خود اوست. آن را دست اصغر داد و    ی مطمئن شد شناسنامه برا

با خودش گفت در  لب    ری و ز  دی کش  ی از حرص نفس بلند  ستاد،یا

آن    یخصوص  یمساله پردازش به زندگ   نیترتیاهمی حال حاضر ب

 الدنگ است.  

شناسنامه را بال آورد و از آن عکس گرفت و سر    ی صفحه  اصغر

آخر  شیجا از  را   ی کوچک  یچرم   فیک   ز یم  یکشو  نیگذاشت، 

محتو  رونیب و  را    اتیآورد  کرآن  پچک  نگاهش  دفترچه   ید. 

 رفت.   یکوچک جلد مشک

 :  دیمتعجب پرس  رضا

 دستت؟!   هیچ _

 ست!  گذرنامه  _

 را نگاه کرد و گفت:   ی بعد ی هابرگه و

 !  هیو اوراق مهاجرت زایو نیا _

 کجا؟!  ی برا _

 دقت نگاه کرد و گفت:   با
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کاناداست!    _ برا  کاف   ی عنیانگار  فقط  بره  خواست  وقت    هیهر 

 نده.  چمدونش رو بب

  ی را از دستش گرفت و نگاه  فیپاسپورت و اوراق داخل ک  رضا

انداخت، قابل حدس   یهمه خط و خطوط خارج  به آن  یالاجم

قطعاً  دست  بود.  اختالس    یاگر  برابر  داشت  کارخانه  فرار    ی در 

 بهتر از کانادا.   ییبود. آن هم چه جا ختهیبعدش هم برنامه ر

 دا یپ  ی معتبر  حتماً مدرک  دیرا به دست اصغر سپرد، با  کاغذها

مدرککردی م جاو  ی .  ا  ی آرزو   دیکه  از  که    یجهنم  ن یخروج 

ا  شانیبرا ببرد.  به گور  را  از   ی او سالنامه   ستادیدرست کرده  را 

پر داشت که آن    ی برداشت و باز کرد. فقط چند صفحه  زیم  ی رو

 ی هاحساب کتاب  یکم  وروزانه بود    ی ها ی ادآوری  ادداشتیهم  

روزمر  ی عاد جاو  همان  درست  را  آن  بود    ییه،  برداشته  که 

ه  نیا  ب یگذاشت. عج   یتاپلپ  ای  وتری کامپ  چیبود که در خانه 

 وجود نداشت.  

در سالن زد. چند    یاز پا درازتر از اتاق خارج شد و چرخ  دست

و نگاهشان کرد. عکس دو    ستادیبود، ا  زانیآو  واریقاب عکس از د

و عکس    ی سالر  ی له از کودک پنج سا  یعکس  ی گر یمرد جوان، د 
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بود،    یخانوادگ  گرید کنار هم    کامالً   یخانوادگ  ی هاعکسو در 

 توانست ی شان متکتک  ررا د  دی جاو  ی چهره  یبه خوب   ،یمعمول

 یوار یها و کمد دتخت  ریدهد. به اتاق خواب برگشت. ز  صیتشخ

 نگاه کرد. پاک کالفه شده بود.   گریها را بار دو داخل چمدان

حص سطل    ی جلو  اصغر رو  ی ر یآشغال  خواب  زانو    کی  ی اتاق 

را بال آورد و   ی موز. پوست  کردی نشسته و داخل آن را نگاه م 

 گفت:  

 پوست موز خشک شده!   نیا _

 خب؟!  _

 .  شهیحداقل برا چند ماه پ  _

 !  ؟یکه چ _

نکرده، مشخصه اونقدرا هم آدم    یوقته سطلش رو خال  یخیل  _

 .  ستین  یمرتب

  قشیرفرا کنترل کند. امروز    تشی صبانچشمانش را بست تا ع  رضا

داخل    ی برهیرزش و رفته بود. ل  ی اعصابش اسک  ی تا توانست رو

 رون یرا ب   یگوش  عیشلوارش تنش را به رعشه انداخت. سر  بیج
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  ی زنگ بود. نگاه  نی نگاه کرد، شاه  رندهیو به نام تماس گ  دیکش

بال  دق  هنوز انداخت،    لیموبا  ی صفحه  ی به ساعت    یاقه ی چهل 

 تماس زد و گفت:   ی داشتند. انگشتش را رووقت 

 الو!  _

  .رونیب  نیایب عیداداش سر _

 : دیباری م  نیشاه ی و اضطراب از صدا شیتشو

 دو ساعت وقته!؟   یاومدش! دِ مگه نگفت _

 نه بابا اون که هنوز استخره!   _

 !  ؟ی پس چه مرگته وسط کار زنگ زد _

 پر از ترس گفت:  ییبا صدا ن یشاه

مهم  _ باشبراش  زود  اومده!  بجنبون   نی ون  بدبخت    نیدست  تا 

 .  مینشد

 !  ؟یشناسی همونش رو ممهمون؟! تو از کجا م _

  د یاش اومده، کلخانم با بچه   یاین آبج   رون،یب  د یبپر  عیبابا سر  _

 باز کرد.  اطویالن در ح نیداره. هم
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  ن ییتماس را قطع کند از کنار گوشش پا  نکهی را بدون ا  یگوش

ب  نیآورد، دوباره ا   یآمده بود. به اصغر که همه   محلیخروس 

بروند. اصغر پوست موز را   دیداد که با  حواسش جمع او بود اشاره

داخل سطل انداخت و دستش را با دو طرف شلوارش پاک کرد.  

 زیطمئن شود همه چم  تاکرد    ی نگاه کل  کیهنگام خروج از اتاق  

 است.   شیسرجا

کردن در شد.  خارج شدند اصغر مشغول قفل  در آپارتمان که    از

کرد و آهسته   نگاه  رفتی م  نیی رضا به آسانسور که به طرف پا

 گفت:  

 . میبر   ایولش کن ب _

 قفلش کنم.   دیبا شهینم _

م  یکودک  ی صدا صحبت  بلند  طبقه  کردی که  به    ی از  همکف 

 . آهسته گفت:  دیگوشش رس 

 .  میبر  ایب  میتا لو نرفت  خواد،ینم _

 کرد و گفت:   ی پافشار اصغر
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 .  کنمی برسه تمومش م نکهیتا قبل ا _

بعد شروع به بال آمدن    یو کم  د یسهمکف ر  ی به طبقه   آسانسور

 کرد. 

 به سمت راه پله رفت و هراسان گفت:   رضا

 .  گهید ایدِ ب _

چهارم بود،    ی به آسانسور کرد که در طبقه  یاز همانجا نگاه  اصغر

 شد و گفت:   در بلند کیت ی هم زمان صدا

 تموم شد.   _

د و شدن ر یها سرازبه سرعت به سمت راه پله آمد، هر دو از پله و

. درب آسانسور باز  ستادندیپنجم ا  ی راه پله طبقه   ی انتها  چیدر پ

  یهاو پاشنه   گرفتی را م  یبستن  ی که بهانه   پسر بچه  ی شد و صدا

 .  د یچیپ های کاش ی کفش زنانه رو

وسط    نیاد پنج داد. فقط مانده بود  نگاهش را به درب واح  رضا

سورشان کامل  تا    دیایب   رونیب  یخانه هم را باز شود و کس  نیدر ا

راحت نفس  دو  هر  در  بسته شدن  با  آرام دندی کش  یشود.  رضا   .

 گفت:  
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 نمونده بود.  ی زیچ _

 گفت:   نیخشمگ اصغر

 .  ی دی مفت سر هممونو به فنا م آخرش مفت _

ر  آنکهی ب  ی عصب  کامالً پلهمنتظر  طرف  به  شود    ن ییپا  ی هاضا 

شد. با    ریها سرازرفت. رضا به دنبالش به سرعت و کم صدا از پله 

 داد.  نییطبقه نقاب کالهش را پا  ن یبه اول دنیرس

خواست   دنشانیبود، با د  ستادهیمضطرب ا  نیکنار ماش   نیشاه

گرفتند!    شیمخالف او را در پ   ریکه هر دو مس  د یایبه سمتشان ب

بوق    نیرا گرفت، با اول  ن یشاه  ی پشت سر شماره   بدون نگاه به

 جواب داد:  

 جونم داداش!   _

 سوارمون کن.   ابونیسر خ دور بزن  _

چشم گذاشت.    ی را رو  ی دود   نکیداد و ع  نییکالهش را پا  نقاب

 شانیکنار پا  ن یشاه  نی و ماش  دند یرس   ابانیبعد به سر خ  یکم

داد و   هیتک  یصندل   یکرد. سوار که شد سرش را به پشت توقف  
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  زیر  کیبال رفته بود و    ن یخون شاه  ن یچشمانش را بست. آدرنال

 .  زدی بود حرف م دهیکه کش یاز استرس

زل زد. دست از پا درازتر   ابانیخ   یرا باز کرد و به شلوغ  چشمانش

بود. د  ی به خانه  برگشته  به آن    ی زیچ  چیه  گریاولش  نبود که 

ب ام  زدیاویدست  چ  دیو  همه  باشد.  و ت  زیداشته  شد  مام 

سالر  نیا  دانستینم دختر  به  چگونه  را  که    ی خبر  بدهد 

 نرود!   چمدانش را جمع نکند و 

 او را کنار خود نگه دارد؟   توانستیم ی ابا چه بهانه  حال 

                           

 یرا خاموش کرد. سرش را به پشت  نیخانه توقف و ماش  مقابل

داشت که با دستان    ی داد، حس و حال مرد  هیتک  نی ماش  یصندل

آپ عسل را روشن و واتس  را ندارد. داده  رفتن به خانه  یرو  یخال

دو ساعت   ی برا  دشیبازد  نیاش شد. آخرفحهرا آورد و وارد ص 

 بود.   شیپ

 لب گفت:  ریبود، کرد و ز لشی که پروفا ی ربه عکس سال  ی نگاه
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تابوت   ی پا  ی گولهو دنبال زن  ی عاقل بود   کمیاگر    رمردیپ   یه  _

! تو الن م یداشت  ی الن هر دومون روزگار بهتر  دیشا  ،یرفتینم

کارخونه اون  دخترت  اداره  ییکذا  ی کنار  منم    ی کردیم   رو  و 

 ! گذروندمیرو م م ی سگ  یهمون زندگ ی درد چیهی ب

حفره در قلبش داشت   هی میآمد. اگر قد رونیعسل ب  ی صفحه از

 الن آن حفره چاه شده بود. 

  یکه از او در گالر  دیتازه فهم  خواستیاز عسل را م  یعکس  دلش

 هم نداشت.  یعکس تک هی  یحت اشی گوش

و    هاال یفکر و خ  ها،ی ها و شادغمها،  ترس  ی روزها سر همه  این

  یبه دخترک سالر   گرفت،یرا م  شیآرزوها  ی و همه  های دل نگران

تا آبرو و چتر نجاتش کرده بود    له یکه او را وس  ی . دختردیرسی م

 ! چیه چی ه  چی! ه چیحال ه یو دودمانش را نجات دهد، ول

چرا مند باشد از خودش ناراحت بود،  که از او گله  نیاز ا  شتریب

 است. از او عاجز مانده   تیکه در حما

غروب کرده و تا آخر شب هنوز    د یشش بود و تازه خورش  ساعت 

نم  یلیخ دلش  داشت.  امشب   خواستی فرصت  برود،  خانه  به 
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به جانش رخنه    دی. صبر نکرد تا تردخواستی لبش فقط او را مق

 کند. 

عسل که   ی تماس را زد. صدا  ی را آورد و دکمه  عسل  ی شماره

 به گوشش چسباند و گفت:  شتریآن را ب د ی چیپ یر گوشد

 سالم. _

 جوابش را داد. نیآرام و مت عسل

 سالم. _

 چه خبر؟! _

 . از مادرت؟ خوبه! تازه نمازش رو خونده _

 !؟یخوبه! خدا روشکر! خودت خوب _

 ه. نگران مادرت هم نباش؛ حالش خوبخوبم،   _

 را پنهان کرد و گفت:  اشیتو ذوق خوردگتکان داد،    و سر  دیخند

 ! ؟یخودت رو گفتم، خوب _

 مادرتو؟!  ای یحال منو بپرس  ی زنگ زد _
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را    شیکرد صدا  یداد. سع  رونی ب  صدایرا هوف کرد و ب  نفسش

 قبل کند و گفت: تر از نرم

 اصل حال خودت. _

 چطور مگه؟!  _

 اش گرفت و گفت: خنده  باز

  ه ی...  یخوب  خودت  دمیپرس  ؟ی ر یگی زبون م  نقدریچرا از آدم ا  _

 نه.  ایکالم بگو آره 

 نداد. یمکث کرد و جواب عسل

 شد؟  یچ _

 امروز آفتاب از کدوم طرف در اومده؟! یدونی م _

 بابا.  ی از سر قبرِ... ا _

 و گفت:  دیاش خندبه لحن کالفه عسل

 ی از ک  ؟یحال گالب خانم زنگ زد  دنیپرس  ی فکر کردم برا  _

       حال من برات مهم شده؟
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ناز بود.    یعسل همراه با چاشن  ی هیو گالکالم    کرد،ی نم  هاشتبا

 و گفت:  د یرا کش شیصدا

 !؟ی کنیبه مادر منم حسادت م گهی! حال د ی ! آی آ _

 ه سؤالش را تکرار کرد. مصران عسل

 حال من برات مهم شده؟!   ی از ک ینگفت _

 ! دم؟یحالت رو پرس نکهی ا ی جواب پس بدم برا دیالن با _

  نیید عسل آن طرف خط از دو طرف لبش را به پامطمئن بو  رضا

 است.  دهیکش

 ؟یخوب  ینگفت _

 شده؟!  ی زیچ _

 ! های بشه تا حالتو بپرسم؟! مثالً زنم ی زیچ دیبا _

 ! ی کردینم های مهربون  نیتو از ا آخه _

 ؟یناراحت _

 : دیشد پرس  یسکوت آن طرف خط طولن  یوقت

 ؟یالو... رفت  _
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 نه، هستم.  _

 ؟ ییالن کجا _

 مادرت سوپ درست کردم.  ی کمک بهار براآشپزخونه، با   _

 مگه؟!  ی ! سوپ درست کردنم بلد نیآفر _

و رستوران  که بوفه    شهیچند ترم دانشجو بودما، هم  نکهیامثل    _

 باز نبود. 

 و گفت:  دیخند رضا

خب حال حاضر شو .  دییفرمایحضرت، درست م   ا یبله! بله! عل  _

 . رونیب  ایب

 چرا؟!  _

 .رونیب  میکه بر _

 کجا؟! رون؟یب _

 همونجا! رن؟یدختر پسرا کجا م یباق _

 متعجب گفت:  عسل

 ؟ ی ذار ی با من قرار م ی مثالً دار _
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باشه    ادت ی  ایب  یفقط زودذار،  اسمشو ب  یخوایم  یتو هر چ  _

 لباس گرم هم بپوش.

بذار  هیبا    نکهیا  ی برا   یدونستی م  _ قرار  قبل    ی خانم  از  لزمه 

 . ینظرشو جلب کن 

 نه؟ ای ی ای. م ستمی بلد ن های باز یقرت نین از ام _

 لب گفت:  ریز عسل

 . یتالشت رو کن  یتونستیحداقل م _

ا به التماس کردن  و رسماً او ر   کرد یم  ی با غرورش باز  دخترک

  ی کند ول  ی انداخته بود. رضا غدتر و نابلدتر از آن بود که زبان باز

 :لحن ممکن گفت   نیتربه خودش زد و با نرم   یبی نه

 .ی حال؟ هر جا که تو بخوا ی ای دم در منتظرتم، م _

                           

خورد   ی . تکاندی خورد از خواب پر  شیکه به بازو  یآرام  ی ضربه   با

صاف نشست. عسل به اطرافشان نگاه کرد و آرام   ی صندل  ی و رو

 گفت: 

 . ی کردیخر و پف م یداشت  گهیگردنت کج شده بود، د _
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خوابش برده، سر    شدیباورش نم  د،یبه صورتش کش  یدست  رضا

س   لم یف  ی هاتی شخص  ی و صدا سالن  کل  بود.    دهیچیپ  نما یدر 

خوابش    تیهمه جمع  نیا  انیبود که چطور در م  بیعج  شیبرا

 برده کالفه گفت: 

 مونده؟!  شگهیچقده د _

 داد و گفت:  هیتک  یبه صندل عسل

 .کنه یازدواج م ی تازه داره از دختره تقاضا  ،یلیخ _

 به صفحه زل زد. لیمی و ب لم داد دی ناام رضا

باز کرده و رو  شیهادست   لمیداخل ف  دختر جدول    ی را از هم 

با هر قدم تعادلش را    کردی م  یو سع  داشتیکنار اتوبان قدم برم

و مراقبش تا    رفتی حفظ کند. پسر هم کنارش قدم به قدم راه م

 . فتدین

خوب و چه شد؟! عسل    کردیچه فکر م   د،یکش  ی بلند  ی ازهیخم

  ن ی و تا توانست او را داخل ماشدر آمده    اش ی خجالت غدبازاز  

بود    ده یساده پوش   ی پانجو  کیآمد فقط    رونیهم ب  یکاشت. وقت 

 !یشیآرا چیهی آن هم ب
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انجام دهد چهل    توانستی م  قهیکه در عرض ده دق  ی کار  ی برا

عهده   قهیدق به  که  هم  را  مکان  انتخاب  گرفته،  عسل   ی زمان 

 عاشقانه را انتخاب کرد. یلمیو ف  نمایکه سگذاشته بود  

در    یکند ول  لم یجمع ف  شتریحواسش را ب  یکرد کم  یسع  رضا

را به دست    اشی شان یو پ   یصندل  ی هدست  ی آرنجش را رو  تینها

 .ردیچرت زدنش را بگ  ی گرفت، تالش کرد تا جلو

 کنار گوشش آهسته گفت:  عسل

 . یستی ن دنید لمیاهل ف دونستمینم _

 . ستمین ی اریخ آب دوغ ی لمایاهل ف _

 . هیخوب  لمینه! ف  _

 . ی نیبب  یتا خوبو تو چ _

 دارم. لمیتو انتخاب ف  یخوب ی قه یمن سل  _

 و کنار گوشش آهسته گفت: زد  ی لبخند

ن  خودمو  ی کوچولو برا  هیبه نظرت چرا   یبر منکرش لعنت، ول  _

 . برهی منم خوابم نم ی جور نی! ام؟یترش نکنخوب
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قلک داد. عسل رندانه ظرف  گوش عسل را قل  ریگرم رضا ز  نفس 

 کورن را سمتش گرفت و گفت: پاپ

 . میریهم بگ ی دن ینوش   میتونیس، مواقعاً خوشمزه شیاسرکه _

 و پر از حرص گفت: فاصله گرفت    یکم  د،یخند  اش ی از ناکام  رضا

 . فتمگرینترس... گازت نم _

 گله کرد: عسل

 .دنید لمیبرا ف  یستین یاصالً همراه خوب _

 ... ی نبود ی اعسل خوشمزه ن یچتو هم هم _

بق  ی صدا  ناخواسته دوباره    هیاعتراض  رضا  بودند.  آورده  در  را 

 . دیکش ی بند م ین ی ازهیخم

دست  ینگاه  عسل بغل  صدا  شانی به  و  سر  از  که  آنها   ی کرد 

 معترض بود به رضا گفت: 

 م؟یبر _

 تموم شد؟ _
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ول  _ ا  ینه!  ب   نیتا  بر  مونرونیجماعت  خودمون   م ینکردن 

 .ترهن یسنگ 

                           

باز کرد و فالفل  ی ل   رضا را  باگت  را وسط آن گذاشت،  نان  ها 

 به عسل گفت:  خطاب 

 بذارم؟  ارشورمیخ _

 . ردی برد تا نان باگت را از رضا بگ   شیپ دستش را  عسل

 . تونمیخودم م _

نم  _ گفتم  ساندو  ؟یتونی مگه من  برات  دلم خواست   چیخودم 

  ؟یخوری م ارشوری. حال خچم یبپ

 . خوامیآب داره... نم ارشوریخ _

نها  رضا ت گذاشت  باگ  ی خرد شده را ل   ی حوصله کاهو  تیدر 

 و به دست عسل داد.  دیچیرا بست. کاغذ دورش را پ  چیساندو

 .  ام یتا ب نیبش _



 

 
1062 

 

DONYAIE MAMNOE 

نشست و منتظر ماند تا رضا به او ملحق شود.    یصندل  یرو  عسل

 گذاشت و گفت:   زیم ی مخلفات را رو   ینی رضا س

 جاست.    ن یشهر هم یفالفل نینکن. بهترنگاش  ی ورنجیا _

  چینخورده بود که رضا ساندورا    چیهنوز چند گاز از ساندو  عسل

 :  دیاش خورد و پرساز نوشابه   ی اخودش را تمام کرد. جرعه

 چطوره؟!  _

 قابل تحمله!  ست،یبدک ن _

به   یبرداشت و دستانش را پاک کرد و سر  ی دستمال کاغذ  رضا

 :  دیتکان داد. عسل پرس دیینشانه تا

 افتاده؟!   یاتفاق _

 ! ؟ی نه... چه اتفاق _

 ! ی شد  ی جور هی _

 ! ؟یناراحتچطور،  _

 بد عادت بشم؟  یترسینم _

 و گفت:   دیخند رضا
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 پره انگار.   یلیاوه دلت خ _

 :  د یپرس مقدمهی نگاهش کرد و ب قیعم عسل

 !  ؟ ی دار ندهیآ  ی برا یمیچه تصم _

 متعجب گفت:   رضا

 !  نده؟یآ _

 .  تهی منظورم زندگ _

 بال انداخت و پاسخ داد:   ی اشانه 

... خودت یکار! اون وسطا هم اگر فرصت شد زندگ  و  کار، کار   _

  ؟یچ

 هم برگردم دانشگاه.   گهی. از ترم درمیخونه بگ  هی خوامی م _

تالشش را    نیکوک کرده بود. رضا آخر  ییدوباره ساز جدا  عسل

 اش را خورد و گفت:  نوشابه   ی د. ته مانده نگه داشتن عسل کر  ی برا

 .  لهیوک نی فردا برو دفتر ا _

 چرا؟!   ؟ یعسکر ی آقا _
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از مدارک کارخونه    یکپ  ی... هر چریمدارکتو ازش بگ  ی برو همه  _

 .  ار یو ب ریبگ  میدستش داد

  !؟یواسه چ _

و    _ بذار    یکن، هر جاش مشکل داشت  ی بررس  هیخودت وقت 

 بده.   ح یبرات توض تا می کن ی م دایپ ویکی

 زد و گفت:   ی پوزخند

 . دادیم ادتی دیکه بابات با ی کار _

   ؟ی دار دیو هنوز امت _

 ست.  زنده  د یبا ام  یآدم گهیم  شهیم همننه  _

رو   چشیساندو  یباق  عسل پرده  زیم  ی را  پس  از  و   ی گذاشت 

       نگاه کرد.  ابانیخ یبه شلوغ ی کیپالست

 :  د یشت و پرسگذا زیم ی هر دو آرنجش را رو رضا

 و بابات چطور بود؟  دیجاو ی رابطه  ،یراست _

 .  خوردی اعتماد داشت. روش چشم بسته قسم م  ی لیخبابا بهش    _

 اعتمادشم آخر کار دستش داد.  نیهم _
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 !  قاًیدق _

 ش خورده؟! مهر طالق تو شناسنامه  دیجاو یخبر داشت _

 :  د یبال رفته و متعجب پرس ی با ابروها عسل

 زن داشته؟ نه!!!  _

 .  نکهیمثل ا _

 زنه.  چاره ینبود! ب د یبع  دیاز مهش _

 !  چرا؟ _

 و گفت:   دیکش شیموها ی شالش را به رو عسل

. دو سال دادیم   تیاهم  شیبه کالس خانوادگ  یلیخ  دیمهش  _

 یشد. زن خوشگل  یگانیبا  ی از کارمندا  یکیعاشق    دیجاو  شیپ

کرد که بابا    ی ر به هم زد. کا  وی همه چ  دیتا فهم  دیهم بود. مهش

 دختره رو اخراج کرد. 

 مخالف بود؟  یچ ی برا _

 .  دونستیرو در حد برادرش نمدختره  _

 اونجا؟!  یجاسوس داشت _
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 بال انداخت و گفت:   ی اشانه  عسل

 .  دمیفهم دیمهش  ی ادایبابا و فر ی حرفا ونیاز م _

دق  ینگاه ده  کرد.  هنوز    قهیبه ساعت  بود،  مانده  ده  به ساعت 

 اشتند.  فرصت د

 .  میبخور بر چتویساندو _

 : ستادیهل داد و ا اش را به جلوخورده می ن  چیساندو عسل

 ندارم.   لی م گهید م،یبر _

.  ستادندی ا  ی ریلبوفروش پ  ی گار  آتشیلَ عسل کنار د   شنهادیپ  به

بود در برابر سرما چندان مقاوم نبود.    ده یکه پوش   ی بافت  ی پانجو

لبو به چنگال    ی اتکه  رمردیپ  ی فاصله گرفت کنار گار  یرضا کم

 زد و به او داد. 

   ؟یلبو که دوست دار _

 چنگال را گرفت و گفت:   عسل

 . دمی م حیرو ترجبالل  _

 .  کشهیکم طول م  هیآماده کنه،  گمیم _
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باران هوا را پر کرده   ی سرش کرد، بو  ی بال   ی به آسمان ابر  ی نگاه

 به لبو زد و گفت:   ی بود. عسل گاز

 س؟!  مطلقه دیفت جاوبهت گ  یک _

 .  میش بودخونه ی بعدازظهر _

 ه نگاهش کرد. با چشمان گرد شد عسل

 و گفت:   دیخند رضا

 خودش که نرفته بودم.    نگام نکن، با دعوت ی طور نیا _

 به نگاه مبهوت عسل زد.  ی زی رچشمک و

 ش؟! داخل خونه یرفت یعنی _

 .  ی با هزار بدبخت _

 !  ؟یچرا به من نگفت _

 !  گفتم؟یبهت م  دیبا چرا _

 خاموش نگاهش کرد.  عسل

 برآمد و گفت:   هیشد رضا در پس توج یطولن سکوتش یوقت

 کار مردونه بود.  هیکه با خودم ببرمت،  یتوقع نداشت  _
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 .  ی بهم بگ یتونستی حداقلش م _

 .  یبشه؟! تا برگشتنم نگران بمون یکه چ _

 .  ییجاها تو هم مثل بابا یلیخ _

 بود مگه؟!   ی بابات چجور _

 . ددای ر مآدمو در برابر عمل انجام شده قرا شهیهم _

جاها ازت محافظت کنه، مثل    ی بعض   خواستیباباتم م   دیشا  _

 من.  

 .  ستمیبچه ن یکنی اونقدرا هم که فکر م _

 بر منکرش لعنت!    _

 منقل برداشت و سمتش گرفت:   یرا از رو  هاذرت

 .  ایب _

 د.  را با قهر برگردان شیرو عسل

  گم، ی بهت م   شخواستم برم خونه   گهید  ی حال قهر نکن... دفعه  _

 .  گهید ریبگ

 سرش را بال گرفت و طلبکار گفت:   عسل
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 بذارش داخل آب نمک.  _

برگشت، آن را در    ی تکان داد و دوباره به سمت گار  ی سر  رضا

کامالً مطمئن شد که آب نمک   یسطل آب نمک فرو کرد وقت

 فته به سمت عسل برگشت.  آن را فرا گر ی همه

اش هنوز دلخور بود. بدون ها سمت عسل گرفت چهربالل ر  یوقت

 گرفتن آن گفت:  

 هم بزن.  مویآب ل _

شود از لوس شدنش خوشش آمد، با    یآنکه عصب  ی به جا  رضا

 خنده گفت:  

 بودا.   اهی نوکر بابات س _

 کردن!  دش یسف تکسیبود، دادمش با وا _

 گفت:    شیهاخنده   ن یو ب  دیبلند خند  ی ابا صد  اشی حاضر جواب  به

 ش نرم.  ش کور... دنده بله! بله! چشم _

کرد. رضا   کیبه دَلِ نزد  شتریانداخت و خودش را ب  یزبانک  عسل

 دوشش انداخت.    ی را در آورد و رو شرتشییسو
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 . ی بهت گفتم گرم بپوش گوش نکرد _

 .  میبمون  رونیب یلیخ کردمیفکر نم _

زد. عسل    مویآب ل  ی ارگرفت و مقد  رمردیاز پرا    مو یآب ل  ی شه یش

  راهن یپ  کیداد و بالل را گرفت. به رضا که فقط با    تیبالخره رضا

 بود نگاه کرد و گفت:  ستادهی کوتاه کنارش ا  نیآست

 ! شه؟یسردت م ؟یخودت چ _

 شلوارش کرد و گفت:   بی دست در ج رضا

 دختر.  شمیآت ی گوله  هیمن  _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 نگرفتم.   شیخوبه که هنوز آت _

 .  شیآت  ی آب رو یشی اون وقت م شه، اصلت آب بوده با دیشا _

 .  ادیقسمتش خوشم م نیآتش... هووم از ا  ی آب بر رو _

 :  دیپرس هوای آمده باشد ب ادشیبعد انگار که تازه به  و

 ! ؟ی بود  یدنبال چ  دیجاو ی خونه _

 نم.  سرنخ که باهاش دستشونو رو ک هیدنبال  _
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 ! ؟ی کرد دایهم پ ی زیچ _

 کانادا داره.  ی رت برابرنامه مهاج دمیفقط فهم _

باهاش   رانیکه ا  ی بره به کشور  تونهی هر وقت اراده کنه م   یعنی  _

 پل نداره.   نتریقرارداد ا

 !  قاًیدق _

 که تنها بره؟!   یکن یفکر نم _

ول  یحدس  _ بع  یندارم،  برسه  وقتش  بدون   دونمی م  دیخب 

 بره.  همدستاش 

 .  زنهی م خیتنم  ی همه کنم یبهش که فکر م  _

. پس بهتره خودتو فته ی اون روز اتفاق م  ی چه نخوا  ی بخوا  چه  _

 . یبراش آماده کن

   ؟ی داد یم ی دواریبهتر نبود بهم ام _

 :  چاندیعسل پ  ی را دور شانه  شیشد و بازو ترکینزد رضا

 !  ی نزن خیگرمت کنم که  تونمی م  یولنه!  _

 کرد.   ستادهیفاصله به او ا  نیترکیبه رضا که در نزد  ینگاه  عسل
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 آتش دوخت و ادامه داد:   ی هاچشم به شعله رضا

با   ییارویرو  ی کردنه... بهتره برا  دیدادن بدتر از ناام  یواه  دیام  _

 !  یباش ی اون زمان قو

                           

زد و با چشمان بسته تلفن    یغلط  شیزنگ تلفن در جا  دنیشن  با

 ل را زد.  اتصا ی رداشت و دکمهرا از کنارش ب

 الوو؟   _

 ! رونیب  ایدم درم، ب _

آلود  به هم دوخته از خوابش را باز کند، خواب  ی هاچشم  آنکهی ب

 گفت:  

 شما؟!  _

 اصغرم!  _

گرفت و چشمانش را چند بار باز و بسته کرد   شی را روبرو  یگوش

.  دیایبال ب ندوزشیتا و دیطول کش یکم ند،ی تا نام مخاطب را بب

 دار بود گفت:  خواب خشکه از   ییداصبا 
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 ! ؟یشده داداش؟! خوب یچ _

 دم در، کارت دارم.   ایب _

 نشست و نگران گفت:  شیجا سر

 خوبه؟!   نی ! شاه ؟یشده اول صبح ی زیچ _

 برم.   ای ی ایم ،رسونن یبابا همه خوبند سالمتم م ی ا _

 اومدم.  _

برداشت و تن    یلباس را از سر چوب    ورشیپل  عیسر   را قطع  تماس

به دست از اتاق    وانیرد، از اتاق که خارج شد همزمان عسل لک

با اشاره    رفتی رضا که به سمت در م  دنیآمد. با د  رونیگالب ب

 و گفت:   دیبه چشمانش کش  یچه شده، رضا دست دیپرس

 .  امیها کارم داره، زود ماز بچه یکی _

 ی زیچ  چیآن لحظه ه  . دردیباریم  بندکیشب باران    ی هامهین  از

نداشت    ی ادهیا  چی. ه خواستیگرمش را نم   ی پتو  ریز خواب زج

آمده بود اتمام   زد،ی حدس م  کی. تنها  خواهدی که اصغر چه م

م حتما  کند.  قرار  دیبگو  خواستی حجت  و  قول  که    ی طبق 
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را   ش یموها  دستاز هم جداست. با    گریگذاشته بودند راهشان د

 کرد.   آخر اصغر آماده ی هاحرف  ی صاف کرد و خودش را برا

اصغر    دیتا توانست پرا  د یطول کش  یرا که باز کرد کم  اطیح  در

تشخ خانه  از  جلوتر  متر  چند  ا  صی را  از  متعجب  کار    نیدهد. 

باران را   ی هارا باز کرد و نشست. دانه  نی اصغر در ماش  ی سابقه ی ب

 تکاند و گفت:   ورشیپل ی با دست از رو

 باشه.   ریخ _

 .  ی نیبب  یو چت رویتا خ _

 ش درست بود. اصغر آماده راهش را جدا کند.  حدس پس

 برا بعد.  یذاشت ی! م یکله پاچه بار گذاشت  یاول صبح _

 اشاره کرد و گفت:   نیبه ساعت ماش اصغر

 داداش ده صبحه.  _

 .  ی حال هر ساعت _

 داد و گفت:   هیتک نی ماش ی پنجره  به

 شده؟   یچ _
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ه سمتش  و ب  رونیکاپشنش ب   بیاز داخل ج  ی اکاغذ مچاله   اصغر

 گرفت:  

 .  نی بب نویا _

 هست؟!   یچ _

 .  دهیخر ستیل _

 ! ؟ی دی ! چه خردیخر _

 تو بازش کن.   _

  د یخر  دیبه داخلش انداخت، رس  ی کاغذ را باز کرد و نگاه  رضا

 بود.  

 ! ن؟یهست ا یخب چ _

 سرنخ!   _

 :  دیبود، پرس دهیپر  ی که حال تا حدود یاز خواب  جیگ یکم

 !  ؟یسرنخ چه _

 . ی که دنبالش بود یهمون سرنخ کنمی فکر م _
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ل  رضا به کاغذ چشم دوخت،  از اصغر گرفت و  را   ست ینگاهش 

 بود. اصغر ادامه داد:   نیماش ی لهیچند وس دیخر

شاگرد بودم،   کیاوسا مکان  هیوردست    یچند سال  مای اون قد  _

 گفته بودم بهت... 

 خب؟  ادمه،یآره،  _

کردم...   داشیپ  رمردهین پل اتاق خواب برادر زتو سط  روزید  نویا  _

از پوست موز داخل سطل مشخص بود   ینداره ول  خیتار  دشیرس

 وقته اونجاست.   یلیکه خ

 داره؟!   کهیبه اون مرت یچه ربط نایا _

 داره.   یکیکه مکان  قمیرف ی بردمش در خونه شبید نیهم _

 خب؟  _

باباش    نی ماش  کنهی فکر م  ی که دختر سالر  نیگفته بودمت ا  _

 شده از توهمشه.  ی دستکار

 دیخر  دیرس  ،ی بگ  نویا   ی همه راه اومد  نیا  ؟یآره حال که چ   _

 !  ؟ی بهم بد

 و ادامه داد:  دی کش  ی بلند  نفس
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 درسته.   ست، یفکر کنم از توهمش ن _

                           

 ی از چاله  زیخم ینخورد و ن   نیماش   ریرا خم کرد تا به گلگ   سرش

باران در   ی با بو  سیو گر  نیروغن ماش  ی آمد. بو  رونیب  رگاهیتعم

اصغر    قیبو را دوست نداشت. رف   نیاصالً ابود،    ده یچیمشامش پ

را پاک کرد و رو    اشیرا برداشت و دستان روغن  یف یدستمال کث 

 به او گفت:  

خراش   هی  ه ی! کافه؟یشلنگ ترمز واس چه کار  ی دیحال فهم  _

مز تر  یت هر چکنه. اون وق  یروش داده بشه تا روغن ترمز خال

.  شهی پات شل م  ریتو هاون. ترمز ز  یکوبیآب م  یانگار دار  ی ریبگ

و از   ی تمام شد  ی اریکار از کار گذشته و شانس ن   ین یب یم  هوی

کامالً ساده    ی کار   تدس  هیبا    ،ی شیراحت م  یسگ   یزندگ  نیا

 . ی اشک و شبهه  چیبدون ه

 بود.  آمده  ی که سر سالر ییهمان بال قاً یبا خودش گفت دق رضا

 و گفت:   دیخند اصغر

 !  ن؟یدلت پره داش حس یلیخ _
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صابخونه    یخروار قسط و هزارتا بدبخت  هیبگم داش اصغر، با    یچ  _

 کن.  یم رو خالخونه گهی دبه کرده وسط زمستون م

 چرا الن؟!   _

م  گهی م  _ بگ  خوامیواس پسرم  تو که    گمی . مرمیزن  مرد مومن 

اجاره دنبال  تو فصل    یتگفی زودتر م  ی اریعروس ب  یخواستی م

م  برگشته  پررو  باشم.  گ  گهیخونه  مستاجر  ماه  شش    رم یواس 

 .  ومدینم

 باهاش؟!   یمگه قرارداد نبست _

خ  _ قبله.  سال  برا  بر  ریقراردادم  گفتم  سال  سر  بنگاه    میسرم 

بنگاه. پولت اضافه اومده، پونصد    یبر  ادخوی گفت نم  میکن  دیتمد

  نمیمرد سنده، ا  حرف  میگفت   م.رو اجاره، منم قبول کرد   دیکش

 . شجه ینت

 و گفت:   دیحرفشان پر انیبه م  رضا

 سوال اوسا.  هی _

 بفرما.   _
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تشخ  شهیم  _ دادگاه  تصادف  ماش  صیکارشناس  ترمز    ن ینده 

 شده؟!  ی دست کار

 .  هیآره شدن  یفنگ داره ولدنگ   ادهیدردسرش ز  _

 چه جور؟!  _

رمز رو عوض لنگ روغن تش  دیوارد با   ی اوسا  هی  نکهیاول ا  نی بب  _

کار   و    هیکنه  وارد  تازه  با    ستین  تجربهی ب  ا یآدم    ه یچون 

  ن ی روغن ترمز ماش  ضیلو بره. بعد تعو  شهیباعث م  ی انگارسهل 

رو راه   نه یکنه. اون وقت ماش  یریرو روشن کنه و ترمز رو هواگ

از قبل   ختهیر   ی روغن ترمزا  آثاربندازه تا روغن بره تو لوله، بعد  

چرخ   و.رو  موتور  حسابو  خالصه  کنه،  پاک  و    ی زکاریتم  ی.. 

  چوند یپ  شهیست که کارشناسه رو م داره. اون موقع  ی کارفیظر

 و گول زد.  

تکان    ی بود. سر  ریپذنداخت، پس در عمل امکانبال ا  ییابرو  رضا

 داد و گفت:  

 کارت درست اوسا.   _
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کاپشنش برد و نگاهش کرد.    بیدستانش را در هر دو ج  اصغر

 زی م  ی را از رو   اشی فاصله گرفت و کت چرم مشک  ا از آن دورض

تا خودش را گرم    ستادیا  یبرق  یبخار  ی برداشت و به تن زد، جلو 

شده    شلوارش در آورد. کاغذ مچاله   بیرا از داخل ج  د یکند. رس

 شد.   رهیبه آن خ وارزشمند در دست گرفت  ی ا یرا همچون ش

 :  دیو پرس ستادیکنارش ا اصغر

   ؟یکنی فکر م  یبه چ _

 .  یکنی که تو فکر م ی زیبه همون چ _

 !  ه؟یبرادرزنه چ نی ماش _

 سانتافه.   _

 .  هی ترمزش کال برق ستم یاون که س _

 ره. آ _

همه مدت داخل    نیرو ا  یمهم  نیمدرک به ا  ستین  بیعج  _

 اتاقش نگه داشته؟  ی سطل زباله 

 اش بشه وارد خونه  یکس  دادهیباشه؟ احتمال نم   بیچرا عج  _

برسه ک آپارتمان هم چه  اون  تو  بگرده.  اشغالشو  ه داخل سطل 
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جورم   نیکه سطل زود به زود پربشه. ا  گذرونهیوقت نم  یلیخ

شب    یست. گاهخواهره  ی وقتا خونه  شتریب  گفتی م  نیشاهکه  

 خودش.  ی خونه رهیبه شب م

 شون جمعه؟  پس جمعه _

 زد و پرحرص گفت:   ی پوزخند رضا

 .  یحساب _

   ؟یر کنچکا  ی خوایحال م _

 فعالً که در حد حدسه.   _

 کجا تعمیرش کرده؟  یکنی فکر م _

 کجا خوابوندن؟ همون جا!   نویبعد تصادف ماش _

پارک  دونمی م  دیبع  _ پارک  نگیداخل  باشه،  شده    نگ یتعمیر 

 بالست.   یلیخ سکشیداره. ر نیدورب

 گفت:   رضا

لت ه از دو حابعد از تصادف درست باش  نی ماش  ری تعم  هیاگر فرض  _

موقت خارج    نویماش   ایبرده بال سرش،    رکاریتعم  ا ی  ست،یخارج ن
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  ه ی  هینداره، کاف   ی براشون کار  نمیکرده و دوباره برگردونده. دورب

 .  ادیکه همه جوره باهاشون راه بهمدست اون تو داشته باشه  

 کرد؟  دایپ رکارویتعم شهیم ی حال چجور  _

د  ی نگاه  رضا ساعت  سامغا  ی واریبه  کرد.  تازه  زه  بعد    کیعت 

 کند.   قی تحق یرا داشت تا کم نیازظهر بود پس فرصت ا

رو    نگیپارک   یکرد، ول  دایبشه پ  دونمی م   د یبع  رکارو یخود تعم  _

 بلدم کجاست.  

   ؟یبگ لهیبه وک ی خواینم _

 اگر لزم شد، چرا.  _

 اصغر گفت:   قیبه رف رو

 .  نینکنه اوس حسدستت درد  _

 داد و گفت:   نییپارا  ن یماش اصغر کاپوت قیرف

 داداش.   میچاکر _
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سرجات و تکونم   نیخونه، سفت بش  ی برا  ی. راستی دار   ییفدا  _

با صابخونه پ  ی نخور. مشکل تا خودم    شی هم  بگو  اومد به اصغر 

 کنم.        فشیبرات رد

       

ب  ی هادانه و  هم  سر  پشت  ش  امانی باران    ن یماش  شهیبه 

ب  دند،یکوبی م و  تند  پاک  وقفهی حرکت  ماش برف  هم    نیکن 

و    یسیبه خ  ی ا حجم بارش باران نبود. رضا اشاره   نیا  ی جوابگو

 کرد و گفت:   ابانیخ یآب گرفتگ

 تر برو.  آروم _

 و گفت:  اشاره کرد   نی شمار ماش  لومتری با ابرو به ک  اصغر

 تر؟  آروم نیاز ا _

ک   ی نگاه م  لومتریبه  نشان  را  چهل  عدد  که  کرد.    داد،ی شمار 

 ی اصغر هم اعتبار  دیو به پرا  زی ها لهجاد  یعتش بال نبود ولسر

  که یافتاد، در آن جاده زمان  ی تصادف سالر  ادینبود. ناخودآگاه به  

 یداشت وقت  ی او بود به دنبال چه رفته بود؟ چه حس  شیعسل پ
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کرده و بعد    یخال   شیپا  ریز  زآن ترم   کی  یوسط آن همه بدبخت

 ؟  حادثه بود نیدر پس ا ی راز  هیرخ داد؟  ییآن تصادف کذا

نگه داشت، رضا از   نگیپارک  ی درب بسته  ی را جلو  نیماش  اصغر

شود کاپشنش را در آورد و   سی شد. قبل از آنکه خ  ادهیپ  نی ماش

  گریو زنگ در را زد. بار د  ستادیدر ا  ی سرش گرفت. جلو  ی بال 

پارک زنگ  ظاهرا  متوجه شد  زد  را  زنگ  افتاده،   نگیکه  کار  از 

هر    یول  د یبه در کوب  یاپیکم و پمحو با مشت    ستادیب امقابل در

آن طرف صدا از  کرد  صبر  اامد ین   ییچه  با  که  البته  باران    نی. 

 .  دیرسیصدا به صدا نم چندان

به در   کینبود...    ی ا  چاره لگد چندبار  با  و  رفت  به عقب  قدم 

پر کرد. کم  ی . صداد یکوب را  تا چند متر فضا  بعد    یکوبش در 

 :  گفتی م ادیلند شد که با فرب ی مرد ی صدا

 چه خبرتونه؟ اومدم.   _

از    ی رمردی. پستادیاز در فاصله گرفت و منتظر صاحب صدا ا  رضا

رضا تند    دنیرا گشود و با د  یکوچک  ی پنجره   سمت راست در، 

 گفت:  
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  ؟ی چه خبره درو از جا کند _

به آن   عیکه هم رنگ در بود، شد. سر  ی پنجره  ی تازه متوجه  رضا

 چتر به دست گفت:   رمردیه پخم شد رو ب یرفت و کم  سمت

 کار واجب داشتم.   یده حاجشرمن _

 ! ؟ی چه کار _

 درو باز کن تا بگم.   _

 ! ه؟یکارت چ _

 حرف دارم باهات.  _

 بگو حرفتو.   نجایهم _

 بارون؟!  نیتو ا _

 . کارتو بگو.  کنمیدرو باز نم _

 شدم.    سی. پاک خنیتو ماش  ایپس ب  _

 کارتو بگو.   ام؛ی م نتیاش نه تو م  کنم،ی و باز منه در _
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  رمرد یپ  ی . لجبازستادیشد و کنارش ا  ادهی پ  نی هم از ماش  اصغر

  ه یرا توج  رمردیکرد تا پ  یسع  یکرده بود ول   ی کفر  یرضا را حساب

 .  دیایکوتاه ب  دیکند شا

 .  هیتصادف  نجاست،یپدر زن من ا نیماش یببین حاج _

 خب؟  _

 ببرمش.   خوامی م _

 ! ؟ی نامه آورد _

 ! ؟یچ ی نامه  _

 .  فیرفع توق ی نامه  _

 ! رم؟ی بگ  دیاز کجا با _

ش که تو حوزه  ی... به پدر زنت بگو بره پاسگاهدونمی من چه م  _

 چکار کنه.    گنی تصادف کرده، اونجا بهش م

نم  _ شما،  به  داده  عمرشو  تصادف  تو    ی جور   هی  شهیپدرزنم 

 آزادش کرد؟!  
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صاح  _ اگر  نداره.  ماشراه  ورثه  ن ی ب  بگو  دنبال مرده  برن  ش 

 کاراش. 

از دست م کم   رضا را  اخالقش   رمردیپ  داد،ی کم داشت طاقتش 

 بود.  یهوا باران  نیع

  نجا؟یا ی پدر جان شما چند نفر _

 !  ؟یپرسیم یواسه چ _

 نداره؟  رکاریتعم نجایبدونم ا خواستمی م _

   رگاست؟یتعم نجایمگه ا _

   ؟یستیبلد ن  نی ماش ریتعم  ؟یخودت چ _

واسه    ابون یب   نیبلد بودم تو ا  نی ماش   رین خرد اگر تعممن گرد  _

 .کردمیچندر غاز صبحمو شب نم

 گفت:   رمردیتا کمر خم شد و رو به پ اصغر

 بال سرش؟  میاریب رکاریتعم شهی داغونه، م  یما حساب نی ماش _

 .  شهینم نجایا _

 !  م؟ی کن کاریپس چ _
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  نو یو ماش  ی را یب  لیجرثق  یتونیم  ی د آور  ی نامه که از کالنتر  _

خواست رگاهیتعم  ی بری م اگه  جرثق  ی...  اوسا  لیهم  آشنا   ی هم 

 سراغ دارم. 

 گفت:   ی جد یلیخ اصغر

 کارش مطمئنه؟!  _

ب  _ نمستهیکارش  من  فقط  همه گمی !  الن   ییاونا  ی ...  تا  که 

 بودن.   یراض  شش یفرستادم پ

ج  اشی گوش  اصغر از  لبه  بشیرا  آورد.  پناه  ک  ی در  را  اپشنش 

 نشود و گفت:   سیار داد تا خقر یگوش

 کنم.   وی خوبه! شماره جفتشونو بده تا س _

 خوشحال گفت:   رمردیپ

 .  ارمیکارتشو م رمیالن م _

صدا  ی پنجره   عیسر و  بست  آن   ی هاقدم   ی را  از  نشان  تندش 

 گفت:   ی داشت که در حال دور شدن است. رضا شاک

 بر من؟!  سر ق ی برا  ی خوای شمارشونو م _
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 فت:  مطمئن گ  اصغر

مشتر  اروی  _ هر  جرثق  ی واسه  راننده  برا  تعم  ل یکه   رکارهیو 

 .  ادی... براش سود داشته باشه راه مره یگیم ی درصد فرستهی م

 را به دست اصغر داد:  ی به سرعت برگشت و کارت رمردیپ

کارتو داده    یبگو زارع   ی فقط زنگ زد  ست، رکارهی برا تعم  نیا  ا یب  _

 بهم.  

 دستت طال.   ،یباشه حاج _

 .  یشو بزن تو گوشحفظم، شمار یهم خواست لیجرثق _

وارد کرد. رضا   اشیرا داخل گوش  لیبه ناچار شماره جرثق  اصغر

 :  دیپرس

   کنه؟ی کار م نجا یا یخودت ک ریغ پدر جان _

پسرم جا من    ی ... خودم دست تنهام. هر از گاهی شکیفعالً ه  _

 . مگردی و برم رمیگی وش مد هیخونه  رمیو خودم م ادیم

   ست؟یسختت ن  ی نطوری! ا؟ییچرا دست تنها _
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اخراج شد. هنوز جاش   شی بود که دو هفته پ  یکی  ه،یچاره چ  _

 نفرستادن.   روین

 چرا؟!   _

 کردن.  تیازش شکا نای دستش کج بود، صاحب ماش _

 تو زندونه؟!   ایآزاده  _

 .  ونهریلبد با سند ب باشه  رونیخبر ندارم، اگرم ب _

 :  دیم نگاه کردند، که اصغر پرسو اصغر به ه  رضا

 ! کرد؟ی کار م نجایچند وقت ا _

 .  شدیم یدو سال هی _

 بود؟!  یاسمش چ _

 بهزادپور.   دیسع  د،یسع _

 . ی به ما بد شهیرو م ارو ی نیآدرس ا _

 !  ؟ی خوایم یواس چ _

 کار دارم باهاش.  _

 مشکوک گفت:   رمردیپ
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 !  ؟یخواستینم رکاریو تعم لیمگه جرثق _

 اون که چرا.   _

 ! ؟ی خوا ی م یچ ی رو برا دیپس آدرس سع _

 کرده.  ی پسره از ما هم دزد نیفکر کنم ا _

 اخم کرد و گفت:   حوصلهی ب رمردیپ

از    ی برو پسر جون... من حوصله   _ نامه  ندارم. هر وقت  دردسر 

 ببر.    نتوی و ماش  اریب  لیجرثق ی دادگاه آورد

                                                                                            

  ی باران  ی پنهان شده پشت ابرها  د یشش بعد ازظهر و خورش  ساعت

اما   دیباری تازه غروب کرده بود، هر چند باران به شدت قبل نم

 کوتاه آمدن نداشت.     الیچنان خانگار آسمان شب هم 

 ی ته مانده   داد،ینشسته بود و آدرس م  نی کنار اصغر در ماش  رضا

 .  دیشاش را نونوشابه 

  دی چیپ  ابانیداخل خرا مچاله کرد و    چیور ساندوتکه کاغذ د  اصغر

 و گفت:  
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 کدوم ساختمونه؟  _

اون که از همه بلندتره... برو تو کوچه چهارده پارک کن، جا    _

 پارکش خوبه.  

 ها کرد. سر کوچه ی به تابلو  ینگاه بعد

 ... برو داخل همون اولش پارک کن.  نهیهم _

 و غر زد:  چاندیفرمان را پ اصغر

انگار    نهیشی کنار دست آدم م  یوقتاونم    ،یمونی بابام م  نیع  _

 .  دهیدستور م یگرفته ه قی طرف تازه تصد

 هر دو دستش را بال گرفت و گفت:   رضا

 داداش.  ایکوتاه ب  _

 را کنار زد.  نی کرد و ماش یپوف اصغر

  ردرمیهر چه اصرار کرده بودند پبه ساعت انداخت،    ینگاه   رضا

جز کمک   ی اشده بود. چارهبه دادن آدرس نحاضر    عی با تطم  یحت

تازه متوجه    دیکش  ریاش که تنداشت. معده  لیگرفتن از جناب وک

 چیفود ساندوفست  کیشد که نه صبحانه خورده نه نهار، سر راه از  

 افتادند.   راه لیگرفتند و به سمت دفتر وک
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دفتر    دنیرس   با د  ادشیبه  برااز عسل خ  شبی آمد  تا   ی واسته 

برود. دوست نداشت تا کامالً مطمئن   ل یوک شی دارک پگرفتن م

کند  متهمش    ی اگر دوباره به پنهان کار  یبداند حت  ی زینشد چ

 ی شد. همزمان که جلو  اده یاش را گرفت و پشماره  نیهم  ی برا

 عسل تماس را وصل کرد:   ستاد یساختمان ا

 الو؟   _

 ماهت.   ی به رو _

 و گفت:   دیخند عسل

 سالم.   _

 ! ؟ییکجا اد،ی م ن یماش ی .. صداسالم. کیعل _

 به او ملحق شد و با هم به داخل ساختمان رفتند.   اصغر

 گفت:   عسل

 .  رونم یب _

   رون؟ی از سر و صدا مشخصه، کدوم ب _

 !  گهید  رونهیب رونیب _
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   ؟یپشت فرمون _

 اومدم.   ینه با تاکس _

 !  ؟ی نبرد  نویچرا ماش _

 خونه.   رمیدارم م. النم امیبا اسنپ ب گفتم  کیبخاطر تراف _

 !  ؟ی .. اونوقت کجا بود. یبه سالمت _

 .  رمیمدارکو ازش بگ  یخودت گفت ،ی عسکر ی رفتم دفتر آقا  _

  ال یبا خهمکف بود، دکمه را زد و    ی خوشبختانه طبقه   آسانسور

 راحت سوار شد. عسل زود آمده و رفته بود.  

 .  امشب شروع کن نیخوبه! پس از هم _

النم  ه،یحسابدار ی از دوستاش دانشجو  یکیبهار گفت داداش  _

 کنه.   میی شرکت کارآموزه، قراره به اون بگه تا راهنما هیتو 

 بگو زودتر بهش زنگ بزنه.    ه،یفکر خوب _

 خونه؟  ی ایم  یک _

 ه؟!  خوب امیب  یک _

 .  ایزود ب _
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 دلت برام تنگ شده؟!       _

 گفت:   نیر یکرد و ش  یمکث

 .  کنمینمفکر  _

آسانسور داده    وار یه اصغر که حواسش را به در و د ب  ینگاه  رضا

 بود کرد و آرام گفت:  

 آره.   یدوست داشتم بگ _

 با ناز گفت:  عسل

 خونه.   ی ایب ی منم دوست دارم زود _

 از اصغر فاصله گرفت:   یشد و کم  ادهیآسانسور پ از

 .  امی الن با کله ب نی خونه چه خبره؟! بگو تا هم _

 ! ؟ی دوست دار  یچ _

 را بال داد و آهسته گفت:   شیابروها ارض

 دوست دارم.  زا یچ یلیمن خ _

 بحث را عوض کرد و گفت:   عسل

 .  ومدهی امروز ن لوفرین _



 

 
1096 

 

DONYAIE MAMNOE 

 بود. تلخ گفت:    دهیرا وسط کش  لوفرین  ی دوباره پا  د،یرضا خواب  باد

 الن دلت تنگ شده براش؟   _

 .  م یمراقب مادرت باش  یخودش گفت نوبت _

نداشت   ی افهی که وظ  ی عسل بود. با وجود   ی کرد، شرمنده   سکوت

 مادر باشد.   تی قبول کرد حواسش به وضع یول

 لبد کار داشته.  _

 .  ومد یآخه دو نوبت قبلم ن  _

  ؟ینگفت  ی زیچ واقعاً؟! پس چرا بهم  _

 فکر کردم کار داره، بهار گفت تلفنشو هم جواب نداده.  _

به قول ننه    .نی بهش زنگ بزن  گه ید   دخوای نم  ست،ین   یمشکل  _

 آب داشته باشه.   دیگالب چشمه خودش با

 .  رهی که تماس نگمنم به بهار گفتم   _

بود به بهار بگو، زود   ی نکن. کار  تیخودتو اذ   ،ی کرد   ی کار خوب  _

 .  امیم

 م. خونه کینزد  کنم،ی قطع م  گه یباشه، من د _
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 برو به سالمت، فقط...   _

 تر از قبل لب زد:  هکرد و آهست کیلبش نزد به شتریرا ب  یگوش

 لبت!  کینزد اریرو ب  یگوش _

 لبم؟ چرا؟!  _

 مرگ من.   گهید اریب _

  یول _

 .    گهید اریب _

   ؟ی آورد  _

_  . ... 

 زد و نوشت:    امیپ  پیتا  نهیگز  ی رو   عیتماس را قطع کرد و سر  رضا

 !!!  "بوس بهش"

 را سند کرد.   امیقبل از آنکه عسل بفهمد تماس قطع شده، پ  و

مشغول مطالعه بود، آنقدر    ی عسکر  ی منش  وارد دفتر شدن  یوقت

ند را  حضورشان  مثالً  که  بود  کتابش  خواندن  در  غرق    ده یهم 
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نشست.    هایاز صندل  یکی  ی رو  تعارف ی است. اصغر همان ابتدا ب

 و گفت:   ستادیا یمنش زیرضا مقابل م 

 دارن؟   فیتشر ی عسکر ی آقا _

 ل گرفت و گفت:  نگاهش را با  یمنش

   ن؟یداشت یوقت قبل _

 نه.   _

 الن موکل دارن.   یجناب عسکر _

 !  شه؟ینوبت ما م  یک _

 کنار اصغر اشاره کرد و گفت:   ی با دست به صندل  یمنش

 .  دمیاطالع م د ی نی بش دیی بفرما د، یصبر کن  دیبا _

هماهنگ  شهیهم  برعکس با  بدون   نباریا  آمدی م  یکه  و  سرزده 

  ن یمهجز صبر کردن نداشت.    ی ابود پس چاره  آمده  یوقت قبل

 به ساعتش کرد و گفت:   ی اکه نشست اصغر اشاره

 برم.   دیمن زود با _

 کجا؟!  _
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 .  شهی تموم م فتشیهشت ش  هیهان _

 زد و گفت:   ی لبخند رضا

   ست؟هیپس اسمش هان  _

 تشر زد و گفت:   اصغر

 خانم.   هیهان _

صلح بال   ی ا به نشانهحرص خوردن اصغر لذت برد. دستانش ر  از

 برد و گفت:  

خانم، خوبه حال؟ صبر کن...    ه یهان  ه،یهان   یچشم داداش، آبج  _

 .  میکنی تا قبل هشت تمامش م 

                           

رو  دیخر  دیرس  ی عسکر را  دو   زیم  ی قطعات  هر  با  و  گذاشت 

آن را   ی تا چروک رو دیانگشت اشاره از هر دو طرف کاغذ را کش

رضا    ی هاحرف  دن یکه با شن  یطولن   یصاف کند. بعد از سکوت

 گرفته بود پر از سرزنش گفت:   شیدر پ

 . نیکرد  یکامالً اشتباه، کار خطرناک _
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 نداشت.    دنیپند و اندرز شن ی حوصله  چیه رضا

 کرد؟   شهیچکار م نی... با ار یبگ  دیرو ول کن ند نایا هی _

 کار!   چیه _

 !  ی روشن نیکار؟ مدرک به ا چیه یچ یعنی _

 .  ستین  ی اسفانه اصالً مدرک معتبرمت _

 چرا؟!   _

  نی ماش  ی ثابت کنه برا  یبه راحت  تونهی م   نکهیاول ا  ل، یبه دو دل  _

از شما بخاطر   تونهی قشنگ م  ی لیخ  نکهیگرفته، دوم ا  ی اگهید

تکه کاغذ از سطل   کی  نیش و سرقت همبه خونه  یرقانونیورود غ

 کنه.    تیاشغالش شکا

نم پس   جوره چیه دوم،یماهه دارم م... چندلیببین جناب وک  _

 .  یکنم... اونم کامالً شانس  دایکه تونستم پ   هیتنها مدرک  نینداده. ا

  ست؟یخودش ن  نی ماش ی برا یاز کجا مطمئن  _

  اد؟یخودش سانتافه داره، شلنگ روغن ترمز به چه کارش م _

  ؟ یخواهرش چ _
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ماش  _ فعالً  ماش  نیخواهرش  مرح  ریز  نی نداره...  مال  وم پاش 

 بود.  یخارج ی نایماش نیاونم باز از ا شد. فیبود که توق ی سالر

  ؟ییآشنا ،یدوست _

 و سرش را تکان داد.  دیبه صورت کش  یدست رضا

الن همه  _ ا  دمیام  ی ببین من  واسه    نیبه  سرنخه، حتم دارم 

 خودشه. 

 ناخشنود گفت:   ی عسکر

   ؟ی خوا ی م  یآقا رضا برو سر اصل مطلب... از من چ _

 گفت:   دواریام ارض

ا   _ پ  نیآدرس  برام  رو  ندارم    دایکارگره  شک   یز یچ  هیکن، 

 با من.   شه ی... بقدونهی م

ابه    _   ی ... بفهم! حترمیبراش جلب بگ   تونمی کاغذ نم  نیاعتبار 

  م ی تونستی هم بود باز نم  ی کاغذ فرض محال مدرک معتبر  نیا

کن  ییجا راحت  م،ی مطرحش  به  خونه  یچون  از  شما   ی سرقت 

 .  رهیلو م ی ادرزن مرحوم سالربر

 هست.   یراه هیحتماً  یدرست، ول یگی که م یینایا  ی همه _
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را گرفت، مشخص بود اصرار رضا او را   اشی شانی با دست پ  لیوک

 گفت:   دیکالفه کرده. هر دو دستش را بال آورد و با تاک

  یی ادعا  شهیمن عل   ازهیاستعالم محل سکونتش ن   ی ببین... برا  _

... از  ن یماش   لی از وسا  ی ددز  نیهممثل    یچ  هیکنم...    رو مطرح

احضار دادسرا  م  هیطرف  صادر  محل   و  شهیبراش  آدرس  من 

 شیاخراج شده و آدرس فعل  شهی... بعدش معلوم مدمی کارشو م

به آدرس   تونمیم   ع. تازه اون موقست یآدرس محل کارش ن  گهید

  د یبرگ رس   هیکه شما با    یاتهام  نیکنم. ا  دایپ  یش دسترسخونه

قاض  نیمطرح کرد  دیخر نظر  از  بلکه  نظر من  از  تنها  هم    ینه 

و   ی که مرتکب جرم شد  یخود شما هست  نی. برعکسش اهیواه

 داره.   قاتیخودت و رف ی برا ی کنه عواقب بد  دایدرز پ ییاگر جا

 به رضا کرد.   یمند نگاهگله اصغر

 گفت:   د یگرفت و ناام دی سرزنش چشمان اصغر را ند رضا

 نداره؟   یراه  چیه یعنی _

 طوره.   نی اسفانه هممت _

 سکوتش را شکست و گفت:   اصغر
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  دایوقت پ   چیبعد تصادف ه  ی سالر  لیموبا  دونمی تا اونجا که م   _

 !  ل؟ینشده، درسته جناب وک

 بله.   _

 را بال آورد و به رضا نگاه کرد.     لش یسرش را چرخاند و موبا  اصغر

ور  ازه متوجه منظهش انداخت و تبه اصغر و تلفن همرا  ینگاه  رضا

 و گفت:   د یبه هم کوب  یشد، دستانش را از خوشحال  قشیرف

 خودشه!  _

ت  شهیهم و  فراست  ا  ی نی زبیبه  فکر    مانیاصغر  به  چرا  داشت، 

نشده    دای وقت پ  چیه  ی سالر  لیموبا  ی بود؟! لشه  دهیخودش نرس

 بود.  

موبا  _ خودشه!!  خود  ه  لیآره  عسل  پ  چیپدر  ،  نشد  دایوقت 

 !  ه؟یلیباشه خ دهیدزد یکیوده و بعد ب  نی تو ماش نکهیاحتمال ا

تکان   اشیصندل  ینگاه کرد و بعد به پشت   شانیبه هر دو   ی عسکر

 داد:  

پا  _ بع  یول  نهییدرصدش  احتمال  داره  سابقه    ی دیچون طرف 

 .  ست ین
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 کرد؟   ی کار شهیحال م _

ب  ی عسکر سکوت  کرد،  نگاه  رضا  به  و  کرد  که    شانن ی سکوت 

 شد کوتاه آمد و گفت:   یولنط

باره که تو   نیو آخر  نیاول  نیا  ی... ولکنم ی م  شی کار  هیفردا    _

 .   کنمیشما دخالت م  یرقانونیکار غ

 گفت:   روزمندانهیزد و پ ی لبخند رضا

 .  لیوک ی شما کارت درسته آقا _

                                                                                 

دن کرد،  محض سوار شدن تلفن همراهش شروع به زنگ خور  به

 جواب دادن شد.   الی خی ب یگوش ی به صفحه  یبا نگاه

 گرفت و متعجب گفت:   یگوش ی چشم از صفحه اصغر

 که.   نهی شاه _

 ! دونمی م _

 !  ؟ی دیجواب نم یواسه چ _

 غر بزنه!    خوادیچون م _
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 چرا؟!   _

رو بده، به مذاقش    کهیاون مرت  کیکش  ی بهش گفتم چند روز  _

 .  ومده یخوش ن

 ه.  حق دار _

 ت و گفت:  را بس یکمربند صندل رضا

 مترو.   ستگاهیمنو برسون تا ا _

 .  رسونمتی م _

... برو که امروز از کار  ی وقت ندار  شتریساعت ب   مین  خواد،ینم  _

 ایشاهلل فرصت بشه واست جبران کنم.   ، ی افتاد یو زندگ

 زد و گفت:   ی پوزخند اصغر

 شده.   نیسنگ  یحسابت که حساب _

 فت:  و گ دیخند رضا

اصغر..  _ داداش  خحواسمه  باشه  حواست  هم  تو    ی ترش  یلی. 

 . ی نخور

 را روشن کرد و به راه افتاد.   ن یماش اصغر
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 هست؟  یک ی قول و قرار عقد برا یراست _

  ن یهم  ی حلقه... برا  دیخر   ی برا  میری و مادرش م  هیهان فردا با    _

طول    ی چند روز  ادیب  شیتا جواب آزما  ساده،یوا فتیامروز دو ش

 .  می کنی م نیمع یخیتار هیبعد  ،کشهی م

 اش زد و گفت:  شانه  ی محکم رو رضا

       . یش ریمبارکت باشه داداش، عاقبت بخ _

  ی شد. متعجب نگاه   اطیدر چرخاند و وارد حرا داخل قفل    دیکل

فضا خبر  نی ماش  یخال  ی به  ماش  ی کرد،  بهار   نش یاز  که    نبود. 

خبر داشت چند ساعت    کهییبلد نبود، عسل هم تا آنجا  یرانندگ

ب  شیپ به  قرار  بود و  نبود. در   رونیبا اسنپ در راه خانه  رفتن 

جکاو وارد خانه شد . کندیجفت کفش مردانه د  کیخانه   ی ورود 

 محمد متوجه حضور برادرش شد.   ی صدا دنیو با شن 

تلفن بود که متوجه ورود رضا   محمد با  چنان مشغول صحبت 

 .  د یتر به گوشش رسمحمد واضح  ی نشد. راهرو را که رد کرد صدا

 ! آره همه رو برام بفرس، ممنون. یاوک اد،یتا کجا م نیباشه بب  _
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 یچرخ  م یاعالم حضورش کرد، محمد ن  ی برا  ی بلند   ی سرفه   رضا

 بال آورد و گفت:   یزد و نگاهش کرد. رضا دستش را کم

 سالم.   _

به مخاطب    محمد و خطاب  داد  تکان سر  با  را  جواب سالمش 

 خط گفت:   پشت

 .  حواستو جمع کن یلیخفقط   رم،یگیم بعد باهات تماس _

 یبه سمت اتاق گالب رفت، آهسته در را باز کرد. گالب رو   رضا

کش دراز  تار   دهیتخت  در  و  ب   یکیبود  و  خواب    اش ی داریاتاق، 

 زد.   شیآرام صدا نیهم  ی برامعلوم نبود  

 ننه گالب؟   ی داریب _

 تر گفت:  . آرامدیش نشنممتد مادر ی هاجز نفس  ییصدا

 لو ننه؟!  ا _

 .  دهینکن... تازه خواب دارشیب _

از   یحرف  چیهی پس ب   دهیحرف مطمئن شد مادرش خواب  نیا  با

قدم به عقب برگشت و در را بست. رو به محمد   کیدر    ی جلو

 کرد و گفت:  
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  ؟ی اومد ی... کر یبخ دنیرس _

 سر ظهر.   _

 گذاشت:   زیم ی پولش را رو فیو ک دیکل

  د؟یخواب یمادر ک_

 استراحت کنه بهتره.    یوقت دکتر داره، هر چ.. فردا  دهیوابتازه خ  _

 دخترا کجان؟   _

 .  رونیرفتن ب نتی با ماش _

 کجا؟  ی دینفهم _

 جواب داد:   یبا لحن عصبان محمد

 آخه مگه من مفتشم؟؟  _

گفته    یمحمد را نداشت، مگر چ  یحجم از بدخلق  نیانتظار ا  رضا

 گفت:  یبود؟ شاک

   لت خوبه داداش؟حا ؟یمن گفتم مفتش  _

به    یتیشد. رضا اهم  یسرش را تکان داد و مشغول گوش  محمد

و   یبداخالق برداشت  را  تنگ  رفت.  آشپزخانه  به  و  نداد  محمد 
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را   اتشیرا باز کرد و محتو  خچالی. در  ختیداخل سماور آب ر

 رون یرا ب   ریرصد کرد... برنج ظهر مانده را از نظر گذراند و قالب پن 

را    ی شماره   ن یح  ن ی در هم  دیکش دومگرفت عسل  با  بوق    ن ی. 

 گفت:    ی. شاکد یچیپ  یعسل داخل گوش ی صدا

 شماها؟!  نییالو، کجا _

 آن طرف خط عسل آرام گفت:   از

 لحظه...   هی د،یببخش _

 بعد انگار فاصله گرفته بود گفت:   یکم

 سالم.   _

 ! ؟ییکجا ک،یعل _

 دوستش.  ی خونه  میبا بهار اومد _

 کدوم دوستش؟!  _

 همون که گفتم داداشش حسابداره.   _

 .  نیرفتی ! خب فردا میچه سرعت _

 . ستیآخه دوست بهار گفت داداشش فردا خونه ن _
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 !  ن؟ی گردی بر م یک _

 .میهنوز که صحبت نکرد  دونم،ینم _

محمد خانه    یآن هم وقت   آمد،یخانه خوشش نم  یاز خلوت  دایجد

 :  دیو پرس ختیر  ی داخل قور  خشک را ی بود. چا

 !  ه؟یداداش دوست بهار، چطور پسر نیا _

 چطور؟!  _

 بخوره.   یبه درد غالم دی! گفتم شای جور نیهم _

 .  هیبه نظرم پسر خوب ست،یبدک ن  یه _

 خونه.    ایزود ب خوادیغلطا! اصالً نمچه  _

 ! هو؟ی ی شد یچرا؟ چ _

از گرگ و کفتاره...    پر  رونیدوره زمونه که اون ب  نیاصالً تو ا   _

 .  نیباش  رون یوقت شب ب نیکرده تا الزم ن

 و گفت:   د یآرام خند عسل

 . ادیبهت نم ی حسود _
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 هی  نیلاقل هم  ست، یبند ن  ییکنم، دستمون که به جا   کاریچ  _

 . بهش بچسبم و مراقبش باشم محکم  که دارم   یمال

 من مال توام؟  _

 و پررو گفت:    اوردیکم ن   بود،  دهیاو را به چالش کش  رکانهیز  عسل

  ؟یپ ن پ... پس چ _

 من مثل مسواکتم؟   یعنی _

 .  ییما گریشما ج یکن ی اگر ناز نم _

 کرد و گفت:   ی اخنده  عسل

 برم، منتظرن.  دیبا _

 .  ای! مراقب باش، زود بیاوک _

قور  تلفن شد  قطع  رو  ی که  بکشد.    یرا  دم  تا  گذاشت  سماور 

مبل   ی رفت. محمد رو  ییرایگرفت و به داخل پذ  ریپن  ی القمه

 را برداشت و گفت:   ونیزیبود. کنترل تلو دهیابخو

 برو تو اتاق.  یبخواب ی خوا ی م _

 شمانش بردارد گفت:  چ  ی ساعدش را از رو  آنکهی ب محمد
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 .  ست یحسش ن _

 ونیزیتلو  ی اش گرفت و صدااز لقمه ی بال انداخت و گاز ی اشانه 

 ن یبلند بودن صدا نکرد. ابه    یاعتراض  چیکرد. محمد ه  شتریرا ب

 بود.  بیون و سکوت برادرش عجسک

 را که تمام کرد گفت:   اشلقمه

 ! ارم؟یب ییبرات چا _

 تکان بخورد جواب داد:  آنکهی ب

 و پرسش؟!  یکین _

 و گفت:   دیخند رضا

 ها.    داره ومدیتعارف اومد و ن گنی راست م _

ن  ییچا  وانیل و خود  گذاشت  مقابلش  نشست.    شیروروبه   زیرا 

را برداشت. انگار در    وانینشست و ل  شیاسرج  حوصله ی محمد ب

 آنکه سر صحبت را باز کند گفت:   ی حال خودش نبود. رضا برا

 حال و احوال؟   _

 .  ستین ی خبر _
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 کجاست؟   التیع _

 باباشه!  ی ! لبد خونه دونمیچه م _

چا  یکم  محمد نوش  شیاز  ادامهد یرا  از  بالفاصله    دن ینوش  ی . 

 گذاشت.   زیم ی را رو  اشیف شد و باق منصر

       اگر...بفهمه   لوفرین خوامی برم شمال، نم دیافردا ب _

به    نجایاگر اومد ابفهمه...    لوفری ن  خوامی برم شمال، نم  دیفردا با  _

 سه نشه. بودم،  نجایا نیمامان سر بزنه لو ند

 را خورد و گفت:   شیاز چا ی اجرعه رضا

 شمال چه خبره؟!   _

 کردم.  ک یکوچ ی گذارهیسرما هیاونجا  _

 و صدا؟!   سریهمه ب نی! چرا ایمبارکبه  _

 .  دونهی نم لوفرین _

 چرا؟!   _

 نخواستم بفهمه.   _

   فه؟یداداش؟ اوضاع و احوال رد هیچ انیجر _
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با رف  هیمقدار سرما   هی  _ تو کار و  قمیجمع کردم    یالساز یزدم 

افتاد حواست   یاگر اتفاق  یاز اون... گفتم بدون  ن ی پول از من، زم

نکردم،    شیهنوز ثبت محضر  یول   میه. قراردادشو تو بنگاه بست باش

 به بهار هم نگو.   یراستمرزن آباده.   یحوال

 چرا؟!  گهیاون د  _

 .  لوفریکف دست ن ذارهی سر زبون نداره، مچون  _

 متعجب گفت:   رضا

 زن داداش بفهمه؟!   ی خوا یچرا نم  فهممی من نم _

 !  ؟یگی به زنت م  تویچ تو همه _

 صبحش افتاد:  ی پنهان کار ادی به

چ  _ چ  یهمه  چ  ویهمه  فقط  ناراحتش    ییزاینه!  بدونم  که 

 .  کنهینم

 :  دیپرس هوای ب محمد

 !  ؟یهست یراض  تیاز زندگ _

 گذاشت و گفت:   زیم ی را رو  شیاز چا یخال وانیل رضا
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اندازه از   نیوقت به ا  چیه   رمیاگر حال خراب مادر رو فاکتور بگ  _

 م. نبود یراض می زندگ

 کرد:   لشیبه موبا یتکان داد و نگاه ی سر محمد

 کردم.  ی اشتباه زندگ  کنمیاحساس م بی روزا عج نیا _

طرفم تو. از همه طرف   هیبهار، از    گهیطرف مامان، از طرف د  ه ی  از

 !!!  لوفرین

 .  ست ین  یشگیمرد محمد هم  نیکامالً مطمئن بود ا  گریحال د  رضا

ا  گهید   تو  _ از  م  نیچرا  بال...    ؟ینزیحرفا  درآمد  خوب...  کار 

 .  یعال یاجتماع  تیموقع

 .  دیزن خوب اما زبانش نچرخ دیادامه دهد و بگو خواست

، من و بهار و عسل  نگرانش نباش   یاگر دل نگرون مادر هست  _

 د یریم   ی ریگیروزا دستشو م   نی همکه    لوفر ین  مونه ی م  م، یهست

 . تونیسر خونه زندگ 

 زد و گفت:   ی پوزخند محمد
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م قبول نکرد. حاضر   م،یریبگ   یعروس  اد یبه نیلو گفتم اسفند که ب  _

  م ی هم گرفت  یعروس  گهی جنوب. م  میمدت بر  هی  ادیکوتاه ب  ستین

 درست بشه.   یتا انتقال  نجایتو اونجا، من ا

 با خودش گفت:   رضا

       "چه مدلش بود؟! گری و تو اونجا د نجایچه غلطا! من ا"

 ادامه داد:  حمدم

 .  نهی بب  مونویکی یآرزو داره جشن عروس گه ی م هممادر  _

 ب یمادرش عج  ی حرف محمد قلب رضا فشرده شد، آرزو  نیا  با

نگاهدادی م  تیوص  ی بو خوب   ی.  را  برادرش  کرد  محمد  به 

 که...  نیآدم درد دل کردن نبود مگر ا شناخت،ی م

 :  دی به شک پرس دو

 داداش؟!   یخورد  ی زیچ _

 و انکار نکرد:   دیخند مدمح

 کم!   کیفقط  _

 ناراحت گفت:   رضا



 

 
1117 

 

DONYAIE MAMNOE 

 مامان و دخترا؟!  ! تو خونه؟! جلو چشم نجا؟یا _

 و گفت:   دیبه صورتش کش یدست محمد

 .  شدمی م وونهیداشتم د _

ک  شد؟یم   وانهید  داشت دست  رابطه؟یاز  که  او  ن !  با    لوفر یاش 

با  دادی نشان م  نطوریا  شهیهم  یعنیخوب بود،   انگشت شست  . 

نداده بود، آن   ییوقت مشاوره زناشو  چیاند. هرا خار  اشی شانیپ

که تا به حال با او درد دل نکرده بود. او    ی هم به محمد! محمد

کس پا نب  ی هم  بخواهد  که  د  ی ود  .  ند یبنش  یکس  لدرد 

او و    یزندگ  اتیهم نداشت تا جزئ  ی اعالقه  چیو ه  خواستینم

 را بداند.   لوفرین

 ه دست گرفت و گفت:  را ب اشی گوش

  نینبوده که با صحبت کردن برطرف نشده باشه، بش   یمشکل  _

 . هیحرفش ببین دردش چ ی پا

 گرفت و ادامه داد.  دیمحمد را ند پوزخند

 خدا مشکالت همه رو حل کنه.  _
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گرم کند. به قول    یشداد تا آمدن عسل سرش را به گو  حیترج

نند. محمد هم کنترل  گالب زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور ک

بعد عسل و    ی. ساعت کردی م  نییها را بال و پاشت و کانالرا بردا

سرما گل انداخته بود. با  . صورت جفتشان از  دندیبهار از راه رس

ک  که  کرد  اشاره  عسل  به  کنارش  ند یبنش   نارشدست  عسل   .

 را از دور گردنش باز کرد.  اشی نشست و شال بافتن

 و گفت:   دیچیاش پر شانه دستش را مالکانه دو رضا

 کالس چطور بود؟   _

 بذاره برام.  ی قراره از فردا چند جلسه آموزش حسابدار _

 خوبه! حواستو سر کالس شش دونگ جمع کن.  _

 نگاهش کرد و مغرور گفت:    هیعاقل اندر سف عسل

 حواسم جمعه.  _

   ؟ی خوبه! حال خودت چطور  _

 گفت:   عسل

 !  ستمین شما بد  ی هایاز احوال پرس _
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 و گفت:   دیخند رضا

 ی ری م  ینگفت  ی . عصرمیشما بهتر  ی گرفتنا  لی ما هم از تحو  _

 !  رونیب

 ! گفتم؟ی م دیبا _

 تر بود. قشنگ یگفتی م _

 !  ؟یگیقشنگا به من نم نیپس چرا تو از ا  _

 ی داره برا  ی کلفت چه قشنگ  لی بی آخه آمار رفت و آمد من س  _

 تو؟     

 :  دیو پرس امد یکوتاه ن  عسل

 ! ؟ی امروز کجا بود _

 اصغر بودم.  شینرفتم... پ  ی دور  ی جا _

 اون چرا؟!   شیپ _

 باهاش وقت بگذرونم.   شتریآخرشه، گفتم ب  ی روزا  _

 شده گفت:   ریغافلگ عسل

 !  ره؟یمیداره م _
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 گفت:    ی کامالً جد رضا

 !  رهیگی نه، داره زن م _

 نازک کرد و گفت:   شیبرا یپشت چشم  عسل

 ش بخواد.  هم دل  یلیخ _

تنها دلش  _ نه... س   فعالً  پاچه  ردون یش  رابیکه  و  شم و چشم 

 . خوادی م

 ست؟ پاچهازدواجش با کله مگه ،ی حالم رو به هم زد ،یییییا _

 :  دیخند رضا

 پاچه چشه مگه؟  کله _

 به محمد کرد و آرام گفت:   ی نگاه عسل

 .  هیاومد عصب  یداداشت وقت _

 بود و گفت:    یغول گوشبه محمد کرد که مش  ینگاه رضا

 چه مرگشه.   ستیوم نمعل _

 ست به مادرت سر نزده.  هفته  ک یالن  لوفرین _

 بال انداخت و گفت:   ییابرو رضا
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 دوتا، اصل حال خودت چطوره؟   نیا الیخی ب _

که   اشی مصلحت  یاحوالپرس  عسل بهار  داد.  جواب  لبخند  با  را 

 نشست و گفت:  خودش پر کرده بود کنارشان  ی برا ی چا یوانیل

 نیتو ا   داغ  ی دم باشه. چا   ییخونه چا  ی ایب   یقتچقدر خوبه و  _

 .  چسبهی م یلیهوا خ

 .  چسبهی هم م  گهید ی زایچ یل یهوا خ نیتو ا _

 گفت:   بهار

 !  ؟یمثالً چ _

 به عسل کرد و گفت:   ینگاه رضا

 مثالً آش رشته.   _

 با اکراه گفت:    فتدیآنکه پختن آش به گردنش ن ی برا بهار

 به که بچسبه؟  مگه چس چسبه؛ی اصالً هم نم _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 اون با من.   _

 بال انداخت و گفت:   ییابرو محمد
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 ! ؟ی درست کن ی ... مگه بلدنیآفر _

 نه!   _

 ادامه داد:  روزمندانهیپ

 رو بلدم.   فروشنیآش م کهییجا یول _

 و گفت:   دی بلند خند محمد

 زن داداش.  ای زرنگ یلیخ _

بود، برگشت به رضا نگاه کرد،    بیعسل عج  ی محمد برا  ی قهقهه 

 محمد شده بود.   بیاو هم متوجه حال عج

همه دل   نیا  انیم  امد،یاز توجه محمد به عسل خوشش ن  رضا

نفسش را    گذاشت؟یدلش م  ی محمد را کجا   دیرفتار جد  ینگران

 گوش عسل گفت:   ریداد و آهسته ز رونیصدادار ب

 .  رمیوض کن، من خودم متو برو لباستو ع  _

که بهار    ی شالش را برداشت و به سمت اتاق رفت. رضا طور  عسل

 نشنود آرام به محمد گفت:  

 نداره جلو دخترا.  ت یخوب ر،یدوش آب سرد بگ هیبرو  _



 

 
1123 

 

DONYAIE MAMNOE 

                                                                             

شد.    مانیپش  ن یمحل آنقدر تنگ بود که از بردن ماش   ی هاکوچه

را گذاشت و   نی شکرد ما  دایپارک که پ  ی رامناسب ب  ی جا  نیاول

بروند. برعکس سه روز قبل هوا صاف و    ادهیراه پ  یداد باق  حیترج

 .  د یتابیم جانی ب  یآفتاب

فاضالب   ی آسفالت که با بو  ی چند روز رو  نیجا مانده از باران ا  نم

  ی مانیس  ی وارهای. نگاهش را از ددیچیپ  اشی نیمخلوط شده در ب 

دوخت، کوچه زده گرفت و به آدرس  زنگ   ینآه  یهامحله و درب

از   شی دو ساعت پ  نیرا هم  هی... احضارییرزایبست م سوم... بن 

 . بودبرده   ی گرفته و به کالنتر لیوک

 سرباز همراهش اشاره کرد و گفت:   به

 ست سرکار.  کوچه  نیهم _

تکان داد و به سمت   ی سر  شدیم  اشساله   ستیکه به زور ب   سرباز

انتهاحرکوچه    ی انتها کردند.  به  ی کت  بن   کوچه  بست  چند 

 :  د یپرس شدی که رد م یاز پسر نوجوان نیهم ی برا  خوردی م

 کدومه؟   ییرزایبست م بن  _
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 به سمت راست اشاره کرد و گفت:   پسر

 .  یفرع نیدوم _

بود. دو خانه در سمت    یبست کوچککوچه شدند که بن   داخل

آن، سر    ی تهاخانه در ان  کیراست و دو خانه در سمت چپ و  

 جمع پنج خانه.  

 :  دی جوان پرس سرباز

 پالکش چنده؟  _

 به آدرس کرد و گفت:   ی نگاه

 . کیو  یپالک س _

درب و   ی مانیخانه س  کیکرد،    دای را پ  کی  یپالک س  بالفاصله

 . یمیداغان قد

 .  ه یسرکار، سمت راست نهیهم _

  کرد،  دییدر دستش انداخت و تا هیبه آدرس احضار  ینگاه   سرباز

رو دست  با  یرضا  گذاشت.  صدا  زنگ  دوم  داخل   یزن  ی زنگ 

 که گفت:   دیچیپ فونیآ
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   ه؟یک _

 :  دیو پرس ستادیا فونیآ ی جلو سرباز

 بهزادپور.   د یمنزل بهزادپور؟! سع _

 بله.   _

 دم در.  انیچند لحظه ب نیبهش بگ  _

 گفت:   دیبا ترد زن

 شما؟!  _

 .  میاومد ی از کالنتر _

 هراسان گفت:   ی ترنام کالن دنیبا شن  زن

 . لحظه هی _

آ  ی صدا شدن  رضا    فونیقطع  تا  آمد.  گذراند  نظر  از  را  اطراف 

راه در رو بعد    ییمطمئن شود  باشد. چند لحظه  نداشته  وجود 

 :  ستادیچهار چوب ا انیا باز و مدر ر ی امرد پا به سن گذاشته

 باشه سرکار.   ی امر _

 گفت:   سرباز
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 بهزادپور؟!   دیجناب سع _

 جناب... من باباشم. نه  _

 جدد گفت:  م سرباز

 .  ادیخودش ب دیپس بگ _

 .  ستیخودش خونه ن _

  اد؟یم  یک _

  ی ون یلیم  صدیس  قهیوث  شیآزاد  ی برا   دی ! گفتن؟یدار  کارشیباز چ  _

 گهیسند بذاره، الن د   میکرد  دای رو پ  یکی  یهر بدبخت... به  میبذار

  ه؟یدردتون چ

 گفت:   سرباز

 . دشهیشاهکار جد یکی نیا _

خودش احساس کرد،    ی کنار پا  نیزم  ی رو  را  ی اهیحرکت سا  رضا

افتاده به    نیزم  ی که رو   ی اهیسا  دنیدوخت و با د  نیچشم به زم

عقب   مصادف  سرش  گرفتن  بال  گرفت.  بال  را  سرش  سرعت 

شد، رضا دستش را به سمت پشت    هیشدن سا  د یو ناپد  دنیکش

 زد:   ادیبام گرفت و بلند فر
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 سرکار.   اون بالست _

 ه کرد: به بال نگا سرباز

 ! ؟ی د یاز کجا فهم _

بود،    ن یهم  شهیسا  _ افتاده  پاهامون   دمشیخودم دالن کنار 

 بومه.  پشت ی رو

 به عقب برداشت و بلند گفت:   یقدم  سرباز

 ... بهزادپور. نییپا ایبهزادپور ب _

کتش    آنکهی . بانداختی م  رشیگ   د یندانست، با  زیرا جا  ریتاخ  رضا

پنجره برد و با    ی دست به نردهبه سرعت خودش    اوردیرا در ب

بام  پشت  ی رو  هیبال رفت، کمتر از چند ثان   واریاز د کمک ناودان  

کسستادیا کوچک  ی رو   ی.  سربام  راست  سمت  نبود!  قرار   یبام 

جلو  نی است. ب دهیخانه پر لداشت، حتم داشت از سربام به داخ

مرد و سرباز    ی ه سر و صدامردد مانده بود ک  دنی رفتن و عقب کش

 ی برود، تا شخص  شیپ  نیاز ا  شتریب  توانستی. نمد یبا هم شن  را

نداشت و حال   ی افاصله   شدیمعما به دستش باز م   نیکه قفل ا

 قدم به جلو بردارد.  کی ی حت شدینم
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 زد:  ادیفر سرباز

 !  نییپا  ایب  ؟یکجا رفت _

 : گفتی م شیادهایفر انیکه م دیمرد را شن ی صدا

 زنگ بزنه صد و ده.   یکی _

نشست   وارید  ی لبه  ی شر نشده برگردد، رو  نیاز ا  ش یبود تا ب   هتر ب

کشاند    نییبال آمده بود خودش را به سمت پا  کهییو از همان جا 

. دستانش را به هم زد تا گرد دیپر  ن یبه کف زم  وارید   ی مهیو از ن

بزدا آنها  از کف  را  نشان   دیو خاک  و  به خط  انه  صاحبخ  ی هاو 

 نکرد.   یتوجه

 از گفت:  به سرب رو

 ست.  ... پسره داخل خونهگهیمدروغ  ی دید _

 با تشر گفت:  مرد

با چه مجوز  _ رفت   ی خونه  واریاز د  ی تو  بال  زنگ  ؟یمن  الن   !

 صد و ده تا...   زنمی م

 گفت:   ی جر رضا
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 زنگ بزن.  _

 گفت:   سرباز

 .  میبر  ایب _

 نکرد و گفت:   یتوجه رضا

 ! دِ زنگ بزن.  ؟یهست یمنتظر چ _

را گرفت و به سمت مخالف صاحبخانه چرخاند و    شیبازو  سرباز

 آهسته کنار گوشش گفت:  

دم در    ادمیساده دستمه... اگه خودش ن  هیاحضار  هیمن فقط    _

م  نیهم نم  دمی جا  باباش...  پشت  تونمیدست  برو    افتم ی بوم 

 دنبالش.  

صد و ده رضا را    با آوردن نام  کردیو فکر م  ستادهیمصمم ا  مرد

توجه  یترسانده ول قدم  ی هابه حرف  یرضا  و  نکرد  به    ی سرباز 

 عقب برگشت و گفت:  

 ! زنگ بزن صد و ده.  ؟ی ساد یچرا وا _

 شر نباش.   یبرو پسر... برو پ _
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 و بلند گفت:   ستادی مرد ا  ی رو روبه

هستم که عالوه بر    ی کس  ی زنگ بزن صد و ده بگو که من بابا  _

شده    ی ستکارد  نی پول گرفته ماش  نگ،یپارک  ی نا ی از ماش  ی دزد

 رو سالم جلوه بده...  

 زد و ادامه داد:   ی پوزخند

 !  هیکش... بحث آدمیحاج ستین ی بحث آفتابه دزد گهید نجایا _

 شده با لکنت گفت:   ریرضا غافلگ ی هاحرف دنیبا شن مرد

 تو؟!  ی گی م  یچ.. چ _

شنهمون    _ شر  ،ی دیکه  م  کهیپسرت  تل!  ق  ؟یفهمیقتله؛ 

 آب خنک بخوره اون تو.  دیحال حالها با رنشیبگ

 و گفت:   د یسرش کوب ی با هر دو دستش تو مرد

 حضرت عباس!!   ای _

 گفت:   رحمانهی ب رضا
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...  تهیگذشته عموجون... الن بحث جنا  ی کار پسرت از دله دزد  _

ب  شیراض تا کارش  ا  شتریکن  بره و همه   دایپ   خیب  نی از  نکرده 

 .  نهی سنگ جرم خود قاتل ی جرمش اندازهبگه، وگرنه   ویچ

 لب گفت:   ریزده ز وحشت مرد

  "پسر؟ ی ابوالفضل تو چه کرد ای"

 گرفت و گفت:   شیبا عجله برگه را جلو سرباز

 پسرت به دادسراست... پشتشو امضا کن.   هیبرگ احضار نیا _

پشت بام انداخت،    ی و بعد لبه   رمردیبه دست لرزان پ  ینگاه  رضا

 ی مرگ سالر  ی معما  ی رتوجز صبر نداشت. در هزا  ی ارهظاهراً چا

 دوباره دستش از همه جا کوتاه شده بود.  

به درخت نارون خشک   یاتاق نشست و نگاه  ی پنجره  ی لبه  اصغر

 گاراژ کرد و گفت:   کیتار مهین ی شده گوشه 

 تموم شدن نداره.   الیزمستون هم انگار خ نیا _

 و گفت:   دیکش  ی نفس بلند رضا

  ه ی کمتر از    دونمی ردم، فقط مک  یقاط  گهیوزها و فصال رو در  _

 .  مینکرد دایپ  یمدرک  چیتمومه و ما هنوز ه یهمه چ گهیماه د
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  د، یکش   رونیرا ب  گارشیداخل کاپشنش پاکت س  بیاز ج  اصغر

 .  افت یفندکش را ن  یگشت ول شیهاب یج نی ب یکم

 !  ؟ی فندک دار _

 پرت کرد و گفت:  را به سمت اصغر    زیم  ی فندک داخل کشو  رضا

   جلو آدم. _

را در هوا گرفت، س  اصغر از همان   گارشی فندک  را آتش زد و 

روشن را به رضا تعارف کرد. رضا به نشانه رد   گار ی فاصله نخ س

پک اصغر  برد.  بال  را  ولع  زد    گاری به س  یدستش  با  را  و دودش 

 به دود گفت:   رهیداد. خ رونیب

فندکو    نم یبی م  هوی.  کنم ی روشن م  گاری با س  گارویروزا س  نیا  _

 شت سرم نا کجاآباد جا گذاشتم.  پ

را آتش زد و از همان فاصله   گاریفندک را در هوا گرفت، س  اصغر

رد دستش   ی روشن را به رضا تعارف کرد. رضا به نشانه  گارینخ س 

داد.   رونیزد و دودش را با ولع ب  گاریبه س   یرا بال برد، اصغر پک

 به دود گفت:   رهیخ
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فندکو    نمیبی م  هوی  کنم،ی ن مروش   گاریبا س  گارویروزا س  نیا  _

 پشت سرم نا کجاآباد جا گذاشتم.  

روزها آنقدر در فکر    نیاخودش هم   کرد،ی حالش را درک م  رضا

خ م  الیو  گاه   رفتی فرو  نم  یکه  چه   رامونش یپ   شدی متوجه 

مثل همگذردی م پ  نی.  ساعت  چهارراه   شیدو  پشت چراغ  که 

ک توقف  بهمچنان  به خودش  تا  و  و   لی سبه    دیایرده  اعتراض 

 ی اده یچیپحال کالف درهم و    ی شد. مرگ سالر  دهیناسزاها کش

 شیبه دست و پا  شتریب  کردیتقال م   شتریچه ب  شده بود که هر

 .  دیچیپی م

 :  دیپرس اصغر

 ! شه؟یم یحال چ _

 ندارم.    یحدس _

 .  ی دادیبه باباهه لو م  دینبا گمی هنوزم م_

ثابت کنم    تونمی نم  کنمیکر مهر جور ف  د،ینرس  ییرم به جافک  _

مثالً خواستم رو دست بزنم، بلکه    بوده،  ی اون قبض برا چه کار

کرد    یحرکت  هیرابطشو تو منگنه قرار داد، اونم    ای  دیو جاو  دیترس
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رو اونقدر ترسونده    پدر و پسر  دوارم یکه لاقل مطمئن بشم. ام

حداقل    نهیع ما نشون بدن. پر پرش انف  هب  یواکنش  هیکه  باشم،  

 دنیراحت خواب  ی برا  ییباباش جا  ی امشب تو خونه   یاون عوض

 نداره.  

 آورد؟!  رشیبشه گ  دی... شای ذار یچرا براش بپا نم _

 رفت تو سوراخ موش.  گهینداره د ی ادهیفا _

 چه خبر؟  نیاز شاه _

 . چرونهیاونم داره غاز م _

   !؟ی پس چرا عالفش کرد چرونهی داره غاز م یدونی اگه م _

 . دهیبالخره وا م  ییجا  هی  یهر آدم  دونمیم  نوی! فقط ادونمینم  _

 گرفت و گفت:   گارشیاز س یگریکام د اصغر

 ی هامکالمه  نتیبهش فکر کردم... چرا ما دنبال پر  یلیخ  شبید  _

 !  م؟ینرفت ی سالر

 ه؟  بود یآخرش با ک ی هامکالمه یدونی! مگه نمم؟یچرا بر _
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جهت    نیئه. پس از ان دختره الن زن توکه بوده، او  یبا هر ک   _

 دردسر بشه.  تونهینم

به    یخم شود نگاه  آنکهیشروع به زنگ خوردن کرد، ب  اشی گوش

را برداشت   یزد؛ عسل بود. گوش  ی کرد و لبخند  یگوش  ی صفحه

 تماس را زد:  ی و دکمه

 عسل بانو؟!   نیریاحوال ش _

 کالم.   اول سالم بعداً _

 فت:  و گ  دیبلند خند رضا

 .  کتریگوشت از بزرگتر و سالم از کوچ _

 وقت!  هی ی اریکم ن  _

 گرفت و گفت:   دیحضور اصغر را ند رضا

 نبودم.   نجایکم آورده بودم الن ا  _

 :  دینگران شده پرس عسل

 افتاده؟   یشده، اتفاق  یچ _

 نه، چطور؟!   _
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   ؟ییالن کجا _

 تو دفترم.  _

 کرده بود.  جمله نگران کیل را با همان عس یحساب

 خوبه؟  یهمه چ _

   ؟یداشت ی خوب، کار _

 کرد و گفت:   ی اسرفه عسل

 . کردمی سال نود و پنج رو نگاه م ی داشتم دفاتر حسابا _

 خب؟  _

 ! ادته؟یرو  یواثق _

 ببرد... مردک دروغگو.   ادیاو را از    شدی بود؟! مگر م  ادشیرا    یواثق

 . ادمهی _

 .  نمیرو بب یواثق دیاب _

 گرفت و صاف نشست.    یرا از صندل اشه یکت رضا

 چرا؟!   _
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و چند سال هست با شرکت ما    نیتو کار وارادته... چند  یواثق  _

 .  کردهی کار م

 خب؟  _

تو دفتر نوشته که شرکت اون، سال نود و پنج مقدار نهصد و   _

غ صد و کربنات به مبل  میسولفات و سد  میسد  ی ماده   لویپنجاه ک 

 فروخته.  به ما  ونیلیپنجاه م 

 ! نا؟یهست ا یچ _

 .  یی... مثل پودر لباسشوشهی استفاده م  ندهیمواد شو  دیتول  ی برا  _

 خب؟! مشکل کجاست؟!   _

 لویکه هشتصد ک  گفتیبه بازپرس م  ادمهیدادسرا بودم    یوقت  _

کمتر از مقدار ثبت    لویصد و پنجاه ک   یعنی  نیماده فروخته و ا

 . ی دفتر حسابدار شده تو

 گفت:   رضا

   ؟یمطمئن _

 هام؟ به گوش  _
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 آره... جفت گوشات.   _

 گفت:   رکانهی و ز دیخند عسل

 تو اعتماد دارم.   ی هام به اندازهبه گوش  _

 :  دیرا بال داد و پرس شیابرو  ی تا کی رضا

 کم؟   ای یلیخ یعنی نیا _

هر    کرد، اعتراف عسل  زیرا ت  شیهاانتظار پاسخ عسل گوش  در

  اش یی شنوا  یعن یکم    گفتی بود. اگر م  ی دنیشن   ش یچه که بود برا

 به رضا اعتماد داشت.   یعنی   ادیز   گفتیو اگر م  بردیسوال م  ری را ز

 سکوت کرد و گفت:   یکم عسل

 کامالً اعتماد دارم.  مییشنوا ی کامالً، من به قوه  یعنی _

از هفت   کهبه ساعت انداخت    ینگاه   ،یافتیاز پاسخ در  یراض  رضا

 تا بسته شدن شرکت وقت نداشت.    شتر یب  ساعت  کیگذشته بود.  

 .  امیبپوش، الن م _

 منتظرم.   _

 را قطع کرد و به اصغر گفت:  تلفن
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 برم.  دیمن با _

 نگاهش را از پنجره گرفت و گفت:   اصغر

 کجا؟!  _

 اختالف تو حسابا شده.   هیمتوجه  گهی ... عسل میدفتر واثق _

 ! ؟یدفتر واثق ی بر ی خوا ی م _

 آره.  _

 بال داد و گفت:   توانستیم کهییرا تا جا شیابروها اصغر

 !  ؟ی اونم با دختر سالر _

 ...  گهیآره د _

 برداشت و گفت:   زیم ی را از رو چشییو سو لیعجله موبا با

تا هشت    فت ی ش  ادمهیوقت ندارم،    یخیل  _ عصر دفترش چهار 

 بود.  

 گفت:   پنجره بلند شد و ی از لبه اصغر

 !  گه؟ید یکنیم  یشوخ ی دار _

 متعجب از لحن اصغر گفت:   رضا
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 ! ؟ی شنو ی من م ی از حرفا یتو شوخ _

 ؟! کنه ی باهاتون همکار  یواثق یکنیاون وقت فکر م _

 مجبوره بکنه!   خوادی چرا نکنه؟! اگر پولشو م _

 کتش را با شک برداشت و نگاهش کرد:   اصغر

با  _ چراشو  بگم؟  دیواقعاً  سالر  بهت  دختر  تو  رو    ی داداش 

سالری د یزدد دختر  اونوقت  واثق  ی ...  واثق  تیشکا  یاز   یکرد، 

زن   ی رفت... الن دختر سالر  یقاض   زیم   ی تا پا  ی آدم دزد   ی برا

م سالر  ی خوای توئه.  دختر  بگ  ی بر  یبا   ه یکاف  ز؟یسورپرا  یو 

بب تو  م نهی دختره رو کنار  از عسل خانم   نهی بب  قطف  ؟یفهمی ... 

. چه برسه  کنهیم  تیکه بهش زده شکا  یمت آدم دزدته  ی برا

فاتحه جفتتون    گهیشده. اون موقع د  یبفهمه زن جنابعال  نکهیبه ا

 ست.  خونده 

نم  زدهرتیح  رضا نگاه کرد، اصالً فکرش را هم  . کردی به اصغر 

ب  کینزد  گفت،ی اصغر کامالً درست م باز هم  به آب   گداریبود 

 .  کردیم  ریعسل را هم درگ عالوه بر خودش بارنیبزند و ا

 .  یگیدرست م  ی دار _
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 مثل روز روشنه.   _

 کرد و گفت:   یپوف رضا

 .  دهیبرم باهاش... شماها رو هم د تونمیخودم نم _

ب  _ با نگاهش    ستین  یزبونی خودشو بفرست، دختر  که ماشاهلل 

 .  زنهیآدمو چوب م

رش از خودش و پد  ی دل خوش  یتنها بفرستمش، واثق  خوامی نم  _

 نداره.  

 باهاش بره.  بگو    لهیبه وک _

موضوع را   یواثق  نطورینبود. ا  ی بد  ی دهیبه فکر فرو رفت، ا  رضا

 . کردیم ی همکار شتریو ب گرفتیم تری جد

زد و آن را لب طاقچه خاموش   گارشیپک را به س  نیآخر  اصغر

 کرد گفت:  

م  _ که  وک   ی ریحال  پر  لهیبه  بگ  نتایبگو  برامون   دیشا...  رهیرو 

 شد.   یفرج

 ت رضا پرت کرد و گفت:  را به سم  فندک
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 جلو آدم.   _

 فت:  فندک را در هوا گرفت و گ رضا

 ! ؟ی ری کجا م _

 کردنشون بزنم.   یراض ی ننه م زور آخرو برا  شیپ رمی م _

 اش زد و گفت:  و با دست محکم پشت شانه  دیخند رضا

 ها...  افتاد مشکل  یکه عشق آسان نمود اول، ول _

 !  قاً؟ی دق یگیوم مشکلو م کد _

 .  گهیننه بابات د  تیرضا نیهم _

 با اعتماد به نفس گفت:   اصغر

  ست ته یفرمال   شی دختره ست که من دارمش، باق   ت یمهم رضا  _

 داداش! 

گذاشت، مقابل عسل که هنوز    زیم   ی را رو  فشی و ک   چیسوئ  رضا

 لباسش را عوض نکرده و منتظرش مانده بود، نشست.   

 و گفت:   پشت سر رضا کرد ی واریساعت دبه   ی نگاه عسل

 .  میبرس می تونستی تازه هشت شده، م _
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 برد و دست عسل را گرفت و گفت:  شی را پ دستش

 .  میدیرسینم _

 بمونه.   گفتمیو م زدمیبهش زنگ م _

 فردا هم روز خداست.   _

 کم طاقت گفت:   عسل

 .  گذرهی سال م هیتا فردا قد  _

وک  _ همر   لت یبه  تا  زدم  بزنگ  د  نیهمبرا    اد،یات    گه یامشب 

تا    شد،ینم گفت  هم  ساعت    ازده یفردا  شد  قرار  داره...  دادگاه 

 .  می دوازده اونجا باش

 چرا اون؟!  _

 چرا اون نه؟!  _

 چرا تو نه؟! چرا من نه؟!     _

ن  _ ب  ستیصالح  باهات  بب   ام،یمن  هم  رو  تو  تا  رم    نهیاحتماًل 

 و جفتک بندازه.   کنهی م

 :  دیکند پرس یچیبحث را ق آنکه ی برا و
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 ت؟  بهار کجاس  _

 .  خونهیاتاق... داره برا امتحانش م  ی تو _

 من برم به گالب سر بزنم.   _

 خوابه.  _

 گفت:   متعجب

 ! خوابه؟ی روزا م نیچقدر ا _

 و شالش را از دور گردنش باز کرد.   ستادیا عسل

 شده.    فیداروهاشه... بدنشم ضع ریتاث _

وق  مادرش فردا  کلعصر  متخصص  دکتر  قل  هیت  به  داشت،  بش 

کرده بود. بدتر از همه بدنش   طاقتشی هم ب  شیکنار درد پهلوها

دکتر   و  کرده  نت پف  تا  که   اد یز  هاشیآزما  یقطع  ی جهیگفته 

 ننوشد.   عاتیما

 جا بلند شد و گفت:   از

 .  کنم ینم  دارشیب نمش،ی کوچولو بب هی _
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ه به تاج تخت داد  هیکه داشت کنار عسل تک  ی از روز پرکار  خسته

تر و به سقف چشم دوخت. خسته  دیدراز کش  لش،یسرگرم موباو  

بخواهد حت بود که  اصغر   یاز آن  لباس عوض کند، حرف آخر 

 کرد.   ریدرگذهنش را  ی همه

کش  کهییجا  از موها  ده یدراز  بود.    ی بود  دسترسش  در  عسل 

 رساند.   شیموها  داد و دستش را بهبال  یخودش را کم

رولمس دس  عسل که  به دست رضا  ابتدا  کرد،  را حس   ی تش 

 در حال حرکت بود و بعد به رضا نگاه کرد.  شیموها

 و گفت:   دیدستش را عقب کش  رضا

امروز   یحسادت کرده باشم... ول  یندارم تو عمرم به کس  ادی  _

 کردم.   ی حسود یکیبدجور به 

 را کنار گذاشت و گفت:   یگوش عسل

 !  ؟یالب شد... به کج _

 نشست و گفت:   زیخم ی ن رضا

 به اصغر.   _

   کنه؟یداره ازدواج م نکهیبه ا _
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 نه.   _

   ؟یکرد ی دوستت حسود یخب، پس به چ _

مهم نبود که    گهیطرفشو داره، براش د   تیامشب بهم گفت رضا  _

 .  کنندی و چه م گنیم  یچ ایدن  یباق

نگاهش    ییابرو  عسل انداخت و کنجکاو  کرد. رضا همچون بال 

 تراف کرد:  اع ی گناهکار

کالهمو که    یول   ،یینجایخودت ا  تیبا رضا  کردمی اول فکر م  _

و    ی شد  ده یکش  نجاینه، تو به زور من تا ا  نمی بیم   کنمی م  یقاض

نم که  شدم  خودخواه  اونقدر  من  هر  ی نباش  خوامی حال  به   ...

 که شده.   یمتیق

بعضو  یگاه  _ داشتن  نگه  گرونم مه  زهایچ  ی قتا  و  از  تر  تر 

   داشتنشه.

 که باشه!    یمتیبه هر ق ؟یباشه چ داری اگر طرف خر _

تخت    نییرا از پا  ی اتخت نشست، خم شد و پوشه   ی لبه   عسل

 برداشت و گفت:  
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داشتنش    ی از تصورات تو باشه و بها  شتریب  یلیارزشش خ  دیشا  _

 .  ن یسنگ یلیخ

 چشم بست و گفت:   رضا

 !  ن؟ یچقدر سنگ  _

 .  ی گذشته رو پس بد تاوان ی اکه تا زنده   ن یسنگ اونقدر _

 درمانده نگاهش کرد و گفت:   رضا

 یحس  هی  ی... ولمی کنی درستش م  گهیبگم با همد  خوادی دلم م  _

 .  هی پشتم مثل دستام خال گهی بهم م

لخت  ی دست  دوباره را   بارنیا  د، یکش  ش یموها  یبه  عسل سرش 

برد. کل  و دوباره محکم بست  پسشیعقب  باز  ، دل کوچکش را 

 امشب پر بود.  

 گفت:    یناراض ضار

 نبندش!   _

 متعجب نگاهش کرد.   عسل

 !  فتم ی م دمتیکه د ی بار نیاول ادیتره، باز قشنگ  _
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اون موقع موهام کل    یول  ارم،یب   ادیها رو به  اون موقع  خوامینم  _

 گردنم عرق کرده بود.   ی و همهصورتمو گرفته 

 !  ترش... قبل اون خبطمنه قبل  _

 باز!   ی اونم با موها ؟ی دیبار کجا منو د نیاول _

 یسالر  ی بار در خانه  نیاول  ی افتاد که او را برا  ی شب  ادیبه    رضا

  دش یبه بلوز بافت سف  ی. نگاه آمدیبود. چقدر دور به نظر م  دهید

  یی بایاز بدنش را به ز  یمیکه ن   ی خواب صورت  راهنیکرد. با آن پ 

 وت داشت. گذاشته بود چقدر تفا شیبه نما

 گفت:   آهسته

 . ی بود ختهی ... موهات باز و دورت ری ر و بر خونه سالردو _

 :  دی عسل جالب شد، عالقمند پرس ی برا بحث

 !  ؟ی کرد کاریبعدش چ _

قبل از مرگش که    ی افتاد. چند ی بعدش با سالر داریبه د ادشی

 کرده بود تا پولش را بدهد وگرنه...!   دیاو را تهد

 ی ادآور یتش از  صور  ی هاچهی. ماهدیدراز کش  تخت  ی رو  دوباره

اگر روز  ی به سالر   شیهاآن شب و حرف  یسخت درهم شد. 
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ماجرا م  یعسل  را  شب  د  دیفهمیآن  داشت  حتم    گر یچه؟ 

باز کرد   شیهانگاهش هم نخواهد کرد. دستش را به عرض شانه 

 و گفت:  

 ! هامی بدبخت   یچه کار کرده باشم خوبه؟ راهمو گرفتم رفتم پ  _

      .احساسی واقعاً که... ب _

ج  شیهادست دو  هر  داخل  تا   شیپالتو  بیرا  را  پالتو  و  برد 

سرما  توانستی م چسباند.  خودش  داشت کم   ابانیخ  ی به  کم 

نشستن خسته    نی. از داخل ماششدیقابل تحمل م  ریغ  شیبرا

  د یسر بال برد و به خورش  ابانی خ  یشلوغ  ی اهویشده بود. در ه

آن بال   دشو نبواستخوان سوز بود    ی سرد  نیا  نگاه کرد که با

برا   ی ریتوف فقط  انگار  دلش    یقشنگ  ی نداشت.  بود.  آمده 

 .  د یبنش  نیدوباره داخل ماش خواستینم

واثق  نگاهش دفتر  ساختمان  از  با  یرا  زمان    یکم  د یگرفت. 

کرد که وقت   ی ادآور یبه او    اشیخال  ی . اعتراض معده کشتی م

  اده ین پبه دو بود. قدم زنا  کید نزد به ساعت کر  ی غذاست. نگاه

  ی کرد. گوش هاک یبه بوت  ینگاه ی را بال رفت و سرسر ابانیرو خ

 را گرفت.   ن یشاه ی آورد و شماره رونیب  بشیرا از داخل ج
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هم   نیشاه اول  شهیمثل  بود،    نیبا  که  همانجا  داد.  جواب  بوق 

 داد و گفت:   هیتک یچراغ برق ری. به تستادیا

 الو، جوجه؟!   _

 .  دیمعترض توپ ن یشاه

 !  ؟یما رو انگولک نکن یتونیهفت جد و... استغفرهلل! نم جوجه _

قبش حساسش شده بود،  به ل  دای. جددیخند  تشیبه عصبان   رضا

 .  کردیو غرش م  شدیم   ریش  دیشنی تا کلمه جوجه را م

 حال و احوال؟   _

 !  ؟یهم ازش گذاشت ی زیمگه چ _

ب  یگوش تا  شتر یرا  چسباند  گوشش  م  به  صدا  انی در  و    ی سر 

 ی صدا  ی عبور  ی هان ی و  ماش  گذشتندی که از کنارش م  یرهگذران

سو  آن  ز  ی مخاطب  اعتراض  به  بشنود.  بهتر  را    ی پوست   ریخط 

 نداد و گفت:   یی بها ن یشاه

  ؟ییکجا _

 اداره کل گذرنامه!   _
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 اونجا؟   یگذرنامه، واسه چ _

گذرنامه  فتمیب  خوامیم  _ تو  دنبال  دست  از  بلکه  خرده  ام  و 

   خالص بشم. شاتتیفرما

 .  دیکرد و صورت درهم کش یپوف رضا

 کم غر بزن... اداره گذرنامه چه خبره؟  _

 لب نق زد و گفت:   ریز ی از آن طرف گوش ن یشاه

فام  یچیه  _ این  تحفه  ی سالر  لی بابا.  خواهرزاده  و  شو خواهر 

 . نجایبرداشته آورده ا

  ؟یاونجا واس چ _

! گذرنامه  ؟نییپا  ی کره رو دادکره  ی کرد  لیداداش امروز تعط  _

 ! رن؟یگیم یواسه چ

 ! رن؟یبگ خوانی واسه بچه م یعن ی ؟یمطمئن _

 یرسم  یلیشک ندارم... بچه رو کت و شلوار تنش کردن و خ  _

 آوردنش. 

 !  شهی نم لیباز دل _
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هم   ییخان دا  رفته،یم  ادیکه سفرخارجه ز  ی زن سالر   نی بب  _

دانشجو بوده.  ی که  م  خارجه  واس   خواستی اگرم   پاسپورت 

 و ببره؟   ارهیش رو بخواهر و بچهبود که    ی ازیچه ن  رهیخودش بگ

 .  گفت یدرست م  ن یشاه

 دارن بچه رو خارج کنن!   الیپس خ _

 شک نکن.   _

   ؟ی دیچند روز ند نیا  ی دیمورد مشکوک جد _

پاشده    یسهراب  نیظهر، ا  ی طرفا  روزینه شهر امن و امان! فقط د  _

بهش زنگ زد. اول آروم    یکیکنه که    دیه بود مغازه خربود رفت

 شافه یشد و ق   یکه شاک  د یشن  ی بعد چ  دمینفهم  یگوش داد ول

 شد و رفت.  نش یسوار ماش  عی. سرالیگودز نی شد ع

 کجا رفت؟  ی دینفهم _

 چرا! دنبالش رفتم.   _

 گفت:  ی شاک رضا

 رفت؟   ی ! خب بگو کدوم گور؟یزنیحرف م یچرا کوپن _
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 رفت خونه خواهره.  تر از من کجا رو داره بره؟ نه بد _

آدم وا    نی. چرا ادیچشمانش را بست و چند نفس بلند کش   رضا

به او زنگ زده. شک نداشت    یقابل حدس بود چه کس   داد؟ینم

رس گوشش  خانه   دهی به  در  به  مامور  با  پارک  ی که   نگی کارگر 

 اند.  رفته

 و گفت:   د یکش ی بلند یازه یخم ن یشاه

  ؟ی چه حال تو در _

همانجا  رضا ا  ییاز  واثق  ستادهیکه  دفتر  ساختمان  به  در    یبود 

 نگاه کرد.   ابانیخ ی انتها

 . یواثق نیعسل رو آوردم دفتر ا _

 کنه؟  کاریکه چ _

اختالف   هی  متوجه  کنه،ی م  یرو بررس  ی سالر   ی ها داره حساب  _

 شد.   یونیلیچند م متیق

  هیکه سا  یاونم واثق  اد؟یم  باهاش راه  یواثق  ی ! فکر کردایاساده  _

 !      زنه؟یم  ریمونو با ت همه

 آمده را برگشت:   ریچراغ برق گرفت و مس ریرا از ت اشهیتک



 

 
1154 

 

DONYAIE MAMNOE 

 . هیتنها نفرستادمش... با عسکر _

 ! ه؟یک ی عسکر _

 . ی کرد  شی... همون که خودت معرفگهید لشیوک _

   ؟یکنی الن چه م ،ی کرد ی آهاا... خوب کار _

 . چرخمیف م منتظرشون عال نییپا نیعته ادو سا ،یچیه _

 انگار که مچ گرفته باشد گفت:   ن یشاه

  کشم؟ی م ی من چ یفهمیحال م ؟ین یبی ! منهی ! همنهیهم _

 .  رشهیصد نار توف  یبا اون تومن نیا  _

 .  ایکوتاه ب زتیداداش جون عز _

 مراقبش باش.   گهیچند روزه د _

 بده.     یلاقل پس فردا رو مرخص _

   . یپس فردا صبح تا ظهر مرخص _

 بده.    یبعد ازظهر مرخص خوام،یبابا... صبح نم ی ا _

 پس فردا بعد ازظهر چه خبره مگه؟!   _
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ا  _ قراضه    نکهیاول  اتول  روزه  ماش دو  گرفتم،  رو    نم یآرشام 

ماش  فتمیب  خوامی م  ده،یخواب  رگاهیتعم چه    نمیبب   نی دنبال 

 ! خانمم صبح کار داره نکهیمرگشه، دومم ا

 و گفت:    دیبلند خند رضا

به دمبش. اول ببین    بستی... جارو مدادنیرو ده راه نم  ارو ی  _

 خانمم کن!  بعد خانمم  دن؟یدختره رو بهت م 

ندادن    _ وقتش  م  یخاک  هیبه  بزمیری به سرم  کوتاه  تو  تا    ای... 

 .  ی نکرد  یو از هم متالشخانواده ر انی بن

 ل یجناب وک  رهگذر عسل وچند    نیبود ب  ستادهی که ا   یافاصله  از

و مشغول صحبت هستند.    ستادهیا  یساختمان واثق  ی جلو   دید را  

 کرد و گفت:   ی عبور  ی هان یبه ماش  یو نگاه  ستادیا  ابانیخ  ی لبه

 برم... حواستو جمع کن.   دیبا _

 هم جمع بود.  یگفتینم _

 گفت:   ظیزد و غل ی لبخند

 جوجه!    ادیزت ز _
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رض تماس را قطع کرد، با سرعت عآنکه اعتراضش را بشنود    قبل

شدنش    کیساکت نزد  ل یو به سمتشان رفت. وک  مودیرا پ  ابانیخ

 .  ستیرا نگر

زد و چند قدم به سمتش برداشت. رضا    ی لبخند  دنش یبا د  عسل

 برد و دست عسل را گرفت:    شیمالکانه دستش را پ

 نگفت بهت؟!   ی زیچ ،ی نشد تیاذ ؟یخوب _

 نه، خوب بود.   _

   به ساعتش کرد و به عسل گفت:  ینگاه ی عسکر

 برم.   دیبا گه یخب، من د _

 سرد گفت:    یلیو رو به رضا خ دیچرخ یکم

 .  نیریدفتر بگ نیای... برمی گیم گهیتا دو روزه د نتارویپر _

نشود. خاموش   زتریت  رضا متفاوتش  متوجه لحن  بود که  آن  از 

 سرش را تکان داد. 

قدم به جلو  ک یاما   تکان داد یسر یخداحافظ  ی به نشانه  لیوک

 به عقب برگشت و گفت:  نگذاشته 
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 چند لحظه.   ی خانم سالر _

گرفت و چند قدم با او همراه شد. هر دو    شیرا جلو  فشیک  عسل

مشغول صحبت با عسل شد.   لی از رضا فاصله گرفتند و وک یکم

  یکه عسل سر تکان داد. عسکر  دیطول نکش  ی لیصحبتشان خ

رفتار    عسل بال برد و دور شد.  یراب  یخداحافظ  ی به نشانه   یدست

چه   ی کرد برا  وشبود که کامالً فرام  ب یعج  شیآنقدر برا  لیوک

 شد و گفت:   ک ی. به عسل نزدستادندیا یدفتر واثق ی جلو  ی زیچ

 گفت بهت؟  یچش بود؟ چ نیا _

از صورتش پخش   ی اگوشه   یرا که باد سرد زمستان  شیموها  عسل

 کرده بود کنار زد و گفت:  

 مکش حساب کنم.  رو ک تونمی ر جا لزم بود مگفت ه _

 ! ؟یچه کمک _

کرد و   شدی م دشیسف  ی که سوار سانتافه   لیبه وک  ی نگاه  عسل

 گفت:  

 !  د یفهم ویاون بال همه چ  _
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درهم کش  شیابروها  رضا بدیرا  را  نگاهش  ماش  نی.  و    ن یعسل 

 چرخاند:   شدی که دور م لیوک

 !  ؟یزنیحرف م یاز چ ؟یکدوم همه چ _

       از اول اولش! من و تو!  ی درباره یهمه چ _

اشاره   یتوجه  آنکهی ب انگشت  باشد  داشته  اطراف  به به  را  اش 

. ساعت از سه گذشته  چرخاندیم   وانیل  ی لبه  ی رو  یصورت دوران

ا با  .  شدندی از قبل م   شتر یرستوران ب  ی های وجود مشتر  نیبود 

کمتر از قبل   را  انیمشتر  ی بود که سر و صدا  ریآنقدر ذهنش درگ 

 .  دیشنی م

 نگاهش را از پنجره گرفت و گفت:   عسل

 اون برات...   ذارمیمن نم فتهی ب یهر اتفاق _

 ش را کامل کند و گفت:  اجمله نگذاشت 

 . دونمی م _

  ه؟یپس الن مشکل چ _

نخواست   یول  زندیاز کدام مشکل حرف م  قاًیدق  دیبگو  خواست

 تلخ باشد.  
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 فت:  گ دیسکوتش را که د عسل

 درست کنه.    ی برات دردسر تونهینگران نباش، اون نم _

! عسل زنش بود، مال  توانستیدرست کند؟ قطعاً که نم   دردسر

نم  یعن یخودخودش.   هم  آخرش  آخر    یحت  توانست،یتا  اگر 

خودش برود. به   یزندگ  یو عسل پ  دیکشی م  ییکارشان به جدا

کرده   تیظاهراً حال خرابش به عسل هم سرا  عسل چشم دوخت، 

قابل    یبود ول  ین ی بش یقابل پ   هانیهمه ا  کردی هر چه فکر م،  بود

 نه!   ،ی ریگش یپ

هم  اگر م  نی با  جلو  زود  رفتند ی فرمان  به  همه    ی قطعاً 

برا  دند،یفهمی م را  تنش  بود  بهتر  کند.    ی پس  چرب  روز  آن 

 گفت:   غرق در سکوت بود، که عسلهمچنان 

 !  ؟یخوب _

 زیم  ی ش روشد و با انگشت  وانیل  الیخیداد. ب  هیتک  یصندل  به

 ضرب گرفت:  

 !  ام؟یبه نظرت خوب م _

 تلخ شد و گفت:   عسل
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  نیا  ی تو دار  دیمنتظر عواقب کاراش باشه! شا  دی با  شهیآدم هم  _

 .  ی دیجواب بابا رو پس م ی جور

 و گفت:  دیحرفش پر انیبه م  رضا

  چی نه ه  تو،  شی فقط پ  یول  تره،کیقبلشم گفتم، گردنم از مو بار  _

 . ی اگهیکس د

از آن چه که    شتر یب   ل یاما حرف وک  دیبگو  توانستی ل نمعس  به

افتاده بود. به عسل چه گفته    نیسنگ   شیبرا  کرد یفکرش را م

  ازمند ین  ی عسل را دختر  یعنی  نیکه بتواند؟! ا  یبود؟ هر کمک

خط و   شیحرف برا  نیهمبا    می رمستق یاست. پس غ  دهیکمک د

 ی وص  لیا وکر  خود از حدش فراتر رفته و    چه غلطا  ده،ینشان کش

را کند،    اشیخصوص   یعسل دانسته که جرات مداخله در زندگ

 که دخالت کند.   شدی نم لیباز دل یعسل بود، ول لیهر چند وک

م  نگاهش چند  کش   زیبه  جوان  دهیجلوتر  پسر  و  دختر   یشد، 

  چی هی ب  کردند،ی را نگاه معاشقانه کنار هم نشسته بودند و منو  

گره کور    یرا باز نکرده با مشت  یره. نه مثل او، هنوز گی اغدغهد

 به رو شود. رو گرید
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 بکشد:  رونیخواست او را از آن حال بدش ب عسل

 شد؟  ی چ یپرسینم _

با عسل همراه کرده    ی چه کار  ی را برا  لیآمد که وک  ادشی  تازه

 :  د یبود. پرس

 گفت؟  یچ یواثق _

 افتاد؟   ادتیچه عجب!  _

 بمونه؟! آدم  ی هم برا ی ادی ذارنیه م مگ _

کشانده،    رونی خاموشش ب   ی لهیکه او را از پ  نی از ا  یراض  عسل

 گفت:  

 رونیخواست ما رو ب   یاز منش  یاول خوب برخورد نکرد، حت  _

  ی اومدم، راض  لی با وک  د یجلو رفت و فهم  ی کنه. بعد که عسکر

 کنه.   ی شد همکار

 خب؟  _

  اش تماس گرفته و بهش التماسبابا قبل مرگش باه  نکهیمثل ا  _

 کرده تا منو آزاد کنه.  
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 را بال برد و گفت:   شیرضا جالب شد. ابرو ی برا بحث

 واقعاً؟!  _

 آره، اونم فکر کرده که بابا...   _

 ادامه داد:  نیو غمگ دی کش  ی بلند  نفس

 شیجد رو داره، ب یرفتار عج نیو... ا ی بخاطر فشار ورشکستگ _

 م؟  سوال بپرس هینگرفته. 

 دوتا بپرس.  _

 بود؟  خبریواقعاً ب یواثق _

بود از فکر ناقص    ی... هر چرونهیب  انیجر  نیبالکل از ا  یواثق  _

اونم وسط باشه. خب    ی که پا  چوندمیپ  ی بعد جور  یخودمه. ول

 گفت؟  یبعدش چ

 ادامه داد.  عسل

پولشو   دی بگه، گفت ق  ی زیچ  خواستیدر مورد معامله، اول نم  _

آق تا  خ  الشویخ  ی عسکر  ی ازده...  کرد.  همهجمع  از  مون یلی 

 بود.    یشاک
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 از من نه.   یباشه، ول یحق داره شاک ی از سالر _

 چرا؟!   _

 ی داشت، من فقط کار  شه یچون جنس خود نامردش خورده ش  _

 دست خودشم ببره.   هاششه یکردم که خورده ش

نگام    بیعج  ی لو داد عسکر   ویدر مورد تو گفت و همه چ  یوقت  _

  کرد.

 !  ؟ یعنی ی چطور _

 .  کنهی نگاه م وانهیدختر د هیگام کرد انگار داره به ن ی طور _

حق داشت تعجب کند، قطعاً    ی بال انداخت. عسکر  ییابرو  رضا

  شتر یب  دیفهمیرا م  زیاز ماجرا بود و بعد همه چ  رونیاگر خودش ب

را نکرده بود؟ نه او  شینجای. چرا از اول فکر اکردی از او تعجب م

 اصغر!   یه حتو ن

داشت با اصغر حرف   ازی. ن آمدی سوسه م  شیبرا  لیوک  گرید  حال

  ل یجناب وک. حال که  دادی م  جهینت  ی کیبزند، دو تا فکر بهتر از  

از قبل دست به    شتریبهتر بود ب  دانستی را م  انیهمه جر  ی باش

 عصا راه برود.  
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  یبوق تلفنش رد خورد و صدا  نی اصغر را گرفت، با دوم  ی شماره

پ گوشش  در  اشغال  م دی چیبوق  به صفحه!   اش یگوش  ی تعجب 

گاه کرد، درست گرفته؛ تا به حال سابقه نداشت اصغر تلفنش را  ن

 رد دهد. 

خاص خودش را    ی هاهم مشغله  یمتاهل  یزد، زندگ  یپهن   لبخند

 داشت.  

 :  دیچانه گذاشت و پرس ریدستش را ز عسل

  شه؟ی م یبه نظرت حال چ _

که سفارش داده بود    ی اقه یکرد، پانزده دق  به ساعت  ینگاه  رضا

حتماً   د یکشیطول م   گرید  ی قه یبودند. اگر انتظارش تا پنج دق

 گفت:   تفاوتی . بکردیاعتراض م

چ  _ میچیه  شه؟ی م  یحال  ناهار  اول  که  می خوری !  بعدش   !

 . می کنی فکرمون باز شد فکر بعد رو م

 نگرفت:   ی حرف رضا را جد عسل

  ی چ  نمیبب   دم،ی م  حیو براش توض  زنمی نگ ممن به مردانلو ز  _

 . گهی م
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 .  ه یفکر خوب نمیا _

 مادر وقت دکتر داره.  _

 رفته بود.   ادمیپاک  ،یخوب شد گفت  _

بابا چند روز قبل از تماس آخرش بهش زنگ    گفت ی م  یواثق  _

معامله  مورد  در  ازش  و  با    ی ازده  سوال  که  داشته  ما  شرکت 

 هم   گهید  ی هاوشنده که به فر  بنظرت احتمالش هست  ده، یپرس

 زنگ زده باشه؟  

 آره، احتمالش هست.   _

  کنمی به دفاتر شرکت اعتماد کنم. حس م  یلیخ  تونمی اصال نم  _

بابا خودش   دی. شا میرسی م  جهی کنم زودتر به نت  یرو بررس  نتایپر

 صحبت کرده.   ی اگهیشده و با افراد د یمسائل  هیمتوجه 

 . رو داره ده یعق نیاصغرم هم _

 شد:   ی دندان مشغول بازخالل   ی با بسته  بارنیا

 زنگ زدم.   ن یبه شاه نیکه بود یدفتر واثق یراست _

 خب؟!  _
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 زنگوله گذرنامه داشت؟   نیا _

 زنگوله؟!   _

 . گمیداداشتو م _

 و گفت:   دیناراحت چهره درهم کش عسل

 زنگوله؟!   یگ ی چرا بهش م _

 و گفت:   دیخند رضا

 داشت؟!  ن ای. حال داشت کنهی صدا مسر و  ی اد یچون ز _

 چپ نگاهش کرد و گفت:  چپ عسل

 نداشت.   ر،ینخ _

 چرا؟!   _

 رانیبه دور شدن از ا  ی اچون بابا براش گذرنامه نگرفت، عالقه  _

مهش  گاه  دینداشت.  از  دوب  یهر  برا  یتا  استانبول   دیخر  ی و 

ا  رفتی م بابا مخالف ا  نیبا  از برادرمو    دیبود که مهش   نیوجود 

 براش گذرنامه نگرفت.   نیهم ی کشور خارج کنه، برا

 زد.  ی پوزخند رضا
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دست به کار    ع یزن بابات سر  ست یبابات ن  گهیپس الن که د   _

 شده.  

 .  دینگاهش کرد و مشکوک پرس قیعم عسل

 شده؟   یدست به کار چ _

 گرفتن گذرنامه.   _

 !  ؟یدونیتو از کجا م _

پ   ن یهم  نیشاه   _ گذرنامه    ی اداره  ی ا جلوت  ش یدو سه ساعت 

 کرده.   بشونیتعق

 نگاهش را گرفت و گفت:   عسل

م  یحس  هی  _ آماده  دی مهش  گهی بهم  خودشو  مهاجرت   ی داره 

 قبل از انحصار ورثه و...       یحت کنه،ی م

 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

نظر رو دارم اونا دارن فرار    نیخودمم هم  گه،ی حست درست م  _

 .  کننی م

 جلوشو گرفت؟  شهیم ی چجور _
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هالن    _ بچشه،  سرپرست  خودش  و  مرده  بابات  جوره    چیکه 

 .  شهینم

کن  شهینم  _ الخروجش  الخروج   یوقت  م؟یممنوع  ممنوع  مادر 

 خارج کنه.   تونهیباشه بچه رو هم نم

 و گفت:   دیخند رضا

 پاکه.  حساب زن بابات پاک _

 .  پرسمیم ی عسکر  ی از آقا _

 سرد گفت:  یو با لحن دیکش را درهم شیابروها رضا

 .  یدم خورش بش گهی خوش ندارم د _

 اخم کرد و گفت:   عسل

 خودت بود.  شنهادیپ _

 ی تو بود   نیبعدش ا  دنش، یتا قبل د  یخودم بود ول  شنهادیآره پ  _

 . نیپا داشت فقط هم هیکه مرغت 
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خودش بود، پس   شنهادیتحفه بالخره پ  نیا  گفتی هم م  راست

نگاهگردن خو  زیهمه چ بود.  عسل   ی فتهگر  ی به چهره   یدش 

 کرد و گفت:  

 !  الیخی ب _

 گفت:   شدی م کشانیخطاب به گارسون که نزد و

 بزرگه رو خورد.  کهیدست بجنبون داداش، روده کوچ _

  یسالد را رو  سیدوغ و د  ی های تکان داد و بطر  ی سر  گارسون

از   یدوغ را باز کرد و قلپ ی شهی گذاشت و رفت. رضا درب ش زیم

 .  دیآن نوش

 گفت:    دیناام عسل

باز م  هی  ی گاه  _ به هفت تا در    ی ری جلو م  یوقت   یول  شهی در 

 . ی خوری بسته م

 گذاشت و گفت:   زیم ی را رو ی از طعم دوغ بطر یراض رضا

 .  ست ین  دیاز لطف خدا ناام طونم یم ش به قول ننه  _

 فرشته بود.   هی طونیش _
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 .  میمام آدم _

 داره.   شتریو بهاشفرشته ی خدا هوا _

پ  ی هاسید  گارسون را  تشکر  شانیرو  شیغذا  رضا   ی گذاشت، 

 رو به عسل گفت:  کرد 

 غذات رو بخور.   ،یزنی همه فلسفه که به هم کوک م نیکنار ا _

 به غذا ندارم.   لیم _

 قاشق و چنگال را به دست گرفت و با خنده گفت:   رضا

 .  شهیجنگل اداره مداره با قانون    ایدن  نیها رو ول کن، افرشته   _

 و گفت:   را به چنگال زد دهیکباب کوب ی اتکه

 خوردنت.       ،ی نخور _

 : دهان برد و اشاره کرد  کیرا نزد کباب

 .  یراحت  نیبه هم _

 کباب شد.   دنیمشغول جو با لذت و

 بال انداخت و گفت:   ییابرو عسل

 من تلخم!   _
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 :  دیخند رضا

 مونده.   ادتیخوب  _

 و گفت:   د یکش یآه عسل

الن   دیاگر روز آخر منم همراه بابا بودم شا  مکنی فکر م  یگاه  _

 وجود نداشت.   یمن گهید

 کند رک گفت:   یبه اندوه کالم عسل توجه آنکهی ب رضا

 فردا من، پس فردا تو.  ،ی سالر روزیکه بمونه؛ د ومده ین یکس _

 داره؟!   ی ا دهیکردن چه فا  یزندگ ،ی بر دیبا  ومدهین  یوقت _

مقابل دهان   بار نیبه چنگال زد ا  از کبابش را  گرید   ی اتکه  ضار

 عسل گرفت. عسل نگاهش کرد و دهانش را گشود.  

 زد و گفت:   ی لبخند رضا

 . ی ببر  فشویک  دی با  یتونیعوضش تا منباش،    دهی ما  دهیدنبال فا  _

برنج گذاشت و آن را هم زد. عسل    ی قالب کوچک کره را رو  رضا

 و گفت:   بال انداخت ییابرو

 ! ادی بهت نمکردن اصالً حتینص _
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 گفت:   دیبرنج چربش پاش  ی سماق رو ی با لذت کم رضا

رو بهت نشون دادم. مثل    یزندگ  تیه واقعنکردم بلک  حتینص   _

تا به خودت    یخوب بزنم ول خوب  ی حرفا  ستمیبلد ن  لهیاون وک

 ی عنی  ،ی کرد  "ی زنده بود"  ،یزندگ   ی که به جا  یفهمی م  ی ایب

 بوده. منو ببین...   "یانزنده م"نبوده،  ی زندگان ی ردکه ک یاون

 دوغش را بال داد:   ی بطر

.  ییاستکان چا  هیبا    یگاه   شم،یدوغ مست م  وانیل  هیبا    یگاه  _

انگار که فردا  یزندگ  دیبا  ی طور که   ی وجود نداره، کار  ییکرد 

ش دنبال وارث ماترک بعد  چون همهبلد نبود انجام بده    ی سالر

  ی در بسته که وقت  هیجز    ی زی که، چ   ینی بی حال مخودش بود.  

م بسته  یکنی بازش  در  تا  هفت   ی راثیم  ی خوری م  گهید  ی به 

      واست نذاشته. 

. کردی نگاه م  ابانیو از آن بال به ازدحام خ  ستادی پنجره ا  ی جلو

ا از  که  شلوغ  نیچشمانش  و  ب   یتکرار  و  شد    حوصلهیخسته 

ت گذاش  جوابینه تماس را ب  اربنیا  یاصغر را گرفت ول  ی شماره

نه ر نگاهرا    یبلکه گوش  جکت،یو  بود!  به    ی کال خاموش کرده 

ساعت   ی برا  د یبا جاو  شانساعت خاتم داخل دفتر انداخت. قرار
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معطلشان کرده بود. عسل مشغول    ی اقه یدق  ستی پنج بود و حال ب 

کرد    یبود، کنارشان نشست و سع  هیتصف  ریمد  حیو توج  حیتوض

  شد؟ی مگر م  یجمع آن دو کند، ول حواسش را

 گریو دنبود    یراض   شاتیکدام از آزما  چیه  ی جهی ب از نتگال  دکتر

جز تن دادن به   ی اخون نداشت، چاره   هیتصف  ی برا   ی سالم  هیکل

کم و بدتر از همه    ی نمانده بود. سن بال، قدرت بدن  شانیبرا  زیالید

  یاه یتواند کلکه ب   شدیمانع از آن م  سمشیو رومات  یقلب   یناراحت

 ینقطه   ی دوباره رو  ی بعد چند ماه دوندگ  محال هکند.    افتیدر

 توانست ی چند وقت آنقدر تحت فشار بود که م  نیاول نشسته، ا

به    ی سهراب  ی زنده گلوزنده  رو  و  از ساعت گرفت  نگاه  بجود.  را 

 مردانلو گفت:  

 . ادی ب  کنمیفکر نم _

 گفت:   اشیذات ی با همان خونسرد مردانلو

 .  ان یگفتن متماس گرفتم  _

نشست، تلفن را برداشت و    زشیمقابلشان بلند شد و پشت م   زا

 گفت:   ی ابا گرفتن تک شماره
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 . ی لطفا سه تا استکان چا _

 :  دیاز عسل پرس ییاز دادن سفارش چا بعد

   ؟ی نشد ی ا گهیمتوجه مورد مشکوک د _

ول  گهید  _ نم  یخیل  ی نه،  کارخونه  دفاتر  کرد،  اعتماد    شهیبه 

طلبدا  میتصم پکارها  رم  کنم،    دا یرو  باهاشون صحبت  و  کنم 

 بشم.  ی اگهید  ی هامتوجه اختالف حساب دیشا

 سرش را تکان داد:   مردانلو

 .  هیفکر خوب _

 وارد شد و گفت:   ی چا  ی نیبا س   یمنش

 آوردن.  فی تشر  یجناب سهراب _

 .  اریهم ب  گهید ییچا هیبفرستش داخل...  _

ذاشت و از اتاق گ  شانیرا روبه رو  ییچا  ی هاجوان استکان  دختر

داخل و مردانلو با   یسهراب  یبعد از خروج منش  یخارج شد. کم

 برد و گفت:   شی دستش را پ  یورودش از جا برخاست. سهراب

 سالم جناب مردانلو.  _
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 . دیخوش آمد ،یسالم جناب سهراب _

  ام؟ی ب نیفرمود اومده  ش یپ یمشکل _

 .  می صحبت کن  تا دی نی بش د ییبفرما _

 نشست.   شانیمبل روبه رو ی مردانلو رو دست   تیهدا با

 خب؟  _

 .  د یکن لیم ی اول چا _

 گفت:   حیرک و صر یلیخ یسهراب

 .  دییدارم و نه وقت! اگر امکانش هست امرتون رو بفرما لی نه م _

رضا به جوش آورد    ی هاخون را در رگ  یمتکبرانه سهراب  لحن

  یجلو  مغرور خودش را  ی رام و آن روبرخالف او عسل کامالً آ  یول

 گذاشته بود.   شیبه نما یسهراب

 کرد و گفت:    ی اسرفه مردانلو

با توجه به  در حساب  یمتوجه مشکل  ی خانم سالر  _ ها شدند. 

بود  نکهیا کارخونه  معاون  تا در    ن یایب  میاز شما خواست   دیشما 

 .  می موردش صحبت کن
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 آشکار گفت:   ی پوزخندرا بال داد و با  شیابرو ی تا کی یسهراب

 بود عسل خانم؟!         یتون چ! شما رشتهنیآفر _

 سرش را بال گرفت و گفت:  عسل

 .  گذرونمیرو م ی حسابدار ی دارم دوره _

 زد و گفت:   ی لبخند یسهراب

 .  شهیقابل ستا _

داد و    هیبود به مبل تک  بیرضا عج  ی که برا  ی خاطر  نانیاطم  با

 گفت:  

 .  دمی من گوش م  _

 گفت:   ردانلوم

از   یکیاختالف حساب فاحش شدن.    هیمتوجه    ی خانم سالر  _

اول  ییهاشرکت  موادخام  م  هیکه  کارخونه  مقدار   فروختهی به 

 لیکربنات به کارخونه تحو  میسولفات و سد   میسد   لو یهشتصد ک

 عنوان شده.   لویجاه ک داده اما در دفاتر کارخونه نهصد و پن

 متعجب گفت:   یسهراب
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قابل توجهواقعاً  _   ی اون شرکت در چه سالاز    دی خر  ه،یا؟! رقم 

 بوده؟ 

 .  95سال  _

مبل    یتکان داد و کامالً به پشت  ی سر  دنیفهم  ی به نشانه   یسهراب

 داد و گفت:  هیتک

 ندارم.    یتی مسئول چیمورد من ه  نیبگم در ا دیبا _

 .  دیپرس مردانلو

 !  ؟ی چطور جناب سالر _

بشنود    واریتا د  دیگوی به در م  ییبه عسل نگاه کرد، گو  یسهراب

 خطاب به مردانلو گفت:  

در    ی امور حسابدار  ی تا قبل از مرگ جناب سالر  93از سال    _

 بود.   ات یب ی دست آقا

 کرد و گفت:   یبه آن دو و بعد به سهراب  ینگاه مردانلو

فعالً    شونیرو ما که به ا  اتیب  ی آقا  امرزهیخدا ب  د، یگیدرست م  _

 . میندار یدسترس
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 بله، متاسفانه!   _

  ن یبه هم  شدیکرد، باورش نم  یبه مردانلو و سهراب  یه نگا  رضا

 .  کندیفرار م زیهمه چ ریاز ز یراحت

  ی تونیاونجا، نم  ی کاره  ی عمالً همه  ،ی بود  ی تو معاون سالر  _

بده چطور   حیندارم. توض  یت یمن مسئول  یو بگ  ین یبش  نجایا  ی ایب

 کرد؟   ی دست کار ها روحساب یراحت  نیبه هم شهی م

  د یرضا ابرو درهم کش  ی کارهمه جسارت و طلب  نیااز    یسهراب

 و گفت:  

در کانادا اقامت داشتم، بخاطر درسم.    یاون زمان من چند ماه  _

  ن ی. چناز مسائل مربوط به کارخانه دور بودم  یمدت   نیهم  ی برا

محاسبات  ا  یاشتباه  نم  بود  دیبع  شونی از  که  افسوس   شهیو 

 .  د یرو شن ون شیا حاتیتوض

شد    یمنش چاداخل  فنجان  سهراب  ییو  مقابل  گذاشت.    یرا 

 دست آن را رد کرد و گفت:   ی با اشاره  یسهراب

 قهوه لطفاً!   _
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  رون یگذاشت و ب  ینیسر تکان داد و استکان را داخل س  یمنش

 رفت. رضا با خودش گفت:  

  "شاپی مردک انگار اومده کاف "

 گفت:   عسل

   ن؟یشناختی م اتویب ی شما چقدر آقا _

 نسبت بهشون نداشتم.   ین شناخت چندا  _

 استخدام شد؟  یچه کس ی به واسطه  اتیب _

شرکت    _ واسطه  به  واقع  کار    ی حسابداردر  باهاشون  ما  که 

 شدن.   یمعرف میکردی م

 گفت:    یشاک عسل

 .  یگی دروغ م یول ،ی ندار یشناخت  یگی شما م دیآقا جاو _

 اعتراض کرد:  مردانلو

 .  ی الرخانم س _

 بردارد گفت:   دیز جاونگاه ا آنکهی ب عسل
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رو اخراج کنه، احتماًل   اتیب  ی آقا  خواستی م  شی بابا دو سال پ  _

و دوباره   نیشما وساطت کرد  ی ها شده ولمتوجه اختالف حساب

 به کارش برگشت.  

 رو به مردانلو  گفت:   عسل

ن  _ کج  ست؟ یجالب  دست  متوجه  و    یبابا  شده  حسابدارش 

 نید؟ با وساطت اش  یبعدش چ  یاخراجش کنه ول  تخواسی م

م و  اومده  الن  برگشت سرکارش،  ندارم! شما  شناخ   گهی آقا  ت 

 ! د؟ی باور کن دیتونی م

را از دست بدهد.    اشی خونسرد  ینمانده بود تا سهراب  ی زیچ  گرید

 بال گرفت و گفت:   یهر دو دستش را کم

 ه.  مطلب کذب محض نیوقت وساطتشو نکردم، ا چی من ه _

 گفت:   عسل

 .  گنیم ی اگهید زیکارخونه چ ی ااما کارمند _

 را بال برد و گفت:   شیصدا یسهراب

  د یکن  ی منو متهم به دزد   دی! اگر قصد داره؟یچ  یجلسه برا   نیا  _

 .  ستیجاش ن نجایا
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 بابا به تو اعتماد داشت.  _

 گفت:   ی تر با لحن آرام یسهراب

رسونده    ی پدرت ضرر  نکردم که به مرحوم  ی عسل جان من کار  _

 .  یدور و برتو بهتر بشناس ی هاتره آدمباشه، به 

که به اسم عسل بست    یرضا درهم رفت، هنوز در جان  ی هااخم

 ادامه داد:  یمانده بود که سهراب ریگ

بو  نیا  _ ا  ی آقا  جنس آدما رو من   نیپول بهش خورده وگرنه 

  ی کس  ی برا  یخدا قدم  ی وقت محض رضا  چیه  شناسم، یخوب م

 .  دارنی نم بر

 گذاشت.    ینجان قهوه را مقابل سهرابداخل شد ف یمنش

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

که    یاون  کنمی من بهت ثابت م  ،ی ستین  یشناس خوباصالً آدم  _

 پدرم بود نه من!   کردی اشتباه م

 را صاف کرد و آماده رفتن شد.   شیو پالتو ستادیا یسهراب

ب  _ م  صبرانهی پس  روز  اون  جناب   ونم،میمنتظر  خداحافظ 

  مردانلو.
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  یبار همه  ریاز ز  یراحت  نیشد به هم  رهیخ  یبه خروج سهراب  رضا

  کردند یرا هم رو م  یبه بعد هر اختالس  نیاتهامات فرار کرد. از ا

  طان یمرد ش   نی. ادیکشی م  شیرا پ  اتیآب خوردن نام ب   یبه راحت

 . دادیرا هم درس م

 :  دیرسچشم از در گرفت و از مردانلو پ عسل

جمع   ی شتریتا من اطالعات ب  دی ریمهلت بگ  هشیمردانلو م  ی آقا  _

 کنم؟  

 تکان داد و گفت:   ینف ی به نشانه ی سر مردانلو

  ی با توجه به حجم بده  نیکه شما کشف کرد  ی مبلغ اختالس  _

  ه ی فشار از ناح  ی . متاسفانه با نوسانات ارززهیناچ  اری کارخونه بس

روز   زیناچمبلغ    نیبا استناد به ا  مینتوی ما نم  اده،یبستانکاران ز

 .  میمشخص شده رو عقب بنداز

رو  یگوش  آلودخواب ساعت  به  و  برداشت  بالش  کنار  از   ی را 

صبح بود. قفل صفحه را باز و    میاش نگاه کرد، هفت و ن صفحه

 :  دیچ یپ یزن در گوش ی مجدد صدا یاصغر زد ول ی شماره ی رو

   ".باشدی دستگاه مورد نظر خاموش م"
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اصغ  سابقه تلفن  بنداشت  بماند،    خبری ر  در   شهیهمخاموش 

را جواب    یرا نداشت گوش  یکس  ی حوصله  تشیدسترس بود. نها

. پتو را زدی خودش زنگ م  آمدی و بعد که حالش جا م  دادینم

عسل هنوز خواب بود. طبق روال  بلند شد،    شیکنار زد و از جا

د  نیا تا  شب  انبوه   روقتیچند  با  را  پرونده ا  ی خودش   ی هاز 

  یدانه  کی  یک یبه پشتکار دختر    دیمشغول کرده بود، باکارخانه  

 .  گفت یم نیآفر  ی سالر

راه افتاد، صورتش   ییو به سمت دستشو دیکش  ی بلند ی ازهیخم

دهانش را کج کرد   فکری نگاه کرد. ب  نهیرا آب زد و به خود در آ

 یآب رو   ی ها. قطره د یمقابلش پاش  یرضا  ی روآب به    یو مشت

آب   نهیآ با  مک  یهمراه  چکه  صورتش  از  پا  کردیه  سر    نییبه 

. با خودش دیخند  اشوانهیخوردند، حوله را برداشت و به خود د

 شدنش نمانده!   لیبه تعط ی زیچ گریحساب کرد رسماً د

چا  بهار کردن  درست  مشغول  آشپزخانه  دم    ی داخل  تا  بود، 

در را    رهیبه مادرش بزند. دستگ  ی داد سر  حیترج  ی چا  دنیکش

 شار داد و از پشت در گفت:  ف  نیی به سمت پا

 ست؟! تق! صابخونه... اجازهتقتق _
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 :  گفتی که م دیمادرش را شن فیضع ی صدا

 تو مادر.   ایب _

 را باز کرد و داخل شد.   در

 م ننه.  سال _

  عیرضا سر  ند،ی تشک بلند شود و بش  ی کرد تا از رو  یسع  گالب

 شت.  پشت کمرش گذا یکمکش کرد و بالش

 .  دیش مادر... دلم پوساون پرده رو بک  _

 ی تر کرد، لبه اتاق را روشن   رونیب   یی روشنا  د،ی پرده را کش  رضا

 آسمان گفت:   دنیتخت نشست. گالب با د

 .  رهیگی م یبارون ی دلم از هوا گهید ه،یآسمون دوباره ابر _

 بارون رحمت خداست؟  گفتی بود م  یک _

بهونه    کیکوچ  ی مثل بچه   رهی گ منتها دل که ب  گم،یهنوزم م  _

 .  کنهی م ی ریگ

 .  دیزد و پرس ی استدللش لبخند نیبه ا رضا

 امروز؟  ی چطور _
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 بگم مادر؟!  یچ _

 دل تنگت بگو.   خواهدیبه قول شاعر جماعت هر چه م _

 بهترم.  روزیاز د _

 گفت:   دواریام رضا

 .  یشی بهترم م یبش زیالید _

 بهانه گرفت و نق زد:   گالب

 که مجبور نباشم.   خورمی تر آب مکم خوام،ی نم زیالین دم _

 و گفت:  دیحرفش پر انیبه م  رضا

دست به آب؟ مگه مشکل فقط دست    ی بر  ؟یچ  یمجبور نباش  _

خونتو    هیکل  ه؟یچ  هیکل  یکار اصل  یدونیم  به آب رفتنه؟ اصالً

 .  کنهی م  هیتصف

 .  ترسمیم زیالیاز د _

 گفت:   متیت و با مالسر انگشتانش را در دست گرف رضا

 .  ی کن  وندیپ یتونی دکتر گفت نم ست، ین ی اچاره _
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زدن و خرج کردن نداره. خدا داده   وندیبدن اوراق ارزش پ  نیا  _

 خورمی بده... آبم کم م  میرژ  گمی ... من فقط موندیجوون محتاج پ

 ندارم.   زیالی... من جون دن ینکن زیالیفقط منو د

 نکن.   یباف ی گالب خانم، منف ی آ ی آ ی آ _

 و قاطع گفت:   شد تری جد

  ون یدر م  تیسالمت  ی پا  یحرفا گذشته مادر من، وقت  نیکار از ا   _

 .  ستیدست خودت ن یچیه گهیدباشه،  

 .  دیو پرس چاند یرا پ بحث

 رفت؟  یداداش ک _

 قطره اشک گوشه چشمش را گرفت:   گالب

 نداره.   یمرخص  گهیغروب پرواز داشت، گفت د _

 .  شده م ینبودش... نگو ج گفتم اومدم _

  نیجمع کرد و رفت فرودگاه، ا  لشویبارو بند  میتا از دکتر اومد   _

 ن یا  انیجر  یدونی پاش دکتر. تو نم  هیپاش شمال بود و    هیدفعه  

  ه؟یشمال رفتناش چ
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 زنش.  یکیاون  ی خونه  رهیچه بدونم... حتماً م _

 لبش را گاز گرفت و تشر زد.  گالب

   .ر یزبونتو گاز بگ _

 .  دادی م   بشیهنوز هم نه   اشی ضی مر  ی گالب با همه   د،یخند  رضا

 انیجر  نمیزنگ بزنم بب   لوفر یدمغ بود... گفتم به ن  ی لیبچم خ  _

کنم    یوساطت  ه،یبه چ  یاونم بشنوم بفهمم چ  ی بلکه حرفا  ه،یچ

اسمتونو   گهید  ی زنگ زد  لوفریکالم گفت اگه به ن  کیکنن.    یآشت

 .  ارمینم

 ادامه داد:  و دیکش ی صدادار  نفس

نم  نشونیب  یچ  دونمینم  _ زنگ  اونم   ی احوال  زنهیگذشته که 

 .  رهیبگ

دار  الیخی ب  _ م  یبه چ  ی ننه!  م  ؟یکنی فکر    دونن ی خودشون 

زن و شوهر دعوا کنند    گفتیبود م   یک   ان،یچطور با هم کنار ب

 بالنسبت ابلهان باور کنند.  

 زد:  یلبخند تلخ گالب
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مخالف   لوفریبا ن  که  یششم داشتتو حس    کنمی فکر م  یگاه  _

 . ی بود

 !  لوفرین دوباره

. زدیشان حرف متا شب درباره   گرفتیمادرش را نم  ی جلو  اگر

 را بشنود.   لوفریاسم ن  خواستی دلش نم یکه حت یآن هم وقت

 گفت؟  یدکتر چ _

 مصرف کنم.   زیالیداروها رو داد گفت تا جلسه اول د نیا _

   و گفت: دیکش  ی نفس بلند رضا

به نصف رس  خوبه! هر  _ بعد    ی بهم بگو، نذار  د یوقت  تمام شد 

 .  ا یبگ

 :  دیکش ی آه بلند گالب

 خدا.  ی به رضا امی کنم... پس راض ی ناشکر خوامینم _

 توکل به خودش.  _

 کمک حالم بود.   یلیچند روز خ نیعسل ا _

 .  فشهیوظ _
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 کرد و گفت:   کیچشمانش را بار گالب

 !  فشه؟یواقعاً وظ _

را که دو دانه به تمام   یرها کرد و جلد قرصگالب را    تانانگش

 شدنش مانده بود را برداشت و گفت:  

 . شهیآخرشه، داره تموم م نکهیا ه؟یچه قرص نیا _

 دارم.   گهیبسته د هیازش  _

 آب خورد.  یبهانه چشمش به پارچ خال ی جستجو در

 .  ارمیمن برم برات آب ب ه،یتنگ آب خال _

 قچه برداشت. گالب غر زد: طا ی را از روو پارچ  ستادیا

خدا   ه؟یدردش چ  گهیداداشت که نم  نی تو هم فرار کن... ع  _

کاراشونو    یتودارتر، همچ  گهید  ی کیاز    یکیدوتا پسر بهم داده  

 . انییکایآمر یانگار مامور مخف  برنی م  شیپ

 و گفت:   دیخند رضا

که   ی نچسبونده بود  مونیشونیبه پ  یانگ جاسوس  نیفقط هم  _

 . ی ندحال چسبو
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 و دلخور رو برگرداند.  دیکش ی نفس بلند  گالب

 ی خنده  ی آشپزخانه صدا  ی ورود  ی که شد ابتدا  ییرایپذ  داخل

 .  دیرا شن ی زیر

 نکن!   تمیبابا! چندبار بگم؟ اذ ی باشه، ا _

ا  عادت فالگوش  ول  ستادنیبه  نجواگونه   ینداشت،  و    ی لحن 

ا اعالم  و حضورش ر  تدسیتر باباعث شد که عقب  زشیر  ی هاخنده 

 نکند.  

کاشتم تو    یمنم باور کردم... من ک  و یآره جون خودت! تو گفت  _

. من  شهی تموم م  می رو آخه؟ باشه! باشه! کالسم ساعت سه و ن

... باشه. جون من  دمی بابا! قول م   ی اونجام. ا  قهیپنج دق   ی سه و س

  ر یگ  بود حراست بهم   کیفعه نزد! اون داریدر ن  ی دفعه تابلوباز  نیا

 ...!  گهیبابا! برو د ی دارم! ا ت احافظ! منم دوستبده. خد

به گوشش    یبال داد، دست  توانستیم  کهییرا تا جا  شیابروها  رضا

بود باور نداشت. بهار با که    دهی را که شن   ی ا. انگار مکالمهدیکش

  ی را رو  یپارچ خال  گفت؟یو از دوست داشتن که م  زدیحرف م
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  ی دختر ک  نی ر کرد ا ، با خودش فکگرد کردگذاشت و عقب  زیم

 آنقدر بزرگ شد؟!  

                                                                                        

.  د یکوتاهش را پوش یمشک ی لباس را بست و پالتو ن یآست دکمه

ببندد دور   آنکهی برداشت و ب   یچوب لباس  ی شال گردنش را از رو

اگر    ی حت  آمد،ی از در بند بودن بدش م   شهیگردنش انداخت. هم

  یاسرد استخوان سوز زمستان چاره   ی هاروز  نیا   یول  لباس باشد؛ 

 .  گذاشتینم شیبرا

برد و آنها را به    شیبه داخل موها  ی دستانداخت،    نهیبه آ  ی نگاه

دو    یکیاش  چهره  زدی را که بال م   شیطرف بال حالت داد، موها

 . دادی تر از سنش نشان مسال جوان

 د یبه سمتش چرخ  کرد،ی شده و نگاهش م  داریکه ب  دیرا د   عسل

 دار از خواب گفت:  خش ییو سالم داد. عسل با صدا

  ؟ی ریکجا م _

 کو سالمت؟   _

 چشمانش را به هم فشرد و گفت:   عسل
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 بشم.  داریبذار ب _

 زد:  ی ز یچشمک ر  رضا

   ؟ی بار  ی برسم... کارپس تو هم بذار  _

 تخت نشست و گفت:   ی رو عسل

 حال؟   ی ری کجا م _

دفترشه. مراقب    نتایداده پر  مای... پ لهیوک  نیسر وقت ا  رمی م  _

 اومدم.  رترید  دیم باش، شاننه 

 چرا؟   _

.  امیدارم، تموم بشه زود م  یدوتا کار شخص  یکی...  ستین  ی زیچ  _

 !  گه؟ید  یمراقبش

 سر تکان داد و گفت:   عسل

 حواسم بهشون هست.   _

 ممنونم.   _

   ؟یچ ی برا _

 : زدیرا در نگاهش بر اشیکرد قدردان یسع
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 . یه چهم ی برا _

 را برداشت.   لشیو موبا چیسوئ

   ؟ی ندار رونیب ی برنامه  ؟یخودت چ _

 نه.   _

هم  ی خونه  ی بر  یخواینم  _ بهار،  برادرش    ن یدوست  که 

 حسابداره؟ 

  ش یپ  ی قرار کار  هیبرادرش    ی زنگ زد گفت ظاهراً برا  یچرا ول  _

 اومده و جلسه امروزمون کنسله. 

 فت:  بال داد و گرا  شیابرو  ی تا کی رضا

 پس قرار داره!  _

 .  گفتی جور که خواهره م نیا _

 دوست بهار چند سالشه؟   نی دختره... هم نیداداش ا  گمی م _

 خودمونه.   ی هم سن سال  _

   ه؟یچجور پسر _

 :  ستادیا شیآمد و روبه رو نییاز تخت پا عسل
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 !؟یپرسیچرا م _

 گفت:   تفاوتی ب رضا

 . ی جور نیهم _

  ن ی ریتر کرد و شصاف   ی را کم  ش یالتوپ  ی قهیرد و  دست ب  عسل

 گفت:  

 !  پرسن یدر مورد پسر مردم نم ی جور نیهم _

 و گفت:    دیبلند خند رضا

  ؟ی اریما رو در م یادا گهیحال د _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

خوب   _ ولهیمعلم  خوب  ی...  آدم  با  ایهست    یاینکه    شتر یب  دینه 

 بشناسمش.  

 .  یکنی م جای شما ب _

 شد:   فوری شدن رضا ک یرتیاز غ د،ی دبلند خن عسل

 .  ی پسر مردم از آدم سوال نکن  ی درباره   ی جور  نی هم  ی تا تو باش  _

 حسابگرانه زد و گفت:   ی لبخند رضا
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 بترس از اون روز.    کنم،ی م یجا تالف  هیرو  نایا  ی روز همه هی _

 نازک کرد و گفت:   یپشت چشم  عسل

 نشده.   دهییاز مادر زا _

  امروز. ی خ شدشا _

 داشتم.   یاستاد خوب _

 و گفت:   دیخند زیر رضا

 . ی تمون نداد برم تا کار دست جف _

  د یکش  نییدستش را در امتداد شال گردن رضا از بال به پا  عسل

 و گفت:  

 به سالمت.   _

 !  ن؟ی فقط هم _

 ! ؟یلزم دار  ی اگهید زیچ _

 تو را...   یکم دیبگو خواست

 ! ده؟ی ش ممردبه  یزن چ هیدم رفتن  _

 زد و گفت:   ی گذاشت و نگاهش کرد. لبخند  شی پ  یقدم عسل
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 .  یسر سالمت ی آرزو  _

چشمان  رضا م  ی با  گوشه   شی هالب   خی که  و  برد  دست   ی بود 

 صورتش را گرفت و گفت:  

 . ی کم دست و دلبازتر بود کیکاش  _

 :  دیلبش کش ی شستش را رو انگشت

 کم.   هیفقط  _

آنقدر    و کرد،  خم  را  نفس صورتش    کینزدسرش  که    یهاشد 

  ی را بست و مخالفت  شیهاداغش به صورتش خورد. عسل چشم

 شان آماده بود.  بوسه  نیاول ی برا زینکرد، همه چ

را به کام بکشد که   شیهابار طعم لب  نیاول ی خم شد تا برا رضا

را باز کرد و به طرف در    شیهاکوبش در عسل چشم  ی با صدا

شت و به در زل زد.  به عقب گذا  ی قدم  ریو خودش غافلگ   دیخچر

 از هم فاصله گرفتند.  عیهر دو سر رهیآمدن دستگ  ن ییبا پا

 در را باز نکرد و از پشت در داد زد:  ی ل  بهار

   ؟یرسونی مترو م  ستگاهی داداش منو تا ا _
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بلند  رضا نفس  و   نیهزارم  ی برا  د،یکش  ی ناکام  به خودش  بار 

به  زین درک کرد، اوشانس کجش لعنت فرستاد. التهاب عسل را  

  یانگار همه  دی رسی وقتش که م  یخودش مشتاق بود ول  ی اندازه

تا عسل    انداختندی و بهار را جلو م  دادندی کائنات دست به هم م 

 را از دست او برهانند.  

 و پر از حرص گفت:   یعصب

 جوان ناکام.   سندینوی سنگ قبرم م ی ... آخرش رو دونمی من م  _

 :  سمت در بلند گفت  به

   ؟ی ری کجا م _

 دانشگاه.   رمیدارم م _

 .  رسونمتی وقت دارم... تا دانشگاه م _

 ! عاشقتم!  ولیا _

 رو به عسل کرد و آهسته گفت:   رضا

 باشم.   چاره هیبچه به فکر  نیاز دست ا دیبا _

 . دیرا پشت گوشش زد و خند شیموها عسل
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 دیربایاز آن م  یکه خوشحال  ی ا در را باز کرد و بهار را با چهره  رضا

 ش یزانو  ریتا ز  ی بلند   یمشک  ی پالتو  د،یخودش د   ی آماده روبه رو

هدبند   ری را ز شیبه سر و موها ی اسورمه ی بود با مقنعه  دهیپوش

 .  ردیبگ رادیا شدیبافتش داده، از ظاهرش نم

  ؟یشی م  لیتعط یک _

 ! ؟یپرسیچرا م _

 بالت.  دن  ام یب  ییجا  هیامروز وقتم آزاده هوا هم سرده... گفتم از    _

 تا غروب کالس دارم!  _

 .  امیغروب م یاوک _

 مصر گفت:   بهار

 .  امیخودم م ،یبش ت یاذ خوامینم _

 زد و با آرامش گفت:   ی ... لبخنددیکش  ی نفس بلند رضا

 !  ی هر جور راحت _

                                                                                              

 گذاشت.   شیرا جلو  ی مکالمات سالر نتیپر ی عسکر
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  ی متصل به هم را برداشت و نگاه  ی از کاغذها  یه حجم انبو   رضا

در امتداد آن کرد، چند صفحه    ز یپشت سر و اعداد ر   ی هابه شماره 

چند شماره پشت سر هم تکرار شد. قطعاً    ی متوجهرا باز و نگاه  

سالر  ییهاشماره که  ب  ی بود  مراتب  کار    شتریبه  سرو  آنها  با 

 داشت.  

 :  د یپرس کنجکاو

 هست؟!  یتا ک یاز ک نتایپر نیا _

 ی مکالمه  نیاز سه ماه قبل آخر  هاامک یمکالمات و پ  نیآخر  _

 مرحوم.  اون

 خوبه!   _

 نگاهش کرد.   ی نیزبیداد و با ر هیمبل تک یبه پشت ی عسکر

اش شد که با دقت  ها بال آورد و متوجه برگه  ی سرش را از رو  رضا

به    یی. گودیفهمینگاهش را خوب م  یشده است، معن   رهیبه او خ

 نگاهش را تاب نداشت.    ینی سنگ کند، یربا نگاه م آدم کی
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  داد،ی ظهر نشان م  میو ن  ازدهیکه  به ساعت خاتم دفتر کرد    ی نگاه

د ب  ی گریکار  و  نداشت  جا  شتریآنجا  را  . دانستینم  زی ماندن 

 را در دست گرفت:   لشیها را جمع کرد و موبابرگه 

 . لیوک ی آقا ی دیزحمت کش _

  برد و گفت:  بال  یدست ی کرعس

 صبر کن آقا رضا... باهات حرف دارم.  _

 همانطور نشسته گارد گرفت و گفت:   رضا

 ایشاهلل.   رهیخ _

 به شخص خودت داره!  ی شر بستگ ایباشه  ریخ _

 یهاکه حرف  دانستیخوب م  آمد،یم  دیتهد  یاش بوجمله  از

 د و گفت:  نگاهش کر  زیرد و بدل نخواهد شد. ت نشانیب  یجالب

 بفرما.   _

   ؟ی د یدر مورد سندرم استکهلم شن  ی ز یه حال چتا ب _

 استکهلم؟!   _

 سندرم استکهلم!   _
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 هست؟  یچ ،یهر چ _

 .  هیاختالل روان هی _

 شناسم؟ خبر بهت رسونده من روان یک _

باشروان  ستین  ی ازین  _ بش  یشناس  متوجه  برات  هیچ  یتا   ...

که گروگان   یان یبوط به قربان مر  یبحران روح  هی  دم،ی م  حیتوض

  یزمان آزاد  کنندی م  دایاز اسارت نجات پ  یو وقت  شنی گرفته م 

 و...   انیبر م  ریدر مقام دفاع از گروگانگ 

 اش را نداد: فرصت کامل کردن جمله رضا

 اصل منظور؟   _

 منظورم کامالً روشنه.   _

 و گفت:   ستادیزد. ا ی سرش را تکان داد و پوزخند رضا

 ... بگو تا زودتر خودم تک چرخ ببرمت.     یسبر ی خوا ی ا م به کج _

 و...  یطلبت گروگان گرفت ی رو برا  ی دختر سالر _

 ست.  اون موضوع حل شده  _

 حل شده؟!   _
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  و گفت: بال برد  دیتاک ی دستش را به نشانه و

 هنوز حل نشده.   ،ی کنی کامالً اشتباه م یول _

تا    دادی جازه ما  دیکند، نبارا حفظ    اشی کرد خوددار   یسع  رضا

 .  کردیتر حرفش را اثبات مو آن وقت راحت کند  یاو را عصبان

 همچنان ادامه داد.  ی عسکر

هنوز اون گروگان   نکهیکجاست؟ ا  یدونی نکته وحشتناکش م   _

 ادامه داره و...   ی ریگ

 .  دیغر رضا

 .  ی بهتره حد خودتو بدون _

  ؟ی دیشن  ییربادر مورد مجازات آدم ی زیچ _

و انگشت    ستادیا  لیهمه تالشش در حفظ آرامش مقابل وکبا    رضا

 زد.  اشنه یس ی اش را به قفسهاشاره

 عسل زن منه.    ،یرو ثابت کن یهیچ یتونینم _

 هیراحته که ثابت کنه اون دختر بخاطر    یلیخ  لیوک  هی  ی برا  _

نم  یبحران روان ا  یتونیجذب تو شده و قطعاً اون موقع    ن یبه 
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عسل    ،ی خالص شد  ی که کرد  ی جازات کاراز م  یفکر کن  یراحت

خودش شده و   ی رباشق آدمبه روانکاو داره... اون دختر عا  ازین

ا تنها  نکهیبدتر  خاطر  مشکال  شییبه  مرگ   ی روح  تو  از  بعد 

ن بگو بدونم  به م  کنه،ی نگاه م  ی ناج  هیچشم    پدرش داره به تو به

 ! ؟ی دختر چه کرد نیتو با ا

اش را  تر گذاشت و انگشت اشاره قدم جلو   کی  ت یبا عصبان   رضا

 تکان داد:  دواریتهد

کس  _ هر  از  بهتر  چ  ی چ  فهممی م  یمن  خوبه  بده...    ی براش 

 من دور بمون.    ی شخص  ی... پس از زندگهیاگهید  زیتو چ  ی فه یوظ

 به سمت در رفت.   و

 و قاطع گفت:   ستادیا  ی عسکر

براش   یهمه چکه بف  ستین   یدرست  یروح  طیاون دختر در شرا  _

هنوز    ،یفهمیبده... در واقع هنوز در اسارت توئه م  یچ  ایخوبه  

 ...  رهیاس
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سنگ  رضا گ  تیواقع  ی ن یاز  احساس  سرش  بر  شده   یجیآوار 

کند به    یخداحافظ  آنکهی . بماندی م  نیاز ا  شتری ب  دینبا  کرد،ی م

 سمت در رفت.  

 بلندتر از قبل ادامه داد:   لیوک

ره رهاش کن... بهتره هر  دا  تیرات اهمب  ی ااگر اون دختر ذره  _

 درمانش اقدام بشه!   ی چه زودتر برا

ماش  تا تالف  نی به  که  بود  آنقدر حرص خورده  از   ی مین  یبرسد 

مشت    دن یرا با کوب  گرشید  یمیو ن   ن یحرصش را سر درب ماش

 ن درآورد. به فرما

 لب تکرار کرد:  ریز

 !  ی! لعنتی! لعنت یلعنت _

 ردیرا بگ   لیوک  ی قهیو  برگردد    واستخی لجباز درونش م  ی رضا

 ر یجرات نکند او را ز  گریو با سر به صورتش بکوبد. آنقدر که د

 کند.   دشیسوال ببرد و با عسل تهد

کنار   ترن یسنگ   دیکه شن  ییهاحرف با آن  بتواند  بود که  از آن 

 .  دیایب
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 گفته بود؟  چه

 !  ؟یقربان

 ! اسارت؟

 بود.    دهیرا زندانبان عسل نام  او

 فقط مال او...  و بود، فقط امال خود  لعس

بعد از    یهم هست، حت  ی که اسمشان در شناسنامه   یتا وقت  نه

کوچک    می م  یحق نداشت حت   یکس  چیآن هم مال او بود و ه

ز  تیمالک  نیا ببرد، حرف  ریرا  در   آنکهی ب  شیهاسوال  بخواهد 

 .  شدیو مرور م خوردیسرش جمله به جمله چرخ م

 کند!   ش یبود رها  گفته

تر از آش شده و داغ  ی زد، مگر آنکه مرده باشد. کاسه   ی پوزخند

گفته بود به اسارتش کشانده است... خبر نداشت خود او بود که  

 ته. عسل گش ی خم ابرو کی ریاس

بار    ن یصدم  ی بار گرفت و باز برا  نی صدم  ی اصغر را برا  ی شماره

با    دیهر جور شده با.  د یچیپ  یخاموش بودنش داخل گوش  ی صدا

 .  شدی کم داشت نگرانش مکم  گرید  زد،یماو حرف 
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 بوق مردد پاسخ داد:  ن یرا گرفت که با چهارم  نیشاه ی شماره

 الو داداش؟  _

 .  د یپرس  یرفت سالم کند و عصبان  ادشیبود که    ی آنقدر عصب  رضا

  ؟ییکجا _

 !  رگاهیتعم رمیدارم م ی اگر اجازه بد _

  کشه؟ی چقدر کارت طول م _

 ت:  کرد و گف یکث م ن یشاه

 چطور مگه؟  _

   ؟ی از اصغر خبر ندار _

 شده؟  ی زینه داداش... چ _

 و گفت:   دیبه صورتش کش  یدست رضا

 خاموشه.   شیدو روزه گوش _

 شارژ برقش تموم شده.  دیشا _
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آ   _ م  ... ویکی آخه  روزه   گمیم  ؟یگی م  یچ  یفهمیخودت  دو 

 برق واسش  زیر پ   هیرفته    ی خاموشه... کدوم دارقوز آباد  شیگوش

 نشده.   دایپ

فرستادم فقط    لمیبراش ف  یآپ هر چ... واتسهایگی ااا راست م  _

 خورده، سابقه نداشته.   کیت هی

 اش بخورد. هوا به کله  یتا کم دیکش نییرا پا  نیماش ی شه یش

 بعد دو روز.   یخسته نباش  _

 نامزدش باشه.   ی خونه دیشا _

 گفت:   دواریام رضا

   ؟ی دار ماره نامزدشوممکنه... تو ش _

  ی زنیداشته باشم؟! حرفا م  یبرا چ نامزد مردمو    ی من شماره  _

   ؟ی ازش ندار  یآدرسداداش، خودت 

شب هم در آنجا صبح کرده بود.    کی  یرا که داشت حت  آدرسش

باز هم    راندیم   سیساعت تا پرد  نیشاغل بود و قطعاً در ا  یول

 نداشت.   ی ادهیفا

 باش.  در خونه با میبا هم بر  ایب ؟ییکجا _
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 گفت:   حیرک و صر ن یشاه

 رم یالنم دارم م.  امی شرمنده داداش... من امروز ظهر مرخص  _

 صفا بدم و غروب قرار دارم.  هیبعدش خونه  رگاه،یتعم

 .  دیتوپ اعصابی ب رضا

 . ی که هر روز قرار دار  ی ریبم _

 . شهی آخر ی اگر اجازه بد _

 مهربون.   ی برو دست خدا _

 لحن دلخورش بود.  ی مالً متوجهکا ن یشاه

   ؟ یکنیباور نم... چرا  شهیآخر  نی ا  ی اگر اجازه بد  گمی داداش م  _

کل  کل  ی نفسش را بلند و صدادار فوت کرد، بهتر بود به جا  رضا

 .  شدی خودش دست به کار م نیبا شاه 

ازش شد زنگ    ی تو هم اگه خبراصغر،    ی در خونه  رمی من م  _

 بزن.  
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اش رسانده بود و آدرس  در خانه  ی بار اصغر را تا جلو   نیچند  قبالً

کنارش   وار یبه د  یو نگاه  ستادی در ا  ی . جلودانستیم  یرا به خوب

به درب خانه زد   نی ماش  چیاز زنگ نبود. با نوک سوئ  ی کرد، خبر

بلند شد و به دنبال آن    یکاش  ی رو   دنیدو  ی بعد صدا  یکه کم

 در را باز کرد.  یلباس خوش ی ار سالهسه چه ی بچه دختر

 به اطراف کرد و با اخم گفت:    ینگاه رضا

   ؟ یباز کن  ی نجوریدرو هم  دیندادن که نبا  ادیعموجون، به شما    _

در را کامل   ی خردسال ساکت به پشت سرش نگاه و لنگه  دختر

عصا به دست پشت سر کودک   ژامهیبا پ   یفینح  رمردیباز کرد، پ

 ر شد.  ظاه

 را جمع کرد و گفت:  خودش  رمردیا حضور پ ب رضا

 سالم پدرجان.  _

 سالم، بفرما.   _

 پسرتم.   قیمن رف _

 فکر کرد و گفت:   یکم رمردیپ

 کدوم پسرم؟  _
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شک کرد   ی الحظه  ی پسرش؟! مگر اصغر تک پسر نبود؟! برا  کدام

نگاه مردد   یو  بود.  آمده  درست  که  را  خانه  انداخت،  خانه  به 

 :  دیپرس

 پدرجان؟  ی تا پسر دارمگه چند _

 با افتخار گفت:   رمردیپ

 اصغر.  یهم عل یکیاکبر،  یعل یکیدوتا؛  _

 است.   امدهینام اصغر مطمئن شد خانه را اشتباه ن  دنیبا شن  رضا

 دم در؟  ادیب  یاصغر بگ یبه عل شهی پدرجان. م _

 !  شهی نه نم _

 تعجب کرد:  رمردیاز رفتار پ رضا

 چرا؟!   _

 .  ستش یچون ن _

ب  متعجب ا  حوصلهی و  مثل  کرد  پاک    رمردیپ  نکه ینگاهش 

جا به  اصغر  پدر  خون  انگار  بود،  گذاشته  در    ی سرکارش  اصغر 
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ع  ن یشاه  ی هارگ بود،  شده  جا  شاه  نایجابه  رفتار    نیمثل 

 . کردی م

 خاموشه.   شیازش؟ گوش ی خبر ندار _

 :  گفت یبه گوشش خورد که م  اطیاز داخل ح یزن ی صدا

 باباجان؟   هیک _

 و گفت:   دیبه عقب چرخ رمردیپ

 اصغره.   یدوست عل _

  اش ی روسر  کهیدر حال  ستاد،یا   رمردیدم در آمد و کنار پ  یجوان  زن

 گفت:   بستی تر از قبل مرا محکم

 .  د ییبفرما _

 گفت:   ترانهدواریام رضا

 رضا.   ،یاصغرم آبج قیمن رف _

 !  ؟یهست کشیشما همون آقا رضا شر _

خان  !کش؟یشر به  شرواده اصغر  بود  گفته  چه    کیاش  در  دارد؟ 

 نکند گاف بدهد پاسخ داد:  نکهی! دو به شک از ا ؟ی کار
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 با اجازتون!  _

 :  دیجوان نگران پرس زن

  افتاده برا داداشم؟ یشده؟ اتفاق ی زیچ _

آبج  _ ب  ی راستش  شما ازش   دیازش، گفتم شا  خبرمی دو روزه 

 .  ی خبر داشته باش

پر از اضطراب شد، با دست به    یاصغر به لحظهخواهر ا   ی چهره

 .  دی صورتش زد و نال

دلشوره به جون من و مادرم    شبیپس بگو چرا از د،  خدا  ای  _

 افتاده بود، تو رو خدا! حالش خوبه؟     

 شد:   مانیزن بالکل از آمدن پش ینگران دنیبا د رضا

 خواهر من؟   یچه اتفاق _

 تصادف کرده؟! حالش خوبه؟!   _

   زد. بینه  رضا

تصادف  _ منف؟یچه  چرا  داشتم    ؟ یکنی م  ی بافی !  کارش  فقط 

 خونه باشه.    دیخاموش بود، گفتم شا ش یگوش
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زن   یعصا زنان جلوتر آمد و خواست وارد کوچه شود ول  رمردیپ

 رفتنش ممانعت کرد و گفت:    شیرا گرفت و از پ شیجوان بازو

 تو.   ایب ؟ی ری بابا کجا م _

 اکبر منتظره.   ی فاطمه، عل رمیتا سر کوچه م  _

 کرد و گفت:   تیداخل هداآرام پدرش را به سمت   زن

نسترن   ؛ی خوری هوا سرده، سرما م  مش،یاریم  میری بعد با هم م  _

 باباجون رو ببر داخل. 

 کرد.  تیرا گرفت و به داخل خانه هدا رمردیدست پ دخترک

 :  دیکنجکاو پرس  رضا

 خوبه؟!   یحال حاج _

 وز بهتره.  دا روشکر امربگم، خ یچ _

 اصغر نگفته بود داداشم داره!   د؟یاکبر دار یعل _

 .  دیکش یآه زن

، بچه که بود سر کوچه ِ اکبر داداش بزرگتر از من و اصغر  یعل  _

 بهش زد و مرد.  نی ماش
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از   گاهچیچرا اصغر هحد ممکن بال رفت،  نیرضا تا آخر ی ابروها

  اش یفضول  ی نتوانست جلواش حرف نزده بود؟  برادر در گذشته 

 و گفت:   ردیرا بگ

 ! ست؟ین ادشیپس چرا بابات   _

هنوز    شهی ازش چشم برداشت. زود گم م  شهیداره، نم  مری آلزا  _

بره سر کوچه    خوادی م   یست، ه داداش مرحومم زنده   کنهی فکر م

 دنبالش.  

  یاگله   گاهچیپدر اصغر متاثر شد، اصغر ه   تیوضع  دنیاز د  رضا

 ی زیهمه سال رفاقت تنها چ  نیبعد از او    کردیش نماز وضع پدر

دارد، حال    یاحوال  ضیبود که پدر و مادر مر  نیا  دانستی که م

 . دادی م  ی اش تن به هر کارخانواده ی که چرا برا دیفهمی م

 تکان داد و گفت:   ی سر

شاهلل که سرش نگران اصغر نباش؛ ان  ، یخدا شفا بده! ببین آبج  _

 برم،   گهیاجازه من د  ن گرمه. باو سات عقدکنو به آماده کردن سور

 فقط اگر...  
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و به داخل خانه کرد    یاسم عقد برگشت و نگاه  دنیبا شن   زن

 گفت:   اطیشد، آهسته و با احت کینزد یبعد کم

 عقد کردند.   یواشی! حتماً ؟یدونیم ی زیشما چ _

 خواهر اصغر نگاه کرد و گفت:   بی به رفتار عج رضا

 خاموش کنه؟   یگوش  دیباشه چرا با  بعد عقد کردهچرا؟!    یواشی  _

 مامان عقد کردند.  تیبود بدون رضا نیمنظورم ا _

 را خاراند و گفت:   اشی شان یپ رضا

   د؟یعروس خانمو دار  ی شما شماره گمی م _

. اصغر دعوتمون نجا ی... اونم نه ادمیخودشو د  بارکی نه وال! فقط    _

 یشد و بداخالق  یاونقدر شاکمامان    دمش،یکرد رستوران اونجا د

 چه برسه به شماره.   دینرس  ییکرد که به آشنا

 از اصغر گفت:   ینشان  افتنیاز  دی ناام رضا

 باشه.   ری شاهلل که خان _

کاغذ   ی در آورد و رو   شیپالتو  بیرا از داخل ج  یو خودکار  کاغذ

 اش را نوشت به سمت خواهر اصغر گرفت.  شماره
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  ه ی  زحمتی شد ب  ی ره اگه ازش خبشماره من  ن یا  رم،ی من م  _

       بهم بده.خبر 

دانشگاه دوبل پارک کرد.   ی تر از ورودرا  چند متر عقب   نی ماش

برف    یرا خاموش کرد ول  نیدور چرخاند و ماش   کیرا    چیسوئ

از دپاک مانع  باران  تا  نگه داشت  نشود.    رونیب  دیکن را روشن 

ده شگاه پارک کردان  ابانیدر امتداد خ  یهم همگ  گرید   ی خودروها 

. هر چه به ساعت سه  ودند منتظر دانشجوها نشسته ب  نانیو سرنش

ن جمع  شدی م  ترکینزد  م یو  ماش   تیازدحام  و    ها ن یدانشجوها 

 .  شدی م شتریکم بکم 

اش را گاز گرفت.  گرفت و انگشت اشاره   دهان  یرا جلو  دستش

 گرداندی که در رفت و آمد بودند م  یدختران  نی را ب  شیهاچشم

بت را  بهار  پدرشان  ابد یا  درگذشت  از  بعد  ناخواسته  و  . خواسته 

 کند.   ی بهار باز ی کرده بود نقش پدر را برا یسع

 :  گفت یم شهیهم گالب

 صاحب  ی پدرش است و عمر  یمهمان خانه   یچند صباح   دختر

پدرش بهار   ابیدر غ   خواستیدلش نم  نیهم  ی برا خود،    ی خانه

 اس کند.  احس  ی کمبود تسی پدر ی مهمان خانه  کهیتا زمان
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م  تا را  فکرش  که  نگذاشته   شیبرا  ی زیچ  چیه  کردیآنجا  کم 

دختر   نداشت  دوست  کمبود  ی دانه  کی  یک یبودند،   ی خانه 

خودش دو   یاز گوش   دیخر  شیکه برا  یلیموبا  یاحساس کند. حت

خواهر کوچکش   یک  دی همه نفهم  نیتر بود. با امدل بالتر و گران

و    دهدی دل م  یشا همان گواً در خانه بآنقدر بزرگ شده که علن

 . ردیگ یم لیقلوه تحو

شده و   ریاس  ی و یرا داشت که فرزندش در چنگال د  ی پدر  حس

  شود،   کیجرات کرده به دخترشان نزد  یچه کس  دیفهمی م  دیبا

 وا دارد.   ییگوکه او را به دروغ کیآنقدر نزد

 .  د یشپا نیآب به ماش یدانشگاه از کنارش رد شد و کم اتوبوس

 !  آمد؟ی مگر کوتاه م انیمان گرآس نیا

ذهن خراب   ی ده ییزا  یهمگ  کندیکرد آنچه که فکرش را م  دعا

پارک شده گوشه و    ی هان یانبوه ماش  ن یخودش باشد. نگاهش ب 

به دست  چرخاند. کم   ابانیکنار خ  س یخ  ایکم دانشجوها چتر 

ر رفت  د  زیدانشگاه ن  ی هااتوبوس  آمدند،یم  رونی باران به سرعت ب 

 بودند.  و آمد 
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 منتظر نماند.   یلیخ

که چتر به دست با عجله از دانشگاه خارج شد و به    دیرا د  بهار

به ساعت کرد که سه و چهل    یکرد. نگاه حرکت    ابانیسمت خ

صدا   قهیدق م  ی بود.  که  در    گفتی بهار  دارد  کالس  غروب  تا 

 زد.  ی پوزخند  د،یچیگوشش پ 

گوش  بهار با  صحبت  مشغول  خ  ی همچنان  و   ستادیا  ابانی کنار 

  ف یرا داخل ک  اشی ظه بعد گوشسمت راست را نگاه کرد. چند لح

 دانشگاه حرکت کرد.   ابانیخ نیی گذاشت و به سرعت به پا

شن و آرام به دنبال بهار حرکت کرد، از پس را رو  نیماش   رضا

  کیکه سوار    دیکن او را د حرکات تند رفت و برگشت برف پاک

سمت چپ   ی ار راننده راهنماسوار شدن به   شد. با  دینود سفال

 زد از پارک خارج و به راه افتاد.  را  نی ماش

ماش  رضا سر  کم  ن یپشت  کرد،  کش  یحرکت  مرد   د یگردن  تا 

و بارش باران مانع از آن   دشی د  هیاما زاو  ند یپشت فرمان را بب 

 .  ند یبتواند چهره او را بب شدی م
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عتش را  و سر  د یچیپ   یاصل  بانا یبه خدانشگاه    ابان ی از خ  نی ماش

کرد،   کرد.   شتریب زدن  زنگ  به  شروع  همراهش  تلفن  همزمان 

پشت خط است تلفن را برداشت و تماس   یبداند چه کس  آنکهی ب

آنکه توجه بهار و راننده را جلب   ی کرد. برا  صدایرا رد داد و ب

فاصله    نی چند ماش  نودخودش و ال  نیماش  نیکرد ب  ینکند سع

 . ندازدیب

کرد، تلفن به   ی چند وقت بهار را بررس  نیا  ی رفتارهاذهنش    در

آن روز که با دوستانش به کوه    ایها  ها، چت کردندست گرفتن 

کرد،    یهمه حماقت احساس خفگ  نیهمه و همه... از ا  رفته بود، 

 پدرسوخته شده بود.   نقدریا یک

کنارش   یصندل  ی برد و شال را از دور گردنش باز کرد و رو  دست

بود. کل روز تلفنش    چانده یخوب او را پالف بچه چه    کیانداخت،  

 ! رود؟ی را از دسترس خارج کرده، گفته بود کجا م

 !  دربند؟

گرفته    ادی  یو کرا از که    ییهمه دروغ و دورو  نی زد، ا  ی پوزخند

گالب و عسل    ری آنقدر درگ  دانست،ی نم  ر یتقصیش را ببود؟ خود
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به   کردی همه حس م  نیشده بود که از خواهرش غافل ماند. با ا

 شده است.   انتیبه او کرده خ غیدریکه ب ی اعتماد

نود گاز داد و با سرعت از  به چهارراه چراغ زرد شد. ال  دهینرس

رضا تا خواست از چهارراه رد شود چراغ   یول  چهارراه عبور کرد

 ییل   ییجلو  نی دو ماش   ن یداد و از ماب   قرمز شد، با تمام قدرت گاز

 هارراه شد.  و وارد چ دیکش

کند و   سکیر  توانستینم  کرد،ی را گم م   نیماش  ستادیای م  اگر

و حضور    دیرا به جان خر  گریرانندگان د  راهیتوقف کند. بد و ب

ند  ییراهنما  سیپل راننده   دیرا  اگر  راست    ی اگرفت.  که سمت 

رو شد  چهارراه  بدتر  ی وارد  به  قطعاً  بود  نزده  صورت   نیترمز 

از چهارراه خارج شد.    وکرد    شتریا ب. سرعتش رکردی تصادف م

نگاهش    ررسینود دوباره در ت بود. ال  مه یبرگ جر  کی خرجش  

ام خودش  به  گرفت.  کوچکش    دادی م  ی دوار یقرار  خواهر  که 

 .  ستین  نگونهیا

 نبود!   قطعاً

 گالب بود!  ردخت
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 پاک خورده بود!   ریش

 ی شه یش  نیداد تا بخار درون ماش نییپنجره را پا ی شه یش یکم

که به   ی اعالقه  ی نشود. با همه  دشیشاند و مانع درا نپو  شیجلو

 توانستینم  گریوقت د  چیاش داشت، اما هدانه  کی  یکیخواهر  

سمت   ی نود راهنما. ال ردیرا که سوزانده را باز پس بگ  ی اعتماد

  ت ی . رضا هم به تبعد یچیرا پ  ردانچپ زد و صد متر جلوتر دور برگ

او راهنما زد و در ل  که    نی قرار گرفت. ماش  دور برگردان  نیاز 

  ن یراستا قرار گرفت. رضا در بهتر  کیبا راننده ال نود در    دیچیپ

 رار گرفت.  راننده ق دنید   ی برا دید  هیزاو

د  سربرگرداند با  کرد.  نگاه  راننده  به  مشغول    دنیو  که  راننده 

ناباور به    یمیشوک عظ   کبارهیبود    دنیخند بر سرش آوار شد. 

اره سرش را به همان سمت چرخاند دوب  دهیباه دآنکه اشت  الیخ

 نگاهش خارج شده بود.   ررسیاز ت نیاما ماش 

 بود...!   خودش

 نداشت...!   شک

 رفت.   ادشی دنیچند لحظه نفس کش ی برا
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  اده یترمز بزند، پ  ی بود همان جا رو  کیجا خورد که نزد  آنقدر

ماش دنبال  به  و  رعشه  نی شود  و   ی بد  ی بدود.  افتاد  جانش  در 

 ا لرزاند. کمرش ر ی رهیت

 ... دادی تلفن با بهار دل و قلوه م ی که پا یکس شدینم باورش

  ش یهادر رگ  وار وانهید  ت یاز عصبان  یعرض چند لحظه موج  در

گاز گذاشت    ی را رو  ش ی! پاکندی چه م  د یآنقدر که نفهم  د؛ یچیپ

شد.    اندازن یترمز در فضا طن  غیج  ی . صدادیچیو دور برگردان را پ

ال نود از او چند   دنیگرفت و با د  ییل   هان یشما  نیعت از ببا سر

 ترمز زد.  ی رو واروانهیگرفت و بعد د  شیپ ی متر

  نیترمز هر دو ماش  غیکه ج  دی چ یپ  نیماش  ی جلو  عیسر  آنقدر

بلوار   ابانیتمام خ به سمت  ترمز  با  نود همزمان  ال  کرد.  پر  را 

   . شدیار چپ مرا کنترل نکرده بود داخل بلو  نیو اگر ماش  دیچرخ

 ...ستادیزمان ا ی الحظه ی برا

و در   دیدو  نیماش  گریشد و به سمت جهت د  ادهیپ  رانیح  راننده

 کنارش مطمئن شود.  نیرا باز کرد تا از سالمت سرنش 
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خونش به جوش آمد، اشتباه نکرده خود نامردش   دنشیبا د رضا

 بود.  

 !  ن یشاه

 ...!  قش یرف

 ؟!  اشو چند ساله نیچند قیو رف دوست

 . دیشد و به طرف او دو  ادهیپ نی از ماش  بالفاصله

ب   نی خشمگ  نیشاه   راه یسربلند کرد تا راننده سمند را به بد و 

 شد.   خکوبیم شیرضا در جا دنیاما با د ردیبگ

کاپوت پرتش   ی کاپشنش را گرفت و به رو  ی قهیدو طرف    رضا

 زد:   ادیکرد و فر

 .  شرفی ب _

 گفت:   ریغافلگ  ن یشاه

 .. صبر بده.  داداش.  دمی م  حیتوض _

 زد:  ادیبلندتر از قبل فر رضا

 خفه شووو!  _
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 :  دیکش ادیو باز فر دیکوب ن یبه صورت شاه یمحکم مشت

 .  کشمتیم زیچ همهیب ی حرومزاده _

 داداش.  _

 ...  ی نالوط ق ینارف شرفی ب _

  ابانیاز باران خ  سیرا گرفت و به کف آسفالت خ   نیشاه  ی قهی

 و با مشت به جانش افتاد.   نشست اشنه یس  ی پرت کرد و رو 

پرت   گریقدرتش را جمع کرد و رضا را به سمت د  ی همه   ن یشاه

 بلند شدن گفت:   نیکرد. در ح

بهت، بعد هر   دمی م  حیتوض  می ابونیفرصت بده داداش وسط خ  _

 بگو.   یخواست یچ

  ن یلباسش را گرفت تا او را به ماش  ی قهیدوباره    اعصابی ب  رضا

 : دیکش رونیرا از دست رضا ب  اشقه یو دست برد  نیه بکوبد. شا

 من و بهار...   دمی م ح یداداش امون بده، توض _

 !  زیچ همهی ب  اریاسم خواهر منو ن _

 !      یبذار بگمت لعنت  _
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معترض   ی هابوق راننده ی صدا شده بود،  کیتراف ی حساب ابانیخ

 شد. بلند  راهیبه خاطر بند آوردن راهشان همراه با بد و ب 

 رد شد و بلند گفت:   ی وتورسوارم رمردیپ

 مردم.   ی ... زشته جلونی صلوات بفرست _

 زد و گفت:   نیشاه ی نه ی با کف دست محکم به س رضا

 !  قت؟یهمه دختر چرا خواهر رف نیا ز،یچ همهیپست فطرت ب  _

 با التماس گفت:   ن یشاه

 ...  ست ین  یکنی که فکر م یداداش به خدا اون _

 گفت:   با انزجار رضا

 من نگو داداش! به  _

 نود رفت و در آن را کامل گشود.ال نی طرف ماش به

 بود.    دهیچسب اشی زده به صندلوحشت بهار

 زد:  ادیفر رضا

 . رووونیب  ایب _
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برد    ش یش را پ که از ترس جرات تکان خوردن نداشت دست  بهار

 رون یدست بهار را گرفت و ب  رفت،ی تر نشده مشلوغ  نیتا از ا   دیبا

خودش رفت، در عقب را باز کرد و بهار   نی سمت ماشو به    د یکش

 پرت کرد.  یصندل ی را رو

 مستاصل به طرفش آمد و گفت:   ن یشاه

 من نوکرتم داداش...   _

 :  ردیتا دستش را بگ  خواست

  ، یهست یهستم... الن عصبان ی بگ یببوسم، هر چبذار دستتو  _

  ینجوریا   زتی جون عز... تو رو  میحرف بزن  گهید  ی جا  هی  میبر  ایب

 نبرش.  

 رونیبرگشت و دستش را تند از دست او ب   نیشاهبه طرف    رضا

رفت با کف دست    نیبه سمت شاه  دیدر را با قدرت کوب  د،یکش

 زد و گفت:   اشنهی محکم به س

  یق ینارف  گهیما بود تموم شد، من د  ن یرفاقت ب   یگمشو... هر چ   _

 ندارم!  ن یبه اسم شاه
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  نی ماش  ی ره ی، بهار به دستگنشست  ن ین ماش رضا پشت فرما  یوقت

ماش   دیچسب بود.  شده  لل  ترس  از  صدا  نیو  با    غ یج  ی را 

 ریز  یدرماندگ  یرا با همه  نیبه حرکت درآورد و شاه  یوحشتناک

       باران پشت سرش جا گذاشت. 

که به در دفتر زده بود چرخاند و در    یرا داخل قفل کتاب   دیکل

داخل   اعصابی و ب  ز شد. خشمناکبا  ی بلند  ریج   ی با صدا  یآهن

بدون   را  قفل  که    زی م  ی رو  د یکل  دنیکش   رونیبشد،  انداخت 

بلند شد و در    زیاز برخورد قفل با سطح م   ی ندیناخوشا  ی صدا

 .  دیچیاتاق پ

و مبل نشست   ی شده بود، خسته رو   کی به گاراژ برسد هوا تار  تا

چشم دوخت   اش ی را مقابلش گذاشت. به صفحه گوش  های گوش

ا ک عرض  در  ب  نی ه  ساعت  دلش   وقفهیدو  بود.  خورده  زنگ 

را داشت که از پشت    یبکوبد، حس کس  واریآن را به د  خواستی م

پا   یرو  مچناناشد ه مانده ب  شیبرا  یرمق  آنکهیخنجر خورده و ب

 گر است.  و نظاره  ستادهیا

بال رفت که وسط زمستان از گرما احساس   ی خونش به حد  فشار

پالکردی م   یخفگ درآو  شیتو.  گوشهرا  و  دو   ی ارد  هر  انداخت، 
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بهار از او گوش  ی روز   ادیرا چرخاند. به    شیتلفن روبه رو  یکه 

دوستانش با هم از   ی بود که همه  دهیخواسته افتاد. نال  دیاندرو

کالس    یگروه آموزش  ی برا  اآپ در ارتباطند و بعدهواتس  قیطر

 آپ لزم است. کنکورش واتس

 ش یبرا  یو با هر مشقتند  جور ک  یت پولخودش زد، تا توانس  از

 فراهم کرد.   دیاندرو یگوش کی

را از او گرفته   یکرده و گوش   اده یدر خانه پ  ی بهار را جلو  حال 

کار    نیود. در آن زمان که عقل و اعصابش در جدال بودند بهترب

  یی وگرنه معلوم نبود چه بال گرفت؛ی بود که از خانه فاصله م نیا

 . اوردیان بممکن است سر خودش

کس  هر مقصر  بود  شاه  یچه  نبود،  خودش   یبواسطه   نی جز 

ک  یدوست از  بود،  شده  آشنا  بهار  با  زندگ  ن ی شاه  یاو   یوارد 

 خواهرش شده بود؟! 

  ن ی تلفن همراه او را به خود آورد، ظاهراً شاه  ی زنگ ناآشنا  ی صدا

بهار را گرفته    ی رضا خسته شده و شماره  یاز زنگ زدن به گوش

 و لبش کج شد.  انداخت  یگوش ی به صفحه یهبود، نگا 
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 شده بود.   ویهم س یچه اسم با

 !!!  "عشقولک"

  ی در گوش  نینگران شاه   ی صدا  تماس را زد، که بالفاصله  ی دکمه

 :  دیچیپ

 الو... الو بهار!!   _

شد و   یسکوت پشت خط طولن  یوقت  نیکرده بود، شاه  سکوت

 مستاصل گفت:   د ینشن یجواب

  ی کنی اونطور که فکر م  یپرستی که م   ی.. به هر ک داداش ببین.   _

 نبوده.  

 زد و گفت:   یظی پوزخند غل رضا

  ی چ  ی من بود  یاصالً خودت جا !  کنم؟ی فکر م  یتو بگو من چ  _

م اگه مچ رفصفت یب   ی کردی فکر  م  قتوی...    ی گرفت یبا خواهرت 

 .  ینالوط زیچ همهیب ی کردی فکر م یچ

 :  دینال  ن یشاه

 ...  تهمت نزن داداش _
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 س کرد:  التما و

 بهت بگم.       ی تا حضور امی! بذار ب ؟ییکجا _

 باز هم پوزخند زد و گفت:   رضا

بود، اون    وزیبساط عرق صمد  ی پا  دمتیکه د  یروز اول   یدونیم  _

  ی ول  نداختیچرتکه م   بتی... شپش ته جی موقع آدم صمد بود

و بعدش کرکر به   یگفتیواسه خودت...! جک م  ی خوشحال بود

  ی به سالمت  یبال و گفت   ی تو برد  الهیپ  ،ی دیخندیخودت م  حرف

 به مرام و معرفته!    ی ردکه مرده...! که م  ی نه هر چ  که مرده  ی هر ک

 داداش...  _

  ق یآدم رف  نیخفه شو، فقط گوش بده، با خودم گفتم از خشت ا  _

 .  ادیدر م یخوب

 فرصت ادامه دادن به رضا نداد:  ن یشاه

م  _ مادرم  جان  خدا  شخوامیبه  به  اصغرم  خوامشیم...  به   ...

بابام     ی و بزرگتر  ای ب   شهی م گرم نمواسه   یکه آبگفتم، گفتم از 

جنازه دخترشو    ی ک  چیپا جلو نذار که ه  یگفت دست خال  یکن ول

داشتم آخه   ی. من فلک زده چذارهیرو دوش آدم آس و پاس نم
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بپر  ایب  جلو،   امیب داداش  خود  جلو  س،از  وخونه  ی الن    ی لشم 

که بهت بگه.    کنمی نم  داشیخاموشه، پ  لشمیموبا  ستیخودش ن

 دو روزه...   یکیهوا و هوس  ی نه برا خوامش،ی به خدا م

 اش را نداد: تمام کردن جمله ی زد و اجازه ادیفر رضا

م  _ فردا  بهت  گفته  درست  اصغر  شو،  اول  دمشی خفه    ن یبه 

مرد نا  یدوش تو  ی که در خونه رو زد. نعششم رو   ی خواستگار

تو رو نشناسه    ی! هر ک؟ی دله واسه من آدم شد  ی تو  ،ذارمینم

  ی موندم ک  ،ی گذریماده هم نم  یگربه   هیاز    شناسمتی که ممن  

 . ی کرد دایبوده که جراتش رو پ ی! کی و چطور مخشو زد

 رسماً به التماس کردن افتاده بود.   ن یشاه

بود، از   طنتیکردم فقط ش  ی به جان مادرم تا قبل بهار هر کار  _

  ی بوده همه برا  یتا تلفن و چهارتا قرار اونورتر نرفتم هر چچهار

 بود.   یو سرگرم ی مسخره باز

  کنه ی م  انتیخ   کشیو شر  قیکه به رف   ی جمع کن خودتو! کس  _

شر م  کنه؟ی نم  شی زندگ  کیبه  دلت  به  اگر    ذارم،ی آرزوشو 

تو روز    نکهینه ا  یگفت ی م  ی ومدی م  ی نی راست و حس  یخواستی م
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نامو  نیع  روشن و    نیکه به زم  یگوشش ورد بخون  ریس زدزد 

 زمان دروغ بگه.  

 درمانده گفت:   ن یشاه

من هستم. فقط ببین، جان داداش    ی بگ  یباشه داداش... هر چ  _

سرشو گرفت. جان    دمیسرش خورد به داشبورد د  ترمز که گرفتم 

 چکاب ببرش...   هیمادرت 

کنار از    گهینه د  نداره دزد ناموس،  یربط   چیخفه شو! به تو ه  _

  نمیخونه ما... تو رو دور برش بب  ی لومترینه ده ک  یشی بهار رد م

 خودته.   ی خونت پا

  ن ی که گردن شاه  ییرا قطع کرد و در مشتش فشار داد، گو  تلفن

 را در دست دارد. 

                                                   

باز کرد.    شیهاشانه پهن شد و دستانش را به عرض    نی زم  کف

حال نداشت چراغ   ی ماند، حت  ره یف خبه سق اشتهای گرسنه اما ب

  تر یکه به خودش داد روشن کردن ه  ی روشن کند و تنها سور

 بود.  یبرق
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کم داشت  اتاق کامل گرم شده و کم بلوزش را باز کرد،    ی هادکمه

 .  کردیم  یاحساس خفگ

 نه چندان دور... ی ز داد به گذشته را پروا ذهنش

 ...  تخواس ی که م ی در مورد دختر نی شاه ی هاحرف

 اصغر...   ی هاحرف به

 ...  دانستیم اصغر

بود پس عسل هم خبر    دهیپرس  نیشاه  ی هم از او درباره   عسل

 داشت... 

پنهان کار  اصغر او خ  اشی با   کیکرده و عسل هم شر  انتیبه 

 جرمشان شده بود! 

با   فی تعر  ی سر سفره  یآنقدر خوش صحبت بود که وقت  ن یشاه

دهان   ی. از بدشانسگذاشتینم  یباق  ییگوراز م  نشستی م  یکس

داشت،    یلق چ  یعنی  نیاهم  همه  درباره  زیبهار  کارشان    ی را 

 واو جا انداخته!   کی یبدون حت دانست،ی م
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به بهار گفته و   عسل را تمام و کمال  انیبدون شک جر   نیشاه

 ی برا  دانستیرابطه او و عسل م   ی را درباره   زیقطعاً بهار همه چ 

 سل در صلح بود.  ن ابتدا با عاز هما نیهم

با او اتمام حجت    خواهدی م  نیکه شاه  ی گفته بود دختر  اصغر

 دهد.   رییکرده که کارش را تغ

 را!   نیشاهبزند   گندش

 ی پا رو  دانستی خوب م  نیزنگ نخورد، شاه  گریبهار د  یگوش

 گذاشته است.   یدم چه کس

به خانه رسانده گوش را    بهار گ  یکه  و  او گرفت  از  درا   گریفت 

  یخواهر  گریبه اسم رضا را مرده بداند، همانطور که او د  ی ربراد

 ندارد! 

م  نخواست برود، خدا  ب  دانستیبه خانه  بهار    شتریاگر  در کنار 

 تند رانده بود.  نجایگازش را گرفت و تا به ا کرد،ی چه م ماندی م

 کرده بود!   انتیحالت ممکن به او خ نیدر بدتر قش یرف  نیبهتر

  اصغر! و
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چند روز کجا گم و گور شده است او   نیا  دانستیمکه ن  ی اصغر

کرده بودند و معلوم نبود    انتیخ  ی شان به نوعهم خائن بود، همه

نم خودش  ک  دیفهمیاگر  متا  فرض    خواستندیجا  احمق  را  او 

 کنند.  

هم  شیایدن   کردی م  حس حت   نی قدر  شده،  کوچک    ی اتاق 

   !شیهاشانه نیعرض هم یکوچکتر، اندازه 

 یزیتا به چ  کردی م  ینداد، سع  یتیخورد اما اهمزنگ    تلفنش

انگار مخاطب    ی کند ول  یاز هر آدم  یفکر نکند و ذهنش را خال

 ...!  زدیدوباره زنگ م کوتاه آمدن نداشت که دوباره الیخ

 برداشت.    ز یم  ی را از رو  ی به آرنجش داد، گوش  هی شد و تک  زیخم ین

 دیرا ند  اشیلتنگد  ی همه  د،یش بود، دوباره طاق باز دراز ک  عسل

 گرفت و تماس را رد کرد. 

مغرورتر از آن بود که با رد کردن تماسش   شناخت،یرا م  عسل

نگ بزند و او هم دلخورتر از آن بود که بخواهد پنهان  دوباره ز

به عسل   یحرف  کردیم  یدارشتنیخو  رد،یبگ  د یرا ند  اشی کار

 .  دینگو
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گذاشت و شال را از دور گردنش باز کرد.    زیم  ی ا را رو ذغ  ی بسته 

  ی فضا  تریه  ی . گرمادادی مگر باران مجال م  یبرف ول  ی هوا هوا

  گر یروز د  کیداخل اتاق دوانده بود. دلش    ی ندیمطلوب و خوشا

نشود،    ییصدا  گریکرده تا د  لنتیرا سا  ی. گوشخواستی م  ییتنها

 خودش بود...   مال مروزا یول کردی فردا فکر فردا را م

و خودش    دیکش  رونیب   زیکمد م  ی را از گوشه  یدن ینوش  ی شه یش

  ک ی پر کرد و    مهیرا ن  وانیدعوت کرد. ل  یالیخیب  ی ا را به جرعه

   کرد؟ی م دیفردا را چه با کرد،ی نفس بال داد، امروز را شب م

تکل  ن یشاه نبود    فشی که  معلوم  که  هم  اصغر  بود،  مشخص 

بود،    ماریگالب که ب   آورد،یمش را نمسا  گریکجاست، بهار هم د

 !  لیهم کالً تعطمحمد 

باز هم عسل، عسل  اشی گوش  ی صفحه که    یدوباره روشن شد. 

 مهمان امروز و فردا بود و...  

 !  ی چه گفته بود؟ قربان لیوک آن
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ب  ی برا   ی گرید  وانیل بال داد،    ، ی امزه   چیهی خود پر کرد و  تلخ 

شد که ساعت از دستش در   لی آنقدر غرق در فکر به سخنان وک

 .  دیبارینم گریو باران د  شی گرگ و م رونیب ی رفت، هوا

بعد ازظهر    می که تازه چهار و ن  انداخت   لیبه ساعت موبا  ی نگاه

 را باز کرد:   امی. پدیاش د صفحه ی را بال  امکیپ کونیبود، آ

  "!؟یاز مادرت بپرس یحال ی خواینم  مارستانم،یب"

را خواند، کلمات   امیزتر کرد و دوباره پاکرخت چشمانش را ب  رضا

 بار کیصاف نشست.    شیحرکت در جا  کیبا    د،ی تر درا که واضح

  مارستان یشود، گالب ب  اریهوشرا خواند تا مغزش کامالً    امیپ  گرید

 بود؟! 

عسل را گرفت، پر از اضطراب   ی تماس زد و شماره  کونیآ   ی رو

وصل تماس   را کنار گوشش گذاشت و منتظر  ی گوش  شیو تشو

 بوق تماسش را رد داد.   نیعسل با دوم یول شد 

اش بزند، دوباره شماره  ادیفر  خواستیمستاصل بود که م  آنقدر

  کند، ی م  یکه دارد تالف  دانستیهم رد خورد. م  بارنیرا گرفت و ا

 .  شناخت یدخترکش را خوب م
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 د: کر پیتا  عیآورد سررا  امکیپ کونیآ

   "داغونم! زاتیه تا عزسنکن... به خاک هر  تیاذ"

را برداشت و دست    شیارسال را که زد منتظر ماند. پالتو  دکمه

 .  ابدیرا ب چیبرد تا سوئ بشیبه ج

تماس را   گرید  بارنیعسل را گرفت خوشبختانه ا ی شماره  دوباره

شده بود که تماس برقرار شد.   د ی ناام  دنیرد نکرد. از جواب شن

 گفت:   سالمی ب

 به؟ ومادرم! مادرم خ _

 کرد و پاسخ داد.   یمکث عسل

 خوبه!   _

  ؟یمارستان یکدوم ب  کنم،یالن حرکت م _

 گفت:   گشت،  یکه کنار در به دنبال قفل کتاب  همزمان

 حالش خوب بود که؟!  _

 آرام گفت:   عسل

 مادرت حالش خوبه نگران نباش.  _
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 کجاست الن؟!  _

 ست.      خونه _

ب اب  ختهیتنش ر  ی رو  ی آب سرد  انگار   ش یدر جا  حرکتی شند، 

 و گفت:   ستادیا

 که؟!   یمارستانیب  ی گفت _

 .  مارستانمیچون هنوز ب _

 ! ؟ییچرا اونجا _

 با بهار اومدم، حالش خوب نبود... دکتر عکس نوشته!   _

رداد    هیتک  وارید  به فرو  همانجا  شد.    نیزم   ی رو   خت،یو  رها 

 رانش کوباند:   ی مشتش را محکم بر رو

 !  ؟ی ودت کرد خ ی منو مسخره  _

   ؟یمن! ک _

 . دیکش ادیفر رضا

 حال مادرم بده.   ی گفت _



 

 
1240 

 

DONYAIE MAMNOE 

رضا را تا مرز جنون رسانده است    نکهیانگار نه ا  ی کامالً عاد  عسل

 گفت:  

  یاگهیتو برداشت د  ،یحال مادرتو بپرس  یخوای من گفتم نم  _

 ! ی کرد

 گفت:   نیخشمگ رضا

 ! ی تو عمداً اسم مادرمو برد _

 نداره؟!   تیهمابهار برات  یعنی _

 اسم ندارم.  نیبه ا ی خواهر گهیمن د _

 ت:  گف ده، یشن  یحرف نی خونسرد نه انگار که همچ عسل

  نکه یاش کوفته شده و انگران بهار نباش، دکتر گفت فقط شونه   _

 .  ده یترس یلیخ

تلفن پرانده،    کیبود را عسل با    دهی سکوت کرد، هر چه نوش  رضا

با همان ته مانده   نیبا ا   دیفهمی م  یبه خوب   اشی مست  ی وجود 

 و شرمنده کردنش است.   طیجلوه دادن شرا ی عسل دنبال عاد 

 .  دیپرس عسل
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 ! ؟ییکجا _

از   کبارهیحال به    یول  کرد،یم   ریبود؟ قبلش در آسمان س  کجا

 پرت که نه، کوبانده شده بود. تلخ گفت:   نیآسمان به زم

 !  ؟ی ایجهنمم، م  _

 گفت:   حیصر عسل

که    یرضا؟ از همون جهنم  یزنی جهنم حرف م  یکیاز کدوم    _

 ! ؟یساخت اتیخودت و دوربر ی برا

خوام تنها    یندارم، النم م  دنی شن   حت ینص  ی حال و حوصله  _

 فقط خودم باشم و خودم.  ن؟ یفهمی باشم م

چ  _ بق  ی که  و  خودت  دادن  عذاب  با  حل    هیبشه...  مشکالت 

 ! شه؟ی م

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

م  _ م  یکنیفکر  لذت  خودم  دادن  عذاب  فقط  برمیاز  من   .

  ی چه گناه   می تو زندگ  نمیبا خودم تا صبح خلوت کنم، بب   خوامی م

 همه تاوان پس بدم.   نیا دیکردم که حال با
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رو  چراغ باز  طاق  و  کرد  خاموش  را  کش  ی اتاق  دراز  .  دیپتو 

از او به کار افتاده    خبری چشمانش را بست انگار حس ششمش ب

شود دفتر گاراژ    ی روز قرار است آواره  کیت که  اشبودن و خبر د

 ساختمان را مجهز کرد!  نیکه ا

نم  دنیخواب  دلش باز کرد،    حوصلهی ب  خواستی را  را  چشمانش 

نور    ی سقف باز  ی دیسف  ی اتاق رو  یکیکه در تار  ی نور  ی متوجه

اش برگشت که  شده   صدای ب  یراه انداخته بود؛ شد، به طرف گوش

الن در   نیاگر بخاطر گالب نبود هم  د،شی روشن و خاموش م

  ال یکرد و بعد با خیپرت م  اطیاتاق را باز و آن را به داخل ح

 را برداشت.    لینشست موبا زیخم ی ن بست،یراحت چشم م

 خواهد یامروز را م  هیکه    فهماندیدخترک لجباز م  نیبه ا  چگونه

ز  باتر طاق  راحت  الیخودش باشد. تماس را رد داد و با خ  ی برا

نور   ی بالفاصله تلفن دوباره خاموش و روشن شد و باز  یشد ول

 دوباره راه افتاد.   

شا  شیهاگوش  بارنیا خورد،  هشدار  بود    یاتفاق  دیزنگ  افتاده 

تماسش اگر  که  داشت  غرور  آنقدر  عسل  ب   وگرنه    پاسخ ی را 
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که تماسش را رد    نینزند چه برسد به ادوباره زنگ    گذاشتی م

 دهد. 

تلخ    ونکیآ  عیسر و  داد  راست حرکت  به سمت  را  تماس  سبز 

 گفت:  

  ؟ی ندار یتو کار و زندگ  _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

 بودم.  نجایبودم الن ا  کاریاگر ب یکنی فکر م _

آخر    ی عسل تنها دو کلمه  ی کل جمله  ریاز تفس  حوصلهی ب   رضا

 و گفت:   دیرا چسب

 مگه؟!   ییکجا _

 :  تر از قبل گفت آهسته عسل

 کجا باشم خوبه؟!  _

 !  ؟یپرسش و پاسخ راه انداخت ی برنامه  ی حالت خوبه... سر شب _

 گفتم.   ی جد _

 دارم با تو.   یمن الن شوخ _



 

 
1244 

 

DONYAIE MAMNOE 

 ! ؟یبداخالق نقدریچرا ا  _

  ی و با چه زبون  چجور  گهیقابلمه، دوماً د  گهیم  گی به د  گی اوًل د  _

 زنگ نزن.  نقدریتنها باشم ا خوامی بگم م

همان   خواستیم   یی کالم رضا مکث کرد، گو  یتلخ  دتاز ش  عسل

نارف   ی جا پا انتقام  بهار را از او   ی کاری و مخف   نیشاه   یق یتلفن 

 .  ردیبگ

 شد رضا گفت:   یسکوتش طولن یوقت

 !  ؟ییکجا  ینگفت _

 گفت:   دادیم اشی که خبر از دلخور   ینبا لح عسل

 پشت درم، درو باز کن.   _

 در کجا؟! پشت  _

و بعد باز و بسته شدن    کردیتشکر م   یاز کسه  عسل ک  ی صدا

 .  دیرس شیهادرب از پشت تلفن به گوش 

 را کنار گوشش گذاشت و گفت:   یدوباره گوش  عسل

 پشت در گاراژم.   _
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نشست... عسل به آنجا آمده، آن هم    شیدر جا  زدهرتیح  رضا

لجباز  نقدریدختر ا نیتنها باشد. چرا ا  خواهدیگفته بود م  یوقت

  یحال و حوصله  فهماندیبه او م  دیبا  یبود؟! با چه زبان  سرو خود

 خودش را هم ندارد. 

 گفت:   اعصابی را بست و ب شیهاچشم

 الن برگرد خونه.  نیچرا؟! هم نجایا ی اومد _

 به لحن تند رضا نداد و گفت:   یتیاهم عسل

زود باش درو    اد؛یآژانس رو رد کردم رفت، داره برف م   ی راننده   _

 .. هوا سرده.  ن.باز ک

                                                    

رو   شیپالتو  عسل و  درآورد  ن  زیم  ی را  شال    بند م یگذاشت، 

 داد. را هم از سر کند و کنار پالتو قرار  اشیپشم

گذاشت،    شیزانوها  ی مبل نشست و هر دو آرنجش را رو  ی رو  رضا

عصب و  گره  درهم  را  م  ی دستانش  سعکردی نگاهش  کرد    ی . 

بر  دررا    اشی ناخشنود به    زدی نگاهش  نبود،  موفق  چندان  اما 

نم که  بگو  توانستیخودش  و    د،یدروغ  بود  قلب   نیادلتنگش 
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.  دیکوب یم اشنه ی و تند به قفسه س شناخت یسرکش سر از پا نم

ب دور  اش جنبه یدل  سال  هزار  که  است،    دهیکش  یانگار 

  را ادامه دهد، بازوانش   ی خوددار   نیا  تواندی تا کجا م  دانستینم

 .  خواستیتنش را م دنیدر آغوش کش تابانهی ب

و با نگاهش اتاق را از نظر گذراند،   ستادیا یتربرقیه ی جلو عسل

 و گفت:   اوردیخودش ن ی رضا را به رو صورت پر از اخم 

 کرده، حس خونه رو داره.  رییتغ یلیخ _

 سرش را به سمت پنجره چرخاند:   رضا

 هم ببر.    نویخونه... ماش ی الن بر نیهم بهتره  _

 تنها؟!   _

 .  شنیروز تنها م  هیهمه آدما بالخره  _

 و گفت:   دیاز سر افسوس کش یآه

 !  ی اون روز آماده کن ی بهتره خودتو برا _

از بودن کنار    ی و تا اون موقع فرصت دار  ی هنوز که تنها نشد  _

 . ی لذت ببر زانتیعز
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  و   دادی م  حتینص   ی عسل بو  ی هاحرف   د،یکش  ی نفس بلند  رضا

 نبود آن هم امشب.   دنیشن  حتیو هم آدم نصا

 دورو برم باشه.   یکس خوامیفعالً نمبرو خونه،   _

 من؟!   یحت _

 زد و گفت:   ی پوزخند

  ؟یدار شونه یبا بق  ی ریتو چه توف _

 ندارم؟!  _

 در چشمان عسل نگاه کرد:   میمستق  رضا

ر  خنج  قمی رف  نی حال که از بهتر  ی... ولی دوست داشتم بگم دار  _

 خوردم، اونم از پشت.  

کرد جوابش را قبل از آنکه از زبان عسل بشنود از صورتش    یسع  و

 کرد و گفت:   کیاربخواند، چشمانش را ب

 !  ؟یهام رو راست باش، تو هم خبر داشتبا  _

 نگاهش را به چشمان رضا دوخت و گفت:   میمستق  عسل

 ! ؟یاز چ _
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 خودتو به اون راه نزن.   _

 قاطع گفت:   عسل

 !  شمی دارم متهم م  یبدونم به چ دیاول با _

چجور   ی دیازم پرس  ی دید  نو یاون روز تو اون ساختمون تا شاه   _

 با خواهرم ارتباط داره؟!   قمیرف یدونستی تو م ه،یآدم

 کامالً خونسرد گفت:   عسل

 .  دونستمی م _

 گفت:   یو عصب ستادیا رضا

 !  ؟یچرا بهم نگفت  یدِ لعنت _

 !  م؟فتگیم دیچرا با _

 یخاک  هیتا زودتر    ی دادی رو دستم م  یهمون موقع گوش   دیبا  _

 !  زم؟یبه سرم بر

 از سکوتش در قبال دفاع از بهار استفاده کرد و گفت:   عسل
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الن    ؟ی زیبه هم بر  ویزودتر همه چ  ؟یکن   کاریکه چ  گفتمی م  _

و خودت   ی ! بهارو تو خونه حبس کرد؟ی کرد  کاریچ  ی دیکه فهم

 .  نجایا ی اومد

 و ادامه داد.  ستادی رضا ا ی رو هوبر

هاشون رو؟ خواسته  ی دی شن  ؟ی اصالً به حرفاشون گوش کرد  _

 تا بهار از خودش و احساسش دفاع کنه؟!   ی فرصت داد

 گفت:    ی عسل دراز کرد و با پوزخند  ی هر دو دستش را جلو  رضا

اون    ی برا  یهم بدهکار شدم، اصالً اگر اتفاق  یچ  هیبفرما حال    _

 ! ؟ی خود تو جوابگو بود نیهم ادفتای بچه م

 ت:  را بال داد و متعجب گف  شیابروها عسل

 ست؟!      بهار بچه  _

 اش را به سمت عسل نشانه گرفت و گفت:  انگشت اشاره رضا

 !  ست؟یبچه ن _

 .  دیکش ادیفر ت یفرط عصبان  از

 .  شدی نم قیرف یواشکیبرادرش  قیاگر بچه نبود با رف _
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عصبان   صورتش فرط  رگ   ت یاز  و  شده   اشی شانیپ  ی هاسرخ 

تالش بود و  رضا    یبرجسته شده بود، عسل متوجه حجم ناراحت

ا جو  تا  مال  جادیکرد  با  کند،  آرام  را  که    یلحن  نی ترمیشده 

 گفت:  توانستی م

مملکته، اونقدر بزرگ شده که بتونه خوب    نیا  ی بهار دانشجو  _

 بده.   صیو بد رو از هم تشخ

 دامه داد. ا ترمیمال  یبا لحن و

الن    یدونیبه سر بهار اومده؟ م  ینداره چ  یتیاصالً برات اهم  _

 .  زهی ریداره اشک م ز یر  هیدو روز  نیداره؟! ا  یچه حال

 از افسوس تکان داد و گفت:    ی مبل نشست، سر   ی درمانده رو  رضا

م   قیرف   نی شاه  _ بود،  رفیفهمی من  اون    نیا  ق، ی...  آدم  همه 

 ؟  ون ... چرا اختهیر رونیب

 مشکلش کجاست؟  _

 و بلند گفت:   دیرا درهم کش شیابروها رضا

 د بفهم، سر تا پاش مشکله.  _

 حق به جانب گفت:   عسل
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ا  _ نم  نطوریمن  م  ی پا  یوقت  کنم،یفکر  در  باشه    ونیعشق 

دشمنش، مهم    ایبرادرش بوده    قیرف  نی نداره که شاه  یتیاهم

 .  خواستهی م  یقلب و احساس بهاره که چ

 گفت:   نیگخشم رضا

 !  نیانتکاری همتون خ ن،یهمتون مثل هم _

 یقبل  ی به جمله  ارتباطی چشمانش را در کاسه گرداند و ب  عسل

رضا شن زبان  از  مس  یسع  د یکه  کند،    ریکرد  عوض  را  صحبت 

 و گفت:   دیکش شی به موها یدست

  دهیدکتر گفت فقط ترس  ده، یند  ی بدن   بی آس  نگران بهار نباش...  _

   ت.بخش نوشبراش آرام

 مبل نشست و گفت:   ی رو رضا

 ازش بشنوم.   یچیه خوامینم _

 آخه چرا؟!  _

 ندارم!   ی خواهر گهیچرا نداره من د _

 زد و ادامه داد.  ی زد... لبخند دنی خودش را به نشن عسل
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اصل ماجرا رو بفهمه که  نذاشتم    یعن یگالب خانم هم خوبه...    _

 .  دانشگاه افتاده ی نگران بشه، گفتم از پله

 کوتاه آوردن رضا کرد.  ی تالشش را برا نیباز هم آخر و

 خونه.   میبرگرد  ایبه مراقبت دارن، ب از یهر دوشون ن _

 و گفت:   امدیکوتاه ن ی ااز موضعش ذره رضا

 ! ؟یچ  ی عنیتنها باشم  خوامی م گمی م ی وقت یفهمی م _

کنارشون    دیالن با  ست، یحالش خوب ن  یشکیاون خونه ه  ی تو  _

   .می باش

 دو دست گرفت.   نی سرش را ب رضا

 همچنان ادامه داد:  عسل

بهاره،  ی نده ینگران محمد و آ  ضشیگالب خانم با اون قلب مر _

 راحته!   الشیفقط از جانب تو خ

 و گفت:   دیال گرفت، تلخ خندنگاهش را ب رضا

 .  خبرهیاون زن که از همه جا ب چارهیب _

 ه داد:  امگرفت و باز اد دیکالمش را ند ش ین عسل
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 اومد.   لوفرین ی عصر _

را کم داشت تا    لوفریوسط فقط اسم ن  نیلبش را کج کرد، ا  رضا

 سورش کامل شود. 

 بگم خوش اومد؟!  ی توقع ندار _

 محمد رو آورد.  نی ماش _

 !  ؟یخب که چ _

 پارکش کرد و رفت.   اطیداخل ح _

لخت  یدست  عسل به    دیکش  شیموها  یبه  را  همه  طرف    کیو 

 داد و گفت:  ل اش هشانه 

       فکر کنم دعوا کردند! _

لخت  یدست  عسل به    دیکش  شیموها  یبه  را  همه  طرف    کیو 

 اش هل داد و گفت:  شانه 

 فکر کنم دعوا کردند!   _

 !  ؟ییچه دعوا _

 .  یزن و شوهر ی دعواها نیاز هم _
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 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

  اط یحو  ت  نیماش  هیخب به ما چه مربوط بعدم آخه پارک کردن    _

 که دعوا کردن؟!  شهیم  نیا لیخونه دل

 به مادرتم سر نزد!  _

 .  شهی نم لیبازم دل _

 .  دی احوالشم نپرس _

 عسل گفت:  ی گریبعد از د یکی لی کالفه از دل  رضا

 .  شهیبر دعواشون نم لیکدوم دل چیه ی که گفت نایا  ی همه _

 مصرانه گفت:   عسل

 دم دستش!  ب داد گفت هر وقت محمد اومد چویسوئ _

دفعه واقعاً    نیسرش را بال آورد و به عسل نگاه کرد، ا  ی به آن  رضا

نا  نیماش  شد،ی م  لیدل از اول  بود    لوفرین  ی پا  ریز  ی مزدمحمد 

م  یوقت  یحت قرار   آمد، یمحمد  و  قول  براساس  آن  بر   ی عالوه 

ح برا  اطیناگفته  ماش  ی خانه  م  نیپارک  استفاده  و   شدیرضا 

 نیا  کرد،ی پارک م  اشی پدر  ی ا در خانهر  محمد  نی ماش  لوفرین
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را در کوچه پارک    نش ی ماش  دی با  آمدی محمد م  که یتا زمان  یعنی

 ش را بخواند.  و رسماً فاتحه کردی م

نگاه کرد، امشب بلوز چسبان   د ی کش  زیبه م   یعسل که دست   به

برجستگ  ده ی پوش  ی دیسف که  انحنا  یبود  همراه  به  تنه   ی بال 

حدس زد   د،یکش  ی . نفس بلنددادیمن  کمرش را با سخاوت نشا

کم رگ   ی هنوز  در  همهد  انیجر  شیهاالکل  امشب  که   ی ارد 

 . دیدی حرکات عسل را دلبرانه م

 :  د یشد، آن را برداشت و پرس زیم ی بهار رو لیمتوجه موبا  عسل

  ومد؟یمادرت ن دنیبه نظرت چرا د _

 محمد قدغن کرده!   یحتم دونم،یچه م _

 و گفت:    دیبه صورتش کش  یل گرفت و دستعسنگاهش را از    رضا

و زمان    ن یزم  ی برا   فته ی چپ م  یبا کس   یخان داداش ما وقت   نیا  _

 .  کشهی خط و نشون م

همراه بهار را در دست چرخاند و رو به رضا که حال   یگوش  عسل

 تر شده بود گفت:  آرام
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با بهار حرف زدم، گفت که کامالً    میگشتی که برم  مارستانیاز ب  _

 .  ادیبجلو  کردهیستن، فقط پسره بخاطر تو جرات نمه ی جد

 بشنوم.   خوامی نم یچیگفتم که ه  _

 ی مشکل از کجا بوده که دوستت جرات خواستگار  ی کنی فکر م  _

 نداشته؟!  

 نگاهش کرد و گفت:   زیت رضا

 بابا!   زادیلبد من مقصر شدم، دست مر _

 کرده. ر حق نداره دانشگاه بره، اونم باو  یبه بهار گفت _

  ام؟یبه نظرت من رو حال شوخ _

 نازک کرد و گفت:   شیبرا یپشت چشم  عسل

 گفتم.  ی منم جد _

در اتاق زد و سپس کنارش   یگذاشت، قدم   شیرا سرجا  ی گوش

 راستش شد.   یاش مماس با شانه که شانه کینشست. آنقدر نزد

  ب یبدن عسل عج  ی کرد، بوبدنش را شل    یکم  اریاختی ب   رضا

در آغوشش    خواستی . آنقدر که دلش مکردی م اشنهوایامشب د
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چرا امشب    دیفهمی کند. نم  یرا تالف  ی شب دور  کی  ن یو ا  ردیبگ

همه سخت شده است،    نیا   شیاز لمس کردن عسل برا  ی خوددار

 . رفتیکاش هر چه زودتر م ی ا

 . ی دوستت موند ی خونه شبویگالب خانم نگرانت بود، گفتم د _

 فرستاد.   رونیب ه را ب نشی بازدم سنگ رضا

 اون عادت داره.  _

 . ام یمن ب نکه ینه تا قبل ا _

 !ه؟یچ رشیتوف _

 .  کنهیم  گهید ی باز فکرا ی ای امشبم نخونه، اگر  میبر  ایب _

 !  کنه؟یم ییچه فکرا _

 تلخ زد و گفت:   ی لبخند عسل

 .  یشگیهمون فکر هم _

 ران رضا گذاشت.   ی دستش را رو همزمان

 دادم.  تی ونه فرارخ من از کنهی فکر م _
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ماه  یکم  رضا کرد،  جمع  را  از    ی هاچه یخودش  قسمت  همان 

حال    نیا  لیعسل منقبض شد، دل  ی هادست  ریز   اریاختی ب  شیپا

 .  دیفهمی امشبش را نم

 نداده، خوبه؟  ی عروست منو فرار گمی و م زنمی بهش زنگ م _

 !  مونه یم  نجایبهش بگو عسل امشب ا ی خوبه! زنگ زد _

 .  زهیرو م  چیبرگرد، سوئ نشده رتریبپوش تا د ه؟گفت یک _

 که عسل نشنود گفت:   ی و آهسته جور یلب ریز

 .  یبمون نجایحال داغونم ا نیمونده امشب با ا نمیهم _

  شیاز جا  ود،شنیرضا را نم  ی ها حرف  یینکرد و گو  ییاعتنا  عسل

 و گفت:  برخاست 

 ی دونیخودت م  ه،نگران بش  خوامی ... نمزنمیاصالً خودم زنگ م  _

 چقدر قلبش حساسه.  

  ن ی گالب را گرفت و مشغول صحبت شد. به قول شاه   ی شماره

 رضا دوزار تره هم خورد نکرد.  ی هاحرف ی رسماً برا

م  رضا و   دی فهم  شیهاحرف  انی از  که حال گالب خوب هست 

در سکوت محمد تعجب کرده، بهار همچنان    نیماش   دنیفقط از د
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برف    نیاول  دنیهر سال از دبرخالف    یت ح  زند،یاست و حرف نم 

 هم ذوق نکرده است.    یزمستان

  ی را به خوب   نیو رضا ا  دیبری رسماً داشت با پنبه سرش را م  عسل

ندارد،   یبود چرا اعتراض  نیا  دیفهمیکه نم  ی زیتنها چ  دیفهمی م

کند    نی و او را به زور سوار ماش  ردیدست عسل را بگ  توانستی م

 .  اش یی بعد خودش باشد و تنها و و به خانه بفرستد

 تماس را که قطع کرد دوباره کنارش نشست.  عسل

کند،    دیچه با  دانستی با هر دو دست صورتش را گرفت، نم  رضا

عسل را...   گرید  یو از طرف  ستخوا یرا م  اشییطرف تنها  کی از  

دو در جدال بود. اعتراف   نیا  نیآن هم تمام و کمال، از درون ب

خودش اصرار به ماندن    یعسل شود، وقت  فیحر  ندتواینمکرد  

 کار کوتاه آمدن بود.    نیداشت بهتر

برگه درآورد و    کیآن    بیو از داخل ج  د یکش  ش ی را پ  شیپالتو

 سمت عسل گرفت:  

 .  رشیبگ _

 برد:   ش ی دست پ عسل
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 هست؟  یچ _

 بابات.   ی تماسا نتیپر _

در    راآن    ی ارزشمند  یبه برگه نگاه کرد و بعد همچون ش  عسل

 دست گرفت.  

  ه ی  دینگاشون کن شا  ن یگرفتم، سر فرصت بش   لیاز وک  روزید  _

زنگ زده،   شتری ب  یآخر به ک  ی روزا  نی شد... بب  رتیدستگ  ی زیچ

 دنبالش.   میهمونو بر

 انداخت.  یها را باز کرد و نگاهبرگه  عسل

ب  ی نگاه اول  رونیبه  کرد،  برف  بارش  زمستان  نیو  هم    ی برف 

 گفت:   رد ینگاهش را از پنجره بگ آنکهی ببالخره آمده بود. 

  ی ول  گهی که اولش گفتم مزخرف م   زد   یحرف  هی  لتیوک  روزید  _

 و امروزو بهش فکر کردم...   شبیکل د

 زد:  ی پوزخند

زده و از خواب   ی لیتو صورتم س  یکیبود که    نیحرفاش مثل ا  _

! حال هیبه چ  ی چ  دمی همه وقت تازه فهم  نیکرد... بعد ا  دارمیب

 موند رو گرفتم.   جوابی و ب دمیکه ازت پرس ییهمه سوالب جوا
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 گرفت و متعجب گفت:   نییها را پابرگه  عسل

 بهت گفته؟!  یچ _

 . ی فور یلیاونم خ ،ی شناس داربه روان  ازیگفت ن _

 از تاسف تکان داد و گفت:   ی سر

 ... گفت ی م لتیکه وک نجوریا _

 از تاسف تکان داد و گفت:   ی سر

 .  یسندرم استکهلم گرفت  گفت ی م لتیوککه  نجوریا _

 کرد و متفکر گفت:   کیرا بار شیهاچشم عسل

 !  ؟یسندرم چ _

بودم، اسمش باکالسه... مگه نه؟!    دهی منم نشن  ؟ی دیتو هم نشن   _

 شما پولدارا مرضاتونم باکالسه.  

 به جمله آخر رضا رفت و گفت:  ی اچشم غره عسل

 هست حال؟!  یچ _

 .  شهیالد خودش مج عاشق یقربان یوقت _

 را بال داد و گفت:   شیابرو  ی تا کی عسل
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 توام؟!  یمن قربان  یعنی _

ا  _ وک  ینطوریآره  جالبش   ی جا  یدونی م  گفت،ی م  لتیکه 

هنوز از بند اسارت    ی عنی  ،یتو هنوز در اسارت من   نکهیکجاست؟ ا

 وحشتناکه... مگه نه؟!  ؛ی من رها نشد

 گفت:   تفاوتی بو ها چشم دوخت دوباره به برگه عسل

 نده.   تیشناسم، بهش اهممنه نه روان لیاون وک _

داره    ییجورا  هی  دمیبهش فکر کردم، د  یلیدو روز خ  یکی  نیا  _

 !  گه؟ی راست م

 و مطمئن گفت:   عیسر عسل

 ترکت کنم.   تونمیبخوام م  که یدروغه... من هر زمان _

 زد.  ی لبخند رضا

 ی مرگ سالر  انیز جرا  چرا  فهممی همه وقت حال م  نیبعد ا  _

ا بعد  غ  بیهمه عج  نیبه  کرد   ی رعادیو    ی هر چ  چرا  ،یرفتار 

 . ی کردی برو برگرد گوش م یو ب ی بود م یتسل گفتمی م
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اش را گرفت، صورت عسل برد و با دست چانه  کیرا نزد   سرش

چاره عسل  که  به چشم   ی اآنقدر  کردن  نگاه  نداشته    شیهاجز 

 باشد.  

بهم  _ که  اولش  زدز   از همون  گفت  ی نگ  ...  شاپی کاف  امی ب   ی و 

 بابات، انتقام نبود! نه؟!   ی فقط بخاطر پول 

کرده،    شهیبرابرش سکوت پنگاهش را به عسل که در    قیعم  رضا

سع خ  یدوخت.  با  همه   رهیکرد  پاسخ  چشمانش  به    یشدن 

 .  ابدیرا ب شیهاسوال

چ  _ عسل،  باش  راست  رو  من  ازش خجالت   ستین  ی زیبا  که 

. اون موقع بهتر  می کن  یابیشهیا هم حرف و رب  م یونتی ... میبکش

بعد  د یفهم  شهی م قدم  با هم حلش  شه  با   تونهی م   یچ   ی که  و 

با    ی سالر  کردم،ی که فکرشو م  ی بود   یتر از اون... تو مستقلمی کن

  ی و از نظر مال  ی ا یبار ب لکرد که مستق ی اشتباهاتش کار  ی همه

بود پدرت  از  مستقل  ای هم  از   دم ی همف  که  نجوری.  بعد  مادرت 

گذاشته که    راثیاونقدرا برات م  یعنی  نیپدربزرگت فوت کرده و ا

 .  یبه پدرت نداشته باش یمال  یوابستگ
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استفاده    عسل از سکوتش  باز هم در جوابش سکوت کرد، رضا 

 :  دیکرد و پرس

 یگفت  ،ی ردارتا چمدوناتو ب  ی که شب عقد منو برد  یآپارتمان  _

 خودت بود... نه؟!   ی برا یول  لته،یفام ی برا

  نیا  ی رضا اجازه  یتالش کرد تا سرش را عقب بکشد ول  عسل

 کار را به او نداد. 

ش  همه   ی که بخوا  ی گاراژ!! اونقدر داشت  نیا  نیهم  انیجر  یحت  _

نداشت؛ فقط    یپول برات ارزش  ،یبزن  شیو آت  یجا بخر  کی رو  

 .  یبکش ریرو به ز لوفرین یخواستی م

اش را آزاد کند  کرد تا چانه  ی شتر یت بوم مجدد تقال و مقا  عسل

 تر گرفت.  رضا آن را محکم یول

گرفتن حقت به    ی که برا  ی و مستقل بود  ی اونقدر قو  ینیبی م  _

 ...      ینداشته باش   ازیمثل من ن ی سرخر

نگاهش را به سمت پنجره چرخاند   نشانی خسته از جدال ب  عسل

چشم  ارتباط  ب  شانیو  چشمانش  فرار  کرد،  قطع  همراه  ه  را 

پ   یسکوت در  همگ  شیکه  بود  تا  یگرفته  مهر  از  بر    دیینشان 
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وک جناب  پس  داشت.  رضا  هم   لیسخنان  او  و  گفته  درست 

 را درست گرفته بود.   شیهای ریگجه ینت

 . و سرش را به چپ و راست تکان داد دیخند رضا

و    یگرفتی جبهه م  ومدیم  لوفری اسم ن  یچرا وقت  فهممیحال م  _

 بودم من!   یچه احمق ،ی کندی ته م رسپوست آدم رو د

 محکم گرفت و ادامه داد:   یدم

کرد  _ ا  یخوب  همه  ،ی موند  نجایامشبو  امشب    یحداقل 

 .  میکن یسنگامون رو وا م

 نگاهش را به او دوخت و گفت:   عسل

 ! ؟یچجور _

  یکارا  ی هم برا  لیوک  هی  کنم،یم   دایشناس خوب پروان  هیمن    _

 . بعد...  کنم ی درست م و یطالق... همه چ

چانه   عسل تا  گرفت  رضا  دست  به  را  کند، دستش  آزاد  را  اش 

 زد و به رضا گفت:   ی پوزخند

 ! ؟یبابا رو برگردون یتونی ! م؟یزنی حرف م یاز کدوم همه چ _
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ربط  _ بابات  مرگ  اجل   یمساله  عسل!  بفهم  نداشت...  من  به 

با ن  ممکن بود بود  ی کنار من نبوداگر    یبود، حت  دهیرس  ی سالر

 پدرت به مرگ خودت هم ختم بشه. 

 چانه عسل برداشت و گفت:   ی دستش را از رو رضا

زندگ  یگفت  _ اون خونه  پدر  یتو  به خاک  بهتره؟  از همه  م  ما 

از اون همه  ی ز ی! ببین منو، من داغونم! داغون. چیکنی اشتباه م 

پوسته    هیآدمم که ازش فقط    ه ینمونده،    ایهارت و پورت و برو ب

باندمو  یخال بود، گردنم خورد  از من  اول اشتباه    یپا  دیه. روز 

 . موندم ی خبطم م

 و ادامه داد:   دیبه سر و صورتش دست کش  یاز سر کالفگ  رضا

نبودم.    ی که فکر کرد  یکه اون آدم  ی دیهمه وقت، د  نیبعد ا  _

آفتابه با خودم   دیبرم با  مایدر  ی پا   ه،یتر از بقبدبخت  امی بدبخت  هی

 ببرم.  

 تر شود. تا گفتنش آسان دی کش  ی دبلن  نفس

سرمو    تونمینم  لیوک  ی بعد حرفا  ست،یموندنت صالح ن  گهید  _

 .  یاجازه بدم با من بمون  نیاز ا  شتر یو ببرف    ی کبک بکنم تو  نیع
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بود.    یعسل نشست، خال  ی انگشت حلقه  ی رو  اریاختی ب  چشمانش

 گفت:   ی به سخت

  ی م چهارپنج ماهنتا ال   ت،یدنبال زندگ  ی بهتره هر چه زودتر بر  _

کارای عقب رد  ی ...  مکنم یم  فیطالقو  شناس روان  هی  گردمی ! 

شرکت بابات نباش، رضا شرخر . نگران  کنمی م  دایخوبم برات پ 

 دی. شاذارمیبتونم کنارتم و تنهات نم  کهییحرفش حرفه تا جا

 رو کردم.   زویچ همهی دست اون ب ی روز  هی

 و ادامه داد:  دیکش یآه

و   ی کن  دشیسف   یتونی شناسنامتم م  ی بر  یونان ق  یپزشک  هی  _

 تمام. 

 دانست ی م  یجواب عسل بود اما عسل سکوت کرد. به خوب  منتظر

را که به او    یهر حس  کبارهیاز عسل توقع داشته باشد تا به    دینبا

موضوع    نیداشت رها کند، او هم زمان خودش را لزم داشت تا با ا

 .  دیایکنار ب 

شد، دستش    رهیگره خورده بود خ  همبه دستان رضا که در  عسل

گرفت، با حوصله    فشیدستان ظر  انیرا مبرد و دست رضا    شیرا پ
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که    یدانه لمس کرد. بالخره سد سکوتاش را دانهانگشتان مردانه

 پشت آن سنگر گرفته بود را شکست و آهسته گفت:  

 ! ؟ی داستان شازده کوچولو رو خوند _

ه انداخته بود نگاه کرد و راکه عسل با انگشتانش    ی به باز  رضا

 گفت:  

باق؟ین یبی م  _ مثل  تو هم  دنبال شاهزاده    ی!  داستانا  تو  دخترا 

 . ی گردی م

 زد:  ی لبخند عسل

 .  کنهی شازده با اون شاهزاده فرق م نیا _

دست رضا را بال گرفت و انگشتانش را در انگشتان رضا گره    کف

 زد. 

 ! گه؟ی م یه کوچولو چزدجا روباه به شا هیان تو داست یدونی م _

 رهیگرفت و به عسل خ  شانیهامکث کرد، رضا نگاه از دست   عسل

 .  دیداستان پرس  ی شد. کنجکاو به دانستن ادامه

 ! گه؟ی م یچ _
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 ...  یمسئول  ی کرد  ش یکه اهل  یتو تا ابد نسبت به اون  گهی بهش م  _

 :  دیگوشش را بوس  ری شد و آرام ز خم

 .  یه تو مسئول گلت هستاشب ادتی نویا گهی بعد بهش م  _

طولن  رضا را  تنش  کش  یعطر  ا  د،ینفس  امشب   نیچرا  دختر 

 گفت:   یبه سخت کرد؟ی را فعال م شیهاهورمون ی همه

 نه من شازده داستانت هستم نه تو گل من.   _

 گفت:   درنگی ب عسل

 اگه من بخوام.   _

گردن رضا حرکت داد و آهسته کنار   ی وار رو را نوازش  انگشتانش

 ش گفت:  وشگ

 !  ؟یاگه بخوام گل تو باشم چ _

او را ببوسد آرام    آنکهی گردن رضا گذاشت و ب  ی را رو  شیهالب

 لب زد:  

 ! ؟یم باشه چاسمت وسط شناسنامه  شهیاگه بخوام هم _
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م  را بال گرفت دستانش را دور گردن رضا حلقه کرد و نر  سرش

 :  دی لبان رضا را بوس 

  ؟یاگر طالق نخوام چ _

بلند  وکش  رضا نفس  عسل  کار  از  سع  دی کش  ی شده  کرد   یو 

بگ  اش یدرون  جاناتیه  انیغل  ی جلو جدال   رد،یرا  وجودش  در 

عقب   یعقل و احساس شکل گرفته بود. سرش را کم  نیب   یسخت

 و دستان عسل را از گردنش باز کرد.   دیکش

 با من؟!    یکنیم کاریچ  ی دار _

   بازدمش را کنار گوش رضا رها کرد و گفت: عسل

  د یم سف وقت شناسنامه   چیه  گهیمطمئن بشم د  خوامی فقط م   _

 .  شهینم

رفته  رضا رفته  . نفس دیگوش رضا را بوس  رینرم زکرد نرم  شروع

کرختشد    نیسنگ  نفسه  ی ندیخوشا  یو  با  در   مراه  عسل 

 .  دیچی پی م شیهارگ

را به    اشی شانیدستانش را دو طرف صورت رضا گرفت و پ  عسل

 د و گفت:  ان او چسب یشانیپ
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 درست گفته.   لم یفکر کنم وک  _

. با  ندی نتوانست عقب بنش  گریسد مقاوت رضا شکست، د  سرانجام

 یعسل را در آغوش گرفت و خمار از وسوسه  ی هادست شانه   کی

 معشوق پاسخ داد:  

  ؟ی گفته بذارم بر نکهیا _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

 گفت من عاشق تو شدم!   نکهینه! ا _

لبراجسو  و رو   شیهانه  و    ی هالب  ی را  محکم  گذاشت،  رضا 

شکست و  تر... آنقدر مطمئن که سد مقاومت همراهش  مطمئن 

 نگذاشت.   جواب ی جانب او را با هزاران بوسه ب   از ی اهر بوسه 

                                                    

 لیخود را به سمت چپ متما  اریهوش  مهین  یحس لمس تن  با

 ییکه نتوانست! انگار به جاد بزن یغلط شیکرد و خواست در جا

اما نتوانست آن را    د یکش  یوصل شده باشد، دست چپش را کم

 بار ن یکرد باز بخوابد. ا  ی تکان خوردن شد و سع  الیخی آزاد کند، ب

تکان حس  کرد،    یبا  باز  چشم  آغوشش  و   ودشخدر  جمع  را 
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بالفاصله سرش را به سمت راست چرخاند، عسل کنارش نشسته  

 .کردی ن مت  بود و لباس بر

  ت ی بار چشمانش را باز و بسته کرد، وضع  نیو گنگ چند  ج یگ

 خودش را هم از نظر گذراند.  

 ... کردی نم اشتباه 

 زد:   لب

 !  ی وا _

چشمش جان    ی جلو  ش،ی شب پ  خاطرات.  دینگاهش را دزد  عسل

گرفته  برق  مثل  در جا گرفت،  کرده   شبیدنشست.    شی ها  چه 

خورده دورش برخاست،  ب  تا  ی حجم پتوها  انیاز م  عسلبود؟!  

آنقدر که وادارش    د،یچیدر جانش پ   ی درد بد  ستادنیهمزمان با ا

و لبانش را از درد گاز گرفت.    ندیمبل کنارش بنش  نیاول  یرو  کرد

را پوش  رضا لباسش  به سرعت کنار زد و  را   دانست ی نم  د،ی پتو 

 کند، متوجه حال نامساعدش شد و گفت:   دیحال چه با

 !  ؟یخوب _

 :  دیزده پرسکرد، رضا وحشت  یکوتاه   ی جواب ناله  ی جا  به  عسل



 

 
1273 

 

DONYAIE MAMNOE 

   چت شد؟ _

 .  د ینال عسل

 برم!  خوامی م _

 نه؟!   ای یخوب گمیجواب منو بده... م  ؟ی کجا بر _

لب    رمقیآرام و ب  د،یچشم عسل جوش  ی اشک در کاسه   ی اقطره 

 زد: 

 .  ستمیخوب ن _

 شدینمش  عسل مثل پتک بر سر رضا فرود آمد، باور  ستمین  خوب

 حد به عسل آزار رسانده است.   نیتا ا

 شد، باور کن...   نجوریچرا ا دونمی ... نمخواستمی من نم _

 سرش را خاراند و ادامه داد.  کالفه

 مست بوده باشم!   یلیخ شبید دیبا یعنی _

 گرفت.  انیصورت عسل جر ی مانند باران رو اشک

ب  _ خدا  رو  تو  بسه!  کن،  ا   شتریبس  ا  نیاز   تیوضع  نیاز  منو 

 نکن.   مونیپش
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پوشاند.    دیلرز  شیهالب را  صورتش  دست  با  متوجه    رضاو 

 منظورش نشد؟!  

بد  یعنی  نیا بودن حس  او  با  و  گذشته  اتفاق شب  از    ی عسل 

 چه کرده بود؟!  شبیمگر د یولداشته؟ 

تالشش را کرده بود تا خوب رفتار    ی همه  ادداشتیبه    کهییجا  تا

 رضا گفت.    ی گرفت و آخ بلند  مششک  ریدستش را ز  عسلکند.  

 درمانده گفت:  

 درمونگاه.    میبهتره بر ست،ی حالت خوب ن _

 لج کرده، گفت:   عسل

 م.  خاله ی فقط منو ببر خونه خوبم...   _

 .  یچقدر خوب نمیبی م ستم، یکور که ن  _

با او    شتریکرد ب  ی سع  رضاکرد.    دنیعسل شروع به لرز  ی هالب

 که در خود سراغ داشت گفت:   یلحن نیترمدارا کند، با نرم 

 ...  یراض شبی! تو که دهو؟یچت شد  _

 و بلند گفت:   دیحرفش پر انی به م عسل
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 حال.  نیم، همخاله ی منو ببر خونه  _

عسل نگاهش کرد، زبان مدارا   ی رفتار ناگهان  رییتغ  نیاز ا  شوکه

 را کنار گذاشت و قاطع گفت:  

 .  یستیخوب ن _

 گفتم که خوبم.   _

  دوار یاش را تهدکرد، انگشت اشاره   تیسل به او هم سراع  یبدخلق

 صورت عسل تکان داد و گفت:   ی جلو

م   _ لجباز  ،یستی ن  گمی منم  از  روت    ی دست  به  رنگ  بردار... 

 .  یکه خواستدکتر بد هر جا  می ری اول م ست،ین

  چیرا خاموش کرد، سوئ  یبرق  تری توجه به موافقت عسل ه  بدون

 ت. رفرا برداشت و به سمت در 

از برف شده بود، در را باز کرد  دیدست سف کیگاراژ   طایح کف

 و گفت:  

 در.   ی جلو ارمیب  نوی ماش رمی... م ا ین رونیب _

منتظر جواب عسل شود از در    آنکهی را به تن کرد و ب  شیپالتو

 خارج شد.  
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زل زد و بدون    دتنخیری م  نییقطره پاسرم که قطره   ی هاقطره   به

  ی بیعج  ت یبار وضع  ن یچندم  ی چشم برداشتن تالش کرد تا برا

 کند.   یکه در آن قرار گرفته را بررس

با عسل اتمام حجت کرده و به صراحت گفته بود که قبل    شبید

رابطه   نیبه ا  د یبا  نندیبب   بیآس  نیاز ا  شی از آنکه هر دو طرف ب

معادلت را    ی همه  ه قیدهند، اما عسل در کمتر از چند دق  انیپا

و گفت که عاشقش است و به دوست به نفع خودش برگردانده  

گ کرد.  اعتراف  ا   جیداشتنش    دیبا  دیفهمیم ن  تیوضع  نیاز 

 نیدر ا  ی قدم بعد  دانستینم  ی حت  ن،یاندوهگ  ایخوشحال باشد  

 بردارد.  دیرابطه نورس را چگونه با

تما  نیا  از را  عسل  او  بود.  کالفه  تناقض  از  کمال م  حجم  و 

 یی صبحش چه معنا  یو عسل هم او را... پس ناراحت  خواستی م

 بود.    دهیچیپ نقدریها ازن دنی چرا فهمداشت؟ 

از معا  دکتر و فقط ضعف کرده که   ستین  ی زیگفت چ  نهیبعد 

 کرده بود.   زی سرم تجو شیبرا
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به عسل کرد که خواب    ینگاهسرم برداشت و    ی هااز قطره  چشم

 و با پشت دست صورتش را لمس کرد.   شدبه طرفش خم  بود،

متجاوز رفتار کرده؟   کیعسل با او مثل    کردیخودش فکر م  با

  نیا  اورد،ین  ادیرا به    شبینه آنقدر که د  یبود، ول  درسته مست 

لمس و   فشیقدم شد، او را با دستان ظر  شیخود عسل بود که پ

 قدم به قدم جلو برده بود...   نش،یآتش ی هابوسه 

آراممردانه  ی هانموهور  ی همه و  فعال  تک  به  تک  را  ام  آراش 

 خودش را به او واگذار...  

م  هر فکر  ه  کردیچه  او  و    یاخالقبد نرسانده،    ی آزار   چیبه 

افتاده بود که با    یچه اتفاق  کرد،یصبحش را درک نم  ی ریگبهانه 

  مگر او چه کرده بود؟!    مگرپس زد؟!    نیچن  نیشدنش او را ا  داریب

 ؟! نبود دشخواسته خو

نرمش را نوازش کرد.   ی موها  ریو حر  دیبه سر عسل کش  یدست

انداخت. نم  یگوش  ی برهیو به رعشه  تلفن را    خواستی تنش را 

و  اما  دهد  م   برهیجواب  چنگ  اعصابش  به  ناچار   زد،یتلفن  به 

نام    دنیکند اما با د  صدای درآورد تا آن را ب  بشیرا از ج  یگوش

 . ستادیا شیمخاطب در جا
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 تمرکز کرد، خود خودش بود.  شتریام مخاطب بن ی رو

 ! اصغر

 ...  ی خبریهم بعد از سه روز ب آن

 تماس را زد.  ی خارج شد و دکمه قاتی از اتاق تزر  عیسر

 الو... داداش؟   _

صداها    یشلوغ  ان یم  آمد،ی نفر م  نیچند  ی آن طرف تلفن صدا  از

 اصغر کم جان گفت:  

 سالم داداش.  _

 : دیراموش کرد و توپف را ی بزرگتر ی کوچکتر

  ؟یرفت  ی دو سه روزه کدوم گور  نیمعلومه ا  چیداداشو زهرمار! ه  _

 کرد و گفت:   یمکث اصغر

 امون بده.   _

 گفت:   هیرضا امان نداد و پر از گال اما

 . نیترقی نارف گهید یکیاز  یکیجفتتون  _

 و گفت:   دیحرفش پر انیبه م اصغر
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تلفن    هیفقط بهم در حد  .  م..صحبت کن   یلیخ  تونمیببین نم  _

 کوتاه اجازه دادن.

  مگر چه؟!  یعنی !  دادند؟ینم  اشاجازه نداشت صحبت کند؟!    وقت

 کجا بود؟!  

 مگه؟   ییکجا _

زنگ زدم جوجه    رون،یب  ام یخواستن تا ب  قهیبازداشتگام! ازم وث  _

واسه هم  یول نداد...  م  نیجواب  داداش  زدم،  زنگ   یتونیبهت 

  ؟یبرام سند جور کن 

 گفت:   زدهرتیح ارض

 ! ؟ی! واسه چ؟ی بازداشت شد _

برام   یتونی ... مهیطولن  انشیشدم، جر  ریدرگ  ناموس ی ب  هیبا    _

 !  ؟ی اریسند ب

 گرفت و گفت:   یشانیرا به پ  دستش

  امرزمه یخداب  ی من سندم کجا بود آخه؟! گاراژ و خونه به نام بابا  _

 که هنوز انحصار ورثه نشده.  
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آنقدر   اصغر کرد،  کرده  ک  سکوت  قطع  را  تلفن  کرد  فکر  رضا  ه 

 است.  

 !  ؟یالو، الو داداش... رفت _

 هستم.   _

 .  یچت شد... فکر کردم رفت _

 زبان زد:   یبه سخت اصغر

 برات داشتم.   یزحمت هی _

 تو جون بخواه.  _

ا  مون... خونهالن برو در خونه  نیهم  _ سم مادرمه، خودش به 

همراش باشه، بهش بگو    یکی  د ینداره... با  ییاون جور دست و پا

 .  قهیبرا وث ارهیسند خونه رو ب 

  یکرد که عسل در آن بستر   قاتیبخش تزر   ی به ورود  ینگاه   رضا

 بود و گفت:  

 .  امی ب تونمیداداش شرمندتم... الن نم _

 ملتمسانه گفت:   اصغر
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شهر... در اومدنم از اونجا   ییرجا  برنمیاگر تا ظهر جور نشه م   _

 .  هاتهیه

  کرد؟ ی م  دیچه با  گفت؟ی م  دیبه در اتاق کرد، چه با  ی گاهن   دوباره

 تخت نشست و دست عسل را در دست گرفت، آهسته گفت:   کنار

 عسل.   ن یریعسل... ش _

 چشمانش را باز کرد.  عسل

 عسل گذاشت و گفت:   یشانیپ ی دستش را رو  رضا

 !  ؟یخوب _

 چشمانش را بست و آرام گفت:   عسل

 خوبم.   _

 :  فتشرمنده گ  رضا

 .  امی برم... زود م  دیبا یاومده دو ساعت شیپ یراستش کار مهم _

 نگران گفت:   ند،یتخت بنش ی شد تا رو زیخم ین عسل

 افتاده؟! بهار خوبه؟!   یاتفاق _
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گ   قمه،یرف  ی برا  _ کارش  م  ره،ی اصغر...  سوته  سه  و    رمیزندانه؛ 

 .  امیم

   :دینشن  یماند اما جواب شد ییسکوت کرد. رضا منتظر تا عسل

 . گردمیزود برم _

رو  ی زیچ  عسل راه  شینگفت،  دو  رضا سر  برگرداند.    ن یب  یرا 

از قهر   ییکه گو  ییافتاده بود. عسل با صدا  ریماندن و رفتن گ 

 چاه در آمده گفت:  

 برو... من خوبم.  _

 تر از قبل گفت:  شرمنده  رضا

تا    سپارمی م   دم،یم  یپول  هی  شونیک یبه    _ باشه  بهت  حواسش 

 شه برگشتم.  مسرمت تمو

 :  دی را بوس اشی شانی شد و کنار پ خم

 .  کنمی به مول جبران م _

بود که گرد  ییهااز آن دسته آدم  ر،یاصغر نه جوان بود نه پ  مادر

صورتشان جا    ی زودتر از سن درج شده در شناسنامه رو  ی ریپ

 یتر از سناو را مسن  ضیخوش کرده است. داغ فرزند و شوهر مر
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برخالف پدرش حواسش شش دانگ   یول  دادیکه داشت نشان م 

بود پس  کینزد است،که اصغر دربند  دیبود و تا فهم شیسر جا

 کرد.  اشیزمان ممکن آماده شد و همراه نیکمتردر  افتد،یب

 صورتجلسه را نشانش داد و گفت:   نییدادسرا پا کارمند

 رو هم امضا کن.   نجایا _

ز آن خواند، همان ا  ی زیچ  شدیکه حال سخت م   ی ابا چهره   زن

 جا که گفته بود را امضا کرد.  

اتهام   کرد،یبود باور نم  دهیرا که شن  ی زیرضا چ  ی هاگوش  هنوز

 اصغر ضرب و جرح بود...  

  ه یبود، آن هم    دهیبر  ی زیشوهر سابق نامزدش را با ت  ی بازو  اصغر

ش  حت  ی اشهیمعتاد  که  خراب  م  یحال  دادسرا    گفت یکارمند 

 .  دهدیجان م جادر ی ریدماغش را بگ 

 همه خشونت؟!   نیو ا اصغر

شان خودش را  هبرخالف حرف  ادداشتیکه تا آنجا که به    ی اصغر

  یاگوشه   شهی هم  ی ریو موقع درگ  دادی دخالت نم  ییدعوا  چیدر ه

 و فقط ناظر بود.   ستادیای م
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نزد  ی نگاه که  کرد  شعبه  ساعت  بود،    کیبه  ظهر  دوازده 

و  ی ادار   ی هایدوندگ آن  از  بعد  ب  قهیثو  سند  از   شتریگذاشتن 

که    شدی م  ی. چهار ساعتدیآنچه که انتظارش را داشت طول کش

ب عسل  ا  خبری از  و  د  ی خبری ب  نیبود  .  کردیم  اشوانهیداشت 

چ راه تماس یدادسرا گرفته بودند و ه  ی همراهش را ورود  یگوش

 خبر گرفتن از حالش را نداشت.   ی برا یو فرصت

به هر دو    نوشتن رو  نیبود در ح  یدادسرا که مرد جوان  کارمند

 گفت:  

جور که پسره    نیبره زندان، ا  فهی. حنیریرو بگ   شی شاک   تیرضا  _

 قول و قرار ازدواج دارن...  گفتی م

سختش را حفظ    ی به مادر اصغر که هنوز چهره   ینگاه  می ن  رضا

 کرده بود کرد و گفت:  

 کنم؟!   شیچجور راض _

گرفتن امضا آمده    ی راب  که او هم پوشه به دست  یانسالیم  مرد

 و گفت:   دیحرفشان پر انیبود به م 

 شاه نقاره بزن!    ل یسب ی روزا پول بده... رو نیا _
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کرد،   دییتکان داد و حرف ارباب رجوعش را تا  ی جوان سر   کارمند

 پرونده را به سمتش گرفت و گفت:  

 ی بابا  نیچه برسه به ا  ره،یسنگ راه م  ی سنگ بذار  ی پول رو  _

 ...  یمفنگ

 کرد و گفت:   یبه اتاق بازپرس ی ابه دست اشاره اردکخو

ست... جلسه که تمام شد ببرش داخل تا  جلسه  عتیشر  ی آقا  _

 امضاش کنه.  

باز   گریساعت د  میحداقلش ن  یعنیاز نهاد رضا بلند شد، این    آه

 .  شدی معطل م

از دادسرا که خارج شدند رضا گوش  نیهم نگهبان   یکه  از    ی را 

 رد.  ک  روشنش عیگرفت و سر

  یآمد، آه  رونی اصغر بالخره از آن جلد سخت و خاموشش ب  مادر

 و گفت:   دیکش

 لعنت کنه!   شویخدا باعث و بان  _

  یدادسرا شماره  ی جلو  تیازدحام جمع  انیبارش برف در م  ریز

 :  گفتیزن که م ی شدن صدا ده یچیعسل را گرفت، با پ
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   "باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"

 به مادر اصغر گفت:  و ر  حواسی ب

 ! ؟یچ _

 کرد و گفت:   زیچشمانش را ر زن

 پسر من نشست.  ی پا ری که ز ی! همون افع؟ینه ک یچ _

  بغض گفت:  با

 م...  آخر و عاقبت بچه نمیا _

و لب به    ختیشده باشد، اشک ر  زیکاسه صبرش لبرانگار که    و

 گشود.  نینفر

  یدرش برود، همهمابا    ی تا کالنتر  دیصالح ند  تی وضع  نیبا ا  رضا

وث  ی کارها و  بود،    قهیمحضر  شده  انجام  خانه  سند  گذاشتن 

به    دیدفتر دادسرا به دستشان داده و با  رینامه که مد  نیا  ماندی م

 تا اصغر آزاد شود.  بردندی م ی کالنتر

آزاد  ی نامه  ج  ی دستور  در  را  اصغر   ش یپالتو  یداخل  بیموقت 

 گذاشت و گفت:  
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  ، یشما باش ستین  ازیبه بعد ن  نجا یاز ا انتوکل به خدا... مادرج _

 . شیآزاد ی دنبال کارا رمی برو خونه منم م

 را محکم کرد و قاطع گفت:   اشی اصغر گره روسر مادر

 .  امینه پسرجان... باهات م _

که    ییهااست... از آن زن  ی مشخص بود مادرش زن مقتدر  کامالً

را قلمرو قدرت خود م را تح و بچه  دانندیخانه  سلطه در ت  ها 

با  یو حت  آورندی م به    دیخودشان  وگرنه  کنند؛  انتخاب  عروس 

 . ندیآی با عروس کنار نم یراحت

 گفت:   متیمال  با رضا

 بدتره.   نجایاز ا ی ! کالنتر؟ی ایب  ی خوای کجا م _

و سرکه قل خورده...    ریس   نیاز صبح دلم ع  نمش،ی بب  خوامیم  _

 بلکه دلم آروم شه.   نمشی بب

را شروع کرده    ی عجب روز  شد،یم  وانهیشت ددا رفته  رفته   رضا

عسل حال هم که تلفنش را خاموش   یبود. آن از صبح و بداخالق

گوش او    ریز  یتا خود کالنتر  خواستی کرده و مادر اصغر که م

 کند.   نیناله و نفر
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 گفت:   مت یبا مال دوباره

م  _ ب   رمیگیازش قول  ا   ادیآزاد که شد، شب  با   ن یخونه، الن 

بهتره، تا شب صبرش   یبش  ترصاب نداره. شما هم آروماع  تیوضع

 بده.  

با لحن  زن خواهش   ی که بو  ی بالخره از موضع خود کوتاه آمد 

 گفت:   دادی م

جا  _ ایبرادرش  ی تو  بگو  بهش  بزن،  باهاش حرف  به    نی...  زن 

 یکیپسرو دارم... هنوز داغ اون    هی  نی. من همخورهیدردش نم

بال اگر  دلمه،  ا  ییسر  ب  یک ی  نیسر  د  ادیپسرم  به چه   گهیمن 

 زنده بمونم.   ی دیام

 مدارا کردن را فراموش کرد و گفت:   رضا

  ه؟یدختره چ  ر یمادر من! تقص  هامهیتو ق  ی زیریچرا ماستا رو م  _

 نیسر از کجا در آورده، با ا  ومدهیهنوز ن  نی بب  ه؟یچ  رشیتقص  _

  ه ی.  .. ن یبب  شویسرجهاز  ومده یهنوز ن  نه، ی بیروز خوش نم  هیزن  

 بره.   نییم پابچه ی آب خوش از گلو ذارهیکه نم ی معتاد مفنگ

 آمد و گفت:   کشانینزد باًیتقر یجوان مرد
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   ؟یآقا... تاکس _

دست تکان    شیاز فرصت به دست آمده استفاده کرد و برا  رضا

 داد و گفت:  

واسه   خوامی دربست م  کهیکجا پارکه داداش؟ اگه نزد  نتیماش  _

 مادرمون.  

بالتر از در دادسرا    یکم  ابانیکه کنار خ  ی دیسف  دیپرا  به  راننده

 پارک شده بود اشاره کرد و گفت:  

 جناب.   نهیهم _

 به رفتن شد و گفت:   یاصغر بالخره راض مادر

 کن.   تشی مو دست خودت سپردم... خودت هدابچه ایخدا _

  ت یهدا  رفتیم   نشیاو را به سمت راننده که به طرف ماش   رضا

   و گفت: کرد

بگو هر چ  _ رو    یک  چیخدا ه  اد،یب   شی پ  رهیکه خ  یمادرجان 

 نکرده!  تیهدا یزورک

بود، بارش برف متوقف و   ستادهی به انتظار اصغر ا  ی کالنتر  ی ورود 

بخاطر   ابانیخ  کیداشت. تراف  ی استخوان سوز  ی سرما   داًیشد  هوا
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لحظه سنگ  م  ترن یبرف هر  قبل  به    ناًی قی.  شدی از  را  تا خودش 

 .   شدی اند شب م رسدرمانگاه ب

صدا که باز خبر از    دنیعسل را گرفت و با شن   ی شماره   مجدد

جمع شده   ی هابه حجم برف   اعصابیب  دادی م  یگوش   یخاموش

 لگد زد...   ی کالنتر وارید  ی گوشه 

 یعسل عمداً گوش  دانستیگذاشت، نم  بیرا داخل ج  اشی گوش

چه ر  ه  یتمام شده است ول  اشیشارژ گوش  ایرا خاموش کرده  

 را از تنها گذاشتنش حس کرد.    تی از عصبان  ییها رگه  شدی بود م

 هم داشت...   حق

  شتریبود تا زودتر کار را تمام کند ب   دهیچه عجله کرده و دو  هر

بود، امروز    دهی شن   شهیرا که هم  ی ادار   یمعطلش کردند. بوروکراس

  د یبا  شدی که حواله داده م  یکرد. به هر اتاق  تیم روعلنا به چش

 .  کردی جمع م ینییو پا ییاتاق بال  ی امضا برا ییتاصد

  کند ی به اطراف م  ی که کاپشن به دست نگاه  دیاصغر را د  بالخره

 به سمتش آمد.    ستادهیا ابانیکه کنار جدول خ دنشیو با د
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پا  ی نگاه  رضا لباس  شیبه سرتا  و    شیهاکرد.  بود  کامالً مرتب 

بال آورد و صورتش   رانداشت! نگاهش    یو پارگ  ی ریاز درگ  ی اثر

کاو دفعهدیرا  برخالف  ه  ی .  کبود  ی خبر  چیقبل   ی رو  ی از 

به قول شاه  نبود.  بود. همه  نیصورتش  رفته  و   ی کامالً شسته 

 اخم صورتش تک به تک فعال بود.    ی هاچه یماه

  نکه یدرهم بود که رضا خدا را شکر کرد از ااصغر آنقدر    ی چهره

با خودش به ا بود چندتا از   ی است. کاف  هرداوین  نجایمادرش را 

 همان غرها بزند تا اصغر آمپر بچسباند.   

کاپشنش هل داد و آن    بیپولش را داخل ج  فی و ک   چیسوئ  اصغر

 به رضا نگاه کند، گفت:    آنکهیو ب ستادیو مقابلش ا د یرا پوش

 .   ی دستت درد نکنه که اومد _

 را خاراند و ادامه داد:   اشی شانیانگشت شست پ با

 جبران کنم.    ات یشاد شاهللیا _

 زد و با طعنه گفت:    ی پوزخند رضا

 نخسته!    _
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ندارد؛   دنیشن  حتیاعصاب نص  دانستی نگاهش کرد. رضا م  اصغر

 زد و گفت:    هیاما کنا

 بود؟!    نیا یگفت ی که م کنمت ی حلش م کنم، ی حلش م _

ب  گارشینکرد و س  شیهابه حرف  ییاعتنا  اصغر آورد و    رونیرا 

 گفت:    ربطی ب شیهابیجستجو داخل ج یکم ازبعد 

 !  ؟ی فندک دار _

 .   دیدودش را با ولع به کام کش گاریاز روشن کردن س بعد

ا  _ روشکر  ت  نی خدا  فقط  نشده،  کبود  صورتت  رو   ی زیدفعه 

 انگار؟!    ی دیکش

 زد و گفت:    ی پوزخند اصغر

 کجا بود؟!    ی زیت _

 طرف.    ی رو بازو ی دی همون که کش _

اگر زده    د،یبه زدن نرس  نهیاز ا  میناراحت  ی ها... همهخوشهت  دل  _

 !      سوختم؟ی جور م نی بودم به نظرت ا

 :   دیرا بال داد و متعجب پرس  شیابرو  ی تا کی رضا
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   ه؟یچ یچاقوکش انی! پس جرش؟یچه نزد یعنی _

 بود!   یش الکهمه _

 !   ؟ی با شوهر طرف شاخ به شاخ شد یالکیالک _

 :  دیغر  یان عصب اصغر

 شوهر سابقش.   _

خر  _ نگفت  ی هر  بوده،  مفنگ   یکه  بگ  هیطرف  و   ی ریدماغش 

 تمومه. 

 گفت:    ی بلند ی با صدا اصغر

سرم خواستم    ر یخ  . دیکه اصالً به زد و خورد نرس  گم یدارم م  _

گوشه تا اومدم دو کالم    هی  دمشی حلش کنم، کش  زیآممسالمت

  خواد ی م  شرفی ب م  . فکر کرددیحرف حساب بهش بگم چاقو کش 

 رو دست خودش.   دیکش هوی یبا چاقو بزنتم ول 

 مبهوت نگاهش کرد:    رضا

 کرد؟!   یخودزن _

 داد و گفت:    رونینفسش را صدادار به ب اصغر
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 !   یزاده لشآره... حروم _

 !  ؟ی پس چرا تو بازداشت بود _

  د یرو کش  ی زی که ت  نیشاهد نداشتم... دور و برم خلوت بود. هم  _

اومدند و هر   سایو شلوغ شد. بعدشم پل  دادیع کرد به داد و بروش

بند زده تو  خودمو دست   نداشت  دهیگفتم کار من نبوده فا  یچ

 . دمیصد و ده د نی ماش

 .  دیکنجکاو پرس  رضا

  ؟یباهاش داشت یچه حرف _

  یی بایز  ی موسسه  هیکه تو    هیرفته بود محل کار هان   ی چند بار  _

اگر هم پول   ،رهیگی موادش ازش پول م دیخر ی ... برا کنه ی کار م

بود عذرش رو   ک ی نزد  ی آخر   ی . دفعهندازهی راه م  ی زینده آبرور

... طرف هفت  ترسونمشی م  رمی بخوان... آدرسشو گرفتم گفتم م 

آپارتمان   ی . تا اون روز جلونمک  داشینشد پ  ناست،یخط تر از ا 

بود   شهنشسته بودم که اومد. قرومساق نع  ه یمنتظر هان  ن یتو ماش 

منم    د،یکرد و چاقو کش  یتا اومدم باهاش حرف بزنم گردن کلفت
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  د ی کش  یرو ده سانت   ی زیبرگشت و ت  دمید  هوینگرفتمش.    ی جد

 شد.    یرو دستش، بعدشم که گفتم چ

 ناک اوتت کرد؟!  یسادگ   نی... به همشهی باورم نم _

 ...  تریتر و الکساده  گمیهم که م ینیاز ا _

  د یکه دو شده بود، نگران عسل بود با  ردبه ساعت ک  ینگاه  رضا

 .  رساند یخودش را به او م ترعیهر چه سر

 آدرسش رو بفرست.   _

 !  ؟ی خوایم یواس چ _

بب  _ م  نمیاول  نادیمقر  اگر  کن  هی  ومدی...  نقطه    مینی بب  م ی نگاه 

 .  ه یضعفش چ

 که مواد سروقت بهش برسه.    نهینقطه ضعف داره، اونم ا   هیفقط    _

 زد و گفت:   گارشیسبه   یمحکم پک

نداره   ی برا  یکه هیچ  یاز آدم  گن ی م  ی دیشن  _ از دست دادن 

 ...      نهیآدم دقیقاً هم نیا د؟یترس دیبا
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ب   ستادنیا  کجای را  تا سرما  بود  کند، دو   شتریباعث شده  حس 

  توانست ینم  نیاز ا  شتریب  گری را به هم فشرد. د  شیپالتو  ی لبه

 آنجا بماند با اصغر صحبت کند:  

م  دیبان  م  _ حرف  بعد  داداش...  براش   ی فکر  هیو    م یزنی برم 

 .  م یکنی م

 .  کنمیخودم حلش م  ست،ین  ی ازین _

 کرد و گفت:   ی به در کالنتر ی ابا ابرو اشاره  رضا

 ! ؟یجور نیا _

 .  شهی شرش کم م م یعقد کن _

ازت    ییچه آبرو  یفهمی ! م؟یاگر بعد که زنت شد ول نکرد چ  _

   ره؟یم

 ؟!  نمک  کاریچ یگ یم _

 !  ه؟یاصالً حرف حسابش چ مین یبب   میبذار باهاش حرف بزن  _

 آورد و روشن کرد:   رونیرا ب  اشی گوش اصغر
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ازش    ی زیچ  تونهیشوهر کنه نم  دونهی ! م؟یچه حرف حساب  _

به هم و از  میو برگرد کنمی شوهر نکن. ترک م  گهیتلکه کنه... م

 چرت و پرتا.  نیا

 ی بد  ی ر حق داشت سرجهازصغا  مادر  کرد،ی فکرش را که م  رضا

 بود. اصغر ادامه داد و گفت:  

برا کم کردن شرش تنها راه زود ازدواج   کنم یفکر م   یهر چ  _

 کردنه.  

 طعنه زد:   رضا

و دوباره خراب شد رو سرت؟!    ی اگه کم نشد؟ اگه عقد کرد  _

 اگه...  

 اخالق گفت:  کالفه و بد اصغر

 پرم. ه بر ندار ک حتیاگه، اگه، اگه... فاز نص  _

 و گفت:    دیکش  یپوف رضا

 برسونمت.   تونمیبرم... عجله دارم نم دیبا _

 جا هم ممنونتم.   نیباشه داداش... تا هم _



 

 
1298 

 

DONYAIE MAMNOE 

 .  یزنیبهش سر م  ی ریبه مادرت قول دادم شب م  ،ی زیچ  هیفقط    _

 گفت:   یبه چپ و راست تکان داد و شاک ی سر اصغر

 .  من الن اعصاب خونه رو ندارم ؟یچرا قول داد  _

 دنبالت... مجبور شدم.   نجایا ادیب خواستی م _

  ن یکه ماش   یبن بست  یرا به دست گرفت و به طرف فرع  چشیسوئ

 را پارک کرده بود رفت و گفت:  

 ...  ا یبرو و ب  یساعت  مین  ،یخورده آروم که گرفت  هی _

با   اصغر نشانه   ی اشه کالفه  به  را  دستش  و   ی افظخداح  ی گفت 

 تکان داد.  

عسل را   ی درآورد و دوباره شماره  بشیداخل ج ازرا    یگوش   رضا

       گرفت، هنوز خاموش بود. 

تزر  م یدرمانگاه که شد مستق  وارد بخش  را    قاتیبه  رفت. خود 

سرزنش هرگونه  م   یمستحق  عسل  جانب  را   دانست،ی از  پرده 

زن    دنیبخشش بود که با دو طلب  یکشمنت   یو آماده  دیکش

قدم به عقب    کی  ده،یخوابت  تخ  ی که سرم به دست  رو  یجوان

. قبل  دش  زیخم یزده نوحشت  دیبرگشت. نگاه زن به طرفش چرخ
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معذرت  او  از  و  آمد  به خودش  کند  اعتراض  زن جوان  آنکه  از 

 .  دیخواست و پرده را کش

تزر  نگران بخش  مسئول  سراغ  به  متعجب  با    یولرفت    قاتیو 

د  دنید صحبت    ی گری پرستار  رجوع  ارباب  با  که  کانتر  پشت 

 بعد ازظهر شد.   فتیش ییمتوجه جابه جا کرد،ی م

 نوبت، گفت:   تیو بدون رعا ستادیکانتر ا مقابل 

 ما کجاست؟  ضیخانم پرستار... مر _

 متعجب از لحن نگران رضا، توجهش را به او داد و گفت:   پرستار

  ه؟یچ  ضتیاسم مر _

 . ی عسل... عسل سالر _

 و گفت:   ردک شیروبه رو ستیبه ل  یجوان نگاه پرستار

 سرمش تموم شد، رفت.   _

 گفت:  ی شاک رضا

   ن؟یاچکاره نجایرفت؟ پس شماها ا یچ یعنی _



 

 
1300 

 

DONYAIE MAMNOE 

م  _ آقا چرا داد  پ  می ن  ن یهم  ؟یزن یواااا!  رفت، گفت    شی ساعت 

 بره.   خوادی حالش خوبه و ضعف نداره م

 بره؟!   یشما هم گذاشت  _

 ی وجل  تونمینبود، من که نم  ی که بستر   شونیحالتون خوبه؟ ا  _

 .  رمیرو بگ ییسرپا ضیمر

شماره  کالفه دوباره  و  شد  خارج  بخش  از  نگران  را   ی و  عسل 

عسل،    ایباشد    ی شاک  شتریاز دست خودش ب  دانستی گرفت. نم

 به او هجوم آورده بودند.    ض یاز احساسات ضد و نق  یعیحجم وس

م  ی الحظه مقصر  را  لحظه  دانستی عسل  همه  یا و    ی بعد 

را جز    ی در آخر هم کس  انداخت،یودش مخ  را به گردن  راتیتقص

داشت حواله  ن یشاه کوزه  کاسه  هر چه  و  ندانست  او    ی مقصر 

اصغر به او زنگ    دادیرا جواب م  اشی کرد! چرا که اگر صبح گوش

 تا او هم عسل را رها کند.   زدینم

درمانگاه بود و صبح با دادن   یخدمات  ی رویکه جزو ن  یانسال یم  زن

خو  کی او  از  راهرواستراول  در  را  باشد  عسل  مراقب  تا    یت 
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سمتش    آورد و به  نیی . تلفن را از کنار گوشش پادیدرمانگاه د

 کار گفت:  رفت و طلب 

 ! ؟یمگه من صبح به شما نسپردم مراقب زنم باش _

گفتم به    یخودش راهشو گرفت و رفت. هر چ  ی چرا پسرم، ول  _

 رو نداره.   یگفت کس اد،یشوهرت زنگ بزن ب

 مشکوک به او گفت:   یکرد و با نگاه  زیرا رش چشمان زن

  ن؟یمگه شما زن و شوهر نبود واریروم به د _

رو   رضا بلند  ی از  فوت  را  نفسش  ب  دیکش  ی حرص  داد.   رونیو 

داستان با  ،یشگیهم  ی هاهمان  پس    دیحال  جواب  هم  او  به 

 .  ستی ن  ایکه عسل زنش هست  دادی م

  ره؟ینگفت کجا م _

 .  دمیچرا اتفاقاً پرس _

 خب گفت کجا؟  _

 نداره بره.  رو  ییگفت جا  یعنیدقیقاً نگفت کجا...  _

 :  دینال  دی ناام رضا
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 بره؟  یچرا گذاشت _

مگه من چکاره   _ آخه  بگپسر جان  جلوشو  که  وقت رمیشم    ی ... 

  م یبگ   میریجلوشو بگ  میتونیبره که ما نم  خوادی خودش گفت م

 نرو. 

 .  د یصورتش کش ی هر دو دستش را رو رضا

 نیچرا عسل با او ا  شد،یم  داری کابوس ب  نیخواب بود و از ا  اشک

 ! کرد؟ی کار را م

                                             

از   یپر برف و خال  ابانیکه پشت فرمان در خ  شدی م  یساعت   چند

را پارک   نشیعسل ماش  خاله  یتر از خانهرهگذر چند متر عقب 

  ی فآسمان بر  یو به انتظار نشسته بود. ساعت شش عصر بود ول

تارزود  یساعت معمول  زمان  از  از   کیتر  تندتر  برف  بارش  شد. 

را    نیماش  ی هاشهیش  ی رواز برف    ینازک  ی هیصبح سر گرفته و ل 

ا در  بود.  با    دنیچند ساعت همچنان مشغول جنگ  نیپوشانده 

در زدن را نداشت،    ی رو   اشیذات   ییپررو  ی خودش بود، با همه

  گفت؟ی و چه م زدیدر م رفتی اصالً م
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   "ن؟یسالم خاله خانم! از زن من خبر دار"

ب  نیبخار ماش   چیچرخاندن سوئ   با  نیاز ا  شتریرا خاموش کرد، 

نم  شدینم دارد.  نگه  روشن  را  د  دانستیآن  طول   گریچقدر 

با خودش فارغ شود و زنگ خانه را   دنیتا از جنگ  دیخواهد کش

 بزند.  

دکمه  ی شماره  به و  کرد  نگاه  د  ی عسل  بار  را  زد.    رگیتماس 

بگذارد صدا  آنکهی ب را شن  ی تلفن کنار گوشش  که خبر    دیزن 

 وانهیداشت د  یخبری همه ب  نیرا داد، از ا همراه مخاطب    یخاموش

  ن یقط همبکند! ف  دیچه با  دانستیاصالً نم  نکهیو بدتر ا  شدی م

 و فشردن زنگ در را ندارد.   تنکه توان پا جلو گذاش   دانستیرا م

درب خانه   ی شد و جلو  ترکیو نزد  کیدنزاز عقب    ین یماش   نور

را روشن کرد    نی کن ماش توقف کرد. رضا برف پاک  یپل آهن  ی رو

 ی در چشمک زد و هر دو لنگه   ی . چراغ سبز بال ند یتا بهتر بب 

عسل را شناخت که    ی شوهر خاله  شهیدرب باز شد، از پس ش

 داخل خانه رفت. 

پ  نی ماش  رهی به دستگ   دست تا  اما  ادهیبرد  که    یر جدالد  شود، 

 در را رها کرد!  دی طول نکش یلیخ
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اش  خاله  ی صبح به خانه   ی مطمئن نبود عسل طبق گفته   یوقت

اس کند،  ها را هم نگران و حسآن  دانستی نه؟ صالح نم  ایآمده  

ها شروع به بسته  در دوباره روشن شد و درب  یچراغ سبز بال 

 شدن کردند.   

آن   دشیام  ی فتاد، همه ا  را روشن کرد و به راه  نیماش   سرانجام

آن   انیرا روشن کند. در م  اشی شو گو  دیای بود که عسل کوتاه ب

 .  دیاز برف بالخره به خانه رس  یناش کیحجم تراف

پره  خسته روز  ماش  ییاهویاز  از  داشت  ز  ادهی پ  نی که  و   ر یشد 

محمد که   نی ماش  دنیبا د  یبارش برف درب خانه را باز کرد ول

 کرده بود آه از نهادش برآمد.  ر را پ اطیح ی تمام فضا

در را   ی قبالً گفته بود و او پاک فراموش کرده بود. لنگه   عسل

با  واریرا کنار د  ن یش بست و ما   یبرا  ی فکر  د یخانه پارک کرد. 

ماش همکردی م  نش ی پارک  ماش  نی .  که  بود  را   ن یروزها 

 و تمام!   دندیدزد ی م

کنار انداخت،  و  به گوشه  یرا باز کرد و داخل سالن شد. نگاه در

  ی که صدا  شهیحس قبل را نداشت. برخالف هم   گر ید  شیخانه برا
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  ل یانگار خانه تعط  بارنیمخلوط در فضا پخش، ا  ونیزیبهار و تلو

 بود.  

از قبل گرفت.   شتریاز وجود عسل دلش ب  یاتاق خال  ی ادآور ی  با

اهل   دادی در نشان م  ریز  ییبه اتاق مادرش نگاه کرد که روشنا

 یاند. خواست به مادرش سر بزند ولاتاق جمع شدهن  خانه در آ

آخر  ادشی است.  اتاق  بهار هم داخل  امشب    ی زیچ  نیآمد  که 

 خبطش بود.   ی ادآور یرودررو شدن با بهار و  خواستی م

را    اشی از حضور عسل دلتنگ  یشد و چراغ را زد، اتاق خال   داخل

شاه  شتریب قول  به  زا  نی کرد.  قلو  هفت    بود. عسل   دهییگاوش 

و آن همه    لی بعد از صحبت با وک   د،یبخشیاو را نم  گرید  بارنیا

 و چه شد؟!  کردی که سوزانده بود، چه فکر م ی فسفر

حوله  شیپالتو و  آورد  در  رفت.  را  حمام  به  و  برداشت  را  اش 

آورد و شب  ادشیچند روز را به   نیا یداغ آب خستگ ی هاقطره 

مأمن همه   شیپ بو  شیدردها  ی را، که عسل  آنقدر که    د،شده 

 بسپارد.   یو احوالتش را به فراموش ا یدن یساعات
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بدون فکر به عسل، حمام کند. لباسش را تن   توانستینم  ظاهراً

عسل را   ی و مجدداً شماره  دیکش  شیموها  ی کرد و حوله را رو

 گرفت.  

بهار   دنیانتظار د  د،یباز و بسته شدن در به عقب چرخ  ی صدا  با

 را داشت، اما!

  یی ... گوشهیاق شد، آن هم با لباس خانه، چون هماتداخل    لعس

 !   فتادهی ن  یاتفاق چیه

که او نگران و به خاطر تنها    یچند ساعت  نیتمام ا  یعنی  نیا  و

قبل   کرده،ی و خودش را سرزنش م  خوردهی گذاشتنش حرص م

 را خاموش کرده است.    اشی از او خانه بوده از عمد گوش

 . ستادیا نهیمقابل آ و تخت گذاشت ی در دستش را رو ژاکت

صبح در او   یحال یاز ب  ی اثر  چی باز نگاهش کرد، ه  یبا دهان  رضا

نگاهش کرد، بدتر    رهیو خ  دیوجود نداشت. کامل به طرفش چرخ

 .  دیدیاز همه انگار عسل او را نم
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اخالق عسل را خوب   نیبرد و آن را بال زد، ا   شیبه موها  یدست

تا    آوردی نم  شیبه رو  ی زیو چ  گرفتیم  اشده ی. نادختشنای م

 و رسماً به اشتباهش اقرار کند.   دیخودش لب به اعتراف بگشا

رفت و   شیهافاصله گرفت و به طرف کمد لباس  نهیاز آ   عسل

ناد بر  اصرار  لجوجانه  وقت  دهیهمچنان  داشت،  که    یگرفتنش 

برگشت   اورد،یرضا قهرش را تاب ن  کردی داشت از کنارش عبور م

از پشت در آغوش گرفت، آنقدر محکم که   یرفح   چیهیو او را ب

 بخورد.  زیل شیهااز دست  دیترسی انگار م

 دشیکه ام  ی اچاره یباشد و ب  دهیکه به آب رس  یا تشنه  همچون

 او را در بر گرفت.   افته،یرا باز 

ا  یمقاومت  چیه  عسل به  هم  او  انگار  آغوش  نینکرد!    ازین  یهم 

 داشت تا آرام شود. 

آرام لب   د،یو سرش را بوس  دیگردنش کش  یبرهنگ  ی را رو  لبش

 زد: 

 ببخش.   _

 تلخ گفت:   عسل
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 رو ببخشم؟!  یچ _

پنجاه    _ گذاشتم،  تنهات  که  صبح  امروز  بخاطر  درصد  پنجاه 

 و نکردم.   کردمی م د یکه با ی درصدم به خاطر هر کار

 را در کاسه چرخاند و گفت:   شیهاچشم عسل

 .  ی کنی هم حساب کتاب م یعذرخواه ی تو، تو _

 !  ؟یخوب ،ی آدمو به غلط کردن بنداز ی تو هم خوب بلد _

 .  ی کن یاگر که عذرخواه شمیخوب م _

 :  دیرا بوس اشی شانیو کنار پ دیخند رضا

 ! کردم؟ی م کاریپس تا الن داشتم چ _

شده   دهیچیرا به دستان رضا که دور تنش پ  شیهادست  عسل

 : دیپرس دیبود بند کرد و با ترد

   ؟ی بود ،ی ت که نبودمس شبیتو د _

کل  ییفکر کرد و گو  یکم  رضا را    دیتازه  باشد    افتهیحل معما 

 گفت:  
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هم  _ خاطر  به  صبحت  رفتار  چ  نیپس  بگو  منو  فکر    یبود! 

 سخت بود؟!   نقدریا ؟یبهم بگ  میمستق  شدینم کردم،ی م

 حق به جانب گفت:   عسل

 .  یگرفتینم ادیاون وقت خوب  _

  ا، یگربه رو دم حجله بکش  ی بلد بود  وب... خی دختر سالر  نیآفر  _

از ظهر به غلط کردن افتادم که چرا تنهات گذاشتم، بعدشم تو  

کا   نیا منو  خونه   یشتبرف  زخاله  ی در  بود  بهار  فصل   ر یات... 

 ! شدی علف سبز م  نمیماش ی چرخا

 متعجب گفت:   د،یچرخی همزمان که به طرف او م عسل

 ام؟!  خاله ی در خونه  یرفت _

اونجا... ما رو پاک    خوامیکه م   دید صبح لب ورچبو  یک  _ برم 

 . ی اسکل کرده بود 

 ...!  یبرم، ول خواستمی م _

 ادامه حرفش را گرفت:   رضا

   ؟یکن یخال  دونویم یخواستینم ؟یچ یول _
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 :  دیکش ی نفس بلند  عسل

 درست گفته.  لیوک _

 خورد:  یتکان رضا

 رو؟!  یچ _

 که بهت گفته...   ییهمونا _

 و ادامه داد:   دیرضا کش ی هادست  ی رو را دستش

احساس    ستادمیکه الن ا  ییجا  ن یبه جز هم  ایدن  ی جا  چیمن ه   _

 .  کنمی نم  تیامن

آسوده  رضا لله  دیکش  ی انفس  کنار  بوس   ی و  را  و    دیگوشش 

ا بست،  را  نه ش   نیچشمانش  و  بود  تلخ  نه    ن،یریاعتراف عسل 

را به سمت  ل  بازتر کرد و عس  یداشت. آغوشش را کم  یطعم گس

 تر گرفت.  بازوانش محکم ی خودش برگرداند و از دوباره در حلقه

 گفت:   عسل

 حل شد؟   قتیمشکل رف _

 بگم حل شد!   شدی کاش م _
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 چرا؟   _

 کرد:  یتلخ ی خنده 

 ها. افتاد مشکل  یکه عشق آسان نمود اول، ول _

 :  دیپرس عسل

   ه؟یفردامون چ ی ت برابرنامه  _

  تو؟! ایمن  ی رداف _

 مصر گفت:  عسل

 هر دوتامون.  ی ندهیما، آ ی فردا _

 عسل را از کنار گوشش به عقب راند:  ی موها رضا

نم  _ ن  یول  دونمیتو رو   ون یلیهزار م  یبرا   شبویدارم د  تی من 

 تکرار کنم!   گهیشب د

 از کنار گوشش گرفت و گفت:   ی گاز

 فقط با تو.   _

 :  دیبا دست سرش را به عقب راند و خند عسل

 باش.  ی پس جد دم، یپرس ی جد _
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  شه؟یمگه م م؟یمگه دار ؟یجور نیا _

 مشکلش کجاست؟  _

 .  یرو کار انداخت  صاحابم ی ب  ی تک هورماناو تک  ی تو بغلم  ی وقت  _

با عطر تنش    ختهیشامپو آم  ی و بو کرد، بو  دیعسل را بوس  ی شانه 

 بود، اعتراف کرد. 

 .  ادیتنت خوشم م  ی از بو _

 گفت:   عسل

 . چونینپ بحث رو  _

 کرد و گفت:    تیاو را به سمت تخت هدا رضا

 در عمل نشونت بدم.   خوامی م  ،یبه حرف که قبولم نداشت  _

دست رضا   ریشود از ز   دهیقبل از آنکه کارشان به تخت کش  عسل

صورتش کنار زد   ی را از رو   شیموها  ستاد،یفرار کرد و مقابلش ا

 بغل برد:  ریرا به ز شیهاو دست

 . ی رابطه رو روشن نکرد نیا فیه تکلک  ینه تا وقت _

 تخت نشست:   ی و لبه  دیکش  یپوف رضا
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کامالً مشخص    مونندهیآ  فیبا اون اتفاق تکل  شبیکنم دفکر    _

 شد، نه؟  

 مشخص شد؟  ی چه جور _

  اد یخوشت م  شه؟ی جا م  بیخانم اجازه، تو ج  ه؟ یسوال  ستیب  _

      ؟ی منو تو منگنه بزار

 گفت:   عسل

 .  ستادمیتو ا یزندگ ی دارم بدونم کجا  ست دو ینه، ول _

نشاند، دستش را    شیپاها  ی آرنج عسل را گرفت و او را رو  رضا

 در چشمانش نگاه کرد.  م یدور بدنش حلقه کرد و مستق

  ست،یصاف ن  یمن همچ  ی دوزار  ؟ی بشنو  ی خوای ازم م  یچ  _

 برو سر اصل مطلب.   می مستق

 :  د یکش یرضا پوف  ی حجم نابلد نیاز ا عسل

 بخواه!  زما _

 بخوام؟!  ویچ _

 و گفت:   دیکش شیبه موها یدست عسل
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 ازم بخواه تا باهات بمونم!   _

 کنم؟  ی خواستگار یعنی _

 . هاه یما نیتو هم ی زیچ هی _

 فکر کرد و گفت:   یکم رضا

 نکردم؟  ی مگه قبالً خواستگار _

 ! ؟ی کرد _

 فکر کرد و گفت:   یکم

  اد؟یکه م  ادتیشد!    ی گارستازم خوا  کنمی البته حال که فکر م  _

 دوخت و گفت:   ی گرید ی مغرور نگاهش را به نقطه  عسل

 .  ادینم ادمی ی زیمن چ _

 کند:   تشیاذ شتریرضا جالب شده بود، قصد کرد ب  ی برا بحث

 شاپی فالن کاف  ایب   یو گفت  ی روز زنگ زد   هی...  ارمیب  ادتیبذار    _

   ؟یبهم گفت یچ ادتهیکارت دارم، بعد که اومدم 

 کرد تا خودش را آزاد کند:   یسع سلع

 . ادینم ادمی  ی زیمن که چ _
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اون تنت بشم... دعوامون شد    ی اگر من زنت بشم وصله   یگفت   _

  ؟یزن ی م یمنو با چ

. عسل خودش را  دید، رضا بلند به اخم عسل خنداخم کر  عسل

 و آن را برداشت و گفت:   دیبه سمت بالشتش کش

  شش یبرم پ  خوامی م  زشه،یالید  یجلسه  نیمادرت پس فردا اول  _

 بخوابم.  

 و گفت:   دیاش خندکودکانه ی به لجباز رضا

 باشه.   ی شبا بغل پسرش خال ادی گالب خانم خوشش نم _

عمل کرد    عیزد، آنقدر سر  مهیخ   شیرو  بارنیرا گرفت و ا  شیبازو

 خودش و رضا قرار داد.  انیبالشت را حائل م ر یکه عسل غافلگ

 بغلت؟  ریز ی نشده بالش زد یچیکجا بابا؟ هنوز ه _

 گفت:   عسل

 نشدم.    یولم کن تا عصبان _

 باش.  ی جاااااان! تو فقط عصبان _

 ازم بخواه بمونم.   _
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 :  دیرا بوس شیگلو ریز رضا

 . ستمیبلد ن نیتر از اروشن گهید _

 برات سخته؟  نقدریگفتنش ا یعنی _

 نه.   _

 !  ؟یگ یپس چرا نم _

نه  ،ی خوای شم منو بخاطر خودم مب مطمئن   یوقت ی... ولگمی م _

 .  گفت ی م لهیکه وک ییزا یاون چ

کرد تا بالشت را   یعسل به خنده افتاد، سع  شیهالب  ی شرویپ  با

  ی محکم  اتاق پرت کرد و بوسه  ی نگه دارد اما رضا آن را به گوشه 

 عسل گرفت و کشدار گفت:   ی هااز لب

  د ی رد رو بام  ست،ته یش فرمالرسم و رسوما همه  نیبعدشم... ا  _

      وقت عمل شناخت، نه حرف! 

 بود. گالب  ی کارها ریصبح درگ از

کرد    ی گالب را بستر  بود، بالخره   زشیالید  ی جلسه  نیاول  امروز

چندبار    نیتا پرستار کارش را شروع کند. اصغر چند  ستادیو کنار ا

گوش ول  اشی به  زد  درگ  یزنگ  و    مارستانیب  ی کارها  ریآنقدر 
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پاسخگو  دهپرون  لیتشک فرصت  که  امروز    ییبود  نداشت. گالب 

مطلق   میکرد، انگار که تسلینم  ی ریگهانه ب  شیپ  یبرخالف روزها

که پرستار    نیمادرش را نداشت، هم   دنیشده بود. طاقت درد کش

 کرد از اتاق خارج شد و به اصغر زنگ زد.  هیاول ی شروع به کارها

 کرد:  هیرا جواب داد و گال یبوق گوش  نیبا دوم اصغر

   ؟ی بری و اونور م نوریبا خودت ا یاون ماسماسکو واسه چ _

دوندگ  رضا همه  آن  از  کش   ی بعد  درهم  چهره  و    دیخسته 

 گفت:   حوصلهی ب

   ؟ی بار ی قابلمه!!! کار   گهیم  گی به د گید _

  ؟یی... کجانمت یبب  دیبا _

 ستادی ای راهرو شروع به قدم زدن کرد، انگار هر چه م  وارید  کنار

 . دادیآزارش م شتریب  مارستانیب ی کننده  ید ضدعفونوام ی بو

 .  مارستانم یب _

 :  دی شد و پرس نگران

 شده؟    یبد نباشه، چ _
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 اومدم.   زیالیبرا د _

 تر گفت:  آرام یبا لحن اصغر

 شد؟   زیالیپس بالخره د _

 که...   ی نیبی م _

  ؟ییاونجا یتا ک _

داخل راهرو    بهصبح    میبه پنجره راهرو کرد، آفتاب مال  ینگاه

آفتاب ظهر را    گشتند ی بود، قطعاً تا به خانه بر م  دهیکشسرک  

 . کردیرد م

 .  میهست ی تا عصر گنی جور که م نیا _

 .  نمتیالن بب  نیهم دیپس آدرس بده، با _

 تلفن بگو.   ی پا  باشه؟؟ ریخ _

 گفت:   حوصلهیب اصغر

 .  ستیدوتا ن  یکیکه  یبهتره، بدبخت  نمتیبب ی حضور _

 و کوتاه آمد:   دیرا فهم اشی اعصابی ب ارض

 زنگم بزن.  ی دیکه رس زیالی... بخش دمارستانیب  ایب _
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تخت   ی داخل اتاق رفت. گالب رو  عیکه خارج شد، سر  پرستار

کش دست  دهیدراز  به  دستگاه  حجم   شیهاو  به  بود،  وصل 

نگاه کرد. حس    ییهالوله بود،  بدنش متصل  به    یزیکرد چکه 

قامت تا  چشمش  نمانده  گالب  شود.  در    شیهاخم  کرد،  باز  را 

 خواند.   شدی نگاهش ترس را م

کرد خوددارتر باشد، پس در جلد سختش فرو رفت.    یسع  رضا

گالب    شتریبا وحشت ب  ی ترس او مساو  باخت،یخودش را م   دینبا

 بود.  

پ  ی صندل ب  و  دیکش  شی را  که گالب  نشست  تخت    جان ی کنار 

 گفت:  

 تو برو دنبال کارات.  _

 . ییکار من الن، فقط تو _

را  مارشیکوتاه به دل گالب نشست و قلب ب ی جمله کی نیهم

 زد و گفت:   ین یشرمگ  ی غرق لذت کرد، لبخند

 .  یزنیحرف م امرزتیخدا ب  ی بابا هی وقتا شب  یگاه _

 داد:  هیتک ی به صندل رضا
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اونم    رفت،ی ت ماچجور قربون صدقه   ادمهیبابامو،    امرزه یخداب  _

 ...  ی رمز

 را بم کرد و با خنده گفت:   شیداص

 نبات من با قند پهلوش کو؟!   ی بانو... چا  ی آها _

 رفت و گفت:    اشییبه پررو ی ا چشم غره گالب

خداب  _ ول  خور ی چا  یلیخ  امرزیآره  بهش    یبود،  اصالً  شماها 

 .  نی نرفت

 و ادامه داد:  دیکش یآه

  من شما سه تا قد نداد،    دنیقد کش   دنیاون که عمرش به د  _

که روزگار با منم    فیشماها... ح  یخوشبخت  دنید   ی موندم و آرزو

 سر لج داره.  

 بانو؟   یزن یحرف م بیاز غ ی دار هیچ ،ی آ ی آ _

 کرد و حق به جانب گفت:   زیرا ر شی هاچشم گالب

بچهب؟ یغ  _ محمد  از  اون  ن !  نه  خودش  نه  که    ی زیچ  لوفریم، 

زنگ زدم،  ش  به مادر زن   روزی. دهیآدم بفهمه دردشون چ  گنینم
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  ی خبر  چیرفتار کرد و حرف زد که مثالً ه  نی. همچچوندیمنو پ 

 .  فهممیم، نمانگار من بچه ست،ین

ا مراسم بده بستون دل  زن و شوهرن مادر من، امروز قهرن فرد  _

 !  م؟ی کنیمن و عسل دعوا نم یکنی و قلوه دارن... تو فکر م

 مطمئن گفت:   گالب

 تو رو جمع و جورت کنه.   تونهیم   راحته که  المیاز اون دختر خ   _

 دلخور گفت:  رضا

د  _ حال  نکنه!  درد  بود  گهیدستت  پهن  با  میما  عسل    د ی که 

 جمعمون کنه؟ 

 مثالً دلخور رضا زد:  ی افه یبه ق ی لبخند گالب

کنم    یحس م  یول  شه،یما نم  یقاط  یلیدرسته ساکته و خ  _

 بخوابونه.   تونهیتو رو م ی و شور  ی اون شر

نبود   خودیگالب بال داد، ب  ینکته سنج  نیرا از ا  شیهاابرو  رضا

 مادرها حس ششم دارند.   گفتند ی م

 را بخواباند؟!   اشی و شور ی شر
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 شر و شورش را خوابانده بود!  کاش

بود که عسل چطور مثل موم    خبریقسمت ماجرا ب  نیاز ا  گالب

او را در دستانش نرم کرده و هر جور که دلش بخواهد دارد فرم  

 .  د دهیم

 ادامه داد:   گالب

... تو رهیچشمش س  ست،ین  لوفریخدا روشکر که عسل مثل ن  _

خودم از مادرش   خوامی . تا میش به ما نگفت از خانواده  ی زیکه چ

تو چشماش و آدم عذاب    نهیشی اش بپرسم غم عالم مو خانواده

  ی باش   یمرد خوب  هی... کاف شهیبرات م  یزن خوب  شه،ی وجدانش م

 .  یندگز به ی و دل بد

 شیماندن چگونه اغوا  ی که عسل برا  شیچند شب پ  اد ی  هی  رضا

افتاد، ا  بود  که شب قبلش    ییهانقشه  ی چگونه همه  نکهیکرده 

کش  ی برا شدن  با    دیجدا  با   کیرا  کرده،  آب  بر  نقش  بوسه 

 .  د یچیدر جانش پ ینیریحس ش شیادآوری

 زد و سر تکان داد و گفت:   ی لبخند
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رف  مونهی م  یموندن   _ پ  یتنو  خودشو  م  کنهی م  دایراه    ره، یو 

 رو به زور نگه داشت.   یکس شهینم

تر را سفت  اشی دستش را بال آورد و خواست گره روسر  گالب

کرد و آخش   جادیا   ی کند اما سوزن سرم داخل دستش سوزش بد

 به رضا گفت:  وجود رو  ن یرا در آورد، با ا

ناراحته   یاز چ  مدونیچند روز نم  نیحواست به دخترکم باشه، ا  _

هم    یباد کرده بود وقت  هیتو اتاق چشاش از گر  ومدیم  یکه وقت

م پ  گفتی م  دم یپرسیازش  م  ازیداشته  روکردهیخرد  به   ی. 

نم تا    دمی نپرس  ی ز یچ  گهیکرده، منم د  هیکه گر  آورد یخودش 

  شه ی م  نیبب   شدههم خراب    شی گوش  ی خودش بگه. راست  دیشا

      درستش کرد.

 ه طرف پنجره کرد و گفت:  ب نگاهش را رضا

 کرد.  شهی چه م نمی بب _

 شماها...   یو خوشبخت رمیبم ترسمی م _

 : دیوسط حرفش توپ ی عصبان رضا
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  ت ی وص  ی چند وقت حرفات بو  ن ی! حواسته اگهیاَه بس کن د  _

پس؟   هیچ  نینخون... ا  اسی  ی هیآ  یگفتی گرفتن؟ تو که همش م

 طونیبدتر از ش  ست،ین دیبه درگاه خدا ناام  طونیش   یگی مگه نم

 ! ؟ی شد

 و گفت:   دیرنج گالب

کاش حداقل   ی نداشت، ا  گهیدرد رو د  نیتن من طاقت ا  دیشا  _

 از بابت شماها راحت بود.  المیخ

...  گریگالب نداشت، مادر بود د   ی های دل نگران  ی برا  یجواب  رضا

و   چاندیگالب را عوض کند بحث را پ  ی حال و هوا  نکهیا   ی برا

 گفت:  

 .  یاون خواستگار بود که گفت ومدهیننه... تا پرستار ن لایخی ب _

 تعجب کرد و گفت:   گالب

 ! ؟یک ی خواستگار! خواستگار برا _

بخت تو خونه بابا خواستگار من... آخه مگه چندتا دختر دم ی ا _

 ! ؟یدار

 سر تکان داد و گفت:  یجیگ گالب
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 ! کدومش؟!  ؟یگی خواستگار بهار رو م  ی آهان دار  _

  مون، یآقا همسا  یبرادرزن علبهم... پسر    یکه گفت  هیآخرن  همو  _

 همون زن چاقه. 

   ؟یگیمهوش رو م ی برادرزاده _

  یواسه برادرزاده  یآره! مهوش خانم... همون که پارسال گفت   _

 شد؟!  یبهار، چ ی جوجه دکترش اومده بود خواستگار

 :  د یآن شده بود پرس   ریگی که رضا پ  ی متعجب از خواستگار  گالب

 شد؟!   یچ ،یچ یعنی _

 هنوزم دنبال وصلت هستن؟   نهیمنظورم ا _

نه    ی مادر؟ اونکه گفت  ی گرفت  مریمن پا به سن گذاشتم، تو آلزا  _

 ن... منم به مهوش گفتم نه.  هر دوشون بچه

   ومدن؟ین گهید _

 یدخترما نبود که پاشنه   ی مادر! پسرشون عاشق و دلباخته  ی ا  _

تا بکنه،  از جا    که یفتم داداشش گفته هنوز کوچگ   در خونه رو 

 واسه شوهر، قهر کرد. 
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 و گفت:   دیصورتش را درهم کش گالب

 هیپزشک  ی چون پسر برادرش دانشجو  کردیمهوشم فکر م  نیا  _

 بهش برخورد.   یبله، کل میبگ  دیافتاده درجا با یاز آسمون تلپ

فرو رفت... گالب چشمانش سر تکان داد و به فکر    ی دیبا ناام   رضا

 کرد و گفت:   زیررا 

 !  ؟ی کرد ادشونیشد  یچطور مگه؟ چ _

 . انیب  ی... گفتم اگه هنوز نظرشون هست بگ یچیه _

  گر ید  یقیفراموش کرد تا دقا  کهیبه بحث عالقمند شد طور  گالب

 :  شودیم زیالید

م  _ ول   ی زیچ  ه ی  خواستمی راستش  بگم  نشد،    یبهت  فرصت 

 ...      ی خانم ندر قتشیحق

را    دشیمکث و ترد  ین مادرش نگاه کرد وقترانگ  ی به چهره   رضا

 گفت:   د،ید

  ؟یچ ی خانم ندر _

 مردد گفت:   گالب
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دل نه صد    هی   ده،یبهارو تو کوچه د  ی ظاهراً پسرش چند بار  _

بچه عاشق  پدل  هفته  دو  شده...  پسرش   شیم  واسه  بهارو 

 کرد.  ی خواستگار

 کدوم پسرش؟ مهران؟  _

 .  شیمهرداد پسر دوم ی را نه مادر... مهران که سربازه، ب _

 و گفت:   دی را درهم کش شیهاسگرمه  رضا

خودش و هفت جد و آبادش غلط کردن اسم بهارو   ؟یگیم  یچ  _

 .  ارنیب

 مادر؟!  یوا واسه چ _

 حق به جانب گفت:   رضا

 و داره...  سن بهار ر ی مهرداد چند سالشه؟ دوتا یدونی م _

 و دو سالش شده.   یش سمادر! تازه همه ی ا _

متوجه   _ س   یگی م  یچ  ی ااصالً  من؟  اختالف    زدهیمادر  سال 

 سنشونه!  

 مصر گفت:  گالب
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مغازه لوازم   هی   گفت یخوبه... مادرش م  ش یعوضش وضع مال  _

د  دونیم  یخونگ دوتا  داره،  داداش    گهیشوش  کرده  اجاره  هم 

 رو هم برده سرکار.   کهیبزرگه و کوچ

 و گفت:    امدیکوتاه ن رضا

زن پر شر و    هیکه بهار    گهیه؟ ده سال دولبه پ  یمگه همه چ  _

سن داشت   شتری افتاده... چهار سال ب  یاز مرد  گهی شوره، اون بابا د

 .  شدیبهار حساب م ی بابا ی جا

 گفت:   دیذوقش کور شد و ناام ی همه گالب

...  گفتم ی بهت نم  نیواسه هم  ،ی ریگیم  رادیا  دونستمیاز اول م  _

 لم بذار. د آخر سر داغ عروس کردن دخترمو به

داد سکوت کند. کالفه    حینزد و رضا هم ترج  یحرف   گرید  گالب

و از گالب فاصله گرفت، با خود فکر کرد بهار هم    دی کش  یپوف

  ی خواستگارانش، خواستگار اول  نیچشم بازار را کور کرده بود با ا

هم که از هفت دولت    نی سن بال، شاه  یکه بچه و خواستگار دوم

 . لیآزاد و تعط
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با خوشرو  که  یکم و  شد  اتاق  داخل  پرستار  به   ییگذشت  رو 

 گالب گفت:  

  م؟یشروع کن   نیخب آماده هست _

به    ییگو  گالب برا   ادیتازه  ب  ی آورد  در  با    مارستانیچه  است 

 لب دعا خواند.   ریتکان داد و ز  ی نگران به رضا سر ی نگاه

 رو به رضا گفت:   پرستار

 باش.  رونیشما ب _

و آرام   دیمادرش را بوس  یشانی شد و پ م  کنار گالب رفت، خ  رضا

 گفت:  

  ی ما بعد از خدا به توئه، تو که قو  دیچشم و ام  شهیبدون هم  _

 .  ی دیبه خانواده قدرت م  یباش

 سر تکان داد.    عانهیمط گالب

 آخر را کرد رو به پرستار گفت:   یهاسفارش  رضا

  ن یهم  مییدختر ما باشه! ما  نیحواست به ا  یلیخانم پرستار خ   _

 تاج سر.   هی
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جمع شده گوشه و کنار    ی هاو برف  د یتابیآفتاب با قدرت م  امروز

 . کردیرا ذوب م مارستان یب  اطیح

سخت   ی را تن کرده و چهره شیدو روز پ ی هاهمان لباس اصغر

که در آورده و کامالً معلوم بود   یشیبا ته ر  شهی تر از همو درهم

کنار    شیهابی دست در ج  ده،ی به خودش نرس  دو روز اصالً  نیا

است،    ستادهیاز برف ذوب شده به انتظارش ا  سی خ   یچوب  مکت ین

گواه آن بود که    شیهامچش  ی پا  یاش و گود رفتگچهره   یخستگ

 است.   دهیشب قبل را نخواب 

  ی شگیهم  یبه سر و وضعش کرد، برخالف آراستگ  ینگاه   رضا

رده و فقط با کف  خوچند روز شانه ن  نیا  شیمشخص بود موها

است شده  صاف  بودست  . آمدیم  اشی متر   کیاز    گاری س  ی ، 

 برد و گفت:   شی دستش را پ

 شده.   ی زیداداش؟ چ یسالم، خوب _

 خوبه؟  یتو چه خبرا، همه چسالم...   _

 نشست و گفت:   مارستانیب ی جدول باغچه  ی لبه  رضا
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  ش یپ  یباشه! مشکل  ریخ  ،ین یبیم  ی حال منو که خودت دار   _

   ؟یومده که نشد صبر کنا

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  اصغر

 بگم؟!   یچ _

 شده؟  ی خبر _

 بدم.   تیفرستاده پول بده تا رضا غومیطرف پ _

 را بال داد و گفت:   شیابرو  ی تا کی رضا

 چند؟  _

 پنجاه!    گهیم _

 :  د یکش ی سوت بلند زدهرتیح رضا

 !  ه؟یک گهید نیا _

 :  فت زد و با طعنه گ  ی پوزخند اصغر

 پا شرخره!   هی _

 کرد و گفت:   یاخم افت،یاش را درطعنه  رضا

  ؟یکن کاریچ ی خوای بالنسبت، م _
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بعد از   هیجفت دست و پام تو هم رفته... صابخونه هان  دونمینم  _

  ی نیبی م  تمویعذرشو خواسته، منم که وضع   ی اون مزاحمت آخر

زاده ومانداز داشتم بزنم به کسب و کار... حرپس  یشصت تومن  هی

 و سفره پهن کرده واسش.   دهیمثل کفتار بو کش 

 ناباور گفت:   رضا

 ! ؟ی پولو بد ی خوا ی م _

بد  _ پولو  م  تیهم شکا  میگفته  راه   رهیگی شو پس  از سر  هم 

 .  رهی ما کنار م   یزندگ

 بود؟  ی ریگپس دردش از اول باج  _

 مستاصل گفت:   اصغر

 تمت که.  گف _

 .  ادیاز دست من برم  ی ارچه ک ؟یکن کاریچ  ی خوایحال م _

به   کینزد  ی جا  ه یدنبال خونه باشم    دیپول لزم شدم، اول با  _

 .  نا یبابام ا

   ؟ی چقدر لزم دار  _
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 پنجاه.   الحسابیعل _

 گفت:   عیفکر کرد، اصغر سر یکم رضا

ا  دونمی م  _ د  ی بال شدنا  ن یبا  دوماه  تا  ارزش  گهیدلر    یپولت 

 !  گردونمیبرمر روز دل  متینداره، بره بال به ق

 و گفت:  دیحرفش پر انیبه م  رضا

 فقط اصل پولو بده.   ی بهت، هر وقت داشت  دم یم  ه؟یحرفا چ  نیا  _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  اصغر

ا  _ ندارم  ول  نویدوست  همه  یبگم  جر  دمی ام  ی فعالً   ان یبه 

 . سرمرده یپ

را کامل از دست داده و   دشیزد، او که خودش ام  ی پوزخند  رضا

قو  م  نی شاهل  به  را  آخر  سالر  زند،یزور  پرونده    یهمه  ی از 

 شتن عسل بود. رو به اصغر گفت:  اش نگه دادغدغه

اون نامرد هم فردا   ی برا  دم، یخونه بهت قرض م  ی پولو فقط برا  _

 .  دیکش ی زیتکه  ییاونجا میدنبالم بر ایصبح ب

 اون دور و بر نبود.   ی شاهد  چیقبالً هم گفتم بهت، ه  _
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چ  ی کس  دیشا  _ پنجره   گه ید  ی آپارتمانا  ایباشه،    دهید   ی زیاز 

 داشته باشن.   نیدورب

به رضا تعارف کرد، رضا  دیکش  رونیب ی گاریکوتاه آمد و س اصغر

 دست رد کرد.  ی را با اشاره  گاریس

   ؟ی ترک کرد _

 کمش کردم!   ،ینگ   یبگ یهمچ _

را روشن کرد    گاریگرفت با فندک س   شیهالب   نی را ب   گار یس  اصغر

به نوک    یداد. نگاه  رونیگرفت، دودش را با ولع ب  یقیم عمکاو  

 کرد و گفت:   گاری سوخته س

 .  گهید  ی شنبه هفته پنج ی برا م یقرار محضرو گذاشت _

 گفت:   یحساب سر انگشت کیبا  رضا

 زود؟!  نقدریچرا ا  _

 شگون داره.  گه یم  هیست، مادر هانحضرت فاطمه تولد _

  ؟ ی کرد یننه تو راضه ! بالخر؟یتو چ ،یبه سالمت _

 زد:   ی دارپوزخند کش اصغر
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  د ی صبر کنم تا شا  تونمی رو هواست، نم  می که... زندگ  ینی بی م  _

 بشه.  یراض ی روز  هی

بود، به   دهیکه او آن روز د  یزن  دانستی م  دینکرد، بع  یتعجب  رضا

 دهد. ت یمطلقه رضا یبه ازدواج پسرش با زن های زود  نیا

 زد و گفت:  ر اصغ ی شانه  ی را رو دستش

   ؟ی کارت دعوت بد ی پس اومد _

 .  نیکدوم کارت دعوت؟! فقط تو و جوجه ا _

 اصغر برداشت و اخم کرد.  ی شانه ی دستش را از رو رضا

 .  ستم یاون باشه، من ن  یداداش... ولمبارکت باشه  _

 در مورد جوجه بگم...   خواستمی راستش م _

 فت:  گ  و ناراحت دیرا درهم کش شیهااخم شتریب رضا

 نه!   ؟یدونستی تو هم م _

 زبان به اعتراف گشود و گفت:   اصغر

 .  شیکم و ب  _

 گفت:  ی شاک رضا
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که رضا   دیدیام خندنداشته   شیبه ر  یحتماً پشت سر من کل  _

همه هارت و پورتش از پس جمع کردن خواهرش    نیبا ا  نی رو بب

 .  ادیبر نم

   بال برد: یطرفیهر دو دستش را به عالمت ب  اصغر

بهم    نی... شاه ی کنی الذمه مخودتو مشغول  ی به روح داداشم دار  _

براش پا جلو بذاره   یکی  خوادیآشنا شده و م  ی دختر  هیگفت با  

باباش بگه، م  ب   گفت ی تا بعد که به  و نه بشنوه محاله    ادیباباهه 

  می ما هم گفت  شهی دوباره پا جلو بذاره و از اصل با دختره لج م

که گفت طرف خواهرته زدم تو    نیهم  یلو  باشه، تو جون بخواه!

م اول  بپ  خواستمی پوزش...  رو   دمید  ی وقت  یول   چونمیگوشش 

با مادرشم حرف زده بهش گفتم پس صبر    یحت  ه،یحرفش جد

شه، تا اون  فکر رضا رو گرفته تموم  ی که همه  ی سالر   هیکن قض 

به آدم آس و    ی روزها کس  نیدستت اومده، ا  یپول   هیموقع هم  

تا    ی جا داشته باش  هیو خونه و...    نی ماش  دیبا  ده،یمن  پاس دختر

 حداقل بهت چراغ سبز نشون بدن. 

                                                           

 شد و گفت:   تر ظ یرضا غل اخم
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   ؟یگی دختر ما رو م متیق ی الن دار _

 من غلط بکنم!  _

 حق به جانب گفت:   رضا

بعد   میهم  ی و چند ساله  نیچند  اریداداش... ما    ق،یببین رف  _

موندم چطور فکر   میهم رو خوب بلد  نییهمه وقت بال و پا  نیا

  ئه؟ی مرد زندگ نی مثل شاه یکی یکنی م

تشک  _ باهاش  م  ی داد  ی زندگ   لیچندبار  زندگ   یگ یکه    یمرد 

   ست؟ین

 و گفت:   امدیاز موضعش کوتاه ن  رضا

   ؟ی دادی خواهرت رو بهش م  ی اصالً خودت بود _

م   _ شرط   دادمی آره،  وبه  مروطش   ها  النم  ب  گمی ها!    ا یکوتاه 

 دوتا جوون.   نیکن و دل بده به دل ا ی بزرگتر

  ی ق ی رف  شناسه،ی رو نم  نیانگار شاه  گهیم  نیولم کن بابا... همچ  _

بکنه نه به درد رفاقت   انتیخنجر بزنه و خ  قشیکه از پشت به رف

 .  شی همون دخترباز ی ... بهتره بره پینه زندگ  خوره،ی م

 و گفت:   امدیاه ن وتاصغر ک بارنیا
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  آبرویآخه؟ چنتا دخترو ب  ی دی ازش د   یچ  طنتیجز چنتا ش  _

  چونده؟ یکرده؟ تا حال چنتا دخترو عاشق خودش کرد و بعد پ

دخترا    ی همه  دیو از اول ق  ی اومد  ایبابابزرگ به دن  نیخودتو نب

 ... ی رو زد

هر   یعنی   رمرد؟یمن شدم پ   گهیدست شما درد نکنه! حال د  _

 نکنه بابابزرگه؟!   ی ازدخترب یک

قبل تعهده، متعهد بشه    ی برا  ایره بازمسخ  نیکه ا  نهیمنظورم ا  _

چند   نیا  ی دی چشمش رو تو کاسه بچرخونه. ند  کنهیجرات نم

آ از  بود؟ همش  آروم شده  النگفت ی م  ندهیوقت چقدر  که    ی. 

 ی ندازی آدم بشه چرا سنگ م  خوادیسرش به سنگ خورده و م

 جلو پاش؟  

 را بال آورد و گفت:  ش انگشت  رضا

  ی که خودتم دار  جاستن یش همکن، نکته   استپ   نهیآهااا! هم  _

تا بدم   اوردمیآدم بشه! خواهرم رو از سر راه ن  خواد ی ... میگ یم

النشم دوتا خواستگار    ن یقراره آدم بشه... هم  نکهیا  د یبهش به ام

 هفته  نیبگم تو ا  خوامی تاجر! م  شی کیدکتر و    شیکیخوب داره،  

 پسره؟  نیبدمش دست ا دیچرا با انیب
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ق  ی دنباله   رضا را  لبه  ی چیبحث  از  و  برخاست،    ی کرد  جدول 

 کاپشنش را تکاند و گفت:  

 برم بال.  دیبا گهید _

 از افسوس تکان داد:   ی هم به دنبال او بلند شد و سر اصغر

 انگار داشتم تو گوش خر...!   _

 .  وونهیح یبالنسبت هر چ _

افسوس تکان داد،    ی به نشانه   ی ا گرفت و سرر  دمغ دستش  اصغر

 .  دی آی کوتاه نم هایراحت نیرضا به ا دانستیخوب م

 گفت:   رضا

  ، یگفت  کهییدور و بر همون جا   میباشه فردا وقت بذار بر  ادتی  _

 .  می کن  دایپ  یمدرک ،ی شاهد هی دیشا  میبزن یچرخ هی

 یحرکت کرد و با لحن  مارستانیب  یبه طرف درب خروج  اصغر

 دلخور گفت:  

 فعالً. دم،یخبرت م _
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درب اتاق    ی را تا جلو  لچریبست و و  شیهال را با پشت پا  درب

 خواب هل داد. 

را    تشی، رضا حساسبا دست آزادش اشاره کرد تا نگه دارد  گالب

وقته که نشسته    ی لی. هر چند خافتیدر   لچریو  فی کث  ی هابه چرخ 

و طاهر بودن فرش    زیاما باز هم به تم  خواندی مز  نما   زنماز،یم  ی رو

در گذاشت و در را باز کرد، بهار    ی را جلو  لچریاتاق حساس بود. و

را بغل کرده بود. نگاهش کرد   شینوهاتخت نشسته و زا ی گوشه 

بود و انگار متوجه باز شدن    ختهیر  شیهاشانه   ی رو  ش یکه موها

 در نشد.  

سربلند    جیالم کند. بهار گاعکرد تا حضورشان را    ی اسرفه   رضا

به   ی قدم ستاد،یبالفاصله ا د،یکرد و تا رضا را به همراه مادرش د

گذاشت   جوابیجلو گذاشت و سالم کرد. رضا سالم آرامش را ب

د و دستش  گالب بلند ش  ی امادر را بغل زد که ناله فیو بدن نح

گرف کار  شانت  تا  داد  بال  با جا  تهرا  پ  ییدر دستش   دایتماس 

 د.  کنن

گرفت و به گالب کمک    دیکمک بود، ند  ی بهار که آماده  حضور

 ی گر مادرو نظاره   ستادیکرد تا در بسترش دراز بکشد. بهار عقب ا
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در تن نداشت و به خاطر حضور رضا   یجان و رمق  گریشد که د

 برود را نداشت. جلوتر  نکهیجرات ا

تخت نشست، دست گالب    نییبرداشت و پا   یبالشت کوچک  رضا

بالشت را ز  را بال آورد و  کرد و همچون    ریدستش جاگ   ریآرام 

 کرد:  دیپرستار دوباره به گالب تاک

 مراقب شانت دستت باش.   _

 :  دیبهار هم واضح و کامل بشنود از گالب پرس کهیبلند طور و

 نرفته؟  ادتیدکتر که  ی حرفا _

 حرف زدن هم نداشت گفت:   ی نا کهیدر حال گالب

 نرفته.   دماینه مادر...  _

  گفت؟  یچ  قاًیخوبه! حال تکرار کن بگو دق _

 کالفه گفت:   گالب

جمع    _ خاطرت  تو،  دست  چ  رهینم  ادمیاز    ن ی سنگ   زیمادر... 

بالتر از سطح بدن نگهش    ارم،ی بهش فشار نم  دارم،ی ش بر نمباها

دکتر،   میتا بر  گمی م  عیاگه قرمز و متورم شد هم سر  دارم،ی م

 و باز و بسته.   کنم ی م دستمو هم مدام مشت
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  ؟یچ ی ریبگ یوضو خواست _

 کنم.   ممیسنگ لبه طاقچه ت نی حواسم باشه آب نزنم و با هم _

دوپا نشسته بود، تلفنش زنگ    ی تخت رو  نییلحظه که پا  همان

  ، یگوش  ی اسم رو  دنیپالتو درآورد با د  بیرا از ج  یخورد. گوش

  یگریمان دز  کرد و پاسخ به تلفن محمد را به  صدایتلفن را ب

چند امروز  او   نیانداخت.  از  را  مادرشان  احوال  و  زده  زنگ  بار 

  یتوقع داشت همه  بهار خاموش بود  یگرفته بود، حال که گوش

بدهد  ی خبرها او  به  رضا  را  شرمندگ خانه  ابراز  و    کردی م  ی، 

 ...  ردیبگ   یکرده نتوانسته مرخص یهر چه دوندگ گفتی م

ها  گذاشت و دو بسته از قرص  رشگالب را کنا  ی داروها  ی سه یک

 :  دیکش رونیرو ب

 .  کباری... هر هشت ساعت  ی بخور دیدوتا رو الن با نیا _

 به ساعت اتاق انداخت و گفت:   ی نگاه

 ساعت چهار... هشت ساعت به هشت ساعت حساب کن.   _

بشنود،   واریتا د  دیگوی به در م  کهیطور  وار،یکرد و رو به د  اخم

 گفت:  
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  ؟ی متوجه شد _

 دستش را تکان داد و گفت:  گالب

 راحت باشه.   التیمادر، خ دمیفهم _

 از جا برخاست و گفت:   رضا

 .  ارمیبرات آب ب رمیم _

 فوراً گفت:   بهار

 .  ارمیمن م  _

 رفت.       رونیباشد، از اتاق ب یقبل آنکه منتظر جواب و

مر  گالب حال  همان  گره    ض،یبا  و  بلند  را  سالمش  دست 

 کرد و گفت:   ازرا ب اشی روسر

   ؟ی م داربچه کاریچ _

 دست به کمر گرفت و گفت:   رضا

 ه تو قنداقه ننه! چندبار باس بگم؟  بچ _
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باباش باهاش   ی تو خونه  ی اخمش نکن فردا هر رفتار  ،یهر چ  _

تو خونه باشه  باش م  شده    خوامی نم  شه،ی شوهرم همون رفتار 

 کنه.   شیمحلی ب  یشوهر که رفت کس ی خونه

 :  دی کش یپر حرصف پو رضا

هم    یبال چشمت ابروئه، هر چ  یبه خانم بگ   دی! نباگهید  نهیهم  _

 .  ادیتا آخر گندش بال ب میریبگ  دیاشتباه کرد ند

 نگران گفت:   گالب

   ؟یزنیحرف م  ی دار یاز چ ؟ی چه گند _

 و گفت:   زدیکرد تا از بستر برخ  یبالفاصله سع و

خودش    ؟ی زد  نشباره حرف از شوهر داد  هیشده که    ی زیچ  _

 . گهینم ی زیکه چ

 گالب را گرفت تا دوباره بخوابد:   ی شانه  رضا

 سرم مثال زدم.    ریبابا! خ ی ا _

را از چشمان    ت ینتوانست واقع  ینگاهش کرد، وقت   قیعم  گالب

 رضا بخواند، گفت:  
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دختر،    نیا  فهمم،ی م  یمو بهتر از هر کسمادرم، درد بچه  هیمن    _

 .  ستین  شیدختر سه چهار روز پ

 کار خودش را آسان کرد و گفت:   رضا

   ؟یپرسیچرا از خودش نم _

 .  د یکش یآه گالب

 فعالً که روزه سکوت گرفته.   _

 با دست به رضا اشاره کرد تا برود.  و

 .  گم یداشتم به بهار م  ی کار ی تو برو مادر، خسته شد _

 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

 زنگم بزن.   یتاشد ی دنبال عسل... کار رمیپس من م ،یاک _

ب  گالب اتاق که  از  با    رونیبا تکان سر جوابش را داد. رضا  آمد 

تا    د یطول کش  یکم  بارنیا  شهی عسل تماس گرفت، برخالف هم

به    دی خط شن  یتلفنش را جواب داد. سالمش را که از آن سو

 گفت:   رشیتاخ یتالف

 عسل بانو.   نیریسالم بر ش  _
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 گفت:   یتلخ و عصب  عسل

 عسل.  نیریبگم نگو ش ارااا چندب _

 و گفت:   دیخند تشی به عصبان رضا

  ؟ییکجا _

 .  شونهی لیکم ساعت تعطکم   گهیشرکت، د _

 دنبالت؟  امیب ی خوا ی غروبه و هوا هم سرده... م کینزد _

 بدون تامل گفت:   عسل

 و پرسش؟!  یکین _

شد. عسل    نیداغ را به دست عسل داد و سوار ماش  ی قهوه   وانیل

پ  ته آنقدر خس که  برا  شنهادشیبود  کاف  ی را  به  و    شاپی رفتن 

  وان یل  کیفقط    های خوراک  ستیل   انیرد کرد و از م  ی نیکافه نش

 مطالبه کرده بود.  اشی رفع خستگ ی قهوه برا

کرد که جز    یعسل نگاه  ی نشست به صورت خسته  ی وقت  رضا

 یاثر  چیکه از سرما گل انداخته ه  ییهاچشمانش و لپ  یاهیس

آرا برد سر  حشصب  شیاز  نبود دست  را    نیماش  ی بخار  عیهم 

 کرد:   شتریب یکم
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 ن یتو ا یلیخ شهیتر مگرم  نی ماش ی کم صبر کن الن فضا هی _

 موند.   نیداخل ماش  شهیهوا نم

 سرش را تکان داد و گفت:   عسل

 شد.  ی کار شنهادی پ هیامروز بهم  _

   ؟ی کار؟؟ چه کار _

...  کنهی ار کار مبهکه برادر دوست    یشرکت  نیتو هم   ی همکار  _

 به عنوان کارآموز.   هیشرکت صادرات هی

 ! نیآفر _

بود نگاه    دهیچی قهوه پ   وانیعسل که دور ل  فیظر  ی هاانگشت   به

 . دیاش نداز خود را در انگشت حلقه  ینشان   چیکرد که ه

  ه؟یچرا انگشتت خال _

 نگاهش کرد.   یسوال عسل

 ی بنداز  ی ریم  رونیب  بهتره هر وقت  نی ... ببیعنی  گم،یحلقه رو م  _

 بدونن که...   دیشرکت حداقل با نیبه خصوص داخل هم

 و گفت:   دیحرفش دو انی به م عسل
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 گفتم متاهلم.    نیبه رام _

ا  رضا از  راحت  نکهیناخودآگاه  به  نام کوچک   یعسل  و دوستانه 

 کرد و گفت:   یاخم بردیرا م گریمردان د

 !  ن؟یرام _

 برادر دوست بهار.  _

  نی آقا رام  نیش واسه خودش دم داره اون وقت اشم ... کی هر ک  _

  ؟یگ ینداره؟! اصالً مگه چکارته که اسمش رو م  یلیفام

 در برابر اعتراضش سکوت کرد رضا همچنان ادامه داد:  عسل

روشن فکر باشم    کنمی م   یسع  ی عنی  ستم ین   یبعدشم آدم امل   _

  ادخویخب دلم م  یول  امیبنظر ن  ینیزمب یکه س  ییالبته تا اونجا

 .  ی بشناس تیرابطه رو به رسم نیا

انگشت حلقه  عسل با    ی به  که  بر    قیانگشتر عق  کیرضا  سوار 

 رکاب نقره پر شده بود نگاه کرد و گفت:  

 .  کنهی م دایپ تیرسم ی اگهید یتعهد آدما جا _

 کجا؟!  _
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فکر کرد و با چشم    ینگاهش کرد. رضا کم  ه یعاقل اندر سف  عسل

 :  به قلبش اشاره کرد و گفت

  نن یبی خب همه اونو نم  یتوئه؟ اونکه بله ول  نیآهان! منظورت ا  _

 که اون قلب صاحاب داره.   دوننینم

 گفت:   یو سوال دیخند عسل

       ؟ ی دوستم دار یالن گفت  یعنی _

در   یواضح ول  یلیظاهراً خ  حرفش را مرور کرد،  گه ید  کباری  رضا

   بال انداخت و گفت: ییلفافه وا داده بود. ابرو

 .  نکهیمثل ا _

 گفت:    نانهیزبیر عسل

 مشکله؟  یل یدر موردش حرف زدن برات خ _

 منظور؟!   _

 .  یتر از دوست داشتن بگ برات سخته که واضح  نهیمنظورم ا _

 را خاراند و گفت:   اشیشان یکالفه پ رضا
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کش  یچ  _ بابام  به  کنم  فکر  رمزدمیبگم؟!  اونم    گنال یس  ی ... 

 .  فرستادی م

   ؟یچجور _

 کالمش کرد و گفت:   ی چاشن طنتیش  یمک رضا

خداب  _ که  وقت  هر  ننه  امرزیمثالً  ماز  توجه   خواستی مون 

 .  ی امروز خسته شد گهیها رو بخوابون دحاج خانم بچه  گفتی م

تکان داد و    ی . رضا با خنده سر دیرضا خند  نتطیش  نیاز ا  عسل

 قهوه اشاره کرد و گفت:   وانیبه ل

تو . قهوه می بگ  ایچ  یکنی ورمون مجبببین م  ه،یم خالننه  ی جا  _

 بخور از دهن افتاد. 

 و گفت:   دیاش را نوشاز قهوه  یزد و قلپ ی لبخند عسل

 گفت شرکت... ورشکست شده.   نیامروز رام _

  ؟یچی شرکت چ _

 مثل ما.    یبهداشت یشیشرکت آرا هی...  _

  ؟ی! خب که چی بسالمت _
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قهوه  یکم  رضا خودش  از  با  و  کرد  مزه  را  کاش فک اش  کرد  ر 

گل نکرده و مانند عسل قهوه سفارش نداده بود.   اشی باز  نیریش

  چی ه  گفت ی بود که گالب م  بیاولشه عج  تیاولو  شهیهم  ی چا

 .  اندده یکدامشان به پدرشان نکش

 با تامل گفت:   عسل

. اونا هم مثل  کردی ساله با شرکت ما کار م  نیشرکت چند  نیا  _

  ب یعج  نیله چندماه با ما ااصشرکت ما ورشکست شدند. اونم به ف

   ست؟ین

. شرکت به  شهی به خرجش نخوره ورشکست م  یدخل آدم وقت  _

بزرگ ا  ی ه جاک  یاون  همه تورم و   نیخود داره. اون هم وسط 

 .  ینوسان ارز و گرون

 .  بهیعج یلیخ نیا یول _

 نفسش را کالفه فوت کرد.  رضا

  به؟یکجاش عج نیآخه دختر خوب، ا _
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...  لنگهی کار م  یجا  کی  کنمی شرکت ما؟ حس ما  چرا همزمان ب  _

اداره  گفتی م   نیرام و   اتیمال  ی از طرف  اومدن  بازرس  چندتا 

 .  کنن ی م یشرکتشون رو بررس ی دارن حسابا

  ؟یچ  ی بازرس برا _

 مصرانه گفت:   عسل

! به نظرت اگر  ات؟یمال  ی ... چرا بازرس ادارهنهی حرف منم هم  _

که به    میبرس  ی ز یچ  یمدرک  هی  بشه به   می بکش  یتو کارشون سرک 

 نفع خودمون باشه؟! 

 به عسل نگاه کرد:   رهیخ رضا

       گه؟ید هیمنظورت جاسوس باز _

 گفت:  ی نداد و بالفاصله جد دییعسل فرصت تا به

  اره، یتو شرکت تا مدارکا رو برامون ب   م یبفرست   یک یاصالً چطوره    _

هم اونا    نهتا شرکتو منفجر ک  م ی کنی رو استخدام م  ی کیبعد هم  

 .  م یکنی هم آثار جرم و پاک م می کنیرو خالص م

 چپ نگاهش کرد: نازک کرد و چپ یپشت چشم  عسل

 گفتم.   ی من جد _
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 یبه چ  ویچگفتم، آخه دختر خوب قبالً هم گفتم    ی منم جد  _

 ! ؟ی دیم  یربط

 ااا رضا!!  _

ا  دیخند  رضا قهوه   یقلپ  نباریو  نوشاز  را  از   دیاش  که صورتش 

 و گفت:   اوردیقهوه را تاب ن یدرهم رفت. تلخه طعم قهو

   ؟یخوری همه تلخ م نیا ی ! چجورالیخی مرکت و بشرکت  _

 از انتخابش دفاع کرد و گفت:   عسل

 .  کنهی رو برطرف م یبخشه. خستگقهوه آرامش  _

همه  _ ر  ی آرامش؟!  تنم  ک  خت،یگوشت  اون  شکالت    فتیتو 

 . بعدشم...  ره ینم نییلمصب پا ؟ی ندار

 زد و گفت:   یو چشمک  کیرا به عسل نزد رشس

نم  شیپ   ایب  یخواستآرامش    _ پول خرج   یالک  خوادی خودم... 

 .  شمی بخشت مخودم آرام یکن

 گفت:   رکانهیزد و ز ی لبخند عسل

 بود؟   ایرمز ی گنال یاز اون س _
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 فکر کرد و گفت:    یکم رضا

 بگمونم!   _

ر  دستش را  دستش  کف  و  برد  عسل  صورت  سمت  به    یورا 

گونه  انگشت شستش  با  گذاشت.  نوازشصورتش  را  و    اش  کرد 

 گفت:  

 .  شهیتر مراحت  شییاون موقع رمز گشا  یبهتره بهش عادت کن  _

و    دیکنار راننده کش   یرا از پشت فرمان به طرف صندل  خودش

 .  دیصورت عسل را بوس

 نگاهش کرد و گفت:   قیعم عسل

 .  ستی نمن اصالً سخت   ی برخالف تو گفتنش برا یول _

 برد و آرام گفت:   کی سرش را نزد و

 !  یلیدوستت دارم، خ _

وقت    چیشد. انگار ه  نیریبه کامش ش  کبارهیتلخ قهوه به    طعم

بود    ینیریبود. هر چه بود فقط ش  دهیو نچش  دهیرا ند  یتلخ  چیه

 و قند و عسل.  
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 یی. گودیچشمان عسل را کاو  ینی و ن  دیگردنش را عقب کش  رضا

 .ابدیدر اشیمش را در چشمان عسلکالصداقت  خواستی م

کش  عسل رضا  به سمت  را  دور   دیخودش  را  دو دستش  هر  و 

 گردنش حلقه کرد. 

 . ی که بخوا  هیچقدر آسونه؟ کاف ی نیبی م _

 زد و گفت:   ی لبخند رضا

 !  شه؟ی ... مشهی نبات که بدون قند نم ی چا _

  ق یم و عم. آرادیفکر کرد و با گرفتن منظور رضا خند  یکم  عسل

درون رضا را    یاه یاش به ثان. بوسهد یو بعد لبانش را بوس  چانه  ریز

 به آتش و التهاب کشاند.  

 را از خودش دور کرد و گفت:   عسل

 !  ست یموندن صالح ن نجایخونه، ا میبر _

 چرا؟!   _

 گفت:   تابانهی و ب دیخند رضا

 قند خونمون بال زد...!   ی د ید هویچون  _
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در    دیو خورش  ی ابر   ی ا امروز هم کامالً صاف و بدون لکه  ی واه

م  یآب  انیم قدرت  با  رفته  دی تابی آسمان  برفو  جمع   ی هارفته 

 . کردی م دی شده در گوشه و کنار شهر را ناپد

را رفت و برگشت با اصغر قدم زد و محل حادثه را کامالً از   کوچه

سوال   ی ریدرگد  نظر گذراند. از چند نفر اهل محل هم در مور

از دعوا و آمدن صد و ده نداشتند.    یکدام اطالع  چیکرد که ه

رفته    یداشت. سلمان  ی بهتر  هیروح  شیاصغر نسبت به چند روز پ

 کی  هیداشت شب   گرید  .بودو موها و صورتش را کامل صفا داده  

 .  شد یتازه داماد م

 ساختمان را به رضا نشان داد و گفت:   کیبا اشاره  اصغر

 مداربسته داره.   نیساختمونه که دورب نیکوچه فقط ا نیتو ا _

  به ساختمان چهار طبقه مورد نظر کرد و گفت:  ی نگاه

 نه؟   ایضبط کرده  ی زیچ  ی پرس و جو کرد جه،یخب نت  _

 کاپشنش فرو برد و گفت:   بیرا داخل ج شیهادست اصغر

 خاموشه.   نایساختمون صحبت کردم، گفت دورب ریبا مد روزید _
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 وشه، چرا؟ امخ _

هم حاضر    هاهیسوخته، همسا  ن یپاور دورب  گفتیجور که م  نیا  _

  ر یتعم  ی بزارن برا  ی اگهیشارژ، پول د  ی نهیاز هز  ادتریز  ستنین

 کردنش.  

  ی باز  سیدر جمع کردن مدرک هم به خس  یحت  شدینم  باورش

مگر  آدم باشند.  برخورده  دورب  کی ها  خرج    نیپاور  چقدر 

در هر طبقه دو واحد   نکهیبا احتساب ا  همتازه آن    داشت؟ی برم

م  میتقس  نهیهز  یعنیهست    یمسکون عقب  شدی بر هشت  به   .

  مشغول و    ستادهیکه کنار ستون برق ا  دیرا د  یبرگشت مرد جوان

 ن بود.  چت کرد

ا  نیشاه  ادی و   نیافتاد،  همه    روسیروزها  جان  به  کردن  چت 

  ییز همه جاا  خبر یب  کیافتاده بود، حتماً او هم در حال مخ زدن  

برد. کاپشن    شیهاب یبود. با اکراه نگاه از مرد گرفت و دست در ج

ب نفوذ سرما  شتریرا  از  تا  بر تنش    طیمح  ی به خودش چسباند 

 بکاهد.   یکم

مغازه   ی بزرگ بال   ی به اطراف، تابلو  ی گریهمان حال با نگاه د  در

 ی هاکوچه از دور نظرش را جلب کرد، کرکره  ی در انتها   ی سوپر
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به دورب  ن ییپا  زهمغا نگاه  بال   ی ن یبود.  مغازه نصب    ی که  کرکره 

واضح حادثه آن شب را ضبط    نیدورب  هیزاو  نیبود، کرد. قطعاً از ا

 :  د یپرس نیهم ی کرده، برا

  کنه؟ی باز م  یمغازه ک نیا _

 .  لهیهست که تعط ی ادو هفته نجایا _

 چرا؟   _

 پلمپش کردن.   _

   ؟یواسه چ _

 شل آب جو گرفتن.   ی ازش مقدار ی انگار _

  ؟ی اریب  ریصاحب مغازه رو گ  ارو،ی نیا ی شماره  یتونی م _

 دهنش را کج کرد و گفت:   اصغر

م  _ فکر  نرس  یکنی چرا  باشه،    ده؟ی به عقل خودم  پلمپ  مغازه 

 خاموشه.    ناشمیدورب یعنی

 نفسش را صدادار فوت کرد.   رضا
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ه آپارتمان  هم  نیآمده بود، اما ا  سیو تا پرد  دهی صبح زود کوب  از

 یهان یمداربسته نداشتند. تنها دورب  نیدورب  کی کدام    چیه  یول

سخت بود که باور کند    شیخاموش، برا  ایموجود هم که خراب  

 ها را در منگنه قرار داده باشد.  آن نگونهیمعتاد وضع خراب ا کی

 کرد و گفت:   اشی گوش ی به صفحه  ینگاه اصغر

 .  نییپا  ادیم  هیبرم، الن هان دیمن با _

  ؟ی ریکجا م _

 دنبال خونه.   رمیم _

 ...  دیبا صابخونه حرف بزنم؟ شا ی خوا ی م _

نفقط بحث    _ ا   ست،یصابخونه  ا  شتریب  نجایتا  نما  انگشت   نیاز 

 بهتره.   می نشده جابجا بش

اون جا رو    ؟یکنیم  کاریمحل کارش رو چ  یخونه رو عوض کن  _

  ی ت کم کن سرشرش رو از  ستی بهتر ن ؟یعوض کن یتونی هم م

  ؟یتا آواره نش

شاهد هم    هی  یکه... حت   ی نی بیدر عمل م   یبه حرف راحته ول  _

 .      مینکرد دایپ
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کرد و    ی بود، پافشار  زاریشکست ب  رفتنیاز پذ  شه یمثل هم  رضا

 گفت:  

فکر    ،ی رسماً اعالم شکست کرد  یاز خونه بلند بش  یجور  نیا  _

  اد؟یبدش م ی کرد

 تکان داد و گفت:   ی سر اصغر

که   یاز روز اول  نم یتحمل کنم و بب   تونمی نم  ست،ین  ی اچاره  _

کرد ا  میعقد  در  آو  نیبه  خدا   ی برا  زونه،ی خونه  کارشم  محل 

 . مهیکر

ب  به مزاحم  آن  تا  داشت،  حق  کامالً  کرد  فکر  اصغر    خ ی حرف 

فرار بهتر از قرار بود. همچنان در فکر بود که   دیاست شا  ششانیر

 دن کرد. ورهمراهش شروع به زنگ خ یگوش

اصغر تکان داد و    ی برا  ی کرد، عسل بود. سر  ی به شماره   ینگاه

 اب داد: تلفن را جو

 سالم بر عسل بانو.   _

 آرام گفت:   یلیخ عسل

 سالم.   _
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 عسل گفت:   ی متعجب از صدا رضا

 شده؟   ی زیچ ؟یخوب _

 !  دونمینم _

 !  شده؟ ی زیچ  یدونی نم ای یخوب  یدونینم _

 ارم چقدر مهمه!  د که ی کار دونمینم _

 و گفت:   دیخند رضا

 آهان... خب تو بگو تا من بهت بگم چقدر مهمه.   _

 راستش...!   _

 سکوت برقرار شد.    ی اچند لحظه و

   ؟یشد پس، کجا رفت  یالو! چ _

  یاشماره  هیبابا،    ی تلفنا  نتیتو پر  یول  ستمیمطمئن ن  یلیخ  _

 بار تکرار شده.   ن یهست که چند

 شد و گفت:   قیدق  یسرنخ تنافی دیبه ام  رضا

   ؟ی اچه شماره _

 ثابته.   ی شماره هی _



 

 
1362 

 

DONYAIE MAMNOE 

 کجاست!   یبفهم یزنگ بزن  عیسر _

 دو به شک گفت:   عسل

 بود.  شگاهیآزما هیزنگ زدم... برا   _

 :  د یرضا خواب باد

 چه کارش به کارخونه آخه؟   شگاهی! آزماشگاه؟یآزما _

   ه؟بهشون زنگ زد یچ ی بابا برا ی کنی تو فکر م _

همه مشغله   نیا  انیواضح نبود؟! م   یعنیچه زنگ زده بود؟!    ی برا

 جواب داد:   حوصلهیآورده، ب ری گعسل هم وقت 

  ا یقند و چربش چند به چنده، بال    نهیبب   شگاهیخب رفته آزما  _

 .  ستیمهم ن گهیشده د امرزیالن هم که خداب نه،ییپا

 به نظر من مهمه؟!   یول _

  ه؟کجاش مهم شیآزما هی _

 کرد و گفت:    یمکث عسل

 !      خشیتار _

 .  کنهینم  ی ریکه بوده الن که مرحوم شده توف  یخ ی هر تار  ی برا  _
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 شماها بودم.    شی هست که من پ یزمان ی ها براتماس شتریب _

 ما؟! کجا؟!   شیپ  _

 گاراژ.  _

 تلخ ادامه داد:  ی از مکث بعد

 بود.   ی ریگمنظورم زمان گروگان _

کذا  شکخ  شیسرجا  رضا زمان  آن  به  باز  اشاره   ییشد، عسل 

سع هر چه  بود.  باز    کردی م  یکرده  کند  فرار  روزها  آن   کیاز 

 .  چسباندیم امیربا او را به آن ااتصال مثل آهن ی نقطه 

 آرام گفت:   یبا لحن بارنیا

ضرور  _ چکاپ  دنبال    ی لبد  بگرد  رفته،  که  سرنخ    هیداشته 

کاله گذاشتن باش.    ی سر سالره  ک  ییاونا  ی تر، دنبال شمارهمهم 

نداره،    ی ادهیفا  چیبابات ه  شیآزما   جهیدنبال نت   ی بر  ی الن بخوا

  ی فرق  چیه  گهی اگر سرطان هم داشت الن د  یحت  ی بفهم! سالر

 .  کنهینم

 گفت:   نیغمگ عسل
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اگه خودم    داد،ی نم  تیبابا اهم  یمتوقت به سال  چی ه  دیمهش  _

بد شده    یلین روزا حالش خاوحتماً    رفتم،یکنارش بودم باهاش م

 .  دهیکش شگاهیبود که کارش به آزما

 گفت:   انهیدلجو رضا

 م نرم چشمم کور.  بار دنده  نیهزارم ی که شده، برا هیکار _

 سکوت کرد.  عسل

پدرش او را   یآخر زندگ  ی روزها  ی ادآور یحتم داشت دوباره    رضا

 کرده است.   نیغمگ

 ! ؟ی بار ی کار _

 .  خوامیمت از ی زیچ هیصبر کن،  _

داشت!   ی ارا بال داد، عسل از او خواسته  شیاز تعجب ابروها رضا

 بود.    سابقهی ب

 قدم از اصغر فاصله گرفت و گفت:   چند

 ! ؟یلزم دار ی زیتو جون بخواه، چ _

 ...!  یمن نه، ول _



 

 
1365 

 

DONYAIE MAMNOE 

 ! ؟یچ یول _

 .  ستیبهار حالش خوب ن _

 داشت.   ی ا! از جانب بهار خواستهبهار

   ت:گف تفاوتی ب

 .  ادهی ز یخوش ی برا _

 امتحان داره.   گهیسه روز د _

  ؟یکه چ _

 ترمه.   انیامتحان پا _

 نگران درس و مشق بهار نباش، از اولشم درس براش بهونه بود.    _

 بهش گفتم درسشو بخونه.   _

بلند   رضا دنبال    دیکش  ی نفس  به  کرد،  فوت  صدادار  را  آن  و 

 گفت:   عیسرکند که عسل  یبود تا خداحافظ ی ابهانه 

درس خوندنشو   ی حداقل جلو  ،ی فرصت دفاع از خودشو که نداد  _

 .  ر ینگ

 متوجه شده بود؟!   درست
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 .      کردی رسماً داشت او را محاکمه م عسل

 انگشتش را بال گرفت و گفت:   یعصب  رضا

خودش بود  نی اازش نگرفتم   یفرصت  چیمن ه  ،ی کنی اشتباه م _

 که فرصتشو سوزوند.  

 . فته ی عقب م کسالیدا رو از دست بده فرامتحان  _

 برم.   دیبا گهیمن د _

 رضا؟  _

 گفت:   سرد

 فعالً.   شه،ی م ی چ نمیحال بب _

عسل نماند، تلفن را قطع کرد و نزد اصغر    یمنتظر خداحافظ  و

 برگشت.  

 گفت:   اصغر

 . دم یشن شگاهیاز آزما ییحرفا هی _

 گفت:   تیاهمی ب رضا
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  شگاه یآزما  هی  یشماره  ی سالر  خرآ  ی تماسا  نتیعسل تو پر  _

 مهم باشه.   دیشا کردیکرده، فکر م  دایپ

 مهمه؟  کنهیچرا فکر م _

 .  خشیبه خاطر تار _

  بوده؟ یک ی برا خشیتارمگه  _

 نیما بود، به خاطر هم  شیکه عسل گاراژ پ  هیچند بارش برا وقت  _

 مهمه.   کنهی فکر م

  ست؟ی مهم ن  یکنی خب تو چرا فکر م _

 و گفت:   دیهره درهم کشچ رضا

الن به چه درد ما    ی ریقند و اوره، اون پ  شی... آزمانیایکوتاه ب  _

   خوره؟ی م

 نداره.   ی پرس و جو که ضرر هی _

خودت برو... من اگر وقت کنم سرمو بخارونم هنر    ی وقتشو دار  _

 کردم. 
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کرد که در حال زنگ خوردن    اش یگوش  ی به صفحه  ینگاه  اصغر

گوش چرخ  جوابیب   را  یبود،  عقب  به  و  گوشدیگذاشت  را    ی. 

 را به دست گرفت و گفت:   چیهل داد و سوئ بشیداخل ج

 .  ریبگ تماس یداشت ی کار رم، یم گهیمن د _

 رو ادهیپ ی کوتاه جلو ی اشد که با فاصله  یزن جوان ی متوجه رضا

  د ی. حدس زد باکردی ها نگاه مو به آن  ستادهیاصغر ا  دیپرا  کینزد

با هر  شد نامزدش  نظر  دو  آن  قد  فاحش  اختالف  اول  نگاه  در   ،

اصغر بود. نه    ی ها تر از شانهکوتاه   ی . زن کمکردیرا جلب م   یکس

 نجایبلند بود. اگر بهار ا شیبرا ی ادیز صغرکوتاه قد باشد، ا نکهیا

 :  گفت یم  طنتیبود با ش 

   "نردبون بذاره تا دومادو ببوسه دیعروس با"

 فت:  گ از نامزد اصغر گرفت و نگاه 

م   _ بازم  اون مزاحمو کم کنگمیببین  اگر شر    ی ازین  گهید  ی ... 

 .  دیآواره کن یزمستون نیخودتونو تو ا ستین

کاپشنش    بیرا از داخل ج  نیماش   چی زد و سوئ  ی پوزخند  اصغر

 درآورد و گفت:  
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 شاهد.   هیاز  غیبه نفعشه، در  یهمه چ ینیب یخودت که م _

 . یچرا تو باش ،ستین  دیناام  طونیم ش به قول ننه  _

 کردنت تمام شد برم.   حت یاگر نص _

 خسته از اصرار کردن گفت:   رضا

 برو، دست خدا به همرات.  _

 رفت و بلند گفت:   نشی تکان داد و به سمت ماش شیبرا یدست

 .  زهیهنوز ل  ابونایمراقب باش، خ  _

  ی اصغر که در انتها  دیشد و کمربندش را بست. پرا  نیماش  سوار

بعدازظهرش   یرا چرخاند و حرکت کرد. برا  چیئ سو  دیچیکوچه پ

گرفت به دنبال    میتصم  نیهم  ی نداشت برا  یفکر و کار خاص  چیه

قدم بزنند،    هاابان ی عسل برود و تا هر وقت سرما اجازه دهد در خ

 ی که به ابتدا  ن یهم  یول  دندبخورند و بعد به خانه برگر  ییغذا

  یرو  حمدم  تلفن همراهش برخاست و نام  ی صدا  دی رس  ابانیخ

 افتاد.       یگوش ی صفحه

چون   ردیباز زنگ زده تا احوال مادرشان را از او هم بگ  احتماًل

  دش ییخوب است تا از زبان خود رضا هم تا  گفتی گالب م  یوقت
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غربت است و هزار   گفتی گالب م  گرفت،ی آرام نم  دی شنیرا نم

  گفت:  یی رو. تلفن را جواب داد و با خوشالیجور فکر و خ

  احوال داداش بزرگه؟ _

 سالم کند گفت:   آنکهی ب محمد

  ؟ییکجا _

 بغل کرد و گفت:   ی نهیبه آ  ینگاه رضا

 اول سالم بعداً کالم.   _

 گفت:    یفرصت حرف زدن نداد و عصب محمد

 کار واجب دارم.    ؟ییکجا گمیم _

 .  رونمیباشه؟ ب  ریخ _

 ! ؟ی داشتم، وقت دار ی کار هی _

رضا    شتریب  نیو ا  دیاز احوال گالب نپرس  انتظارش اصالً  برخالف

 را نگران کرد، دو به شک گفت:  

 تو جون بخواه داداش.  _
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ماش  نیهم  _ خونه،  برو  بردار    نی الن  برات    هیمنو  آدرس 

 بذار اون جا.  نوی ماش فرستم،ی م

 را کمتر کرد و متعجب گفت:   نی سرعت ماش  رضا

   شده؟! ی زیچرا داداش؟ چ  _

 که گفتم رو انجام بده.   ی کار  ست،ین ی زیچ _

 فکر کرد و گفت:   یکم ل،یدل افتنیبه دنبال  رضا

  نداره؟  اجیاحت نی مگه به ماش ،یچ لوفریپس ن  _

 زد و گفت:  ادیفر یعصبان محمد

 .  اری من ن شیاسم اون هرزه رو پ گهید _

ادامه دهد، راهنما زد و    یاز فرط تعجب نتوانست به رانندگ   رضا

 متوقف کرد و گفت:    نباایرا کنار خ  نی ماش

  ؟یگ ی به زنت م یچ  ی احالت خوبه داداش؟! متوجه _

که بهت گفتم انجام    وینداشته باش کار  ی کار  زا یچ  نیتو به ا  _

 بده.  

 ! ؟ی زد  ی زیداداش؟! باز وسط روز چ _



 

 
1372 

 

DONYAIE MAMNOE 

 پر از حرص گفت:   محمد

خوب  _ خوبم...  ممن  برات    دیبا  شم،یترم  الن  رو  آدرس  برم 

 فعالً. . کنمیاس ماماس

با    یکه قطع شد رضا گوش   تلفن و  برداشت  از کنار گوشش  را 

  ی ا جمله  شیهانگاه کرد، هنوز گوش  اهشیس  ی به صفحه  رتیح

 . کردی بود باور نم  دهیرا که شن

 ب کرد، آن هم نزد او. را هرزه خطا لوفرین محمد

به    ی هاحرف را...   ی هاهیآورد و گال  ادیآن شب عسل را  گالب 

دارند، عسل و گالب درست   ی زی ها شامه تکه زن  ندفتگی راست م

 . کردیتر از آن بود که فکرش را محدس زده بودند. اوضاع خراب

آن زد   ی شد، رو  انینما  اشی گوش  ی صفحه  ی بال   امکیپ  کونیآ

 و به آدرس نگاه کرد. 

شهر  ی ا خانه  آدرس چشم  اریدر  تا    شیهابود،  و  بست  را 

 فشار داد.   توانستی م

 ارش تا عصر درآمده بود، به خودش گفت: ک یحساب

   "شد. یچ کردمی فکر م یچ"
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 امکیپ  کیبزرگ باغ پارک کرد. محمد با    بانیسا   ریرا ز  نی ماش

  خ یکند و حتماً در آن ضد  سیرا سرو  نیسفارش کرد تا ماش  گرید

،  ردبب  رگاهیرا بردارد و به تعم  نی تا به خانه برسد و ماش   زد،یهم بر

آدرس داده بود برساند،    کهییکند و در آخر آن را به جا  سشیسرو

  ل یس  دانستینم وسط    نیکل ظهر و بعدازظهرش سوخته بود. ا

  ا یمحمد کند    یرا روانه  آمدی که تا نوک زبانش م  ییهاراه یبد و ب

 شانس خودش!   ای لوفرین

برد از    ش یمطمئن شد دستش را پ  نی پارک ماش  ی از جا  یوقت

برا  ی درمریپ را  باغ  در  ماش  شیکه  پارک  در  را  او  و    ن یگشود 

 کرد و گفت:   ی کرد، تشکر تیهدا

 ... به زحمت انداختمت.  یممنون حاج _

 دست داد و گفت:   رمردیپ

 پسرجان.   ستین یزحمت _

 گرفت و گفت:   رمردیرا به سمت پ چیسوئ  رضا

 بفرما.   _
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 آن را با دست پس زد و گفت:   رمردیپ

 با خودت ببر.  وچی نه جوون، سوئ _

 چرا؟   _

 .  شیببر نکهیصالح در ا _

 متعجب گفت:   رضا

 بمونه بهتره.   نجایآخه؟ ا چرا  _

برا   هیراستش من    _ دارم تخس،  نوجوون    گم یم  نیهم  ی پسر 

 با صاحب ملک به مشکل بخورم.    خوامی ترم. نمنباشه راحت  شمیپ

طرف    اغبا صاحب ب  کردی بال انداخت چرا که فکر م  ییابرو  رضا

 :  د یحال... کنجکاو پرس یاست ول

  !؟ی دار یسرا نجایا _

 .  شهی م یدوسال _

به ساختمان    یگذاشت. نگاه   بشیداد و داخل ج  یا چرخر  چیسوئ

از برگ که آن را احاطه    یداخل باغ و انبوه درختان خال  کیش

 :  دیپرس رمردیکرده بودند انداخت و از پ
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 صاحب ملک الن کجاست؟  _

  اهوازه. _

   کنه؟یاهواز چکار م _

 مهندسه.   _

  کنه؟ی نم یزندگ  نجایپس ا _

تابستونا با زن و بچه    شتریمهندسه شرکت نفته. بنه جوون، آقا    _

 و زمستونا کالً همونجاست.   نجایا ادیم

از همکاران محمد بود.   یکی  ی رضا بالخره افتاد، باغ برا  ی دوزار

م را خوب  ز  دیخوابی نم  ییجا  شناخت،ی برادرش  آب    رش ی که 

چند    نی خاطر داشت که ماش  نانیاطم  نجایا  تیبرود، حتماً از امن

 .  گذاشتی را امانت م  اشی ون یلیصد م 

 کرد.   یخداحافظ رمردیتشکر تکان داد و از پ ی به نشانه  ی سر

 باً یشد. هوا تقر  ر یسراز  ابانیخ  بیدر امتداد ش  ادهیباغ خارج و پ  از

دوساعت از شب گذشته    یکی  دیرسیشده و تا به خانه م  کیتار

 بود.  
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و    محمد روز  را حسابامروز،  بود. شماره  یشبش  را  ساخته  اش 

را انجام داده است. تماس که    تیگرفت تا به او اطالع دهد مامور

 :  دیاز آنکه سالم کند محمد پرس ش یبرقرار شد پ

   ؟ی کرد کاریچ _

 شد و گفت:   الیخی سالم را ب ی ضهیفر  ی محمد ادا مثل

 انجام شد.   یالع امر _

 گفت:   یراض محمد

 خوبه!   _

  ن؟یهم _

 دستتم درد نکنه.       _

 ی عبور  ن یبه چند ماش  یبه محمد بدهد نگاه  یجواب  نکهیا  قبل

همگ ه   یآنچنان  ی هان یماش  یکرد،  به  که  کدامشان    چیبودند 

سر    خوردینم تا  است  بهتر  گفت  با خودش  باشند.  مسافرکش 

 . ردیبگ  یکستاو از آنجا  برود ابانیخ

 گفت:   یحس فضول یکم با



 

 
1377 

 

DONYAIE MAMNOE 

   ؟یچ یعنیکارا  نیداداش؟ ا هیچ انیجر _

 !  ستین ی زیچ _

 گفت:  ی شاک رضا

  ؟یزنی بچه گول م _

 دستتم درد نکنه.   ست،ین ی ز یگفتم که چ _

 را از دست داد و گفت:   اشی رضا خونسرد بالخره

 .  استیبچه باز نیمادرمون وقت ا یضیمر تیوضع نیتو ا _

 کرد:   یمحمد را عصبان فشحر

 حرف مفت نزن.   ی خبر ندار ی زیاز چ یوقت _

 افتاد، ناراحت گفت:   نی سنگ شی محمد برا حرف

دستدست   _ داداش!  دخوش  حال  مفت    گهیخوش!  حرف  من 

 و تو حرف حساب؟   زنمی م

 گفت:   حوصله ی ب محمد

 .  ریشو نگ دنباله  ستین ی زی چ  گمیم  یوقت _

 جگر برداشت و پر از حرص گفت:    ی روبالخره دندان از  رضا
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  ی خواهر که فقط قد بلند کرده رو گذاشت  هیو    ض یمادر مر  هی  _

 شه ی بزنم م   م یهر حرف  رم؟یشو نگدنباله   یگی رو دست من، بعد م

 حرف مفت؟  

 و گفت:  دیکش یکالفه پوف محمد

 گفتم، بزرگش نکن.   ی زیچ هیحال من  _

کاسه   رضا اصبر  ی که  از  فشار    نیش  تند    زیرلبهمه  بود  شده 

 گفت:  

به    کنمی وقت م  ضیمادر مر  هی داره که با    یتیاصالً برات اهم   _

 نه؟!   ایخودم برسم  یزندگ

 .  کنمیجبران م ام یبدن م یگفتم که... مرخص _

 تلخ شد و سرکوفت زد:   رضا

  یمونده باشه که تو بخوا  رزنیاز اون پ   ی زیاگه تا اون موقع چ  _

 .  یجبران کن

 ه سکوت کرد و پر از حرص گفت: حظچند ل محمد

همه  دیدونیم  _ کجاست؟  ممشکل  فکر  ا  نیکن یتون    نجایمن 

  ی زندگ  ماههکی   کنم،ی دارم لب شط واسه خودم عشق و حال م
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م وقتماهکی  ؟یفهمی ندارم.  چ  ی!  ندار  ی زیاز  بچه   ی خبر  نگو 

 . ی باز

 از قبل گفت:   تری و عصب  امدیکوتاه ن رضا

بذار من به درد   ستیبرم کن، اگرم ناخهست تو ب  ی اگر خبر  _

 خودم برسم.  

 سکوت کرد و گفت:    ی الحظه محمد

 هم داره!   گهیخط د هی لوفرین یدونستی م _

 !  ؟یخط؟! خط چ _

 !  ؟یخط مخف هیخط تلفن؟  _

مخف  کیداشت؟!    گرید  ی شماره  کی  لوفرین تلفن  !  ؟یشماره 

  ی ند، ولداب  دیاز کجا با  نکهیچه و ا  ی برا  دیمتعجب خواست بگو

به عقب    عیدرست در پشت سرش سر  نیو گاز ماش  راژیو  ی با صدا

 آمدی که به سرعت به سمتش م  ی دیسف  دیپرا  دن یبرگردد و با د

قدم    کیو    د یماسکه تا نوک زبانش آمده بود در دهانش    یحرف

 به عقب نهاد.  



 

 
1380 

 

DONYAIE MAMNOE 

م  ی خودرو   ن یبود که سرنش  صمشخ او  به طرف  .  راند یعامدانه 

نعقب ت  که فرص  عیآنقدر سر فرار  چشم   کی و در    افتیگرد و 

 او را از جا کند و به هوا پرتاب شد.   نی ماش  یبرهم زدن

چه    دانستیشده بود که نم  ریآنقدر غافلگ   ه،یثان  یکمتر از س  در

که توانست نشان دهد همزمان با    یبکند. رضا تنها واکنش  دیبا

از زم  کرد    یبرداشت و سع  زیکاپوت خ  ی به رو  نیکنده شدن 

هر چند که به خاطر برخورد کاپوت کند،    ی را بند بال ش  دست

 یبود ول  یکار مشکل  وضربه خورده    اشنه یس  ی به قفسه   نی ماش

راننده مهاجم    دید  ی کند و جلورا محکم    شیجا  توانستی اگر م

 دیرا از دست او خارج کند آن موقع شا  نیماش  تیو هدا   ردیرا بگ

 . بردی جان سالم به در م

دستش از کاپوت کنده    نی و پرشتاب ماش  یناگهان   دنیبا چرخ  اما

ب  ابانیخ  ی شد و به گوشه   ن یچند  دیایپرت شد، تا به خودش 

رو به  خ  ی غلت  ج  ابانیخ  سی آسفالت  جز  به  و   غیخورد 

گوش  ن یماش  ی هاکیلست در    چی ه  گرید  دیچیپی م  شیهاکه 

 .  د ینشن
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به همان    شتریب   طیمح  ی سر و صدا  گذشت ی چه زمان م  هر و 

. ساعدش را حائل چشمانش کرد تا شدی تر منسبت آزار دهنده

شد مهتاب   دینور  بال   یلمپ  کمتر    ی که  بود  روشن  سرش 

در   کننده   یدتول و مواد ضدعفون  ی کند. بو  تی چشمانش را اذ

 . کردیم دیو سردردش را تشد دهیچیپ اشی ن یب

ب  ی صدا تند مح  ماران،یناله  بو  طی نور  بمطنا  ی و    مارستان یبوع 

  رقابلیاو غ  ی دست به دست هم داده بودند تا فضا را برا  یهمگ

ب تحمل چه  هر  انگار  کنند.  مح  شتریتر  فرار   مارستانی ب   طیاز 

 . طلبدیاو را م شتریب کرد،ی م

تر و به شدن به آخر شب لحظه به لحظه اورژانس شلوغ  کینزد  با

 . شدی م  شتریدور و برش ب طی مح یهمان اندازه آشفتگ

بهتر بود،   شدیدور م   طی مح  نی از ا  ترع یهر چه سر   رفت،ی م   دیبا

از   شتری. بکردیملحفه را کنار زد و نشست. رفتن که نه، فرار م

 را تحمل کند.  تیوضع نیا توانستینم نیا

کرد. کف هر دو    تیهدا  نیو به کف زم  زانیرا از تخت آو  شیپاها

رو  شیپا تا  نیزم  ی که  کرد  تالش  گرفت    ی ول  ستد،یاب  قرار 

 . دیچیپ اشه نیس ی در قفسه ی همزمان با برخاستن، درد بد
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  چانده یکه درد را در جانش پ  ی ا گفت و با دست نقطه   ی بلند  آخ

از شدت درد جمع کرد. درست   را  نمود و صورتش  لمس  بود، 

به    دیکشی م  ری شکسته از درد ت  ش یکه چندماه پ   یهمان قسمت

 ستادن یه بود. از اردمشکل ک  شیرا برا  دنیکه نفس کش  ی حد

 تخت نشست. ی منصرف شد و لبه

که خورده، محرک   ی اضربه   نی هم  ینشکسته ول  اشنه یس   قفسه

زنده    ادشیشده بود و درد آن روزها را در    یقبل  ی دگید  بیآس

بار خم و راست  نیراستش را که درد داشت چند ی . زانوکردی م

است  ر  درد خم و  یآرنج چپش را، هر دو با کم  نیکرد و همچن

 . شدندی م

جان سالم به    یراحت  نیبه ا  ی ا حادثه  نیباور نداشت از چن  هنوز

 در برده است! 

  یکه بال  ی و چسب نوار اشنهیس ی و درد قفسه یجز کوفتگ به

 نداشت.  ی گریچسبانده بودند، مشکل د اشی شانیپ

 معجزه بود!  نیع
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  یلهو بدون توجه به درد و نا  ستادهیکنار تخت ا  ی بغل  ماریب  همراه

روزها،   نیا  ییمشغول چت کردن بود. ژست آشنا   وستهیپ  مارشیب

چت کردن چه دارد که   نیا  دیفهمی به پسر جوان کرد. نم  ی نگاه

 د؟ یآیدر نم یدور و برش از داخل گوش ی ها آدم ی سر همه

ک  عسل همراه  د  شی داروها  ی سه یبه  با  و  شد  اتاق    دنش یوارد 

 معترض گفت:  

 ؟ ی ااا چرا بلند شد  _

 دعوت به آرامش بال گرفت و گفت:   ی را به نشانه شدست

 خوبم!   _

 گفت:   عسل

 خوب؟  یگی م تیوضع نیتو به ا _

 و عسل را به کنارش فرا خواند. دیخند صدای ب

به ظاهرش کرد که کامالً مشخص بود با عجله آماده شده    ی نگاه

 و خودش را به او رسانده است. دست عسل را گرفت و گفت:  

 م خونه.  رب خوامی م _
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 . شهیالن نم _

   شم؟یمرخص م  یک _

 استراحت کند.   یکرد او را متقاعد کند تا کم یسع عسل

 ! ی د ید بیچقدر آس  ستیهنوز معلوم ن بخواب فعالً، _

 رسماً به التماس افتاده بود:   رضا

 مرخصم کنه!  ادیمن خوبم، دکتر کجاست؟ بگو ب  _

اروها را داخل کمد  د  سهیرضا نداد، ک  ی به لجباز  یتیاهم  عسل

 کنار تخت گذاشت و گفت:  

 .  یتا صبح تحت نظر باش دیدکترت گفت با  _

مرخص بشه   خوام ی من خوبم، برو با دکتر صحبت کن بگو م  _

 .  دهیشه امضا هم ماگه لزم با

 کنار تخت نشست و دستش را در دست گرفت:   عسل

 !  ستی که ن یشوخ ا،یتصادف کرد نکهیلج نکن... مثل ا _

 !  کنم؟ی م یبنظرت دارم شوخ _

 تر از قبل گفت:  آرام عسل
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دکتر    یول  ستی ن  یگرفتن که خدا روشکر مشکل  یتیاز سرت س  _

خونر احتمال  نم  یداخل  ی زیگفته  کرد،    سکیر  شهیهست. 

 تا صبح تحمل کن.    کنمی خواهش م

 ی تحمل آن فضا را برا  یمستاصل به عسل گوش کرد، ول  رضا

   ت.هم نداش  گرید قهیدق کی

 درآورد و مقابلش گرفت:   فیتلفن همراه رضا را از داخل ک عسل

 دوستت داشته!   یلیخدا خ _

 را در دست گرفت و آن را چرخاند.  ی ناباور گوش رضا

  ی . نگاه دیکش  رونیرا ب  لیانداخت و موبا  یشپشت کاور گو  دست

که    یبه جز گلس گوش  شدیانداخت، باورش نم  یگوش  ی به بدنه 

 اشت آخ هم نگفته بود. د  ییجز یشکستگ

مثل خودش از تصادف جان سالم    اشی پشت معجزه، گوش  معجزه

 را بال داد و رو به عسل گفت:    یگوش ی به در برده بود. صفحه

فروشنده بهم گرون   کردمیفکر م  دمیگلس رو خر   نیا  یوقت  _

 .  رمیبگ  شوقهیروز برم  هی خواستمی انداخته، م

 !  ؟ییدنبال دعوا شهیهم _
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  م یبزن  دهیکوب  هیبرم دنبال زنم،    خواستمیه وال! مثالً امروز من  _

 به بدن...  

 و گفت:   دیخند

 شدم!   دهی نگاه حال خودم کوب _

 رضا لبخند زد. اسیق نیاز ا عسل

 از لبخند عسل شارژ شد و ادامه داد:   رضا

 .  نی نمونده بود از دستم راحت بش ی زیچ _

 اهش کرد و گفت:  نگچپ لبخندش را فرو خورد، چپ عسل

 .  رنیهم از زبونت بگ یتی س هیبگم  دیبا _

 و گفت:   دیبه زور خند رضا

 بوده!   نیکمال همنش گهیاون د  _

 شال فرستاد و با ناز گفت:  ریرا به ز شیموها عسل

 .  چسبهی ها به من نموصله نیا _

م  _ رازایکن ی اشتباه  چسب  با  چ  یلیخ  ی ...  همه   یخوب، 

 . چسبهی م
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 با بحث گفت:   ارتباطی رفت و ب ی ارهغ چشم عسل

 ی صدا  کردهیباهات صحبت م   یوقت   گفتی محمد زنگ زد م  _

و بعد تماس قطع شده... بهش گفتم حالت    دهی شن  نیترمز ماش

 خوبه و نگران نباشه.  

برا  ی آش  ادیبه    رضا از سر ظهر  بود    شیکه محمد  بار گذاشته 

 حال گفت:   نیافتاد، با ا

 .  ی خوب کرد _

ب ستدو  _ گفتم  زد،  زنگ  خودشو  ی مارستانیتم  گفت  اونم   ...

 .  رسونهی م

داشت. به  ن  یاز اصغر دوست  ریبه غ   گرید  ؟یکی! کدام  دوستش؟

 :  ندی بب  شیرا جلو  زیچ  همهی ب  ن یآن شاه  خواستی عنوان نم  چیه

 کدوم دوستم؟!  _

 گفت:  الیخی زد و ب ی لبخند دیرضا را د ت یعصبان یوقت عسل

       .دونمینم _

 مشکوک و حساس گفت:  ضار
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 ؟ ی به تلفن من جواب بد دیاصالً تو چرا با اد؟ی ب  یگفت  یبه ک _

خوب  گرید  د،یخند  ترقیعم  عسل را    ی هاتی حساس  یبه  رضا 

حرصش را در آورده است   یکم  نکهیو خشنود از ا  شناختی م

 گفت: 

س  _ پابلنده  بود   ویاسمشو  ممنوعه  ،ی کرده  دوست  که اون  ت 

 راحت اون نبود.  التیخ پسنداره؟  ی بلند ی پاها

 آمدن اصغر خوب بود. د،یکش  یبا حفظ ظاهر نفس راحت رضا

 . ی ریام ی آقا _

. عسل  دندیکه داخل اتاق شد چرخ  یرف مامور جواندو به ط  هر

 شالش برد.  ی از کنار رضا بلند شد و ناخودآگاه دست به لبه 

 به مرد جوان کرد و گفت:  ی تر ق ینگاه دق رضا

 بفرما.  _

 ... چندتا سوال داشتم. ی آگاه سیستم از پله یزمان _

 رضا کرد و گفت:   تیبه وضع  ی ترقینگاه دق  و

 . ن یکه داشت یتصادفدر رابطه با  _
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 جمع کند:  شتریکرد تا حواسش را ب یسع رضا

 . د ییبفرما _

م  _ خوبه؟  جواب    یتونی حالتون  تمرکز  و  دقت  با  سوالتم  به 

 !؟ی بد

 : کرد و گفت  دییبا تکان سر تا رضا

 کامالً.   _

   ؟ی دار  ادیتصادف رو به  ی صحنه  _

 پاسخ داد:  عیفکر کند سر ی حت آنکهی ب رضا

 ! لمیمثل ف  _

  یادر آورد. پوشه  ی بلوزش خودکار  بیجوان از داخل ج  مامور

 که به دست گرفته بود را باز کرد و گفت:  

 .  سمیشرح کوتاه بده تا صورتجلسه تصادف رو بنو هی _

 گفت:  و کرد  ی اسرفه  رضا

  دیدون یسمت کردزار. م  ار،یعرضم به خدمتتون رفته بودم شهر  _

ب محله  اون  باغه...   شتری که  ن  یتاکس  یخیل  خونه  هم    ست، یرو 
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تا سر خ  نیهم  ی برا به    ادهیپ   یاصل  ابون یگفتم  اونجا  از  و  برم 

 شدم...  ریسراز ابونیبعدش دربست تا خونه، از کنار خ 

  ؟ینرفت روادهیچرا از پ _

  ش یزده چند روز پ  خیاز برف    ست،ین  ضیعر  یلیخ   روهاشهادیپ  _

  ی شخص   ن یماش  یهم خلوت تک و توک  ابونیو خ  ز یل  ر یهنوز مس

 هست.  رواده یتره از پبرم امن ابونیگفتم از کنار خ شدیرد م

 فکر کرد و حق را به رضا داد:  یکم مامور

 خب.   _

عذاب ف  تصاد  ی لحظه  ی ادآور یسکوت کرد، انگار که از    یکم  رضا

 .  دیکشی م

که رضا با او تماس گرفته   یاز زمان  کرد،ی نگران نگاهش م  عسل

لحظه آرام نگرفته بود و حال   کیو گفت در اورژانس است، هنوز  

 .  دیشنی ماجرا را کامالً واضح از زبانش م تیداشت واقع

د  مامور لحظه  دنیبا  کش   یاسکوت  نوشتن  از  دست  و    دیرضا 

 گفت:  

 شد؟  یبعدش چ _
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 و گفت:  دیکش  ی نفس بلند ارض

م  ابونیراست خ  ی از شونه  _ داشتم  افتادم،   هویکه    رفتمی راه 

ترمز از پشت    غیج  ی و پشت بندش صدا  نیماش  هیگاز    ی صدا

بب برگشتم  تا  شد.  بلند  چ  یچ  نم ی سرم    ن ی ماش  دمید  ه،یبه 

پ  کمه،ینزد راه  پرت کردم   شینه  راه پس، خودمو  نه  و  داشتم 

  ی کنم ول  تکردم دستم رو بند کاپو  ی عس  ... نی کاپوت ماش  ی رو

چرخوند و پرت شدم    زیفرمونو ت  هویتا به اومدم جامو محکم کنم  

 . ابونیوسط خ

                                      

 دهانش را قورت داد و ادامه داد:  آب

تا داخل آمبولنس چشم    دمینفهم  ی زیچ  گهیکه افتادم د  نیهم  _

 باز کردم. 

 تکان داد و گفت:   ی جوان سر مامور

 بهت زدن.  یقبل زهیالً مشخصه با انگ امک _

 مبهوت گفت:   رضا

 چطور؟!  _
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که اونجا حضور داشتن   ی سه نفر شاهد  گهیگزارش صد و ده م  _

 شده.  ی گِل کار دیگفتن هر دو پالک پرا

اعتقاد را داشت هر   نیکرد، خودش هم هم  دییبا تکان سر تا  رضا

 که بود به عمد زده.  

 گفت:   مامور

   ؟ی ... نداریخصومت ،یدشمن  یبا کس _

دشمن    خواستی خب، تا دلش م  یکه نداشت ول  یبا کس  یدشمن

 چرا داشت.  

  ی کیشکم به    اد،یهستن که از من خوششون نم ی چند نفر  هی  _

 از اوناست.  

 :  د ینوشتن پرس نیجوان ح مرد

   ؟ی د یراننده رو د ی چهره _

 ...  یول دم،یراننده رو واضح ند _

و    ینگاه ترس  کرد،  عسل  ازدل به  وضوح  به  را  صورتش   شوره 

 .دیدر رگ و جانش دو ینیریحس ش خواند،ی م
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خوب  دست به  کند،  کم  را  درونش  التهاب  تا  گرفت  را    ی عسل 

تشو  دیفهمی م از  پر  عسل  را   شیدرون  دستش  است.  شده 

 تر فشار داد و گفت:  محکم

قبلش    یعنیاون که کنار راننده نشسته بود برام آشناست،    یول  _

 بار!   هیش بودم دهید

  ش؟ی شناختی و کجا؟ چطور م یک _

 سر ظهر.   نیهم _

 وار گفت:  به عسل کرد و خالصه ی گرینگاه د رضا

اونجا    یکیکار داشتم...    قامیاز رف  یکیبودم، با    سیسر ظهر پرد  _

 . کردی ش چت مهمه  ویشبود که سرش تو گو

 خب؟  _

به طرف ش  ی رو  _ پرت شدم سرم  رانن  شهیکاپوت که    دهکنار 

 چشم تو چشم شدم.   ارویلحظه با اون  هیتو  د،یچرخ

   ؟یمطمئن _

 مطمئن! خود ناکسش بود.   _
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  کرده؟ی م بت ی از سر ظهر تعق یگیپس م  _

مطمئنم از خود   گهید  نویا  یول  دونم،ی و کجاشو نم  یاز ک  قیدق  _

 م بوده.  دنبال سیپرد

   ؟یکن یی شناسا یتونیم ادته؟ی یچ یک یاون  ی چهره _

ب  ی ر یتصو  ی هحافظ را   شی هاییتوانا  ی همه  نیرضا  اول  حرف 

 گفت:   نان ی. با اطمزدیم

 مثل عکس!   _

اش را  جوان پوشه   س یبه در خورد و اصغر داخل شد، پل  ی اتقه

 بست و گفت:  

 .  یآگاه ی ایب ی نگارچهره ی برا یتونیفردا م _

تکان    ی به اصغر کرد که مضطرب داخل شده بود، سر  ینگاه   رضا

 :  فتداد و گ

       که مرخصم کردن.  یبه محض  ام،یحتماً م _

را باز    راهنشیپ  ی بال   ی بود. رضا دکمه  ده یصبح تازه دم  آفتاب

گذاشت    شیپ   یاز تن در آورد. اصغر قدم  اطیکرد و آن را با احت

 و گفت:  
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  ؟یفیرد _

 .  بیاونم با نظم و ترت ف،یرد _

  ؟یدرد دار _

 !  ده یکوب   یدرد دارم؟ شدم شام _

. دیکش   رونیب  کی به    کیرا    شیهااخل ساک کوچک لباسد  از

 : ستادیکرد و کنار پنجره ا شیهاب یاصغر دست در ج

 ی که کرد  یبا اون تصادف  ریدوش آب گرم بگ  هیخونه    یرفت  _

 .  ی ازنده  بهیعج

 تصادف بود که...!    نیدفعه من تصادف نکردم. ا  نیاشتباه نکن. ا  _

ت بخندد که صورتش از  اسسوت در آورد و خو  ی دهانش صدا  با

  ی تیجواب س  ی. وقتدیتکان داد و خند  ی درد جمع شد. اصغر سر

شانس  خوش  یل یکرد و گفته بود که خ  ی اسکنش آمد دکتر نگاه

 . یهست

خانه کرده بود.    ی شب عسل را به زحمت همراه اصغر روانه مهین

لباس آورده تا عوض    شیاصغر هم از خانه به سفارش عسل برا

آست  به  کرد. هم  ی پاره  نیکند.  نگاه    ی تازگ   نیکاپشن چرمش 
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. به  شدی خرج سطل آشغال م  دیآن داده و حال با  ی پول بال   یکل

 تنش اشاره کرد و گفت:   ی هالباس

 .  رمیگی کنم اول خسارت لباسامو م دایها رو پومزادهاون حر  _

 رضا کرد و گفت:   ی هابه لباس  ینگاه اصغر

 کارت درست.   _

سطل   ی روانه  دیبه تن داشت را با  روزیر چه از ده  و شلوار و  بلوز

 نابودتر شده بودند.   گرید یکیاز  یکی. کردی آشغال م

 نگاهش را به پنجره دوخت و گفت:   اصغر

  ؟یبه جادو اعتقاد دار _

 متعجب گفت:   رضا

 ! ؟یی! چه جادو ؟یچ _

 کرد و گفت:   یاخم اصغر

از    هوی  ی نی بیم   یلباس عوض کن   ی خوای م  یکه وقت  نا یاز هم  _

 .  ن ییپا فتهیگوشه لباست م هی

 تازه اصغر گفت:   ی هامتعجب از حرف رضا
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 شده... چطور؟!  یچ _

بار  کیکاپشنش    بیاز داخل ج   اصغر بلند در   کیتکه کاغذ  و 

  ی رضا گرفت. رضا کاغذ را به دست گرفت و سع   ی آورد و روبه رو

همه  بخواند.  را  آن  تا  نوشته   ی کرد  از  پر  نگ  رچخ  ی هاصفحه 

کلمه از    کینتوانست    یبود که هر چه دقت کرد حت  یاقورباغه 

 گرفت و گفت:   ال ه شود. کاغذ را ب آن را درست و درمان متوج

 هست؟!   یچ _

 دعاست.   _

 ! ؟یچ ی دعا _

 جادو جنبال که زنا دنبالشن.   نیاز هم _

 کاغذ را به سمت اصغر گرفت و گفت:   رضا

 .  ی داشته باشد اعتقا زایچ نیبه ا ومد یبهت نم _

جادومون کرده... بخصوص    یکی   کنمی الن حس م  ینداشتم ول  _

 چند ماهه.      نیا

چندماه به او گذشته    نیخودش از آنچه ا  ی هیحفظ روح  ی برا  رضا

 آورد و گفت:   ی انکار رو استیبود به س 
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 چند وقت چه خبر بوده؟!  نیمگه ا _

چند ماه    نیاو  چه خبر بوده؟ ت  یگی وقت خواب داداش! تازه م  _

روز   بدبخت  هیهر  و  گلو   هی  د،یجد  ی دردسر  از  خوش    یآب 

 رفته.    نییکدوممون پا

 نگرفت و گفت:   ی . اصغر را جددیخند رضا

 !  نینفر دمیشا _

   ؟یک نینفر _

... مثل  م یکه بد حالشون رو گرفت  ییآدما  نی... نفردونمیچه م  _

 اون نزول خوره. 

 !  ش؟یکیکدوم  _

شده بود،    ی... همون که حج نرفته حاجگم رو می  ی ریحاج م  _

و    شنه یزد به س  می دختره رو که از دستش گرفت  ی ! چکا ادته؟ی

 !  نیگرم بخور نیگفت به زم 

  نه یکه خنده به قفسه س  ی بعد از فشار  ی او لحظه  دیخند  بلند

 خنده و سرفه گفت:   نیملتهبش وارد کرد به سرفه افتاد. ب

  ه.بگذرون  ریبه خ شویخدا خودش باق _
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 کاغذ دعا را تا کرد و گفت:   اصغر

 .  یگ یتو درست م دیشا _

 بود؟!  یچ ی جادو ی دینفهم _

آشنا سراغ داره... زنگ زد گفت    سیگفت دعانو  ن یچرا، شاه  _

 بعدم باطلش کنه.   ،یک ی دعا هست و برا یچ  نهیبب  دیاول با

 خب؟!  _

افتادن تو کار   ی گفته؟ گفت برا  یچ  سیدعانو   یدونیم  _ گره 

 از معشوقشه.  یشدن دل اصغر نام  اهیاج و سدو از

 .  شدیرا بال داد، باورش نم شیابروها رضا

 گفته بود بدینش به آب روون ببره تا باطل بشه.   نیبه شاه  _

 زد و دعا را همان جا داخل سطل آشغال انداخت.   ی پوزخند بعد

 برسه.   خوادی م  یم به چننه دونمی حال و روز ما... نم نمیا _

ماش  _ مگه  داداش...  نکن  و    شهی تباه  جادو  با  بخواد  آدم  مادر 

 !  اره؟یب ییش جداجنبل برا بچه 

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  اصغر
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شا دونمینم  _ م  دمی...  درست  نفر  یگیتو  آدما  همون   نمون یو 

 کردن. 

.  دیرا در دست گرفت و از هر دو طرف کش  راهنشیپ  ی قه ی  رضا

 ن یآنها را جادو کرده که ا  یسو ک  گفتی هم اصغر درست م  دیشا

رو چندان  نم  ی مدت  و   قه ی.  دندیدیآرامش  رد  گردن  از  را 

را   حلقه  کیبه    کیدستانش  داد.   هانی آست  ی از  داخل 

پا  شیهادست رو  نییرا  را  لباس  و  کر  ی گرفت  صاف   دتنش 

  ک یحتماً    دیشد. با   دهیدرهم کش  اشنه ی قفسه ساش از درد  چهره

  .تانداخی بال م گریمسکن د

 و گفت:   ستادی ا ترکینزد اصغر

 حالت خوبه؟  _

 .  شمیترم مبرم خوب نجایخوبم! از ا _

 .  یرفتیم گهیروز د هیرو  یکاش آگاه _

 .      ستی حاجت استخاره ن  ریدر کار خ _

 مردد گفت:  اصغر

  ؟ی چقدر مطمئن  _



 

 
1401 

 

DONYAIE MAMNOE 

 گفت:   عیسر رضا

 موش داره.  واری! دسیه _

و گوشه کنار سقف کرد.    واریده  به اطراف و بعد ب  ی نگاه  اصغر

 نبود.   یکس کشانیشده و نزد یخال شبید ی تخت کنار

 آهسته گفت:   اصغر

 شنود دارن؟   ستمیس  یکنی فکر م _

 شرط عقله!   اطی احت ی... ولستیدرسته دادگاه ن  _

  چاند یروز قبل را درهم پ ی هارا که عوض کرد لباس شیهالباس

 اد. ستفر  مارستانیو به داخل سطل زباله ب 

 را بال گرفت و گفت:   صیبرگه ترخ اصغر

  زنمی زنگ م  دم یجلو در اورژانس، رس   ارمیب   نوی ماش   رمیمن م  _

 .  رونیب  ایب

راحت  مارستانیب  ی ورود   از نفس  رضا  خارج شدند    د یکش   یکه 

  ش یدر جانش انداخت، دستش را پ   ی هوا لرز بد  ی همزمان سرما

 را روشن کند که اصغر گفت:   ی برد تا بخار



 

 
1402 

 

DONYAIE MAMNOE 

 ابه. خر _

 داد و گفت:   هیتک یاز گرم شدن فضا به صندل دی ناام رضا

 تو بده بال.   شهیلاقل ش _

 را بال فرستاد و گفت:   شهیش یکم اصغر

 . رهیگیداخلو م شهیبرد بال، مه ش  یلیخ شهینم _

 . دیکش ی اوف صدادار حوصلهی ب رضا

 اخم کرد و گفت:   اصغر

کدوم    ینگفت  ر،یه تعماسچند روز فرصت نکردم ببرمش و  نیا  _

 برم؟   یآگاه

  ؟ی بود کارهیامروز چ یبرو سمت... راست _

 بفروشه.    نشویماش خوادی با جوجه قرار داشتم، م  _

نتوانست نسبت    یبه دل داشت ول  نیکه از شاه   ی کدورت  ی همه   با

 :  دیباشد و پرس تفاوتی ب نشی به فروش ماش

 بشه؟   یبفروشه که چ  نشویماش یگرون نیتو ا _

 دستش کنه.  ی هی سرما خوادی م _
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 :  دینکند و پرس ی هم نتوانست کنجکاو باز

   ؟ی چه کار هیسرما _

 به او کرد و گفت:   ی نگاه معنادار اصغر

 هیسرما  هیبا   تونهی سوال کرده، م شیبازار ی قای دوتا رف یکیاز  _

  نت م ی بذاره گ  ام ی بزنه، چهارتا کنسول دست دوم باز  نتی کم کاف

 . شهی م

 بزنه؟   نتی که کاف شهی حال ی زیچ نترنتیاون از ا  خهآ _

رو که وارده، بذاره داخل مغازه تا روال کار دستش    یکیقراره    _

 .      ادیب

د  ییابرو و  انداخت  چند دینپرس  ی ز یچ  گریبال  رو  نی.    یبرگه 

داشبورد برداشت    ی را از رو  یک یداشبورد توجهش را جلب کرد،  

 گفت:   یو به شوخ

 ن؟!  زنونه ی جادو جنبال  وناز هم نامیا _

 راهنما زد و گفت:   اصغر

 . شگاههیآدرس آزما ش یکینه،  _
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 ! شگاه؟یآزما _

 گرفتم.   ی آدرسو از دختر سالر شبیآره د _

 اسم نداره؟!   ی دختر سالر _

  ی را بال داد و سوال  شیابرو   ی تا   کیبه او انداخت و    ینگاه  اصغر

 نگاهش کرد. 

   رفت و گفت: یاچشم غره  رضا

 .  ی خانم سالر _

 کرد و گفت:   یپوف اصغر

  داداش. ایکوتاه ب  _

  ؟ی ریگی هنوزم پ _

 ! مونیبهتر از ناکرده پش مون،یکرده پش _

 و گفت:   دیکش شیرا پ ی گرید برگه

  ه؟یچ یکی نیا _

 نوبت محضره.   _

 به برگه کرد و لبخند زد:   ینگاه رضا
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 جلوجلو مبارکا باشه.   _

 ممنون داداش.  _

   ست؟گهیهفته د ی برا ی تگف _

 تولد حضرت فاطمه.  گهیشنبه دآره... پنج  _

   ؟ی لزمش ندار  گهیپس تا هفته د _

 نه، چطور؟  _

 کاغذ را تا کرد و گفت:   رضا

 .  شمیدو روز بمونه پ یکیت پس با اجازه  _

 :  دینگاه از جلو گرفت و متعجب پرس اصغر

 ! ؟یواسه چ _

 اشت و گفت: گذ ش یپالتو بیکاغذ را داخل ج رضا

از اون    یاز آدم؟ ناسالمت  نیریگ یهمه زبون م  نی بابا... چرا ا  ی ا  _

 برگشتم!  ایدن

بخوابد؛ البته،    یکرد تا کم  یداد و سع  هیتک  یرا به صندل   سرش

 . گذاشتی م  نیماش ی هااگر تکان
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به   یفندک را روشن کرد و مقابل صورتش گرفت، رضا کم  اصغر

  ی را جلو  گذاشته بود  شیهالب  ن یکه ب   ی گاری شد و سخم  طرفش  

 یبه آپارتمان مقابلش کرد و پک محکم  یآن گرفت. نگاه   ی شعله

بود و طبق روت  ی زیگرفت، چ  گاریاز س نمانده    نیتا ساعت دو 

کم  سوژه  باقبل  م  دیکم  استخر  ن رفتیبه  ساختمان    یگاه .  به 

کار   نیساختمان دورب  ی که مشخص است هنوز برا  نطوریکرد، ا

 نگذاشته بودند.  

  یانرده  واریع به باز شدن کرد. رضا از پشت ددر شرو  سرانجام

 ی که منتظر باز شدن دو لنگه  د یرا د  دیبلند جاو  یساختمان شاس

 ر ی زد و آن را ز  گاریبه س  ی گریدر و خارج شدن بود، پک محکم د

 خاموش کرد و رو به اصغر گفت:   شیپا

 گرد و خاک بشه.   یلیخ وام خی مراقب دور و بر باش... نم _

در    ی شد و جلو   ادهیسر تکان داد. رضا پ  دییتا  ی انهبه نش  اصغر

  ن یکه راه عبور ماش   ی طور  ستاد،یا  دیجاو  نیدرست مقابل ماش

 را سد کرد.  
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 شیهاشد، چشم   اده یپ  ن یراهش از ماش   ی رضا جلو  دنیبا د  دیجاو

 داد.    ی ندیاش حالت ناخوشاکرد و به چهره کیرا بار

انتظار د  امالًک بود  ا  دنش یمشخص  به  نداشته    های زود   نیرا  را 

 کرد و گفت:   شیهابیاست، رضا دست در ج

 حال و احوال؟   _

 کرد و با پوزخند گفت:   اشی شانیبه پانسمان پ ینگاه دیجاو

 دور!  ل ی بد نباشه فام _

 . یانیبهتر در جر! البته خودت ی نی بد نب _

 بالفاصله گفت:   دیجاو

 .  یزن یحرف م یاز چ نمدوینم _

 شروع به بسته شدن کرد.  ژیق ی اساختمان با صد در

 را حفظ کند:   اشی کرد خونسرد یسع رضا

داشت   هی  _ کوچولو  کتاب  تسو  م، یحساب  اصل  هیقبل   یحساب 

 کنم.   شیادآوری امویگفتم ب 

 زد و گفت:    ی پوزخند دیجاو
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ون  طلبو نش  دی اول رس  دیبا  ی بر  ییش؟ هر جاواسه  ی قبض دار  _

 از آش.  تر داغ ی کاسه  گنیوگرنه بهت م ،ی بد

شد    نی را زد و سوار ماش  نگیپارک  موتیدوباره ر  الیخیب  دیجاو

 و با حقارت گفت:  

 درست مثل تو.  _

مصنوع  گرید  رضا آرامش  را    ینتوانست  بود  گرفته  خود  به  که 

قدرت    ی را گرفت با همه  اشقهیرا باز و    نی حفظ کند. درب ماش

 . دیکوب   نیماش ی و محکم به بدنه  دیکش رونیاو را ب

 را آزاد کند.   اشقهیکرد تا  یسع ریغافلگ دیجاو

 تر گرفت و گفت:  را محکم  شیپالتو  ی قهیرضا با هر دو دست    یول

 یراحت  نیکار تو بود، فکر نکن به هم  دونستمی از همون اولش م  _

      .یقصر در رفت

 کرد و گفت:   ی اتک خنده دیجاو

 .  ی رو ثابت کن ی ز یچ ینتوینم _

 مطمئن نباش.   نقدریا _
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رضا   ی هارا از دست   اشقهینشان داد تا    ی شتری مقاومت ب   دیجاو

 آزاد کند و گفت: 

 .  ی خونه باش نیا ی نایبهتره مراقب دورب _

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

ا  نا ینگران دورب  _ تو خبر دارم که  از  بهتر  ساختمون    نینباش، 

 نداره.   نیدورب

 ه از مقاوت خسته شد و گفت:  و بالخر  دیصورت درهم کش  دیجاو

 .  کنم یفراموش م مونویلی گورتو گم کن وگرنه نسبت فام  _

 کوباند و گفت:    نی دوباره او را محکم به ماش رضا

الن زنگ   نیصد و ده؟ چرا هم   یزنیزنگ م  ؟ی کنی م  کاریچ  _

ا  ؟یزنینم با  م  نیمثالً  جر   ی خوایحرفات   ه یکه    یکن  ی منو 

 چشمات؟   ی بادمجون بکارم پا 

را رها   اشقهیهل داد و همزمان    ن یرا به سمت زم   دیجاو  رضا

 و گفت:    دیکش  شیرا به هم زد و دو طرف پالتو  شیهاکرد و دست
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ا  _ راحت نفس   ذارم یت، نماکابوس شبانه   شمی به بعد م  نیاز 

آخرش   استی حساب سالر  ی حساب من و تو سوا  گهید  ،یبکش

 .  کنم یت م پاهام له ریز

 زد و کامالً خونسرد گفت:   ی پوزخندبرخاست،  دیجاو

 تو دل خوش کرده؟  ی! عسل به چیخیل  ،ی ابچه  یلیخ _

 را مرتب کرد و گفت:   شیپالتو ی هان ی آست رضا

 !  ؟یبه خودت مطمئن یلیخ _

 و گفت:   دیخند دیجاو

 خالفش رو ثابت کن.   _

 .  ردیا از او بگرضا ر ی تا خونسرد کردیبه وضوح تالش م دیجاو

 رفتن گفت:   رونیف در رفت و قبل از ب به طر رضا

 . ی سرجهاز شمارنی م زییجوجه رو آخر پا _

 شیهابا حرف   دینبود، قبل از آنکه جاو  زیجا  نیاز ا  شتریب ماندن

.  رفتی م  دیبا  افتد یکند تا با مشت و لگد به جانش ب   اشوانهید

بازنده   یحت عمرش هم   انیبه پاروز    کیبود    دانیم  نیا  ی اگر 
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با صورتش جمع   ی را با مشت از رو  هیشد آن پوزخند کرمانده 

 . کردی م

                           

آنکه مرهم   ی قطرات آب گرم به جا  ستاد،یدوش آب گرم ا  ریز

ب  ی دردها باشند  سوزش   شتریتنش  به  را  ملتهبش  پوست 

 .  نشاندی م

رده مادرش بود و عسل به همراه بهار، گالب را ب  ز یالینوبت د  امروز

مسئولا  آنکهی ب بار  بخواهد  او  بگ  تشی ز  دوش  به  خود  .  ردیرا 

که بهار    ییهاشده بود، از همان  یترک  ی هاالیسر  هیروزگارش شب

 .  خوردیتکان نم شانیاز پا

خو  ی پنجره   کنار ااتاق  س   ستاد یاب  ل   ی گاریو  کرد،    ی روشن 

ب باز و دودش را  با بدن    یداد. برخورد هوا  رونیپنجره را  سرد 

از    ی تنش نشاند، احساس کرد همچون بخاربه    ی ش لرز بدداغ

 داشته باشد.   یتب آنکهیب سوزدیدرون م

 گفت:    دنش یداخل اتاق شد و با د عسل

 ! ؟ی اومد یک _
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 .  ستی وقت ن  یلیخ _

پنجره نشست    ی شال را از دور گردنش باز کرد و کنارش لبه   عسل

 و گفت:  

   ؟ی چرا تلفنمو جواب نداد _

 .  مشغول بودم _

  ؟یمشغول چ _

  گن ی م  ی... با کالسا چی ادار  ی های دوندگ  ،ی نگارچهره   ،یآگاه  _

 منم رفتم.   ا،یگفتن ب دونم،ی! چه م؟یادار یبهش؟ بوروکراس

 خب... بعدش؟!  _

ازت    لمایکه مثل ف  نایاز هم  خواستن،یاطالعات ازم م  ی سر  هی  _

 .  ی شک ندار یبه ک ،ی شک دار  یبه ک  پرسنی م

 :  دیپرس عسل

   ؟ی شک دار  یحال به ک _

 زد و گفت:   ی پوزخند

 که.    ستنیدوتا ن یکیبه همه!  _
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  ؟ی ایمادرت ب دنید  ی خواینم _

 را نشان داد و گفت:   اشی شانیپ ی با دست باند گوشه  رضا

 بعد خودشو.    کشهی اول منو م افه؟یق نیبا ا _

 نازک کرد و گفت:   شیبرا یپشت چشم  عسل

  ؟ی آخرش که چ _

 رفع و رجوع کن تا آخرش.    ی جو   هیدت  تا وسطش رو خو حال    _

 ! ؟یچجور _

پنجره خاموش کرد و    ی سنگ جلو  ی را با سرما  گارشیس  لتریف

 گفت:  

 زنونه.   ی استایس ن یهم قیاز طر _

 زنونه؟!  استیس _

 کرد و گفت:  زیچشمانش را ر رضا

 . دنتیبا پنبه سر بر ی ای که تا به خودت م نایآره، از هم _

 را بال گرفت و گفت: سرش  عسل

 .  یزن یحرف م یاز چ دونمینم _
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 : دیبلند خند رضا

 . ستم یهم گاگول ن  نقدرایا گهید _

را به دست گرفت و    فشیکرد و از جا برخاست، ک  یپوف  عسل

اش را باز کرد و آن را  آورد. صفحه  رونیرا از داخل آن ب  لشیموبا

 سمت رضا گرفت و گفت: 

 ببین.  _

کرد    شیرو  شی پ   امی به پ  یگرفت و نگاه  دست  را به  یگوش   رضا

 و با دقت خواند: 

م  ی سرکار خانم عسل سالر" اطالع شما  که جهت    رساندی به 

پنج روز  مراسم  در  اجتماعات  حضور  سالن  در  مورخ...  شنبه 

 ". با تشکر. مردانلوددیکارخانه حضور به هم رسان 

 نگاهش را از صفحه گرفت و به عسل دوخت: رضا

 . دیوز موعود رسره رپس بالخ _

 آرام گفت:  عسل

 ناراحت بشم.   نایاز ا شتری ب کردمی فکر م _
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 آتش زد و گفت:   ی گرید گاری س رضا

  ؟یالن کم ناراحت یعنی _

 .  ست یبرام مهم ن یچیه گهید _

 رضا گذاشت و گفت:   ی شانه ی را خم کرد و رو سرش

   ه؟یچ لشیدل  یکنی فکر م _

  ؟یکنی فکر م یخودت چ _

 هنوز بدنم گرمه.   ی مردم ولماًلاحت _

ا  رضا گرفت،  محکم  وضع  فیتعر  نیبهتر  قاًی دق  نیپک    ت یاز 

 .  کردینم ی زندگ یول د،یکشی خودش بود. زنده بود، نفس م 

 گفت:  دیسکوت رضا را که د عسل

 . ی خور ی پنجره رو ببند، سرما م  _

  ی نگاه   کرد،یرا با پوست و گوشتش حس م   ی د یکم ناام کم   رضا

چرا با    دانستیپنجره کرد. امشب نم  ی دو لبه   ن ی از بب  ی ابه فض 

 خودش سر لج دارد. 

 :  دیپرس عسل
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   م؟ی به نظرت چکار کن _

 ! دونمیتو رو نم _

د  پک شانه   ی گر یمحکم  دور  را  و دست چپش  عسل    ی گرفت 

 و گفت:   چاندیپ

 فردا.   نیدست راستمو آزاد کنم! هم خوامی من م  یول _

                               

برگشت    رفت م   یآگاه  لیطو  ی راهرو و  قدم  دزدی را    یوارها ی. 

از دو طرف    ییبه هم ساخته شده بودند که گو   کی راهرو آنقدر نزد

 دهد،ی را انجام م  ی کار پرخطر  دانستی . مآورندیبه آدم فشار م

 . دیارزیم شیبال  سکیبه ر کردیهر جور حساب م یول

. بالخره  ستینگری داده و خاموش به در اتاق م  هیتک  واریبه د  اصغر

ب از  و سرباز  ،ینه چندان طولن   ی خبری بعد  باز شد  اتاق   ی در 

 زد.   ادیفر

 ! ی ریام _

خاموش و مردد نگاه از اتاق گرفت و به او داد. رضا اجازه   اصغر

محکم    ی هاو با قدم  ندازدیاصغر او را هم به شک ب  دینداد تا ترد
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وارد   اشنه یبه قفسه س  ی . با هر قدم فشار بدطرف اتاق رفت  به

اشدی م کوفتگ   نی.  درد  روزه  ه  اشیدو  بود  نشده    چ، ی کمتر 

اضافه شد. خو آن  به  هم  م  دشکمردرد  زمان   یخوب  دانست 

 سابق شود.   یبه قبراق اشده ید بیتا بدن آس بردی م

و مشغول مطالعه و    ستادهیا  زیم   ی جلو  یانسالیاتاق مرد م  داخل

ه بود. در همان  نشست  ی او چندساله   یبازجو جوان س  زیمقابل م 

دور و برش هر    طیکه از خوف مح  دیفهم  شدی نگاه اول هم م

کش  که  را  رو  ده،ی آنچه  روبه  رضا  است.  و    ستادیا  زیم  ی پرانده 

 شد.    رهیخ دکه او را فراخوانده بو  ی منتظر به مرد

 گرفت و گفت:   پرونده را سمت سرباز ،بازجو

 .  ی گانیاببر ب نویا _

 به مرد انداخت.   ی و مجدد نگاهفرصت استفاده  نیاز ا رضا

 ادی. دستش تا آرنج بانداژ و اعت یمیحسام بود، حسام ابراه  اسمش

. نگاه از او دادیاز آنچه که بود، نشان م   رتریپ  اریاش را بسچهره

اتاق چشم دوخت، برخالف تصورش اتاق   واریگرفت و به در و د
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وشن  پنجره کامالً ر  ریاز نورگ  ش یو فضا  داشت  یبزرگ  ی پنجره

 بود.  

 :  د یاز رضا پرس مقدمه ی نشست و ب زشیبالخره پشت م بازجو

 خوب نگاش کن... همون آدمه؟  _

 به مرد نگاه کرد و گفت:   ترق یدق نباریا رضا

زاغ س  یاون  _ م  اهیکه  رو چوب  اون جوونستین  زدیما  و  ...  تر 

 .  ستمیمطمئن ن  یعنیشک دارم...    خود راننده رو  یتر بود، ولقبراق

 رو به مرد کرد و گفت:   زجوبا

   ش؟یشناس یآقا رو م نیا _

کرد تا رضا    کی و چشمانش را بار  دیکامالً به طرف رضا چرخ  مرد

کوتاه رو به بازجو مطمئن    ی . پس از چند لحظهاوردیب  ادیرا به  

 گفت:  

 جناب سروان.   دمشیبارم به عمرم ند هی یحت _

 .  تهی آقا شاک  نیدقت کن... ا شتریب _
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به رضا نگاه کرد    ی شتریدفعه با تعجب ب  نیخورد و ا   یانتک  مرد

 گفت:    بیو با نه 

شما منو    ای  شناسم؟یاصالً من شما رو م  ؟یچ  یعنیکارا    نیا  _

  ؟ی کرد  تیبا شما داشتم که ازم شکا  ی آخه چه صنم  ؟یشناسی م

رد و در دل مندرس مرد ک  ی هانگاه به لباس   یحرف  چیهی ب  رضا

 نیخورد. حاضر بود قسم بخورد همحال و روزش افسوس    ی برا

 . ستیا ه یها هم عارلباس

 گفت:   دیسکوت رضا را که د بازجو

 بهت زده؟!   نیآدم با ماش  نیا یکن یچرا فکر م _

 کرد و گفت:   ی اسرفه  رضا

و    رمیندارم. سرم به کار خودمه... آسه م  یبا کس  یمن دشمن  _

 ندارم.  شی کارم نداشته باشه کار یتا کس یعن ی .امیتر مآسه

به دروغ  در کرد و ادامه   یدار خودش دهن کجشاخ   ی هادرون 

 داد:  

ما مزاحمت   قیواسه نامزد رف  شون یا  نکهیآدما، تا ا  یمثل باق  _

بهش    قمونیکه رف  ی آخر  ی و چندبار. دفعه  نیکرده... چند  جادیا
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ت خودش  کرد،  گردن   دیکش   ی زیاعتراض  انداخت  خودشو  رو 

پقم یرف بعدم  رضا  فرستاد  غومی.  اگر   دردسری ب  یخواست  تیکه 

من    ق یکم کنم. رف  نتا شرمو از سرتو  ادیرد کن ب   ون یلیپنجاه م

  اره؟یهمه پول ب نیاز کجا ا شی جوونه اس و پاس، اول زندگ هی

 داد:  ب یتوقف بال گرفت و نه  ی دستش را به نشانه  بازجو

 پرونده داره؟!   نیبه ا یچه ربط  قتیکل رفالن مش _

دنبال    میبر  می اب سروان تا بگمت... مام مرام گذاشتصبر کن جن  _

از همون اولش    میدی. اون روز دمیدروغاشو رو کرد  دیمدرک شا

! اول متوجه نشدم  حواسی منم ب   زنن،یچوب م  امونو یدارن زاغ س

از روم   دیپراناغافل تو کوچه خلوت با    هویبشم... بعد    ریگی که پ

 رد شدن. 

 و گفت:   ستادیمعترض ا مرد

 جناب سروان.  زنهیهمت مت _

 با دست مرد را به آرامش دعوت کرد و گفت:   بازجو

 .  شهیحال معلوم م _

 :  دیرضا پرس از
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  ه؟یشغلت چ _

 باقرشهر دارم.   ی گاراژ حوال هی _

 و گفت:   دیرو به مرد پرس بازجو

  ؟ ی اتو چه کاره _

 مخابرات.   کارمند _

 .  ادیبهت نم _

 گفت:   یبا سرافکندگ  مرد

 اخراج شدم.  _

  ؟یاکارهیالن چ _

 و گفت:    دیآب دماغش را بال کش حسام

 .  کارمیفعالً ب _

   ؟ی اریخرج مواد تو از کجا م _

 کرد و گفت:    یمکث

 .  کنمی قرض م _

  ؟یاز ک _
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 .  قامیاز رف _

   ؟ی کجا بود شیدو روز پ _

 . مقیرف ی خونه  _

فکر کرد    یموقع در باز و سرباز جوان داخل شد، مرد کم  همان

 و گفت:  

 نزدم.  رونیاز صبحش ب  _

   ؟ی شاهد دار _

رف  _ بود؟  کجا  شاهدم  سروان،  جناب  م  قم ینه  که  صبح    رهیاز 

 خونه.   ادشیسرکار بوق سگ م

 داد و گفت:  هیتک  یبه صندل بازجو

 سرکار؟  یریتو  چرا نم _

 آخه؟  دهیبه ما کار م  یک _

 ش؟  در خونه  ی ریم ی دار کاری با زن مردم چ _

 شد و گفت:   زیخمهیمعترض ن مرد

 زن مردم...؟ زن خودمه جناب سروان!  _
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 : دیبال انداخت و پرس ییابرو بازجو

 اگر زن خودته چرا نامزد مردم شده؟  _

       

  : دیبال انداخت و پرس ییابرو بازجو

 اگر زن خودته چرا نامزد مردم شده؟  _

سروان؟    _ جناب  بود  کجا  مردم  طالق  هینامزد  گرفته    مدت 

 جناب اجازه بده!   نیا قیاگر رف میبرگرد میخوای ... الن ممیبود

 همه وقاحت گفت:   نیمتعجب از ا رضا

که تا    هیق یجناب سروان. آخه کدوم رف  گه یهمه رو داره دروغ م  _

بره سرکار برا  نه یواسه هز  بوق سگ   ینهیهز  ی مواد دوستش؟ 

وز سرکار و در . هر چند ر کنهیم  ی اخاذ  چارهیموادش از دختره ب

 براش نگذاشته.    یآبرو تو محل کار و زندگ  شه،یخونه مزاحمش م 

 خم شد و گفت:   زیم ی گرفت و رو  یاز صندل هیتک بازجو

 .  شهی پرونده مربوط نم نیحث مزاحمت به اب _

 نکردم!    تیحمتش شکامنم از مزا _



 

 
1424 

 

DONYAIE MAMNOE 

 گذاشت:   زیم ی در آورد و رو  شیداخل پالتو بی را از ج ی ابرگه 

به زن سابقش، ول  خوادی م  گهیشما م به    _ کاغذ    نیا  یبرگرده 

 یاسم زوجه رو چ  نین ی. بب سگهیکه برا هفته د  قمهی نوبت عقد رف

 !  ه؟یاحمدزاده ک ه یهان نینوشته؟ ازش بپرس

 ت و گفت:  نشس اشی صندل ی دوباره رو رضا

م  گهیم  _ قرض  موادشو  کن  هی  یول  کنهیخرج  جو  و    ن یپرس 

 ق یاز نامزد رف   ی زیسر و صدا و آبرو ر  که با   نیفهمیخودتون م

 م یکردیمدرک جمع م  شهی... حال اگر ما علکنهیم  ی من اخاذ

خودزن   شد؟ی م  یچ براش  که  تومن  پنجاه  بود،    یاون  کرده 

حرف  دیپری م م  یکی!  ن   ونیل یدو  پن  ست، یهم  تومن    جاهحرف 

 لیدل  شونیکس قد ا  چیکار خودشه. ه  گمیم  نهیپوله؛ واسه هم

 ی جلو  یقیما رو چوب بزنه و به هر طر  اهیبخواد زاغ س  نداره که

 .  رهیما رو بگ 

 رد گفت:  متفکر به رضا نگاه کرد و رو به م بازجو

   ؟ی دار  یچه جواب _

 و گفت:   دیآتش از جا پر ی همچون اسفند رو حسام



 

 
1425 

 

DONYAIE MAMNOE 

 قشیبه خودش و رف  ی کار  چیجناب سروان من ه  زنهیهمت مت  _

به    ترسهی آقا م  نیا  قیاطر رف. اونم بخخوامی ندارم، فقط زنمو م

 من برگرده.  

 رو به رضا گفت:   بازجو

 کرده؟!   یخودزن شونیا یگ یکه م ی دار  یلیچه دل _

 گفت:   رضا

م  _ من  از  بهتر  سروان... خودتون  دعوا   دیدونی ببین جناب  تو 

باشه و زورش به طرف مقابلش    ترفیکه ضع کشهی چاقو م یکس

  دا یپ  نجایبه ا  ی ربط  یقوکشچا  ی دعوا  دونمیخوب م  نمینرسه. ا

داخل اآلن پشت در   ادیبگم ب  قمی لحظه به رف  هیمن    ی ول  کنهینم

که اون قد    شهین باورت مینگاش کن... بعد بب  هیشما    ستاده،یا

  ه یبابا که کاف   نی ا  ی خواد روو قواره قبل استفاده کردن از مشتش ب

 بکشه؟!  ی زیت فته یپس ب  یفوتش کن هی

م   بازجو رضا  به  خ   ست،ینگری متفکر  ماهرانه    یلیرضا 

 کرده بود. با سر اشاره کرد و گفت:   کیرا تحر اشی کنجکاو

 .  ادیبگو ب _
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 الساعه جناب سروان.  _

ه  و ب  ستادهیدر را باز کرد و به اصغر که حال مقابل پنجره ا  رضا

 بود، گفت:   رهیخ  رونیب ی هاآدم

 داخل داداش.  ایب _

سرش   آنکهیتمام شد. بازجو ب   کردی زودتر از آنکه فکر م  جلسه

اصغر را رصد و بعد به    ی چشم قد و قواره  را تکان دهد با حرکت

  ی نگاه کرد. بعد از چند سوال از اصغر که همگ  شیرو  ش یمتهم پ

 و گفت:  رو به حسام کرد شدی توسط متهم قطع م

  ؟ی ضامن دار _

 به لکنت افتاد و گفت:   مرد

   ؟یچه ضامن _

جواز   ای  یحقوق  شی ... فیموقت آزاد ش  که ضمانتت کنه  یکی  _

 کسب.  

 نه قربان.   _

 نوشت و رو به سرباز گفت:   یادداشتیبرگه  ی رو
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 بابا رو ببر بازداشتگاه.  نیا _

       

 و گفت:   ستادیناباورانه ا مرد

 جناب سروان؟!   یچ ی برا _

 . ادیم ادتیاونجا  یبازداشتگاه همه چ ی بر یوقت _

خارج شدند،    یکه از محوطه آگاه  نیاز تمام شدن جلسه هم  بعد

 تر بود. راحت کردی . از آنچه که فکر مدیکش ی رضا نفس راحت

 و گفت:   ستادیکنار جدول ا اصغر

گوز  نیا  _ ن  ی برا  های گنده  ب  ت ینها  ست، یاون    یرازورش 

 .  سته یهان

 کامالً درسته!   _

   ؟ی دیپس چرا پاشو وسط کش _

 رد و گفت:  صاف ک  شیهاشانه ی را رو شیپالتو رضا

 اون.   شیک ی ،ی شک دار یبه ک   دنیپرس یتو آگاه روزید _

   ؟ی رو نبرد د یچرا اسم جاو _
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 ثابت کنم.   تونمینم _

  ؟یثابت کن  یتونیم اروی نیا ی برا _

 نه!   _

 فت:  کالفه گ اصغر

 داداش؟   ستی حالت خوش ن _

 نه!   _

  ؟یبرس ی خوای م یبه چ _

 را بال داد و گفت:   شیابرو رضا

 !  ست؟یواضح ن _

 نه، تو برام واضحش کن.   _

 را خاراند و گفت:   اشی نیبا انگشت شست نوک ب  رضا

ببیاوک  _ با دوتا چک و نصفه روز   ایداداشم،    نی !  کار خودشه 

و با دوتا چک و نصف روز    ستیر خودش نکا  ای  اد، یمُقُر م  ینئشگ

 !  ادیبازم مُقُر م ی نئشگ

 ! اد؟یمقر م یبه چ _
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که    نهینه ته خالفش ا  ایگرفته    ریبوده منو ز  که کار خودش   _

 .  رهیکنه و بابتش باج بگ  یخودزن

 کج اصغر افتاد:   ی دوزار  بالخره

 کنه.   تیممکنه ازت شکا یثابت کن  یاگر نتون  یول _

ولبکنه  تیشکا  _ ا  ی...  ن  نیمال  حال کامل ملتفت    ست،یحرفا 

 داداش؟!   ی شد

 نگاهش کرد.   د یپر از ترد راصغ

 زد و گفت:   ی ندلبخ رضا

 داداش! هر که با ما در افتاد ور افتاد!  اسیجور نیا _

  ؟یاگر اعتراف نکرد چ _

مدت از شرش   هیما چوب دو سر سوده،    ی در هر دو صورت برا  _

و فعالً    دهیچشمش از ما ترس  رون یب  ادی. بعدشم ب م یشیخالص م

 .  شهینم یدور برت آفتاب

 و گفت:   نگاه کرد ی عبور ی هان یبه ماش  اصغر

 .  هیکار ک میدونیهم من، هم خودت م _
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 زاده. بخصوص از اون حروم  ست،ین  دیکس بع  چی از ه  زیچ  چیه  _

   ؟یکن کاریچ  ی خوایحال م _

. موندم الگارسون کنم  س..جلسه داخل کارخونه  هی  گهیهفته د  _

 . ی برم سر مال و اموال سالر ای ام یعقد تو رو ب

 !   د؟یپس وقتش رس  _

 در آورد و گفت:   شیپالتو بیرا از ج نی ماش چیوئ س رضا

 . میکردی زودتر از اون چه فکرشو م _

                                  

شانه   شیهادست امتداد  در  ر   شیهارا  خود  و  روباز  تخت    ی ا 

به آب زده و    یکه گذرانده و حال که تن  ی از روز   یانداخت. راض

را هم  داشت تا ذهنش    ازیداده، ن   یی به بدن و سر و صورتش صفا

 کند.   یخال

  ی مدرک  چیوقت داشت و ه  ییتا آن مراسم کذا   گرید  ی هفته  کی

کارخانه در  اختالس  بر  و و    افتهی ن  دال  دخالت  بود  نتوانسته 

همه    ی سالر  نیش ما  ی کاردست از  بدتر  کند،  اثبات  را 
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تصادف  توانستینم کند  کار    ی ثابت  گذرانده  سر  از  که خودش 

 است.  دیجاو

  گرفت یرا م  یو دنبال هر سر نخ  دیرسی م  چیه  به  دیدویچه م  هر

کار بلدتر از آن بود که   دی. جاورساندی م  رینفوذناپذ  ی او را به سد

م را  بکردیفکرش  لحظهکه    ی سالر  چاره ی.  تا  آخر    ی احتماًل 

 از کجا خورده است.   د ینفهم

تخت پهن    ی داخل اتاق شد و به او که خودش را رها رو   عسل

با    دیکه نگاه عسل را متوجه خودش د   ن یهم.  ستیکرده بود نگر

 دست اشاره کرد تا به سمتش برود. 

 و گفت:    دیدعوتش را با لبخند اجابت کرد، کنارش دراز کش  عسل

  ؟یخوب _

عسل انداخت،   ی هارا دور شانه  شیدستش را بال برد و بازو  ارض

 کرد و گفت:   ترکی او را به خود نزد

 .  ینگ   یبگ یهمچ _

   ؟ی کردی م  فکر یبه چ _

 به تو!   _
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 گفت:   عسل

 من؟!   هیبه چ _

ا  _ جاو  هی  نکهیبه  با  چطور  نوجوون  سر   د یدختر  باندش  و 

 سخت بوده باشه.    یلیبرات خ  د یتو اون خونه با  ی ... زندگکردهی م

 رضا گذاشت و گفت:   ی نهیس ی را آرام رو اش ی شانیپ عسل

  ؟یدرد دار _

 !  یلیخ _

   ؟ی داروهاتو خورد  _

 !  ستیبه دارو ن  ی ازین _

 لوس کرد و گفت:   یعسل کم یخودش را برا و

 .  شهیخوب م یماچش کن  _

 زد و گفت:  ی البخند رندانه عسل

 .  شهی نم زودتر خوب متجربه ثابت کرده ماچش نک یول _

 دیقبل خند  ی سر   ینامحسوس عسل به شکستگ  ی با اشاره   رضا

 و گفت:  
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 .  ستیس کردنم ن که قابل بو هییدرد من جا نجاستیمشکل ا _

 سرش را بال گرفت و نگاهش کرد، آرام و نجواگونه گفت:   عسل

   ده؟یکار جاو یکنی فکر م _

 !  دونمینم _

 !؟ی بگ ی خوایبازم نم ای یدونینم _

 عسل برد و گفت:   ی موها نی دستش را ب رضا

از   د یبا  کردمیم پر باد، فکر م تر بودم و کلهبچه ها که  اون موقع   _

که گذشت و چهار تا    کمی  یول  ارم یهمه جا سر در بو    یهمه چ

ب  فهم  شتریلباس  کردم،  چ  دمیپاره  بدون  یهر  بهتر    ی کمتر 

 .  یکن  یزندگ یتونی م

 مثل کبک سرمو تو برف فرو کنم؟   یگی م یعنی _

 ! هاه یما نیتو هم ی چ هی کالیآبار _

 دلخور گفت:   عسل

 !  ؟یازم محافظت کن ی خوایم ی جور نیمثالً ا _
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نوازش  رضا را  ل دستش  لبه  چرخاند.   ی موها  یوار  عسل 

بودن را دوست ندارد،   خبریماندن و ب  هیعسل در حاش  دانستی م

 .   دیر بدن عسل را به کام کشو عط دیکش  یقینفس عم

 اعتراف کرد و گفت:   بالخره

 .  رهیخواسته زهرچشم بگ  یفروشرفتن کم فکر کنم بعد لو  _

 و همزمان گفت:   ردیبگ  خواست از آغوش رضا فاصله عسل

 چرا به تو؟!  _

تر  دستش را محکم   ی فاصله گرفتن به او نداد و حلقه  ی اجازه  رضا

 کرد. 

 ا به تو آره؟  چرا به من نه؟ چر _

 سوالمو با سوال جواب نده.   _

  ی لیخ  تونهی رو م  هیه تو قض رسوندن ب  بیآس  دی . شادونمینم  _

کارا رو که همه طلب  ی ربودار کنه، اونم چند روز قبل مراسم؛ طو

فقط    مونه یدر مورد مرگ صاحب کارخونه به شک بندازه. م  یحت

 آدم...  هی

 ده گفت:  آنکه از استرس عسل بکاهد با خن ی برا
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 کردم.  کیبد روش کل دونهیبهتر از من؟ خودش م یک _

 به رضا گفت:    رهیسرش را بال گرفت و خ عسل

 ادامه...   گهید ست یبهتر ن _

 زن. حرفشم ن _

 ...  یول _

 و گفت:   دیحرفش پر  انی باز به م رضا

بشه؟ هنوز    دونیم   نیا  روزیپ  زی چ  همهی بذارم اون ب ؟یچ  یول  _

 !  ی منو نشناخت

 و گفت:   دیکش اشنه یدست بر س  سلع

آدما   یزندگ  یکه پا  ینه تا وقت  یخوبه، ولبرگردوندن اعتبار بابا    _

 باشه.   ونیدر م

م  _ من  یگیخودتم  نه  زم  یآدما...  از  و  رونده  بهشت  از    نیکه 

 درمونده شدم!  

ترجچپ  عسل کرد،  نگاهش  و    حیچپ  کند  عوض  را  بحث  داد 

 گفت:  
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 و با گالب خانم صحبت کرد.   تلفن زد یخانم  هیامروز  _

 !  ؟یک _

 . ان ی... اصرار که آخر هفته بگهیخواستگار د _

 نگاهش کرد و گفت:   حواسی ب رضا

  ؟یک ی خواستگار؟! واسه _

 و گفت:   دیخند لعس

  ؟یک ی برا  یکنی فکر م _

 زد و گفت:   ی شد، لبخند اشیتازه متوجه سوت رضا

 . میدار  ی خواستگار هفته مراسم  نیپس ا _

نه متاسفانه! مادرت گفت الن فصل امتحاناشه، حواسش پرت   _

 . گفت بعد امتحانا زنگ بزنن.  شهی م

 زد و با طعنه گفت:   ی پوزخند رضا

 جمعه. چقدرم حواسش  _

اش  طرف شانه   کیرا  شیبرخاست و کنارش نشست، موها عسل

 جمع کرد و گفت:  
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 داره؟  که هست بهار فردا امتحان  ادتی _

 سکوت کرد.  رضا

 نباش.  ی داداش بد _

 و گفت:   دیرضا کش یبازو یلخت ی دستش را رو عسل

 بذار دوباره بخنده.   _

 نشست و با اخم گفت:   رضا

  ؟ی ریگی ج مبغل با هیواسه   ی دار _

... تو که  فتهیسال عقب م  کیدرسو امتحان نده    نیبهار اگر ا  _

بد  ی خواینم آدم  باش  ی اون   یاتفاق  نیباعث همچکه    یماجرا 

 شده؟  

 صورت عسل گرفت:   ی اش را جلو انگشت اشاره رضا

 ها! ها و شروطبه شرط  یقبول ول _

 !  ؟یچه شرط _

 .  ونمشگردی و خودم هم بر م  برمشیفردا خودم م _

 .  گمی خوبه! بهش م _
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 امتحان داره؟   یچه ساعت _

 .  ازدهیساعت  _

 برداشت و گفت:   زیسمت عسل خ  به

 منو بده!   زهیجا یحال باق خوبه!  _

شده، خواست که فرار کند و   ر یرضا غافلگ  ییهویاز هجوم    عسل

 گفت:   دیبا خند

  ؟ی شد ی رفته ضربه مغز ادتی _

بست، هر    شیرا با گرفتن بازوخم شد و راه مقاومت    شیرو  رضا

بال  به  و  گرفت  را  دستش  بوسه   ی دو  و  کشاند    ریز  ی اسرش 

 گوشش کاشت و گفت:  

       . یمنو بشناس ی هاییونده تواناهنوز م _

انتظار طولن  خسته از ماش  ن یدوم  ی برا  یاز  شد و    ادهی پ  نی بار 

  ش یهاپا  ریکرد و آن را ز  دایپ  یازهیقدم زد. سنگ ر  واریپشت د

گرفت و با نوک کفش    گارشیاز س   یلطاند، همزمان پک محکمغ

 آب شوت کرد.  ی را به طرف جو زهیسنگ ر
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وقتش را گرفته و رسماً    کردی از آنچه فکرش م  شتریبهار ب  امتحان

ز  ی زیچ  گرید تا  بود  علف سبز شود. هر چه   شیپاها  رینمانده 

همه   نیا  انی و دودمانش کرد، م   نیشاه  ی بلد بود روانهفحش  

 ! ستادن؟یبهار ا کیاو را چه به کش ، یزندگ ی شغلهم

که در حال رفت و آمد بودند    یبه دختران و پسران جوان   ینگاه

م درست  عسل  سوا  دی با  فت، گی کرد.  را  بهار  درسش   ی خبط 

  اش یکینزد . چند دختر جوان پر شور و پر سر و صدا از  گذاشتی م

  ده یر عقب کشاش را تا فرق س از دختران که مقنعه  یکیگذشتند،  

 به او زد!   ید چشمک یبود تا حواس رضا را متوجه گروهشان د

دش  و به او زل زد تا از رو برود، دختر خو  دیابرو درهم کش  رضا

 .  دی بلند خند ی کرد و با صدا کیرا به دوستانش نزد

برگرداند، هنوز    ضی با غ  رضا نمرو  ا   کی   شدیباورش   نیدختر 

که هنوز به    گفتی درست م  هم اصغر  دیباشد. شا  پروای ب   نیچن

 شده است.   یخودش پدربزرگ ی برا دهی نرس  ی سن و سال

 خاموش کرد.  شیپاها  ریرا ز گاریس لتریپک، ف نیآخر با
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 دیرا مرتب و به در دانشگاه چشم دوخت تا شا  شیپالتو  ی قهی

برخالف محمد    کردی . حال که نگاه مابدیدانشجوها ب  ن یبهار را از ب

ه بهار  در  چیو  آرزوها وقت  تا دست    شیس خواندن جزو  نبود. 

 ی همه  توانستیم  د،یراست و چپش را شناخت دنبال پول دو

   نه! پول، ی ب یبماند ول سوادیعمرش ب

پول بگذارد و  ی پول رو خواستی بود، دلش م زاریبودن ب ریفق از

 بش یداخل ج  متیارزان ق  گار یپاکت س  نیهم  ی روز  هالم یمثل ف

ورود   ی اجازه آنکهیدر، ب نیا یما حال جلورا با پول آتش بزند. ا

ا باشد  م  ستادهیداشته  پول  دیدیو  نه    ی رو  ینه  و  پول گذاشته 

 ست.  سرها در آورده ا  نیب ی سر

آب  ی نگاه خورش  ی به  و  رو  ی دی آسمان  به  سخاوتمندانه   ی که 

 ی هااشعه  نیهم  ی به اندازه   یکرد، کاش زندگ  دیتابی شان مهمه

 عادلنه بود.  ییطال

  د یفهمی به دو، بهار جزوه به بغل از در خارج شد. نم  کینزد  اعتس

 ن یفته، و ابه سه ساعت وقت گر  ک یبوده که نزد  یچه امتحان  نیا

سنگ تمام   یلی معطل کردنش خ  ی که بهار برا  دانستیب مرا خو

 بود.   ی کفر ی حساب نیهم ی گذاشته است، برا 
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نشاند    شیوهاابر  ن یب  یاخم  دیکه نگاه بهار را متوجه خود د   نیهم

از تاخ اعتراضش را  را زد و   نیماش  رینشان دهد، دزدگ  رشیتا 

 سوار شد.  

 افتاده سوار شد و آهسته گفت:   ی با سر بهار

 الم.  س _

اعتنا  ن یماش  رضا و  بست  را  کمربندش  و  کرد  روشن  به    یی را 

 سالمش نکرد، فقط گفت:  

 کمربندتو ببند.  _

از کوتاه    دیبست و ناامسرخورده دست به کمربند برد آن را    بهار

پا  تا  و  پنجره دوخت  به  برادرش چشم   ی تالش  ریمس  ان یآمدن 

 نکرد.  نشانیب  نی شکستن سکوت سنگ ی برا

امروز بعدازظهر    ی درب خانه پارک کرد، برا   ی ا جلور  نی ماش  رضا

ام  ی کار  چیه بتوانند    دوارینداشت و  با عسل  بعد  به  بود غروب 

 نند.  با هم وقت بگذار یبروند و کم  رونیب

شود که رضا    اده یرا باز تا پ  نیشکرد و در ما  یتشکر کوتاه  بهار

 نگاهش کند گفت:   آنکهی ب
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 صبر کن!       _

مدت رضا خط    نیدر خشک شد. در ا  ی ره یگ دست  ی بهار رو  دست

و آنقدر از    فرستادیم  شیعسل برا  ی را به واسطه  شیهاو نشان

 . دادید قرار نمه او را مخاطب خو دستش شکار بود که تا آن لحظ

 مضطرب گفت:   بهار

 بله؟  _

 و گفت:   دیحفظ آرامشش کش ی برا  ی نفس بلند رضا

   ه؟یامتحان بعدیت ک _

 . گهیسه روز د _

   ؟یچه ساعت _

 هشت صبح.   _

 بخون.  نی خوبه! بش _

 صورت بهار گرفت و گفت:   ی جلو  دواریانگشتش را تهد و

 .  ریرو به خودت نگ هامادر مرده ی افه یق نیمامان هم ا ی جلو _

 پنجره را زد تا بال برود.  ی دکمه



 

 
1443 

 

DONYAIE MAMNOE 

 گفت:   بهار

 داداش.  _

 نگاهش نکرد و گفت:   رضا

 شو.   ادهیپ _

 داداش.  _

او    ضار به  هر چه خشم و غضب داشت در نگاهش نشاند و رو 

ها ها بلکه سال ماه   دیشا  دیبخشیتا او را م  ینبود، ول  نهیکرد. بد ک 

 . بردی زمان م

  ؟ی بد مویگوش شهی ... مهشی م _

 نه!   _

 ملتمسانه گفت:   بهار

گروه زدن تا در مورد درسا   هامیدانشگاه  آپ همآخه تو واتس  _

.  ادیاز کجا تا کجا قراره تو امتحان ب  نکهیبزنن، ا  رفو امتحانا ح

بخونم    دیکجا رو با  فهممی نم  خبرم،یمن از همه جا ب  ی جور  نیا

 نخونم.   ای
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 کرد.  ساکت نگاهش  رضا

 ملتمسانه گفت:   بهار

 .  کنم یدرسمه... خواهش م  ی فقط برا _

 کوتاه آمد و گفت:   رضا

 باشه...   _

 را نشان دهد ادامه داد:  اشی قبل از آنکه بهار خوشحال یول

به اسم خودم. شماره رو فقط   رم،یگیکارت نو برات م  میس  هی  _

و گروهه ت  دیکارت جد  م یبده و بگو با س  اتیاز هم کالس  یکیبه  

 ادت کنه. 

 کرد:  دیصورت بهار گرفت و تهد ی را جلو انگشتش

ب  _ اون  به  بفهمم  اگر  بابامون    ، ی داد  امیپ  زیچ  همهیبه خاک 

 بخون.   وی همه چ ی حهفات

 داداش!  _

 قیاونم با رف  ،ی خورد   یچه گوه  ارمیب  ادتیداداش و مرگ! نذار    _

 من.  
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 شجاعت به خرج داد و گفت:  بهار

 . دیترسیاز تو م  یول ی خواستگار ادیب  خواستی م ن یشاه _

خانه   ی جلو   کردی م   یکه سع  یرا باز کرد و در حال   ن یدر ماش  رضا

 ت:  را بال نبرد گف شیصدا

ب  _ نامرد  اون  ن   ی جلو  زویچ  همهی اسم  رفتاریمن  دانشگاه    ی... 

منو    تونهی م  کنه ی خرتر از تو که فکر م  یکیاونم    ؟ی سرخود شد

کور   ه؟یاون آدم زندگ  یتر از تو. فکر کردن خائ  یکیگول بزنه،  

ت ول  دنیکه به مراد دلشون رس  نی! امثال اون نامرد همی خوند

 .  ی بعددنبال نفر    رنیو م  کنندی م

 کند:   هینمانده بود تا گر ی زیبهار چ

 .  ستین ی جور نیداداش، به خدا ا _

 داد:   بینه  رضا

کنه    انت یخ  بهم  قم ی که با رف  ی به من نگو داداش... من خواهر   _

 . خوامینم

 شد رو به بهار گفت:   اده یپ  نیاز ماش و

 شو.   ادهیپ _
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 شد.   ادهیپ  نیاز ماش ی گریحرف د چیهی ب  بهار

  شتر یکه ب  ی ز یچ  شناخت،ی خودش را خوب م  نی چرکدل    رضا

از همه ناراحتش کرده احمق فرض شدنش بود. به بهار اعتماد 

  ی انت یخ  نیچنهم، خودش را مستحق    نی کامل داشت و به شاه

 . دیدی نم کانشیاز جانب نزد

دزدگ  همزمان زدن  با    ی شماره   ن،یماش   ریبا  گرفت.  را  عسل 

به گوشش خورد.   یامکیپ  ی دارد داده شد و ص  بوق تماس  نی سوم

 اش نگاه کرد.  تلفن را از کنار گوشش فاصله داد و به صفحه 

ارسال کرده    شیمضمون برا  نیرا بد  یفرض  شی پ  امکیپ  عسل

 بود:  

   "رمیگیدر جلسه هستم... بعداً تماس م"

 شده بود!   زیغوره نشده مو ی زد، جوجه سالر یکج لبخند

 . گذاشتیکالس م شیبراکردن نداده و  پیخودش زحمت تا به

 کرد:  پیجوابش تا در

   "عصر وقتتو آزاد بذار."
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  امکیزنگ پ  ی گذاشت که همزمان صدا   بشیرا داخل ج  یگوش

 بلند شد.  

 رده بود:  ک پیتا عسل

 چرا؟!   _

  ی بود که گوش  ی ا چه جلسه  نی را بال داد، ا   شیابرو  ی تا  کی  رضا

  افتاد؟ی از دستش نم

شان کرد. بعد از  به سر و ته کوچه  یاهرا جواب نداد و نگ امش یپ

  یحت   ای  نیشاه  خواستی بودن فقط دلش م  گاردیچند ساعت باد

  شان یبزرگه هر دو. قطعاً تکه  ندی را آن دور و بر بب  ی پسر خانم ندر

 گوششان بود.  

از    تیاهمی بود، ب  ستادهیدر با چند برگه در دست ا  ی جلو  بهار

 کنارش عبور کرد که بهار گفت:  

 ش... دادا  _

نگاه  یچرخ  م ین و  زد  عقب  را    ی به  کاغذ  بهار  انداخت.  او  به 

 گرفت و گفت:   شیجلو

 .  نش ی بب _
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.  دیرا د  را به دستش دوخت، از همان جا مهر الصاق شد  نگاهش

  ز یاز هر چ  شی برد و کاغذها را از دست بهار گرفت، ب  شی دست پ

 صفحه نظرش را جلب کرد.  ی آرم بال 

 "رانیا  یالماس ی جمهور هیقضائ ی قوه "

  ی صفحه دوم را باز کرد. بال   د، یرا د  هیصفحه کلمه ابالغ  نییپا

کلمه م  ی صفحه  که  بود  شده  درج  از    یحجم  انی دادخواست 

 !  افتیرا  لوفریخل جداول اسم ندر دا  ی هانوشته 

ن   نام ز  لوفریخواهان  را    ریو  محمد  اسم  خوانده  نام  . افتیآن 

مد مربوط است و با او هر چه هست به مح  دیخواست به بهار بگو

نام موضوع دادخواست که   ی اما در سطر بعد متوجه  ردیتماس بگ

 نوشته بود: 

  "جه زوجهعندالمطالبه در و یپانصد سکه بهار آزاد ی مطالبه "

 زدهرتیرا بازتر کرد و با دقت آن را دوباره خواند، ح شیهاچشم

 و چندبار نگاه به صفحات کرد.  نیچند

 بود.   هینامه مهر تیشکا نیا د،کر یاشتباه نم نه

 سرعت؟  نیرا به اجرا گذاشته بود؟! آن هم به ا  اشهیمهر لوفرین



 

 
1449 

 

DONYAIE MAMNOE 

حا  جنگ حال  و  شده  شروع  ارسماً  رو  نیلها  آرامش   ی خانه 

  یهاو ترکش  ری گالب بود که از ت  فیو بدتر از آن تن نح  دیدینم

 .  ماندیامان نمآن در 

  ش یپالتو  بیرا از ج  ی شروع به زنگ خوردن کرد، گوش  تلفنش

 .  دیکش رونیب

 بود.  اصغر

ب  یگوش نگاه  صدا یرا  با  یکرد و دوباره  به   دیبه صفحات کرد، 

 یزیگالب چ  شد ی مئن ممط  دیو قبل از آن با  دادی محمد خبر م

 . رو به بهار گفت:  فهمدینم

  ؟ی دیبفهمه، فهم ی زیگالب چ خوامی مراقب زبونت باش... نم _

  رد یرا بگ  اشی کنجکاو  ی نتوانست جلو  یاد ولسرش را تکان د  بهار

 و گفت:  

 شده؟   یچ  یدونی تو م _

 محمد را گرفت و گفت:   ی شماره  رضا

دادا  یفضول  یلیخ  _ خان  از  بزن  اگه  زنگ  البته  بپرس...  شت 

 بگه.   ی زیچ
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  یمتوجه شد تا پنجره   دیچیبوق که در تلفن پ  نیاول  ی صدا  با

 شیصدا  یبود کم  یط کاف ندارد و فق  ی اد یز  ی اتاق گالب فاصله

 .  دیفهمیبال برود، آن وقت گالب همه را زودتر از محمد م

کرد تا مطمئن شود    یو به اطراف نگاه  ستادیجلوتر از در ا  یکم

 زدی به محمد زنگ م  شنود،یرا نم  شیصدا  یکس  ش یچند متر  تا

 را به گند بکشد.     شیروزها گریمحمد بار د دادیو تمام. اجازه نم 

 ماند!    جوابی ب  تلفنش

اش را گرفت، معلوم نبود کجاست که نکرد و دوباره شماره  معطل

به سه بعدازظهر بود و   کی. ساعت نزددهدیتلفنش را جواب نم

از   یشاک   پاسخیتماس ب   نی قت استراحتش، بعد از سوممطمئنا و

 آورد.  ن ییرا از کنار گوشش پا یدست محمد گوش

کنار عسل بود باز   آرامش  یروزها دنبال کم  نی که ا   ییاو  ی برا

 ی روزها به جا  نی. محمد اخوردی دردسر تازه به مشامش م   ی بو

 و  د یکشیم  ی خط قرمز  دی. باشیهاشده بود بر دوش  ی بار  ،ی اری

  یی زناشو  یمشکالت زندگ  ریها را درگتا محمد آن  دادیاجازه نم

 خودش کند. 
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  د یاوجه نب  چیرا نداشت، به ه  یاضطراب  نیگالب طاقت همچ  قلب

 .  دیفهمی م

از    ی هاهیکل  ی شدن فشارخون برا   نییقلبش به کنار، بال پا  اصالً

ترک خورده    ی ن ی. گالب مثل چکردی مشکل م  جادیاش ا کار افتاده 

با  ماندی م او  م  دیو  تکان   بودی مراقب  با هر  بر   یزخم  یکه  تازه 

 . ندیتنش ننش

ا  کاش م  ن یمحمد  آن  دیفهمیرا  درگو  را  تازه    ریها  مشکالت 

.  کردی اتمام حجت م  لوفریود ناگر لزم ب   ی با او و حت  دی. باکردینم

ها بود. به  آن  ی پا  تش یمسئول   افتادی گالب م  ی که برا  یهر اتفاق

نگه دارند. اگر    های بچه باز  نیاز ا   رونیکه گالب را بنفعشان بود  

 .   گذشت ی کدامشان نم چی از ه افتادیمگالب  ی برا یاتفاق

  و زنگ خوردن کرد. بعد از سه  دنیدر دستش شروع به لرز  تلفن

  راه یبد و ب  فیرد  کی نام محمد را داشت و     دنیبار تماس انتظار د

روانه تا  بود  کرده  آماده  کنو سرزنش  داش  اما  اصغر    دنید  نام 

  ر یاز قبل شود. اصغر هم سر ظهر وقت گ  تریباعث شد تا عصب 

 ی را وصل کرد و گوش  تماسآورده بود. خسته از سماجت اصغر  

 را کنار گوشش گذاشت و بلند گفت:  
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  ه؟یچ _

 از او گفت:   تری شاک اصغر

  ؟ییکجا ؟ی دیچرا جواب تلفنو نم _

برا  ییهاحرف خود  آماده    ی که  داخل  محمد  اصغر  بود  کرده 

  ی دست  اعصابی آن هم طلبکارتر، گرسنه و ب  زد،ی م  ادیگوشش فر

 فشار داد و گفت:   یو چشمانش را کم دیکش اشی شانیبه پ

 ! ؟ی ا یقبرستونم، م _

 کرد و گفت:   ی اوچهدندان غر اصغر

. هر  ی وگرنه الن واقعا تو راه قبرستون بود ی که ازم دور فیح _

 سون. زود خودتو بر یجا هست

 اصغر رضا را به شک انداخت.  لحن

 چه خبر شده؟   ام؟یکجا ب _

 . فقط خودت رو برسون. ادهیخبر که ز _

  ؟ییکجا _

 .  شگاهیآزما _
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 زد:  ادیفر رضا

 .  یشگاهیبه درک که آزما _

ها  که اصغر آن  ییبرد و تکان داد، گو  یگوش  کیرو بال نزد  کاغذها

 :  ندی بیرا م

  ام؟یچه وضع من الن تو یدونی م _

 تر گفت:  حق به جانب اصغر

وضع  _ زم  یهست  یتیهر  بذار  دستته  برسون،   ن یآب  و خودتو 

 .  بنده ی ساعت شش م  شگاهیآزما

 کرد و گفت:    یکالفه پوف رضا

 هی  دیداداش. من الن با  ا یکوتاه ب  ،ی ریاون پ  شیاآزم  الیخی ب  _

 بزنم ماهشهر.   ی زنگ فور

 ر گفت:  تلفن را قطع کند که اصغ  خواست

  یحذف سالر  ی برا  یاصل  لیدل  کنمیداداش، فکر مگوش بده    _

 کردم.  دایرو پ
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کالم    خیم   هیثان   کی. در کمتر از  ی چه گفت؟! حذف سالر  اصغر

 به محمد زنگ بزند:    دیرد که باآخر اصغر شد و پاک فراموش ک

    !؟یگفت  یچ _

بابا  گفتم  ...  ادیب   دیگفتن خودش با  شگاه،یاز صبح اومدم آزما  _

با گفت  اول  مرده.  که  ب  یگواه  د یخودش  کارت   ی اریفوت  با 

با    ، ییشناسا کامپ  ینگاه  هیبعد  کرد    وترش،یبه  عوض  حرفشو 

 ل یتحو  شویتا ما جواب آزما ی ار یحتما نامه از دادگاه ب دیگفت با

. زنگ ترهی جد  ی کنی که فکر م  یاوضاع از اون  ؟یفهمی ... ممیبد

بلکه کوتاه   فهمه،ی زنا رو بهتر م  نیزبون ا ادیگفتم ب  ن یزدم شاه

 . انیب

موضوع    ت یحساس  ان، یبه م   نی شاه  ی پا  دنیناراحت از کش  رضا

 گرفت و گفت:  دهیرا ناد

اون آدم اتمام حجت کردم، ! من با  ؟یزنگ زد  ن یچرا به شاه  _

 . ادیب  یگفتی م  دینبا ؟یفهمی م

  ش، یشناسیحرفاست. تو که م  نی ا   ی داداش، الن جا   الیخیب  _

بکشه. گفتم اگر اصل    رونیش بمار رو از لونه  تونهی ونش مبا زب
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بب حداقل  ندادن  ب  نمی جوابو  داره  کارا  م یفتیارزش   ی دنبال 

 ش؟یدادگاه

  ن یبا هم  قاًیدق  گفتی غر درست ماص  د،ییهم سا ی دندان رو  رضا

 بود.  فتهیزبان چربش بهار را فر

 که گفت:   دیاصغر را شن ی صدا

زبونش    ر یفقط تونست از ز  ختنیر اون همه زبون  هم با    نیشاه  _

 بوده.  یش یبکشه چه آزما

 محمد را در دست فشرد و کنجکاو گفت:  ی هابرگه 

 بوده؟ یشی حال چه آزما _

هفته قبل    هی  ی گفت سالر  نی شاه دختره به    نیکه ا  نجوریا  _

گرفته...    یچ  دونمی نم  یهاش تست پاترناز بچه  یکیمرگش از  

 . هاهیما نیتو هم ی زیچ هی ست، ین ادمی قیاسمش دق

 رو نگفت؟!  شی! فارس؟یچ یعنی _

از آن طرف خط بلند شد و چند    یکاش  ی رو  ش یهاقدم  ی صدا

 تر از قبل گفت: لحظه بعد اصغر آرام

 خودمون.  ی اِ انی همون تست د شهیچرا م _
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و مغز    دیکش  ری چپ رضا از نوک انگشت اشاره تا قلبش ت  ی بازو

  ده یرا که شن  ی ا خبرت  د یاش چند لحظه طول کشهنگ کرده 

تحل  هیتجز وقت   لیو  واژه  یکند.  بتوانست  را  هم    ابدیها  کنار  و 

 بگذارد مبهوت گفت: 

 ! ؟یگفت  یچ _

گش. دختره درست هفته قبل مر  کیاونم    ،ی دی همون که شن  _

اون زمان که   ی باشه که سالر  یجد  دیبا  یلیموضوع خ  گفت،ی م

 بوده.  شیآزما نیجواب ا ریگی ماست پ شیدخترش پ

را از کنار    ی. منگ گوشد یچیدر گوشش پ  یبوق پشت خط  ی صدا

نگاه کرد؛ محمد بود.   لشیموبا  ی گوشش فاصله داد و به صفحه

شده   ی هابرگه  مشت  دست  از  رواش  دادخواست  و  شد   یجدا 

افتاد. چند لحظه مکث کرد تا ذهنش را جمع کند. تلفن    نیزم

خط     فرا دوباره کنار گوشش گذاشت. اصغر معترض از آن طر

 : گفتی م

 !؟ی الو داداش... الو قطع شد _

 آب دهانش را قورت داد و گفت:  رضا
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 . رسونمیبمون همون جا الن خودمو م _

                                  

 

منش  رضا با  زدن  از چانه  و    یدست  شگاهیآزما  یدرمانده  به سر 

  رش یپذ  زیبه اصغر اشاره کرد و دوباره به طرف م  د،یصورتش کش

کردن    یراض  ی شانسش را برا  گرید  کباریت  گرف  م یبرگشتند. تصم

 امتحان کند.  ریدختر نفوذناپذ نیا

تر  و نرم  ستادیا  شیصلح را به دست گرفت و روبه رو  د یسف  پرچم

 از قبل گفت:  

 .  یببین آبج _

گرفت و به او دوخت، با   شیرو  شی پ  تورینگاهش را از مان  دختر

 گفت:   ییرو ترش

 شمام؟  یآبج  هیمن شب _

داد    رییاش را تغگفت، جمله  یو دور از جون   یبالنسبت  در دل  رضا

 و گفت:  
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با شما جر و    نجایا  ام یب  ستم ین  کاریکه ب   ببین خانم محترم، من   _

 خته، یهزارتا کار سرم ر ستادم،ی ا نجایالن که ا  ن ی نم. همبحث ک

 هنوز نهارم نخوردم.  ی خدا شاهده حت

 کانتر گذاشت و گفت:   ی کاغذ را رو ی هابرگه 

شاهپور    ی آقا  نی فوت پدر زنمه، بب  یبرابر با اصل گواه  یکپ  نیا  _

ش، من  صفحات شناسنامه   ی برابر اصل از همه  یکپ   نمی. ای سالر

ا الن   ی نسبت  هیحتماً    دمیندزد  رو  نایکه  که  داشتم  باهاش 

 دستمه.  

 و گفت:   دیکش بوردی دست از ک دختر

  شون یاشما با    یلیمحترم! حرف من نسبت فام   ی شما ببین آقا  _

  تونستم ی من نم  ی هم بود  شونیدامادش پسر ا  ی به جا  ست،ین

 جواب تست رو به شما بدم به اون دوستتون...  

 به اصغر کرد و گفت:   رو

 بود؟    یاسم دوستتون چ _

 به رضا کرد و گفت:   ی دو به شک نگاه اصغر

 .  ن یشاه _
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ب  با نوک  ز   اشی ن یانگشت شست  و  و    نینگاه سنگ   ریرا خاراند 

 ک رضا ادامه داد: غضبنا

م  _ بهش  ما  ول  ن یشاه   میگی البته  شناسنامه   یجوجه  ش تو 

 .  هی مرادخان ن یشاه

بخورد موقع آوردن اسم  به دختر کرد، حاضر بود قسم    ی نگاه  رضا

بود   یبهار خال  ی . جازندیم  رونی دختر قلب ب  ی هااز چشم  نیشاه

ا ببقلب  نیکه  را  ا   ینگاه   ند،ی ها  و  ابرو  با  و  و    مایبه اصغر کرد 

 .  ردیبگ  لیتحو ایاشاره به اصغر فهماند که ب 

 کرد و ادامه داد:   ی اسرفه دختر

  ل یمعذور. به دلو    میهم گفتم ما مامور  یمرادخان  ی بله به آقا  _

جواب   میتونی موضوع فقط و فقط با دستور از دادگاه م  تیحساس

  نیخود من هم بود  لی. شما اگر فاممیرو به بستگانش بد  شیآزما

 نداشتم.   ی ااجازه  نیارمند، چنن کباز م

با    رضا ب   کیکالفه نفسش را حبس کرد و  به  فوت   رونیبازدم 

 فت:  را عقب زد و دست به کمر گ شیکرد، پالتو
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رئ  _ اصالً  م  ستیببین خانم...  با خودش حرف    خوامیکجاس؟ 

 بزنم.  

 کرد و گفت:   یاخم دختر

 خونه.   رهیدکتر بهبود ساعت دو م _

 ه.  شو بد شماره _

 ندارم.  ی ااجاره نی من چن _

 و گفت:   دیتر از قبل توپکالفه  رضا

 ؟ یدار ی اچه اجازه قاًیدق نجایشما ا ی بگ شهی م _

 چشمانش را گشاد کرد و گفت:   دختر

قانون خودشو داره شهر    ییهر جا  ؟ی دار   ی اچه اجازه  ی چ  یعنی  _

رو به حرف شما    نجایقانون ا  تونمیمن که نم  ست،یهرت که ن

 پا بگذارم.   ریز

  رود یشد که دارد تند م  ادآوریو چشم و ابرو به رضا    با سرفه  اصغر

 هد.  نکردند از سرعتش بکا رونشانیو تا ب
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را داشت که دستش از همه جا کوتاه شده، پس    یحس کس  رضا

 زور خودش را زد و گفت:  نیآخر

 . ادشیلاقل بهش زنگ بزن بگو ب _

 شد و گفت:   وترشیدوباره مشغول کامپ دختر

پ  _ صورت  در  فقط  کرده،  قدغن  فور  شیدکتر  کار   ی اومدن 

 .  رمیگیباهاشون تماس م 

   دست داد و گفت: صبرش را از ی بالخره همه رضا

 حاج خانم.   هیکار منم فور _

 و گفت:    دیکه رضا به کار برده بود ابرو درهم کش  یاز عنوان  دختر

 مگه من چند سالمه؟  ؟یچ یعن یحاج خانم  _

 جواب سوالش نماند، از رضا رو برگرداند و به اصغر گفت:   نتظرم

  گه؟ید ه یک نیتر بود، ااخالقخوش یلیاون دوستتون خ _

نداشت کرد و   ی ابه رضا که تا آتش گرفتن فاصله   ینگاه  صغرا

 گفت:  

 دکتر.   ی بزن به آقا  یزنگ هیکن  یحال شما بزرگ _
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م  _ دکتر  بزنم  هم  حسا   گهی زنگشون  لحاظ  نوع    نیا  تیسبه 

با  هاشیآزما شده  فوت  کننده  مراجعه  دادگاه    دیچون  از  نامه 

فردا    نیخواست  . لهیتعط  شگاهیآزما  گهیساعت د  می بعدشم ن  ،ی اریب

 تمام.  د،یبا خود دکتر حرف بزن   دییایب

را بال گرفت و    دشیعاقبت خسته از جر و بحث پرچم سف   رضا

زم  بدیکوب   نیبر  فا  آنکهی .  اصغر  داش  ی ادهیآمدنش  به  باشد  ته 

و  گرفت  دختر  از  را  خشمش  از  پر  نگاه  بروند.  تا  کرد  اشاره 

 خارج شد.   شگاهیاز در آزما یخداحافظی ب

 ساده بود او.  چه

دخترباز نتوانسته با آن زبان چرب و نرمش دختر    نیشاه   یوقت

 !  رفت؟ی م ی کند از او چه انتظار ی را وادار به همکار 

 گرید  نجایا  گذاشتیم  انیدر جر  ل راعس  دینداشت، با  ی اچاره

 انجام دهد.   توانستینم ی کار چیاو ه اطالعی ب

نبود    ی زیچ  گریضوع دمو   نیرا گرفت و منتظر ماند، ا  اششماره

پ از چشم عسل  دور  بتواند  که    ی ریگ ی که  آخرش  و  اول  کنند. 
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د  دیفهمی م اگر  ب  شدی م  یشاک  دیفهمیم  ریو  را  او   خبریچرا 

 گذاشته است.  

 بوق عسل تماس را جواب داد.  نیرآخ با

 گفت:   عیسر یحرف  چیهی ب رضا

  ؟ییکجا _

 خودش را لوس کرد و گفت:  عسل

 کو سالمم؟   _

ب  ارض بخنده   اشی چارگ یاز  عسل  گرفت،  جا   خبری اش  همه  از 

او   دینکرد با  یتلخ   اشی تلخ کام  ی کار سالمش بود. با همه طلب

 س نرم گفت:  پ کرد،ی رو آماده م شی پ طیشرا  ی را برا

 ؟ییسالم بانو، کجا _

 خواند و گفت:   شیرا از صدا صالیاست عسل

اومدم گالب خانم   رونیه بشده؟ من ک  ی خاله، طور  ی خونه  _

 خوب بودن. 

 خاله چه خبره؟  ی گالب خانمم خوبه، خونه  _
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دوستا   یکی  _ دارا   سی رئ  زادهی نور  ی آقا  ی از  بودن،   ییاداره 

خواستم   بذاره  هیازشون  برا   قرار  خاله  دعوتشون    ی امروز  نهار 

 کردن...  

شن   رضا با  د  دنیکه  مرد  شد،    ی گرینام  عسل حساس  زبان  از 

   گفت: عیسر

 چند سالشه؟!  اروی نیخوبه! اونوقت ا _

 ست.  بازنشسته  یعنیست،  دوست شوهر خاله گمیم _

 و با خنده گفت:   دی کش  یراحت نفس

 تر، بهتر!  باز نشسته یهر چ ،ی هم عال یلیخ _

 و گفت:  دیاز لحن رضا خند عسل

 شده؟    ی طور ینگفت _

 آرام گفت:   رضا

 !  یبگم نه، ول خواستی دلم م _

  ؟یچ یول _

 .  ییجا میبر  دیدنبالت، با امیبپوش م  _
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 من که گفتم امروز کار دارم.   _

 .  گهیوقت د هیبندازش برا  _

 مصرانه گفت:   امد، یرضا خوشش ن  لیدلیاز اصرار ب عسل

 به خاطر من دعوتش کردن.  تونم،یالن نم رضا من _

  ، یی جا  میبر  دیبا  گهیوقت د  هیبندازش    یول  دونم،ی مدونمی م  _

 اجبه! و

 کجا؟!  _

 .  لتیوک  شیپ _

 شده؟   ی زیا، چ! چرلم؟یوک _

  ش یبابات آزما  ی . گفتزنمیزنگ م  شگاهیآزما  ی من الن از جلو  _

روز قبل مرگش  بابات چند    نکهیگرفت. مثل ا  شویپ  ی داده، اصغر

 ثبت کرده...   ی اِانی د  شیآزما هی نجایا

آن طرف  از  یالعمل عسل ماند، ولمکث کرد و منتظر عکس  رضا

صدا که  دینشن   ییخط  خط  پشت  سکوت  نگران    یطولن.  شد 

 گفت:  
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 الو! الو! قطع شد؟ الو!  _

 سکوتش را شکست و گفت:  عسل

 بهت گفته بودم.   _

 . ی آره، گفته بود  _

 ادامه داد:   توانستی که م یلحن نیترمانیبا پش و

 !  یگفتتو درست  شهی بازم مثل هم _

                                  

به   یحرف نزد و تالش رضا برا  یاکه آمده کلمه  یاز وقت  عسل

درکش    یبه چند جواب کوتاه ختم شده، به خوب  دنشیحرف کش

  شی . بکندی از استرس را تحمل م  یچه حجم  دیفهمی و م  کردی م

طور، انتظار    نیمغموم باشد سردرگم بود خودش هم هماز آنکه  

 را نداشت.   یشوک نیچن

فقط   ی و ممات سالر  اتیح  نحلیل   ی هاسوال  ی همه  نیب  ل حا

از کدام فرزندش تست   ی سالر  نکهیسوال بولد شده بود، ا  کی

نگاه است.  منش  یگرفته  و    یبه  مطالعه  مشغول  که  کرد  دفتر 
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باشد متوجه کتابش    طیمحاز آنکه جمع    شیحواسش ب  ی همه

 بود.  

باردار  به جوان  زن  عسل،  و  او  نشست  ی جز  مشغول  منتظر  و  ه 

بود،    فش ی بود، دست جلو برد و دست عسل که بند ک  اشی گوش

 به او سپرد.    مقاومتی را گرفت. عسل به او نگاه کرد و دستش را ب

کرد و آهسته پشت دست    یبه زن و منش  ینگاه  یچشم  ریز  رضا

کرد و   یبه منش  ینگاه  عی. عسل سردیآورد و بوس   عسل را بال 

 ی اجازه نداد و دستش را روخواست دستش را عقب بکشد که  

و آرام   دیآن کش  ی وار رو گذاشت و با انگشت شست نوازش  شیپا

 گفت:  

منو درد   ش یپ   ومد یم   یی آشنا  ، یکه بودم هر وقت دوست   بچه   _

نخور   غصه  گفتمی شو مشونه  ی رو   ذاشتمی دست م  کردیدل م

زندگقیرف ا  ی !  از  بعدم  سخته،  اولش  که   ی دلدار  نیصدسال 

 از خنده.   شدمیخودم روده بر م  دادمی بهشون م

 خاموش نگاهش کرد.   عسل

 بال انداخت و گفت:   ی اشانه  رضا
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 بودم.     ی امزهیآدم ب نیبگم همچ خواستمیم  ر،ینگ ی جد _

 .    یدونی خوبه که خودتم م _

 د و گفت:   کر یاتک خنده  رضا

 .   گهیپررو نشو د حال  _

 آرام گفت:   عسل

 .    یخوبه که هست  هاتیگمزه یب  ی با همه یول _

 نظر لطفتونه بانو.   _

    نجا؟یا میچرا اومد _

    م؟یومدیم دینبا یچ ی برا _

 .   دیگرفت و به سمتش چرخ یاز صندل هیتک عسل

ما خبر    یزندگ  ی از همه  نیا  گه؟ید  لیوک  هی  شیپ  میریچرا نم  _

 داره.   

دوماً،   کردم؟یم  دایاز کجا پ  گهید  لیفرصت کم وک  نیاوًل تو ا   _

 .    دمیفکر کنه ازش ترس خوادیدلم نم

 ...    یول _
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  الم یخ  نیبترسه منم، نه تو. منم که ع  دیکه با  ی نداره اون  یول  _

 .    ست ین

را   یبرخاست، گوش  شیپالتو  بیتلفن همراه از ج  ی برهیو  ی صدا

ا  د یکش  رونیب تا حال  بعدازظهر  بود.    ن یپنجم  نیدوباره محمد 

گذاشت.    بش یتلفن را دوباره در ج   گرفت،ی س مبود که تما  ی بار

 موضوع بود.     ن یترتیاهمی ب  لوفریمحمد و ن  ی در حال حاضر دعوا

باز شد و دو مرد از اتاق خارج شدند. رضا دست عسل را فشرد    در

ا بسته و مشغول صحبت بود.  شد که کتابش ر  رهیخ  یو به منش

 ید و منشبعد تک زنگ تلفن بلند ش  یساعت از هفت گذشته، کم

 ها گفت:  گرفت و رو به آن نینگاه از مراجع

 داخل.   دیببر فی تشر _

تا    ستادیرها کند منتظر ا  دست عسل را  آنکهیبرخاست و ب   رضا

 . زدیبرخ

عد  برخاست. رضا ب  زیها از پشت مآن  دنیمتعجب از د   ی عسکر

مستلزم رها   از ورود و سالم خواست دست بدهد، اما دست دادن
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تر فشرد  دست عسل را محکم  نیهم  ی کردن دست عسل بود؛ برا

 و به همان تکان دادن سر اکتفا کرد. 

 گفت:   ییرو نشست و با خوش شانی روبه رو  ی عسکر

اومد  _ بگم خوش  دارم  من    ی کار  طیخب، شرا  یول  دیدوست 

 اومده؟   شیپ ی بپرسم مشکل دیکه اول با هیطور

 عسل آهسته گفت:   به عسل کرد.   ینگاه رضا

 !   دونمینم _

    د؟یدونینم _

 زدم.   شوک  یلیراستش... من الن خ _

 !    دیا یبه نظر خوب نم ی خانم سالر _

 .    جمی خوبم! فقط گ  _

 متعجب و کنجکاو نگاه از عسل گرفت به رضا دوخت.  ی عسکر

تا س  حیترج  رضا پس    رد،یصحبت را در دست گ   ی ر رشته داد 

رد و بدل شده،    نشانیب   ش یکه دفعه پ  ییهارفبه ح  تیاهمی ب

 گفت:   
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آخر   ی هاتماس  نتیپر  یراستش جناب... خانم من موقع بررس  _

پ   ی شماره  هیپدرش   روزا  دایثابت  مرحوم  اون  که  آخر   ی کرد 

 و چندبار بهش زنگ زده.   نیچند

 ؟   شماره کجا بوده  دیدینفهم _

 .  شگاهیآزما هی ی چرا! برا _

 فت:   تکان داد و گ  سر

 خب؟   _

 نگرفتم.     ی من جد  یعسل ماجرا رو به من گفت ول _

 چرا؟    _

  ی ... ولدادهی م  اد یز  ش یگفتم حتما به خاطر سن و سالش آزما  _

فهم  قمیرف فهم  ر یگیپ  دیتا  امروز  و  قبل    میدیشد  مرحوم  اون 

 کرده.     خاص اونجا ثبت شیآزما هیمرگش 

   ؟یشیچه آزما _

 .  ک یژنت شیآزما _

 به عسل کرد و ادامه داد:    ی مردد نگاه رضا
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 داده.     ی اانی تست د می بفهم  میجور که تونست نیا _

به عسل    گریرا بال داد، حال د  شیناباورانه هر دو ابرو  ی عسکر

ها کرد و به به آن  یمبهوت باشد. نگاه  ن یچن  نی تا ا   دادیحق م

 لب زد:   یسخت

 هاش؟ از بچه یک یکدوم  ی برا _

 را باز کرد و گفت:     شیهال دستمستاص رضا

  ی کردم خانم  ی امروز هر کار   م،ینبود  نجایکه ا  می دونستیاگه م  _

اسم به ما بده، گفت براش   هیکه اونجاست حاضر نشد حداقل  

 داره.   ت یمسئول

 نگاهش را به عسل دوخت و گفت:    بارنیا  ی عسکر

 ن خوبه خانم؟ حالتو _

تا فرو ر  هر   ی نداشت ول  ی ا فاصله   شیهااشک  ختنیچند عسل 

 گفت:   

 خوبم.     _

 تکان داد و گفت:    ی سر لیوک
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از دست من بر    ی حال چه کار  ه،یآور بگم خبر شگفت   دیخب با  _

  اد؟یم

اش کرد باز هم  به صفحه   یرضا دوباره زنگ خورد. نگاه  یگوش

اس کالفه  پاممحمد،  بدفر  شیاس  را  برا  نیض   ش یمضمون 

 فرستاد:  

   "در جلسه هستم!"

 :  دیگوی و م کندی داشت محمد دهانش را کج م حتم

   "هاچه غلط"

 هل داد و گفت:    بشیرا داخل ج یگوش

پذ  _ مسؤول  منظورم  بر    شگاهیآزما  رشیدختره،  عالوه  گفت 

با  یگواه ببر  ی نامه   د یفوت  نت   میدادگاه  رو   شیآزما  ی جهیتا 

 حرفا.   نیست و از ااطالعاتش محرمانه گفتی ، م بهمون بدن

 باشه.     یموضوع قابل تامل دیبا _

 .   هییرو داره، واسه خودش پوآرو دهی عق نی منم هم قیرف _

 داد و گفت:    هیمبل تک یبه پشت ی عسکر
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  ازیکه اونم ن   دهیگرفتن دستور از دادگاه مستلزم درخواست جد  _

من فردا براتون   دیداشت  لیگر تماداره، ا  دینامه جدوکالت   هیبه  

 .    شمی م  ریگیپ

 سر تکان داد و گفت:    عسل

 تا امضا کنم.   دینامه رو بدبرگ وکالت  ست، ین یمشکل _

 بعد گرفتن امضا از عسل گفت:    ی عسکر

 .   رمیگیمن فردا دستورش رو م _

 :   دیپرس عسل

    م؟ی اونجا باش یچه ساعت _

ندار  _ دادگاه  فردا  ولخوشبختانه  ادار  یم  روال  زمان    شیخب 

م...  برهی م هماهنگ  ساعت   کنمیباهاتون  در   ی جلو  یچه 

 .    دیباش  شگاهیآزما

  ی تشکر تکان داد و از جا برخاست آماده   ی به نشانه  ی سر  عسل

 رفتن بود.  

 و گفت:    ستادیا  ی عسکر
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چند    تونمی اما م  ستین   ی هر چند زمان مناسب  ی خانم سالر  _

 صحبت کنم؟     یباهاتون خصوص قهیدق

جا  رضا اخم  شیاز  و  شد  کش  شیهابلند  درهم  صحبت    د،یرا 

 ! آن هم با عسل!   ؟یخصوص

 او شد و گفت:     ت یبه رضا نگاه کرد، متوجه حساس عسل

 .    دیراحت باش  ستیما ن  نیب  یپنهان ی مساله یجناب عسکر _

 به رضا کرد.   ینگاه ی عسکر

 شرد. تر فدست عسل را در دست گرفت و محکم  رضا

 د و گفت: کر ی اتک سرفه ی عسکر

هم صحبت کردم با توجه به حال امروز   ی ریام  ی من قبالً با آقا   _

مساله چندان درست   نیانداختن ا  ریبه تاخ  کنمی شما حس م

 .    ست ین

 !   ؟ی اچه مساله _

 . دیمشاور دار   کیبه  ازین ترعیشما هر چه سر _

 ه کرد و ادامه داد:  نگا  کردی نگاهش م یبه رضا که عصب  ی عسکر
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 البته بهتره بگم روانکاو.    _

 و گفت:    امدیبه مذاقش خوش ن لیاخم کرد، حرف وک عسل

 ندارم.     یمشکل روح چیه ،ی عسکر ی من از هر نظر خوبم آقا _

چن  _ هم  ول  یجسارت  نی من  سالر  د ین یبب   ینکردم.   ی خانم 

ورشکستگ اتفاق  ی متاسفانه  و  برا  یپدرتون  افتا  ی که  و شما  د 

دست به دست هم دادن تا   هانیا  ی بالفاصله مرگ پدرتون، همه

در   ی هر دختر  ی نامناسب که برا  یو روان  یروح  طیشما در شرا

 .  دیریبگ   میصمت  یدرست و عقالن  دیسن شما نامتعارف هست نتون 

از   رضا که  عسل  دست  اما  کند  دفاع  خودشان  از  تا  خواست 

 کرد.  خکوبیم شیشد او را در جا   دهیکش ونریب  شیهادست

 تیواقع  ی وادار به سکوت کرد. دوباره جلو  زیعسل او را ن  سکوت

 آن فرار کند.     ی بتواند از زشت آنکهی شده قرار گرفته بود، ب انیعر

 ن یاز ا یخوب ی بو د،یکه دنبالش هست شیآزما یجه ینت  نیهم _

  ربط ی ب  تونهیتون نمتوسط پدر  کیژنت  شی. انجام آزماادیماجرا نم

فشار    ندهیترمز خودروشون باشه، قطعاً چند روز آ  ی ستکاربه د

 به شما وارد خو...    ی شتریب یروان
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 دستش را بال گرفت و گفت:    عسل

 !  د یصبر کن _

 و مبهوت گفت:    ستادیا ترکیقدم نزد چند

 !    د؟یگفت  یچ _

 بود.   دهستای ا دفاعیو ب رانیبه رضا کرد که و ینگاه ی عسکر

 لش را تکرار کرد:  سؤا  ی به سخت عسل

    ن؟یدیفهم یپدرم چ نیدر مورد ماش  ی عسکر ی آقا _

که بر صورت دختر جوان نشسته    یرتیچشم از حجم ح  ی عسکر

 :   دی بود گرفت و از رضا پرس

 بودن؟   اطالعیب  ی خانم سالر _

نبا  شیهاچشم  رضا چرخاند،  عسل  طرف  به  اتفاق   نیا  دیرا 

 ورت.  ص نیو به ا نجای آن هم ا دافتای م

 به طرف رضا برگشت و گفت:    عسل

   زنه؟یحرف م یرضا داره از چ  _

 آهسته گفت:    رضا
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 .    دمی م حیت توضبرا _

  ؟یحیچه توض _

 :   دیکش  ادیسر رضا فر بر

   ه؟یبابا چ نیترمز ماش  هیقض _

 را بست و خاموش ماند.    شیهاچشم رضا

 :   کرد و با التماس گفت   ل یوکاز پاسخ رو به  دیناام عسل

بزن   _ حرف  بال  ن؟یدیفهم  یچ  نی بگ  دیشما  بابام    ییچه  سر 

 اومده؟ 

 خاموش به عسل نگاه کرد.  ی عسکر

 !    د؟یگینم  ی زیچرا چ _

را به سمت عسل   نشیسنگ  ی ها تکان خورد و قدم  شیاز جا   رضا

پ را  تا شانه  ش یبرداشت و هر دو دستش  را در    ی هابرد  عسل 

قدم به عقب    ک یزد و    اشنه یاما عسل به تخت س  دریآغوش بگ

 زد:   ادیبرداشت و فر

 به من دست نزن.     _
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ب   گرید  ماندن عسل  آنکه  از  قبل  نبود،  صالح  ا  شتریبه    ن یاز 

عسل را محکم در   ی . بازورفتند ی م  دیآرامشش را از دست دهد با

 دست گرفت و محکم گفت:   

... مو به مو، فقط  بهت  دمیم  حیتوض  ویهمه چ  ی جور   نینکن ا  _

 نه.  نجایا م،یبر  ایب

را برداشت و شبکه را عوض کرد،    ون یزیکنترل تلو  حوصلهی ب  رضا

خبر   ی شبکه  ی مجر   ی هاساعت فقط به حرکت لب   مین  نیدر ا

 متوجه باشد از چه خبر گفته است.   آنکهی چشم دوخته بود ب

گفت    شیکل ماجرا را برا  ن یدر ماش  یوقت  ی از دفتر عسکر  خارج

به عسل    توانستی که م  قیهر طرهش کرد. از  فقط مبهوت نگا 

بماند، اما عسل در جواب    خبریبوده که او ب   نیر ابفهماند صالح د

 به خانه برود.  خواهدی فقط گفت م

عسل خودش را در اتاق حبس کرده و فقط    دندی خانه که رس  به

 تنها باشد.   خواهدیکالم گفت م  کی

 او!   یب  یعنی تنها
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به اتاقشان رفت.    ی گریف دحر  چیبدون هرا برگردانده و    شیرو

 یی جمله از سرشب سر دل رضا مانده بود، مانند غذا  کی  نیهم

 .  کندی م  ینی که تندتند خورده و حال بر سر دلش سنگ

چ  ادشی  تازه صبح  از  که  که    ی زیآمد  ساعت  به  نخورده،  هم 

را خاموش و به   ونیزیکرد. تلو  یبه دوازده شب بود نگاه   کینزد

 نییبه درز پا  ی آشپزخانه نگاه  به   دهیسنه رفت و نرسمت آشپزخا

مطلق نشسته   یکیچند ساعت در تار  نیدر اتاقشان کرد. عسل ا

 بود.  

دست  خچالی  داخل ن   یخوراک  نیتری دم  کردن   ازیکه  گرم  به 

و لقمه  دینان کش ی ا تکه  ی کره رو ی. کمدیکش رونینداشت را ب

  ی بخواهد چادل و دماغ آنکه    ی کرد. سماور خاموش بود و حت

که    نینشست و هم  زیکند را نداشت. پشت م  ترییبگذارد تا گلو

لقمه به دست    ت،زنگ تلفنش برخاس   ی لقمه را به دهان برد صدا

 برداشت.   زیم ی را از رو یبه سالن بازگشت و گوش

 . زدیچشمک م یصفحه گوش   ی محمد رو اسم

رده پاک محمد را فراموش ک  د،یکوب  اشی شان یدستش را به پ  آرام

 داد و تماس را برقرار کرد.  نییپا دهیاش را نجومه بود. لق
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 الو داداش؟!  _

   ؟ی دی! چرا تلفنتو جواب نم؟ییالو! معلومه کجا _

 کارانه محمد را نداشت، تلخ گفت:  لحن طلب  ی حوصله رضا

 سالم.   کیعل _

 کرد و گفت:   ی اتک خنده محمد

 و برکاته... چه خبرا؟   _

 . میخوب اتیاز احوال پرس _

 داشتم!   هیهار گفت احضارب _

 را گرفت و گفت:    شیدست پ  رضا

 .  رسهیخبرا زود م _

 ... زنگ زدم خونه. یجلسه داشت یحضرتعال _

لقمه   شیصدا داشت،  طعنه  کره   ی زنگ  و  رونان  را   ز یم  ی اش 

 ماساژ داد.   یرا با دست کم اشیشان یگذاشت و پ

 م.  شد؟! پاک فراموش کردم بهت بگ  یچ ی دید _

 گفت:   الیخی ب محمد
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 .  ست یمهم ن _

 بود؟  دهیشد، درست شن زیدر لحظه ت شیهاگوش

  گفت یرا اجرا گذاشته و محمد م  شیاچند صد سکه   هیمهر  لوفرین

 !  ست؟یمهم ن

  ست؟یچرا مهم ن _

 یانیجر   هیقبالً سر    لم،یاومد رو موبا  شیچند روز پ  امکشیپ  _

   نگاه کردم. تیثبت نام کردم... تو ساثنا  ی سامانه 

ها و به خودش زحمت  محمد خبر داشت، آن هم قبل از آن پس

  ی ت یوضع  نیبا چن   ییارویرو   ی اهل خانه را آماده  ینداده بود تا کم

 کند.  

   ؟یکن کاریچ  ی خوایحال م _

 کنم؟  کاریچ ویچ _

به در اتاق مادرش   یآورده، نگاه   ریگوقت   یشوخ  ی هم برا  محمد

ب هنوز  بهار  احت  داریکرد.  محض  آشپزخانه   اط یبود،  داخل  به 

م پشت  و  پا  زیبرگشت  با  و  صدا  نیترن یینشست  که   ییتن 

 گفت:  توانستی م
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 . نیشده داداش؟ شما که با هم خوب بود ی زیچ _

 !  دیکش دینشده فقط دندون لقو با ی زیچ _

 دندون لق؟!  _

 گفت:   ی ور ادآی ی دندان لق؟! برا گفتی م لوفریبه ن  محمد

  شه؟هیکه هست چقدر مهر ادتی _

 که بده.   هیک  یست ولتاش عندالمطالبهتا صد و ده  _

 ! ؟ی بد ی خوا ی نم یعنی _

 سکه!   هی یحت _

 سکه؟!  کی یحت

سکه چند تومان است    کی  داندی که انگار نم  گفتی راحت م  آنقدر

 چه بخواهد چه نخواهد بر گردنش هست.   لوفرین هیو مهر

ب  ی از خونسرد  ی جر  رضا از   اشی محمد خونسرد  یالیخیو  را 

 دست داد و خشمناک گفت:  

 یندا بده تا بفهمم چه خاک  هیحداقل قبلش    یتو که خبر داشت  _

  ی رو دستمه، خودم هزارتا بدبخت  ضیبه سرم. مادر مر  زمیبر  دیبا



 

 
1484 

 

DONYAIE MAMNOE 

مراقبش باشم.    دیو با  ستیدارم، از همه بدتر حال عسل خوب ن

 دت نکن.  خو ی دردسرا یمنو قاط 

 عسل چشه؟   _

 ! ؟یچ _

 .  ستیحال عسل خوب ن ی گفت _

 و گفت:   دیکش اشی شانی به پ   یدست رضا

 اموال پدرشه.    ی جلسه  گهید ی هفته  _

 و گفت:   دیخند محمد

   ؟ی پس تو هم مثل من به کاهدون زد _

 حرف دهنتو بفهم.   _

در مورد مادر...    یعسل با خودت، ول  کهیداداش کوچ  ریگارد نگ  _

شم گفتم. پس  و خانواده  لوفریادرمون خط قرمز منم هست، به ن م

 جمع باشه.   التیخ
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نم  هیچ  انیجر  _ حرف  چرا  بدونم    ؟یزنی داداش؟  بگو  لاقل 

  ی کمک  ا یمشکل از کجاست تا اگر لزم شد مادرمونو خبردار کنم  

 کنم بهت.  

 کرد و گفت:    یمکث محمد

 خودمون باشه؟   نی فعالً ب یول  گم،یباشه م  _

 جمع.   التیخ _

ن  _ و  من  اولش جد  که  لوفریمشکل  فکر    یعنینبود،    ی از  من 

چون صاف و صادق پا جلو گذاشتم. از    ست؛ ین  ی امساله  کردمی م

  اد یب   دیباهاش شرط و شروط گذاشتم که با  ی قبل شب خواستگار

پ  یزندگ  نجایا گفت    شیکنه،  عقد  بعد  کرد...  قبول  اونم  من، 

 .  د شد چشم؛ که نشمنم گفتم اگر  ر،یبگ  ی انتقال

 داد:  و ادامه دیکش  ینفس

 خی. سر تارندازهی عقب م   ویعروس  خیتار  ی چند ماهه که ه  الن

شهرستان، منم    ادیب  ست یحاضر ن  ی هم گفت بعد عروس  ی آخر

 خواستمی . م مینکرد  یبار نرفتم، خانمم قهر کرده، هنوزم آشت  ریز

ذاشته.  مهرشو اجرا گ شیکه دو روز پ  کشونتش ی تا کجا م  نم ی بب
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منو غالم حلقه    تونهی مهر م  قیاز طر   کنهی اونقدر احمقه که فکر م

 به گوش خودش کنه.  

 گفت:   میمال رضا

 کنه؟ یخراب م  شویکنه زندگ   ی کجا زندگ  نکهیسر ا  یآخه ک  _

  د؟یجفتتون بچه شد 

ا  _ م  یحت  ه،یاگهید  زیچ  ست،ین  نیدردش  من  اهل    گفتی به 

  ن یدو روز بعد س  دادمی م  امیآپ پ. واتسستین  ی مجاز   ی هاشبکه 

 . کردی م

 مکث کرد و گفت:   یکم

 ی انیجر  هی. سر  گهیرو داره دروغ م  ییجاها  هی  دمیفهم  نکهیتا ا  _

کاره سپردم    نیاز دوستام که استاد ا  یکیبهش مشکوک شدم، به  

 تا محکش بزنه.  

 ! ؟یمحک چ _

 نه!   ای ده یپا م نمی بب نکهیا _

 گفت:   زدهرتیح رضا

 کرد؟!   انتیبهت خ قتیبا رف لوفرین _
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 حرص گفت:  پر  محمد

 آب داد.   یبند رو حساب ینه، ول _

رو واسه زنت آماده    نهی... تو زم یواقعاً خسته نباش  ،ی خسته نباش  _

 بکنه؟!   انت یکه خ ی کرد

ک  _ طرفم  که  بشم  مطمئن  خواستم  فقط    خواستمیم  ه،ی من 

باق  قراره  ک  یبفهمم  با  مه  کیشر  ی عمرمو  نگران   شمهیربشم. 

 منفعته.   ی ریگجا بنباش، جلو ضرر رو از هر 

 ی مهم  ی که تازه جواب مساله  ییافتاد، گو  اشی تازه دوزار  رضا

 باشد گفت:   افتهیرا 

 بذارم؟    قتی ببرم باغ رف  نوی ماش یگفت نیهم ی پس برا _

اونم گفتم فعالً    نه،یکه به نام خودمه همون ماش  مییتنها دارا   _

 دم دستش نباشه.  

  یعنیلمطالبه؟  عندا  هیمهر  گنی که م  ی دینشن   ،یش که چآخر  _

 سکه!   کننتی م ی نداشته باش

 و گفت:   دی بلند خند محمد
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کل  _ ازش  نباش!  چ  ینگران  النم  تا  دارم،  نگفتم    ی زیمدرک 

. خبر نداره ازش آتو دارم که دهیتا کجا ادامه م  نم ی بب  خواستمی م

  ی با ک  فهمهیم اون موقع    ومدیمهرشو گذاشته اجرا، اگر کوتاه ن

 طرف بوده.  

 ی هاگذاشت و به لقمه  زیم  ی رو  یه قطع کرد گوشرا ک  تماس

اش معده   دیاس  یشد، حت  ریشد. نخورده س  رهیداخل بشقاب خ

 آرام گرفته بود.   لوفرین ی هم از حرص کارها

در اتاق کرد که همچنان خاموش بود.   نییپا  ی به روزنه  ینگاه

و فشار    یآواره و خستگ  یاز طرف  قهر کرده و او  ی دختر سالر

بود و از طرف دکه گ  ی روز از    صالیو است  یچارگیب  گریذرانده 

دست به دست هم    یگرفته بود، همگ  ش یکه محمد در پ  ی رفتار

 . ردیبگ دهیرا ناد بودنداد تا احترام به نظر عسل در مورد تنها 

 خواستی خوابش را م  ی تحمل کند، دلش جا  توانستینم  گرید

 توانستی م  خواستی چشم برهم گذارد. عسل هم اگر م  یتا کم

 ...  ردیآرام بگ  ی گر ید ی جا

 در آغوش او!  مثالً
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چند ساعت    نی را مثل ا  حضورش  توانستی م  خواستیهم نم  اگر

چراغ را روشن   د یبگو  ی زیچ  آنکهی . در را باز کرد و ب ردیبگ  دیند

لبه  ا  یکرد. عسل  بدون  نشسته،  در  به  پشت   یحت  نکهیتخت 

 .اوردیلش را از دور گردنش در بشا

  نشان ی آنکه سکوت ماب  ی بلوزش را باز کرد برا  ی بال   ی دکمه  رضا

 را بشکند گفت:  

  ؟ی ست یگرسنه ن _

و   اوردیخودش ن  ی عسل همچنان خاموش ماند. رضا به رو  یول

 گفت:  

 برنج هست.   خچالیتو  _

 ادامه داد.   ترم یحال مال نیسکوت بود و سکوت، با ا جوابش

 اب. گرسنه نخو  یول ،یدوباره عزا گرفت دونمی م _

به سمت د  عسل بالتر گرفت و  را  چرخاند. دختر    ی گریسرش 

 .  کردی ها رفتار ممثل ملکه  کردی قهر م یوقت ی سالر  ی کوچولو
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 کیو کنارش نشست، آنقدر نزد  اوردیرا تاب ن  اش یمحلی ب  رضا

مشت    به دست  یعسل مماس باشد. نگاه  ی اش با شانهکه شانه 

 انداخت و گفت:   شیپا ی عسل رو  ی کرده

 ی چ  یدونی م مدختر بهم گفت دوستت دار  هیکه    ی بار  نیاول  _

خرداد بود و هوا گرم، فکر کردم آفتاب داغ    ی فکر کردم؟ آخرا 

رو   یکی  شدیش... آخه تو دو روز چجور م تابستون خورده تو کله

 ی بامثل دوست داشتن ننه با  هی دوست داشت؟ دوست داشتن بق

دوست    ینی بیو م  رونیب  ی ایپر و بالشون م  ریکه از ز  ستیآدم ن

بعد از اون دوست   نیهم  ی تکه از وجودته. واسه  هیداشتنشون  

 نگرفتم تا...   ی رو جد گهید ی هاداشتن آدم

 تازه کرد و گفت:   ینفس

  ی راه فرار  چیحرف زد که ه   یکیاز دوست داشتن    شهی م  یوقت  _

به    یباز وصل ش  یو هر جا بچرخ  ی بر. هر جا  یازش نداشته باش 

آدم باون  شناخته  خودتم  م  ی ود.  حرف    یدونستی منو...  اهل 

 د،یچرخیحرف زدنو که همه بلدن. درسته زبونم نم  یعنی  ستم،ین

چطور   بدن  نشون  بودن  بلد  خوب  دستام  م  یک یاما    توننی رو 

فکر    ی اون شب از دوست داشتنم گفت  ی دوست داشته باشن! وقت
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که اون   ییزایبا چ   لیاما امروز تو دفتر وک  ،ی دلت گفت  کردم از ته

بازم در مورد دوست   دمیفهم  ،ی بهش نگفت  یچیبهم گفت و تو ه

 داشتن آدما اشتباه کردم.  

 مکث کرد و گفت:   یکم

 به من نگاه کن.   _

  گارینخ س  کینخورد، چقدر دلش    یتکان  چیکرد اما عسل ه  صبر

 . خواستی م

  ی ایگرفتن انتقام پدرت لزم نبود ب  ی راگفتم نگاه کن منو... ب  _

 ...  ی حت ای ،یوست داشتن بگ از دو 

 را برگرداند و گفت:   شیرو عسل

  ؟یکنی متهم م  یمنو به چ ی تو دار  _

 گفت:  ی شاک رضا

  یهمه سرد   نیا  ؟یکنیمنو به کدوم گناه مجازات م  ی تو دار  _

 ی دی اون حرف رو زد تو دستتو کش  لی وک  یامروز وقت  ه؟یچ  ی برا

ب بود  رون،یاز دستم  موافق  فقط  نه؟ ح  ،ی باهاش  زد؟  دلتو  رف 

   ؟یبرس  یخواستی م یبه چ ،ی موندم چرا منو اون شب اغوا کرد
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 نداد.    یبغض کرد اما پاسخ عسل

 ادامه داد:   رضا

نردبون رو دارم...   هیبرات حکم    دونستمی از همون روز اول م   _

م پرت  تمام شد  زم  هی  شمیکارت  رو  واقعاً ام  ن، یگوشه  الن  ا 

 از من؟!  یهست یطلبکار چ ه؟یدردت چ

 بغض کرد:   عسل

 دارم؟   یچه حس یدون یم _

  ی ... حرففهممی! روز اولم بهت گفتم زبون زنا رو نمدونمی نه نم  _

  ی بهم بگو وگرنه اونقدر گاگولم که مغزم هر چ م یمستق ایب ی دار

 . کنهی چشمام بهم بگه قبول م 

 نکند گفت:    هیگر   یاز فرط ناراحت  دکری م  یکه سع  یدر حال  عسل

ا  _ م من  ناراحتم که  اونقدر  وقتیفهمیم   رم،یبم  خوامیلن    ی. 

 ی و بابا  چرخنی راست ماون زن و برادرش دارن راست  نم یبی م

ز خواب  ریمن  ا  ده،یخاک  من  نفس    نجایاونوقت  راحت  دارم 

 .  رمیبم خوادی دلم م ادیاز دستم برنم ی کار چیو ه کشمی م

 و رو به رضا ادامه داد:  ستادی ا شیجا در
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. تو فکر ی کنیبچه رفتار م  هیکه با من مثل  ییه بدتر تو از هم _

 .  یکنی ازم محافظت م ی نگه داشتنم دار خبری با ب یکنی م

بود را با دست    دهیچشمش جوش  ی که از گوشه  یاشک  ی قطره 

 پس زد و گفت:  

  د یزنو با  کردی طور بود... فکر م  نی اونم هم  یمونی مثل بابا م  _

مرده تا از  ی فهیوظ کردی بزنه، فکر مطاقچه و بادش  ی بذاره بال 

  ستم، ین   یلیمن طف  دیدیزن محافظت کنه. زنو مستقل از مرد نم

با دور نگه    رمی بگ   م یتصم  د یمنم که با  نیآدمم... بفهم منو. ا  هی

  ی دیفهم  ی. وقتیازم محافظت کن   یتونی نم  تیداشتن من از واقع

حق   نیا  ،یگفتی به من م   دیاول از همه با  دهیتل رس پدرم به ق

 من بود که قبل از همه خبر داشته باشم.  

اما عسل با هر   رد،یکرد او را در آغوش بگ  یبرخاست و سع  رضا

نفس  نمود،  رد  را  او  و  کرد  ممانعت  تا    دیکش  ی بلند  دو دست 

 آرامشش را حفظ کند.  

 ی نبود و هر اصرارماندن    ی برا  یلیدل  کردی عسل او را رد م  یوقت

عسل که رجوع   ی هانصاف خودش و حرف. به اشدیم  یتلق  جای ب

او بود که بعد    نیو باز ا  دانستیرا محق م  ی دختر سالر  کرد،ی م
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بر تبرئه    یگناهکار، تالش  دنیکش  بتیو مص  یاز آن همه دوندگ

 بحث را ادامه دهد فقط گفت:    گرید  آنکهیکردن خودش نکرد و ب

 .  ی باش ی سرحال و قو دی... فردا بای بهتره بخواب _

که   یو مشغول عوض کردن لباسش شد، کم  ستادیکمد ا  ی جلو

 کرد.  شیگذشت عسل صدا

 رضا.   _

دنبال    ییاعتنا کمد  داخل  و  آورد  در  تن  از  را  بلوزش  و  نکرد 

 د،یخوابی زود م  دیمناسب و راحت گشت تا تنش کند. با  شرتیت

رو داشت.    شیرا پ  ی ترپر تالطم  شود. فردا روز  وانهیقبل از آنکه د

را او  د  عسل  و حال  بود  کرده  قصاص  ناکرده  گناه   گریبه جرم 

هر چه کرده    یعنی  نیاخواست،  یرا از او م  ی جواب خون سالر

 تا حال پشم! 

پ  یکوتاه  ن یآست  یراحت  شرتیت  بالخره د  دای را   گر یکرد. 

...  کسچینداشت، ه   یکسچیاز ه  یعنیاز عسل نداشت    ی انتظار

حت نه  بهار  نه  م  گالب. آخرش هم  ینه عسل  و    ماندیخودش 

 بوده.   نی ه همتا بود شهیخودش، مثل هم



 

 
1495 

 

DONYAIE MAMNOE 

رد   شیهابغل  ری را از ز  هر دو دستش  ستاد،ی پشت سرش ا  عسل

دو کتف رضا فرو   نیسرش را ب  د،یکرد و رضا را در آغوش کش

 .  ختیبرد و اشک ر

را    شرتی ت  کمرش گذشت  ی رهیبرق از ت  انیهمانند جر  شوک

 را بست و گفت:  محکم در دستانش فشرد، چشمانش 

 نکن.  ن یتر از ااوقاتمو تلخ یبرو بخواب عسل... آخر شب  _

فشار   شیهاتر به کتفرا محکم  اشی شانیپ   ینداد ول  یجواب  عسل

 داد.  

  ؟یالن مشکل کجاست دختر سالر _

عسل گذاشت و ادامه   ی دستان درهم گره کرده  ی را رو  دستش

 اد:  د

اگر بازم   یو خالصم کن ول  بده  ریو حکم ت  ایاگر مشکلت منم، ب  _

م کارو  همون  برگردم  عقب  راهکنمی به  من  ا  ی...    ی برا  نیجز 

کس  از  م  یمحافظت  هر شکلدونمی نم  خوامشی که  به  که    ی... 

 دور کنم.    یبیتو رو از هر آس خوامی باشه م 

 گفت:    هیگر انیم عسل
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 .  ترسمی م  یلیمن خ _

  ؟یکاز  _

 د. رضا گفت:  سکوت کر ختیریکه اشک م یدر حال عسل

  ه؟ی... بگو دردت چیبا توام باهام حرف بزن لعنت  _

 آرام گفت:   عسل

 !  شیآزما جهیاز فردا و نت _

 لب گفت:   ریو ز دیخند رضا

که من چشم بسته بهش قسم    یشک کرد   ی زی! تو به چ وونهید  _

 . ی تو دختر همون پدر خورم،ی م

 اشم؟  اگه نب _

 سل به باباش! ع رهی گفتن تره به تخمش م میاز قد _

بوسه   دیچرخ گرفت،  آغوش  در  را  عسل  چشمش   ی او  کنار 

 گذاشت و گفت:  
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بهم    یچ  یدونیزنگ زدم تا پولمو بده م  ی که به سالر  ی روز   _

دن از  م  هی  نیهم  ایگفت؟ گفت من  دارم.  اون    ؟یفهمیدخترو 

 .   یتو دخترش دونستیخودش م

  شه؟یم یا چفرد _

 عسل چسباند و گفت:  یشان یرا به پ اشی شان یپ رضا

 .  یباش ی قو دیکه بشه، تو فقط با یهر چ _

ورود  رونیب آزما  یاز  ا  شگاهی ساختمان  ن   ستادهیمنتظر    م یبود. 

تماس گرفت و گفت که دستور را از دادگاه   لیبا وک   ش یساعت پ 

پله از  انتظار  از  است. کالفه    ن ییپا  ساختمان  ی جلو  ی هاگرفته 

او و عابران    ی سخاوتمندانه به رو  آمد و سرش را بال گرفت. آفتاب

نگاهدیتابی م تابلو  ی .  م  شگاهیزماآ  ی به  تابلوده  انیدر   ی ها 

 انداخت.  گرید یغاتیتبل

  "ی دکتر بهبود یتخصص شگاهیآزما"

 کرد ی فکر نم  چیپدرش گفت ه شیعسل زنگ زد و از آزما یوقت

 حیو انتظار ترج  ستادنی . خسته از اببندد  لیدخ  نجایبه ا  ی روز



 

 
1498 

 

DONYAIE MAMNOE 

  شگاه یباز گردد. عسل خاموش داخل سالن آزما  ی به داخل لب  داد

 منتظر نشسته بود. 

  . هر چه به شدیتا دو تمام م  شگاهیو ساعت کار آزما  شنبهپنج 

صبر و تحملش کمتر و به همان   شدیم  ترکینزد  یلیساعت تعط

ثان دق  هاه یاندازه  مکندت  شیبرا  هاقه یو  تا عسکرگذشتندی ر   ی . 

ساختمان   ی جلو  ی رو  ادهیو بعد پ  یبه لب  شگاهیاآزم  ریمس   دیایب

 کرد.   یو چند بار ط  نیرا چند شگاهیآزما

د   یعسکر  بالخره پله  دیرا  از  مکه  بال  دو    ی زیچ  د،یآی ها  به 

وارد شدن    یهدر رفته بود. وقت  دشانیزمان مف   ی نمانده و همه 

و در صورتش اضطراب و   زدی قدم مکه داخل سالن    دیعسل را د

 بود.    دایرامش پنبود آ

 و گفت:    دیکش  رونیرا ب  ی چرمش را باز کرد و کاغذ  فیک  ی عسکر

  م؟ یبر دیکجا با _

 کرد.  ییراهنما رشیاو را به سمت مسئول پذ رضا

 :  د یکه نشسته بود پرس یاز دختر جوان ی عسکر

 کجاست؟   شگاهیآزما تیریمد _
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اشاره کرد   شگاهیسمت چپ آزما  ی راهرو  ی جوان به انتها  دختر

 و گفت:  

 اتاق دوم سمت چپ.   _

 یبه درب زد. کم  ی اضربه  ی و عسکر   ستادندیدرب اتاق ا  ی جلو

دکتر نشسته و او با دقت   زیم ی روبه رو ی صندل  ی وبعد هر سه ر

م  ی نامه  را  مردخواندی دادگاه  دکتر  سر  انسال یم  ی .    مه ین  ی با 

بود   ظاهرش مشخص  از  که  است.    ی آمادهتاس  خانه  به  رفتن 

و بعد به روپوش   م یو ن   کیاتاق که    وارید  ی اعت روبه س   ی نگاه

 انداخت.   یاز چوب لباس  زانیآو د یسف

از رو   بالخره بال گرفت و به آن  ی دکتر سرش را  نگاه  کاغذ  ها 

به   ی ترق یبرداشت و نگاه دق  شی هاچشم  ی را از رو  نکیکرد، ع

 :  دیعسل کرد و پرس

   د؟یتر اون مرحوم هستشما دخ _

 گرفت و گفت:  سرش را بال  عسل

 بله.   _

   د؟یکنیرو لطف م تونیی کارت شناسا _
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مل  عسل کارت  و  گواه  ی برخاست  اصل  همراه  به    یبه  را  فوت 

دست دکتر داد. دکتر مدارک را از دستش گرفت و با دقت نگاه  

 کرد. 

داشت   گریضرب گرفته بود، د  شی با پا  اشی قراری مهار ب  ی برا  رضا

خسته   شیآزما  ی جهینت  کی  دنیفهم  ی برا  فاتی همه تشر   نیاز ا 

 کرد و گفت:   دییرا تا . بالخره دکتر مدارکشدی و کالفه م

 .  د یچند لحظه صبر کن _

 بلند و از اتاق خارج شد.   زشیپشت م از

م  رضا فضا   کردیحس  لحظه  برا  ی هر  تنگ  تنگ  شیاتاق  تر و 

شالش    ی لرزانش به سمت لبه   به عسل که دست   ی. نگاهشودی م

برسد آن را در    نیید. قبل از آنکه دست عسل به پاکر  رفت،ی م

 نگاهش کرد.  ریهوا گرفت. عسل غافلگ

خوب  رضا دوگانگ  دیفهمی م  یبه  چه  را   یوحشتناک  یکه 

تر زد و دستش را محکم  ی بال انداخت، لبخند یی. ابروگذراندی م

 فشرد.
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نامه   دکتر پاکت  سمت  به  رضا  چشمان  آمد  داخل  در    ی اکه 

به    ،ی تالشش در حفظ خونسرد  ی با همه  شد.  ده یدستش کش

و بدتر از آن   دی شن ی م نهیکوبش قلبش را درون س ی وضوح صدا

 است.   دهیچیقلب ناصبورش در تمام اتاق پ ی صدا کردی حس م

 پاکت نامه را به دست عسل داد و رو به او گفت:    دکتر

ما اطالعات   دی دی... همون طور که خودتون فهمی نم سالراخ  _

  م یدیجز خودشون نم  یهامون رو به کسجعه کننده مرا  یشخص

نتا ا  یشاتیآزما  نیچن  ج یبه خصوص  بخاطر  ما  از   نکهیرو، پس 

 .  د یبشه مکدر نباش یط ی روال قانون میخواست

 تکان داد و پاکت را باز کرد.  ی سر عسل

باخبر شود اما با حجم    جهیاز نت  تر ع یا سرگردنش را کج کرد ت  رضا

 مواجه شد.    یسیلاز کلمات انگ یانبوه

به صفحه انداخت و برگه را دست دکتر داد و    یکل   ینگاه  عسل

 گفت:   

 بخونمش.     تونمی من نم _
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 ی را از روکرد. نگاهش    یبرگه را در دست گرفت و نگاه  دکتر

 صفحه بال گرفت و به عسل چشم دوخت. 

 صبرش را از دست داد و گفت:   ی همه تابی ب عسل

 دکتر لطفا.   _

 گه را سمت عسل گرفت و گفت:  بر دکتر

با    paternity test  جهینت   گهیم  شیآزما  نیا  _ اون مرحوم 

 فرستادن مطابقت نداشته.   شگاهیکه به آزما ی انمونه

 :  دیپرس  جیگ

  ؟یچ یعنی _

که    Polymerase Chain Reaction  ش یآزما  یعنی  _

 ی هاسکانس   ا یجام شده نشون داده دو نمونه از نظر مارکرها  ان

دو نمونه رو   ی شاوندیداشتند که خو  ییهاموجود تفاوت  یک یژنت

 درصد رد کرده.   99

 گفت:   طاقتی ب رضا

 .  میجور بگو تا ما هم بفهم هی یعنیش کن... دکتر ساده  _
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 تکان داد و گفت:   ی سر

اون مرحوم با   یا انی د  تست  جهینت   گهیم  شیآزما  نیا  دینی بب  _

ترش بقت نداشته. ساده فرستادن مطا  شگاهیکه به آزما  ی انمونه

 ی بزاق اون مرحوم و نمونه  ی نمونه  نی ابوت ب  رو بخوام بگم، رابطه

 وجود نداره.   شگاهیآزما  نیه شده به اارائ

صورتش گرفته    ی را جلو  شیهابه عسل کرد که دست  ینگاه  رضا

 .  آمدیم رونیکم داشت از گور بکم ی الربود، راز سر به مهر س

دستش    عیعسل رفت. سر  یحواسش پ  زده بود، رضاشوک  عسل

 ی زیکرد رسماً چ  کیو او را به خودش نزد  چاندی اش پرا دور شانه

 تا پس افتادنش نمانده بود.  

 :  دیپرس ی عسکر

 از کدوم فرزندشون بوده؟  ن یگی که م  یتست دیبگ  شهی م _

 سل کرد و گفت: به ع  ینگاه  دکتر

 چند فرزند داشتند؟   شونیا _

 دختر. هی پسر،  هیدوتا،  _

 داد و گفت:   ل یکاغذ را داخل پاکت گذاشت و به دست وک  دکتر
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نمونه   _ از  بوده،  پسرشون  فرزند  از  رو  ی تست  که   ی بزاقش 

 دادند.   شگاهیمسواک به آزما

تجز  رضا تحل  هیفرصت  به    افتین  لیو  عسل  فرو    کبارهیچون 

تر از قبل گرفت. جسم و جان راه او را محکم  ی انهیدر م  ختیر

را   ی هولناک  یت یواقع  ن یدر برابر چن  یستادگیا  ییتوانا  گریعسل د

کرد و آرام به سمت    شتریاو ب  ی نداشت. فشار دستش را دور شانه 

مثل پتک برسرشان   نی کرد. حجم آن خبر سنگ  تیهدا  یصندل

 شد.   دهیکوب

  ر یگشد. گذر لحظات آنقدر نفس   مشغول صحبت با دکتر  ی عسکر

آورد، دس نفس کم  برد و دکمهبود که خودش هم    یبال   ی ت 

 بلوزش را باز کرد.  

 درست حدس زده بود و صد البته... عسل!  اصغر

پوشانده و به جلو خم شده بود.    شیهاصورتش را با دست   عسل

نم با  دانستی رضا  در    دیچگونه  کند.  اطالعات آرامش  ذهنش 

  دیچرا مهش  دی فهمی امروز پردازش شد. حال م  ی هاگذشته با داده 

چرا عسل    دانستی . حال کامل مکردیعسل دور م  پسرش را از

شدن    کیبه نزد  یلیبه برادر کوچکش و تما  یاحساس عاطف  چیه
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او به برادرش فقط به خاطر اکراه    ی به او را نداشت. عدم وابستگ

نسبت    یخواهر و برادر نبود، وقت  نیب  کیزدن  ی از رابطه   دیمهش

هم خون    کیل  توقع داشت با او مث  شدی نداشتند چگونه م  یخون

ب کند  قد  خودی رفتار  از  که  را خون  گفتند ی م  مینبود  خون   ،

 اشی فاصله گرفتن از نابرادر   ی عسل را برا   دیبان  گری. دکشدی م

 . کردی سرزنش م 

  لب با خودش تکرار کرد. ری آرام ز عسل

نم  نیا" زن  اون  نداره؛  امکان  نداره،    ف یکث  نقدریا  تونه یامکان 

   "باشه

 آغوش گرفت و گفت:  سرش را در  رضا

 آروم باش قربونت برم، آروم.   _

 آروم باشم؟  تونمی چطور؟ چطور م _

 کرد خودش را از او دور کند و گفت:   یسع عسل

جا  _ بذار  جا  ی خودتو  اگه  بود  ی من،    آروم   یتونستیم   ی من 

   ؟یبمون
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او بگذارد؟ آن هم   ی آب دهانش را قورت داد. خودش را جا   رضا

 .  انداختی ش هم لرزه به جانش م فکر یروزها؟ حت نیا

 شد و رو به عسل گفت:   کشانینزد ی عسکر

  د؟یخوب هست ی خانم سالر _

رضا فشرد و خودش را از او دور    ی نه یکف دستش را به س  عسل

 کرد و گفت:  

 خوب باشم؟  ونمتی به نظرتون م _

 .  د یزده باششوک دمیبود. بهتون کامالً حق م یخبر وحشتناک _

شد. رضا    ریاشک از چشمان عسل سراز  ل یجمله س  کی  نی هم  با

 ل به کار برد.  آرام کردن عس ی هر چه در توان داشت برا

به    یرفتن بود نگاه  ی به دست آماده   فیدکتر که ک   دنیبا د  رضا

 عسل گرفت و گفت:   ی ازوب ریساعت انداخت و دست ز

 . میبر دیبا گهید _

 :  دیساختمان که خارج شدند رضا پرس از

  شه؟یم ین چال  _
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 بلندش کرد و گفت:   ی پالتو بیدست در ج ی عسکر

لزمو    _ مدارک  ا  نامه تیشکا   هیشنبه    نی گرفتم هممن   ن یاز 

تا دادخواست سلب نسب هم    ازهی ن  نی . همچنکنمی م  می خانم تنظ

  یسالر  ی اموال آقا  هیتصف  ریبا مد  دیعالوه بر اون با  ،رهیصورت بگ

خودش   یثه آثار حقوقاز ور  یکیچون حذف    می هم صحبت کن 

 رو داره و... 

 و گفت:  دیکش رونیدستش را از دست رضا ب  عسل

 .  دیلطفا دست نگه دار _

 و رضا هر دو ناباورانه به عسل نگاه کردند.   لیوک

 متعجب گفت:   ی عسکر

   ل؟یارم؟! به چه دلدست نگه د _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

 .  جمیگ ی لیمن هنوز خ  _

 برن؟ دفعه هم قصر در  نیاونا ا  نیبذار نیواخی شما که نم _

 خسته اما قاطع گفت:     عسل
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 .   دمی و اطالع م رمیگیفردا باهاتون تماس م _

ا  دیکشی ها طول ممدت  لرزد،ی حس کرد عسل م  رضا با    ن یتا 

 شان رفته است.  سر همه ی که چه کاله گشاد دی اینار ب موضوع ک 

 دست عسل را گرفت و گفت:   دوباره

 خونه.   میبهتره بر _

 آرام گفت:   عسل

 الن. ن یبابام... هم  شی منو ببر پ _

                                  

 نینظر گرفت. در ا  ریداد و عسل را ز  نی را به ماش  اشه یتک  رضا

  یسنگ قبر سالر  ی لبه  ی ساعت تکان نخورده بود. ساکت رو  کی

شنبه و قبرستان سرد نشسته و سکوت کرده بود. بعدازظهر پنج 

شلوغ ررفته مفته  نگاهشدی تر  لخت  ی .  درختان   ی هاشاخه   یبه 

کوتاه آمدن نداشت.    الیخ  لاطراف قبر کرد، ظاهراً زمستان امسا

م  یمداح  ی صدا روضه  قطعه  خواندیکه  طرف  چند  کل آن  تر 

 قبرستان را پر کرده بود.   ی فضا
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  شیپا  ریرا ز  گاریس  ی له یزد و بعد فت  گارشیپک را به س  نیآخر

و هر   آمدیم  یبود که سر مزار سالر  ی بار  نیسوم  نیله کرد. ا

که بر سر    ییهابت یمص  ی را مقصر همه  ی بار هم با توپ پر، سالر

  ، ی از قبل از او شاک  شتریو هر بار ب   دانستی عسل آورده بودند م

 .  ستینگریو به سنگ سرد مزارش م ستادهیحال خاموش ا یول

 به جا...   اعتماد نا ی شده بود، قربان یقربان ی سالر

عسل داغ مرگ پدر به    ی برا  یخاک مرده سرد است ول   گفتند ی م

زمان سرد شود شعله  ی جا با گذشت  تر هم ورتر و سوزانآنکه 

 .  شدی م

هفته   نیا  ی خبرها  شوک کنار،  به  روز   یدهیمزا  گرید  ی چند 

چه   شد،یرو داشتند. سنگ هم بود خرد م  شی کارخانه را در پ

ا به  نم  نیرسد  ا  دانستی دختر.  چگونه  تالطم   نیعسل  همه 

 .  آوردیرا تاب م یروح

اگ  امروز م  ی ر جاعسل گفت  بود چه  نداشت    کرد؟یاو  دوست 

  د یجد که چه بااو بگذارد تا بسن  ی لحظه جا  کی   یخودش را حت

نگاه  ب  دیبه آسمان کرد، خورش  یکند.  از    ن یبعدازظهر مهربان 
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 نیبا ا  د،یتابیم   شانیبه رو  برگیدرختان برهنه و ب  ی هاشاخه

 نداشت.    یینماقدرتچندان فرصت    یزمستان  ی همه در برابر سرما

شدن به غروب و غالب   کیرفته با نزدنه گرم بود نه سرد، رفته  هوا

 ترک بزند.   ینی چ نینمانده بود ع ی زید چسر ی شدن هوا

ا  ینگاه  دوباره که  کرد  عسل  د  نیبه   ی رو  یوسواس  گریروزها 

 آنکه ی را ب  دیرسی آنچه دم دستش م  نداشت و هر  دنی لباس پوش

بعد از آن فقط   ی ها. در نگاه اول و نگاه زدی با هم ست کند تن م

  ی تیماه  گری. انگار د آمدی دختر جوان ساده پوش به نظر م  کی

خ جالل  و  شکوه  همه  آن  دادن  نشان  رخ    اشیانوادگبه  به  با 

 . دادیظاهرش نم دنیکش

مقاومت کرد و   گرید  ی رگایدود کردن نخ س  ی برابر وسوسه  در

 اصغر را گرفت.   ی آنکه هوسش را از خود دور کند شماره  ی برا

 بوق جواب داد و گفت:    نیبا دوم اصغر

 الو داداش!   _

 :  دیکنجکاو پرس شد،یر آنجا اکو م د شیجا بود صدا هر

  ؟ییکجا _
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 .  تهیسا ریز _

   ؟یحرف بزن یتونی م _

 دستت داداش...   یلحظه گوش هی _

 بلند شد.   ی از آن طرف گوش یکاش ی قدم زدن رو ی صدا

 بعد از چند لحظه مکث گفت:   اصغر

 بگو حال؟!   _

 ! ؟یدر چه حال _

 .  کنمیرنگ م وارید ،ی در حال نقاش  _

   ؟ی کرد دای ... پس خونه پیه سالمتب _

 بابا رهن کردم.   ی خونه کینزد ی شصت متر هیآره  _

 . شیاهلل یه روز بخرششه! انمبارکت با  ،ی هم عال یلیخ _

 و گفت:   د یبلند خند اصغر

ب  _ نداری شد  دردی مرفه  مسکن  بازار  از  خبر  د  ؟ی ...   گه یسال 

 ر کردم. خونه هن نیانداز کنم واسه رهن همبتونم پول پس 

 دهانش را کج کرد و گفت:   رضا
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  کرد؟ شهیدعا هم نم یعنی _

 کشهی طول م  یسال  ستی دو  هی  متایق  نیچرا داداش! فقط با ا  _

 شیتونست جواب آزما  لهیوک  ارویتا مستجاب بشه... تو چه خبر؟  

  ره؟یرو بگ ی ریاون پ

 شد و گفت:   رهیخ ی دوباره به سنگ قبر سالر رضا

 . ی بوددرست حدس زده  _

 دختره؟  ایپسره  _

 پسره.   _

 شه؟یم یحال چ _

 و با نوک کفش آن را غلتاند.   افتی شیپا ریرا ز ی زیسنگ ر رضا

باکنهی م   میتنظ   نامهت یشکا  هیگفت    لهیوک  _ براون،    د ی. عالوه 

 حذف بشه.   ی اسم بچه هم از شناسنامه سالر

 کرد و گفت:   ینچ اصغر

 .  مونهیواسه اون خانواده نم گهید یی! آبروی گند چه _
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رو  به را  نگاه کرد که حال سرش  زانو  ی عسل  گذاشته،    شیدو 

 گرفت و گفت:   نی را از ماش اشهیوقت رفتن بود. تک گرید

  ؟ی بار ،ی کار _

 !  ادیزت ز _

 .  نمتی بی شنبه م _

 بالفاصله گفت:   اصغر

و    یکشلزمه، لوله  یداداش. خونه نقاش  ستم یدو روز ن  هیمن    _

 .  خوادی م یاساس ریتعم هیفاضالبشم خرابه... 

 .  دمیداشتم خبرت م  ی ! کاریاوک _

 فرستاده.   غومی... حسام پ ارو یاون  یراست _

   ؟یغومیه پچ _

 آزاد بشه.  قشیرف یحقوق  شیبردار تا ف تتویشکا ا یگفته ب _

 بشه؟  یاون وقت که چ _

 بده.   تیکه اونم به من رضا _

 و گفت:   دیخند رضا
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  رم یگیم  ونیلی بفرست پنجاه م  غومیواسش پ  ؟یمفت ی ! مفت یزک  _

ف دم یم  تیرضا دنبال  بدوئه  هم  نخواست  بده،  خواست    ش ی. 

 . تا آزاد بشه قشیرف

 پنجاه تومنش کجا بود؟!   ارویاون  _

از ج   _   ی ... واقف رنت یگی شل م  ی ریشل بگ  یول  بشیخبر دارم 

 که؟ 

 گفت:   اصغر

  ؟ی ش بدادامه  ی خوای تا کجا م یاداش، ولکارت درسته د _

بدوئه...    قشی رف   یحقوق   شی ف  یدنبال آزاد  ی فعالً بذار چند روز  _

 نکنه.   ی لونه زنبور دستشو تو هر رهیگیم ادی  ی جور  نیلاقل ا

تماس را قطع کرد و به طرف عسل قدم برداشت،    یخداحافظ  هی  با

بطر  شدی م  یدوساعت بودند.  آنجا  ط  ی که  به  را  عسل آب  رف 

 گرفت و گفت:  

 قلپ بخور.   هی _

 نگاهش را از سنگ قبر جدا کرد و به او دوخت.   عسل

 گفت:   ترمیمال رضا
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 . ی بخور تا هالک نشد _

 اهش کرد.  خاموش نگ  عسل

  نش ییلب پا  یآب را رو  ی کرد و بطر  بازدمش را با صدا فوت  رضا

 ند. آب به او خورا یفشار داد تا دهانش را باز کند، به زور کم

 را از خودش دور کرد و گفت:   ی بطر عسل

 شدم، نه؟   زی انگرقت  یلیخ _

 !  ؟یکنیفکرو م نیچرا ا  _

 ه؟  شد  زیانگرقت  یلیبدتر از من باباست! اونم خ _

هذ  داشت اندوه  شدت  بطر گفت یم  انیاز  رضا  کنار   ی .  را  آب 

 سنگ قبر گذاشت و گفت:  

 .  میبهتره بر _

 تو برو.  _

 و گفت:  کنارش نشست  مجدد

 کجا برم؟  _

 . تیبرو دنبال زندگ  _
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 گفت:   یاغراق چیهیو ب  مکثی ب رضا

 !  ییمن تو  یزندگ _

 !  هیجک قشنگ _

 .  یبمون نجایا گهید ست یصالح ن  م،یبهتره بر _

 چرا؟   یکنی فکر م _

 چرا؟   یچ _

ا  _ زن  اون  چ  بمونیفر   ی جور   نیچرا  هر  که  بابا   ی داد... 

 بود اشاره کنه.   یکاف کرد،ی م ا یبراش مه خواستی م

سالر  رضا شاهپور  اسم  نستعل  ی به  درشت  با خط   ی رو  قیکه 

 حک شده بود چشم دوخت و گفت:   اهیسنگ س

قد  _ ت  میاز  اگر  پ   نه یبش  یزن  ی وپهلدر    ی ریگفتن  !  ی ریبه که 

 یدونی و م   یکنی تو سن و سال دخترت ازدواج م  یکیبا    یوقت

 .  ی نتعجب ک ستینبا شهی واسه پولته که زنت م

...  ی ول  گفت؛یحسم م   ست، یبا بابام رو راست ن   دمیفهمی من م   _

 !  شهیمن باورم نم ی خدا
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 گوله.  اون زن شمیکی... هیباور نکردن ی زایپر از چ ایدن نیا _

 زنگوله؟   یگ یچرا بهش م  دمیآخرش نفهم _

 عسل را لمس کرد و گفت:   یشانیبا پشت دست پ رضا

 .  یبدون   ستین ی ازیهم ن گهید _

   ه؟یپدر بچه ک یکنی فکر م _

ن   ی هر خر  _ بالخره    نهی... مهم استیباشه مهم  مدرک   هیکه 

به پوزه  شهیخوب م  گه ی. حال دمیکرد  دایپ  شونهیعل شون رو 

 .  دیاک مالخ

 کرد و گفت:   یعصب ی تک خنده عسل

از دست رفته بابا رو برگردونم،   تیثیآبرو و ح  خواستمی من م  _

 حال...   یول

 کرد:  اخم رضا

  ؟ یحال چ یول _

 !  دونمینم _

 نکنه...   ؟یدونینم _
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 گفت:    یعصب عسل

 .  دونمیگفتم که نم _

 گفت:  ی شاک رضا

 .  یجا بزن یتونینم  میهمه راه اومد نیاحال که  _

نشد  _ متوجه  م   تیثیح  ؟ی هنوز  کامل    ییآبرو  گهید  ره، یبابام 

...  میشی منما  و انگشت   کنن یاش مهمه مسخره  مونهیبراش نم

 .  رمیجا سرمو بال بگ  چیه تونمی نم گهیمن د

 عسل را محکم گرفت و گفت:   ی شانه  رضا

ه، کرد  ییآبرویب  گهید  یکی  ؟یگیم  ی دار   یحواست هست چ  _

بابات    ینشده؟ وقت  تیهنوز حال  ؟ی ریبال بگ  یتو سرت رو نتون

داشته که   ییهانقشه  ه یخودش    یعنیدنبال تست گرفتن    رهیم

خاطر   نتبه  به  وقتدینرس  جهیتصادفش  تا   ی...  رو  شرکت 

باباتو ز  یلی بردن چه دل  شی پ   یورشکستگ آب    ریداشته که سر 

 ؟یفهمی ه... مبابات رو شده باش  شی دستشون پ  نکه یکنن؟ مگر ا

تر   ی لینکردن قتل انجام دادن، قتل. اونم خ  ی اونا فقط کالهبردار
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نگران   دیتو با  بترسه اون وقت  ییاز رسوا  دیبا  گهید  یکی  ز،یو تم

   ؟یو دو به شک بش یآبروت باش

 اش را گرفت.  گفت و شانه  یآخ عسل

 فشار دستش را کمتر کرد و گفت:   رضا

که  ی و انداخت دور... کار دیکش دیبه قول محمد دندون لقو با _

 .  یکاملش کن دیانجام داد، تو با مهیبابات نصفه و ن

را در    شیهاشانه  عسل را بلند کرد و  ستاد،یا  ت یفرط عصبان   از

 تر از معمول بود. بدنش داغ  اش،ی شانیآغوش گرفت. اما برخالف پ

 !  ی تو تب دار _

 بکشد:  رونیکرد خودش را از آغوش رضا ب یسع عسل

 ولم کن.   _

 گفت:   شهیتر از همحق به جانب رضا

ت تو اون کله  نو یا  ی اگهیوقت د  چی... نه الن، نه ه کنم ی ولت نم  _

 فرو کن.  
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روت  ی لبه دست  و  نشست  چه   اشی شانیپ  یخت  هر  گذاشت. 

اصرار کرد عسل رفتن به درمانگاه را رد و گفته بود بخوابد خوب 

تب داشت،   یبخش اکتفا کرده. کمآرام  کی   و به خوردن  شودی م

ب  یول به  کارش  که  آنقدر  برا  مارستانینه  هم    ی بکشد.  شام 

 شیبرا  دیخوابیو م  کردی استراحت م  شترینکرد هر چه ب  دارشیب

 بهتر بود.  

به ساعت که تازه نه شب بود، چراغ را خاموش و آرام از   ینگاه  با

پذ  داخل  بهار    یهاخواندن جزوهمشغول    ییرا یاتاق خارج شد. 

 بود.  اشی امتحان

باز کرد.    مهیمکث آن را تا ن  یاتاق گالب را زد و بعد از کم   درب

وزها بخاطر ر  نیمشغول قدم زدن در اتاق بود. ا  شیب با عصاگال

م استفاده  واکر  از  کمتر  دستش  راضکردی شانت  ا  ی.   نکهیاز 

 داد و گفت:   هیمادرش سرپا شده به چهارچوب در تک دیدی م

 ننه؟  ی چطور _

  اش ی شانیپ  ی بال   ی به کبود  یو با نگاه   دیبه طرفش چرخ  گالب

 اخم کرد و گفت: 
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 از تو بهترم، سالمت کو؟   _

 کرد و گفت:   ی اخنده  رضا

 لو خوردش!  لو _

 زد و گفت:   یلبخند تلخ گالب

  د، یطلب   ی امرزیخدا ب  ی اشب جمعه  نیخدا رحمت کنه باباتو... ا  _

   ادته؟یهنوز 

 مم ارث بدمش.  به بچه خوامی! تازه مچجورم _

 در چشمان گالب جرقه زد و گفت:  یخوشحال برق

  ه؟یمگه خبر _

   ؟ی چه خبر _

 .  گهیخبر خوش د _

 گفت:   دواریام و

 داره مادر؟   یعسل تو راه _

تا جا  شیابروها  رضا و در حال  توانستی م  کهیی را  برد   که ی بال 

 نخندد گفت:   کردی م یسع
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 نم؟ از عروست بپرس. من چه بدو _

 خودش کجاست؟  _

کرد و داخل اتاق    اشیشلوار ورزش  بیا داخل جدو دستش ر  هر

 شد.  

 .  د ید و خواببخش خورآرام  هیکه اومد    نیحالش خوب نبود، هم  _

 ...  یعنی _

 . میاما هنوز خودمون بچه یعنی _

 ترش کرد و گفت:   ی رو گالب

باورش م  میابچه   ی گیم   نیهمچ  _ من شونزده هفده    ،شهی آدم 

بابا شدم.  حامله  بود  ب  ی سالم  ب   امرزتمیخدا  سالش    ستیهنوز 

 نشده بود.  

 زد و گفت:   هیکنا رضا

پشت سر   فیرو رد  ی عدتا سه تا ب  یاز هفده سالگ   یگیچرا نم  _

  ؟ی هم سقط کرد

 رضا به آن زمان گفت:   ی ناخشنود از اشاره گالب
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 شده؟  ی زیحال... عسل خوبه، چ _

  ؟ی زیچ چهنه!  _

 بخش خورده. آرام یالن گفت _

عسل    تیاز وضع  یداد کم  حیآمده ترج  شیپ  طیتوجه به شرا  با

  ی هابه جزوه   یهار نشست و نگاه تخت ب   ی لبه  د، یبگو  شیرا برا

 تخت کرد و گفت:   ی اش رو پهن شده 

 تازه اولشه.  نیرو داره، ا شی پ یسخت ی راستش عسل هفته  _

 گفت:   کنارش نشست و دل نگران گالب

 شده مگه؟  یچ _

نگاه  رضا موها  یبا  کرد  مادرش، هر چه دقت    ی خاکستر  ی به 

 . شا ی اهیس ایغالب است  شیموها ی د ی سف دیفهمینم

 من؟  ی به کله ی زل زد هی با توام رضا! چ _

 را خاراند و گفت:   اشی نیبا ناخن شست ب  رضا

مزا  نیا  _ فهم  دهی هفته  تازه  اون  بر  مرگ    دهیکارخونه... عالوه 

 نبوده.   یپدرش اتفاق



 

 
1524 

 

DONYAIE MAMNOE 

خودش   نیباباش با ماش  ینبوده؟ مگه نگفت   یاتفاق  یچ  یعنی  _

 تصادف کرده؟ 

 بوده باشه.   ی نه تصادفش عمدممک یول ست،ی ن  یهنوز قطع _

 ت:  گرفت و گف  دهانش ی هر دو دستش را جلو گالب

 خدا مرگم بده!  _

از همه هم  رضا بدتر  تازه  گفت  فهم  نیبا خودش    زن   دیامروز 

  ست، یبرادرش هم ن   نیبله و برادرش همچ  گهی د  یکیپدرش با  

هم    دیبدهد. شا  حیرا چگونه به گالب توض  یکی  نیا  دانستینم

 بود.   یبزرگ ی ز یاشت، آبرورعسل حق د

بره... هرکول هم    نیا  _ باهاش مدارا کن تا تموم شه  چند روز 

 . ی اریکم م   یباش

 قاتلش معلوم شده؟   _

 . ندازمی م رشونیگ یول ست،ی هنوز معلوم ن  _

 گفت:   یصورتش را درهم کرد و ناراض گالب

  ؟یسیچرا تو، مگه تو پل _
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 .  رنیروز لو م هی نهیمنظورم ا _

 کرد و گفت:   یاخم بگال

 کبوده... خودتو کم به دردسر بنداز بچه.    تیشونی پ ی بال هنوز  _

 بچه تو قنداقه ننه، چند دفعه بهت بگم؟   _

گالب    ی هااگر بماند تازه اول غر زدن  دانستی بلند شد تا برود م  و

 خودش است.   ی هادنیو سرزنش شن

 .  م ی رفع زحمت کن گهیخوب ما د _

  گرفت و گفت:  دستش را بال  گالب

 ارت داشتم.  صبر کن، ک _

 شما امر کن.   _

زنگ   شمیساعت پ   م ین   ن یست، اتفاقا همخانمه  هیچند وقته    _

 زده.  تلفن  ی زد. در واقع تا الن سه بار

   ه؟یخانم؟ ک _

 تر گفت:  به در کرد و آرام  ینگاه گالب
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و  گفتم ت  یمنم هر چ  انیبهار زنگ زده... اصرار داره زود ب  ی برا  _

خودش و دخترش   گهی . مکنهیبعد، قبول نم   ی امتحاناشه باشه برا

. البته من  انی بعد شوهرش و پسرش ب  نن،یو دختر رو بب   ان یاول ب

همون جلسه اول پسر   د یشد  یاومدن   م،یررسما ندا  نیگفتم ما از ا

 .نیاریرو با خودتون ب

 پسره چند سالشه؟  _

  ه، یخوب  یسن  ل تفاوتخودته مادر... شش سا  ی هم سن و سال  _

 . ی ریبگ رادیا ی نه جوونه که بخوا  رهینه براش پ

 ه؟یشغلش چ _

 گفت آزاد. _

 .میهزارتا شغل آزاد دار ؟ی چه شغل آزاد  _

م  _ توضدونمیچه  پن  حی!  منم  چ  ریگیداد،  حال  بگم   ینشدم. 

 بهش؟ 

 تکان داد و گفت: ی سر رضا

 حال که دور امتحانشه.  _

 . ادیپسرش کوتاه نم نکهیمثل ا یگفتم ول نوی منم هم _
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 ده؟یمگه بهارو د _

 انگار.  _

 به در اتاق کرد... با اخم گفت: یمشکوک نگاه رضا

 نگفت؟  شویفامیل _

فامیل  _ خانکاوه  شونیچرا!  صداست...  عجب  هم   یجوون  ی مه 

نم باورم  مادر،  حت  ی برا  شدی داشت  زده  زنگ  ازش   ی پسرش 

 برادرش.   ایپسرش زنگ زده  ی برا  دمیپرس

بود و نه کاوه. به    یمرادخان  نیشاه   لیرام گرفت، فام آ  یکم  رضا

حساس    ی ادیآنقدر پررو نبود. ز  نی داد، قطعاً شاه  بیخودش نه

 رد و گفت: بهار ک ی هابه جزوه  یشده، دوباره نگاه 

 ! کنهی از تلفن خونه استفاده نم یلیبهار که خ  _

تو آشپزخونه مشغول کار... منم    ایسرش تو کتاباشه    اینه مادر،    _

ااهیروس تو  نم  نی!  دخترا  تونمی امتحانا  باشم.  احوالش    یکمک 

... بهار  زننینم  د یو سف   اهیموقع درس و مشق دست به س  گهید

حال اگه   کشه،ی رو هم م  لیسن کمش داره جور من عل  نیبا ا

 بگم بهش؟  یزنگ زد چ
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 نگو. یچیفعالً ه _

 گفت:  یشاک گالب

ن منتظره بهش  خانمه ال   ؟یکنیآدمو مشخص نم  فیچرا تکل  _

 بدم.  یجواب قطع هی

 کرد و گفت:  یپوف رضا

 شه؟یتو امتحانا حواسش پرت م  یگیبابا! مگه خودت نم  ی ا  _

 نه. امتحانش رو که داد زنگ بز نیبگو آخر

* 

اتاق شد و بدون آنکه چراغ را روشن کند لباس از تن کند   داخل

 . دیو کنار عسل دراز کش

داغ  اشی شانیپ  ی رو  دست به  ظاهراً    یگذاشت،  نبود.  ظهر 

آرام خوابآرام کامالً  و  کرده  را  کار خودش  او    دهیبخش  به  بود. 

گردنش هل داد و با دست    ریشد و دست چپش را به ز  ترکینزد

 وش گرفت.ل را در آغعس گرشید
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کرد.    رشانیچند وقت نصف عمرشان را گرفته و پ  نیا   ی ماجراها

گونه عسل را از  چ  دانستیتر بود، نمهم پر آشوب  گرید   ی هفته 

 حفظ کند.  یآشوب و نابسامان  عیحجم وس نیا

پ  ی ترسخت   ی روزها  دانستی م  ی به خوب  خودش رو    شی را در 

ب عسل  بسا  چه  و  آس   شتریدارند  قبل  عذاب    دیدیم   بیاز  و 

 . دیکشی م

بود.    ی داریخواب و ب  انیم  ییغلط زد، جا  شیدر جا  اریهوش   مهین

دستش را به    افت،ی  یخواب خال  مهیآغوشش را در همان حالت ن

اما حجم خال بغل کند  را  او  تا  برد    شیرو  شیپ  یسمت عسل 

  یآلود چشمانش را باز کند و خود را تنها روباعث شد تا خواب

 . ابدیتخت ب

همان صورت   فاصلهبال با  نبود  عسل  نشست.  و  زد  کنار  را  پتو 

 را به تن زد و داخل سالن شد.  شرتشیت عیآلود از خواب سرپف

آشپزخان  بهار نگاهدر  با  پز،  و  پخت  مشغول  که    ی ه  ساعت  به 

چند بود،  چش  نیدوازده  باورش بار  کرد.  بسته  و  باز  را  مانش 

 باشد.   دهیهمه وقت خواب نیا شدینم
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گالب را زد اما او هم داخل اتاقش نبود، خواست در را اتاق    در

با    اطیکه داخل ح  دیببندد که از پشت پنجره اتاق، گالب را د

 . زندی عصا قدم م

خانه نبود. داخل آشپزخانه شد و از بهار    ی جا  چی عسل در ه  یلو

 : دیپرس

 عسل کو؟ _

 و گفت:  دیبه دست به طرف رضا چرخ ریگکف  بهار

 .رونیرفت ب شی ساعت پ هیعسل!  _

 ره؟ینگفت کجا م _

 ! نیکار داره، هم یی... فقط گفت جادونمینم _

عسل   ی هآمد و تلفن را برداشت، شمار  رونیاز آشپزخانه ب  کالفه

جواب داده شود آنقدر بوق خورد تا قطع   آنکهی ب  یرا گرفت. ول

 شد. 

بکند. دوباره    دیچه با  دانستینم  د،یدور خودش چرخ  مستاصل

بوق تلفنش را پاسخ    نیبا همان اول  بارنیا گرفت، ااش ر شماره

 داد. 
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آرام   زد،یرن  شی را در صدا  تشی و عصبان  یکرد کالفگ  ی سع  رضا

 گفت: 

 تو؟ ییکجا _

 . رونیاومدم ب _

 کجا؟  یعنی رونیب _

 اومدم سر قبر بابا.  _

 از قبل گفت:  ترمیمال رضا

 دنبالت.  امیدختر خوب؟ الن م  یچرا تنها رفت _

 ! اینه ن  _

 چرا؟  _

 اسنپ منتظرمه.    _

 نگران گفت:   رضا

 ... حالت خوبه؟یباشه هر جور راحت_

 آرام گفت:  عسل

 .گردمیخوبم! نگرانم نباش، تا عصر بر م  _
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ناام  تلفن و  رضا خسته  شد  قطع  هم  دتریکه  به    یدست  شهیاز 

 . گذشتندیو نم شدندی روزها تمام نم نیچرا ا   د،یصورتش کش

 به آدرس انداخت.  یباره باز کرد و نگاهآپ را دوواتس ی صفحه

 و سوم.   ستیهشت، واحد ب ی ارسالن، طبقه  ساختمان

 چیهها  زنگ ساختمان نگاه کرد، اما کنار دکمه  دیصفحه کل  ی رو

شماره  ی رد نگاه  یاسم  یحت  ای  از  دوباره  برج    ینبود.  به 

جز تماس    ی ا آن کرد، چاره  ی بعد به ورود   شیروبه رو  سازیمیقد

بوق،   نیاصغر را گرفت قبل از آنکه با آخر   ی بود. شمارهمجدد ن

مخاطب قطع شود، اصغر پاسخ    ییخاطر عدم پاسخگوتماس به  

 داد:  

 !  ؟ی دیرس _

 .  نمییآره پا _

 هشت.  ی طبقه  گه،یبال د  ایب _

 کرد و گفت:   یپوف رضا

 دلور، درو باز کن.    یخسته نباش  _

 زنگ رو بزن.  ی دکمه _
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 داداش، کدوم دکمه رو بزنم؟!  یشبازم خسته نبا  _

 .  یرو نزن یسمت چپ، اون وسط...  یهشتم  فیرد نییاز پا _

د و فشر  افتی زنگ را    ی قبل از آنکه تماس را قطع کند دکمه  و

که اصغر    یباز شد. آپارتمان  ی تق بلند   ی که در بالفاصله با صدا

زندگ   ی برا در    یآغاز  بود  کرده  رهن  دوازده   کیمشترک  برج 

تا آسانسور تنها    ی در به ساختمان که از ورود  سازیمیقد  ی طبقه 

 دومتر فاصله داشت.  

  یکم دیایب نیی هفتم به پا ی آسانسور را زد و تا از طبقه  ی دکمه

  قاًی نداشت و آسانسور دق یلب  چی را نگاه کرد. ساختمان هاطراف  

شناس باشد با  نبود باستان   ی ازیقرار داشت. ن  ی مقابل درب ورود 

کم چهل  قدمتش را برآورد کند، کم   توانستی م  ی به خوبنگاه    کی

 سال ساخت را داشت.  

از معمول به طبقه آهسته   آسانسور و در آن   دیهمکف رس  ی تر 

چهل    ی آسانسور هم انگار قدمت  ی وارها یسقف و دباز شد.    صدای ب

  ینبود، داخل شد و طبقه   ی داخلش هم خبر  نهی ساله داشت. از آ 

 یکییکیخت که با حوصله  ها دوکمههشتم را زد و چشم به د
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روشن   کیو بعد    هارچ  ی طبقه   ی . هم زمان دکمهرفتی بال م

 آسانسور از در فاصله گرفت.   ستادنیشد، با ا

مرد    زن و    یانسالیمو  داخل شدند  نوجوانشان  دختر  همراه  به 

همکف را زدند. بالخره به    ی رضا طبقه   دنیاز د  یتعجب  چیهی ب

رس  ی طبقه  ب  نیا  .دیهشتم  طبقه  شتریطبقه  همکف    ی از 

تازه   کی  یزندگ  ی ساختمان برا  داد،ی م  یگکهنه   ی ساختمان بو

 .  بود و فرسوده و شلوغ  یمیقد ی ادی عروس و داماد ز

 ی حدود س  یحساب سرانگشت   کیبود و با    ی طبقه سه واحد  هر

آسانسور کامالً    ی . در واحد روبه روکردندی م   یخانوار در آن زندگ

حس    ی به خوب  ی را از همان ورود   نریرنگ و ت  ی رضا بو باز بود و  

 زد و داخل شد:  ی به در ورود ی ا. تقهکردی م

 ! صابخونه...  ااهللی _

 اصغر بلند شد:   ی صدا

 تو.   ایب _
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خانه شد. اصغر  ی ردوازده مت  ییرا یراهرو عبور کرد و داخل پذ  از

کش سمباده  مشغول  کار  لباس  با   وارید  ی رو  دنیبا  رضا  بود. 

 گفت:  ییرو شخو

 سالم شاه دوماد!  _

زد و دست   ی دستش را با کنار بلوزش پاک کرد... لبخند   اصغر

 برد و گفت:   شیپ

 کو گل خونه؟!   _

 ن صورتش را جمع کرد و گفت:  دست داد و همزما رضا

 ! ؟ی نکرد دایتر پتر و داغونکهنه  نجایاز ا نجا؟یگل برا ا _

 و گفت:  سمباده به دست دوباره مشغول شد  اصغر

.  نهیهم  ،ی ها نداررهن و اجاره خونه  متیخبر از ق  گمیم یوقت  _

 رو هم کالهمو تا طبقه چهارم انداختم بال.   نجایا

 .  ی بهترش رو بخر یکی شاهللیا _

 زد و پر از حسرت گفت:  ی پوزخند اصغر

 .  شهیدار نم با ایشاهلل ماشاهلل خونه  یکس گهیروزا د نیا _
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 .  ستین  لیخدا که بخ _

خرابه رو   نیگون خدا... همامان از بند  یول  ستین  لیخدا بخ  _

  دهیسه تومن بود، به سال نکش  ی جاست؟! پارسال متر یگی که م

 تومن.   ستیبشده  

 و ادامه داد.  دیکش وارید  ی از قبل سمباده را رو ترمحکم

سه تومن    ی مثل من الن با همون متر  یکی  نهیقسمت تلخش ا  _

 دار بشم.  خونه تونم ی پارسالم نم

 د یبا  ایروزها    نینداد، حرف حساب جواب نداشت. ا  ی پاسخ  رضا

  یاش بسازهپشت بام خان  ی اتاقک رو   هیدار باشد تا تو  پدرت خانه

 ...  ی دار شوو خانه ی اوریپدر مردم را در ب ای

کوچک   ییرایدو خوابه با پذ  ی خانه  کیداخل خانه زد،    یچرخ

  ییرایاز پذ  افی دام  نت ی بکا  فی رد  کیبا    اشیکه آشپزخانه نقل 

م شاشدیجدا  ا  دی .  م  نتیکاب  فیرد  کی  نیاگر  بر   داشتی را 

نظر مبزرگ   یخانه کم   ییرایپذ به  اتاقمدآی تر  به    ی. داخل  که 

اطراف ساختمان   ی نما  هب  یتراس راه داشت شد و از تراس نگاه

 انداخت. 
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خ  یک یدر    آپارتمان صدا  ی هاابان یاز  و  سر  بود.  شهر   ی شلوغ 

اطراف را پر کرده بود. به جز پنجره   ی کل فضا هان یماش کیفترا

 که نظر او را جلب کند نداشت.   ی ازیامت  چیه ییرایبزرگ پذ

 برگشت و گفت:   ییرایپذ به

ا  _ ب  هی!  نجا؟یحال چرا  پ   هی  یگشتی م  شتریکم  بهترشو    دایجا 

 .  ی کردی م

را    اشی شانیپ  یداشت، عرق روبر   دنیدست از سمباده کش  اصغر

 اک کرد و گفت: پ

بابام... خودت   ی هم خونه   که،ینزد  ه یهم به محل کار هان  نجایا  _

 تره. جمع المی باشم خ کشونینزد ،ی دیرو د طشیکه شرا

  شیپ  وار یبه سرتاسر د  یکل  یقدم به عقب برداشت و نگاه   کی

 کرد و ادامه داد:  شیرو

ون ا  تونمیزود برسونم، نم  دیخودم رو با  شهی حالش بد م  یگاه  _

 .  رمیسر شهر خونه بگ 

 سرش را تکان داد و گفت:  رضا

   ؟ی خوا یکمک نم _
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 و پرسش؟!  یکین _

 و گفت: تنش کرد  ی هابه لباس ی ااشاره

   ؟ی لباس اضافه دار _

 .  کهیدست داخل اون پالست هی _

اصغر را تن کرده، خم شد و   یو شلوار ورزش  شرتیبعد ت  یکم

خواب  اتاق  ی وار یدر کمدد  ی قد  ی نهیشلوار را تا زد. در آ  ی هاپاچه

 ساخته بود!   شیبرا ی اافهی خودش را برانداز کرد. اصغر هم ق

 اشت و گفت:  سالن برگشت و غلطک را برد داخل

 کجا رو رنگ بزنم؟!   _

 اشاره کرد و گفت:   دیکشی که سمباده م ی واری به همان د اصغر

 شروع کن.  نجایبتونه شده تمامه... از ا وارید نیا _

   ؟یکنینم ی وار یا کاغذ دچر _

 بزنم.  ی واریرو کاغذ د ییرایفقط قراره پذ _

 کرد و گفت:   ییرا یپذ ی گوشه ی هابه کارتن رول ی ااشاره
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  م یخودمون دار  بینرفت، النشم از ج  رشیبار تعم  ریصابخونه ز  _

 .  می کنی خرج م رشیبرا تعم

 اشاره کرد و گفت:   شیرو شی پ یرضا به سطل رنگ آب _

   ؟یبچرا آ _

ا  هی  ه یهان  _ تو  د  ده،ید  نترنتیطرح  د  ی ورود  واریقراره   وار یبا 

  بشه.  یرنگ آب ییرایسمت چپ پذ

او چه، صالح مملکت خو  ی اشانه   رضا به  انداخت اصالً   ش یبال 

 ی سطل رنگ نشست که متوجه  ی جلو  زیخم یخسروان دانند. ن 

نزد  مین  ییچا  وانیدو ل از دو    یکیسطل رنگ شد،    کی خورده 

 کرد و گفت:   وانیبه ل ی ادست نخورده بود. اشاره  بایتقر نوایل

  ؟ی مهمون داشت _

رفت، قرار بود کاغذا   ی بود... زنگ زد  نجایا  نیتو شاه  ی پا  شیپ  _

 رو بچسبونه.  

 نگاه کرد.   ییچا ی هاوانیبه اصغر و بعد به ل   ضیبا غ  رضا

 شد و گفت:   ی گرید  واریبه د  دنیمشغول سمباده کش اصغر

 به خاطر تو پاش رو قلم کنم.   ی کنه توقع دارن ه؟یچ _
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 باشم که اون نامرد پا گذاشته.   ییخوش ندارم جا  _

 شده؟!  ی نامرد یخاطرخواه  یاز ک  ،ی ا بچه ی ادیز _

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

بق  ی پا  یوقت  _ بابابزرگ، حال که    شمی وسط باشه م  ه یناموس 

  ست یص نبا خودت مشخ  فتیبحث ناموس خودمه شدم بچه؟ تکل

 ما رو مشخص کن.   فیتکل

  دنیتاسف تکان داد و مشغول سمباده کش   ی از رو  ی سر  اصغر

 شد.  واریبتونه زده د  ی هاقسمت ی رو

عسل را گرفت.    ی کند شماره   ی قبل از آنکه دستش را رنگ  رضا

  ی فرض گوش  ش ی پ  امکیبوق پ  ن ی به دو بود، با سوم  کیساعت نزد

را   ی جلسه هستم. گوش  در  امیارسال شد. دوباره همان پ   شیبرا

گذاشت. غلطک را داخل سطل زد  جا از سطل رنگ نیدر دورتر 

 .  دی کش وارید  ی و رو

 گفته بود نگرانش نباشد...   عسل

اش  از خوراک روزانه  یچند وقت بخش  نیدر ا  یبداند نگران  آنکهی ب

 شده است، مثل صبحانه و نهار و شام.  



 

 
1541 

 

DONYAIE MAMNOE 

 گالب...   ی برا  ینگران

  ی ندهیاو و آ  ی برا  یبهار و از همه بدتر، نگرانمحمد و    ی برا  ینگران

 . شانیرو شیپ

قوت    یراموش کند، اما نگرانرا نخورده ف  ی اکه وعده  شدی م  یگاه

 شده بود.   اشه یو ثان قهیهر دق

 :  دیپرس اصغر

 ! ه؟یدر چه حال  ی دختر سالر _

 غلطاند و گفت:   وارید ی غلطک را رو  رضا

 مدزاده چطوره؟! هم خوبه! دختر اح  ی دختر سالر _

  د، یکش  دنیفاصله گرفت و دست از سمباده کش  واریاز د  اصغر

 :  غضبناک نگاهش کرد و گفت

 !  ؟ی با توپ پر اومد ی نه انگار _

 گفت:   انهیجوبال انداخت و صلح ییابرو رضا

 مگه دعوا دارم باهات؟  _

 گفت:   را دوباره داخل سطل رنگ فرو برد و حق به جانب  غلطک
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 .  رمیگفتم احوال زن داداشم رو بگ  ،ی دیداداشتو پرس   احوال زن  _

 زن داداش؟  _

 زد و گفت:  ی پوزخند

 برام.    فتادهیتو هنوز که هنوزه جا نزن گرفتن  _

 . فتادیجا م یزن داداش، حساب یگفتی دو بار مثل من م _

 کرد و گفت:   یپوف اصغر

 !  الیخی ب _

هم خوبه!  عسل خانم    یعنیحال قهر نکن... عسل هم خوبه،    _

زده.    بشیاز صبح هم غ  زد،ی داشت سکته هه رو م  شبید  یول

که از سر گذرونده هنوزم    ی بتی همه مص  نیبعد ا  دمید  زنگ زدم

تنه چند   هیو    هیسرپا هست که نشون بده دختر سالر  ی اونقدر

 . فی مرد و حر

  شه؟ی م یحال بچه چ _

شناسنامه یچیه  _ از  زنگوله  اسم  بشه  ثابت  اک  پ  ی سالر  ی ! 

تازه به نفعشون هم    کنهی نم  یهم فرق   یلیخ  گهیالبته د  شه،ی م

 . شهی م
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 چرا؟   _

  یزیچ  ی اردی لیچند م  ی جز بدهکار  امرزیاز اونجا که اون خداب  _

م نذاشته... حال عسل  از خودش جا  کل  مونه یارث  طلبکار    یو 

 م یت  ی که، به نفعشون هم شد. خواهر برادر  ی نیبی گردن کلفت! م 

تشک  یخوب پ  لیرو  سر  خواهره  م  رمردهیدادن،  گرم   کردهی رو 

ز هم  م  ریداداشه  رو  افتهروی پاش  هم    ز...  خواهره  طرف  اون 

 .  کردهی عشق و حال م رمردهیپ ی ا پول واسه خودش ب یواشکی

 و به رضا نگاه کرد.  دیدست از سمباده کش اصغر

 ادامه داد:   رضا

داره اگه اون    ی لیوگرنه چه دل  م،یدیفهمی م   نای زودتر از ا  دیبا  _

مال رو تو رگاش داشت زنه بذاره داداشه همه    ی بچه، خون سالر 

 کنه، ها؟    یو منالشو هاپول

  وار ید   ی حرصش را بر سر غلطک در آورد و آن را محکم رو  ی همه

 :  دیکش
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که نفهمه    ی خرفت شده بود... اونقدر  ی اد یز  ی آخر عمر  رمردیپ  _

  وارث یب  ییدارا  هیمرگ تک پسرش، ترس از    کنهی م   یچه غلط

 و خالصه...  

 زد و گفت:  یتسو

زن جوون، همه و همه    هیاونم با    ی ریسر پ   ی ریگبه جفت   ل یم  _

 ی خودش بزنه، نکته   شهی بر داره و به ر  شهیدست به هم دادن تا ت

 کجاست؟   یدونی قشنگش م

 فشرد و گفت:   شتریغلطک را ب دسته

باباش    ی دن آبروش  ختهیعسل از ر  میهمه راه اومد  نیحال که ا  _

م  اگر آبرو براش مه  یریبهش بگه اون پ  ستین  یکی...  ترسهی م

هم سن و سال دخترش ازدواج کنه و آخر   یکی با    رفتی بود نم

 ش بشه.  خواهر حسابدار کارخونه ی شوگر دد  ی عمر

 . کردی نگاهش م  یحرف  چیهیب اصغر

 کرد و گفت:   ی ااشاره  رضا

  ه؟یچ _



 

 
1545 

 

DONYAIE MAMNOE 

واد   یول در  انگار  جلو  یگر ید  ی اصغر  را  دستش  رضا   ی بود. 

 زد و گفت:   یصورتش تکان داد، بشکن

 تو؟  ییکجا _

صورتش به خودش آمد، اخم    ی با حرکت دست رضا جلو  اصغر

 کرد و گفت:  

 ! به کارت برس. یچیه _

چشم! چشم! شما فقط دستور بده شاه دوماد، فعالً که دوردور    _

 شماست.  

ورود   یکنج  ی گوشه   به کنار  قنخانه    ی که  بود    یاسدر  افتاده 

 اشاره کرد و گفت:  

   ؟ینکیم ی واریاون قسمت رو کاغذ د _

 ... ی انه، قراره رنگ بخوره سورمه  _

 داغونه برا خونه.   یلیکه خ ی ا!! سورمهی اسورمه  _

  ؟ی دیشن  ا،ی... سبک بوم سته یبا هان  شیگفتم که طراح _

 . دم یشن ادینه، من فقط ازت بوم _
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 و گفت:   دیحرف خودش خند به

  شه یو پشتش خرما... هم  خوردی کباب م  ی ادیز   نی شاه  یوقت  _

 .  ادیبوم   یگفتی م

 سرش را تکان داد و گفت:   اصغر

 !  فیبود... ح ی چه روزگار _

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

رو    ندهیگذشت... آ  قینارف   قِیرف  ی عمر من و تو بود که پا  فیح  _

 بچسب داداش من.  

                                            

ر  تا آمکار  بود.    ی ز ینگ  شده  ساعت هشت شب  کنند  تمام  را 

از   ماشخسته  رو  ی را جلو  نیکار  خانه  کرد.   ی درب  پارک  پل 

را باز   گرید  ی در را باز و خم شد لنگه  ی لنگه   کی انداخت،    دیکل

نگاهش به آرم   ستادنش،یکرد و هم زمان با باز کردن و صاف ا

 ود افتاد. ب اشی ترم کی ی که در فاصله ی لندکروز نی براق ماش

شان را خانه   طایح  ی از فضا  ی شتریکه حجم ب  نی به ماش  متعجب

چند دوخت.  چشم  کرده  ول  نیاشغال  زد  پلک  نه،    یبار 
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نم  شیهاچشم مشکلندکرو  کی .  کردندی اشتباه  در   یز  براق 

کش خانه سوت  بود.  پارک  ماش  ی دارشان  و  دق  نیزد    تر قیرا 

 کرد...  یبررس

عروسک    کی  دیبهتر بود بگو  ایعروسک!    یلندکروز رنگ مشک  کی

 .  یبراق مشک

است    یمتعلق به چه کس  ن یماش  نکهیاز ا  یسرنخفکر و    چیهی ب

 شد.   نیمتوجه پالک ماش 

 اهواز بود!  ی برا  نیماش پالک

افتاد، بدون شک محمد ماش  ی دوزار بالخره  آنجا   ن یکجش  را 

 زد.  یچرخ نیو دور ماش دیبه آرمش کش یآورده، دست

 لوفر؟یبا ن   اشهی مهر  ی آن هم وسط دعوا  ده؟یخررا    ن یماش   یعنی

 افتاد.  اشییمحمد و آن تصادف کذا  نیماش ادی

خانه   رونیرا همان ب  نشی هر دو لنگه در را بست و ماش  متعجب

گوش داشبورد  داخل  از  و  کرد  ب   یپارک  را  و   دیکش  رونی بهار 

به خانه   یکارتم یس از رفتن  بود در آن   دهیاصغر خر  ی که قبل 
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به همراه گوش  یگوشگذاشت،   پول خودش داخل    فیو ک  یرا 

 شد.  ادهیپ  نیگذاشت و از ماش   کاپشن بیج

 یی خانه رفت و از همان بدو ورود سالم بلند بال   ی طرف ورود  به

شام نشسته بودند، عسل هم در کنارشان    زیدور م  یداد، همگ

 بود.  

 گفت:   محمد

 دوستت داشته.   یلیخ امرزتیکه مادرزن خداب  ایب _

  ز یم  ی غذا را رو  سیتوقف کرد و به عسل که د  ی ا لحظه  ی برا

حرف   نیا  کردی که فکر مچشم دوخت، برخالف آنچه    گذاشتی م

 .  ختیانگ ی را برن تشیمحمد حساس

 زد و به رضا نگاه کرد.   ی لبخند عسل

 کنار عسل نشست و گفت:   یخال یصندل ی رو خسته

 ...  یبذار برس ر، یبخ دنیرس _

 تو؟  ایمن  _

 :  دیکل دو برادر پرسبحث و کل انیم گالب
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   ه؟ینگمادر صورتت چرا ر _

به صورتش بکشد، عسل با    یکجا و دست   دیاز آنکه رضا بگو  قبل

 صورتش پاک کرد. ی نوک انگشت اثر رنگ را از رو 

 ببرد.    یبه حال درونش پ چشم قیکرد از طر یسع رضا

 انداخت و آرام گفت:  اشی ن یبه ب   ینیموقع عسل چ همان

 ! ی دی و رنگ مب _

 و گفت:   دیخند رضا

 اختمون. رفتم تو کار رنگ س _

 !  ؟یگیم ی جد _

 .  می... به رنگ زدن افتادقمیرف ش یسر پ ه ینه بابا، رفتم  _

 در دهانش گذاشت و گفت:   ی القمه محمد

   ؟ی تموم نکرد تویباز قی رف یزن گرفت _

 داداش...  ی باز شروع کرد _

 و گفت:  را بال گرفت   شی هادست  عیسر

 بزن.  ی بعد رگبار امیمن برم دستمو بشورم، ب  _
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م   که یرا شست در حال  شیهادست پشت    کردیبا حوله خشک 

 نشست و گفت:   زیم

 نو مبارک.  ن یماش یراست _

 .  قمهیرف  شیمن که پ نی ماش _

 !  ه؟یعروسک برا ک نیپس ا _

و   ارشوریخ   ی اتکه  محمد گذاشت  دهان  حال  در   ی اتکه  کهیدر 

 گفت:   گذاشت،ی نان م  نیبه برا  گرید

 ت.  هاساز بچه یکیمال  نیا _

 کرد و رو به گالب گفت:   یاتک خنده  رضا

 ریآقا ز  ی قایقابلمه! البته رف  گهی م  گیبه د  گیننه... د  ینی بی م  _

 !  یبه حمال رنیگی من آدمو م ی قایرف ندازن،ی پاش لندکروز م

 طعنه زد و گفت:   محمد

 . گهید ی باز  قیرف شهی م  یمالبه ح یفت یبراشون م  یوقت _

 .  نای من نب هم به قویدوتا رف نیهم _

 .  کندی بهار شد که نگاهش م  متوجه
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 و گفت:   دیخند محمد

پام    ریقراره بخرمش... فعالً گذاشتم ز  ست،ین  ی باز   قیبحث رف   _

 .  هیچجور نمی بب

 . آوردی سرش دارد شاخ در م ی حس کرد رو رضا

 د پولشه؟!  چن یدونی ! مش؟ی بخر ی خوا ی م _

 گفت:   نانیبا اطم محمد

 .  م یو ن اردیل یسه م نیریش _

 گفت و گالب با تعجب به محمد نگاه کرد.  ی اوه بلند بهار

خشک شد،   رفتی برداشتن نان م  ی راه که برا  انهیدستش م  رضا

 متعجب گفت:  

 !  ؟ی همه پول دار نیتو ا _

 خونسرد گفت:   محمد

 . مهیخدا کر  ینه! ول _
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 د یپرا   میخوایم   یفقرا گفتن داداش، اونم وقت  ریا فقواسه م  نویا  _

  خواد یم  ی اردی لیسه م  نیکه ماش  ی... نه واسه کسمیبخر  یطقس

 بخره.  

 و گفت:   دیخند محمد

 ! گهیدگهید _

 و رو به محمد گفت:   دیحرفشان پر انیم گالب

 !  لوفر؟یدنبال ن  ی ری حرفا... نم نیا الیخی ب _

 . روقتهینه، د گهیامشب د _

ت  از دستش گرف  یگرفت و به دست رضا داد، وقت  ی القمه  عسل

به دستش    رهی و دوباره به محمد چشم دوخت، نگاه محمد را خ

عسل گوشت    یلقمه  نیا  دانستینگاه پرحسرت او نم  ری. زدید

 اش کند؟!  و خفه  ریگ شی در گلو ایشود و به تنش بچسبد 

 بلند شد و گفت:   زی از پشت م گالب

 خونه مادر... دلمون براش تنگ شده.   ارشیفردا ب _

را فرو دهد، رفتار    اشده ینجو  یورد تا لقمهنوشابه خ  ی قلپ  رضا

 زهرمار کرد. شیمحمد پاک شام را برا
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آن هم   اورد؟ی ب  برود و به خانه  لوفریقرار بود فردا دنبال ن  محمد

داخل    ی اردیلی عروسک چند م  ن ی! آن هم با اه؟یمهر   ی وسط دعوا

 خانه؟! 

از    فیتکل  ارگان نبود.  مشخص  خودش  با  طرف   کیمحمد 

مر  نش ی ماش پنهان  د  کرد،ی ا  طرف  لندکروز   خواستی م  گریاز 

م  ا  ی اردیلیچند  حال  و  م  نی بخرد  نظر  به  که    آمدی وسط 

 نگرفته است... شی جا چیرا به ه هیدادخواست مهر

 در جواب گالب گفت:  محمد

 اگه اومد چشم. _

 اد؟یوا چرا ن _

 روزا.  نی اشلوغه سرش  _

به محمد نگاه کرد، حاضر بود قسم بخورد منظورش از شلوغ   رضا

چ کامستیگرید  زیبودن  م .  حرف  دوپهلو  رضا    زد ی الً  فقط  و 

ها . بعد از شام بهار و عسل مشغول ظرف دیفهمی منظورش را م

گوش کرده  عوض  لباس  هم  محمد  بهار    یشدند،  از  دست  به 

 :  دیپرس
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 اشتراک آژانس چنده؟   _

 گفت:   گالب

  ؟یخوای م یواسه چ  آژانس _

 .  قم یرف ی برم خونه خوامی م _

 گفت:   از همان آشپزخانه بلند بهار

 هفده، هفتاد و چهار.  _

 متعجب گفت:   رضا

  ؟ی ریچرا با عروسک نم _

 و گفت:   دیرا پوش شیپالتو محمد

وقت   ی انگار  _ بده؟  س  شهی م  یحالت  سه    ی با  چرا  رفت  تومن 

 .  تکون بدم اردویلیم

 کرد و طعنه زد:  یاتک خنده  رضا

م  _ بگ  ی خوا ی پس  دار  ؟ی ر یقابش  حق  بودم  ی وهلل  منم   !

 . زدمیطاقچه و صبح تا شب بادش م نیلب هم تمشذاشی م
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و سر تکان داد، موقع رفتن گفت فردا    دیاز حرفش خند  محمد

 .  رساندیمادر خودش را م زیالید ی برا

 نیا  د یبه حمام رود، باگرفت    می هم بعد از رفتن محمد تصم  رضا

قبل از آن کاپشنش را از   یول کردیرا از خودش دور م نریت ی بو

 یی مبل برداشت و سمت بهار که مشغول دم کردن چا  دسته  ی رو

نگاه هم  همزمان  رفت.  آب  یبود،  حال  در  که  عسل   یکشبه 

 ها بود کرد.  ظرف

 گفت:  در آورد و به سمت بهار گرفت و    بش یرا از داخل ج  یگوش

 .  تی گوش  نم ی... اایب _

را به هم    شیهاپر ول کرد و خوشحال دست   مهیرا ن   ی قور  بهار

 :  د یکوب

 ! ممنونم داداش. ی ااااو _

 اش را بال گرفت و گفت:  کرد، انگشت اشاره   رونیبه ب  ینگاه  رضا

 نره.  ادتیقول و قرارمون  _

 نزد و ساکت به عسل نگاه کرد.   یحرف بهار
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او و بهار چرخاند، رضا منتظر پاسخ    نینگاهش را ب  یسوال  عسل

با اطم و  نماند  ا  نانیعسل  از  نام  کارتم یس  نکهیخاطر  بهار    به 

خواهد داد از آشپزخانه   شیهاحواسش را به رابطه  شتریو ب  ستین

 خارج شد.   

خانه را    ی رهاوا یچند ساعت د  ن یا  داد،یرنگ م  یتنش بو  ی همه

  ندی بب  خواستیدلش مرنگ زده بودند و حال فقط    انیدر م  یکی

 ... دیآی آخرش چه از آب در م  دهیکه شن  ایهمان بوم   ای  یبوهم  نیا

بگ  شیموها  یسی تا خ  دیسرش کش  ی رو را    حوله داخل   رد،یرا 

اتاق که شد عسل مشغول صحبت با تلفن بود و آنقدر آرام و با 

  د ی تلفن را قطع کرد رضا همچنان نفهم  یجمالت کوتاه که وقت

 . کردی مصحبت  یبا چه کس

بلوز ت  ینگاه   یقهیاز    زانی کرد و دست به منگوله آو  اشرهی به 

 .  دیبلوزش برد، آن را کش

 گفت:   حوصلهی ب عسل

 نکن.   _

 بود؟  یک _
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 و گفت:   دی کش  ی بلند  نفس

 .  ی عسکر ی آقا _

 خب؟  _

رو  عسل از  را  رضا حوله  زد.  زل  رضا  به  و  کرد  سرش    ی مکث 

 برداشت و گفت:  

 نکنه...   ؟یگفتبهش  ی شده؟ چ یچ _

برا  _ فردا  دست  تیشکا  ی گفتم  در  گفت  اونم  کنه...  رس اقدام 

 .  می باش

 :  دیکش ی نفس راحت رضا

 عوض بشه؟  متیباعث شد تصم یچ _

شانه    شیهارا در دست گرفت و با انگشت  شیموها  ی انتها  عسل

 زد: 

 بابا.   ی بهش فکر کردم، خودمو گذاشتم جا یلیخ _

 دور از جون!  _

 ت:  زد و گف ی رضا نسبت به خودش لبخند یواپسبه دل عسل
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بابا زنده بود  _ دوست نداشت به خاطر حفظ آبروش    قطعاً اگه 

 بمونه.   پاسخی ب ی کار نیچن

 راحت گفت:   الیبا خ رضا

وگرنه مجبور    ،ی دی رس  جه ینت  نیخوبه! خوشحالم که خودت به ا  _

 متوسل بشم.   ییبودم به زور و زورگو

 گفت:  کرد و  ینیریاخم ش عسل

 نشده.   دهییاز مادر زا _

 و گفت:   دیخند رضا

 .  دهییدوتاشو زا ،یکینه اتفاقا ننه گالب  _

 برگشت و گفت:   عسل

 ! ی پس تو هم حس کرد _

 رو؟   یچ _

 بود.   بیرفتار محمد عج نکهیا _

 کجاش؟  _
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م   _ نشون  و  خط  داشت  آرامشش، دیکشیانگار  کردم  حس   !

 آرامش قبل طوفانه؟!  

 عسل گذاشت و گفت:   ی پا ی دست رو رضا

   ؟ی کجا بود  ، ی. نگفتی زن و شوهر ی دعوا الیخی ب _

 !  گمی بعدا م _

   ؟یکنیم یتالف  ی دار _

 رو؟  یکیکدوم  _

 اوههه! پس حسابم پره.   _

 چجورم! _

 شد.   میو تسل دیخند رضا

 .  کنم یمحدودت م ایدارم کنترل  ی فکر کن خوامی ! نمیاوک _

 . ی هار رو بهش دادتلفن ب ی کرد  یکار خوب _

 رو دادم.   یخطش رو ندادم... فقط گوش _

  ؟یچ یعنی _
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نو براش بخرم، منتها    کارتم یس   هیاز قبل باهاش شرط کردم    _

م منتقل  شد  عاقل  وقت  هر  اونم  که  خودم...  اسم  به    کنمی به 

 خودش.  

   ؟ی کرد ی کار درست یکن یالن فکر م _

 .  کنمی م مخانوادهاظت از حف ی لزم باشه برا ی من هر کار _

 ...  یشه یشب  یلیتو خ _

   ؟یک  هیشب _

 .  گفتی حرفا رو به مامانم م  نیهم ن ی. بابا هم عبابا..   هیشب _

 رضا گذاشت و گفت:   ی شانه  ی سر رو عسل

آ  یکس  یول  _ نداره...    ندهیاز  شد  ین یبی م  هویخبر    یخودت 

 خانواده.  ی ری پذب یآس ی نقطه 

 نکن.   سهیمنو با اون مقا _

  ؟یفرق دار یکنی فکر م ی چ ی چرا؟ برا  _

 . هیریمعرکه گ و ی ریسر پ تیحکا ی سالر تیحکا _
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کم    ی خودتو با زنا  ی مثل بابا بخوا  یبش  ریپ   یتو هم وقت  دیشا  _

 .  یسن و سال جوون کن

دختر    ی کنیبازم اشتباه م   یول  یزنی حرف م  رزنایمثل پ  ی دار  _

 جوون. 

دار کنار گوشش  ت کش را مالکانه دور کمر عسل انداخ  دستش

 گفت:  

 . ی هفت پشتم بس ی تو برا نیهم _

 گفت:   و دیخند عسل

 نه؟   شه،ی جدا م لوفریمحمد داره از ن _

  ؟یکرد ی فکر نیچرا همچ _

 !  دهیم ییجدا ی ... حرکاتش بوبهیآخه حرفاش عج _

 هست.  ی زیچ هیحتما  یگی تو م ی... وقت دونمینم _

 .  یوندیهست و تو هم م  ی زیچ هیپس  _

 و محمد باز گردند:   لوفریدوباره به بحث ن  خواستینم دلش

 نابودم، بدتر از همه...    یکه از خستگ  دونمی فقط ملن فقط من ا  _
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 کرد و با تمسخر گفت:   ی اناله 

 شم برم مدرسه.   داریب دیفردا صبح زود با _

 .  دیرضا بلند خند یبه لودگ عسل

ها  خنده   نیاگر ا  شدی اش رفت، چه خوب مخنده   ی دلش برا  رضا

 بود!   یشگی لبانش هم ی رو

اش  بر باد فنا رفته   راثیم  ی نده یو آ  ی رسال   ی اگر گذشته   البته

 . دادیاجازه م

به در   ریو غافلگ  دیاز خواب پر  ی به طرز بد  یوحشتناک  ی صدا  با

که کنارش نشسته    ی شخص. قبل از گرفتن گارد به  د یچسب  نی ماش

 ی و چهره  دیای تا به خودش ب  دی طول کش  یبود چشم دوخت، کم

 دهد.   صیو تشخ لیو تحل هی را تجز شیمتعجب دختر روبه رو

 و با تعجب گفت:   دیاش را جلو کشمقنعه   یکم هارب

 ترسوندمت؟!   _

 !  ترساندن؟
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پشت فرمان    تی نبود؛ در آن وضع  یمناسب  ی اصالً کلمه  ترساندن

کته رفت  بود، رسما تا مرز س  دهی دفعه پر   کیکه    یقیاز خواب عم

 :  دیو برگشت زد. حواسش که جمع شد اخم کرد و به بهار توپ

 دنه؟ چه طرز سوار ش نیا _

 به در کرد و گفت:    ینگاه بهار

 ...   شهیسوار شدم مگه؟ مثل هم ی چجور _

 گفت:    گرفت تا در را باز کند و ره یرا به دستگ دستش

 نشونت بدم؟   ی خوا ی م _

رد شد. حاضر    طنت یاز ش  یبهار برق  ی هالحظه از چشم  کی  در

اب  بود قسم بخورد عمداً در را محکم به هم کوبانده تا او را از خو 

  ی به دختر پررو   ی ا به او بخندد. چشم غره  ریدل س  کیبپراند و  

به   یاش را کممقابلش رفت و صاف نشست. گردن خشک شده

هم    شبی. ددی به صورتش کش  یچپ و راست خم کرد و دست 

خود صبح خوابش نبرد و تمام شب فکر را قبل تا    مثل چند شب 

 پراند.   شیهادوخته و خواب را از چشم الیبه خ
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  به در دانشگاه  ی انداخت، تازه نه بود. نگاه   نی به ساعت ماش  یگاهن

انبوه دانشجو بهار ک   یانیو    ی رفته و ک   یکه در حال گذر کرد، 

 برگشته بود؟!  

 تعجب گفت:   با

 امتحانت تمام شد؟  _

 آسون بود.    یکی نیآره... ا _

   ه؟یامتحان بعدیت ک _

 شنبه.  سه _

   ؟یچه ساعت _

 ح.  هشت صب  نای مثل هم _

 :  د یدل با خودش نال در

 باز هم هشت صبح؟   ی وا  ی ا

و هفت و    نیشاه  ی از هر چه ناسزا بلد بود را روانه  یلیس  دوباره

  یاو را انداخته و راننده   یجد و آبادش کرد که رسماً از کار و زندگ

 بهار شده بود.   یخصش
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رو  خسته را  بپرد.    ی چشمانش  سرش  از  خواب  تا  فشرد  هم 

 ن یخاند. ارا چر   چیکرد و خمار از خواب، سوئ  کاپشنش را مرتب

همه کارها   شیروزها  ی هفته  و  بهار  دانشگاه  به    ی با  مربوط 

 ی هم برا  یکم  شدی م  دای پ  یوسط وقت  نیگره خورد. اگر ا  ی سالر

 ...!  کند؟! اگر یدل خودش زندگ

هم در خانه نبود. امروز   یبه خانه برسند ساعت ده شد، کس  تا

  ی خانه  گریرفت و عسل هم شرکت بود. د  زیلایگالب با محمد به د

عسل    یخانه را ب  دیبهتر بود بگو  ایسوت و کور را دوست نداشت،  

  ب،یدوست نداشت. به وجودش در خانه عادت کرده و نبودش عج

حضور او بود که به خانه   انگار.  ساختی م  روحیب   شیخانه را برا

.  کردی خانه م  به  لیرا تبد  ی واریچهارد  نیو ا  دادی و لعاب م  رنگ

گرفت به عسل زنگ بزند و از شروع روزش بپرسد، مثل    میتصم

 ها!  زوج  یباق

عکس  یول از  زودتر  عسکرتلفنش  خورد.  زنگ  بود،   ی العملش 

 تماس را برقرار کرد. 

 زودتر از او گفت:  با وصل شدن تماس  ی عسکر

 الو! آقا رضا.   _
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 چه خبر؟  ل،یوک ی سالم آقا _

رو ثبت   ی خانم سالر  تیالن شکا  نیهمسالم زنگ زدم بگم    _

 کردم. 

... ساعت تازه ده صبح بود،  ی زود   نیرا ثبت کرده؟! به ا  تیشکا

مبارزه زده و   ی جرقه  نیصورتش نشست. اول  ی رو  یلبخند پهن

 بود.  شده    دهیجنگ دم ورپی بر ش

 سرعت؟! دستت طال!   نیبا ا _

 . هین احضاربرا برد  رمیسرباز بگ  هیتا  ی کالنتر رمیالن هم م _

 احضار شده؟   یبرا چ فهمهی اونوقت م _

دل  _ برگه   ل ینه!  تو  فردا   دیق  احضار  پس  نوشته  فقط  نشده، 

 دوشنبه ساعت هشت، دادسرا باشن.  

 اونجا؟  امی... لزمه منم الن بیاوک _

ننه  _ سالرستین  ی ازی،  خانم  اطالع  به  فقط  برسون  ی.    د ی هم 

 دوشنبه ساعت هشت دادسرا باشن.  

 گفت:   شیاول نما ی پرده دنی از د وسیما ضار
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 .  دم یچشم! حتما بهش اطالع م _

حال خوشش را   توانستینم  زیچ  چیه  گریقطع شد دکه    تلفن

  یابصورت سهر  ی را از رو   ییآن لبخند کذا  توانستی . حال م ردیبگ

با همه وا    ییجا  کیبالخره    اشی و زرنگ  استیس  ی پاک کند. 

 خواهرش!  قیداده بود، آن هم از طر

که خواهرش    ییرسوا  دیفهمیم   یوقت  کردی م  دای پ  یچه حال  یعنی

 است.   ییرونما  ی بال آورده در آستانه 

*** 

 

از فرصت استفاده کرد    نیهم  ینداشت، برا  ی اامروز برنامه   ی برا

ا چه  هر  د و  خواب  رو    شبیز  همه  داشت  کم  صبح   کجایو 

 زظهر جبران کرد.بعدا

را از هر دو طرف به عرض   شیهادست  ی حال قبراق و پر انرژ  و

 . دیایتر بتا بدنش سر حال دیکش توانستی ها باز کرد و تا مشانه 
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و    کیآمد. هوا تار  رونیاز تخت دل کند و از اتاق خواب ب  بالخره

شد  ی هاچراغ روشن  ولخانه  بعدازظهر  پنج  ساعت  بودند.   یه 

 کرده بود. کی زودتر از معمول هوا را تار ی زمستان ی آسمان ابر

صدا  سر ظرف   ی و  مشستن  آشپزخانه  از  در آمدی ها  بهار   .

 به گالب بزند.  ی آشپزخانه مشغول بود. راهش را کج کرد تا سر

 به خانه آمده بود.  مارستانیکه از ب شدی م یساعت کی

 ؟ احوالت ننه _

به نشانه    شیبرا   ی گذاشت و دست  زیم  ی را رو  حش یتسب  گالب

 دعوت به اتاق تکان داد و گفت:  

 تو.   ایب _

نماز گالب را برعکس گذاشت و    یشد و در را بست. صندل  داخل

 نشست:   شیروبه رو

 امروز؟  ی چه کرد _

 . ی کرده باشم؟ خودت که بهتر خبر دار کاریچ _

 زد و گفت:   یچشمک رضا
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 آژانس؟  ای یکروز رفت با لند  _

 فت:  و گ دیخند حالیب گالب

مادر. دلت خوش باشه و تنت سالم،    یکن یفکر م  ایتو هم به چ  _

 . ی دار نا یماش  نی انگار هزارتا از ا

  ب ینره ننه؛ دل خوش و لب خندون با ج  ادتی پر پول    بیج  _

 . ادیرقمه جور در نم چیه یخال

 گفت: تکان داد و  دییتا ی به نشانه ی سر گالب

 به قول آقام، خدا اصلشو درست کنه.   _

ق  در اتاق شد. کت و شلوار گران   ی متیباز شد و محمد داخل 

اتاق را   ی در لحظه فضا  متشیادکلن گران ق   ی بود و بو   ده یپوش

آست  ی که داشت دکمه  ی پر کرد. در حال را   نیبراق سر  کتش 

 به رضا گفت:   کردی وصل م

 ساعت خواب!   _

   و گفت: دیخند رضا

 .  دیبفرما! اصلشم از راه رس _
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 و گفت:   دیکش ی کشدار سوت

 ه؟ یخان داداش! خبر ی چه کرد _

خسته تازه از   یچهره   گریبود. د  ده یبه خودش رس  یحساب  محمد

 :  دی را نداشت. گالب کنجکاو از رضا پرس دهیسفر رس

 !  ؟ی چه خبر _

 زده، الگارسون کرده.  پی! آقا تدونمیچه م _

 گفت:   اشیتماد به نفس ذاتبا همان اع محمد

 از مادر بپرس.  ی بودم، باور ندار پیخوش ت شهیمن هم _

 

صدقه   ی لبخند  گالب قربان  نگاه  با  و  تکه زد  رضا  رفت.    یااش 

کنار تخت بهار برداشت و با خنده    ز یاز م  ییبیسکوئیت ساقه طال

 گفت:  

  ؟ی ریم ییبر منکرش درود! جا _

 قرار شام دارم.  _

 اشاره کرد و گفت:   اطیبه ح رضا
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  ؟ی بریون عروسکم ما _

 زد و گفت:   یچشمک ستاد،یا ی نهیآ  ی جلو محمد

 ار اون عروسکه! اصل ک _

شد. بهار داخل   شیبرداشت و مشغول موها  زیم   ی را از رو  شانه

  کرد،یرا با حوله خشک م  شیهاکه دست   یاتاق شد و در حال

 گفت:  

 داداش محمد!  ی شد پی! چه خوش تی وا _

 زد و گفت:   یشانه به دست چشمک مدمح

 دخترکش شدم؟  _

 زد و رندانه گفت:   ی لبخند بهار

 . ی شد  لوفرکش ین _

 زد و گفت:   یدر هوا بشکن محمد

 شدم.   خواستمی وسط خال! همون که م  ی زد _

 و گفت:   دیخند بهار

 ...  نمیصبر کن بب  ؟ی زد پ یت لوفرین ی پس بگو، برا _
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 کرد.  زی را ر شیهاچشم

  ست؟یمن ن ی شونه اون _

 درهم بهار گفت:    ی افه یو در برابر ق دیخند دمحم

 بعدا.    شورمشیم   ر،یسخت نگ _

با شن  یبیسکوئیت  دانه بود  در    ی ها حرف  دنیکه خورده  محمد 

 کرد...   ریگ شیگلو

ن  لوفرکشین توجه  جلب  صدد  در  محمد  بود؟   لوفریشده؟! 

   آورده؟یچرا از دست محمد شاخ در نم دیفهمینم

گل   ی تازه دم داخل قور ی و چا ردیله بگگرفت از او فاص میتصم

  ی نشست و برا  ییرای. در پذزدیخودش بر  ی برا  یوانیسرخ گالب، ل

 عسل نوشت کرد: 

 زنگ بزنم؟   ی ستیاگر جلسه ن ؟ییکجا _

ب  محمد اتاق  سوئ   رونی از  ک   چی آمد،  موبا  فیو  و  را    لشیپول 

 :  دیبرداشت. رضا کنجکاو پرس

  ؟ی ریکجا م _
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 دار گفت:   خت و کش را بال اندا شیابرو یهر دو تا محمد

 جاااان؟   _

 به در اتاق کرد و گفت:    ینگاه رضا

ا  _ دار  نهیمنظورم  عروسک   لوفر ین  شی پ  ی ریم  ی اگه  اون  با 

 نرو.   ی اردیلیم

 چرا؟   _

گذاشته    شوهیمهر  ی چرا انگار خبر ندار  یگیم  ی جور   هیچرا؟!    _

 ه گردنته.  ب ی چه نخوا یاجرا و چه بخوا

 زد:  ی لبخند محمد

برم دلش    نیماش  نیبا ا  دیعقلش به چشاشه... گفتم شا  لوفرین  _

 کنه.    ینرم بشه و آشت

   د؟یفهمیباز به محمد نگاه کرد، واقعاً چرا او را نم یبا دهان رضا

ب  گالب اتاق  از  آماده  رون یآرام عصازنان  به محمد که  و   ی آمد 

 رفتن بود گفت:  

 براش تنگ شده.  دلمون  ار،یرو هم ب فرلویمادر شب ن _
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 گفت:   محمد

قرار دارم؛ تو   لوفر یشام هم با ن  ی دوستم، برا  ی خونه   رمیاول م   _

 .  ارم یرزرو کردم. اگه بعدش اومد، چشم م  زیم کی رستوران ش هی

خودش را    گریو بار د  ستادیا  یجا کفش  ی نهیآ  یروبه رو  محمد

 برانداز کرد...  

ط  یحساب بود،  راحت  ی ورترکانده  به  آن  یکه  چند    نی شما  با 

  د ی فهمیرا نم  نیا  یول  کردی را جلب م  ی توجه هر دختر  ی اردیلیم

 ! گذارد؟ی م هیهمه ما نیا لوفریجلب توجه ن ی چرا دارد برا 

                                  

 

اش  از چهره   یبرانداز و وقت   نی ماش  ی جلو  ی نهیرا در آ  صورتش

  ی کم  شیهاشانه  ی را روشد. کتش    ادهیکرد، پ  تیاحساس رضا

آن    ی تا خط اتو  دیکش  یرا کم  شیهان یجابه جا کرد و سرآست

 نشان دهد. ی از قبل خود شتریب

 ی صفا داده و بو  یصورتش را حساب  د یایاز آنکه دنبال عسل ب  قبل

ماش  وشیافترش کامل    نی کل  اصالح  ندرت  به  بود.  کرده  پر  را 
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وقت  کرد،ی م م  یچون  ز  کردی اصالح  از  تر  وانج  ی اد یصورتش 

 شیته ر  کردیم   یسع  شهیهم  نیهم  ی . برادادی سنش نشان م 

به س  یکم به نظر  تا لاقل  باشد  بخورد. عسل   هاساله   یداشته 

ساختمان مشغول   ی گفت بود قرارشان دفتر مردانلو، و حال جلو

 زدن تا برسد.  قدم 

کنار    عسل در  م  کیرا  خارج   یانسالیمرد  ساختمان  از  که 

  ی اش را شناخت! کمنگاه اول شوهر خالهر همان  . ددید  شوند،ی م

 کرد و جدا شد.   یبعد از او خداحافظ

از    رواده یپ  ی اهویه  انیدست تکان داد، در م  شی از دور برا  رضا

 .دیخود د  ی همان جا نگاه متعجب عسل را رو 

 زد و به طرفش قدم برداشت.   ی لبخند

 شد و متعجب گفت:   ترکینزد عسل

  ؟یمهمون ی ریم ی دار _

 زد و گفت:   ی لبخند رضا

 اول سالم، بعداً سوال.     _

 اش را اصالح کرد و گفت:  جمله عسل



 

 
1576 

 

DONYAIE MAMNOE 

   ؟یمهمون ی ریم ی سالم، دار _

 دنبالت.   امیگفتم بکجا بود؟  یمهمون _

  ؟یمدل نیا _

 زد و گفت:   یچرخ مین

 بزنم.   پیچشه مگه؟! گفتم به خاطرت ت _

 به خاطر من؟   _

  ؟ینه پس به خاطر ک _

 وش به او نگاه کرد.  خام عسل

 متعجب گفت:   رضا

  ؟ی ! ناراحته؟یچ _

 : دیکتش کش  ی دست به لبه عسل

 نه، چرا ناراحت باشم؟   _

  نجا؟یا نیت بود؟! چرا اومده بودشوهر خاله ارویاون  _

 اش انداخت و گفت:  شانه ی را رو فش ی بند ک عسل
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صحبت    مردانلو  ی با آقا  دهیقبل مزا  م یایگفتن ب  زاده ی نور  ی آقا  _

 رو عقب انداخت.   دهیو مزا  دیبشه زمان خر  دیشا م،ی کن

 شد؟   یخب چ _

هستند که قبول    ینکرد... گفت چندتا از سهامداران اصلقبول    _

 .  کنن ینم

 .  میقابل حدس بود، بر _

 کجا؟  _

رو به صرف شام دعوت کنم به    بایخانم ز  هی  خوامی راستش م  _

 . کیرستوران درجه  هی

 :  دیندخ عسل

  ؟ی کارا هم بلد نیتو از ا _

 زد و گفت:   یعسل باز کرد و چشمک ی را برا  نیشما در

 کم رو شه.  هم هست... منتها قراره کم  گهیاستعداد د یتازه کل _

 کم؟ چرا کم _

 زد و گفت:   ی لبخند پهن  رضا
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 . یکنی رو بشن رو دل م ییهوی _

رستوران  ی ساعت داخل  مشغول    یمجلل  بعد  گارسون  و  نشسته 

 بود.  زیم ی سفارشات رو دنیچ

 و سکوت کرده بود.   ستینگری م زیمتفکر به م  عسل

از گارسون تشکر کرد و با اشتها قاشق و    زیم  دنیبعد از چ  رضا

 چنگالش را برداشت و رو به عسل که غرق فکر بود گفت:  

 تو؟  ییکجا _

ت و مشغول  برداش  زد، چنگال را  ی به خودش آمد و لبخند  عسل

 شد.  

 ی خبر  یشگیرستوران خلوت و از ازدحام هم   ط یمح  هفته  اول

رستوران به همراه   یفضا را پر کرده و خلوت  یت یل   کینبود. موز

 کرده بود.   جادی رضا ا ی را برا ی ندیجو خوشا م،یمال کیموز

 آب خورد و گفت:  ی ابعد از صرف شام جرعه رضا

 !  ؟ی امروز کجاها بود _

 کاهو به چنگال زد و گفت:   ی اتکه عسل
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خاله و بعدشم که خودت    ی طبق هر روز اول شرکت بعد خونه  _

 . یدونی بهتر م

 خاله چه خبر؟  ی خونه _

 .  ی سالمت _

آنکه به موضوع    ی برا  داد،یجواب م  هیکنجکاو بود و عسل نس  رضا

 :  دیپرس ربطی ب اوردیدلخواهش برسد و سر از کارش در ب

 چطور بود؟!  خالهحال شوهر  _

 را بال داد و گفت:   شیابرو  ی تا کی عسل

 !  ؟یم رو بپرستا حال شوهر خاله  ی منو به شام دعوت کرد _

 ... فقط خواستم باب گفتگو رو باز کنم.  رینگ ی جد _

 نبود.   یبود، اما کاف یتالش خوب _

 ال یخی ظاهراً عسل قصد لو دادن نداشت... رضا کوتاه آمد و ب   رینخ

 واب از عسل شد و گفت:  سوال و ج

 حرف بزنم؟  یاز چ ی داردوست  _

   ؟یبا من حرف بزن یاز چ ی دوست دار شتریخودت ب _
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 ! ؟ی دیواقعاً... سوال رو با سوال جواب م یخسته نباش  _

 گفت:   مدارانهاستیبال انداخت و س ی اشانه  عسل

 خودت.  نیمن فقط توپ رو پاس دادم به زم _

 .  یبه رگبار بستاز پاس گذشته، منو   _

 رتو راحت کنم...  خوب بذار کا _

 کاهو به چنگال زد و گفت:    ی گرید  ی تکه و

برا  _ ا  ی بهتره  مناسبت  بهم  باب گفتگو،  باز کردن  و    ن یشروع 

 .  یدعوتو بگ

  خواد؟ی اومدن به رستوران مناسبت م _

! دعوت  ی خانم خوشگل دعوت کرد  هیاز    ی گفت  ادمهی  ینه! ول  _

 .  شهینم مناسبت ی گل که بخانم خوش هیاز 

که هر    ییبازجو نشسته، آن هم بازجو  زیحس کرد مقابل م   رضا

 .کردی م دیجد یبه بازخواست  لیتک کالمت را تبد

 و گفت:   دیعقب کش یکم  یصندل ی را رو  خودش

 .میبرگرد یمناسبت نداشت... ناراحتدعوت من  _
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 دلخور گفت:   عسل

 ن. نک یبداخالق _

 خالق بمونه؟  اآدم خوش نیذاریامان از دست شما زنا... مگه م  _

 ازت خواستم.  لشویمن فقط دل _

دنبال    ی زیهر چ  ی برا  ؟ ینیبی م  ده یچیهمه پ   نیا  و یچرا زندگ  _

 .  فتن ی نباش خیلی از اتفاقا در لحظه م لیدل

 شیهالب   آنکهیشد و ب   رهیخ  شی رو  ی جلو   السی گ   هیبه پا  عسل

 کرد و گفت:    یزد. مکث یکند لبخند تلخ را از هم باز

ببره،    زیالید  ی محمد اومد گالب خانم رو برا  راستش صبح که  _

 ...  لوفریقراره شام داره با ن  گفتی پشت تلفن م دم یشن

  لوفر ینام ن دنی با شن یبنوشد ول یاآب را برداشت تا جرعه وانیل

 حرفش گفت:    انیم عیتر شد و سراوقاتش تلخ

 به ما داشت؟  یه ربطچ نیالن ا  _

  ه یکه گفت تو    نطوریارن... اشام برنامه د  ی برا  گفت یمحمد م  _

ق  و هوا  رزرو کرده، قصد  زیم  متیرستوران گرون    ی داره حال 

 رو عوض کنه.   لوفرین
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عسل بخواهد مناسبت دعوت خودش را    کردیفکرش را نم  چیه

 اسیق  نیکند. بدتر از همه عسل از ا   سهیمقا  لوفریبا دعوت شام ن

 دچار سوءتفاهم شده بود.  

  ن ی فرو داد. به قول شاه  یا به سختر  شیجرعه آب در گلو  رضا

تا پس    ردیرا بگ  شیداد دست پ  حیدفاع حمله بود، ترج  نیبهتر

 .  افتدین

به محمد ندارم،   ی . من کاریکن ی م  دهیچیرو پ  یچرا همه چ  _

  ن یاز ا  کیرستوران ش  هی  امی ب  رمیدست زنم رو بگ   خواستمی من م

وض حال و هواش ع  کمیبد دورش کنم و ته تهش    ی همه اتفاقا

 ... ن یبشه و خوشحالش کنم، هم

   ؟یمنو خوشحال کن یخواستی پس م _

 . هاه یما نیتو هم ی زیچ هی _

  متیرستوران گرون ق  هیباشه که با دعوت به    یزن   لوفرین  دیشا  _

 من...   یخوشحال بشه، ول

  ؟یتو چ یول _
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همه تو خرج   نیو ا  کنهی خوشحالت م  یچ  یبود ازم بپرس  یکاف  _

 .  ی فتادینم

 داد و مصرانه گفت:   هیتک ی به صندل رضا

تو رو خوشحال   ینگران دخل و خرج من نباش، فقط بگو چ  _

  کنه؟ی م

 فکر کرد و بعد سرش را به چپ و راست تکان داد.  یکم عسل

 !  دونمینم _

 :  دیمتعجب پرس  رضا

  ؟یدونینم _

 .  دونمین واقعاً نمال  یدر لحظه بفهمم... ول دیالن نه! شا _

 وزخند زد.  پ رضا

 ! ی دختر سالر یکنی م یسفت زن ی دار _

 ! کنم یم ی گذارهی سرما ندهیآ  ی فکر کن دارم برا _

 تر از بابات. زرنگ یل یخ ؟یزرنگ یلیخ یدونستی م _
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زرنگ باشم اونم    خوامی ... من نمجاستنیاشتباهت دقیقاً هم  _

 .ی اگهیهر کس د ایبا مثل با

و    دیکش  شیرا پ   فشی ، کچنگالش را کنار بشقاب گذاشت  عسل

 گفت:  

م   _ فقط  آدما  یزندگ  خوامی من  کنار  دوستشون   ییکنم...  که 

 .  یکس ای  ی زیچ ی هیدارم، به دور از سا

 

صدا  طیمح و  سر  از  پر  و  شلوغ  رضا    نیمراجع   یدادسرا  بود. 

صدا  نیا  دانستینم زهاست  آدم  ی فرکانس  حد    ادتری که  از 

 نیر و صداها را چندمشکل از اوست که س  ایمعمول بلند است  

 .کند یم افتیو چند برابر بلندتر در

از   یکی  ی رو  ی در شعبه مشغول قدم زدن بود. و هرازگاه  ی جلو

دق  یول   نشست،یم  ی فلز  ی هامکت ین قدم    قه یچند  دوباره  بعد 

 . گرفتی زدن را از سر م
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قدم بزند.    توانستی فقط م  رونیاو بداخل اتاق بازپرس و    سلع

عسل است خودش هم آرام و   ی که بر رو   ی نگران از حجم فشار

 قرار نداشت.   

نشسته   اشیذات   ی با همان خونسرد  مکتین  ی رو  دیجاو  برعکس،

لحظه از فکر آنچه داخل اتاق در حال رخ   کیاو    کهیبود، در حال

ا منبع  بداند  داشت  دوست  نداشت.  آرام  است  همه    نیدادن 

     رد؟یگیاز کجا چشمه م  د یجاو ی خونسرد

زمان    یکم  دیدادسرا را قدم زد تا شا  ی طول راهرو  گریدور د   کی

. لبخند کج  نگردیبه او م  ی با پوزخند  دیببرد که متوجه شد جاو

هنوز   دیداد. جاو  یدواریکرد، اما به خودش ام  ی او را جر   دیجاو

را از   ییزخند کذاآن داخل چه خبر است وگرنه آن پو  داندینم

 .   کردی صورتش جمع م ی رو

مهش اب  بازپرس از  دو   دیتدا  هر  از  سپس  و  عسل  از  بعد  و 

 بروند.  یدعوت کرد تا به داخل اتاق بازپرس شانیهالیوک

 ی ورود ندادند. به ناچار با فاصله  ی رضا هر چه اصرار کرد اجازه  اما

متر جاو  ی چند  شعبه  دیاز  در  بازپرس  ی پشت  تظر  من  یپنجم 
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  یهرش براخوا  نکهیاز ا   ی اده یا  چیه  دی. حتم داشت جاوستادیا

 چه به آنجا احضار شده، ندارد. 

. دستایدادسرا ا  ی هم آورد و مقابل پنجره   ی را رو  شیپالتو  ی لبه

که   ی اکتابخانه   یمانیس  واریساختمان د  یپشت  پنجره   ی تنها نما

در آمده   ی امرده  ی و گذر زمان به رنگ خاکستر  شیدر اثر فرسا

هر مراجعه   ی دادسرا را برا  طیخوف مح  دنشیکه د  ی وار یبود. د

 .   کردیم  شتریب ی اکننده 

ا  یساعت  ک یصبح بود،    میبه نه و ن  کینزد  ساعت   نیاز شروع 

درازا کش  یجلسه به  و  در شعبه گذشت ی م  ده،یحساس  کنار   .

 .  ستادینگاهش باشد، ا ررسیاتاق بازپرس در ت کهییجا

لحظه    لحظه برابه  مطاقت  شیانتظار  زمان    شد،ی فرساتر  انگار 

و بدتر از گذر کند زمان، عبور عقربه    گذشتی م  شهیهم  کندتر از

برسانند انگار جان   هاقه یرا به دق  هاه یشمار ساعت که تا ثان  هیثان

 . گرفتندیاو را م

با    لیعسل را تنها بگذارد، هر چند که وک  خواستی دلش نم  چیه

ا بود،  جلسه  در  ناو  خودش  اگر  دلش   زیما  داشت  حضور  آنجا 

 .   شدیتر مقرص
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  گذاشت، یاثر نم  دهیهر چه بود در اصل مزا  یسدادر  نیا  جهینت

شده   ی شناسنامه   ی برا  ی ریتوف  یحت هم   ی سالر   ی باطل 

 ...   ی. ولکردینم

جاو  ی نگاه پوزخند   دیبه  و  مهم   ی کرد  دستاوردش   نیترزد. 

جاو حال  برا  دیگرفتن  که  ثان  ندیرس  ی بود  لحظه،  آن    ه یبه 

 .  کردیم ی شمار

را در چهارچوب    د یبازپرس باز شد و قامت مهش  در اتاق  بالخره

 ی هانبود و لب  یاثر   اشیشگیهم  یآن چنان  شی . از آرادیدر د 

زده   شهیهم جلورژ  داشت  حتم  بود.  مات  به   یاش  دادسرا  در 

پاک اند و او هم مجبور شده تا همه را همان جا  داده  ریگ  ششی آرا

 ون یرا مد  اشیی بایاز ز  یمین   د یفهم  شدی م   یکند. حال به خوب 

 است!   ییاستعدادش در خودآرا 

اش مقنعه  ی و شال بافت درشت را تا نصفه رو  دهی بلند پوش  ی پالتو

  ن ی پاشنه بلندش را نه چندان محکم بر زم   ی هابود، بوت  دهیکش

  ت ین. صورت لوند و آرامش از فرط عصبا داشتیو قدم برم زدی م

 ه است.  نکرد ی را ط یبقرمز شده و کامالً مشخص بود زمان خو
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به رضا تنه زد و با    حواسی از در شعبه که خارج شد ب  د یمهش

. اما چند  افتیکنار در    مکتین   ی را رو  دیبه اطراف جاو  ی نگاه

قدم که به طرف او برداشت بود را به عقب برگشت و تازه متوجه 

رفته را برگشت و مقابل    ریمسو    دیحضور رضا در آنجا شد. چرخ

 .ستادیرضا ا

را از در گرفت و قامت صاف کرد. دستانش داخل   اشهیتک  رضا

 زل زد.    دیگره کرده به مهش ی برد و با اخم و ابروها شیهاب یج

دستش را   یمکث   چیبدون ه  ستادیا  شیکه روبه رو  نی هم  دیمهش

 بال برد تا به صورت رضا بکوبد.  

 خورد دستش را در هوا گرفت. ب یتکان  آنکهی ب رضا

بلند شد و به    کمت ین  ی الفاصله از روحرکت ب  نیا  دنیبا د  دیجاو

 . دیها دوطرف آن

 بکشد.   رونیتالش کرد تا دستش را از دست رضا ب دیمهش

حد گستاخ باشد، صورت از    نیتا ا  دیمهش  شدیباورش نم  رضا

 .  شدیرفته کبودتر مرفته  دی فرط خشم مهش
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لذت    شانیجلز و ولزها  دنیدستش را رها کرد، دغضبناک    رضا

 . کردی آنچه بود که فکر م  تر ازبخش 

 را گرفت و گفت:    دیمهش ی هاهر دو سمت شانه  دیجاو

 جان آروم باش.     دیمهش _

  بارنیه رضا حمله کند که ادستش را دوباره بال گرفت تا ب  زن

او    ی هاخودش را از دست   تی. با عصبان دیاو را عقب کش  دیجاو

 :   دیآزاد کرد و داد کش

بچه   ی که به اون دختره  ییتو  شه،ی و بلند م از گور ت  نایا   ی همه  _

 .   ی ننر خط داد ی ننه 

 گفت:    دیو رو به جاو دیصورتش را درهم کش رضا

سگ منو بال   یتا رو   یگشاد خواهرت باشبهتره مواظب دهن    _

 .    اوردهین

 رفت و گفت:   را گ دیمهش ی هادوباره شانه دیجاو

 دادگاهه.     نجای! ازمیآروم باش عز_ 

 بلند گفت:    ی با صدا ت یاز فرط عصبان دیشمه
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 !  دمیشن  ایکه اون داخل چ یدون ی آروم باشم؟ نم  ی چه جور _

شده،   جادیا  ی آمد و بخاطر سر و صدا   رونیدفتر از اتاق ب  ریمد

 زد:    بی نه

    نجا؟یچه خبره ا _

 کرد و گفت:    د یشبه مه ی ا با سر اشاره  رضا

 دسرا رو برداشته.   که صداش کل دا  نیخانم بپرس نیاز ا _

 تذکر داد و به داخل اتاقش برگشت.    دیدادسرا به مهش کارمند

حال   د یمهش منفس   کهیدر  تذکر  اعتنا یب  زد،ینفس  که    ی به 

 کرد، گفت:    افتیدر

 .   کنمی م تیازتون شکا _

 بکن.    یکه خواست یهر غلط _

بزنبه منو بچه  ذارمینم  _ ب  نیا  د،یم تهمت    ب جوایکارتون رو 

 .   ذارمینم

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا
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بچه رو هم بگو   یاصل  ی قبلش بابا  یبکن، ول  ی خوایم  ی هر کار  _

   ن؟ی بکن نیخوای م ی چه غلط نم یبا هم بب  ییدوتا ادیب

 متعجب و شوکه شده، گفت:    دیجاو

   گه؟یکه م  هیچرت و پرتا چ  نی ا  ه؟یچ انیجر _

 با دست به رضا اشاره کرد و گفت:    دیمهش

احمق رو پر کرده که  ی آدم شرخر اون دختره ن یا نهیا  انیجر _

 من تخم حرومه!     یبگه مان ادیب

پر  دیجاو  پلک  ی گوشه  برا  زیر  شیهاچشم  د،یناگهان  و   یشد 

 خشک شد.   شیچند لحظه در جا

جمع   رتیه از فرط حبه صورتش کرد ک  یزد و نگاه  ی لبخند  رضا

نگاه کرد، محال بود که    دیجاو  نقصی ب  ی و با دقت به باز  شدی م

ب جا  خبریاو  شن  ییباشد.  بود  کس  دنیخوانده  از  که    یدروغ 

رفتار    دنیاست. اما د  لذت بخش   اریبس   دیگویدروغ م  یدانی م

  ی گریلذت د کندی م  تاربه دروغ رف  یدانی که م  یاز کس  نیدروغ

  ن ی از ب   ی برا  یاصل  ی زه یبود. حتم داشت انگ یبخو  گریداشت. باز

 خواهرش بود. ییاز رسوا ی ریجلوگ ی ربردن سال 
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هم از اتاق   ی عسکر  ی و به دنبال آن عسل و آقا  دیمهش  لیوک

 آمدند.     رونیب  یبازپرس

 را بال برد و بهم زد.     شیهادست  نیعسل خشمگ دنیبا د دیجاو

 .   یه انداختبه را یشیبرآوو عسل خانم! عجب نما _

 زد و گفت:    ی لبخند رضا

راه انداخته، ما فقط    ش یکه خواهرت پنج سال پ  هیشینما  نیا  _

 .    میکرد شیخانمو عموم دیمهش شینما  طیبل

 به رضا اشاره کرد:   یعصب  دیمهش

  یدختره  نیکثافته، ا  نیسر ا   ریز  نایا   ی داداش؟ همه  ینی بیم  _

 بزنه.     یزادگحروم احمق رو گول زده که به داداشش تهمت

و افسار    یعصب  دیزد، مهش  ینلبخند په  شیهادر برابر حرف  رضا

ه  ختهیگس و  خونسرد  ز یچ  چیبود  به    توانستینم  ی جز  را  او 

 جنون بکشاند.    

 و گفت:    ستادیمقابل عسل ا  دیمهش
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     ؟یتو صورت بابات نگاه کن  ی خوایم ییبا چه رو ایاون دن _

از    ی هااز همان نگاه   یکیبال گرفت و  سرش را    نانیبا اطم  عسل

 را به او دوخت و گفت:    نشیی بال به پا

 نکردم که بخوام شرمنده باشم.     ی من کار _

. اون از ازدواجت که ییآبروی پشت ب  ییآبروی ب  ؟ ی نکرد  ی کار  _

ا با  با شوهر کردن  بابات خشک نشده  ب  نیکفن  پا    سریلت  و 

. موندم  ی دار کردبرادرت رو لکهحال هم اسم    ،یواسش آبرو نذاشت 

بابا ب  ی اون  بدهکار  یت چه گور شده بدبخت گور  برا   ی به جز 

 .   ی م ارث گذاشته که تو برا سهمش طمع کردبچه

 گفت:    زد و  ی پوزخند عسل

بدبخت    ی گفتی اون موقع هم م  ؟ یچ  ی باهاش ازدواج کرد  یوقت  _

 و ندار؟   

 با حرص گفت:     دیمهش

 بدبخت بود.     گهیجور د هیهمون موقع هم  _

 .    ی که نابودش کرد ی اون بدبخت نبود، تو بود _
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با    دیگفت. مهش  ی ز یسر خم کرد و در گوش خواهرش چ  دیجاو

زد، او را از خود دور کرد و بلند   دیجاو  ی نه یحرص به تخت س

 گفت:   

مرده  _ سر  از  بردار دست  وقتنیش  از  ا  ی.  ازدواج    نیبا  شرخر 

روز به برادرم   هی.  یکنیچشمه ازش رو م هی  ی هر روز دار   ی کرد

  ی. ایزادگروز به برادرت تهمت حروم  هی  ،یزنیم  ی تهمت دزد 

نحستون و   ی رو   گهیتا من د  شهی ام متم  دهیمزا  نیا  یخدا! ک

 .    نم ی نب

 را گرفت و از او خواست تا بروند.     دیمهش ی بازو  دیجاو بارنیا

 مقتدر گفت:    عسل

 .    ینی و بب یصبر کن دیفقط با کنه، ی ابت مرو ث یزمان همه چ _

 ا گفت:   رو به رض و

 .    میبهتره بر _

محکم   رضا را  عسل  قدم دست  راهرو  امتداد  در  و  گرفت  تر 

نگاه جاو  یبرداشت.  اما    دیبه  مانده،  خاموش  چه  اگر  که  کرد 



 

 
1595 

 

DONYAIE MAMNOE 

عصبان از  راض  ت یصورتش  بود.  حرص  یکبود  جاو  یاز  و   دیکه 

 عسل گفت:    سرخوش به خوردندی م  دیمهش

 جلسه چطور بود؟   _

آن  عسل از  شدن  دور  ب با  سرسختش  قالب  از  و آمد    رونیها 

بعد   یبغض کرد و کم  فتد،ی رضا بند کرد تا ن ی دستش را به بازو 

 شد. آرام گفت:    ی اشکش جار ی چشمه

 بد!   یل یبد! خ _

                                 

ج  رضا دو  جستجو  ش یپالتو  بی هر  در    تیکبر  ایفندک    ی را 

بار فندکش را کجا گذاشته.    نی آخر  آمدینم  ادشیو کرد.  جستج

ب  گاری س  ت،یکبر  ی ادانه  یحت  افتنیاز    دیناام از  را    ن یخاموش 

دو انگشتش قرار داد. عسل   ن یبرداشت، آن را بو کرد و ب  شیهالب

تر از دادسرا طرف  نساختمان آ  نیبه فاصله چند  یمکتین  ی رو

 .  نرایو مهیو ن بانینشسته بود. سر در گر

 داد.  رونینفسش را با حرص ب رضا

 و چه شد؟!   کردندی فکر م چه
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با فاصله چند    ی نشست و دستش را گرفت و فشرد. عسکر  کنارش

از همکارانش بود. دلش    یکیاز آن دو مشغول صحبت با    ی متر

ه  خواستی م از  گ  ابانیخ  ی اهویفارغ  آغوش  در  را  .  ردیعسل 

ا وسط  داشت  مص  نیدوست  آ  بتیهمه  را  ولعسل  کند،    ی رام 

 .  بدا یب  یها را به درستواژه توانستی نم یحت

سرفه   به رو  یاناچار  که  را  آنچه  و  به عسل    ی کرد  آمد  زبانش 

 گفت:  

 .  گهینکن د هیگر _

 کرد و گفت:   نیبه اطراف و رفت و آمد عابر ی ااشاره

 .  ده یبه آخر نرس  ایکه، هنوز دن ی نیبی م _

 زد و گفت:   یلبخند تلخ عسل

 ! ؟ی زدیحرفارو م نیپدر خودتم بود هماگه  _

لحظه تصور شکافتن قبر    کی  یقورت داد. حت   آب دهانش را  رضا

 .  لرزاندی پدر چهارستون بدنش را م

 کشانیرساند و نزد  انیصحبت با دوستش را به پا  ی عسکر  بالخره

 . ستادیا
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 گذاشت و گفت:   بشیخاموش را در ج گاری س رضا

   ست؟ینبش قبر ن به جز یراه چی ه لیکو ی آقا _

 :  به عسل نگاه کرد و با افسوس گفت لیوک

تست    ی جه ینت  شتریب   نانیاطم  ی تا برا  میاگر چه درخواست کرد  _

  چی ! ه ریاستعالم کنه، اما متاسفانه خ  شگاهیرو خود شعبه از آزما

 .  ستین یراه

   ست؟یمعتبر ن شگاهیآزما ه یبرا  شیآزما ی جهیمگه اون نت  _

در انتساب نمونه    دیترد  ی ادعا  ی نم سهرابخا  لیوک  یچرا، ول  _

رو مطرح کرده... چون   ی به مرحوم سالر  شگاهیآزماارائه شده به  

وارده از طرف   رادیبازپرس ا  ستن،ین   اتیح  دیخود مرحوم در ق 

جز نبش قبر    یراه  نیرو وارد دونستن. بنابرا  یخانم سهراب   لیوک

برامدرک معت  هیو    شونی ا  ی اانی به دست آوردن د   ی برا  یبر 

 . البته...  ستیدادگاه ن

 مکث گفت:   عسل نگاه کرد و با به

 اجازه بدن.  ی اگر خانم سالر _

 گفت:   رضا
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  ؟یدور کردن چ ییجورا هیاگر بچه رو  _

وجود داشت بازپرس قرار   دیمتاسفانه چون در انتساب اتهام ترد  _

سهراب  ینیتأم خانم  از  فقط  نکرد،  شهر    یصادر  از  تا  خواستند 

 انجام بشه.   عیسر دیلزمه با ی هر کار نیج نشه. بنابراخار

  رن؟یگی چرا از عسل نمونه نم _

تو جلسه   یخانم سهراب  یموضوع اشاره کردم ول  نیمن هم به ا  _

 گفت...  

 مردد به عسل نگاه کرد و خاموش ماند.   دوباره

 گفت:   صبرانهی ب رضا

 گفت؟   یچ _

 کرد و گفت:   ی اتک خنده عسل

 پدرش باشه.   یدختر فرزند واقع نیکجا معلوم خود اگفت از  _

. دست به کمرش گرفت و بازدمش  دیکش  ی ضا سوت بلندر  سر

تا انفجارش کم نداشت.    ی زیداد. رسماً چ  رونیب  ی را با اوف بلند

 بودند.    یطانیش  ییخواهر و برادر هر کدام به تنها
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 دنیکه به تن دارد در حال لرز  ی با وجود پالتو و پوشش گرم   عسل

عسل انداخت   ی هاشانه  ی را درآورد و رو  شیبود. بالفاصله پالتو

 آن را به هم آورد آرام لب زد:   ی و دو لبه

  ؟یخوب _

 سرش را آرام به چپ و راست تکان داد و گفت:   عسل

 پوست کلفتم، نه؟!   یلیام؟! خچرا هنوز زنده  دونمینم _

 و گفت:   دیخند رضا

 !  ی گردن کلفت یلخی یول خوره،ی به ظاهرت نم _

 زد.  یلبخند تلخ عسل

چرمش را بال گرفت و خودکار و دفترچه   ی ادار  فیک  ی عسکر

 را داخلش گذاشت و گفت:   ادداشتشی

 برم.   دیبا گهیمن د _

 بلند شد و گفت:   مکتین ی از رو عسل

 .  د یصبر کن _

 سر نخورد:   شیهاشانه ی گرفت تا از رو ی طرف پالتو را طور دو
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مان  _ چر  یاگر  کنن  خارج  کشور  از  ا  ؟یو  دنبال    نکهیمثل 

 بچه رو ممنوع الخروج کرد؟  شهیبودن، نم پاسپورت براش

 گفت:   ی عسکر

  ی تا مشخص شدن قطع  خوامیمن از بازپرس م   ی بچه رو نه! ول  _

 مادرو ممنوع الخروج کنن.   قاتیتحق ی جه ینت

الخروج   یعنی  _ بچه هم ممنوع  بشه  الخروج  مادره ممنوع  اگر 

  شه؟ی م

  ن یهست به ااز اونجا که در حال حاضر حضانت فرزند با مادر    _

  ه یکرد. به هر حال توص  ی ریاز خروج فرزند جلوگ  شهی واسطه م

...  ی خانم سالر  دیریرو بگ  متونیکه هر چه زودتر تصم  کنمی م

و    دی و شما تعلل کن  رندیبگ  تی ثیح  ی به اعاده   میچون اگر تصم

معتبر ادعا  ی برا  ی مدرک  ااثبات  شخص    نیا  د،یند  رائهتون 

 .  شهی شماست که محکوم م

  هیتراس تک  ی هازد و هر دو آرنجش را به نرده  گارشی به س  یپک

  ابان یخ  نی سنگ  کیخم کرد. تراف  ن ییداد و گردنش را به سمت پا

 داشت.   انیجر شیجفت پاها ریدرست ز
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 آتش زد و گفت:   ی گرید گاریس اصغر

 ! ی فکر کردم ترک کرد _

زد   گارشیبه س  ی گریان داد و با ولع پک محکم دتک  ی سر  رضا

 و گفت:  

بو  _ از  م  گاریس  ی عسل  ا  اد،یبدش  بدم    گارمیس  ی بو  نکهیبه 

 حساسه. 

 زیدست لباس تم  هی  یتونی هاست، م موقع   نیهم  ی برا  چوندنیپ  _

 . ن یتو ماش ی بذار

نبود که بشود او    ی زد، دختر  ی آوردن عسل لبخند  ادیبا به    رضا

 زد و گفت:   گارشی به س ی گرید. پک چاندیرا پ

و    دنی م  بشیحس کنه فر  نکهیا  اد،یشدنم بدش م  چوندهیاز پ  _

به نظر    فیضع  نکهیاز ا  کنن،یدختر بچه رفتار م   هیباهاش مثل  

باشه که    هیدر حاش  تشیبه خاطر جنس  نکهیاز ا   اد،یبرسه بدش م

 نگو.   گهید

 کرد و گفت:   گارشیبه نوک قرمز س  ینگاه اصغر
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آشنا   یواقع  ی ا یو با دن  داریشبه از خواب ب  هیوس بابا  دختر ل  _

 بشه.    زونیشده، حق داشت که بهت آو

  تونستم ی شدم. م  زونیمنم که به اون آو  نیا  کنمی فکر م   ی گاه  _

  نیبذار ببینم ا  گفت ی م  یحس  ه ی  یاز اولش جا بزنم و فرار، ول

 تو رو تا کجا بکشونه.   تونهیدختر م

 با طعنه گفت:   اصغر

 .  یستین و خودت یخودت کهییبه جا ی دیسر _

 فت:  با افسوس گ  رضا

از اون طلبکار باشم،    نکهیا  ی که به جا   ی انقطه   دمیدقیقاً! رس   _

 از خودم طلبکارم.  

   اد؟یم یسالر ی به سر مرده یحال چ _

  ؟یکن ی فکر م یچ _

 با خنده گفت:   اصغر

 .  بودم ستادهیبا تو نا نجایالن ا  کردمی اگر فکر م _

 و گفت:   دیخند رضا
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 .  میدست خوش داداش... داشت _

  ا یبخند تا دن   ن ی... به قول شاه ی گفتم که بخند  ر،یبه دل نگ  _

رو    ی ریوارث اون پ  ی چند روزه که غصه   ایبهت بخنده، مگه دن

 .  ی بخور دیبا

 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

ره  ذ هیبود،  ایدن نیکه به فکر وارثش تو ا نقدریا  ی کاش سالر _

 .  شدیمبود. وگرنه الن گور به گور ن  اشیهم به فکر اون دن 

  شه؟ی پس واقعا گور به گور م _

  د یمهش  ست،یجز نبش قبر ن   ی اچاره  گفت ی م  لهیکه وک  نجوریا  _

 .  ه یو گفتن تقلب  شایآزما  ریبالکل زدن ز لشیو وک

از قبل خودشون رو آماده کرده بودن، وگرنه تو    ادیبه نظر م  _

جلس ا   یههمون  رو  شما  دادگاه    چیپ   لهیتیف  ینجوریاول 

 . کردنینم

بوده باشه،    شی آزما  ی جهیترس از نت  ی حذف سالر  لیاگه دل  _

 درست عکس  ن، یجالب  یقطعا آماده کردن. خواهر و برادر آدما
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ه اووووف... و آرومه، عوضش خواهر  ی برادره موذ  یهمن؛ هر چ

 !  یخانم باجبه گربه گفته  ی ناچار ی از رو ی انگار سالر

 زد و گفت:   گارشی به س  یپک اصغر

 به حال بقال!   ی وا انیم با هم کنار بربهموش و گ _

واقاًیدق  _ سالر  ی !  حال  گاه  ی به  عسل.  بعدش  و  فکر    یشد 

عسل    ی سرنوشته، اگه اون شب به جا  ی باز  نای ا  ی همه  کنمی م

 ومد؟یبه سر عسل م یچ م،یبود دهیپسره رو دزد 

س  رفتهرفته ماحساس  پنجرهکردیرما  از  و  برگشت  بزرگ   ی . 

  یواریبا کاغذ د  یآب  ی وارهایخانه را نگاه کرد. د  ی یرایآپارتمان پذ

  ب یهم رفته ترک  ی رو  ی و آب  یصورت  زیر  ی هابه رنگ کرم با گل

کهنه جان داده   ی وارهایبه د  یکرده بود. رنگ آب  جادیرا ا  یجالب

 بود.  

 کرد و گفت:   خانه ی به اپن بزرگ و بدقواره ی ااشاره

 . ی ردکیبراش م ی فکر هیاونجا؟  گهیم یاون چ _

 برگردد سرش را به طرف پنجره کج کرد و گفت:   آنکهیب اصغر
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بالکل برش دار  _ بود  قرار  بعد   یول  م،یبذار  رهیجز   ه یو    م یاول 

جز   ی ا. چارهکنهیو صرف نم  خورهیآب م  یونیلیچند م  میدید

 .  ستیتحملش ن

   ؟ینیچی اسباب م  یک _

 فردا صبح.   _

 تعارف زد:  یو بود ولا ریصبح بهار امتحان داشت و درگ فردا

   ؟ی خوا یکمک نم _

 .  ادیقراره ب نی ممنون، شاه  _

هر چه از رضا   ن ی روزها شاه  نیگرفت. ا  دهیرا نشن  نی شاه  اسم

  نیشده بود. شاه   ترکیفاصله گرفت به همان اندازه به اصغر نزد

همه دوست  یمعرفت  با  قیرف  اشی نامرد  ی با  موقع   شای بود. 

م  های سخت نه  شده،  م  توانستی ثابت  نه    ی رشته   خواستی و 

 را ببرد.  نیاصغر و شاه نی ب یدوست

 تکان داد و گفت:   ی سر

 لزم بود بگو.   یهر کمک نحالیخوبه! با ا _

 حتما.  _
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 .  یش یدوماد م ی دار شهی باورم نم _

ف  دیخند  اصغر رو  گارش یس   لهیت یو  تراس    ی فلز  ی نرده  ی را 

 خاموش کرد و گفت:  

 ! ی شد ی تو دوماد سالر شدیمن که باورم نم نیع _

 . ی پر از ناباور نه،یهم ایدن _

که    ن یشاه   مونهی م  شه،ی سه تفنگدار هم داره تموم م  ی افسانه   _

 دوماد بشه. 

تلفن    ی رو  ن یشاه  ی داماد  دنی با شن  رضا ترش کرد... همزمان 

درآورد    بشیرا از ج  یکرد، گوشهمراهش شروع به زنگ خوردن  

 د؛ گالب بود. به اسم مخاطب کر  یو نگاه

 تماس را زد و سرخوش گفت:   ی دکمه

 احوال ننه گالب؟!  _

 سالم مادر.   _

 سالم از ماست ننه.   _

   ؟ییمادر؟ کجا یخوب _
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 و مردد بود.  از معمول ترن ییپا یگالب کم ی صدا تن

 خوبه؟  شده؟ عسل ی زیچ  قم،یرف ی اومدم خونه _

 کرده. عسل هم خوبه... تو آشپزخونه خودش رو مشغول  _

بعدازظهر در   خواهدی عسل گفته بود م  د،یکش  ینفس راحت  رضا

 را ندارد.  رونیخانه بماند و حوصله ب

   ؟یخودت خوب _

 خوبم مادر.   _

 . زدی پس چرا مادرش آنقدر مشکوک حرف م دیفهمینم

 رم؟یه بگ سر را یلزم دار ی زیچ ؟یداشت ی کار _

 تر از قبل گفت:  آرام گالب

 ره زنگ زد. خانمه دوبا نیا _

 کدوم خانمه؟  _

 خانم کاوه، همون خواستگاره که گفتمت.   _

 گفت:   رضا

 خب؟!  _
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  ی من راض   ینه که فکر کن   یعنی  ان، یفردا شب ب   ی قرار شد برا  _

و   م یایم  قهیده دق  هیبودما، نه! قشنگ زنگ زد گفت فردا شب  

. منم قبول نکردم، گفتم  میکه مزاحم درسش نش  ی طور  میریم

 دیامتحانش که گوش نکرد. از اون طرفم محمد تا فهمباشه بعد 

به درسش   ی تگار جلسه خواس  هی  ان،یپشت خطه گفت بگو ب   یک

 مادر؟  یگ یم ی... تو چزنهیلطمه نم

بود. دعوت    یخاموش به حرف مادرش گوش کرد، عجب زن   رضا

. بهار فردا صبح امتحان داشت و شب را انداخته بود  شینشده جا

فرصت آمده    یمگر قحط   کرد،یم  ییرایرش پذاز خواستگا  د یهم با

 بود.  

   ؟یگی م  یالو رضا! چ _

با هم    یوقت  _ دارم   یمن چ  ن،یو دوخت  نیدیبرشما و محمد 

 بگم؟  

 .  انین  گمیم  یستین یناراحت نشو... اگر راض _

 .  دیکش  ی نفس بلند رضا
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رن... فقط فردا شب از من توقع نداشته باش و زود ب  انیبگو ب   _

 تون.  هتو جلس امیب

 کرد:  هیگال گالب

 . یتو برادرش ی مادر؟ ناسالمت شهی مگه م  _

 هم داره، مثل الن.  گهیبرادر د هی نیلو ند شه؟یچرا نم _

مادر؟ من همون اول گفتم دخترم دوتا برادر   هیچه حرف  نیا  _

 ...  ییداره، بعدم اصل کار تو

 .  زندیبچه گول م  کردی زد. گالب فکر م ی پوزخند ضار

  ؟ی بار ی کار م،ی زنی برم مادر... بعد حرف م دیاب _

  ی را چگونه و سر ک   اشیدق دل  دانستی که قطع شد، نم  تماس

 کند، ناچار غر زد:  یخال

سر و صدا   نی با ا  یخوایم  ی جفت گوشام کر شدن، چه جور   _

  ؟یکن  یزندگ نجایا

 ت:  متعجب گف  اصغر
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ست. به  رههاش دوجداپنجره   م،ی کن   یتو تراس زندگ  ستیقرار ن  _

 !  اد؟یخواستگار ب  رهیهمش ی قراره برا یسالمت

 اونم درست وسط امتحانش.   نکه،یمثل ا _

 گفت:   اصغر

 داره.  تیریخ دیشا _

شده که هر   ی طور  یداداش من؟ اوضاع زندگ  تیریکدوم خ  _

م  یک به خ  یبگ  دیبا  رسهی بهت  را  ام  ریما  شر    ستین  ی دیتو 

 مرسان...  

تحمل کند.    توانستیتراس را نم  ی رماس  نیاز ا  شتریب  گرید  رضا

 .  رفتی م د یبه نه شب بود، با کیساعت نزد

 هم بگو.   تشهی عاشق پ قیبه اون رف یخواست _

 و گفت:   دیابرو درهم کش اصغر

 بشه؟   یکه چ _

 کنه.   رونیکه فکرش رو از سرش ب _

 ا تمسخر ادامه داد.  زد و ب یکج لبخند
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عاشق دلشکسته دلسوخته پشت  کفتر  هی ی آه و ناله خوامی نم _

 سر خواهرمون باشه.  

                                 

برا  یسفارشات  ی همه گالب  خواستگار  ی که  امشب    ی مراسم 

آشپزخانه گذاشت. عسل در آشپزخانه    زیم  ی کرده را رو  ستیل

داخل آن  که    یبزرگ  ی و مقابلش کاسه  ستادهیا  نتیکاب  ی جلو

بدون    شکستی ممرغ  تخم و  متوجه حضوبود  رضا شود  آنکه  ر 

 بود.   ریداخل کاسه درگ ی هاهمچنان با همزن و تخم مرغ

با    ی دخترانه  راهنیپ صورت  شرتییسو  کیبلند  کوتاه    ی بافت 

  ی به بال جمع کرده ول  پس یرا با کل  ش یموها  یو همه   ده یپوش

زده و اطراف    رونیب   پسیکل  ریلخت و بلندش از ز  ی از موها  یکم

سکون و   نیپخش بودند. ا  ییبایبه طرز ز  اشی شانیت و پصور

حال در  عسل  مزا  کهیسکوت  به  روز  دو  پدرش یفقط  اموال  ده 

از فکر آنچه در    اش ی خونسرد   ی او با همه  یبود. وقت  بیمانده عج

نم  شیپ رها  دارند  عسل    بیعج  شیبرا  شد،یرو  چگونه  بود 

 خودش را در آشپزخانه سرگرم کند.   اوتتفیب نقدریا تواندی م
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ازظهر گذشته و تنها سه ساعت به زمان آمدن  از پنج بعد  ساعت

عسل، احوال    یخواستگارها وقت مانده بود. بدتر از حال و هوا

هم بود.  با    ن یبهار  بودش  برگردانده  امتحان  از  ظهر  سر  که 

 آمدن خواستگار خود را داخل اتاق حبس کرد.    دنیفهم

  یموز برداشت و گاز  ی ا دانه  زیم  ی رو   دیخر   ی ها سهیک  داخل  از

و کل   دیطرف پوست آن را کش  ک یاش زد و با دندان از  کله  به

و سرش   ستادی به عسل ا  کیجا از غالف در آورد. نزد  کیموز را  

 رصد کرد.   زدی را که هم م داخل کاسه اتیرا خم کرد و محتو

به او نکرد و به    ییاعتنا  چی ه  یتازه متوجه حضورش شد ول  عسل

را که از قبل   ری و ش  عیکارش مشغول شد. ظرف روغن ما  ی ادامه

هم زد. هم زدن که تمام    یو کم  ختیکرده داخل کاسه ر  مانهیپ

شد ظرف آرد و الک را برداشت و شروع به الک کردن آرد کرد،  

مبتد کم  ی آنقدر  رو  یکه  کا  ی آرد  و  از  د یشپا   نت یب لباسش   .

ب  نت ی کاب لباسش تکاند و    ی ا دست آرد را از روفاصله گرفت و 

 گفت:  

   نگاه نکن. _

 به موزش زد و گفت:  ی گاز ردینگاه بگ آنکهی ب رضا
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 ! شه؟ی ! ازش کم مه؟یچ _

 .  ادیخوشش نم ینه! ول _

 چرا اونوقت؟  _

 .  به یچون نگات بهش عج _

 دانستی م  بی بود؟ عسل نگاه او را به ظرفش عج   ب یعج  نگاهش

خود    ی و هوا  نحال یا  بیاز عج  ترب یع عجبه خودش؟ در واق  ای

 . دانستیول بود و خود نممعم ریاوست که غ

 سوال کرد:  متعجب

  ؟یخوب _

 گفت:    یشاک عسل

 خوبم با نه؟  یپرسیهمه م نیچرا ا  _

 داد و گفت:   هیتک نتی کاب زیبه م  رضا

  ؟یچرا نپرسم خوب  _

   ام؟یبه نظرت خوب نم _
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درست    کیک  یدار   لکسیو تو ر  هدیدو روز مونده به مزا  یوقت  _

 ش یکه با نگاه من به تر  یکیک  ی سه و اونوقت نگران کا  یکنی م

  ؟ی ایبه نظر خوب م یکنی قباش بربخوره... فکر م

نگاه  عسل با  بعد  ب  یچشمانش را بست و  از سرزنش  ه رضا  پر 

 شد و گفت:   رهیخ

در    یکن؟ حق ندارم گاه  یدر لحظه زندگ  یگفتی مگه بهم نم  _

 فکر کنم.   دهینخوام به مزا دیکنم؟ شا  یندگلحظه ز

که باز    ی احرفه  ریشغول الک کردن آرد شد، آنقدر غ دوباره م  و

 . ختیو لباسش را آرد ر نتیکاب ی دوباره رو

همه مصائب دو روز    نینگاهش کرد. بعد از گذر از ا   قیعم  رضا

ک  دهیمزا   گرید مشغول  را  خودش  او  و  و   کیبود  کرده  پختن 

کند. اما رضا شک نداشت با    یدر لحظه زندگ  اهدخوی م  گفتی م

 خودش را آرام نگه دارد.  کندی م یسعکار  نیا

 زده باشد گفت:   یآنکه حرف ی برا

  ؟ یدرست کن کی ک ی تو بلد بود _

 نه!   _
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 اشاره کرد و گفت:   کی ک اتیمحتو به

 تو خونمون معجزه اتفاق افتاده؟ یبگ ی خوای پس م _

 زد و گفت:   ی لبخند عسل

 ...  یول ستم، یمن بلد ن _

 کیک کی که در برابرش  یخانم پیرا بال گرفت و کل اشی شگو

 پخته شده قرار داشت را نشان داد:  

 خانمه خوب بلده.   نیا _

 گفت:   زدیرا در قالب بر کیک ع یاز آنکه ما قبل

 قلق داره.  گفت یم روزیفر رو روشن کن... بهار د _

ابرو  ی گریگاز د  رضا و  انداخت. حال د  ییبه موزش زد    گر یبال 

مثل   رفتا  کیعسل  خانه  مخانم  م  کردی ر  هم  دستور  .  دادی و 

زنش   ی برا  دیداد که بامرد خانه به او دست    کی ناخودآگاه حس  

همان   پیبود آن خانم داخل کل  دواریکند. فقط ام   ایرا مه  لیوسا

 خوب بلد باشد.   اکارش ر کندیم فیکه عسل تعر ی طور

فر نشست.   ی زانو جلو  کیاجاق گاز برداشت و    یرا از رو  تیکبر

زد و   ت یدرجه گذاشت و فشار داد. کبر  نیخرآ  ی را روفر    لوتیپ
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را نگه داشت تا    لوتیفر را روشن کرد. همزمان پ  نییاز طبقه پا

 فر گرم شود.  

 ی حرکت داد، طور  یبه آرام  کیک  ی قاشق را داخل کاسه   عسل

 خوابد.  برود و پف آن ن هیما یکه آرد به همه

 درجه صد و هشتاد.  ی بذارش رو _

 زد و گفت:   یلبخند کج اشی توربه لحن دس  رضا

 چشم! چشم!   _

کرد    م یدرجه صد و هشتاد تنظ  ی به عقب برد و رو  یرا کم  لوتیپ

 به اتاق گالب کرد و گفت:    ی او با ابرو اشاره 

 از عروس خانم چه خبر؟  _

 اخم کرد.  عسل

  ؟یکنی فکر م یخودت چ _

 مگه فکر من مهمه؟  _

 گفت:  را در کاسه چرخاند و  شیهاچشم عسل

 .  دمیلبد مهمه که پرس _
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 تکان داد و گفت:   ی سر رضا

  اجیاحت  دیجد  ی راننده   هیبهار به    کنم ی ! خب من فکر میاوک  _

 داره. 

 به رضا نگاه کرد، متعجب گفت:   عسل

 بدون عشق ازدواج کنه!   یعنی شه؟ی م یپس عشق چ _

  ستاد یر روشن است امطمئن شد ف  یرا رها کرد، وقت  وتلیپ  رضا

 فت:  و گ

 بهار.   شمیک یهمه آدم بدون عشق با هم ازدواج کردن،  نیا _

 .  یاحساسی ب یلیخ _

شانه   دیخند  رضا دور  دست  نگاه  یو  انداخت.  در   یعسل  به 

عسل   ی گلو  ر یز   قیآرام و عم  ی اآشپزخانه کرد و بوسه   ی ورود 

 گذاشت و گفت:  

احساس    نیاز ا  شتریتو آشپزخونه ب  نجای... اگهید  میکن  کاریچ  _

 . ادیازم در نم
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با ظرف ک  خواست بگ  کشیکه عسل را  و دوباره   ردیدر آغوش 

اش باز ببوسد اما عسل مقاومت کرد و دست رضا را از دور شانه 

 کرد و گفت:  

  یچ  ی عشق تو زندگ  فیجواب من رو درست بده... پس تکل  _

 شندهیبخواد آ   نکهیشدن نداره؟ حق ابهار حق عاشق    شه؟ی م

 ی زندگ   نکهیبشه؟ حق ا   کیشر  خوادیم  که خودش  ی رو با کس

  ؟یکه دوستش داره بسازه چ یشو با کس

 کالفه گفت:   رضا

رمانت  یعنی  _ آ  ی بودن من همه  کی با  در  حل    ندهیمشکالتش 

  شه؟ی م

 فاصله گرفت و ادامه داد:  یعسل کم از

 ی هاتو و بهار پروانه  ن یفکر کنم، ع  کیت دارم رمانتمنم دوس  _

 ...یدور سرم بچرخن؛ ول ونیر مد ی کی یصورت ،یآب

 اش را بال گرفت و گفت:  اشاره  انگشت

و بدتر از همه، دو سه برج اجاره   ی خال  بیشکم گرسنه و ج  _

مِشق حال  ی خونه افتاده عشق  زندگشهی نم  شیعقب  وارد    ی ... 
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  اد یعقب افتاده ب  ی هااجارهبار که صابخونه برا    هیمشترک بشه  

ها دوتا اون موقع پروانه  اد،یقم روش بدم در و اخطار قطع آب و بر

م کله   ونیدر  دور  ماز  مپرنیش  اونوقت  اگرچه   فهمهی .  عشق 

وارد   ی که وقت  ه یپر از عشاق  ا یدن  نی. است ین  یکاف  هیلزمه، اما کاف 

 . دنییشش قلو زا ایجا زدن  ایمشترک شدن   یزندگ

 ت:  گف عسل

احساسا  _ مورد  در  تو  با  بگو  منو  اصالً  که!  حرف واقعاً  بهار  ت 

 .  زنمی م

بار آن را   نیدر آورد و چند  کی تمام حرصش را بر سر قالب ک  و

 . ردیآن را بگ  ی هاتا حباب  دیکوب  زیمحکم به م

اشاره کرد و با   شدی م  دهیکوب  زیم  ی که رو  یک یبه قالب ک   رضا

 خنده گفت:  

 نت واکنش به حرف من بود؟ همه خشو نیالن ا  _

 را داخلش گذاشت.    کیرا باز و قالب ک نکرد... در فر    ییاعتنا  عسل

رو،   شی پ  دهی مزا  ایدرد عسل از خواستگار بهار است    دیفهمینم

  خورد، ی دوباره داشت به خودش م  شیهاهر چه بود ترکش  یول
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ن   ی اشانه  انداخت و موز  از  خورده  م یبال  به دست گرفت  را  اش 

بآشپ پذ   رون یزخانه  داخل  که  گالب  کنار  و  مغموم    ییرایآمد 

 شسته بود، نشست و گفت:  ن

 ننه؟!   ی چطور _

 .  دیآه کش گالب

 بگم مادر!   یچ _

 چه خبر از عروس خانم؟  _

 نگاه به در اتاق دوخت و گفت:   گالب

براش   دیحان که اومد خونه و فهماز بعد امت  ی د یخودت که د  _

نه به داره، نه    گمیها شد. بهش م زدهسکته   نیع   ادیخواستگار م 

به گوشش نرفت که نرفت انگار لولو    رن،یو م   انیسر م  هیبه باره  

 .  ادیداره م

 را گرفت.    شیدست پ  رضا

 ادی خواستگار ب  یگ یوسط فشار امتحاناش م  ی... بفرما وقتایدِ ب  _

 .  شهی م نیهم



 

 
1621 

 

DONYAIE MAMNOE 

ن  _ مادر!  همه   میوا  خساعته  رفته   ریش،  دانشگاه  ست؟  سرش 

مخ همکالس  گهیودش  پستو    هاشینصف  تو  اگر  حال  پسرن... 

کردم تو اجتماع    ی. تا تونستم سعی زیچ  هیش داشته بودم  گه ن

 زدن نداره.  سکته گهید یخشک و خال ی خواستگار هیباشه حال 

  داد و گفت: یرا در دست چرخ نی ماش چیسوئ  رضا

 .  زنمیم ی دور هیو  رونیب رمی! من م الیخی ب _

 مادر؟  ی ریکجا م _

لنتا  _ ننه...  دارم  ماش  ی کار  م  نیعقب    ش ی پ  رمیم  ده،ی صدا 

 چکش کنم.   کیمکان

 کاراس؟    نیالن وقت ا _

 طعنه زد.   رضا

 .  هیداداشم هست کاف _

 تکه از موزش را هم به دهان برد و گفت:   نیآخر

 .  ومدیخوشم نم ی خواستگار ی هاجلسه نیوقت از ا چیه _

 .  دیمبل برداشت و پوش  ی را از لبه شیبلند شد و پالتو شیجا از
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 طور.    نیتعارف نکنه... بهارم هم  ییه عسل چافقط حواست باش  _

 لب غر زد و گفت:   ریز گالب

عروسمه هم دخترم... تو برو نگران  چشم! چشم! حواسم هم به    _

 باش.   نتیماش  ی لنتا

گذاشت.    شیپالتو  بیرا داخل ج  نی ماش  ی هالنت  دیخر  فاکتور

.  دیکشیهر چهار لنت هنوز سوت م  ضیتعو  ی نهیهز   اش ازکله

  ی الیقبل هستند ر  دیخر  متیق   نکه یبا اسم ا  انصافی کار باوستا  

 اش کرده بود.  در پاچه یحساب نینداد و به قول شاه  فیتخف

پموقع  نیهم  پارسال را  لنت جلو  عوض    نیدوست شاه  شیها 

  ی مبلغدوم    کی احترام گذاشت و    ی کرد و طرف به خاطر او حساب

در هر    نی اهبا او حساب کرده بود. ش  کردیحساب م  هیکه با بق 

  گفت ی به او م   ی و آشنا داشت. اصغر گاه  یپارت  یاسوراخ و سنبه 

 بود.     ندازاآچار فرانسه از بس که همه جا کار راه

خانه پارک کرد، حدس   ی را جلو  نینه شب ماش   کینزد  ساعت

باشند. معلوم نبود محمد   رفته دیتا به حال خواستگارها با  زدی م

  زد ی دو روز آنقدر کم حرف م  ی کی  نی. اماندی م گریتا چند روز د
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  ن یی با تکان دادن سر به پا  شدیرد و بدل م   نشانی ب  ی که اگر حرف

فرمان    نیاگر با هم  کرد،ی م  افتیچپ و راست جوابش را در   ای

مورس    میارتباط با او عال  یبرقرار  ی برا  دیکم باکم   رفتی م  شیپ

 . گرفتندیم ادیرا 

جز پارک    ی اچاره  اطیح  مدت با وجود آن عروسک داخل  نیا  در

  نش یوسط ماش  نیکه ا  کردی مداخل کوچه نداشت و دعا    نی ماش

ه چشم  بادیاین  ی دزد  چیدر  اول  دی.  س   نیدر    ستم یفرصت 

 . بردی را بالتر م رشیدزدگ

 اش را جلب کرد،ناآشنا توجه  نیماش  کیمتر جلوتر از پل،    کی

شده تمام ن  ی به ساعتش کرد. پس هنوز مراسم خواستگار  ی نگاه

رفتن به اتاقش لزم بود    ی ماندن و رفتن مردد ماند. برا  نیبود، ب

 ی انبریم  ی نقشه  چیها بگذرد و هچشم مهمان  ی و جلو   ییرایاز پذ

 وجود نداشت.    نشام ی رساندن او به نقطه  ی برا

با  ی اچاره  ظاهراً وقت    ونریب  شتریب  ی کم  دینبود،  خانه  از 

برود،   ییبال   ابانیتا خ  نیگرفت بدون ماش  می. پس تصمگذراندی م

 ک یک  ی هم جا برا  یکم  دیآش رشته بخورد، با  یبزند و کم  یقدم

خودش    ی که عسل برا  ی اافه یق   ادی. به  گذاشتی عسل م  نیریش
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که خانه شلوغ بود    فی. حزد  ی اثانه ی ساخته بود افتاد و لبخند خب

آ از  قبل  کوگرنه  آرد خرج  در    غشیج  ی شود حساب  کی نکه  را 

 . آوردی م

هنوز چند قدم دور نشده که    ی مت سر کوچه راه افتاد ولس  به

آورد، عسل   رونیب   بش یزنگ خورد، آن را از داخل ج  اشی گوش

 بود.  

 را آتش زده بود!   دمش

وجود    ی قو  یپات تله  کیخودش و عسل    نیب  کردی فکر م   یگاه

آمده بود با فکر کردن بهش تلفنش زنگ   شیدارد، چرا که بارها پ

جز او نبود. تماس را برقرار کرد و   یهم کسب  و مخاط   خوردی م

 گفت:  

 الو!  _

  ؟ییکجا _

 خنده گفت:   با

 چندبار بگم اول سالم بانو، بعداً باز...   _

 و دو به شک گفت:   عیسر عسل
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  ؟ییسالم، کجا _

 وقت شب؟ پشت درم. نیباشم ا ی خوای کجا م _

 هول کرد و گفت:   عسل

 داخل.  اینه، صبر کن... ن  _

 !  ؟یچ یعنیداخل؟!  امین _

 . رونیب امیصبر کن، الن م یعنی _

به سمت در خانه برگشت    ستاد،ی کوچه در همان نقطه ا  انیم  رضا

 و گفت:  

 تو؟!  یگ یم یچ _

آورد و به   نییرا از کنار گوشش پا  یقطع شده بود، گوش  تماس

 در خانه زل زد. 

. ردکی او را از ورود به خانه منع م   یبود ول  دهیعسل ترس  ی صدا

به سو برداشت و کل  ی نگران  از داخل ج  دشیخانه قدم   ب یرا 

که خواست در را باز کند عسل زودتر از او    نیهم   د،یکش  رونیب

آمد و در را پشت سرش بست. آنقدر    رونیآن را گشود و با عجله ب
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قب برداشت و سر تا ع  هقدم ب  کیزده عمل کرد که رضا  شتاب

 را نگاه کرد. شیپا

 یموها  ی که رو  ی او شال سورمه   دیسف  ی شلوار  با  یکوتاه آب  کت

داشت و همان   یمی مال  شیبازش انداخته بود و صورتش که آرا

ب  کی بود.  کرده  محو  ترس  را  ترس  شتریکم  آنکه  باشد    دهیاز 

بود،   و    یعنیمضطرب  داشت  هم  با  توام  را  اضطراب  و  وحشت 

از حد    شی ب  ی زی. چدادی پنهان کردنش از خود نشان نم  در  یسع

 مول او را ترسانده بود.  مع

 متعجب از حرکات پر اضطرابش گفت:   رضا

  ؟یچت شده؟ خوب  _

 آب دهانش را قورت داد، از در جدا شد و گفت:   عسل

 خوبم.   _

  ؟یواسه خودت ساخت هیاافهی چه ق نیپس ا _

 به شالش برد.   یدست عسل

 چشه مگه؟!   ،ی اه افیچه ق _

 ؟  ! خواستگارا رفتن؟ی دیانگار لولو د _
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 نه!   _

 خب! پس برو کنار.   یلیخ _

رضا متعجب    تکان نخورد و فقط به رضا زل زد.  شیاز سر جا  عسل

 گفت:  

 برو کنار.  گمیگفتم؟ م  یچ  ی دیواسه من؟ نشن   ی سد معبر کرد   _

ن باز کرد  ی برا  شیپاها  ییگو  ستاد، یا  حرکتی همان طور ب  عسل

 .  دادینم اشی اریراه 

 که.    یفتی پس م ی دار ؟یخوب یچت شده؟ مطمئن _

 !  یخوبم، ول _

 و گفت:   دیابرو درهم کش رضا

 ! ؟یچ یول _

 گفت:   یدوباره آب دهانش را قورت داد و به سخت عسل

 فقط آروم باش...   _

 خدا! مادرم...  ای _

 گفت:   عیکه عسل سر ردیبا هر دو دست سرش را بگ خواست
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 نگران نباش، مادرت خوبه.  _

 .  د یتوپ یعصب  رضا

 دختر.  ی ه، دِ بگو جون به سرم کردپس چت _

 رضا را با دستش گرفت.   ی بازوها عسل

که    یقبل  یعنی  ، ینش  ی قول بده عصبان  ی... ولگمی باشه مباشه   _

ب   یبش  یعصبان   ی بخوا به  کن...  فکر  مادرت  اگه    ش،یماریبه 

عمر    هیکه    یتو هست   نیاونوقت ا  رهیقلبش بگ   ای فشارش بال بره  

 . یشیم مونیپش

سر در   ی زیچ  ربطش ی ب  ی هاعسل نگاه کرد، از حرف  به  ساکت 

  رمعمول یغ  یشان اتفاق که در خانه  دیرا فهم  نی . فقط اآوردینم

ا  نیافتاده است و هم تا  برا  نیاتفاق عسل را   یحد ترسانده و 

 . شودی او، به سالمت گالب متوسل م تی از عصبان ی ریشگیپ

در کنار   ی جلواز  خانه را بال گرفت و با دست چپ عسل را    دیکل

 زد و گفت:  

 . نم ی برو کنار بب _
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رضا و در   یحجم خال  نی صبر نکرد و دوباره خودش را ب  عسل

 را گرفت و گفت:   شیهاو شانه دیخانه کش

 .  نجاستیت ا... اون دوست ممنوعه گمیبداخالق نشو، م _

م   دست در  پرا  ی انه یرضا  شد.  حت  شی ه خشک  آنکه  نام    یاز 

تک عضالت انقباض تک  ی اه یبشنود به ثانرا از زبان عسل    نیشاه

 :  دی بدنش را حس کرد. مبهوت پرس 

 !  ؟یگ یرو م نی شاه  ن؟یشاه _

 سرش را آرام تکان داد:   عسل

 ست، با مادر و خواهرش. خودشه... الن داخل خونه _

                                  

آباد شاه  به هفت جد  یلب فحش  ریز و شماره  نیو  را  داد  اش 

 مجدد گرفت. 

شرا  شی جلوعسل    اگر بخاطر  و  نگرفته  مجابش    طیرا  گالب 

در دستانش در حال خرد شدن    نی تا الن گردن شاه  کرد،ینم

 بود.

 انداخته و حال از پنجره داخل شده بود! رونیدر ب از
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ش  را دوباره کنار گوش   یرا کنار زد و دست به کمر، گوش  شیپالتو

 : دیگذاشت. عسل نال 

 رضا آروم باش. _

 دهانش گذاشت و گفت:   ی را جلواش  اشاره  انگشت

 ! ی چینگو... ه یچیه  سس،یه _

ب  یکه خواستگار امشب کس  دانستی م  بهار  ز یچ  همهی جز آن 

را لو   ی زیو خودش را داخل اتاق حبس کرد تا رفتارش چ  ست ین

 . پختی م کیک ن یهم ی ندهد، عسل هم... پس برا

با اخم  تش ی عصبان عسل کرد، شک نداشت    ی حواله  قیعم  یرا 

 . اندده یه پشت سرش توطئه چدوبار

ب  شی هاتماس  تمام تصم  جوابی که  د  می ماند،   گریگرفت 

را به    نیشاه  یقهیحال گالب را نکند. داخل برود و    ی مالحظه

  یجلو  شانیآبرو  الیخی بکشد و ب  رونیدست گرفته و از خانه ب

 در حسابش را کف دستش بگذارد.  ی جلو  جا  نیهم  هیدر و همسا

دست گرفت به طرف در رفت که باز عسل مانع    را دوباره به  دیکل

 شد و گفت: 
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 رضا.  _

 زد: ادیفر رضا

 ن؟ یکرد یکیدوباره دست به   ؟یدونستی رضا و مرگ! تو هم م  _

.  دمیقبل اومدنشون فهم  نیباور کن... هم دونستم،ی به خدا نم  _

که گالب خانم گفت خانم    نیبود، هم  دهیبهارم سر ظهر فهم  یول

 متوجه شده.  یلیفام ی کاوه از رو

و هر    نیدوزیو م   نیبری و منم باور کردم! شما زنا م  یتو گفت  _

م  نیخواست  یچ آدم  رو    ن،ی کنیتن  آدم  سر  پنبه  با  قشنگ 

 ن؟یبا هالو طرف  د یکنی فکر م نیبری م

 آروم باش. کنمی اهش مخو _

 گفت:  یعصب  رضا

خواهرم    ی الن تو خونمه، جلو  قیآروم باشم؟ اون نارف   ی چجور  _

بعد تو    خنده،ی ام منداشته   شیو به ر  زهیری سته و داره مزه م نش

 آروم باش؟ یگ یم

 را کرد تا مجابش کند.  اشیسع  ی همه عسل
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که نکرده    ی ... اونم با مادرش، کار بدی بفهم اومده خواستگار  _

دلت به   کنهیرس سکته م . بهار داره از تهیخواستگار  ی جلسه هی

 نکن تا بگذره.  ی زیورحالش بسوزه، خواهشاً امشبو آبر

د  تلفنش کرد.  خوردن  زنگ  به  شاه  دنیشروع   ی رو  ن یاسم 

انفجار    اشی گوش  ی صفحه تا مرز  بود  نسبتاً آرام شده  او را که 

بلد بود حواله  ریبرد. ز  شیپ ناسزا   ع یاش کرد و سرلب هر چه 

 . دی کش ادیتماس را زد و فر ی دکمه

 م.از خونه رونیب  ایگمشو ب _

 فت: آهسته گ  ن یشاه

 .دم یم  حیآروم باش داداش، توض _

 . رونیب  ایگمشو ب ،ی بد حیتوض ی خور ی گوه م  _

 تر از قبل گفت: آرام ن یشاه

 کن.  تیکم رعا هینشسته،  نجایداداش خانواده ا _

  نیاو را به سخره گرفته، آن هم در ا  نی که شاه  شدینم  باورش

 . با حرص گفت: تیوضع

 .یچ یعنی کنم خانواده یتا بهت حال رونیب  ایب _
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 کامالً خونسرد گفت:  ن یشاه

 ! تونمیفعالً نم _

 زد.  ادیدر فاصله گرفت و بلندتر فر  ی جلو از

 ؟ی کنی م یمن چه غلط ی حرومزاده تو خونه ی تو _

 کرد و گفت:  یرضا مکث  نیبه خاطر توه ن یشاه

غلط  ی خواستگار  ان یم  _ چه  البته    یتا  غلط...  همون  کنن؟! 

 . رهیبالنسبت همش

 و گفت:  دی کوب نشیاش را به سقف ماشت کردهدست مش  رضا

 .رونیب  ایحال ب نیهم ی اگه مرد _

 آورد و گفت:  ترن ییرا پا شیتن صدا ن یشاه

اومدم که مرد بودنمو ثابت کنم،    نجایببین داداشم... امشب تا ا  _

 منتها نه به تو. 

جلو همه بکشمت   ومدمیتا ن گمی م  رونیب  ای.. ب .یکن ی م جا یتو ب _

 دو عالمت نکردم. ی سواو ر رونیب

 گفت:  ن یشاه
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رو به تنم    زایچ  یلیخ   هیِهمون اول پ  یعنیاومدم    نجایتا ا  یوقت  _

 نترسون. ییآبرویپس منو از ب ،ییرسوا شمیکی. دمیمال

 .ی شدی دوست نم  یواشکی  قتیبا خواهر رف  یتو اگه آبرو داشت  _

 محکم گفت:  ن یشاه

برم خان    دیبا  هگ ی. دسمیمی که کردم تا آخر پاش وا  یهر خبط   _

 . کنهی نگام م زیداره ر نیداداش عروس خانم از دور همچ

در دسترسش   نی دهان شاه  نی سقف ماش  ی آرزو کرد به جا  رضا

 بود. پر از حرص گفت: 

جا  _ زبون  ی به  دار   هیاگر    یبلبل  ب  نیهم  ی ذره جرات    ا یحال 

 . رونیب

به صفحه  افتیدر  منتظر نگاه  با  که  بود    اشی گوش  ی پاسخش 

در   شیشد تماس را قطع کرده. با قطع شدن تلفن به رو  متوجه

فکر  کی هر  از  ذهنش  وضع  یته  ی لحظه  را   تی شد.  مادرش 

از خانه    ن یراندن شاه  رونیجز ب  زیچ  چیبه ه  گری و د  فراموش کرد

 فکر نکرد.
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  ت یکه از فرط عصبانقبل از آن  د یور شد. باطرف در خانه حمله  به

د  اشی گوش به  م  ییالب  ای   دیکوبیم  واریرا  خودش    آورد، یسر 

 . دیکشیم رونی را ب نی و شاه رفتیداخل خانه م

 کرد ی او فقط گرما را حس م  ی هوا استخوان سوز بود ول  ی سرما

سر   نیی و به پا  گرفتندی راه م  اشی شانیپ  ی عرق از رو  ی هاو دانه

 .خوردندی م

بود کنار زد و   ستاده یعسل را که سر راهش ا  ی امالحظه  چیهی ب

خورد و اگر    ی عسل سکندر  کهی داخل قفل انداخت، طور را    دیکل

 . شدی پرت م نیزم ی رو کردیگاز نم ی دستش را بند لوله

را   شیدر را باز کرد که عسل به سرعت با هر دو دست بازو  رضا

وشش  رد شد و مقابلش درست در آغ  شیبازو  ریاز ز  عیگرفت و سر

 د و گفت:قرار دا اشنه یقفسه س ی و هر دو دستش را رو ستادیا

 ؟ یمنو خوشحال کن یخواستیم ادتهی _

چشمانش را گرفته بود با خشم دستش را    ی که خون جلو  رضا

را دور صورت رضا    شیهابرد تا او را عقب براند. عسل دست  ش یپ

 گرفت و گفت:  
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منو    یچ  دونمیگفتم نم   کنه؟یخوشحالت م   یچ  یگفت  ادتهی  _

م ال   دیشا  کنه،ی خوشحال  بفهمم؟!  لحظه  همون  در  ن 

 کار خوشحالم کن.   نینکن! با ا ی زیورست... امشب آبرلحظه

گالب   ستادند، یهمه به جز گالب ا  ییرایورودشان به سالن پذ  با

 لبخند زد و با افتخار گفت:   دنشیبا د

 .  امرزشه یخدا ب  ی بابا  یکه بهتون گفتم، کپ   مکهیپسر کوچ  نمیا  _

 فشرد.  یدستش را گرفت و کم عسل

رفت، انگار    نی شاه   ی به جمع کرد و نگاهش پ  ی کل   یسالم  رضا

بود   او  پر فقط  او  و  بودند  آنجا حضور داشت. همه محو  که در 

  ش یهاچشم  کل،یآن همه ه   نی ب   ستاده،یا  شیجلو  ه یتر از بقرنگ

 توانست ی . دستش را مشت کرد و تا مدیدی فقط گردن او را م

قول خاطر  به  فقط  جلو  یفشرد.  عسل  گرفت  هخان  ی که  او  ، از 

 کوتاه شده بود.  نیشاه ی قه یبه  دنی رس ی دستش برا

تر از و مرتب کی ش ،یآب یو کراوات یبا کت و شلوار مشک  نیشاه

حت  ستادهیا  شهیهم رف  یبود.  اگر  او  نم  قشیخود    شناختی را 

ت کوتاه که  مد نی. در همستی اچه جوان برازنده کردی اعتراف م
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ندان به چشم  شکمش چ  گریوزن کم کرده و د  یبودش کم  دهیند

 .  آمدینم

سر تکان    نیمادر و خواهر شاه  ی گالب فقط برا  یبرابر معرف  در

گرفت. شک نداشت با آن زبان چربش تا    دهیرا ناد  ن یداد و شاه

 به حال دل گالب را که نه، دل محمد را هم برده است.  

ت کوتاه دخترانه از استرس پَر شالش را در  به بهار که با ک   ی نگاه

حت   د، فشری مدست   بهار  را   یکرد.  سرش  گرفتن  بال  جرات 

  گفت ی شده بود. عسل درست م  دینداشت، از ترس صورتش سف 

 تا پس افتادن نداشت.   ی زیکه چ

تر از قبل فشار داد. صورتش از شدت خشم دستش را محکم  عسل

  ی متعجب به هم نگاه  درهم شده بود که گالب و محمد  ی طور

 کردند.  

به دست    یبا او دست دهد. رضا نگاه  برد تا  دستش را جلو  نیشاه

 ی برا  دیانداخت. با  ستاده،یکه مردد ا   نیو بعد خود شاه  نیشاه

پررو  نیا م  اشییهمه  نگاهش  گرفتیدست خوش  غضبناک   .

 کرد و گفت:  
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 .  فهی دستم کث _

 .  دی به جمع کرد و دستش را عقب کش  ینگاه ن یشاه

 و آهسته گفت:   دیرا کش شیبازو عسل

 .  مین یبش _

 نگاهش باشد.   ررسیدر ت نی نشست که شاه ی مبل طور ی لبه

 شل کرد.  یکراواتش را کم ی دست برد گره  ن یشاه

 ردیگی که م  یبا هر دم   کردیاحساس م  تی از فرط عصبان  رضا

پذ بزرگکوچک  ییرایسالن  سالن  بازدم  هر  با  و  متر  . شودی تر 

. با فشار  ستیرفت و مجدد به بهار نگر   ن یبه شاه  ی اغرهچشم  

.  دیمبل خودش را عقب کش  ی رو  یدستش، کم  ی دست عسل رو

  ی نیو سنگ  زدینم  یحرف  یکرد آرامشش را حفظ کند. کس  یسع

 . کردی حس م  یجو موجود بعد از ورودش را به خوب

آمدنش مجلس را در دست گرفته و حال ساکت    قبل از  ن یشاه

کرد    ی انشسته بود. بعد از چند لحظه مادرش سرفه  ریزو سر به  

 خطاب به او گفت:  و 

 شما بود.  ریاتفاقاً قبل اومدنتون ذکر خ _
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 را بال داد.   شیابرو  ی تا کی رضا

 من؟!   ریذکر خ _

ا  _ پدر دوم عروس    ی شما جا  گفتنی که مادرتون م  نجوریبله! 

 . ن یشی خانم حساب م

 و گفت:   دیاخم درهم کش رضا

   م؟یعروس خانم دار نجایعروس خانم؟ کدوم عروس؟ ما ا _

 به بهار گفت:    یاکه گرفته، با اشاره   ی ناخوش از تذکر  نی شاه  ادرم

 منظورم به بهار خانم بود.   _

 گفت:  ی شاک رضا

  ؟یهم دوخت یشما رخت عروسنه به داره نه به باره،   _

 دست رضا را گرفت و آرام فشار داد.   عسل

برداشت و    ی دستمال کاغذ  کی   زیم  یاز رو  خم شد و  نیشاه

 را گرفت.   شیهاو کنار گوش  یشانیپ ی عرق رو
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نگاه   نی شاه  مادر شاه  یناراحت  انتظار    ن یبه  بود  واضح  کرد. 

سکوتش    یاز کالمش را نداشته است و وقت  ی انتقاد  نیچن  افتیدر

 گفت:   دیرا د

 اشتباه از من بود!  ن،یگی شرمنده... شما درست م _

 الت کرد و گفت:  دخ محمد

. اصطالح عروس خانم سرکار خانم ستین یبه عذرخواه ی ازین _

ازش   هایلی... خستین  ب یعج  ن یهمچ  ی خواستگار  ی هاتو جلسه

 . کنند ی استفاده م 

 به رضا رفت و ادامه داد:   ی ابالفاصله چشم غره و

 .  ش یپ رهی که خ یهر چ هایمیبه قول قد _

 د و گفت:  آرام کن یکرد جو را کم یسع گالب

 هستن.    نیشاه  رضا... خانم کاوه مادر شهرزاد خانم و آقا _

با    دیرسی بود، آنقدر جوان که به نظر نم  یزن جوان  ن یشاه  مادر

سن اختالف  فرزندش  دو  باشد    یچندان  ی هر    ی حت  ایداشته 

به دخترش داشت و در نگاه اول   هیشب  یشیمادرشان باشد. آرا

 دختر هستند.   کیم مادر و کدا  کیکدام  ی دیفهمینم
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 با خنده ادامه داد:  گالب

 . خورهینم به تخته اصالً بهشون نمبز یول _

 زد و گفت:   ی کاوه لبخند  خانم

بر  ن یشاه  _ م  میهنوز که هنوزه هر جا  و    ندازهی مردمو دست 

ازدواج کردم فقط    یکه با حاج  یمن خواهرشم. آخه وقت  گهیم

 چهارده سالم بود.  

 .  دیپرس گالب

 آقا چند سالشون بود؟!   حاج _

بود،   دهیمغازه تو بازار خر  هیازه  ع تسالش... اون موق  یس  یحاج  _

موقع   ادتونی اون  بباشه  مردم  به    شتری ها  دختر  داشتن  دوست 

د  ی بازار کارمند.  تا  ا  گهیبدن  هم  ما  اومدن   نیقسمت  تا  شد 

 . می بله رو گفت ی خواستگار

 زد و گفت:   ی ادامه لبخند در

 ی تو رو اندازه  ی که هر جا بر  نهی زود ازدواج کردن هم  دهیتنها فا  _

 .  ننیهات جوون ببچهب

 گفت:   گالب
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  وه یم  دییدل خوش و تن سالم به همه بده، بفرما  شهیخدا هم  _

 و...  

ز  خانم تشکر  ریکاوه  ساکت    ی لب  حال  که  به جمع  اول  کرد، 

که با آمدن    ین ی چشم دوخت. شاه  ن ینشسته بودند و بعد به شاه

ل چوب خشک کامالً ساکت نشسته بود و تا چشم رضا را  رضا مث 

رفته متوجه  . رفتهانداختی سمت بهار م  ینگاه  مین  دیدیم  دور

 رو به گالب گفت:   نیهم ی جو شد. برا ی نیسنگ 

  ی لیخ  گهی... دمیو مزاحمتون بش  میای اعته بس  میما قرار بود ن  _

 .  میریگی وقت شماها و دختر خانم رو نم

 کرد و ادامه داد.  ن یشاهبه    ینگاه مردد

بهار جان که تمام شد، دختر   ی ناامتحا   دیفقط اگر صالح بدون  _

قرار بذارن و با هم صحبت    ییجا  ،ی اکافه   ،یرستوران  هیو پسر  

 کنن.  

به محمد و رضا    فیکسب تکل  ی مکث کرد و بعد برا  یکم  گالب

 نگاه کرد.  

 تکان داد و گفت:  ی سر محمد
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 نداره.  ی شه از نظر ما هم مورداگر خود بهار موافق با _

قند  ی احبه   رضا از  دهانش  قند  داخل  و  برداشت  سرخ  گل  ان 

 لپش گذاشت.  ی چرخاند و گوشه

 زد و گفت:   روزمندانه یپ ی لبخند ن یشاه مادر

 خوبه! ماشاهلل هر دوتاشون عاقل و بالغند.  _ 

 :  دیاز بهار پرس ییخوشرو با

 !  شه؟ی تمام م یدخترم امتحانات ک _

دستانش مشت  آب دهانش را قورت داد و پر شالش را در    اربه

 آرام لب زد.  اوردیسرش را بال ب آنکهی کرد، ب

 ماه.    نیهم ستمیب _

 زد و گفت:   شیمهربان به رو ی کاوه لبخند  خانم

 .  رمیگیبا مادرت تماس م  ستمیخوبه، پس من عصر ب  _

و مکان    زمان  تیریهمه مد  نیرا بال آورد. ا  شی هر دو ابرو  رضا

 رفته است.  به مادرش   نیبود، قطعا شاه شی واقعاً قابل ستا
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گذاشت    شیپاها  ی را از کنارش برداشت و رو  فشیک   نی شاه  مادر

 و با گفتن:  

 .  میکن یرفع زحمت م گهیما د _

 کرد و گفت:   ی ااشاره  نیشاه  به

 .  م یمامان که بدقول نش میبر _

دستش را    زدی خبر  کهآنی در حال برخاستن بود که رضا ب   جمع

 بال گرفت و گفت:  

  لحظه! هی _

اش انداخت شانه   ی را رو  فشیمجدد نشست، بند ک  نیشاه  مادر

 و گفت:  

 .  د ییبفرما _

 را عقب زد و دست به کمر گفت:   شیپالتو ی لبه  رضا

 نیما از ا  یول  ن،یدار  ییشما چه رسم و رسوما  دونمیمن نم  _

ونه با هم حرف بزنن. به  از خ  رونیکه دختر و پسر ب  میرسما ندار

  ره یممکنه تو راهشون قرار بگ  ی لیفام  ،ییآشنا  ، یهر حال دوست
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هم باشه    یهر حرف  ارن،یپشت سر دختر حرف در ب   یالکیو الک

 نظر خانواده زده بشه بهتره.  ریتو چهارچوب خونه ز

 کرد و گفت:   سر جابه جا ی شال قرمزش را رو  ن یشاه مادر

حرف  _ اگر  ست،ین   یباشه  بد  پس  هم    نیهم  نیاجازه  با  جا 

  م یهم توافق داشتن ادامه رو بذار  داشته باشن و اگر با  ی صحبت

 بهار خانم.    ی برا بعد امتحانا

زنانه زد    است یهمه س   نیبه ا  ی را کش داد، لبخند   شیهالب   رضا

 و گفت:  

 .  میرسمام ندار نیشرمنده، ما از ا _

 نداد.   یت ی به رضا انداخت، اما رضا اهم ینی نگاه سنگ محمد

 و گفت:   دیابرو درهم کش ن یشاه مادر

 ! ن؟یدار یبپرسم دقیقاً شما چه رسم شهی م _

ن   _ ا  د، یبدون  ستی ن   ی ازیفعالً  فصل    دی بدون  نویفقط  بهار  که 

. عالوه بر اون، شهیم  دیترم جد  ریامتحاناشه، اونم تموم بشه درگ

و   نمسن  و  کمه  ا  خوامیسالشم  و    یزندگ   ریدرگ  ی زود   نیبه 

تا اون   شهی درسش تموم م  گهیالتش بشه. دو سه سال دمشک
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 د یاریب  فیتشر  اونوقتع اگه آقا پسرتون هنوز سر حرفش بود  موق

 ! میدار ییتا بگم چه رسما

 ی به دسته گل رو  نیو فقط شاه   کردندی به هم نگاه م  یهمگ

 زل زده بود.   زیم

 و گفت:   ستادیدلخور ا ن یهشا مادر

  ن؟یاوضاع و احوال جامعه خبر نداراز    یلیشما خ  کنمیفکر م  _

بدون د  دیبهتره  براالن  خودشون  که  هستن  پسر  و   ی ختر 

.  دنیو بعد به پدر و مادرا اطالع م  رنیگی م  می تصم  شونندهیآ

 . فاتهیهم در حد تشر ی خواستگار ی مراسما نیا

 و گفت:   دیابرو درهم کش رضا

م  _ فکر  ا  کنمی منم  از  ما  دادن،  اشتباه  آدرس  شما  ون به 

راحت    نجایا  بهتون گفته  ی. به عالوه، اگر کسم یستیهاش نخانواده

  ن یاطالعات غلط داده. ما دخترمون رو به ا  دن،ی م  یدختر به کس

. آقا پسر شما هم  میدی که از راه برسه نم  یدست هر ک  یراحت

براش صبر کنه. اگر    دیخواهان دختر ماست، در قدم اول بااگر  
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بسم نمردش هست،  اگر  بخ  شونیا  ست،یاهلل.  به    ریرو  رو  ما  و 

 .  م یریو نگسالمت! بهتره وقت هم ر

 شد.   دهی کش نی ها به سمت شاهحرف رضا همه نگاه  نیا با

 کرد.  ستینگری به جمع و بعد به بهار که او را م  ینگاه ن یشاه

و خواست اعتراض کند   دیرا درهم کش  شیهااخم   نیشاه  مادر

به سکو  نی که شاه با دست دعوت  را  جا  او  از  بالخره  کرد.  ت 

 م آورد و گفت:  ه ی کتش را رو ی برخاست و دو لبه

 .  کنم ی صبر م دی داداش من! تا هر وقت که بگ  ستین یمشکل _

 با خشم به رضا نگاه کرد.  محمد

او نکرد، حاضر بود ریش گرو بگذارد که   تیبه عصبان  ییاعتنا  رضا

 یاو کسهست. منتها،    ن یگول زنک شاه  ی هاهم از آن ژست  نیا

 گول بخورد.  گورهای ف نینبود که با ا

                                 

 کرد.  یبا احترام خواستگارها را تا دم در همراه محمد

بسته شدن در خانه بلند شود، با    ی فرصت نداد تا صدا  ی حت  رضا

را برداشت و به   زیم  ی رو  یدسته گل بزرگ  ختهیبه هم ر  یاعصاب
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را باز و دسته گل    نکیس  ریز  نت ی داخل آشپزخانه رفت، در کاب

  داخل سطل زباله پرت کرد. م یرا مستق

 ش یهاالعملبهار و عسل هر سه خاموش به رفتار و عکس  ب،گال

 برگشت، گالب گفت:   ییرایبه پذ ی. وقتکردندی نگاه م

و پشت سرشون رو نگاه    رنیم  نایبود مادر؟ ا  ی چه رفتار  نیا  _

 .  کننی هم نم

 گفت:   ضیبا غدستانش را از هم باز کرد و  رضا

 چه بهترررر!   _

 معترض گفت:   گالب

 بهتر؟!   یچ یعنی. وا.. _

 بهتر که گورشون رو گم کنن و شرشون کم شه.   یعنی _

 دهانش گرفت:   ی اش را جلودست مشت کرده  گالب

 ! ؟یچ یعنیرفتارا  نیخدا مرگم بده! ا _

 حق به جانب گفت:   رضا

   ؟ی چه رفتار _
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 پر از سرزنش گفت:   گالب

ب  ی بابا  ایمن    _  ن یابا مهمون    میداد  ادیبهت    یک  امرزتیخدا 

  ؟یطور رفتار کن 

 مهمون...    یگیخودتم م _

 به بهار رفت و ادامه داد:   ی اغره چشم

 خواستگار بودن، نه مهمون.   نایا _

 ناخرسند گفت:   گالب

مهمون   یک  _ خواستگار  وقت  اون  و  مهمونه  مهمون  گفته؟ 

مهمون.    شهیآدم بذاره م   ی وت خونهپاش رو با دع  یهر ک   ست؟ین

 ... چه خواستگار!  بهیرآشنا. چه غحال چه 

 گفت:   حوصلهی ب رضا

الغ  الیخی ب  _ هر  م  یننه!  ن   خوادیکه  و  قصد  مهم    ت یباشه، 

 طرفه.  

و طور  به کرد  نگاه  م  ی گالب  در  به  د  دیگوی که  بشنود   واریتا 

 گفت:  
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کرد   _ فکر  عمل    نجوریا  نی اگه  برابر  در  قرار منو  شده  انجام 

 .  نیکور خوند ن،یدی م

 گفت:   یشاک گالب

شده   _ انجام  عمل  چه  مادر!  گفته    ؟ی اوا  بهت  قبل  از  که  من 

 بودم...  

رضا   یروبه رو  یبا خشم داخل خانه شد و به حالت تهاجم  محمد

 زد:  ادیقرار گرفت و فر

 بود؟   ی چه کار نیا _

 : محمد کامالً خونسرد گفت تی در برابر عصبان رضا

 شده خان داداش؟ مگه چکار کردم؟!  یچ _

   :دیتوپ محمد

م  _ اومد  یگیتازه  کردم؟!  کار  نشستبخت   نیع  ی چه    ی النصر 

 .کردی جلوشون... دخترشون داشت از ترس تو سکته م

 زد.  ی لبخند کج رضا

 .  میهم بدهکار شد یچ  هیبفرما حال  _
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 دو دستش را جلو گرفت و گفت:   هر

  ی به کس  یراحت  نی؟ فقط بهشون گفتم به اکردم  ی چه رفتار بد  _

 زدم؟!  ی . حرف بد..میدیدختر نم

 منتظر جواب محمد باشد رو به بهار کرد و گفت:   آنکهی ب

ا  نویا  _ اگه گذاشتم  فرو کن...  بگ   نیتو گوشت    ره، یوصلت سر 

خونه    نینمک به حروم دوماد ا  م اون! تا من زنده ستمیتخم بابام ن

 .  شهینم

قدم به عقب رفت. گالب    کیبود    ستادهیا  کهییاز جا  ده یترس   بهار

  شیکرد و با کمک عصا  د،یلرزیبه بهار که از ترس م   ی نگاه  ج یگ

به عقب برداشت و بعد با    ی گریمبل بلند شد. بهار قدم د  ی از رو

 و در را محکم بست.   دیبه طرف اتاقش دو هیگر

شد    محمد بسته  که  در  کرد،  نگاه  بهار  رفتن  به  متعجب 

 کرد و به رضا گفت:   زی را ر شیهاچشم

 ! نجا؟یچه خبره ا _

 .  دیپرس مشکوک

 !  ن؟یشناختی شما دوتا! پسره رو م  نمی بب _
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 برو بابا تکان داد. محمد بلند گفت:   ی به نشانه   یدست رضا

تو واسه مادر و پسر از   ریشمش  ی تا نشست  نیهم  ی با توام! برا  _

  ؟یرو بست

 لرزان گفت:   گالب

   شناخت؟ی... بهار پسرشون رو مرضا مادر _

 ر اتاق کرد و گفت:  به د یض ینگاه پر غ  رضا

 از دخترت بپرس.  _

 سماجت کرد:  گالب

 پسره رو؟   یشناخت یم  ؟یتو چ پرسم،یاز تو دارم م _

 پوزخند زد.   رضا

 .  شناسمشی م _

 را جلو گرفت و گفت:   شیهاهر دو دست کف

 دونم یونقدر ازش ما  یمثل کف دستم، بعد هفت سال دوست  _

 ! قشیز خواهر رفنه ا  گذرهی ماده م ی که نه از گربه 
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را نداشتند.    فشیطاقت تحمل وزن نح  گریلرزان گالب د  ی پاها

  یمبل را جستجو کرد و با کمک عصا سع  ی با دست لرزانش لبه

 .  دیلرزی م شهیاز هم شتریبدنش ب  ند،ی کرد تا بنش

 .  ند یمبل بنش   ی ت تا رواز کنار رضا به کمک گالب رف  عیسر  عسل

 گفت:  زد و رو به گالب  ی پوزخند محمد

  لی. تحومیابهیغر  گهیل ما دچشمت روشن مادر جان... خوبه حا  _

 .  شهی م نیدست دوتا الف بچه هم ی بد ارویاخت  ی! وقتر یبگ

تا چه حد    دانستی م   یدستش را مشت کرد، محمد به خوب   رضا

امدانه آن را به کار وجود ع  نیکلمه حساس است با ا  نیا   ی رو

 .بردی م

مر  استیس  نیهم  شهیهم  محمد کار  به  ... هدف گرفتن  بردی ا 

 !  بی نقطه ضعف رق

و آن را دست    یحساس هست  ی زیچ  ی بود حس کند رو  یکاف

 مثل حال.  برد،یو چپ و راست به کار م  گرفتی م

 به محمد نزند.    یتالشش را کرد تا حرف نامربوط ی همه رضا

 دو برادر را آرام کند:    ن یفش خواست جو متشنج بهم با حر  گالب
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پسر خوب  ست،ین ی بد ی مادر مشخص بود که پسره بچه یول _

صحبت  خوش  م  یو  مادرش  حال    گفتی بود.  و  زده  مغازه  تازه 

دوره زمونه که جوونا تن به    نی. تو اره یسر و سامون بگ   خوادی م

 اصالً؟  شهی م دایپ ی پسر نیهمچ دنیازدواج نم

 و گفت:   دیخند رضا

  ه؟یحساب آدم نیپس مخ شماها رو هم زد، فکر کرد _

 کرد و گفت:   یاخم محمد

بعدشم، تو   ؟ی چ  یعنیشاخ نشو واسه من... مخ شماها رو زد    _

  ؟ی دیاصالً نظر بهارو پرس

 ست.  بهار هنوز بچه  _

 طعنه زد و گفت:   محمد

بزرگ  _ تو  وقت  وقت  یاون  نشستن شاخ    یکه  بزرگتر  و  چهارتا 

  ؟یکن ی م فیتکل نییو واسه جمع تع یکشی شونه م 

 زد:   ادیشد و فر زیاسه صبرش لبرک رضا

 .  ستمیبچه ن  ییعن  دم،یخونواده رو م  نیدارم خرج هم  یآره وقت  _
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 گفت:   دواریاش را سمت رضا گرفت و تهدانگشت اشاره محمد

 .  ن ییپا اری صدا تو واسه من ب _

دستش را بال برد و دست قدم به سمت محمد برداشت،    کی  رضا

 گفت: محمد را پس زد و غضبناک 

   ؟یبکن  ی خوای م یچه غلط نیی پا ارمین _

د  گالب هم   نی ا   دنیبا  جان  به  برادر  دو  آنکه  ترس  از  صحنه 

 .  دیکش غیصورتش زد و ج ی تو افتندیب

نمانده بود تا از حال برود   زیچ  گریبه گالب که د  ینگاه   محمد

 قدم به عقب برداشت.   کیم کرد و کوتاه آمد و رضا ه

 ال گرفت و بلند گفت:  هر دو دستش را ب انیگر گالب

 زنده بمونم.   یواسه چ گهیخدا... مرگ منو بده، د ی ... اایخدا _

 رضا را گرفت و گفت:   ی بازو عسل

 .  یکنیرو خراب م یهمه چ ی آروم باش، دار  کنمی خواهش م _
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خودش و محمد    نیب  نکهیقبل از ا   دیبا  د،یکش  ی نفس بلند  رضا

را   چی . سوئرفتیو م  ردکی بحث را تمام م  شد،یم  جادیا  ی ریدرگ

 گفت:    ختیریدر آورد و رو به گالب که اشک م   بشیاز داخل ج

رو از سرش    یعوض   قیبا دخترت صحبت کن تا فکر اون نارف  _

روز  رونیب اگر  بگو  بهش  گرفت،    نیا  ی کنه،  سر    ی عنیوصلت 

 د شده باشه!  نعش من ر ی از رو دیقبلش با

                                 

را هم زد تا    ی دکمه  ن یسوم   ، یبرق  تری شدن ه  سوزم ین   الیخی ب

  د ی فهم  یهر چه زودتر اتاق گرم شود. به خوب  ی شتریبا قدرت ب

در خانه   نیاز ا  شتریب  ستیاست صالح ن  اعصابی آنقدر ب   یوقت

بع با طعنه   دیبماند  تحر  شیها نبود محمد  که    کشیآنقدر  کند 

وجود گالب که قلبش    با شوند آن هم    قهیقعاً دست به  وا  نباریا

 گرفته و فشارش بال رفته بود.   درد

در آخر، سر از   یرانندگ  یزده و بعد از ساعت  ابانیبه خ  نیماش   با

چند مدت را در ذهنش مرور   نیدوباره اتفاقات اگاراژ در آورد.  

 نیکرد، از همان لحظه که گالب گفت بهار خواستگار دارد تا هم

پ  کی با گر  ش یساعت  بهار  اتاقش دو  ه یکه  به  دهیبه  نظر    بود. 
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شان  به خانه   نی آمدن شاه  پشت  ی ادخترانه  استیس  دیرسینم

 بوده باشد؟!  

از   بهار امتحان،  جلسه  بعد  به خصوص  بود،  سرخوش  صبح  از 

دغدغه و    چیبود و ه  یکه گذرانده، راض  یآزمون سخت  ی جه ینت

ت. هر چه که بود از ظهر در نداش   ندهیاز چند ساعت آ  ینگران

گالب به او   کهی ته درست از زمان قرار گرف  نیآمدن شاه  انیجر

 بود.  دهیترس د،یآیخواستگار م  دهیفهم  یگفت و وقت 

بلکه    کرد،یبه دو نم  یکیاز ظهر با او    دانستیهم اگر م   عسل

م دست  کردیتالش  دارد.  نگه  موافق  و  آرام  را  به صورتش    یاو 

باشد.    دهیشان درا در خانه   نی شاه  شدیرش نمهنوز باو  د،یکش

شده    ری. آنقدر شکردیتر از آن بود که فکرش را مپوست کلفت 

خانه  وسط  تا  صاف  ب که  پردیایشان  زبان  شیبرا  رو.  هم    یبلبل 

  یسرفه  ی پرورش داده بود. صدا  ن یرا در آست   ی ! بد مارکردی م

 .  دیکش رونیعسل او را از عالم فکر ب 

 . کردی دهانش گرفته و سرفه م  ی جلودستش را   عسل

 سردته؟   _
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 به خودش چسباند و گفت:   شتریرا بپتو  عسل

 کم.   هی _

زده بود عسل زودتر    رونینازکش کرد، از خانه که ب  به بافت   ینگاه

تنها بماند.    تشینشسته و اجازه نداد با آن وضع  نیاز او در ماش

ها به خانه برگردد.  تا تن  رفتیبودند نپذ  ده یبه در گاراژ هم که رس

هم به تن نکرد. خودش    یگرملباس    یدنبالش راه افتاد، حت  یوقت

 را درآورد، به سمت عسل گرفت:   شیتوو پال دیرا جلو کش

 دورت.  ریبپوش، بعد پتو رو بگ  نویا _

   ؟یخودت چ _

 .  دیخند

نگران من نباش... سوخت و ساز بدنم اونقدر بالست که راحت   _

 .  کنهیرو تحمل مذره سرما  هی نیا

به آن   توانستی ست و تا منش  تری به ه  ترکینزد  یکم  نباریا  رضا

 د یچیبه تن زد و دوباره پتو را دور خودش پ. عسل پالتو را  دیچسب

 کرد، رضا غر زد:  ی بلند ی و عطسه
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دنبال من که    ی اصالً راه افتاد  ،ی دی برو، گوش نم  گم یبهت م   _

   کنن؟یا پخش مچه خبره؟ حلو نجایا ی ! فکر کرد؟یچ

 زد.  یلبخند کج  عسل

 بود.  نیردم همکه نک ی تنها فکر _

ب  رضا را  کالمش  حوصله  جوابی تمسخر  کل  کل  ی گذاشت. 

.  گرداند ی را با دو تا جواب بر م  یکینداشت، آن هم با عسل که  

بود که حرفش درست است،    نیاصالً در جر و بحث با او اصل بر ا

را   نیاش هماعصاب وامانده   نیا  مگر آنکه خالفش ثابت شود. با 

. ندازدیراه ب  ی ازب  لکو کل   ندی ب بنش کم داشت، تا آن موقع ش

که    دهی رس  صالیبه است   ی اتفاقات در آن لحظه طور  ی بعد از همه

حرف    گفتی و م  زدی م  ی لبخند  دادی اگر عسل به او فحش هم م

 است سرکار خانم!   نی شما مت

بازو  با فاصله گرفت. بالخره    تریاز ه  یکم   شیاحساس سوزش 

را روشن کرد،   یبرق  ی بخار  گرم شده بود، با وجود آنکه هر دو

  یتا تمام اتاق گرم شود. حواسش به قال   بردی زمان م  یکم  یول

ب  انیم اتفاق   گرید  شانن یاتاق گاراژ پرت شد و آن شب و آن 

 را به آنجا نگذاشته بود.   شیپا
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کار  یحت اصغر  با  د  ی اگر  داشت  او  گریهم    دیایب   گفتینم  به 

آنجا   خودشان  ریغ  یکس  ی پا  خواستی دلش نم  یگاراژ، به نوع 

  ی کرده، حرمت  دا یپ  ی حرمت خاص  شیآن مکان برا  ییباز شود. گو

 . شدی به آنجا شکسته م  یکه با پا گذاشتن نامحرم

نوک آن را   د،یکش  رونیاز پاکتش ب   ی گاریمبل نشست و س   ی لبه

م   تریه   ی شعله  ی جلو داد.  بو  ستدانیقرار  از    گار یس  ی عسل 

برا  دنی وسه کشوس  توانستی نم  یول  د، یآی خوشش نم   ی آن را 

 . ردیبگ  دیکردن ذهنش ند یخال

ناد  کباری  نیهم  توانستی م  عسل رو  دهیرا  به  و  خود    ی گرفته 

نکرد و   یبه آن زد. برخالف انتظارش اعتراض  یبا ولع پک   اورد،ین

د رضا جو ش  یبود. سکوتش که طولن  رهیخ  تریه  ی هابه شعله

 :  دیو پرس اوردیرا طاقت ن  شانن یخاموش ب

   ؟یکنی فکر م  یه چب _

 گفت:   نیغمگ عسل

 به مادرم!   _
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 ی بعد  ی بزند منتظر جمله  یحرف  آنکهی زد و ب   گارش یبه س   یپک

 و ادامه داد:  دی کش ی ماند. عسل او را منتظر نگذاشت، نفس بلند

   ...یسالم و جوان بود، ول ،ی ای مادر من زن قو  _

 .  دیکش یآه

 نبود.  گهید هوی _

 رک گفت:   رضا

 رو دور سرت نچرخون.  لقمه  _

  ر یزود د   یلیوقتا، خ  ینداشتم... فقط خواستم بگم گاه   ی منظور  _

 . شهی م

منظور پشت    ی کرد. سوا  لیو تحل  هیعسل را در ذهنش تجز  حرف

  گار یبه س  ی تر. پک محکمکردیم   حتشیپرده، دو پهلو داشت نص

 یفرستاد. امشب برا  رونیبال گرفت و دود آن را ب  زد و سرش را

سالر  دن یکش  ر گایس لجباز  دخترک  نداشت،  وجدان   یعذاب 

 . دذاراو را با خلوت خودش تنها بگ توانستی هنوز م

 گفت:    مقدمهی ب عسل

 گالب خانمم.    د،یترس یل یامشب بهار خ _
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 پوزخند زد.   رضا

هر کار کنم آخرش بوده... تو اون خونه منم که  نیهم شهیهم _

 چوب دو سر نجسم.  

 ساده.    ی خواستگار  ه ینبود، اونم به خاطر  همه ترس حقش    نیا  _

 گفت:   زیت رضا

 ساده بود؟   ی جلسه خواستگار هیفقط   ی مطمئن _

 نباش.   نیبدب  نقدریا _

 .  نم یبدب  ایباشه به همه دن ونیبهار م ی پا یوقت _

 کرد تا متقاعدش کند.  یسع عسل

 .  یره دوستش داره، خیلاون پس یول _

 گفت:    تی با عصبان رضا

 .  دهیده! به گور هفت جد و آبادش خندغلط کر _

 از موضعش عقب ننشست.   عسل

 یکه برا  شهینم  ل یدل  ینبوده، ول  ی تو دوست خوب  ی برا  دیشا  _

 نباشه.   ی بهار همسر خوب
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ن  رضا بال گرفت، ساعت ده و  را  بود    دیبود. شا  می تلفنش  بهتر 

 .  کردیم یهعسل را را

   رضا ادامه داد: ی به کم حوصلگ توجهی ب عسل

 تا...   ی فرصت بد  هیلزمه بهش  دیشا _

 ؟ ی ا فردا چکاره _

بر  عسل کرد،  ول  دنیسکوت  نداشت  دوست  را    ی کالمش 

 . با دلخور گفت:  دیفهمیرضا را م یحوصلگی ب

 شرکت.   رمیم _

 .  یخونه تا فردا سرحال باش  ی پس بهتره بر _

 اض گونه گفت:  اعتر عسل

   ؟یکنی م رونیمنو ب ی الن دار  _

 غفراهلل... من غلط بکنم.  است _

رفتن   یعسل را برا  زیآمکرد تا به صورت کامالً مسالمت  یسع  و

 کند.   هیتوج

 بهتره.   ی نمون  ست،یبال ن تش یامن نجایا _
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   ؟ی ایتو هم م _

 قاطع پاسخ داد:   رضا

 نه!   _

 تر از نه او گفت:  محکم عسل

 .  مونمی پس منم م  _

  د؟یفهمیرا نم نگاهش کرد، چرا عسل حال او ی شاک رضا

 بشه؟!    یکه چ یبمون _

 نکرد و گفت:    ییبه حرفش اعتنا عسل

 .  مونم ی گفتم م_ 

 قبول کرد:  ریناگز رضا

 بر ندار که پرم.    حتیباشه بمون، فقط خواهشاً فاز نص _

 .  نمی من فقط دوست ندارم بهار رو ناراحت بب _

 تند گفت:   ضار

 ! ؟یکارشیتو چ _

 گرفت و گفت:  مغرور سرش را بال  عسل
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دا  _ براش  ندارم  دلم  مهربون  ی هیقصد  فقط  باشم،  مادر  از  تر 

 باشه.   یچشماش اشک خوادینم

د  رضا محکم  س   ی گریپک  گو  گارشی به    خواست ی م  ییزد، 

 تر که شد گفت: کند. آرام یحرصش را سر آن خال

ب  یوقت  _ مرد،  رو بابام  مرگ  بود.  سالش  هشت  هفت،  هار 

از بهشت زهرا   یازش نداشت. وقت   یاما درک درست  دونستی م

 ...  لرزهی کز کرده و م  ییگوشه تنها هی دمید می برگشت

تر آن روزها کامش تلخ   ی ادآور یزد و با    گارشی به س  گرید  یپک

 تازه کرد و ادامه داد.  ی. نفسگذشت یم ریشد، امشب چقدر د

  هیم آرومش کنم بهش گفتم امروز بابامون رفته  مثالً خواست   _

  چی بره؟ منم ه ی قراره با چ دیازم پرس نجا،یبهتر از ا یلیخ ییجا

 !  مایگفتم با هواپ یالکیطور الک نیبراش نداشتم، هم یجواب

 . دیخند تلخ

  ستاد یای م  اطیوسط ح  شد،ی رد م  مایتا چند وقت هر موقع هواپ  _

خ م  رهیو  زل  آسمون  م  ...زدی به  فکر  شده،    یجن  کردیگالب 
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گاه   نش یآسمون غمگ  ونیم  مایهواپ  دنید  یهنوزم که هنوزه 

 .  کنهی م

 آنکهی خود حس کرد، ب  ی و پر از سرزنش عسل را رو   نی سنگ  نگاه

 گفت:   رد؛یبا او بگ یارتباط چشم

درد دل   ی برا  ینگام نکن، قبالً گفته بودم آدم خوب  ی اون طور  _

 .  ستم یکردن ن

 مه داد:  افسوس ادا با

موقع   _ دادم جا  همون  قول  پر باب  یخال  ی به خودم  براش  رو  ا 

  ذاشتم ی کنم، شده بود از رخت و لباس و شکم خودمم بزنم، نم

بهار امانت باباتونه و حال   گه یم  شهیحس کنه. گالب هم  ی کمبود

 . ادینم گمیمن م یول ادیدر م  نی از شاه یشوهر خوب ی گیتو م

 و گفت:   دیکش شیپا ی د، روپتو را از دورش کنار ز عسل

   ؟یگیم  بی چشم بسته غ  ی دار _

. اول اولش همه  یحرف بزن  بیتا از غ   یباش  شگویپ  ستیلزم ن  _

دو روز   ارن،یدبه در م   دنیتا به کام دل رس  دنی چاک م  نه یس
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و ولش کرد؟   گهیزن د  هیقد افتاد دنبال    میبچه قد و ن   هیبا    گهید

   ؟یاصالً اگر سرش هوو آورد چ

 را در کاسه چرخاند و گفت:   شیهاچشم عسل

   ؟یکنی م تیاز جناقصاص قبل  ی دار _

 مطمئن گفت:   رضا

 مراقب امانت بابام باشم.   خوامی م نکهیا ی بذار پا _

ا  و حواست باشه که خط   ی فرصت بهش بد  هی  یتونی اما تو م  _

 نره.  

 ناباور گفت:   رضا

که شبانه روز    ارک یاونقدر ب  ای!  ام؟ی اخالق  تی امن  س ی مگه من پل  _

 ه؟!  باشم که هرز نر ن یتنبون شاهمراقب کش 

به   آلودهی به سرفه افتاد و با دست هوا  گاریس  ی کالفه از بو  عسل

رضا    گر،ید  یاپیپ  ی . با چند سرفه کردیدود را از خودش دور م

مبل خاموش کرد. حال    یچوب  ی دسته  ی لبه  یرا رو  گارشیس

 شیرا نداشت، از جلو  تریه  ی تحمل گرما  گریاتاق گرم شده و د

 :  برخاست؛ کنار عسل نشست و گفت
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 باشم.   ش نده یبهم حق بده که نگران آ _

 .  ی که حال رو از دست ند یبودن خوبه، به شرط ندهینگران آ _

 نشو واسه من.   لسوفیف _

 کرد و گفت:   ی همچنان از بهار طرفدار عسل

 ی زیرام چب  یبا من خوب بوده از همون اولش، حت   شهیبهار هم  _

 . کنه ی م هیگر نمی بب تونمی دوست... نم هیاز  شتریب

 مهربان گفت:   رضا

که   نهیکنه بهتر از ا  هیشب گر  هیناراحت اشکاش نباش... اگر    _

 .  زهی عمر اشک بر هی

و عسل قصد کوتاه    کردی کم داشت او را مسخ ماتاق کم  ی اگرم

 آمدن نداشت.  

 نندازه؟   هیونو به گرا گهید یکیهست که   ینیاونوقت چه تضم _

 .  ارهیدر ببهارو  هیگر یهر ک کنهی غلط م _

 عسل گذاشت و گفت:    ی پا  ی کردن بحث دست رو  یچیق  ی برا  و

  اد؟ی... تو خوابت نمهیبق  الیخی ب _
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 گفت:  استمدارانهی اما س افتیمنظور رضا را در عسل

 ! ؟ی چه نوع خواب _

 مگه؟  میچند مدل خواب دار  _

 و گفت:  فکر کرد  یکم عسل

  ی دوم  ؛ی کنیم بعد چشمات رو باز    ،یخوابی م  ی کیدو مدل...    _

 .  یکنیچشماتو باز نم گه یو د یخوابی م

پس قصد داشت دستش    افت،ی در کالمش    طنتیاز ش  ی رد  رضا

 کرد:   یتکان داد و نچ ی نبود. سر  لیمی خودش هم ب ندازدیب

 ی و صبح با بوسه   یخوابی هم هست که شب م  گهیمدل د  هی  _

 . یشی م داریمست و ملنگ ب اری

 فت که مقاومت کرد و گفت:  همزمان کمر عسل را گر و

 .  امی من هنوز از دستت عصبان ،ی نخواه که زود بر ی اومد رید _

نه چندان سفت و سخت    یبه سخت  د،یبلند خند  رضا مقاومت 

 عسل را مهار کرد و گفت:  

 باش...   ی جان! تو فقط عصبان ی ا _



 

 
1670 

 

DONYAIE MAMNOE 

 و گفت:   دیرا محکم بوس گردن دلبرکش  ریز

 با من.  شی باق _

دورتر گذاشت و از پنجره    یار از کنار شوفاژ کمب  نیرا ا  یصندل

ب  ی  آسمان  به  د  مارستانیاتاق  کمرش  زد.  نشستن    گری زل  از 

بار خودش    نیخشک شده بود. ا  مارستانیب   یصندل  ی رو  یطولن

پاها  دیرا جلو کش به پشت  شیهارا دراز کرد و شانه  شیو    ی را 

 یآلودگرخوت و خواب  رشوفاژ او را دچا  ی داد. گرما  هیتک  یصندل

و    دیکش  ی اازه ی. خم کردی نم  شی خواب رها  ی کرده بود و وسوسه

شده بود را   ی آلودش جار چشم خواب  ی که از گوشه  یقطره اشک

 پاک کرد. 

گالب را    یچشم  ری. ز دادی داشت مقاومتش را از دست م  کمکم 

چشمانش گذاشته و حضور او را    ی و. همچنان ساعدش را ردییپا

آخر شب زنگ   نشانیب  ی بعد از آن دعوا. محمد  گرفتی م  دهیناد

  ن یرا به شمال برود. مخلص کالمش ا  ی چند روز  دیفت بازده و گ

 ببرد.   مارستانیبه ب زیالید  ی گالب را برا تواندی بود صبح نم

با او   گریشد به جز سالم، د  نی هم از صبح که سوار ماش   گالب

 د،یصحبت نشده بود. برعکس عسل که تا صبح از او حرف کش  هم
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ساعت عمالً حضورش را    نیمادرش او را مخاطب قرار نداده و تا ا

 گرفته بود.   دیند

شاخه  چشم ب  ی هااز  درختان  به    مارستانیلخت   اد یگرفت. 

شده باشد. فصل    یهمه طولن  نی ا  شیبرا  یزمستان  چیه  آوردینم

گذشته    شیقد صد فصل سرما برا  دهینرس  مهین زمستان هنوز به 

کم  هبود.  از  داشت  بوکم  و  رنگ  چه  ب  ی ر  داشت   زار یزمستان 

 .  شدی م

 .  شناخت یجز او را نم  یکس  یرفع دلتنگ  ی گرفته بود و برا  دلش

ول  ی شماره گرفت  را  برقرار    یعسل  تماس  ماند  منتظر  هر چه 

فتن  ر  رونیبودش، گفته بود قصد ب   ده ینشد. صبح که به خانه رسان 

پخت   کیکه ک  روز یبود و آن هم از د   دهیندارد. فردا هم روز مزا

را   شیهاتالش ی را بار گذاشته. همه شیهاغصه  کیک  دیبود، شا

  ست ی. دختر بکردیم میتسلخودش را  کیش یل یکرده و حال خ

اش بازگرداندن تنها خواسته   ایمال دن   ی لوس بابا که سوا  ی ساله

 اعتبار پدرش بود. 

بگ   هآنکی ب بال  را  خود    ردیسرش  متوجه  را  گالب  . افتینگاه 

هم از امروزش که گالب آن را با قهر   نیکرد. ا  یسش را پوفنف
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خودش   ی برگرداند و نگاه گالب به رو  عیساخته بود. سرش را سر

 را شکار کرد. 

ند  دینگاه دزد  عیسر  گالب به  و دوباره  نگاه کرد  به سقف    د یو 

 گرفتنش ادامه داد. 

قاض  کالهش که  د  یرا  شد  متوجه  گالب   شبیکرد  رفته،  تند 

مثل  اشی سالمت ی برا جانیآن همه ه ر، یتقصیو ب خبری ب کامالً 

 ی کفه   د یرسیهمه، وقت حکم دادن که م   نی. با امانستی سم م 

سنگ   ی ترازو  را  ترن یخودش  باز  صادر    ی و  خودش  نفع  به  را 

لستان و گ  بهگرما   قیرف  نی. او هفت، هشت سال با شاهکردی م

و خط  خوش  مار  آن  و  د  بود  کس  هر  از  بهتر  را   ی گریخال 

نباشناختی م گالب  چه  عسل  چه  سقم    دی.  و  صحت  در 

 .   کردندی م دی ترد شیهاحرف

 ش یگالب برد، نشست. صدا  کی را نزد  اشی بلند شد و صندل  رضا

 زد. 

 ننه.   _
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نگذاشت، کم  گالب با  ادشیکه گذشت    یمحلش  آرام    دیرفت 

 رص گفت:  باشد و پر از ح

 ادیکاش شما زنا  ...  گمیبارم به تو م  هیم  صدبار به عسل گفت   _

کردن    ن یگرفتی م قهر  بد  هیقبل  چ  ن ینشونه  آدم   یسر  واسه 

 ! ن؟یای قهر م پیریت

 برداشت و گفت:   شیهاچشم ی دستش را از رو گالب

 قهر کرده؟!  یک _

 تو!  _

 م قهر کنم؟!  مگه بچه ی ریبعد پ _

  لبش را کج کرد. رضا

 . ی قهر یعنی کشمیدارم با منت ازت حرف م یوقت _

 اخم کرد.  بگال

 پاشو برو بچه، حوصله ندارم.   _

 بچه، گفت:   ی کلمه دنیاز شن  ی شاک رضا

 باز گفت بچه، اصالً بچه مُرد.  _
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 را گاز گرفت و گفت:   نشیریلب ز گالب

 خدا مرگم بده! دور از جون!  _

 رضا فوت کرد.   خواند به  ی کادیلب وان ریآرام ز  و

 و گفت:   دیخند رضا

بعد واسه    ،ی دیو محلمون نم  ی کنی هر مدست خوش ننه... ق  _

 !  ؟یخونیم کادیما وان

 تشر زد.   گالب

صد سالت    ،یکنی من مرگ طلب م   ی واسه بچه  ی کنیم  خودی ب  _

 . ی اچه برسه به الن که واقعا بچه ،یمن ی هم بشه باز بچه 

 .  یدونی ما رو هنوز بچه م ی ریدستت درد نکنه! سر پ _

 برو تکان داد.   ی و به نشانهدستش را بال گرفت  گالب

 . رمیپاشو برو که از دست خودت و کارات س _

 تر گفت:  مهربان  د،یکش  ی نفس بلند رضا

 .  ی ما رو عاق کن نکهیقبل ا هیصاف بگو دردت چ _

 لب غر زد.  ریتخت نشست و ز ی آهسته رو  گالب
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اون خونواده چطور بهت دختر دادن، اصالً عسل    مدونی هنوز نم  _

 که زنت شده.   دهیو داز ت یچ

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

  به دست شما درد نکنه... همه آره؟ تو هم آره؟! _

 داد.  ب ینه گالب

ن   ه؟؟یچ  _ پا  ستمیمن خاله سوسکه   یکه بگم قربون دست و 

درستتیبلور اخالق  آخه  خوب  ،ی دار   ی...  ا   ؟یدار  یرفتار   نیبا 

 ی اگر بابا  نم یب بهت دختر بده... ب  کردیجرات م  یاخالق تندت ک

 دست تو؟  داد یعسل زنده بود دخترش رو م

  یبه چپ و راست تکان داد و بلند شد تا برود. اگر کم  ی سر  رضا

جا  ماندی م  گرید بال   ی به  آسمان  تا  فشار خودش  فشار گالب 

 . زدی م

 معترض گفت:   گالب

 .  زنمی ! دارم باهات حرف م؟ی ریم شد؟ کجا یهان چ _

 اخم کرد و گفت:   رضا

 !  ؟یهم مونده بار ما نکرده باش ی اگهید زیچ _
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 کرد و گفت:   را که شل شده بود، محکم  اشی گره روسر گالب

ا  _ پدرته؟  امانت  بهار  گفتم  بهت  بار  رسم    نیچند  و  راه  بود 

   ؟یدارامانت 

 کردم مگه؟   کارشیچ _

نگو    ه،یمدت خوراکش شده گر  ه ی  دمی! د؟ی نکرد  کارشیبگو چ  _

 .  گرفتهی م آقا ازش زهر چشم

 را درهم کرد.  اشافه یق رضا

 .  کنهی که دوست داره م  ی که هر غلط  ی تو لوسش کرد  ن یدِ هم  _

بلند کش  گالب که آرام شد،   ی و مکث کرد... کم  دیچند نفس 

 گفت:  

د  _ خودم  غلطش  اون  رس  شبی برا  حسابش  ددمیبه  تو   گهی. 

بشداغ  ی کاسه  خوادینم آش  از  ایتر  من  حرف  که   نه،ی.   الن 

با خانواده  اومده خواستگارپسره  پاشده  که   هیدردت چ  ش،یش 

 دختر؟  نیواسه ا یآبرو نذاشت شبید

نه،    گمی بدهکارم شدم؟ من اگه م  یچ  هی  گهیدرد من؟ حال د  _

 دارم.  یمحکم لیحتما دل
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 بگو تا منم بدونم.     شویکی ؟یلیچه دل _

 نشست...   یصندل ی مصمم رو رضا

کند   فی رد  لیخواست هزار دل  نشست.  یصندل  ی مصمم رو  رضا

ها و  ها، چشمک زدنزدن  کیت   گاه،ی گاه و ب  ی هاطنت یاما جز ش

.  اوردین  ادیبه  ی زیکوتاه مدت چ ی هاچندتا قرار مزخرف و رابطه 

 زحمت خود را کم کرد و گفت:  

 .  خورهینم  یدگبگم اون به درد زن تونمیفقط م  نویهم _

 نازک کرد.  شیبرا یپشت چشم گالب

  خوره؟ی به درد نم یگ ی که م ی کرد یباهاش زندگ تو  _

 حق به جانب گفت:   رضا

سفره    هیهفت سال با هم سر    ینکردم، ول   ی درسته باهاش زندگ_

  ه؟ی شغلش چ یدونی نشستم. اصالً م

  ه؟یچ _

بگو  رضا که  کرد  باز  ر  دیدهان  اما حرفش  است،  تماما شرخر  ا 

نم داد.  بگو  تیواقع  توانستیقورت  مادرش  به  که   د،یرا  چرا 

اصرار    نیچرا اصغر و شاه  دیفهمی . حال مرفتیخودش هم لو م



 

 
1678 

 

DONYAIE MAMNOE 

  د یکوب  ن یرا محکم به زم  شیپا  کیکار خارج شوند.    نیداشتند از ا

 و گفت:  

  ی نه! اصالً کس  یعنینه،    گمیم  ی . وقتستمیمن مفتش مردم ن  _

نا دنبال  چشمش  رف که  فام   قشیموس  درد  به  شدن    لیباشه 

 .  خورهینم

 و گفت:   امدیاه نکوت گالب

 شده؟!   قشیمگه خالف شرع کرده که عاشق خواهر رف _

 چرا خواهر من؟   خته،یر  رونیهمه دختر اون ب   نیکرده! ا  خودیب  _

 کرد و گفت:   ی کالفه از منطق نامنطق رضا پافشار گالب

 اشته اشکال کجاست؟ حال که مرد و مردونه پا جلو گذ _

 چشمانش را بست و با حرص گفت:   رضا

با خواهرم... چجور بگم؟ استغفراهلل! آدمو   قمیخوش ندارم رف  _

 . ی کنی که نم ایمجبور به گفتن چ

 چپ نگاهش کرد و گفت:  چپ گالب
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. دوما قبل تو،  ادیبعد درسش ب  یخودت قرار گذاشت  نکهیاول ا  _

ازدواج کنه،    تونهی م  ی ا کب  یمشخص کردند ک  غمبرشیخدا و پ

 با خواهر دوستش ازدواج نکنه.    یکتاب خدا نگفته کس  ی جا  چیه

 زد و گفت:   ی پوزخند رضا

بتونه    _ اگر  اون  کنه.  صبر  موقع  اون  تا  هفته   کیعمراً 

دو سال   نی. تو اکنمی سر کنه من اسممو عوض م  ی دختربازی ب

   ...کنم یتو کارش، هزارتا مدرک براتون جور م رمی م

 دستش را بال گرفت.   کف

 مسجل و مستند.   _

به    رهیداد، خ  رونینش را بست و نفسش را با صدا ب چشما  گالب

 م و شمرده گفت:  رضا آرا

گفت   یوقت   نمی بب  _ م  یتو  رو  کس  ،ی خوایعسل  نظر    یاز  هم 

   ؟یگیدختر زور م نیبه ا ی پس چرا دار  ؟یخواست

 فت.  گر رادیا ن یعسل و شاه سهیناخشنود از مقا رضا

که من و تو   یی از اونا  یندون، خیل  یکیعسل رو با اون نامرد    _

 جفت کردن کفشاشم ندارن.   اقتیل می شناسی م
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شده بود را با    ی چشمش جار  ی که از گوشه   یقطره اشک   گالب

 گرفت و گفت:   اشی پر روسر

   اقته؟یلی دختر من ب  یعنی نیا _

   ؟یذاری اههه! چرا حرف دهن آدم م _

همه    نیکه ا  ی ه نکرده که خواستگار داره، اونم کسم گنابچه  _

  .ادشخوی م

کرد تا   یسع  اورد،ی قطره اشک گالب را طاقت ن  کیهمان    رضا

 مادرش را عوض کند.   ی حال و هوا یکم

 .  یهمه روشنفکر باش نیا  خوردی ننه. بهت نم نیآفر _

 برآشفت.   گالب

بارنیآفر  _ مکال ی!  تا  بنداز.  یتونی !  متلک  مادرت  اگه    به  من 

. اون از  کردمیروشنفکر نبودم، جفت عروسام رو خودم انتخاب م

  ن ی اونم از تو که ع  لوفر، یزن گرفتن محمد که اومد و گفت فقط ن

کارت دعوتت.   نمیا  ایب  مه،یننه فردا عروس  یگفت  یاومد  هایخارج

  نقدر یا  گمیاصالً بهش م  رده؟وسط فقط دختر من خبط ک   نیا



 

 
1681 

 

DONYAIE MAMNOE 

و برات پسند کرد و به دلش نشست به  ر  یمون تا داداشت هر کب

 !  همون بله بگو خوبه؟

از پس زبان    دانستیفرستاد. خودش م  رونیرا صدادار ب  نفسش

مادرش باشد. تلفنش    یوقت  الخصوصی. علدیآیزن جماعت بر نم 

را بال گرفت؛ عسل بود. به    یشروع به زنگ خوردن کرد، گوش 

پنجره   ک یاست و نزدجواب دادن تلفن از کنار گالب برخ  ی بهانه 

 . ستادیا

 الو! سالم.   _

 پاسخ گفت:   حوصلهی و ب آهسته

  ؟ییسالم، معلومه کجا _

 اومدم شرکت... نتونستم خونه بمونم.   _

 آهان، چه خبر از شرکت؟  _

  گهید  یه روبه رومه... ولکارخون  یاتیمدارک مال  یکوه از کپ  هی  _

 نگاه کردن بهشون ندارم.   ی برا ی ازه یانگ

 وقت هست.   یرا؟ تا فردا هنوز چند ساعت چ _

   گفت: نیغمگ عسل
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 مردانلو زنگ زد.  ی آقا _

 باشه.   ریخ _

 اومده دفترش و...   د یگفت مهش _

ساکت شد، حس ششم رضا خبردار شد که از رفتن زن   عسل

 ندارد.  یپدرش به دفتر مردانلو خبر خوب

  ؟یو چ _

ذاشته، مدارک و اجرا گ  روزیرو د  شه یمهر  دیمهش  نکهیمثل ا  _

 لو. مردان ی برده دفتر آقا  شبیعقدنامه رو د

برا  ی هاحرف   رضا دوباره  را  مهش  خود  ی عسل  کرد.    د ی تکرار 

به  اشهیمهر شدن    را  برمال  از  بعد  هم  آن  بود؟  گذاشته  اجرا 

 کم بود.   دشینام ی م حیزن را وق نی! هر چه ااش؟ییآبروی ب

 چقدره؟!  شهیاون وقت مهر _

مهرشهر کرج.    نیزم  ی صد متر  یسکه با سه قواره س   هفتصد تا  _

از دن  بعد  مان  ا یبه  تا    یاومدن  خواست  بابا  از  از   هیهم  دونگ 

 ش بندازه.  کارخونه رو پشت قباله 
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و وقاحت    ی حجم از حماقت سالر  نی... ادیکش  ی سوت بلند  رضا

 . ناباورانه گفت:  دیگنجینم اشله یدر مخ دیمهش

 . شهی باورم نم _

 .  دیکش ی س بلند نف عسل

  گفت یمردانلو م  ی است. آقابه بعد اونم طلبکار باب  نیاز ا   گهید  _

 .  شهیحساب م یاصل یاز طلبکارا یکی

 و ادامه داد:  دیخند اریاختی ب عسل

 .  شمی هم بهش بدهکار م یچ هیاوصاف  نیبا ا _

 شوکه گفت:  رضا

  ؟یتو چرا بدهکار بش _

به    توننی نباشه م  یبابا کاف  ییاگر دارا   نکهیا  ی رفته؟ برا  ادتی  _

وقت کنند،  مراجعه  م   یمان   یورثه  فقط  بشه  حذف  ورثه  ن  از 

 . مونمی م

 دستش را مشت کرد.   رضا

 .  کنم ی م ی! فکر همه جا رو کرده، تو دادسرا گفت تالفیلعنت _
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 .  دیمستاصل پرس عسل

 کنم.   کاریچ دونمی نم گهیمن د _

م  ؟یکن  کاریچ  یدونینم  _ در  ی ری شما  قبر  و  نبش  خواست 

استعالم نمی دی م اگه منتظر جواب  اونوقت اون زن    ،ی دمونی. 

بترسونه که    ینجوریتو رو ا  خوادی . مداشتیهمه دور بر نم  نیا

رفت، اونم    شگاهیآزما  ی جسد که برا  یاانی . نمونه دینی عقب بش

 .  کنهیدمشو جمع م

قب  که به صورت خورد، به ع  ی ا و ضربه   ی بلند  نی ه  ی با صدا  رضا

کنار گوش  مکالماتش    ی همه  حواسیآورد ب  ادیبرگشت و تازه به  

 گفت:   وسیگالب بوده است. عسل آهسته و ما

 وقت بخرم.   کمی تونستمی اگه م _

 بشه؟  یکه چ ی زمان بخر _

 ی کردن، زمان برا  ییکارا  هی  اتای مال  قیاز طر  م یمطمئن  بایما تقر  _

خ  یاتیمال  ی هاپرونده   یبررس دوست کمه.    یلیشرکت 

رئشوهرخاله همون  ادراه  سیم  قول  ..اتیمال  ی بازنشسته  بهم   .

 کمک داده. 
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 فکر کرد و گفت:   یکم رضا

  شه؟ی مدت زمان بخرم حل م هیاگر برات  _

   ؟یچجور _

 نداشته باش.   ی تو به اونش کار  _

 گفت:    دیناام عسل

 تموم بشه.   عیسر خوادی... فقط م کنهیمردانلو قبول نم _

 ر گفت:  طلبکا رضا

همراهکنه ی م  خودیب  _ اگر  اصالً  بدون  ی.  به    یگیر  هی  نکرد، 

داره. زنگ بزن و برا عصر    دیو جاو  د یبا مهش  یصنم  هیکفششه و  

 .  ر یوقت بگ هی

نم  _ طلبکارا  گهی م  کنه، ی قبول  به    ی از طرف  فشاره.  تحت  بابا 

زمان بگذره پولشون   یهر چ  ال،یدلر و ر   متیخاطر اختالف ق

 .  شهیم  ترارزشیداره ب

 مطمئن گفت:   یال یبا خ رضا
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  ی عنی  کنه،یابات مهرش رو اجرا گذاشته قبول م حال که زن ب  _

 که قبول کنه.   کنمی م ی کار

 گفت:   عیکه قطع شد گالب سر تلفن

   ؟ی زدیحرف م  ی با ک _

ج  لشیموبا  رضا داخل  نگران  بشیرا  گالب  داد.  قبل سر  از  تر 

 گفت:  

 مهرش رو اجرا گذاشته؟    یکنبش قبر کنن؟  دیبا ویک _

 و گفت:   دیخند رضا

 ! ی قهر بود تو که  _

 داد و گفت:   ب ی بلند نه گالب

 رضا!   _

 نپرس.  ی زیچ _

 حالمو.  ن ینپرس. دلشوره گرفتم، بب یچ یعنی _

 اش را بال برد و گفت:  انگشت اشاره رضا
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  ی کمتر بدون   یهر چ  گهیآدماست که م   هیاصل مهم تو زندگ   هی  _

 .  یکن  یزندگ یتونی بهتر م

 گفت:  باشد   ده یفهم ی زیچ آنکهی ب  جیگ گالب

 نبش قبر مرده چقدر گناه داره؟  یدونی م _

ملحفه  یدست  رضا کش  ی به  بو  اشی نی ب  د،یتخت  به   ی هنوز 

 عادت نکرده بود.   مارستانیب

 گالب نگاه کرد و گفت:   به

  التینوشته بشه، خ  گهید  یکی  ی قراره گناهش پا  یول  دونم،یم  _

 جمع! 

  ش یرا پ  ی اچ  ی هاجوان مردانلو داخل اتاق شد و استکان   یمنش

 گذاشت و گفت:   شانیرو

عذرخواه  ی آقا  _ د  یمردانلو  ساعت  ربع  تا  گفتن  و    گه یکردن 

 . شهی شون تموم مجلسه

دوباره به پنجره    یبا تکان سر تشکر کرد و با خروج منش  عسل

از   دیکه نو  اهیس  ی از ابرها  دهیسره پوش  کی  یشد. آسمان   رهیخ

 .  دادی شب پر باران م کی
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نگاه    ی سرد با لذت به بخار برآمده از استکان چا  ی در آن هوا  رضا

به منش ب   ی برا  ی کرد و  نمره  انتخابش  داد. مردانلو    ستیحسن 

شده    ییرایپذ  ی گریمراجعه کننده داشت و از او و عسل در اتاق د

 بود.  

دفتر ساعت    یشب و زمان کار رسم  میبه هشت و ن  کینزد  ساعت

  مانده یساعت باق  می ن  نی. رضا در انتظار اافتییم   انینه شب پا

ناام  دواریام از  پر  عسل  او  برعکس  بود.  چندان    ی د ینشسته  و 

را    دهیمانده بتواند مزا  ی چند ساعت باق  نیمطمئن نبود رضا در ا

 . ندازدیعقب ب

  یاز چا  یقند از قندان برداشت و به دهان برد. کم  ی ادانه  رضا

  یپشتو با لذت قند در دهانش را چرخاند. عسل به    دیغ را نوشدا

را به صورت ممتد   شیو دلشوره، پا  شیداد و پر از تشو   هیمبل تک

انگار او نبود    ست،ی. رضا متعجب او را نگردادیتکان م   وقفهی و ب

به    شتری. ب پختی م  کیک  ی آشپز  پیکل  ی از رو  روزید  نیکه هم

  اش ی ده فردا روز حراج اموال پدرکه تازه خبردار ش  ماند ی م  یکس

 است.  



 

 
1689 

 

DONYAIE MAMNOE 

از    شتری. بکردیعسل را درک نم  ی روزها  نیحس و حال ا  رضا

 شتریتر از همه بباشد، سرگشته بود و مضحک  دهیران مزاآنکه نگ

دارا رفتن  از دست  نگران  آبرو  اشییآنکه  دنبال  به  از    ی باشد، 

سالر رفته  د  ی دست  ساعت  هم  رتریبود.  و   گذشتیم  شه یاز 

 ی وعده   تازه  یو منش  ند ساعت در انتظار نشسته بود  می به ن  کینزد

 را داده بود.    گریربع ساعت د

 و گفت:   دیرا نوش شیقلپ آخر چا رضا

 رو بخور... سرد شد.   تییچا _

 گفت:   لیمی ب عسل

 .  تونمینم _

 گفت:   ی عاد رضا

 باشه.   ایروز دن نی فردا آخر ستی! قرار ن الیخی ب _

 گفت:   عسل

 .  یخونسرد باش  یتونیوب مخ _

 :  دیخند رضا
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 چرا نباشم؟   _

 اش را بال انداخت:  شانه  دانهیقی ب و

 زن بابام رو بدم.   ی هیمهر ستیقرار ن _

  ادینگاهش کرد، چشمانش فر  ردیسرش را بال بگ  آنکهیب  عسل

دهد سرش را   یاست. بدون آنکه پاسخ  دهیاز کالم او رنج  زدی م

 چرخاند. دوباره به طرف پنجره 

 کرد و گفت:   یاتک خنده  رضا

 شده.   لی تکم میمنت کش تیامروز ظرف ی ا قهر نکن که بر _

 کنجکاو سرش را برگرداند.  عسل

محکم   ی کند و برا  کیخوب توانسته بود حسادتش را تحر   رضا

 ادامه داد:  ی کار

 .  دمیقبل تو همه منتا رو کش _

 با حس حسادت گفت:   عسل

 ! ؟یاز ک _

 :  دیخند رضا
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 م؟ ننه   ریغ یاز ک یکنی فکر م _

 د:  کرپشت چشم نازک  عسل

 حق داره.   _

 دهن کج کرد:  رضا

 همه حق دارن، ال من...   _

 کرد:  ی به استکان چا ی اسر اشاره  با

 دارم براش.  ی مشتر  ینخواست  فته،یداره از دهن م تییچا _

 تکان داد و گفت:   ی سر عسل

   من بود؟ ییچا ی همه حرف برا نیا _

 زد:  یچشمک رضا

 !  ؟یکنی فکر م یخودت چ _

 . یخواه ادهیز یلیتو خ کنمی من فکر م  _

 در هوا زد و گفت:   یبشکن  رضا

 .  ی دقیقاً، خوب نکته رو گرفت _
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را برداشت و دستانش دور آن    ی و استکان چا  دی کش  یپوف  عسل

  ی گذاشت و لبخند زیم ی را رو  اشی حلقه کرد. رضا استکان خال

مقصو به  رسزد.  کمو    دهیدش  را  دور    یذهن عسل  استرس  از 

 کرده بود.  

  ر ی ز  ی به در زد و داخل اتاق شد. پوشه   ی امردانلو ضربه   الخرهب

 وسط بگذارد همزمان گفت:    زی م  ی بغلش را به دست گرفت تا رو

 .  دیکه معطل شد خوامی عذر م _

بلند شد و سالم داد، اما رضا به خودش زحمت بلند شدن    عسل

انداخت. هر    گرش ید   ی پا  ی را رو  شیپا  کی  یسالم کوتاه  نداد. با

مجو حساب  که  نوع   کردی ر  به  حساب   یمردانلو  کارمندشان 

کارمند شدی م ب  ی .  به    شتریکه  کند  عمل  نفعشان  به  آنکه  از 

که    دهیمزا  تنعقب انداخ  نیضررشان قدم برداشته بود. مثل هم

ن  چیه تمام سع  امده یرقمه کوتاه  با قدرت  و  ا  یبود    ش یجرادر 

 داشت.  

 !!!!  گرفت؟ی م گرفت،یخدا گربه نم ی که محض رضا موش
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داشت که قطعاً آن را زودتر از همه    یحق و حقوق  شکی هم ب  او

دفتر و    نی. به هر حال چرخاندن اداشتی بر م  ی از اموال سالر

نشستن با دست به عسل    نیبر نبود. مردانلو ح  نه یدستک کم هز

 تعارف کرد. 

دور از چشم مردانلو موقع نشستن به رضا که    تشکر کرد و  عسل

  ی رفتارها  دنیرفت. د   ی الم داده چشم غره  شی جاهمچنان در  

با د  ی برا  ینیچن  نیا خاص پدرش بزرگ شده،    نیپل یسیاو که 

 ناگوار بود.  

که    امدهین  بارنیرا نداشت. ا  فاتیتشر   نیا  ی حوصله  امشب  رضا

 رش یه بود تا هم شمشدل و قلوه بدهد و تعارف تکه پاره کند. آمد

را محکم بکوبد و برود.   خشیماز رو بکشد هم    ری مد  ی آقا  یرا برا

تا به حال به گوش مردانلو رسانده که شغلش    دیشک نداشت مهش 

مردانلو نسبت به خود   نییبه پا ال متوجه نگاه از ب ی. گاه ستیچ

را    ینقش کس  نیاز ا  شتر یتا ب  دی دی نم  ازین   نیهم  ی شده بود، برا

 کند.   یودش بازخ ریغ

 و گفت:  چشمش برداشت  ی را از رو   نکشیع مردانلو
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 فات یتشر  ریغروب درگ  نیسرکار خانم، تا هم  دی من رو ببخش  _

هر چه زودتر برگزار بشه و از هفته   دوارمیمراسم فردا بودم. ام

 .  می و معوقات اون مرحوم کن هایشروع به پرداخت بده گهید

 نداد.  یپاسخ عسل

 دار شد مردانلو گفت:  دامهجمع که ا سکوت

 وم.  بنده در خدمتم سرکار خان _

 و گفت:  دیکش ی نفس بلند  عسل

 فردا.   دهیچندتا سوال داشتم... در مورد مزا _

 با حوصله گفت:   مردانلو

 بفرما دخترم.   _

 را محکم فشرد و گفت:   فش ی بند ک عسل

 نیتریمهرش رو اجرا گذاشته عمالً اون اصل  دی حال که مهش  _

ال بابا  امو  گهی... من کامالً مطمئنم دشهی طلبکار پدرم حساب م

 .  دهیهمه طلبکارها رو نم   یکفاف بده

 خاطر بدهد:   نانی کرد تا به عسل اطم یسع مردانلو
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قانونا ترکه پدرتون   دیتونیسرکار خانم... شما م  د ینگران نباش  _

  در مقابل بستانکاران   ی تیمسئول  چی اون وقت ه  د، یرو قبول نکن

ارث    رتونشما از طرف ماد  دمی داشت. تا اونجا که شن  دینخواه

 .  دیبرد یکالن

 :  دیشد و ناخرسند پرس ریغافلگ عسل

  د؟یدیشن  یاز ک _

 متعجب از موضع عسل گفت:   مردانلو

 . ی از خانوم سالر _

را بال انداخت و منتظر    شیموضوع ارث هر دو ابرو  دن یبا شن  رضا

 جواب عسل ماند. 

  اش ی مادر  ی هیاز پخش شدن اطالعات مربوط به ارث  دلخور  عسل

 توسط زن پدرش گفت:   آن هم

مادر من شش سال قبل از پدربزرگم فوت کردند، شما خودتون   _

 .  دی بهتر به قانون آگاه هست

 سر تکان داد:   مردانلو

 اطالعات اشتباه دادن؟!  ی خانم سالر یعنی _
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 ناخشنود گفت:   عسل

 .  ستنین  ی خانم سالر  گهید  شونی دانلو، اناب مرج  یخانم سهراب  _

 عسل شد و گفت:   یناراحت متوجه مردانلو

 .  دییفرمای بله درست م _

 مبل گرفت و گفت:   یرا از پشت اشهیتک و

اون وقت    د،یشما قانونا ترکه پدرتون رو رد کن   هی به هر حال کاف   _

  یی در صورت وجود دارا  یپدرتون حت  ی کدوم از طلبکارها  چیه

 به شما مراجعه کنن.   توننی نم یکاف

 مردد گفت:  عسل

 قبول کنم.   و اگر _

 خاطر گفت:   نانیبا اطم مردانلو

ن  _ ملزم  ورثه  غ   ستنیقانونا  متوف   ریکه  ترکه  به    ی زیچ  یاز 

 جمع باشه.   التونیبابت خ نیبستانکارها بدن، پس از ا

 سرش را تکان داد.  دنیفهم ی به نشانه عسل

 داخل و رو به مردانلو گفت:   یر زده و منش به د  ی اضربه  همزمان
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 برم؟  متونی من م  _

 گفت:   مردانلو

 .  د یخسته نباش د،ییبفرما _

 جوان گفت:   یمنش

 ممنونم، پس با اجازه.  _

تا   یوقت د،یفهمیبه رضا نگاه کرد. سکوت رضا را نم دیناام عسل

ه  را داد  دهیآنجا آمده بودند و قبلش به او قول عقب انداختن مزا

 بود.  

کردن    ل یقت تعطو  گریبه ساعتش نگاه کرد که نه شب و د  مردانلو

 بود.   ده یدفتر رس

 د یتمامه و اگر اجازه بد  گهیساعت کار دفتر د  یخانوم سالر  _

 بنده مرخص بشم.  

ودش را بار  کرد شانس خ  یسع  دیسکوت رضا را د  یوقت  عسل

 امتحان کند:   گرید

 ومدم. ا نجایا ی اگهیراستش من با هدف د _
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 کردیتالش م  یبه سخت  کهیجراتش را جمع کرد و در حال  ی همه

 نلرزد گفت:   شیتا صدا

نبوده، فکر   ی ورشکست شدن پدر من عاد  گمیمن هنوز هم م   _

ها رو دوباره پرونده  تونمیم  نیبه من بد   ی شتریاگر زمان ب  کنمی م

  ن ی از ب  ی بتونم جلو  دی. شامیو بفهمم از کجا ضربه خورد  یبررس

 .  رمیرفتن اعتبار بابا رو بگ

 سل گفت: به ع یبا مهربان  مردانلو

  شتر یمتاسفانه ب   یدخترم ول  میمورد صحبت کرد  نیقبالً در ا  _

 .  می طلبکارها را معطل کن  میتونینم نیاز ا

 برداشت و گفت:   زیم  ی را از رو پوشه

اقتصاد   _ بحران  متوجه  هست  یفعل  ی خودتون    دیبا  د، یکشور 

دلر ارزش پولشون هر روز   متیبا بال رفتن ق  .م یبهشون حق بد

 ی مربوط برا  فات یالنم که تشر  نی. تا همشهی بل کمتر ماز روز ق

و فراخوان جمع کردن بستانکاران کارخونه رو انجام   یانتشار آگه

کردم که    شونه یتوج  یسخت   بهبودند و    یاز من شاک   یلیخ  میداد 

قانون آدرس  نهی هم  ی روال  به  خوشبختانه  ب...  و  اون    ی وه یشما 
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تا حال   ی مرحوم دسترس وگرنه  رو    نداشتن،  آرامش شما  حتما 

 سلب کرده بودند.  

 مصرانه گفت:   عسل

ارزش داشت...    هان یاز ا  شتریپدر من ب  ی اعتبار و سابقه تجار  _

 .شدی داده م یحسابرس  ی برا ی شتر یزمان ب دیبا گمی همچنان م

 

 مبل برخاست و گفت:   ی از رو  مردانلو

ز دست من ناراحت نباش دخترم، من همه تالشم رو کردم، ا  _

طلبکارها    ی همه  یپدرتون دغدغه اصل  نیبالً گفتم عالوه بر دق

طلبکارها    نیاز ا  شتر یب  میتونیکاهش ارزش پولشون هست. ما نم

کن  معطل  تعو  یحت  م، یرو  با  برا  قیممکنه  شما   ی مراسم  خود 

 دردسر کنند.   جادیا

به رضا    نکهیبود و بدون ا  زانیاش آواز جا برخاست، چهره   عسل

 قدم برداشت.  نگاه کند سمت در 

 ن نشسته بود، گفت:  با احترام به رضا که همچنا مردانلو

 هست در خدمتم.   ی گهیاز مالقاتتون خوشوقتم، امر د _
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عمالً داشت او    ریمد  ی . آقاستادیا  نهیزد و با طمأن  ی لبخند  رضا

 سر تکان داد و گفت:   د ییتا ی به نشانه  کرد، ی م رونیرا ب

بگم منم هر جور فکر    دیآقا... با  میکه وقتتون رو گرفت  دیببخش  _

م  نم ی بی م  کنمی م درست  با   ن،ییفرمایشما  حق  کامالً 

 طلبکاراست.  

به طرف رضا برگشت و ناراحت به او زل زد. رضا قول داده  عسل

 ها بدهد.  حق را به آن  نکه ینه ا  ندازد،یرا عقب ب   دهیو مزا  دیای بود ب

 ادامه داد:   رضا

  ی هزار تومن   یبدتر از همه دلر س بد و  یلیخ  ی اقتصاد  طیشرا  _

برا  یزندگ از    ی رو  کرده.  سخت  ر  کیهمه    ده یکش  الیطرف 

 لند یکه پارسال از تا  ی از اون طرف دلر رفته بال... شلوار  ن،ییپا

 گهی دار بهت مصد تومن، اآلن مغازه  ی د یخری و م  کردنیوارد م

 و پنجاه.   د صیس

 برد.  شیهابیدو دستش را در ج هر

که هم  قیرف  هی  _ برا  نیدارم  عقدکنونشه.  شروع   ی فردا صبح 

انشااهلل خونه    گمی خونه خرابه رهن کرده. بهش م   هی  شی زندگ
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و    ندازمیدارم بهش متلک م  کنهیفکر م  یول  ، ی خودت رو بخر 

 .  کنمیش ممسخره

 متعجب گفت:   مردانلو

 چرا؟!   _

ملک   متیق  نکهیا  ی برا  ر؟یجناب مد  یکنی فکر م  یدت چخو  _

  دیخر  شیدو سال پ  متیخونه شده ق  هی. رهن  یاعل  یه صلرفت

دار،  به بنگاه   دهیصابخونه حواله م  ،یهمون خونه... اعتراضم کن 

پنج درصد ارزش ملکه.    ستیعرف رهن ب  گهیبنگاه هم بهت م 

پ   نیکه هم  یآپارتمان ماه  تو  ی متر  شی چند  الن ب  منسه  وده 

  م ی عقل سل  با   یو سه تومن. هر جور فکر کن   ستیب   ی شده متر

 و کتاب بشه.  حسابی ب نقدریکه اوضاع ا ادیجور در نم

 سر تکان داد و گفت:   مردانلو

م  _ اخت  یگی درست  از  اوضاع  متاسفانه  خارج    اریجوون،  همه 

  تونستمی م  ونیل یبا هفتصد م   شی دفتر رو چند ماه پ   نیشده... هم

و   اردیلیفروش، دو م  ی ته برااما الن صاحب ملک گذاش بخرم،  

 . ستیدو
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 :  دیکش ی سوت بلند رضا

امالک    قیدق  _ همه  اون  بکن  رو  فکرش  حال  شده...  برابر  سه 

 چند شده؟  ی سالر

 تکان داد و گفت:  ی سر مردانلو

 امالک قبالً انجام شده.   یابیدرسته، اما ارز _

 :  دیمتعجب پرس  رضا

 بوده؟   یچه زمان ی برا  قایدق یابیرزبدونم ا شهی م _

اش  آنکه عجله  ی که رضا قصد رفتن ندارد و برامتوجه شد    مردانلو

 قدم به طرف در رفت و گفت:   کیرفتن نشان دهد  ی را برا

 .  شیحدود دوماه پ  ی برا _

 :  دیابرو درهم کش رضا

 ! یکن ی م یشوخ _

 :  دیرا درهم کش شیهابرگشت و سگرمه  مردانلو

 دارم جناب؟!  یا شما شوخمگه من ب _

 معترض گفت:   رضا



 

 
1703 

 

DONYAIE MAMNOE 

ات  یدونی م  _ چند    ی دو ماه حداقل ارزش اون امالک متر  نیو 

 شما شده؟  یابیاز ارز شتریب  ونیلیم

شده و   یاموال مرحوم قبالً کارشناس  ی گذارمتیدرسته، اما ق  _

 کرده.  یخودش رو ط یروال قانون

 :  دیتوپ رضا

 .  هیرقانون یو غ به ضرر ماست  یاب یارز نیا یول _

  نی سنگ  شیساب داده بود براکه رضا به مردانلو انت  یرقانون یغ  لفظ

 گفت:   یعصب  یافتاد، کم

شده تا شش    یابیامالک ارز   متی از نظر قانون ق   ی! ول ؟یرقانون یغ  _

 که انجام شده.    ستین  ی اد یکه... مدت زمان ز  ینی بی ماه معتبره، م 

اش را  انگشت اشاره.  دیرا درهم کش  شیهاکرد و اخم  ینچ  رضا

 بال داد و گفت:  

م  _ هم  ی ملک   متیق   یگی خودتم  پ   ن یکه  ماه    ش یچند 

 ه یچ  انیجر  ارد،یلیاز هفتصد تومن شده دو م  ی بخر  یخواستی م

چه    نیبال نرفته؟ ا  یالیدوماه ر  نیتو ا  ی که فقط امالک سالر

  ه؟ی گذارمدل ارزش
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 یبه نکته  رضا از آمدنشان شد. او  تیتازه متوجه قصد و ن  عسل

 اشاره کرده بود.   یقیدق

 لو نگرفت تا او را وادار به پاسخ کند.  نگاه از مردان رضا

 گفت:   حوصله ی ب مردانلو

 دفتر تمامه.  ی وقت کار  ساعت نه شبه جوون... _

 مصر گفت:   رضا

 ی بگو برا  قای... دقمیو بر  میبخور  ییچا  هی  میبود  ومده یما هم ن   _

الن امالک،    یواقع   متیو ق  یابیارز  نی ب  مت یاختالف فاحش ق  نیا

  ؟یبکن ی خوایم کاریفردا چ

 نیکه بالتر  یداران یاست. قطعاً امالک به خر   دهیفردا روز مزا   _

فروخته   ک،ینزد   یواقع  متیکه صد البته به ق  ی شنهادیمبلغ پ

 .  ستین ینگران ی بابت جا نی. پس از اشهی م

 و سرش را به چپ و راست تکان داد:  دیخند رضا

تم  . خودیکنی م  یبا ما شوخ  یدار  یول  ،ی ندار  یشوخ  یگیم  _

 هیپا  متیتا ق  ی زور بزن  دیبا  یعنی  ،یواقع  متیبه ق  کینزد  یگی م
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  نیا  ده؟یمزا  ی ذار ی بشه. بعد اسمش رو م  کینزد  یواقع  مت یبه ق

 ست؟ که از صفر تا صدش به ضرر ورثه هیادهیچه مزا

 کالفه گفت:   مردانلو

   جوون؟ ی خوا ی م یچ _

 رک گفت:   رضا

 بشه.   یابیدوباره ارزفردا رو عقب بنداز تا امالک  دهیمزا _

 قاطع گفت:   مردانلو

  رتر یبر و وقت گ  نه یهز  یلیخ  دهیمزا  ی برگزار  فاتیتشر  شه،ی نم  _

اون م  هیاز  فکرشو  نزدی کنی که  الن  درگ  کی.  ماهه  ...  میریچند 

 رو عقب انداخت.   دهیمزا شهینم

 طلبکار گفت:   رضا

  ؟یحق رو ناحق کن یخوای م یعنی _

 ممکنه.   ریغ لیبدون دل دهیعقب انداختن مزا _

 گفت:   ی را از هم باز کرد و با لحن تند شیهادست  رضا
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  یاموال اون مرحوم رو دار   ی همه  نکهیتر از امهم  یلیچه دل  _

 . یفروشی مفت م

 گذاشت و فشرد:  اشی شانیپ ی دست رو مردانلو

به دل   _ بنا  با  افتادی هم عقب م  دهیمزا  ینونقا  لیاگر  با    دیمن 

که    گرفتم،یه فردا دعوت به حضور شدند تماس مک  یتمام کسان

 ممکنه.   ریزمان کم غ  نیکار عمالً در ا  نیا

 راحت گفت:   یلیخ رضا

 فردا داخل جلسه اعالم کن.  ست، ین یمشکل _

 گفت:    یعصب مردانلو

نم   _ متوجه  صدا  یشیچرا  مهمه  ی جوون؟  در  فردا ادیشون   .

  جاد یرو ا  ی رج بدم  هرج و  نیطلبکارا حضور دارن و قطعا ا  ی همه

 ما خارج بشه.   ی که ممکنه کنترلش از دست همه کنهی م

عصبان   رضا ه  ت یبا  مردک  زد،  زل  مردانلو  کوتاه   چیبه  رقمه 

 .  آمدینم

 گفت:   عسل
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  یاز ورثه به جواب کارشناس  یکیمردانلو من به عنوان    ی آقا  _

اعتر همامالک  دارم،  م  نیاض  مکتوب    خوامی حال  رو  اعتراضم 

 کنم.  

 مستاصل سرش را تکان داد:  ردانلوم

شده و مهلت    رید  یلیخ   یاعتراض به نظر کارشناس  ی قانونا برا  _

 گذشته.   یزمان قانون 

 گفت:   رضا

کاره  _ همه  مرحوم  ی شما  بخوا  ،یاون  راه   هی  یتونیم   ی اگه 

 .  ی بدانجام  ی و هر کار  یکن دایپ ی قانون

 به طرف در رفت و گفت:   مردانلو

 .  ستیمقدور ن گهید ی کار ن ی متاسفم! چن _

انگار   یجنتلمن مآبانه رفتار کرد، ول  توانستیتا آنجا که م   رضا

 بلند گفت:   ی نداشت. با صدا ی اده یفا چیآدم ه نیمقابل ا

 یهمه رقمه پا   دیپس با  ،ی ایرقمه کوتاه نم  چی! حال که هیاوک  _

 . یسیعواقبش وا

  را عقب زد و دستانش را بند کمربندش کرد. شیپالتو
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 متعجب از رفتار رضا گارد گرفت و گفت:   مردانلو

 .  ستین ی قلدرباز ی جا نجای! اه؟یچه رفتار نیا _

چشمانش را بست تا آرامش خودش را حفظ کند، آهسته و    رضا

 شمرده گفت:  

   خودمو بهت نشون بدم.  ی اون رو نجایمنم قصد ندارم ا _

 مردانلو تکان داد:   ی جلو  دواریرا تهد شدست

کنار و بهشون    کشمیتک طلبکار رو متو جلسه فردا تکمنتها    _

  یگذارارزش  یواقع  متیاز ق  ترنییپا  یلیخ  ی امالک سالر  گمی م

 یواقع  متیتا ق  کنهی قبول نم  ریشده و از اون طرف جناب مد

  ران یاز ا   ادخویم  ی سالر  ی وهی که ب  نهیا  لشمیمشخص بشه. دل

  ی زیوسط اگر چ  نیا...  استهرو خو  شیاردیل یچند م  هیبره و مهر

  ی کی  تونهی م  ی با ارزش پول فعل  دیرس   ی به کس  ی موند و اگر پول

 شو کود بده.  پشکل بخره باغچه در خونه ونیدوتا کام

 زد و ادامه داد:   ی پوزخند
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ردن  گ  ی دارایاز خر  یکیبا    هیتصف  ریبگم که مد  تونمیم  نکهیا  ای  _

ق  تا  کرده  پاخت  و  ق  متیکلفت ساخت  از  کمتر    مت یکارخونه 

 بشه.   یابیارز  یواقع

هم  مردانلو آرام  قالب  آن  حال  رونیب  اشیشگیاز  در    کهیآمد. 

 گفت:    یعصب فشردی داخل دستش را م  ی پوشه

 .  یزنیتهمت م  ی دار _

 کرد:  ینچ رضا

  ی متیر ق م، حال به هاضافه اشتباه نکن آقا! من فقط دنبال وقت    _

 ...  دی که بشه ازت خر

 کرد و گفت:    یمکث

 اب با خودته.  انتخ _
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هایش یکی تمام شب را برای خوابیدن جان کنده بود. پلک

در میان بین عالم خواب و بیداری گیر کرده بودند. تا 

کرد؛ شد، مغزش شروع به فعالیت میچشمش گرم می

هایش پر شد، خواب از چشمخیال میمغزش بیهمین که 

 کشید.می

ی تالشش را کرد تا بخوابد، اما بعد از چرتی کوتاه همه

 شد.دوباره هوشیار می
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آمد آمد. حتی یادش نمیصدای باران از پشت پنجره می

دانست بارش باران از کی شروع شده، فقط همین را می

ار دارد. روی برای آرام کردن مغزش نیاز به یک نخ سیگ

 تخت که نشست متوجه کنارش شد.

 !دعسل نبو

کشیدن سیگار فراموشش شد. از جایش بلند شد تا عسل 

را بیابد. ساعت پنج صبح بود. تا طلوع خورشید ساعتی 

باقی مانده بود اما پذیرایی آنقدر تاریک نبود تا دلبرش را 
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وار نشسته روی مبل تک نفره کنار پنجره که به حالت جنین

 بود، نبیند.

آمد با وجودی که تمام شب را بیدار بود، ولی یادش نمی

عسل چه زمانی از کنار او برخاسته است. سیاهی شب رو 

به سپیدی صبح در حرکت بود و حدس زد تا به حال باید 

 اذان را گفته باشند.

 عمالً زمان مزایده رسیده بود.

 شد. یک عسل که رسید متوجه قاب عکسی در آغوششنزد
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 :کنارش نشست و صدایش زد

 عسل. -

 :تر گفتآهسته

  پاشو دختر... چرا اینجا خوابیدی؟ -

اش کنار دخترک غرق خواب، موهایش را از روی پیشانی

 :زد

 .گفتنویخ زدی... اذان پاشو دختر، -
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ی قاب را گرفت تا از آغوشش بیرون گوشه دست پیش برد

با اولین تکان عسل از خواب پرید و بالفاصله صاف  ،بکشد

را نگریست. آنکه پلک بزند او نشست. گیج از خواب بی

هوش و حواسش برگشت با شناختن رضا  کمی که گذشت،

 نفس راحتی کشید.

 :رضا قاب را باال گرفت و گفت

  چرا اینجا خوابیدی؟ -
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ی کوچکی در عکس خانوادگی بود. دختر بچهداخل قاب 

زنی نسبتا جوان  باو پسر نوجوانی  آغوش ساالری نشسته

عسل کامالً  ،. با دقت نگاه کردندایستاده بودش پشت سر

 را گرفته بود. مادرشچهره 

عسل قاب را از دست رضا گرفت و دوباره در آغوش 

 فشرد.
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 :رضا ایستاد گفت

بخوابی... اینجا اونقدرام گرم  بهتره بری تو تخت -

 نیست.

چشمانش روی هم  ،سرش را به پشتی مبل تکیه دادعسل 

 :آلود گفتفشرد و خواب

 صبحه دیگه، ارزش خوابیدن نداره. -
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خوابی دیشب دستی به صورتش کشید و رضا کالفه از بی

 :گفت

 تو هم مثل من نتونستی بخوابی؟ -

اش را باز کرد خوابی شبانهعسل چشمان پف کرده از بی

 :جانی گفتو با خنده بی

 کی؟!مثل  -

 منم، تا االن بیدار بودم. -
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آهان پس اون من بودم تو خواب داشتم برای  -

  کشیدم؟خواستگار بهار خط و نشون می

رضا با اشاره عسل خواب کوتاه دیشبش را ناگهان به یاد 

آورد اما کلیاتش سراسر جزئیاتش را به یاد نمی ،آورد

 خورد.شاهین بود که از او پی در پی مشت می

 :گفتاخم کرد و 

خب حاال انگاری فقط یه چرت کوتاه خوابیدم که اون  -

 تحفه خرابش کرد.
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 :ل میز کوچک چوبی را پیش کشید و روی آن نشستگ

  تا صبح بیدار بودی؟ -

 :عسل دوباره چشمانش را بست، نفس بلندی کشید و گفت

دونم تا همین االن داشتم فکر دونم، فقط میینم -

 کردم.می

  به چی؟ -

 

@DONYAIEMAMNOE1719



@
DONYAIEM

AM
NOE

 :را روی هم فشردسل چشمانش ع

 فردا. -

 که همین امروزه. ؟! فردافردا -

رفته روشنایی روز را از خود عبور به پنجره که رفته و

 :داد اشاره کردمی

 .شهبین صبح داره میب -

 فردای روز مزایده!منظورم به فرداست،  -

  گی؟ جمعه مگه چه خبره؟جمعه رو می -
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 :عسل غمگین گفت

کردم زندگی بعد حراج فقط داشتم فکر می دونم،نمی -

  بابا چه جوریه؟ آبروی گذاشتن

 :رضا مهربان گفت

  ای رسیدی؟خوبه! به چه نتیجه -
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 دا کرد و به تصویراش جعسل قاب عکس را از سینه

 :دساالری خیره ش

ن هیچ وقت اینو به زبو ،کردبابا به برادرم افتخار می -

قد کشیدنش نگاه  به کرد وقتیآورد اما کیف مینمی

داداشم که رفت کمر  م فهمیدم،گیبا تموم بچکرد. می

 بابا شکست.

 چی شد یاد گذشته کردی؟ -
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های این قاب دوباره دونم دیشب انگار با آدمنمی -

 کردم.زندگی می

اهش کرد، دستش را جلو برد و روی رضا مشکوک نگ

 :عسل سرش را عقب کشید اش گذاشت.پیشانی

 خوبم. -

  من گفتم خوب نیستی؟ -
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 :عسل اخم کرد

 زبونت نه! ولی دستت، چرا! -

 :ضا دستش را عقب کشید و با خنده گفتر

شم تر میکنه مطمئنبینم زبونت خوب کار میوقتی می -

 خوبی.
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با حسرت به عکس  و عسل جوابی به خوشمزگی رضا نداد

 :آرام گفت نگاه کرد،

 دوست دارم باعث افتخار بابا باشم. -

 :ضا دستش را نوازش کردر

ی من. یه کنه، به اندازهاون پیرمرد بهت افتخار می -

 .لحظه هم شک نکن
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 :عسل چشمانش را بست و گفت

 .تصمیمم رو گرفتم -

  بابت؟ -

 :تر از همیشه گفتسل نفس بلندی کشید و مطمئنع

 .کنمه بابا رو قبول میارثی -
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طوری که حس کرد گردنش ، رضا سرش را باال گرفت

 :با ناباوری گفت. جابجا شده

 ؟!کنیچیکار می -

 :سل با غرور گفتع

ذارم پذیرم، هر چی که باشه... نمیمیراث پدرم رو می -

 و دار بشهلکهحیثیت و آبروی پدرم بیشتر از این 

 .خوشحالی رو به اون خواهر و برادر هدیه کنم
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رضا دوباره دستش را جلو برد و روی پیشانی عسل 

بار برای اطمینان دمای بدنش کامالً طبیعی بود. این، گذاشت

هایش قرار داد. تب که بیشتر پشت دستش را روی گونه

نداشت و کامالً سالم بود. شاید هم عالئمی از فشار عصبی 

 .شدداد و او متوجه نمیمی از خودش بروز

 :آب دهانش را قورت داد

ی زن ها رو بدی؟ مهریهخوای خودت بدهییعنی می -

  خوای بدی؟، اونم میبابات رو
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عسل جابجا شد و لبه مبل نشست، دو پایش را روی زمین 

 :گذاشت

برم ارث می چه لو گفت نیازی نیست بیشتر از اوننمردا -

بدهی بابا رو پرداخت کنم. این یعنی عمالً نیازی 

 .نیست نگران دارایی خودم باشم

 :رضا پوزخندی زد

  زنی؟دقیقاً از کدوم داراییت حرف می -
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 :عسل صورتش را مقابل رضا گرفت و گفت

 .مادرم قبل از پدربزرگم فوت کرد -

 .اینو که قبالً گفتی -

خواهد انگار در گفتن چیزی که می، عسل کمی مکث کرد

 :در آخر دل به دریا زد و گفتبود ولی بگوید مردد 

وقتی مادرم فوت کرد پدربزرگم هنوز زنده بود،  -

  دونی یعنی چی؟می
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 :ضا گفتر

بی خوش به کامالً! یعنی اینکه یه وارث کمتر و حسا -

 .هاها و خالهحال دایی

 :عسل سرش را باال گرفت

ی خودش قبل از مرگش به شیوهپدربزرگم ولی  -

اموالش رو تقسیم کرد. به پسر و دختر یک اندازه ارث 

ش از هاشو حتی دختر مردههیچ کدوم از بچهو  داد

منتها ، االرث مادرم به من رسیدارث محروم نکرد. سهم
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چون از ازدواج پدرم ناراضی بود قرار بر این شد تا 

اختیار داییم بیست و پنج سالگی اداره اون اموال در 

هم وقتی ، بشهباشه و سودش ماهانه به حسابم واریز 

م داد. عمالً ی اموال رو به خالهاداره رفتدایی از ایران 

من نیست که نگران طلبکارها باشم. پس  نامه بچیزی 

 .نیازی نیست پشت بابا رو خالی کنم

ی ظنش درمورد وضع مالی عسل شد. همهرضا باورش نمی

داد. با درست بود. عسل ثروتمندتر از آن بود که نشان می
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محقر زندگی ی این حال منت گذاشته و با او در آن خانه

کم گالب گیج از اعترافش از جا برخاست. کم کرد.می

خاست و آسمان هم دیگر روشن برای وضو گرفتن بر می

رفت کمی افکارش را جمع هم باید می شده، خودش

 .کردمی

 :خواست برود که عسل گفت

 ...در مورد نبش قبر -
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 :رضا برگشت و سر تا پا گوش شد

 .خوام آرامش بابا رو به هم بزنمنمی -

 :رضا شاکی شد و عصبی گفت

اول صبح شوخیت گرفته؟ از کدوم آرامش حرف  -

 .کنیزنی؟! یه شبه همه چی رو داری خراب میمی

 .عسل برخاست و تالش کرد تا او را متقاعد کند

شاید وقتی مانی بزرگ شد و یه گوشه از این دنیا  -

تونه از دیدمش واقعیت رو بهش بگم. اون موقع می
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تونه مادرش بپرسه و حقیقت رو از اون بخواد، حتی می

درخواست نبش قبر بابا رو بده. شاید تا اون موقع 

ته باشه. ولی نبش قبر حداقل استخونای بابا آروم گرف

 ...بابا، االن، اونم به دست من

 :مکثی کرد و قاطع گفت

  ز!!!هرگ -

*** 
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  "مؤیدیم"باش دلمدارامانت

سر ابر  کیاما  د،یبارینم گریآسمان از همان اول صبح د

 نیشصبح را در پس خود پنهان داشت. ما دیبود که خورش

 کارخانه پارک کرد. یدرب ورود یرا جلو

و کنار هم  فیرد کیکه در  یآن چنان یهانیماش دنیبا د

 یزد. برخالف دفعه یپارک شده بودند، سوت کشدار

 یوروداالن  زد،یو پرنده هم پر نم آمده نجایکه به ا شیپ
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 یکه با باز شدن درها بود یتیکارخانه مملو از جمع

 کارخانه بودند. یدر حال وارد شدن به محوطه ینگهبان

پدر که به حراج  راثیو خاموش به م ادهیپ نیاز ماش عسل

 شد. رهیخ رفت،یم

 شیها. حرفشد نیاز همان اول صبح با عسل سرسنگ رضا

به نبش قبر آن  دشیام ی. همهامدیبه مذاقش خوش ن چیه

@DONYAIEMAMNOE1737



@
DONYAIEM

AM
NOE

هر چه که رشته  ،یخوابیشب ب کیبود که عسل با  رمردیپ

 کرده بودند را پنبه کرد.

 !!!گر؟ید ستیاغهیآرام نگرفته است چه ص شیهااستخوان

بودند آرامش به  دهیمال رهیرا ش رمردیتا گردن سر پ یوقت

   آمد؟یچه کارش م

بهتر بود بعد از  گریخودش هم د ،حق داشت عسل دیشا

 پیکل و هر چه به او مربوطه شود. یساالر الیخیب دهیمزا
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 راثشیو م یاز ساالر یخداحافظ کیدانلود کند و ک یکیک

 را بپزد!

 همهیکه اگر فقط قبلش حال آن ب دیجاو ماندیمآخر  در

 .کردیم تیکفا گرفتیرا م زیچ

مشامش را آسفالت  یبو و شبیاز باران د سیخ یجاده

و  نیبه سمت سالن اجتماعات چند رشیپر کرد. در مس

 کیبه  یشباهت چیبه عسل نگاه کرد. ه یچشم ریچندبار ز
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چرم  یهاو بوت شیاچرم قهوه ی. پالتواشتبازنده ند

 نیترکیاز ش یکی ،را پوشانده بود شیتا زانوکه بلندش 

 بود! دهیاز او د تا به حال که یلیاستا

 اش حرکت کرد.شد و شانه به شانه ترکیعسل نزد به

که بر  یحیمل شیسر صبحش را پشت آرا یهاغم یهمه

با  خواستیم ییپنهان کرده، گو هنشاند شیبایصورت ز
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قَدَرَش نشان ندهد تا چه اندازه در  فانیبه حر ششیآرا

 شکست خورده. یبرگرداندن اعتبار ساالر

کارخانه بود. در طول  تیریاجتماعات پشت دفتر مد سالن

کاغذ که  یچاپ شده بر رو یهاپر از فلش ریمس

 یکنندگان نابلد را به سمت سالن محل برگزارشرکت

 دهیبنر هم مربوط به مزا نی. چندکردیم تیهدا دهیمزا

 نصب شده بود.
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انه کارخ یهاسولهاز پشت  یبر انیبا اشاره عسل از راه م

 یطوالن ریمس آنکهیب ،به سمت سالن اجتماعات رفتند

 یمراسم را ط یکارخانه تا ساختمان محل برگزار یورود

 .کنند

و او را  شناختیکارخانه را م طیمح یبه خوب عسل

سالن اجتماعات در طبقه دوم ساختمان . کردیم ییراهنما

 . شدیکارخانه م یآن بخش ادار نییبود که طبقه پا یمیقد
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اول گفته بود آنجا را مثل کف  یآورد که روزها ادی به

 .شناسدیدستش م

. گفتیمردانلو درست م کردیم یقاضرا  کالهشحاال که 

 یاجرا فاتیتشر گرفتیم دیندکردن طلبکارها را  یراض

 نهیوقت و هز کرد،یاز آنچه فکرش را م شتریب دهیمزا

 یکس چیهم زدنش در توان هشبه بر کیبرداشته... قطعا 

 نبود.
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که  نیهم اشیدلخور یشدند با همهراه پله  واردوقتی 

دست برد و لپ عسل  دید تیاز جمع یدور و برش را خال

 .  دیدو انگشت گرفت و کش نیرا ب

بعد به پشت سر راه پله و  یبه باال ینگاه ریغافلگ عسل

شان باشد که متوجه ستین یمطمئن شد کس یکرد و وقت

 چپ به رضا نگاه کرد.  چپ
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آن همه ناز سر تکان داد... دوباره در  یو برا دیخند رضا

 عسلش فرو رفته بود!   نیریهمان قالب ش

ه چندان بزرگ عات نرا باال رفتند و وارد سالن اجتما هاپله

 از آدم پر بود.  مهیتا ن سالن ،کارخانه شدند

 هنبود یحضور طلبکاران چندان ضرور دیطور که فهم نیا

بودند که به دنبال انتشار  یدارانیکنندگان خرو اکثر شرکت

 ند. ادعوت شده دهیمزا یبرگزار یبرا یآگه
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آمده  یتر، همگبه عبارت درست یکارشناس متیق نیا با

 کنند!  یبودند تا مرده خر

انجام  عیکارها را سر یهمه خواستیم هیتصف ریمد یحت

ش کم به سرعت از سر یدهد و شر اموال و امالک ساالر

که امروز در  گفتیم نیآفر زشانیتشامه یبرا دیکند، با

 کنند.  یاند تا مفت خرحاضر شده یاجلسه نیچن نیا
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 تر کرد. مرتب یکراواتش را کم یانتها

و با  دهیکت و شلوارش را پوش نیهم مانند عسل بهتر او

 کرواتش را هم زده بود. یحت اشیریخود درگ یهمه

کم به نظر  یباز یمرحله نیآخر نیدر ا خواستینم دلش

 توانستیتا م دیبا و ستادهیکنار عسل ا ی. آن هم وقتدیایب

 همهیب یخودش را در چشم همه به خصوص آن سهراب

 .کردیبرجسته م زیچ
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اول  فیرد یمرد جوان تیخودشان با هدا یاز معرف بعد

 نشستند. 

که  افتیتر آن طرف یرا چند صندل دیاول جاو همان

مراسم دوخته و  یبرگزار زیسن و م ینگاهش را به جلو

 گرفته بود.  دهیحضورشان را ناد

 یجابه جا شد و دو طرف کتش را رو یکم شیدر جا رضا

 . افتیرا ن دیبه دور و بر نگاه کرد اما مهش یهم آورد، کم
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 تنها آمده بود.  دیجاوپس 

را از داخل  یبرخاست. گوش اشیتک بوق گوش یصدا

 را باز کرد.  امکشیدر آورد و پ بیج

 !"ازت توقع داشتم هانیاز ا شتریب"

 را صدادار فوت کرد. نفسش

 داشت! حق
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تاریخ و ساعت او نبود که  ریتقص یول ،از همه شتریبه واهلل ب

 زمان افتاده است. کیدر  قشیرف نیو عقد بهتر دهیمزا

بوق تماس را نگه  نیتا آخر و اصغر را گرفت یشماره

که  دینکرد. همزمان مردانلو را د افتیدر یداشت اما جواب

 یبزرگ زیداخل سالن شدند و پشت م گریبه همراه دو نفر د

 نشستند. ،سن قرار داده شده یکه بر رو

 رسما آغاز شده بود.  دهیمزا

@DONYAIEMAMNOE1750



@
DONYAIEM

AM
NOE

سال  نیجواب دادن نداشت. بعد از چند الیهم خ اصغر

و او شده  یکی ییکذا دهیمزااین با مراسم ش رفاقت عقد

 .فروختیمراسم م نیرا به ا قشیعقدکنان رف دیبا

که بعد از  یادهیمزاکتش قرار داد.  بیرا داخل ج یگوش

تمام، در حال با قدرت  شدیلغو م دیبا دنیآن همه دو

 شدن بود. برگزار
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را  یحس کسبود و دست تنها  ،دهیحاال که وقتش رس

 .ستیداشت که پشتش خال

 !اشینامرد یبا همه ن،یشاه یاصغر کنارش بود و نه حت نه

 دو .شدیپشت سرشان هم کامل پر م یهافیرد کمکم

ها بودند. در کنندهشرکت تیمشغول هدا یخدمات یروین

انداخت و  یجابه جا شد و به عقب نگاه یکم اشیصندل
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 یزد. حدود صد نفر نیرا تخم تیتعداد جمع یچشم

 حضور داشتند. 

 برگشت و به عسل گفت: شیجا سر

 کاغذ و خودکار همراهته؟  -

 نگاه از مردانلو گرفت و گفت: عسل

  ؟یخوایم یبرا چ -

 گل کرد: اشیشوخ رضا
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 .  سمیبنو تیوص خوامیم -

 پشت چشم نازک کرد. شیو برا دیکشصورت درهم  عسل

 و گفت: دیخند رضا

 م؟یسیبنو تیوص ادیفقرا نم ریبه ما فق ه؟یچ -

 دوباره شروع نکن.  -

 مصر گفت: رضا

 نه؟  ای یدار -

@DONYAIEMAMNOE1754



@
DONYAIEM

AM
NOE

 ادداشتیدفترچه  کیرا گشت و فقط  فشیداخل ک عسل

 کرد: دایپ

 خودکار ندارم.   -

 دفترچه را گرفت: رضا

لنگه کفش کهنه هم  ابانیم در ببه قول ننه ،خوبه نمیهم -

 نعمته.  
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  "مؤیدیم"باش دلمدارامانت

 هایصندلی به نگاهی با کند دفترچه از یبرگ

به عقب برگشت و از اولین  ندبود خالی که کنارش

 در تیررس نگاهش قرار گرفت پرسید: ی کهنفر

 ببخشید شما خودکار دارین؟   -

داخل صندلی مبلی سالن لم داده بود  کچلیمرد 

حوصله کتش را کنار زد و از داخل جیب بی

 نویس گران قیمتی در آورد.بلوزش روان
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زد با این اخالق گندش باید یکی از رضا حدس 

 تشکر کرد. و نویس را گرفتطلبکارها باشد، روان

 بزرگ نوشت. کاغذ روی و برداشت نویسروان سر

رو عقب  مزایده خواممی ازت که آخره باراین "

 "یبنداز

نویس را با حوصله گذاشت و کاغذ را سر روان

ا جوهر روی آن زودتر خشک کمی تکان داد ت

جوانی که به شود، همزمان با تکان دست به مرد
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ها را راهنمایی کنندهعنوان نیروی خدماتی شرکت

 تا به سمتش بیاید.اشاره کرد کرد می

کمی به سمت او خم  و ادیستجوان مقابلش امرد

 شد تا ببیند برای چه او را فرا خوانده است.

به مردانلو اشاره کرد و از او  ورضا کاغذ را تا 

 د.رسانبش به دستخواست تا کاغذ را 

 ها دور شد.را گرفت و از آن مردجوان کاغذ
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نویس را به طرف رضا به عقب برگشت و روان

 تشکر کرد.  مجدد مرد گرفت و

 جلوی و کند ظاهر حفظ نتوانست عسل

به اطراف آهسته  یاش را بگیرد. با نگاهکنجکاوی

 گفت:

 چی براش نوشتی؟  -
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 برد و گفت: شرضا سرش را نزدیک

 در وپدرش نندازه عقب رو مزایده اگر که نوشتم -

 میارم.  

 عسل چشمانش را درشت کرد:

 کنی دیگه.  شوخی می -

 رضا خندید:

به من میاد با این یارو شوخی داشته باشم؟ سن  -

 بابامه ها!  
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 عسل از روی ناباوری سر تکان داد:

 ده؟کنی تهدید روش جواب میواقعا فکر می -

های دور و برش را رصد رضا کمی چرخید و آدم

 کرد و القیدانه گفت:

 در تاریکی.   بود تیری -

 د.بیرون فرستاآهی با عسل بازدمش را 

خواد ده، چون میاون به تهدیدت اهمیتی نمی -

 ی ماها خالص بشه. زود از دست همه
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 رضا برگشت و جدی گفت:

ش اگر بخواد دوباره نون حالل ببره سر سفره -

 و تو رو روی سرش بذاره. من  بهتره

ترین صورت ممکن به چشمانش حالعسل به بی

 زل زد و گفت:

 خوبه که هنوز امید داری!   -
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لبخندی هایش را از هم باز کند آنکه لبا بیرض

  و با کمی مکث گفت: زد به پهنای صورتش

 امید!!  -

 انگشتش را باال گرفت:

آلود ماهی بگیریم. اصل کار ما اینکه از آب گل -

آلودش خودمون گلباید و  تمیزه کامالً آب حاال یا

و ر ینکه مثل االن یکی از قبل زحمتشا یا کنیم
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و ماهی  فقط کافیه دست بندازی و کشیده باشه

 به همین آسونی.  ،رو بغل کنی

 عسل متعجب گفت:

 زنی؟آلود حرف میاز کدوم آب گل -

 رضا خندید و کنار گوش عسل گفت:

 هم خیلی آلوده؟گل چقدر آب بینینمی واقعا -

 آلوده!گل
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 را او ،کرد نگاه رضا چشمان عمق در عسل

 انداخت.می دستش یا بود گرفته اشبازی فهمید.نمی

 گفت: متعجب

 آلودش کرده؟اون وقت کی گل -

 ای به جاوید کرد.با ابرو اشاره رضا

 ،ی چشمش به جاوید نگاه کردعسل از گوشه

 را تایید نکرد و گفت: شحرف
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تر مزایده خواد سریعاونم بدتر از مردانلو می -

 انجام بشه تا گورشو گم کنه.

 داد و خندید: رضا سر تکان

 اینو خوب اومدی.  -

 که مردانلو دست به را یادداشت کاغذ جوانمرد

های کنندهمشغول صحبت با دو نفر از برگزار

 مراسم بود داد.
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حوصله عینکش را روی  با ومردانلو کاغذ را باز 

 چشمش گذاشت.

رضا به پشتی صندلی تکیه داد آرنجش را روی 

تا کاغذ را جلوی  ،ی صندلی گذاشتدسته

 برایشان قرنی گذشت.و بخواند چشمانش بگیرد 

اش را به دندان گرفت و زیر لب انگشت اشاره

 گفت:

 جون بکن دیگه. -
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مردانلو کمی کاغذ را از چشمانش فاصله داد و 

چندین بار آن را خواند. بعد از کمی تاخیر سرش 

اخمی  ،را باال گرفت و مستقیم به آن دو نگاه کرد

اهمیت کاغذ را تا اش نشست و بیپیشانیروی 

 کرد و در جیبش گذاشت.

کامالً واضح  ،رضا نفسش را پر صدا فوت کرد

ک خط را به هیچ جایش نگرفته بود مردانلو آن ی

 است.
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عسل آه بلندی کشید ناامید به کیفش چشم 

 دوخت. 

درب سالن با دستور مردانلو بسته شد و هر چهار 

 ضار نشستند.نفر پشت میز روبه روی ح

 آغاز شده بود.رسما مزایده 

های روی جوانی سیستم بلندگو و میکروفنمرد

میز را تنظیم کرد و به مردانلو اشاره کرد که 

 تواند صحبت کند. می
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 مردانلو صدایش را صاف کرد و گفت:

با سالم به همگی حضار و با نام و یاد خدا و  -

 و... ی کسانی که تشریف آوردنس از همهسپا

با احترام به مردی که کنارش نشسته بود اشاره 

 کرد و ادامه داد.

جناب  ردانی از حضور نماینده دادستانقد -

ی عزیزان بستانکار مرحوم آقای ذاکری و همه

هایی که خودشون رسما تشریف چه اون ،ساالری
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هاشون و همچنین عزیزانی آوردند و چه نماینده

برای خرید  که با فراخوان مزایده در روزنامه

 کنیم. حضور پیدا کردند، جلسه رو شروع می

کم در میان ازدحام کم داشت صدای مردانلو

 تذکر داد. که شدصدای جمعیت گم می

لطفا سکوت رو رعایت کنید تا جلسه رو شروع  -

های همچنین ازتون استدعا دارم که تلفن ،کنیم
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صدا بذارین همراتون رو روی حالت پرواز یا بی

 یاناً مخل نظم جلسه نشه.  تا اح

 تر از همیشه نشسته بود.عسل مغموم

اش را روی حالت خاموشی گذاشت رضا گوشی

و با خودش گفت ای کاش عسل را نیاورده بود. 

مثل جاوید که به نمایندگی از مهشید تنها آمده 

بود. قطعا برای مزایده نیازی به حضور ورثه نبود. 

ارخانه، بلکه به جاوید هم نه به عنوان معاون ک
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عنوان برادرزن ساالری آمده تا مهریه خواهرش 

را جمع کند و ببرد. دستش را از روی دسته 

 صندلی رد کرد و روی دست عسل گذاشت.

خیره به سن سر  ،عسل به لمس او توجهی نکرد

تا پا گوش شده و تسلیم به تاراج گذاشتن اعتبار 

 گر بود.پدرش را نظاره

دست گرفت و فشرد. سعی  دررضا دست عسل 

به او آرامش دهد اما عسل  کرد با فشردن دست
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تنها دستش را باال  ،العملی نشان ندادهیچ عکس

ی چشمش جاری برد و اشکی را که از گوشه

 شده بود را با نوک انگشت گرفت. 

 مردانلو ادامه داد:

امالک اون مرحوم که امروز مورد مزایده قرار  -

 گیرن رو در فراخوان مزایده آگهی کردیم و...  می
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را کامل کند اش جمله رضا قبل از آنکه مردانلو

 ،از جایش برخاستو  دست عسل را رها کرد

 بلند گفت:

 آقای مدیر یه لحظه صبر کنید!  -

ها به ی نگاهسالن در سکوت فرو رفت و همه

 او چرخید. سمت
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ی رخصت خواستن باال برد و هرضا دستش را به نشان

 گفت:

 من عرض کوچیکی داشتم. -

 انلو اخمی به رضا کرد و تند گفت:مرد

 .. لطفا بنشینید..جلسه شروع شده -

 م به جلو برداشت و پافشاری کرد.رضا یک قد

 لسه روج بدید فقط چند لحظه وقتاگر اجازه  -

 .مگیرمی

 نماینده دادستان به مردانلو نگاه کرد.
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و چیزی گفت و بعد رو به رضا مردانلو آهسته در گوش ا

 گفت:

 کنم نظم جلسه رو به هم نزنید.یخواهش م -

 .ه بودبه رضا زل زد بر لب پوزخند جاوید

 کتش را روی هم آورد و بلند گفت: یرضا دو لبه

خوام حاال که من به عنوان داماد اون مرحوم می -

 هستند رین از جانب پدر خانمم اینجا جمعهمه متضر

 اون مرحوم حاللیتی طلبیده باشم. رایب

انگار با گفتن این جمله  ،بلند شد یتصدای اعتراض جمع

 را تازه کرده باشد. فشانغ نصدا
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 آمیز گفت:ذاکری عتاب

 ب... بذارید برای بعد از جلسه.وقت تنگ هست جنا -

همگی معترض  ،پچ و اعتراض حاضرین بلند شدصدای پچ

 بودند.تاب برای شروع مزایده بیو 

 پافشاری کرد و گفت:بازم هم رضا 

جلسه  هست شاحتمال ،ببینید آقای نماینده دادستان -

بعضی از آقایون  یبشه که حوصله یتر از اونطوالنی

اجازه بدین  پس و خانما بکشه و جلسه رو ترک کنند.

مراسم برای اون مرحوم حاللیت بطلبم تا شروع قبل 
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دم قول می ،شاید روحش در آرامش قرار بگیره

 یره.نگخیلی وقت 

همراهانش چیزی  به آرام بعد ذاکری کمی سکوت کرد و

 گفت:دو آن از مشورت با  پس ،گفت

 یشتر از سه دقیقه نشه.ب -

ی قبول روی چشمانش و رضا هر دو دستش را به نشانه

قبل از آنکه به سمت سن اش گذاشت. روی سینهسپس 

 در حالی و را گرفتبرود عسل شوکه ایستاد و بازوی رضا 

 بود آرام گفت:شویش و اضطراب که از درون پر از ت

 خوای چی بگی؟می -
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 وار گفت:پچرخید و کنار گوشش پچرضا به طرفش چ

 خوام ماهی بگیرم.گفتم که... می -

 سل دستش را گرفت و ملتمسانه گفت:ع

 کنم!خواهش می ،آبروی بابا رو نبر -

 رضا چشمکی زیر پوستی زد و گفت:

 کنم که بابات بهم افتخار کنه.یخیالت جمع... کاری م -

آنکه از سن باال رود رو به حضار از عسل دور شد و بی

تر از آن شده بود که صدا به صدا ایستاد. سالن شلوغ

مزایده گرفته  برسد. همه از اینکه وقتشان به غیر از برنامه

 شود ناراضی بودند.
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مردانلو از به تاخیر فهمید که چرا ضا حاال به خوبی میر

قطعا اگر مزایده را لغو  ،کردانداختن مزایده امتناع می

یک شبه به دفترش  ناراضی هایطلبکار این یهمهکرد می

 بردند.یورش می

ای کرد و دستش را مشت کرد و جلوی دهانش برد، سرفه

 بعد با صدای بلند گفت:

این سه دقیقه از وقتتون رو بر من  ،لطفا آروم باشید -

 ببخشید. حقیر

جمالت  و تواند لفظ قلم حرف بزندسعی کرد تا می

 و بر زبان جاری نمود.جستجو مناسب را سریع در ذهن 
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رعایت  وچند لحظه سکوت ر کنماز همگی استدعا می -

 کنید.

که رضا عسل را دید که تا جایی ،تر شدسالن کمی آرام

جاوید  ،نگرداش فرو رفته و او را میلیتواند در صندمی

د کج روی صورتش پوشیده هم هنوز خونسرد با آن لبخن

کرد چنان نگاهش می ودر پالتوی گران قیمتش نشسته 

 کند.به اجرای یک دلقک نگاه می گویی دارد

 کی آرام شد گفت:سالن که اند

اه دونید پدر خانم من چندین مهمون طور که می -

 ..پیش عمرشون رو به شما دادند.
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 بعضی هم جمعیت دوباره گر گرفت و این وسط

 کردند.پرانی میمزه

به روی خودش نیاورد و ادامه رضا هر چه را که شنید 

 داد:

 ...تجار خوشنام و معتبر کشور بودندایشون از  -

 ها باال رفت.پرانیم سیل متلکباز ه

رضا هر چه سرکوفت و طعنه و متلک را از البه الی 

 نشنیده گرفت: همه راشنید عیت میجم

ی بودیم که از همهمن و همسرم خیلی دنبال فرصتی  -

طلبکارای اون مرحوم و متضررینش معذرت بخوایم، 
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منتها تعداد اونقدر زیاد بود و فرصت کم، ما بهترین 

ای حاللیت طلبیدن انتخاب فرصت رو همین جا بر

 کردیم.

 هافهمه از این حر ،جمعیت شروع به اعتراض کرد

د ی ساالری واقعا خالی بود تا ببینناراضی بودند. جا

چطور در اینجا  "یری گربجنبد سر به رسوایی زندعشق پ"

 برایش مصداق مسجل پیدا کرده است.

توانست به حرف خودش قسمت بد نمایشش این بود نمی

تضرر بخندد. او هم اگر در این شرایط اقتصادی پولی م

 کرد.  ی کسی را حالل نمیشده بود به همین راحتی مرده
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    ،باال گرفتبرای ساکت شدن رضا هر دو دستش را 

دید که  ی آشنایی رالحظه در بین جمعیت چهرههمان 

 نگرد.یزده او را محیرت

اما زمان و مکان خواست لبخندی به پهنای صورتش بزند 

اش گرفت و به را جلوی سینه شدست را به یاد آورد.

. قطعا این نمایش ی آشنا ادای احترام کردچهره

کافی بود نقشش را  فقط شدمیهم تر رفته جذابرفته

 زی کند.خوب با
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 بلندتر از قبل گفت:

زمان زیادی از وقتی  ،کنم آروم باشیدخواهش می -

ن باقی که آقایون برگزارکننده مراسم به من داد

 نمونده.

جمعی ی جسارتش را در برابر نفس بلندی کشید و همه

ی بعدی را بر زبان چنین معترض جمع کرد تا جمله

 بیاورد.

خواست هیچ یباور کنید من و همسرم خیلی دلمون م -

باقی دینی از هیچ کدوم از شما برگردن اون مرحوم 

 ولی... ،نمونه
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اخت و بلندتر چندین نفر هو کشیدند، اما رضا خودش را نب

 از قبل گفت:

ولی متاسفانه شرایط طوری شده که در عمل  -

 رمنده روی بیشتر شما خواهیم شد.ش

 ی آخر سالن در سکوت فرو رفت.با جمله

سکوتی را که دنبالش بود به  باالخره رضا توانست آن

تک افراد حاضر در برای چند لحظه تک دست آورد.

را دانه به  جلسه خاموش کلمات بیرون آمده از دهان او

کردند. برای تاثیرگذاری بیشتر تحلیل می و دانه تجزیه
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گذاشت و  اشسینهسخنانش هر دو دستش را روی قفسه 

 گفت:

گم. خدمتتون میگید چرا؟ االن حتما با خودتون می -

تونید بدون تعارف بعضی از شماها تمام و کمال نمی

که قیمت برسید، اونم به دو دلیل. اول اینبه پولتون 

امالک مرحوم ساالری بیشتر از دوماه پیش ارزیابی 

دونید در عرض این دوماه خودتون بهتر می و شده

گوشه و کنار این شهر ارزش  در ایهر طویله

... همین االن که قراره مزایده میلیاردی پیدا کرده

شروع بشه قیمت واقعی حداقل یه ملک ساالری تو 
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 شهرک غرب متری بیست تومن با قیمت کارشناسی

 اختالف داره. اششده

وی صورتش ش از رنگاهی به جاوید که حاال پوزخند کریه

 جمع شده بود کرد و گفت:

 .اما دلیل دوم.. -

 با دست به سمت جاوید اشاره کرد:

بینید جناب سهرابی در اینجا حضور همونطور که می -

دارن. منتها نه به عنوان معاون ساالری... ایشون به 

ی اون مرحوم اینجا هستند. همسر نمایندگی از بیوه

رو اجرا  ونشیهاون مرحوم دو روز پیش مهر

@DONYAIEMAMNOE1789



@
DONYAIEM

AM
NOE

15 
 

ی بیوه باید به اطالعتون برسونم مهریه که نشتگذا

ندین قواره ساالری یه دونگ از همین کارخونه و چ

به عالوه معادل چندین میلیارد تومن   زمین مرغوب

شه که سکه هست و جزو طلبکارهای اصلی حساب می

طلبش به پول خیلی از شماها ارجحیت داره. خانم 

بنده هم با وجودی که قانونا میراث پدرشون رو با 

 ایافتخار پذیرفتند اما در عمل جز مستمری ماهیانه

ای گوارشون دارایی دیگهزرناچیزی از طرف دایی ب

 .ندارند

 ی انفجار بود.جمعیت آماده
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رضا نیم نگاهی به جاوید که همچون گچ سفید شده بود 

انداخت و بعد با باال بردن هر دو دست سعی کرد خشم 

 جمعیت را کنترل کند:

ه هیچ کدوم از شما الذمخوایم مشغولما نمی -

 عزیزان باشیم.

 .تمام بودا رو به دیگر اشسه دقیقه

لبکارها ضربه آخرش را زد و توپ را در زمین خود طرضا 

 انداخت:

منو همسرم همین دیشب با آقای مردانلو صحبت  -

کردیم و گفتیم قیمت کارشناشی با قیمت واقعی 
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ملک به شدت اختالف داره و جوابگوی بدهی ایشون 

شه... ایشون هم به ما گفتند که به شما عزیزان نمی

ه تاخیر در پرداخت طلبکارا به هیچ عنوان راضی ب

 طلبشون نیستن.

 د.ها به سمت مردانلو کشیده شی چشمههمبه آنی 

 کرد.اش را پاک مردانلو با دستمال عرق پیشانی

اش گذاشت تا جمالتش رضا هر دو دستش را روی سینه

 تر به نظر بیاید و گفت:خالصانه

دونم حتی انجام مزایده پس با این اوصاف بعید می -

چون عمال  ،از شماها بشه باعث جبران ضرر خیلی

. من .ای در کار نیست و یه جور مرده خریه.مزایده
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ی نم قبل از برگزاری مزایده از همهتوتنها فقط می

شما برای پدرزنم حالل بودی بطلبم تا شاید روحش 

در آرامش قرار بگیره. اون مرحوم هر چند تا 

آخرین لحظات عمرش نفهمید از کجا خورده، اما 

نت . لطفا سر ما م.از این دنیا کوتاهه. االن دستش

 بذارید و ایشون رو حالل کنید.

اش ی خداحافظی روی پیشانیدستش را به نشانه

 گذاشت:

 با اجازه! -

زده نگاهش و به ذاکری که حیرتبه سمت میز برگشت و ر

 کرد با اشاره به ساعتش گفت:می

 که گفتید... نه بیشتر نه کمتر! همون سه دقیقه -
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ی تشکر روی سینه گذاشت و بعد نشانه باز به دستش را

خیلی ریلکس به طرف جایگاهش برگشت و کنار عسل 

اش را تا به زحمت سعی کرد لبخند زیر پوستی نشست.

 روی لبانش باال نیاورد.

ب شمارش رفته باال گرفت. زیر لپچ جمعیت رفتهپچ

ی اعداد را معکوس را از ده شروع کرد. الزم نبود همه

رسید جمعیت به انفجار  پنجکه به عدد بگوید. همین 

ه بود عصبی نشست انرسید. همان مردی که پشت سرش

 بلند شد و فریاد زد:

هم از  ..همه چیزشه.ش زیر سر اون معاون بیهمه -

 توبره خورد و هم از آخور.
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 دیگر سالن برخاست و گفت: یاز گوشهزن دیگری 

 یداست مهریهاین چه وضعشه؟! این جور که پی -

 باید بدیم. زنش رو ما

کم از گوشه و کنار صدای اعتراض جمعیت بلند شد و مک

چندین و چند نفر از جایشان برخاستند و از سکو باال رفتند 

 ایستادند. سکونفر دیگر هم پایین چند و 

د تا مردانلو ایستاد و سعی کرد تا جمعیت را راضی کن

 بروند و سر جایشان بنشینند.

ای غضبناک بود با چهرهمردی که پشت سرشان نشسته 

 جلویشان ایستاد و رو به عسل گفت:
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 .بابات بگو این پوال خوردن نداره به اون زن -

 ل مغرور سرش را باال گرفت و گفت:عس

امی براش دارین به اگر پی ،ش اون جاستنماینده -

 برادرش بگید.

 مرد پوزخندی زد و گفت:

 .اون خودش رئیس دزداست -

 رویش را برگرداند و گفت:عسل 

 بگو تا بهش بگه. دزدها پس به خود رئیسخوبه!  -

*** 
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پشت درهای بسته، در  خارج از سالن اجتماعات کارخانه

تر از گزاری مزایده ایستاده بودند. بیشانتظار نظر هیات بر

اش آتش به پا کرد با سخنرانیآنچه که فکرش را می

 به کراواتش برد و آن را صاف کرد.کرده بود. دست 

های دو سه نفری مشغول صحبت طلبکارها که در گروه

ی که در برنامه ایخریداران ناراضی از وقفهبودند و 

 زدند.به در و دیوار غر می مزایده افتاد

ه و به آسمان چشم دوخت هنشستروی نیمکتی هم عسل 

 .بود
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سنگ را  تکه ،هایش سر دادبه داخل جیبدستانش را 

هایش غلطاند و دوباره زیر چشمی و زیر کفش کرد پیدا

را پایید که چندین نفر اطرافش را احاطه کرده  سهرابی

ی هخودش را از حلق در تالش بود تابودند و او کالفه 

که حرکات دستش از  ها بیرون بکشد و دور شود.آن

اش دود ی خونسردیهمه بود مشخص ،شده یهیستریک

را اطرافش کرد جمعیت سعی می وشده و به هوا پریده 

 اند.قصد فریفتن کسی را نداشته متقاعد کند که

و  او را دوره کرده ششناختندمی هایی کههمان اول آن

کفایتی او را عامل ضرر و زیان خودشان دانسته بودند بی

خواهد با گرفتن مهریه خواهرش باقی و اینکه حاال می
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 که گفتمی او همچنانولی پولشان را باال بکشد. 

گرفتن حق و حقوقش  ها برایآنخواهرش هم مثل 

 اقدام کرده است.

 تا به حال این همه آشفته ندیده بودش... 

خوب آشی برایش بار  ،های رضا نشستلبخند خبیثی بر لب

خواست حال عسل را بگیرد می مثالًگذاشته بود. مهشید 

نهاده  شبهترین سالح را در اختیارکه خبر نداشت  لیو

 است.
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قبل از . زدی اصغر شمارهروی  واز عسل فاصله گرفت 

او را متوجه پشت سرش کرد که آنکه زنگ بخورد صدایی 

 گفت:

 اینم جزو فیلماتونه؟ -

 آشنای داخل سالن لبخند پهنی زد. یبا دیدن چهره

 س برقرار نشده را قطع کرد و گفت:تما

 کنی؟خودت چی فکر می -

 مشکوک نگاهی به سر تا پایش کرد: واثقی

قش شوهرو واقعا دامادشی یا برای دختر ساالری ن -

 کنی؟بازی می
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 رضا خندید و گفت:

 مگه زندگی تیاتره عمو؟ -

 زده گفت:واثقی حیرت

 یعنی واقعا دامادش شدی؟! -

 .ن. همچی.ای. -

 از کی؟ -

 جش را بیش از پیش در بیاورد گفت:رضا برای آنکه ل

 این دیگه خصوصیه! -
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 واثقی گر گرفته گفت:

ای زیر فهمیدم یه کاسهمی ،ش الکی بودپس همه -

این تو فهمم چرا . فقط نمی..هساالری یکاسهنیم 

اون و کردی؟ تو وسط باید نقش شرخرو بازی می

 ؟؟خواستین پول من رو باال بکشینمیپدرزنت 

 ضا بشکنی زد و گفت:ر

 آفرین بهت... زدی وسط خال. -

 ی انگشتش را سمت رضا گرفت و گفت:واثقی عصب

 کنم.من ازتون شکایت می -
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 رضا بلند خندید:

 شکایت کن.خوبه! برو  -

ای نداشت تهدید کرد که تا انفجار فاصله واثقی در حالی

 و بلند گفت:

 رسم.تو دادگاه حسابتون رو می -

 ی کرد و نهیب داد.رضا اخم

برو شکایت کن و بگو آقای  ،هر غلطی خواستی بکن -

قاضی من سر این بابا رو کاله گذاشتم و چکای باطله 

گه یام بهت مدادم دستش تا وصول کنه. قاضی

 گن چاه کن همیشه ته چاهه.اینجاست که می
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اش گذاشت ی خداحافظی کنار پیشانیدستش را به نشانه

و از واثقی که از فرط عصبانیت کبود شده بود فاصله 

ی اصغر را در آورد تا دوباره شمارهتلفنش را  گرفت.

 ،بگیرد که متوجه یک تماس از دست رفته از جانب او شد

 ی پیش بود.برای چند لحظه تماس

نزدیک  که ی اصغر را گرفت و به ساعتش نگاه کردشماره

معلوم  ،نگاهی به درهای بسته سالن کرد .به یازده بود

 برد.این جلسه چه مقدار زمان می نبود

 اصغر با دومین بوق پاسخ داد.
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 رضا سالمی کرد و با خوشحالی گفت:

 مبارک باشه شادوماد! -

 ن جواب داد:اصغر سرسنگی

 ممنون. -

 و گفت: اش اهمیت ندادرضا به سردی

گیری؟ بذار اون جوهر روی زن گرفتی، تحویل نمی -

 شک بشه بعد کالس بیا.انگشتت خ

 صغر کوتاه نیامد و طلبکار گفت:ا

 معرفته سفید کردی.روی هر چی بیزنگ زدم بگم  -
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 رضا نوچی کرد و گفت:

 دست شما درد نکنه. -

مزایده رو بهونه کردی، وگرنه اون مزایده خود به  -

 شد.تو بودی چه نبودی برگزار میخود چه 

 رضا خندید و گفت:

 واقعا؟!!! -

 چیه؟ سرخوشی. -

ت ایستاده بود چرخید و رضا برخالف سمتی که جمعی

 بشکنی زد.
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 داداشم دوماد شده ها.،خوش نباشمچرا سر -

از کوتاه آمدنش داشت  تر که نشاناصغر با لحنی مالیم

 گفت:

. الاقل برای نهار خودتو ریم رستوران..داریم می -

 برسون.

 آنکه بهانه بیاورد گفت:رضا بی

 ... برید خوش باشید، نوش جونتون.تونمنمی -

 خواست تا برای آمدن مجابش کند: اصغر

 مونم.گه اگر دردت منم نمیه میجوج -
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 رضا صورتش را درهم کرد:

 ست.بهش بگو عددی نی -

 اصغر مصرانه گفت:

 پس مشکل کجاست؟ -

 رضا نگاهی به در سالن کرد و گفت:

 مزایده هنوز تموم نشده. -

 چرا؟ -

 خندید و گفت:رضا 

 شروع نشده که تموم بشه! اصالون چ -
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 چیکار کردی؟ -

 و گفت: زد ینیشخندرضا 

 کار نکردم... کارسون کردم! -

غر آمدمی اص ،کسی از پشت تلفن نام اصغر را صدا زد

 و خطاب به رضا گفت: گفت

 زنم.ید برم... بعدا بهت زنگ میمن با -

 .. دوباره مبارکت باشه داداش..اشهب -

 بالفاصله گفت: و

 صبر کن... -
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 جونم داداش. -

ش گرفت و دست چپش را باال رضا گوشی را دست دیگر

 گرفت:

 شه.دست چپت... دقت کن حتما دست چپ با -

تند بگو کار  ،م... دست چپشد متوجهخب خیلی  -

 دارم.

 پایین برد و گفت: با ضرب دست چپش را

ون جوجه که شرش از سر همچین محکم بکوب سر ا -

 ما کم شه.
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 صغر مکثی کرد و بعد با نهیب گفت:ا

 خدا جفتتونو شفا بده... زت زیاد! -

 و سر داد یشتلفن که قطع شد آن را داخل جیب پالتو

داد. اختیار تکان مینزد عسل برگشت که پایش را بی

 دستش گذاشت و گفت: کنارش نشست و دست روی

 نگران نباش. -

 شه اون حرف رو زدی.هنوز باورم نمی -

 رضا زیر پوستی خندید و گفت:

 منم. -
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 شه؟بنظرت چی می -

 تفاوت گفت:رضا بی

 ... قرار نیست دنیا به آخر برسه.هر چی که بشه -

ی دو لبه ،وزید لرزی در جانش نشاندباد سردی که می

 زیر بغل برد.به  هایش راکت را به هم چسباند و دست

نگار درکی از عسل طوری بود که ابرخالف او حس و حال 

 از رضا شنیدانگار جوابی که  ،سرما و گرما ندارد

 اش نکرد.راضی

 گیرن؟یعنی چه تصمیمی می -
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سعی کرد تا آرامش  ،ردرضا دستش را گرفت و نوازش ک

 کند و گفت:

حاال خودشون  ،همه چی رو حواله دادم به طلبکارا -

 و مردانلو.دوننمی

ای به جاوید که با بیشترین فاصله دور از بقیه با سر اشاره

 کرد انداخت.زد و با تلفن صحبت میقدم می

 پوزخندی زد و ادامه داد:

ی؟ اومده بود مهرو بگیره و ی جاوید رو دیدقیافه -

 بره.
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ه اشاره کرده بود روی عسل با اکراه از مسیری ک

 برگرداند.

 وز ببینم به خاک سیاه نشسته؟یک رشه یعنی می -

 ن؟همون جور که بابا رو نابود کرد

 رضا با اطمینان خاطر گفت:

 ای داره... خدا رو چه دیدی؟!ورههر کسی یه د -

باالخره در سالن باز شد و دو نیروی خدماتی برگزار 

کننده مراسم از مردم خواستند تا به داخل بروند. 

 داخل سالن بازگشت.جمعیت با سرعت به 
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بار به سردی یخ این کهتی دس ،رضا دست عسل را فشرد

شرایط  شد به خوبی فهمید کهمی شبود. از سردی دست

 گذارند.بحرانی بدی را می

سالن رفتند رضا و عسل  آخرین نفراتی که به داخل

 بودند.

میکروفن را به دست گرفت.  ندرصحبت کردانلو برای م

های ردیف اول که سریع پر شد جمعیت به غیر از صندلی

، جلوی سکو ایستادند هاباقی صندلیجای نشستن بر روی 

 ند.ه بودرا ایجاد کردو هرج و مرج بدی 
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ن خاطر از به همی ،آرام کندمردانلو سعی کرد تا جو را 

 ز برخاست و گفت:پشت می

 کنم.دوستان عزیز آروم باشین خواهش می -

 سر و صداها باالتر رفت. ،ی نکردکسی اعتنای

مردانلو که دید توانایی کنترل جمعیت و برقراری سکوت 

گاهی به گرفت و با نرا باال پیش رویش  یرا ندارد برگه

 برگه بلندتر از قبل گفت:

ای بعد از شور و مشورت با اعض ...خوب گوش کنید -

در  عتراضاین شد ا مراسم، تصمیم بر یکنندهبرگزار
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امالک وارد دانسته و جلسه  مجدد مورد ارزیابی

 به تعویق بیفتد.مزایده 

ی اعتراض و خریداران همگ ای در سالن بلند شدهمهمه

 کردند.

 ردانلو ادامه داد:م

مکان و زمان طبعا از طریق انتشار آگهی اعالم  -

 شه.یم

 :و گفت با دست سعی بر آرام کردن خریداران کرد و

آقای ذاکری، نماینده دادستان و آقای کامیاب،  -

مامور اجرای احکام که از طرف دادگستری تشریف 
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آوردند و همچنین هیات برگزاری مزایده اعتراض به 

ارزیابی امالک رو وارد دونستند. همچنین با چندتن 

اونا هم  ،صحبت کردیمصلی کارخونه از بستانکاران ا

با توجه به نوسانات ارزی و باال رفتن قیمت امالک 

 دند تا امالک مجددا ارزیابی بشه.قبول کر

 بار رو به طلبکارها گفت:مردانلو این

نفعی که اعتراضی داره با این اوصاف هر شخص ذی -

شنبه اول وقت به مدت ده روز به شعبه نه دادگاه 

قضایی شهید بهشتی که شعبه صادر عمومی مجتمع 

حکم ورشکستگی مرحوم ساالری هست  یکننده
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مراجعه کنه و اعتراضش به قیمت ارزیابی رو اونجا 

ثبت کنه. زمان مجدد برگزاری مزایده بعد از مراحل 

الزمه از طریق فراخوان دوباره به اطالعتون 

 شه.ه میرسوند

نیمی راضی و نیم  ،صدای جمعیت دوباره به هوا رفت

 ناراضی از وقفه ایجاد شده بودند.دیگر 

رضا نفس راحتی کشید. مزایده را باالخره به عقب 

خودش یک تنه و به تنهایی... باورش حتی  ،انداخته بود

هایش پی عسل رفت برای خودش هم سخت بود. چشم

د. باورش که هر دو دستش را روی صورتش گذاشته بو
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ایستد و جمعیت ب شد توانسته باشد در برابر اینمین

 مزایده را عقب بیندازد.

سل پیچاند و آرام کنار گوشش ی عدور شانه راش دست

 گفت:

 کنی!. ببینم چه می.اینم از فرصتی که خواستی. -

ی چشم عسل جوشید و های اشک شوق از گوشهقطره

 قدردان لب زد:

 ونم.ممن -

*** 
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به  هی. تکدیتابیم یآفتاب دلچسب شیبرخالف دو روز پ

 و ستادهیدانشگاه ا یچند متر با فاصله از ورود ن،یماش

. دخربرا به جان  دیخورش یگرما تاسرش را باال گرفت 

 دید را از دور بهارنمانده  یامتحانات باق انیتا پا یزیچ

 .داردیم قدم بر نیسمت ماش به زهیانگیبو  آهسته که

 .دیآیباالجبار به سمت او م ییگو

 سیبهتر بود سرو ،خسته شده ستادنیا کیاز کش گرید

 . کردیرفت و آمد را به خود بهار محول م

خودش  ،و حاضر نبود تا مراقبش باشد یکه ح شهیهم

 .دادیم صیراه را از چاه تشخ دیبا
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کرده بود، اما ذاتش را  یهم اگر چه نامرد نیشاه

حرفش  یپا دانستیم ،مرد حرفش بود ...شناختیم

 .کردیم شیکار کیهم  گریتا دوسال د .ماندیم

 شروشن وشد  نیماش سوار ،بهار نماند دنیمنتظر رس

گاز داد و فرمان را به سمت خارج از محل  یکرد. کم

 شیهاو به قدم ابدیاش را درچرخاند تا بهار عجله پارک

 سرعت دهد. 

اش را باز کرد و نشست. مقنعه نیبهار در ماش باالخره

سالمش آنقدر آهسته  ،و کوتاه سالم داد دیرا جلو کش

 یجانیگرفت. بهار هم از سالم ب اشدهیبود که رضا نشن
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توقع جواب گرفتن نداشت. همان طور افسرده  که داد

 گرفت.  دهیضا را نادبه پنجره چشم دوخت و عمال ر

گفت  یلب استغفرلله ریشد رضا ز یکه طوالن شسکوت

سرش را بهار خاموش  ،را به حرکت در آورد نیو ماش

 زل زد.  ابانیو به خ هیپنجره تک شهیبه ش

دردش  دانستیخوب م اشیتجربگیب یبا همه رضا

او را با خود  دتوانبرفتارها  نیعمرا اگر با ا ،ستیچ

که با قهر و ناز موافق کند. هنوز آنقدر احمق نشده 

 . دنریبگ ازیاز او امتآمدن 
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 : دیپرس نیرضا سرسنگ دندیخانه که رس کینزد

 الزمه؟  یزیبرا خونه چ  -

 گفت:  ردیبگ رونیبدون آنکه نگاه از ب بهار

هم  ینیزم بی... گوجه و سمیبسته مرغ دار هیفقط   -

 وم شده. تم

  ؟یچ وهیم  -

 هم نگاهش نکرد:  باز

 هست.  کمی  -

به بهار  ینفسش را صدادار فوت کرد تا حرف تند رضا

تا  ،ترمز زد یشان روخانه کینزند. دم بازارچه نزد
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را انجام دهد ساعت دوازده ظهر شده بود.  دهایخر

 یکم و گذاشت نیرا صندوق عقب ماش دیخر یهاسهیک

 دانستیکه م ییها... از هماندیو تنقالت خر وهیهم م

 . دارندعسل و بهار هر دو دوست 

 یدنیدلش نوش ،توجهش را جلب کرد یکوچک یکافه

 رکاکائویش وانیل ..گرمش کند. یتا کم خواستیداغ م

 .داغ را سمت بهار گرفت

 آن را رد کرد و گفت:  بهار

 ندارم.  لیم  -
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داشبورد گذاشت  یآن را لبه مجدد تعارفدون ب رضا

 و گفت: 

 ناز کن.  ی! تا نازکش داردختر خوبه  -

 کیمتعجب و با  ،پنجره برداشت یسرش را از رو بهار

مثال  ی. وقت..به پشت سرش نگاه کرد یشیحرکت نما

 به خودش اشاره کرد و گفت:  افتیرا آن پشت ن یکس

 ! ؟یگیمنو م  -

 یتا کی د،یداغش را نوش یرکاکائویاز ش یاجرعه رضا

 را باال داد و گفت:  شیابرو

  نجاست؟یا یاگهیتو دختر د ریغمگه   -
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 نازک کرد و گفت:  شیبرا یپشت چشم بهار

 ناز کردم؟ بعدشم، نازکشم کجا بود؟  یمن ک  -

 و گفت:  دینوش وانشیاز ل گرید یچند جرعه رضا

ما  ریبود حکم ت کیت... به خاطر خانم نزدننه نیهم  -

 رو بده. 

 را درشت کرد:  چشمانش بهار

 باهام قهره.  میگارمامان که از شب خواست  -

 بود؟!  قهر

و  دیکشیاو شاخ و شانه م یبا بهار قهر بود و برا گالب

 ! کرد؟یدخترم مدخترم
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آخر  قلپ ،مادرانه گالب لبخند زد استیبه س رضا

 آوردن حرف بهار گفت:  ادیرا خورد که با ب وانشیل

 از کدوم شب؟  یلحظه... گفت هی  -

 را به سمت باال چرخاند و گفت:  شیهاچشم بهار

 ! میشب خواستگار  -

 برد و گفت:  کیسرش را نزد رضا

 بگو!  گهیبار د هی  -

 سرش را عقب برد و متعجب گفت:  بهار

  ؟یکنیم یرطو نی... چرا ایاز شب خواستگار  -
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 دهان بهار گرفت:  یرا جلو اشیخال وانیل رضا

 ها کن.  هی وانیل نیحاال تو ا  -

 شیآنقدر قهر رضا برا ،با لب بسته نگاهش کرد بهار

دوباره تکرار شود و  خواستیبود که دلش نم نیسنگ

 نکرد و آرام ها کرد.  یاعتراض ،ندیرا بب شیآن رو

 گفت:  رضا

 ! نیآفر  -

 را بو کرد و گفت:  وانیداخل ل یشینما

 . دهیم ییبودهنت یه   -

 گفت:  یپ نگاهش کرد و فورچچپ بهار

 . دهینم ریش یاصلنم بو رمینخ  -
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 برد و گفت:  کیسرش را نزد رضا

تا  ؟ی.. تا ک.دهیهم م یخیل ده؛یم ریش یبو قایچرا دق  -

 هر وقت، وقتش برسه. 

 ا در کاسه چرخاند و رو برگرداند.ر شیهاچشم بهار

  :او ادامه داد ضیبه قهر و غ تیاهمیرضا ب

بهت بگم؛  نمیبذار ا ولی ؟هست یوقتش ک یدینپرس -

که چشمت  یکرد دایکار پ هیهر وقت درست تموم شد، 

 بیبه دست شوهر و پدرشوهر نباشه، مستقل از ج

 بگو خواستگارمخواستگارم ایب وقت اون ،یشوهر شد

 من.  واسه
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 شیهنوز برا دینگاهش کرد، شا دهیرنج اما خاموش بهار

و  بفهمد اشندهیآ یازود بود که انتظارات رضا را بر

 . درک کند

 : دیتر کوبرا محکم خشیم رضا

 . یکنینم یو حاضر جواب یدیبهت که گوش م نیآفر  -

 دلخور گفت:  بهار

 برم خونه.  خوامیم  -

 را روشن کرد:  نیماش رضا

 مننه همون ،کن صاف افتویق قبلش یول یریم هم خونه  -

 بابا!  زن ما واسه ستننه همه واسه که بسه پشتم هفت واسه

@DONYAIEMAMNOE1831



@
DONYAIEM

AM
NOE

12 
 

 طعنه زد و گفت:  بهار

 . ذارهیمفعال که پسراشو رو سر   -

 یش بودم و هستم... گفتکف پا شهیکه هم یکیمن   -

 امتحانت تمومه؟  ستمیب

 آره.   -

  شه؟یم گهیچندتا د  -

 حساب کرد و گفت:  بهار

 تا. دو   -

 خانه پارک کرد.  یچند روز جلو نیرا به روال ا نیماش
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و بر  رودیدو روزه به شمال م یکیگفته بود  محمد

که برنگشته بود.  شدیحاال چهار روز م یول گردد،یم

او هر شب  نیشترش را داخل خانه پارک کرده و ماش

 . شدیداخل کوچه پارک م دیبا

 بود؟! چه نامش پس گفتند،ینم یطبقات اختالف نیا به اگر

خانه متوجه عسل  یجلو ینیباز کرد با توقف ماشدر را 

را با  دیخر یهاسهی. کشودیم ادهیاز آژانس پ که شد

را  اود و کشیجلو  آزادش را دستش گرفت و دست کی

 به سمت خودش دعوت کرد. 
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 . دیاز عسل پرس دواریام

 خرگوش؟  ای یریش  -

برداشت تا به داخل را  دیخر یهاسهیاز ک یمین بهار

 خانه ببرد و تکه پراند: 

 مگه روباه چشه؟!   -

 رفت:  یاچشم غره رضا

 روتو کم کن بچه.   -

 دهنش را کج کرد و گفت:  بهار

 بچه تو قنداقه!  ،یکیبه قول   -

 .دیآن دو خند نیکل ببه کل عسل
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 از افسوس تکان داد و رو به عسل گفت:  یسر رضا

 . ینگفت  -

 رونیاش را از سر باز ورود به خانه مقنعهبعد  عسل

 و گفت:  دیکش

سریع منم  ...بودن هایلیخ ،شلوغ بوددادگاه   -

 اعتراضم رو گذاشتم و اومدم. 

 خب؟   -

 باال انداخت:  یاشانه

 اطالع بدن.  امکیقرار شد با پ  -

 شوهر خاله چه خبر؟  قیخوبه! از رف  -

 یاتیدفاتر مال یحسابرس همه هیقرار شد از فردا   -

 کنه.  یکارخونه رو بررس

 ! بره؟یچقدر زمان م  -
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 هفته.  کیگفت   -

 سرش را تکان داد و گفت:  رضا

 ! یهم عال یلیخ  -

 به بهار زد و گفت:  یلبخند عسل

 امتحانت چطور بود؟   -

 کرد:  زانیرا آو شیهالب بهار

 . یندارافتضاح! خوش به حالت که دغدغه امتحان   -

 ناراحت گفت:  عسل

 . نیا یعنیمن دو ترم از درسم عقب افتادم، افتضاح   -

بچه او را  نیآخرش ا ،بهار اخم کرد یبه کوته فکر رضا

 .کردیم وانهیبا حرص دادن د

*** 
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 .ستادیا مارستانیپنجره ب یروبه رو

تخت  یرو انسالیم یو زناشغال امروز هر دو تخت 

و دختر جوانش کنار مادر  شدیم زیالیگالب د یکنار

 نشسته بود.

گالب را از دور  یو هر از گاه ستادیاز اتاق ا رونیب رضا

 شد به داخل برود. ازیتا اگر ن کردیرصد م

ماند. با  پاسخیمحمد را گرفت اما تماسش ب یشماره

و او را  بود که محمد به شمال رفته یروز نیامروز هفتم

 دست تنها رها کرده بود.
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 یکه خورد بالفاصله نام اصغر را رو شتماس بوق نیآخر

لبخند  او یاز سو یتماس دنی. با ددید اشیگوش یصفحه

خوشحال  ،تلفنش را پاسخ داد زنگ نیهمان اول باو  زد

 گفت:

 سالم شادوماد! -

 کرد و گفت: یاسرفه اصغر

 سالم داداش احوالت؟ -

 .میخوب اتیاز احوالپرس -

 و گفت: اوردیکم ن اصغر

 ؟یی... کجایافتیپس ن یرو گرفت شیدست پ -
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 گذاشت و گفت: شقیبغل رف ریهندوانه ز یکم رضا

ما رو  یبنداز نیینگاه به پا هی ،داداش میتیسا ریز -

 گذره؟یخوش م یمتاهل یایچه خبر؟ دن ؛ینیبیم

 و گفت: دیخند اصغر

بذار  شمارن؟یم زییجوجه رو آخر پا گنیم از قدیم -

 داداش؟ ییکجا ،یشروع بشه. نگفت

 مادرم. زیالید یاومدم برا -

 ؟یهست یقبل مارستانیهمون ب -
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 فت:به طرف اتاق مادرش قدم برداشت و گ رضا

 ... چطور؟!گهیآره د -

 .نمتیبب دیبا -

 گفت: حوصلهیب رضا

 یتو رو به همه ؟ستنکنه باز بحث اون جوجه -

 مقدسات شروع نکن.

 از رضا گفت: ترحوصلهیو ب بداخالق اصغر

کار واجبت  ،نهمرده شور جفتتون رو با هم ببرن...  -

 دارم.
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 اصغر گفت: ییهو کی یمتعجب از بدخلق رضا

 .مارستانیب ایب یخواستهر وقت  ،نجامیعصر اتا  -

 نفسش را صدادار فوت کرد: اصغر

حالم بهم  مارستانیب فضای از گهینه! د مارستانیب -

 .خورهیم

که  ندازدیعصر به بعد ب یداد قرار را برا حیترج رضا

 وقتش آزادتر است.

 م؟یجا قرار بذار هیخب پس چطوره شب  -

 گفت: یفور اصغر

 .رهیموقع دتا اون  ...نه -
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 متعجب گفت: رضا

کافه هست،  هی مارستانیب کینزد ؟!باشه ریخ -

 ؟اونجا یایب یخوایم

 داد و گفت: تیرضا اصغر

 اونجام. گهیساعت د هیتا  ،کافه خوبه -

 که کرد گالب ی بهنگاه زیالیدر اتاق بخش د یاز ال رضا

 .انداختیم حیو با دست آزادش تسب دهیآرام دراز کش

خبر  یشد بهم کینزد ،بمونم رونیب تونمینم یلیخ -

 بده.

*** 

@DONYAIEMAMNOE1842



@
DONYAIEM

AM
NOE

و عطر اش را کرخت افه بدن سرمازدهداخل ک یگرما

 شیرا برا طیمح یفضا آمدیم نییکه از طبقه پا یاقهوه

باال  یطبقه نییپا یبرعکس طبقه .کردیم ندتریخوشا

 داشت. یکمتر رینورگ

 .کامال شسته و رفته مقابلش نشست هم اصغر

 یمشک یپالتو رو آمده بود. یحاال که زن گرفته دوتومن

نشان  شهیقامتش را بلندتر از هم دهیپوش که یبلند

به سمت چپ شانه زده  شهیبرعکس هم شیموها ،دادیم

 نبود. اشیشگیهم شیته رآن از  یاثر چیو ه

 !کرد؟یگرفتن با آدم چه ها که نم زن
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 را خورد و گفت: اشیزعفران یاز چا یاجرعه رضا

 چه خبر؟ -

را دراز کرد و به  شیپاها ،برد بشیدست در ج اصغر

 داد و گفت: هیتک یصندل

 .تیفقط سالمت -

 .دیخند رضا

 ؟یمنو بد یخبر سالمت یهمه راه اومد نیا -

 ترش کرد: یرو اصغر

 برگردم. یناراحت -

 هر دو دستش را باال برد و گفت: رضا

 .یبذار برس -
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 طلبکار گفت: اصغر

 .یمعرفتیرفته چقدر ب ادمیفکر نکن  -

 کرد و گفت: هیرا توج بتشیغ رضا

 شانینشد که بشه، خودت که در جر زمیجان عز -

 .کنمیجبران م تیعروس شاهللی... ایبود

 :ناراحت گفت اصغر

 دلت خوشه ها. ؟یکدوم عروس -

 متعجب پرسید: ،را باال داد شیابروها رضا

 چرا آخه؟ -
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 زد: یپوزخند اصغر

 هیدعوت کنم؟  ویک رم؟یجشن بگ یواسه کآخه  -

 معقدکنونهمین برای ندارم که  شتریخواهر ب

با دختراش اومد، اونم به اسم وقت دکتر  یواشکی

جوجه هم خواهرش رو آورد  ،کهیواسه دختر کوچ

شاهد کم  یحت ،کنه ادیو زر دوماد یفهیمثال طا

 هی رو تو حساب کرده بودم که نیومدی ...میداشت

 .میشاهد از اون طرف قرض گرفت

 لیچهارتا فام ،شهینم لیدل که گفتی اینا یهمه بازم -

جشن  هی شهیم یدورتر و چهارتا آشنا رو دعوت کن

 گرفت. کیکوچ
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 گفت:و پکر  حوصلهیبکامال  اصغر

که  نیهم یاوضاع اقتصاد نیتو ا ،داداش ایکوتاه ب -

کنم و پول محضرو خونه رو جور  شیتونستم پول پ

 بدم هنر کردم.

از  یتکان داد و بحث را کش نداد. قلپ یسربا تاسف  رضا

 و گفت: دیرا نوش شیچا

 ؟ه بودجوجه با خواهرش اومد یگفت -

 .بزرگش ی. آبج.آره. -

 و گفت: دیابرو درهم کش رضا

 گرفتید؟هم اونجا عکس  -
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 .تکان داد بله ینشانهبه  ش راسر اصغر

 رضا مجدد پرسید:

 ؟عکس گرفتن باهاتون هم اونا -

 او ی از جانبسوالهر از  قبلو  دید تعجب را در نگاهش

 پرسید:سریع 

 عکسو همراهت داری؟ -

 اصغر گفت:

 ؟چی شده مگه ،آره تو گوشیمه -

 ببینمش.کو  -

سری  توجه رضا به خواهر شاهینسواالت و از این  کنجکاو

 گرفت. مقابل رضا را اشیگوشبعد از کمی  و تکان داد
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زد  یپوزخند نیشاهمادر  دنیبا د ،حدسش درست بود

 و گفت:

 .نیدلقک دختر بد نیبعد بگو به ا ،ایب -

 چطور؟ -

 اسکلتون کرده! -

 .دیرا درهم کش شیهااخم اصغر

 زن کرد و گفت: عکس به یااشاره رضا

 .طرف مادرشه ،ستیخواهرش ن -

 نگاه کرد: نیشاهمادر  ریمتعجب به تصو اصغر

 ؟!جوونه یلیخ نکهیا -
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 و گفت: به صورت جوان زن اشاره کرد رضا

 شوهر کرده. وقتی نداشته یسن -

 از او انداخته نیکه شاه یدست رشیهنوز در پذ اصغر

 مردد بود.

 ؟یاز کجا مطمئن -

به  گرشیگذاشت و دست د زیم یدستش را رو کی رضا

 داد و گفت: هیتک یپشت صندل

 اومد یبا زرنگ باز شیپ یچند یالبد خبرش رو دار -

 خواب پسرشو بود جا کیمادرش نزد ،یخواستگار

 وسط خونمون بندازه. هم
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 د:ورآدر را  شیادا

 دختر و پسر با هم حرف بزنن. نیاگه اجازه بد -

 تکان داد. یزد و سر یلبخند نیمادر شاه یرکیاز ز اصغر

 کرد و گفت: یپر حرص پوف رضا

 که. شهی.. آدم نم.یبخند دمیبا -

 گفت: تعارفیب اصغر

 تو آدمش کن. خب  -

خودمون رو ه ک میخوایرو م یکیما داداش  الیخیب -

 !؟یردا یکار واجبگفتی نبند.  لیآدم کنه، به ما دخ
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 گفت: تریجد اصغر

 .نیهمچ -

 :دیپرس رضا

 شر؟! ای ریخ -

 جمع! التیخ ست،یشر ن -

 ؟!گهید رهیخ یعنیپس  ستیشر نوقتی  -

 گذاشت: زیم یصاف نشست و هر دو دستش را رو اصغر

 .ستمیچون مطمئن ن ره،یخ گمینم -

 شر. شهینباشه م ریسفسطه نکن داداش خ -
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 و گفت: دیبه صورتش کش یدست اصغر

 ذهنمو یانیجر هیاز اون روز  ،و شرش ریخ الیخیب -

م نتونستم از فکرش لحظه هیکرده...  ریدرگ ینگ یبگ

 درام.

 :دیکنجکاو پرس رضا

 کدوم روز؟منظورت  -

 :دیکش ینفس بلند اصغر

 شنبه.روز عقد... پنج -

 خب؟! -

@DONYAIEMAMNOE1853



@
DONYAIEM

AM
NOE

 دو به شک گفت: اصغر

تو رستوران به جوجه گفتم ازمون عکس اون روز  -

رو دادم دستش، تا اومد عکس  ی. گوشرهیبگ

پره،  تیگفت گالر رهیمون بگاز همه یخانوادگ

 چندتاشو پاک کن.

اصغر و  یهامتوجه حرف ،خاموش نگاهش کرد رضا

 .شدینم شلیموبا یگالر عکس  و ارتباطش با

و ازش یگوشوقتی ... گمتیم ،نگام نکن یجور نیا -

متوجه  هوی ؛از عکسا رو پاک کنم ییگرفتم تا چندتا

 عکسا شدم. نیا
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 رضا نشان داد. و بهرا باز  اشیگوش یگالر

ها همه آشنا چشم دوخت. عکس یگوش یبه صفحه رضا

ها را کجا آن اوردیب ادیبه فکر نبود تا به  یازین ،بودند

 است. دهید

اون نچسب واست  یخانوادگ یهاتو عکس یخب! چ -

 جالب شده؟!

خواستم اون لحظه نکته داره!  هیعکسا  نیاچون  -

عکس اول رو وقتی ه اما بشجا باز عکسا رو پاک کنم تا 

که  اون نکته متوجه دمیو به عکس دوم رسپاک کردم

 عیسر ،شدم. پاک فراموشم شد کجا هستمگفتم 

@DONYAIEMAMNOE1855



@
DONYAIEM

AM
NOE

 یگوش یبرگشتم و از داخل سطل آشغال حافظه

 نگاهش کردم.عکس قبلی رو 

 ..ر تا پا گوش شد.س رضا

وقتش  ،زدیحرف نم راهیاصغر ب ثابت کردهبهش تجربه 

 یکنجکاو برا خودش بود. یبرا ییپوآرو دیرسیکه م

 :دیپرس شتریدانستن ب

 چی دیدی مگه؟ ؟یاچه نکته -

 یادگاری عکسگرفتن  یما برا یهمه شنبهپنجروز  -

 هیحاال  ،و پدر و مادر من هیهان به جز پدر میجمع شد

 ستن؟ین ما تو عکسا نیسوال چرا ا
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 را باال داد و گفت: شیابرو یتا کی ضار

.  قیمن چه بدونم رف ،ستنیناونا چرا  یپرسیاز من م -

پدرعروس خانمم  ...نگم بهتره یزیمادرت که چ

 باشه.که دلش نخواسته  دیشا

 عکس گذاشت: نییانگشتش را پا اصغر

حدود  شعکس برادر زن نیتو ا ...نیعکس رو بب نیا -

 ،دو سه سالهو خواهرشم  زنهیهفت هشت ساله م

 داشته باشه. یده سال ادیداداش بزرگه هم به نظر م

 خب؟! -

 ...نیرو هم بب گهید یعکسا نیا -
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 زد: یعکس بعد یاصغر رو

نگاه پشت  زنهیچهارده، پونزده ساله م دیجاو نجایا  -

برادر هم حدود هفده  یکیلبش تازه سبز شده و اون 

 .دنینشون م رتریپ یچند سال هیسالشه، مادر و پدره هم 

 بعد زد و گفت: یهاعکس یرو اصغر

 رو هم نگاه کن. نایحاال ا  -

 یشد. عکس چهارم هم برا رهیعکس خ نیبه چهارم رضا

 ادرش.جوان در کنار بر دینه چندان دور بود، جاو یمدت

 !؟یخب که چ  -
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 یکل خانواده هستن، اما عکسا تریمیقد یداخل عکسا  -

 نه! یبعد

 اشیشانیبه پ ینینگاه کرد. چ گرید کباریها را عکس رضا

 :دیباز هم منظور او را نفهم یشد ول قیداد و دق

 تر بگو.واضح ه؟یمنظورت چ  -

نفر کنار  نیعقد خودش که چند یاز سفره یعکس اصغر

 بودند را آورد و گفت: ستادهیهم ا

قهرند مثل  ای ستنیکه ن ییعکس... اونا نیببین تو ا  -

باشن، که  ستنین گهیدیعنی  ستنیمادرم... اگرم قهر ن

 .هیهان یمثل بابا
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 گرفت و گفت: شیرو شیرا پ دیجاو یهاعکس اصغر

 هیآتل یتو عکسا گهیعکسا... چرا خواهره د نیحاال ا  -

 کجا باشه؟ یکنیفکر م ست؟ین

عکس  نیرا از دست اصغر گرفت. چند یمتفکر گوش رضا

 .دیرا عقب زد تا به عکس دخترک رس

داداش من، از کجا بدونم  یپرسیسواله که م نیآخه ا  -

 یچرا نرفته عکاس شیچهل سال پ یخواهر اون نسناس س

 که عکس بندازه، البد حالش خوب نبوده که بره.

شد  ینگاهش طوالن یوقتدر سکوت به او زل زد.  اصغر

 سرش را تکان داد. هیچ یرضا به نشانه
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 سکوتش را شکست و گفت: اصغر

مثل مادر من قهر کرده و  ای ست؛یاز دو حالت خارج ن  -

 ...نکهیا ای ومده،ین

 :دیرا به طرف اصغر داد و پرس یگوش رضا

 !؟یچ نکهیا ای  -

 را از دست رضا گرفت و گفت: اشیگوش اصغر

 عذرشو موجه کرده. لیعزرائ هیهان یمثل بابا  -

را باال داد و تک  شیاز فرط تعجب هر دو ابرو رضا

 کرد. یاخنده

عکس  یداداش؟ حالت خوبه؟ تو یگیم یچ یدار  -

 چون دلش نخواسته باشه. ومدهین
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 اش را باال داد و گفت:انگشت اشاره اصغر

 نجایا دیوبا احتساب سن جا جاست،نیش همنکته قایدق  -

که  یدونیم بهتر نه سالش باشه. خودت دیبا دختره

ها اونم دختر چقدر ذوق عکس دارن، به خصوص بچه

نبوده؛ فرض محاله که آره  نیدورب یلیها که خاون موقع

 ...یول هیقهر کرده و نرفته آتل

 ادامه داد: مصرانه

رنگ  واروید یداشت یبهش فکر کن... اون روز وقت  -

اگه  یزن ساالر باید چرا ی. گفتیزد یحرف هی یکردیم

به کفشش نباشه بخواد مال و منال شوهرش رو باال  یگیر
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داره  یعنی نیا ؟هیپسر خودش وارث اصل یبکشه اونم وقت

ارث  کیدو به  نکهیکنه. مگه نه ایم یاز پسر خودش دزد

 یسر دختر ساالر دیبا یحساب کن یخوامعقول ب برد؟یم

 نیبخوان ا نکهیون ا. بدینه ساالر کردن،یآب م ریرو ز

کنن همه رو  یدزد یالیسال از مال خودشون ر چند

اونا  ی! وقتیبه سوال اصل میرسی. حاال مشدنیصاحب م

 یسر ساالر دیبودن چرا با دهیرس خواستنیکه م یبه پول

شو از بچه یرقانونیغ تونستیم دیآب؟ مهش ریرو بکنن ز

 تیشکا یخارج کنه، از اون طرف هم اگه ساالر رانیا

 یآدم بابا نیا گفتیراحت م الیاونور آب با خ کردیم

 .ستیش نبچه
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شروع به  اشیگالر یهاعکس نیکه ب یدر حال اصغر

 گفت: ،کردیمجستجو 

تصادف کرده که از خونه و  یتو بزرگراه یساالر  -

 ..ش کامال دور بوده.کارخونه

 دیکه از شناسنامه جاو یرا مقابلش گرفت، عکس یگوش

 ا نشانش داد و گفت:گرفته بود ر

تو  یساالر نکهیمتولد کجاست؟ و ا دیحاال ببین جاو  -

بره همون  قایدق دیکدوم اتوبان تصادف کرده؟ چرا با

 رمردیپ د؟یزادگاه جاو طرف به شهیم یکه منته یاتوبان

جوابش رو  شک کرده که بعد دادن تست یزیچ هیبه 
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اونا هم  اره،یتا ته و توش رو در ب رفتهیداشته م نگرفته

از کارخونه درست باشه  یدزد هی... اگر قضدنیفهم

 یازینپس برداشته،  خواستهیهر چقدر که م یسهراب

فراتر از  یزیچ هی ولی قتل کنه. رینبوده خودش رو درگ

 ریکامال درگ نرفتیوسط بوده که اگر لو م نیا یدزد

باز دردسر بوده  شدنیخارج م رانیاگه از ا یحت بودن،

 ؟براشون

اش را انگشتش اشاره و داد هیتک زیم آرنجش را به رضا

 شیرو شیپ ریمتفکر به تصاو، قرار داد نییلب باال و پا نیب

 مرور کرد.در ذهنش اصغر را  یهاو حرف ستینگر
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را به رضا  شیهالیسکوت کرد تا فرصت هضم تحل اصغر

 داده باشد.

عکس به عقب برگشت و بعد به اصغر نگاه  نیچند رضا

 :دیکرد و پرس

 !ست؟گهید یکی دیمهش یگیم یدار  -

 تازه کرد و گفت: ینفس اصغر

 .شنیخواهر و برادر نم دیدقیقا! اون زنه، با جاو  -

 :را از دست رضا گرفت و ادامه داد یگوش

 دهیفهم نویهم هم یساالر ست،ین دیاصال اون زن مهش  -

 بوده.
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و صورت دختر داخل  دیصفحه کش یانگشتش را رو دو

 و مقابل رضا گرفت:بزرگتر کرد عکس را 

 چیست که تو هبچه نیا دیجاو یبفهم، خواهر واقع  -

 .ستشین یاگهید عکس

 د،یرا د شدیتر ممات از او که بزرگ و بزرگ یریتصو رضا

 .شدیتر مرفته واضحدخترک رفته حالیب یهاچشم

کافه باال آمدند  یهااز پله یو دختر جوان پسرهمان موقع 

 ترشان نشستند.آن طرف زیو چند م
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 کند. هیکرد تا رضا را توج یتر از قبل سعآهسته اصغر

دنبال باطل کردن  مردیم یابچه یوقت مایقد -

به خودشون زحمت  ایبعض یحت... رفتنیش نمشناسنامه

 دادن،ینم مگهید یهابرا بچهجدید گرفتن شناسنامه 

 یبچه بعد یتا برا داشتنیهمون شناسنامه رو برم

 استفاده کنن.

 :دیپرس رضا

بچه  نیاز اسم ا دیکه اون زنه با کمک جاو یعنی نیا  -

 ؟نبد بیرو فر یاستفاده کرده تا ساالر
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 گفت: اصغر

اون  ،نداره یخارج اتیدر اصل ح دیمهش یعنی نیاو   -

اگر فرض من درست باشه که  ...ستین یدختر سهراب

زن  یمرده باشه اون زن حت یسهراب دیدرسته و مهش

 .ستیهم ن یساالر

 گفت: نانیزد و با اطم ریتصو یانگشتش را محکم رو و

 !نهیا یواقع دیمن شک ندارم، مهش  -

 سرش را باال گرفت و به اصغر نگاه کرد. جیمات و گ رضا

 هیکالهبردار هی نی. اشهیم دهیاالن داره پازل چ  -

بزرگه... اونا سند و مدرک جعل کردن، بدتر از همه آدم 
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از  ایدن نیا یجا چیه گهید رفتنیعل کردن. اگر لو مج

بوده...  نیقتل هم زهیدر امان نبودن، انگ یدست ساالر

بود  یرو کم کردن. کاف یزحمت ساالر نیهم یبرا

 یرو بفهمه، دکونشون تخته بوده. حت یهمه چ رمردیپ

. فقط کردندینم دایفرصت جمع کردن و در رفتن هم پ

آب  ریرو ز رمردیسر پ نکهیراه داشتند تا قِسر در برن، ا هی

و  یکنند. اون وقت بدون دردسر جمع و جور کنند، قانون

 کنند. یراحت هر جا که بخوان زندگ الیبا خ

 :دیدر جان رضا روشن شد و پرس دیاز ام یاروزنه

 مطمئن شد؟ شهیچطور م  -
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 قاطع گفت: اصغر

 راه هست. هیفقط   -

 گفت: دنیفهم یبرا مشتاق رضا

 ؟یچه راه  -

 :دیاش را نوشسرد شده یاز چا یجرعه اصغر

 .میرو کامل کن یساالر یخودمون راه نرفته  -

به عکس دخترک نشسته در آغوش پدر نگاه کرد و  رضا

 گفت:

 اونجا؟ میبر یگیم یدار  -
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 پرش را به عقب هل داد و گفت: مهین یچا وانیل اصغر

 .شناسنی... همه هم رو مکهیاونجا کوچ طیمح  -

شد. اصغر درست  رهیدوباره به عکس دخترک خ رضا

کردن  قیرفتن و تحق دن؛یفهم یکار برا نیبهتر گفت،یم

را در  یسهراب یتا عقبه رفتندیهر چه زودتر م دیبود. با

 گفت: دیتردی. دستش را مشت کرد و بآوردندیم

زنه و اون  یاگه حدست درست باشه، کار سهراب  -

 .خورمیتمومه... قسم م

*** 
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کوچه و  یو مجدد راه دهیگالب را به خانه رسان زیالیبعد از د

اصغر بود که  یهاحرف ریقدر ذهنش درگ شد، از ظهر آن ابانیخ

رو به  نیبه ماش هی. دم غروب تکردیآرام بگ یاقهیدق توانستینم

با عسل تماس گرفته و منتظر  ،بود ستادهیا ییدارا یاداره یرو

 . دیایب رونیماند تا ب

به سمت محل تولد اصغر قرار گذاشته بودن که فردا صبح  با

و معلوم نبود کارشان چه مدت به طول حرکت کنند  دیجاو

 مارشیمادر ب توانستینم دیکشی. هر چقدر که طول مانجامدیب

 نشیمخاطب یهاشماره نیب یرا تنها به امان بهار رها کند. چرخ

بوق جواب  نیومزد و شماره محمد را گرفت، برعکس صبح با س

 داد و گفت: 

 الو.  _
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 گفت:  سالمیب رضا

 ! ؟یچه عجب جواب داد _

 تر از او گفت: خسته محمد

 مادر خوبه؟  رم،ینفس بگ هیتازه االن تونستم  _

 گفت:  هیزد و با کنا یپوزخند رضا

 ! یجنابعال یایاز احوال پرس _

 دوستت.  شیپ یسر ظهر به خودش زنگ زدم، گفت که رفت _

و حاال  گفت؟؟یاصغر رفته بود را م شیرا که پ یساعت مین همان

 مادرشان جار بزند.  یرا برا اشیدست گرفته تا کم کار

 نرفته بودم.  یدور یجا _
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 با عجله گفت:  محمد

  ؟ی! کارم داشتیاوک _

 رک گفت: صریح و  رضا

  ؟یایم یک _

  ؟یواسه چ _

 . برم شهرستان دیاومده، با شیبرام پ یکار مهم هی _

 شهرستان چه خبره؟  _

 کرد:  یارا بست و دندان قروچه شیهاچشم رضا

 گزارش کار بدم بهت؟  یتوقع دار _
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 دست به جواب گفت:  اشیبا همان خونسرد محمد

 . یکه اطالع بد یخودت زنگ زد ینه! ول _

 گفت:  اعصابیب رضا

 شیپ یای... بستمین یزنگ زدم بهت اطالع بدم که دو روز _

 مادرمون. 

فردا و پس  ؟یچرخونیخب پس بگو! چرا لقمه رو دور سرت م _

 . فتمی! پس فردا شب راه مگهیبندازش دو روز د رم،یفردا درگ

کرد، به  ریتر او را غافلگچند متر آن طرف ینیترمز ماش یصدا

 رونیسرش را از پنجره ب یزرد ی. راننده تاکسدیطرف صدا چرخ

 ابانیعبور کردنش از خ اطیاحتیب یرا برا یآورده و زن جوان

 . کردیسرزنش م
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 هم فشرد و گفت:  یرا رو چشمانش

 برم.  دیفردا با نیعجله دارم، هم شهینم _

 کرد:  یفوت محمد

 پولش با خودم.  ر،یهمراه بگ هیمادره...  زیالید یاگه برا _

از همراه گرفتن حرف  یمحمد برآشفت. طور یاحساسیاز ب رضا

. زنندیاز مادرشان حرف م ریغ یگریکه انگار در مورد زن د زدیم

 خشم نهفته در درونش را آزاد کرد و بلند داد زد: 

و  کسیآدم ب یاول پولتو به رخ من نکش، دوم همراه رو برا _

  رم؟یسه تا بچه داره چرا براش همراه بگ ی. وقترنیگیکار م
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  فوت کرد و گفت: رونینفسش را پر صدا به ب محمد

 باشه... به بهار بگو ببرتش. باشه _

 درس بخونه.  تونهینمکه اونجا  بهار وسط امتحاناتشه،  _

 خب به زن داداش بگو.  _

 داره.  یریعسل هم خودش هزارتا مشکل و درگ _

 بداخالق و تند گفت:  محمد

 وسط منم؟  نیپس ا مشکلتونیب _

 شهیآورده بود. مثل هم یرو مشیقد استیبه همان س محمد

 . افتدیتا پس ن گرفتیرا م شیدست پ

 ! ؟یداداش... مگه من گفتم مشکل ندار این لمیف _
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به زنت بگو  ای ریهمراه بگ هیمادرمون  یبرا امی... تا بیهر چ _

 نصف روز براش وقت بذاره. 

در قبال مادرشان در باور رضا  یتیمسئولیحجم از ب نیا

 و اعتراض کرد:  امدی. کوتاه ندیگنجینم

 اد؟یب یگیچرا به زن خودت نم ؟یذاریم هیچرا از زن من ما _

 و با کنایه گفت:

 وقتش رو بذاره.  ،مادر ینصف روز برا هیباید اونم  باالخره _

 کرد و گفت:  یاخنده محمد

 ندارم!  یزن گهیکدوم زن؟ من د _
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 درهم شد.  اشافهیق رضا

 چرت نگو.  _

 برم، تا بعد.  دیادبت رو نشون بده... با یتونیخوبه! تا م _

 زد و گفت:  ادیفر ارض

  ه؟یچ لوفریکه زن ندارم؟ پس ن یچ یعنی ؟یگیم یصبر کن، چ _

 تمام شد!  گهید لوفرین _

  ؟یگیم یچ یفهمیخودت م ؟یچ یعنیتمام شد  _

 تمام گفت:  یالیخیو با ب یکامال عاد محمد

 حل شد.  ی. همه چ..تمام شد یعنی ،تمام شد گمیم یوقت _

  ؟یراحت نیبه هم _
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 هم راحت نبود.  نیهمچ _

 داداش؟  یکار کرد ی! تو چ؟یمهرش پس چ _

 مهرش؟!  ایآبروش  ایبهش گفتم  ،یچیه _

با  و زنگ زده است، یچه موضوع یرفت که برا ادشیکامال  رضا

 محمد گفت:  یهاحرف دنیشن

 گفت؟  یخب اون چ _

نگفته، قرار شده تا آخر هفته فکرشو کنه اطالع  یزیهنوز چ _

 بده. 

 را با دست گرفت:  اشیشانیپ رضا

  دونه؟یمادرمون م _
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بفهمه، بذار  یزیچ خوامیطالق امضا نشده هم نم ینه! تا برگه _

 . هیقهر زن و شوهر هیفکر کنه 

 : دیتوپ رضا

 راحته؟  یکنیفکر م _

 مطمئن گفت:  محمد

 برم، فعال.  دیبا گهی. دیکه فکرشو بکن یتر از اونراحت _

 تماس را قطع کرد.  عیسر یحرف چیهیب و

نگاه کرد، آن روز از گوشه  اشیگوش یبه صفحه زدهرتیح رضا

 یرا هضم نکرده داستان بعد یکی. هنوز دیباریم شیو کنار برا

 . شدیبر سرش هوار م
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 یکه جلو دیآمد، از دور رضا را د نییاداره پا یهااز پله عسل

سالم کرد  دیمقابلش رس یبه سمتش رفت. وقت ستادهیا نشیماش

صورت او تکان  یعالم نبود. هر دو دستش را جلو نیاما رضا در ا

 داد و گفت: 

  ؟یخوب _

سرش را عقب گرفت و تازه متوجه حضور عسل  حواسیب رضا

امروز بر شانه و قلبش هم زمان فشار  یهاحرف ینیشد. سنگ

تا سکته کردن ندارد.  یزیچ کردیآن قدر که حس م ،آوردندیم

 و به عسلنگاهش کرد.  دیبه صورتش کش یدست

 یالحظه ی. برادیباریم اشیاز چشمان عسل انتهایب یتیمعصوم

 را در کنار عسل قرار داد.  دیو مهش لوفرین
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مثل زن  ایو رو  چشمیب یاگربه لوفریهفت خط نبود، مثل ن عسل

ش و خط و خال نبود. هر چه که بود رو بود... با خو یپدرش، مار

 پاک و زالل.  نهیمثل آ شیهایعسل باز نیریش یهمه

و  گرفتیدر هوا م شهیاصغر اعتماد داشت، هم حس ششم به

 یمثل دفعه زد،یو بعد درست به هدف م کردیم لیتحل هیتجز

و آن  دیفهمیتا م رفتیم دیبا کرد،یبار هم اشتباه نم نیقبل. ا

 . کردیم هیتسو کجایرا  دیحساب جاو یوقت همه

 : دیمتعجب از رفتار رضا پرس عسل

 شده؟  یزیچ _

 نه!  _
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 گذاشت:  اشیشانیپ ینکرد و دست رو باور

  ست؟یانگار حالت خوب ن یول _

  ؟یچرا اومد نجایزدم. ا خیهوا سرده،  کمیخوبم... فقط  _

 . کنهیکار م نجایا یاقبال یآقا _

 ریعسل را به ز یاز موها یابرد و طره شیدستش را پ رضا

 هل داد:  یروسر

 همون حسابرسه؟  _

 سرش را تکان داد.  عسل

  ست؟ین لیاالن اداره تعط _

 . ستادهیا یاضافه کار یچرا، ول _
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آمد و به او دهن  رونیب یروسر ریعسل لجبازانه از ز یمو یطره

. به حضور دیرا جلو کش و شال عسل اوردیکرد. او هم کم ن یکج

نداد و  تیکه کنارشان در رفت و آمد بودند اهم ییهاآدم

 و گفت:  چاندیعسل پ یدستش را دور شانه

 . میبر _

 کجا؟  _

 . میهاش دور باششهر و آدم نیکه از ا ییجا هی _

رضا آزاد  یمردانه یبدون آنکه خودش را از حصار بازو عسل

 . دیکند پرس

  لش؟یو دل _
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 دختر خوب؟  یلیقدر دنبال دل نیچرا ا _

  ؟یشد بیقدر عج نیچرا امروز ا _

 کرد.  یپوف رضا

 گاراژ؟  میکردن. بر بمینبودم، عج بیعج _

 مطمئن گفت:  عسل

 افتاده!  یپس اتفاق بد _

 خودش را به نگرفتن زد:  رضا

 به گاراژ رفتن داره؟  یآخه دختر خوب اتفاق بد چه ربط _

 اونجا.  یریم یت ناراحتآخه تو هر وق _
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 گفت:  میکوتاه کردن بحث، تسل یبرا رضا

 حدست درسته!  _

 اصرار کرد:  شتریرفتن ب یعسل را محکم گرفت و برا دست

  م؟یحاال بر _

*** 
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بار  نیشد، اتاق ا مانیبه محض زدن چراغ از آمدن به گاراژ پش

 . کردیبود که فکرش را م یسردتر از آن

 گذاشت.  کوچک وسط اتاق زیم یشام را رو یهابسته

بغل برد و خودش را در آغوش  ریرا به ز شیهادست عسل

 . دیلرزیاز سرما م دهیگرفت، هنوز نرس

مبل  یرا روشن کرد. پتو را از گوشه یبخار تریهر دو ه رضا

 را باز کرد و دورش انداخت.  شیبرداشت و تا

 تریبه هر دو ه کینزد ییو جا دیچیپتو را دور خودش پ عسل

 کیبه  کیغذا را  یهاتر شد رضا بستهاتاق که گرم ینشست. هوا

 ییاشتها چیکه ظهر نهار نخورد حاال هم ه یباز کرد. با وجود

 خوردن نداشت.  یبرا
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 حال بدش را درک کرد و گفت:  عسل

 . ینگفت _

 حواس پرت گفت:  رضا

 رو؟  یچ _

 تر کرد و گفت: دورش جمع شتریپتو را ب عسل

 مناسبت دعوت به شام امشب.  _

 : دیسرش را تکان داد و خند رضا

 اول؟!  یسر پله میدیبازم رس _

  ه؟یجد یلیپس مشکل خ _
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 مردد گفت:  رضا

 ! دونمینم _

اش گذاشت و با انگشت گونه یعسل نشست، دستش را رو کنار

 شست صورتش را نوازش کرد. 

او  یهاشرا بست و خودش را به دست نواز شیهاچشم عسل

 سپرد. 

 و گفت:  دیبوس قیرا عم اشقهیشق رضا

که با تمام وجود باورشون  ییاونا یهمه یبفهم یروز هیاگر  _

  ؟یکنیم کاریبودن، چ یجعل یکرد
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 یاش با رضا به اندازهرا باز کرد، فاصله شیهاچشم عیسر عسل

 کیبه عمق  یافاصله دیکه از او پرس یبوسه بود، اما با سوال کی

 و گفت:  دیکرد. سرش را عقب کش جادیچاله ا اهیس

 بودن؟!  یچه که جعل یعنی _

 گفت:  شتریب حیدر صدد توض رضا

 ! مگهید یکیمن؛ من نبودم،  یعنیببین،  _

 صورت رضا گذاشت و گفت:  یدستش را باال آورد و رو عسل

  ؟یتو تب دار _

 دایوقت پ یتالف یعسل هم برا د،یبه حال زار خودش خند رضا

 کرده بود: 

 بهت بگم...  گهیجور د هیبذار  _
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 به پشت دستش زد و ادامه داد:  یاعسل را گرفت و بوسه دست

از  یعقد و ازدواج چیدروغ بوده و ه یاز اول همه چ نکهیا _

  ؟یو پدرت شکل نگرفته باشه چ دیمهش نیهمون اول ب

 و گفت:  دیمتعجب دستش را عقب کش عسل

 ازدواج کردند.  یقانون دیمهش پدرم و یول _

  ؟ینبوده باشه چ یاگه ازدواجشون قانون _

 گفت:  نانیکامال با اطم عسل

 مدارکم هست.  نیشون بامکان نداره، عقدنامه _

 یبرا تیواقع نیا نیخاموش نگاهش کرد. هنوز بار سنگ رضا

 شدیو مطمئن م رفتیاگر م دیبود، شا فتادهیخودش هم جا ن
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. در واقع تا خودش مطمئن کردیبهتر آن را به عسل منتقل م

ثابت کند.  یگریآن را نه به عسل و نه به د توانستینم شد،ینم

 یحداقل تا وقت ند،ک ریدرگ نیاز ا شتریعسل را ب امدیدلش ن

 تازه کرد:  ی. نفسشدیمطمئن نم

 تونهی. محمد هم نمستمین یدو روز هیفردا میرم مسافرت،  _

  ؟یمراقب گالب باش یتونیم اد،یب

 : دیصورت رضا گذاشت و پرس یدستش را رو جیگ عسل

 شده... نه؟!  یزیچ هیافتاده؟  یاتفاق _

 اومده.  ایدن به دیجاو که جایی ،شهرستان میبر بهتره گهیم اصغر _

 چرا؟  _
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 . میدر مورد پدر و مادرشون کن قیتحق هی نکهیا یبرا _

 گفت:  یبا ناباور عسل

اونا  خوره؟یبه چه درد مدر مورد پدر و مادرشون  قیتحق _

 . ستندیزنده ن یحت

 باال انداخت.  یاشانه رضا

نقطه  هیبشه  دیشا... گهینم راهیاصغر پر ب یول دونم،ینم _

 کرد که بشه دست گرفت.  دایازشون پ یضعف

قانع نشده  دانستیم ی. رضا به خوبکردیساکت نگاهش م عسل

 و گفت:  دیکش شیغذا را پ یهااست، بسته

 . فتهی... داره از دهن ممیبهتره بخور _
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شب را در پشت خود داشت نگاه کرد و  یکیبه پنجره که تار و

 گفت: 

 . میدارم، بخور تا زودتر بر یامشب دلشوره بد _

سرخ کرده برداشت. رضا با  ینیزمبیس یاتکه اشتهایب عسل

 کرده بود.  ریپاک ذهن او را درگ شیهاحرف

*** 
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که  یبا وجود ،سر نزده که از خواب برخاست کامل صبح هنوز

اش بدرقه خواهدیکرده بود موقع رفتن م دیعسل آخر شب تاک

 شیکند. همانطور در خواب موها داریاو را ب امدیکند، اما دلش ن

صورتش گذاشت و  یرو یاکنار زد، بوسه اشیشانیپ یرا از رو

 یروز رفع دلتنگ ولتمام ط یبرا ی. وقتدیعطر تنش را به کام کش

 رفتن شد.  یو آماده دیلباس پوش سروصدایکرد ب

به دل جاده نزده باشد.  ینان و کره گرفت تا با شکم خال یالقمه

شناسایی مدارک تمام ، پول فیک هم زماناش زد به لقمه یگاز

را جا نگذاشته است.  یزیرا چک کرد تا مطمئن شود چ نیماشو 

 یلگد محکم ،تازه شد داغ دلش لندکروز دنیبا د خانه اطیح داخل

 بود زد. هشان چپاندخانهحیاط که محمد در  یاگنده نیبه ماش
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اگر . درببآنجا شترش را از  دیآخواهد بییم ینبود محمد ک معلوم

 نه! ایبگذارند  یاو باق یبرا ینیدزدان، ماشهم تا آن موقع 

 داد:    امیزد و بالفاصله پ یپشت فرمان که نشست به اصغر تک زنگ

     "دم درم. گهیساعت د میتا ن"

 را زد و صبر کرد تا موتور گرم شود.    نیماش استارت

 جواب داد.     "سیخس باشه" یرا با جمله امشیهمان لحظه پ اصغر

 یپوزخند، را مقابلش گرفت یرا روشن کرد و گوش نیماش یبخار

 زد و گفت:    

    "زابراه نشه التیع یمثال خواستم اول صبح ،ومدهین بهت یخوب"
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 یدر آپارتمان اصغر رو یصبح بود که جلو میشش و ن ساعت

بار صبر  نیزنگ زد و ا، مجدد از اصغر نبود یخبرولی  ترمز زد

 اب دهد.کرد تا اصغر جو

نداده بود.  یباران یخبر از هوا ی. اما هواشناس..آسمان تمام ابر

 کردندیو اطالعات الزم را جمع م راندندیسره م کیاگر 

نبود شب  یازین گرید، گردندتا آخر شب به خانه باز توانستندیم

 .    کنندسر  بیرا در شهر غر

 اصغر تماس را جواب داد و گفت: باالخره

 .   نمییپا گهید نیده م هی ،اومدم داداش -

 غر زد و گفت: ضار

 !    یخوش قرارتر بود مایقد -
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 گفت: یجد صغرا

 .    ایب کهیبذار جوهر امضاش خشک بشه بعد ت -

 و متلک پراند: دیخند ضار

تا جاده شلوغ  ایزود ب ،داستیکه نکوست از بهارش پ یسال -

 نشده.    

را  یداد. گوش هیتک یصندل یکه قطع شد سرش را به پشت لفنت

 شیبرا اصغر شبیکه د ییهاعکس یرو آپواتس، در باال آورد

 یبا چشمان یااز دختر بچه یکرد. عکس کیه بود کلفرستاد

بودن عکس مانع  یمینبود، اما قد دیو سف اهیعکس س ...فروغیب

 .    شدیدرست صورت م صیاز تشخ
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 نکهیا ایاست  دیدهد دخترک خود مهش صیتشخ توانستینم

 یعکس شناسنامه یو رو دز. عکس بعد را ستیگریکودک د

از  یکه کم ینازک لیبا سب دیجاو یزوم کرد. عکس جوان دیجاو

که به طرف باال طاق  ییپشت لبش را گرفته بود، با موها یفضا

 زده بود.  

اصغر فکر کرد. اصغر برعکس  یهابار به حرف نیهزارم یبرا

 دیرسینم نیقیتا به  و زدیبدون فکر و در هوا حرف نم نیشاه

العاده بود و از کنار فوق اشینیزبی. تکردیم شهیسکوت پ

افتاد  یزمان ادی. به کردیعبور نم هیبق یموارد به راحت نیتریجزئ

و اصغر  گشتیمدرک م بالمستاصل دن دیکه در آپارتمان جاو

و کاغذ درون سطل مشغول  وارید یهاخود را با قاب عکس

 .    خوردیو او چقدر حرص مکرده 
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 یاز همان جا نگاه و اخل نشسترا باز کرد و د نیدر ماش اصغر

 فت:گ سالمیآپارتمانش کرد و ب یبه پنجره

 .یمعطل شد -

 .    ستیمهم ن -

صورتش گرفت و  یو بعد جلو دیرا به هم کش شیهادست صغرا

 ها کرد: 

 هوا.    نیتو ا کنهیچقدر سرده... سگ سقط م -

 را باالتر برد. یرا روشن کرد و درجه بخار نیماش ضار

 .    شهیتر ماالن گرم -

 چرخاند تا از پارک خارج شود: را رمانف

 نگرفت؟    رادیخانمت ا -
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 کاپشنش را باالتر داد و گفت: پیز یکم صغرا

 !یبرا یه مصاحبه کار رمیگفتم دارم می ول. .چرا. -

 اونم باور کرد؟     -

 مطمئن گفت: صغرا

 نه!    -

 و گفت: دیکش یبلند یازهیخم ضار

 چه شود! -

 ... بده من برونم.    یخوابهنوز که  -
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 .دیدستش را از دور فرمان برداشت و به صورتش کش کی ضار

 باز کرد و گفت: توانستیرا تا م شیهاچشم

کنار دست راننده تی قو یدونیمکه بهتر خودت  ،تونمینم -

 به سرم.     زنهیم نیجو ماش نمیبش

 و گفت: دیخند صغرا

 .    نهیقاشق بنز هیش بو کردن چاره نیه قول شاهب -

 ینیدرمان بدماش یبرا بشیعج یو تئور نینام شاه دنیبا شن ضار

را  نیماش یو بخار دیباال کشکامل لبش را کج کرد و پنجره را 

خلوت بودن  نیکرد. خوبی صبح زود حرکت کردن هم شتریب

 بود.   هاابانیخ
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بلندش را دراز کرد و  یرا عقب داد و پاها نیماش یصندل اصغر

 گفت:

 گفت تو ثبت احوال آشنا داره. جوجه -

 ؟یکه چ -

 به آشناش رو بندازه. میبگ مینکرد دایپ یگفتم اگه سرنخ -

زبانش را گرفت. با  یالزم نکرده، اما جلو دیضا خواست بگور

اوضاع نابسامان  نیدر ا دانستیخوب م اشیغدباز یهمه

و تا چه  اندازدیکارشان را چقدر جلو م یایپارت نیترکوچک

 نیاتوبان، اول یگشا باشد. همان ابتدامشکل تواندیاندازه م

. دیخر یخوراک ینگه داشت و کم دیرا که د یراه نیفروشگاه ب

 دیق نیهم یبرا ،اوردیرا با خود ب ینبود تا فالسک کوچک ادشی
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 وانیرا بست و ل کمربندش. داد تیرا زد و به قهوه رضا ییچا

 و به راه افتاد. دیقهوه را همان پشت فرمان سر کش

 جاده بر یگاه از هر ابر بزرگ یهاتکه پشت از یرنگکم آفتاب

 .    دیتابیم

که تازه  یبغل چشم دوخت و در حال ینهیمتفکر به آ اصغر

 گفت: کردیمزه ماش را مزهقهوه

 نشده؟     دیاز جاو یدو روزه حرکت نیا -

 پنج برد و گفت: یکالچ را گرفت و دنده را رو ضار

 عقب افتاد...     دهیمزا یوقت اون روز تو کارخونه ینه! ول -

 را باال داد و سرخوش گفت: شیبروهاا

 .    دیباریم شیو عسل کرد که ازش آتبه من ینگاه هی -
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 زد و گفت: یپوزخند صغرا

 .    یختیهم ر به شوکوزه کاسه یحساب ..خدا. بنده داره حقخب  -

 کشدار گفت: ضار

 .    یحساااااب -

 چشم دوخت: نیبغل ماش نهیدوباره به آ صغرا

 .    نهیساکت بش کنمیفکر نمولی  -

 متفکر گفت: ضار

منتظر بمونم تا  خوامینم گهید ی... ولنهیمنم حدسم هم -

 یودتر پروندههر چه ز خوامیم ه،یچ شیببینم قدم بعد

حسابرس  هیرو ببندم و تمومش کنم. عسل هم  یساالر

 استخدام کرده. یاتیمال
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 بشه؟ یکه چ -

 کیگفته ولی  کنه یکارخونه رو بررس یاتیمال یحساب، کتابا  -

 .    برهیوقت م یهفته

 بغل برداشت و گفت: نهیچشم از آ صغرا

   ؟کنه یحرکت چیهفته ه کیتا قرار نیست اون  یعنی -

 برد: تربه افق جاده چشم دوخت و سرعتش را باال ضار

 برام خبر نفرستاده.     بیاز عالم غ یداداش! کس دونمیچه م -

که گذشت از اتوبان  یساعت مین ،بود شهیتر از همخلوت توبانا

 خارج شدند.  
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 متفکر چشم به جاده گفت: رضا

بهش  یهر چ یعنی دم؛یرو نفهم یموضوع هیمن هنوز اما  -

تا صبح داشتم  هم شبید رسم،ینم یاجهیبه نت کنمیفکر م

 .کردمیبهش فکر م

 ؟یچ -

نکرده  ریرو اج یکیافتاده تو جاده؟ چرا  یچرا خود ساالر -

     قات؟یکه براش بره تحق

 جلو چشم دوخت و گفت:به  صغرا

 یکینداشته تا  یمال اریاخت رمردیپ ،ستیاز دو حالت خارج ن -

 ...    کنه رو استخدام
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 سر تکان داد و محکم رد کرد: ینف یبه نشانه ضار

گوشه و کنار نداشته  یاقهیعت ،یانگشتر ،یسنگ یعنی ده؛یبع -

     ؟یزخم هیبفروشه بزنه گل 

 :دیابرو درهم کش صغرا

تو اون  ،کس اعتماد نداشته چیبه ه مطلقاکه ه نیحالت دوم ا -

ش تست گرفته و به از بچه .به همه مشکوک بوده طیشرا

    ..اصل زنه شک داشته.

 به رضا رفت: یاغره شمچ

     نگم.که دخترش رو هم  -
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تر . فرمان را سفتاصغر نکرد به آنقدر شرمنده بود که نگاه ضار

 گرفت و گفت:

    ه؟یبچه ک یبابا یکنیفکر م -

 :سوالش را با سوال جواب داد صغرا

    ؟یکنیفکر م یتو چ -

 انداخت و گفت: قشیبه رف ینگاه مین ضار

     ؟یکنیفکر م کنم،یکه من فکر م یتو هم به همون یعنی -

 محکم گفت: صغرا

 شک نکن.    -
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 گفتنش نبود. یولی اثباتش به راحت شک نداشت ضار

 ثابت کرد؟    شهیچجور م -

 نگاهش کرد و گفت: هیعاقل اندر سف صغرا

 .یاانید. از نمونه .آسون. یلیخ -

 یاانید ی، انگار نمونههآسون یلیخ یگیم نیهمچ -

 .یشونو دارهمه

 اون ناکس!    مونهیم شگاهه،یبچه تو آزما یاانیدنمونه  -

 نگاه کرد: جلو ینهیبه آ ضار

 .میتا نمونه جمع کن دیجاو یبشه دوباره رفت تو خونه دیشا -

و شخونه یمنی. مطمئنم اشهینم گهیاز زنه، د تیبعد شکا -

 باال برده.    
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به اصغر اشاره  آنکهیجلو نگاه کرد و ب ینهیمشکوک به آ ضار

 کند گفت: 

نگاه به  هیبغلت  نهیاز آ یبرگرد نکهیبدون ا و تابلو نکن -

 عقب بنداز.  

 به رضا نگاه کرد و گفت: صغرا

 چطور؟    -

اشاره کرد  نیشما ییجلو ینهیبه آ شیبا تکان جفت ابروها ضار

 و گفت:

 پشت سرمونه.     هیساعت میکاپرا ن نیا  -
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 بغل به عقب نگاه کرد و گفت:  نهیاصغر از آ

 نبود؟  دیپرا _

 . دیبا تعجب پرس رضا

  د؟یپرا _

 نظر گرفت و گفت:  ریکاپرا را ز اصغر

 دیپرا هیحس کردم  میزد رونیکه از شهر ب یوقت قایآره، دق _

عقب افتاد، فکر کردم  دمیدنبالمونه... بعد که د ینوک مداد

 زدم. توهم 

در جاده  یدیپرا چیه ینگاه جاده را رصد کرد ول کیدر  رضا

 یرنگ پشت سرشان با فاصله یمشک ینبود. تنها همان کاپرا

 در حرکت بود. یطوالن
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 تر گرفت و گفت: فرمان را سفت

 کنن.  بمونیتعق ستین دمیبع _

 گفت:  عیسر اصغر

  ؟یمثل ساالر _

زنگ خورد و  شیاهمانند ناقوس مرگ در گوش یساالر مثل

 میاز چهارستون بدنش گذشت. تازه ساعت هفت و ن یترس بد

دست به دست همه داده  یاول صبح، همگ یابر یصبح بود و هوا

در  یکس نیماش یاز تک و توک ریبودند تا جاده خلوت باشد. غ

 جاده نبود. 

 دهانش را قورت داد و به خودشان قوت قلب داد:  آب

 توهمه.  دمیشا _
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در را  یباال رهی. دستگشدیتر مرفته سختاصغر رفته یچهره

 گرفت و گفت: 

 توهمه.  دیراه هست که بشه فهم هیفقط  _

 کرد و گفت:  نیبه ماش ینگاه نهیاز آ رضا

  ؟یچه راه _

خودشان را  نینامحسوس سر چرخاند و فاصله کاپرا تا ماش اصغر

نش ترس درو شیتن صدا کردیم یکه سع یزد. در حال نیتخم

 را نشان ندهد گفت: 

سرعتتو کم کن تا ردمون کنه، اگه سرعتشو کم نکرد مطمئن  _

 اومده.  مونیباش پ
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 ستیصد و ب یرفت که رو نیشمار ماش لومتریک یرضا پ چشمان

کم  نیترمز گرفت تا از سرعت ماش یدر ساعت بود. کم لومتریک

 شد.  دهیکش نییتا پا یآسان نبود و به شهیهم یکند، اما ترمز به سفت

 مرگ بر جانش نشست.  یبه اندازه یوحشت

 یشمار کرد که حت لومتریبه ک یبا فشار دادن ترمز نگاه همزمان

 . امدین ترنییپا یعدد

 مضطرب گفت:  اصغر

 . گهیشد؟ کم کن د یچ _

 برگشت به پشت سرشان نگاه کرد.  و

ن از سرعتش کم شود با هما آنکهیب نیدوباره ترمز زد. ماش رضا

به دلش افتاده  شبیکه از د یا. دلشورهرفتیسرعت به جلو م
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وجودش ترس شد، از فرق سر تا  ی. همهدیفهمیبود را حاال م

 فرمان را با دو دست فشرد.  و چسباند ینوک پا. خودش را به صندل

 پشتش را به در چسباند و گفت:  افت،یبحران را در اصغر

 شده؟  یچ _

 و گفت:  دیکش ادیزده فروحشت رضا

 ترمز وله.  _

 یرضا که مدام رو یبه فرمان و بعد به پا یبا ترس نگاه اصغر

 : دیکرد، آب دهانش را قورت داد و پرس شدیترمز کوبانده م

 وله؟  یچ یعنی _
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 و گفت:  دیترمز کوب یرا رو شیپا گریبار د نیچند رضا

 . نیوله... بب _

 دنی. با دندیتا ترمز را بهتر بب دیجلوتر کش یخودش را کم اصغر

 و گفت:  دینال شد،یم نییرضا باال و پا یپا ریترمز که آزادانه ز

 ! ااایخدا _

 یادهیفا چیترمز گذاشت، ه یرا رو شیپا گریبار د نیچند رضا

 کم نشد.  یاذره نینداشت و از شتاب ماش

 نیسرعت ماش د،یشمار برق از سرش پر لومتریدوباره ک دنید با

. جاده در رفتیرفته باالتر مبود و رفته لومتریک یصد و س

عمال از  نینمانده بود تا کنترل ماش یزیقرار گرفته و چ یریسراز

 دست او خارج شود. 
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 زد و گفت:  ادیفر اصغر

 رو بکش.  یدست _

 بلند گفت:  آمدیزده از آن چه به سرشان موحشت رضا

 . کنهیکله م نیماش سرعتشه... ستیصد و ب یباال شه،ینم _

 را گرفت.  شیبا هر دو دست موها اصغر

 ها! کار خودشونه. حرومزاده _

. به کردیبود، آنقدر که زبانش گرفته و کلمات رو گم م دهیترس

از او نداشت.  ی. رضا هم دست کمدادیو زمان فحش م نیزم

 یچشمانش آماده یکه ردا پوش جلو دیدیمرگ را م یفرشته

 است. رقص
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 انیبود، دستش را م حرکت در جلو رو به مرگبار یشتاب با نیماش

 زد:  ادی. دوباره فردیکش توانستیبرد و تا م شیموها

 بکن.  یغلط هی ؟یلعنت یکن کاریچ یخوایم _

 بلند داد زد:  رضا

 . ستیدست من ن گهید ارشیاخت شه،ینم _

پشت سرش شد که حاال به حرکتش شتاب  یمتوجه کاپرا رضا

 ایها بود. گوشدن به آن ترکیداده و با سرعت در حال نزد

به هنگام فشار  نیچراغ قرمز پشت ماش یدر پ یروشن شدن پ

 موجود خبردار کرده بود.  تیها را از وضعدادن ترمز آن

 . دیکش ادیدوباره فر اصغر

 رو بکش.  یگفتمت دست _
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درست را  میکرد تا تصم یو سع دیتر چسبفرمان را سفت رضا

 تنش نشسته بود:  یبه رو ی. عرق سردردیبگ

 یباشه... باشه... فقط نترس و هولم نکن تا بفهمم چه غلط _

 . کنمیم

 . ابدیاش را بازتا جرات از دست رفته دیکش یبلند نفس

 زنم،ی... چندبار ملیبه گارد ر میرو بزن نیماش دیبا نیبب _

نگه دارم... فقط تو  نویتا ماش کشمیرو هم م یهمزمان دست

 . نیسرجات محکم بش

 کیکه نزد یاهیس یبه کاپرا نهیاز آ یقبل از انجام هر عمل و

 نگاه کرد.  شدیم
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 زد:  ادیبه عقب برگشت و فر اصغر

 گذاشتن.  یساالر یکه برا یاتو همون تله میافتاد _

 چیکند. ه دییرا تا تر از آن بود که اصغرو مستاصل تریعصب رضا

که  فتندیب یادر همان تله شانیزرنگ یبا همه کردیفکرش را نم

 شده بود.  دهیگستران یساالر یبرا

 . شدیم ترکیو نزد کینزد اهیس یکاپرا

دستش را به داشبورد و  کیکاپرا شد،  یکیهم متوجه نزد اصغر

 کمک راننده گرفت و بلند گفت:  یصندل یرا به پشت گرشیدست د

 کنه؟  کاریچ خوادیبه نظرت م _
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 گفت:  یدیترد چیهیب رضا

انجام داده.  زیکارش رو تم که مطمئن بشه خوادیم _

 دیبا ،چهیپیجلوتر جاده م ...ریخودت رو محکم بگ؟؟ یاآماده

 . مینگه دار نویماش چیقبل پ

 زد.  ادیچسباند و فر یهم محکم به داخل صندلرا خودش  و

 حاال.  _

زد و دوباره آن را  لیو به گارد ر چاندیفرمان را پ همزمان

 یبیمه یصدا لیبا گارد ر نیماش یبرگرداند. از تصادم بدنه فلز

 کرد.  جادیرا ا یبلند یهاشده جرقه جادیبرخاست و اصطحکاک ا

و خدا را  دیکش یبلند ادیاز تصادم فر یناش جانیاز ترس ه اصغر

 . دیسقف را محکم چسب یباال یرهیو دستگ زدیصدا م
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 توانستینم یرا نگه دارد، ول نیمطمئن نبود بتواند ماش رضا

از جاده منحرف  نیماش چیپ نیدست بگذارد تا در اول یدست رو

 نیچسباند تا باز ماش یو خارج شود. دوباره خودش را به صندل

ش را هم کاپرا خود یبزند که متوجه شد راننده لیرا به گارد ر

مانع از آن  نیماش یدود یهاشهیها رسانده است. شعرض آن

 . ندیبب یرا به خوب نیماش نانیبود که سرنش

 : دیکش ادیتا خواست بفهمد چه شده اصغر فر رضا

 مراقب باش.  _

 کیها نزدکه با سرعت به آن یچیلحظه چشم از پ کی یبرا رضا

و  هیگرفت و به سمت چپ نگاه کرد. هنوز فرصت تجز شدیم

 ی. ضربهدیکوب نیبود که کاپرا با قدرت تمام به ماش افتهین لیتحل

 چیپ یابتدا نیبودن سرعت ماش اریپر قدرت کاپرا و خارج از اخت
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 یبه سمت شانه نیماشجاده همه دست در دست هم داد تا 

 راست جاده چپ شود. 

جاده پرت شد.  نییبه پا لیگارد ر یروخورد و از  یچرخ نیماش

افتاده  یو قبل از آنکه بفهمد چه اتفاق دیکش ادیرضا بلند فر

 شد.  دهیو چند بار به سقف کوب نیچند

خودش ادغام شد، تنها  ادیفر یاصغر با صدا ادیفر یصدا

که در ذهنش جان گرفت را به زبان آورد و از ته دل  یاکلمه

 زد:  ادیفر

 خدااااااا...  _

*** 
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 کیدر کنارش مشغول صحبت بود  قایکه انگار دق یزن یصدا

 یو برا ستیآن زن ک دانستی. نمشدیلحظه از گوشش خارج نم

 .رودیچه اطرافش راه م

را در دست چپش حس کرد و از درد آن صورت درهم  یسوزش

حضورش با آن  دانستیرا م نیکه بود فقط ا ی. زن هر کسدیکش

 دوست ندارد.  کندیکه به بدنش وارد م یدرد

تا از او بپرسد کجاست  دیرا باز کرد و خواست لب بگشا چشمانش

 اجازه را به او نداد. نیاش ابه هم دوخته یهالب یول

 سقف زل زد. یدیسف به

 بود...  یاز هر اتفاق یخال ذهنش

 ! یو هر آدم یاتفاق هر
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دهد،  صیاطرافش را تشخ طیسرش را بچرخاند تا مح خواست

 نکرد. اشیاریچرخاندن گردن  یبرا یمحرک یروین چیاما ه

 ابدیکرد اطرافش را در یفقط چشمانش را چرخاند و سع زیناگر

 کرد.    زیرا ت شیهاعاجز ماند، گوش دنیاز د شیهاچشم یو وقت

 .دیچیپیدر گوشش م کیاز دور و نزد ییسروصدا

آهن  یهاتصادم تکه یبا صدا طیمح یکه گذشت سروصدا یکم

کدام  دادینم صیکه در ابتدا تشخ یدر گوشش ادغام شد، طور

 دورتر است.  یکیو کدام  ترکیصدا به او نزد

 ترکیو نزد کیآهن به او نزد یهاشدن تکه دهیچیدرهم پ یصدا

 کرد. باز هم از توانستیم که ییجا تا را چشمانش که بلند آنقدر شد،

تخت نشست و  یرو زیخمیلحظه همه توانش را جمع کرد و ن در

 .دیکش شیرو شیپ یاز وحشت صحنه یبلند ادیفر
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گرفت تا آن را از برخورد با سقف  شیهادست نیرا ب سرش

له شدن درب و  یاز صدا شتریدر امان نگه دارد. ب نیماش

 . خوردیاصغر بود که به گوشش م یصدا نیماش یوارهید

 و بعد خاموش شد. گشت لیرفته به ناله تبداصغر که رفته ادیفر

 نیو کمک خواست. ماش دیکش یبلندتر ادیهراس آن صحنه فر از

 .گذشتیآورد که با سرعت از کنارشان م ادیرا به  اهیس

تا او را  دیکشیم ادیو فقط بلند فر آمدیاصغر بر زبانش نم نام

 . ابدیب

 نیخانم به همراه دو پرستار مرد داخل شدند. در ا پرستار

کنار در  دهیکه ترس دیرا د یدختر یآشنا یچهره روداریگ

 .زدیریو اشک م ستادهیا
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آورد و به دستش که با فشار  شیرا پ یبه سرعت سرنگ پرستار

 کرد.    قیبود تزر خکوبیبه تخت م گریدستان د

 تقال کرد تا خودش را برهاند... رضا

او را به  یطور یول ابدیبود که اصغر را ب نیتالشش ا یهمه

 بخورد.   یتکان نیکوچکتر توانستیاسارت گرفته بودند که نم

و بلند بر زبانش آورد اما  افتیذهنش  یدختر را از هزار تو نام

از  یقبل از آنکه بتواند او را نزد خود بخواند سرش دوباره خال

 شد و آرام گرفت.  یاهر حادثه

*** 
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 شد... اریبا حس لمس انگشتان دستش هوش

 د،یرسیها دورتر به گوشش مانگار از فرسنگ یامکالمه یداص

 :دیپرسیکه م ییصدا

 بوده؟ هوشیچند روز ب _

 نگران و پر اضطراب اما آشنا که پاسخ داد: ییصدا و

 دو روز. _

 ناآشنا گفت: یصدا

 .دیکن یشانس آورده، حتما براش قربون یلیپس خ _
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 دوباره ادامه داد: یآهپس از  صدا  و

 یشوهرت نبود، دلم برا ی... اون به خوش شانسقشیرف چارهیب _

 .سوزهیزنش م

 و محکم فشرده شد. دیانگشتانش لغز انیم فیلط یدست

 :گفتیناآشنا همچنان داشت م یصدا

                     بخش براش ناراحتن.  ی، همهم هستانگار تازه عروس _

ی هاضجهچه  چارهیخدا خودش پشت و پناه همه باشه، دختر ب

 کباب شد. یدلم برا میزد

 گفت:ی ناآشنا صداو مجدد همان 

 یزیباشه... هنوز احتمال خونر شیهاالعملحواست به عکس _

 داره. یداخل
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به گوشش خورد... ظاهرا  شدیکه از او دور م ییهاقدم یصداو 

 ناآشنا رفته بود. یصدا

 اش را از هم گشود و گفت:خشک شده یهالب یسخت به

 عسل. _

 تر از قبل گرفتند.دستش را محکم ییهادست

 جانم! _

 کجاست؟ نجایا _

 .مارستانیب _

 !؟یچ یبرا مارستانیب _

 ست؟ین ادتی د،یتصادف کرد_
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 سرم اومده... ییچه بال _

 مکث گفت: یکم با

 تکون بخورم... تونمیچرا نم _

 .یبود هوشیبچون  _

 هوشم؟یمگه چند روزه ب هوش؟یب _

 یدست رو د،یچه بگو دانستینم یکه از خوشحال یدر حال عسل

 صورتش گذاشت و گفت:

 نییرو پا تیاری... خود دکترا سطح هشینبود هوشیدر اصل ب _

به خودت  یاومدیهوش م. تا بهشهیم ینگه داشتن، پنج روز

 .یزدیم بیآس
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 یهاکرد با حرکت دادن به گردنش تخت یرا باز و سع چشمانش

 را جستجو کند. گرید

 :دیمحتاطانه تمام رفتارش را تحت نظر گرفت و پرس عسل

 ؟یخوایم یزیچ _

که در  یزیچ افتنیتلخ و از وحشت ن ادیز یدهانش از خشک طعم

سخت در  یبود جرات حرف زدن نداشت. بعد از جنگ شیجستجو

 را از هم گشود و گفت: شیهالب یدرون خود باالخره به سخت

 اصغر! _

 و سکوت کرد. دیلب گز عسل
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آن قدر بلند نبوده تا به گوش عسل  شیگمان برد صدا رضا

 بلندتر گفت: یبرسد. آب دهانش را قورت داد و کم

 اصغر، اصغر کجاست؟ _

دست آزادش را باال برد تا بر  دیشد رضا ناام یکه طوالن سکوتش

 سرش بکوبد.

 دهیرسمحکم گرفت و ت دیایب نییدستش را قبل از آنکه پا عسل

 گفت:

 آروم باش. کنمیخواهش م _

 زد: ادیرضا فر

 آروم باشم؟ باعث مرگش منم. یچجور _
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 :دینال عسل

 تو رو خدا رضا آروم باش. _

 توانش را به کار برد تا دستش را آزاد کند. یهمه رضا

رضا  یکنترل شدن حرکات بعد قابلریزده از غوحشت عسل

 التماس کرد: شتریب

 .کنمیجون من، ازت خواهش منکن رضا...  _

 گفت: عیسر و

 نمرده. _
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از کنترلش خارج شود محکم بغل کرد  رفتیرضا را که م دست

 و گفت:

 ؟یفهمیست، فقط تو کماست! مست... بخدا زندهاون زنده _

 کما!

 کما دست از تقال برداشت. یکلمه دنیبا شن رضا

را  "ستاون زنده" یآورد و جمله ادیتصادف را به  شدت

 لب تکرار کرد. ریبار ز نیچند

زنده  یبرا یهنوز شانس یعنینمرده بود و اگر در کماست  اصغر

 ماندن داشت.
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 فشیدستش را رها کرد و دو طرف صورتش را با دستان ظر عسل

 گرفت و به طرف خودش برگرداند:

قطع  ازش دکترا تشیوضع بخاطر مارستانیب آوردنتون که یزمان _

 بوده، تونست مقاومت کنه. یبدنش قو یکرده بودن... ول دیام

که از سر  یآورد و وحشت ادیتصادف را به  یصحنه دوباره

هر دو پلکش را  توانستیگذرانده بود، چشمانش را بست و تا م

 به هم فشار داد.

 چه؟! مردیاصغر م اگر

 چه؟! آمدیهوش نموقت به چیه اگر

 اد؟دیپدر و مادرش را چه م جواب
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 یکار یمصاحبه یاصغر برا کردیکه فکر م یجواب تازه عروس و

 ولی حاال... رفته 

 کند؟ یزندگ توانستیم گرید ییچه رو با

 گفت: هیو با گر دیعسل ترک بغض

... من که گفتم جون یادامه بد خوادینم گهیمگه من نگفتم د _

قراره جونت به خطر  یتر از اعتبار پدرمه... گفتم وقتها مهمآدم

 نداره. یاون کارخونه برام ارزش فتهیب

از صورت عسل دوخت. طاقت  یجار یهاچشم به اشک رضا

که همچون  ینیذهنش به جز ماش یرا نداشت ول شیهاهیگر

 بود. یاز هر اتفاق یخال رفتیم نییو پا دیچیپیدرهم م یکاغذ
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چشمانش  یرا که سوزن سرم درآن فرو رفته بود را تا جلو یدست

 :دیپرس جیباال آورد و گ

 برامون افتاده؟ یچه اتفاق قایدق یدونیم _

 را گرفت و پاسخ داد: شیهااشک عسل

و  یکنترلش کن یبوده، نتونست ادیز یلیخ نتیگفتن سرعت ماش _

 .شهیچپ م نیماش

 ادتریرفته زکه رفته یآورد، سرعت ادیرا به  نیسرعت ماش رضا

از شتاب آن کاسته  د،یکوبیترمز م یوو او هر چه بر ر شدیم

 .شدینم
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کامال رها  نیترمز ماش شد،یمحواسش جمع  یحاال داشت همه

برده و چک کرده کامال  رگاهیکه تازه به تعم ینیبود... ترمز ماش

 .زدیکرد برخ یرا کنار زد و سع پتو بود. دهیبر

 را گرفت: شیهاعسل ممانعت کرد و شانه

 .یدار یداخل یزیخونر ... هنوز احتمالیبلندش دیدکتر گفت نبا _

 نکرد و با عجله گفت: یتوجه رضا

 برم. دیبا _

 .ردیحرکتش را بگ یکرد تا جلو یسع عسل

 ؟یبر یخوایکجا م _

 برم سراغش. دیکجاست؟ با نمیماش _
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 :دیعسل نال

 .یتحت نظر باش دی! هنوز بایبر یتونینم _

 کرد عسل را متقاعد کند. یسع رضا

کنن و  یرو دستکار نیدوباره ماش نکهیقبل ا ؟یفهمیچرا نم _

 برم سر وقتش. دیببرن، با نیمدارک رو از ب یهمه

 هر جور شده به ناچار زنگ کنار تخت را فشرد و در تالش تا عسل

 آرام کند: رضا را

 .یباش نینگران ماش خوادینم _
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 زد: ادیفر رضا

اون حرومزاده  یبرم تا آدما دینگران نباشم؟ با یچطور _

 نکردن. شیدستکار

 با التماس گفت: عسل

 جاش امنه. نیراحت ماش التیببین منو، خ _

سوزن سرم را از داخل  عیتخت نشست و تند و سر یلبه رضا

سوزن از دستانش  دنیکش رونیو با به خاطر بد ب دیدستش کش

 شد. یدستش جار یبه رو یادیخون ز

 یرو ستادنی. با استادیهل داد و ا نیرا به سمت زم شیپاها

 به درد نداد. یتیاهم یول دیچیدرد در سراسر بدنش پ شیپاها
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رضا که خون از دستش بر  دنیداخل شد و با د مهیسراس پرستار

 :دیپرس ریبود غافلگ ریسراز نیکف زم یرو

 شده؟ یچ _

 زده گفت:وحشت عسل

 .ختهیدوباره به هم ر د،یکن یکار هی کنمیخواهش م _

 به طرف در رفت و گفت: پرستار

 .امیاالن م _

را باز کرد و کمد کوچک  اشیمارستانیب راهنیپ یهادکمه رضا

از  یاثر یگشود. وقت یلباس افتنی دیکنار تختش را به ام

 گفت: دیند شیهالباس

 نشده. ریبرم تا د دیلباسام کجاست؟ من با _
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دو طرف صورتش را گرفت تا نگاهش را متوجه  مهیسراس عسل

 خود کند:

 نباش. نتیمنو نگاه کن... گفتم که نگران ماش _

خارج شود که  مارستانیها از بگرفت با همان لباس میتصم رضا

از  یکی پرستار بخش به همراه دو همکار مرد خود داخل شدند.

 ندیتخت بنش یآن دو مرد به محض ورود از رضا خواست تا رو

 اما رضا گوش نکرد و به طرف در قدم برداشت.

اش را محکم گرفت و تا بفهمد چه شده هر از پشت شانه یدست

تخت خواباندند و پرستار سرنگ را به  یدو مرد او را به زور رو

 زد: ادیکند که رضا فر قیطرفش گرفت و خواست تزر

 تونمیمن نم ن؟یخوایاز جونم م ی... چهایعوض دیولم کن _

 برم. دیونم، بابم
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 هیکه گر یکرد با کالمش او را آرام کند، در حال یسع عسل

 گفت: کردیم

نباش. اون دوستت... همون که ممنوعه بود،  نتینگران ماش _

امن. نگران نباش، اون  یجا هیرو برد  نیبهش زنگ زدم ماش

 هست. یحواسش به همه چ

که او را در حصار خود گرفته  ییهاآدم یسروصدا انیاز م رضا

 .افتیعسل را  یبودند صدا

 !گفت؟یچه م عسل

 اش چه کرده بود؟ممنوعه دوست

 مطمئن رسانده بود؟ یرا به جا نشیماش یالشه

 .گفتیرا م نیقطعا شاه عسل
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تخت  یباخبر بود و حاال که آن دو رو زیاز همه چ نیشاه

 ننشسته بود. کاریافتاده بودند ب مارستانیب

که  یشد، آرامش ریسراز شیهابزرگ به رگ یلحظه آرامش در

 شدیم قیکه به دستش تزر ییداروها ریمطمئن بود فقط تاث

 نبوده است.

*** 

 سالم روزتون بخیر  

 بابت دیر شدن پستها ببخشید 

در قسمت ویرایش به یه مشکل برخوردیم که برای رفع اون 

 دلیل دیگه ای نداشت.رو نذاریم و هیچ  دیروز پستمجبور شدیم 

 و اما...

@DONYAIEMAMNOE1948



@
DONYAIEM

AM
NOE

ها روزهای زوج )شنبه، یکی دو بار قبال هم گفتم پستدر این سه چهار ماه 

آپ میشه ولی متاسفانه خیلی ها به  18تا  15دوشنبه، چهارشنبه( ساعت 

قبل از یک هفته اطالعیه ها اصال توجه ای ندارند حتی اسم کانال هم 

 دادم.اینکه پستها روزهای زوج بشن تغییر 

و بازم هم الزمه که اینو بگم هر پنج صفحه ی این فایل ها معادل یک 

حاال یکی دو بودن، صفحه  15پست هست و تا االن اکثرا فایل ها باالی 

 به باال... 20و گاهی هم  صفحه شده 13صفحه یا  8بار هم 

نحوه ی پست گذاری ها و ... همه با  و مقدار چندین و چندبار هم گفتم

 نویسنده که عده ای میان به ایشون توهین میکنن و ...  منه نه

 بی خیال هر جا هستید خوش باشید و سالمت

که با  هستچهارشنبه فردا روز دوشنبه و دیدر ضمن این فایل پستهای 

 هم ارسالشون کردم 

 تون خوش و روزگار زرو 
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در حرکت  ICUبا کمک عسل به سمت  لچریو یسرم به دست بر رو

که اصغر در  یکند تا او را به بخش یتوانست عسل را راض یبود. با بدبخت

 شده ببرد. یآن بستر

 یفقط کم ییآساخودش به طور معجزه یکه به کما رفته ول یاصغر

 برداشته بود... ییجز یهاو خراش یکوفتگ

 معجزه نبود، پس چه بود؟! نیا اگر

 دیبگو توانستینم ب،یجان سالم به در بردن از آن تصادف مه یبرا

 خدا را شکر، شانس آورده...

 یزیچ نیو خوب نشده باشد، نه... چن امدهیاصغر به هوش ن کهیتا زمان نه

 .گفتینم

برود، با  قشیرف داریخودش به د یپاها ینداشت تا بتواند رو یجان

 یاشهیبه سمت پنجره ش ICUبخش  یپرستار ستگاهیا ییراهنما
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شده بود که  جادیا وارهاید یرو ضیپنجره عر نیحرکت کردند. چند

و به  ستادندیایها مپنجره یها و همراهانشان روبه رومالقات کننده

 کردند.یخود نگاه م مارانیب

و سرش را به  ستادهیپنجره ا یکه خاموش جلو دیرا د یاز دور زن جوان

اش غم ... از چهرهنگردیداخل بخش را م ن،یداده و غمگ هیآن تک

 .دیباریم

را متوقف کند. جرات جلوتر  لچریبا تکان دست از عسل خواست تا و رضا

 زن نگاه کند. یهادر چشم توانستیرفتن را نداشت، نم

 نشست و آهسته گفت: شیروبرو عسل

 م؟یبرگرد یخوایم _

 د.ساکت مان رضا
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 مصر گفت: عسل

 .ستیاصال درست ن تیوضع نیدوستت تو ا دنید ست،یحالت خوب ن _

 شرمسار گفت: رضا

 تو صورتش نگاه کنم. یچجور دونمینم _

 مهربان گفت: عسل

 .میایم یبهتر شد یوقت م،یبهتره برگرد _

کند که رضا  لیو خواست آن را به سمت مخالف متما ستادیا لچریو پشت

 مجدد دستش را باال گرفت:

 صبر کن! _

انداخته بود را کنار زد،  شیهاشانه یکه عسل رو یسبک یطرف پتو دو

کرد،  واریجدا و دستش را بند د لچریو خودش را از و ستادیا یبه سخت
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 یبا انبوه لباسیپنجره رفت و به اصغر نگاه کرد که ب یلنگ لنگان تا جلو

آمد  ادشیبود.  دهیتخت خواب یدستگاه رو نیه چندمتصل ب یهامیاز س

متنفر است و  مارستانیب یروز قبل تصادف گفت از اسم و بو کی هک

اما حاال  د،یایب مارستانیب اطیتا محوطه ح یحت دنشید یحاضر نشده برا

 !دیجنگیو م کردیبا مرگ دست و پنجه نرم م مارستانیتخت ب یاو رو

 را به آن چسباند. اشیشانیکرد و پ شهیرا بند ش دستش

 نیا قیکه ال یآن تخت بخوابد. تنها کس یحق اصغر نبود که رو نیا

که تا گلو  یبغض د،یلرز شیهابود، خودش بود و خودش... لب بتیمص

 باال آمده بود را فرو خورد.

شدن عسل، رضا را  ترکیجوان متوجه حضورشان شد و با نزد زن

 شناخت.
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گرفت. او هم مانند  نییسرش را در برابر زن پاو  ستادیکنار رضا ا عسل

که بر  یکاستن از بار گناه یجز سرزنش کردن خودش برا یرضا راه

 .شناختینم کرد،یم ینیسنگ شیهاشانه

 مهیچشمانش ن یدیورم کرده و سف شیهاچشم هیکه از فرط گر زن

 شد و گفت: کیسرخ بودند، چند قدم به رضا نزد

 ... درسته؟نییآقا رضا شما _

 تکان داد. یسرش را با شرمندگ رضا

 گفت: هیبا گر زن

 به سرم شده. یچه خاک دیشما بگ _

 زن نگاه کند. یهانتوانست به چشم رضا
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 کرد و گفت: شهیدستش را بند ش زن

 یگفت مصاحبه کار گرده،یو برم رهیبه من گفت تا اطراف شهر م _

 داره.

نفس  دیرفت با ادشیکه  یرا سد کرد، طورش یدوباره راه گلو بغض

افتاده  اشنهیقفسه س یاش رورسما کله، انداخت نییسرش را پا .بکشد

 بود.

 :دینال زن

که  کردمیم دیمنه... من چه با یاز بد قدم گهیمادرشوهرم م _

 نکردم؟

 !مادرشوهرش

 

@DONYAIEMAMNOE1955



@
DONYAIEM

AM
NOE

گفته آورد که  ادیکه اصغر به او نشان داده بود را به  یتکه کاغذ رضا

که دوست دارد دعا کرده است،  یاو و زن نیب ییجدا یبود مادرش برا

  یخرافات اعتقاد نداشت اما فکر اثر کردن جادو نیکه به ا یبا وجود

 کمرش را لرزاند. یرهیآن دو ت نیب یابد ییو جدا سیدعانو

 ادامه داد و گفت: هیجوان همچنان با گر زن

 خوامیزدن، نم خیها سرما جاده نیتو ا ،یبر خوادیبهش گفتم نم _

 یبدشانس اریکالم گفت دم رفتن نه ن کی ستم،ین یمن راض ،یراه دور بر

 ...ارهیم

 به اصغر کرد و گفت: ینگاه

بهش گفتم به دلم بد اومده  یاز شب قبلش دلم شور افتاده بود، هر چ _

 نرو، گوش نداد.
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 زده گفت:خجالت رضا

 به جاده نداشت. یربط _

 !؟یچ _

 .دیپام بر ریداشت، ترمز ز ینقص فن نیماش _

 رو گفت: شیپ تیاز واقع زدهرتیح زن

 !؟یچ یعنیداشته؟  ینقص فن _

 او گفت: یاطیاحتیب نیمتعجب از ا و

 ؟ینبود نتونیچرا مراقب ماش _

 گفت: ختیریکه اشک م یبا دست لباس رضا را گرفت و در حال یعصبان

! ؟یکرد یتو جاده؟ چرا با جونش باز یخراب رفت نیپس چرا با ماش _

 مون خشک نشده.عقدنامه یهنوز جوهر پا
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بود و  خبریب زیسوخت، از همه جا و همه چ چارهیزن ب یدلش برا رضا

 گفت: ی. به سختخواستیو از او جواب م دانستیحاال او را مقصر م

 ندارم. یجز شرمندگ یزیزن داداش... چ ترهکیگردنم از مو بار _

 قدم فاصله گرفت و گفت: کی زن

آخه من جواب  خوره؟یشما به چه درد من م یاالن شرمندگ _

 بدم؟ یمادرشوهرمو چ

 گرفت و ناراحت گفت: ترنییسرش را پا رضا

 .دمیم حیمن بهشون توض _

 سرش را با دو دست گرفت و گفت: زن

  کنه؟یرو دوا م یشما چه درد حیتوض _
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 با اشاره به اصغر گفت: و

 اونو سالم بهم برگردونه؟ تونهیم _

تحمل وزنش را ندارند، دستش را  گرید شیاحساس کرد که پاها رضا

 کرد. واریبند د

 را گرفت: شیو بازو افتیحال خرابش را در عسل

 .گهید میبهتره بر _

 :دیکش رونیرا آرام از دست عسل ب شیبازو رضا

، برادرم نبود قمیزن داداش... اصغر فقط رف یحق دار یبگ یهر چ _

 بود.
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سر خورد را با  نییاز گوشه چشمانش به پا رفتیکه م یاشک یقطره

 دست گرفت و گفت:

جز  یکار چیبرگشتنش ه یبرا نمش،یبب تیوضع نیمنم سخته تو ا یبرا _

... خدا خودش به من رحم کنه شناسمینم یباالسر یتوکل به اون خدا

 مرگ برادر نباشم. اهیس یشونیعمر پ هیکه 

***  
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خانه کند، ظاهرا گالب هم بعد  یهر چه اصرار کرد نتوانست عسل را راه

از  ریشده بود. محمد ناگز یخبر تصادفش سکته کرده و بستر دنیاز شن

بود، بهار به دو  افتهیعسل در یهاکه از تلفن نطوریشمال بازگشته و ا

 است. دهینرس اشیانیامتحان پا

 یهمه تخت افتاده بود. یرو نجایهمچنان در کما و خودش هم ا اصغر

اوضاع کامال از دستش در رفته است. به عقب که  یعنی هانیا

 یپولدار بود و وقت ؛دست کم گرفته یلیرا خ دیجاو دیدیم گشت،یبرم

تر از که خطرناک ییها. آدمشدیم فیآدمش هم رد ،یپول داشته باش

 .یفکرش را کن کهبودند  یآن

 :گفتیم دیاز قدرت پول بگو تخواسیم یوقت نیشاه

 "چه برسه به آدم. ره،یراه م یسنگ بذار یپولو رو"

از خود دست به هر  یرد چیهیبودند که ب ییکار بلدها دیجاو یهاآدم

  .حسابدار شرکتو آن هم از ساالری آن از ، زدندیم یتیجنا
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که  دندیفهمیوقت نم چیه گشت،یرا نم اگر اصغر سطل آشغال خانه

 چه کرده است.

 ..زد. یحماقت خودش پوزخند به

 یدر کوچه برا ایرا آماده و مه نشیهر شب ماش هموقت چند  نیا

 یایهزار مجهول یمعادله ی. قتل ساالرکردیپارک م دیجاو یهاآدم

فراتر از آن چه  یحلش قدرت یشده بود که از حل آن عاجز مانده و برا

 .خواستیداشت، م

اش آن چند روز شکسته بود و چهره نیاتاق شد، او هم در ا وارد عسل

را نداشت و گرد غم بر صورتش نشسته بود، کنار تخت  یشگیهم یشاداب

 و گفت: ستادیا

 .یمهمون دار _

بود که تمام  یساعت کیش را به سمت او چرخاند. ساعت مالقات سر رضا

 نداشت. یمالقات چیشده و او هم که در وقت خودش ه
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 گرفته گفت: ییبا صدا آرام

 ه؟یک _

 و مردد گفت: دیبه سمت در چرخ عسل

 !نیدوست، آقا شاه _

 و گفت: دیاش را درهم کشچهره رضا

 ردش کن بره. _

 داره، درباره تصادف. یباهات حرف مهم گهیم _

 چشمانش گذاشت و آن را بست. یساعدش را رو رضا

 سوال کرد: عسل

 اد؟یبگم ب _
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 و گفت: دیغر رضا

 قط بگو گمشه.ف _

 تر آمد:آن طرف یدرست کنارش کم ییاز جا نیشاه یمردانه یصدا

 .رهیگیوقت نم شتریب قهیدو دق هیحرفام  د،ییزن داداش شما بفرما _

 ستادهیاز عسل ا یکم یبا فاصله نیکه شاه دیساعدش د ریاز ز رضا

 رفت. رونیبه رضا انداخت و ب یاست و عسل خاموش نگاه

 دستش را برداشت و سرش را با خشم باال گرفت و گفت: رضا

 حاال. نیگورتو گم کن... هم _

 نکرد و گفت: یاما درشت دیرنج نیشاه

 .کننیهم مواقع بحران مصالحه م یتام و جر یحت _
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. دستمال زدیتر از آن بود که برخبا خشم نگاهش کرد، ناتوان رضا

 :دیکش ادیرا برداشت و فر یکاغذ

 ! گمشو از جلو چشمام تا نکشتمت.ه؟یکدوم خر یتام و جر _

 کرد: یپوف نیشاه

. گردمیبرم یتر شدکه آروم گهیوقت د هی رم،یچشم، چشم! من م _

باشه برادرمونه، دلت  قمونیرف نکهیبدون اصغر قبل از ا نویاما ا

وقت مرغت دوپا بشه؟ الاقل  هینکنه  یبه حالش؟ هنوزم مراقب سوزهینم

بدون  ش،یبسوزه که چند روز بعد عروس چارهیبه حال اون زن بدلت 

 که نحسه... خورهیبفهمه از کجا خورده، داره سرکوفت م نکهیا
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 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

من بودم که  ،میاتفاق هست نیمن و تو مسبب ا یدونیخودت بهتر م _

تو پاچه  یرو کرد یکه سهراب یکردم و تو بود یرو معرف یواثق

 مون.همه

 و گفت: دیتوپ رضا

. اونام کنمیواسه من باال منبر نرو... من تا عمر دارم به تو اعتماد نم _

 رو خبر نکردم. یمثل تو... گمشو تا نگهبان یکی

 چشمانش را بست و گفت: نیشاه

 گهیضربه د هیدوباره  ایداداش... تا اون عوض ستین یاالن وقت لجباز _

دفعه سر عسل خانم و  نیا یدید هوی م،یکن یکار هی دیبهمون نزدن با

 آوردن. ییبال هیت خونواده یاز اعضا گهید یکی ای

 . ه بودرفت رونیاز اتاق ب نیشاه ولی دیبگو یزیخواست چ رضا
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را بر سر جعبه  تشیعصبان یهمه نیآخر شاه یبا به خاطر آوردن جمله

را محکم به زد و جعبه  ادیرا فر یبلند یدر آورد، لعنت یدستمال کاغذ

 .دیکوب وارید

***  

که رفته بود گشود و به پنجره چشم  یمهیچشمانش را از خواب نصفه و ن

سکوت  نیو چراغ اتاق روشن بود. در ا دهیپنجره کش یدوخت. پرده

را هم  خیها را، تارطور چند شنبه نیمطلق روز و شب را گم کرده. هم

که هنوز  دیفهمیم مارستانیب ید راهروسر یفقط از هوا د؛یفهمینم

 تمام نشده است. یآن زمستان لعنت

دو روز  نیبود چهار تختخواب داشت که در ا یکه در آن بستر یاتاق

 نشده بود. هایقبل نیگزیجا یدیجد ماریب چیو ه یها خالتخت یهمه
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. شدیکه داخل م دیچشم قامت محمد را د یدر باز شد و از گوشه یال

و هم خون  یبرادر یهم گذاشت. با همه یرا رو شیهاپلک اریاختیب

 بود.    اشیآدم زندگ نیتریبودنشان محمد خنث

 بود و نه نبودش داغ!  اریبودنش  نه

دنبال تب  ییگذاشت. گو اشیشانیپ یو دست رو ستادیکنارش ا محمد

از آن خودش را  شتری. با لمس دستش نتوانست بگرددیدر وجودش م

خواب بزند، سرش را در جهت مخالف دست محمد حرکت داد و با به 

 گرفته گفت: ییصدا

 بهت گفته سرما خوردم؟! یک _

 و گفت: دیدستش را عقب کش محمد

که  ییبه خاطر عوارض داروها م،یبدنت باش یدکتر گفته مراقب دما _

 .دنیبهت م
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 گفت: افت،ی. عسل را که ندیاتاق را کاو یرا باز کرد و ورود شیهاچشم

 عسل؟! _

 را باال انداخت و گفت: شیابرو محمد

 .شتیپ امیزنگ زد و گفت ب _

 آمدن محمد گفت: یمتعجب از رو انداختن عسل برا رضا

 چرا؟! _

 داشت. یکار فور ،ییبره دارا دیگفت با _

گالب هم  ادیاستخدام کرده.  یاتیحسابرس مال کیآمد که عسل  ادشی

ازش جز آن چه عسل جسته و  یخبر چیه چند روزه نیافتاد که در ا

 :دیپرس مارشینداشت. نگران از حال مادر ب دادیبه او م ختهیگر

 مادرمون؟ _
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آورد و  رونیب لکسیدر نا دهیچیرا پ یابسته شیپالتو بیاز ج محمد

 گفت:

حالش خوبه، فردا صبح احتماال مرخصش کنن... چشم انتظار اومدن  _

 توئه.

 گله کرد: رضا

 .نیگفتیبهش م دینبا _

 بسته را باز کرد و گفت: محمد

 .ی... خبر نداره تصادف کردمینگفت _

تخت نشست. گالب از تصادف  یو رو دیبه زحمت خودش را باال کش رضا

 در حد سکته قرار گرفته بود؟!  یبحران ینداشت و در بستر یاو اطالع
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 متعجب گفت:

به سکته  یکرده... پس چ فیعسل گفت سکته خف دونه؟ینم _

 انداختتش؟

و پر از افسوس  دیکش رونیاز داخل بسته تلفن همراه رضا را ب محمد

 گفت:

داشتم خودمو  میافتاده رو غلطک، تصم میزندگ کردمیتازه فکر م _

 حاال...! یجا، بزنم تو کار ساخت و ساز؛ ول نیهم امیکنم و ب دیبازخر

 به او کرد: یرا به دست رضا داد و نگاه یگوش

 و تو... مارستانیتخت ب یال مادرمون اونجا افتاده روحا _

 انداخت: دیرسیکه سالم به نظر م اشیبه گوش ینگاه رضا

 ه؟یتو چ یبرا رشیتوف رون،یب ایباشم  نجای! من ا؟یحاال که چ _
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 سکوت کرد و گفت: یمحمد کم

رقمه  چیرو ه انتیجدا بشم چون خ سروصدایب خواستمیمثال م _

اشتباه  نیتربود... اشتباه یانتخاب اشتباه لوفریهضم کنم، ن تونمینم

منه  نیدنبال پول و ماش شتریچشمش ب دونستمی! از همون اول ممیزندگ

انگار فقط  ی. ولدونهیقدرمو م شتریگفتم باشه، چه بهتر! ب یتا خودم؛ ول

 .کردمیبود که فکر م یاز اون ترصیمن نبودم... حر

 تاسف تکان داد و ادامه داد: یاز رو یسر و

... سروصدایآروم و ب یطالق توافق هیفکر همه جا رو کرده بودم،  _

 !ختیرو به هم ر یاومد دم در خونه و همه چ لوفریمادر ن یول

 کی شیهاترس یهمه د،یو به حال روزشان خندسرش را تکان داد  رضا

آن  نیب یدعوا ریشده بود. مادرش عاقبت درگ لیتبد قتیبه حق کیبه 

 یبود که زندگ نیرفته و محمد همچنان ناراحت ا شیدو شده و تا سکته پ

 سخت شده است. شیبرا
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 نتوانست تلخ نشود و گفت:

حاال که سکته کرده  ن،یختیر رزنیتن اون پ یآخر سر زهر خودتونو رو _

 ؟یخوریرو م یچ یغصه ینشست

 زد و گفت: طعنه

 یدیرو م لوفریپول چاره سازه؟ مهر ن یدونیاصال تو خودت که بهتر م _

دو تا امتحانش دوباره  نیا یرد کارش، بهار برا رهیم سروصدایو ب

 کنه،یتموم م یول رتریخورده د هیو درسش رو  کنهیم زیوار هیشهر

تا دوباره سرپا بشه. اون موقع  یریگیهمراه م هیرمون هم ماد یبرا

از نو... پول رو پول  یرو غلطک و روز از نو، روز فتهیم تیزندگدوباره 

 .یریتا بم یزاریم
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را گرفت و توپ  شیلب استغفراهلل گفت. دست پ ریاخم کرد و ز محمد

 رضا پاس داد: نیرا به زم

پسره،  نیا ه؟یتصادفت چ انیگرفتم... جر یتلفنت رو امروز از آگاه _

 .گفتیم یبیعج یزایچ هی نیشاه

 را با دست آزادش روشن کرد و گفت: یگوش رضا

 گفت؟یم یچ _

 یکشکردن... حرف از آدم یرو دستکار نتیگفت شک نداره ماش _

 .زدیم

 الیتلفن همراهش که باال آمد آن را با خ یرا حبس کرد و صفحه نفسش

مثل خودش جان سالم به در  شیگوش شدیداد. باورش نم نرویب یراحت

 برده باشد.
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 ادامه داد: محمد

 نگیپارک هیراه ببره  سیرو از پل نیتا ماش خواستیمنو م یامضا _

 مطمئن.

که اصغر  ییهاعکس نیآخر یرفت و رو اشیگوش یداخل گالر رضا

دوساله که با  یاکرد. عکس دختر بچه کیفرستاده بود کل شیبرا

 زل زده بود. نیمات به دورب یچشمان

 .دیپرس محمد

 !زنه؟یم یزیچ قتیرف نیا یول ادیبه سر و وضعش نم _

 گفت: یکامال عاد رضا

 درسته.حرفاش درسته ینه، همه _

 واقعه آن هم از زبان خود رضا، گفت: دییشوکه از تا محمد

 حرفاش درسته؟! _
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 کرد. دییتا رضا

 ش.همه یهمه _

 ناباورانه گفت: محمد

کش که حاال آدم یکرد یمنو بگو فکر کردم توهم زده. تو چه غلط _

 ؟یفکر زنت رو چ ؟یفکر مادر و خواهرمون رو کرد فرستن؟یدنبالت م

 زد و گفت: یپوزخند رضا

 !اهیروت س گهیم گیبه د گینخسته داداش! د _

 گفت: یعصبان محمد

 .نجاینکن... بحث جونه ا سهیمقا لوفریمن و ن نیب انیبا جر نویا _
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 یکه سع یکمد کوچک کنار تختش گذاشت. در حال یرا رو یگوش رضا

 بندش را حفظ کند گفت: میآرامش ن کردیم

بدون که  نویا یاز دستت در رفته؟ ول تیکالف زندگ یگیم یتو دار _

 یاز وقت قایدق ؟یاز ک یدونیساله در رفته، م یلیخ یکیمن  یکالف زندگ

 نکهی. نه ادیکشیو من تنبله، مغزم نم یبابامون مرد... تو بچه زرنگه بود

 گفتیم زد،یبهم م یم آقا معلم انگ تنبلبکنم تو کله ومدمینخواما؛ تا م

 ؟یپول مدرسه بد یالک هیچه کار

 و گفت: دیاز حسرت کش یآه رضا

واسه  یامرزیخداب هی اشینکرد که برا اون دن یخدا کار یبنده _

 داد. یجمله ما رو از مدرسه فرار هیدش بطلبه، با همون خو

شد. اندوه کالمش او را هم  رهیسرش را باال گرفت و به رضا خ محمد

 سرباز کرده بود. یدمل چرک نیکه ع یاقرار داد، گذشته ریتحت تاث
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 ادامه داد. رضا

 خواستنیم رفتی. اگرم مرفتیکه گاراژ راحت اجاره نم ادتهی _

با دعوا گاراژ  دیو دو ماه نه، آخرش با دادنیماه اجاره م هی، مفت ببرن

نوجوون که  هی. افتادم دنبال کار؛ میگرفتیرو از دست مستاجر پس م

 خواستیم دیرسیاز راه م یو هر ک کردیکس آدم حسابش نم چیه

حقش رو مثل آب خوردن باال بکشه... خواسته و ناخواسته رو آوردم به 

 ی. حتمشدیخالف حساب نم نمیکه هم درآمدش خوب بود و همچ یکار

 .ارمشیخودمم خوش ندارم به زبون ب ؟یچه کار یگیبا خودت م

 :دیپرس د،یسکوت رضا را د ینگاهش کرد و وقت قیعم محمد

 بود؟ یکارت چ _
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 و گفت: دیخند رضا

مردم کم  یشر مزاحما رو از سر دخترا ای کردمیچک باطله وصول م _

به من زنگ  کرد،یم یقلدر گهید یکیهم واسه  یکیاگر  کردم،یم

 .میدیجویو خرخره طرف رو م زدنیم

برادرش  کردیمدت فکر م نیا یباز نگاهش کرد، همه یبا دهان محمد

را در  اشیبیو اونور از راه خالف پول تو ج نوریاست که ا کاریب یجوان

 زبانش را تکان داد و گفت: ی. به سختآوردیم

 نگو که... ؟یگیم یدار یچ _

 زد و گفت: یبشکن رضا

. دردسر داشت، کردمیم یلقمه نون شرخر هی یتو خال! واسه یزد _

 حالل بود. یول
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 اش را جمع کرد و گفت:چهره محمد

 !؟یتو شرخر _

 .ادیعسل ب نکهیبودم... تا قبل از ا _

ن پنها شهیرضا که هم یخصوص یاز زندگ شتریتشنه دانستن ب محمد

 .دیش داشته، پرسنگه

 !ت؟یتو زندگ اومد هویچجور  ؟یعسل چ _

 گفت: یقبل از خواستگار یبا سانسور ماجرا یصادقانه ول رضا

و به  میکن یبود که ازدواج مصلحت نیبود. قرارمون ا یعسل هم مشتر _

شد و کارم  یجد یالکیالک یاسم داماد ارث باباشو براش زنده کنم، ول

 .دیکش نجایبه ا
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 زد و گفت: یپوزخند

 یبهتر بگم لقمه کردم،یاز اون بود که فکرشو م تریاطرف حرفه _

بزرگتر از دهنم برداشتم اونم واسه کشتنمون آدم فرستاد تا در خونه و 

عسل اومد  یسر بابا قایکه دق ییکردن؛ همون بال یدستکار نویترمز ماش

 رو سر ما آورد.

 برآشفت: محمد

تو دردسر  نقدریخودت رو ا دیچرا با ؟یگیاالن م رو نایا یچرا دار _

 تو رو بخورن؟ یمباالتیچوب ب دیچقدر با هیمادر و بق ؟یبنداز

 دستانش را باال آورد و به هم زد: رضا

خان داداش؟  یافتیکه پس ن یریگیرو م شیدست پ شهیبازم مثل هم _

سر من اومد  ییبشنوم، گفتم که اگر بال حتیرو نگفتم که ازت نص نایا

 حواست به زن داداشت باشه.
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 از تاسف تکان داد و گفت: یسر محمد

 .یدنبال دردسر بود شهیهم _

. حداقل بذار رمیبگ شیرو از باعث و بان قمیمن قسم خوردم انتقام رف _

 از عسل جمع باشه. المیخ

تکان  شیرو یاش را با عتاب جلوانگشت اشاره د،یابرو درهم کش محمد

 داد و گفت:

 چیه هیاون ارث رون،یب یکشیماجرا م نی... پاتو از ایکنیم خودیب _

 به تو نداره. یربط

 قاطع گفت: یو آرام ول دیکش ینفس رضا

داداش. فقط چند  یکن فیتکل نییکه واسه من تع یستین یگاهیجا یتو _

 نیمدت همه رو از ا هی خوامیروز زمان الزم دارم، تا اون موقع م
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 شیاما مادر و بهارو ببر پ اد،یبا تو نم دونمیدور کنم. عسل رو م انیجر

 تا برگردن. زنمیم شد زنگ موکه تم ممدت کوتاه... کار هیخودت، فقط 

به  یرضا فرصت یبرگردد، ول مشیخواست مخالفت کند تا از تصم محمد

 او نداد. دستش را باال برد و گفت:

 .یتازه رفت گمیه اومد بهش مسروقت مادرمون، عسل ک یبهتره بر _

*** 
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اصغر که در  یبرهنه مهیو به قامت ن ستادیا ICUبخش  یپنجره یجلو

را که  میاز س کیوصل به بدنش نگاه کرد. سر هر  یهامیانبوه س انیم

 .شدیوصل م توریمون ایدستگاه  کیبه  یگرفتیم

 چسباند.  شهیرا به ش اشیشانیپ

از  چیه ندیخودش بب یجلو ستادهیآن لحظه جز آنکه او را سالم و ا در

 . خواستینم ییآن باال

 دینشسته د مکتین یتر روسر برگرداند، مادر اصغر را چند متر آن طرف

مادرش او را قاتل  آمد نجایقبل که به ا ی. دفعهکردیم هیکه گر

جز  یزیچون چ ،نداشت که بدهد یپاسخ چیفرزندش خوانده و او ه

 نگفته بود. قتیحق

 نیرفته بود. ا ییدارا یباز هم به اداره ،امروز هم در کنارش نبود عسل

کور  یاز نقطه یسرنخ ندکه استخدام کرد یحسابرس گفتیجور که م
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عسل نگران بود،  یاز قبل برا شتریو حاال بعد از آن تصادف ب افتهیماجرا 

 . ..او باشد یبعد یقربان نکهیاز ا

 ام و قرار نداشت.لحظه هم آر کی شدیکه ازش دور م یزمان

بماند، با دکتر صحبت و  مارستانیدر ب نیاز ا شتریب توانستینم گرید

 مرخص شود. مارستانیخودش از ب تیمتقاعدش کرده بود تا با رضا

و به اصغر  ستادیپنجره ا یروبه رو اشیمتر مین یدر فاصله نیشاه

 .ستینگر

نکار کند. نتوانست معرفتش را ا یگرفت، ول دهیحضورش را ناد رضا

 شیهاشیر یرا رها نکرده، حت مارستانیچند روز ب نیخبرش را داشت ا

تا آسمان فرق کرده،  نیزم شناختیکه م ینیهم درآمده و با آن شاه

 تر شده است. بزرگ یچند وقت چندسال نیدر ا کردیحس م

 یآن رضا گریتر شده و دتنها او، خودش هم کامال از درون پخته نه

 .ستیسابق ن یپروایگردن کلفت و ب
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نبود. هر چه که  یوقت لجباز گفت،یدرست م نیناخواه شاه خواه

و بعد سر فرصت  گذاشتنیموقت کنار م دیبوده را با شاننیب

 به او بدهد. یمشکالتشان را با هم حل کنند، بدون آنکه درباره بهار قول

اصغر کرد  یا وارد گلوساکشن ر یشد که لوله یانسالیپرستار م یمتوجه

 .شدیو بدنش با هر ساکشن جمع م

 اصغر اشاره کرد و گفت: دهیبا ابرو به قامت خواب نیشاه

 .   شهیو زنده م رهیمیم یدرد داره، آدم ه یلیساکشن خ گنیم _

 نشاند. شیهاشانه یاز درد را رو یکوه نیشاه یجمله

 دور شدن پرستار از اصغر حواسش را جمع خودشان کرد و گفت: با

 کجاست؟  نیماش _
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 نگاهش کرد: قیسرش را برگرداند و عم نیشاه

مشت پاره آهنه که اونم  هینمونده،  گهید ینی! ماشن؟یشکدوم ما _

 راحت جاش امنه. التیخ

 نگران گفت: رضا

 ست؟یروش ن یاز دستکار یاثر چیه یعنی _

 کاپشنش کرد و گفت: یهابیر جدست د نیشاه

رو محض  کیشده و شهادت چند تا اوسا مکان یجمع! کارشناس التیخ _

 گرفتم.  نانیاطم

 صاف کرد.  شیهاشانه یکند و کاپشنش را رو ICU شهیدل از ش رضا
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 کرد و قاطع گفت:  ینگاه کند اخم نیبه شاه میبدون آنکه مستق

. شهیوقت دلم با تو صاف نم چیه نکهیبدون، اول ا زویفقط دو تا چ _

 .یکنیباز نم یحساب چیه انیجر نیبعد ا یرو نکهیدوم ا

 کرد: دیبخش رفت و تاک یسمت در خروج به

 .یحساب چیه _

 پشت سرش راه افتاد و مردانه گفت: نیشاه

 توقعشو داشته باشم. یمدل نینشده که ا ارزشیمنم اون قدر برام ب _

و  دیکش ینشست، نفس بلند یمکتین یرو مارستانیب یداخل راه رو رضا

 گفت:

 خب حاال از اولش بگو. _
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 و جلوتر آمد: افتیحرف جرات  نیبا ا نیشاه

 اون روز تصادف عسل خانم که زنگ زد... _

 :دیحرفش پر انیاخم کرد و به م رضا

 عسل شماره تو رو از کجا داشت؟ _

 سرش را خاراند و گفت: نیشاه

 از بهار گرفته بود. _

 زد: بینه رضا

 بهار خانم. _

 ادامه داد: عیباال برد و سر وارمیهر دو دستش را تسل نیشاه

 عیمنم سر ن،یگرفته بود... زنگ زد و گفت تصادف کرد رهیاز همش _

... قاتیواسه تحق دیبا اصغر رفته بود دونستمی. ممارستانیاومدم ب
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کوکه؛ به اصل تصادف مش یبوده، ول ادیزن داداش گفت سرعتت ز یوقت

 هیهمونجا بود که شک کردم، انگار . ومدیبه نظر منم درست ن یجور هی

با سرعت صد و چهل تا تو جاده  گفتنیم ...شد هامبهم ال یجور

... یرونینم یستیآرت شناختمیدست فرمونت رو ممن که  . یرفتیم

 ریگ یصد بره ه یباال نهیکه کنار دست راننده بش شناسمیاصغر رو هم م

کار نکرده که عسل خانم گفت  نیترمز ماش ستمیس دیگفتم شا .دهیم

شده،  یشستم خبردار شد چ رجا. دیرو چک کرده بود نیتازه ماش

 لتیکجاست. چون فام نیشزنگ زدم و آمارشو در آوردم که ما عیسر

کوچولو  هی یمجبور شدم به اخو نیهم یبرا ومدن،ینبودم باهام راه ن

 یرویکنه. برادر آرشام هم تو ن یهمکار بدم تا باهامون حیتوض

معتبر ده نفر  نگیپارک هیرو برسونم به  نی... تا نصفه شب ماشهیانتظام

خبره  یکارشناس و دوتا اوسا هیآدم رو زابراه کردم. فرداشم تا ظهر 

شون گفتن از عمد لوله کار بردم سروقتش. کارشناسه و اوسا کارا همه

ها بخوره به لوله نیحرکت ماش نیروغن ترمز رو خراش دادن تا ح
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ترمز  اتپ ریز نیبشه و ماش یکه روغن ترمز کامل خال یتا وقت کا،یالست

 کنه... یخال

 گفت: رضا

 اومده. یساالر نیکه سر ماش ییدقیقا همون بال _

 تکان داد و گفت: یسر نیشاه

.. اسم یشده پرونده رفت آگاه یکه معلوم شد ترمز دستکار نیهم _

 .یسرگرد منصور خادم ه،یتون هم خادمبازرس پرونده

از آنکه فکرش را  شتریب یلی. اوضاع خترساندیاو را نم گرید یآگاه نام

که  دانستیم یبه خوب گریاز دستش خارج شده بود. د کردیم

 یپشت پرده قتل ساالر یهابه قدرت قانون با آدم هیبدون تک تواندینم

 مقابله کند.

 به سنگ خورده. رشونیت دنیاال تا االن فهماحتم _
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 حتما، شک نکن. _

 چقدر داغون شده؟ نیماش _

 برش دارن. هایآباد هست که اوراق یقدر نیا _

رحمت رو سر  قیر یمثل ساالر میبا اون تصادف شانس آورد _

 .میدینکش

 مطمئن نباش. یلیخ _

کرد  یکه سع یبه جانش انداخت. با ترس یهراس بد نیشاه یجمله

 اش نشان ندهد گفت:درهم کرده یپشت ابروها

 وضع اصغر چطوره؟! _
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 گفت: نیو غمگ دیبه صورتش کش یدست نیشاه

داره  گفتیاصال باالتر نرفته... دکترش م شیاریچند روزه سطح هوش _

 .زنهیدست و پا م یمرگ و زندگ نیب

تلخ تمام  یروزها نیصورتش گذاشت، چرا ا یدستش را رو رضا

 .شهینم

 س؟یرئ یدیدستور م یحاال چ _

 !!سیرئ

 شده بود. سیرئ دوباره

او را  نیکه خودش مسببش بود، هنوز شاه ییهمه بال نیهم بعد از ا آن

و کار  ستادیایعقب م دیبا گریغد بودنش د ی. با همهدانستیم سیرئ

شواهد و مدارک را جمع  یفقط قبل آن همه سپرد،یرا دست کاردان م

 .کردیو جور م
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بگو دم دست باشه، بسپار پسرعموشم  کارهی... اگر بیزنگ بزن به عل _

 .ادیبگه ب

 زده. شاپیکاف هی شیپدر یخونه یکاینزد یعل _

 .دیبلند شد و پرس مکتین یاز رو رضا

 کنه؟ینم یاضافه کار _

 بودن تکان داد و گفت: فیرد یبه معنا یسر نیشاه

مرام  یاگه خالف نباشه حساب گه،ینه نم ی... رو بندازهیبچه با معرفت _

 .ذارهیم

الزم دارم. بگو  روین ییهم زنگ بزن بگو چندتا لهیپ یخوبه! به مهد _

 روز مزد، اونم آخر کار. دمیم یدرصد ستیتوش ن یزیچ
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 کاپشنش در آورد و گفت: بیرا از ج یگوش نیشاه

 چشم. یبه رو _

 حرکت کرد و گفت: ICUدوباره به طرف بخش  رضا

 ییبو یتا شهرستان، حواست باشه کس یسفر بر هی دیچراغ خاموش با _

 نبره.

*** 
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هر دو  د،یکش نییشده بر سر و صورتش را با دست پا ختهیشال و لباس ر

 دستش را به کمر زد.

رفته  یآگاه یمرخص شده و بالفاصله به اداره مارستانیصبح از ب امروز

به بازرس پرونده گفت. بازپرس معتقد بود  دانستیو هر چه را که م

 نیبا ا یول ستین یکاف دانندیوارد م دیکه به جاو یاتهام یبرا لشیدال

 بفرستند. شیبرا یبند مین هیحال قبول کرد احضار

هم شب قبل گالب و بهار را با خود به جنوب برد، هر چند که گالب  محمد

به خانه برگردد، اما  خواستیو م ختیریسره اشک م کیپشت تلفن 

 از جانب آن دو راحت شده بود.  الشیخ گرید

جر و بحث با عسل بود، که او هم  ریو درگبه خانه برگشته  یاز آگاه تازه

 .آمدینم نییپا طانیرقمه از خر ش چیه

 

@DONYAIEMAMNOE1996



@
DONYAIEM

AM
NOE

شال عسل را داخل چمدان پرت کرد و چند لحظه نفسش را  تیعصبان با

داد.  رونیب یپوف بلند کیبازدم جامانده را با  یحبس، سپس همه

کرد کلمات را مهربانانه اما قاطع بر زبان  یبست و سع یچشمانش را دم

 کند: یجار

فکر همه جاشو  یعنی یبمون نجایا شهینم گهید گمیم یمن، وقت زیعز _

 .یدختر عاقل حرف گوش بد هیمثل  دیکردم و تو هم با

 که با قهر از او برگردانده بود را سمتش برگرداند و گفت: یصورت عسل

بمونم  نکهیا می. اما تصمدمیمونم؛ منم شنب نجایا تونمیمن نم یتو گفت _

 .یستیمن ن سیچون تو رئ ست،ینمونم با تو ن ای

 شوهرت که هستم. یول ستم،ین ستیمن رئ _

 

 

@DONYAIEMAMNOE1997



@
DONYAIEM

AM
NOE

 را از اطراف صورتش جمع کرد: شیموها عسل

که ازت  یقدر محق بدون نینداره خودتو ا لیدل ،یکه هست یهر چ _

 اطاعت بشه.

جون تو وسط باشه من  یپا یوقت ستم؟یبهت گفته محق ن یک _

 .نمیزم یآدم رو نیترمحق

 برخاست و گفت: شیبه رضا نکرد، لجبازانه از جا ییاعتنا عسل

 درست کنم. کیبرم ک خوامیم _

 ستمیفرار از آن به س یگرفته و برا دهیدوباره بحران موجود را ند عسل

اتاق کنار بزند تا از  شیکرد رضا را از جلو یو سع ختهیانکار دست آو

 خارج شود.

 

 

@DONYAIEMAMNOE1998



@
DONYAIEM

AM
NOE

 تخت پرتش کرد. یکالفه از آن همه اصرار دستش را گرفت و به رو رضا

سرش  یرا باال شیهازد و دست مهیاو خ یمقاوت کرد اما رضا رو عسل

 :دیو نال ختیر شیمهار کرد. هر چه التماس داشت در صدا

تار مو از  هینه با تو. اگه  یول دنم،یبا من نجنگ عسل... من آدم جنگ _

 نیمن نباش. تو ا یتو دست و پا کنم،ینم یزندگ گهیسرت کم بشه من د

مادر و خواهرمو  نیهم ینقطه ضعف داشته باشم؛ برا خوامینم تیوضع

... بفهم کنمی... التماس مکنمیغربت کردم. ازت خواهش نم یراه

 منو...

 و گفت: دیکوب اشنهیرا به س دستش

در حال مرگه؛ تو هم در  مارستانیتخت ب یرو قمیخودم داغونم، رف _

... تو رو طعمه یفهمیاز تو استفاده کنن. م گهید یممکنه دفعه ،یخطر

 بندازن. ریکنند تا منو گ

@DONYAIEMAMNOE1999



@
DONYAIEM

AM
NOE

 نگاهش کرد. نیغمگ عسل

را  اشیشانیعسل را پس نزد، فقط پ دنیبوس یبرا دشیشد لیم رضا

 و نجوا کرد: دیبوس

بار به من گوش کن.  هیتو رو دم دستشون بذارم، فقط  خوامینم _

 بار... هیفقط 

آمد و برگشت.  شیشد، بغض تا گلو رهیچشمانش خ ینیدر ن عسل

چشمش  یکه از گوشه یرا برگرداند تا رضا قطره اشک شیرو عیسر

 .ندیشده بود را نب یجار

را ندارد  شیهاطاقت اشک دانستیمتوجه اندوه چشمانش شد، م رضا

 .ستادیفاصله گرفت و ا نیهم یبرا

که  یهاانبوه لباس ریزنگ تلفن حواسش را جمع کرد. تلفن را ز یصدا

 کرد. دایتخت انداخته بود پ یرو

@DONYAIEMAMNOE2000



@
DONYAIEM

AM
NOE

حتما کار  دانستیم شد،یخاموش و روشن م یگوش یآرشام رو نام

 تماس را زد و گفت: یدارد که زنگ زده است. بالفاصله دکمه یمهم

 جونم داداش؟ _

 :دیچیپ یشو گرفته داخل گو یآرشام عصب یصدا

 .می!... به مشکل برخوردسیالو رئ _

 به گوشش چسباند: شتریرا ب یرضا گوش

 ؟یچه مشکل _

 .ادیرقمه راه نم چیبابا ه نیا _

 .یکن شیکن راض ی. هر جور شده سعندازهیداره لگد م د،یند تیاهم _

 میاز لگد انداختن گذشته... زنگ زد صد و ده، ما هم صالح ندونست _

 .میسیوا

@DONYAIEMAMNOE2001



@
DONYAIEM

AM
NOE

 گذاشت و گفت: دیکش ریکه ت اشیشانیپ یکف دستش رو رضا

 .رهیگ یپسرش حساب یپا دونهیبلوف اومده، خودش بهتر م یحتم _

 گشت اومد و رفت. هیبلوف نبود،  _

 کرده. یپسرش چه غلط ستین شیمردک خرفت... هنوز حال _

 .دیپرس آرشام

 ؟یدستور مید یحاال چ _

 و گفت: دیکش یپوف رضا

 .امیتا خودم ب نیونهمون جا بم _

 باشه. نجایپسره ا کنمیفکر نم س،یرئ _

@DONYAIEMAMNOE2002



@
DONYAIEM

AM
NOE

 دمیجاو یکرد، صددرصد آدما یاطیاحتیب شهی... نمسکهیر _

بگو کوچه رو همچنان رصد کنن و  یمهد یهادنبالشن. به بچه

 کرد. سکیر دیشه، نبابا یحواسشون به هر رفت و آمد مشکوک

 که قطع شد رو به عسل کرد و گفت: تماس

 برگشتم آماده باش. ،ییجا رمیم _

 را برگرداند. شینداد و رو یدوباره پاسخ عسل

خواست از اتاق خارج شود اما سکوت  د،یرا برداشت و پوش شیپالتو رضا

 نشست و ملتمسانه گفت: زیخمین شی. جلواوردیعسل را تاب ن نیسنگ

ط . سه روز، فقرمیبگ شرفیبهم کمک کن تا انتقاممون رو از اون ب _

 از بابت تو راحت باشه... المی. بذار خکنمیسه روز، ازت خواهش م

 ادامه داد و گفت: ترمیمال و

 .ایت، هر وقت زنگ زدم با مدارک بخاله یچند روز برو خونه نیا  _

@DONYAIEMAMNOE2003



@
DONYAIEM

AM
NOE

 بغض کرد: عسل

 ؟یکنیم رونیمنو ب یدار _

 عسل چسباند: یشانیرا به پ اشیشانیرا پشت سر عسل گرفت پ دستش

چقدر برام ارزش  یبدون خوامیبکنم، م یغلط نیمن غلط بکنم همچ _

 کنم. سکیکه نخوام سر تو ر خوامتیم ی... اون قدریدار

 اشکش را گرفت و گفت: یقطره عسل

. یکنینم ریکشا درگباشه قبول... قول بده، قول بده خودتو با آدم _

 چیه گهیدبرگشتم  یقول بده وقت ،یزنیقول بده به خودت صدمه نم

 .یکنیوقت منو از خودت دور نم

خواست دهان باز کند تا قول بدهد امان انگار زبانش را به کامش  رضا

 دوخته بودند.

 

@DONYAIEMAMNOE2004



@
DONYAIEM

AM
NOE

 زد: یپوزخند عسل

از  یپس چه جور ،یخودتو قبول ندار یخودت حرفا یحت ؟ینیبیم _

 راحت ازت دور بشم؟ الیباورت کنم و با خ یخوایمن م

 نیعسل نداشت. با ا یهاحرف یبرا یدستش را برداشت، جواب رضا

 اش را دوباره تکرار کرد:وجود خواسته

 برگشتم آماده باش. یبرم، وقت دیاالن با _

 داد و گفت: رونیبه ب ینفسش را با آه ستاد،یکنار عسل برخاست و ا از

 بدقول خوامیفقط نم دم،ینم یخبر نداره... اگه قول ندهیاز آ یکس _

 آسونه. یلیبشم؛ وگرنه حرف زدن و قول دادن خ

*** 

@DONYAIEMAMNOE2005



@
DONYAIEM

AM
NOE

به  یخانه ضربه زد و همزمان نگاه یبا کف دست محکم به درب آهن

به خاطر برف و  یمانیس یوارهایو د کردیاطراف کرد. زنگ خانه کار نم

 یبرا ینم انداخته بودند. پر واضح بود که صاحبخانه پول یباران زمستان

 به سر و وضع خانه ندارد.  یدگیرس

در  یزمستان همگ یاز سرما هاهیآنکه تازه اول شب بود همسا با

هر چه صبر  یول شد،یاز آن اطراف رد نم یبودند و احد شانیهاخانه

 از صاحبخانه نشد.  یکرد خبر

تر از در خانه را محکم دیآورد و با نوک کل رونیرا ب دشیکل دسته

در بلند  یاز آن سو ییلخ دمپالخ یکه گذشت صدا یقبل زد. کم یدفعه

 زد:  ادیفر یشد و بعد آن کس

 اومدم.  _

 

@DONYAIEMAMNOE2006



@
DONYAIEM

AM
NOE

به باال به رضا کرد و  نییاز پا یدر را باز کرد، نگاه یپسر نوجوان باالخره

 : دیپرس

 بله؟  _

 برگرداند و گفت:  بشیرا داخل ج دیکل رضا

 . ادیبرو به بابات بگو ب _

 شما؟  _

 جوابش را نداد و تکرار کرد:  رضا

 کارش دارم.  ادش،یبرو بگو ب _

 گفت:  یبا قلدر پسرک

  ؟یکارش دار یچ _

@DONYAIEMAMNOE2007



@
DONYAIEM

AM
NOE

پسرک سر جمع هجده سال را هم نداشت  نیرا باال داد ا شیابروها رضا

 . دیکشیاو شاخ و شانه م یو برا

 بچه جون.  ادیاستغفراهلل! برو بگو بزرگترت ب _

 بم گفت:  ییاخم کرد و با صدا پسر

 بزرگترم خودمم، بفرما!  _

کرد  یشب نگاه کیان تارچشمانش را در کاسه چرخاند و به آسم رضا

جوجه صبر خواست. هنوز پشت  نیصاف نکردن دهان ا یو از خدا برا

 : آوردیدر م یالت باز شیسبز نشده برا یدرست و حساب شیهالب

  ؟یتو برادرش _

  ؟یبرادر ک _

 . دیبرادر سع _

@DONYAIEMAMNOE2008



@
DONYAIEM

AM
NOE

 جا خورد و گفت:  یکم پسر

  ؟یهست یباشم، تو ک رمیگ _

 قب داد و دست به کمر گرفت و گفت: را ع شیپالتو یدو لبه رضا

 . شناسهیم یداماد ساالر یاز آشناهاشم... بگ _

 ! یپس راتو بکش و برو... هررر ست،یداداشم فعال دنبال آشنا ماشنا ن _

 را بلندتر کرد و گفت:  شیصدا یعصبان رضا

 ست؟ کردن بچه تیچه طرز ترب نیا نمیبب ادیبرو به بزرگترت بگو ب _

 گفت:  یدر را رها کرد و با قلدر یلنگه پسرک

 نکنااا.  ادیروتو ز _

 

@DONYAIEMAMNOE2009



@
DONYAIEM

AM
NOE

پسر  یقهیدست به  دیرا ند یکس یبه دور و برش کرد و وقت ینگاه رضا

 چسباند:  واریتکان او را به د کیبرد و با 

جوجه که بخوام  یستیطرف من تو ن ست،ین تیانگار تو حرف حساب حال _

 . ادیباهات سر و کله بزنم، برو به خودش بگو ب

رضا در اثر  یهاکرد خودش را آزاد کند. شانه یتقال، سع یبا کل پسرک

 یتوانش را به کار برد و وقت یوجود همه نیتصادف هنوز کوفته بود، با ا

اش در حال غالب شدن است او را به طرف در پرت ضعف به شانه دید

 یبیمه یشد و صدا دهیکوب واریخورد و در به د اطیر به در حکرد. پس

 کرد.  جادیا

 : زدیم ادیبلند شد که فر رمردیپ یصدا همزمان

  د؟یحم هیک _

@DONYAIEMAMNOE2010



@
DONYAIEM

AM
NOE

خودش را صاف کرد و از همان  ستاد،یا عیسر ریجاخورده و غافلگ پسرک

 جا داد زد: 

 یلیخ کنهی... فکر مگردهیاومده دنبال بزرگترش م یکی! دونمیچه م _

 گردن کلفته. 

 . کردیم یگردن کلفت یبه چپ و راست تکان داد. بزغاله حساب یسر رضا

شد و  انیکرد و پشت سر پسرش نما یرا ط ریمس رمردیلحظه بعد پ چند

... با اوردین ادینبود که او را زود به  ریکرد. آن قدر پ کیچشمانش را بار

 رضا بلند گفت:  دنید

  ن؟یکنیاز جون ما؟ چرا شرتونو کم نم نیخوایم یبازم شما؟ چ _

 گفت:  رمردیبه پ رهیخ رضا

 . خوامیم یچ یدونیبهزادپور خودت بهتر م یآقا _

 

@DONYAIEMAMNOE2011



@
DONYAIEM

AM
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 رو به پسرش کرد و گفت:  یعصب رمردیپ

 تا زنگ بزنم صد و ده.  اریمنو ب یبرو اون گوش دیحم _

 کرد و گفت:  نگاه رمردیبه جلز و ولز پ رضا

 هی انیت کوچه خلوت باشم، فقط خواستم در جردعوا که ال ومدمین _

 بذارمت.  یموضوع

 یدر گوش شیصدا یرا گرفت و وقت یدور شدن پسر شماره عسکر با

 بلندگو گذاشت و گفت:  یآن را رو دیچیپ

 . لیوک یسالم آقا _

 پاسخ داد.  یعسکر

  ؟یگرفت متویسالم آقا رضا، باالخره تصم _

 

@DONYAIEMAMNOE2012



@
DONYAIEM

AM
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 مصمم گفت:  رضا

 فیمتهم رد د،یبوط به قتل پدر خانمم رو شروع کنمر تیفردا شکا _

 ... سیدومش رو هم بنو

 که سراپا گوش شده بود نگاه کرد و ادامه داد:  رمردیچشمان پ در

 گنیم یبهزادپور به عنوان همدست قاتل، چ دی... سعدیسع سیبنو _

 جرم!  کیبهش؟ شر

 . دیپرس لیوک

  ؟یمطمئن هست _

 نینداشت اجازه بده ماش لیشک ندارم با قاتال همدسته، وگرنه دل _

کنن، اون وقت خودش رو پشت باباش  یدستکار نگیرو تو پارک یتصادف

 بشه.  یمرگ قاتل اصل شیکنه و پ میقا

 

@DONYAIEMAMNOE2013



@
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 : دیچیپ رمردیپ یهاخط پخش شد و در گوش یاز آن سو یعسکر یصدا

 . کنمیمشه، اطاعت امر... فردا اول وقت اقدام با _

که با  ردیرا بگ اشقهیبه طرفش حمله برد تا  رمردیکه قطع شد پ تلفن

 یسکندر نیزم یدادن رضا اگر خودش را نگرفته بود به رو یجا خال

 زد:  ادیو فر اوردیحال کم ن نی. با اخوردیم

 گمشو تا نزدم شل و پلت کنم.  _

 به دست، سمت پدرش آمد و گفت:  یگوش پسر

 . رهینم یبابا، انگار تا زنگ نزن ایب _

لرزان شماره گرفت و  یبا دستان دادیکه فحش م یلب در حال ریز مرد

 شد.  تیارتباط از طرف اپراتور مشغول طرح شکا یبا برقرار

 

@DONYAIEMAMNOE2014



@
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داشت رو به پسر  تشیبه طرح شکا رمردیکه پ یجانیبه ه تیاهمیب رضا

 جوان کرد و گفت: 

خودش رو گم  یکنه، هر چ یشو معرفبه داداشت بگو به نفعشه خود _

 نیبهش بگو تن ا فته،یبه گردن خودش م هایخرابکار یو گور کنه همه

 ادی. اگر مردونه بسهیکه کرده وا یکار یهمه نلرزونه و پا نیرو ا رمردیپ

 ذارمیرو بگه من خودم همه جوره هواش رو دارم و نم یجلو و همه چ

 حبس بمونه.  تو یلیخ

 را سمت پسرک گرفت و گفت:  یکاغذ یتکه

. ادیرد شده، امروز و فردا حکم جلبش م یتا االنم اسمش تو آگاه _

آب کنن که نتونه شهادت  ریبهش بگو خالفکارا دنبالشن تا سرش رو ز

بگه اون موقع  تویو واقع ادیاگه ب ره،یشماره تماس بگ نیبده. خواست با ا

 . میکنیم نیا تضمکشرو در مقابل اون آدم تشیمن و آدمام امن

*** 
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فرو  یاخاموش و خانه یهابا چراغ یانداخت و وارد خانه شد ول دیکل

 روبرو شد. یکیرفته در تار

 بود و هم سرد... کیهم تار فشرده شد، خانه قلبش

خانه روشن شد، اما همچنان سوت و کور ماند.  یبرق را زد فضا دیکل

است، در اتاق  امدهین رونیحدس زد عسل هنوز قهر است و از اتاق ب

 برق را زد. دیمشترکشان را باز و کل

به رفتن نخواهد شد؛ خودش  یراض هایراحت نیبه هم دانستیم خوب

از او  یاو را متقاعد به رفتن کند، اما با اتاق خال گریرا آماده کرد تا بار د

 خود چمدان بسته و رفته بود؟ دعوایانگار عسل ب مواجه شد!

را  یی. ناخودآگاه حس جنگجودیام خانه را کاونگاه اتاق و بعد تم با

 کرده است. یداشت که همرزمش پشتش را خال

 کرد. جادیرا در قلبش ا یمیعظ یعسل حفره نبود
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توقع  هایسخت نیا یبعد از همه خواهد،یچه م دانستیهم نم خودش

رها کند و  یراحت نیاو را به هم نکهیا رفتن و ترک کردنش را نداشت.

 .دیگنجیهم نم اشلهیدر مخ یبرود حت

 بهار... نیمادرش را کند و همچن یباعث شد دلش هوا اشییتنها

 او را! و

 بود. نجایتر از همه در اکه پررنگ ییاو

 بود.حاضر  بیغا عسل

از  یدلخور یمبل انداخت، دل تنگش برا یرا در آورد و رو شیپالتو

کرد. درست بود که اصرار به رفتنش کرده و گفته بود  یعسل بهانه تراش

چرا  یفامیلش برساند، ول یاو را به خانه گرددیباز م یآماده شود تا وقت

 او خود زودتر بار سفر بسته بود.

 ...یخداحافظخبر و  بدونآن هم 
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کرد تا خود را از  یتراش لیکند دل ییوفایآنکه عسل را متهم به ب یبرا

مقاومت نشان  دیعسل بود که با نیآخر ا مبرا کند؛ و در یهر اتهام

 .شتگذاینم شیو تنها دادیم

 هنوز نرفته دلتنگش شده بود. 

 و عسل را از او طلبکار شد. هکرد یریگبدتر از همه، دل عاشقش بهانه

 یول به غذا نداشت یلی. مدیامانش را بر شیهابدن و شانه یکوفتگ درد

نبود تا به او سخت در خانه هم  ی. کسخوردیرا م شیهاقرص دیبا

 .ردیبگ

 .ختباال اندا مسکن یخال یبا معده وپر کرد آب  وانیل کی ریش کنار

چسب کاهش  دنیرا برداشت و با د شیداروها یسهیکاز داخل اتاق 

 اش چسباند.شانه یو به زحمت رو درا درآور راهنشیدرد، پ

 ذهنش نگران عسل بود...  یهمه
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 .شدیمطمئن م شیو امن بودن جا دنیو از رس زدیبه او زنگ م دیبا

 نیاسم شاه ردیعسل را بگ یقبل از آنکه شماره یتلفنش را برداشت، ول

 نقش بست. یگوش یرو

به شهرستان فرستاده بود. تلفن را که  قاتیتحق یرا از صبح پ نیشاه

 خسته گفت: نیشاهجواب داد 

 !سیالو رئ _

تلخ گوشه لبش نشست، تلخ و پر از حسرت  یها لبخندآن وقت ادی به

 گفت:

 تو؟ ییکجا _

 همونجام، هنوز برنگشتم. _
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 حدس زد که دست پر زنگ نزده است. نیشاه حالیخسته و ب یصدا از

 ؟ینکرد دایپ یسرنخ _

 .شناستشونینم نجایا یکس ،یچیه _

 چطور ممکنه؟ _

 داد. حیمختصر توض نیشاه

ها رو مهاجرت کردن تهران، عکس هاشونیلیخی اینجا هایاز قدیم _

 یبعض یول شناسنینمکه اصال رو  دینشون دادم، خود جاو یبه چند نفر

. دندزیصدا م یباباش رو شناختن، پدربزرگش رو عموحاج رمردهایپ

 نیاز ا یعموحاج ستین ادشونی یازشون نداره، حت ینشون یشکیه یول

 .کجاناالن ها پسرش چندتا بچه داشته و بچه
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 باباش چکاره بوده؟! یدینفهم _

جنوب، بعد  شهیمعلم بوده و قبل ازدواج منتقل م یچرا... انگار _

 گهیبرا تهران و د رهیگیم یبوده و انتقال نجایازدواجش هم چند سال ا

 .گردنیهم برنم

 گفت: دیخسته و ناام نیشاه یحرفا دنیرضا با شن

 !م؟یریکه رد دختره رو بگ شهینم دایاونجا پ یسرنخ چیه یعنی _

 خیدارم تو ثبت احوال، زنگ زدم آمارشو در آوردم. تار قیرف هی _

 یسهراب دیبه اسم مهش یفوت کس خیتار یبرا یتولدش ثبت شده ول

 وجود نداره.
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زد  واریبه د مشت با عصبانیت ،هاش را پاک فراموش کرددرد شانه رضا

 و گفت:

 ضیتعونه  ،یازدواجنه نکرده؟  یغلط چیساال ه نیتو ا یعنی _

 ازش تو ثبت احوال باشه. یرد هیکه  یکار چی...؟ هیاشناسنامه

 مطمئن گفت: نیشاه

 .سیرئ یچیه _

 نیهم اصغر توهم زده و سر هم دیرا گرفت. شا اشیشانیبا دست پ رضا

 .گذاشتندیرا پشت سر م بتیهمه مص نیتوهم ا

 :دیپرس نیشاه

 س؟یرئ یدیدستور م یحاال چ _

رو برام  یکیزنگ بزن و بگو آمار  قتیرف نیبه ا یدیرس یبرگرد، وقت _

 .ارهیدر ب
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 ؟یک _

 کرد و گفت: یمکث رضا

 .یدریلیال ح _

 ادیلب تکرار کرد تا او را به  ریرا ز یدریبار نام لیال ح نیچند نیشاه

 گفت: یآورد. شاک

هم  یادهیفا اروی نیدر آوردن آمار زن سابق ا یکنیواقعا فکر م _

 داره؟

 کرد و گفت: هیتوج رضا

زن آمار خواهرشوهره  نیا قیاز طر شهیحداقل م ،یکیدر تار هیریت _

 مرده. ایست رو در آورد که زنده
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 گفت: نیشاه

 خواهرشوهر سابق. _

عروس سابق از خواهرشوهرش به قول تو که هست! محاله  یهر چ _

 نداشته باشه. یآدرس ایخبر هیچ سابقش 

 کوتاه آمد و گفت: نیشاه

 .ییتو سیباشه داداش... فعال که رئ _

اش را نگاه کرد، ساعت صفحه یتلفن را از خود فاصله داد و باال رضا

 به نه شب بود. قبل از آنکه تماس را قطع کند گفت: کینزد

 .ادیبرون... زت ز اطیبا احت یگردیبرم _

 داد. انیگفت و به مکالمه پا یاباشه نیشاه
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 نیبا ا دشیمندست برد شکمش را فشرد.  سوخت،یاز درد م اشمعده

را  شیبتواند داروهاه خوردن یزیچ شکم خالی،حجم از درد معده 

 بخورد. 

 .ردیبگ یداد از عسل خبر حیقبل از آن ترج یول

بوق تماس وصل شد، اما  نیاش را گرفت و با همان اولشماره عیسر

 نگفت. یعسل سخن

 شد رضا گفت: یکه طوالن سکوت

 ؟یزنیچرا حرف نم _

 گفت: یسکوتش را شکست و به سخت عسل

 بگم؟ یچ _

 زد و گفت: یلبخند رضا

 .یکه دوست دار یهر چ _
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 و گفت: دیاو را به چالش کش عسل

 دوست داشتن من برات مهمه؟ _

 ازت؟ دمیپرسیبه نظرت اگه مهم نبود م _

 گله کرد: عسل

 نبود. یجور نیعصر که ا _

 را حس کرد: اشیناخشنودرضا 

 االن؟ ییکجا _

 باز هم سکوت کرد. عسل

 :دیخسته و کالفه پرس رضا

 ؟یدیعسل... با توام، رس _
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 و گفت: دیکش ینفس بلند عسل

 !یبدون یرو چ دنیتا رس _

 گفت: میمال رضا

 از من؟ یبشنو یدوست دار یچ _

 گفت: حیصر عسل

 بگو برگرد. _

 مهربان گفت: رضا

 .یبر گفتمیکه نم یبگم برگرد خواستمیاگه مدختر خوب  _

 .دیچیداخل تلفن پ نیبسته شدن در ماش یصدا

 :دیپرس رضا

 ؟یدیهنوز نرس ؟ییکجا اد؟یم نیماش یصدا _
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 گفت: عسل

 نه. _

 ؟یرسیم یک _

 .دونمینم _

لحظه از  کی یتحت فشار است. برا یحس کرد عسل از نظر روح رضا

 شد. آرام گفت: مانیدور کردنش پش

 خاله؟ یخونه یمونده برس گهیچقدر د _

 م.خاله یخونه رمینم _

 مبل بلند شد و گفت: یاز رو رضا

 بود؟ یقرارمون چ _
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 محکم پاسخ داد: عسل

 قرارمون نه... قرار تو بود. _

 دنبالت. امیآدرس بده ب ؟ییعسل، کجا _

 ؟یایواقعا م _

 گفت: اعصابیب رضا

 ؟ییفقط بگو کجا ام؛یکه م ینرم. پس چچشمم کور، دندم  _

 .دیچیپ یداخل گوش نیعسل غمگ یصدا

 نیکه تو ا یکس یبرم خونه خوامیراه رو گم کردم، م کنمیحس م _

 ای دهیرام م دونمینم یآدما بهش اعتماد دارم ول یاز همه شتریب ایدن

 نه!
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 گفت: دیجد یهاحرف دنیمتعجب از شن رضا

 !ینگفته بود _

 تفاوتیخود را ب کردیم یکه سع یبا لحن شتریدانستن ب یکنجکاو برا و

 نشان دهد گفت:

 حاال؟ هیک _

 زنگ خانه بلند شد. ینداد و هم زمان صدا یپاسخ عسل

آورد و به طرف  نییبشنود تلفن را از کنار گوشش پا یجواب آنکهیب رضا

عسل که در  دنی. چند لحظه بعد در خانه را که باز کرد با ددیدر چرخ

 بود مات نگاهش کرد. ستادهیآن سرما پشت در ا

سرش  یکه از دور گردنش افتاده را رو یتالش کند تا شال آنکهیب عسل

 داخل دستش را باال گرفت و گفت: یسهیبکشد، ک

 .یبخور یبا شکم خال دیرفتم شام گرفتم، دکترت گفت داروها رو نبا _
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با خود نبرده بود،  یچمدان چیعسل انداخت. ه یبه کنار پا ینگاه رضا

 سرکارش گذاشته بود!  یحساب یدختر ساالر

*** 
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از آن را باال  یاعسل سر داد و طره یموها نیرضا دستش را ب

 شیتخت جابه جا شد تا بهتر به موها ی. رودیگرفت و نفس کش

نرمش  یموها یوار رورا شانه شیهاداشته باشد. انگشت یدسترس

 یوقت گرفت؟یهمه اعتماد عسل از کجا نشات م نیحرکت داد. ا

او و خودش  یشرمنده دعسل آن همه به او اعتماد دار دیدیم

به  دیچرخیهمه مشکل هر طرف که م نیحل ا یبرا ی. وقتشدیم

که عسل به او داشت چه  یهمه اعتماد نیا یبرا خوردیم وارید کی

 .کردیم دیبا

 رضا چسباند و آهسته گفت: ینهیرا به قفسه س اشیشانیپ عسل

 حرف بزن. _
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را دوباره  شیموها یسر عسل گذاشت و بو یاش را روچانه رضا

 و گفت: دینفس کش

 هم داره؟ یادهیفا ،یدیگوش نم یوقت _

 پاسخ داد: دیترد یاو بدون لحظه درنگیب عسل

 نه! _

 واسه گفتن. مونهینم یپس حرف _

 سرش را باال گرفت و نگاهش کرد. عسل

 سر عسل هل داد و گفت: ریدستش را به ز کیجابه جا شد و  رضا

فقط به خاطر خودت  لتیفام یچند روز برو خونه گمیاگه م _

که  ییاونا ی. به خاطر خودمم هست، به خاطر سالمتستین
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که فکرشو  هیتر از اونخطرناک یلیدوستشون دارم. اوضاع خ

 آدم بکشن. کیستماتیقدر س نیا کردمی. فکر نمکردمیم

 بغض کرد و گفت: عسل

 یفقط به خاطر سالمت ،یباش ریگیپ خوادینم گفتمیم یمنم وقت _

 خودم نبود.

 گفت: یاخم کرد و جد رضا

خواستن و نخواستنش  گهیکه واسه اصغر افتاد د یاتفاق نیبا ا _

 .ستیدست تو ن

 گفت: نیغمگ عسل

 ست.اون هنوز زنده _

 .جنگهیداره با مرگ م یول _

@DONYAIEMAMNOE2034
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کرد تا دوباره او را  یو سع دیصورت عسل کش یدستش را رو پشت

 متقاعد کند:

کرد تا دوباره بر  یو سع دیصورت عسل کش یدستش را رو پشت

 او را متقاعد کند: اشیباطن لیخالف م

 ررسشونیدر ت خوامی... نمینقطه ضعف من نیبفهم، تو بزرگتر _

 .یباش

برهنه رضا  ینهیس یدستش را رو دیبه طرف رضا چرخ عسل

 گذاشت.

 .شهیم یش چآخر دونستمیکاش م _

 ست؟یواضح ن _
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 گفت: لعس

 من! ینه برا _

بوده. حاال  نی... تا بوده همشهیآخرش تموم م شهیمثل هم _

 مرگ! ایدوباره  یزندگ هیهم با  یگاه ،یبا خوش یبا درد، گاه یگاه

 زودتر تموم شه. خوادیدلم م _

 و گفت: دیعسل را بوس یگونه

 یدست قاتل پدرت رو کنم و نشون یو گفت یکه اومد یروز اول _

گذاشتم به حساب  ،یهست یفکر کردم توهم ،یقاتلشو داد

 هی دمی. بعد که جلوتر رفتم و فهمدهیدختر داغ د هی یهایالبافیخ

ست، حساب کتاب کردم و گفتم توهم نباشه کاسه مین ریز یاکاسه
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هلو برو تو  ی... به قولخوردنهآب  نیرو کردن دست قاتال و دزدا ع

 گلو!

 و ادامه داد: دیکش یبلند نفس

اونم  جنگم،یم یدشمن نامرئ هیبا  کنمیحس م یاما حاال... گاه _

 بسته. یبا چشما

 :دیعسل برداشت و صورتش را بوس یموها نیرا از ب دستش

ماجراها  نیبا تموم شدن ا کنمیفکر م یگاه نایا یبدتر از همه _

خودش، اون موقع  یدنبال زندگ رهیهم م یساالر یدختر کوچولو

 و حوضش! مونهیرضا م

 نگاهش کرد. قیعم عسل
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 خواستیجانش م یشده بود. همه رهیدر انتظار پاسخ به او خ رضا

 بخواند. یالبافیکند و آن را خ یکه عسل حرف آخرش را نف

 شد و گفت: یمکث جد یبعد از کم عسل

 .هیدو حرف یجمله هیموندن منتظر  یبرا یدختر ساالر دیشا _

و با گرفتن منظورش  ابدیفکر کرد تا کالم عسل را در یک رضا

 دو انگشت گرفت، فشار داد و گفت: نیعسل را ب ی. گونهدیخند

 .یریبگ یآلود ماهاز آب گل یگرفت ادیخوب  _

 و گفت: دیکش یآه عسل

 ییاون قدر کوتاهه که فرصت گفتنش رو به آدما یزندگ یگاه _

 .دهینم میکه دوستشون دار
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 دور پرواز کرد و با حسرت گفت: یهارضا به سال ذهن

 نویهم شهیهم امرزمی. اون خدابیبابام انداخت ادیامشب منو  _

 .گفتیم

 شکستن سد مقاومت رضا سماجت کرد. یبرا عسل

 برات سخته؟! نقدریچرا گفتنش ا _

 ...ستیگفتنش سخت ن _

 را شیبلوز عسل برد و پهلو ریدستش را ز د،یبه سمتش چرخ بعد

 شیها. اتصال لبدیبوس یرا نرم اما طوالن شیگلو رینوازش کرد، ز

 گفت: ردیسرش را باال بگ آنکهیرا با پوست عسل را برداشت و ب

 تره.اما نشون دادنش واسم آسون _
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خود  یتن رضا را از رو ینیمقاومت کرد. تالش کرد تا سنگ عسل

با او را ندارد از او به خودش  ییتوان زورآزما دید یبردارد. وقت

 کرد و گفت: تیشکا

 .یدیم بمیدوباره فر یدار _

 :دیخند رضا

 دادنا. بیتا باشه از این فر _

 .یکه گولم بزن ستمیمن بچه ن _

 و گفت: دیخند رضا

من قد تو " گفتیبهم م شهیشونزده سالم بود گالب هم یاز وقت _

 گفتیخب، م یبودبچه  گفتمی. بهش م"بودم سه تا بچه داشتم

 .کنهیپدر و مادر بودن آدمو بزرگ م
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 به عمق چشمان رضا نگاه کرد و گفت: عسل

 .میوقتشه ما هم بزرگ بش دمیشا _

 زد: مهیعسل خ یو رو دیخند رضا

 زنم؟یمن دارم گولت م یکنیهنوز فکر م _

 حق به جانب گفت: عسل

 ست؟یطور ن نیمگه ا _

 عسل را نشانه رفت و گفت: یهابا چشمانش لب رضا

 یول لت،یخونه فام یبفرستمت بر خواستمیمن بگو که امشب م _

دار شدن چک و چونه تخت با تو در مورد بچه یاالن دارم رو

 .زنمیم

 .دیلب عسل گذاشت و او را محکم بوس یرا رو لبش
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اش را گرم و بوسه چاندیرا دور شانه و کمر رضا پ شیهادست عسل

 خ داد.و پرشور پاس

 بوسه را قطع کرد و گفت: یبا دم بلند رضا

 شک نکن! ،یشیم یقهار استمداریتو س _

*** 
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