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 ِعلیماژ

 

 هایششانه صدابی و بود گذاشته  زمین سرد هایموزاییک روی را سرش
 گاهی  بارد،می صدابی هم آسمان حتی گاهی  دانستمی چه کسی.  لرزیدمی
 از  کسی  دانست،می چه کسی  کند،می خم سر  زمین برابر  در  هم آسمان حتی

 بودند، بسته کمر   زمان و زمین امروز  گویی  اما. نداشت خبر  یاس آبی دل آسمان
 که  نیست چیزی حرفی سه یکلمه  این درد،. کنند  اشدوره دردهایشان با که

 پر  گویی  باشد میان در  زندگی پای جا هر  باشد،نداشته وجود وقت هیچ
 را درد شود؛می پیدایش اتحوالی در  زودی به باشند، زده آتش را سیمرغش

 یمظلومانه هایاشک گاهی  و برآورده همه نهاد از  آه که  ایواژه. گویممی
 هم را فکرش حتی کسی  دانست؟می چه کسی.  را خدا مخلوقات اشرف
 ورق بارهیک به رودمی پیش منوال بر  چیز  همه وقتی درست که  کندنمی



 و بنوازد غم و بنوازد روانت و روح بر  تازه یکه که  باشد دنیا بار این و برگردد
 هوایش، و حال برای ،دلش برای باشد کسی  خواهدمی دلش آدم گاهی.  بنوازد

 خواستن تنهمه یاس عجیب و بخواند ایمرثیه خودش برای فقط اصال نه
 .بود مرثیه این

 خش خش صدای. بود کرده  پر  را اتاق تاریک فضای قرمز  و آبی چراغ نور 
 پایان توانستنمی این نه را، جانش هم شاید خراشید،می را روحش بیسیم
 را گرما  کمکم  توانستمی. شدمی نوشته دفترش گونهاین بار  این نباید باشد،
 دیگر  طوری را اشزندگی دفتر  آمد،می آرام بود، کسی  کاش.  کند  حس
 مراسم...! و آمدمی فقط بماند، خواستنمی اصال. رفتمی هم بعد و نوشتمی

 برگزار  حسرت و پشیمانی از  بعد هاآدم همیشه که  هاییگفتن  کاش  و کاش
 آبی و قرمز  نور  زیر  اشکش پر  چشمان. بود شده یاس نصیب بار  این کردند،می
 بعد لحظه چند درست. درخشیدمی شدمی پخش اتاق در  میاندر  یک که

 شکسته، را گلویش  بغض سد که  لجبازی، هق با که  بود ایگلوله  شلیک صدای
 شدمی این از  مانع بودند بسته دهانش دور  که  سیاهی یپارچه. بود شده یکی
 گره  و رحمیبی از  که  بود هامدت هایشدست. بکشد خفیفی جیغ حتی که

 سیاه دیدگانش جلوی گاهی  از  هر  بود شده زخم و سرخ دورش طناب محکم
! رفتنمی که  زور  بار  زیر . رفتمی گیج  گرسنگی  و ضعف از  سرش. شدمی تار  و
 با حال و دهد هوا به بارهیک به توانستنمی را زحمت سال چند باشد چه هر 
 که  آژیری صدای. بماند تنش در  جانی بود نگذاشته هایشکردن  مقاومت این
 بعید حال اما. کردمی خوشحالش بود دیگری شرایط در  اگر  شاید آمد،می
 دور  یپارچه با شده چفت دهان اش،بسته پای و دست این با دانستمی

 بتواند کسی  کشید،می زبانه بیشتر  لحظه هر  و سو هر  از  که  آتشی و دهنش
 بزند، فریاد توانستمی و نبود دهانش دور  یپارچه اگر  حتی یا کند  پیدایش
 راستی. بشنود بلندی ساختمان چندم یطبقه از  را فریادش و داد صدای کسی
 و شکل از  فقط. دانستنمی هم را این حتی بود؟ کجا  بود؟ چندم یطبقه



 و است کاره  نیمه و ساخت تازه ساختمانی که  بود مشخص ساختمان شمایل
 بخار  و دود. داشت فاصله زمین از  طبقه ده باالی احتماال داشت که  ارتفاعی از 
 و کردمی اندازی دست یاس اطراف کوچک  فضای به بیشتر  لحظه هر  آتش و

 کشیدن  نفس و بود گرفته  فرا دود و آتش را جاهمه. بود کرده  چپاول را همه
 ایپرده روی چیز  همه. شد دراز  زمین روی جانبی. کردمی سخت هم را

 کسری  در  و شد نمایان دیدگانش برابر  در  دود و شعله و آتش میان در  نامرئی
 برای شده، سنگین سرش کردمی حس. کرد  عبور  چشمانش برابر  از  ثانیه از 

 و سیاهی جز  چیزی گشود  را چشمانش وقتی و بست را چشمانش ایثانیه
 نارنجی باریک یهاله این کم  کم.  نبود آتش نارنجی نور  از  ایباریکه یحلقه
 بود کرده  رخنه چشمانش جلوی حال که  ممتدی سیاهی و شد محو هم رنگ
 دیگر . نداشت شدن تمام قصد گرفت،می سرگیجه که  قبل هایدفعه مثل گویی
 خود صورت نزدیکای در  را گرما  کمکم.  نبود کشیدن  برای اکسیژنی حتی

 تر آرام گویی  قلبش ضربان افتادند، هم روی آرام هایشپلک. کردمی احساس
 سنگین ایخلسه در  که  ایلحظه درست نواخت،می را قلبش هایکالویه  قبل از 

 خودش به شود بیهوش کامال  آنکه از  قبل. شنید را دادش صدای رفت، فرو
 لحظات آخرین در  که  بود فکر  همین هم شاید. دارد دوستش شاید کرد،  اعتراف

 کسی.  شد منعکس و پیچید فضا در  هم باز  صدا. بودبسته نقش توهماتش در 
 یاس. بود شده دیر  بود که  چه هر  اما نبود، توهم هم شاید دانست،می چه
 .بودافتاده زمین روی جانبی که  شدمی ایثانیه چند

 همان با را هاقیمت فراسو محصوالت با. اندیشدمی خانواده سالمت به فراسو
 برای جنس بهترین کیفیت،  بهترین ای،واسطه هیچ بدون. بخرید قبلی نرخ

 الیق شما چون کنیم،می آماده رو هابهترین شما برای ما ها؛بهترین
 .سالمتی جنس از  برندی فراسو،. هستید هابهتریــــن

 .کنین  قطعش بسه -



 نکردین؟ پسند خانوم شد چی -

 حتی که  رو پرتا و چرت این! خوام می نو یایده یه گفتم  من نکردین؟ پسند -
 محصوالت از  سری این به ربطی چه! کرد  استفاده شهمی هامبانک تبلیغ برای
 بریزم الکی رو پولم باشه قرار  اگه این؟ بابت بدم میلیونسی قراره من! داره؟ ما
 شرکتم محصوالت تبلیغات کنممی ضبط خودم از  فیلم یه رممی خودم که  دور 
 !کنممی رو

 بهترین ساخت برای بود قرار . زدمی حرف توقف ایلحظهبی و عصبانیت با
 حال و کند  گذاری  سرمایه شرکتش محصوالت از  برخی برای تبلیغات
 که  چیزی ترینمضخرف یاس، قول به تیزر، بازرگانی شرکت ترینمعروف

 و نشسته همدور  خانواده دو که  ترتیب این به. بود ساخته برایش را شدمی
 شانچهچه و بهبه و کردندمی تغذیه... و ماست پنیر، شیر، محصوالت، از  هم با

 محصوالت تعریف کنان  تبلیغ ایگوینده  و بود راه به محصوالت از  تعریف برای
 یچهره به باز  و انداختمی کف  به نگاهی گاهی  از  هر  درمانده مرد. کردمی را
 شروع شد، ساکت ایلحظه چند یاس وقتی. کردمی نگاه یاس یافروخته بر 

 :کرد

 جز  به هستن، خوراکی محصوالت شما، محصوالت ببینین عنقا خانوم -
 دارین االن شما! کرد  طراحی ایدیگه تیزر  براش شهنمی چیزایی همچین
 به تونینمی هستین ناراضی انقدر  اگه سوال؟ زیر  برینمی رو من شرکت
 دادین سفارش تیزر  براش شما که  محصولی این! بسپرینش ایدیگه شرکت
 بسازن؟ براش چی دارین انتظار  پروتئین، و لبنیات

! تیزر بهرام شرکت به سپردیمشمی باید اول از ! گینمی درست آره -
 که  ساختن تبلیغات طوری بیسکوئیتی و عسلی محصوالت برای که  طور همون
 برای وقتی چرا فهممنمی من فقط. کننمی فروش میلیاردی دارن االن



 پخش حتی هم تلوزیون تو و ساختیم تبلیغی آگهی و تیزر  دیگمون محصوالی
 !نبود شرایطی همچین کنیم  جذب خریدار  تونستیم کلی  و شد

 خوب. کند  دار جریحه را مرد غرور  و بزند دستی یک نحوی به داشت قصد یاس
 دشمن بگویم بهتر  و رقیب یک مرد شرکت مقابل در  تیزر  بهرام که  دانستمی

 کمی  و برافروخته مرد که  کند  کاری  راه این با خواستمی. شدمی حساب
 . کند  کار   اشخواسته روی بیشتر  بلکه شود، دار  جریحه غرورش

 ... .و هابیسکوئیت برای که  همون بارسامه؟ شرکت شما منظور  -

 !بود شرکت همون منظورم دقیقا آقا بله -

 بدست رو شرکت یاداره پدرتون فوت از  بعد تازه شما عنقا خانوم ببینین -
 پدرتون برای داریم که  سالهاست ما. ندارین خبر  چیزا سری یه از  انگار  و گرفتین

 از  نداره کم  تنها نه شما پدر  شرکت و سازیممی لوگو و بنر  و تبلیغاتی تیزر 
 . باالتره هم گردن  و سر  یه بلکه بارسام، شرکت

 همین به باشه قرار  اگه ولی مرادی، آقای کنمنمی انکارش منم درسته آره -
 که  شرکتی خوادنمی دلم من! کارش  پی بره کنیم  تخته باید ما بره پیش منوال
 ... .رو سپرده من به پدرم

 کف  سرامیک روی یشده طراحی هایفرش سنگ به و بود شده ساکت یاس
 تواندمی آدم مگر  اما گذشت،می پدرش فوت از  سال یک. کردمی نگاه اتاقش
 شاید است، سرد خاک بسپارد؟ فراموشی به را بود اشهستی تمام که  کسی
 زیر  بلکه باشد، یاس دل داغ روی سردی توانستمی که  بود مردن تنها هم

 گویی  مرد و بود آمده بیرون فکر  از  یاس. بگیرد آرام کمی  بتواند خاک خروارها
 .بود شده چرخید،می سرش در  که  فکری و یاس ناگهانی تغییر  متوجه

 رو پدرتون خدا. کنم  ناراحتتون نداشتم قصد عنقا، خانوم خواممی معذرت -
 دارین طرحی اگه خودتون شما ازتون، خواممی وقت دیگه کم  یه من. بیامرزه



 به ساخت؛ رو باشه توجهتون مورد که  چیزی ازش بشه شاید کنین  پیشنهاد
 .کنممی جبران رو وقفه این حتما دیگه یدوهفته_یکی تا من حال هر 

 روی مرد که  چرمی صندلی جیر  صدای شنیدن با یاس شد، بلند جایش از  مرد
 که  همین و ایستاد مرد احترام به ایلحظه. آورد باال را سرش بود، نشسته آن
 تا مرد. رفت فرو فکر  در  سخت و افتاد اشصندلی روی رفت، و شد دور  مرد

 به که  بود هامدت هم خودش بود، تغییر  وقت شاید گفت،می راست حدی
 بود نگذشته مرد رفتن از  ایدقیقه چند هنوز . کرد  می فکر  جدید محصول تولید
 .شد باز  شدت با و هوابی در  که

 در  باشد، توانستنمی مستانه جز  به کسی  که  بود معلوم در  شدن باز  نوع از 
 و شود نزدیک یاس به کردنمی جرئت حتی پدرش فوت از  بعد کسی  حقیقت

 دفترش به مشکالت قبیل این از  و مالی مسائل انجام برای فقط بیش و کم
 خودش دور  حصاری گویی  حال بازیگوش و مهربان دخترک آن. آمدندمی

 در  داشت قصد ها حاالحاال. شود وارد حریمش به کسی  نکند که  بود، کشیده
 به همه البته کرد،می صدق همه برای قانون این بماند؛ خودش تنهایی یپیله
 وقتی نداشت، هایشزدن غر  و هااخالقی بد ها،اخم با کاری.  مستانه جز 

 هایسگرمه و یاس بلند داد صدای حتی دهد انجام کاری  خواستمی مستانه
 خودش به مختص شوق و شور  با. شود مانعش توانستنمی هم درهمش

 سرش از  را چادرش بست، سرش پشت را در  که  این محض به. شد اتاق وارد
 بود، پژمرده هایشغصه در  که  بود هامدت گویی  که  یاس سر  روی و برداشت
 . زد خیمه

 اخمالو؟ خانوم چطوری چطوره؟ خودم رفیق به -

 پرسیدنمی را سوال این بار  هر  تا گویی  اما دانست،می را خود جواب مستانه
 سکوت با هربار  مانند درست هم بار این و. شدنمی طلوع غروبش و شب روزش
 که  تیزری تا صبحش امروز  کارهای  خرده ریز  از  یاس. گرفت  را جوابش یاس



 بود، باخبر  چیز  همه از  که  بود کسی  تنها مستانه. گفت  بودند آورده برایش
 بیست قدمتی به کهنسال  بود درختی نبود، جوانه و ساقه حرف هاآن دوستی

 مستانه یاس، هایحرف شدن تمام از  بعد. کودکیشان  از  درست چندساله و
 را دستش باشدافتاده چیزی یاد گویی  بارهیک به و داد تکان سر  متفکرانه
 اطوارهای و ادا و مراسم انجام از  پس و کشید  هینی گرفت،  دهانش جلوی

 :گفت  بود،افتاده اتفاق آلزایمر  از  نشان که  خاصش

 .کارگرا  از  دوتا بین شده دعوا تولید سه خط یاسی، بگم رفت یادم -

 تعجب و شدن گرد  مهلت چشمانش به حتی پرید، جایش از  بارهیک به یاس
 را مستانه حساب برگردد وقتی گفتمی خودش با راه در . نداد هم کردن
 صبح از  سرگذشت به و کرده  فراموش را مهمی این به موضوع رسید، خواهد

 در  فکر  به کم  کم  باید شاید احوال و اوضاع این با! بود داده گوش  حالش به تا
 سکندری و بیوفتد بود نزدیک باری چند! افتادمی... و کارخانه  کردن  تخته و

 از  بعد دقیقه چند نشده، زمین پخش که  کردمی شکر  را خدا دل در . خورد
 دوره که  شد نزدیک کارگران  به که  همین. رسید سه خط به باالخره دوییدن،
 یثانیه چند تا. شد زمین پخش و پیچید هم در  پاهایش ناگاه به بودند، گرفته
 کارخانه  که  کارگرانی  حتی حال اما بود نشده او آمدن متوجه کسی  حتی پیش

 او به و چرخیده او سمت به هم بودند گذاشته  خود سر  روی صدایشان با را
 کرده  سعی هایشجدیت و هاسگرمه با یاس که  ابهتی تمام. بودند شده خیره
 کارگر   چند ریز  یخنده صدای. بود رفته هوا روی ایثانیه در  حال کند  جمع بود
 کارگران  بین را دیدش. برخاست جا از  و نداد اهمیتی. خورد یاس گوش  به

 هم را خط مسئولیت که  هاآن ترین دار سال و سن روی نهایت در  و چرخاند
 .شد متوقف داشت، عهده بر 

 خبره؟ چه جا این رحیم؟ آقا شده چی -



 هم جون به افتادن سرکنده مرغ تا دو عین دوتا این. خانوم بگم چی واال -
 ... .جااین

 ... .که  پسره این یا این جون به افتادم من -

 !هستی کی  تو بدونه مهندس خانوم بذار  بگو چیه چی؟ پسره این -

 دوننمی همه شناسن،می رو تو خوب جااین همه نیست، گفتن  به الزم! هه-
 .هستی جونوری چه

 کی  هیچ ای؟قدیسه خیلی کردی  فکر . خودت جنس از  یکی جونوریم؟ چه -
 هم آب یه و میای و ریمی راحتم خیال با و کردی  کار   چی فهمهنمی هم

 هوم؟ روش؟

 بریزم الیقته چی هر  نذار  نکنا، باز  منو دهن. نکن مقایسه خودت با و من ببین-
 .دایره رو

 از  رویی باید کمکم.  کردمی تماشا را هایشانکشی  عربده مبهوت و مات یاس
. شود باز  جاآن به پلیس پای کاری  اول گذاشتمی نباید داد،می نشان خود
 داد هاآن دوی هر  از  بدتر  ناگاه و شود مسلط خود به تا کشید  عمیقی نفس
 :کشید

 !بسه -

 .بود شده برافروخته یاس. کردندمی نگاه یکدیگر  به پوزخند با کارگر   دو هر 

 افتاده، اتفاقی چه بده توضیح واضح و دقیق یکی که  بهتره! بودم هردوتون با -
 تموم همتون ضرر  به وگرنه کردین  متوقف و تولید خط این ساعته یه که
 که  باشه زدن داد به قرار  اگه. زدین ضرر  کافی  یاندازه به االنشم تا. شهمی
 شما حقوق نصف جااین میارم دارمبرمی رو نفر  چند میدون چاله تو از  رممی
 رو همدیگه نگفتم االنم خوره؟می دردم چه به کارمند  دیگه! دممی بهش رم

 خبره؟ چه بگه یکی. کنین  حکم



 کالم  یرشته و کرد  دستی پیش کند  خیر  به ختم را قائله اینکه برای رحیم آقا
 :گرفت  خود یبسته پینه دستان به را

 محصوالت از  چندتا که  وقته خیلی خط این از . بگم براتون من بذارین خانوم -
 اونایی با تولیدیا تعداد لیست که  باره چندمین نیست، هم اول بار . شنمی گم
. کدومشونه  کار   نیست معلوم االنم! نیست یکی شنمی بندی بسته آخر  در  که

 حل رو موضوع خودمون بگیم شما به اینکه از  قبل خواستیممی بود این بحث
 خودشون به خیلی بعضیا انگار  ولی کنیم  پیدا رو نفر  اون سروصدابی و کنیم
 ... .یا دارن شک

 هم با پیش لحظاتی که  مردها دو آن از  یکی که  بود نشده تمام هنوز  حرفش
 زور  به دیگر  نفر  چند که  برداشت خیز  دیگری فرد سمت به کردندمی دعوا

 این در  و بود مانده مبهوت و مات یاس. شدند مانعش و گرفتند  را بازوهایش
 کند،  نثارشان آبدار  سیلی دو حداقل بتواند تا بود مرد کاش  کردمی آرزو شرایط

 کردمی سعی مرد. دادن کش  زمان و تاب نه و داشت تنش یحوصله نه اما
 همین برای کند،  کنترل  را صدایش کمی  و بکند را شرکت رئیس یمالحظه
 :رسید می گوش  به تر کلفت  و تر بم صدایش

 خواستممی اگه زنه؟می بهتون مردم به میره راه که  آقا این یا دارم شک من -
 زدم،می مردم از  کردممی رو کارم  خیابون تو! جااین اومدمنمی که  کنم  دزدی
 !گرفتممی حقوق اینجام تو کندن  جون ماه یه از  بیشتر 

 کرد  باز  دهان خورده گره  هم در  ابروانی و شده مشت دستانی با هم دیگر  مرد
 :انداخت هاآن میان را خودش موقع به و جا در  یاس که

 از  اول ندارم، شما دعوای به کاری  من گم،می چی ببینین کنین  گوش  خوب -
 تو محصوالت از  بعضی شاید کنن  چک دوباره بگین برین رحیم، آقا شما همه
 خط یدیگه هایبخش دیگه هایبسته قاطی یا باشه جامونده انبار 

 .باشه شده تولیدهامون



 صدایی با درنهایت و گذراند  نظر  از  را اطرافش کرد،  مکث ایلحظه مصمم یاس
 :داد پوشش را کالمش  ی ادامه بلندتر 

 و من دفتر  بیاد کرده  رو کار   این که  کسی  دم،می وقت ساعت دو تا من -
 قرار . نیستم نفر  دو این با صرفا. شه تموم دعوا این تا کنه  اعتراف خودش
 هایدوربین که  بگم اینم. نکنین بدترش ولی بیوفته بدی اتفاق نیست

 فیلمای شنمی خراب یهو بعد و کننمی ضبط رو فیلمی وقتی مداربسته
 از  یکی ناشیانه که  عزیزی دوست اطالع ضمن این. شهنمی پاک قبلیشون
 دوربین، اون محتویات کردن  چک نداره کاری  ما برای. کرده  خراب رو دوربیانا

 به تونم بقیه دفترم، توی شممی منتظر  دیگه ساعت دو تا دقیقا و رممی من
 .بدین ادامه کارتون

 کند،  توبیخ یا بیندازد زندان به بود کرده  را کار   این که  فردی نداشت قصد یاس
 کم  مدت این که  محصوالتی خسارت تمام یا کند،  اخراجش شرکت از  حتی یا

 اما. آمدبرمی دستش از  دیگر  کارهای  خیلی که  چند هر  بگیرد، او از  را شدمی
 شوخ و مهربان دخترک همان هنوز  پدرش، رفتن از  بعد هایشدن سرد تمام با

 برای که  کمایی  این از  برگردد خودش به تا داشت الزم وقت کمی  فقط بود،
 و اوضاع این با دانستمی خوب یاس. دیدنمی هیچ و بودساخته خودش
 مشکالت به خواستمی فقط. شده سخت قدر  چه مردم زندگی اقتصادی احوال

 دیگر  نفر  چندین نشود، رفع اگر  که  دانستمی. ببرد پی تولید خط این کارگران
 فکر  غرق آنقدر  و افتاد راه دفترش سمت به. زد خواهند کار   این به دست هم
 خودش قول به یا مستانه مدت این تمام در  بود نشده متوجه حتی که  بود

 حال و بود دیده کرده،  پا به که  را ایمعرکه تمام و بود آمده دنبالش به مستان
 مکثی هیچبی و گرفته  را راهش گاز   تخته برسد، او به تا دویدمی دنبالش باید
 که  بود فرورفته افکارش هایخلسه در  باز  گویی  و رفتمی دفترش سمت به

 شنیدنمی هم را مستانه هایزدن صدا حتی



 :رساند یاس به را خودش باالخره مستانه

 یهو؟ شد چی کنی؟نمی صبر  املحظه یه گرفتی  گاز   تخته دختر  خبرته چه -
 هم؟ تو رفتی طوریاین که  فهمیدی چیزی

 .نیست چیزی نه -

 کارخونه؟  به کنی  باز  خواینمی که  رو ملیس پلیس پای -

 .کنم  حلش خودم که  داره برو حرفم قدریاون هنوز  -

 ... .که  چندمه بار  نیستا، بار  دو یکی حرف یاس ولی -

 .کیه  کار   دونممی حتی. دارم خبر  چی همه از  من مستان؛ دونممی -

 انقدر  اگه چرا فهممنمی ولی. دیگه نفره دو اون از  یکی کار   معلومه، که  اون -
 !کنیمی دس دس مطمئنی

 دونممی حتی مطمئنم، آره. نیست دوتا اون از  کدومهیچ کار   اتفاقا -
 به ببرم رو دیگه آدم یه آبروی نداده یاد بهم بابام. کیه  کار   دوربینا کاریدست
 .نداریش خاطر 

 .بفهمیم هم ما کن  ترجمه! یاس گیمی چی -

 .پیشم بودی اومده صبح دیگه کار   یه برای کنم  فکر ! مستان

 رو لیست مواد از  سری یه. دممی توضیح برات دفتر  بریم. آره که  اون آها -
 .بد هم خوبه هم که  دارم اولم دست خبر  دوتا. کردیم  تهیه

 !حساب حرف یه شد این -

 مستانه و بودند نشسته کنفرانس  میز  پشت هم مقابل دفتر  در  بعد لحظه چند
 متعجب و متفکر  یاس. کردمی رو و زیر  را بود کرده  تهیه قبل از  که  هاییبرگه
 .بود شده خیره مستانه به



 درسته؟ مطمئنی مستان -

 غذایی، مواد شرکتای این یهمه یاس ببین. طورهاین فهمیدم که  جایی تا -
 سری یه محصوالتشون ترکیبات توی بهداشتی لوازم و عطر  و دارویی حتی
 این جورایی یه کنه،نمی اعالم علنا رو اونا شرکتی هیچ که  دارن خاص مواد

 توی کننمی اعالم که  چیزی اون گاها  حتی. موفقیتشونه رمز  سری فرمول
 .نداره وجود محصولشون

 داره؟ ما صبحونه شکالت به ربطی چه این االن! شمنمی متوجه من -

 این که  دونیمی خودتم! یاس کن  نگاه اینو! جاستهمین دقیقا نکته خب -
 چون داره؟ طرفدار  انقد چرا. عزیزه و داره طرفدار  دنیا تو چقد خارجی برند
 االن ببین. داده تشکیل رو بیشترش درصد خالص شکالت کننمی فکر  همه
 کرده  اعالم شرکتش خود که  ایهاولیه مواد نوشته لیست توی که  چیزایی این
 .داره وجود محصولش تو

 وارسی مشغول و گرفت  مستانه دست از  را لیست پریده باال ابرویی با یاس
 :شد

... و وانیل و سویا لسیتین شکر، گیاهی،  روغن خشک، شیر  کاکائو،  پودر  فندق،
. 

 هیچ بدون و سالم کامال  چیز  همه نظرش به. دیدنمی اسامی در  اینکته یاس
 هم خودشان محصوالت در  که  ترکیبات برخی یعالوه به. بودند ایرادی
 :افزود دید که  را یاس سردرگم یچهره مستانه. بود مشترک

 کننمی سرخش یا کننمی داغ وقتی رو شکر  که  دونیمی خودتم یاسی -
 تونهمی دیگه افزودنی سری یه با ایقهوه رنگ این درسته؟ شهمی ایقهوه
 ترکیبات حاال. بده هم شکالت طعم یکم که  خصوصا باشه زننده گول  کامال

 چربی، بدون خشک شیر  کاکائو،  پودر  فندق، روغن، شکر، برات؛ بگم رو اصلیش



 درصدش ۵۵ واقع در (. وانیلین) دهنده طعم ،(سویا لسیتین) کننده  امولوسیون
 این. جامده نیمه روغن نوعی که  پالمه روغن هم، توش گیاهی  روغن و شکرِ 
 باعثش پالم روغن چون بخوریم و بمالیم نون روی میشه رو شکالت نوع
. است شده اشباع روغن یه همچنان اما نداره، ترانس پالم روغن. شهمی
 در  اینم باید ولی یاسی نه سوال، زیر  ببرم رو شرکت این محصوالی خوامنمی
 ما محصوالی درسته. چیزان بعضی از  تر مهم فاکتورای سری یه که  بگیریم نظر 
 !کنیمنمی بازی مردم جون با الاقل ولی ندارن، فروش خارجی برند این مثل

 دونمنمی فقط. کنم  عوض ترکیباتشو ندارم قصد منم باش مطمئن. درسته-
 ... .چرا

 گو  و گفت  محو قدر  آن. ماند نیمه خورد در  به که  ایتقه صدای با یاس حرف
 داد یاس که  ایاجازه با. بود گذشته  بیشتر  هم شاید ساعت نیم که  بودند شده
 یگوشه  و بود پایین سرش. شد اتاق وارد جوانی نسبتا خانوم و شد باز  در 

 دست در  را پوشیدندمی سه خط کارکنان  یهمه که  رنگی کاربنی  مانتوی
 .داشت

 ... .خواستممی من خانوم -

 از  بود شده دلخور  کهآن با مستانه و کرد  ایاشاره مستانه به دست با یاس
 دیگر  داند،می را چیز  همه که  حاال داشت دوست مستانه. رفت بیرون اتاق

 اما بود شده دلگیر  رو این از  و نماند یاس و او بین ایخصوصی یمسئله
 تر بزرگ سال چند که  مادری غرور  خواستنمی یاس. بود دیگری چیز  حقیقت

 اتاق به چه برای و کیست  زن این دانستمی خوب. بشکند را بود مستانه از 
 .بود آمده

 اشگمشده  کالم  کالف  یرشته طریقی از  داشت قصد کنان  پا آن و پا این زن
 حرف به ب**ل و بگیرد دست به بود، کرده  گم  در  پشت درست گویی  که  را



 به لبخندی با بنشاند، صورتش به گشاده  ایچهره کرد  سعی یاس. بگشاید
 :کرد  اشاره صندلی سمت

 .ربیع خانوم بشینید بفرمایین -

 کرد،می نگاه را زمین کف  هم در  هاییسگرمه با و بود ایستاده هم هنوز  زن
 یاس. گذشت  هم دیگر  یدقیقه دو! چرا دانستنمی هم یاس بود؟ عصبانی
 :گفت  و کرد  تر  ب**ل با را لبانش گشود،  هم از  را دستانش قالب

 .ربیع خانوم شنوممی من، با داشتین کاری  کنم  فکر  مایلین، طور  هر  باشه -

 .بودم من -

 چی؟ -

 کسی  وقتی من داشتم،برمی محصوالت از  من. بود من کار   خانوم بودم من -
 رو ذاشتیممی جعبه تو باید که  هاییبسته از  تا چند نبود بهم حواسش

 شهنمی متوجه کسی  دیدم وقتی ولی بود، تا دو یکی اوال. کیفم  تو ریختممی
 خواستممی. بود من کار   هم مداربسته دوربین کردن  خراب. داشتمبرمی چندتا
 اگه کردممی فکر  ان،شده ثبت فیلما این دونستمنمی. کنم  پاک رو اثرم

 ...من... من. شهمی پاک فیلماشونم کنم  خرابشون

 شیری هایرگه و زرد ظریف و ریز  هایطرح با ایقهوه دیوارهای به یاس
 سوءتفاهمی نگاهش با ناخواسته خواستنمی. بود شده خیره اتاقش

 .کند  بیان تر راحت و دهد ادامه را خود حرف زن تا ماند منتظر . ایجادکند

 متهم رو ایدیگه کس  هیچ برداشتم من کنممی اعتراف بود، من کار   خانوم -
 شدم مجبور  کردم،نمی رو کار   این داشتم اگه من خانوم خدا به ولی نکنین
 بود، پسرم تولد دیروز  بودیم، نخورده هیچی خونه تو بود هفته دو خانوم،
 خانوم، شدم مجبور  خدا به بود، کرده  قهر  باهام بودم نگرفته کادو  براش چون
 جبران خدا به ندین، پلیس تحویل منو بکنم رو کار   این خواستمنمی من



. کنممی کار   بندی بسته تو کارگر   تا سه جای وایمیستم، شیفت اصال کنم،می
 !خانوم

 گیری؟نمی حقوق ماه هر  مگه شما ربیع خانوم خب، خیلی -

 .گیرممی روزم همون دقیقا خانوم، چرا -

 خط چهارتا هر  بندی بسته هایبخش حقوق به که  نیست ماه دو ما مگه -
 کننده  توجیه اصال شما دلیل نریختیم؟ رو عیدیا جلوتر  مگه کردیم؟  اضافه
 .نیست

 ... .من آخه خانوم ولی -

 تا نیست قرار  داره، خودشو قوانین سری یه جایی هر  خانوم، ببین -
 رو زمین و آسمون پا، زیر  بذاریم چیو همه اومد پیش مشکلی ترینکوچیک

 انداختم وقفه شدن فوت پدرم وقتی من! بزنیم صدمه بقیه به و بریزیم بهم
 نکردم؟ پرداخت من شمام، با ربیع خانوم کارمندا؟  حقوق توی

 .خانوم چرا -

 از  بیاد زندگیش تو خورد مشکل به یکم تا کی  هر  قراره اگه چی؟ پس -
 همه این دوییدنای همه این پس کنم،می جبران بعدا بگه برداره محصوالت

 کار   که  آدم نفر  صد چند این داری؟ مشکل شما فقط ربیع خانوم چیه؟ آدم
 زندگیشون؟ تو ندارن غمی هیچ کنیمی فکر  کننمی

 برات چی همه اومدی دنیا به وقتی از  نکشیدی، رو فقر  حاال تا شما خانوم، -
 حالیمه، پیغمبر  خدا من بودم، مجبور  من گم،می چی من دونیننمی بوده، مهیا

 !خدا به نیسم کج  دست

 زندگی توی کردم  زندگی و اومدم دنیا به من وقتی از  شما مگه! ربیع خانوم -
 نه کردم  توهین شما به نه من! کنینمی نطق خودتون برای که  بودین من
 انقدر  مدیر  یه کنینمی فکر . نکردم بازخواستتون که  هنوزم گفتم،  ناحقی چیز 



 کنینمی فکر  شما میوفته؟ داره اتفاقایی چه اشکارخونه  تو نفهمه که  احمقه
 دنیا به پول با شهمی متولد دنیا تو کی  هر  کردین  فکر  نه، یا نشدم؟ متوجه من

 یه تو که  درسته آدما یهمه. محترم خانوم نه پولداره؟ اول همون از  میاد،
 فقیر، خانواده یه و باشه مستمند خانواده یه ممکنه نمیان، بدنیا خانواده جور 
 رو خودشون زندگی خودشون آدما اینکه اما درسته، نیست آدما دست این

 تشنگی نکشیدم؟ گرسنگی  حاال تا من کنینمی فکر . خودشونه دست بسازن
 پادشاهی ایشاهزاده اول از  من پدر  کنینمی فکر  نکشیدم؟ پناهیبی نکشیدم؟
 تونستمی حتی االن شما؛ مثل بودیم چیزی یه هم ما خانوم نه بوده؟ چیزی
 وضعیت که  کردینمی تالش خودتون اگه بشه عوض من با شما جای

 که  همین کنین،نمی تالش و نکردین تالش گمنمی. بدین تغییر  رو اطرافتون
 همینی شما ولی کشین،می زحمت زندگیتون برای دارین یعنی سرکار  میاین
 خواینمی فقط شما کنین،  عوضش خوایننمی و پذیرفتین رو هستین که

 رو کار   این سال یه ماه چهار  ماه، سه ماه، دو ماه، یه اصال بگذرونین، رو روزها
 خواینمی بازم چی؟ سال یه از  بعد کردین،  رو کارا  این یواشکی و دادین ادامه

 باشه؟ دیگران به چشمتون

 است، آدمی باشد چه هر  نداشت؟ داشت، پری دل. زدمی حرف وقفهبی یاس
 شود،نمی سرش برهان و دلیل و منطق بزند را خودش حرف بخواهد وقتی
 گویی  زن اما. داشت توجیه در  سعی کلماتش  در  که  بود یاس حال گویای  این
 سری سر  خواهیمعذرت بود آمده ترس از  فقط نبود، هاحرف این متوجه اصال
. نمانند کسبی و تنها خانه در  هایشبچه و شود خالص پلیس از  شاید تا بکند
 حتی یا محاکمه برساند، زن به آزاری هایشحرف با خواستنمی یاس

 سخن یشده غالف سالح و کالم  با داشت سعی فقط یاس کند،  تحقیرش
 داشت؟ نداشت، درد تنبیه این. کند  تنبیهش

 چشمانش از  را شرمساری. بود دوخته چشم زن چشمان به مستقیما حال یاس
. بود شده غالب زن بر  که  بود، بیشتر  ترس قدرت گویی  اما ببیند توانستمی



 یاس... . بیشتر جدال و بحث نه و داشت دعوا یحوصله نه داد، تکان سری
 اصال دهد، تغییر  را هاآدم حقیقت توانستنمی زدمی حرف که  هم قدر  هر 

 عجیبی کارهای  قدر آن گاهی!  هستند چه پا دو موجودات این نیست معلوم
 ... !که  دهندمی انجام

. نوشت را مبلغی و برداشت را چکش دسته کشید،  بیرون را میزش کنار   کشوی
 ربیع خانوم. گرفت  زن سمت به را چک برگه روی خاصش مهر  و امضا از  بعد

. بود مانده معلق هوا در  هنوز  یاس دست. برداشت گام  سمتش به نامطمئن
 شد چه دانستنمی. ایستاد مقابلش منتظر  طور همان و گرفت  یاس از  را چک
 پیشدستی یاس بیاورد زبان به حرفی آنکه از  قبل. چیست برای کاغذ  این و

 :کرد

 حسابداری اتاق رینمی االن همین ضمن در  کنین،می پاس برینمی چکو این -
 .بکنم براتون تونممی که  لطفیه آخر  این. کنینمی تصفیه و

 اشک ایقطره چند شد اگر  حتی یا کند  خواهش کند،  التماس خواستمی زن
 خسارت حتی یاس بود، حقش هااین از  بدتر  دیدمی کردمی که  فکر  اما بریزد

 حتی. بود نگرفته او از  فروخته، را هاآن دستفروشی با و برده که  محصوالتی
 خروجی در  سمت به و کرد  گرد  عقب پس. بودش نداده هم پلیس تحویل
 .رفت

. کردم  قضاوت موردتون در  اشتباه من. خانوم متاسفم بگم تونممی فقط -
 .ببخشید... من

 سخنانش برای سدی بود، شده سبز  گلویش  در  کجا  از  دانستنمی که  بغضی
 ایمعرکه از  تر  زود تا کرد  باز  را در  همین برای داد،نمی امانش و ساختمی
 دارشچرخ صندلی روی یاس رفتنش محض به. بگریزد بود، ساخته خودش که
 شده نصیبش که  اجباری توفیق این از  آمدمی وجد به واقعا گاهی.  شد پهن
 داشت خودش از  تر بزرگ خواهری الاقل یا برادر  کاش  کردمی آرزو گاهی  بود،



 و بکشد دوش به را سنگینی این به بار  شود مجبور  تا نبود فرزند تک و
 فکر  بود زده که  هاییحرف به یاس. شود متحمل را آن از  تر سنگین هایحرف
 هاییحرف از  متعجب گنجیدمی ذهنش در  که  چیزی هر  از  بیشتر  و کردمی
 وجودش نامعلوم و تاریک هایکوچه  پس کوچه  کدام  در  دانستنمی که  بود
 ایتقه صدای. بودند شده ریز  سر  دهانش از  کوچک  ایجرقه با و شده چال
 :داد صیغل ایسرفه با را صدایش نشست، صاف جایش سر  آمد،

 .بفرمایید -

 .رفت باال ابرویش تای یک یاس مستانه ورود با

 شما؟ بودی بلد زدنم در  -

 چشمک بود آورده بیرون در  میان از  را سرش که  طور همان خندید، نرم مستانه
 .شد وارد و زد کوتاهی

 جوریهمین گرخیدم  زدی تو که  دادایی اون با کنی؟می نگاه طوری اون چرا -
 شاید بزنم در  گفتم.  کنی  قرمه تیکه منو نوابی اون جای به شاید گفتم  تو، بیام
 .ستدیگه یکی کنی  فکر 

 !تو جز  باشه تونستمی در  پشت کی  هر  خیالم به چون کردی  فکر  درست-

 :کرد  غنچه را هایشب**ل مستانه

 .خانوم باش این از  به ما با. نیست دممی نشون که  اونقدرام دیگه بابا-

 شده؟ چی. نریز مزه خب، خیلی-

 و گرفتیم  که  ایاولیه مواد مورد در  داشتیم آها... امم که  حضورتون به عرضم-
 .کردیممی صحبت جدید مواد از  سری یه

 باز  دهان انداخت، مستانه به نگاهی نیم کرد،می سیر  دیگر  جایی در  انگار  یاس
 حرفش خواست دیگر  چندبار . فروخورد را حرفش باز  اما بگوید چیزی تا کرد



 نگاهش معوج و کج  ایقیافه با مستانه. شد پشیمان باز  اما بیاورد، زبان به را
 :کردمی

 خوایمی چی چته؟ بگو خب! کنیمی بسته و باز  دهنتو هی ماهی عین چیه-
 بگی؟

 کش  میز  روی از  را یاس ینخورده دست یقهوه فنجان احتیاط با و آرام بعد و
 در  نبود معلوم شد، خیره یاس به و کرد  حلقه فنجان دور  را انگشتانش. رفت
 هنوز  مستانه دست در  مخصوصش فنجان دیدن با حتی که  کندمی سیر  کجا

 مقدمهبی بود ایاجازه یا ندا منتظر  گویی  که  یاس. بود نکرده برپا را غرولندش
 :زد را حرفش هوابی و

 .کنیم  اضافه محصوالتمون به دیگه جدید محصول یه خواممی -

 منتشر  یاس روی مستانه دهان و دماغ از  که  بود قهوه بعد ثانیه چند درست و
 ایقیافه با و کشید  صورتش به دستی یاس. کردمی چکه صورتش از  و شده
 نگاه مستانه به کند،  پاک صورتش روی از  را چندشی چیز  که  انگار  شده مچاله
 :نکند باران تیکه را مستانه امروز، یک نتوانست. کرد

 اونم خوریمی قهوه من مخصوص لیوان تو هیچ، برداشتی منو یقهوه اینکه -
 من هیچ، اونم کردی  یکسان ایقهوه خاک با رو صورتم و سر  و لباس هیچ،
 !شد جا تو دماغ و دهن تو چجوری قهوه همه این دونمنمی

 آن در  خنده هایرگه که  صدایی با داد، قورت زحمت به را اشسرفه مستانه
 :گفت  رقصیدندمی

 با چجوری ندیدی مگه کرد،  کمک  دماغمم که،  نبود دهنم کار   تنها-
 ...محتویاتش

 :پرید جا از  یاس

 !مستان کندی  خودتو گور -



 ینشانه به را دستش کردمی باز  را در  و بود رسیده در  به که  حالی در  مستانه
 :داشت نگه یاس جلوی ایست

 !ببینن رو قدرشونگران  مدیر  وضع و سر  این با کارمندا  خوادنمی دلت که  تو-

 تالشش یهمه و زدمی ارغوانی رنگ به صورتش بود، شده کبود  حرص از  یاس
 کودکی  از . نگذارد نمایش به کارخانه  کل  در  را جیغش صدای که  بود مبنا این بر 

 را جاهمه جیغش صدای رسیدنمی چیزی به زورش وقتی بود، طور همین
 .اشتدبرمی

 رو مونیمی گیرتتنمی کی  هیچ شهمی چروک پوستت حاال نخور  حرص-
 .دستم

 :داد ادامه و کرد  فکر  کمی

 چه سمتت بیاد شه حاضر  کسیم  اخالقت این با دونممی بعید عزیزم البته-
 ...!اینکه به برسه

 (داد با)  !مستانه-

 شد، تمام تر سنگین مستانه برای هم بیراه و بد صدتا از  گفت،  که  ایمستانه
 در  را خودش سریع! تمام وخامت یعنی گفتمی کامل  را مستانه یاس وقتی

 یاس درون یشده بیدار  اژدهاهای که  ثانوی اطالع تا کرد  گور   و گم  محوطه
 مفصل و برگردد باز  تا بیوفتد آب از  آسیاب گفتنی  قولی و روند خواب به باز 

 .بفهمد را بود زده یاس سر  به که  فکری یقضیه

 شرکت حسابداری و مالی مدیر  که  بود شده کاغذهایی  انبوه وارسی غرق یاس
 در  هم قدر آن هنوز  اما نبود، خودش یرشته یه نامربوط. بود آورده برایش
 صدای. بیاید دستش کار   خم و چم گفتنی  قولی به که  بود نشده ِخبره کارش
 نگاهی و بکشد بیرون هابرگه روی از  را سرش شد باعث اشگوشی  زنگ آالرم
 روی ریزی لبخند. بود رسیده کاری  ساعت پایان بیندازد، اشگوشی  ساعت به



 انتظار  به را روز  کل  بود، دبستانی که  افتاد هاییوقت یاد بست، نقش لبانش
 صدای تا شمردمی را هاثانیه منتظر  قدر آن هم آخر  زنگ و کردمی سر  آخر  زنگ
 حال. دویدمی خانه سمت به شوق با بعد و بیاید در  صدا به خانه تعطیلی زنگ

 سخت هایدرس کودکی  در  که  روزهایی همانند امروز  داشت، حسی همچین
 زمان طلسم یشیشه این گویی  حال و نشدنی تمام و بود سنگینی روز  داشتند،
 و دستی کیف  کردن  جمع از  بعد و برخاستجا از . بود رفتن زمان و شکسته
 زد سری نگهبان به اینکه از  بعد و کارمندان  از  سرسری خداحافظی با وسایلش

 دقیقه چند از  بعد روز  هر  مانند. شد خارج جاآن از  بسپارد او به را کارخانه  تا
 راه در . رسید خانه به همیشگی مسیر  کردن  طی و ماندن قرمز  چراغ پشت

 که  شیفتی تا خرید هم بود کاک  که  مادرش یعالقه مورد شیرینی هم مقداری
 سه یخانواده. کندجبران را بود مانده هایشکاریکم  جبران برای دیشب
 قدیم بوی و رنگ بود، شده نفره دو پدر  بدون شدمی وقتی چند که  شاننفره
 اینکه از  بعد. بودند پاشیده خانه بام و بر  روی خاکستری گردی  انگار . نداشت را

 کیفش  درون را دستش. شد پیاده ماشین از  کرد  پارک را رنگش مشکی آزرای
 در  و کشید  بیرون را آن کرد،  لمس را کلید  آویز  کوچک  خرس که  همین و برد
 درست را اشچهره ایستاد، قدی یآینه جلوی ورودی راهروی در . کرد  باز  را

 متعجب ایلحظه کرد  باز  را اصلی در  که  همین. شد خانه وارد سپس و کرد
 آخر  بود؟ آمده اشتباهی نکند شد، گیج  ایلحظه آمد می که  بوهایی با ایستاد،

 و فود فست انواع و نبود خانگی غذاهای از  خبری که  شدمی ماهی چند
 نقش صورتش روی که  بزرگی لبخند. بودندگرفته  را جایش آماده غذاهای
. رفت مادرش استقبال به گشاده  روی همان با و نکرد پنهان را بود بسته
 را غذایش مالقه با و بود آشپزی حال در  او به پشت یاس مادر  خانوممریم
 بزرگ قدمی با و گذاشت  میز  روی را کیفش  و کلید  دسته و شیرینی. چشیدمی
 :شد مواجه غرولندش با که  کشید  آغوشش در  محکم برداشت، سمتش به که

 .ندارم حوصله یاس نکن -



 بود گرفته  شکل وجودش در  که  خوشحالی شد،نمی حالیش هاحرف این یاس
 روزمره و منوال کاری  پختن غذا اول نگاه در  شاید. شدمی ابراز  نحوی به باید
 خاکستری گرد  داشت، زندگی بوی یاس برای کرد،می فرق یاس برای اما باشد
 یعنی این. بردمی بین از  را اندریخته خانه در  پدرش رفتن با کردمی فکر  که
 نحوی به هرچند را زندگی بود گرفته  تصمیم مادرش عزاداری ماه چند از  بعد

 باشد؟ کامل  زندگی پدر  بدون شدمی مگر  آخر . بازگرداند خانه به نیمه و عاریه
 .بود غنیمت برایش شرایط این در  هم همین اما

 !یاسی عه! سوزهمی غذام دختر، نکن یاس -

 یاس سمت به را انگشتانش نیست بردار  دست یاس دیدمی که  خانوم مریم
 دادمی ماساژ  را بازویش که  حالی در  یاس. گرفت  او از  ریزی نیشگون و نشانه

 هم را مادرش حتی که  قدر آن. بود شده خیره مادرش به دار خنده ایقیافه با
 .خنداند

 شام بهت بیای سروریخت این با بیا، کن  عوض لباساتو برو بچه خب خیلی -
 .بشور دستاتم! دمانمی

 چاشنی ریزی چشمک که  آن از  بعد و گذاشت  احترامی نظامی حالت به یاس
 و کرد  تعویض را هایشلباس. رفت اتاقش سمت به کرد  هایششیرینی خود
 اوامر  تمامی و داد صورتش و دست به صفایی مستانه، قول به اینکه از  بعد
 مریم اخیر، وقت چند عادت خالف بر . رفت پذیرایی سمت به کرد  اجرا را مادر 

 آن. یاس هایبچگی مثل درست بود، کرده  پهن زمین روی ایسفره خانوم
 هر  و باال مدل هایماشین کارخانه،  متری، صد چند یخانه از  خبری هازمان
 به زور  به حیاط با که  داشتند متری چند ایخانه. نبود دارند، االن که  چه

 آهنی تاب و حیاط وسط آبی حوض عاشق یاس چقدر  و رسید،می صدمتر 
 .بود در  کنار   درست حیاط یگوشه

 !یاسی -



 مامان؟ بله -

 افتاد، دهن از  دیگه بیا جا،اون وایستادی ساعته یه کنیمی نگاه چی به -
 !ها دهنمی مزه دیگه بشه سرد سبزیقورمه

 !جان سبزیقورمه میام االن بشم سبزیقورمه اون قربون من ای-

 ولع با و نداده اهمیتی او اما نماند، پنهان یاس دید از  خانوممریم یغره چشم
 هر  از  بعد اگر  شودمی زیبا چه اما نیست، زیبا زندگی. شد خوردن مشغول
 هم در  و بردمی خود با را چیز  همه و آیدمی دعوتبی که  سنگینی طوفان

 دست، دور  از  قاصدی برسد، مشامت به خوشبختی ِعطر  ناگاه به شکاند،می
 آن با سبزی قورمه حال. برسد آخر  به تار  شب که  دل ایمژده: برساند پیکی
 باشد، دوغ و سبزی و ماست با که  الخصوصعلی اش،کننده  وسوسه عطر 

 بیرون مادرش هایب**ل بین شکاف از  زحمت به باید که  کم  چند هر  لبخندی
 برای بود، شکسته را خانه همیشگی سکوت بار این که  تلوزیونی صدای و کشید
 !نیمه چند هر  داد،می زندگی طعم عجیب یاس

 جمع یاس کمک  به سفره پز،مامان یاس، قول به سبزِی  قورمه خوردن از  بعد
 با دو هر  هاظرف شستن از  بعد. بردارد را لیوانی حتی مادرش نگذاشت و شد
. بودند تلویزیون رنگی یصفحه به خیره و نشسته تلویزیون جلوی هم
 را کنترل  حوصلهبی یاس مادر  بود، شده شروع هافیلم میان بازرگانی هایپیام

 .کرد  عوض را کانال  و برداشت

 .دیدممی داشتم رفت؟ زدی چرا مامان عه -

 دن،نمی نشون هیچی که  شب تا صبح. دیگه بود تبلیغات دیدی؟می چیو -
 .بسازن سریالم تبلیغات این با مونده کم.  کنن  پخش تبلیغات بلدن فقط

 .ببینم خواممی بزن مامان -

 ببین؟ خوایمی تبلیغ شدی؟ خل یاس! وا -



 .نیست بیشتر  که  دقیقه چند بزن تو حاال. آره -

 به شد خیره و زد را قبلی کانال.  کردمی نگاه را یاس غره چشم با خانوممریم
 شده خیره تلویزیون به دقت با یاس. بگیرد نظر  زیر  را حاالتش تا یاس صورت
 از  هابعضی. بودند کرده  استفاده تبلیغات تولید در  زیادی هایمهارت از  بود،
 کردن  قانع با بعضی ترس، ایجاد با هابعضی طنز، با هابعضی مشهور، افراد
 ربطبی هم که  گشتمی چیزی دنبال. مختلف دالیل آوردن با برخی و مردم
 روی بیشتر  باید. باشد پسند مردم هم و نبرد سر  را مردم یحوصله هم نباشد
 قدر  به و نبود چیزی کم  پدرش یکارخانه  و شرکت. کردمی فکر  تبلیغ این

 همه این تا بود تالش در  فقط یاس داشت، مردم بین محبوبیت و شهرت کافی
 دوسالی باید حداقل نامهوصیت طبق. کند  حفظ خوبی به را پدرش زحمت
 توفیق این گرفتمی تصمیم آن از  بعد شاید و کردمی اداره را کارخانه  خودش
 چشمش دو خواب برخاست، جایش از  شد تمام که  تبلیغات. بفروشد را اجباری

. شد روانه اتاقش سمت به بالفاصله و گفت  بخیریشب. بود برگفته در  را
 دیدگان که  بود خواب بار  این اما داشتند را سرش به هجوم قصد باز  افکارش
 خسته آنقدر . شد بیدار  اشگوشی  زنگ صدای با صبح. شد پیروز  و ربود را یاس
. دیدمی سختی به را اتاقش رنگ نیلی دیوارهای که  آمدمی خوابش و بود
 که  دادندمی نشان و بودند رفته کنار   پنجره جلوی از  رنگ یاسی هایپرده
 را اشابری هایدمپایی. است شده بیدار  همیشه از  زودتر  بار این خانوممریم
 گاهی  از  هر  و بود شده گشاد  برایش شلوارش. برخاست جا از  و پوشید
 با. بخورد سکندری باری چند بود نزدیک و رفتمی پایش زیر  هایشپاچه

 سرو به آبی. شده ملس خوردنش سکندری چقدر  جدیدا کردمی فکر  خودش
 ضروری و نیاز  مورد وسایل با کیفش  کردن  جور  و جمع از  بعد و زد وصورتش

 اشمشکی لی شلوار  همراه به را رنگش ایسورمه مانتوی. شد حاضر  روزش، هر 
 از  را پایش سرتا کمی  که  بود رنگش ایفیروزه شال تنها میان این در . پوشید

 برود بیرون اتاق از  خواستمی. آوردمی در  رنگش تیره هایلباس با عزاداری



 در  هم را خودش حتی که  بود هامدت. شد متوقف ایلحظه آینه جلوی که
 با را مادرش یروحیه اینکه برای خانه به آمدن برای مگر  کردنمی نگاه آینه
 استفاده رنگش کالباسی  رژ  از  کمی  شد وسوسه بار این. نکند تر خراب نزارش حال
 بیرون اتاق از  و چسباند لبش بر  لبخندی نیمچه. زد هم آفتابی ضد کرم  و کند
 که  نشد خانوممریم متوجه حتی که  آمد پایین را هاپله عجله با قدر  آن. آمد
 جاکفشی از . بود کرده  آماده صبحانه برایش و بود نشسته یاس انتظار  به

 لحظه همان. گذاشت  در  جلوی و برداشت را سفیدش هایکتونی  راهرو درون
 :شنید را مادرش صدای

 سر  بری خوایمی جوری همین که  نخوردی هیچی مادر  وایسا یاس؟ کجا  -
 کار؟

. پرید باال ابرویش تای مادرش دیدن با. برگشت عقب به و شد متوقف یاس
 باشد مادرش کار   زدمی حدس بود رادیده اتاقش رفته کنار   هایپرده که  صبح
 بیدار  برای و برگشته شهرشان از  خانوم گلفام  که  دادمی احتمال بیشتر  ولی

 از  هر  است، مادرش حال کمک  خانوم گلفام.  باشد کشیده  را پرده کردنش
 پخت گاها  و خانه کارهای  انجام در  و زندمی یاس مادر  به سری آیدمی گاهی
 هم او یاس، پدر  فوت از  بعد که  شدمی ماهی چند البته. کندمی کمک...  و غذا
 حال یاس. بماند مدتی و بزند سر  اشخانواده به تا بود برگشته شهرستان به
 .بود کرده  تعجب مادرش دیدن با

 شدی؟ بیدار  کی  بخیر، صبحت جان، مامان سالم -

 کار؟  سر  ریمی جوریاین روز  هر  تو! کوفت  و شدی بیدار  کی  -

 تو خب چیزه لحاظ، اون از . آهان برم؟ باید چجوری مگه. دیگه آره خب امم -
 .دیگه میارن صبحونه برام شرکت



 رو آدم کجای  بیسکوییت و چای آخه بیسکوییته؟ و چای همون منظورت -
 جوری این تو. بیاد بزنم زنگ گلی  به شد واجب دیگه نه دختر؟ کنهمی سیر 
 .شهمی حریفت گلی  فقط دی،نمی گوش  کی  هیچ حرف به

 برم؟ شده، دیرم مامان -

 .میام االن وایسا -

 !مامان؟ -

 مسابقه همدیگر  با امروز  انگار  هاعقربه انداخت، ساعتش به نگاهی یاس
 که  زد گره  محکم را بندهایش و پوشید را هایشکفش  شد خم. بودند گذاشته
 مریم کرد  راست قد که  همین. نشود کارمندها  یمضحکه و نیوفتد دوباره
 .بود ایستاده در  درگاه در  بزرگ یلقمه چند با خانوم

 نذاری بودی دبیرستانی وقتی مثل. بخور راه تو کیفت  تو بذار  رو اینا مادر، بیا-
 تو ببینم. خوریشمی امروز  همین! ها بزنه کپک  که  کیفت  تو بمونه انقد

 .دمنمی راهت کیفته  تو برگشتی

 چشمی و گرفت  اجبارا را هالقمه یاس! ساز کار   هم بدجور  بود، عملی تهدیدش
 کاشت  خانوممریم یگونه  روی کوتاهی  یه*س*بو که  همین. گفت  ب**ل زیر 
 فرمانی قفل به شد که  ماشین سوار . آمد پایین ورودی یپله چند از  سرعت به
 صلوات و سالم و درود بود بسته ماشین فرمان به خودش دیروز  که
 را فرمان قفل و شد باز  قفل باالخره که  زد غر  ب**ل زیر  آنقدر . فرستادمی

 و کرد  جا به جا را دنده.  انداخت کنارش  صندلی روی حرص با و برداشت
 دقیقا و رسیدمی همیشه از  زودتر  باید امروز . فشرد گاز   پدال روی را پایش
 بگوید او به یاس که  بود کجا  مورفی. شدمی اثبات داشت موضوع این عکس
 !بکند هایشقانون شامل هم را این



 برایش را در  بهرامی آقای که  همین بود، شرکت ورودی جلوی بعد دقیقه چند
 پارکش تا سپرد بهرامی آقای به را ماشینش کلید  شد، وارد سرعت به کرد  باز 
 امروز . رفت بزرگ تئاتر  آمفی و اصلی ساختمان سمت به دو با خودش و کند

 خوش از  و داشت کارخانه  دیگر  هایشعبه سهامداران از  تا دو با بزرگی یجلسه
 دادمی دستشان آتو نباید. بود کرده  دیر  دقیقه چند امروز  اشادباری یا اقبالی

 یاس یعقیده این البته. شوند اعتمادبی خودش به نسبت زودی همین به تا
 نداشتند شکی که  بودند دیده مهارت و کارکشتگی  پدرش از  آنقدر  هاآن بود،

 اعتماد مورد هم االن همین از  یاس. باشد بتواند او از  کمتر   ایذره حتی دخترش
 احوال و سالم از  بعد. ایستادند پایش به بالفاصله. شد وارد و کرد  باز  را در . بود

 بود، هایشب**ل روی خجولی لبخند. بنشینند که  کرد  اشاره دست با پرسی
 دلش. بودند تر بزرگ یاس از  سالی چند هاآن از  کدام  هر  باشد هرچه
 محض به. کردمی ایجاب طور  این شرایط اما بایستند برایش خواستنمی
 :پرسید یاس به رو دارانسهام از  یکی نشست سرجایش اینکه

 جلسه گرفتین  تصمیم امروز  که  شده چی بدونیم مشتاقیم همه ما عنقا خانوم -
 و اداره توی که  مشکلی نکرده خدا کنین،  جمع هم دور  رو ما و بذارین

 نیومده؟ بوجود محصوالت

 قصد من اما شده، هم بهتر  حتی و قبله مثل محصوالت فروش. اصال نه -
 .دارم ایدیگه

 ... .که  افتاده اتفاقی اگه سرزده؟ ما از  خطایی نکنه -

 سرجایش و مراد وفق بر  چیز  همه که  موقع این هم آن جلسه این برگزاری
 تا دادندنمی مهلت یاس به حتی بود، عجیب اشانهمه برای رفتمی پیش

 را علتش زودتر  چه هر  خواستندمی بزند؛ را حرفش

 .شوند جویا



 رممی و کنمنمی چینی مقدمه پس. نیستین صبور  اونقدر  شماها انگار  خب-
 بعضی شدم متوجه کردممی نگاه که  رو محصوالت لیست من ،مطلب اصل سر 
 .رسنمی فروش به جدید بندی بسته با و شنمی وارد دیگه کشورهای  از  اونا از 

 ... .مگه داره؟ ایرادی چه این خب: حسنوند

 و کنین  گوش  من هایصحبت آخر  تا. حسنوند آقای باشید صبور  یکم لطفا -
 انجام کاری  شما یشعبه نپذیرفتید شما اگه. گیریممی تصمیم هم با بعد

 نتیجه به بهتر  پدرم با که  دونممی محترم، آقایون ببینید. داد نخواهد
 انتظار  شما از  من اما باشه، سخت براتون من به اعتماد شاید و رسیدینمی
 هاشایده یهمه انجام توی و کردینمی کمک  پدرم به که  طور همون دارم

 من. کنین  اعتماد من به و نکنین خالی منو پشت هم حاال بودین کنارش
 رو دانشش هم. بسازیم خودمون رو کردیممی وارد که  محصوالتی خواممی

 هایدستگاه و امکانات همه این شخصه به من پدر  رو، امکاناتش هم داریم
. بخورن خاک بقیشون و کنن  کار   بعضیاشون فقط که  نگرفته قیمت گرون
 که  این از  غیر  خارجی؟ کشورهای  با داریم فرقی چه ما مگه هم بعدش

 به که  زیادی هایاسانس جای به و داره کمتری  شیمیایی مواد محصوالتمون
 دونستن با که  هستند دانا اونقدر  ما مردم داره؟ رو مواد اصل برنمی کار 

 کنین؟می فکر  چی شما خب،. بدن تغییر  رو انتخابشون حقیقت

 یه تولید ولی است، شده شناخته ما محصوالت برند که  درسته: حسنوند
 در  رو احتمال این اگه. کنه  پیدا طرفدار  تا برهمی زمان خیلی جدید محصول

 این به باید نکنن اعتماد ما به زودی این به مردم داره امکان که  بگیریم نظر 
 .داشت خواهیم زیان و ضرر  کلی  که  کنیم  فکر  هم

 ما. داره هم بستگی البته. نیست ایایده بد من نظر  به اما درسته هم این: ایاز
. کنیم  قطع رو کردیممی وارد که  محصوالتی ی همه یکباره به تونیمنمی

 .وارداتیه ما شرکت از  بخشی دونینمی که  طور همون



 تولیداتمون باشیم، مستقل ما که  همینه دقیقا من قصد اما ایاز، آقای بله: یاس
 !کننده  وارد نه باشیم کننده  صادر  که  برسیم جایی به حتی و کنیم  بیشتر  رو

 داشتند نظر  در  را یاس نظرات. بودند غرق فکر  در  و دوخته یاس به چشم همه
 عوض را مردم نظر  تواننمی هاآسانی این به که  دانستندمی تجربه اساس بر  اما
 یاداره و نامرغوب محصوالت برخی تولیدات خاطر  به متاسفانه. کرد

 باعث بودند، درآمد فکر  به فقط که  ناالیق افراد یوسیله به تولیدی هایشرکت
 که  را هاآن تعلل یاس. دهند ترجیح را خارجی کیفیت  با جنس مردم بود شده
 .دهدمی جواب دانستمی که  کند  استفاده دیگری روش از  گرفت  تصمیم دید

 اعتماد متاسفانه که  اومدن کار   روی افرادی سال چند این تو که  دونممی من -
 داشته دوست بیشتر  مردم که  شدن باعث و کردن  سلب خودشون از  رو مردم
 الاقل تا کنه  اراده جایی یه از  نفر  یه باید باالخره اما بگیرن، خارجی اغالم باشن

 چرا. رسید چیزا خیلی به شهمی کوچیک  کار   همین از . کنه  عوض رو خودش
 نباشیم؟ ما اون

. کردندمی مشوش را جو سواالتشان با گاهی  از  هر  مردها و گفت  و گفت  یاس
 با اما کردندمی تاییدش حتی و بودند گذاشته  احترام یاس تصمیم به هاآن

 بیشتری اطمینان خواستندمی سواالتشان کورسو

 متحمل را زیادی ضرر  خواستندنمی اقتصادی سخت اوضاع این در . کنند  پیدا
 عملی ظاهر  در  کرد،  خواهد عملی را هایشحرف یاس که  نداشتند شک. شوند
 تجربه کافی  یاندازه به که  هاآن اما نبود، سخت آنچنان هم هایشحرف شدن

 نحو به تا باشد باید تلنگری یا است الزم زیادی زمان یا دانستندمی داشتند
 خواهدمی یاس چطور  چگونه؟ بدانند خواستندمی هاآن. شود انجام احسنت

 ...!و کنند  کار چه باید هاآن کند؟  عمل



 هایشطراحی از  که  هاییعکس با کامل  را توضیحاتش اینکه از  بعد آخر  در  یاس
 آخر  به گونهاین را هایش حرف داد، ارائه بود کشیده  جدید محصوالت برای
 :رساند

 به و کنین  کمکم  گرفتین  تصمیم شما یهمه که  حاال و گفتم  رو حرفام من -
 نیست، من یایده فقط فکر  این. بگم هم رو حقیقتی باید کردین  اعتماد من

 ... .کردن  که  قلبی یسکته با پدرم و بیوفته اتفاق اون اینکه از  قبل راستش

 .کنه  رحمتشون خدا -

 .بیامرزتشون خدا -

 .بیامرزه خدا -

 حرفاشون از  چیزی هاموقع اون من. بود پدرم تصمیم این راستش. مچکرم -
 میون در  مادرم و من با رو چیزا خیلی ایشون ولی آوردمدرنمی سر 
 مهلتش دونینمی که  طور همون ولی بودند، دنبالش هم خیلی. گذاشتندمی
 چیزی و نداشتم ایتجربه چون من. موند ناتموم اشونخواسته و نکردن پیدا رو

 چند. کردم  شروع رو تحقیقاتم بعد ولی نکردم اقدامی اوایل اون دونستمنمی
. کنیممی استفاده آخرینشون از  نشدن عملی اگه که  کردم  پیدا هم راهکار  تا

 من از  بیشتر  شماها که  اداریشه کارهای  انجام اونم مونه،می چیزی یه فقط
 .دارین تجربه

 چیزای خیلی کمکم  ما؛ به بسپرین رو هاقسمت اون نباشید، نگران: راوری
 تو رو چیزا این کنیم،می کار   داریم که  ساله چندین ما. گیرینمی یاد رو دیگه
 ما ما، از  زودتر  ولی گیرین،می یاد ما مثل هم شما یادنگرفتیم، روز  دو_یکی

 .کنیممی کمکتون

 .ربود را زدنش حرف ساعت چند خستگی نشست یاس لبان روی که  لبخندی

*** 



 دوم فصل

 

 این در . گذشتمی بود، کرده  مطرح را تصمیمش یاس که  زمانی از  روزی چند
 از  که  تبلیغاتی بنرهای تیزرها، ها،اعالمیه از  بود پرشده شهر  جایهمه مدت

 ابهام قدر  آن هااعالمیه تمام در . دادندمی خبر  فراسو شرکت جدید محصول
 و منتظر  بزرگ دارهایکارخانه  الخصوصعلی مردم یهمه که  زدمی موج

 به را سنگش شرکت این انقدر  که  محصوالتی یا محصول بفهمند بودند مشتاق
 حدش از  بیش هایکنجکاوی  وجود با هم مستانه حتی چیست؟ زندمی سینه

 مرد چهار  همان فقط. بفهمد یاس کارهای  از  چیزی آنچنان بود نتوانسته
 اینکه از  قبل خودش خواستمی بود، بزرگی روز  یاس برای امروز . دانستندمی

 مطمئن سالمتشان از  و کند  آزمایش و تست را هاآن کند،  عرضه را محصوالت
 باید مورد این در  یاس اما بودشده انجام اداری کارهای  تمام قبل از  البته. شود

 گنجیدمی تخصصش در  که  بود چیزی این الاقل. شدمی کار   وارد هم خودش
 به را آزمایشگاهی سفید فرم. بود خوانده را درسش دانشگاه در  سال چهار  و

 بود شده ایبهانه کارش  این. رفت شرکت مخصوص آزمایشگاه به و کرده  تن
 این در  یاس کردند،می کار   آزمایشگاه این در  که  گروهی  با شدن آشنا برای
 کارخانه  مختلف هایپست در  مختلف افراد و کارمندها  بین قدر آن وقت چند
 بدست را همه اعتماد و شناختندمی را او دیگر  همه که  بود چرخیده شرکت و

 بوی میزها، از  یکی پشت رفت داد دست همه با که  این از  بعد. بود آورده
 سفید دیوارهای. خوردمی مشامش به آزمایشگاهی مواد و الکل خفیف

 نام ب**ل زیر . انداختمی بودنش دانشجو دوران یاد به را یاس آزمایشگاه
 که  افرادی. شد کار   به دست بعد و کرد  مکث ایلحظه کرد،  زمزمه را خدا

 نگاهش لبخند با بودند، ایستاده سینه به دست او از  فاصله با کمی  و دورش
 کند،  شریک کارها  جزء ریز  در  را خودش که  شدمی پیدا مدیری کمتر .  کردندمی
 پایش روی را پایش ننشیند، میز  پشت فقط که  شدمی پیدا مدیری کمتر 



 کاغذ  چند به امضایی که  نرود و نیاید قیمتش گران  ماشین با فقط نیندازد،
 را این. داشت فرق یاس نبود، جنس این از  یاس. بگیرد ریاست ژست و بزند

 از  تا چند سمت لبخند با شد که  چشیدن نوبت. کردندمی تایید کارمندهایش
 :وگفت برگشت آزمایشگاه هایپوش سفید

 کنین،  چالم مزدیکا نزدیک همین اورژانسا، نزنین زنگ مردم من اگه هابچه -
 نَگن مردم وقتی. خوبه باشه هم کارخونه  بیرون یباغچه همین تو ترجیحا

 !ُمرد خورد خودش کرد،می جدید محصول جدید محصول همه این

 و ادا با که  یاس به خندیدندمی ریز  گفتندمی خدانکنه که  حالی در  هابچه
 ریزش هایشوخی از  دست. کردمی بیان را هایشحرف خاصی اطوارهای
 و بست را چشمانش ناگاه خورد، مقداری که  همین. شد مشغول و برداشت

 که  انگار  کرد،  کج  را خودش. آورد بیرون را زبانش از  نیمی نمایشی حالت به
 باور  هابچه که  بود فرورفته نقشش در  قدر آن. بیوفتد زمین روی است نزدیک
 هایافزودنی با آغشته که  موادی از  اشتباها نکند کردندمی فکر . بودند کرده

 هابچه از  یکی. شده بد حالش حال و خورده بوده آزمایش برای مخصوص
 دید وقتی یاس. گرفت  را اورژانس یشماره عجله با و برداشت را تلفنش
 :گشود  را چشمانش سریع شودمی جدی دارد کم  کم  اوضاع

 اورژانس؟ نزنین زنگ نگفتم مگه! گرفتم  مچتو! نامرد ای -

 هوای و حال کردن  عوض برای فهمید یاس. کردندمی نگاهش واج و هاج همه
 برایش دلشان در  هابچه االن احتماال و نکرده انتخاب را مناسبی روش هابچه
 کشداری  ملیح لبخند یاس. بودند بهت در  هنوز  هم شاید. کردندمی شفا طلب
 :گفت  لبخند با و زد

 .هابچه نباشین خسته. عالیه و سالم هم خیلی است، خوشمزه خیلی-



 این. کردندمی نگاه یکدیگر  به خوشحال و زدندمی دست همه هاپوش سفید
 داشت قصد فعال یاس. بود شده برکت و پول هم هاآن برای جدید محصول

 برای بعد و بیندازد راه را بود گذاشته  اولویت در  که  چیزهایی از  یکی تولید خط
 از  حتی و بود شده مطمئن چیز  همه از  که  حال. کند  ریزی برنامه هابعدی
 هایتوصیه دیگر  یکبار  تا رفت تولید بخش به بود گرفته  فیلم مراحل یهمه

 دوربین از  هاآن کار   هیچ که  بگوید برایشان باز  و بکند کارمندها  به را بهداشتی
 دستگاه را خط کار   بیشتر . هستند نظر  تحت و ماند نخواهد پنهان مداربسته

 که  مانده کوچک  کارهای  همان خواستنمی دلش یاس اما دادمی انجام
 و بهداشت نکردن رعایت با دادندمی انجام... و بندی بسته برای کارمندها
 کمکش  راه این در  که  افرادی هایزحمت تمام و برود سوال زیر  دیگر  جوانب
 لیست ذهن در  که  کارهایی  تمام انجام از  بعد. شود گرفته  نادیده بودند، کرده
. شد پخش پدرش چرخدار  صندلی روی خسته. بازگشت اتاقش به بود کرده
 به فکرش هنوز  و شد خواهد پاپیچش قطعا که  کردمی فکر  مستانه به داشت

 باشند، کشیده  آتش را پرش که  سیمرغی همانند مستانه نکشیده سرانجام
 هم آن سیمرغ،. گرفت  اشخنده فکرش این از  بعد بالفاصله. شد پیدایش
 رنگش، مشکی چادر  آن با مستانه. بود دار خنده هم تصورش حتی مستانه؟

 کرد،می داشتنی دوست را اشچهره که  اشگونه  روی ریز  هایمک و کک
 اش،کشیده  صورت بلندش، مژگان انبوه دارش، حالت و کشیده  اما ریز  چشمان

 به که  آنقدر  بود صورتش ستون گویی  که  خاصش قلمی راست سر  بینی
 سیمرغ رنگش یاسی کوچک  هایب**ل و اشتکه دو یچانه آمد،می صورتش

 در  متفاوت اما کوچک  دنیایی همیشه یاس افکار  نخندید؟ شودمی مگر ! باشد
 .بود طور  همین اشکودکی  از . ساختند می خیاالتش

 جرز  به الاقل خنده؛ زیر  زنهمی بینهمی منو. رفت شد خل داشتیم مدیر  یه -
 !نکنه شک عقلت به آدم کردیمی نیگا چیزی دیواری



 از  دست یاس. زدمی حرف خاصی حرص با و وقفهبی که  بود مستانه
 .خندید بیشتر  و نداشت بر  هایشخنده

 زیر  ایکاسه  یه گممی من. اتهخنده آخرین که  بخند مدیر، خانوم بخند آره -
 کردی  فکر . بهم گینمی هیچیم شیمی غیب بینیمی منو هی که  بشقابته این
 فهمم؟نمی هم هیچی هپو؟هپلی منم

 روی صندلی که  طوری پرید جا از  یاس برداشت، خیز  یاس سمت به که  همین
 که  افتاد مستانه پای روی اشفلزی هایچرخ از  یکی و شد چپ زمین
 بلد بیراه و بد چه هر  و بود گرفته  را کفشش  نوک. بگیرد را یاس خواستمی
 کوچکش  انگشت روی درست. کرد  یاس نثار  تر،محترمانه صورت به منتها بود

 .بود افتاده

 کارآگاه  همش خودته تقصیر ! وقتش به ولی بگم بهت خواستممی من خب -
 سوپرایزت یهو گفتم  بعدشم! بیاری در  سر  چی همه از  خوایمی میاری در  بازی
 .کنم

 شده؟ سبز  چیزی من سر  رو یاس -

 .بینمنمی چیزی که  من -

 !یاس -

 .خندیدم

 بهت چیزی که  نبودم مطمئن هنوز  داره، نگیر  بگیر  راستش. بابا خب خیلی -
 .بگم

 هابهترین منتظر  شده پخش شهر  کل  تو چیه تبلیغات این وقت اون آها -
 باشید؟

 .تبلیغن فقط اونا خب مونده کار   عالمه یه هنوز  بنرهاست، از  یکی اون -



 گفتیمی که  هذیونا دسته این از  و جدید محصول زده سرت به واقعا نکنه -
 هوم؟

. دیگه نداری جنبه! خورهبرمی خانوم به گمنمی بهت وقت اون خودشه، آره -
 .فهمیمی خودت وقت اون بگیره کن  صبر 

 !یاس -

 بله؟ -

 اگه رممی زودتر  یکم امروز  من. بگیره که  ایشااهلل تو، دست از . هیچی! اوفف -
 .بشه

 یار؟ پیش ریمی داری کردی  پیدا چیزی ماری یار  نکنه وقت؟ اون چرا -

 انقده وقت اون باشه کارش  محل مدیر  رفیقش آدم شهمی مگه آخه! بابا ای -
 !باشه نداشته پارتی

 قده؟ چه -

 !انقده -

 .داد نشان را انگشتش نوک و چسباند هم به را انگشتش دو مستانه

 !ها نره یادت بیار  برام رو حقوقی لیست قبلش فقط برو. نکن قهر  حاال باشه -

 .مدیر خانوم چشم به ای -

 .برو بال بی چشمت -

 حناق که  دروغ. شد فکر  در  غرق یاس. رفت بیرون در  از  و زد چشمکی مستانه
 در  را وجودش اضطراب و استرس کردمی فکر  فردا به که  همین نیست،
 چند. بود ریخته برنامه برایش روزها که  بود روزی همان فردا. گرفتبرمی
 این چیز  هیچ از . رفت عجله با و گذاشت  میز  روی را لیست مستانه بعد دقیقه



 از  مستانه نخورده، توقی به تقی که  یاس خالف بر  درآورد، سر  شدنمی دختر 
 یاس. فهمیدمی زود اما آوردنمی رو به اگر  حتی. شدمی باخبر  چیزش همه

 و حقوق لیست فقط بود داده انجام را کارها  بیشتر . شد بررسی مشغول
 که  بود شده میزش روی هایبرگه غرق آنقدر . کردمی چک باید را هاواریزی
 در  چندباری حتی. بود آورده پولکی و چای برایش که  نشد سلیم مش متوجه

 و چای سینی بود، شده اتاق وارد بود نداده جوابی یاس وقتی و بود زده
 .بودرفته صدابی و گذاشته  دیگر  هایصندلی جلوی میز  روی را هاپولکی

 رسیدمی که  جایی یک به اما داشت، مطابقت چیز  همه اول یصفحه چند تا
 حتی و شدمی واریز  میلیون چهار  ماه هر  برایش که  بود نفر  یک. آورددرنمی سر 

 که  شد ایشماره درگیر  و گریخت  فردا قرار  از  یاس فکر . نبود موجود او از  نامی
 یادداشت بخش در  همراهش گوشی  در . نداشت خانوادگی نام یا نام حتی

 روی ساعت هایعقربه. شود جویا مالی امور  حسابدار  از  حتما تا کرد  ذخیره
 و برداشت را وسایلش یاس. دادندمی نشان را شرکت تعطیلی ساعت دیوار 
 درد دستت ب**ل زیر . شد سلیم مش پولکی و چای متوجه که  بود جاآن تازه
 آمده، سلیم مش که  بود سهراب مرگ از  بعد دارونوش انگار  که  گفت  اینکنه
. بود رفته صدابی بگیرد جوابی آنکه بدون بعد و کرده  پرسی احوال و سالم
 جبران ماهش این حقوق برای حتما گفت  باخود ولی گرفت  وجدانعذاب کمی

 از  کمتر   اما سوادی، نیمچه حتی نه و داشت مدرکی نه سلیم مش. کرد  خواهد
 آمد بیرون محوطه از  یاس. بود حقش هااین از  بیشتر . کردنمی کار   دیگر  افراد

 بود گرفته  عکس کاغذها  یهمه از  بود اتاقش در  وقتی.  شد ماشینش سوار  و
 ناشناخته گیر   مزد این از  اثری بتواند شاید. کند  نگاه بیشتر  دقت با خانه در  که
 امروز . بود رفته خانه به و کرده  پارک را ماشینش بعد دقیقه چند. کند  پیدا
 برداشته را خانه جایهمه رشتهآش خوش بوی بود، شده خانه وارد وقتی هم
 خانه در . نبود چیزی کم  هم نبودش اما شد،نمی غذا رشتهآش چند هر . بود
 سیر  دیگر  جای در  روحا   اما تلویزیون به خیره و نشسته راحتی هایمبل روی



 ناخودآگاه. کشید  بیرون فکرهایش از  را او تلوزیون تبلیغ آهنگ صدای. کردمی
 را محصولش تبلیغ که  شرکتی. دوخت تلویزیون به را نگاهش دقت با

 برای. بودند کرده  دعوتش فردا که  بود هاشرکت همان از  یکی کردند،می
 ساله سی یا بیست قدمتی پدرش شرکت مانند شاید نبود، شرکتی کم  خودش
 تلویزیون از  نگاه و انداخت باال ایشانه. داشت هم عجیبی اسم بارسام، داشت،
 در  غرق قدر  آن اما رفت، خوابرخت به همیشه از  زودتر  یاس شب آن. گرفت
 بار  هر  خالف بر  اما برد؛ خوابش همیشگی ساعت همان که  بود تفکراتش سیل

 بزند، صورتش و دست به آبی آنکه از  بعد. شد بیدار  خواب از  زود خودکار 
 صبحانه خاطر  به باز  خواستنمی. شود حاضر  تا برگشت اتاقش به سریعا
 شاید که  زدمی حدس دلش در  اما دانستنمی روزها آن یاس. کند  دیر  خوردن

 .کنند  تغییر  چیزها خیلی روز  این از  بعد

 مشکی یمقنعه و روشن آبی لی شلوار  و تیره رنگ کاربنی  مانتوی به یاس
 که  چیزی امروز  بگذارد، نمایش به را خودش خواستنمی. کرد  بسنده رنگی
 رژ  و آفتاب ضد. بود دیگری چیز  گرفتمی قرار  همه دیدگان معرض در  باید

 و جمع را کاغذهایش  تمام. آورد در  روحی بی از  را صورتش رنگش کالباسی
 استقبالش به منتظر  که  دید را مادرش آمد پایین هاپله از  که  همین کرد،  جور 

 چشم به یاس گل  تکه چند و قرآن آن روی که  دارد دست در  ایسینی ایستاده،
 درست قبل، هامدت از  نشست، یاس هایب**ل روی لبخندی. خوردمی

 با را چیز  همه کند  عملی را پدرش یخواسته بود گرفته  تصمیم که  موقعهمان
 یاس سالمتی و موفیقتش برای مادرش حال و بود گذاشته  میان در  مادرش
 را مادرش یگونه  نرم و کرد  سالمی. بود ایستاده در  جلوی دست به قرآن

 .بود زده حلقه مادرش چشمان در  اشک. بوسید

 ؟!مامان عه -

 ... .که  دید می رو لحظه این بود بابات کاش!  یاس شدی خانوم چقد -



 قربان خب. بینتمونمی داره نکن شک. نداشتیما گریه  دیگه برم قربونت -
 نکنم؟ دیر  که  برم زودتر  من بدیم انجام رو مراسم

 .شو رد قرآن زیر  از  بیا مادر، آره -

 .زد آن روی ایه*س*بو بعد و شد رد قرآن زیر  از  بار سه یاس

 .برگردی پر  دست با انشااهلل که  برو. مادر باشه پناهت و پشت خدا -

 سوار . آمد بیرون سریع خداحافظی از  بعد و کشید  آغوش در  را مادرش یاس
 نگاهش که  بود رسیده ورودی در  به. افتاد راه کارخانه  سمت به و شد ماشین

 بین در  باالتر، مدل و تر قیمتگران  یکی از  یکی خورد، شده پارک هایماشین به
 دیده هم بود تلویزیونی هایشبکه به متعلق که  ماشین چند هاماشین آن
 ترتیب خودش قبل از  چند هر . بودند آمده خبرنگاری برای شاید. شدمی
 چه کند،  ثبت را مهم هایلحظه این تا بود داده را جزئی کارهای  و بردار فیلم

 در  هم دیگر  یغریبه چند اگر  آمدنمی هم بدش ولی را اشپیروزی چه شکست
 سمت به داشت، وقت ایدقیقه چند هنوز . کردندمی پیدا حضور  جلسه این
 تا ببیند را تشریفات مسئول و کند  بررسی را چیزها برخی تا رفت خودش اتاق

 حضور  جلسه این در  هم اشسهامدارن. شود راحت هم او بابت از  خیالش
 از  هم خواستمی غذایی؛ مواد دارهایکارخانه  بزرگترین یعالوه به داشتند

 از  نمونه یک هم و کند  تبلیغ هم کند،  برداریپرده محصولش جدیدترین
 در  مرد چهار  آن با را چیز همه. بدهد هاآن به هدیه عنوان به را محصولش

 آخر  یلحظه در  یاس که  نداشتند خبر  هم هاآن حتی اما بود، گذاشته  میان
. کند  اشمعرفی همه به دیگری طور  خواهدمی و کرده  عوض را تصمیمش

 به بعد و شد تمام هم مانده یدقیقه چند که  ماند منتظر  دفترش در  قدر آن
 آمدمی که  ایهمهمه صدای از  نشده وارد هنوز . رفت کارخانه  بزرگ تئاتر آمفی
 در  جلوی. شد قرص کمی  دلش یاس. اندکرده  پیدا حضور  همه که  بود معلوم
 پدرش از  دل در  بعد و آورد ب**ل زیر  را خدا نام کشید،  عمیق نفسی ایستاد،



 چه همه و خوابید هاهمهمه بالفاصله. شد وارد و کرد  باز  را در . خواست کمک
 که  بودند کسانی  هاآن از  برخی. ایستادند پایش به احترام برای چه باالجبار،

 برای باشد چه هر . نداشتند را اشکارخانه  و پدرش و یاس دیدن چشم حتی
 اشاره همه به پرسی احوال و سالم از  بعد یاس. شدندمی محسوب رقیب هم
 .کرد  شروع را جلسه و گفت  اهلل بسم. بنشینند تا کرد

 پذیرفتین رو ما دعوت که  ممنونم و گممی آمدخوش شما همه به همه از  اول -
 از  مراسم طی در  که  خواممی ازتون. ما شرکت جدید محصول از  رونمایی برای

 .کنین  بیان حتما داشتین حرفی یا سوال که  جا هر  و کنید  پذیرایی خودتون

 هایلیوان.  بود اشخواسته مطابق و درست چیز  همه کرد،  نگاه میز  به یاس
 سکوت. کردندمی خودنمایی نفر  هر  جلوی میز  روی کیک  و میوه و دلستر 

 یاس.  آمدمی دوربینی چیلیک صدای گاهی  از  هر  فقط بود، فرما حکم سنگینی
 .داد ادامه ندارد سوالی کسی  دید وقتی و کرد  مکث ایلحظه

 محصولی. کنم  معرفی بهتون رو محصولمون برترین و ترینمعروف خواممی -
 با قراره و کردیم  وارد بستیم هاشرکت از  یکی با که  قراردادی با تازگی که

 .کنیم...  و ها فروشگاه راهی مناسب کامال  قیمتی

 عکس چند نمایش با. کرد  روشن را آن و گرفت  دست در  را پروژکتور  کنترل
 ارائه را الزم توضیحات کردمی اشاره هاعکس به که  طور همان. کرد  شروع
 شاید و گرفتن  آتو برای شاید. بودند شده گوش  سراپا و دقت با همه. کردمی
 یتحفه خواستندمی. شد تبلیغش زیادی مدت که  محصولی دیدن برای هم

 یاس. بود کرده  پیدا زیادی طرفدارهای نیامده که  ایتحفه. ببینند را معروف
 در  را خشم از  ریزی هایرگه و بهت کرد،می ارائه را توضیحات که  هنگامی
 به اطمینان با که  راوری آقای جز  به البته. دیدمی سهامدارش چهار  چشمان

 یاس هایزدن دم یهمه با سهامداران آن گویی.  بود دوخته چشم یاس
 حتی و محصول تولید برای که  ادعاهایی با بخواهد که  نداشتند را انتظارش



 آنکه با بزند، کاری  همچنین به دست و کند  شروع اینگونه داشت را صادرش
 و بودند داده نشان یاس به زود را شانطاقتی کم  اما داشتند خبر  چیز همه از 

. کندمی کار   چه دارد دانستمی خوب یاس اما. بودند لرزانده را دلش ته کمی
 لیوان به ای اشاره. شدمی آشکار  روز  روشنایی و واضحی به چیز همه جلسه آخر 
 :گفت  و کرد  میز  روی دلستر  های

 تا گذاشتیم  براتون که  آلمانیه پرطرفدار  محصول این از  اینمونه هالیوان این -
 .بشید متوجه رو عالی کیفیت  این و کنین  تست خودتون

 و دقت با یاس. شدند مشغول و بردند هالیوان سمت به دست همزمان همه
 همه از  بیشتر  نگاهی. کردمی ثبت ذهنش در  خوبی به را چیز  همه وار طوطی
 نشود متحمل را اشسنگینی توانستنمی کردمی سعی چه هر  و دادمی آزارش

 نظر  زیر  را یاس حرکات نافذ نگاهی با پنجم ردیف در  درست جوانی پسر . 
 زیر  اما است شرکت کدام  مدیر  و کیست  او دانستنمی حتی یاس. بود گرفته
 همه از  دلسترها محتوی خوردن از  بعد. شدمی اذیت گاهی  از  هر  هایشنگاه

 .بگذارند میان در  را نظرشان تا خواست

 و خود ابتدا. کردند  شروع و گرفته  دست به را جلسه سکان مدیران از  چندتا
 هاآن بیشتر  ترتیب همین به را، اشاننظریه بعد و کردند  معرفی را شرکتشان

 مندعالقه شدت به ها آن یهمه که  بود این جالب و کردند  ارائه را خود نظرات
. بودند شده اشساختاری بطری فرد به منحصر  شکل و جدید محصول این
 در  یاس. کردندمی نقد را تصاویرشان تنها و بودند ندیده را آن اصل هنوز  البته

 شاید. کند  تحمل توانستنمی را سنگین جو. بود شده پا به بلوایی وجودش
. بود کرده  را رفتارهایی چنین بینیپیش قبل از  اما بود شده خشمگین کمی  هم
 یاس. آوردندنمی زبان بر  چیزی و بودند ساکت هنوز  هم سهامدارش چهار  آن

 کالنی  پیشنهادهای هم لحظه همان تا اما بود، نرسیده جلسه انتهای به هنوز 
 کرد  سعی که  نشست هایشب**ل روی پوزخندی. بستن قرارداد برای داشت



 برخالف ناگاه که  کند  حرف به شروع خواستمی. باشد داشته را لبخند ظاهر 
 حتی و بود گرفته  نظرش زیر  جلسه ابتدای از  که  جوان مرد همان انتظارش

 :گشود  صحبت به زبان بود نزده حرف کالمی  نیم

 بسیار  یمزه و طعم کردین  وارد خودتون یگفته  به شما که  محصولی -
 داشتم، شما از  سوالی من کرده،  جلب هم رو هاخیلی نظر  گویا  داره، دلنشینی

 چه و کیفیت  لحاظ از  چه تضمینش برای باشه خارجی محصول یه اینکه صرفا
 محصول این برای تضمینی چه شما نیست، کافی  ساختاری مواد لحاظ از 

 دارین؟

 او از  که  کردنمی را فکرش ایذره کوچکترین  یاس که  بود سوالی تنها این
 بود، کرده  عصبی را یاس طرفی از  اما رساندمی را مرد زیرکی. شود پرسیده
 مطلب قدر  آن خواستمی کند،  بازگو را چیز  همه هازودی این به خواستنمی
 زودتر  چه هر  و شود مسلط خود بر  کرد  سعی اما...! نهایت در  که  دهد کش  را

 از  خیلی با بستن داد قرار  از  هم اآلنش همین تا. برساند پایان به را جلسه
 بزرگترین خودشان، تولید بر  عالوه مدیران این. بود شده پشیمان مدیران

 بازی شیر  دم با امروز  داشت قصد یاس. شدندمی محسوب هم ایران سهامدارن
 و یاس زیرکی با که  مرد همان جز  بود نفهمیده کس  هیچ هنوز  را این کند؟

 :گفت  و کرد  کوتاهی  یسرفه یاس. کردمی بررسی را حرکاتش

. دمنمی انجام کاری  محکم مدرک و دلیل داشتن و تضمین بدون من البته، -
 ذکره شایان. کردم  آزمایشش شخصه به شدم کار   به دست خودم همین برای
 جهت دارم، معتبر  دانشگاهی مدرک و مهارت کامال  زمینه این در  من که

 .اطمینان

 تنها امروز  جوان مرد گستاخی.  کرد  پخش و انتخاب را فیلم لپتاپش روی از 
 بیشتری رضایت شد پخش که  فیلم. بود رفته فرو یاس چشم در  که  بود چیزی

 ببیند را تحسین توانستمی مرد آن چشم در  حتی شد،می دیده همه چشم در 



 چند تا یعنی جلسه آخر  برای را ماجرا اصل. نبود ماجرا اصل هنوز  این اما
 .بود داشته نگه چنته در  دیگر  یدقیقه

 قصد شماها از  یک کدوم  بدونم، رو نظرات خواممی جااین تا خب -
 دارین؟ رو ما با داد قرار  بستن و گذاریسرمایه

 خودشیفته مرد همان جز  به هاآن یهمه تقریبا. کردند  بلند دست هاآن بیشتر 
 دگرگون را یاس حال نگاهش با و نشسته سینه به دست جلسه اول از  که
 :زد لبخندی یاس. کردمی

 اتمام به داریم. رسونهمی رو ما به اعتمادتون و شما لطف نهایت این خب -
 کردم  اعالم من. بزنم رو حرفامون آخرین خواممی من و میشیم نزدیک جلسه

 که  حالی در  کردم  اثباتش مدرک و سند با براتون خارجیه، محصول این که
 محصول تست و هاشعکس دیدن با مدرک و سند بدون حتی هاتونخیلی
 کنم  اعالم باید حاال. اومد خوشتون ازش و کردین  اعتماد بهش هالیوان توی
 ... .که

 همه گویی.  گذرانید  نظر  از  را همه راضی خود از  هایچهره کرد،  مکث یاس
 اما کند  اعالم قرارداد بستن برای را هاآن شرکت اسم یاس تا بوند منتظر  هاآن

 :داد ادامه. نبود این یاس حرف حقیقت اصل

 روی نیست قرار  و خودمونه یساخته کامال  محصول این که  کنم  اعالم باید -
 وقتی. بشه نوشته made in Iranجز به ایدیگه چیز  بندیش بسته

 خارجیه محصول اینکه دونستن با فقط که  هستن کسایی  ما دارانسرمایه
 سازه،می رو محصولی خودش که  کسی  گیرن،می قرارداد بستن به تصمیم
 خیلی فروش بالعکس اما هست هم خارجی محصول از  تر کیفیت  با کامال

 داره؟ نگه پا سر  رو اشکارخونه  و شرکت و خودش تونهمی چطور  داره، کمتری
 و ایرانی محصول این که  گفتمنمی شما به من اول از  اگه که  اینه از  غیر  آیا

 گرفتین؟نمی قرارداد بستن به تصمیم حتی کدومتون  هیچ خودمونه، تولید



 تولید ما کشور   توی که  نیست محصولی دلستر ! قیمت بودن کم  خاطر  به مگه
 اما کنند،می تولید ما از  قدرتر  هایشرکت و هست هم فراوون اتفاقا و نشه
 هم کشورمون  توی حتی که  چیزی. کردم  شروع محصول ترینساده با من

 برای صرفا ببندین داد قرار  ما با شدین حاضر  شما حال این با و داره وجود
 به جسارت بخوام که  دونمنمی حدی در  رو خودم من ؟خارجیه برندش اینکه
 که  هستم من پدرم فوت از  بعد دونینمی که  طور همون اما بکنم بزرگان شما
 تازه یه به کردن  اعتماد و باشم، جانشینشون و بگیرم دست به رو اداره باید
 حتی خارجی محصول یه برابر  در  باشه شده شناخته شرکت اون اگر  حتی وارد،

 ممنون. ببخشین رو من جسارت که  خواممی ازتون و رسه،می نظر  به ناممکن
 به رو ما کار   این از  نمونه یه حتما خروج حال در . آوردین تشریف که  این از 

 .متشکرم کنین،  دریافت یادگاری و هدیه عنوان

 صدای ناگاه که  بود وسایلش کردن  جمع حال در  آمد، پایین جایگاهش از  یاس
 تحسین و زنندمی دست برایش همه دید برگشت که  همین. شنید زدن دست

 خم سر  نمادین و زد لبخندی. دید هاآن چشمان در  را پشیمانی عالوه به و
 به ایفروشی فخر  و غرور  چه با که  بود دیدنی نفر  چهار  آن یقیافه االن. کرد
 معذرت آخر  در  و تشکر  همه از  یاس! یاس به تحسین با و کردندمی نگاه بقیه

 کاری  هااین از  بیشتر  خیلی بود زده که  تلنگری واقع در  اما بود کرده  خواهی
 .بود

 بود ایبطری دهد، می هاآن به هدیه عنوان به بود گفته  که  محصولی اصل
 زیباتر  بسیار  بطری طراحی با بود، داده نشان که  هاییعکس با متفاوت کامال

 شد، داده نشان عکس در  که  خارجی برند آن جای محصول روی حالیکه در  و
 داشت، وجود عربی و انگلیسی و فارسی زبان سه به خودشان شرکت برند
 !را ترکیبات یهمه نه اما بود نوشته هم را ترکیبات آن روی



 از  برخی باید خریدارهایش و اعتبارش داشتن نگه برپا برای ایکننده  تولید هر 
 دارد، را غذاها خاص هایادویه همان حکم این دارد، نگه پنهان را ترکیبات

 چه بریممی پی کمتر   اما دارد، وجود ادویه غذا در  که  دانیممی ما یهمه
 باید خاص هایفرمول این گاهی.  شد نخواهیم هم آن متوجه حتی یا ایادویه

 .بمانند محفوظ

. برود مدیریتش اتاق به خودش بعد و بروند همه تا بود ایستاده منتظر  یاس
 در  بخواهند که  هم کدام  هر  آید،نمی داد قرار  اخذ برای کسی  االن دانستمی

 رفت و برداشت را وسایلش سالن شدن خالی از  بعد. آمد خواهند تنهایی
 نگاهش سوالی یاس. بود ایستاده راضی خود از  مردک همان در  جلوی. بیرون
 :گفت  مرد که  کرد

 این که  دونممی. کنم  گزاری  سرمایه و ببندم قرارداد باهاتون خواممی من -
 هدف برای بود ساده کامال  محصول یه فقط دادین نشون که  محصولی
 .دارین بیشتری یبرنده هایبرگه که  دونممی همین برای. اصلیتون

 کنین؟  معرفی خوایدنمی -

 .باشین آشنا بارسام برند با کنممی فکر  هستم، رادمنش برسام -

 از  پر  یرسیده دوران به تازه جوان این دانستنمی. بود زده خشکش یاس
 تعجب به پی انگار  مرد. شدنمی باورش. است بزرگ شرکت این مدیر  غرور 
 :گفت  که  بود برده یاس

 اگه البته میشم محسوب کار   تازه و ندارم چندانی یتجربه شما مثل هم من -
 .بگیرین نادیده رو من کار   سالسه

 چشمان. کردندمی اذیتش مرد هاینگاه. کرد  نگاهش تنها و نگفت چیزی یاس
 همه این با یاس قول به که  نگاهی داشتند، عجیبی نگاه رنگش مشکی
 مرد درخواست ظاهرا. دهد تشخیصش توانستنمی هم بودنش شناسانسان



 چیزییک بین این در  اما بود، معمولی کامال  امری قرارداد بستن برای
 دوستانه نگاهی مرد این. کردمی حس هم یاس را این و نبود سرجایش
 مشکی چشمان. زد حدس شدمی را یکی این بود؟ آمده جنجال برای. نداشت
 ایچهره اما صورتش متناسب کامال  بینی داشت، که  نافذی نگاه با رنگش
 هویدا آن در  مردانه جذابیتی اما نداشت خاصی زیبایی که  مردانه و کشیده

 طوری انداخت، پایین را سرش و نکرد نگاه مرد به این از  بیشتر  یاس. بود
 که  دستش هایعضله به که  چشمش اما. است فکر  در  غرق که  کرد  وانمود
 دو هااین یهمه. کرد  نگاهش باز  افتاد، بود ایستاده سینه به دست ظاهرا
 مرد پی این در  بیشتر  سرکشانه نگاهش نگذاشت یاس و نکشید طول هم ثانیه
 .برود

 مناسبی وقت االن نکنم فکر . کنیم  صحبت بهش راجع تا دفترم بیاین فردا -
 .باشه

 کنار   نمایشی حالت به و چسباند هم به را انگشتش دو داد، تکان سر  مرد
 یاس برای هم اصال اشنمایشی خداحافظی. داد تاب هوا در  و گذاشت  گوشش
 به را کارهایش  خرده تا رفت و کرد  نثارش دلقکی ب**ل زیر . نبود دلچسب

 باری مانند خستگی برود، خانه به زودتر  کمی  خواستمی امروز . برساند اتمام
 سیل بار، هر  مانند نشست که  میزش پشت. کردمی سنگینی هایششانه روی
 ساعت هاعقربه آمد خودش به وقتی که  طوری کرد  غرق خود با را او زمان
 که  ایخامه شیرینی و کیک  وجود با. دادندمی نشان را دقیقه بیست و سه

 پیتزا و گرفت  را اشهمیشگی اشتراک بود، شده اشگرسنه  بدجور  بود خورده
 بود گرسنگی  اما نداشت همیشگی غذای این خوردن به میلی. داد سفارش
! شده که  طریقی هر  به شود، رفع باید فهمد،نمی که  را پیتزا و سنگ فرق دیگر،
. برود خانه به تا برخاست جا از  بعد و نخورد بیشتر  قاچ سه آوردند که  را پیتزا
 گذاشت  سرجایشان ترتیب همان با را کاغذها  و کرد  جمع دقت با را چیز همه
 ماه هر  که  ناشناسی شخص از  خبری هنوز . کند  رسیدگی فردا شانمابقی به تا



 باید دانست،نمی چیزی هم جدید حسابدار . نبود شدمی واریز  برایش حقوقی
 قدر آن. بود گذاشته  میان در  او با پدرش حتما. کردمی پیدا را قدیمی حسابدار 
 زمانی چه و راند سرهیک و نشست فرمان پشت چگونه نفهمید که  بود خسته

 تا رفتمی ور  خانه قفل با کلید  با در  پشت آمد که  خودش به. رسید خانه به
 به و شد بلند مبل روی از  مادرش داخل رفت و کرد  باز  که  را در . کند  باز  را در 

 :کشید  آغوش در  را یاس. آمد سمتش

 افتخار  بهت شدمی خوشحال کلی  بود محسنت بابا اگه! دختر که  کاشتی  گل  -
 .کردمی

 نگفته برایش جلسه از  چیزی که  هنوز . کردمی نگاه را مادرش بهت با یاس
 :گفت  دید که  را یاس تعجب خانوم مریم. بود

! کردی  درست جنجالی چه دونینمی. دادن نشونت تلویزیون تو جون مادر  -
 برق از  شدم کالفه  که  خونه زدن زنگ فامیل و فک و آشنا انقدر  صبح از 

 .کشیدمش

 .بردمی سر  به سرگردانی و بهت در  هنوز  یاس

 شده؟ چی بگو دیگه بار  یه مامان هان؟ -

 .ببین خودت بیا کردم  ضبط همشو مادر  بیا -

 روی مادرش انگشتان حرکت بود، خسته خیلی یاس کرد،  روشن را تلویزیون
 کرد  بلند را سرش شنید که  را خودش صدای. کردمی نگاه را کنترل  هایدکمه

 از  فیلمبردار  چند آن که  زدمی را حدسش باید. شد خیره تلویزیون به و
 رسیدمی چیزی هر  یاس یخسته ذهن به لحظه آن. باشند اخبار  خبرنگارهای

 :بود این هم خبر  پایین تیتر  این، جز 

 .کار  تازه مدیر  یک یمندانهغیرت اما عجیب حرکت -



 و فشردمی هم روی حرص با را هایشب**ل. بود دیدنی لحظه آن اشقیافه
 لمس حرص از  را هایشگونه  قدر  آن. گفتمی بیراه و بد دل در  خبرنگار  به

 :کشید  را دستش مادرش که  کرد

 اتفاق یهو؟ شدی کنده  سر  مرغ عین چرا شده چی! کندی  صورتتو بچه بسه -
 !نیوفتاده که  بدی

 !کردن  رو کار   این من یاجازه بدون مامان -

 اومدن و یاهلل گفتن  اونا وقت اون بیان ندادی اجازه بهشون تو! چی یعنی -
 گرفتن؟  فیلم ازت بعدم تو؟

 خبر  گزارش  برای که  بودن نگفته من به دونستم،نمی من آخه. مامان نه -
 .ببینن رو مذاکره که  اومدن بقیه مثل کردم  فکر  من! اومدن

 یه با معروف شرکت یه وقتی جون مادر ! سوغات واسه آوردن البد دوربینم -
 محصول از  کنه  رونمایی قراره و گیرهمی بزرگی این به تصمیم یهو معروف برند

 بارته اولین تو! دیگه کارا  این برای میان خبرنگار  و فیلمبردار  سری یه جدیدش
 .داشت کار   و سر  اینا با وقتا بیشتر  بابات. دونینمی

 !که  تلویزیون تو کنن  پخشش اومدننمی طوری این وقت هیچ ولی -

 کنننمی بهش آنچنانی توجه زیاد همین برا میوفته، زیاد اتفاقا این خب، آره -
 عکس، و توضیحات یکم با شهمی حاشیه تیتر  هاروزنامه از  بعضی توی فقط و

 بهت راجع گفتن  چیا دونینمی. نبود عادی کار   یه کردی  تو که  کاری  این ولی
 !که

 از  سیاه یصفحه شدن نمایان از  بعد و انداخت باال ایشانه فکر  در  غرق یاس
 زمستانی خرس هایخواب وسعت به خوابی دلش. برخاست جایش

. ربود خود با را او خواب که  بود ننهاده هم بر  چشم کامال  هنوز  خواست،می
 .رفت سرکار  و شد حاضر  شد، بیدار  همیشه مانند بعد روز  صبح



. خورد زنگ همراهش تلفن که  بود وارسی مشغول تولید هایخط از  یکی در 
 اسم حال به تا یاس. بود آمده رادمنش برسام راضی، خود از  مردک همان گویا
 اینترنت در  بعدا کرد  فکر  خود با بود؟ هم اسم برسام اصال بود، نشنیده را برسام

 باید قدر آن. افتاد راه اتاقش سمت به. بیابد را اشمعنی تا کند  جستجو
 برای رسید،می اتاقش به باالخره تا کردمی طی را بزرگی آن به یکارخانه
 هایصندلی روی که  دید را برسام شد، که  وارد. کشید  طول ایدقیقه ده همین
 چندان که  بود مشخص همش در  هایاخم از  و نشسته انتظار  به اتاقش بیرون
 به دست با بعد و کرد  ادب رسم به سالمی. نبوده خرسند انتظار  این از  هم

 که  محصولی نوع و تعداد یدرباره ایدقیقه چند. کرد  هدایتش اتاقش سمت
 شکالت از  شروع برای تا هزار  برسام نهایت در  و کردند  مذاکره خواستمی

 اما کند  انتخاب را جدید محصوالت کردمی فکر  یاس. بست داد قرار  هاصبحانه
 از  غیر  اگر . بود خواسته پرطرفدار  اما قدیمی محصوالت همان از  شروع برای او

 کرد  اطمینان سادگی همین به که  شدنمی شد،می شک دچار  یاس بود این
 و دادندمی تعهد باید طرف دو هر  شد بسته که  قراردادی قبال در  هرچند

 و بود شده خلوت سرش که  یاس برسام رفتن از  بعد. شدندمی پذیر  مسئولیت
 اشرایانه مرورگر  در  را برسام اسم کنجکاوانه  نداشت، دادن انجام برای کاری

 را اسمش معنی باالخره تا گشت  را شده باز  هایبرگه از  چندتا. کرد  جستجو
 هایبخش بود، شاهنامه های نام از  یکی داشت، متعددی معانی کرد،  پیدا

 چند تا که  طوری به کرد  جلب را یاس توجه که  چیزی اما. داشت مختلفی
 از  هر  یاس...! مرض سرسام،: بود معانی این خندیدمی سره یک بعد یلحظه
 زحمت به. خندیدمی دوباره سپس و انداختمی مانیتور  به نگاهی گاهی
 که  کسی  نثار  بفرمائیدی و داد قورت خورد، در  به که  ایتقه با را اشخنده
 را کردندمی پرداخت که  هاییمالیات رسیدهای لیست. کرد  بود در  پشت
 و برود و بگذارد میز  روی را هاآن گفت  مرد به یاس. بودند آورده برایش
 حس را زمان گذر   که  بود شده غرق کارهایش  در  قدر  آن. شد مشغول دوباره



 شود، بیدار  صبح آمد،نمی خوشش اشزندگی ردخور بی تکرار  این از  کرد،نمی
 برخی با کند،  چک را کارمندها  بزند، دو دو کارخانه  در  کمی  بیاید، شرکت به
 فهمیدمی یاس که  بود حاال. بازگردد خانه به دوباره و کند  دو به یکی هاآن از 

 دلش. رفتنمی تفریح به و گذراندنمی هاآن با را اوقات بیشتر  پدرش چرا
 دیگر  بودن مردانه لباس از  حجم این خواست،می را اشدخترانه هایشیطنت

 آن با که  شهرتی حتی گذشت،می سخت برایش چیز همه شد،نمی یاس تن
 پیدا طرفدار  بود، شده پخش هم مردم بین و مجازی فضای در  حتی که  کلیپ
 درد کارها  کشیدن  دوش به مردانه واقعا گاهی.  نداشت دوست را بود کرده

 طلبید؟نمی طلبید،می مردانه تنی و نداشت؟ داشت،

 عید دیگر  یهفته دو. دادندمی نشان را کاری  روز  اتمام ساعت هایعقربه
 قدر آن اوقات بعضی. بود نداده انجام عیدش برای کاریهیچ یاس و شدمی

 دلش که  افتادمی گیر   شرکت هایکتاب  و حساب و هابرگه بین پایش و دست
. دهد انجام توانستمی تر راحت را کارهایش  و شدمی تن دو کاش  خواستمی
 کردمی تعجب شدت به حال بود، کرده  هم اشعصبی کارها  بودن زیاد این

 داشت برلب لبخند گشتمی باز  خانه به هربار  که  کردمی فکر  پدرش به وقتی
 و برداشت را سوئیچش آمد، بیرون فکر  از . کشیدمی آغوشش در  مهربانانه و
 زد شرکت از  و کرد  تند بپا و بردارد را کیفش  که  کرد  فراموش پرتیحواس با

 رسیده هاماشین ورودی در  جلوی به وقتی دقیقا و افتاد ماشینش سوار . بیرون
 و کارخانه  بیرون در  جلوی را ماشین برنداشته، را کیفش  که  افتاد یادش بود،
 برداشتن از  بعد. دوید داخل سمت به بعد و کرد  پارک رو پیاده رویروبه

 برق بیشتر  ساعت این در  چون رفتمی پایین هاپله از  عجله با داشت کیفش
 را او همین و شنید وار زمزمه صدایی ناگهان که  بود، شده قطع کارخانه

 :ایستاد گوش  تاریکی در  و رفت تر عقب قدم چند. کرد  متوقف سرجایش

 دست میدی کار   آخرش احمد باشه، رفته مهندس خانوم حاال تا کنم  فکر  آره -
 !کنهمی امبیچاره بفهمه مهندس خانوم! من



 صدایی دیگر . دادمی گوش  بیشتری دقت با و بود شده فعال یاس رادارهای
 :شد وارد و کرد  باز  هوا بی را در . بود کرده  قطع را تماسش مرد انگار  نیامد

 رحیم؟ آقای بفهمه مهندس خانوم رو چی -

 کشید  بلندی نفس ناخودآگاه بود شده شوکه یاس ناگهانی آمدن با که  مرد
 :پرید دهانش از  بلند وباصدای

 !السادات جده یا -

 !نکش خجالت بگو هم اهلل بسم یه خوایمی دیدی؟ جن مگه رحیم؟ آقا چیه -

 ... .من خانوم... من... من -

 به بدونین اگه حتی باشه مخفی من از  نباید چیزی رحیم آقا! شنوممی -
 .ساختین ذهنتون تو که  هستم غولی از  تر منطقی من شه،می تموم ضررتون

 وقته چند یه راستش... راستش. نداشتم بدی قصد ترسیدم یهو من خانوم -
 ... .که

 برایش را چیز  همه راه در  و برد خواستمی که  جایی به خود با را یاس مرد
 کس  هیچ تا بودند گذاشته  قول دیگر  نفر  چند و رحیم آقا بین داد، توضیح
 به آنکه از  بیش یاس اما کند  اخراج را هاآن مهندس خانوم که  نشود خبردار 
 کردنمی هم را فکرش حتی. بود شده زده شوک شود، عصبانی رحیم آقا تصور 
 بیایند تهران به شهرستان از  که  باشند پول محتاج آنقدر  کارمندها  از  ایعده که
 پشتی حیاط در  شانقسطی دوم دست هایماشین در  روز  تا را هاشب و

 چند. رسیدند پشتی حیاط به کم  کم  رحیم وآقا یاس. کنند  سپری کارخانه
 هم پشت شدمی دیده تصادف و خوردگی آثار  هاآن روی که  قدیمی ماشین
 درون وسایل و ها پتو توانستمی نشده نزدیک هنوز  یاس. بودند کرده  پارک

 و رفت سمتشان به آقارحیم و کرد  رحیمآقا به ایاشاره. ببیند هم را هاماشین
 حتی یاس که  بودند کسانی  شدند پیاده هاماشین از  که  کسانی.  زد صدایشان



 بیشتر  حقیقت و بطن دید،می امروز  یاس که  چیزهایی. کردنمی هم را فکرش
 دهدنمی اهمیتی آن به کسهیچ که  جامعه جنس از  حقیقتی بود، هاکارخانه

 قول به که  اندشده رحمبی آنقدر  مردم اکثر  اما هیچ، که  زمان داد، نخواهد و
 دارند، حق است، بس برایشان بکشند بیرون آب از  را خودشان گلیم  خودشان

 بردارند، نیک قدمی هم هاآن بخواهند که  سوزدنمی کسی  حال به دلش کسی
 .نبود وجودش در  باشد، رحمبی توانستنمی ذاتش یاس اما

 وقتی کرد،  صحبت هاآن یهمه با! بود آدم فقط نبود، قهرمان نبود، قدیسه
 رزرو اتاقی هتلی در  داد قول شانهمه به شد جویا دقیق طور  به را تعدادشان

 حقوقشان از  خودشان را مابقی و بپردازد را شان یهزینه سوم دو تا و کند
 برابر  صد خدا کنی،می حساب وقتی که  بود آموخته او به یاس پدر . بپردازند

 با که  ایمذاکره از  بعد. ریخت خواهد رویت و سر  بر  برکت و رحمت را آن
 ایخوره اما. افتاد راه خانه سمت به و شد ماشینش سوار  خرسند داشت هاآن
 که  بود آن از  بدتر  اوضاع خیلی کرد،نمی رهایش که  بود افتاده جانش به

 که  بود نفر  چند یاس مگر  اما. باشد اهمیتبی توانستنمی کرد،می را فکرش
 را این. شد خانه وارد مشوش حالی با کند؟  درست را اوضاع یهمه بتواند
 هم چیزی و نپرسید او از  چیزی اما. شد متوجه هم خانوممریم مادرش حتی

 میان در  کسی  با را هایشصحبت که  بود هاحرف این از  خوددارتر  یاس نگفت،
 امشب. باشد مربوط هم دیگران به هایشتصمیم که  شرایطی در  مگر  بگذارد
 خاطرات در  غرق کمی  بیاید، بیرون کارخانه  هوای و حال از  بود کرده  قصد
 نیاورد، پس شاید و ببرد ببرد، خودش با را او بار این اندوه سیل بگذارد و شود
 آلبوم. شود غرق گذشته  در  تا شود نیاورده پس بود نیاز  کمی  شاید اصال
 ایقهوه پارکت روی توجهبی برداشت، پدرش یکتابخانه  از  را هایشانعکس
 ایلحظه. کرد  پخش خودش اطراف را هاعکس و هاآلبوم و کشید  دراز  رنگ
 اطرافش که  بود آویزان سقف از  کوچکی  شکل هاللی لوستر . شد خیره سقف به

 هایپرده و رنگ کرم  دیوارها رنگ. کردمی ایجاد را نور  از  رنگی نارنجی یهاله



. گرفتندمی را خورشید نور  ورود جلوی که  بودند رنگی خوش ایقهوه اتاق
 دیگر  یگوشه  در  و گوشه  یک در  هم کتاب  از  بزرگی یطبقه چند یقفسه

 هم یاس بود، پدرش محبوب اتاق این. خوردمی چشم به تر بزرگ یکتابخانه
 توانستنمی بار  هر  مانند و شدمی حرف از  پر  که  گاهی  از  هر . داشت دوستش

 از  پر  که  هاییکتاب  میان آورد،می پناه اتاق این به دهد بروز  را هاآن از  ایذره
 از  را، شانهمه داشت، دوستشان. آرام و ساکت خودش مانند اما بودند حرف

 ینامه لغت حتی پریچهر، ایر، جین تعصب، و غرور  تا گرفته  گالیور   ماجراهای
 هوگو، نیچه، هایفلسفه دمنه، و کلیله  سعدی، بوستان و گلستان  دهخدا،
 ... !و جهان عجایب

 اولین از  شد،می پیدا اتاق هایکناره  گوشه  در  که  تزئینی کوچک  میزهای روی
 پدرش با که  هاییمجسمه هاوسفالینه تا گرفته  یاس یبچگانه هایکاردستی

 این نام پدرش و یاس.شدمی دیده بودند، کرده  درست پیش سال چند همین
 بود، خاطره از  پر  اتاق چیز همه واقع در . بودند گذاشته  هاخاطره اتاق را اتاق
 به نهایت در  و شده دست به دست نسل چهار  که  دستبافتی کوچک  گلیم  مثل

 شاننفری سه یخانواده که  هایییادگاری و هانقاشی یا بود، رسیده مادرش
 حتی. نوشتندمی و کشیدندمی مخصوص تابلوی روی شدندمی پر  دل وقت هر 
 بوی شده، بریده تازه چوب بوی آمد،می خاطره بوی شدیمی که  هم اتاق وارد
 ایشده خشک رز  هایگل  بوی پنجره، زیر  تاقچه روی یشده خشک هاییاس
 و بودند داده هدیه مادرش به مختلف هایمناسبت به پدرش و یاس که

 نگاه خاطره از  پر  اما خشکیده حالت به اتاق این در  را هاآن یهمه خانوممریم
 مدتی یاس هرچند. گرفتمی نام خاطره اتاق اتاق، این هم باید. بود داشته
 تنها اتاق این جرم تنها بود، قهرکرده هایشخاطره و اتاق این با که  شدمی

 همیشه برای پدرش که  روزی. کشید  می دوش به که  بود تلخی یخاطره
 پدر  گفت  و گپ  و چای بردن برای همیشه مثل یاس بود بسته دنیا به چشم

 میز  پشت جان نیمه را پدر  اما بود آمده هایشانخاطره اتاق به دختری و



 چراغ هنوز  که  بود شده خاموش وقتی پدرش زندگی چراغ بود، یافته تحریرش
 هم همین برای. کردمی رخنمایی و بود روشن غرور  با شده نفرین یمطالعه

. آمد بیرون فکر  از . بود شده کمتر   اتاق این به آمدن برای یاس رغبت که  بود
 و ِگرد  سر  افتاد، پدرش رنگ ایسورمه یمطالعه چراغ به نگاهش ناخودآگاه

 آن چراغ این روز  آن از  بعد. بود بودنش دار  قدمت از  نشان اشآهنی یتنه
 یکی و شد خم یاس. کردنمی کار   دیگر  و بود سوخته که  بود مانده روشن قدر 
 قطار  اشزندگی سال چند و بیست دیدمی که  را هاعکس. کرد  باز  را هاآلبوم از 
 و! بود چرخیده زود چقدر  دنیا گرد  چرخ. گذشتمی چشمانش جلوی از  وار 

 آرامی به هایشدنده چرخ زیر  که  بود وقفه بی چرخش این قربانی شاید یاس
 .بود شده له

 پتویی و برده خوابش پارکت روی زمین روی دید شد بیدار  خواب از  که  صبح
 خوابش چگونه و کی  دانستنمی هم خودش. بود سرش زیر  بالشی و رویش
 عجیب یاس افکار . گذاشت  خاطرات الالیی را نامش شدمی شاید بود، برده

 تلنبار  هم روی که  دردها داند،می کسی  چه و بودند، شده عمیق و سنگین
 پیراهن هایتغصه تمام یاندازه به تا سازندمی شکسپیری تو از  شوند،می

 خودش به تکانی. نبود یاس از  مستثنا قضیه این! ببافی ببافی، ببافی، فلسفه
 بلند محض به و بودند شده خشک پهلوهایش و گردن  برخاست، جا از  و داد

 التیامشان اندکی تا داد بدنش و عضالت به تکانی. برآمد نهادش از  آه شدن
 بالش همراه به و کرد  تا را پتو. آیند بیرون مفرط شدگیخشک این از  و دهد
 آبی گذاشت  تختش روی که  را بالشش و پتو. آمد بیرون اتاق از  و زد بغل زیر 
 آشپزخانه سمت به نظرش مورد عملیات انجام از  بعد و زد صورتش و سر  به

 بود اجاق روی که  ایتابه در  و خواندمی آواز  ب**ل زیر  خانوممریم. شد راهی
 :خواند طنازی با و گونه  شعر  یاس. کردمی درست نیمرو

 ... .اومد سر  کن،  نگا منو کن،  وا رو چشمات مریم جان -



 به مبهوت و مات و شد ساکت یاس برخاست ناگاه که  مهیبی شترق صدای با
 .بود افتاده زمین روی مادرش دست از  مالقه. کردمی نگاه زمین

 اوهنی اهنی یه علیکته؟ سالمته جای صبحی اول. بچه نکن لوس خودتو-
 !دختر

 را دلیلش کم  کم  حال. بود شده مادرش صدای درون یخفته بغض مات یاس
 را نازش و خواندمی خانوممریم برای پدرش که  بود آهنگی این فهمید،می
 شریک و همنوا پدرش با گاهی  از  هر  و بود گرفته  یاد هم یاس. خریدمی
 :کشید  آغوشش در  پشت از .شدمی

 گلم؟  دسته مامان جونم؟ مامان گلی؟  مریم مامانی؟ -

 تا بیا زود بگیر  چیزی سنگکی نونی یه مادر  بپر . نیست چیزی یاس خوبم -
 .نیست خبرا ازین همیشه که  بدو. نیوفتاده دهن از  نیمرو

 شادی تعطیل، کارخانه  و است شنبه پنج امروز  که  افتاد یاس یاد ایلحظه برای
 .خزید پوستش زیر  ریزی

 !بدنا بر  نزنی میام من تا. میام االن چشم-

 :گفت  داد با شدمی خارج آشپزخانه از  دو با که  حالی در 

 .میام زودی -

 سر  سنگکی به تا رفت قدمی چند. آمد بیرون خانه از  و شد حاضر  سرسری
 به سنگک نان دوتا باالخره تا ایستاد صف در  ایدقیقه ده. رسید خیابانشان

 برود خانه به آنکه از  قبل. افتاد راه به و شد نصیبش خشخاشی نانوا یگفته
 هانزدیکی آن در  که  ایمغازه به. بگیرد تنقالت سری یک و خامه کرد  هوس
 کند  حساب را اجناسش تا رفت می پیشخوان سنت به داشت وقتی. رفت بود

 بودند شده چیده قفسه درون که  هاییصبحانه شکالت به چشمش ناخودآگاه
 خیلی. برداشت قفسه از  را هاآن از  یکی و رفت سمتشان به کنجکاو.  افتاد



 را پشتش و برگرداند را ظرف اختیار بی. بود خودشان محصوالت به شبیه
 :شد گرد  چشمانش آن روی قیمت دیدن با. انداخت نگاهی

 خبره؟ چه صد؟ چهار  و هفت -

 برچسبی رویش اما بود همان که  اش ایشیشه ظرف. کرد  نگاهش بیشتر  کمی
 .بودند گذاشته  نوش خوش هم را محصول اسم. بود خورده دیگر  نامی و مهر  با

 ابروهایی با بود، شده جلب او به توجهش یاس صدای با که  فروشنده مرد
 بود نفهمیده حتی که  طوری. بود بهت در  هنوز  یاس. کردمی نگاهش باالرفته
 .آورد می زبان به بلند را هایشحرف

 ؟!چرا! کردم  فاکتورشون تومن چهار  پیش روز  چند همین من -

 بوق دو از  بعد. گرفت  را مستانه یشماره و کشید  بیرون جیبش از  را تلفنش
 .برداشت

 بله؟ -

 مستان؟ الو -

 مطوری؟ چطور  یاسی سالم -

 .بگو بهم راستشو پرسممی چیزی یه مستانه بعدن، برای بذار  مطورو چطور  -

 یاس؟ شده چی. بپرس -

 زدین؟ قیمت چقد رو دو و چهل و سیصد کد-

 با کردیم؟  حساب هم با نیست یادت! بودی گفته  خودت! دیگه چهارتومن -
 ذالک؟ و غیره و بود برده که  هاییهزینه

 خورده؟ قیمت همین هم روش مطمئنی؟ -

 .کردم  چکشون خط تو خودم بابا آره -



 .خداحافظ فعال زنم،می زنگ بهت بعدا باشه -

 .خداحافظ -

 به صدایش در  عصبانیت الخصوصعلی یاس های حرف با که  فروشنده مرد
 :گفت  پته تته با کرد  می نگاهش مبهوت حال بود، ترسیده کمی  و آمده وجد

 تر ارزون یکم زده روش که  قیمتی همین با. تقصیریمبی ما خدا به خانوم -
 !است کارخونه  خود مال. خریممی رو همینا

 ممکنه؟ چطور  آخه! کردم  فاکتورش تومن چهار  خودم من اینو چی؟ یعنی آقا-

 صدای با اختیار  بی و شد بلند نهادش از  آه آن روی انقضای تاریخ دیدن با
 :گفت  بلندتری

 !دوسال؟! زننمی کپک  دیگه ماه چهار  تا اینا تولید؟ از  بعد سال دو انقضا-

 :چرخید فروشنده مرد سمت به یاس

 توش! مانمحصول اینا! بفروششون نکشیده دوماه به! بموننا اینا نذاری آقا -
 چهار  از  بیشتر  نباید همین برای شده استفاده کم  خیلی ینگهدارنده و افزودنی

 !بمونه ماه

 دیگه جای روزیتو خدا برو کنی؟  مسخره رو ما اومدی خانوم مخفیه؟ دوربین -
 !کنه  حواله

 ای... گممی! چی کشک  چی، آش چی، یمسخره! چیه مخفی دوربین آقا -
 !آخه میاری در  سر  چه تو بابا

 هاآن. برداشت را هاآن از  تا دو. گفت  وار زمزمه و تر آرام را آخرش یجمله البته
 هایگام  با کرد  حساب را شانهمه آنکه از  بعد و گذاشت  پیشخوان روی هم را
 .رفت خانه سمت به تند



 میز  روی را خریدهایش. رفت داخل به دو با کرد،  باز  کلیدش  با که  را در 
 :شد مانعش خانممریم که  رفت در  سمت بلند هایگام  با و گذاشت

 صبحونه ریمی کجا!  تعطیله کارخونه  که  امروز  یهو؟ شد چی مادر؟ کجا  -
 ؟!نخورده

 .مهمه خیلی کنم  بررسی رو چیزا سری یه باید ولی تعطیله آره -

 شدی؟ زده جن یهو شد چی آخه -

 .برم باید -

 کار   خوب آدم مغز  که  خالی شیکم با بعد، بخور  رو اتصبحونه بیا خب خیلی -
 .کنهنمی

 لقمه؟ تا چند فقط پس چشم... مامان ولی -

 که  همین! ریمی بعدش خوریمی کامل  رو اتصبحونه یاس؟ شدی بچه -
 .گفتم

 لجبازی بخواهد این از  بیشتر  اگر  و است مادرش حرف حرف، دانستمی یاس
 پشت و شد کنی  گوش  حرف یبچه پس. کشید  خواهد هم ناهار  به کارش  کند
 شکالت یشیشه با صبحانه خوردن حال در . نشست ناهارخوری میز 

 روی ناخن پشت با. کردمی اشبررسی و رفتمی ور  بود خریده که  ایصبحانه
 محصول همان این که  شد مطمئن قبل از  بیشتر  کار   این با. خراشید را برچسب
 نوشته آن روی که  نوشی شیرین این دانستنمی اما. است خودشان شرکت
 از  بعد. اندبسته قرارداد او با که  است هاییشرکت از  یک کدام  به متعلق
 مشغول لپتاپش با. بود زده ذهنش به فکری رفت، اتاقش به صبحانه خوردن
 بفهمد نتوانست حتی. نبود نامی نوش شیرین از  اثری هیچ. شد جو و جست
 آن در  که  کرد  پیدا سایت یک تنها. است شرکت کدام  به متعلق اسمی چنین



 و بود شده نوشته محصول فواید از  سایت در  فقط نشد، دستگیرش چیزی هم
 .سفارش ثبت برای ایرایانامه آدرس

. داشت وجود تبلیغ برای سایت آن در  صبحانه شکالت همان تنها اینکه عجیب
! داشت را فراسو شرکت کردن  نام بد قصد یکی داشت، معنی یک معما این
 کردمی فکر  شدمی که  چیزی هر  به اما بود، نشده مشخص چیزی هنوز  البته
 شد، حاضر  فکرهایش کردن  عملی از  بعد. شدمی کشیده  جاهمه به حدسش و

 اتاقش در  بعد دقیقه چند. زد بیرون خانه از  و برداشت را ماشینش سوئیچ
 یهمه. بودند شده پال و پخش زمین روی که  کاغذهایی  انبوه و بود یاس
 هاآن یکی. بودند شده زده هابندیبسته و هاظرف روی قیمت همان با هابرگه
 هزار  چهار  اصل در  که  قیمتی. کردمی پیدایش باید یاس بود، داده تغییر  را

 آن، از  تر پایین قیمتی با یاس و بود مردم فروش قیمت بود کرده  فاکتور  تومن
 با بستنمی قرارداد عدد هزار  زیر  که  آنجایی از . بود بسته قرارداد را هاآن

 به که  قیمتی با آن تای ده سود قیمت. بود کرده  حساب را چیز همه خودش
 تای هزار  و تومان هزار  سیصد آن صدتای تومان، هزار  سی بودند افزوده آن
 .شدمی تومان میلیون سه آن

 شد؟می پرداخت مردم جیب از  باید سود این قیمت چه به قیمت؟ چه به اما
 غذایی مواد وزارت جستجوهای با نهایت در  که  اختالس؟ شبیه چیزی قیمت به

 شود؟ آن متهم فراسو شرکت

 هابرگه بین. شود تسلیم قیمتی هیچ به که  خواستنمی و توانستنمی یاس
 فروشنده مرد همان از  باید. افتاد فکر  به ناگاه ذهنش که  بود نشسته زمین کف

 که  بود شده عصبانی قدر آن لحظه آن شاید اما. شدمی شماره و آدرس جویای
 بود کرده  سخت را چیز  همه قدر  این. دادنمی قد دیگری چیزهای به فکرش

 وقتی نیست، آدم دست. کرد  پیدا برایش تریآسان هایراه شدمی که  حالی در 
 را همان تنها هم قلبت و روح هایت،چشم کند  اشغال تماما را فکرت چیزی



 از  اتاق در  کردن  قفل از  بعد و کرد  جور  و جمع را هابرگه سرسری. دید خواهد
 فروشنده سر  رسید وقتی راند، مغازه سمت به گاز   تخته. آمد بیرون ساختمان

 و آدرس یک بتواند تا شود متحمل را طویل صف یک شد ناچار  بود، شلوغ
 و رودنمی بار  زیر  فروشنده اول از  چرا فهمیدنمی هرچند. بگیرد معتبر  شماره
 طوری! مصلحتی شاید بگوید، دروغ شد ناچار  علت همین به زند،نمی حرفی
 نکند همکاری اگر  و است هابازرس در  بزرگ سران از  سری انگار  که  کرد  وانمود
 بود یاس هایحرف این کند،  دستگیر  اصلی متهم جای به را مرد است مجبور 

 یعصاره کل  در  و پلیسی و جنایی هایرمان تخیلی، هایفیلم از  ناشی البته که
 از  اگر  البته. بود داده جواب هم خوبی به بحبوحه این در  که  بود تخیالتش

 به صف در  بازرس آخر . بگیریم فاکتور  بود رفته در  دستش زیر  از  که  سوتی
 ایستدمی یا کند؟می اخطار  بعد بروند هامشتری یهمه تا ایستدمی انتظار 
 هر  کند؟  پلمپ را مربوطه مکان یا فروشگاه بعد و بکنند را خریدهایشان همه
 نکشیده هم ناقصش عقل به حتی و بود کرده  باور  مرد لحظه آن در  بود که  چه
 و مجازات کشیدن  حرف برای. بطلبد یاس از  چیزی شاهدی مدرکی که  بود

 اعتراف را چیز  همه نخورده را اولی چک هابعضی نیست، الزم بازجویی
 بازرس نام شنیدن با درنگ ایذرهبی فروشنده مرد این که  همین کنند،می
 مرد کار   جای یک که  دادمی نشان بود گذاشته  یاس دست کف  را چیز  همه
 که  بود کارهایی  مرد کارهای  از  تر مهم! بود کرده  کار   چه داندمی خدا. لنگدمی
 اکثر  البته بود، شهر  از  خارج در  آدرس. دهد انجام تا کردمی فکر  آن به یاس

 هایشهرک در  که  ایعده مگر  شوند،می ساخته شهرها از  خارج در  هاکارخانه
 دلمان زدن صابون برای هم هااین البته. اندشده بنا خاصی هایمکان یا صنعتی
 بعید! بزرگ چه و کوچک  چه نیست قوانین پابند کسی  دیگر  روزها این است،
 یاس! بسازند ساختمانی شهرک میان در  را آالیندهپر  هایکارخانه  حتی نیست
 گرفت  تصمیم نشد دستگیرش زیادی چیز  وقتی و زد پرسه اینترنت در  قدری

 با شنبه روز . برود مذکور  مکان آن به وار جاسوس تقریبا حالتی به و خفا در 



 گفته  مستانه برای را چیز  همه قبل از  یاس. آمدند بیرون کارخانه  از  مستانه
 را مستانه مشکی شش و دویست پژوی نباشند چشم در  اینکه برای حتی بود،
 چوب عدد یک جمله ِمن. نبود دفاعی تجهیزات از  عاری که  بودند شده سوار 
 یمحوطه تنومند درختان از  یکی از  یواشکی مستانه که  چماق اصطالح به

 جهت گوشی  عدد دو عکاسی، دوربین جیبی، تو چاقویی بود، کنده  کارخانه
. بدن اسپری عدد دو و فیلمبرداری عالی کیفیت  با ترجیحا تماس و فیلمبرداری

 به! اشآوردی در  من ترفندهای از  یکی بود، مستانه شاهکار  هم این البته
 فلفل اسپری با که  بود دیده خارجی هایسریال از  یکی در  که  مستانه یعقیده

 کدام  با که  نیست مشخص درست اما اساس، همین بر  و کنندمی دفاع خود از 
 !بود نموده تهیه را بدن اسپری منطق

 این در  اگر  البته! جاسوسی برای بودند آماده بود که  طریقی هر  به حال هر  به
. گذاشت  جاسوسی را نامش بتوان شدمی محسوب خود حق از  دفاع که  مورد
 بوی منفعت از  بیشتر  رسید،نمی مشام به مطبوعی بوهای ماجرا این از  اما

. گفتمی را آدرس یاس و بود نشسته رول پشت مستانه. دادندمی دردسر 
 حدود و عصر  حوش و حول مستانه و یاس. داشتند راه هنوز  کیلومتری  چند
 دو رفتن. بودند آمده بیرون کارخانه  از  کاری  ساعت اتمام از  زودتر  ساعتی دو

 غول چه نیست معلوم که  مکانی در  تنهایی هم آن آباد ناکجا به دختر 
 شکبی نبود؟ دیوانگی دیگر  احتمال هزار  صد و هزار  و دارد هاییبیابانی
 دوران همان از  نفر  دو این مگر  اما گفت،  توانمی هم جنون حتی را اسمش
 این در  بودند؟ خرابکله  خودشان قول به یدیوانه دو جز  به چیزی کودکی

 داشت خطر  طلبید،نمی جسارت اثبات پای دیگر  کار   این اما! نیست شکی هم
 .خطر و داشت خطر  و

 ماجرا پر  کار   این یجمله یک واژگان در  خطر  هم باز  زدیمی را تهش و سر 
 دورشان تا دور . رسیدند نظر  مورد مکان به بعد ساعت نیم. کردمی اندام عرضه
 بزرگی بسیار  ساختمان. بود آجرنما و آجری کوتاه  حصارهای و خل و خاک



 خردلی آجرهای طوالنی حصار  میان در  استفاده مورد اما قدیمی، انبار  به شبیه
 از  بعد و بوده بزرگ ایکارخانه  اینجا گذشته  در  گویی.  شدمی دیده رنگ
. سودجویانه و مخفیانه واجبات انجام جهت شده انباری به تبدیل هامدت
 طوری فاصله با اینقطه در  را ماشین. دریافتند اول نگاه با نفری دو را هااین
 کردند  پارک بود، بلندتر  که  هل حصار  همین از  یکی پشت و نباشد چشم در  که
 را چوبش یاس شدند که  تر نزدیک. افتادند راه به دستشان در  چماق دو با و

 در  آماده را آن. کرد  روشن را اشفیلمبرداری دوربین و داد مستانه دست
 رخ بود ممکن هراتفاقی هرلحظه شد، گرفتن  فیلم مشغول و گرفت  دستش
 نباشد راست فروشنده مرد هایحرف اگر  لرزید، چیزی دلش ته ایلحظه. دهد
 دیگر  چه؟ باشد فرستاده سیاه نخودهای پی را هاآن گفتنی  قولی به اگر  چه؟
 روی از  وجبی چندین آب نبود، هاپرسش گونه  این طرح و دادن پاسخ وقت

. دادندمی ادامه آخر  تا باید نبود، بازگشت جای دیگر  و بود گذشته  سرشان
 سنگرهای پشت آمد،می مرد چند زدن حرف صدای. رفتند تر نزدیک قدم چند

 منتظر  قدر آن. رفتندمی جلو گام  به گام  صدابی و بودند گرفتنه  پناه شانآجری
 وارد هاآن رفتن از  بعد رفتند، و کردند  زحمت رفع مرد چند آن باالخره تا شدند

 دستگیرشان انبار  از  بیرون آن چیزی. کردند  وارسی را اطراف و شدند محوطه
 .شدندمی بزرگ ساختمان آن وارد طرزی به بایه نشد،

 کوچکی  در  بود باز  که  ورودی در  تنها گشتند،  را آن ِگرداگرد  مستانه و یاس
 خاک آن در  کجا  از  دانستندنمی که  هاییبته پشت. بود بزرگ در  کنار   که  بود
 آمده بیرون در  آن از  تازه که  نفری چهار  سه شر  تا شدند مخفی شده سبز  خل و

 زبانی به البته کارمند  همه این روز  وقت این که  بود عجیب. شود کم  بودند
 این هافیلم همانند کردمی فکر  القل. بودند فعالیت مشغول خالفکار  دیگر 

 کسی  آنکهبی مألعام در  وقتی اما بدهند، انجام را کارشان  شبانه خالفکارها
 خریدشان با بدانند آنکهبی مردم حتی و دهندمی انجام را کارشان  شود متوجه

 دنگ همه این به نیازی چه صورت این در  پس. کنندمی هم حمایت هاآن از 



 دادندمی انجام را خود کار   روز  همان در ! است مشکوکانه کارهای  و وفنگ
 بود محض دیوانگی که  آن با ماندند، منتظر  احتیاط محض ایدقیقه چند! دیگر

 به گرفتند  تصمیم اما باشند داخل در  کسانی  یا کس  هنوز  بود ممکن حتی و
 مخالفت خواستمی مستانه و گرفت  تصمیم یاس تنها واقع در . بروند داخل
 .ماسید دهانش در  حرف یاس یچهره دیدن با که  کند

 باریک راهرویی شدند که  داخل رفتند، در  سمت به و برداشتند گام  احتیاط با
 فکر  این به داشت یاس. مختلف های اتاق از  بود پر  اما. بود شان روی پیش
 رفت، خواهد اصلی یمحوطه درون به درها آن از  یکی حتم به که  کردمی

 و بودند دیده بیرون باریک در  کنار   که  بزرگی در  همان به بر  میان راهی یعنی
 اهللبسم و ابوالفضل یا مستانه و کردمی باز  را درها یکی یکی یاس. بود قفل

 هایریسک این با چون بود چسبیده سفت را دستش دو در  هایچوب گویان
 نوع از  هم آن غول نره عدد چند بود ممکن لحظه هر  کردمی یاس که  بزرگی
 اطراف فضاهای و دیوارها! پخپخگفتنی  قولی به و شود شاننصیب بیابانی

. بود آن قدمت از  نشان که  بودند پریده رنگ و قدیمی و خورده خاک قدر آن
. بودند کرده  پا و دست خودشان اهداف انجام برای که  بوده ایخرابه هم شاید

 ذهنش به کسهیچ بود، زیرکی مرد شکبی بود که  کس  هر  جااین صاحب
 هایخل و خاک دل در  و متروکه هم آن جایی همچین که  رسیدنمی هم

 بوی. شهر از  خارج در  هم آن باشد خالف کارهای  انجام برای مکانی اطرافش
 یاس دوربین. بود حاضر  جاهمه و آمیخته هم در  چوب خرده و خاک و شکالت

 که  کردند،  باز  را درها از  تا سه دو. کردمی ضبط را قدم به قدم و نگفته آخ
 خبری هم هااتاق آن در . بودند شده تکه هایچوب از  پر  متعدد هایاتاق فقط
 صدای در  یدستگیره چرخیدن با همزمان که  رفت بعدی در  سراغ یاس. نبود
 آن در  دادمی نشان که  افتاد دیوار  روی ایسایه آن از  پس و آمد هاییقدم

 در  و رفتند اتاق درون فورا مستانه و یاس. هستند کسانی  یا کس  هانزدیکی
 نشود ایجاد صدایی و سر  اینکه برای اما بستند آرامی به سرشان پشت را



 تر نزدیک و نزدیک لحظه هر  پاها صدای. کنند  چفت محکم را آن نتوانستند
 هایشانسینه در  نفس. گرفتند  پناه بلندی اما فرسوده میز  پشت دو هر  شد،می

 :کشید  ایآسوده نفس مستانه. شد متوقف ایلحظه صدا. بود شده حبس

 ... .راحت آخیش -

 صدای با. شد قطع گرفت  قرار  دهانش روی که  یاس دست با حرفش بالفاصله
 :گفت  ایآهسته

 .وایستادن در  دم هنوز، نرفتن. نیار در  صدا خودت از  مستانه! هیس -

 روی زیپ شکل به نمایشی حالت به را دستش و داد تکان سری مستانه
. رفتندمی داشتند بود باز  در  هاینیمه بین از  که  هاییسایه. کشید  دهانش

 بود نرسیده دم به نفسش هنوز  بکشد، راحتی نفس که  بود یاس نوبت بار این
 .بود افتاده مستانه دست از  هاچوب از  یکی. آمد تقی صدای که

 غریب و تنها هم آن دونفر . خواندند را اشهدشان دو هر  برخاست که  صدایی با
 باز  شدت با در  لحظه همان. دهد رخ بود ممکن اتفاقی هر ...! و آباد ناکجا در 
 .شد کوبیده  پشتش ی بیچاره دیوار  به و شد

 اونجاست؟ کی  -

 .رفتند فرو خودشان ر  بیشتر  و حبس سینه در  را نفسشان مستانه و یاس

 اونجاست؟ کی  گفتم  -

 !شد دیرمون دیگه بریم بیا شدی؟ ُخل بهرام؟ چیه -

 اومد؟ صدا جااین از  نشنیدی شدم؟ خل و چی -

! داری انتظاری چه دیگه میوفته یکیشون املحظه هر . چوِب  و تخته پرِ  جااین -
 یارو این بریم بیا! بود کجا  آدم طرفا این پسر  آخه! داریم چیزی جنی شایدم یا



 لفتش چرا دیگه بدو! ها کنهمی پوستمونو کردیم  معطل بفهمه رادمنش
 !دیمی

 بازه چرا در  این. نکنم کار   چی و کنم  کار   چی که  نکن نطق من برا خب خیلی -
 که  کنم  نطق برات خودت مثل الزمه کنین؟  قفل رو درا نگفتم من مگه اصال؟

 ...!رادمنش

 .کنممی قفلش االن برو نده خودم تحویل رو خودم حرفای. بابا باشه -

 طرفی از  و گرفت  می را مرد جلوی باید طرفی از  بود، شده گرد  چشمانش یاس
 را ها آن توانستمی میز  زیر  از . بخورد تکانی ترینکوچک  نداشت جرئت دیگر 
 هاییحرف ب**ل زیر  و کردمی غرولند دیگری. رفت مردها آن از  یکی. ببیند

 :شد متوجه را آن از  ایپاره فقط یاس که  کردمی زمزمه را

 ... .ریختتو خواممی کال  اصال. کم  شرت! بهتر-

 در  کلید  چرخیدن چیک صدای با اما خواندمی الکرسی آیت ب**ل زیر  یاس
 آن در  که  کوچکی  اتاق. شد پودر  اشمانده امید تمام شدنش قفل و ر  قفل
 زمین روی. رسیدمی نظر  به کمتر   هم متر  شش از  که  بود کوچک  قدر  آن بودند

 ایصحنه. بود افتاده دمر  یمرده هایسوسک و شده مچاله هایروزنامه از  پر 
. داشت توفیر  صدنار  مستانه برای اما نداشت تفاوتی چندان یاس برای که

 حال که  بود چیزی تنها موضوع همین و. بود بیزار  سوسک از  شدت به مستانه
 با. نمودمی تر پریشان و مشوش سخت یاس اما بود کرده  پر  را مستانه ذهن
! اسفناکی وضعیت چه...! طور انبار  ساختمان آن درون هم آن شده قفل در  این
 و اگر  و رفتمی فرو خودش در  کرد،می کز   ایگوشه  بود دیگر  هرکس شاید
 گرفته  نظر  زیر  را فضا تمام یاس اما شمرد،می را هایشکاش  و کاش  و اگرها
 اما کرد  نگاه را جاهمه. بود خروج سمت به راهی یافتن برای تقال در  و بود
 را اسمش شدنمی حتی که  کوچکی  یپنجره تنها. نبود دیگری خروج راه هیچ
 سوی کور   و هوا که  حدی در . داشت قرار  دیوارها از  یکی باالی گذاشت  پنجره



 زیر  به مستانه کمک  به را میز  یاس. شود بدل و رد و بیاید بیرون آن از  نوری
. کرد  نگاه بیرون به پنجره درون از  و ایستاد و رفت میز  روی. کشید  پنجره آن

 افراد یهمه یعنی این. بودند رفته بود، دیده ورود هنگام که  هاییماشین تمام
 جاهمه قدر آن که  آن از  پس. کردمی فکر  طور  این یاس کم  دست یا بودند رفته
 از  کند  رسم آن جزئیات با را چیز  همه بر  از  توانستمی حتی که  نگریست را

 به و بود زده چمباتمه میز  روی ایگوشه  هنوز  مستانه. آمد پایین میز  روی
 .کردمی نگاه هاسوسک مفلوک جسد

 تونننمی وسیله چارتا و گوشی  و چماق و چوب گفتم  نریم، تنها گفتم  هی -
 وضعیتی چه تو کن  نگاه االن! یاس رهنمی که  اتکله  تو حرف باشن، ما مراقب

 !افتادیم گیر 

 مستانه به متفکر  و کردمی بلند سر  گاهی  از  هر . کردمی فکر  سکوت در  یاس
 خودش برای کردنمی دریافت یاس از  پاسخی که  هم مستانه. شدمی خیره
 :دادمی ادامه را هایشحرف

 الاقل نکردی! شهنمی حریفت کیمهیچ ایدنده یه و غد و تخس انقدرم آخه -
 خودت تا که  ایدنده یه انقد! بیان بفرستی رو کارمندات  همه اون از  یکی

 کجا  به ببینم! دریاب رو زندگی! بفرما االن! نمیشی کن  ول ندی انجامش
 !فکستنی اتاق این ته رسیمی

 سمت به دری مستانه هایزدن غر  با دانستمی اگر . کرد  پوفی کالفه  یاس
 غرولندها این اما کرد،می همراهی او با هم خودش شد خواهد گشاده  بیرون
 .ساخت می دگرگون را یاس و خودش اعصاب تنها

 تحمله قابل شده قفل در  این و اتاق این! نیست که  دوتا یکی بدبختی آخه-
 !بذارم؟ دلم کجای  رو سوسکا این من آخه بزارم؟ دلم کجای  رو سوسکا این



 بلند صدای با ناگاه یاس. گرفتمی یاس از  را تمرکز  قدرت مستانه غرولندهای
 :گفت

 کجای  جوری یه! کنیمی بذارم دلم کجای  بذارم دلم کجای  هی! بابا بسه -
 دونهنمی بخوره رو سوسکا این کردن  مجبورش که  انگار  گهمی بذارم دلم

 !بخورتشون چجوری

 را هایشچشم. گرفت  را دلش و زد عق چندبار  مستانه یاس، حرف اتمام با
 به نگاهش خواستنمی که  انگار  شد خیره سقف به ثانیه چند از  بعد و بست

 .بیفتد هاسوسک

 بدبختای این اوضاع این تو فهممنمی من! قدش این با کشهنمی خجالتم -
 باید خاکی چه ببینم ذارینمی کنیمی غرغر  انقدم! دارن کار   چی تو با مرده
 جااین و بپوسیم نیفتیم شده زندانی سوسکای این عین الاقل! سرمون تو بریزیم
 !گیرنمونمی میان لندهورا اون نیفته اتفاقم این! بمیریم

 پرسید اومد یکی القل! نمیریم ناکام که  نشد دستگیرمون هم هیچی الحمداهلل -
 بعدم کردن  پیداش کنن  کشف  چیزی یه بودن رفته بگن مردن چجوری اینا

 !ُمردن افتخار  با کامال

 شده خالی اتکله  کردی  نگاه زیاد فیلم مستان؟ گیمی چیه پرتا و چرت این -
 !دیگه کنینمی فکر 

 آن از  یکی که  افتاد حرفی یاد. رفت فرو فکر  در  یاس مستانه، هایحرف با
 معما این برای که  کلیدی  تنها! رادمنش. بود گفته  هایشصحبت میان مردها
 نافذ نگاه آن با مرد آن زد،می را حدسش باید هم اول از  اصال. بود کرده  پیدا
 هاییشرکت از  یکی بارسام شرکت! زدمی را حدسش باید! غریبش عجیب و

 ذهنش در . کردمی رقابت فراسو شرکت با محصوالتش در  شدت به که  بود
 ایفایده چیزها این! خیر نه. زد آتش به و کشید  صالبه به را مرد بار  چندین



 یدخمه آن از  باید شده طور  هر ! گرفتمی را مرد حال حضورا   باید! نداشت
 را اتاق جای همه یاس شد،می تاریک هم هوا کم  کم.  آمدندمی بیرون لعنتی
 وجود شدن روشن برای چراغی اما بود کرده  پیدا را برق کلید  بود، گشته
 که  بود شد تاریک قدر  آن هوا دیگر . دیدند نمی هاآن و بود هم شاید. نداشت

 طبیعی حالت در  شاید هوا.بود تشخیص قابل اتاق درون اجسام از  شبحی تنها
 کمی  و سرد داد،می جلوه گونه  این خاصیتش و اتاق این اما نبود سرد قدر  آن

. بود شده نازل نفر  دو این سر  عالم هایبدبختی تمام حال نحوی به. نمور
 روز  و حال مسبب به و بزند جیک حتی کردنمی جرئت که  مستانه بیچاره
 کدامشان  هیچ اما بود همراهشان هایشانتلفن. بفرستد لعنت اآلنش
 رضای محض حتی داد،نمی آنتن اصال بگیرند، تماس کسی  با توانستندنمی
. شدنمی پر  هم گوشی  ارتباطات خط نشان مثلثی خط چهار  یک از  نیمی خدا
 چند جیرجیرک یا جغد هوهوی صدای ترسناک هایفیلم شبیه الاقل

 که  کوری  و سوت. آمدنمی هم شب ینوازنده نگهبانان همان جیرجیرک،
 گویی  رفت،می ور  تلفنش با گاهی  از  هر  مستانه. فهمیدندمی حاال را گفتندمی
 را اشگوشی  نور  یاس! بیندازد دام به را رفته در  آنتن بود ممکن لحظه هر  که
 نشستمی سرجایش قبل از  تر کالفه  باز  و گرفتمی دیوار  و در  روی گاهی  از  هر 
 به تا که  مستانه! نداشت ایبهره تالشی هیچ واقعا بار این. ماندمی ساکن و

 گرفت  تصمیم را هایشدلی و دق یهمه گفتنی  قولی به بود، نزده حرفی حال
 و برداشت را آن داشت، دست در  که  چماقی سر  هم آن کند  فوران یکباره به
 از  خالی و کوچک  فضای در  آن صدای ارتعاش. کوبید  زمین روی شدت با

. گرفت  را هایشگوش  ایلحظه چند یاس. شد بیشتر  و پیچید اتاق وسایل
 چوب مستانه قدر  آن. زدمی زنگ هایشگوش  در  زمین با چوب برخورد صدای

 .بود شده تکه چوب که  بود کوبیده  زمین روی محکم را

 گفتممی دونستممی اگه دونستم؟نمی من و داشتی زور  همه این تو مستان -
 !حداقل شدمی الزممون چوب اون! بشکنی درو این



 هیچ، که  را مستانه یچهره یاس البته. رفت یاس به ایغره چشم مستانه
 حسب بر  تنها و! دیدمی زور  به تاریکی در  هم را رنگش خاکستری یهاله

 .زدمی حدس مستانه عادات

 تهی این کمک  اومدیم کرد  گل  بازیمون کاراگاه  کردیم  غلطی عجب خدا ای -
 چجوری بابام و مامان نیس معلوم االن بده، نجاتم منو خودت خدایا! مغز

 !خدایا وای ای! گشتن  قانونیارم پزشکی تا حتما! شدن نگرانم

 !رئیستما مثال من مستان؟ -

 کار   چی االن هستی رئیسم اصال نیستیم، شرکت توی که  االن! بودی رئیسم -
 این تو قراره وقتی داره؟ ایفایده چه بودنت رئیس االن بکنی؟ خوایمی

 چی؟ باشه داشته جن جااین اگه کردی  فکر  هیچ اصال بمیریم؟ تاریک یدخمه

 !مستان -

 بیشتر  هاجن! نشنیدی مگه! دیگه گممی راست! مستان مستان هی توئم چیه -
 و داغون و درب همش که  اینجام. دیگه کننمی زندگی هامتروکه این تو

 ...!و قدیمی

 نه؟ یا کنیمی بس مستان-

 خودش هم و بود انداخته یاس دل در  را ترس هم هایشحرف با مستانه
 نحوی به آوردند،نمی خودشان روی به کدامشانهیچ لیکن ترسید؛می
 بود نگذشته مستانه هایحرف از  دقیقه چند هنوز . باشند خوددار  خواستندمی
 آن تا اگر . پیچید اتاق در  هوهویی دنبالش به و آمد بلندی ترق صدای که

 شکی گفت  مستانه که  ابهتی پر  و بلند ابوالفضل یا با بود نترسیده یاس لحظه
 هم کنار   و میز  روی که  یاس و مستانه. کند  تهی قالب ترس از  که  ماندنمی

. گرفتند  سفت را یکدیگر  و چسبیدند همدیگر  به اتفاق این با بودند نشسته
 میز  روی از  و گرفت  را مستانه دست یاس. آمدمی هم خشی خش صدای



 اش باطری کم  کم  هم آن که  اش گوشی  کم  نور  با چون مستانه کرد،  بلندش
 بردارد، گام  از  گام  نداشت قصد ببیند را پایش زیر  نبود قادر  رسیدمی اتمام به

 منفور  مفلوک هایجنازه آن از  یکی روی پایش ترسیدمی لحظه هر  چون
 به را او یاس که  زوری با اما. برود هاسوسک بلوری پاهای آن با ناک چندش
 کشیده  زمین روی نحوی به و روانه دنبالش به شد ناچار  کشیدمی خود دنبال
. بود گرفته  دست در  را دیگر  سالم چوب یاس. ایستادند در  پشت دو هر . شود

 یاس اما چرخیدمی چیزها قبیل این از  و جن پی افکارش هنوز  مستانه
 ساکت فضای در  مهیبی چلیق صدای بعد دقیقه چند. زدمی دیگری هایحدس
 طنین با فضا در  رعبی بگوییم رویداد شرح برای اگر  نیست حاشا. پیچید اتاق

 در، قفل جز  نبود چیزی ترسناک آور رعب صدای این و. بود افکنده ترسناکش
 .شدمی باز  آن در  کلید  چرخش با داشت که

 ... .یکی واقعا یا داره جن یا جااین! گفتمی راست بهرام انگار  واقعا نه -

 ... .هوهایوو خشش خش -

 را دستش در  ضعیف یقوه چراغ. فروخورد را حرفش مرد آمد، که  صدایی با
 یقیافه شرایط آن در . نشد دستگیرش چیزی اما چرخاند اتاق درون ترس با

 یاس به شده باز  ممکن حد آخرین تا چشمانی و بهت با. بود دیدنی مستانه
 نرسیده مغزش به خون اکسیژن، کمبود  با اتاق در  ماندن انگار  که  کردمی نگاه

 خودش از  غریب و عجیب صداهای گونه  این که  بود گرفته  هم را وعقلش
. چرخید سمتش به که  بود کرده  حس را مستانه سنگین نگاه یاس. آورددرمی

 نگاه با که  مستانه. ناقص طور  به هم آن! نداشت مردن سکته از  کم  حالتش
 زیر  بار  چند و کرد  جور  و جمع را خودش بود آمده خودش به یاس خندان

 هم و داشت هیجان هم یاس. کرد  فوت یاس برای و خواند صلوات ب**ل
 قرار  در  پشت مرد سانتی نیم در  و چسبیده هم به دو هر  طرفی از . بود ترسیده



 را دهانش دست پشت با یاس اما بزند حرفی خواستمی مستانه. داشتند
 .گرفت

 !بده نشون خودتو! اونجاست؟ کی!  هی -

 صداهای و گذشت  که  کمی  اما داشت مستحکم و دستوری حالتی مرد لحن
 :گفت  لرزان صدایی با شد بیشتر  غریب و عجیب ریز 

 سکته ضعیفه قلبم من بده نشون خودتو هستی کی  هر  جدت سر  ببین -
 باشه کردی  انتخاب رو بدی شوخی خیلی مصطفی تویی؟ مصطفی! کنمامی

 !بده نشون خودتو تویی؟ سهراب مصطفی؟... بیرون بیا کردی  تالفی

 اشگوشی  یقوه چراغ روی را انگشتش. کرد  روشن احتیاط با را تلفنش یاس
 صراط در  داشت هم مستان کج  دوزاری کم  کم.  کرد  فعال را آن و گرفت

 نقطه از  خواستندمی دقیقا. بود فهمیده را یاس هدف گرفت،می قرار  مستقیم
 همراهش تلفن یقوه چراغ یاس مانند هم مستانه. کنند  استفاده مرد ضعف

 ناگاه به دو هر  یاس دست ی اشاره با. گرفت  آن جلوی را انگشتش و فعال را
 از  و. گرفتند  خود هایصورت جلوی را قوه چراغ و پریدند بیرون در  پشت از 

 .درآوردند غریب و عجیب صداهای خود

 ... .یوروپورودوروشش -

 ... .هویوهایوهایوهی -

 خصوصیات و مکان این با شرایط این در  هم معمولی و عادی آدم
 تهی قالب و ترسیدمی پری و جن رایج هایداستان به توجه با الخصوصعلی
 نوبت بار  این که  ایبیچاره مردنگهبان ضعیف قلب به برسد چه کرد،می

 طور همان و کشید  خفیفی فریاد مرد. بدهد نگهبانی که  بود رسیده شیفتش
 سمت به کمی  احتیاط با یاس. افتاد زمین روی بود قلبش روی دستش که
 موقتی فهمید رودمی پایین و باال اشسینه یقفسه دید وقتی و شد خم مرد



 اضطراب و دلهره از  پر  اینکه عین در  بود، عجیبی شرایط. است شده هوشبی
 کارخانه  آن در  بیشتر  کمی  خودشان اگر  هرچند. خندیدند بودند، ترس و

 از  بعد یاس. بکنند بهتران ما از  و روح و جن توهم که  نبود عجیب ماندندمی
 :کشید  را مستانه دست ثانیه چند

 .برسن بقیشون لحظه هر  شاید. بریم باید نداریم وقت خیلی بدو -

 :کرد  جمع را هایشب**ل مستانه

 .میام االن من کن  روشنش ماشین پیش برو تو -

 بیدار  اگه االن! بریم بیا! که  بری کنم  ولت تونمنمی میام االن و چی! مستان -
 !شیمامی بدبخت بشه

 دم بیا فقط! شهنمی تلف وقتم طوری این! دیگه برو! شهنمی چیزی نترس -
 .بریم زود اومدم من در 

 !باشن نکرده پیداش کنه  خدا -

 رو کارخونه  کل!  نبودیم جااین ما که  بودن کرده  پیداش اگه کل  عقل -
 این بیا یاس ولش حاال رو بافی فلسفه! آوردنمی سرمون بالیی یه گشتنمی

 .تاریکه بیرون برو بردار  رو یارو یقوه چراغ

 سیاهی اطرافش. شد خارج دو با و برداشت را چراغ داد، تکان سر  مردد یاس
 پیدا یقین داشت. کند  پیدا را ماشین نتواند بود شده باعث همین. بود محض

 رفتمی عقب عقب که  طور همین کرد،  بغض. اندبرده را ماشین که  کردمی
 مانعی اما شد خم چیزی روی محکم پشت از  و کرد  گیر   سنگی به پایش ناگاه

 سرعت با یاس. شد بلند آژیر  صدای بالفاصله. شود پخش زمین روی نگذاشت
 ماشین دیدن با. کرد  نگاه قوه چراغ با را سرش پشت و بازگشت عقب به نور 

 !مستانه خرِ  برم اتمخملی آژیر  این قربون الهی: بودند داده بهش را دنیا گویی



 مرجان آن به که  عزیزش ماشین به که  شنیدمی و بود مستانه اگر  که  وای
 کارخانه  در  کارش  چون طبیعتا...! زندمی صدایش طوری این گویدمی ساالر 
 توانستمی چه هر  اما دهد، انجام تواسنتنمی زیادی کار   بود گیر   یاس پیش
 و شد سوار  سریع یاس. کند  مافات جبران تا کردمی یاس مشکی آزرای نثار 

 در  سمت به که  را سرش. داشت نگه در  جلوی بعد یدقیقه چند. زد استارت
 که  زد مضطرب لبخندی. رفتمی سمتش به دو با که  دید را مستانه چرخاند

 کنان  هوار  و داد مستانه. شد خشک جا در  مستانه سر  پشت مرد دیدن با
 مستانه اگر  که  حدی در  اما داشتند، فاصله هم با. دنبالش به مرد و دویدمی
 درست. رسیدمی او به مرد کاستمی سرعتش از  یا کردمی غفلت لحظه یک
 از  سریعا یاس. شد زمین پخش مستانه که  بود نگذشته فکرش از  لحظه چند

 مرد. دویدمی مستانه سمت به و داشت دست در  چوبی تکه. شد پیاده ماشین
 مرد سر  به چوب با ایضربه یاس. کردمی بیداد و داد و بود گرفته  را مستانه

 حبس گلو  در  هردویشان هاینفس. بگریزد دستش از  کرد  فرصت مستانه و زد
 انرژی گویی  دید که  را یاس مستانه. بود برداشته را وجودشان ترس و شده

 توان در  را اشباقیمانده هایرمق آخرین و کرد  بیشتر  را سرعتش باشد گرفته
 کردند،  پرت ماشین درون نحوی به را خودشان دو هر  و کرد  باز  را در . ریخت
 مهیبی صدای با ماشین و فشرد گاز   پدال روی را پایش یاس نبسته، را در  هنوز 

 تاب هوا در  را دستانش مرد که  انداخت نگاه مرد به آینه از . شد کنده  جا از 
 و بد و دشنام زدمی حدس که  کردمی بلغور  بلند بلند را چیزهایی و دادمی
 مستانه سمت به غرولندکنان یاس شدند دور  کمی  که  آن از  بعد. باشد بیراه

 :چرخید

 بیای؟ بیاری هوش به رو یارو رفتی برداشته؟ سنگ پاره عقلت -

 :نداد مهلت یاس که  بگوید چیزی خواستمی مستانه



 ماشین سوار  اومدم کردم  ول رو تو که  برداشته سنگ پاره من عقل اصال! نه -
 بودن نفر  سه_دو اگه سرمون؟ تو ریختیممی خاکی چه گرفتتمی اگه! شدم
 چی؟

 نه؟ یا دیمی امون یاس بابا ای -

 ... .چی برای تو آخه بفهمم خواممی من! نه -

 !این برای -

 .شد گرد  حدقه در  چشمانش. چرخید سمتش به یاس

 ...!این -

 بود اومده قرارداد بستن برای که  دفعه اون. رادمنشه جاکلیدی همون -
 !مدرک اینم. دیدم دستش آسانسور  تو پایین رفتمی آسانسور  از  داشت شرکت

 ... .کجا  از  -

 کرده  وصل کمربندش  به واقع در  نه، که  دستش! دیگه بود مردِ  همون دست -
 .بود

. کرد  اشوارسی و گرفت  مستانه از  را کلیدهایش  با همراه جاسوئیچی یاس
 متصل فام نقره یحلقه در  کلیدها  و ریزتر  ابعاد در  منتها بود واقعی کلت  شبیه
 .بودند افتاده گیر   آن به

 !تو؟ دیدی کجا  از  اینو! دختر شیمی چیزی یه نخوری ترشی تو نه -

 کمربندش  وصل جاسوییچی همین دیدم که  چیزی اولین کرد  باز  که  درو -
 .بود

 ... .کمرش  به وصل این اگه کرده؟  وا درو چجوری پس -



. کنهمی فرق اصلی درای کلید  با اتاقا کلید.  کردممی فکر  همین به منم اتفاقا -
 .کنیم  امتحان هم رو کلیدا  این تونستیممی کاش

 نبودم، رئیستم دیگه کردی،می بارم بیراه و بد که  پیش ساعت چند تا عه؟ -
 !بگردیم بریم گرفتی  تصمیم شدی عاقل یهو االن

 !گفتم  چیزی یه نرسید اکسیژن مخم به من حاال بابا -

 به چیزی ناگاه اما بدهد تیزی و تند با را مستانه جواب خواستمی یاس
 :آمد ذهنش

 دنبالت؟ افتاد چجوری نبود؟ بیهوش این مگه -

! داره جون صدتا نگو! مرده گفتم  بودم گرفته  وجدانعذاب من! چمدونم واال -
 بند دادی بهم که  توجیبی چاقو با شدم مجبور ! شدنمی کنده  که  جاکلیدیه این

 .ِبُبرم شو چرمی

 نیش با و چرخید یاس سمت به هوابی. رفت فرو نامعلوم افکاری به مستانه
. خندیدند هم با دو هر  که  کردمی فکر  همان به انگار  هم یاس. کرد  نگاهش باز 

 گردن  پشت به ایضربه متقابال هم یاس و زد یاس یشانه به مشت با مستانه
 .مستانه

 درآوردی؟ رو اطوارا و ادا اون رسید ذهنت به چجوری خدایی -

 آدما خوانمی شما شهر  تو مستانه؟. کردمی یاری حد این در  مغزم. چمیدونم -
 یه بودم یارو جای اگه من چی؟ چی دونمنمی پورو پورو گنمی بترسون رو

 !کردمامی نگات چپ چپ جوری

 فکر  که  من کردی؟می هو هویا هویی هویا ساموراییا این عین چی؟ خودت -
 !کنممی نگاه چانجکی جنگی اکشن فیلم دارم کردممی

 .کرد  حواله گردنش  پشت به دیگری یضربه خنده با یاس



 چوب با نبود الزم اطوار  ادا همه این! آخه بود حرکتی چه این خداییش ولی -
 به دیگه زمین رو اوفتادمی شدمی بیهوش! بود حل اشکله  تو زدیمی یکی

 !بدوئم طوری اون شم مجبور  چی مثل من اومدنمی هوشم

 یکله  از  خاص یناحیه یه تو زننمی جوری اون فیلماست تو اون مستانه بابا -
 نخاع قطع من زدن با بود من به اگه ندارم شانس من! شدمی بیهوش یارو
 ضربه کال  اگه کنار   به اون اصال! مردیممی وجدان عذاب از  شد،می فلج شد،می

 قصاصمون تهشم اوفتادیممی هم دیه یه چی؟ وقت اون شدمی مغزی
 !کن  درستش و بیا وقت اون! کردنمی

 !بینیمی زیاد پلیسی فیلم گهمی من به بعد -

 مصیبت این از  که  کرد،می شکر  بار  هزار  صد را خدا دل در . نگفت چیزی یاس
 دارد، بهایی چیزی هر  آوردن بدست که  اندگفته  راست. اندکرده  پیدا خالصی

 گویندمی که  است نقل همان حکایت است، خواسته نوع به بسته بها این و
 یا جرم مدرک کردن  پیدا برای! خوریمی آش قدر  همان بدی پول قدر  چه هر 

 ترسشان، گفت  بتوان شاید بودند، داده بهایی گرامی  خالفکار  از  کوچک  اثری
 شاید و اشانرفته دست از  زمان هم شاید شان،مخفی هایبغض هایشان،دلهره
 یاس اما بود، واضح این. شدندمی متحمل بعد مدتی باید که  هاییسرزنش هم
 خواستندمی را دوختن پاپوش آش که  داده پول چقدر  و کجا  دانستنمی

 انجام را کارها  این چرا دانستنمی حتی! آن از  بدتر  هم شاید. بپزند برایش
 هایشکالت هایشیشه روی فراسو شرکت اسم که  صورتی در  دادند؟می

 فراسو شرکت جلد با را جایش که  پوششی بود کافی!  بود شده هک صبحانه
 برای محصول این که  فهمیدیمی وقت آن کندیمی را بودند کرده  تعویض
 .آمد بیرون فکر  از  یاس. باشد تواندنمی فراسو جز  به شرکتی

 بلدی؟ رو راه تو کجاییم؟  االن! نداره تابلو جااین مستان -



! آفریدی آخه بود چی این! بگو کن  نگاه خودت خدایا. شدیم بیچاره! وای ای -
 شهمی! بدبختی پشت بدبختی! آفریدی این نزدیک چرا منو آفریدی اینو اصال
 گرگی  دسته یه مونده فقط! زمین روز  ترینبدبخت! کرد  ثبتش گینس  تو

 این! کنن  تأمین ما با رو شامشون امروز  بیان چیزی ماری روباهی، شغالی،
 شارژ  نه بزنیم اسپیجی شهمی وصل اینترنت به نه! دهمی آنتن نه که  گوشیم
 !شه تموم بنزین مونده فقط! حسابی و درست داره

 صاف پیشنهادی و وار  منو رو مختلف بالهای انقدر  میشه عزیزم جان مستانه -
 کردنشه  دعا جای! شرایط این تو فقط مونده همینمون خدا؟ دست کف  نذاری
 ... .داره نشسته شیم راحت بیابون بر  این از  که

. برخاست اششش و دویست پژوی همان مستانه ساالر مرجان تر  تر  صدای
 ریزی سوختگی بوی. ایستاد بارهیک به و خورد تکان شدت به چندبار  ماشین
. نشست صاف بعد و انداخت مستانه به نگاهی یاس. پیچید ماشین درون

 را خودش تا کشیدمی هایشگونه  و هالپ روی به وار چنگ را انگشتانش
 :گفت  بلند و بیاورد تاب نتوانست آخر . کند  کنترل

 جاهمین بیاد زلزله شه باز  زمین االن بکن دعام یه خوبه دعات به دست که  تو -
 !کنن  پیدامون تاریخی هایسنگواره عنوان به بعد سال چندین بریم فرو

. شد پیاده ماشین از  بماند مستانه پاسخ منتظر  آنکهبی و کرد  باز  را کمربندش
 جاده مسیر  در  که  بود خوب حداقل. داد تکیه ماشین کاپوت  به سینه به دست
 پستشان به چیزی مسافری ماشین یک دادمی رخ ایمعجزه اگر  و بودند
 هایشنفرین در  باز  مستانه اگر  البته کنند،  کمک  طلب توانستندمی و خوردمی
 :که  نکند ذکر  را این

 هم ما وسطاست، قرون کنهمی فکر  میشه رد کی  هر  کردیم  گیری  چه خدایا -
 !کنننمی سوارمونم! بیابونیم راهزن چهل و بابا علی



 نیل آسمان داشت، دوست شدت به را شب آسمان همتایبی رنگ این یاس
 دیدش جلوی تا نبود طبقه چند بلند هایآپارتمان از  خبری حال که  خاصی فام
 بودند نگذاشته انگار  هم هاستاره. بماند محروم هاستاره دیدن از  و کنند  سد را

 چند. بودند کرده  پر  را آسمان جایهمه بماند، جا یاس دید از  هم متر میلی نیم
 .شد پیاده ماشین از  و رفت سر  اشحوصله هم مستانه بعد دقیقه

 کرده  تند پا زمان. شد خیره آسمان به و کشید  دراز  کاپوت  روی هم مستانه
 همراهش تلفن به گاهی  از  هر  یاس. گرفتندمی اوج نور  سرعت با هاثانیه و بود
 دیگر  لحظاتی تا هم آن. دهد نشان توانستمی را ساعت الاقل کرد،می نگاه
 گرسنه  و خسته دو هر . نداشت شارژ  بیشتر  درصد ده چون. رسیدمی پایان به
 یکدیگر  به گاهی  از  هر  زد،می موج نگرانی آن در  که  هاییچهره با درمانده و

 نزدیک میش و گرگ  آن از  پس و شب هاینیمه به کم  کم.  شدندمی خیره
 بعید کردمی هم اگر  بود، نکرده عبور  حال به تا هم ماشینی هیچ. شدندمی
 یاس چشمان. نیاورد سرشان بالیی الاقل یا. بایستد برایشان دانستندمی

 کمکم  که  خوابی بوقی، صدای. افتادمی هم روی کم  کم  و بود شده سنگین
 دور  از  ماشینی. ایستاد و جهید جا از . ربود را آمدمی خوش مزاجش به داشت

 همین برای بود زده را باالیش نور  هایچراغ. شدمی نزدیک و آمدمی
 دیدندمی که  چیزی تنها. است ماشینی نوع چه دهند تشخیص توانستندنمی
 و کرد  دراز  را دستش مضطرب و ایستاد جلوتر  کمی  یاس. بود ماشین زرد نور 
 کم  دوید، ماشین سمت به یاس ایستاد، ماشین باالخره. دادمی تکان هوا در 
 به. بود رنگ آبی وانت نیسان یک. ببیند را ماشین توانست و شد محو نور  کم

 داده پایین نیمه تا و احتیاط با را مخالف سمت یشیشه راننده. رسید ماشین
 :بود

 کنین؟  کمکمون  شهمی شده خراب ماشینمون ما آقا، سالم -



 و بود کرده  جمع باریکی کش  با سرش پشت را سپیدش موهای که  مرد
 را بودنش دار  سال و سن از  نشان و بودند سپید و مشکی بلندش هایریشته
 :کاوید  را یاس موشکافانه و کرد  جمع دهان در  را هایشب**ل دادمی

 کنین؟می کار   چی جااین شب وقت این شما -

 خر  مغز  ما کنی؟می چه جااین در  ساعت این خودت بگوید خواستمی یاس
 بودی خورده چه تو شدیم گرفتار   و جااین آمدیم جاسوسی برای بودیم خورده

 همین و نشود بحثش راننده با تا خورد را حرفش اما اینجایی؟ وقت این که
 .بدهد دست از  را امید پاره

 ماشینمون بعد و کردیم  گم  رو راه که  تهران سمت رفتیممی داشتیم. مسافریم -
 .شد خراب

 دزدی ببینم. نیستم بلد مکانیکی من برمیاد؟ دستم از  االن کمکی  چه خب -
 که؟  نیستین چیزی

 باشیم؟ دزد وضعمون و سر  این با میاد ما به محترم آقای -

 !آره -

 حق. بودند شده چروک و خاکی هایشلباس. کرد  نگاه خودش به شک با یاس
 .کند  شک که  داشت

 جایی یه تا تونممی فقط. بودم ندیده مودبی این به دزد راستش اما -
 همین من بشینین پشت برین هم باید داره،برمی هزینه اونم. برسونمتون
 !جااین اونم! شما به برسه چه.نداره اعتماد راستم به چپم طوریشم

 چی؟ ماشینمون فقط! قبوله باشه -

 .بیارمش کنم  یدکش طناب با بیارینش بدین هلش یکم -

 .دوید مستانه سمت به یاس



 .ببرتمون کرده  قبول مرده این. بریم بیا مستان بدو -

 جااین رو ساالرم این من هم بعدش کنی؟  اعتماد این به خوایمی چجوری تو -
 !ذارمنمی تنها

 بیاد قراره لیموزینتون شما خانوم ببخشید داریم؟ هم ایدیگه یچاره -
 .دونیمی خودت هم نیای اگه رممی همین با که  من دنبالتون؟

 .رو ماشینم ببرم بیام بعدا کجاست  اینجا بپرس الاقل -

 !بمونه ازش چیزی بعدا نکنم فکر  -

 از  دست یاس. کردمی نگاه اشمشکی رخش به و بود گرفته  غمباد مستانه
 :برداشت کردن  اذیت

 تونیممی کنیم  خالصش بندتش،می طناب با گفت  یارو بدیم هلش بیا -
 پشت برهکی  فرمون پشت بره کی  که  مونهمی فقط. کل  عقل دیگه ببریمش
 !وانت

 یکی وانت پشت بره یکی کاریه  چه! دیگه ماشین تو شینیممی دوتامونم خب -
 ماشین؟ تو بره

 .دیگه خونه به برسه الاقل یکیمون وقت اون! شد پاره طنابه این و اومدیم -

 !یاس -

 :گفت  و خندید یاس

. نتونه بپیچونتمون خواست موقع یه بهتره، طوری این ولی نه. بابا خب خیل -
 تو ماشین که  بوهایی این با تازشم. خطرناکه باشیم ماشین تو دوتامونم اگه
 .پیشش بشین خودت! خوبه نشه منفجر  یهو انداخته راه

 :گفت  سریع بود ترسیده که  مستانه



 .پیشت میام منم بذارم تنها رو تو تونمنمی من نه -

 .عزیزت رخش شه پاره طناب یهو اگه وقت اون -

 :ماند نیمه مرد داد با یاس صدای

 کردین؟  معطل منو کنینمی کار   چی پس خانوم -

 .بگیری پولتو قراره که  تو دیگه وایستا دقیقه دو آقا -

 .بود هویدا لبش زیر  غرولندهای هم فاصله همان از  اما نداد را جوابش مرد

 بدی؟ بهش قراره پولم یاس -

 حرف چقدر  دیگه بیا مستان! شبی نصفه شده ابرومون و چشم عاشق! پس نه -
 انرژی همه این چطوری تو فهممنمی میرممی گشنگی  از  دارم که  من! زنیمی

 !داری

 جای ورتر این بیاد بده ماشینش به تکونی یه بگو بهش الاقل. خب خیلی -
 که  پولم! کنیم  خسته خودمونم ور اون ببریمش بدیم هلش ساعت یه ما اینکه
 !چیزیه خوب غیرتم! گیرهمی

 دعاهات دوم قسمت الاقل آوردیم شانسی چه. بهش گممی االن خب خیلی -
 .بخورتمون بیاد چیزی روباهی ماری، گرگی،  نشد برآورده

 و رفتن باال برای تقالهایش. نشست وانت پشت و داد تکان سری مستانه
 داد دست از  را هاصحنه این تمام یاس که  آورد شانس بود، دیدنی شدن سوار 
 روشن را ماشین یاس هایصحبت از  بعد مرد. شدمی سوژه وقت چند تا وگرنه
 مستانه شش و دویست جلوی درست و کرد  کج  را فرمان رفت، جلوتر  و کرد

 همان یعنی عزیزش رخش به باشد شده خالی بادش گویی  مستانه. شد متوقف
 نیمه رفیق ب**ل زیر . بود مانده قسطش چهار  هنوز . کردمی نگاه ساالر  مرجان
 برداشت ازش چشم و کرد  نثارش راهی



 مرد و شد سوار  مستانه ماشین شدن بسته محکم از  اطمینان از  بعد هم یاس
 مرد صدای توانستندمی راه در . افتاد راه به حدودی آدرسی گرفتن  با راننده
 باد داشت که  هم سرعتی با. خواندمی آواز  خودش برای که  بشنوند را راننده

 خود در  بیشتر  که  طوری خوردمی مستانه و یاس صورت به شدت با
 تنها گویی  راننده. بود کرده  رخنه وجودشان در  سرما عبارتی به و پیچیدندمی
 بار  هر  اینکه جالب کرد،می تکرار  را همان که  غلط هم آن بود بلد را آهنگ یک
 مستانه و یاس یخنده باعث و گفتمی خود از  جدیدی چیز  هرتکه جای به

 است کافی.  باشند بخش شادی توانندمی هم شرایط بدترین گاهی.بود شده
 کنی،  خلق اعجاب هاصحنه بدترین از  تا باشی داشته نویسندگی قدرت کمی
 بیندمی که  وقتی درست دهدمی انجام هایشبنده برای خدا که  کاری  همان
 .اندفرورفته هایشانکردن  غلط ِگل  در  سخت هایشبنده

 ناخواسته هم دو آن. شدمی پایین و باال و مرتعش گاهی  از  هر  مرد صدای
 بلند صدای با که  تحریرهایی از  اگر  البته نداشت بدی صدای. کردندمی گوش

 .گرفتیممی فاکتور  زدمی عربده عبارتی به و کردمی ایجاد خواندن در 

 ...برم برم گهمی دلم یه" -

 ...نرم نرم گهمی دلم یه

 ...دلم دلم نداره طاقت

 ...کنم  چه توبی

 ...توبی سرده خاموشه سازم

 ...توبی خستم گیرهمی دلم

 !برم؟ کجا  آخه، سردمه

 کنم؟  چه تو بی



 ...هستی تو هستی تو قلبم سلطان

 ...نشستی من دل کنار   بازم

 ...هستی آواره و پریشان و ت.س**م

 ...بنشستی پیشم

 ...آی آی

 ...صبورم وجودم پودم و تار  ای

 ...بمونم جا این تونمنمی توبی

 ...صبورم من دل شکسته آخه

 ...بودم چی تو بی

 ...آی

 ...هستی تو هستی تو قلبم سلطان

 ...بستی تو را ستون هایمهکامه

 ...نشستی سکوتی و صدا بدون

 ..."خستیمی بازم

 وقتی بودند، حفظ از  را شعر  دو هر . بود دیدنی مستانه و یاس یقیافه
 روده خنده از  آورددرمی خودش از  واژگانی چه کلمات  جای به مرد شنیدندمی
 میان این در  فقط. بودند دار  خنده واقعا کلمات  برخی که  خصوصا. شدندمی ُبر 

 و ببرد کار   به توانستنمی هم شاعر  خود حتی را مهکامه یکلمه  این انصافا  
 را شانخنده همه از  بیشتر  این و بود، نشینده حال به تا شاید اصال
 آن از . خندیدندمی و گفتندمی مهکامه ب**ل زیر  گاهی  از  هر . انگیختبرمی
 دور  وار  کراوات  را دادمی هم نامطبوعی بوی که  چرک آبی قرمز  لنگ مرد طرف



 و دادنمی ماشینش هایکردن  تر  تر  و هاتکان به اهمیتی بود، بسته گردنش
 از  بهتر  صدایی که  کردمی فکر  خودش پیش. خواندمی آواز  خودش برای

 اندازها دست روی. بدهد خوانندگی تست باید حتما و ندارد وجود خودش
 بار یک که  طوری شدندمی پایین و باال شدت به مستانه و یاس رفتمی که  هم

 نیم راننده مرد. زد شیشه به هایشناخن با یاس و کشید  تیر  کمرش  مستانه
 صدای که  هم گاهی  از  هر . داد ادامه راهش به اهمیتبی و انداخت نگاهی
 خل زده سرشان به سرما گفتمی خودش با آمدمی مستانه و یاس هایخنده
 از . کردمی بیشتر  را خواندنش آواز  صدای تنها و دادنمی اهمیتی و اندشده

 و یاس کمکم.  بعدی شعر  سراغ رفت و شد خسته کمکم  خواندمی که  شعری
 برایشان اول. شدندمی کالفه  آوازهایش و مرد صدای از  داشتند مستانه
 :خراشیدمی ذهنشان یصفحه روی که  بود ایمته حاال ولی بود دار خنده

 پرندم یه من" -

 دارم آرزو

 باشی یارم تو

 باشی کنارم

 تاریکم و تنگ یخونه یه من

 بیای تو کاشکی

 باشی چراغم

 هی باشی کنارم

 باشی یارم تو

 باشی کنارم  هی

 باشی باغم تو هی



 باشی امخونه تو هی

 باشی املونه تو هی

 باشی کنارم  هی

 "باشی یارم تو بابا آخه

 :کوبیدمی ماشین فلزی یبدنه از  قسمتی روی آرام را سرش حرص با مستانه

 ایشااهلل باشی، ورم باشی، درد مارباشی، زهر  ایشااهلل باشی، کوفت  ایشااهلل -
 !باشی کوفت  باشی، حناق و وردم درد ایشااهلل! باشی گرفته  ضقوتا

 زیر  غرغرهای و هاواکنش با حال اما نداشت، مستانه از  کمی  دست هم یاس
 .کردمی کنترل  را خودش سختی به و بود گرفته  اشخنده لبش

 !گفتی  دوبار  رو ورم و درد و کوفت  مستان -

! المصب نمیاره کمم  گم،می بار  شصت گم،می بار  سی! گممی بار  بیست اصال-
 نصیبمون بیابون بر  این وسط بود چی این خدایا! باشی شده خفه ایشااهلل
 خدایا! خوردنمونمی اومدنمی مارا و روباها و گرگا  همون ذاشتیمی! کردی
 ...!خدا ای! زندگیه چه این

 دو! بشه نصیبمون دیگه آسمونی بالی یه نکن شروع خدا رو تو مستانه -
 .بده استراحت بدبخت زبون اون به دقیقه

 از  مردک! باشی کوفتیده!  باشی مرده الل! شه الل بشنوه اون بگو بلند اینو -
 !کشهنمی خجالت سنش

 مستانه. زد خنده زیر  بلند صدای با و کند  کنترل  را خودش نتوانست دیگر  یاس
 :انداخت آسمان به عاجزتر  بعد و یاس به عاجز  نگاهی

 !دونیمی خودت یا آفریدی چی کنم  یادآوری الزمه خدایا -



 !مستانه -

 مرد صدای با هم ماشین اگزوز  صدای. شد ساکت و ورچید ب**ل مستانه
 صورتشان در  ناگاه نوری. کردمی بدتر  را اوضاع و آمیختمی درهم راننده
 که  آبی نیسان به پشت از  دیگری ماشین. بستند را هایشانچشم که  افتاد

 دویشان هر  صورت روی دقیقا هایشچراغ نور  و شدمی نزدیک بودند سوارش
 دیدش و شدمی بازتاب آینه از  که  بود کرده  کالفه  هم را راننده مرد حتی. بود
 انجام با بود بلد بیراه و بد چه هر  و بود کرده  قطع را خواندن. کردمی اذیت را

 نثار  کند  اجرا ناشنوا برای را هایشبیراه و بد خواهدمی که  انگار  دست حرکات
 کردمی سرنشینانش و پشتی ماشین

 را دستانش بود شد ناامید خود موزون حرکات یزنده اجرای از  که  راننده مرد
 حتی ،شود بیخیال عقبی ماشین بلکه تا فشرد را آن و گذاشت  بوق روی محکم

 کارش  قصد از  گویی  اما برود، و شود رد تا کردمی کم  را سرعتش ازگاهی هر 
 با پا و کردمی کم  را سرعتش هم او سرعت، شدن کم  با که  دادمی انجام را

 :چرخید مستانه سمت به یاس. آمدمی رنگ آبی نیسان ماشین پای

 در  منتها! پیوندهمی وقوع به داره که  دعاته دوم قسمت احتماال اینم مستانه -
 .بره نداره قصد حاالها حاال این طرفی این بچرخ بیا! آدم قالب

 شد،می پا به بلوایی چه. نشستند راننده به رو و عکس بر  یاس و مستانه
 و رادمنش برسام جز  کسی  مزاحم مرد آن که  فهمیدندمی دو آن اگر  شکبی

 به بیگانه فرد دو ورود ماجرای از  شدن خبردار  با برسام. نیست دوستش
 داشت بود نگرفته را دستش چیزی وقتی و بود افتاده راه به سریع انبارش
 فعال را ماشینش نورباالهای شد که  تر نزدیک. رسید نیسانی به که  گشتبرمی
 را مستانه. ببیند را مستانه و یاس هایچهره توانستمی خوبی به. کرد
 این زد،می را حدسش ابتدا از  باید. بود آشنا عنقا یاس با خوب اما شناختنمی
 بود نتوانسته هم همین برای. داد می نشان که  بود چیزی از  تر باهوش دختر 



 آمد،برنمی دستش از  کاری.  کند  پیدا او از  ردی گفتمی نگهبان مرد که  اتاقی در 
 خالف داشت که  بود او واقع در  کند،  اقدام اشعلیه بر  علنا توانستنمی چون
 بود شده آب بر  نقش هایشنقشه تمام که  بود عصبانی شدت به اما کرد،می

 و ساکت نه و رودمی بیرون انبار  آن از  خالی دست نه یاس دانستمی چون
 تالفی برای و حرص از . برسد کارهایش  به برسام تا نشیندمی سرجایش آرام
 پشت طوری حتی. بود گرفته  یاس صورت روی علنا را ماشینش هایچراغ نور 

 هر  از  بیشتر  دختر  این. دهد پوشش را یاس صورت دقیقا که  آمدمی سرشان
 به شاید کرد،می پا به روی پیاده همایش اعصابش روی جهان در  موجودی

 یک الخصوصعلی باشد، تر موفق او از  کسی  ببیند نداشت چشم که  خاطر  این
 با. است تر کوچک  خودش از  هم سالی چند که  رسیده دوران به تازه دختر 

 به چشمش که  هم گاهی  از  هر  و نگریستمی را مستانه و یاس پوزخند،
 بود نگذشته دقیقه چند. خندیدمی افتادمی راننده کبود  و برافروخته یچهره
 پشت به دو هر  بعد و گفت  اشکناری  به چیزی خورد، تکانی یاس که

 برای راهی حالتی هر  در  دختر  این. بود دیدنی برسام خوردن حرص. برگشتند
 سرعتش مانده ناکام دید وقتی. باشد ناخواسته اگر  حتی داشت، برسام چزاندن

 تکانی آبی نیسان. خورد اشجلویی ماشین عقب سپر  به که  طوری افزود، را
 برسام. چسبیدند راننده مرد پشت یشیشه به مستانه و یاس که  خورد

 :گفت  ب**ل زیر . گرفت  عقب دنده سرخوش

 .مدیر خانوم پرتقالی عالی شب! من کارای  تو فوضولی عاقبت اینم -

 قفل کند،  باز  را کمربندش  بیاید، خودش به کند  فرصت راننده مرد که  آن از  قبل
 طبق ناکام هم مرد. بود رفته و داده گاز   برود سراغش به و بردارد را فرمان
 سوار  بعد و بود خوانده حفظ از  را آمیزش اهانت واژگان لغات دایره معمول
 را پایش نخورد پستش به آزارها مردم قبیل این از  باز  اینکه برای. بود شده
 نکره صدای از  خبری دیگر  الاقل. کرد  حرکت سرعت با و گذاشت  گاز   روی
 یک جلوی. رسیدند که  نکشید طولی. نخواند چیزی مسیر  آخر  تا و نبود وارش



 برای یادداشتی و کردند  پارک جاهمان را مستانه ماشین. داشت نگه تعمیرگاه
 اقدام کارهایش  انجام برای و بیایند فرصت سر  بعدا تا نوشتند تعمیرکار  مرد
 به اول. گرفت  ایتاکسی سختی به و کرد  حساب را راننده پول یاس. کنند
 مریوان آقای و خانوم زدند را در  زنگ که  همین. رفتند مستانه یخانه سمت

 همراهی به شود عرض چه که  استقبال به و آمده در  سمت به دو با و نگرانی با
 به هم و عصبانی مستانه دست از  هم. آمدند قتلگاه به مستانه بردن برای
 برای بود زده حدس را رسیدنشان از  بعد جوانب یاس. بودند نگرانش شدت
 توجیه طرزی به را تأخیرشان علت تا بود آمده مستانه با همراه خودش همین
 را تقصیرها یهمه یاس اما اند،کرده  اشتباه که  داشتند قبول دویشان هر . کند

 هر  اما افتاد، اتفاقات این که  بود یاس تقصیر  بیشتر  واقع در . گرفت  گردن
 هم را مستانه اجبارا و بود نشده مجاب مستانه بیاید تنهایی تا بود کرده  کاری

 نخورده، دردشان هیچ به فهمیدندمی حال که  امکاناتی یعالوه به خودش با
 حتی و داشتند اعتماد یاس به شدت به که  هم مریوان آقای و خانوم. بود برده
 بود؛ شده بزرگ و بود هاآن یخانواده در  کودکی  دوران از  نحوی به

 که  بود مستانه یاس، رفتن از  بعد نهایت در  اما کردند  قبول را هایشحرف
 چیزی هامحبت و هاسرزنش این پشت. گرفت  قرار  سرزنش و هجوم مورد
 قدر آن خرید، جان به را دعواها یهمه مستانه. عالقه و نگرانی و عشق جز  نبود
 کشیدنش  دراز  و لباسش تعویض محض به که  بود، خرسند آمدن خانه به از 

 اینکه از  بعد یاس. بود برده خوابش نگذاشته بالش روی را سرش تخت، روی
 اما بود مطلق تاریکی و سکوت کرد  باز  که  را در  رفت، خانه به رساند را مستانه

 و روشن را خانه هایچراغ یهمه بست سرش پشت را در  اینکه محض به
 را سرش و کرد  جمع را هایشب**ل. دید خود مقابل درست را خانوم مریم
 تا بود کافی  کلمه  یک تنها. گزیدمی را هایشب**ل سکوت در . انداخت پایین
 هم مستانه کاش.  مادرش اشکبار  چشمان دیدن از  بعد هم آن بریزد، فرو یاس
 :کردمی نگاه را یاس خانوم مریم. بیاید یاس کردن  توجیه برای توانستمی



 یاسی؟ -

 طوطی را کلمات  و کند  باز  ب**ل خواستمی. آورد باال را سرش سریع یاس
 انجام از  قبل حتی و راه طی در  که  کلماتی  همان کند،  ردیف مادرش جلوی وار 

 و مادر  تحویل را همان عین دقیقا و بود کرده  آماده احتیاط محض به عملیات
 را یاس دهان که  بودند کلمات  خود بار این لیکن اما. بود داده مستانه پدر 

 به قرار بی تنها. بودند ستانده او از  را صحبت قدرت و دوخته هم به محکم
 راستی به. بود شده بارانی سرکشانه هم خودش چشمان. رفت مادرش سمت
 هایلکه شود،می بارانی بد شرایط برخی در  چرا فهمدنمی هم آدم خود گاهی
 سرکش بغص است کافی  و آورندمی هجوم چشمانش به زا باران ابرهای سیاه
 .کند  پا به طوفانی تا بزند برقی و رعد گلو  درون

 خبر  بی منو انقدر  چرا ندارم؟ رو کی  هیچ تو جز  من دونیمی که  تو مادر  -
 کنم؟می سکته من گینمی دادی؟نمی جواب رو گوشیت  چرا ذاری؟می
 تو دنبال برم کجا  من دختر  گینمی آخه شم؟می دیوونه نگرانی از  گینمی

 دعوات هابچه مثل باید حتما داریم؟ رو کسی  همدیگه جز  به ما مگه بگردم؟
 تا هزار  دلم بفهمی نیستی مادر  یاس؟ کردی  نگاه ساعتو کنم؟  تنبیهت یا کنم
 !رفت راه

 ... .مستانه با. بود شده تموم گوشیم  شارژ  ببخشید، -

 زد زنگ. نده من تحویل رو زدی مریوان خانوم به که  هاییحرف. دونممی -
 کجا  دونستننمی میوفتادن پس داشتن نگرانی از  اونام بیچاره داد، خبر  بهم
 االن دونممی خب خیلی. شناسمتمی کردم  بزرگت من. مستانه سراغ برن
 الاقل ولی نگو، بگی، خواینمی چیزی باشه دی،می تحویلم دیگه دروغ تا صد

 .نگو دروغم

 باشد هرچه. آمد بیرون مادرش آغوش از . بود انداخته زیر  به سر  یاس
 حق کند،  عتابش داشت حق شود، نگران داشت حق بود، مادر  خانوممریم



 چقدر  پدرش رفتن از  بعد دانستمی یاس ندهد، راهش خانه در  حتی داشت
 خاست،برمی چاه ته از  گویی  که  گفت  آرام ببخشیدی. شده تر شکسته مادر  این
 تا دو یکی را هاپله سرعت به و نشاند مادرش یگونه  روی کوتاه  ایه*س*بو

 .رفت باال کنان

*** 

 سوم فصل

 :کرد  سربلند منتظر  یاس. شد باز  تقی صدای با در 

 شد؟ چی مستی خب -

 رو خودت دست بقیش. کنم  تحقیق شدرباره تونستم یکم فقط راستش -
 .ه*س*بومی

 !دیگه خودشه مطمئنی مستان -

 .خودشه جان بابام آره -

 کردی؟  پیدا چی حاال -

 .جزئیات سری یه و آدرس -

 نگفت؟ چیزی مشخصاتش و اسم مورد در  موالیی آقای -

 موالیی؟ آقای -

 .دیگه سابق حسابدار  همون -

 !بودا زبونم نوک. بیاد یادم کن  صبر  چرا، -

 مجبورم تو بگی نیای بار این باز  دیگه؟ هستی. بعدا   برای باشه خب، خیلی -
 !رو ما بکنی طالییت نفرینای ازون کردی  بدبختم اومدم کردی

 !داد نتیجه تالشامون آخه که  نه -



 .شد پلمپ و مصادره قانونی غیر  انبار  اون باالخره! داد که  نتیجه چرا -

 دردی چه به مدرک اون رادمنشه؟ کار   کنه  اثبات تونست کی  فایده؟ چه خب -
 من روز  هر  کلیدات  دسته به زدی کردی  قابش تو که  این جز ! هیچی خورد؟
 بشه؟ دقم یآینه ببینمش

 ما سر  به سر  نباید دونهمی. فهمیدیم ما دونهمی خودش که  اینه مهم مستان -
 فعال. کردیم  فسخ که  هم رو قراردادهاش تازه کرد؟  ضرر  چقدر  دونیمی. بذاره
 .بکنه کارا  این از  باز  کنهنمی جرئت ها فعال

 الاقل یا. نخوریم شب به بریم روز  کن  لطف بار این فقط هستم،. خب خیلی -
 !کاری  ساعت توی

 تراب آقای. شب اون از  بعد کردم  داغ دستمو پشت خودمم آره، که  اون -
 اومده؟

 :گفت  داری کش  حالت با

 !بله -

 االن؟ بود چی اتبله این -

 .منتظره ساعته یه خدا بنده دیگه پاشو یعنی این -

 چیزی داغی شکالت ای،قهوه چایی، یه بگو مشتی به برو تو. اومدم اومدم -
 .بیاره

 رو خودم بزنی تک داشتی کارم  برسم کارام  به رممی من. فعال پس. باشه -
 .رسونممی

 .پیش خیر  -

 محض ایضربه. رفت مهمان پذیرایی بزرگ اتاق سمت به. برخاست جا از  یاس
 هاصندلی از  یکی روی یاس به پشت که  مردی. شد وارد سپس و زد اطالع



 مقابل پرسی احوال از  بعد. برخاست جا از  یاس ورود محض به بود نشسته
 :کرد  باز  را صحبت سر  تراب برهان. نشستند یکدیگر 

 که  افتخاره باعث خیلی و اینجاییم االن که  ماست افتخار  یمایه عنقا خانوم -
 .ببندیم قرارداد شما با

. کنیم  عرضه رو کاالهامون  شما به که  داریم تمایل هم ما اتفاقا. دارین اختیار  -
 .هستین ایزنجیره هایفروشگاه بزرگترین مالک که  شما از  بهتر  کسی  چه

 با محصوالت چقدر  که  دونینمی هم خودتون کنین،می نفسی شکسته -
 .کنممی استفاده شما محصوالت از  شخصه به که  من. دارین ایعالی و کیفیت

 اصل سر  بریم و کنار   بذاریم رو تمجید و تعارف که  بهتره تراب آقای خب -
 .مطلب

 .شما مثل کسی  برای الخصوص علی مهمیه، خیلی چیز  وقت البته، -

 جنس اما نبود جدیدی چیز . فهمیدنمی را تمجید همه این دلیل یاس
 نوعی. نبود هایشحرف در  زبانی شیرین و چاپلوسی. داشت فرق هایشحرف
 مهارتی کردن  تعارف در  یاس! خاص ارادت نوعی داشت، نهفته خاص تواضع
 لبخند به پس. بگوید چیزی چه جواب در  دانستنمی همین برای نداشت
 .کرد  بسنده کوتاهی

 بین باشه تفاوتی یه که  داریم انتظار  ما عنقا، خانوم هست هم چیزی یه ولی -
 ... .مشتریاتون یبقیه و ما خرید

 فاکتور  لیست که  شرطی به گرفتیم  نظر  در  تخفیف براتون ما. متوجهم بله -
 .باشه ما خریدارهای قبلی هایفاکتور  سقف از  باالتر  خریدتون

 حرفی صورت این در  پس! خوب کیفیت  هم خوب قیمت هم! نه که  چرا البته -
 .مونهنمی باقی



 مال و خودمون بندی بسته ایتخته هایشکالت از  نمونه دو من اثبات برای -
 .آوردم رو دیگه برند یه

 .این شده ثابت ما برای دلیل بدون شما -

 .رفت یادم شریفتونو اسم... آقای کنهنمی عیب کاری  محکم از  کار   حال هر  به -

 .هستم برهان -

 .بود تونفامیلی منظور  -

 .تراب برهان -

 مردی. باریدمی پایش و سر  از  بودن تخس. شد خیره او به موشکافانه یاس
 و بارها. کردمی رو را خودش از  جدیدی یچشمه لحظههر  دید،می امروز  که

 کارش  در  بودن خبره و جدیت به اصال. بود دیده را او متعدد جلسات در  بارها
 رفتار  عین در . کردنمی درک را آسمان تا زمین تفاوت این یاس. بود معروف
 کالم  یرشته سر  که  بود معلوم حرکاتش در  خاصی شیطنت داشت که  رسمی

 .گرفتمی یاس از  را

 .کنین  باز  رو شکالت دو هر  آلومینیومی پوشش. تراب آقای خب -

 یاس به منتظر . کرد  جدا را هاآن پوشش و برداشت را شکالت دو هر  برهان
 .شد خیره

 دقت. بذارین دستاتون تا دو توی رو دوشون هر  از  مساوی ترجیحا تیکه دو -
 .شده هک فراسو برند ما شکالت روی که  کنین

 در  هایشکالت به. داد انجام مو به مو را یاس هایگفته  و داد تکان سر  برهان
 شدن آب به شروع هاشکالت از  یکی و گذشت  ثانیه چند. شد خیره دستانش

 آب حال در  که  شکالتی. بود مانده قبلی شکل همان به همچنان دیگری و کرد
 روی مرد انگشتان بین از  و بیاید در  مایع حالت به بود مانده کم  و بود شدن



 یاس ی گفته  به که  بود شکالتی همان شود جاری رنگش سفید کتان  شلوار 
 یاس. کردمی نگاه هاشکالت به متفکر  برهان. بود شده هک فراسو آرم آن روی
 دستش تا کشید  برهان سمت به خودش سمت از  را کاغذی  دستمال یبسته

 فراسو شکالت ثابت شکل از  اثری دیگر  بود، گذشته  دقیقه چند. کند  پاک را
 .بود کرده  پیدا خمیری حالت کمی  فقط دیگر  شکالت اما بود نمانده

 یاس چشمان هایسیاهچاله درون به را پرسشگرش نگاه و کرد  بلند سر  برهان
 :گفت  و زد ملیحی لبخند یاس. دوخت

 باید اما دونین،نمی که  معلومه چهرتون از  البته دارین، اطالع چقدر  دونمنمی -
 هاشکالت که  دالیلی از  یکی اصال. شهمی آب زود خیلی اصل شکالت که  بگم
 هایشکالت البته. همینه کننمی بندی بسته فویل روکش یا آلومینیوم با رو

 شکالت اونا از  درصدی فقط و نیستن خالص اشونهمه شکل این به تولیدی
 چه هر  وجود این با. دنمی تشکیل... و افزودنی مواد شکر، رو مابقیش اصله،
 خاصیتی شکر  ترکیب و شهمی ذوب زودتر  باشه بیشتر  شکالتش درصد قدر 

 ذوب دیرتر  و دارهمی نگه ثابت رو شکالت ساختار  نحوی به که  کنه،می ایجاد
 .شهمی

 فاسد خاطر  به بشه آب زود شکالتی اگه کردممی فکر  من! صحیح! جالب چه -
 ... .یا بودن

 از  تر خانومانه و کند  رعایت را شرایط کمی  بود مجبور . خندید نرم یاس
 نحوی به هم خندیدنش کردمی سعی. بخندد بود مستانه با که  هاییوقت
 کسانی  تمام با رابطه در  این. کند  ایجاد مقابل طرف برای سوءتفاهمی که  نباشد
 .بود صادق داشت کاری  یرابطه هاآن با که

 رفتن محض به. کردند  امضا برهان هم خودش هم و آورد را قرارداد یاس
 خیره اتاقش دیوارهای به فکر  غرق و خرسند و نشست اشصندلی روی برهان
 به خواستنمی کند،  عوض را قراردادهایش نوع دیگر  بود گرفته  تصمیم. شد



 مالک بزرگترین با مستقیما. ببندد داد قرار  معروف برندهای با مستقیم طور 
 وارد است خاص و عام زدزبان شهرتشان و وسعت که  ایزنجیره هایفروشگاه
 بود رفته مغازه به که  روز  آن مثل ماجرایی باز  خواستنمی. بود شده معامله

 شرکت این. شود مشکل دچار  باز  بود دیده شکل آن به را خودش محصول و
 سنگینی هایششانه روی که  بود امانتی سنگین بار  نحوی به نبود، خودش برای
 بعد و زد سر  مفید اما کوتاه،  هابخش یهمه به برخاست، جا از  یاس. کردمی
 با بار  هر  مثل هابچه. رفت کارخانه  مخصوص آزمایشگاه به روز  هر  مثل

 کرد  پرسیاحوال شانهمه با صبورانه یاس. کردند  استقبال او از  کلی  دیدنش
 باید. شد حاضر  و کرد  تن به را غیره و دستکش و روپوش زدن حرف عین در  و

 .کردمی آماده را بهداشتی جوانب تمام

 همین هابچه از  یکی را بود الزم که  جدیدی مواد. شدند مشغول هابچه با
 با بود گرفته  تصمیم یاس. بود خریده نوعشان بهترین از  هم آن صبح امروز 
 طبیعی مواد داشت قصد. کنند  آزمایش و کار   شکالت اولیه مواد روی هابچه
 از  بیشتر  ضررهایش که  شیمیایی و مصنوعی هاینگهدارنده جایگزین را

 در  سر  چیزی از  مناسب طبیعی مواد کردن  پیدا برای. بکند است هایشفایده
 هاآن یهمه گذاشت  میان در  هابچه با را تصمیمش وقتی اما آورد،نمی

 .کنند  کمکش  شودمی که  جایی تا دادند قول و کردند  استقبال

 به وقتی و دهد انجام آزمایشگاه در  را مراحل از  نیمی داشت تصمیم یاس
. دهد انجام خانه در  را مراحل یادامه رسید، اشخواسته به نزدیک اینتیجه

 نتایج خواستمی طرفی از  هم و بگیرد را هابچه وقت خواستنمی هم واقع در 
 به. داد انجام مألعام در  را چیز  همه شدنمی. بمانند پنهان هایشآزمایش

 که  خصوصا کردنمی عیب کاری  محکم از  کار   اما داشت، اعتماد هابچه
 رازهای آوردن بدست و او از  کردن  تقلب نحوی به و کپی  برای رقیبانش
 شدمی ایهفته یک. کنند  هزینه را هنگفتی هایپول بودند حاضر  اشمخفی

 هاینگهدارنده. بود نرسیده اینتیجه به و کردمی کار   هدف این روی که



 پیدا را ایماده باید. شدندمی فاسد زمان گذشت  با نوعی به هم خود طبیعی
 قصد فعال. باشد داشته سازگاری هم شکالت با بودن طبیعی عین در  که  کردمی

 این. دیگر چیزهای روی موفقیت از  بعد و کند  امتحان شکالت روی داشت
 فکر  این. کردنمی بازی مردم جان با هم و بود صرفه به مقرون هم طوری
 و هانگهدارنده مورد در  مقاالت از  یکی داشت که  کرد  خطور  ذهنش به زمانی

 مواد از  برخی. خواندمی را کردندمی ایجاد که  هاییبیماری و هاافزودنی
 بودند داده انجام آزمایش آزمایشگاه محققان کمک  به هاآن روی که  طبیعی
 .بودند... و هاادویه برخی گیاهی،  مواد

 گاهی  و داشت دست در  را مختلف هایلوله و بشرها. شد کار   به دست یاس
 مواد از  یکی ناگهان که  بود آزمایشش وسط. گرفتمی بهره هم دیگر  ابزار  از 
 حال در  که  دیگری بشر  با بود ریخته باریکی آزمایشگاهی یلوله در  که

 به ناخودآگاه یاس که  زد ایجرقه. شد قاطی بود الکی شمع روی جوشیدن
 را صروتش و سر  کنجکاوانه  و شدند جمع دورش سریعا ها بچه. پرید عقب
 توی از  یخ ایقطعه سریع. بود شده کبود  اشپیشانی یگوشه.  کردندمی نگاه

 اما یاس. گذاشتند  اشپیشانی روی و برداشتند مخصوص آزمایشگاهی یخچال
 العملی عکس ها بچه هایواکنش به که  کردمی سیر  دیگری فضای در  گویی
 در  و شده مخلوط که  بشری به دیدند گرفتند  که  را نگاهش رد. دادنمی نشان
 پس و داشتند نگه برایش را یخ ای دقیقه چند. کندمی نگاه بود جوشیدن حال
 پست سر  کدامشان  هر  کردند  حاصل اطمینان حالش بودن خوب از  که  این از 
 آورده شرکت محصوالت برای که  ایاولیه مواد کیفیت  باید. رفت خودش کار   و

 یاس. نداشتند هم خاراندن سر  وقت مواقع این در  و کردندمی بررسی را بودند
 تا گذاشت  میز  روی و برداشت دستمالی و احتیاط با را بشر  برخاست جا از 

 حواسش اما. خواستمی که  بود شده ترکیبی همان دقیقا. شود خنک اندکی
 یک کدام  که  بود رفته یادش. بود مانده مردد ترکیب دو بین و بود شده پرت
 یماده یاضافه به مواد نوع دو هر . اندشده ترکیب بشر  درون محتوی با



 روپوشش. برداشت را بود شده سرد حاال که  بشری و بشر  خام یدهنده تشکیل
 از  کرد  سفارش اینکه از  بعد و کرد  سرسری ایخداحافظی. کرد  خارج تن از  را

 و شد ماشین سوار . آمد بیرون شرکت از  نکند، درز  بیرون به چیزی ماجرا این
 نفهمید حتی که  بود زده هیجان قدر آن. رساند خانه به را خود سرعت با

 مادرش ماند منتظر  پس بود پر  دستانش. کرده  پارک چگونه و کجا  را ماشینش
 سه نزدیک که  روز  از  موقع این هم آن یاس دیدن با خانوممریم. کند  باز  را در 

 خالصه طور  به یاس. بود متعجب بود مانده کاری  ساعت اتمام تا ساعتی
 داد اجازه یاس به وقتی تنها خانوم مریم. رفت آشپزخانه به بعد و داد توضیح

 که  هاییمسئله صورت و بپذیرد را هامسئولیت تمام خودش کرد  قبول که
 :جمله ِمن بود ضروری هاآن رعایت

 .نشود شکسته ظرفی -

 .شود شسته همه هاظرف کار   اتمام از  بعد -

 .باشد مرتب و گل  دسته اولش روز  همانند کار   اتمام از  بعد آشپزخانه -

 .نکند ایجاد چنانی آن صدای و سر  -

 .نکشد آتش به را آشپزخانه و خانه -

 .نسوزاند را چیزی -

 .شود متحمل را ضررها یهمه خودش کردن  وارد خسارت صورت در  -

 چشم خاصی شیطنت با یاس. بودند جدی کامال  خانوممریم تهدیدهای
 سالن به بعد و انداخته او به چپی نگاه نیم خانوممریم که  بود، گفته  ایکشیده
 و آزمایشگاهی وسایل برخی. ببیند را اشعالقه مورد سریال تا رفت پذیرایی

 به همین برای کرد  استفاده عادی هایظرف از  شدنمی و بودند مخصوص
 این در . بیاورد برایش و تهیه نحوی به را نیاز  مورد وسایل تا زد زنگ مستانه
 که  بود این حقیقت. تعهد کلی  با البته. بود باخبر  چیز همه از  مستانه مورد



 تاکید گاهی  فقط و داشت اعتماد مستانه به خودش از  بیشتر  یاس
 سر  و پرت حواس و بازیگوش دختری مستانه که  بود این برای هایشکردن

 امانت به بنا اگر  اما رفتندمی در  دستش از  چیزها بعضی گاها    که  بود هوا به
 خوری ناهار  میز  روی آماده را وسایل یاس. بود خوبی امین و رازدار  بود، داری
 .آمد در  زنگ صدای که  چید

 :شد وارد خندان و سرخوش مستانه و کرد  باز  را در  یاس

 ؟...طوری این کردی  کشف  چی حاال! دانشمند خانوم به -

 به. افتاد خانوممریم به نگاهش تازه مستانه. کرد  اشاره مادرش به سر  با یاس
 راه آشپزخانه تا یاس دنبال به سپس و کرد  پرسیاحوال گرم  رفت، سمتش
 او اما بگیرد، خنده و شوخی به را چیز  همه کردمی سعی ابتدا مستانه. افتاد
 امتحان را ماده دو هر  یاس. شدند مشغول سخت دو هر  و شد جدی کمکم  هم
 مثل تا گذاشت  عالمت برچسب با هایشانظرف روی که  آن از  پس و کرد
 .چید ُاپن روی را هاآن نکند فراموش و نشوند قاطی امروز 

 کنی؟  استفاده ازش خوایمی واقعا حاال خب -

 چیه؟ عیبش -

 جدی انقدر  تو کردمنمی فکر  من! دنیا اون راست یه نفرستی رو ملت یاس -
 !خوایمی چیزی اینامه پایان تحقیقی، برای شاید گفتم!  باشی

 استفاده ازش قراره واقعا ام؛خسته خودمم االن، نیست شوخی وقت مستانه -
. کردن  تأیید رو کیفیتش  و سالمت هابچه و شد امتحان اینکه از  بعد ولی کنیم
 سری یه کردممی سرچ داشتم وقتی پیش وقت چند. نیست این فقط تازه

 .شد دستیگرم چیزام

 بار؟این کردی  دستگیر  چی پلیس خانوم خب -

 :داد ادامه و گرفت  نادیده را مستانه بازی نمکبی یاس



 آرامش و خوشحالی احساس که  شکالت توی هستن ترکیبات سری یه -
 .کرد  هاییاستفاده یه شهمی همینام از . دنمی

 ترکیبایی؟ چه حاال -

 .رسهنمی تو سواد دیپلمه باالی -

 .بگو دیگه نکن اذیت -

 عنوان به که  شکالته توی آمیناتیلفنیل و تئوبرومین کافئین،  ماده سه -
 .شهمی آرامش و شعف احساس ایجاد باعث مالیم محرک

 ایکیوسان؟ خانوم چیه فکرت دقیقا حاال خب. خفن چه! واو -

 شکالت توی رو درصدش نحوی به و کنیم  جدا رو ترکیبات این تونیممی -
 حتی و طبیعی و خطر بی داروی یه تونهمی حتی صورت این در . کنیم  بیشتر 

 .باشه خوشمزه

 نیاز  شما وجود به دنیا! عنقا خانوم شما وقت اون بودین کجا!  فکری عجب -
 !شدید اصال داره

 مستان؟ کنیمی مسخره -

 بتونی تا خوادمی دوندگی کلی  ولی ها، نیستن بد گی  می که  اینایی یاس بابا -
 فراسو محصوالت فقط که  خصوصا. داره قانونی کارای  عالمه یه. بدی انجامش
 .خوراکیه

 !دیگه بشه تولید خوراکی قالب تو قراره خب -

 شب تو دختر  آخه. بشی کاراش  پیگیر  باید خودت دونمنمی اوناشو دیگه من -
 اتکله  پس تو زنهمی فکر  یه شی،می زده جن شی،می بیدار  صبح خوابیمی
 یفرشته کردی  فکر  بره؟ پیش یکم تا داره بدبختی کلی  نیس الکی اینا گینمی



 شهمی درست واحد آن در  چی همه کنه،می بوبابیدی بیدیبی یه میاد مهربون
 !هست هم... و امکانات تازه تموم؟ و

 فقط نداری شرکت یه تو کرد  رحم خدا! گیرممی مشورت کی  از  من کن  نگاه -
 !باشی من رقیبای جزو

 .ها بذارم شام باید نشد؟ تموم کارتون  مادر  یاس -

 االن؟ از  -

 .دیگه رسیده شام وقت کنی  جمع رو اونا تو تا -

 یادآوری یاس برای را تهدیدهایش یعهدنامه داشت سیاست با خانوممریم
 در  و کرد  جمع را اضافه هایظرف. شد مشغول و گفت  چشمی یاس. کردمی

 خودشان جای سر  را تمیز  وسایل و کشید  دستمال را میز  روی. ریخت سینک
 گاز   سیب و نشسته ناهارخوری میز  روی راحت خیال با مستانه. داد قرار 
 :ایستاد مقابلش دقیقا و شد کمر   به دست یاس. زدمی

 !نشکنه النگوهاتون وقت یه خانوم -

 جااین داره کار   کلی  مامانت برس کارت  به نباش من النگوهای نگران تو نه -
 .کردی  فیکون کن  رو

 تمام. کرد  ریز  را چشمانش و فشرد هم روی را هایشب**ل حرصی یاس
 راحت خیال با حال و بود مستانه هایپرتی حواس خاطر  به هاکاری  کثیف
 .زدمی گاز   را سیبش و نشسته میز  روی

 !نیست که  رو! حداقل بکن کمکی  یه بیا -

 کشه؟می کار   مهمونش از  آدم! ها مهمونم مثال من -

 !الخالق جلل مهمونی؟ هنوز  شدی بزرگ ما خونه تو ساله بیست تو -

 !بدی انجامشون باید خودت! ها ننداز  مستانه گردن  کاراتو  یاس -



 !خدایا نفر  یه به نفر  چند! کردیما  گیری  عجب -

 دستکش یاس. انداخت دیگرش پای روی را پایش و خندید موزیانه مستانه
 ناگه به کف  و آب از  پر  سینک. شد هاظرف شستن مشغول و کرد  دستش
 آنکهبی آرام خیلی برد، سینک درون را دستانش. کرد  بیدار  را اششیطانی خوی
 و آب تا گرفت  محکم وار غالب حالت به و کرد  پر  را دستانش کند  توجه جلب
 و هادست آخر  گنجایش  تا حسابی و نریزد انگشتانش بین از  کف

 .خوردمی را سیبش دنیا از  خبر بی مستانه. کند  استفاده هایشانگشت

 یک برای. بود شده هم موفق و کند  تر جری را یاس که  زدمی گاز   آهسته قدر آن
 پایین صورتش و سر  از  کف.  کرد  یخ سرش و دید مقابلش را ایسایه لحظه
 هم به محکم را اشکفی  هایدست یاس. بود شده خیس موهایش و آمدمی
 نشان و خط یاس برای نگاهش با مستانه. ایستاد مستانه از  فاصله با و زد
 کمرش  به اهمیتبی را اشکفی  دستان یاس. پرید پایین میز  روی از . کشیدمی

 نیاورد تاب مستانه. دادمی تکان را کمرش  اطوار  و ادا با خندان و بود گذاشته
 و آب تا بردارد را سینک درپوش بود کرده  فراموش یاس. شد کار   به دست و

 و شده کفی  و خیس آشپزخانه کل  نکشیده ثانیه به. بروند شده جمع کف
 مثل درست. بود برداشته را آشپزخانه کل  هایشانخنده و داد و جیغ صدای

 و بود مانده جا بر  ایخاطره سنگین ردپای آن از  تنها که  کودکی.  کودکیشان
 بس

 هر . شد ظاهر  در  درگاه در  خانوممریم که  بودند درگیر  همچنان مستانه و یاس
 خانوم مریم. بودند که  حالتی همان در  شدند خشک جایشان سر  دیدنش با دو

 برای یاس. بود شده خیره یاس به غره چشم با و بود زده کمر   به دست
 را بزند بود قرار  مادرش که  حرفی به احتمالی پاسخ خودش سریعا   پیشگیری

 :داد

 .کنیممی گل  یدسته اولش روز  مثل رو جااین االن مامان چشم -



 ... .مریم خاله کنیم؟می-

 تا برود خانوممریم بود منتظر  فقط. زد مستانه پهلوی به ایسقلمه یاس
 رفت و داد تکان سری تاسف با خانوم مریم. برسد را مستانه حساب تواندمی

 که  مستانه. افتاد مستانه دنبال و برداشت را طی دسته یاس. تلویزیون سمت
 پناه خانوممریم سمت به سرعت با بود گرفته  نظر  در  را یاس برخورد احتمال

 آشپزخانه فضای تمام و ایستاد کناری.  بود شده سرخ عصبانیت از  یاس. برد
 سبزخوش هایکابینت.  باریدمی کف  آشپزخانه جای همه از . گذراند  نظر  از  را

 آشپزخانه وسط کوچک  متری چند گلیم.  بودند کفی  و خیس همه مادرش رنگ
 برداشته را جاهمه رز گل  شوییظرف مایع بوی. بود شده جمع و رفته کناری  به

 چیزی بود شده نازل یاس سر  بر  که  مصیبتی اصل از  خوش بوی این اما بود،
 کفی  هم گاز   روی زمردی قوری و کتری  و سبز  هایقابلمه حتی. کردنمی کم
 مخصوص کشوی  از  توانستمی دستمال و دستگیره چه هر  یاس. بود شده

 کردمی تمیز  اینکه عین در . کند  تمیز  و خشک را جاهمه تا برداشت هادستمال
 هر  داشتبرمی دیگری دستمال ها،دستمال و دستگیره شدن خیس از  بعد و
 باز  که  را دستمال هر . شدمی نمایان خودش هایلباس از  جدیدی یچهره بار 
 مواجه هایشتیشرت حتی و پیراهن شال، بلوز، هایپارچه تکه با کردمی
 نهادش از  آه. هستند خودش کشوی  در  سرجایشان کردمی فکر  که  شدمی

 هاآن به باشد داده دست از  را کودکش  که  مادری همانند عاجزانه برخاست،
 برای مستانه با که  پیش هفته دو همین را هاآن از  تا دو یکی. کردمی نگاه
 حال که  هایشلباس به و گزیدمی ب**ل هی. بود گرفته  بودند رفته خرید
 :نیاورد طاقت عاقبت. نگریستمی کردندمی اجرا را دستمال نقش

 کردی؟  دستمالشون که  نیستن من لباسای اینا! مامان -

 کدوما؟  چی -



 تازه من رو اینا مگه آخه بسته؛ بن نزن چپ کوچه  به لطفا جان مامان! اینا -
 کردی؟  دستمالشون برداشتی بودم؟ نگرفته

 مثل! داری اینارو ماهه سه دو گرفتیشون  تازه کجا  گی؟می رو هاکهنه  اون -
 .موننمی بچه کهنه

 !گرفتیم  مستانه با پیش هفته دو رو اینا مامان -

 و آمد بیرون پناهگاهش از  بالفاصله بود شده فعال هایششاخک که  مستانه
 .برد هجوم آشپزخانه سمت به

 !خریدیم تازه رو اینا خاله گهمی راست! وا عه -

 .باشن داشته مفید یاستفاده یه کردم،  دستمالشون اومدنمی خوشم من -

 دستمالشون بعدا پوشیدمشونمی من ذاشتیمی الاقل آخه من جان مامان -
 بودی نرفته پیش وقت چند همین تو مگه اصال! دادم پولشون کلی!  کردیمی
 بودی؟ گرفته  دستمال تومن چهل سی یاندازه بازار 

 .نبود خوب جنسشونم. خریدم مترو از  که  رو اونا -

 خریدی؟ چی برای نبود خوب جنسشون خوب -

 .سوخت دلم بود گرفته  طالق تازه بود، بیچاره خیلی خانومه -

 در  را هاآن بود هایشلباس برای که  مصنوعی هایهق هق و عجز  با یاس
 هایپاره تکه روی و کردمی غرولند ب**ل زیر . کردمی نگاهشان و گرفته  دست

 :شد فعال مغزش تازه. کشیدمی دست مدلشان به مدل و رنگارنگ

 برداشتم بود خوب جنسشون بگو! بود بچه یکهنه  مثل نیومد خوشم نگو پس -
 !کردم  دستمالشون



 طوری کردمی نگاه نشسته صورت به اما کمدی،  یزنده اجرای گویی  مستانه
 خودش خون یاس گفتنی  قولی به. کردمی عاصی را یاس بیشتر  که  خندیدمی
 .خوردمی را

 و جمع باید کنهنمی کم  اتآشپزخونه خرابکاری از  چیزی این حاال نزن غز  -
 .هاتهوسیله خورده و ریزه پر  زمین. بکش برقی جارو بعدشم. کنی  جورشون

 کل  در  و شدنمی پیروز  مادرش با کردن  بحث و کل  حال در  گاههیچ یاس
 مستثنا هم االن بنشاند، کرسی  به را خودش حرف که  رسیدنمی هم زورش
 مستانه. شد کار   به دست و برداشت را برقی جارو شد، بلند جا از  حرص با. نبود
 ظرف از  دیگری یمیوه و نشست اپن ویر  باز  بگذارد سرش به سر  اینکه برای
 .شد مشغول و برداشت اپن روی

 یوظیفه در  کارا  این. کشیمی برقی جارو داری که  بینممی... مدیر خانوم به -
 .خانوم نیستا شما کاری

 کارمند  یه از  خونوادتی پیش وقتی باشی که  جمهورم رئیس خانوم مستان -
 .باشی کمتر   باید هم عادی

 .بده ادامه کارت  به تو مثال   فهمیدم من الکی! فلسفی چه اوه -

 انقدر  که  کنممی کم  رو حقوقت درصد سی ماه این. نکن نگاه رو خونسردیم -
 .من برای نکنی زبونی بلبل

 به. آمد پایین و گذاشت  اپن روی را میوه سریع. شد گرد  چشمانش مستانه
 :رفت یاس سمت

 من بده بکنه ها کار   این از  نباید که  مدیر  شدی خسته تو دلم عزیز  من بده -
 .کاریه  چه اصال کشممی خودم



 قرار . کاری  هم بود سنگین هم انتقامش. بود کرده  را خود کار   زیرکانه یاس
 جاروبرقی یلوله مستانه. بود گفته  تالفی برای فقط کند  کم  حقوقش از  نبود
 :رسید سر  خانوممریم لحظه همان گرفت،  یاس از  را

 شغلت از  کشینمی خجالت یاس چرا؟ تو مستانه؟ کاریه  چه این وای -
 دیگه جااین مستانه؟ به دیمی رو کارات  دی،می دستور  کنیمی سواستفاده

 !نیستا شرکت

 به کردمی اشاره که  خانوممریم سمت به شوق با. بود شده باز  نیشش مستانه
 .رفت برود سمتش

 اشجدی چندان کن  ول رو یاس. شدی خسته بدم بهت چایی یه مادر  بیا -
 .رسممی رو حسابش خودم نگیر 

 هایشانگشت وار چنگ شد،می درمانده و عاجز  که  هاییوقت عادت طبق یاس
 :زد غر  ب**ل زیر . کشیدمی هایشلپ و هایشگونه  روی را

؟ نبود دستشویی تو من کردیمی تقسیم شانس داشتی وقتی خدایا -  احیانا 

 :گفت  خنده با بود شنیده را یاس حرف که  مستانه

 دیگه کردیمی آزمایش جدیدت هایایده روی داشتی احتماال شما نخیر، -
 .نشد قسمتت

 :زد ب**ل و داد نشان را شش عدد انگشتانش با حرصی یاس

 .درصد شصت -

 شصت کاهش.  کند  اشعملی حتما داشت قصد بود، واقعی تهدیدش بار این
 :زد ب**ل یاس مثل ورچیده هاییب**ل با مستانه. مستانه حقوق درصد

 نداره؟ راه رقمه هیچ -



. انداخت باال شیطنت با را ابروهایش و داد تکان را سرش خاصی حالت با یاس
 را برقی جارو یلوله سرسری یاس رفتند پذیرایی به که  خانوممریم و مستانه

 کار   مشغول سخت گویی  که  کردمی ایجاد صدا الکی و دادمی تکان هوا در 
 .کشیدمی جلو و عقب را برقی جارو فقط واقع در  اما. است

. رفت اتاقش به آشپزخانه کردن  تمیز  و وسایل کردن  جور  و جمع از  پس یاس
 و هایشآزمایش ینتیجه. بود وقت کاری  روز  اتمام تا ساعتی دو یکی هنوز 

. بازگشتند شرکت به مستانه با همراه و نوشت را بردمی کار   به باید که  موادی
 در  هاآن با را چیز همه و رفت آزمایشگاه کارشناسان  پیش راست یک یاس
 از  یاس. نبود جایز  کردن  تعلل دیگر  بود شده مطمئن که  حال. گذاشت  میان
 هم بخشآرام و طبیعی داروی یک عنوان به شکالت از  استفاده برای اشایده
 مستانه همانند اما کردند،  استقبال او از  باز  آغوش با کارشناسانش  و گفت
 گفت  داشت نام رها که  دختران از  یکی. دارد هم هاییسختی که  شدند یادآور 
 روزها این. پذیرفت باز  روی با یاس. بگیرد کمک  او از  تواندمی و دارد آشنا که

 به باید است خوب چیز همه که  وقتی و رفتندمی پیش خوب عجیب چیز همه
 .کرد  شک اوضاع

 و تولید هایدستگاه همان یعنی داد، کارایی  تغییر  هاخط از  یکی بعد روز  چند
 طبیعی هایافزودنی با یعنی. جدید تغییرات با اما بودند، شکالت بندی بسته

 هم تر سالم شیمیایی هایافزودنی به نسبت و داشتند کمتری  ضرر  که  گیاهی  و
 خاصی روز . بود نکرده کار   به شروع و بودند نکرده افتتاحش هنوز  اما بودند،

 در . بود باقی ایهفته یک روز  آن تا و بودند کرده  مشخص کار   این برای را
 اما بود نشده بخشآرام هایشکالت تولید برای چنانیآن اقدام هنوز  ضمن
 صدد در  هنوز  یاس هااین بر  عالوه رفت؛نمی بیرون یاس فکر  از  هم لحظهیک

 کوتاه  طریقی هیچ به نداشت قصد و بود کرده  برسام که  بود کاری  جبران
 .بیاید



 تیزر  یسازنده مدیر  همان مرادی آقای خدا، روزهای از  بود روزی هم روز  آن
 جدید تبلیغی تا بود آمده دفترش به یاس دعوت با چندم بار  برای... و لگو و

 مخاطب و بازدید پر  هایسریال میان و تلویزیون در  داشت قصد بار این. بسازد
 آقای. نداشت پی در  عواقب کم  که  داشت سر  در  هم فکرهایی و کند  پخش
 مقایسه تکنیک از  تبلیغ در  خواستمی یاس. کرد  صحبت یاس با مرادی
 با و داده نمایش را هاشرکت دیگر  محصوالت که  صورت این به. شود استفاده
 در  یاس وگرنه داشت خاصی قصد که  البته. کند  مقایسه خودش محصول

 که  الخصوصعلی. داشت خاصی وسواس تیزرها و بنر  و بازرگانی هایتبلیغ
 برداشتن بدون بود بارسام شرکت به متعلق که  هامحصول از  یکی بود گفته
 شود مشخص بیش و کم  که  نحوی به هم آن شود شطرنجی کمی  رویش جلد

 کاری  چنین پذیرفتن از  ابتدا در  مرادی آقای. است بارسام شرکت منظورش
 رفت،نمی بار  زیر  و زدمی باز  سر 

 و هاسختی تلویزیون سیمای و صدا برای هم آن تیزر  ساختن حقیقت در 
 دو تنها که  رسیدند توافق به هم با نهایت در . داشت را خودش خاص قوانین

 تالفی. بارسام محصول دیگری و فراسو محصول یکی باشد، آگهی در  محصول
 اثبات به فراسو محصول بودن برتر  هاییمدرک و دلیل با آگهی در ! بود خوبی
 را فکرش یاس. دادمی رخ هم دیگر  اتفاقات خیلی زیرکی تمام با و رسیدمی
 رادمنش برسام اصل در  که  جنگی ،خفا در  بود جنگی اعالن این اما کرد،نمی
 در  و ساخته آگهی هفته یک عرض در  شد، هم طور همین. بود اشکننده  آغاز 

 هنگام را برسام یچهره خواستمی دلش چقدر  یاس. شد پخش تلویزیون
 به شروع هادستگاه و افتتاح هم تولید خط روز  همان. ببیند آگهی آن دیدن
 هم یاس حتی که  خبرنگارها از  سری یک توسط که  خبرش. کردند  کار 
 اندرفته و کرده  ثبت و ضبط را خبرهایشان اند،آمده چگونه و کی  دانستنمی

 با یاس کاری  یکارنامه  در . بود کرده  پیدا طرفدار  هم کلی  و بود شده پخش



 هاآن تمام روزی که  سود چه لیکن بود، شده ثبت خوبی کارهای  کم  سن همان
 .شدندمی جانش بالی

 خود رویاهای و خواب در  غرق. خورد زنگ یاس تلفن که  بود شب هاینیمه
 گسست  هم از  تلفنش زنگ صدای همان با رویا عالم با اتصالش یرشته که  بود
 را تلفنش کنان  نق نق و نشست تخت روی. گشود  را چشمانش ناچار  و

 شر  زودتر  هرچه تا زد را اتصال یدکمه ننداخته شماره به نگاهی. برداشت
 خصوصا. برسد شیرینش چندان نه خواب به و کند  کم  را اششبی نیمه مزاحم

 و طلبیدمی نرم و گرم  پتوی جنس از  پناهگاهی فصل این خاص سرمای که
 چاه ته از  انگار  که  گرفته  صدایی با! قطبی هایخرس خواب جنس از  خوابی
 :داد جواب خاستبرمی

 بله؟ -

 بم صدایش که  بس نشناخت را خودش صدای لحظه یک برای هم خودش
 .بود شده

 .شدیم بدبخت یاس -

 ناگاه به قلبش. نشست سرجایش صاف مستانه لرزان صدای شنیدن با یاس
 هایریتم رکورد داشت قصد انگار  که  زد می تند چنان و بود آمده در  کوبش  به
 .بشکند هم را اشگذشته  تند

 شده؟ چی تویی؟ مستان -

 ... .آخه دونینمی... یاس -

 شده؟ چی گممی کنم،می سکته دارم بزن حرف مستانه -

 آدم سر  به دارد وجود جهان در  که  منفی فکر  هر  که  است مواقع جور  این در 
 را فکر  قدرت حتی که  بود کرده  یخ قدر  آن یاس لحظه آن اما آورند،می هجوم
 چشمان حتی هم اتاق تاریکی آن در . منفی فکرهای به برسد چه نداشت هم



 من مستانه. بود هویدا خوبی به آن در  ترس درشت برق و یاس یشده گرد
 را فکرش. نشستن برای دیدنمی خودش در  توانی دیگر  یاس و کردمی من
 بین از  زور  به حرف کلمه  دو لرزان صدای با بزند، زنگ کسی  شبی نصفه! بکن

 باالخره. برساند لبت به را جانت سکوتش با بعد... و بیاید بیرون دهانش
 :شد هایش نفس سنگین صدای جایگزین مستانه صدای

 قسمت برق حتی. افتادن کار   از  همشون هم هادوربین. زده دزد رو شرکت -
 .کردن  قطع هم رو پشتی

 .شد پخش تخت روی مبهوت و مات یاس

 جمع را خودش گفتنی  قولی به و آمد خودش به یاس تا گذشت  ایدقیقه چند
 که  را تلفنش اما دیده، خواب در  را چیز همه کردمی فکر  لحظه هر . کرد  جور  و

 پرت حقیقت به باز  دید را مستانه نام اخیر  هایتماس لیست در  و کرد  روشن
 پوشیده چه نفهمید حتی که  تند قدر آن. شد حاضر  سریعا   و برخاست جا از . شد
 و درنگ حال و نبود دلش تو دل گفتنی  قولی به. است شده حاضر  چگونه و

 شدنش حاضر  سریع و کردن  عجله برای که  صداهایی و سر  با. نبود جایز  تعلل
 که  را یاس حال خانوممریم. بود شده بیدار  هم خانوممریم بود کرده  پا به
. نکرد پیدا او از  کم  دست حالی هم خودش دید پریشان و دگرگون گونهآن

 هم خودش. برود تنها احوال و حال آن با شب موقع آن در  یاس که  نداد اجازه
. افتادند راه نیاز  مورد اسناد و کاغذها  برخی و مدارک با دو هر  و شد حاضر  تند

. بود مشخص پلیس آبی قرمز  گردان  هایچراغ رسیدند که  ورودی در  جلوی
 خبری کنجکاو  خبرنگارهای از  که  شکر  را خدا. آمدمی ریزی یهمهمه صدای
 افتاده اتفاقی چه دانستنمی هنوز  یاس هرچند. کنند  پا به جنجال باز  تا نبود
 مش یاس رفتند که  جلوتر . شدند پیاده دو هر  و پارک را ماشین عجله با. است
 و بودند ایستاده قرار بی که  دیدند را مستانه و رحیم آقا بهرامی، آقای سلیم،
 پریشانی این. کردندمی سیر  خود هوای و حال در  پریشان نحوی به کدام  هر 



 دیده داشت عهده به را شب نگهبانی که  بهرامی آقای چشمان در  همه از  بیشتر 
 به تا بود، تازه یاس برای کارخانه  تاریک و شب از  موقع این فضای. شدمی
 یتجربه این اما. بود ندیده را کارخانه  آسمان رنگ این در  و ساعت این حال
 انتظار . نبود روال به حالش و کوبیدمی تندتند قلبش. نبود خوشایند اصال جدید
 صورتش به محکم ایضربه یا. کند  انکار  را اتفاقات تمام کسی  هرلحظه داشت
 .کند  بیدارش خواب از  و بزند

 خانوممریم به رو مستانه. کرد  تند پا سمتش به مستانه رفت، جلوتر  که  یاس
 یاس العملعکس منتظر  ساکت و مضطرب بعد و کرد  سرسری سالمی یاس و

 سمت به لحظه همان در  هاپلیس از  یکی. بزند حرفی و کند  باز  زبان تا شد
 پلیس نشان را اششناسایی کارت  خودش کردن  معرفی از  پس یاس. آمد یاس
 هر  روی یستاره یک یدرجه و خاص سبز  هایلباس با پلیس مرد. داد
 هم سواالتی ابتدا در . دادمی توضیحات ایپاره و ایستاده یاس جلوی اششانه
 هاسوال آن به جوابی چه نفهمید حتی بود درگیر  فکرش قدر  آن یاس که  پرسید
 ببرد آگاهی به را یاس خواستمی حتی کرده،  یادداشت چه مرد و است داده
 رحیم آقای پادرمیانی با اما کند،  یادداشت را جزییات و بپرسد دیگر  سواالتی تا
 به و داشته عهده بر  را شیقت نگهبانی شب آن بهرامی آقای اینکه شرح و

 شدند؛ یاس خیالبی موقتا   است بوده او شاهد تنها و اصلی مقصر  نحوی

 آقای با سرعت با یاس. برود آگاهی به شکایت تنظیم برای صبح شد قرار  اما
 به که  منظور  این به همراهشان به مأموری و خانوممریم و مستانه و بهرامی
 صندوق گاو  که  را یاس اتاق تا رفتند داخل به نرسانند آسیبی جرم یصحنه
 آنچه توضیح به شروع بهرامی آقای راه بین در . ببینند داشت قرار  جاآن در  هم

 :کرد  بود افتاده اتفاق

 چشمام من لحظه یه بود شب نصفه بود، نیم دو بود، دو ساعت دونمنمی -
 تاریک جاهمه ببینم، رو ساعت خواستممی کردم  باز  که  رو چشمام هم، رو افتاد



 قوهچراغ زود شدم مشکوک شد،نمی روشن هاچراغ کردممی کاریم  هر  بود،
 عینهو اهللبسم جن مثل چیزی یه تو رفتم که  همین داخل، رفتم برداشتم رو

 چی نفهمیدم لحظه یه. داشت برم وحشت. شد رد جت مثل کنارم  از  سایه
 از  شترق صدای یه وقتی ولی زدم توهم کردم  فکر  اول که  بود سریع انقدر . شد

 ولی بودم، ترسیده خیلی کارخونه،  توی اومدن واقعا فهمیدم اومد در  نزدیکای
. بودن رفته موتور  با بودن، حرفا این از  تر زرنگ خیلی اما دنبالش، رفتم دویدم

 تونستن سریع انقد که  بودن نفر  چند کنم  فکر  ولی تاریکی اون تو ندیدمشون
 از  دونمنمی رو فیوز  کردم،  نگاه رو جاهمه و داخل اومدم زود بعدش. برن در 

 خانوم. بودن کرده  قطع هم رو برق که  بودن کرده  پیدا یا بود کرده  پیدا کجا
 چیکارم بگم خدا. بودم گذاشته  هم رو چشم که  بود نشده هم لحظه یه حتی
! بیفته اتفاقی چه قراره نداشتم خبر  که  من بستمنمی رو چشمام این کاش  کنه
 !نگذره ازشون خدا! کردن  راه به زا رو مردم شبی نصفه که  کنه  لعنتشون خدا

 قطع هاچراغ هنوز . ماند نیمه یاس اتاق به رسیدن با بهرامی آقای هایصحبت
 کار   صندوق گاو  در  بودن باز  تشخیص قوه چراغ کم  چندان نه نور  با اما. بودند

 دست در  یقوه چراغ آن اگر  گفتنی  قولی به بود، تاریک جاهمه! نبود مشکلی
 همه از  جلوتر  و کرد  تند قدم یاس. دیدنمی را چشم چشم نبود بهرامی آقای
 بهم را چیزی و کند  عمل احتیاط با که  شد متذکر  هم باز  مأمور  مرد. رفت پیش
 آقای از  را چراغ یاس. بیایند نگاری انگشت اثر  و بیشتر  تحقیقات برای تا نریزد

 بود سرجایش چیز  همه. انداخت صندوق گاو  درون را نورش و گرفت  بهرامی
 و چک دسته ها،پول حتی. نباشد که  کردنمی هم را فکرش حتی که  آنی جز 

 یک توانستنمی این پس. بودند نخورده دست طور  همان هم مهم اسناد سایر 
 گاو  کنار   جاهمان عاجز  و پریشان و نگران. شد فکر  در  غرق یاس. باشد دزدی

 سرقت به که  چیزی تنها. بود دوخته چشم آن داخل به و بود نشسته صندوق
 خاص فرمول جز  نبود چیزی بود، رفته



 یاس محصوالت موفقیت راز  و مانده پنهان که  ترکیباتی همان خاص، فرمول
 تولید برای یاس که  بود رفته تاراج به کاغذ  در  ترکیبات همان دقیقا. بودند

 و هاتالش که  همان. بود کرده  استفاده طبیعی هایافزودنی با محصوالتش
 خیره. بود رسیده ثمر  به تا داده انجام برایش زیادی هایآزمایش و تحقیقات

 و سری فرمول آن در  که  رنگ نارنجی یپوشه خالی جای و صندوق گاو  به
 .کرد  بلند سر  خانوممریم صدای با که  بود داشت قرار  خاص

 دختر؟ کجایی  کردم  صدات بار  سه جان مامان -

 چی؟ -

 جوابشونم تو کردن،  هم خدافظی باهات همشون! رفتن همه بچه پاشو -
 .فکر تو نرو انقدر . بزرگه خدا عزیزم پاشو! ندادی

 خانوممریم بار  این آمدند بیرون که  ساختمان از . شد بلند جایش از  سست یاس
 پلک صبح تا که  بود غرق فکر  در  قدر آن. رفتند خانه به و نشست فرمان پشت
 شود، کارخانه  وارد مهارت این به بود توانسته که  کسی.  نگذاشت هم روی
 کند،  باز  را آن متعدد هایقفل و امنیت همه آن با شرکت بزرگ صندوق گاو
 به دست نهایت در  و ببیند آسیبی در  قفل آنکهبی شود یاس اتاق وارد حتی

! ببرد را فرمول تنها و نزند هستند تر مهم مردم اکثریت نظر  در  که  چیزهایی
 .باشد توانستنمی هم دزد کار   حتی

 هایپول و اسناد ها،چک دسته تمام توانستمی کرده  را کار   این که  کس  هر 
. کند  تأمین را خودش از  بعد نسل چند تا و ببرد را کارخانه  و شرکت یسرمایه

 می هم میلیارد به حتی نبود، صندوق در  کمی  یهزینه که  داشت حقیقت این
 یهزینه کارگران،  حقوق و کارخانه  هایهزینه و درآمد که  هاییپول رسید،
 شبه یک توانستمی راحتی به و بود... و ولیها مواد خرید ها،سهام ها،دستگاه
 .برساند پادشاهی به را فقیری حتی



 به رفتن وقت که  زد، پرسه صبح تا افکارش هایکوچه  پس کوچه  در  قدر آن
! بود افتاده که  اتفاقاتی با الخصوصعلی نداشت کار   کم  امروز . رسید کارخانه

 ردپایی یا اثر  توانستمی شاید. کردمی چک و جو و جست را چیز همه باید
 و شد حاضر  سریعا   بماند، کار بی و خانه در  نداشت تاب دیگر  یاس. کند  پیدا
 به اتاقی در  را وسایلش که  آن از  بعد. رفت کارخانه  به کارمندان  از  زودتر  حتی
 متر  را جاهمه عرض و طول و افتاد راه کارخانه  در  گذاشت،  خودش اتاق جز 
 هایخط از  چندتا حتی. کرد  کاو  و کند  را رسیدمی نظرش به که  هرچیزی. کرد
 که  چیزی تنها. بودند خودش سرجای چیز همه انداخت، نگاهی هم را تولید
 مستانه هایگفته  طبق. بودند بسته مدار  هایدوربین باشد سرنخی شدمی

. بود شده قطع هم کارخانه  از  قسمتی برق حتی بودند، افتاده کار   از  هادوربین
 باشد شده قطع قسمتی برق تنها اگر  باشد، کننده  کمک  توانستمی همین
 اتاق سمت به عجله با. باشند بوده فعال هادوربین از  بعضی که  دارد امکان

 کاری  هر . نشست آن پشت و کرد  روشن را سیستم. رفت کارخانه  حراست
 این از  یاس از  بیشتر  بود، مستانه کار   کار،.  آمدنمی باال آن یصفحه کردمی

 البته. بود گرفته  مدرک و رفته هم کامپیوتر   کالس  حتی و آورددرمی سر  چیزها
 بین موضوع این فعال   خواستمی اما داشت، تخصص هم جاآن مسئول
 رقیب کم.  بماند بودند حاضر  جاآن شب هاینیمه که  چندنفر  همان و خودشان

 و ساخته خروار  آمدهپیش بد اتفاقات حتی و هاضعف از  که  نداشتند دشمن و
 بقیه جیب از  خوب که  هاآن برای مشاغل جور  این و تجارت. بزنند زمینشان

 آن یبرنده را خود همیشه که  است، بزرگ بازی نوعی آورنددرمی پول
 در  خودش هایموفقیت و تالش با هم آن دیگری کس  گذارندنمی و ببینندمی

 همه آن خودش بود، رسته کامال  افکار  نوع این از  یاس. دهد جوالن مهلکه
 که  بود نساخته را عظمت آن با کارخانه  آن بود، نیاورده بدست را موفقیت
 در  که  ایلحظه گاههیچ. بود خوبی دار امانت اما باشد، داشته هم ادعایی
 زمینی. کردنمی فراموش را آمدندمی زمین این به مادرش و پدرش با کودکی



 هکتار  چندین وسعت به بود باغی روزی بود، شده عظیم ایکارخانه  حال که
 سبزیجات، ها،گل  ها،میوه اقسام انواع از  پر  که  باغی! بهشت خور  در  زیبایی و

 .داشت نام شازده باغ و بود... و هادرخت گیاهان،

 رامین و ویس شیرین، و خسرو فرهاد، و شیرین مجنون، و لیلی کم  باغ این
 زمانی حتی بود، نکرده هدیه هاآدم به را شادی کم.  بود ندیده چشم به... و

 نیک پیک آمدند،می باغ این به گاهی  مادرش و پدرش با بود کودک  یاس که
. گذراندندمی خوش هم با را شب تا صبح از  و شده جمع هم دور  کردند،می برپا
 هایشدویدن کند،  فراموش باغ آن در  را اشکودکانه  هایشادی توانستنمی
 ... !و را هایشپرسه را،

 علف و آببی و خشک ایویرانه جز  چیزی باغ آن از  بعد سال چند درست
 خاص ِعطر  اش،کننده  مدهوش سرسبزی با تبار  بهشت باغ آن. بود نمانده
 دلفریبش، و زیبا هایرنگ انتهایش،بی و بزرگ وسعت نوازش، مشام
 قرار  زیبایی به باغ مختلف هایبخش در  و شده حساب کامال  که  آبی هایجوی

. بود رفته بین از  و خشکیده یکباره به... و آبدارش و درشت هایمیوه داشت،
 را آن از  نشان حتی و داشت را عاشقی و عشق لعاب و رنگ شدت به که  باغی

 سخت بیابانی جز  چیزی دادمی هدیه هم همگان به و داشت خود با همواره
 .بود نشده رحمبی و

 مکافات، صد با پدرش که  داشتند خاطره باغ آن از  مادرش و پدر  یاس، قدر آن
 را باغ گویی  که  بود، کشاورز   مردی جاآن صاحب. خرید را جاآن نهایت در  اما
 قدر آن و برده ارث به بود قاجار  ایشاهزاده آن جد که  اشخانواده نسل چند از 

. رفتندمی جاآن به مرد از  گرفتن  اجازه با زیادی هایخانواده که  بود معروف
 همین برای و بود یاس پدر  خانوادگی دوست داشت؛ نام صباحی آقای که  مرد

 عاشق یشازده برای دلش گاهی.  بود شده ثبت باغ آن در  خاطراتش بیشتر 
 باغ این نیز  اکنون اما شد،می تنگ بود گذاشته  زمین آن برای یاس که  لقبی



 و مهربان برکت، پر  هنوز  بود شده وسیع و بزرگ ایکارخانه  به تبدیل که
 این یفلسفه تمام این. بود نساخته شغلی فرصت مردم برای کم.  بود بخشنده
 که  وجود این با حتی گرفت،  اشنادیده شدنمی طریقی هیچ به و بود کارخانه
 اما شد،می یاد فراسو شرکت نام با دیگر  و سپرده فراموشی به بود هامدت
 گرفتنش  نام شازده بود هنوز  که  هنوز  البته. بود شازده باغ یاس برای هم هنوز 
 به مانده روز  یک حتی خواستمی دلش که  هاهمان از  بود معمایی یاس برای

 و هوا و آب این در  چگونه که  شود باخبر  اشواقعی ماجرای و اصل از  مرگش
 سبز چنانآن چیزی آن در  دانستندمی کشاورزان  یهمه که  جایی در 

 را همگان که  داشت خرمی و سرسبزی چنان نیست، خیز حاصل و شد نخواهد
 از  پدرش فوت علت به صباحی آقای آنکه از  بعد البته. داشتمی وا حیرت به

 را فروشش قصد و شنید را باغش شدن خشک خبر  بعد وقت چند رفت، ایران
 نشد که  نشد شازده باغ باغ، آن دیگر  هم آن از  بعد. گرفت

 یصفحه روی مستانه نام. آمد بیرون فکر  از  لرزید جیبش در  که  یاس گوشی
 :کرد  وصل را تماس. کردمی خودنمایی آن

 رو وسایلت شدی اتاقبی که  بینممی یاسی؟ چطوری سالم مدیر، خانوم به -
 !من اتاق تو گذاشتی

 کارخونه؟  رسیدی کجایی؟.  سالم -

 اوه اوه! منه اتاق تو کیفت  شد الهام بهم داشتم غیب علم پس نه! دیگه آره -
 گرفته؟  صدات انقدر  چرا! نیگا رو صدا

 راه تو کن  لطف. دارم کارت  دوربینا اتاق بیا. نخوابیدم صبح تا. خوابیهبی از  -
 اگه بزن زنگ یه هم رحیم آقا و سلیم مش و بهرامی آقای به. بگیر زبونتم جلو

 .نفهمه چیزی کسی  قضیه این از  بگو بهشون رسیدن

 !فهمنمی همه که  بیان خوانمی اینا و نگاری انگشت برای خب -



 روز  بگو. شهنمی کم  حقوقشونم از . هستن تعطیل امروز  کارمندا  به بگو -
 .بکنن رو عیدشون خریدای برن من، کادوی  استراحتشونه

 دیگه؟ کنم  هماهنگ بزنم زنگ من پس. هست خداشونم از  -

 .بیا زود بعدشم. آره -

 .میام دارم باش منتظر  کشهمی طول ایدقیقه چند یه پس باشه -

 .فعال   باشه -

 کامپیوترها  و هادستگاه با رفتن ور  مشغول دوباره یاس شد قطع که  تماس
. نداشتند شدن روشن قصد رنگ مشکی هایتلویزیون این انگار  خیر  نه. شد
 صندلی روی را خودش فکر  در  غرق و بود نشسته چرخدار  مشکی صندلی روی
 و شاد مستانه و شد باز  آرامی به در  بعد دقیقه چند. دادمی تاب و چرخاندمی

 .شد داخل شنگول

 شیخ؟ ای خوایمی چی دیگه. قربان شد اطاعت اوامر  -

 شدمی بهتر  اشروحیه کمی  گذشتمی زمان چه هر  زد، لبخندی نیمچه یاس
 سرد خاک که  بودند گفته  راست گشت،می باز  هایششیطنت دوران به و

 .است

 شه؟نمی روشن چرا سیستم این ببین بیا مستانه -

 کارآگاه؟  خانوم کردی  دستگیر  چی جا؟این اومدی چرا حاال ولی باشه -

 از  قسمتی برق فقط که  بود نگفته تو به بهرامی آقای مگه گممی مستان، -
 بوده؟ قطع کارخونه

 ورودی تو که  تولید خطای از  دوتا_یکی و خودش اتاق بخش فقط دیگه، آره -
 مگه؟ چطور . راه سر  اتاق دوتا_یکی و خودت اتاق هستن،

 .نبودن فعال غیر  دوربینا یهمه پس باشه طور  این اگه -



 !نبودن فعال هم باید که  اونایی ولی خب آره -

 چیزی بیاد هم پلیس گشتم،  رو کارخونه  جای همه من غنیمته، اونم -
 ولی ،کرد  پیدا چیزی بودن فعال که  اونایی از  بشه شاید شه،نمی دستگیرش

 .نیومد باال نشد، روشن کردم  کاری  هر . فعاله غیر  سیستم چرا دونمنمی

 نگاه یه بذار ! کردن  کارواین چیزی الکترومغناطیسی با البد! واال بدونم چه -
 .االن اندازممی

 دست و ایستاد سیستم جلوی مستانه. داد تکان تایید ینشانه به سری یاس
 .کرد  نگاهش پرسشگر  یاس. شد خیره یاس به کمر   به

 داره انتظار  زنهمی چرخم صندلی رو نشسته! بده تکون رو همایونی تن یکم -
 !ترعقب برو یکم خب! کنم  نگاه زیرو اون برم بیام کش  گجت  کارآگاه  مثل من

 تر عقب کمی  را اشصندلی و خندید ریز  مستانه هایخوردن حرص به یاس
 .کشید

 :گفت  باز  مستانه

 !کن  درست رو ما دستگاه جااین بیا کن  لطف جان مورچه جناب خب -

 بارهیک به زد،می حرف آرامشی با و آرام نسبتا صدای با جااین تا که  مستانه
 :گفت  حرصی و بلند صدای با

 یاس؟ آخه شهمی رد کی  جا این از  تر،عقب برو خب -

 شد خم. شد کمر   به دست مستانه. کشید  تر عقب کمی  باز  و زد لبخندی یاس
. بود رسیده اتاق یگوشه  که  طوری کرد  دورش توانستمی تا و یاس سمت
 :خندیدمی ریز  هنوز  یاس

 بشینم؟ بیرون ببرم رو صندلیم خوایمی خانوم نکن تعارف -

 .عزیزم کنیمی لطف -



 مستان؟ -

 بابا؟ جون -

 !کوفت  -

 .برسم کارم  به من بذار  خانوم دیگه خب -

 حدس اما ببیند توانستنمی چیزی فاصله آن از  یاس. رفت میز  زیر  و شد خم
 و آمد بیرون میز  زیر  از  خرسند بعد دقیقه چند. رودمی ور  هاسیم با که  زدمی

 مستانه. شد خاموش دوباره و آمد صدایی تنها اما. زد را شدن روشن یدکمه
 باالخره که  کرد  شانکاری  دست قدر  آن کرد،  چک را مانیتورها پشت بار این

 یاس. شد نمایان نمایشگر  یصفحه روی انگلیسی ریز  جمالت اما شدند روشن
 .نبود عادی اصال که  خونسردی با مستانه اما کردمی نگاه تعجب با

 شد؟ شکلی این چرا مستان شد چی -

 چیزی یه بفهمی، که  بگم طوری یه بذار ! زدممی رو حدسش اولشم از  اصال -
 کد  سری یه و رمز  که  طوری کردن  قفل رو سیستم. کردنه  هک هایمایه تو
 .کنهمی مشکوکم که  هست چیزی یه ولی. شدن وارد برای خوادمی

 چی؟ -

 اگه کرده  کارو  این که  کسی  بینممی من که  هوشمندی و مهارت این با -
 یا. کنه  پاک رو هاشده ضبط و محتوا یهمه حتی تونست می خواستمی
. اشکارخونه  حالت یعنی اولیه حالت به برگردونه یا بسوزونه رو سیستم حتی
 به اما بودنه مانع ینشونه خواستن عبور  رمز  ظاهرا واسش، گذاشته  راه یه اما
 باقی چیزی یه یا بده، نشون رو چیزی یه که  گذاشته  ورود راه سه من نظر 

 !اعلماهلل چی؟ حاال. سیستم توی بمونه

 !عجب -



 شد؟ شکلی اون قیافت چرا یاس؟ عجب چی -

 .گفتی  چی بفهمم کنممی سعی دارم -

 توضیح بهت باید دیگه ساعت یه بدبخت من یعنی نفهمیدی؟ یعنی وای ای -
 بدم؟

 .ببینم وایسا لحظه یه -

 موجوداتت؟ از  بعضی خلقت به کنم  یادآوری الزمه خدایا -

 کنیم؟  کار   چی رو گیمی که  رمزی همون یا کد  االن. حله خب -

 کن  باور  یاس ولی دارم، آشنایی چیزا این با که  من برای البته. است ساده -
. بکنه برات کارو  این که  داری رو کسی  اطرافت تو دونستهمی بوده کس  هر 
 .گذاشته  پیغام شاید طورایی یه

 گذاشته؟  پیغام وقت اون دزدی اومده مستان؟ گیمی چی -

 !کاغذ  سری یه فقط نرفته سرقت زیادی چیز  گفتی  که  تو برده؟ چیزیم مگه -

 صحنه بررسی برای بیان قراره که  دیدی. نکردن باور  هم پلیسا حتی ولی آره -
 .رو چیز  ترینمهم برده، آره، حقیقت در ...! و

 چی؟ -

 !خاص فرمول -

 ... .و بمونن سری بود قرار  که  ترکیباتیه همون منظورت خاص؟ فرمول -

 !خودشه دقیقا   -

 !که  شدیم بدبخت وای ای -

 !کامال  نه ولی آره -



 چی؟ یعنی -

 یعنی! رو همش نه اما نوشتم رو سری ترکیبات من هابرگه اون تو -
 !کنه  پیدا تونهنمی رو دستورالعملش

 !فهممنمی که  من چی؟ -

 ولی. سوپ یتهیه برای داری اولیه مواد عالمه یه کن  فکر  تو مستانه ببین -
 سوپ موادت با چطوری. نداری رو آشپزیش کتاب  کنی  درست نیستی بلد
 شه؟می سوپ خود به خود قابلمه تو ریزی می رو همش سازی؟می

 !خب نه -

 ...!و شرایط دما، مثل ننوشتم رو چیز  همه کاغذام  اون تو -

 !شناسهمی رو ما یا آشناست یا یارو معلومه هست که  چی هر  ولی -

. نه یا کنیممی پیدا چیزی ببینیم مستان بکن رو سعیت. نیست توششکی -
! کیه  کار   بفهمیم باید باالخره ولی کنه،  استفاده ازش تونهنمی زیاد درسته
 !شه وارد بتونه بازم ممکنه

 یه نکن پرت رو حواسم کنممی خواهش فقط. کنممی رو کار   این حتما   آره -
 .کنه  حذف و بسوزونه رو هاداده یهمه تونهمی کوچیک  اشتباه

 .باشه -

 و ساکت. شد خیره سقف به منتظر  و گذاشت  هم روی را هایشدست یاس
 غرق فکر  در  که  هاییوقت مگر . بود ممکن غیر  یاس برای! هم آن نشستن آرام
 آرام جایک توانستنمی هم لحظه یک دختر  این خانوممریم قول به شد،می

 .بگیرد

 داشت، هم استثنا البته. نداشت معنی یاس برای دانشمندان سکون قانون اصال
 از  اصال. یافتنمی گریز   برای ایچاره و گرفتندبرمی در  را او هاغم که  زمانی



 کند،  آرامش توانستمی پدرش تنها که  بود فعال پیش کودکی  هم اشبچگی
 هم با که  هاییبازی و شبانه هایداستان هایش،غصه هایش،حرف با

 و معصومانه صورت آن با نشست،می جایک حرکتبی یاس و. کردندمی
 را پدر  صدای شده، گوش  تن همه و شدمی خیره پدر  به مظلوم اشکودکانه

 گوشش  در  گاهی  هم هنوز  که  دلنواز  طنینی کرد،می ثبت خود ذهن در 
 .پیچدمی

 صندلی چرم جیر  جیر  صدای که  شدمی جاجابه صندلی روی گاهی  از  هر  یاس
 یاس به ایغره چشم و گشتبرمی صدا بار  هر  با مستانه. کردمی بلند را

 نبودند؟ خودشان، برای بودند متی و پت. دادمی ادامه کارش  به باز  و رفتمی

 ساکن باید نیاورد در  صدایی اینکه برای و بخورد تاب توانستنمی که  حال
 کرده  شروع. برخاست جایش از  و نیاورد تاب آخر . بود شده کالفه  نشستمی
 رویش به رو. گذراند  نظر  از  را اتاق فضای. زمین هایموزائیک روی زدن قدم به

. داشت قرار  مخصوصش کلید  صفحه و کامپیوترها  انواع با بزرگی سیستم
 چپش سمت در  و کوچک  میزی روی طبقه چند و بلند ایکازیه  راستش سمت
 همانند اتاق کف  هایموزائیک رنگ. کردمی خودنمایی مردابی نخل گلدان
 طرح که  بود ایقهوه_کرم  دیگرش هایاتاق اغلب و کارخانه  جاهای دیگر 
 جااین در  که  دیواری کاغذ.  بودشده هک آن روی رنگی خوش ریز  هایگل
 شکالتی_شیری رنگی. شدمی یاس اتاق جز  به هااتاق یهمه شامل شدمی دیده

 زدمی روشن بیشتر  و بود یاس اتاق با متفاوت هایشطرح که  داشت ایدلبرانه
 هایگل  یاد ریزش، هایطرح و شکالتی رنگ به چربیدمی اششیری رنگ و

 بودند خشکیده پدرش رفتن از  بعد شانهمه. افتاد کارخانه  یمحوطه در  یاس
 و یاس تر عاشقانه و داشت دوست را گل  این عاشقانه چه یاس پدر  و

 ... .را خانوممریم



 آرام ایلحظه بودند شده باعث افکارش این باالخره. آمد بیرون فکر  از  یاس
 غریبیعجیب صداهای با را این. برساند اتمام به را کارش  هم مستانه و بگیرد
 .فهمید آورددرمی خوشحالی برای خودش از  که

 .ماشااهلل دیرین دیری دیش ها، ها یو دیرین دیری دیش -

 .کردمی نگاهش چپ چپ یاس

 فعالی پیش خودت تو وقتی خب. نکن پرت منو حواس گهمی من به بعد -
 دیدن با داشتی چیزی شوهری نامزدی، اگه االن داری؟ من از  انتظاری چه
 !کردمی اتطالقه سه اطوارت ادا این

 !ماهی این به دختر  واال! بگیره منو بیاد شوهرم باشه خداش از  هم خیلی -

 !بشه نوبتشون صفن تو خواستگارات که  فعال -

 !یاس حالله خونت -

 .گرفت  پناه دار  چرخ صندلی پشت یاس

 .کردم  شوخی حاال بابا خب خیلی -

 !بکشمت خواممی شوخی شوخی منم -

 .بکشی منو هست وقت بعدا   کنیم  چک رو این اول بذار  بابا ای -

 یاس. نشست صندلی روی جایش سر  و بود شده قانع دلیل همین با مستانه
 روی مستانه کنار   و برد میز  پای تا کشانکشان  را دارشچرخ صندلی هم

 هاآن بررسی و هافایل کردن  باز  مشغول مستانه. گرفت  جای خودش صندلی
. بودند کارخانه  از  نقطه یک در  دوربین یک به متعلق هاآن از  کدام  هر  شد،
 بعد و امروز  از  قبل به متعلق محتویاتشان یا بودند خالی یا هافایل بیشتر  ولی
 بود بر  زمان قدر  آن بودند، کرده  باز  را فایل چند و چهل نزدیک. بود دزدی از 
 همان و گرفت  مستانه دست از  را موس یاس. بود گذشته  ساعتی دو_یکی که



 منتظر  مستانه. کرد  باز  را بود شده مشکوک و خیره آن به ابتدا از  که  فایلی
 نگذارد، نصیببی یاس از  را هایشکنایه  تکه و نشود پیدا چیزی تا بود نشسته

 از  بعد و کرد  بازش! باید که  بود فایلی همان این عمدا   یا تصادفا   گویی  اما
 ایدقیقه چند. شدند نمایشگر  یصفحه به خیره دو هر  فیلم کردن  زوم مقداری
 شد متوقف پارکینگ در  جلوی موتوری ناگاه. نیوفتاد اتفاقی هیچ و گذشت

 با و شدند سیخ دو هر . بود پوشانده را صورتش اشکننده  هدایت و راننده که
 ایستاده خود سرجای منتظر  گونههمان سوار  موتور . تماشا محو بیشتری دقت
 کوچک  دوربین انگار  اما. بود کسی  آمدن منتظر  گویی.  کردنمی حرکتی و بود
 یاس. بود شده متوقف جاآن در  راحت خیال با که  بود ندیده را حوالی آن در 

 سختی به. بخواند را موتور  پالک یشماره داشت سعی و کرده  ریز  را چشمانش
 قدر آن. کرد  ذخیره و نوشت تلفنش یادداشت در  را هاآن و دید را هاییشماره

 نصیبشان چیزی بلکه تا برد جلو را فیلم کمی  مستانه که  ماند حالت همان در 
 :گفت  یاس ناگاه. شود

 !همینه! دار نگهش وایسا وایسا -

 .االن وایسا -

 .برگردونش بزن دیگه شدی رد بابا -

 .بود کجاش  ببینم بذار  جیگر  رو دندون دقیقه دو کن  صبر  -

 یاس نظر  مورد قسمت به باالخره که  کرد  جلو و عقب را فیلم قدر آن مستانه
 بلندش پالتوی حتی که  مشکی پا تا سر  هاییلباس با پوشسیاه مردی. رسیدند

 یپوشه دستش در . رساند سوار  موتور  به را خودش دو با بود رنگ مشکی هم
 با تا فشرد پدال روی را پایش سوار  موتور . شدمی دیده یاس رنگ نارنجی
 ایلحظه خورد، اششانه روی که  پوشسیاه مرد دست با اما شود، دور  سرعت
 درست در  چشم که  طور همان و آمد پایین موتور  از  پوشسیاه مرد. شد متوقف
 جایی به نگاهی. آمد نزدیک بود دوخته بسته مدار  دوربین لنز  وسط ینقطه



 نگاه رنگی قرمز  زن چشمک چراغ به داشت گویی  انداخت، لنز  از  تر پایین کمی
 طوری یاس. است فیلمبرداری حال در  هنوز  دوربین دادمی نشان که  کردمی
 پشت از  را نگاهش درون خشم و غره چشم مرد انگار  که  کردمی نگاه مرد به

 که  کلفتی  جوراب. آمد جلوتر  کمی  مرد. بیندمی نمایشگر  ایشیشه یصفحه
 دیده بینی و دهان و چشم هایناحیه در  فقط بود کشیده  صورتش روی
 فک و کشیده  حالت اما نبود، تشخیص قابل مرد صورت همین برای. شدنمی
 نظر  به آشنا عجیب رنگش مشکی چشمان. کردنمی پنهان را دارشزاویه
 باال اشبینی نوک تا را جوراب. زدمی موج هاآن در  خاصی شرارت. رسیدمی

. کرد  نمایان را منظمی و مرتب ریشته اما نبود، معلوم اشچهره هنوز . کشید
 .گذاشت  گوشش  هایشقیقه کنار   و چسباند هم به را انگشتش دو مرد

 مستانه و یاس. زد ب**ل چیزی و داد تکان را انگشتانش نمایشی حالت با
 و بفهمند را مرد یجمله توانستند بالفاصله. کردندمی نگاهش مبهوت و مات
 :کردند  تکرارش تعجب با زمان هم و هم با دو هر 

 پرتقالی؟ عالی شب -

 .داشت خاصی قصد یا بود دیوانه قطعا   یا دزد این شد؟می مگر 

 اینجوریش ولی ها، گردهبرمی جرم یصحنه به همیشه قاتل بودم شنیده من -
 !بودم ندیده رو

 !دونیمی صادقه مجرم مورد در  بیشتر  البته -

 کنیم؟  کار   چی پرتقالی عالی شب یه با االن کن  ولش رو مجرم -

 !دیگه مدرکمونه تنها! دیمشمی پلیس تحویل -

 شدی؟ خل کنه؟  دستگیر  میاد رو کی  پرتقالی عالی شب یه با پلیس یاس آخه -

 نه؟ یا بکنیم کاری  یه باید باالخره خب -



 باشه؟ پرتقال عاشق که  هست کسی  برمون و دور  ببین! فهمیدم آهان -

 مستان؟ -

 کنی؟  پیدا فیلم این از  خوایمی مدرکی چه تو! دیگه گممی راست خب -
 !است نیمه نصفه که  نوشتی پالکم از  که  ایشماره

 !رسهمی آشنا نظرم به خیلی یارو این چند هر  کنیم؟  کار   چی گیمی خب -

 !شده که  قیمتی هر  به! کنیممی پیداش -

 !امیدوارم -

*** 

 یکارخانه  رویروبه روز، همان بامداد، یدقیقه نه و بیست و یک ساعت
 .فراسو

 

 جوالن اطراف در  گاهی  از  هر  ریزی سرمای. بود شده تاریک کامال  و مشکی هوا
 که  بود فرما حکم پایدار  چندان نه سکوتی. پیچیدمی صورتشان روی و دادمی
 .شدمی شکسته شدندمی رد که  ماشینی توک و تک صدای با گاهی  از  هر 

 .فعالن دوربینا هنوز  جلو نرو زیاد. دار نگه گوشه  اون کسرا  -

 .داداش نباش نگران هست حواسم -

 مشغول و کرد  روشن را مخصوصش هایدستگاه. کرد  پارک را موتور  کسرا
 دستگاهش یصفحه روی رنگی سبز  تیک که  بود نگذشته دقیقه چند. شد
 :شد وشنر 

 .بشناسنمون نشیم دیده که  بکشم باید منم سرت، بکش اینم بیا. داداش حله -



 در  اشچهره که  بکشد صورتش روی را آن خواست می. گرفت  را جوراب لنگه
 :رفت هم

 آخه؟ آوردی داشتی ور  چیه این کسرا  کنه  لعنتت خدا -

 !دیگه جورابه -

 بخری؟ رو نوش یه نشد قرار  مگه! پس دهمی بو انقدر  چرا -

 سوراخشون خودمن جورابای. نشد وقت دیگه موندم خواب داداش ببخشید -
 .کشیدن  نفس واسه گذاشتم  برات هم بینی و دهن و چشم جای کردم

 !ببرن رو ریختت شور مرده! کردیمی تر بزرگ رو بینیش سوراخ این یکم الاقل -

 ب**ل زیر  کشیدمی نفس سختی به که  حالی در  کشید  سرش روی را جوراب
 :زد غر 

 که  در  دم ساالری آقای به گممی فردا از  بشوری؟ جوراباتو مردیمی حاال -
 راهتون بعد کنه  چک رو تو الخصوصعلی همه جورابای اول دهمی نگهبانی

 !آخه وضعیه چه! شرکت بده

 .بود هم در  و گرفته  حسابی اشچهره. پرید پایین موتور  ترک پشت از 

 و بلبل و گل  بوی خودت پاهای انگار  کنیمی برخورد جوری یه داداش بابا -
 در  رو خودت مال بوئهخوش جورابت خیلی! دیگه همینه خب! دنمی سنبل
 .سرت رو بکشی کنم  اشآماده برات دارم چاقو من بیار 

 همین به و گذاشت  کنار   را زدن غر  کال  افتاد، که  خودش هایجوراب یاد
 .شد راضی بودند بلبل و گل  خودش هایجوراب برابر  در  که  هاجوراب

 دیگه؟ شدن قطع مطمئنی -

 نفهمن اینکه برای. شدن قطع کامال    بشی رد ازشون قراره تو که  قسمتی آره، -
 .کن  احتیاط برو. گذاشتم  روشن رو جاها بقیه نکنن شک و



 .بزن تک یه شد چیزی. باشه حواست تو. خب خیلی -

 .دارم رو هوات برو داداش باشه -

 طوری. داشتبرمی گام  احتیاط با سپس و کاویدمی را جاهمه دقت با
 قلبش. شب تاریک دل در  بود شبحی گویی  که  رفتمی راه پاورچین پاورچین
 اولش بار . بودند کرده  اشدوره اضطراب و هیجان. کوبیدمی دهانش در  گویی
 در  عمدتا   را هاییچیز  چنین دهد، انجام خواستمی کاری  همچین که  بود
 احساس هم شاید غرور، شدنمی هم باورش حتی و دیدمی هاسریال و هافیلم

 از ! بود تالفی محض کاری  هم شاید. کند  کارش  این به وادار  شدنش بازنده
 گویی.  انداخت نگاهی را داخلش زیرکانه شدمی در  که  نگهبانی اتاقک در  جلوی
 صدای و افتاده هم روی هایشپلک نگهبان مرد. بود شده یار  او با امروز  بخت
 اما راحت، خیال با. رسیدمی گوش  به هم اتاقک از  بیرون حتی پفش و خر 
 رسید که  مدیر  اتاق ورودی در  جلوی به. داد ادامه راهش به تند هایگام

 :کرد  فعال را چپش گوش  درون بلوتوثی هندزفری

 کنم؟  کار   چی مدیرم دفتر  جلوی االن خب -

 گوشش  در  کردنش  ملوچ ملچ صدای که  بود چیزی خوردن حال در  گویی  کسرا
 :داد جواب هراسی و ترس هرگونه از  عاری و آسوده خیالی با. پیچیدمی

 رو دادم بهت که  کلیدی  شاه اون مبارکت جیب تو کن  دست کنی؟  کار   چی -
 .بردار

 :کشید  آرام فریادی وار پچپچ

 کسرا؟  دادی کلید  شاه من به کی  تو -

 !جیبت تو گذاشتم  بدم بهت نشد وقت بابا خب -

 .بیرون نیام کن  دعا فقط! مشکوکم بهت من! دزدی پا یه خودت تو -



 !آمین الهی -

 !کسرا  -

 دزدیم یعرضه کنن؟  دستگیرت بیاد پلیس بزنم زنگ خودم یا اتاق تو ریمی -
 آخه؟ هستی مدیری چه تو! نداری

 :گفت  رفتمی ور  در  قفل با کلیدش  با که  حالی در 

 داره؟ بودن مدیر  به ربطی چه -

 کردی  فکر  کننمی اختالص میلیاردی همه این! من داداش دیگه داره ربط -
 ورشکست تو امسال شنمی میلیارد کننمی رو کارا  همین! دیگه دزدیه چیه؟
 !دیگه شنمی

 تونستی کردی؟  کار   چی رو صندوق گاو  اتاق، تو اومدم! من برای نکن نطق -
 کنی؟  بازش

 .کنممی بازش ولی باالست، امنیتش بدجورم هوشمنده. آره -

 نکردی؟ بازش مگه کنی؟می بازش تازه ؟ چی -

 !دیگه نه -

 کسرا؟  کنیمی داری غلطی چه بیرون اون پس -

 !بود گشنم  خب -

 به بزنم زنگ االن حقته کسرا!  دیمی لو خودتو خودت میاد خوشم چی؟ -
 !ببرنت بیان کنم  مشکوک مورد اعالم گیمی که  مأمورا همون

 !باشم گفته  کنممی اعتراف رو چیز همه! گمامی رو چیز همه نخورده چک من -

 کنی؟  اعتراف خوایمی چیو نکردیم کاری  که  هنوز ! کسرا  -

 بری؟ نه یا رسیمی کارت  به -



 !زهرمار و بری -

 !فعال نداری کاری  دیگه خب. عزیزم دارم دوست منم -

 چیه؟ عزیزم کنی؟می قطع چرا! فعال و چی چی -

 دیگه دقیقه شیش پنج یه. خونه اومدم کنی  گرم  رو شام آره. برم قربونت -
 .گلم  فدات بوسمتمی. رسممی

 !الُابالی نکبت -

 اللهیبسم. گذاشت  جیبش در  را آن حرص با و کرد  خاموش را اشهندزفری
 :زد نهیب وجدانش. شد باز  صندوق گاو  در . کرد  باز  را قفل و گفت

 بگه بیاد خدا داری انتظار  گی؟می هم اهللبسم دزدی، اومدی پاشدی پسر  -]
 اهلل؟بسم و دزد دستت؟ کف  بذاره بفرمایید

 :داد را خودش جواب خودش

 .بردارم خوامنمی که  پول. دیگه کاغذه  تا سه! بابا کدومه  دزد -

 !نداره فرقیم دزده دزد -

 ![وجدان خفه -

. گشت  را کاغذها  کرد  شخصیتی تخریب را وجدانش حسابی که  آن از  بعد
 چشمک بدجوری که  ماند رنگ نارنجی ایپوشه تنها. نشد عایدش چیزی
 بود همانی. کرد  باز  را پوشه و درآورد را هایشدستکش. برداشت را آن. زدمی
 تا کرد  دستش دوباره را هایشدستکش برداشت، را آن سریع. خواستمی که

 اصلی مسیر  از . آمد پایین هاپله از  نور  سرعتی با بعد و نگذارد خودش از  اثری
 در . شنید را پایی صدای برود بیرون به تا شدمی رد داشت که  کارخانه  درون
 باید سال چند که  کردمی حساب خودش برای داشت. خواند را اشهدش دل
 دویدن دستور  پاهایش به خودکار  مغزش که  کند  وجود گوارای  خنک آب



 انگشتش و کرد  روشن را تلفنش مسیر  در . دویدمی کارخانه  بیرون تا. دادند
 اصلی ورودی در  جلوی کسرا  تا بود کافی  عالمت همین. لغزید کسرا  اسم روی

 به بالفاصله و کرد  باز  را در . دویدمی مکثبی و وقفهبی. شود ظاهر  پارکینگ
 .نشست موتور  پشت. کرد  پرواز  کسرا  موتور  سمت

 !کنممی تسویه رو حسابت بعدا   من که  برو -

 .گذاشت  گاز   پدال روی را پایش کسرا

 وقتی فهممنمی من آخه البد؟ خودت دنبال انداختی رو نگهبان زدی؟ گند  باز  -
 ... .که  ریمی اصلی در  از  چرا باال بری راست دیوار  و در  از  تونیمی راحت تو

 !وایسا وایسا -

 ورودی در  جلوی که  ریزی دوربین سمت به. آمد پایین موتور  پشت از  مشکوک
 قرمز  چراغ اگر  که  بود شده گذاشته  کار   هوشمندانه قدر  آن. رفت بود پارکینگ
 پوزخندی. رفت سمتش به. دهد تشخیصش توانستنمی نبود روشن ریزش
 پایین کمی.  کرد  پر  شیطنت را هایشچشم و گرفت  جا هایشب**ل روی

 اششقیقه کنار   و چسباند هم به را هایشانگشت.کشید  باال را جورابش
 :گذاشت

 !پرتقالی عالی شب -

 و شد موتور  سوار  کرد،  تند پا. رسیدمی گوش  به و شدمی تر نزدیک پاها صدای
 .شدند دور  جاآن از  نکردنی حساب سرعتی با

*** 

 رفع و ندارد شکایتی که  گفت  هاآن به یاس و آمدند هاپلیس که  آن از  بعد
 کنند  استراحت کمی  خواستندمی. رفتند خانه به مستانه و یاس کردند،  زحمت

 که  مستانه! یاس بیشتر  البته. شوند آماده بود برپا امشب که  مهمانی برای و
. بود خوابیده را صبح هفت ساعت خود تا شب هاینیمه از  راحت خیال با



 یشعبه ترینبزرگ افتتاح مناسبت به که  بود تراب برهان برای مهمانی
 از  نفر  دو و یاس. بگیرند جشن خواستندمی شهر  مرکز  در  جدیدشان

 داشت تصمیم یاس و بودند، شده دعوت خودش اختیار  به کارمندهایش
 آقای که  هاییشرکت تمام مدیران میهمانی این در . ببرد خود با را مستانه
 .بودند دعوت هم بود بسته داد قرار  هاآن با تراب

 اکثر  که  میهمانی بود، مردد نرفتن و رفتن در  یاس! نبود روزی کم  روز  آن پس
 هایشرقیب و هاحریف هاآن تمام و دادندمی تشکیل مذکر  جمعیت را آن

 یا بگیرد را طرفش که  بود کسی  افتادمی اتفاقی اگر . شدندمی محسوب
. نبود درستی کار   هم مستانه بردن شاید حتی! خیر حقیقتا   باشد؟ مراقبش

 دالیل و باشد نیاورده کم  رقیبانش جلوی که  آن برای اما بود، شک به دو هنوز 
 یاس نرفتن احتمال به که  بود رفتن احتمال احتیاط، محض دیگر  جانبی
 .چربیدمی

 قصد اشدرپیپی هایزدن زنگ با مستانه که  بود نخوابیده بیشتر  ساعت دو
 تلفن خور  زنگ صدای که  بود کرده  مزه یاس به آنقدر  خواب. کرد  را ربودنش
 حضور  هم خوابش در  بود گیتار   آرام و نشین دل ریتم صدای که  همراهش

 این آنقدر . زندمی گیتار   برایش کسی  دیدمی خواب در  که  طوری کرد  پیدا
 را مستانه نام. کرد  باز  را هانشچشم باالخره که  کرد  پیدا تدوام گیتار   صدای

 دیوار  به اشگوشی  خود با را مستانه خواستمی دلش دید تلفن روی که
 سان به برخاست؛ جا از  اکراه با افتاد ساعت به که  چشمش. بکوبد مقابلش
 حوصلهبی. باشد شده گیر بهانه و شده بیدار  خواب از  بد که  مانستمی کودکی
 تختش روی و کشید  بیرون کمد  از  و کرد  انتخاب را شالش و شلوار  و مانتو

 دو_یکی الاقل شد،نمی دقیقه ده از  بیش شدنش حاضر  وقت هیچ. انداخت
 .کردمی زندگی اهمیتبی گونه  این که  بود سال



 دهد،نمی هایشلباس به چنانآن اهمیتی رفتنش مهمانی برای که  دختری
 را هایشلباس. ندارد دادن دست از  برای چیزی دیگر  که  است دختری همان
 کرد  اکتفا رنگش کالباسی  رژ  و رنگی کمی  آفتاب ضد به همیشه مثل پوشید،

 خانوم مریم از . آمد پایین هاپله از  کوچکش  دستی کیف  برداشتن از  بعد و
 آمد بیرون که  در  از  نماند، منتظرش شام برای که  گفت  و کرد  خداحافظی

 خواستمی دلش. بود ایستاده منتظر  رنگش مشکی رخش با مستانه
 مستانه سر  روی جایی دقیقا   و بیاورد در  پاهایش از  را لژدارش کمی  هایکفش
 له بیخیال و کند  خود راه یپیشه را خانومی مسیر  کرد  سعی اما بیاورد، فرود

 با بودند گرفته  تصمیم نکنند توجه جلب زیاد که  آن برای. شود کردنش  په و
 تازه کرد  باز  که  را در  یاس. بروند مستانه ساالر  مرجان به معروف رخش

 بود زده روشن ایقهوه رژ . ببیند را مستانه دودی هایشیشه پشت از  توانست
 مک و کک.  آمدمی چشم به بیشتر  باریکی چشم خط با درشتش هایچشم و

 دوست را اشقیافه و بود کرده  پیدا جالبی خوانیهم رژش رنگ با صورتش ریز 
 و بودند شده ست رنگش هم کفش  و کیف  با ایقهوه شال. کردمی داشتنی
 رنگ کرم  آستینش بندهای و هاجیب که  بود پوشیده هم رنگی مشکی مانتوی
 .بودند

 چطورم؟ خب -

 !کردی  قرتیا دختر  این شبیه خودتو! وضعیه چه این افتضاح -

 اومد؟ خوشت کلی  دیدی رو تیپم همین پیش وقت چند نبودی تو یاس وا -

 !کنهمی فرق االن -

 ؟ فرقی چه -

 !زدی بهم رو خوشم خواب -

 .خندید نرم مستانه



 خندی؟می طوری این چرا حاال -

 .شهمی خراب آرایشم -

 ای،مالحظه هیچ بدون و بلند صدای با اما بخندد، که  بود یاس نوبت بار این
 یاس برعکس گاهی  موارد برخی در  مستانه و بود هاحرف این از  تر خاکی یاس
 !موارد برخی در  تنها البته شد،می

 .شد دیرمون که  بریم بیوفت راه نکن، لوچ رو چشمات حاال خب -

 .کننمی نگاهمون بیشتر  بهتر، دیرتر  چی هر  -

 کردی؟  بیدار  ساعت این رو من چی برای پس مستانه؟ -

 هر  مهمونی؟ نیای اجنه و ارواح عین شی بیدار  زود یکم خواستم کردم  بد -
 !نداشته تأثیری کنممی که  دقت چند

 .بست را هایشچشم و داد تکیه اشصندلی پشتی به یاس

 .برنگردم کنمنمی تضمینی نیوفتی راه دیگه دقیقه دو تا اگه -

 اندازها دست روی سرعت با شده که  هم یاس لج از  اما افتاد راه مستانه
 .انداختمی دیدمی که  ایچاله هر  روی را ماشین دقیقا   و رفتمی

 هم یاس! بدهد دست از  هم را چاله یک نکند که  بودند کرده  مدیونش گویی
 مستانه زیرکی زیر  هایخوردن حرص به شود، عاصی بیشتر  که  این جای به
 کردن  لجبازی از  دست افتاد یاس به نگاهش که  مستانه. خندیدمی صدابی

 کمیاب  و نادر  لبخندهای همین تا بکند هرکاری بود حاضر  چند هر . برداشت
 محو هایشب**ل روی از  و ماندگار  پدرش فوت از  قبل یدوره مانند یاس
 .نشود

 ورودی در  جلوی درست بعد یدقیقه چند و خواند را تر دقیق آدرس یاس
 .بودند



 البته! شهر باال تو اونم جایی همچنین تو! ها پولدارن خیلی اینا گممی یاس، -
 .عادیه برات چیزا این پولی خر  هم تو نبود یادم

 :گفت  دلخور  لحنی با و کرد  مستانه یروانه را نگاهش ناراحتی با یاس

 !مستانه؟ -

 !گممی دروغ مگه چیه -

 داریم؟ رو حرفا این هم با ما مستانه -

 ... .خب ولی نه -

 برگردیم؟ خوایمی مستانه -

 شوخی داشتم شدی شکلی اون چرا تو حاال. منتظرمونن بریم بهتره نه -
 !بابا کردممی

 اصال حساسم پرتا و چرت این رو من که  دونیمی! نبود ایبامزه شوخی اصال -
 هرچی ندارم پولی هیچ خودم من! بسنجی معیار  این با رو آدما نمیاد خوشم
 !امانتن همشون دستمه بینیمی که  هم اینایی. پدرمه زحمتای مال هست

 !اینه حقیقت ولی -

 پولدار  که  شناسیمی که  آدما این از  یکی کدوم  ببینم بگو اینه حقیقت اگه -
 کدومشون  بودن؟ پولدار  چون بهشت رفتن کدومشون  مردن، بعد و بودن
 لذتایی کدومشون  بودن؟ پولدار  چون کردن  زندگی خوشبخت و شاد و خوب
 بودن؟ پولدار  چون کردن  تجربه رو

! فرماشیمتشریف بیاین بیارین تشریف پایین منبر  رو از  خانومحاج! بابا آی -
 جاسوسی، عنوان به میاد االن کنهمی نگاهمون بد انقدر  در  جلوی نگهبان اون

 !گیرتمونمی چیزی دزدی،



 دست مرد گفت،می راست. چرخید کردمی اشاره مستانه که  سمتی به یاس
 آزرای جای به که  الخصوصعلی. کردمی نگاهشان بدی حالت با و سینه به

 مستانه قول به مجلس این و بودند آمده مستانه شش و دویست پژوی با یاس
 .بود پولدارها یجلسه

 .داخل بریم جلوتر  برو -

 دن؟می رامون آخه -

 !تو برو! ندن راه چرا بابا آره -

 .گردمبرمی راست یه! ها تو و دونممی من ندادن راهمون -

 .موقع اون ندادن راه اگه بابا باشه -

 دوستش ترینصمیمی خواستنمی دلش اصال. بود شده دلخور  بدجور  یاس
 که  هستند چیزهایی ثروت و پول. باشد داشته موردش در  تفکری چنین
 حتی و ماندگاری بر  تضمینی هیچ و هستند هاانسان خود یساخته
 خود این و ندارد ارزشی ترینکوچک  اصال که  چیزی. نیست شانوفاداری
 راستی به. کنندمی بزرگش و دهندمی ارزش هاآن به که  هستند هاانسان
 گاهی  کنند،می بزرگ را بازیگری گاهی  هستند، عجیبی موجودات عجب هاآدم

 گاهی  را، خانه هایوسیله و تجمالت گاهی  را، ماشینی گاهی  را، ایخواننده
 برای گردندمی ایبهانه دنبال مدام هاآدم این...! هم گاهی  و تکنولوژی
 ساکت که  خدایی از  غیر  به! باید که  آنی از  غیر  به چیزی هر  پرستش پرستیدن،
 سر  بر  چه پا دو مخلوقات این ببیند که  کندمی نگاه را هاانسان تنها و نشسته

 حتی نویسد،می را هاانسان زندگی صبورانه که  خدایی. آورندمی زندگیشان
 چیز  همه هم خودشان اگر  نویسد،می نو از  را آن کنند،  خرابش خودشان اگر 
 سان به. رساندمی اتمام به دیگری جور  و نویسدمی نو از  هم باز  کنند،  نابود را



 فکرش که  وقتی درست شودمی درست چیز  همه ناگاه به که  هاییلحظه همان
 .کردیمنمی هم را

 کنار   راحتی به مرد داد، در  جلوی مشکوک مرد نشان که  را دعوت کارت  یاس
 پارک از  بعد. کردمی نگاه مردد هاآن به هنوز  چند هر  گفت  خوشامد و رفت
 سنگ با زمین روی. شدند پیاده بود کرده  اشاره مرد که  جایی در  ماشین کردن
 هایدرخت. بود شده ایجاد اصلی ورودی تا زیبایی فرش سنگ رنگی های ریزه
 زینت را محوطه فضای غیره و مربع فنجان، مارپیچ، مختلف هایطرح با زینتی
 باالی بودند پیچیده آهنی هایمیله دور  که  موهایی و تاک از  سرپوشی. دادمی

 بوی. کردمی ایجاد ایبیننده هر  دل در  را خاصی احساس که  بود سرشان
 و رفتند باال را در  جلوی تزئینی یپله پنج. رسیدمی مشام به رز  گل  هایبوته
 در . کردند  کاو  و کند  هایشاننگاه با را جا همه ورود محض به. شدند وارد بعد
. خوردمی چشم به هم زن چند بودند بزرگ سالن در  که  مردهایی انبوه میان

 همان از  بود، مجللی و بزرگ سالن. شد تر راحت خیالشان کمی  هاآن دیدن با
 چشمت سقف وسط درخشان چلچراغ و بزرگ لوستر  شدیمی وارد که  ابتدا
 گران  هایادکلن و عطر  با مختلف غذاهای بوهای اقسام انواع. کردمی خیره را

 و جلیقه هایلباس با مرد چند. رسیدمی مشام به و آمیخته هم در  قیمت
 گاهی  و چرخیدندمی هامهمان میان در  بودند هم دست یک که  خاصی شلوار 

 دنبال به جمع میان در  چشم با یاس. آوردندمی غیره و میوه شیرینی، شربت،
 و یاس به پشتشان که  دیگر  مرد چند میان در  باالخره. گشتمی تراب برهان
 و شد متوجه باالخره که  کرد  نگاهش خیره قدر  آن. کرد  پیدایش بود، مستانه

 هایگام  با و زد جذاب نسبتا لبخندی یاس دیدن با بالفاصله. چرخید سمتش به
 :زد غر  ب**ل زیر  دیدنش با مستانه. کرد  حرکت سمتشان به موزون و بلند

 همشونم! پوشنمی شلوار  کت  شکل یه همشون مردا این چرا دونمنمی من -
 !همن شبیه



 کنی؟  پسند یا بپوشی قراره تو مگه داری؟ کار   چی اینا شلوار  و کت  با تو حاال -

 کنی؟  تأییدم تو بگم چیزی یه بار  یه من شد! بابا ای -

 :شدمی تر نزدیک داشت برهان. زد مستانه به ایسقلمه

 .اومد هیس -

 آوردین تشریف کشیدین  زحمت. اومدین خوش عنقا، خانوم سالم -
 !کردین  خوشحالمون

 .شما دعوت از  مچکر . حرفیه چه این کنممی خواهش سالم، -

 دارم؟ رو کی  با آشنایی افتخار  و -

 :کرد  دستی پیش یاس

 .مریوان خانوم فراسو، شرکت عامل مدیر  -

 :گفتمی حرص با حتما توانستمی اگر . کردمی نگاه یاس به غیض با مستانه

 !اللم خودم انگار  -

 :بنشاند صورتش روی دلربا لبخندی کرد  سعی تراب برهان. زد تصنعی لبخندی

. جمع تو بیاین بهتره هاخانوم دیگه خب. مریوان یمستانه خانوم خوشبختم -
 .نکنین غریبی

 !دانستمی هم را مستانه اسم حتی. بود زده خشکشان مستانه و یاس

 به هانگاه برخی کم  کم.  شدند جمع وارد و رفتند جلوتر  کمی  مستانه و یاس
 طور  به هاآن اما شناختندنمی را کدامشان  هیچ که  این با. شد جلب سمتشان
 اینکه پای به گذاشت  و نداد اهمیتی یاس. کردندمی نگاه را دویشان هر  غریبی
 از  زودتر  کمی  و دادمی اهمیت کاش  اما بود رفته سمتشان به شخصا برهان

 حسابی آوردند، شربت و شیرینی و میوه یاس و مستانه برای. رفتمی جاآن



 چند مقابل در  که  ایپذیرایی! ایپذیرایی چه هم آن شد، پذیرایی هاآن از 
 از  پر  ایشیشه لیوان تراب برهان بعد لحظاتی. بود هیچ بعدشان یدقیقه
 خاسته پا به یهمهمه و زد ضربه چند آن روی قاشقی با دست، به شربت
 :کرد  کوتاهی  یسرفه چند برهان. شد قطع سپس و آرام کمی

 پذیرفتین رو من دعوت که  کنممی تشکر  تونهمه از  آقایون، و هاخانوم خب -
 همراه جااین شما مثل عزیزانی که  افتخاره باعث. اومدین مهمونی این توی و
 دارن حضور  جااین هم هابعضی چند، هر . دارن حضور  ما پیش و هستند ما
 عرصه به پا که  کسانی.  ندارن رو جایگاهی همچین توی داشتن قرار  لیاقت اما

 ... .هنوز بگیم باید که  حالی در  گذاشتن

 شده فعال هایششاخک گفتنی  قولی به یاس اما بود سرگرم هامیوه با مستانه
 افتاد،می داشت اتفاقاتی گویی.  نگریستمی را برهان شده ریز  هایچشم با و

 توانستنمی حتی. دانستنمی چیزی هنوز  یاس...! برای هاییمقدمه
 چشمش باره یک به. گذراند  نظر  از  را اطراف چشم با. بزند حدسی ترینکوچک

 آرامش. کردمی صحبت بود کنارش  که  شخصی با. افتاد رادمنش برسام به
 که  مردها اکثر  برخالف. شدمی دیده هانشچشم در  همیشه همانند خاصی
 دهند، جلوه مهم و بزرگ غرورشان کوه  زیر  کردن  پنهان با را خود دارند سعی
 دهد، انجام راستا این در  حرکتی ترینکوچک  باشد الزم که  آن بدون مرد این
. کردمی را غرور  برابر  صد کاری  هانشچشم در  خاص همیشگی آرامش با تنها
 برداشت برسام از  چشم! خونسردش اندازه از  بیش لحن و آرام لبخندهای حتی

 هاخنده صدای. خندیدندمی اطرافش در  نفری چند. شد خیره برهان به و
 برهان یه شده کبود  هم مستانه حتی. بود کننده  تحقیر  هم شاید و مضحک
 برهان هایحرف و شده برسام پرت حواسش لحظه یک برای. بود شده خیره

 زیر  یا بیش و کم  جمعیت که  بود گفته  چیزی چه یعنی بود، داده دست از  را
 ریزش یخنده برهان بودند؟ شده خیره یاس به علنا هم هابعضی و چشمی

 سریع بعد. انداخت یاس به نگاهی هم او و کرد  جمع ملموسی حالت با را



 نفس صدای کم  کم.  داد قرار  جمع به رو را خطابش باز  و گرفت  را نگاهش
 هایتپش صدای بود نزدیک کمی  اگر  قطعا شنید،می هم را مستانه زدن نفس
 .بشنود توانستمی هم را مستانه قلب یکوبنده  و محکم

. بخندونن رو بقیه تا شدن ساخته هاآدم بعضی اصال داره؟ اشکالی چه: برهان
 کنن  فکر  بذار . هاستاون یدوره دوره، کنن  فکر  مدت یه بذار  داره؟ اشکالی چه
 هایکوه  مثل که  دونننمی اما مهمین؛ هایآدم هارسیده دوران به تازه این
 قاطی و رنمی بین از  شن،می آب بشه تموم که  فصلشون مونن؛می برفی
 یا باشن تر  نداره فرقی که  است موقع اون شن،می هاجوب آلود گل  هایآب

 .کردنشون  حذف وقت سوختنشونه، وقت خشک،

 برهان که  هاییحرف! خندندمی چه به اطرافش جمعیت دانستنمی یاس
 داشت سعی. دادمی هشدار  یاس وجود در  چیزی! نبود دار خنده اصال زدمی

 .کند  حفظ را اشتصنعی لبخند

 باالخره. بلرزیم بادها این به که  نیستیم بیدی ما داره؟ اهمیتی چه حال هر  به -
 مثال! داره ایرادی چه باشن، خوش خودشون برای یکم بذاریم. رسهمی ما وقت
 که  کسی  هواست، باد فقط شهرتشون دونیممی خودمونم که  برندها همین
 .شهمی حذف زود یا دیر  ندونه، رو قانونش و بشه دایره این وارد

 باز  و زد پوزخندی ماند، ثابت یاس هانچشم هایمردمک روی نگاهش
 مستانه به شبیه وضعیتی یاس کم  کم.  داد سوق جمعیت سمت را نگاهش

 !هویدا و آشکار  گونه  این نه اما. کردمی پیدا

 هم از  نوبت به همه که  شهر  یه بودن، دزد توش همه که  بود شهر  یه گنمی -
 کردنمی زندگی خوشی و خوبی به شد،می یکی نوبت بار  هر  و کردنمی دزدی

 تونستنمی و نبود بلد رو قوانین اون. شد جمعشون وارد غریبه یه اینکه تا
 حکایت. بیرون انداختنش شهر  از  که  نکشید طولی کنه،  رفتار  بقیه مثل

 الکی بهتره پس ان،رفتنی باالخره ان،روزه دو هایمهمون همین هامبعضی



 دعوتتون و گیرمنمی رو وقتتون این از  بیشتر . باشین خوش. نکنیم بزرگشون
 .شام صرف برای کنممی

 مستقیما هایشحرف روی. شد محو جمعیت بین و داد تاب هوا در  را لیوانش
 همه ریختنش؟ بارهیک به کردنش؟  تحقیر  بود؟ چه قصدش نبود؟ بود، یاس با
 شرکت ریاست که  است کوتاهی  مدت یاس تنها که  دانستندمی جمع این در 

 تواندنمی ایگربه  وقتی راستی به بود؟ چه قصدش. گرفته  عهده به را پدرش
 پیف»: معروف المثل ضرب همان گوید؟می چه بیاورد دست به را اشطعمه
 «ده؟می بو پیف

 یاس اینکه یا بکشد؟ رخ به را خودش یاس کردن  زبور  و خوار  با خواستمی
 از  کشیده،  زحمت برایش رسیده که  موفقیتی هر  به و نکرده عمل بقیه همانند

 قول به کرد،می متمایزش که  بود چیزی همان درست این! حالل و درست راه
. بود شده پیشرفتش از  حجم این بارهیک به باعث شدن خارج چرخه از  برهان
 چندین باید که  است کوهی  موفقیت و خوشبختی کنندمی فکر  مردم اکثر 

 برای است ایبهانه تنها این اما رسید، اشقله به تا رفت باال آن از  را کیلومتر 
 یاس بودند، آورده دست به اختالس سال چند با هاآن که  چیزی. نکردن تالش

 را شانهمه که  بود همین شاید بود، آورده دستبه هوش و زیرکی کمی  با
 ذهنش در  که  بود بزرگی سوال تراب؟ چرا فهمیدنمی یاس اما بود کرده  عصبی
 اگر  که  حاشا بود شکسته خود در  کمی  یاس. نداشت رفتن قصد و گرفته  شکل
 بود، شده گلویش  حاکم بغضی! باشد فروریخته خود در  کمی  از  بیشتر  کمی
 گونه  آن که  بودند اطرافش جمعیت نبود، برهان هایحرف دلیلش که  بغضی
 !بود غریب سخت آن، در  که  جمعیتی. خندیدندمی

 بودن ضعیف از  همیشه. بدهد کسی  دست آتو خواستنمی دلش اما
. بود کرده  حفظ را ظاهرش اشتصنعی هایلبخند با همین برای و گریختمی

 برای پناهی هیچ که  دخترکی برای! نبود بد دادن جلوه مغرور  کمی  امروز  شاید



 دامبی هاگرگ  میان در  ایبره گرفتن  قرار  دانستمی اول از  باید. ندارد دفاع
 از  هانشچشم مدام و کشیدمی نفس حرص پر  اما مستانه. باشد تواندنمی

 و زدمی مستانه به ایسقلمه گاهی  از  هر  یاس. زدندمی سوسو عصبانیت
 و جمع را خودش کمی  که  گفتمی مستانه به و زدمی واقعی کمی  لبخندی

 .کند  جور 

 پر  و شده چیده نفره چهار  میزها. رفتند خوری غذا سالن در  بعد یدقیقه چند
 شدنمی که  چیزی اما! داشت؟ اهمیتی چه. بودند دسرها و غذا انواع از 

 چیزی دادندمی نشان که  هایینگاه بود، نفر  دو عجیب نگاه گرفت  اشنادیده
 فکر  در  غرق و شده یاس میخکوب دو هر  که  برهان و برسام. است منتظره غیر 

 انگار  برهان! دیگری از  جدا هوایی و حال در  کدام  هر  لیک کردند؛می نگاهش
 دیگری دختر  هر  مانند یاس داشت انتظار  کند،  هضم را یاس رفتار  توانستنمی
 دو حالت با و گریه  زیر  بزند بلند بلند کند،  بغض گرفته  قرار  شرایط این در  که

 به خشم با و بزند حلقه هانشچشم در  اشک یا کند؟  ترک را مجلس جاهمان
 برخالف یاس اما ببرد؟ لذت خوردنش حرص از  برهان تا شود خیره برهان

 کرده  نگاهش تفاوتبی و نیاورده ابرو به خم حتی ایستاد، محکم تصوراتش
 یاس و او جای که  بهتر  همان! نداشت خبر  یاس بلوای وجود از  که  برهان. بود

 آن با غذایش خوردن جای به یاس. بخورد حرص یاس جای به و شود عوض
 هادقیقه زودتر  و شود تمام غذایشان همه که  زمانی تا کردمی بازی بازی

 ماندن تاب یاس. آمدند بیرون سالن از  همه و گذشت  زمان باالخره. بگذرند
 ساعتی تا هم ماهر  بازیگر  یک حتی داشت، حدی هم کردن  بازی نقش نداشت،

 عزم بعد و گذراند  سختی به را ایدقیقه چند. کند  بازی نقش بند یک تواندمی
 داشت که  دید را رادمنش برسام برود در  سمت به که  آن از  قبل. کرد  رفتن

 حالت میخ خورد، گره  سمت آن به نگاهش ایلحظه. کردمی خداحافظی
 یکی به دست هم با تن دو این کردمی فکر  گویی  بود، شده برسام یچهره
 نشد، عایدش چیزی اما. گشتمی اثباتش برای کوچک  حرفی دنبال و اندکرده



 یاس برای که  ایجمله ،رفت و کرد  خداحافظی کوتاهی  یجمله گفتن  با برسام
 «پرتقالی عالی شب» دادنمی او به اندیشیدن جای فکرش از  پر  مغز  اما بود آشنا

 خدا از  خورد،می را خود خون که  مستانه. افتاد راه و برداشت را کیفش
 تراب برهان از  خواستمی وقتی. شد راهی دنبالش و برخاست جا از  خواسته

 کامال  و دوخت او به را نگاهش ترینتفاوتبی و سردترین کند  خداخافظی
 استوار  هایگام  با بعد و زد حرف او با پیش هایدفعه مانند درست معمولی

 با. آمدنمی در  خونش زدیمی کارد  را مستانه. شد خارج کذایی  یورطه آن از 
 نق یاس به و گفت  بیراه و بد را خانه مسیر  خود تا و ننشست آرام وجود این
 دلگرم محض لبخندی. شد پیاده ماشین از  رسید که  خانه ورودی در  به. زد

 خانه وارد خداحاظی از  بعد و زد هایشزدن غر  تمام پاسخ در  مستانه کردن
 حال این با هارمان و فیلمی هایشخصیت سان به خواستمی دلش. شد

 بریزد اشک صدابی و کند  گوش  آهنگ بزند، قدم هاکوچه  در  صبح تا خرابش
 بگذارد جا زمین روی کندمی طی که  هاییگام  با را هایشغصه و غم تمام و
 بین از  کسی  درد رفتن راه متر  چند و آهنگ تا چهار  با نداشت، حقیقت این اما
 را شهر  هایخیابان و هاکوچه  تمام بود حاظر  یاس بود طوریاین اگر  رود،نمی
 آهنگ یک دادن گوش  یحوصله حتی اما. کند  طی را کیلومترها  حتی کند،  متر 
 تنها. گرفت  غمباد نه و ریخت اشک ایذره نه. نداشت را ایدقیقه سه

 یپنجره یرفته کنار   یپرده بین از  بود، کشیده  دراز  تختش روی که  طور همان
 شکل هالل با بود کرده  قصد گویی  که  کردمی نگاه اینیمه نصفه ماه به اتاقش
 هم شاید آسمان، سوی از  اجباری توفیقی. کند  هدیه یاس به لبخند بودنش
 باشد، تفاوتبی که  نبود سنگ از  هم قدر  آن بود، گرفته  دلش یاس! خدایش
. باشد تفاوتبی خواستمی لیکن. بود بارانی گفتنی  قولی به دلش هوای کمی

! باران ستاره شب آسمان همانند هانشچشم و بود آسمان یخیره نگاهش
 هانشچشم مبتدای از  هانشچشم رنگبی هایمروارید تا بود کافی  ایبهانه



 یجمله یاد ناگاه به افکارش تمام یاد. بغلتند هایشگونه  روی و کنند  سقوط
 :افتاد برسام

 !پرتقالی عالی شب -

! نه..! .ولی رسدمی نظر  به آشنا اندازه از  بیش جمله این بود گفته  خودش با
 زیر  را برسام یجمله وار زمزمه بار  چند آرامش؟ کوه  آن بود؟ خودش کار   یعنی

 هر . نبود هم منفعتبی اما شد تمام ضررش به امروز  قدر  هر . کرد  تکرار  ب**ل
 توانستنمی را اشناراحتی و سمانه گرفتمی فاکتور  هم خودش از  اگر  چند
 و بخشیدمی زود حال عین در  و بود تر رنج زود خودش از  مستانه. کند  انکار 

 مستانه اما دادنمی بروز  را چیزی یاس! یاس برخالف درست کرد،می فراموش
 کوتاهی  مدت و کردمی اطالعاتی یتخلیه خودش قول به باید لحظه همان
 غر  به پاسخ در  حرفی هیچ یاس که  بود همین برای. گرفتمی آرام هم بعد
 تحلیل و تجزیه را امروز  اتفاقات که  خوب. شود خالی تا نکرد مستانه هایزدن
 یاس به هنوز  ماه هالل. برد خوابش بعد یلحظه چند و شد خالی ذهنش کرد،
 .زدمی لبخند

 چهارم فصل

 

 زمستان، آخر  هایروز . ابری و سرد کمی  البته دیگر، هایروز  مانند بود روزی
 هاغنچه. دادندمی بهاری هایروز  به را جایشان و بستندمی رخت کم  کم  باید
 شکوفه بهار، آمدن شوق از  درختان برخی و کردندمی باز  سر  بیش و کم
 .زدندمی

 روی یاس، کار   اتاق در  برگه از  خرواری زیر  معمول طبق مستانه و یاس
 و بودند نشسته بود میهمانان مخصوص که  اتاق وسط چرمی هایصندلی
 صرف را ناهارشان و نشسته جا همان که  بودند خسته آنقدر . خوردندمی ناهار 



 حسابی امروز . دادمی نشان را ظهر  نیم و سه عدد ساعت هایعقربه. کردندمی
 غافل هم خوردن ناهار  از  حتی بود شده باعث همین و بود شلوغ سرشان
 کار   خودش برای و بود روشن یاس اتاق در  کوچک  دی سی ال مانیتور . بمانند
 خاص آهنگ. کردمی پخش را اشتلوزیونی هایبرنامه و کردمی را خودش

 یصفحه روی دیگری از  پس یکی بازرگانی هایپیام و آمد بازرگانی پیام
 کشیدمی سر  را اشنوشابه که  طور همان یاس. رفتندمی و آمدندمی نمایشگر 

 گوش  غیره و تولید خط مورد در  مستانه اقتصادی توضیحات و هاحرف به
 شد، تلوزیون پرت حواسش شنید که  را بارسام اسم لحظه یک برای. دادمی

. شد سرخ بالفاصله دید که  ایصحنه با. چرخاند تلویزیون سمت به را سرش
. کردنمی توجهی هم مستانه هایزدن صدا به که  بود شده تلویزیون محو آنقدر 

 کشید  مستانه که  کوتاهی  داد با یاس و رسید اتمام به کذایی  آگهی باالخره
 .برگرداند سر 

 شدی؟ سرخ چرا یاس؟ چیه -

 .نگریستمی را مستانه حالت، همان با تنها یاس

 !کن  نگاه! الاقل بده قورت رو نوشابه اون! توام با یاس -

 از  یکی هنوز  دید آمد که  خودش به. شد خیره مستانه به گیج  باز  یاس
 بوده تلویزیون یخیره حالت همان با و نوشابه از  پر  و کرده  باد هایشلپ

 .شد خیره مستانه به و داد قورت را دهانش درون ینوشابه صدا با. است

 نگه اونم نکنه یا سرجاش؟ بیاد عقلت اتکله  پس بزنم یکی یا چته گیمی -
 نگه رو نوشابه کننمی ذخیره غذا که  سنجابا این عین لپت؟ گوشه  داشتی
 !شیمی خوب خستگیه، اثرات! تلویزیون به شده خیره لپش گوشه  داشته

 چی به اصال دیدی! شد فعال زدنات غر  رادیویی موج باز  تو گیمی چی بابا -
 کردم؟می نگاه



 !تلویزیون -

 مرسی کنممی نگاه چیزی سینمایی یپرده به دارم کردم  فکر  من! توروخدا -
 !مستانه؟! دادی نجات گمراهی  از  منو

 بندازی رو اتتیکه خوایمی باالخره که  تو کنی؟می نگاه چی به خب! بابا ای -
 !شدی شکلی این دیدی چی ببینم بگو آدم عین بعد بکن رو کار   این اول همون

 بود؟ جدیده بطری اون -

 کدوم؟  -

 !دیگه بطریه همون بابا -

 جدیده؟ بطری کدوم  خب -

 داریم؟ جدید بطری چندتا مگه -

 چیز  اون کشو  تو از  گهمی! زنیمی حرف مامانم مثل چرا! زنمتامی یاس وای -
 هی پرسممی هی. دیگه چیز  همون گهمی چیه چیز  پرسممی ساعت یه بیار  رو
 دارهبرمی رو شونه مثال کشو  تو از  میاد شهمی پا خودش آخرش چیز، گهمی

 رو گندگی  این به شونه جوری چه تو دیدممی داشتم جااون از  من میگه
 چی؟ کی؟  بطری بطری؟ کدوم  خب کنیمی بطری بطری هی توام! ندیدی
 کجا؟

 تموم رو حرفم ذارینمی خب. گممی رو جدیده طرح بطری اون مستان؟ -
 یگوشه  سمت از  براش بطری در  جای است، استوانه شبیه که  همون. که  کنم
 جدید طرح بطری همون گذاشتیم،  مخصوص پوش در  استوانه باالی ایدایره

 !دلسترمون

 چی؟ که  خب. اون آها -

 !مالجت تو بزنم نیست دستم دم چیزی کرد  رحم بهت خدا -



 !بگو رو حرفت بقیه پیشگوئم؟ من مگه خب بابا -

 !که  بزنم حرف ذارینمی -

 حریفش رقمه هیچ و شده بلند چپ یدنده از  امروز  یاس دید که  مستانه
 تا شد خیره یاس به اشعاجزانه حالت همان با و نشست ساکت شودنمی
 .کند  تمام را اششده طلسم حرف

 این به این دونستممی من! نکبت مردک! اشآگهی تو گذاشته  رو بطریمون -
 تو گذاشته  برچسب بدون رو محصول خود برداشته! شهنمی بیخیال راحتیا

 شرکت دلستر  داره وقتی کنه،می بازی تبلیغش توی که  هم پسره اون. آگهیش
 یکم بعدم طرف اون کنهمی شوت رو ما بطری پاش با خورهمی رو بارسام
 .کنهمی له رو همونا از  دیگه بطری یه جلوتر 

 خب؟ -

 !خب؟ گیمی این به تو! خب؟ -

 !بگم چی خب -

 !خب خب نگو انقدر  -

 خب؟ جز  به بگم چی خب، نگم اگه خب -

 بدبختی کلی  من نیست خیالت عین تو جان بابا. باش راحت مستان هیچی-
 هایبندی بسته بگیرم، جدید بندی قالب برسه، اجرا به طرح این تا کشیدم

 !نیست مهم برات اصال که  تو! کنم  تعویض کال  رو خط یه

 کنم؟  کار   چی گیمی ولی نباشه چرا دیگه مهمه االن کنم؟  کار   چی گیمی -
 یکم و آگهیت توی ذاریمی عینا رو محصولش داریمی ور  من خواهر  خب

 یاس؟ نکنه درد دستت بگه لبخند با بشینه داری انتظار  کنیمی اششطرنجی



 خانومانه خیلی کرد  که  کارایی  اون و انبار  اون از  بعد. بود حقش اون خب -
 !بهش نگفتم چیزی کردم  تالفی

 .کنه  بخیر  رو بقیش خدا پس بود؛ اتخانومانه اون! آهان -

 :گرفت  را خودش هایحرف پی و نداد مستانه حرف به اهمیتی یاس

 .مونده پرتقالی عالی شب تالفی هنوز  تازه -

 چی؟ تالفی -

 ... .که  خاص فرمول همون. دیگه پرتقالی عالی شب -

 نتونست اشمذره یه که  بدبخت اون. دیگه گیمی رو دزدی ماجرای آهان، -
 بکنی؟ خوایمی تالفی چه دیگه کنه  استفاده

 کی؟  طرف تو االن مستان؟ -

 من؟ -

 بابام؟ خواهر  پس نه بگم الزمه -

 .شیکمم طرف من. نه -

 .کرد  نگاهش خاصیتبی حالتی با و شد خنثی اشچهره حالت یاس

 چه به رو ما ببین آگهی یه! گشنمه  کنی؟می نگاهم طوریاون چرا خب چیه -
 !کرد  اختراع کی  رو تلویزیون این دونمنمی من! خدایا انداختا روزی

 !تلویزیون مخترع با داری کار   چی حاال -

! خصوصی اونم دارم کار   بندازه تو ذهن تو دوباره رو فکرا این که  کی  هر  با من -
 .شینمی بیخیال بیرون نکشی دماغش از  تا! اتهکله  تو چی دونممی که  من

 مثل یکی به بار  یه اگه بکنه؟ خواست دلش کاری  هر  کنم  ولش چی؟ پس -
 فلفل بفهمن باید. رنمی باال کولمون  و سر  از  بقیه شیم بیخیال بدیم رو این



 شهنمی دلیل اما کمه  امتجربه و سال و سن درسته! چی یعنی ریزه چه نبین
 .کنن  استفاده سو ازم و کنن  برخورد باهام خوادمی دلشون طوری هر  بذارم

 دادی؟ گیر   برسام این به نرسید چیز بی برهان اون به زورت وقت اون! آهان -

 را دهانش بار  چند. بود مردد اما بگوید چیزی خواستمی. کرد  سکوت یاس
 :آمد بیرون هایشب**ل میان از  ایجمله باالخره تا کرد  بسته و باز 

 .طرفه یه قدیمی دشمنی یه -

 ؟ چی-

 مستان؟ کنم  تعریف مفصله، اشقضیه -

. بخورم رو غذام منم کنیمی تعریف تو تا ندارم طاقت دیگه من فقط آره، -
 .راحت خیالت! دمامی گوش  دارم

 خودمم نداشتم، درمونی درست احوال و حال مهمونی اون از  بعد منم راستش -
 خیلی و افتاد و اتفاقا این چطور  شد، طوریاون چرا اصال شد، چی نفهمیدم
. مامان دست کف  گذاشتم  رو ماجرا یهمه که  شد چی دونمنمی. دیگه سواالی
 رفت اشقیافه سریع گفتم  رو فامیلیش و اسم بهش و پرسید رو اسمش وقتی
 .شناختشمی انگار . هم تو

 .شد خیره یاس به کنجکاو  و داد قورت را دهانش درون غذای مستانه

 خب؟ -

 گفتم؟  بهت کارخونه  این زمین مورد در  پیش وقت چند یه یادته -

 دیگه؟ اینا و شازده و باغ یقضیه همون -

 داشت دوست یه موقع اون خرید، رو جا این سختی به بابا گفتم.  خودشه آره -
 زمین شریکی هم با چی، هر  حاال ذارم؛نمی دوست رو اسمش اصال من که
 کارخونه  اینکه از  بعد بابا شریک ولی سازنمی رو کارخونه.  خرنمی رو جااین



 مستقل خواممی و خواممی رو سهمم من گهمی و شهمی پشیمون اوفتهمی راه
 هم کم  که  رو پول اون شده که  هم وام چندتا و بدبختی هر  با هم بابا. کنم  کار 

. بینننمی رو دیگه هم دیگه اون از  بعد. دهمی بهش و کنهمی جور  نبوده
 شریک همون. شهمی برابر  چند زمینا همون قیمت بعد مدت چند یه درست

 ورشکست که  بعد مدت یه. نداشته اطالعی و کشور   از  خارج بوده رفته بابا
 این دنبال در دربه بازه،می ر *ا*م*ق توی رو پوالش یهمه بگم بهتر  و شهمی
. برگردونه رو اشرفته پوالی و کنه  جبرانش بتونه راهی یه از  که  گردهمی

 خودت کنم  فکر  بقیشم و شده برابر  چند زمینا همون قیمت که  شهمی متوجه
 .زنیمی حدس

 ؟...پسرش چرا خب ولی. شد دستگیرم چیزایی یه بیش و کم  -

 شدنش ورشکست مسبب که  گفته  پسرش به. دونیممی ما که  چیزیه این -
 دارِ کارخونه  همون کنهمی فکر . بوده قمارباز  پدرش دونهنمی حتی اون. ماییم

 .معروفه

 !ترهقوی هم سی بی بی از  اطالعاتش! خانوم مریم ماشااهلل -

 دوستای هم با برهان مامان و مامانم دارن، ارتباط هم با هنوز  راستش -
 .مریضه و تخته روی مادرش که  وقته خیلی بیش، و کم  البته. بودن صمیمی

 به بزنتش اصال نه! لندهورش پسر  اون به بده هم عقلی یه بده، شفا خدا -
 !گرم  زمین

 الهی رحمت هایدریچه نکن شروع رو هاتنفرین کنممی خواهش مستان -
 !شن نازل سرمون رو یکی یکی

 .خندید شیطنت با مستانه

 .زده جورم بد زده گرم  زمین به خدا نباش، نگران تو حاال -

 چطور؟ -



 .گیره  ها فعال فعال. گرفتنش  -

 کرده؟  کار  چه -

 !قاچاقی چه اونم قاچاق، -

 چی؟ قاچاق -

 !انسان -

 نیست؟ گیر   که  تو پای یاس؟ -

 !چرا؟ من! من؟ -

 داد قرار  تو مگه. دنمی ربط چی همه به رو چی همه پلیسا این! دونممیچه -
 قاچاق فالن و کاری  هایرابطه اسم به بگن بگیرنت نیان برهان؟ با نبستی
 کردی؟می انسان

 نداره، اعتباری قدرهام اون قرارداد اون بعدشم! داره ربطی چه بابام مستانه -
 .کنم  انکارش تونممی راحت خیلی

 !چطوری؟! چرا؟! چی؟ -

 وجود شده بسته قراردادی بگه که  این یواسه شاهدی هیچ که  اولندش -
 من نه فقط، شده امضا قرارداد اون که  این دوم. خودش و من جز  به نداره

 نشده رسمی که  این سوم بگیره، رو اشپی کرد  وقت اون نه فرستادم محصولی
 !بود

 مهمونی؟ اون پس -

 .کنه  کاری  تونهنمی نیست رسمی وقتی -

 بودی؟ نبسته قرارداد تو مگه آخه -



 حتما و شنمی بسته چطوری رسمی قرارداد دونیمی خودت که  تو! مستان -
 !باشه علنی تا کنن  امضاش هم شاهد چندتا باید

 !شیامی چیزی یه نخوری ترشی هم تو! حرفیه اینم -

 اونم از  بعد نبود، چیزا این به حواسم اصال من! بود شانسی کامال  بار  این نه -
 .نکردم فکر  بهش کال  دیگه اومد پیش هااتفاق اون و مهمونی اون که

 .برام عجیبه ولی -

 چی؟ -

 .شدی بیخیالش راحت انقدر  اینکه -

 فعال فعال خودش چون کشیدم  عقب هم اگه نیست، گیمی که  راحتی انقدر  -
 نگذشتم ولی مامانمه؛ دوست مامانش اینکه و بخوره رو کاراش  چوب باید ها

 چه باشن دل به مربوط که  چیزهایی و ان،دلی چیزا بعضی دونیمی! ازش
 خودت بخوای اگه حتی! قیمتی هیچ به. گذشت  ازشون شهنمی بد چه و خوب
 .بگیری اشوننادیده یا فراموشی به بزنی رو

 !خط سر  نقطه. عنقا یاس میرزای استاد -

 جدی؟ حرف وسط مستان -

 .خندید

 .بگم باید میاد یهو! خودت قول به دیگه دلیه کنم  کار   چی -

 !شدی شارژ  خوردی رو ناهارت که  بینممی! حاال خب -

 دیمی بهم زور  به ناهارم یه کشی،می بیگاری ازم چی عین! کنم  کار   چی خب -
 برات؟ کنه  کار   مغزمم داری انتظار 

 ناهار؟ قبل تا کردنمی کار   یعنی -



 !نه -

 !چیه اتکرده  کار   بود، اتنکرده این من، به کرد  رحم خدا چه -

 !کردیا  عوض خوب رو بحث حاال خب -

 بحث؟ کدوم  -

 یاس؟ سرته تو چی -

 !من؟ -

 کشیدی؟  اینقشه چه برسام برای راه، اون به نزن خودتو یاس -

 !حاال -

 .نده دق منو بگو -

 !حاال -

 کرده؟  گیر   نوارت! کوفت  و حاال -

 !کنم  کوفت  رو غذا ذره یه این منم بذار ! بهت گممی -

 هضم بودی خورده چی هر  کنم  فکر  زدی فک که  انقدر  هرچند بخور، بخور  -
 !شد مصرف هاشمانرژی هیچی که

 هر  به چرا دانستنمی هم خودش. شد خوردن مشغول فکر  در  غرق یاس
 شاید بودند، بهانه کمی  شاید هایشحرف. کند  تالفی خواستمی شده قیمتی
 دقیقا که  کاری  همان کند،  در  به میدان از  را قدرش رقیب خواستمی تنها هم

 را یکدیگر  نداشتند چشم دویشان هر  گویی.  بدهد انجام خواستمی برسام
 از  حرکتی منتظر  برسام که  گونه  همان داشت، سرش در  هانقشه یاس. ببینند
 به را میدان وقتی. بدهد را پاسخش ممکن شکل بهترین به تا بود یاس
 خالق، فکر، با جوان نیروی که  است درست! شودمی همین دهیمی ترهاجوان



 و است جوان هم باز  باشد چه هر  اما کندمی کار   هوشمندانه و اندیشمند
 این گویی  و خامی، شود پخته تا کرد  باید سفر  بسیار  گفتنی  قولی به. تجربهبی
 نکنند تجربه را آن و نزنند خطر  دل به تا که  است صادق جوانان تمام مورد در 
 ترینکوچک  حتی و شوندنمی ماجرا بیخیال نکنند، بدبخت را خودشان و

 جا از  خورد که  را ناهارش یاس. کنندنمی دیگران هایتجربه از  ایاستفاده
 آن در  حیواناتی فروشگاه زد،می هانزدیکی همان به سری باید برخاست،
. کردمی مهیا را وسایل تمام اشنقشه انجام از  قبل باید. داشت سراغ نزدیکی

 بود، کرده  تحقیق هم آن درمورد بهداشتی و قانونی هایماده مورد در  قبل از 
. بروند برسام یکارخانه  به مستانه همراه به روز  روشنای در  خواستمی بار این

 حالیشان حرف اما بود نامنصفانه کمی  شاید دهند انجام خواستندمی که  کاری
 خواستنمی هم خودش اگر  حتی مستانه! کردندمی را خودشان کار   شد،نمی

 اجبار  نبود، اجباری توفیق دیگر  این. شود همراهش یاس خاطر  به بود مجبور 
 .بود اجباری

 شدن عملی برای فردا که  کردند  توافق هم با و زد زنگ مستانه به یاس
 .بروند هایشاننقشه

 منتظر . بودند بارسام بزرگ یکارخانه  در  جلوی آماده دو هر  بعد روز  صبح
. شوند وارد بگذارد تأیید گرفتن  از  بعد و بدهد خبر  نگهبان تا بودند ایستاده
 چند در  ساختمان چند. بود بزرگی یکارخانه.  گذراند  نظر  از  را جاهمه یاس
 کرده  پر  بزرگی هایشمشاد را هاساختمان اطراف شد،می دیده مختلف جای
 تزئینی هایباغچه درختان دیگر  میان در  هم توت و کاج  هایدرخت. بودند
 تحریری خط با آن روی که  طالیی بزرگ پالکارد ورودی در  باالی. شدمی دیده

 کارخانه  داخل زمین، آسفالت روی. خوردمی چشم به بود شده نوشته بارسام
 روی انگلیسی به هاییچیز  و بودند کرده  مشخص را عالئمی سفید رنگ با

. کنند  پیدا را خود مقصد راحتی به بتوانند افراد تا بود شده نوشته زمین
 :جمله مثل هاییچیزی هاآن روی که  بود شده گذاشته  هم تابلوهایی



 بندی، بسته اصلی، ساختمان اولیه، مواد کارشناس  مدیریت، دفتر  مالی، امور  -
 ... .و

 دانستمی شد،می کالفه  انتظار  این از  داشت کم  کم  یاس. بود شده نوشته
 بهانه این با اما گذاشته  منتظرشان طور این و کندمی را کار   این عمد از  برسام
 جایش دوباره شیطنت و شدمی آرام کرد  خواهد تالفی دیگر  یلحظه چند تا که
 این هامدت از  بعد امروز  که  مستانه. دادمی هایشچشم درون خشم به را

. نگران هم و بود خوشحال هم بود دیده را یاس بار شیطنت و بازیگوش یچهره
 :گفت  ب**ل زیر  و نیاورد تاب آخر 

 !کنه  خیر  به خدا -

 باشه؟ نکن نفرین فقط نداره اشکال کنیمی دعا چی هر  مستانه -

 شه؟می چی بیوفتم گیر   اگه دونیمی نکنم؟ چی نفرین بابا -

 قسمت کارخونه  توی رو جعبه اون برو فقط تو! که  بیوفتی گیر   نیست قرار  بابا -
 جایی یه فقط نداره، اشکالی نشد هم جااون! همین کن  باز  غذایی مواد تولید
 کردی  که  رو کارت.  باشه هم دید توی و باشه مربوط اصلی بخش به که  برو
 .بزنم زنگ بهداشت وزارت به سریع من بهم، بزن زنگ تک یه

 !ایشااهلل کنه  رحم هم دشمنات به خدا! شدم رفیق تو با من کرد  رحم خدا -

 :آمد بیرون اصلی ورودی در  جلوی اتاقک از  سالنه سالنه نگهبان مرد باالخره

 .بفرمایید -

 مستانه. شدند وارد و رفت باال در  جلوی شکل اهرم مانع کلیدی  فشردن با
 بود ساختمان آن در  هم ریاست اتاق که  اصلی ساختمان در  جلوی را ماشینش

 که  اینقشه تا افتاد راه یاس شدن پیاده از  بعد. شود پیاده یاس تا داشت نگه
 کرد  پیدا نباشد دید معرض در  که  مناسب مکانی. کند  اجرا را خواستمی یاس

 جو و پرس کمک  به یاس. ماند یاس زنگ تک منتظر  ماشین در  جاهمان و



 در  مقابل بعد یلحظه چند. شد آسانسور  سوار  و فهمید را ریاست اتاق یطبقه
 خورد چشمش به که  چیزی اولین. شد وارد و کشید  عمیقی نفس. بود ورودی
 مقابلش یرایانه با و نشسته مخصوصش میز  پشت که  بود ایمیزه ریزه منشی
 را یاس یسایه که  دخترک. رفت منشی سمت به راست یک. بود مشغول
 :کرد  بلند سر  بود کرده  حس

 برمیاد؟ دستم از  کمکی  -

 .داشتم کار   رادمنش آقای با بله -

 .سفر رفتن رادمنش آقای -

 سفر؟ رفتن چی؟ -

 که  طور آن اشنقشه و بود درنیامده آب از  درست یاس هایبینی پیش گویی
 :زد ذهنش به فکری. رفتنمی پیش بود کرده  را فکرش

 !رو پدرشون نه گم،می رو منش راد برسام آقای من -

 «وا» ب**ل زیر  یاس. شد مشغول کارش  به باز  و گفت  آهانی اکراه با منشی
 :گفت  دل در . شد اشخیره غره چشم با و کرد  دخترک نثار  ای

 !نکبت! اعصاب رو! خودشه مثل اشممنشی -

 :کرد  کوتاهی  یسرفه

 نه؟ یا هستن -

 .دارن تشریف -

 .کرد  نثارش دل در  اوهوکی یاس

 .دارم کار   باهاشون بدین خبر  بهشون خب -

 .باشید منتظر  لحظه چند -



 چند از  پس منشی صدای. فشرد را دکمه دو و برداشت را میزش روی تلفن
 :آمد ثانیه

 .دارن کار   شما با ظاهر  به اومدن خانومی یه راد، آقای -

 :کرد  مسخره دل در  باز  یاس

 !نیته مهم دارم، کار   باهاش باطن تو نه -

 !کنین  صبر  لحظه یه اسمشون؟! باشه آهان، -

 نگاهش با منشی که  دانستمی خوب یاس. شد خیره یاس به منتظر  منشی
 خیره اطراف به تفاوتبی کند  رفتار  خودش مثل اینکه برای اما خواهدمی چه
 :گفت  حرص پر  صدایی با مکث ایثانیه از  پس منشی. شد

 !اسمتون! خانوم -

 بله؟ -

 اشادامه که  بازی این از  یاس. نداشت که  اهمیتی! بود؟ آمده جوش به منشی
 .آمدمی خوشش کم  کم  بود گرفته  سر  را

 !اسمتون گممی خانوم -

 .هستم یاس -

 !فامیلیتون! خانوم -

 .هستم عنقا یاس -

 گین؟نمی اول از  چرا خب -

 !فامیلیتون نگفتین اسمتون گفتین  شما خب -

 متوقف که  بدهد را یاس جواب خواستمی کرد،  باز  ب**ل حرص با منشی
 :رسیدمی یاس به هم فاصله همان از  برسام بلند صدای. شد



 !بده منو جواب! کردی  معطل منو ساعته یه خانوم -

 !عنقا اسم به خانومی -

 و داد تکان سر  ،انداخت یاس به نگاهی منشی. نشنید را هایشحرف یبقیه
 .کرد  قطع را تلفن بعد

 .دارن جلسه باشین منتظر  لحظه چند بشینین بفرمایید -

 رنگ لجنی سبز  چرم هایصندلی از  یکی روی و داد تکان سر  متفکر  یاس
 رنگ خوش سبز  هایدیواری کاغذ  با دیوارها. گذراند  نظر  از  را اطراف. نشست

 شده داده زینت شده، نوشته بارسام انگلیسی یکلمه  آن روی که  کمرنگی  و
 دادندمی نشان که  شدمی دیده اتاق هایگوشه  در  بلندی هایکاکتوس.  بودند
 کامال.  داد صورتش به چینی هاآن دیدن با یاس. دارند ساله چندین قدمتی
 طرح آن روی که  مشکی_سبز پارکت زمین کف!  بودند صاحبشان یبرازنده
 از  بزرگ پوستر  چند. پوشاندمی را زمین بود، شده حک برجسته طور  به کاشی
 تولیدی محصوالت از  نمونه چند. شدمی دیده دیوار  و در  روی هم شرکت لگوی
 از  نگاه حوصلهبی. کردمی خودنمایی اتاق یگوشه  کوچکی  ویترین در  هم

 ضربه زمین روی هایشکفش  با. دوخت چشم زمین کف  به و برداشت وسایل
 هایطرح رنگش ایسورمه جین شلوار  روی هایشانگشت با و زدمی

. بود شده کالفه  حسابی و رفتمی سر  اشحوصله کمکم.  کشیدمی نامفهومی
 خبری و بود کشیده  دقیقه چندین به بود گفته  منشی که  بنشینیدی لحظه چند
 با و شدمی جاجابه جایش سر  مدام که  شد کالفه  آنقدر . نبود برسام از 

 سر  سریع آمد،می صدایی یا دادمی انجام منشی که  حرکتی ترینکوچک
 با برسام که  نداشت خبر  اصال یاس. شدمی خیره سمت آن به و چرخاندمی

 حرکات مانیتور  پشت از  و داده لم مخصوصش میز  پشت اتاقش در  راحت خیال
 یاس. نبود اتاق در  خودش جز  به هم دیگری کسهیچ. کندمی کنترل  را یاس
 دیگر  یدقیقه چند تا اگر  بود کرده  عهد خودش با که  بود شده کالفه  قدر آن



 زیر . برساند اتمام به را اشنقشه شخصا خودش و برود نشود برسام از  خبری
 حرکت از  برسام. خندیدمی زیرکانه زیر  برسام و کردمی غرغر  ب**ل
 :فهمید را هایشحرف از  برخی هایشب**ل

 ...!هی بگیری مرض کوفت!  هی برسام بگیری سرسام -

 انتهای در  که  بود هایی «هی» شدمی اشخنده باعث بیشتر  که  چیزی
 برخاست میز  پشت از  شد، بلند جایش از  یاس دید وقتی. آوردمی هایشجمله

 با یاس. ایستاد در  مقابل سینه به دست و کرد  باز  را در . رفت در  سمت به و
 در . کردمی نگاهش غیض با. بود برگشته برسام سمت به در  شدن باز  صدای
 :گفت  و زد بیاری در  حرص لبخند برسام عوض

 داشتین؟ کاری!  عنقا خانوم اومدین خوش -

 جواب اکراه با! آمدنمی در  خونش زدیمی هم ساطور  هیچ که  کارد  یاس به
 :داد

 .داشتم باهاتون شخصی کار   -

 :پریدند باال شیطنت با جا در  برسام ابروهای -

 !بفرمایید! شد جالب -

 باز  هم از  بود گذاشته  اشسینه روی چلیپا حالت به که  را هایشدست گره
 اول تا شود منتظر  آنکهبی یاس. کرد  اشاره اتاقش سمت به دست با کرد،
 را کسی  و شد اتاق وارد وقتی. شد داخل و انداخت پایین سر  شود وارد برسام

 :بگیرد را زبانش جلوی نتوانست! بود دیدنی اشقیافه ندید اتاق در 

 !ندیدمشون من که  رفتن زود چقدر  شد؟ تموم اتونجلسه -

 کردم  سعی بودین مهمون شما چون. خودم با بود فکری یجلسه یه بله -
 .کشیدمی طول حاالها حاال وگرنه کنم  تمومش زود انقدر 



 تنها. آمددرنمی هم صدایش حتی هیچ که  خون زدیمی کارد  را یاس
. شد خیره دیوار  روی نامعلوم اینقطه به و کرد  جمع حرص با را هایشب**ل

 :کرد  اشاره صندلی به دست با برسام

 !خودتونه شرکت باشین راحت بفرمایین نیست، خوب نایستین در  دم -

 مگس گفتنی  قولی به و بود نشسته ماشین در  حوصله بی مستانه طرف آن از 
 و بردمی آینه آویز  چوبی عروسک سمت به را دستش گاهی  از  هر . پراندمی

 بعد و کشیدمی پایین سمت به را آن به متصل فنر  هم گاهی.  دادمی تابش
 پایین و باال و کردمی نوسان خودش جایش سر  هم عروسک کرد،می ول
 دو بین را فنرش عروسک، سمت به برد را دستش دیگر  بار  برای. شدمی

 تاب بیشتر  تا کشید  پایین سمت به توانستمی که  جایی تا و گرفت  انگشتش
 شده متصل آینه به که  آن باالی قسمت که  بود نکرده ول را فنر  هنوز . بخورد
 اشگونه  روی را ایکشیده  و باریک خط. برگشت صورتش در  و شد جدا بود

. شود جاری هایشاشک بود مانده کم  و بود برخاسته نهادش از  آه. انداخت
 :گفتمی بیراه و بد خودش به دل در 

! داری کار   چه بدبخت عروسک این با مریضی؟ مگه بگه نیست یکی آخه -
 کردی  انگولکش انقد! نداره تو با کاریم  هیچ نشسته سرجاش ساکت بیچاره
 !دیگه شد همین کرد  قاطی

 زق زق و سوختمی بدجور  اشگونه.  گفتمی آه و سوز  با را هایشحرف
 چندتا. بود گرفته  را مانده جا به خط روی خون از  باریکی یالیه. کردمی

 فشار  محکم مانده جا به رد روی را آن و کشید  بیرون قابش از  کاغذی  دستمال
 شده دیدنی اشچهره. بیاید بند خونش هم شود کاسته  دردش هم بلکه تا داد
 یک ثانیه چند هر  قبل مانند حال. انتظار در  و حوصلهبی و عاجز  و کالفه.  بود
 از  یکی بار  این که  تفاوت این با اما نگریستمی را تلفنش یصفحه بار 

 کنده  آینه از  که  عروسکی. بود اشگونه  روی و کاغذی  دستمال هایشدست



 یصفحه باالخره. کردمی کجی  دهن مستانه به گویی  بود پاهایش روی و شده
 گذشته  یاس رفتن از  دقیقه چند و چهل که  آن از  بعد هم آن. شد روشن تلفنش

 بود

 را عقب صندوق پشت کوچک  یجعبه. شد پیاده ماشینش از  سریعا مستانه
 و رفته هم در  اشچهره بود، دستانش در  جعبه وقتی. افتاد راه و برداشت
 از . کردمی نگاه جعبه به غیض با و بود داده اشبینی به چینی. بود گرفته

 یاس. بود رفته هم در  چنین این اشچهره همین برای داشت خبر  آن محتویات
 چون. رسید کارخانه  ورودی در  به! کردنمی وادار  که  کارهایی  چه به را مستانه

 مشغول همه. شد وارد احتیاط با. بود باز  کامال  در  بودند آمده کاری  ساعات در 
 به بود افتاده مستانه به نگاهشان که  کسانی  معدود آن و بودند خودشان کار 

 و آمدندمی زیادی افراد روز  هر  دادند،نمی اهمیتی و دادندمی ادامه کارشان
 چرخید، چپ سمت به مستانه. بود شده عادی برایشان همین برای رفتندمی

 فضای جاآن شد، وارد آرامی به. بود جاهمان کارخانه  طور  آشپزخانه قسمت
 مثل چنان آن بودند جاآن که  افرادی و کارخانه  بزرگی به نه اما بود بزرگی

 که  هایشچشم با شد، خم زانوهایش روی آهسته. نداشتند جمعیتی کارخانه
 بود، نشده متوجه کسی  هنوز . نگریستمی ترس با را جا همه زدندمی دودو
 کسی  هنوز . شد بلند آرام و کرد  باز  بود خیره که  طور همان را جعبه در 

 یکی هاموش. انداخت جعبه به نگاهی اطمینان برای بود، نشده متوجهش
 در  سمت به و چرخید پا روی سریع. آمدندمی بیرون جعبه از  دیگری از  پس
 .کرد  میخکوب جایش سر  را مستانه صدایی. رفت

 کسی  بخش این هایکارکن  جز  دونینمی مگه کنی؟می کار چه جااین! تو هی -
 نداره؟ ورود یاجازه



 چسبانده زمین به را پاهایش کسی  انگار  بود، شده خشک سرجایش مستانه
 تکانشان توانستنمی که  بودند آویخته هاآن به کیلویی  چند هایوزنه یا بود

 ... .بدهد

 را پاهایش. بود منتظر  و نشسته اتوبوس ایستگاه فلزی هایصندلی روی یاس
 نیم. کردمی سوآن و سواین یروانه را نگاهش مدام و دادمی تاب مضطربانه

 پیدایش دیگر  باید. گذشتمی بود زده زنگ تک مستانه به که  وقتی از  ساعتی
 یفاصله کرد،می حساب که  هم طوری هر . نبود مستانه از  خبری اما شدمی

 گاهی  از  هر . شدنمی دقیقه پنج از  بیشتر  اتوبوس ایستگاه اولین تا کارخانه
 گرمش  کمی  تا کردمی «ها» و بردمی دهانش سمت را هانشدست یاس
. بود گرفته  ضرب مضطربانه بود نشسته رویش که  فلزی جایگاه روی. شود
 هجوم ذهنش به باشد داده رخ مستانه برای توانستمی که  منفی افکار  تمام

 :گفتمی مدام خودش با. آوردند

 ... .نکند بود؟ کرده  دیر  انقدر  که  بود افتاده برایش اتفاقی چه یعنی -

 دانستمی خوب. مقابلش مرد یخیره و بود ایستاده زنان نفسنفس مستانه
 نشناسی؟ را او و باشی اشکارخانه  در  شدمی مگر  کیست،  مرد این

 هم بسیار  که  جاآن خانوم کارکنان  از  یکی دست از  را دستش مچ حرص با
 برسام به را غیضش از  پر  نگاه و کشید  بیرون نمودمی ترسناک و هیکلی
 مردمک درون به هانشچشم یمسخره آرامش همان با برسام. دوخت
 تنها که  بود کرده  خوش جا لبش کنج  هم ریزی پوزخند. کردمی نگاه مستانه

 نگاهش عصبانیت با مستانه. دهی تشخیصش توانستیمی اشچهره حالت از 
 برسام. کند  فوران خشمش آتشفشانی کوه  رشته بود ممکن لحظه هر . کردمی
 نه بود، کرده  عاصی را مستانه همین. کردمی نگاهش خاصی حالت با اما

 تا بود نکرده خبر  هم پلیس حتی. کردمی دعوایش حتی نه و گفتمی چیزی
 چند تا که  زدمی را حدسش حتی و کیست  کار   بود فهمیده. دهد تحویلش



 را مجوزش هم شاید و شوند آوار  سرش روی بهداشت یاداره از  دیگر  یدقیقه
 به کمی  اگر . بود مستانه یخیره حرکتبی اما. پلمپ را کارخانه  و کنند  باطل

 توانستمی راحتی به دانست،می را اخالقش یاس مثل و بود نزدیک مستانه
 حتما بود یاس اگر . بخواند را کردمی منتقل هانشچشم از  که  را افکاری تمام
 برسام چشم جفت دو هر  دارد قصد نگاهش این با مستانه که  گفتمی دل در 
 آبگوشتی ایپاچه کله  هاآن با مستانه خود قول به و بکشد بیرون کاسه  از  را

 انگار . فشردمی هم روی حرص پر  را هایشب**ل مستانه. کند  درست چیزی
 یخیره االن تا که  برسام. کند  احساسات بروز  خواستمی هم یاس جای به

 را نگاهش و گزیدمی ب**ل مدام هایشب**ل حالت دیدن با بود مستانه
 فکر  خودش با مستانه. کردمی نگاهش خیره دوباره و انداختمی زمین روی
 :کردمی

 !اصال بود دیوانه! شده دیوانه مردک -

 :آمد جوش به آخر 

 بدم؟ تحویل رو خودم برم خودم یا کنن  دستگیرم ببرن بیان زنیمی زنگ -
 !افتادیما خنگولی چه گیر !  عه

 به خاصی حالت و رنگ هایشچشم. شد کج  پایین سمت به برسام ب**ل
 :خورد زنگ تلفنش بعد لحظه چند. گرفتند  خود

 داده گزارش  یکی گنمی کارخونه،  بازرسی برای اومدن اداره از  رئیس، سالم -
 کردم  کاری  هر . هاپرت و چرت این از  و شهنمی رعایت بهداشت جااین

 کنم؟  کار چه دارن مجوز  بشم، حریفشون نتونستم

 .سه بخش بفرستشون. نداره اشکالی -

 دیگه؟ کارخونه  اصلی بخش سه؟ بخش -

 .اینجام االن من. آره -



 ... .درصدم یه اگه ولی رئیس -

 پایان به بود خط پشت که  کسرا  حرف نگذاشت و کرد  قطع را تلفن برسام
 از  هم کسرا  و کردمی اشحرصی حسابی کسرا  هایگفتن  رئیس رئیس. برسد
 تمام مستانه. گفتمی برسام به مرتبه صد از  بیش روزی را واژه این عمد
 گذاشته  بلندگو روی را تلفنش عمد از  برسام چون بود شنیده را کسرا  هایحرف
 :بگیرد را زبانش جلوی نتوانست باز . بشنود مستانه تا بود

 رو آدما دونستیمنمی داره، خاصیت و ویتامین کلی  پرتقال بودیم شنیده -
 !کنهمی خنگ

 معروفش کالم  تکه آن از  پس دانستنمی. کرد  نگاهش پرسشی حالت با برسام
 فکر  این به مستانه. کندمی صدایش پرتقالی مرد مستانه «پرتقالی عالی شب»

 یا است، دیوانه واقعا یا شود،می شجاعتش ادعای خیلی یا مرد این کردمی
 هاآن از  که  کند  اثبات یاس به مستانه طریق از  خصوصا و هاآن به خواهدمی

 !نبود هم بعید! است؟ تر دیوانه

 به و کرد  باز  را در  آرامش با برسام. رسیدند سر  مأمورها بعد یدقیقه چند
! خیر. ترساند را مستانه باالخره که  آرامشی. کرد  راهنماییشان داخل سمت
 مستانه که  بود کشانده  جاآن تا را مأمورها. نبود خنگ و احمق هم آنقدر  گویی

 سعی. نشست بود کنارش  که  نزدیکی صندلی روی... . و بدهد تحویلشان را
 زرد رنگ بردن بین از  باعث که  عصبانیتی با را اشپریده رنگ ظاهر  کردمی

 به برسام اما. کند  پنهان شدمی صورتش شدن سرخ آن جای به و صورتش
 بود گرفته  ضرب زمین روی چپش پای با که  مستانه ریتمیک حرکات با راحتی
 .شود آگاه اشواقعی حال از  توانستمی

. نشد دستگیرشان چیزی هیچ اما کردند  کاو  و کند  را جا همه مأمورها
 را اطراف و شد بلند هم خودش. بود دیدنی مستانه یورقلمبیده هانچشم
 آرامش با انقدر  همین برای پس. نبودند هاموش از  کدام  هیچ کرد،  نگاه



 بود؟ آمده هاموش آن سر  بالیی چه... پس نبودند اگر  اما کرد،  می نگاهش
 مأمورها! بروند جاآن از  باید بدانند که  ندارند شعور  و عقل خودخودبه که  هاآن
 رفتند و کرده  عذرخواهی برسام از  گشتند  هم را دیگر  جاهای کهآن از  پس
 نشست، پا روی حتی. نگریستمی را جا همه بهت با مستانه. زندگیشان سراغ
 که  بود دیده خودش هایچشم با خودش. کرد  نگاه هم را هامیز  زیر  و شد خم
 نگاهش! بودند آمده بیرون جعبه آن از  بودند تاسی نزدیک که  موش همه آن
 :برگرداند سر  سمتش به. دید خود مقابل را برسام پاهای برگرداند که  را

 .کنین  نگاه هم رو طرفاون خواینمی نشد؟ دستگیرتون چیزی خانوم خب -

 برسام رویرودر  درست و شد بلند مستانه. کرد  اشاره سمتی به دست با
 با. نمودمی تر کوتاه  برسام از  سانت ده فقط شاید نداشت، کوتاهی  قد. ایستاد
 :زد ضربه چند برسام یسینه روی تهدیدآمیز  حالتی با اشاشاره انگشت

 ؟!آوردی هاموش سر  بالیی چه بگو! هی -

. آمد کش  هایشب**ل و بست را هایشچشم. زد داریکش  لبخند برسام
 باال را ابرویش تای. ماند مبهوت صورتش حالت دیدن با مستانه یقیافه

 :گفت  برسام. انداخت

 و تله درندشتی این به کارخونه  که  نداری انتظار  فقط نکردیم؛ کاریشون  -
 باشه؟ نداشته حیوونا جور  این برای شیمیایی هایماده

 :گفت  .ندارد نگه خودش درون را حرفی هیچ که  داشت عادت مستانه

 ... .ساعت نیم تو چطور  وقتاون -

 هایطعمه به ایاشاره دست با بکشد، آخر  به مستانه حرف نگذاشت برسام
 غلیظی اخم مستانه. انداخت باال ابرو و کرد  اطراف در  شده گذاشته  کار   مختلف
 .بود ایستاده حرکتبی و بود نشسته صورتش روی



 کش  غریب و عجیب هاینگاه برود؟ تا کردنمی تمام را کارش  برسام چرا
 یک برای و نیاورد تاب آخر . بود کرده  عاصی را مستانه حسابی هم دارش
. شد خیره برسام هایچشم مردمک وسط در  و کرد  بلند سر  شده که  هم لحظه
 حس برسام و لرزید اختیار بی مستانه. خوردند جا دو هر  لحظه یک برای
 از  چیزی که  انگار  ،است کرده  سقوط بلند ارتفاعی از  درونش چیزی کردمی

 به قدم چند کرد،  مکث ایلحظه. باشد افتاده اشمعده درون قلبش درون
 مردمک عمق درون به تنها. شد خم سمتش به و برداشت مستانه سمت
 .شد خارج جاآن از  سریع و کرد  گرد  عقب کرد،  نگاه هایشچشم

 باشند نداشته مستانه با کاری  که  گفت  بودند آمده همراهش که  نفری دو به
 از  بعد که  زدمی حدس. کند  تعقیبش تا کرد  خبر  را کسرا  اما برود بگذارند و

 .برود کسی  پیش شد خارج جااین از  کهاین

 هیستریک حالتی با و بود پایین سرش. بود شده پریشان حسابی دیگر  یاس
 که  دادمی اشمشوش افکار  به سامانی داشت. بود گرفته  ضرب زمین روی

. کرد  بلند سر  یاس بالفاصله و شد بلند ماشینی الستیک شدن کشیده  صدای
 .بود مستانه ماشین

 مستانه که  آن از  قبل. رفت مستانه ماشین سمت به و شد بلند جایش از  سریع
 نشست که  همین. بست سرش پشت هم را در  و شد سوار  سریع شود پیاده
 .شود گرم  تا ساییدمی هم به را هایشدست و شده مچاله خودش در 

 دادی؟ طولش انقدر  چرا دختر؟ بودی کجا  -

 :داد ادامه یاس. نگفت چیزی مستانه

 کمکم  دیگه کشیده،  طول انقدر  شده چیزی گفتم  رفت راه هزار  فکرم -
 مسئولیتش بشه چی هر  دیگه گفتم...  بیام بگیرم چیزی تاکسی خواستممی



 جواب که  گوشیتم  افتاد؟ اتفاقی شد؟ چی اصال... . گیرممی گردن  خودم رو
 مستانه؟ شنویمی! دادینمی

 غرق مستانه و بود مستانه یمنتظره غیر  سکوت علت به کردمی که  هاییمکث
. نگریستمی ماشین فرمون به نباشد دنیا این در  گویی  عجیبی حالت با فکر، در 
 :گفت  گیج  و کرد  بلند سر  یاس بلند صدای با

 یاس؟ گفتی  چی! ها؟ -

 ... .گوش  تو خونممی یاسین-

 جایگزین دیگر  ایکلمه  و خورد را حرفش مستانه یخیره و عجیب نگاه با
 .کرد  حرفش

 !فرشته گوش  تو هلو، گوش  تو -

 یاس. درآورد حرکت به را ماشین و چرخاند سر  مبهوت طور همان مستانه
 بود چسبیده اشصندلی پشتی به که  طور همان و بود کرده  باد را هایشلپ
 حتی مستانه و بود شده طی مسیر  از  نیمی. پاییدمی را مستانه چشمی زیر 
 :شد طاق طاقتش آخر . بود نگفته چیزی هم کلمه  یک

 شیره؟ آقا دم رو رفت پات! کردی  لبم به جون دیگه بزن حرف کلمه  یه بابا -

 !نه -

 !َنگَمه و نه -

 !بشنوی خوایمی چی! دادم انجام رو گفتی  که  کاری  نیوفتاد اتفاقی خب -

 با عمیقش بازدم کردن  خارج از  بعد بالفاصله اما کشید  راحتی نفس یاس
 :چرخید مستانه سمت به شتاب

 شدی؟ شکلی این چرا پس نشده چیزی اگه خب -



 شدم؟ شکلی چه -

 !هپروتی توی انگار  کال!  دونممی چه -

 .میاد خوابم -

 سمت به برعکس لبخند حالت به را هایشب**ل داد، صورتش به چینی یاس
 و بوده منطقی کامال  مستانه دلیل که  کرد  وانمود. نگفت چیزی و کشید  پایین
 چند مستانه. شد پیاده ماشین از  و کرد  خداحافظی مستانه با. ندارد حرفی
 بود؟ نشده عجیب. رفت و گرفت  را راهش بعد و شد خیره یاس به لحظه

 کمی  خواستمی امروز . شد بلند جا از  تلفنش ناهنجار  صدای با یاس صبح
 کند  جبران را مدتش این هایخواب کمبود  کمی  الاقل تا برود کارخانه  به دیرتر 

 غیض با را تلفنش. بدهد اشسرخ و کرده  پف هایچشم به سامانی و سر  و
 نثارش خرمگسی یاس. بست نقش تلفن روی مستانه اسم بالفاصله و برداشت

 نمایشگر  یصفحه روی شده ظاهر  سبز  یدکمه روی را انگشتش اکراه با و کرد
 و کرد  پیشروی مستانه که  بگیرتش حرف باد زیر  حسابی خواستمی. لغزاند
 :نداد صحبت یاجازه

 بیای دیر ! ها نره یادت امروزم همایش بگم زدم زنگ غوله، خانوم سالم -
 به کنم،می قطع بخوری هاتاخم اون با منو اینکه از  قبل دیگه خب! کشتمت

 .یاسی بای بای برس، خوابت یادامه

 کالفگی  با بار  چند را راستش دست. پیچید یاس گوش  در  بوق ممتد صدای و
 کاری  هر  اما بخوابد، دوباره تا خزید پتو زیر  و کرد  هوفی. کشید  صورتش روی
 شدمی جاجابه جایش سر  و شدمی سمت آن و سمت این چقدر  هر  کرد،می

 همان از  امروز . گشتنمی هم بر  و بود رفته آمده، خواب. نداشت ایفایده
 از  بعد و شد حاضر  حوصلهبی! شدمی بلند چپ یدنده از  یاس که  بود روزها

 همایشی دیگر  ساعت چند تا مستانه امروز . افتاد راه ماشینش سوئیچ برداشتن



 قبول خودش یرشته در  تازه که  دانشجوهایی برای اشرشته با مرتبط داشت
 هایواحد زیر  برخی و میکروبیولوژی یرشته با مرتبط همایشی بودند، شده

 بلند نهادش از  آه کرد  نگاه هایشلباس به و شد که  ماشین سوار . آن به مرتبط
 اشسینه روی را سرش دیدش،می ریخت و سر  این با مستانه اگر  حتما. شد
 وقت کلی  دیگر  ساعت چند تا که  کرد  قانع طور این را خودش یاس. گذاشتمی
 خواهد عوض موقع آن را هایشلباس و گشت  خواهد بر  خانه به باز  و دارد
 تا خواست منشی از  و رفت دفترش به راست یک رسید که  کارخانه  به. کرد

 یلحظه چند. بیاورد و کند  لیست برایش را دهد انجام امروز  باید که  کارهایی
 .برد ماتش بود نوشته منشی که  باالیی و بلند لیست دیدن با بعد

 امروزه؟ مال فقط این مطمئنی طهورا -

 .نوشتم باال این رو دارن اولویت گفتین  که  کارایی  ببینین دیگه، آره -

 ... .همه این که  عادی روزهای تو -

 اضافتون وقت تو گفتین  رو هاشونبعضی پیش روز  سه دو و دیروز  آخه -
 .ندین انجام کال  اونم که  دینمی انجام

 .نکنه درد دستت خب، خیله -

 ندارین؟ من با کاری  دیگه -

 .نکنی وصل کن  سعی امروز  بود تماسی اگه. برو عزیزم نه -

 .حتما -

 که  مواردی. شد کارها  غرق یاس. بست خودش سر  پشت هم را در  و رفت
 حساب را بود شده خریداری که  چیزهایی نوشت، جداگانه را کردمی تهیه باید
 سری کرد،  مرتب را شده بایگانی هایپوشه و هاپرونده کرد،  تفریق و جمع و
 از  بعد. انداخت هم کردندمی دریافت که  حقوقی روند و هاکارمند  لیست به

 اشصندلی روی کامال  هنوز  برد، زمان ساعتی سه دو که  کارها  این تمام انجام



 تنش در  خستگی چه هر  خواستمی. شد باز  شدت با در  که  بود نشده پخش
 در  کل  به مستانه امروز  آمد یادش که  کند  مستانه نثار  هایشحرف با مانده
 که  ایچهره با که  دید را رحیم آقا و کرد  بلند سر  متعجب. ندارد حضور  شرکت

 نگاهش صورتش در  هویدای نگرانی با و ایستاده در  دم زدمی ارغوانی رنگ به
 .کندمی

 رحیم؟ آقا شده چی -

 بد هایخبر  رسان نامه پیک که  رحیم آقا این از  امان. بود ترسیده یاس لحن
 !بود شده شرکت

 ... .ولی نیست چیزی نشین، نگران شما خانوم -

 شده؟ چی رحیم آقا -

 ... .پیرمردی یه -

 :شد قطع آمدمی بیرون از  که  بلندی داد صدای با نشده تمام حرفش

 یکسان خاک با رو جااین من. کشممی آتیش به هم با رو جااین و خودم من -
 !کنممی

 پشت سریعا یاس. بود رسیده یاس اتاق تا صدایش که  کشیدمی فریاد چنان
. شد خم بیرون سمت به کمی.  کرد  باز  را پنجره و زد کنار   را پرده. رفت پنجره

 کثیری  یعده. کردمی هوار  و داد و ایستاده دست به بنزین گالون  پیرمردی
 از  چشم ایلحظه شد باعث تلفنش صدای. بودند شده جمع دورش هم

 زنگ و لرزیدمی کارش  میز  روی همراهش تلفن. بردارد مقابلش یصحنه
. شدمی نمایان صفحه شدن خاموش و روشن با آن روی مستانه اسم. خوردمی
 کرد  مکث ایلحظه. گرفت  دندان به را اشاشاره انگشت ناخن مضطرب یاس

 سر  پشت کنان  دوتا یکی را هاپله رحیم آقا. شد خارج اتاقش از  دو با بعد و
 .دویدمی یاس



 یاس. شوند سوار  و بیاید آسانسور  اتاقک تا بود نکرده مکث ایلحظه حتی یاس
 کرد؟می چه جااین مرد این اصال بود؟ چه جدید تنش این. بود دلهره پا تا سر 
 این طوریچه باید یاس کرد؟می هوار  و داد گونه  این چرا خواست؟می چه

 دادمی فرمان تنها عقلش. دانستنمی کرد؟می جمع را خاسته پا به یمهلکه
. گذاشت  کنار   هم را مستانه حتی. برود کارخانه  یمحوطه سمت به عجله با که
 را هایشلباس و برود خانه به توانستمی هم بود کرده  که  محاسباتی با

 این فکر  هیچ اما شود حاضر  مستانه همایش سر  موقع به هم و کند  تعویض
 که  ایمترقبه غیر  حوادث سان به درست. بود نکرده را منتظره غیر  اتفاق
 .شودمی پیدا شانکله  و سر  و کشندمی بو کجا  از  دانینمی

 کاری  انجام در  سعی کدام  هر  که  دید را هاکارمند  انبوه رسید که  محوطه به
 رفت که  تر نزدیک. بودند خاسته پا به آشوب و پیرمرد کردن  آرام برای

 پیرمرد. برود تر جلو یاس گذاشتند  و کردند  گرد  عقب یاس دیدن با کارمندها
 :گرفت  جلویش ایست ینشانه به را راستش دست یاس دیدن با

 تو اصال! نیا جلو گممی! نیا جلو! زنممی آتیش رو خودم بیای جلو خانوم -
 ای؟کارهچی کی؟

 شده؟ چی آقا؟ کردین  درست چیه معرکه این جام،این مدیر  من -

 رو کارخونه  این من که  خدا به! شده چی گهمی تازه! شده؟ چی! شده؟ چی -
 نگاه شینممی چی؟ کردی  فکر ! زنممی آتیش هاآدم این و خودم و تو با

 کنم؟می

 .کنن  خبر  پلیس رفتن بیان؟ حراست بگیم خانوم: بهرامی

 بگین خواینمی کی  هر  بیاد، وکیل بیاد، قاضی بیاد، پلیس بگین اصال آره -
 از  نرسم جایی به تا! کنممی رو خودم کار   من کنین  صداشون برین آره بیاد،
 !بیرون رمنمی کارخونه  این



. بود گرفته  و دار خش صدایش که  کشیدمی داد زدن حرف هنگام مرد آنقدر 
 گندمی  موهای دادند،می درونش عمیق اندوه از  نشان سرخش هایچشم
 .بودند بودنش دار  سال و سن از  نشان رفتندمی سپیدی به رو که  رنگش

 چیه، آقا این حرف ببینم کنین  صبر ! کنیممی حلش خودمون بهرامی آقای نه -
 !شده چی

 مردی وقتی بود شنیده جایی اما آمدنمی یادش. برگشت مرد سمت به یاس
 نقش وسط این. آورددرمی لرزه به خودش با هم را آسمان عرش کندمی گریه

 ...! که  بود کرده  کار چه. فهمیدنمی را خودش

 .نیست مناسب اینجا! کنیم  صحبت من دفتر  بریم بیاین آقا -

 فکر ! شهمی بلند گرم  جای از  همتون نفس! سرتون تو بخوره دفترتون -
 !میارین در  میلیاردی! خودتونن مثل همه کنینمی

 انداختین، راه بیداد و داد وایستادین! آخه کردم  کار چی من بگین آقا خب -
 رسیممی نتیجه یه به هم با بگین رو حرفتون چیه حرکات این آخه جان پدر 

 !دیگه

 مردم مال کردممی حالی بهت بودم تو پدر  اگه من! آبادته و جد جان پدر  -
 که  نبود این شماها امسال وضع االن بود حالیت مادر  و پدر ! چی یعنی خوردن
 !نزن مادر  و پدر  از  دم! باشه طوری این ماها وضع

 صدایش از  را اشبدبختی و عمق. مانستمی دار کش  هاییعربده به صداهایش
 کمی  فقط کمی،  هم و بود شده درمانده هم یاس. دهد نمایش خواستمی

 مدام و گفتنمی چیزی اگر . کند  توهین پدرش به نداشت حق کسی.  عصبی
 بهرامی آقای باره یک به. بود سالش و سن حرمت به تنها گزیدمی ب**ل

 :ببرد هجوم پیرمرد سمت به تا زد کنار   را بقیه و آورد جوش



! میارین زبونتون به دارین چی فهمیننمی اینکه مثل! محترم نسبتا آقای -
 !بفهمین رو دهنتون حرف

 :کشید  داد و رفت سمتش به سریعا یاس

 !بهرامی آقای بسه -

 خواینمی چی ببینم بیاین! بیاین همتون اصال! بیاد بذارین بسه؟ رو چی چی -
 ؟!بگین که  دارین چی! بگین

 آقا؟ چیه شما حساب حرف اصال -

. کردمی ترشمضطرب مستانه درپیپی هایزنگ طرفی از . بود شده کالفه  یاس
 ایستاده ایعده. چرخاندمی اطرافش در  مدام نوسانی حالت به را نگاهش
 دیدن با یاس. داشتند دست در  آب هایسطل ایعده گرفتند،می فیلم و بودند
 :کشید  داد گرفتندمی فیلم که  کسانی

 !ببینم برین! کارتون  سر  برین! کنین  قطعش بگیرین؟ فیلم گفته  شما به کی  -

 در  را هایشانتلفن و خاموش را هایشاندوربین کشید  یاس که  دادی با همه
 در  و یواشکی هم ایعده. بگیرند فیلم باز  که  آمدنمی بدشان اما گذاشتند  جیب
 به همهمه باز  که  نکشید لحظه چند. بودند گرفتن  فیلم حال در  همچنان خفا

 هم با هامرد و هازن صدای. بود تقال در  و گفتمی چیزی هرکس پاشد،
 که  بود همهمه انقدر  اما. بود گرفته  بزرگی یمعرکه پیرمرد بود، آمیخته

 چه برای اصال چیست، دلش درد مرد این بفهمد یاس گذاشتندنمی
 طلبد؟می چه شده؟ چه جاست؟این

 و کرد  بلند سر  یاس بالفاصله. آمد ماشینی هایالستیک شدن کشیده  صدای
 عجب. بود شده متوقف نگهبانی در  جلوی که  دید را نشانی آتش ماشین
 :شد خیره پیرمرد به عاجزانه یاس. بود شده اوضاعی

 خواین؟می چی شما بگین خب -



 !خواممی چی گنمی تازه! خواممی چی -

 یاختتامیه به قطعا رفتمی پیش طوریاین اگر  کند،  چه دانستنمی یاس
 آمدن نزدیک با را دستش در  کبریت  پیرمرد. رسیدنمی هم مستانه همایش
 داشت سعی و بود آمده نشانان آتش همراه مردی. کرد  روشن نشانان آتش
. بودند ایستاده آماده نشانان آتش. کند  پشیمانش و کند  نرمش آرام آرام،

 :کشید  داد لرزان صدای با پیرمرد

 !زنممی آتیش نزدیک بیاین -

 کمی  اما آب مثل چیزی بارهیک به که  کردمی نگاه را مرد مبهوت و مات یاس
 و بست را هایشچشم ناخودآگاه. ریخت سرش و صورت روی تر سنگین
 هایشچشم و کشید  ایترسیده عمیق نفس بعد ایلحظه. کرد  حبس را نفسش

 .کرد  باز  ترس با را

 !زنممی آتیش اینم شین نزدیک قدم یه -

 صالبت با را هایشحرف. بود ایستاده تریبون پشت مستانه دیگر  سمتی از 
 آنقدر  کردند،می گوش  همه. گفتمی سخن بلیغ و شیوا و زدمی خاصی
 را حواسش اگر  طرفی از . کند  پیدا را یاس توانستنمی که  بود زیاد جمعیت

. بردمی یاد از  را مطلب و دادمی دست از  را تمرکزش دادمی اشتماشاچیان پی
 زیادی هایچشم. نیامده یاس هنوز  نفهمد که  بود شده باعث جمعیت شلوغی
 داغ گردنش  پشت مدام. دادمی آزارش چیزی اما بودند خیره مستانه روی
 زنجیر  هم پشت و کردمی متمرکز  را هایشحرف سختی به تر کالفه  و شدمی
 بازی کلمات  با بود بلد خوب یاس برخالف مستانه. کردمی بیان را هاآن وار 

 ترینساده با و بیاورد در  رقص به خوبی به را هاآن بازی شعبده همانند کند،
 بود، دلش در  ریزی یدلشوره. کند  ردیف نشین دل و بزرگ جمالتی کلمات

 گذاشته  همایش اجرای برای اشاسترس و اضطراب پای را آن اشتباه به که
 هم آن و ایستادمی نفر  یک روی مستانه نوسانی نگاه اوقات بیشتر . بود



 تا بود داده ترتیب برایش سابقش استاد را همایش این اصال. بود استادش
 مثبت نظری کار   این با هم و بگذارد نمایش به را استعدادهایش بتواند هم
 هنوز  مستانه. کند  جلب بود، مانده معلق ماهی سه_دو که  اشنامه پایان برای
 .بود نشده یاس نبود متوجه هم

 داشت سعی و کردمی سرفه هم سر  پشت مدام نبود؟ بود، بیچاره! یاس بیچاره
 گلویش.  کند  خارج طرزی به را بود شده دهانش وارد که  نفتی یا بنزین

 ترس با همه. بود شده سرخ سرفه شدت از  هانشچشم و سوختمی حسابی
 :نشست زمین روی جاهمان کرده  بغض یاس. کردندمی نگاهش نگرانی و

 آتیش زنممی آتیش گیمی هی اومدی صبح از  خوای؟می چی آخه خب -
 چیزی من! بزن آتیش بیا! رسیمی چیزی به ببینم بیا! بزن آتیش بیا! زنممی
 در  طوریاین که  بود کی  من بابای دونیمی اصال دارم؟ دادن دست از  برای

 صحبت طوریاین ُمرده که  کسی  مورد در  حقی چه به زنی؟می حرف موردش
 کنی؟می

 نشانان آتش از  نفر  سه دو. بود شده حیران و عاجز . زدمی حرف بغض پر  یاس
 یاس به دست با و چرخیدندمی یاس و پیرمرد دور  یشده تشکیل یحلقه دور 

 هاآن و کند  پرت خودش به را پیرمرد حواس تا دهد ادامه که  کردندمی اشاره
 چرت گاهی  از  هر  داد،می ادامه طور همین یاس. بکنند را خودشان کار   بتوانند

 به نشان آتش دو بارهیک به. دادمی گوش  پیرمرد اما گفتمی هم پرت و
 زمین روی نفری سه و پریدند مرد روی حرکت یک با سریعا رسیدند، پیرمرد
 و بود افتاده دستش از  کبریت  که  بودند داشته نگه را مرد طوری. افتادند
 :آمدند هم یاس سمت نشانان آتش. بخورد تکان جایش از  توانستنمی

 خوبه؟ حالتون -

 بهرامی آقای و رحیم آقا کمک  با. داد تکان سر  و کرد  کوتاه  یسرفه چند یاس
 که  فهمیدمی اگر  اما دانستنمی موقع آن یاس. شدند پراکنده هم جمعیت



 یشبکه به و ثبت را لحظه به لحظه داشت حضور  معرکه در  که  افرادی از  یکی
 ایدقیقه چند. کردمی ساقط هستی از  را فرد آن فرستاد، خواهد خارجی خبر 

 تحویل را پیرمرد. شد آرام کمی  جو و خاموش شده پا به یهمهمه تا گذشت
. کند  تنظیم حتما دارد شکایتی اگر  که  خواست یاس از  پلیس و دادند پلیس
 گونه  آن چرا پیرمرد بفهمد خواست می شده طور  هر  نبود، بردار  دست اما یاس
 .کردمی گریه  و کشیدمی داد

 و کالفه  شد؟می پدرش به مربوط نکند بود؟ آمده هاآن یکارخانه  به چرا اصال
 شد ماشین سوار  نبودند کردن  جمع قابل وجه هیچ به که  افکاری با سردرگم

 به که  کردمی فکر  این به مدام. کند  عوض را هایشلباس و برود خانه به تا
 خانم مریم رسید، وقتی اما بدهد توضیحی چه وضعش و سر  برای خانم مریم
 را هایشلباس گرفت،  کوتاه  دوشی سریع خواسته خدا از  یاس. نبود خانه
. رفتمی سابقش دانشگاه سمت به و راندمی سرعت با. افتاد راه و کرد  عوض
 سرامیکی هایکاشی.  شد روانه نمایش سالن سمت به سریع رسید که  همین

 یاس رفتن راه و بودند شده لیز  کمی  همین برای و بودند انداخته برق تازه را
 که  خاطراتی یادآور  و آشنا یاس برای راهرو جایهمه. کردندمی دشوار  را

. شد وارد و کرد  باز  آرامی به را در . بود کرده  ثبت بودنش دانشجو هنگام
 نشان که  تصاویری با مستانه سر  پشت یپرده تنها و بودند خاموش هاچراغ
 خالی جای کردن  پیدا محض به. کردمی روشن را مستانه سمت دادمی

 بودند شده جمع آسمانی بالهای تمام که  زدنمی هم را حدسش حتی. نشست
 مدت با که  هاییعکس به دست با مستانه. شوند نازل یاس سر  روی امروز  تا

 به یاس. دادمی توضیحاتی و کردمی اشاره شدندمی عوض مشخصی زمان
 پیچیدمی خودش گوش  در  دقیقا گویی  که  هایشکناری  ریز  پچپچ علت
 بخواهد هاآن از  تا شد خم کمی.  بشنود خوب را مستانه هایحرف توانستنمی
 بغل به اشکناری  نگفته را حرفش هنوز  اما کنند  قطع را هایشانحرف
 :گفت  زدمی حرف که  اشدستی



 دو! آوردمتا برداشتم کردم  کاری  عجب! خوردی رو مخم کسرا  دیگه بسه -
 نه؟ یا گیریمی دهن به زبون دقیقه

 !رئیس چشم -

 !کوفت  و رئیس چشم -

 :داد ادامه نشود اشکناری  که  طوری ب**ل زیر  نام، کسرا  فرد

 !اه نداریم زبونمونم اختیار  -

 اختیار  دیگه وقت اون فکت رو شه پیاده من مشت و بگی دیگه کلمه  یه اگه -
 !نداری اونم

 صندلی پشتی به بود شده راحت هاآن نزدن حرف بابت از  خیالش که  یاس
 دوران از  احتماال. کرد  جیری جیر  بودنش فرسوده علت به صندلی که  داد تکیه
 هایپارچه از  حتی را این. بودند قدیمی قدر  آن که  بودند مانده یادگار  به شاه
 یاس. فهمید شد می بود مشخص موجود کم  نور  از  که  ایزرشکی_قرمز
 این. شد خشک جایش سر  که  کند  گوش  مستانه هایحرف به خواستمی

 این شدند، گرد  هایشچشم. شد مایل چپش سمت به کمی...!  صدای صدا،
 کرد؟می چه جااین دوست پرتقال مردک

 داشت هنوز  یاس. رسید فرا مستانه توضیحات اتمام و شدند روشن هاچراغ
 دست محکم و ایستاد برسام بارهیک به که  کردمی نگاه را برسام تخم و اخم با
 برسام تازه که  مستانه الخصوص علی بود، دیدنی مستانه و یاس یچهره. زد
 لبخند مستانه. زدند دست و برخاستند او از  تبعیت به هم بقیه. بود دیده را

 زدیمی کارد  را مستانه. نشست اول ردیف در  بقیه بین جایی و زد ایزورکی
 اصال. بود مانده مبهوت و مات و زدهشگفت هم طرفی از  آمد،نمی در  خونش

 کجا  از  اصال باشد؟ کرده  دعوتش کسی  نکند بود؟ آمده چگونه مردک این



. مستانه هم و دانستنمی یاس هم را این شده؟ پیدا اشکله  سر  و فهمیده
 .شد ظاهر  تریبون پشت دوباره مجری و خوابید هادست صدای

 به همایش کمکم.  نفهمیدند را مجری هایحرف از  ایذره یاس نه مستانه نه
 شد بلند جا از  یاس. کردند  ترک را سالن یکییکی سالن در  حضار  و رسید اتمام

 تبریک را زیبایش اجرای مهربانی با و کرد  بغلش. رفت مستانه سمت به و
 دیده را آخر  یدقیقه چند فقط که  دانستمی خودش فقط چند هر . گفت
 .است

 هر  و نشسته سرجایشان که  بودند نشده کسرا  و برسام متوجه هنوز  هاآن
 باشند رفته دیگر  هایتماشاچی همراه کردندمی فکر . نگریستندمی را دویشان

 زدن کف  صدای که  بودند صحبت در  غرق مستانه و یاس. نبود طور این اما
 که  دیدند را برسام و برگرداندند سر  بالفاصله دو هر . رسید آرامی و کشیده
 :گفت  بلند صدای با. زدمی دست و بود ایستاده

 .بود قشنگی اجرای! آفرین بود، عالی -

 یاس و نگریستمی برسام به باشد شده مسخ که  انگار  عجیبی حالت با مستانه
 و کشیده  اینقشه چه بار این که  کردمی فکر  این به مشکوک، حالتی با اما

 در  که  بود شده مات آنقدر  مستانه طرفآن از  و. کند  تالفی خواهدمی چگونه
 ایستاده استوار  برسام! بود؟ نشده عجیب مستانه. کردنمی فکری هیچ واقع
 مرد این دل درون چیزی نفهمیدند مستانه نه و کسرا  نه یاس، نه اما بود

 .بود لرزیده

 که  ایناخوانده مهمان و لرزه زمین همان دقیقا لرزه، زمین از  تر سهمگین چیزی
 ایآبمیوه راحت خیال با و بود نشسته هنوز  کسرا.  بود کشانده  جااین تا را او
 داده میوه و کیک  همراه شده تزیین هاییبسته با همه به همایش اول که  را

 هورت صدای که  بود رسیده اتمام به اشمیوهآب گویی.  خوردمی بودند،
 غریب و عجیب نگاه یرشته کسرا  ناهنجار  صدای همین. آمدمی کشیدنش



 چشم طوری و چرخید کسرا  سمت به برسام. گسست  هم از  را برسام و مستانه
 کرد  زورکی یسرفه چند و نشست صاف جایش سر  سریع کسرا  که  رفت غره
 و آمد بیرون هاصندلی ردیف از  برسام. انداخت باال را هایششانه و ابروها و
 گردی  در  حوصلگیبی با را هایشچشم کسرا.  رفت مستانه سمت به

 .کرد  ب**ل زیر  نچی و چرخاند هانشچشم

 میاد بدم اه! گننمی هم هیچی شدن خیره هم به ساعته یه هامجسمه عین -
 خیره هم به ساعت یه افته؛می هاایترکیه فیلم این یاد آدم! هاحرکت این از 

 چی بقیش ببینم جلو زد دکمه یه با اینم شدمی کاش!  گننمی هیچی شنمی
 !شهمی

 .خندید ریز  ریز  باشد کرده  تعریف جوک خودش برای انگار  خودش بعد و

 به را هایشکنایه  تکه حتما شنیدمی را هایشحرف و بود جااین برسام اگر 
 کرد  کج  قدم ایناباورانه طور  به آخر  یلحظه در . گرفتمی هدف کسرا  سمت

 ناگهانی مسیر  تغییر  با بود نشسته خیالبی که  کسرا.  رفت بیرون سالن در  از  و
 بلند جایش از  سپس و ماند مبهوت ایلحظه. نشست سیخ جایش سر  برسام
 .برود برسام دنبال تا شد

*** 

 و کرد  بلند سر  خوابالو یاس. خورد زنگ یاس تلفن که  بود شب هاینیمه
 ینسخه منتها بود، محلبی خروس همان. کرد  نگاه را تلفنش نمایشگر  صفحه

 :کرد  برقرار  را تماس جا در ! جدیدش

 ... .مستانه.. .مستانه... مستانه -

 :کشید  داد حرص با و کرد  مکث کمی



 هاصبح آزار؟ مردم مگه نداری خوراک نداری؟ خواب تو مگه آخه! مستانه -
 رو این کی  خدایا! آخه تو جغدی مگه! بابا ای! بابا ای! بابا ای گرفتن؟  ازت رو

 !شمراحت دستش از  من دیمی شوهر 

 خودت به چیزی استراحتی یه وقت یه نشی خفه! یاس بکش نفس! نفس -
 .دخترم بده

 !هوف -

 شد؟ تموم خب -

 !کشمتمی -

 شد؟ تموم چی االن -

 !بیدار شب آزار  مردم شخصیتبی بیشعور ! نه -

 االن؟-

 داری؟ کار چه خب! شد تموم آره -

 ای؟زنده -

 مستانه؟ -

 نگرفتی؟ آتیش ببینم زدم زنگ هنوز؟ ایزنده نسوختی؟ -

 جا از  مستانه جیغ صدای با باز  و افتادندمی هم روی مدام هایشپلک یاس
 .پریدمی

 !نه -

 !کردی  راهمون به زا شبی نصفه! نکبت پس بخواب بگیر ! آه-



 تاج به را مستانه سر  خودش، سر  جای به بود کرده  هوس شدت به یاس
 به نگاهش. گذاشت  تختش کنار   کوچک  پاتختی روی را تلفنش. بکوبد تختش
 :گفت  کنان  نقنق برخاست، نهادش از  آه افتاد که  پاتختی روی کوچک  ساعت

 کردی؟می من نصیب دوست عنوان به رو ترش عاقل یه شدمی چی! خدایا -
 چه شبی نصفه آخه! نگرفتی آتیش گهمی زده زنگ! خدایا! خدایا! خدایا

 ما به عاقالت این از  یدونه موجودیه؟ چه آخه؟ چیه این خدایا آتیشی؟
 شد؟می شد؟نمی کم  که  عاقالت جمع از  دادیمی

 یعنی چیزه... اندِ  من، یبنده یکی این که  باش آگاه و بدان من، یبنده ای -
 باشی، سپاسگزار  اگر  که  آر  جای به مرا شکر  یعنی خدا شکر  پس. خودته جفت
 .گیریممی تو از  را هانعمت

 به یاس. پیچیدمی اتاق فضای در  ایگرفته  یشده کلفت  کمی  و ریز  صدای
 حالت در  که  هانیچشم با اتاق تاریکی در  و بود نشسته صاف هازده جن سان
 حالت با بود شده گرد  حد از  بیش حال و شدمی گرد  تاریکی علت به عادی

 و رفت مستانه سمت فکرش لحظه یک برای. کردمی نگاه را جاهمه نوسانی
 کمی  خیلی نور  با آن نمایش یصفحه. چرخید تلفنش روی نگاهش بالفاصله

 آن روی تماس عالمت و شده روشن بود، گوشی  از  نکردن استفاده از  ناشی که
. نکرده قطع را تلفن و است خط طرفآن مستانه که  فهمید تازه یاس. بود ظاهر 
. شنیدمی را قلبش بلند هایتپش صدای خورد،می را خودش خون
 به گوشی  یبیچاره یصفحه به حرص پر  و بود کرده  مشت را هایشدست
 دهانش جلوی دقیقا برداشت، را تلفنش. کردمی نگاه مستانه صورت جای

 :گفت  ترسناکی مانند پچپچ صدای با و گرفت

 !رسیده رفتنت وقت. ببرم خودم با رو تو اومدم من.. .مستانه... مستانه-

 را آن لحظه همان. کرد  قطع را تلفنش بالفاصله شنید که  ریزی جیغ صدای
 کشیدن  صالبه به چگونگی به آنقدر . شد دراز  تختش روی و کرد  خاموش



 شد ییدار  که  صبح. کردمی دعوا مستانه با همخواب در  که  کرد  فکر  مستانه
 این همه از  بیشتر ! خالی مستانه جای که  داد قرار  عنایت مورد را مستانه آنقدر 
 :دادمی جوالن ذهنش در  جمله

 !کنینمی ول خوابم تو که  ببرن رو شورت مرده -

 ساعت نیم. رفت شرکت به اشروزانه معمول کارهای  انجام طبق و شد حاضر 
 راهروی در  که  شنید را مستانه پرانرژی و شاد صدای که  بود نگذشته رفتنش از 

 پرسی احوال و سالم و بش و خوش همکاران از  چندتا با دفترش از  بیرون
 را میزش یگوشه  کوچک  در  شد، خم سریعا شد نزدیک که  صدایش. کردمی
 :شد باز  در  بالفاصله. گشت  را وسایلش و کرد  باز 

 احوال؟ حال؟ مدیر؟ خانوم چطوری جون؟ یاسی سالم به -

. دادمی فشار  هم روی حرص با را هایشب**ل و بود گشتن  غرق هنوز  یاس
 .رسیدمی گوش  به موزاییک با مستانه هایکفش  برخورد تقتق صدای

 کف  هایموزاییک برق از  توانستمی یاس کنی؟می کار چی زیر  اون یاسی! اِ  -
 چینی فنجان کرد،  پیدا را نظرش مورد جسم باالخره. ببیند را مستانه اتاق

 نشانه مستانه سمت به و کرد  بلند سر  سریع گرفت،  گارد  حالت به را سنگینش
 :برد باال تسلیم ینشانه به را هایشدست سریعا مستانه. گرفت

 !دارم دوست منم عزیزم! گرمی  استقبال چه -

 ... .رو تو امروز  اگه من مستانه یعنی آره؟ من یبنده آره؟ دارم دوست -

 همون رسیدم عملم سزای به کن  باور ! جدت سر  وایسا نزن دقیقه یه وایسا -
 .داد رو جوابم خدا شبی نصفه

 تمام از  بعد تا داشت نگه صاف را دستش و کرد  نگاهش غره چشم با یاس
 .کند  خراب مستانه سر  روی را فنجان حرفش شدن



.. .مستانه گهمی سرم باالی یکی کردممی فکر  هی بودم زده توهم هی -
 !مستانه... یوهو

 !کل  عقل بودم من که  اون -

 !نبودی تو دیگه که  نیم و چهار  ساعت ولی! دونممی -

 نیم؟ و چهار  -

 چیزی جنی یا همزادم، کنم  فکر . نخوابیدم هفت ساعت خود تا خوبه، که  اون -
 .سراغم بود اومده

 !هی ببینه آخرتش و دنیا از  خیر  تن پنج حق به الهی بده، خیرش خدا -

 اشسینه به محکم و حرص پر  بود، کرده  مشت را دیگرش دست یاس
. خندید مستانه که  بود شده دار خنده و بامزه آنقدر  اشچهره. کوبیدمی

 گرفت  دست با را سرش مستانه. شد پرتاب سمتش به یاس فنجان بالفاصله
 لحظه همان. آمد فرود دیوار  روی سرش پشت دقیقا بیچاره لیوان شد، خم و

 ترسیده نگاهی با اول. کرد  باز  را در  سریعا و آمد سلیم مش گفتن  خدا یا صدای
 از  خیالش کهآن از  پس و کرد  مکثی. کرد  نگاه دویشان هر  به متعجب بعد و

. بست سرش پشت هم را در  و رفت بیرون اتاق از  حرفبی شد راحت بابتشان
 هم واقعا سلیم مش یچهره زدند، خنده زیر  پقی مستانه و یاس رفتنش با

 خارج موجود جو از  را دویشان هر  میزش روی تلفن زنگ صدای. بود دار خنده
 :برداشت را تلفن یاس. کرد

 بفرمایید؟ بله -

 .آگاهی یاداره از  هستم والیت سرگرد -

 امرتون؟ بفرمایید -

 ... .اتونکارخونه  توی دیروز  که  آقایی با رابطه در  -



 افتاده؟ اتفاقی. شدم متوجه بله آهان -

 .کالنتری  بیارین تشریف باید -

 .کنین  لطف رو آدرس! حتما -

 ... .یک یمنطقه کنین،  یادداشت -

 :پرسید مستانه. کرد  قطع را تلفن گفت  را آدرس کهآن از  بعد

 یاس؟ بود کی  -

 ... .کارخونه  تو بود اومده پیرمردی یه نبودی، دیروز  تو -

 بزنه؟ آتیشت خواستمی که  َمرده همون آهان -

 دونی؟می کجا  از  تو -

 برای. آدم به گینمی چیزی که  تو. رسوندن خبر  هاکالغ.  دیگه دونممی -
 !دیگه بهت زدم زنگ شبی نصفه همون

 !دارن زنده شب هم کالغت  هایدوست بگو پس عه؟ -

 .اوهوم -

 !خوبه دیگه کننمی پیدا ور  دیگه هم هادیوونه -

 کفش  لنگه حرص با بود نکرده پیدا یاس به دادن پاسخ برای چیزی که  مستانه
 را تلفن یاس بالفاصله. کشید  بیرون پایش از  را اشسوخته ایقهوه طبی

 :برداشت

 !وایسا کنن  جمعت بیان حراست گممی االن -

 :افتاد دستش از  کفش

 یاس؟ عه -



 :کرد  اشاره هم بسته مدار  هایدوربین به. خندید یاس

 !موجوده علیهت بر  هم مدرک تازه -

 !نامردی خیلی -

 :گفت  مستانه خود از  طبع به یاس

 .دارم دوست منم -

 را راهروها آنقدر . بودند کالنتری  در  دو هر  مستانه و یاس بعد یدقیقه چند
 را خود نظر  مورد اتاق توانستند سربازی کمک  به باالخره تا کردند  پایین و باال
 داشت و بود افتاده راه یاس از  جلوتر  مستانه. بود باز  نیمه اتاق درِ . کنند  پیدا

 دیده بهت هانشچشم در . کشید  را دستش یاس بارهیک که  رفتمی داخل
 .شدمی

 یاس؟ چیه عه -

 دیدی؟ رو راد -

 دیگه؟ کیه  راد راد؟ -

 !دیگه گممی رو رادمنش -

 !گیمی رو برسام آها -

 :گفت  مسخره به یاس

 دارن؟ تشریف خالتون پسر  -

 :گفت  سریع بود نشده اشکنایه  متوجه که  مستانه

 !ندارم خاله اصال من بابا، نه -

 کنه؟می کار چی جااین این حاال -



 جواب خودش او به توجه بی یاس که  بدهد جواب تا کرد  باز  دهان مستانه
 :داد

 بگیره، انتقام خواستمی! اینه کار   فهمیدممی باید اولشم همون از  اصال -
 ریممی االن همین! بکشه رو من خواستمی داره، اینقشه یه این دونستممی
 !کنیممی شکایت ازش

 تلو یاس. کشید  رفتمی در  سمت به داشت خشم با که  را یاس دست مستانه
 .شد متوقف سرجایش و خورد تلو

 بگی؟ چی بری خوایمی ببینم! کجا؟  -

 ایلحظه مستانه. آمدمی دیگر  ناشناس مرد چند و برسام زدن حرف آرام صدای
 :گفت  بعد و انداخت نگاهی نیم را اتاق درون کرد،  مکث

 کارخونش  تو رفتم من بگی بری خوایمی نه یا داری؟ چیزی مدرکی اصال -
 بزنه؟ آتیشم خواستمی تالفی واسه اینم گذاشتم  موش

 !که  کرد  کاریش  یه شهمی باالخره ولی خب، نه -

. کرد  جمع را هایشب**ل و کرد  چپ یاس سمت به را هایشچشم مستانه
 باال آنقدر  را هایشچشم مردمک بود، کرده  خم کمی  پایین سمت به را سرش
 طوریاین را اشچهره عمد از . بچسبد ابروهایش به بود مانده کم  که  بود برده
 .بکشد رخ به را کردنش  نگاه چپ چپ عمق که  بود کرده

 به ایول. خبره چه ببینیم تو بریم! مثال نگاهت از  ترسیدم بابا خب خیلی بسه -
 به حواسشون هاپلیس گنمی. کیه  سر  زیر  فهمیدن خودشون که  هاپلیس این
 !ها هست چی همه

 .فتاست پلیس اون من عاقل -

 !دیگه پلیسه پلیس هرچی حاال -



 همزمان ورودشان محض به. شدند داخل دو هر  و کشید  را یاس دست مستانه
 :شد بلند برسام صدای

 ... .من ببینین سرگرد آخه چی یعنی -

 بفرمایید بذاریم، دست رو دست طوریهمین نیست قرار  که  ما! آقا کنین  صبر  -
 .بشینین

 :آمد مستانه و یاس سمت به سریعا بود جاآن که  سربازی

 ... .چرا شما -

 :گفت  یاس جای به سریعا مستانه

 .بیایم بودین زده زنگ فراسو شرکت از  هستیم، عنقا -

 :کرد  اشاره دست با سرگرد

 !داخل بیان هاخانوم کنار   برو سرباز . بفرمایید اومدین موقع به -

 :برد کالهش  سمت به را دستش پلنگی نظامی لباس با سرباز 

 .اطاعت -

 :گفت  یاس به آهسته مستانه. ایستاد بیرون رفت و

 ... .من جای به رو خودت عنقایی؟ تو هستی؟ عنقا-

 هستین؟ عنقا خانوم دوتون هر  خب: سرگرد

 ... .ایشون نه: مستانه

 .اومدن همراهم دوستمن، ایشون. هستم عنقا یاس من -

 صحبت عنقا خانوم با باشین بیرون لحظه چند شما کنین  لطف خب: سرگرد
 .کنیم



 مضحکش لبخند با را نیشش هایدندان و کرد  نگاه برسام به سرخوش مستانه
 .گذاشت  نمایش به

 .کنیممی صداتون داشتیم کارتون  بفرمایید -

 و گرفتن  برق ماجرای. کندمی نگاه او به سرگرد که  دید و برگشت مستانه
 جایش از  و کرد  باد را چپش لپ مستانه اید؟شنیده حتما که  را نشدن ضایع
 سمت به را انشگشت دو رفتمی بیرون در  از  داشت وقتی. شد بلند

 سپس و هست شما به حواسم یعنی که  گرفت  یاس به سپس و هانشچشم
 از  یکی روی. شد بسته سرش پشت در  خروجش محض به. شد خارج
 تلفن با دقیقه چند. نشست اتاق جلوی هم به چسبیده رنگ سبز  هایصندلی

 چه که  حوصله رفتن سر . رفت سر  اشحوصله باز  اما شد سرگرم همراهش
. بود کرده  ریز  سر  را اشحوصله که  بود اشکنجکاوی  حس بیشتر  شود، عرض

 :کرد  سرباز  به رو

 خدمتی؟ ماه چند -

. ایستاد صاف دوباره و کرد  نثارش ایغره چشم با همراه و چپ چپ نگاه سرباز 
 :گفت  صدابی و کرد  جمع غنچه حالت به را دهانش مستانه

 !اخالق بد چه! او -

 سیخ که  کرد  نگاه سرباز  به. نیاورد تاب هم باز  کرد،  نگاه را دیوار  و در  ثانیه چند
 سنگین نگاه. بود ایستاده خاصی حالت با. کردمی نگاه را باال و بود ایستاده
. ایستاد حالت همان به دوباره و کرد  نگاهش ایلحظه کرد  حس که  را مستانه

 و برخاست جای از  مستانه. بود مانده حالت همان به که  بود ایدقیقه چند
 سرباز  حالت کرد  سعی و ایستاد سرباز  از  فاصله با کمی.  رفت سرباز  سمت به
. ایستدمی گونهاین چطوری که  ببیند کند  امتحان خواستمی بگیرد، خود به را

 به و ایستاد هایشکفش  نوک روی بود، تر کوتاه  سرباز  از  سانتی ده حداقل



 تر بلند او از  سرباز  هنوز  و بود نکرده چندانی تفاوت که  کرد  نگاه سرباز  یشانه
 روی چون که  کرد  نگاهش غره چشم با طوری و برگشت سرباز  بارهیک به. بود

 دست از  را تعادلش بود، کشیده  را خودش شدمی که  جایی تا پاهایش یپنجه
 انگار  شد، بلند جایش از  سریعا مستانه. افتاد زمین روی شترقی صدای با و داد
 به تفاوتیبی ژست و نشست صندلی روی سریع. باشد نیوفتاده اتفاقی که
 به لبش یگوشه  که  کرد  نگاه سرباز  به باز  و کرد  کج  را سرش. گرفت  خود
 باالخره مستانه حرکات از  که  دادمی نشان و بود شده مایل پایین سمت
 به و بود کرده  گرد  را هایشچشم ایمزه با حالت با مستانه. گرفته  اشخنده
 :گفت  و نیاورد تاب باز . نگریستمی سرباز 

 سالته؟ چند -

 .نداد پاسخی سرباز 

 داری؟ بچه و زن گرفتی؟  زن -

 نگاهش و رفت ایغره چشم. کرد  اخم باز  و شد محو کل  به سرباز  محو لبخند
 .داد سوق باال سمت به حرکتبی طور همان را

 جنوبی؟ اهل -

 .کند  نگاهش تا نداد هم تکان را سرش سرباز  حتی بار  این. بود سکوت جوابش

 کنین؟  نگاه تلویزیون دنمی اجازه هم شما به بهتون؟ دنمی چی غذا جااین -

 اشقبلی حالت باز . زد پشتش دیوار  به و کرد  مشت را دستش لحظه یک سرباز 
 .کرد  حفظ را

 بدنت؟ شهنمی خشک وایمیستی؟ جوریاین طوری چه -



 تا کند  صدایش سرگرد کاش  کردمی آرزو دل در  حتما. بود شده کالفه  سرباز 
 فکر  این به هم شاید. شود راحت دستش از  و برود داخل فضول دخترک این
 .ایستادمی جایش به و آمدمی دوستانش از  یکی کاش  که  کردمی

 بیشتر؟ یا دنمی یارانه ما یاندازه شماهام به -

 تر پایین را آن و برد سرش روی دار لبه کاله  سمت به را دستش حرص با سرباز 
 .کند  پیدا نجات مستانه دست از  شاید طریق این به تا کشید

 داده جواب روشش کردمی فکر  سرخوش سرباز . شد ساکت لحظه چند مستانه
 :پرسید دوباره مستانه یکهو که

 ندازین؟می هامجرم گردن  هم دار  طناب شماها -

 نیاورد، تاب آخر  سرباز ! دانستمی خدا آوردمی در  کجایش  از  را سواالت این
 :گفت  کالفه  و کشید  باالتر  را کالهش  گرفت،  پشتش دیوار  از  را اشتکیه

 مونده، خدمتم از  دیگه هفته دو کال  دارم، بچه نه دارم، زن نه من خانوم ببین -
 بیشتر  نباشه شما از  کمتر   هم ما یارانه. نکن بدبخت منو خوبه چی همه جااین

 ... .هم دیگه همونه نیست

 .کرد  می نگاه سرباز  به اخم با سرگرد. ماند نیمه در  شدن باز  با حرفش

 خجالت کنه؟می رو کارها  این حسنی فقط کردممی فکر  من هم؟ تو صبوری -
 یعنی فهمیمی وقت اون دادن خدمت اضافه برات که  دیگه ماه سه کشی؟نمی
 .چی

 داشت حق. کردمی نگاه سرگرد به ترس با و بود پریده باال هایشابرو مستانه
. داشت ترسناک و خشن ایچهره هم بود نظامی صدایش لحن هم بترسد،
 گفت  مستانه به سرگرد. بچرخد مستانه سمت به کرد  فرصت لحظه یک سرباز 
 سرباز  غضبناک تیز  هاینگاه مورد لحظه آن تا که  هم مستانه و شود وارد که
 در  که  هاییفن تمام سرباز  تا شد اتاق وارد سرگرد پشت سریعا بود گرفته  قرار 



 نبود هم شدت این به. نگذارد نمایش به برایش را بود دیده آموزشی یدوره
 که  وارد. آمدنمی در  خونش زدیمی هم کارد  بیچاره یوظیفه سرباز  به اگر  اما
 :گفت  گوشش  کنار   آهسته یاس. نشست یاس کنار   هایصندلی از  یکی روی شد

 !بیرونا رفتی دقیقه دو! انداختی خدمت اضافه رو بدبخت این کردی  کار چی -

 دقیقه؟ دو گیمی ساعت نیم این به تو دقیقه؟ دو -

 !مستانه نشد هم ساعت نیم دیگه -

 بکنید؟ خوایدمی کار چی عنقا خانوم -

 مستانه، و خودش جز  به اتاق در . شد خیره سرگرد به و کرد  بلند سر  یاس
 پیرمرد دست به که  سرباز  یک و بود دیده روز  آن که  پیرمردی سرگرد، برسام،
 نبود در . داشت وجود بود، وصل او به دستبند با کنارش  و زده بند دست
 بود ایساده کشاورز   پیرمرد،. داد توضیح را چیز  همه یاس به سرگرد مستانه

 آن در  برادرانش از  تاسه همراه به و داشت باغ و زراعی زمین هکتار  چند که
 یوسیله به. فروختندمی را محصوالتشان و کردندمی کار   شراکتا هم با هازمین
 بهترین که  است سالی چند پیرمرد این که  آمد عمل به کاشف  سرگرد

 بسیار  که  ایناجوانمردانه کامال  قیمت به را تن چند یاندازه به محصوالتش
 هم الزم چیزهای دیگر  و سمپاشی و آبیاری یهزینه حتی و است کم  هم
 را محصوالتش که  هاییواسطه نداشت، تقصیری پیرمرد. فروشدمی شدنمی
 و پیرمرد و دادندنمی بیشتری پول فروختندمی هاکارخانه  به و خریدندمی
 هاآن از  که  را محصوالتشان همان که  بودند فهمیده تازگی به برادرانش دیگر 
 به آفت پیش سال که  خصوصا. فروشندمی هاکارخانه  به برابر  دو خرند،می
 آن در  محصول بودن کم  علت به اینکه جای به و بود زده محصوالتشان تمام
 هم منت کلی  و خریده تر ارزان بخرند، را محصولش بیشتری قیمت با سال
 استخوانشان به کارد  آنقدر  نداشتند، تقصیری. بودند گذاشته  سرشان روی

 کارهایی  چنین به دست بودند شده مجبور  برادرها آن از  دوتا که  بود رسیده



 بارسام و فراسو یکارخانه  جز  به. بگیرند خسارت کمی  الاقل تا بزنند
 خودش قول به که  یاس بیچاره داشت؛ وجود تهران در  زیادی هایکارخانه
. بود رفته بارسام یکارخانه  به همهاآن از  دیگر  یکی. کردندمی پیدایش دردها
 در  را فیلمشان که  گفت  دویشان هر  به سرگرد جاآن که  آن همه از  بدتر 
 گونه  هر  خالصه و اندکرده  منتشر  مجازی فصای در  حتی و خارجی هایشبکه
 که  کردندمی مذاکره هم دور  حال. بودند ساخته برایشان شدمی که  ایشایعه
 بگذرد، مرد از  بود گرفته  تصمیم که  یاس. برسند نتیجه به و بکنند باید کار چه
 هاواسطه به را محصول خرید پول همان اینکه جای به داد قول او به حتی
 هاییشرط البته ببندد، قرارداد او با و بدهد پیرمرد به را آن مستقیما بدهد
 اخم اما برسام. بودند محصوالتش بودن سالم هاآن از  یکی که  گذاشت  هم

 عجیب هاینگاه. گذردمی چه سرش در  دانستنمی کسی  بود، فکر  در  و کرده
 غرق آنقدر  یاس. رفتمی هدف را مستانه گاهی  از  هر  که  بماند هم غریبش و

. بود نشده هانگاه این متوجه اصال که  بود شده اشزندگی داستان و پیرمرد
 حتما مهربانش و رحم پر  دل این با نشد، قاضی یا وکیل یاس که  کرد  رحم خدا
 محکم کند  وانمود که  هم قدر  هر ! دیگر بود دختر . بخشیدمی را مجرمان یهمه

 پایین را سرش پیرمرد... . و رودمی در  دستش از  جاهایی است سخت و
 آنقدر  هایشدست. کردمی نگاه زمین کف  هایکاشی  به غم پر  و بود انداخته
 به توجهش اول نگاه در  کسی  هر  که  بودند زخمی و بسته پینه و زمخت
 به گاهی.  لرزیدمی هم کمی  باالیش سن خاطر  به. شدمی جلب هایشدست
 سرگرد. انداختمی پایین را سرش باز  و کردمی نگاه برسام به گاهی  و یاس
 برسام او از  تر عجیب و یاس هم اما کند  سرا داد راهی را اشپرونده خواستمی
 عهده به هم برسام و رسیدند نتیجه به باالخره. بیوفتد اتفاق این خواستندنمی

 را هاآن پولش، گرفتن  پس و پلیس به هاواسطه معرفی عوض در  که  گرفت
 درختان دادن میوه. شود جبران بود دیده که  هاییخسارت تا بدهد پیرمرد به
 مردم گاهی  و طلبدمی عمری نیست، که  روز  دو یکی کار   گیاهان  شدن سبز  و



 خودشان سود به و گیرندمی نادیده را زحمت همه این رحمانه بی چقدر 
 در  پیرمرد همین مانند نفر  چند یعنی که  کردمی فکر  این به یاس. هستند

 بینند؟می زیان قدر  این کشورش

 تنبیه تنها گرفت  تصمیم نصیحت کلی  از  بعد و شد راضی باالخره سرگرد
 توانستنمی و بود امنیت کارش  باشد چه هر  بگیرد، نظر  در  برایش کوچکی

 هاییفیلم آزردمی را یاس همه از  بیشر  که  چیزی. گذرد  در  هاسادگی این به
 .شوندمی منتشر  و گرفته  چگونه دانستنمی که  بودند

 هستند فتا پلیس در  که  هایشدوست از  حتما که  داد قول یاس به سرگرد
 سرگرد که  توضیحاتی طی. کرد  گرم  هاحرف همین با را یاس دل و بگیرد کمک
 از  را اطرافش و فضا نشود خیره سرگرد به مستقیما کهآن برای یاس دادمی
 دور  و عجیب بسیار  که  افتاد مستانه به نگاهش هم باری چند. گذراندمی نظر 
 گاهی  از  هر . بود فکر  در  غرق ریزی اخم با و بود نشسته ساکت و آرام تصور  از 

 میز  به مستانه روی از  را نگاهش بود؟ نشده عجیب. کردمی نگاه برسام به هم
 روی. بود... و تلفن و پرونده و وسایل اقسام انواع از  پر  که  داد سوق سرگرد
 فضای از  را اتاق کمی  که  خوردمی چشم به هم تابلوهایی سرگرد اتاق هایدیوار 
 خط با کوچک  تابلویی حتی. کردمی متمایز  هااتاق دیگر  از  و خارج نظامی

 چشم. خوردمی چشم به بود شده حکاکی زیبایی به متنی آن روی که  نستعلیق
 چندی یاس. زدند را نهایی هایحرف. کرد  نگاه سرگرد به باز  و گرفت  هاتابلو از 

 ذهنش در  وار  قطار  که  پریشانی افکار  بود، شده فکر  غرق مستانه مثل بعد
 و گفت  چه برسام به سرگرد نفهمید حتی. دادندنمی امانش و شدندمی ردیف
. رسید شاننفره چند یجلسه ختم که  کردند  بدل و رد هاییحرف چه هاآن

. کرد  شک روند،می پیش خوب زیادی که  هاچیز  بعضی در  باید اوقات گاهی
 بدی اتفاق ترینکوچک  انتظار  حتی و است خوب چیز  همه که  هاوقت همان

 نشده دعوت ناخوانده، هایمهمان مانند هااتفاق بدترین درست و کشیمنمی را
 کم  خودش نظر  از  که  بود شده ایعرصه وارد یاس. شودمی پیدا شانکله  و سر 



 بیاید، بر  کارها  یعهده از  توانستمی و رفتمی پیش خوب چیز  همه بیش و
 اما بود؛ شده نفسش به اعتماد این بر  دال اولش موفقیت همان شاید
 میدان و گود  از  دور  زیادی» دارند قوانینی ها،بازی برخی که  دانستنمی

. رفت خودش و رساند را یاس مستانه« !است معرکه پس کالهت  بایستی،
 با که  کردمی فکر  این به بود، شنبه پنج امروز  نپرسید، او از  چیزی هم یاس

 جاهمه از  که  هاییوقت مانند درست. بزنند پدرش مزار  به سری مادرش
 .بردمی پناه پدرش به و بریدمی

 سرت روی که  است آوار  کند،می تخریب را جاهمه آیدمی بارهیک به که  زلزله»
 و کندمی حل خود در  را چیز همه بارهیک به آید،می که  سیل شود،می خراب
 فوران که  فشان آتش برد،می خود با کندمی طی رحمانه بی که  مسیری طی
 شود،می آوار  کوهی  وقتی اما رود،می پیش و سوزاندمی را جاهمه کندمی

 .«بینیمی خسارت آرامآرام میری،می آرامآرام بوده، گاهت  تکیه که  کوهی

 کردمی نگاه فروشی گل  یمغازه به و بود یاس منتظر  ماشین در  خانوم مریم
 حتی و کاکتوس  و وارنگ و رنگ هایگل  اقسام انواع آن ویترین در  که

 مریم هایگل  دسته یاس بعد یدقیقه چند. شدمی دیده کوچک  هایدرختچه
 نرگس و یاس عاشق پدرش. شد خارج مغازه از  که  داشت دست به را نرگس و
 سوار  که  همین. کرد  اکتفا ها نرگس و مریم به و نخرید یاس اما بود، مریم و

 بهشت سمت به. کرد  پر  را ماشین هاگل  یکننده  مدهوش عطر  شد ماشین
 الیالبه در  کردندمی عبور  که  زهرا بهشت داخل مسیر  از . افتادند راه زهرا

. بود مشخص هاقبر  سفید گاها  و مشکی هایسنگ سبز، هایبوته و درختان
 شتر  بودند؟ شده دفن زهرا بهشت مختلف هایبخش این در  نفر  چند یعنی

 چه یخانه در  جلوی و بود گرفته  را کسانی  چه سراغ گویندمی که  معروفی
 .بس و داندمی خدا بود؟ ایستاده کسانی

*** 



 پنجم فصل

 

 سحرخیز  پرندگان نمود،می عادی کامال  روزی شد خارج خانه از  یاس که  روز  آن
 هم آسمان در  و بودند داده سر  را خود گاهیصبح سرود کنان  غوغا و شور 

 وقت و رسیدمی هم اسفند هایروز  آخرین. نبود بارانی و تیره هایابر  از  خبری
 بهاری هایگل  و درختان یدوباره گرفتن  جان رستاخیز . بود طبیعت رستاخیز 

 گام  و بست سرش پشت که  را در . شدندمی باز  و آورده بیرون غنچه از  سر  که
 هایکفش  از  چشم. شد ظاهر  جلویش ایمردانه هیبت برداشت، کوتاهی
 کتان  شلوار . آمد باال کمکم  و برداشت قرمزش مشکی و دوخت خوش کتانی

 نوشته ایجمله درشت انگلیسی خط با آن روی که  مشکی تیشرت طوسی،
. کردمی جلوه خوبی به هم اشعضالنی هایدست و ستبرش یسینه. بود شده
 برق لحظه یک برای که  شود خیره اشچهره به و کرده  بلند سر  خواستمی

 هانشچشم. ببندد را هایشپلک شد مجبور  و خورد هانشچشم درون تیزی
 دست دور  مچی ساعت به چشمش گرفت  را تیز  نور  مسیر  رد و کرد  باز  که  را

 در  را هایشسگرمه همین و بودند کرده  بازتاب را خورشید نور  که  افتاد مرد
 ناشناس مرد چشمان یه باالخره و کرد  بلند سر  ریز  هایاخم همان با. کشید  هم
 هم خورشید نور  بازتاب گویی  که  طلبکارانه کامال  لحنی با شد، خیره رویشروبه

 :گفت  باشد، بوده مرد تقصیر 

 فرمایش؟ -

 بیدار  اشبازاری کوچه  لحن و جیب شیش شلوار  با درونش الت دختر  انگار 
 و چانه سمت به هایشچشم ناخودآگاه یاس. زد آرامی لبخند مرد. بود شده
 بیست قدمتی یاس، برای که  ناشناس مردی از  لبخندی. لغزیدند مرد لبخند
 مزدورانه سال بیست که  لبخندی. آشنایی حس اندازه همان به و داشت ساله
 !مرد؟ این اما. بود کرده  حکومت خاطراتش الیالبه در 



 آلوچه؟ ببندی رو کفشات  بند نیستی بلد هنوزم -

 شده خم مرد رود فرو تعجبش و بهت اغمای در  کند  فرصت یاس کهآن از  قبل
 کرد  باز  بودند شده بسته سرسری و وارفته و شل که  را یاس کتونی  هایبند و
 .بست دوباره و

 سیاهچال عمق در  حتی و برده خاطر  از  بعیدی مدت که  بود اسمی «آلوچه»
 مبهوت یاس به و شده بلند جا از  مرد. بود سپرده خاک به خاطراتش

 .بود نشده لود گفتنی  قولی به هنوز  یاس اما و کردمی نگاه رویشروبه

 کلمه  یه الاقل نیاوردی برامون که  کشمشی  کیک  و آلوچه! استقبالی عجب -
 !داری؟ زبون هنوز  ببینم بزن حرف

 نبودند خودش دست حرکاتش یگسیخته  هم از  افسار  آمدگوییخوش به یاس
 :گفت  که

 .آقا نشید مزاحم -

. شد فکر  غرق. گریخت  مخمصه آن از  سرعت با و شد ماشین سوار  سریع بعد و
 بودند شده باعث خاطرات یبارهیک هجوم. نداشت آرام قلبش هم لحظه یک

 و عجیب رفتار  و مرد آن به مدام. شود پرت رویشروبه مسیر  از  حواسش
 را ماشینش نیاورد، تاب آخر . اندیشیدمی بود داده انجام اختیار  بی که  غریبی
 و ذهنش بر  بود شده ایخوره فکر . شد متوقف و کشاند  جاده از  ایگوشه
 گاههیچ که  هاییچیز . بودند کرده  اشدوره که  بودند خاطراتش آن، از  تر پیشتاز 
 ثبت ذهنش در  کودکی  در  که  است هاییداده کند،نمی فراموش انسان
 :گرفت  جان هانشچشم جلوی فرضی یپرده مقابل ایخاطره. اندشده

 برگردی؟ زود دیمی قول -

 طور همان و چیدمی درخت یشاخه از  را سبزها گوجه  از  دیگر  یکی که  حالی در 
 :گفت  چپاندمی دهانش در  نشسته



 بیاری؟ کشمشی  کیک  و سبز  گوجه  و آلوچه برام اومدم وقتی دیمی قول تو -

 :بود گفته  جواب در  اشکودکانه  یمظلومانه لحن همان با

 .دممی قول -

 چپش سمت به بود، نشسته درخت ستبر  یتنه روی که  طور همان پسرک
 اول از  که  را درشتی سبز  گوجه  باالخره تا کشید  را خودش آنقدر  و شد متمایل

 هایشاخه روی را پاهایش دقت با. کرد  جدا درخت از  بود گرفته  را چشمش
 یاس مدت این تمام در . بود آمده پایین درخت از  نهایت در  و گذاشته  قطور 
 درخت روی از  نکند که  ترسیدمی بود، گرفته  هانشچشم جلوی را هانشدست
 قرار  یاس دستان روی که  پسرک کوچک  و تپل انگشتان. ببیند آسیبی و افتدبی

 به سبزی گوجه.  کرد  باز  را هانشچشم و برداشت را هایشدست گرفت،
 دلی ته از  و قید بی لبخند. بود هانشچشم جلوی درست قرمزی آلوی بزرگی

 و گذراند  نظر  از  را بود دیده دیشب که  فیلمی پسرک. قاپید را سبز  گوجه  و زد
 کرد،  کلفت  را صدایش کند،  رفتار  محبوبش بازیگر  شخصیت مثل کرد  سعی
 :گفت  و کرد  راست قد انداخت، گلو  در  بادی

 !بخوریش گردممی بر  وقتی تا نباید توئه، به من یادگاری سبز  گوجه  این -

 اما داشت ذهن در  اجرایش از  بعد پسرک که  بود تصوراتی تمام حرکات این و
 سرخ هایشگونه  که  نبود نمکی با و تپل یبچه پسر  جز  چیزی حقیقت در 

 صاف و شده هاکارتون  منفی هایشخصیت همانند اشکودکانه  صدای شده،
 به مردد یاس. نبود قدش به سانت دو یکی شدن اضافه جز  چیزی ایستادنش

 لپش یگوشه  را سبز  گوجه  کل  بارهیک خواستمی دلش کرد،  نگاه سبز  گوجه
 جیب در  را آن بود خواسته پسرک چون اما بزند آن به محکمی گاز   و بچپاند
 .بود گذاشته  شلوارش کوچک

 نکنی؟ بازی کیهیچ با دیگه دیمی قول هم تو. خورمشنمی باشه -



 داداشم؟ با حتی -

 :بود گفته  و کرده  جمع دهانش در  را هایشب**ل یاس

 باشه؟ نده هیچکی به بازیاتم اسباب! داداشت حتی -

 داداشم؟ به حتی -

 .اوهوم -

 خب؟ بیام من تا نکن بازی باهاش نشو دوست دیگه کی  هیچ با هم تو پس -

 .باشه -

 :رسید باشد سیب هایدرخت سمت از  که  گویی  تر طرف آن کمی  از  صدایی

 !بریم باید تکین دیگه بدو -

 .مامان اومدم -

 :کرد  غمگین و گرفته  هم را تکین یچهره یاس یغمزده و ناراحت صدای

 نری؟ شهنمی -

 سوغاتی عالمه یه هم تو برای بیایم، بخوایم وقتی بریم اگه گفته  مامانم -
 .میاریم

 کنم؟  بازی کی  با پس! بری تو ندارم دوست من ولی -

 :گفت  هیجان با افتاد، چیزی یاد بارهیک و گرفت  نادیده را یاس حرف تکین

 .بزرگی این به خریدم گنده  هواپیمای یه من تازشم -

 .داد نشان و کرد  باز  هم از  شدمی که  جایی تا را هایشدست

 بزرگ؟ قدر  این -

 .کنهمی پروازم تازشم. بزرگه خیلی آره -



 کنی؟می سوارش منم -

 برم؟ حاال. ببینمت بیام هواپیمام با دممی قول تازشم آره، -

 :گفت  شیرینش یبچگانه لحن همان با خوشحال یاس

 !بیا زود! باشه -

 هم از  ماشینی بوق صدای را افکارش یرشته. بود دوییده پدرش دنبال بعد و
 کوچکی  یاس نه اما بود شازده باغ همان کارخانه،  سمت افتاد راه. گسست
 سر  و درخت و دار  همه آن از  هم خبری تکین، مثل تپلی پسرک نه و داشت
 و بود اداری تجهیزات و ساختمان کردمی کار   چشم که  جایی تا. نبود سبزی
 !بس

 فرمون روی دست با و شد پریشان. افتاد بود زده تکین به که  حرفی یاد یاس
 :کوبید  ماشین

 !آخه بود حرکتی چه این! بابا ای بابا، ای بابا، ای -

 :کردمی شروع باز  افتادمی یادش وقتی و داشت توجیه در  سعی ذهن در  مدام

 !بابا ای بابا، ای -

 سر  ازش حرکات آن چگونه اششده قفل مغز  آن با دانستنمی هم خودش
 .بودند زده

 در  را او سوال از  موجی زدمی کنار   که  هم را وجدانش عذاب حساس
 .گرفتبرمی

 بود؟ آمده کی

 بود؟ برگشته چرا

 بود؟ کرده  پیدا را شانخانه آدرس چگونه



 داشت؟ خاطر  به هنوز  را یاس سال همه این از  بعد طور چه

 بست؟ برایش را هایشکفش  و شد خم چرا

 بود نشده متوجه حتی که  آنقدر . کردندنمی رهایش که  شماریبی سواالت و
 اتاقش به و کرده  طی را راه خود مشوش حال و پریشان افکار  همان با کی
 خودش با شد خالص هاحاشیه این تمام از  و گرفت  آرام که  ایلحظه. بود رفته
 گفت

 اشبچگی دوران بازی هم که  کوچکی  تپلوی پسرک« !شده مرد و بزرگ چه»
 مردی خودش برای و کشیده  قد چه حال بود، «شازده» معروف باغ همان در 

 دنیای. اندیشیدمی ببرد بود داده قول که  کشمشی  کیک  و آلوچه به! بود شده
 برای عالم همان در  اما نباشد، معنا با و بزرگ آنقدر  شاید دیگران برای کودکی

 همان که  آن از  پس بعد هامدت که  دنیایی! دیگریست دنیای یه کودک،  یک
 همان به بازگشت حسرت در  رسند،می خود شدن بزرگ آرزوی به کودکان
 از  بعد. بود داده او به تکین که  افتاد سبزی گوجه  یاد. مانندمی شیرین دوران
 و پدر  همراه یاس دیگر، یک با مادرهایشان و پدر  خداحافظی و تکین رفتن

 پیش را سبز  گوجه  آن بود داده قول خودش به و بازگشته خانه به مادرش
 برق با درشت سبز  آن خوردن یوسوسه لحظه هر  که  چند هر  دارد، نگه خود

 سراغ و نیاورده تاب عاقبت روز  سه دو از  پس. کردنمی رهایش اشخوشمزه
 برگ جز  تعجب نهایت در  و بود رفته کرده  جاسازی کمدش  در  که  شلوارش
 عالم و بود کودکی.  بود نمانده جیبش در  چیزی سبز  گوجه  همان یخشکیده
 خواستهمی دلش که  آنقدر  شاید کردمی فکر  خودش با گاهی  خودش، خاص
 بعد و خورده را سبز  گوجه  آمده، خواب میان در  هاشب از  یکی بخورد، را آن
 کردمی فکر  این به هم گاهی  بود، شده ناراحت خودش از  چقدر . برده خاطر  از 
 داشته قصد که  کردنش  مجازات برای هاقصه معروف یفرشته همان شاید که
 دیگری چیز  حقیقت اما. برده را سبزش گوجه  و آمده بگذارد، پا زیر  را خود قول



 شازده باغ در  هم دنبال و دیدمی آخر  لحظات برای را تکین که  هنگامی بود،
 عاقبت. بود افتاده جیبش از  سبز  گوجه  گذاشتند،می هم سر سربه و دویدندمی
 !دارد نگاهش یادگار  به الاقل نه و بخورد را دلبر  یخوشمزه آن بود توانسته نه

 کند  مشغول را خودش و کند  پرت کارخانه  کارهای  با را حواسش کردمی سعی
 هم اصال اما نگذارد، باقی خاطرات نفوذ برای جا ایذره ترینکوچک  حتی تا

 یدقیقه چند درست که  اندیشیدمی ایطوسی چشمان به مدام. نبود موفق
 گرفت،  جا هایشب**ل روی لبخندی نیمچه. بود مانده جا سرش پشت پیش
 از  و شیرن پسرها معروف اشعار  و چاغی و الغری و هاچشم رنگ سر  چقدر 
 دوباره یاس کهاین برای تکین نهایت در  و! شدمی دعوایشان هاچیز  قبیل این
 .دادمی یاس به را حق و آمدمی کوتاه  مظلومیت نهایت در  کند  بازی او با

 چرخ میان آرام که  هاهمان! روندمی و آیندمی که  هاییشب چه و هاروز  چه
 ادامه روالشان طبق آمد و رفت به و گذارندمی جا را تو زمانه هایدنده
 در  تا نکرد صبر  بار  این. بود رسیده ناهار  موقع آمد خود به وقتی. دهندمی

 یقین به قطع دانستمی بخورد، خودش اتاق در  را ناهار  و بماند اتاقش
 کردندمی ترش پریشان و کرده  استفاده سو اتاق در  بودنش تنها از  افکارش
 خبری امروز . بخورد ناهار  کارمندان  یبقیه پیش تا رفت بقیه نزد همین برای
 یاس از  سراغی کارخانه  در  نه و بود زده زنگ شب نیمه نه نبود، مستانه از 

 نفری چند ورودش محض به. دانستنمی هم یاس بود؟ آمده اصال بود، گرفته
 یاس برخاستند، پر  هایدهان همان با بالفاصله و شدند متوجه کارمندان  از 

 مسئول با که  آن از  بعد و باشند راحت تا خواست هاآن از  و کرد  اشاره سریعا
 کرد  پیدا نشستن برای جایی خود بیاورند، غذا او برای تا کرد  صحبت جا آن
 را حاضر  افراد زیرکی زیر  هاینگاه. نشست بقیه از  دور  چندان نه ایگوشه  و

 بشقاب باالخره تا کرد  گرم  میز  روی لیوان با را سرش. کردمی حس خود روی
 سالن سفید سرامیک حتی و سفید دیوارهای. رسیدند غذایش تجهیزات سایر  و

 زیاد همین برای زد،می سر  جااین به کمتر   یاس نمود،می رنگ بی زیادی



 وقت اسرع در  حتما کردمی فکر  خودش با بود، نشده روحی بی این متوجه
 مشغول. شود تر دلچسب خوردن غذا برای کمی  تا دهد تغییر  را اینجا فضای
 پشت شاید حتی و نفر  چند یخیره هاینگاه زیر  بار  این که  این با شد، خوردن
 این اما خوردمی را غذایش آوردندمی در  برایش که  غریبی و عجیب هایحرف
 قیمه. است خورده کارخانه  در  که  نمودمی غذایی تریندلچسب نظرش به

 به شدمی پیدا آن در  گوشت  نیم و تکه دو زور  به که  ایپریده رنگ بادمجان
 آشپز  از  که  آن از  بعد. بود چسبیده یاس تن به و شده گوشت  گفتنی  قولی
 اتاقش به کرد  کوتاهی  بش و خوش کارمندان  یبقیه با و کرد  سرسری تشکر 

 کنج  در  پوستی زیر  هیجانی و رسیدمی رفتن خانه به وقت کمکم.  بازگشت
 چه برگردد وقتی دانستنمی. کردنمی هم رهایش که  بود کرده  النه دلش

 به آنقدر  هم مستانه نبود حتی که  بود شده غرق آنقدر  امروز . شد خواهد
 قدیمی احساسی. بود گرفته  ضرب میز  روی انگشتانش با. بود نیامده چشمش

 برداشته گرانقدری  شیء روی از  غبار  و گرد  گویی  داد،می جوالن قلبش در 
 اشنادیده توانستنمی که  درخشیدمی چنانآن وجودش در  چیزی باشند،
 . بگیرد

. آمد بیرون خود بهت حالت از  تکین یاس، رفتن از  بعد دقیقه چند درست
 هایشب**ل. انداخت چنگ هاآن به و برد فرو موهایش بین را چپش دست

 گرد  و تر جمع حالت کمی  اشکشیده  صورت شدمی باعث که  بود کرده  جمع را
 کرده؟  فراموش را او یاس یعنی که  کردمی فکر  خودش با. بگیرد خودش به

 از  کدام  هیچ دیگر  نکند باشد؟ فایده بی برگشتن برای اشتالش تمام نکند
! باشد دلخور  هنوز  هم شاید باشد؟ نداشته نگاه ذهن در  را کودکیشان  خاطرات

 پا زیر  را قولش داشت، حق! باشد نبخشیده را او رفتنش بابت هم هنوز  شاید
 و قرمز  دامن با کوچک  دخترک آن چقدر ! بخشیدشنمی هم باید! بود گذاشته
 با مدام بود نشسته هواپیما درون وقتی! بود شده بزرگ سفیدش پیراهن
 حتی شده؟ شکلی چه االن که  اندیشیدمی خود با و کردمی فکر  خودش



 شده «خانوم» گفتنی  قولی به و بزرگ انقدر  بکند توانستنمی هم را تصورش
 به را زدن حرف هنگام خاصش لحن و یاس یکودکانه  صدای آن هنوز ! باشد
 چقدر . پیچیدمی گوشش  درون صدا همان هم گاهی  از  هر  داشت، خاطر 

 با که  نبود کوچکی  یبچه همان دخترک این مگر ! بود شده خانومانه صدایش
 کردند،می هم دنبال کندند،می درختان از  را هامیوه چرخیدند،می باغ دور  هم

 ساخته دویشان هر  برای پدرش که  چوبی یکلبه  درون گذاشتند،می سر سربه
 با جاآن بودند هم با باغ در  مادرهایشان و پدرها که  زمانی تا و رفتندمی بود
 دنیا بزرگترین خود خیال به و داشتند کوچکی  دنیای چه! کردندمی بازی هم
 چشم یک در » معروف یجمله همان سان به گذشت،می زود چقدر  زمان! را

 .کرد  حرکت خانه سمت به بعد و ماند طور همان دیگر  کمی «زدن بهم

*** 

 و انداخت نگاهی را دستش در  کاغذ  روی آدرس بفشارد را زنگ کهآن از  قبل
 و آمد بود آیفون گوشی  برداشتن از  نشان که  شقی صدای. زد را زنگ بعد

 :گفت  زنی سپس

 بله؟ -

 خانوم؟ مریم -

 خودتی؟ تکین... شم -

 !خودشم خاله آره -

 !تو بیا پسرم تو بیا -

 وارد و کرد  باز  را در  بعد و کشید  عمیق نفسی. آمد در  شدن باز  زینگ صدای
 با خانه آن! نبود شده حکاکی ذهنش در  که  ایخانه شبیه اصال جااین. شد

 کرده  تغییر  چیز  همه نبودنش سال چند در ... . و رنگی هایشیشه آبی، حوض
 و هایشانپوشیدن لباس سبک و هاآدم ها،میدان ها،کوچه  ها،خیابان بود،



 خدا هم دلش در  تغییر؛ یک جز  به خریدمی جان به را تغییرات این تمام تکین
 یکی این با توانستمی سخت چون باشد نداده رخ تغییر  این که  کردمی خدا
 رهایی خودش افکار  سیل از  خانوم مریم صدای با. بود یاس هم آن و بیاید کنار 
 نگاه تکین به تعجب با خانوم مریم. بازگشت اطرافش دنیای به و کرد  پیدا
 کرده  تصور  هایشبچگی مانند طور همان را تکین هم خانوم مریم انگار  کرد،می
 .بود

 اومدی؟ خوب کوشن؟  اینا مامان رسیدی؟ کی!  اومدی خوش پسرم، سالم -
 کنی؟  پیدا رو جااین راحت تونستی

 .بدهد سالمی جواب کرد  پیدا مهلت تنها تکین

 .خاله سالم -

 :کند  مکث ایلحظه خانوم مریم شد باعث بود هایشب**ل روی که  لبخندی

 چیزی یه برات بشین. دارم حرف و سوال کلی  ندیدمت وقته خیلی پسرم، آخ -
 .میام االن بشین بخوری، بیارم

 ایرانی عادات برخی دیگر  که  بود سال چندین. نداشت تعارف به عادت تکین
 فضای و نشست هامبل از  یکی روی. بود رفته خاطرش از  حتی و غریبه برایش
 هایپرده رنگ، خوش ایسورمه هایمبل زدمی حدس. گذراند  نظر  از  را خانه
 پس. باشد یاس کار   داشتند آبی هایطرح که  هاییفرش و تر روشن کمی  آبی
 ایخاطره. زد لبخندی ناخودآگاه تکین! داشت دوست را رنگ همان هم هنوز 
 :بود شده نمایان هانشچشم جلوی

 !برهمی آبی نخیرم -

 !کن  نگاه بیشتره قرمز  رنگ تازشم! برهمی قرمز  گفته؟  کی  گفته؟  کی  -

 !کن  نگاه آبیه جاهمه! نخیرشم -



. کردمی فکر  و خاراندمی را اشچانه شودنمی یاس حریف دیدمی که  تکین
 :زد ذهنش به فکر  ناگهان

 !ستبرنده المپه اون به برسه دستش کی  هر  اصال -

 دومتر  به کسی  دست چگونه آخر  بگوید که  شناسدنمی منطق! دیگر است بچگی
 مورد تیم شودمی باعث چگونه برسد اگر  هم آن! رسدمی خودش از  باالتر 
 :کرد  موافقت شوق با هم یاس! شود برنده شانعالقه

 !ها است برنده برسه هرکی باشه -

 !قبوله -

 هم تکین و یاس پدر . پریدندمی پایین و باال توانستندمی چه هر  دویشان هر 
 اصال کردندمی بحث... و بازی ینحوه سر  هم با و نشسته کاناپه  روی که

 تا بودند کرده  رهایشان خودشان قول به و نداشتند تکین و یاس به توجهی
 این با دیدند وقتی بعد یدقیقه چند. کنند  بچگی خواهدمی دلشان هرچه
 به دست رسد،نمی خودشان از  باالتر  سانت بیست به حتی دستشان منوال
 و کرده  باز  را هاپتو و بالش و هالحاف کمد.  شدند مختلف هایبالش دامن
 هم روی چراغ زیر  پذیرایی در  را هابالش. بودند ریخته بیرون را هاآن تمام
 رسدمی دستشان که  کنند  امتحان تا ایستادندمی آن روی سپس و چیدندمی
 .نه یا

 عرض در  که  بودند کرده  زمین پخش را وسایل و کرده  جاجابه را هابالش آنقدر 
 چیز  همه. بود شده ویرانه سان به چیزی به تبدیل اتاق و پذیرایی دقیقه چند
 سر  شکستند،می تخمه هایشانپدر  هم طرف آن از . بود نامرتب و ریخته بهم

 کردندمی نهی و امر  نامنصف ظاهر  به داور  به کردند،می هوار  و داد بازیکنان
 مریم جای. ریختندمی زمین روی مالحظه بی طور همان را تخمه هایپوست و

 کل  صدای! ببینند را وضع این تا بود خالی تکین مادر  خانوم، فرشته و خانوم



 هم گاهی  از  هر  و آمیخته پدرانشان هایهوار  و داد با تکین و یاس کل
 را هابالش تمام که  یاس و تکین. کشیدمی داد خودش برای فوتبال یگوینده
 به بار  شیطنت هایچشم با بود نکرده افاقه هم هنوز  و بودند برداشته
 از  یکی سمت به تکین یکباره به. بودند دوخته چشم یکدیگر  هایبالش
 سر  با یاس بالفاصله بود کشیده  را آن که  همین و برده هجوم یاس هایبالش
 هایبالش افتادن باعث بالش کردنمی فکر  که  تکین. بود افتاده زمین پخش
 هایشدست و کرده  رها را منفور  بالش شود، یاس خوردن سر  درنهایت و دیگر 
 با که  کردمی نگاه یاس به شده گرد  هانیچشم با. بود گرفته  دهانش روی را

 یاس. شدمی بلند دیگر  هایبالش میان از  سختی به شده سرخ هاییچشم
 دستش دم که  رنگی قرمز  شیپور  یکباره به کرد،می نگاه را تکین کرده  بغض
. کرد  نثارش هم محکمی نامرد و کوبید  تکین سر  روی محکم و برداشت را بود
 در  حتی یا اعتراض فرصت تکین کهآن برای داد انجام را کارش  کهآن از  بعد

 خانوم مریم لحظه همان. گریه  زیر  زد باشد داشته صدایی ترینکوچک  آوردن
 خانه وارد و کرده  باز  را در  کلید  با دستشان در  پر  هایکیسه  با خانوم فرشته و

 .شدند

 پسرم؟ داری دوست کشمشی  کیک  هنوزم -

 .شد خیره خانوم مریم به و گسست  هم از  تکین افکار  یرشته

 بله؟ -

 ... .کشمشی  کیک  گممی -

 .نه که  چرا آره آهان، -

 .بره در  خستگیت که  بخور . چسبهمی چایی با پسرم بیا -

 .نکنه درد دستتون -

 نمیان؟ اینا مامان -



 .باشه منفی جوابش یاس که  وقتی تا نه -

 منفیه؟ جوابش که  دونیمی کجا  از  -

 منو حتی شاید! کرده  تغییر  هم چیزها خیلی... بودن دور  سال همه این خب -
 یاس اگه ولی برگردن خواننمی اونا حقیقتش بمونم، نتونستم منم! نیاد یادش

 .میان حتما باشه مثبت جوابش

 برگشتی؟ یاس خاطر  به واقعا تو تکین -

 خودتونم! زنیمی رو حرف این چرا داری خبر  چی همه از  که  شما خاله -
 ... .من برای چقدر  یاس دونینمی

 حتی که  شده هامسأله جور  این و شرکت این درگیر  انقدر  پسرم، دونمنمی -
! هاسهمین ذکرشم و فکر ! خونه تو یا شرکته یا همش. رهنمی هم مهمونی یه

 یاس مثل کسی  کار   شرکتی همچین یه چرخوندن که  دونیمی! نگرانشم
 !نیست

 :کرد  ریز  کمی  را هانشچشم تکین

 محصول اون یقضیه حتی ره؟می پیش خوب داره چی همه نگفتین مگه ولی -
 ... .و جدید

 ایلحظه را هایشب**ل گرفت،  چای فنجان بخار  از  را نگاهش خانوم مریم
 :گفت  و کرد  جمع

 !اوفتهمی داره اتفاقایی یه یعنی این! کنهمی نگرانم که  هست همینم خب -

 طور؟چه آخه -

 پاپوش براش که  نبودن روزایی کم  نداشت، مشکل کم  بود مدیر  که  هم پدرش -
 کنن،  ورشکستش جوری یه که  بودن این دنبال مدام کردن،می درست
 و سر  کلی!  باشه نرفته بازداشتگاه چیزها این بخاطر  که  نبود کم  کنن،  بدنامش



 و دم و کارخونه  این االن که  جایی این به رسید تا کشید  سختی کلی  زد، کله
 !هست تشکیالتش

 به بخارش تا گذاشت  و گرفت  دست در  را فنجانش هم در  ایچهره با تکین
 :کند  برخورد دارش زاویه فک

 .بیامرزتشون خدا -

 :داد ادامه و داد تکان سری تشکر  برای خانوم مریم

 !کنهمی نگرانم داره اوضاع حد از  بیش بودن آروم همین -

 دزدی یقضیه خودتون مگه! نیست گینمی که  هم آروم همچین خاله ولی -
 نگفتین؟ رو... و

 افتاده کارخونه  این برای که  اتفاقی و پدرش با مقایسه در  هااین ولی چرا -
 .باشی مراقبش... که  خواممی ازت پسرم برگشتی که  االن! هیچه

 :برداشت قندان از  را قندی تکین

 افتاده االن تا بیوفته اتفاقی بود قرار  اگه. شهنمی چیزی نباشین نگران خاله -
 چیه عمل دستور  اون ماجرای فقط. هستم مراقبش برگشتم االن که  منم. بود
 گفتین؟  که

 یاس پدر  برای مهمه، خیلی این تکین. یاس دست بدمش تنهایی به تونمنمی -
 نیاز  فرمول این به کنممی احساس. بوده طور همین هم جدش چند حتی و

 .بندازمش خطر  تو تونمنمی ولی داره

 .گذاشت  میز  روی را چای فنجان و شد جدی تکین

 .بخواد یاس خود که  شرطی به ولی خاله کنم  کمک  تونممی من -

 :گشود  هم از  را هانشدست گره  خانوم مریم



 !نه که  چرا کنهمی قبول حتما -

 !بزنم حرف باهاش خواستممی که  دفعه همون مثل -

 خانوم مریم به رفتنشان سال چند از  بعد که  بود پیش سال دوازده تکین منظور 
 همه این برای طرزی به یاس اما بزند حرف یاس با خواستمی و زده زنگ
 سراغی نه یاس دیگر  هم آن از  بعد. بود کرده  قهر  او با نگرفتن خبر  و رفتن مدت
 فرشته و خانوم مریم که  نداشت خبر  اما. بود آورده را اسمش حتی نه و گرفته
 .ارتباطند در  هم با روز  هر  خانوم

 کارها  خیلی برگشتن سال همه این از  بعد. انداخت ساعتش به نگاهی تکین
 هر  برایش که  خصوص به. نبود تعلل وقت دیگر . دادمی انجام باید که  داشت
 .دادمی را یاس بوی داشت تازگی برایش کهآن با خانه جای

*** 

 ششم فصل

 

 نیوفتاده خاصی اتفاقات. بود ریخته هم به کمی  اوضاع که  شدمی روزی چند
 باال ها،دستگاه برخی شدن خراب: قبیل از  همیشگی مشکالت همان بود؛

 کدام  هیچ بار این که  تفاوت این با... و تولید هایخط از  یکی سیستم نیامدن
 و رفتمی سو آن و سو این یاس هم قدر  هر . نداشتند شدن حل قصد هاآن از 
 سامان و سر  را چیز  همه توانستنمی هم باز  کردمی بدو بدو گفتنی  قولی به

 هم روز  چند. دانستنمی را دلیلش یاس و بود مشکوک شدت به چیزی. دهد
 را تلفنش حتی نه و آمدمی کارخانه  به نه نبود؛ مستانه از  خبری که  شدمی

 در  جلوی باری چند حتی. نداشت او از  خبری هیچ یاس. دادمی جواب
 هم مادرش حتی. نکرد باز  را در  کسی  اما گرفت  را سراغش و رفت شانخانه
 که  بود روزی چند. بود خاموش هم او تلفن اما زد زنگ مستانه مادر  تلفن به



 شرکتی با پیش چندی. چرخیدمی خاصی ریتم روی قبل از  تر تکراری چیز  همه
 گمرکی  در  حال و بود بسته داد قرار  محصوالتش از  یکی صادر  برای ایترکیه

 تمام با. آمدمی چشم به قبل از  بیش هم مستانه نبود. بود خورده مشکل به
 خوبی حال کمک  مواقع جور این در  هایشگذاشتن  سر سربه و هاکردن  اذیت
. بود کرده  اعتراف دلش در  را این وضوح به یاس! هایشنفرین با حتی بود،
 گوشش  در  زن یشده ضبط صدای و گرفتمی را تلفنش بار  صدمین چند برای
 :بگوید زن بود مانده کم.  پیچیدمی

 باور  خواینمی! دیگه نیستش یاس؟ خاموشه نظر  مورد مشترک گمنمی مگه -
 و کار !  برسیم زندگیمون به بذار  کن  ول شده؟ غیب یهو رفیقت بهترین کنی

 نداری؟ زندگی

 در  آباد ناکجا از  و یکباره به که  لجوجی پسرک با دانستنمی کنار،  به هااین
 مسیر  در  گاهی  از  هر ! کند  چه بود شده سبز  اشزندگی مشکالت یبحبوحه

 هم هانزدیکی همان در  هتلی در . بود آمده ایران به تنها گویی  دیدش،می
 سریع گونهاین را پسرک این که  کجاست  دانستنمی که  هتلی. داشت اقامت

 از  حرفی داشت انتظار  یاس گفت؛نمی هم چیزی! گذاردمی راهش سر 
 حرکاتش با کمی  هم شاید و بکشد میان را خاطرات بزند، شانکودکی
 یاس دل خواستمی که  شانکودکی  در  هاییوقت مانند درست کند،  گریجلوه

 و شدمی سبز  راهش سر  روز  هر  بگوید چیزی آنکه بی اما. آورد بدست باز  را
 نبود، تکین بچگی رنگ سرخ هایلپ و گونه  از  خبری دیگر . کردمی نگاهش
 لیک. کردمی جلوه آن روی مرتبی ریش ته و شده تر مردانه صورتش حتی
 شدنمی خسته! آمیزشیطنت هم شاید داشتند، خاصی لبخند انگار  هایشنگاه
 بود چیزی این البته ببیند؟ را یاس مسیر  میان در  تا بایستد روز  هر  که  این از 
 هم و هست کنارش  را روز  مدت تمام که  دانستنمی. کردمی فکر  یاس که

 باز  تا بلرزاند؟ را قلبش تا بود آمده خواست؟می چه پسرک این اصال. نیست
 اصال که  حقیقتا گفت؟می چه مدت همه این از  بعد اصال شود؟ هایشدلشوره



 بار  یک تنها بود؟ چه حسابش حرف معروف قول به اما گفتنمی هم چیزی
 صحبت کوتاه  یکلمه  چند یاس با بود گرفته  قرار  مسیر  در  همیشه مثل که

 :بود کرده

 زنی؟نمی حرف باهام ببخشیم؟ هنوز  خواینمی -

 قصد قلبش در  چیزی چند هر . بود داده محض سکوتی با را جوابش هم یاس
 به همین برای. کند  عمل سرخودانه و بشکند را یاس هایقانون تمام داشت
 .کردمی دشوار  را کشیدنش  نفس کمی  و کوبیدمی اشسینه یقفسه به شدت

 ترینکوچک  نه و بود خریده لباس نه هنوز . بود مانده عید به دیگر  یهفته یک
 سامان رو سر  کجا  را افکارش دانستنمی. بود داده انجام آن برای اقدامی
 برای هم وقتی مگر  اصال... . یا خودش کارخانه،  تکین، مستانه، روی دهد،

 کرده  گیر   گمرکی  پشت کارتن  چندین وقتی ماند؟می خودش به اندیشیدن
 خراب الوقوعی غریب طرز  به شانسیستم و تعطیل کل  به هاخط از  تا دو بود،
 نتوانسته اما بود آورده خبره تعمیرکار  چند کهاین با. بود افتاده کار   از  و شده
 بودند خارجی هم هادستگاه این. کنند  برطرف را مشکل قبل دفعات مثل بودند

 قطعات از  تا دو یکی که  کردندمی پافشاری عقیده این بر  تعمیرکار  چند هر  و
 بود که  چه هر  شده، برداشته یا و شده دستکاری دستگاه درون اما جانبی
 یاس شده طور  هر  حال هر  به. کرده  دستکاری را دستگاه کسی  بودند مطمئن

 .دادمی سامان و سر  را موجود وضعیت باید

. ندید را تکین مسیر  در  افتاد، راه به و شد ماشین سوار  همیشه مثل که  روز  آن
 سرجایش باز  و زدمی پرسه هوایش در  کمی  و رفتمی برایش مخفیانه دلش
 روز  هر  که  بود کرده  عادت انگار . گشتمی باز  یاس یسینه یقفسه درون

 که  کارخانه  به! اشآفتابی عینک دودی هایشیشه پشت از  حتی کند،  نگاهش
 تا داشتمی بر  را مدارک برخی باید. رفت دفترش سمت به راست یک رسید
 .کند  برطرف را بودند شده متوقف که  کاالهایی  مشکل و بیوفتد راه



 خواستمی حتما. گرفت  شکل آن روی خانوم مریم نام خورد، زنگ تلفنش
 این در  که  هاحرف همان. بکند را اشقبلی هایتوصیه و نصیحت همان دوباره
 :کرد  وصل را تماس زحمت به. بودند نکرده رهایش روز  چند

 بله؟ -

 یاس؟ الو -

 چسبانده گوشش  به را تلفن همزمان و کردمی جاساز  کیفش  درون را وسایل
 .بود

 مامان؟ جانم -

 .بیاد که  زدم حرف باهاش جا؟اون اومد امروز  تکین یاس -

 بودیم؟ نزده حرف موردش در  قبال مگه مامان -

 :کرد  ایجاد خاص تحکمی صدایش در  خانوم مریم

 !باشه خالی شرکت عامل مدیر  جای که  شهنمی -

 هوفی گراند،  اتاقش عرض و طول در  نوسانی حالت به را هانشچشم یاس
 :گفت  و کرد

 باالخره نیست، خالی مستانه جای مستانه، جای بذارمش تونمنمی من مامان -
 .شهمی پیداش

 .شد بلندتر  کمی  خانوم مریم صدای

 کاری  یه! کنهمی کار   تو پیش شرکت اون توی تکین! گفتم  که  همین یاس -
 !خودت جای بشونمش نکن

 :شد گرد  هانشچشم یاس

 !مامان؟ -



 خودش با یاس. بود کرده  قطع را تلفن ایدیگه حرف هیچ بی خانوم مریم
 :گفت

 جااین دنیا سر  این اومده شده پا دنیا سر  اون از ! ببینه خوابش تو کهاین مگه -
 !غلطا چه بشینه؟ من جای اومده؟ کار   قحطی کنه؟  کار 

 اتفاقی درصد یک تنها اگر ! بشنود را هاحرف این تا بود خالی خانوم مریم جای
 هم خانه در  حتی خانوم مریم قطعا افتادمی افتاد مستانه با دفعه آن که

 روزش کل  واقع در  کند،  سپری شرکت در  را هاشب بود مجبور  و دادنمی راهش
 و هم در  ایچهره با. دید را بهرامی آقای که  آمدمی بیرون اتاقش از  داشت! را

 یاس. کردمی نگاه یاس به و بود ایستاده لرزان هایمردمک با هاییچشم
 شده ساخته رحیم آقا و بهرامی آقای نفر؛ دو این گویی  کشید،  عمیق نفسی
 !بدهند بد خبر  یاس به که  بودند

 بهرامی؟ آقای شده چی -

 :گفت  سریع بهرامی آقای

 خوبین؟ خیره؟ به صبحتون خانوم، سالم -

 .رفت باال یاس ابروی تای یک

 بفرمایید؟. بخیر هم شما صبح ممنونم، -

 :گفت  باالخره. بزند را حرفش تا کردمی پا آن و پا و این بهرامی آقای

 و کاغذ  سری یه بعدش رفت،نمی کردیم  کاری  هر  خانوم اومده، آقایی یه -
 اسم به کارخونه  این سهام درصد نه و چهل که  گفتش  داد، نشونمون مدرک
 !بگیره رو طلبش خوادمی انگار  جااین اومده االن. منه

 دل در . کشید  صورتش روی درمانده را دستش. ماند باز  نیمه کمی  یاس دهان
 :گفت



 کن  نگاه یکم کنی؟  فوران من روی دیگه نمونده چیزی فشانی آتش خدایا -
 !ببین

 نازل سرش روی آسمانی بالهای که  کردمی فکر  خودش با آشفتگی همه این با
 بر  دستش از  کاریچه ببیند تا شد راهی بهرامی آقای دنبال به. است شده
 آسانسور  سوار . بریزد سرش روی تواندمی را خاکی نوع چه واقع در  و آیدمی

 به تعجب با یاس. افتادند راه کارخانه  یمحوطه در  بعد یدقیقه چند و شدند
 هایشقدم تردید با بودش؟ آورده چه برای جااین. کردمی نگاه بهرامی آقای

 درختی تک. شد متوقف جایی بهرامی آقای باالخره. داشتمی بر  آرامآرام را
 حصار  رنگی آجرهای با را دورش که  داشت قرار  محوطه وسط در  تنومند
 بود دیده بارها را درخت این یاس. بود داده تکیه آن به کسی.  بودند کشیده

. است درختی چه که  کند  دقت تا بود نیوفتاده سمتها این به راهش زیاد اما
 دیگر  قدیمی هایدرخت درخت، چهار  یا سه جز  به کارخانه  این در  واقع در 

 شده کاشته  تازگی به که  داشت وجود هم جوانی نهال چند. شدنمی دیده
 هم کلی  بودنشان دار  سال و سن بر  عالوه قدیمی درخت چند آن اما بودند
 !خاطره کلی  هم شاید... داشتند حرف

 ناشناسی مرد سمت به قدم چند. برود جلو خودش یاس تا ایستاد بهرامی آقای
 پا به مشکی سفید ورزشی هایکفش.  رفت بود داده تکیه درخت به که

 پوشیده آن روی که  لی پیراهن با سفید تیشرت روشن، آبی لی شلوار  داشت،
 چندان که  صورتی... نهایت در  و بود، گذاشته  باز  آزادانه را هایشدکمه و

 این از  مانع سرش روی لی دار  لبه کاله.  برداشت جلو به گامی.  نبود واضح
 کرده،  خم پایین سمت به هم را سرش. ببیند را اشچهره که  شدمی

 و داده قرار  اریب حالت به را پاهایش و بود هایشجیب درون هایشدست
 مظلوم و معصومانه را اشچهره توانستمی تا یاس. بود زده تکیه درخت به

 :زد صدایش. بیاورد رحم با را مرد دل شاید تا کرد



 ... .شما ببخشید آقا؟ -

 سوت مانند چیزی بوق صدای هوا بی که  بود نشده تمام حرفش هنوز 
 کنار   درست شدندمی دراز  کردیمی فوت هاآن در  وقتی که  بچگانه هایسوتک
 حرکت بی ترسیده و پیچیدمی گوشش  درون سوت صدای. پیچید گوشش
 روی تا بشکافد را اشسینه داشت قصد و زدمی تند تند قلبش. بود ایستاده
 را اشتکیه مرد. بود مانده مبهوت و مات و گرد  هانشچشم. شود پهن زمین

 سرش پشت را هایشاننگاه و نفر  چند حضور  سنگینی. برداشت درخت از 
 !بود شده حبس یاس یسینه در  نفس. کردمی احساس

 و دست صدای که  بود نگذشته عجیب یخلسه و خأل آن از  بیشتر  ثانیه چند
 لبخند با. دید را تکین یاس کرد،  بلند سر  که  مقابلش مرد. پیچید فضا در  صوتی
 درخشید،می هانشچشم درون خاصی شیطنت برق بود، ایستاده مهربانی
 ریتیمکی صدای. نداشت هم هایشچشم شیطنت کردن  مخفی در  سعی
 :بچرخد عقب به درجه چند یاس شد باعث که  آمدمی

 ... .مبارک تولدت... مبارک... مبارک... مبارک تولدت.. .تولد... تولد -

 نفری چند. ایستاد حرکت از  ایثانیه صدم برای قلبش کرد  احساس لحظه یک
 :گذراند  نظر  از  را خواندندمی شعر  و زدندمی دست که

 از  نفر  چند اش،دانشگاهی هم دوستان از  تا دو شرکت، منشی خانوم، مریم
. مستانه و برسام نهایت در  و کردند،می کار   یاس دفتر  در  که  خانوم کارمندان

 دادن نشان فرصت حتی. کردمی نگاهش خیره. شد متوقف مستانه روی
 نه رنگ سبز _سفید کیک  خانوم مریم دست. بود نکرده پیدا هم العمل عکس
 هاییشمع. داشت را یاس گل  دسته شکل که  کردمی خودنمایی بزرگی چندان
 هاییفشفشه. دادندمی نشان را شش و بیست عدد که  داشت قرار  آن روی
 شعر  داری کش  لبخند با همزمان و دادندمی تاب هوا در  که  بود بقیه دست در 
 سرخ هاییگونه  با و کرد  جمع دهانش درون را هایشب**ل یاس. خواندندمی



. نگریستمی بودند کرده  احاطه را دورش که  کسانی  به نوبتی شده
 به. بودند گرفته  قاب اشک، از  مه مانند محوی خیلی هایهاله را هانشچشم

 انتظار . رفت فرو آشنایانش و دوستان آغوش در  نوبت به و داد تکانی خودش
 طرفآن و طرفاین از  بود مانده کم  طرفی از  این، جز  به داشت را چیزی هر 
 بهرامی آقای که  ماجرایی که  کند  پرواز  خوشحالی از  و کند  پیدا بال شده که  هم

 نوبت. بکشد دوش به را دیگری بار  باز  نیست قرار  و بوده ساختگی بود، گفته
 نه که  دوستانه و محکم را یاس و کشید  آغوشش در  گرم  رسید که  مستانه به
 حس مستانه هایچشم انتهای در  را ریزی غم یاس. فشرد خواهرانه اما
 برجسته هایگونه  و آمده کش  هایب**ل هایش،خنده تمام با کرد،می
 مستانه امروز  که  کردمی حس و خوردنمی را حاالتش گول  هم باز  اش،شده
 از  مانع بودند گرفته  را دورش که  جمعیتی. نیست همیشگی یمستانه انگار 
 با. نیاورد ب**ل به لبخند و بماند حرکت بی این از  بیشتر  که  شدمی این

 چند برای. بزند حرف مستانه با شده که  طور  هر  بعدا گرفت  تصمیم خودش
 که  را تکین که  شد پر  اطرافیانش خوشحالی و همهمه از  دورش آنقدر  دقیقه
 دید،نمی را بود ایستاده خودش سمت به مایل و تر عقب قدم چند درست
 چه که  دانستنمی هم یاس و بود برگشته مرموزانه یکباره به که  مردی
 که  مردی. دیگر هایسوال خیلی و کند؟می کار چه جااین االن اصال خواهد،می
 را یاس هوای دور  از  همیشه. بوده همیشه اما نبوده؛ وقت هیچ یاس نظر  از 

 کرد،  ترسیم توانمی نه وقت هیچ را چیزها برخی»... . جاها خیلی و داشته
 حرف باید دل با شود،می حالیشان دل زبان تنها نوشت، و کرد  بیان نه

 «!بفهمی را حسابشان

 طوری یاس. آمد یاس سمت به خودش و داد مستانه به را کیک  خانوم مریم
 آغوش در  داشت قصد گویی  که  بود کرده  حلقه خانوم مریم دور  را هانشدست

 دور  مکرر  اتفاقات یبحبوحه از  بزند گریزی  نحوی به و شود حل مهرش پر 
 دانستنمی هم یاس خود داد،می را هایشکودکی  تمام بوی مادرش. برش



 هاشادی در  حتی که  غمی کشد،می دوش به همیشه را ایناخوانده غم چرا
 شکندمی هم در  را یاس لبخند برج آید،می خودش برای کند،  نمی رهایش هم
 یاس عجیب! گرفتمی را غم زهرمار  برج این جلوی بود کسی  کاش.  رودمی و

 دل سختی به مادرش آغوش از . داشت احتیاج کسی  همچین به هاروز  این
 آمد بیرون مادرش آغوش از  که  یاس. بود بقیه اعتراضات علت به هم آن. کند
 همان به هم مادرش شاید. دید مادرش هایچشم درون را ریزی سرخ یهاله
 و سوت صدای با! پدرش درخشید،می یاس ذهن در  که  کردمی فکر  چیزی
 به سلول در  انگار . آمد بیرون امروزش دار واگیر  یخلسه از  هابچه هایدست
 سرایت دیگری سلول به ثانیه هر  تا بود شده محبوس خلسه این بدنش سلول
 این به امروز  کمی  از  بیشتر  کمی  شد، گرم  دلش بقیه هایلبخند دیدن با. کند

 .شده امروزش بانی و باعث کسی  چه دانستنمی هنوز  و بود محتاج غافلگیری

 زور  به. کردمی شوخی هابچه با و چرخیدمی همه بین شیطنت با مستانه
 برای هوا در  را دستش. داد قرار  مقابلش را کیک  و نشاند زمین روی را یاس
 باال ابروهایی با همه سه یشماره از  بعد. شمرد را شماره سه و داد تکان بقیه
 خودش و رفت ایغره چشم مستانه. کردندمی نگاه را مستانه متعجب و رفته
 :کرد  شروع

 ... .چهار و بیست پنج، و بیست شیش، و بیست -

 بر  میان را رقمی چند و شدند مانع بقیه که  بشمارد را اشادامه خواست می
 :زدند

 ... .دو... سه. ..چهار. ..پنج شیش، هفت، هشت، نه، ده، -

 را هانشچشم شد، خم کیک  روی یاس بگویند را آخر  یشماره که  آن از  قبل
 و کرد  باز  را هانشچشم. کرد  دعایی دل در  همیشه رسم به و بست

 چیز  همه ایثانیه گویی  که  کند  فوت را هاشمع تا کرد  جمع را هایشب**ل
 به بقیه از  دورتر  که  شد پوشی شلوار  و کت  مرد یخیره یاس. شد متوقف



 نگاهش صادقانه و مهربانی و عشق از  سرشار  لبخندی با و بود زده تکیه ماشینی
 باز . گفتمی را پدرش «بود شده هایشجوانی عکس شبیه چقدر ». کردمی

 .شد گم  بقیه صدای دل در  مرد آن و افتادند راه با هاعقربه

 ... .یک -

 .کرد  فوت کوچکی  ینهفته بغض با را شمع یاس و زدند دست همه

 باعث همین و پیچیدمی که  بود جیغ و دست صدای شمع کردن  فوت از  پس
 صدای. شوند جمع دورشان زنندمی پرسه اطراف آن در  که  کارمندانی  بود شده
 و بود ایستاده گوشش  کنار   درست. برگشت عقب به کرد  حس که  را تکین بم
 همین یاس برای اما بود، گفته  تبریک را تولدش خاص چندان نه صدایی با

 نه و دلیل نه منطق، نه قانون، نه دیگر، است قلب. داشت آشکار  تفاوتی صدا
 !کندمی را خودش کار   شود؛می سرش برهان

 را جمعیتی سنگین نگاه وقتی. چرخید بقیه سمت به و داد تکان سری یاس
 که  شد کارمندانی  متوجه یاس شدند تر سنگین هادست صدای و کرد  حس

 سرش کمی  و ایستاد شانهمه از  تشکر  ینشانه به. بودند شده جمع دورشان
 باید. کرد  نگاه را دستش دور  ساعت و آمد یادش به چیزی ناگاه. کرد  خم را
 به تا رفت مادرش سمت. داشت گمرکی  در  کار   کلی.  افتادمی راه زودتر  چه هر 
 راهی زودتر  چه هر  تا رفتنش برای کند  خواهی معذرت بقیه از  و بگوید او

 اشچهره خانوم مریم داد توضیح را ماجرا خانوم مریم گوش  در  که  همین. شود
 جایی نگاهش و کرد  نگاه را دورشان هایآدم و اطراف متفکر . شد هم در  کمی
 .شد ثابت کسی  روی

 .میاد باهات تکین نه، تنها ولی مادر  برو باشه -

 کار   کلی  شده دیرمم! دیگه رممی خودم بیاد؟ چی برا تکین مامان؟ چی یعنی -
 .دارم



 .که  کنم  راهیت تنها شهنمی خطرناکه نه، تنها ولی برو مادر  باشه -

 !برم بشر  این با تونمنمی من مامان -

 !دیگه میاین رینمی هم با شینهمی گوشه  یه! بیچاره داره کارت  چی -

 را تکین حرص با و کرد  جمع را هایشب**ل. کرد  ریز  را هانشچشم یاس
 خانوم مریم. خوردمی را دستش در  کیک  تکه جاهمه از  خبر  بی که  نگریست

 کارد  میایند؟ و روندمی هم با و نشیندمی گوشه  یک! داشت منطقی چه هم
 و بود شده دیرش! نداشت ایچاره لیک. آمدنمی در  یاس خون زدیمی
 بود، شده اشسرجهازی گویی  تکین. کند  بحث جهازی سر  یک سر  خواستنمی
 از ! است مناسبی یکلمه  برایش سرجهازی! شدمی پیدایش رفتمی که  جا هر 

 خانوم مریم که  نکشید دقیقه به. بگوید بقیه به خودش تا خواست مادرش
 کم  خانوم مریم برابر  در  خبررسانی هایسازمان هم واقعا. کرد  خبر  با را همه
 هدایایش گرفتن  برای ایدقیقه چند شود راهی که  آن از  قبل یاس! آوردندمی

 هایشهدیه گرفتن  بدون که  بودند نگذاشته آشنایانش و دوستان. ایستاد
 خداحافظی با و داد جای ماشینش عقب صندوق در  را هاآن تمام یاس برود،

 با تکین و شد باز  تکین توسط کنارش  در  بالفاصله. شد ماشینش سوار  سرسری
 دلنشین لبخند داشت دوست یاس البته. نشست و شد سوار  دلنشینی لبخند
 از  پس. بود هم در  اشچهره همین برای کند  تصور  دیگری جور  را تکین

 یاس. کرد  اشاره هم یاس کمربند  به و بست محکم را کمربندش  نشستنش
 جاجابه را دنده چرخاند، سرجایش را کلید.  بست را کمربندش  و کرد  پوفی
 دقیقه چند. شد کنده  جایش از  ماشین و گذاشت  گاز   پدال روی را پایش کرد،
 حالتش خوش موهای به زدن چنگ از  دست تکین که  بود نگذشته رفتن از 

 هایآهنگ از  یکی بالفاصله. برد ماشین ضبط سمت به را دستش و برداشت
 .شد پخش یاس یعالقه مورد

 ... ."منو کرد  تنها تو فکر "  -



 .کرد  عوض را آن و برود جلوتر  کمی  آهنگ نگذاشت

- all my friends tell me i should move on... . 

 و بود شده خم دورش ایمنی کمربند  با طوری. فشرد دوباره را دکمه تکین
 به هم بعدی هایآهنگ داندمی انگار  که  بود گذاشته  دکمه روی را دستش
 آهنگ بود، «شادمهر» از  شد پخش که  دیگری آهنگ. خورندنمی مزاجش
. کردمی جاجابه را آهنگ طور همین بود، «مسیح و آرش از  معرفت بی» بعدی
 تکین. کردمی نگاهش غیض با اشآفتابی عینک یتیره یشیشه پشت از  یاس
 .اشصندلی پشتی به داد تکیه دوباره نشد دستگیرش چیزی دید که

 !بچه؟ آخه دیمی گوش  چیه اینا -

 .بذاریم نیاوردن براتون رو عالقتون مورد آهنگ آب ور  اون از  ببخشید -

 به که  آرامی بسیار  صدای با وار زمزمه ب**ل زیر . رفت هم در  تکین یچهره
 :گفت  رسیدمی هم خودش گوش  به سختی

 فروختم؟ بهت تری هیزم چه! بدی من با انقدر  چرا تو دونمنمی من -

 باشد چه هر . داشت وجود انگلیسی یلهجه از  ایلهجه ته صدایش در  هنوز 
 استفاده و زدن حرف فارسی این اما. کرده  صحبت هاآن زبان با سال چندین

 دوباره که  بعد یدقیقه چند! بود غریب کمی  هایشالمثل ضرب و کالم  تکه از 
 :گفت  بماند ساکت نتوانست

 !خونممی خودم اصال -

 سیدر می کفشش  به دستش و توانستمی اگر . بود شده گرد  یاس هایچشم
 گفته  بلند کمی  را حرفش یا نبود حواسش انگار . آوردمی تکین سر  بالیی حتما
 :گفت  و شنید تکین که  بود

 !نداره حرف بزنت دست شما خانوم نفرمایین -



 مانندی هالل خط روی را انگشتش و کرد  متمایل یاس سمت به را بازویش
 :کرد  اشاره آن به و گذاشت

 !زدی شیپور  با که  روز  همون! مونده جاش هنوز  -

 تکین دست به بود جلویش به نگاهش که  طور همان. پرید باال ابروهایش یاس
 گذاشته  پاهایشان زیر  بالش که  بود روزی همان منظورش کرد،می نگاه هم

 ... .و بودند

 سختی به تکین که  طوری. زد ریزی لبخند. آوردمی یاد به خوبی به یاس
 .ببینند را لبخندش توانست

 :برد باال را صدایش هوا بی بعد لحظه چند تکین

- i hate you i love you i hate that... . 

 تا برداشت را عینکش یاس. خواندمی اطوار  و ادا و ژست گرفتن  با و ریتمیک
 نگاه که  تکین. کرد  نگاهش خیره سپس و شود برابر  چند اشغره چشم تأثیر 
 گونههمان ایدقیقه چند و کرد  جمع را هایشب**ل. شد متوقف دید را یاس
 :خواند بلند صدای با دفعه یک. کرد  نگاه را یاس حرکت بی

 ... .ندونه ندونه ندونه قدرم هم جونه، آفت هم مهربونه، نا هم -

 و قواره و قد آن با. دادمی تاب هوا در  داری خنده حالت با را هایشدست
 با و داد قورت را اشخنده سختی به یاس. بود شده دار خنده هم واقعا هیبت
 دست کارهایش  از  نداشت قصد پسر  این. شد خیره تکین به غره چشم همان
 گاز   پدال روی بیشتر  را پایش. کردمی تحملش باید گویی  مسیر  آخر  تا. بردارد
 خارج شهر  از  کمکم  بود، شده زیاد سرعتش. برسند مقصد به تر سریع تا فشرد
 الیی هاماشین بین از  و راندمی زیاد سرعت با هاجاده و اتوبان در . شدند
 انگلیسی فرانسوی، مختلف هایزبان به ب**ل زیر  تکین. شود رد تا کشیدمی
 یاس وقتی و گفتمی فهمیدنمی را معنایشان یاس که  هاییحرف آلمانی و



 صدایش ناخودآگاه کرد،می عبور  خطرناکی طرز  به ماشین دو بین از  یکباره
 .خوابیدمی صدایش ولوم دوباره کردن  عبور  از  پس و شدمی بلندتر  ایثانیه

 در  را ماشین از  بیرون دستی حرکت که  بود خودش هوای و حال در  یاس
 آینه از  که  پلیسی ماشین اما زده، توهم کرد  فکر  که  طوری دید ثانیه از  کسری

 سرعتش. کند  توقف کردمی اشاره دست با. است پلیس که  کرد  مطمئنش دید
 داشته نگه جلوتر  کمی  زیادش سرعت برای. شد متوقف و کرد  کم  سختی به را

 پایین که  را شیشه. شد متوقف پلیس کنار .  گرفت  عقب دنده همین برای بود
 .آمد یاس سمت به پلیس داد،

 :کرد  دستی پیش بگوید چیزی مأمور  که  آن از  قبل تکین

 !خودشه آقا خودشه -

 نگاهی. کرد  سالم پلیس مرد. نگریست را تکین و چرخاند کمی  را سرش یاس
 :انداخت تکین به

 خودشه؟ چی -

 :گفت  تکین دوباره که  بگوید چیزی تا کرد  باز  ب**ل یاس

 .سرکار بگیرینش خودشه قاتل -

 انداخت، تکین به غیض پر  نگاهی پلیس. شد گرد  جا در  هایشچشم یاس
 از  را مدارک و نداد اهمیتی. بود کرده  هم اشکالفه  ماندن آفتاب زیر  گویی
 همزمان مرد. برداشت را مدارک کیف  و کرد  باز  را داشبورد یاس. خواست یاس
 :گفت  آرامی صدای با کردمی بررسی را مدارک که

 کشته؟  رو کی  -

 اشصندلی پشتی به سریع را خودش و بست را هانشچشم درآورد، ادا تکین
 :گفت  مانندی زمزمه اما غریب و عجیب صدای با ب**ل زیر . چسباند



 !رو من -

 مرد این اگر . بود دیدنی یاس یچهره. انداخت تکین به چپی نگاه پلیس مرد
 بود؟ شده چه را تکین. کردمی تکین وجود گوارای  را ایضربه حتما نبود پلیس

 :پرسید او از  دادمی مطابقت خودش یچهره با را یاس عکس که  حالی در  مرد

 دارن؟ نسبتی چه شما با آقا -

 :گفت  یاس. دادند پاسخ هم با همزمان تکین و یاس

 .نامزدمه -

 :گفت  تکین

 .پسرخالمه -

 :کرد  مصلحتی ایسرفه دهانش از  حرف شدن خارج محض به

 .اشمپسرخاله یعنی اهم -

 انجام را اشوظیفه داشت کهآن با. کردمی نگاهش مشکوک نگاه با هنوز  مرد
 یاس به را مدارک. داشتنمی بر  تکین از  چشم کردمی چک را مدارک و دادمی
 حالتی با و شد خم تکین سمت. رفت تکین، سمت آن؛ مخالف سمت به و داد

 :گفت  جدی

 !ببینم کن  ها -

 :شد گرد  هانشچشم تکین

 !چی؟ -

 !زدی چی ببینم کن  ها -

 آن از  پس و چرخاندمی نوسانی را نگاهش کند،می تر  را هایشب**ل تکین
 چند مرد که  دهدمی بیرون را بازدمش چنان کندمی باد را هایشب**ل که



 که  آن از  پس. رودمی هم در  پلیس هایاخم بالفاصله. رودمی عقب قدمی
. رودمی یاس سمت به کندمی تکین یحواله را داری تاب و آب یغره چشم
 .دهدمی یاس دست به و کندمی جدا دستگاهش از  را جریمه یبرگه

 سبقت که  هم هاماشین از  کنین،می رانندگی که  باال سرعت با. بفرمایید -
 ناپذیری جبران اتفاقات ممکنه! نیست مسابقه پیست جااین خانوم! گیرینمی

 .کنین  رانندگی تر آروم بار  این کنید  کم  سرعتتون از  لطفا! بیوفته

 .انداخت یاس یشده بسته کمربند  روی را نگاهش

 .خوش روز . بفرمایید! بستین رو کمربندتون  که  خوبه حداقل -

 کشید،  باال که  را اشپنجره یشیشه یاس. کردمی نگاه را یاس چشمی زیر  تکین
 .شد راهی آهسته و گذاشت  گاز   پدال روی را پایش

 :شد متمایل یاس طرف به تکین که  بودند شده دور  متری چند

 !نامزدت؟ گفتی  چرا! نامزدتم؟ چرا -

 با انداخت، تکین به چپی نگاه یاس. درخشیدمی اشچشمان در  شیطنت برق
 :گفت  کالفگی

 یا برم؟می خودم با دارم سرجهازیمه این گفتممی گفتم؟می چی باید پس -
 !ها ایرانه جااین جناب دور؟ دور  ریممی هم با داریم افم بی

 در  هم تکین بودن از  اشنارضایتی حتی که  طوری. زدمی حرف حرص با
 کمی.  خندیدمی ریز  شود دلخور  کهاین جای تکین. بود مشخص هایشحرف
 آن حوالی ماشین توک و تک که  بود خلوت آنقدر . رسیدند عوارضی به جلوتر 
. بودند بار  حمل و کامیون  هایماشین همماشین معدود چندتا آن. شدمی دیده
 بالفاصله که  برد کیفش  سمت را دستش. کرد  توقف مخصوص ایستگاه جلوی
 دست به پول کیف  و شد پیاده ماشین از  نشود مانعش یاس اینکه برای تکین
 کرد،می نگاه تکین به تعجب با یاس. رفت بود شیشه پشت که  مردی سمت به



 و کرده  زندگی ایران در  را اشکودکی  سال چند فقط پسر  این که  انگار انگارنه
 پولش کیف... .  انگار که  کردمی رفتار  طوری شده، بزرگ دیگری جای در  سپس

 یاس به رو. کشید  بیرون را کیفش  درون هایتراول چند از  یکی و کرد  باز  را
 :گفت  و شد خم

 !کنهنمی جیبش توی دست متشخصه مرد یه پیش وقتی آدم که  دونیمی -

 یبقیه پول، کشیدن  بیرون با. چرخید شیشه پشت مرد سمت به و شد بلند
 درشت هایشپول یهمه. آمدند بیرون آن با بودند کرده  گیر   که  هم هاتراول

 ایرانی پول با را دالرهایش تازه که  بود مشخص کامال  بودند، تراول یا چک و
 :گفت  عجز  با مرد. کرده  تعویض

 ندارین؟ خورد آقا -

 .متاسفانه نه -

 .پس لحظه چند کنین  صبر  -

 تا بود شده خم همزمان و گذاشتمی کیفش  در  را هایشپول داشت تکین
 ابری به رو که  هوایی. بردارد جیبش از  را خوردمی زنگ که  همراهش تلفن
 ریز  ابرهای به فکر  در  غرق یاس. بود هم طوفانی و بادی کمی  رفت،می بودن

 کرد  جلب را توجهش صدایی که  کردمی نگاه آسمان در  زده چمباتمه درشت و
 و گرد  هایشچشم. دویدمی که  شد خیره ماشین از  بیرون تکین، به و

 باد که  دید زمین غرق را تکین هایاسکناس که  همین. پریدند باال ابروهایش
 گفتنی  قولی به برد،می طرفآن و طرفاین را هاآن و کرده  خود یبازیچه
 نگاهش خنده با بعد ثانیه چند یفاصله به ولی تعجب با اول. افتاد اشدوزاری

 کردمی سعی که  کسی  طرفی از . بود دار خنده دویدن برای تقالهایش. کردمی
 خم گاهی  از  هر  دوید،می وضعیت این با حال دهد نشان خودی یاس جلوی



 هاپول باقی مرد. بود شده سرخ خنده از  حسابی یاس. شدمی راست دوباره و
 .داد یاس به را

 معطل یاس همین برای. نداشت کمی  یفاصله یاس از  که  بود رفته آنقدر  تکین
. ایستاد تکین شد، دور  تکین از  که  متر  چند. گذاشت  پدال روی را پایش و نکرد
 و کرده  ول را هاپول. است شدن دور  حال در  آرامآرام که  کردمی نگاه یاس به

 تالفی داشت بود، شده بر  روده خنده از  حسابی یاس. دویدمی یاس دنبال
 کمی.  داد پلیس تحویل که  هاییحرف هم شاید کرد،می را تکین هایوراجی

 و کالفگی  از  که  تکین گرفت،  عقب دنده. شد متوقف شد، دور  تکین از  که
 گرفتمی عقب دنده که  یاس دیدن با بود، ایستاده و بود شده خسته دویدن

 و داد گاز   دوباره کند  اذیت را تکین آمدنمی بدش که  یاس. رفت سمتش به
 تمام چند هر . شد بیخیال تکین باالخره که  رفت جلو عقب قدر آن. رفت جلوتر 
 به آن هایپول محتوی که  اعتباری کارت  چند جز  و بود برده باد را هایشپول
 دردش به چندان هم هاآن. نداشت همراهش چیزی بود پوند و دالر 
 آشنایی بلکه کند  تلفن کسی  به تا ماندمی باید حاالها حاال پس خوردند،نمی
 حال ولی دویدمی یاس دنبال که  بود هم همین برای برسد، کمکش  به کسی
 آزرای درست اشمشکی هایچشم. کردمی نگاه را یاس تنها و شده متوقف
 مرتبش کوتاه  هایریش ته به دست کالفگی  با. بود رفته نشانه را یاس مشکی

 کرد،می مرور  ب**ل زیر  را اشانگلیسی هایکالم  تکه عادت طبق و کشیدمی
 در  نبود ایران وقتی که  بودند هاییزبان دو این. فرانسوی هم گاهی  از  هر 

 همین برای. داشت هاآن بر  بیشتری تسلط و کردمی تدریس هادانشگاه
 .نبود خودش دست هایشواکنش

 کنایه  تکه، از  هاآن عادت طبق و کردمی گل  بودنش ایرانی رگ گاهی  چند هر 
 هایایرانی کردند،می زندگی که  جایی. کردمی استفاده تعارف و المثل ضرب و

 هنوز  برایش چیزها این هاآن هایآمد و رفت همین برای بودن زیادی مقیم
 .بود مانا



 ایستاده، حرکت بی طور همان یاس دید وقتی و شد خیره یاس به ایثانیه چند
 را فضا داشت. زد چنگ کالفه  موهایش به بار  چند و برگشت یاس به پشت
 سرش بر  را خاکی نوع چه باید هاایرانی قول به دقیقا که  کردمی تحلیل تجزیه
 دنبالش به و زمین بر  ماشین هایالستیک شدن کشیده  قژ  صدای که  بریزد
 نگاهی چشمی زیر . شد نمایان تکین دید یگوشه  در  یاس مشکی آزرای پشت

. نخورد تکانی ماشین. برداشت آرامی گام  مردد و نامطمئن. انداخت ماشین به
 نفس دیگر  تکین بود، کرده  پا به ماشینش با یاس که  هاییآمد و رفت آن با

 وقتی. نداشت دویدن نای دهد، انجام دوباره را بازی گربه  و موش این نداشت
 چپ و شد متوقف سرجایش. برداشت دیگری گام  نخورد تکان ماشین دید
 دیگری قدم نیم. آمدمی یاس ریز  هایخنده صدای. کرد  نگاه را ماشین چپ

 ماشین با قدم دو یا یک حد در  شاید بود، شده تر نزدیک ماشین به. برداشت
 سرعت با بالفاصله و شمرد شماره سه تا خودش با ب**ل زیر . داشت فاصله

 را خودش تقریبا ماشین، در  کردن  باز  از  بعد. برداشت خیز  ماشین سمت به
 .درآورد حرکت به را ماشین بالفاصله یاس. شد سوار  و کرد  پرت ماشین داخل

 با و کرد  باز  را دهانش شده سرخ صندلی روی شدن جابهجا محض به تکین
 :گفت  غیض

- you are yery... . 

 زور  به یخنده و نیاورد تاب یاس که  کرد  تلفظ غیض با را آخر  یکلمه  چنان
 روی حرص با را اششده مشت دست تکین. کرد  رها را اششده محصور 
 معلوم که  پدال سنگین قفل شد، باز  آن در  بالفاصله. آورد فرود ماشین داشبورد

 کمر   روی. افتاد تکین پای روی بود، کرده  گیر   در  روی حالت آن به چگونه نبود
 یاس بودند؛ شده سرخ تکین هم یاس هم. کردمی ناله ب**ل زیر  و بود شده تا
 چرخید، یاس سمت به آورد باال که  را سرش. حرص و درد از  تکین و خنده از 
. شد ساکت ناگاه که  بگوید چیزی تا داد فاصله هم از  غیض با را هایشب**ل



 هایچشم روی نگاهش. بود مانده حرکت بی جایش سر  شده مسخ انگار 
 آتش گویی  دید که  را گلگونش  و خندان صورت. بود شده خشک یاس خندان
 هم به را هایشب**ل. شد روآن به رواین از  یکباره به باشد شده گلستان
 را بازیگوش و تخس هایبچه پسر  یقیافه. شد یاس یخیره تخس و چسباند

 مورد ماشین خودشان هایبازیگوشی با که  هاهمان. بود گرفته  خود به
 باز  تکین. نشینندمی تماشا به حسرت به بعد، و کنندمی خراب را شانعالقه
 تکیه اشصندلی پشتی به حرف بی و گزید  ب**ل اما بگوید چیزی که  کرد  عزم
 این به حتی. بود شده متعجب تکین یباره یک حالت تغییر  این از  یاس. کرد
 پیاده ماشین از  را تکین نهایت در  و شود دعوایشان هم با که  بود کرده  فکر 
 بود، آمده کوتاه  زود چه. این جز  به داشت را چیزی هر  انتظار  حال هر  در . کند
 یک یاس نگذارد مختلف هایزبان به هم آن هایشحرف سیل با کردمی فکر 

 زیر  بود مقابلش یجاده به حواسش که  طور همان یاس. بگیرد آرام هم لحظه
 به را سرش ماند یاس یخیره که  دقیقه چند. کردمی نگاه را تکین چشمی
 جایی. دوخت جلو یشیشه در  محو اینقطه به را هانشچشم و زد تکیه عقب
! تکین مشوش و پریشان افکار  از  ایرشته سر  حقیقت در  اما ها دست دور  در 

 عادی ریتم که  بود ریخته بهم خوراکش و خواب آنقدر  آمدنش ایران از  پس
 قوانینی بی قوانین طی سردرگم چیز  همه و چرخیدنمی روال طبق زندگیش

 خوابش و شده غرق افکارش سیل در  بعد یدقیقه چند تکین. شدندمی طی
 افتادندمی اطرافشم که  اتفاقاتی بیش و کم  و بود بیداری و خواب در . بود برده
 اما بود مقابلش آسفالتی مشکی یجاده به چشمش یاس. کردمی حس را

 شدمی زیادی مدت. بود گرفته  شکل هانشچشم جلوی در  دیگری دنیای گویی
 دلش کاری  هر  میلش برخالف و شده فعال ناخودآگاهش ضمیر  که
 هنوز  خودش و رفتمی نفر  یک برای کمکم  دلش داد،می انجام خواستمی

 که  غریبی و عجیب هایتقال. بود نشده هایشزدن پا و دست این متوجه
 گرفته  شکل کودکی  از  ذهنش در  که  هاییچیز  تمام وجود با چرا دانستنمی



 که  ایوسیله به بود شده تبدیل ناخودآگاهش ضمیر . کردمی مقاومت بود،
 ثانیه یک که  طوری زد هانشچشم به لحظه یک برای ریزی نور . کند  آگاهش
 تریلی. کرد  نگاه را ماشین پشت کنارش  یآینه از . بست محکم را هانشچشم
 و آوردمی در  ادا دست با ماشین پشت مرد شد، می نزدیک سرعت با بزرگی

 ثانیه چند یاس برای هایشحرف تحلیل تجزیه. زدمی فریاد بلند را چیزهایی
 ترمز  بگوید خواستمی هایشبیداد و داد و حرکات با مرد نکشید، طول بیشتر 
 دستش دو با را ماشین فرمون سرعت به یاس. ندارد را ماشینش اختیار  و بریده
 تریلی و داشتند کمی  یفاصله. چرخاند مخالف سمت به قدرت تمام با و گرفت

 هر  و بود گرفته  را قلبش یاس وجود در  کسی  انگار . شدمی تر نزدیک لحظه هر 
 از . بود ترسیده و پریده رنگش گونه  این که  فشردمی محکم بار  یک ثانیه
 سرعت با را ماشینش توانست فجیعی طرز  به بود، شده خارج آسفالتی یجاده
. نخورد برق چراغ هایتیرک به تا کند  توقف خاکی جاده در  ایخورده و صد

 در . شد پخش ماشین در  سوخته لنت بوی و شد متوقف بدی صدای با ماشین
 برای دویشان هر  و بود رفته بزرگ نسبتا هایسنگ از  یکی روی توقف یلحظه
 طور همان یاس ایستاد کل  به ماشین وقتی. بودند پریده باال سمت به ایلحظه
. بود شده خیره نامعلوم اینقطه به دست به ماشین فرمون و مبهوت و مات
 خواب از  هول با تکین. کوبیدمی اشسینه به تند قلبش و زدمی نفسنفس
 سمت را نگاهش چشمیزیر  یاس. کردمی نگاه را اطرافش گیج  و بود پریده
 خورده سرش باالی سقف به تکین سر  طوری چه که  بود دیده. انداخت تکین
 زودتر  تکین. بود شده قفل زبانش انگار  ولی بپرسد را حالش خواستمی. بود
 .چرخید یاس سمت سریع و آمد خودش به یاس از 

 شد؟ چی یاس؟ -

 .کردمی نگاهش تنها یاس



 دِ ! یاس یاسی؟! کن  نگاه منو یاس! کن  نگاه منو شد؟ طوریت یاس؟ خوبی -
 !آخه بزن حرف کلمه  یه

 و دادند جوالن صدایش هایرگه در  نگرانی کمکم  اما بود آرام صدایش اول
 هایشب**ل یاس. برود باالتر  صدایش ناخودآگاه شدن باعث یاس بودن خیره
 :گفت  کلمه  یک اششده باز  هایب**ل بین از  و خورد تکان

 خوبی؟ -

 یاس طرف به باز  و کشید  صورتش روی را دستش. کشید  راحتی نفس تکین
 مالیمی صدای با. افتاده اتفاقی چه که  زدمی هاییحدس خودش. چرخید
 :گفت

 یکم ماشینت تو نداری آب. ببینم بیا. فرمون پشت شینممی من طرفاین بیا -
 بخوری؟ آب

 :خورد تکان آرام یاس

 .ماشین عقب صندوق تو -

 .شد پیاده ماشین از  و زد را عقب صندوق یدکمه داد، تکان سر  تکین

 همدر  هایشاخم گره.  اومد دستش در  آبی بطری با تکین بعد یلحظه چند
 .بود

 شده؟ چی -

 گرمه؟  قدر این چرا این هیچی، -

 .مونده ماشین توی قبل از  -

 .جاش سر  بیاد حالت بخور  یکم. هیچیه از  بهتر  نداره اشکال خب خیلی -



 دنده و زد استارت. نشست فرمون پشت یاس به آب بطری دادن از  بعد تکین
 .کرد  جاجابه رو

 من. کنم  نگاه روش از  من بزن رو مسیر  کن؛  فعال رو گوشیت  مپ گوگل  -
 .شناسمنمی رو هاجاده این. نیستم بلد رو ایران هایراه

 آن سپس و رفت ور  تلفنش با ایدقیقه چند. داد تکان سر  تایید معنی به یاس
 .داد تکین به را

 کنده؟  سرعتش قداین چرا این -

 با تو نبود حواسم جناب ببخشید آها! آخه داری انتظاری چه جاده وسط -
 .نداری آشنایی ایران

 گرگان؟  بریم باید چرا حاال -

 .واال درنمیارم سر  که  من ،خب دادن رو گمرکی  این آدرس -

 از  پر  سرسبز  هایجاده به یاس راه طول در . افتاد راه به و کرد  پوفی تکین
 نیمه یشیشه از  جیرجیرک ریز  صدای ؛بود شده خیره گوناگون  و زیبا درختان
 بود، سبزیسر  کردیمی نگاه که  را جا هر . رسیدمی گوش  به ماشین پایین
 طوالنی و بلند هاینفس خواستمی دلت بود، دیگری هوای هم هوا حتی
 هاسرسبزی این. بود داده دست دویشان هر  به خوبی آرامش احساس. بکشی

 تر نزدیک و نزدیک دارند که  بود این از  نشان شدندمی بیشتر  رفته رفته که
. رسیدند بودند، داده آدرس یاس به که  گمرکی  به بعد ساعت نیم. شوندمی
 چنینهم و کنار   و گوشه  در  هاپلیس. بودند راه در  ساعتی شش واقع در 

 رو ماشین تکین. شدندمی دیده مخصوص هایلباس با سربازان و مأموران
 نفر  چند از  یاس. شدند پیاده دو هر  سپس کرد،  پارک و داشت نگه ایگوشه
 همه شدند که  سالن وارد. رسیدند نظر  مورد یاداره به باالخره تا کرد  وجوپرس
 و کوتاه  هایدرخت جا،آن زینت تنها کردند،می نگاه غریبی حس با را جا



 یبقیه. شدمی دیده اتاق کنار   و گوشه  در  بزرگی هایگلدان  در  که  بود جوانی
 مشکی چرم هایصندلی. بودند اداری و رسمی کامال  هاصندلی و نیز  و وسایل

 ایشیشه میز  و بود زده بیرون رنگشان نارنجی اسفنج هاآن از  دوتا_یکی که
 قرار  کرد،می خودنمایی آن روی قدیمی و کهنه  هاییروزنامه که  جلویشان
 .داشت

 در  مرتبه چند یاس. کرد  شونراهنمایی اتاقی طرف به منشی بعد لحظه چند
 :گفت  زمختی و بلند صدای ضربه چند از  بعد زد؛

 !بفرمائید -

 از  اتاق درون فضای. شدند وارد دو هر  و کشید  پایین را در  یدستگیره یاس
 دود از  شده سیاه و برداشته ترک هایدیوار  از  الاقل بود، بهتر  کمی  اداره خود

 به دیوار  روی جاها بعضی که  کادوهایی  کاغذ  هم شاید. نبود خبری بخاری
 .بود هاشکاف و درز  پوشاندن برای داشت قرار  ناشیانه طور 

 هم در  هایشسگرمه و بود نشسته اتاقی در  کوچکی  میز  پشت اعصاببی مرد
 .بود

 این برای اگه. دیمنمی رو قاچاق جنس شدن وارد یاجازه ما خانوم، ببین -
 بندازی زحمت به رو ما کهاین از  قبل و نکنی خسته رو خودت که  بهتره اومدی

 .نمیایم کوتاه  اصال مورد این توی چون. بری بگیری، رو وقتمون الکی و

 :پرید باال ابرویش تای یه یاس

 !اصال نه -

 دادمی نشان را غیره و مدیریت که  دیگر  کاغذ  چند همراه به شناساییش کارت
 .گذاشت  مرد میز  روی

 توی مونصادراتی هایجنس از  سری یه که  گفتن  زدن زنگ ما به ببینین -
 .شدیم مزاحم همین برای. برخورده مشکل به و کرده  گیر   گمرک



 کجا؟  به صادره -

 ببخشید؟ -

 شرکتی؟ چه کشور؟  کدوم  به -

 ندارد خاصی شرکت به خاصی منظور  اسم این. ]یامور شرکت به بله، آهان -
 .[است ساختگی اسم صرفا

 و چشمی زیر  کردمی وارسی را هابرگه و بود پایین سرش که  طور همان مرد
 .کرد  نگاه را یاس منتظر 

 .است ترکیه ازمیر  به مقصدش -

 .ببینم باید کنین  صبر  -

 از  یکی روی آرام یاس. کرد  اشاره رفته در  وار زه سبز  هایصندلی به دست با
 بود ایستاده هنوز  تکین. دوخت مرد به را منتظرش نگاه و نشست هاصندلی

 چند. کردمی نگاه قدیمی و چرک هایصندلی به و کرده  ریز  رو چشمانش و
 هم در  یچهره. کردمی وارسی را هاآن داشت شد، هاصندلی نزدیک قدمی
. بنشیند چیزی همچین روی خوادنمی دلش اصال که  دادمی نشان اشرفته
 در  جایش از  فنرها از  یکی نشستن محض به که  کردمی تصور  ذهنش در  حتی
 واقعا اشخورده چین بینی و درهم یچهره. کنند  اصابت پشتش به و رفته

 هنوز  اما باشد، نزدیک یاس به که  آمد تر نزدیک قدم چند. بود شده تماشایی
 نظر  زیر  را تکین هایالعملعکس نگاهش با یاس. بنشیند نداشت قصد هم

 نگاه را هاصندلی غریبی و عجیب نگاه با و ایستاده هنوز  دید وقتی. بود گرفته
 به و گرفت  مشت در  را آن برد، لباسش سمت را دستش بدجنسی با کند،می

 پرت صندلی روی کردمی سیر  دیگری دنیای در  که  تکین. کشید  صندلی سمت
 فضا در  بود زمین با صندلی یپایه شدن ساییده از  ناشی که  خشی صدای. شد



 مشغول دوباره و برود تکین به ایغره چشم مسئول مرد شد باعث که  پیچید
 .شود

 یه که  کرد  نگاه چپ چپ یاس به طوری. نشست صندلی روی ناچار  تکین
. خندیدمی اشگرفته  یچهره به دلش در  اما. دزدید را نگاهش یاس لحظه
 غبار  و گرد  از  غلیظی یالیه بالفاصله. کشید  صندلی روی را انگشتش تکین
 بود، کرده  لمس را صندلی که  ایناحیه آن که  طوری نشستند، انگشتش روی
. گرفت  چشمانش جلوی و آورد باال را انگشتش. بود شده مشکی کامال
 :گفت  یاس به رو و داد چین را اشبینی

 !مانتوت به بزنم اینو االن حقته -

 :گفت  بلندی صدای با میز  پشت مرد. کرد  اشاره اششده سیاه انگشت به

 تلفن شماره دفتر  یه باید! زدی بهم رو من تمرکز  کنیمی صدا و سر  چقد آقا -
 بفرما یا سرجات بشین آروم خانوم این مثل دقیقه دو! االن بگردم دوباره رو

 !آقا بفرما! بکنم رو کارم  من بیرون

 صندلی روی از  خواسته خدا از  تکین. کرد  اشاره در  سمت به دستش با مرد
 ترسیدمی لحظه هر  بود نشسته صندلی روی وقتی. شد بلند رفته در  زهوار 

 صندلی یزده زنگ یپایه یا بیایند، بیرون جایشان از  و شده سیخ فنرهایش
 از  قبل اما بیرون رفت خواسته خدا از  همین برای. شود زمین پخش و بشکند
 :گفت  فرانسوی به را ایکلمه  ب**ل زیر  رفتنش

- L'homme est nabbat [خودمون نکبت مردک هایمایه تو چیزی یه]! 

 مرد بود بعید گفتمی هم بلند اگر  حتی اما بود نگفته بلند قدر آن را حرفش
 ایشیشه نیمه در  جلوی تکین. چیست معنایش و گفته  چیزی چه بفهمد

 هم. شوند پاک چسبیده هایخاک و گرد  تا تکاندمی را پشتش و بود ایستاده



 تکین رفتن از  بعد دقیقه چند. بود یاس خصوصا و داخل به حواسش زمان
 .گرفت  را ایشماره و برداشت را میزش روی تلفن مرد

 خبرا؟ چه میره؟ پیش خوب اوضاع چطوری؟ شاهسون، سالم -

 حسابی تکین و یاس. کرد  فوت حرص با را دمش باز  و کشید  نفسی یاس
 .بودند شده معطل

 زمین روی چپش پای با یاس! بود شده شروع تازه مرد هایبش و خوش
 هوای این در  ترسیدمی. کردمی نگاه ساعتش به هم گاهی.  بود گرفته  ضرب
 گیر   حاالها حاال و بخوردبر  باران بارش از  ناشی ترافیک به برگشتن، برای ابری
 کجا  از  دانستنمی که  مشکلی خواستمی دلش هم طرفی از . باشد شهر  این
 تلفنش باالخره مرد. کردمی صبوری کمی  باید همین برای و شود حل شده سبز 
 کرد  بلند را سرش. گذاشت  جایش سر  را چینی رنگ طوسی گوشی  و شد تمام
 :گفت  یاس به رو و

 .نیست مشکلی -

 :شد خیره مرد به حیرت با و آورد باال را سرش بالفاصله یاس

 چی؟ -

 :گفت  شمرده دوباره و کشید  نفسی مرد

 .شده رد گمرکی  از  محموله این گفتن  زدم زنگ. نیست مشکلی که،  گفتم  -

 :گفت  ناباوری با یاس

 ... .که  گفتن  من به ولی...! آخه ولی -

 مشغول اشچوبی میز  زیر  کوچک  کمد  با بعد و انداخت یاس به نگاهی نیم مرد
 .شد



 خودتون واقعا نکنه! دیگه نیست یعنی نیست مشکلی میگن وقتی خانوم -
 بندازین؟ مشکل به خواینمی و بشه رد بارتون خوایننمی

 :گفت  و گزید  ب**ل. کرد  جمع را هایشلپ یاس

 !اصال نه -

 :گفت  تر آرام کمی  صدای با و کرد  مکثی

 .ازتون ممنون باشه، -

 .اومدین خوش. کنممی خواهش -

. برسد کارهایش  به تا کند  زحمت رفع که  بود گفته  یاس به مستقیم غیر  مرد
 در  از  را اشتکیه دید را یاس که  همین تکین. آمد بیرون اتاق از  متفکر  یاس

 .شد راهی یاس پی و گرفت

 شد؟ چی -

 .هیچی -

 هیچی؟ -

 .کند  جمع را ذهنش تا بست ایثانیه را هانشچشم یاس

 مشخص تایم همون توی. نیفتاده هامحموله برای اتفاقی هیچ! هیچی دقیقا -
 .شدن فرستاده

 یگوشه.  برد فرو روشنش آبی جین شلوار  جیب درون را هایشدست تکین
 اخم. کردمی جمع را هایشب**ل گاها  و بود شده کج  راست سمت به لبش
 فکر  غرق یاس مثل هم تکین گویی.  بود زده گره  هم به را ابروهایش ریزی
 وقتی. داشت سر  در  هاییفکر  هم همین برای و زدمی هاییحدس. بود شده

 خودش در  قدر آن یاس آمدند،می پایین ساختمان جلوی یپله چند از  داشتند
 در  تکین لغزید، بدی طرز  به آن روی پایش و نشد هاپله از  یکی متوجه که  بود



 دیر  کمی  اگر . برد یاس بازوی سمت به جیبش از  را دستش ایثانیه صدم
 که  آن برای. اومدمی فرود سر  با را دیگر  یپله چهار  حتما شد،می یاس متوجه
 سمت به ناخودآگاه شد باعث که  کشید  را بازویش محکم دارد، نگه را یاس
 ولی خورد تلو تلو کمی  تکین. بخورد تکین شکم به سرش و شود متمایل تکین
. شود زمین پخش دویشان هر  بود نزدیک داشت، نگه را خودش موقع به

 .بود گرفته  تند ریتم کمی  تکین قلب ضربان

 دختر؟ کجاست  حواست -

. ایستاد صاف پاهایش روی و چرخاند اطراف در  را هایشچشم یاس
. بود زده خشکش ناگهانی حرکت این برای. زدندمی دو دو کمی  هایشچشم

 :کرد  تر  زبان با را اششده خشک ب**ل

 .نبود عمدی نبود، حواسم ببخشید -

 تکین بود نشده متوجه حتی که  بودند کرده  غرقش افکارش سیل قدر  آن
 به همین برای و خورده سر  پایش کردمی فکر . شود زمین پخش نگذاشته
 .کرده  برخورد تکین

 چیزی هنوز  شدن گرفته  نادیده از  حجم این اما شدمی آزرده بد گاهی  تکین
 .کند  طی باید که  دیدمی را طویلی و بزرگ راه خودش با. شدنمی محسوب

 و رعد غرش صدای بعد اندکی و شد روشن آسمان رسیدند که  ماشین کنار 
 آسمان درون یتیره هایابر  به و کرد  بلند را سرش یاس. پیچید فضا در  برقی
 گیر دل طور  این چه برای سالی آخر  آسمان، بود؛ اسفند هایآخر . کرد  نگاه
 نمود؟می

 کردمی فکر  خودش با دیدمی بارانی و گرفته  را آسمان هرگاه کودکی  از  یاس
 که  افتاده اتفاقی خودش خاص یقصه با کسی  چه برای و دنیا کجای  بار  این

 کسی  دست از . است گیر دل آسمان هم شاید گرید؟می برایش گونهاین آسمان



 مان،کودکی  در  که  خدایی همان. آسمان از  فراتر  چیزی هم شاید... جایی در 
 .هاست آسمان در  جایی گفتندمی

 پدیدار  یاس چشمان در  نوری رقص کوتاه  ایلحظه برای و زد دیگری برق و رعد
 و بارانی هوای و بود گرگان.  باریدمی وقفهبی و تند باران بالفاصله. شد

 !مرطوبش

 .کشیدمی شدندمی خیس که  صورتش و هاپلک به مدام را دستش تکین

 خانوم؟ کنی  باز  رو در  خواینمی -

 دانه بود، نشسته چربش نسبتا پوست روی که  بارانی قطرات از  تکین صورت
 .کردندمی خودنمایی آن روی باران قطرات و بود شده دانه

 تا برد شلوارش جیب سمت را دستش و گرفت  هاابر  و آسمان از  چشم یاس
 تلفنش. بردارد را بود داده او به ماشین کردن  پارک از  بعد تکین که  سوئیچی

 برد، فرو جیبش درون را دستش نیوفتد، جیبش از  تا کشید  بیرون جیبش از  را
 کرده  گیر   جینش شلوار  تزئینی یرشته رشته هاینخ به جاسوئیچی یحلقه
 محکم و گرفت  را کلید  لحظه یک. کردمی حس را تکین نگاه سنگینی. بودند
 کنار   که  آبی جوی در  و شدند رها دستش از  دو هر  تلفنش و کلید  که  کشید
 رفت، آب جوی سمت به سریع. شد بلند یاس نهاد از  آه. افتادند بود ماشین
 آب در  را اشگوشی  کفشش  لژ  با زحمت به و کرد  آب درون غیض با را پایش
 تا نخورد تکان هم سانت یک پایش بود حواسش که  طور همان. کرد  متوقف
 سبز  هایجلبک دیدن با اشچهره. شد خم آهسته. ببرد آب را همراهش تلفن
 خودش با کلنجار   کلی  با را دستش. نبود ایچاره ولی رفت هم در  آب درون
 دستش از  بود مانده کم  و بود شده لزج. برداشت را تلفنش و برد آب درون
 .نداشت فاضالب بوی از  بود،کم گرفته  تلفنش که  بدی بوی. بخورد سر 



 سرعت وقتی اما شد خم جوی سمت کمی  تکین. بود برده آب را کلید  گویا
 نشده خیس کامال  هنوز  که  ماشین کاپوت  روی. کشید  عقب دید را آب روان
 تلفن این از  آبی دیگر  دید وقتی و رفت ور  تلفنش با کمی  یاس. نشست بود
 کیف  در  که  کوچکی  پالستیک کیسه  در  را آن شودنمی گرم  گوشی  عنوان به

 خودش بر . گذاشت  مانتویش جیب در  را پولش کیف  و گذاشت  بود پولش
 هم یاس. نگذاشته پولش کیف  در  را تلفنش اول از  چرا که  فرستادمی لعنت
 .نشست ماشین کاپوت  روی کالفه

 کنیم؟  کار   چی حاال -

 .هیچی -

 هیچی؟ -

 بارون این زیر  خوادمی دلم هیچی؛ فعال ولی ،نه که  هم هیچی دونم،نمی -
 .باشم

 یشیشه روی تکین. کرد  نگاهش و گذراند  نظر  از  را تکین خاصی حالت با یاس
 یاس. بنشینند صورتش روی نرمک نرم باران قطرات گذاشت.  کشید  دراز  جلو
 روی طور همان هم خودش سپس و شد اشخیره غریبی نگاه با لحظه چند

 طور  به باران ریز  قطرات که  بودند آسمانی یخیره دو هر . کشید  دراز  شیشه
 .باریدمی ابرهایش دل از  ممتد

 !نه یا شدی متوجه خودت دونمنمی بگم خواممی چیزی یه یاس -

 را بودنش جدی از  حجم این حال به تا. خورد جا تکین جدی لحن از  یاس
. کردمی فکر  دیگری طور  ذهنش در . گرفت  ضربان اجازهبی قلبش. بود ندیده
 :گفت  و نماند یاس پاسخ منتظر  تکین که  بگوید چیزی خواستمی

 .باشی تهران تو االن خواننمی که  هستن سری یه -



 به شده درشت هاییچشم با نداشت، هم را هاییحرف چنین تصور  که  یاس
 .کرد  نگاه بود، تکین که  چپش سمت

 چی؟ یعنی -

 ترینزدیک گمرکیای  خیلی گمرکی،  این جز  به کردم  سرچ من کهاین یعنی -
 !بدن؟ رو جااین آدرس بزن زنگ تو به باید چرا بودن، هم

 .باریدمی نرمک نرم باران هم هنوز  اما بود، شده تر کند  باران قطرات بارش

 :چرخید یاس سمت به کمر   روی و گذاشت  سرش زیر  را دستش تکین

 همچین یه بیای گفتن  زدن زنگ بهت چرا نگفتی نکردی؟ شک تو یعنی -
 زده؟ زنگ کیه  این دونمنمی من نگفتی کردی؟  اعتماد چطوری اصال گمرکی؟

 :زد تکیه سرش زیر  او مثل را دسش و چرخید تکین طرف به کمی  یاس

 ... .که  بود هاییشماره شبیه. بود رند اششماره ولی چرا خب -

 یروانه اندرسفیهعاقل نگاهی زد، اشپیشانی به آرام دیگرش دست با تکین
 :گفت  و زد اشبینی روی انگشت نوک با کرد؛  یاس

! میشه محسوب هاترقیب از  که  زده زنگ بهت یکی یعنی این! بدتر دیگه -
 ... .هایشماره چه هادار کارخونه  دونیمی که  تو

 :گفت  خفیفی آه با یاس

 ... .آره -

 :نشست جایش سر  باره یک و کرد  مکث ایلحظه

 از  شده، حل خودش بعد و هاجنس برای افتاده اتفاقی واقعا شایدم خب -
 باشه؟ راست میگی تو که  هاییحرف یا زده زنگ الکی یکی که  معلوم کجا

 :گفت  و چرخاند نوسانی حالت به کالفه  را هایشچشم مردمک تکین



 !نباش بچه آخه، کن  فکر  یکم! یاس -

 دراز  شیشه روی دوباره و انداخت باال ایشانه کرد،  نگاه را تکین کمی  یاس
 :گفت  وار زمزمه ب**ل زیر  و کرد  پوفی تکین. شد

 این متوجه دونممی بعید که  درگیره فکرت هاروز  این قدر این تو چند هر  -
 توی که  بدی احتماِل  اون کنه  خدا! بشی مشکوک و غریب عجیب چیزهای
 .نباشه فقط ذهنمه

 تیره ایفیروزه که  بودند آسمانی یخیره دو هر . چسبید شیشه به هم تکین
 مشام به خیس هایسبزه و چمن با همراه خورده باران خاک بوی. بود شده
 .رسیدمی

 :چرخاند تکین روی را گرشپرسش نگاه یاس

! تویی بینممی که  غریبی عجیب چیز  تنها غریبی؟ و عجیب چیزهای چه -
 !ببینم وایسا اصال... کجات  از  هاحرف این دونمنمی

 ماشین روی به که  باران آرام شر شر  صدای. آمد بیرون سستی از  صدایش
 :دادمی جوالن یاس صدای بین خوردمی

 میگی راست برگشتی؟ چی برای اصال شد؟ پیدا اتکله  و سر  کجا  از  یهو تو -
 سبز  یهو کجا  از  این نمیگم اصال که  هست کارخونه  کارهای  درگیر  فکرم قدر این
 !شد

 حالت همان با دوباره و کرد  مکث. بود گرفته  خود به تهاجمی حالت یاس لحن
 :گفت

 به کارخونه  درصد چند میگه اومده یکی» گفت  بهرامی آقای امروز  طوری یه -
 کردی  کار   چی دونمنمی من! کنم  سکته بود نزدیک که «داره مدرک و اسمشه

 !سمتته طوری این مامان که



. بود معلوم هایششانه لرزیدن از  اما آمد،نمی در  صدایش. خندیدمی ریز  تکین
 و سرما از  شاید. بودند شده سرخ هایشلپ چرخاند، یاس سمت که  را رویش
 درون را هایشلپ. بدهد قورتش کردمی سعی که  ایخنده از  هم شاید

 :گفت  یاس حرصی یچهره به رو کوتاه  مکثی از  بعد و کرد  جمع دهانش

- Que me dites vous (بگم چی تو به آخه)! 

 :رفت باال کمی  صدایش. کردمی نگاهش پرسشگر  یاس

 میگی چی بفهمم کن،  ترجمه فارسی! زنیمی حرف فارسی که  بلبل مثل -
 !بدم رو جوابت

 تا کشید  صورتش پهنای به بار  چند را دستش. شد بیشتر  اشخنده تکین
 عصبانیت عین در  یاس حرص از  پر  یچهره. کند  جمع را گشادش  هایلبخند
 :گفت  و رفت در  کوره  از  یاس. اومدمی داشتنی دوست تکین برای

 !گفتی  چی ببینم بگو نخند، -

 دیگرش دست با را دردناکش بازوی تکین. کرد  تکین بازوی یحواله مشتی
. خندیدمی باز  کاوید،می را یاس سمت که  آمیزش شیطنت نگاه با و گرفت
 ابروهایش. شد خیره آسمان به و برگرداند سر  شودنمی حریفش دید که  یاس
 باز  نیمه را دهانش و بست را هانشچشم خورد، چین اشبینی رفت، هم در 

 حس را نگاهش سنگینی یاس که.  کردمی نگاه را یاس تعجب با تکین. کرد
 عطسه هم سر  پشت بار  دو برگرداند که  را رویش. برگشت سمتش به و کرد
 .کرد

 :گفت  بودند، رفته باال ابروهایش که  حالی در . نشست و شد بلند تکین

 خوابیده نخوردی، سرما تا پاشو. کنیم  پیدا جایی یه بریم دختر  پاشو پاشو، -
 !ببینم پاشو! میاره در  بازی رمانتیک من برای

 .کند  بلندش داشت سعی و بود گرفته  یاس بازوی آستین، از 



 .بردار رو دستت میشم، پا االن خب، خیلی -

 .نشست و شد خم کمی  یاس

 :گفت  بود آسمان یخیره که  طور همان نگاهش

 سازی کلید  گاهی،تعمیر  یه بریم دارم، همرام پول من کنیم؟  کار   چی االن -
 کنه؟  باز  ماشینو این در  بتونه کنیم  پیدا چیزی

 .بشه گیرموندست چیزی االن کنمنمی فکر  ولی آره -

 ریختمی هم به را موهایش هایشانگشت نوک با که  حالی در  و کرد  مکثی
 :گفت  شود پراکنده آن روی از  باران قطرات تا

 مریم. امخونه کار   اون نصف تقریبا مالک من نگفته؛ دروغ بهت کسی  یاس -
 توی الاقل یا توئه دست االن کننمی فکر  که  داده من دست چیزی یه خانوم
 .اتاقته صندوق گاو  توی کارخونه  اون

 را تکین بود، مانده باز  کمی  هاآن میان که  هاییب**ل با مبهوت، و مات یاس
 :داد ادامه و کشید  ریشش ته به را دستش تکین. نگریستمی

 جااین به فرستادنت اگه بدون رو این ولی. بدم توضیح برات نمیشه االن -
 .نشده دستگیرشون چیزی و گشتن  رو اتاقت حتما االن تا باشه، نقشه

 :داد نشان واکنش سریع یاس

 صندوق،گاو  اون توی قدر چه دونیمی! نشده؟ دستگیرشون چیزی چی یعنی -
 مدارک همون از  تاچند فقط اگه نشده؟ دستگیرشون چیزی پوله؟ و ُمهر  و سند
 ... .ببرن رو َانپاره کاغذ  کنیمی فکر  که

 با خیلی بیارن، دست به خوانمی که  چیزی. نیست اون هدفشون. یاس نه -
 .شده هم من اومدن دلیل که  چیزی هاست؛حرف این از  تر ارزش



 و کرد  جمع را بود آویزان ماشین کاپوت  روی از  که  پاهایش کرد،  مکثی تکین
 :گفت

 ای؟کارخونه  نگران تو وقت اون زنممی حرف مهم موضوع یه از  دارم من یاس -

 و گزیدمی ب**ل مدام. بود مشخص حرکاتش از . بود شده کالفه  یاس
 .کردمی خم عصبی حالت به را هانشانگشت

 چیه؟ نیست من دست ولی منه، دست میگی که  مهمی چیز  این چی؟ یعنی -
 ای؟کارخونه  نصف مالک که  چی یعنی! میگی چی فهممنمی اصال من تکین

 فکر  چیست، دانستنمی یاس که  چیزی به داشت. کرد  خم را سرش تکین
 این. بخواند را تکین ذهن توانستمی کاش  گفتمی خودش با یاس. کردمی
 حالی و حس چه االن فهمید شدنمی حتی. نبود مشخص چیزش هیچ پسر 
 .دادنمی بروز  را چیز  هیچ. دارد

 کنیم  پیدا چیزی تاکسی یه پاشو پاشو،. گفتممی بهت االن نباید منه، تقصیر  -
 .بریم باید

 تا گفتی؟می نباید چیو بمونه؟ جااین طوری همین ماشین این بریم؟ کجا  -
 !نمیام جا هیچ نکنی، تعریف برام رو چیز  همه

. شد تکین یخیره و کرد  همدر  چلیپایی حالت به اشسینه روی را هایشدست
 حرکتبی طور  همین ایثانیه چند. کرد  نگاه را یاس خاصی حالت با تکین

. بود مانده ساکت اما بگوید چیزی خواستمی انگار . کردمی نگاهش
 انداخت، هایشدست روی را وزنش گذاشت،  پشتش را هایشدست
 آستین، از . پرید پایین ماشین کاپوت  روی از  سپس و شد خم کمی  هایشآرنج
 تکین آمد، پایین هم یاس که  آن از  بعد. کشید  پایین هم را او و گرفت  رو یاس
 به تا بیاید راه تند تند بود مجبور  یاس. افتاد راه مشخصنا مسیری سمت به



 سر  در  فکری بود معلوم. داشتمی بر  استوار  و بلند هاییگام  تکین. برسد تکین
 .دارد

 !تریواش یکم! خبرته چه تکین کن  صبر  -

 به حواسش و بود کرده  تند پا تکین. آمدمی دنبالش کنان  هن و هن یاس
 مهلت یاس اما رقصیدندمی یاس ذهن در  هاسوال انبوه کوه.  نبود اطرافش

 کنار   تکین. رفتمی راه تند تکین که  قدر آن کرد،نمی پیدا هم را پرسیدنش
 بود نمایان تاکسی عالمت آن روی که  رنگی زرد ماشین برای. ایستاد خیابانی
 آن از  قبل تکین. شد متوقف تکین از  تر جلو قدم چند ماشین و داد تکان دست
 نه، یا آیدمی دنبالش یاس ببیند تا چرخید عقب به برود ماشین سمت به که

 .بود شده متوقف سرجایش تکین، به نزدیک قدمی چند در  یاس

 !وایستادی چرا! یاس دیگه بیا -

 ... .آخه ولی -

 ماشین اون. میدم توضیح برات رو چی همه من کنیم  پیدا هتل یه بریم بیا -
 .بهتره بمونه جااون هم

 یاس سمت به را مانده باقی قدم چند تکین که  بزند حرفی کرد  باز  ب**ل یاس
 باز  را در . رفت رنگ زرد تاکسی سمت به. کشید  خود دنبال به را یاس و رفت
 پشت را در  و نشست خودش سپس و شود سوار  یاس تا ماند منتظر  و کرد

 که  بود هاآن از  معروف قول به و بود جوان مردی که  راننده. بست سرش
 با ماشین و فشرد گاز   پدال روی را پایش! دهدمی سبزی قورمه بوی شانکله

 :گفت  و کرد  راننده به رو تکین. شد کنده  جا از  زیادی سرعت

 .جااین به باشه نزدیک خوب، هتل یه سمت برو آقا -

 تکین به نگاهی آینه از  پشتشپر  چخماقِی  و دار تاب هایسبیل آن با جوان مرد
 .پیچید چپ سمت به بعد اندکی و گفت  چشمی انداخت،



 شبیه که  شیروانی سقف با طبقه چند ساختمان یک مقابل بعد دقیقه چند
 انگلیسی بزرگ حروف با آن در  سر . کرد  توقف بود گرگان  شمالی هایخانه
 یکرایه  یاس. بود شده نوشته آن نام مقابلش و هتل یکلمه  رنگ طالیی
 ولی شد، هتل وارد سریع تکین. شدند پیاده دو هر  و کرد  حساب را تاکسی
 قدمی چند آرام آرام و کردمی نگاه جدید یناشناخته اطراف فضای به یاس
 قرار  رنگ سبز  هایگلدان  با بلند یدرختچه دو ورودی در  جلوی. داشتبرمی
 بود شده انداخته ورودی در  تا پله پنج پایین از  هم چرکی قرمز  فرش. داشت

 شیری پادری هم ورودی در  پایین. اومدمی نظر  به پوسیده و سیاه کمی  که
 چشم به بود، شده نوشته welcom انگلیسی به آن روی که  چرکی کوچک  رنگ
 و چرخاند اطراف در  را چشمش. شد وارد و کرد  باز  را در  یاس. خوردمی

 مشکی هایخط با رنگی سفید خوانپیش میز . گذراند  نظر  از  را جا همه َسرَسری
 با و بود ایستاده آن پشت محلی لباس با مردی و داشت قرار  جلوتر  قدم چند
 که  راحتی هایمبل سمت به و گرفت  تکین از  چشم. کردمی صحبت تکین
 به که  ایسوخته ایقهوه هایمبل. رفت بودند، گذاشته  تر طرف آن کمی
 یتنه از  ایقطعه هامبل جلوی. آمدمی چوبی ظاهر  به یشده تزئین هایدیوار 

 .کردمی بازی را میز  نقش که  داشت قرار  تنومندی درخت

 دیدیمی کردیمی نگاه که  خوب. داشت قرار  هامبل کنار   هم آجری یشومینه
 هم شبیه بودند، شده چیده هم دور  نفره هشت کدام  هر  که  مبل دست چند
. بود شومینه به نزدیک که  بود نشسته مبلی روی عمد از  یاس. بودند یکسان و

 پر  را جا همه بخشیلذت گرمای  و سوختندمی شومینه درون چوب تکه چند
 متوجهش ورود محض به که  گرما  از  حجم این که  بود بعید البته. کردمی
 از  چشم یاس هاییقدم صدای با. باشد شومینه این به مربوط تنها شدی،می

 .کرد  بلند سر  و گرفت  شومینه

 بزن خانوم مریم به هم زنگ یه پاشو. گرفتم  اتاق یه بریم پاشو یاس، پاشو -
 .شده نگرانت



 بهت؟ بود زده زنگ مامان؟ -

 .بود سایلنت روی مگوشی  دیدم، االن آره -

 طی را پله چند کهاین از  بعد و رفتند هاپله سمت شد، بلند جایش از  یاس
 :داد یاس به را همراهش تلفن و کلید  تکین. شدند اول یطبقه وارد کردند

 توم. زنممی سر  بهت میام بعد بگیرم دوش یه برم من توئه؛ اتاق مال این -
 خب؟ کن  قفل پشت از  درو یاس فقط باش، راحت

 ... .یا شده چی گیمی تکین -

 تلفن بیا. بگیرم دوش یه حتما باید دارم عادت من دیگه، میگم بهت میام -
 .بهتره بزنی زنگ من تلفن با. بزن زنگ هم خانوم مریم به بگیر  منم

 .ممنون. باشه -

 .شد متوقف ناگهان و چرخید بود نوشته کلید  روی که  ایشماره سمت به یاس

 !تکین؟ -

. آمد سمتش به قدم چند و چرخید یاس سمت به ایستاد، جایش سر  تکین
 :گفت  باالخره تا شد پایین باال کمی  گلویش  سیبک

 جانم؟ -

 :گفت  و کرد  بلند بود انداخته پایین که  را سرش کرد؛  مکث ایلحظه برای یاس

 ... .اتاق تا دو چطوری نداشتی پول پیشت که  تو راستی -

 آن به و داد نشان یاس به و کشید  بیرون جیبش از  را ایاعتباری کارت  تکین
 :کرد  اشاره

. اومد کارمون  به امروز  ولی کنم،  استفاده ازش روز  یه کردمنمی فکر  این، با -
 برم؟ ؛1374 گوشیم  رمز  راستی



 نوشته رنگ اینقره که  کارت  روی هایشماره به هانشچشم ناخودآگاه یاس
 به قدم چند با تکین. رفت اتاقش سمت به و داد تکان سر . افتاد بودند شده
 قفل درون را کلید  داشت یاس وقتی. رفت طبقه این اتاق آخرین سمت
 مثل اعتباری کارت  روی. شد متوقف جایش سر  ایلحظه برای چرخاند،می

 طرفی از  و بود نشده نوشته خانوادگی نام و نام هیچ دیگر  اعتباری هایکارت
 جاآن در  فراسو یکارخانه  که  بود بانکی همان نماد کارت،  روی بانک نماد

 بانک آن از  هاییکارت  شماره به هم را کارمندان  حقوق و داشت بزرگی حساب
 آشنا برایش شدت به بود، خوانده که  را کارت  اول ارقام طرفی از . دادندمی
 درگیر  و برداشت در  روی از  را کلید  یاس شد، باز  تقی صدای با در . آمدمی

 تخت با روشن ایقهوه چوب طرح با هایدیواری کاغذ.  شد اتاق وارد افکارش
 قرار  ایقهوه_کرم  یبرجسته گل  یشده تا پتوی آن روی که  اینفره تک چوبی
 ایشومینه کنار   تخت. دید ورود بدو در  یاس که  بود چیزی اولین داشت،
 تخت روی یاس. داشت قرار  تر کوچک  کمی  اما پایین یطبقه یشومینه همانند
 در  لحظه چند. شد خیره سقف به تنش هایلباس با طور همان و کشید  دراز 

 خاطر  به و شدند فعال مغزش فسفرهای بارهیک که  بود مانده حالت همان
 کارتی  شماره همان بود، دیده را اول رقم شش تنها که  کارت  یشماره آن آورد
 صاحب از  چیزی یاس و شدمی واریز  آن حساب به میلیون چهل ماه هر  که  بود
 دریافت ماه هر  را هنگفت چندان نه مبلغ این چرا کهاین علت و کارت  آن
 وجود با هم نهایت در . بود نکرده پیدا آن از  نشانی و آدرس حتی و کندمی

 تکین دست کارت  این اما. بود برده یاد از  سرس روی ریخته هایکار   شلوغی
 ...!داشت تکین به ربطی چه و کردمی چه

 مالکیت به راجع که  هاییحرف نکند» گفتمی خود با! آوردنمی در  سر  که  یاس
 احتمال اولین که  دیگر  احتمال چندین و.« ... نکند باشد؟ راست زندمی کارخانه

 اشمقنعه و مانتو شر  از  وقتی شد، بلند تخت روی از . چربیدمی هاآن یبقیه به



 زد را آن رمز  برداشت، را تکین تلفن. کشید  دراز  تخت روی دوباره شد خالص
 .گرفت  حفظ از  را خانوم مریم یشماره و

 به حتی. دادنمی جواب و داشتنمی بر  را تلفن کسی  زدمی زنگ قدر  چه هر 
 بار  چند. بود گرفته  شکل درونش ناخواسته ایدلشوره زد، زنگ هم شانخانه
 خیره. کرد  قطع را تماس و شد امیدنا. برنداشت کسی  اما کرد  امتحان هم دیگر 
 و تجزیه را مسائل تمام و کند  فکر  خواستمی دلش. شد اتاق دیوار  و در  به

 ایچاله تفکراتش از  بخشی در  بار  هر  اما برسد اینتیجه به بلکه تا کند  تحلیل
 فکر  گویی.  بردمی فرو را یاس محض، اوهام درون و شدمی پیدا ندانستن از 

. دادمی توضیح برایش تکین خودِ  را چیز  همه باید نداشت، ایفایده دیگر  کردن
 رفته سر  اشحوصله که  یاس. نبود تکین از  خبری هنوز  و گذشت  دقیقه چند
 و شود سرگرم کمی  بلکه کندمی پیدا بازی ببیند تا برداشت را تکین تلفن بود،
 .کند  حس کمتر   را زمان آرام گذر 

 مشکی عکس کرد؛می نگاه آن به بیشتری دقت با بار  این کرد  باز  که  را تلفنش
 چیست، دانستنمی که  زبانی به کلماتی  سبز  و سفید رنگ با آن روی که  رنگی
 باال ایشانه. دادمی تشکیل را تکین گوشی  یزمینه پس بود، شده نوشته
 فهرست دوم یصفحه به هنوز . رفت هایشبرنامه فهرست سراغ و انداخت
 اما نیست درستی کار   دانستمی کرد،  جلب را توجهش گالری  که  بود نرفته

 ثانیه چند نداشت؟ عیبی که  بار  یک. کند  نگاه را هایشعکس بود شده وسوسه
 فایل و لغزید گالری  یبرنامه روی انگشتش باالخره تا رفت کلنجار   خودش با
 را باال از  چپ سمت از  پوشه اولین. شد ظاهر  مقابلش پوشه چند. شد باز 

 پوشه، روی انگشتش برخورد با بالفاصله. شد متوقف آن روی و کرد  انتخاب
 گوشی  یصفحه عکس از  عکس چند. گذاشت  نمایش به را محتویاتش و شد باز 
 دیگری یپوشه سراغ و آمد بیرون پوشه آن از . بود شات اسکرین اصطالح به یا

 فایل چند و خارجی مختلف هایفیلم بازیگر  هایشخصیت از  عکس چند. رفت
 بود این از  گرفته  اشچهره که  حالی در  و آمد بیرون هم پوشه آن از . بود فیلم



 درصد یک حتی. رفت بعدی یپوشه سراغ نشده نصیبش چسبدل چیزی که
 گنگ  و مات حالتی با. ببیند چیزی چه پوشه آن در  که  کردنمی را تصورش هم

 که  بود طوری عکس. کند  بررسی را شانهمه اول از  تا رفت عکس اولین سراغ
 حالت با ایبچه دختر . شده عکاسی شده، چاپ عکس روی از  بود مشخص
 گریه  از  ناشی که  سرخی هایگونه  با و بود نشسته چوبی تاب روی تخس
 هاینزدیک طرف آن کمی.  بود شده خیره دوربین به عبوسانه بود، کردن
. داشت دست در  ایآلوچه ظرف گشاد  لبخندِ  با ایبچه پسر  عکس یحاشیه
 به یاس. داشتند ایآلوچه سرخ صورت و سر  دویشان هر  که  بود این جالب
 همان از  باز  عکس. رفت بعدی عکس سراغ. شناخت می را نفر  دو این خوبی
 هایدمپایی و سفید پیراهن شده، بسته خرگوشی موهای با بود بچه دختر 

 از  و بود کرده  باد لپش طرف یک بود، نشسته کلنگیاال روی. قرمز کارتونی
 طرف. زد محوی لبخند یاس. بود زده بیرون نباتیآب چوب هایشب**ل بین
 هایجیب با جین شلوارک و سبز  تیشرت با پسرک همان االکلنگ دیگر 

. بودند افتاده جلویش هایدندان از  تادو زد؛می لبخند و بود نشسته متعددش
 رفت، بعدی عکس سراغ. شد تر عمیق هادندان خالی جای دیدن با یاس لبخند
 جلوی دیگر  هایعکس و کشیدمی صفحه روی را انگشتش که  طور همین
 جان هایشچشم جلوی هم خاطرات گرفتند،می قرار  هایشچشم یپرده
 یک از  ایزنده فیلم دارد انگار  که  کردمی نگاه هاعکس به طوری. گرفتندمی

 تکین خود از  عکسی دیگر  رفت جلوتر  که  کمی.  کندمی نگاه را خاطره مستند
! یاس تنها و بود یاس تنها. بودند مانده مبهوت و باز  نیمه هایشب**ل نبود،
 ... .کجا  از  تکین را هاعکس این

 کج  سرش روی که  تلکیف چادر  با دختری عکس. زد ورق و زد ورق یاس
 و رودمی اول کالس  به بار  اولین برای که  مدرسه کیف  با دختری بود، ایستاده

 شده ادیت ناشیانه و شده گرفتهعکس آلبوم از  بود معلوم که  دیگر  عکس چند
 هایعکس. رسید آخر  هایعکس نزدیک به تا رفت تر جلو طور همین. بودند



 بحث حین کارخانه،  در  یاس از  هاییعکس. شدمی اواخر  همین به مربوط آخر 
 نشستن خوری غذا اتاق در  شدن، ماشین سوار  حین کارگرها،  از  تا چند با کردن

 از  کهآن بدون! تولدش روز . شدمی امروز  همین به مربوط آخر  تایچند...! و
 را تلفن که  آن از  بعد و زد را خاموش یدکمه بیاید بیرون هاعکس یپوشه
 گره.  شد خیره سقف به گذاشت،  تخت کنار   درخت یتنه چوب قطعه روی

 از . بود ساخته صورتش در  غلیظی اخم و کرده  هم در  را ابروهایش عمیقی،
 و کوبیدمی اشسینه به تند و تند که  بود برپا مسابقه گویی  قلبش در  طرفی
 مدت این تمام در  تکین که  این فکر . داشت عجیبی حال یاس. گرفتنمی آرام
 لرزانده را قلبش ،کردهمی نگاهشان و داشته نگه تلفنش در  را هاعکس این
 دیگری چیز  قلبش نمود،می اخمو و عصبانی که  ظاهرش برخالف بود،
 این اصال. منطقش و احساس با بود برداشته لجبازی سر  یاس گویا.  گفتمی

 ... .را هاعکس این ایاجازه چه به بود؟ آورده دستبه طور چه را هاعکس

 را اسمش باید بیشتر ! نه بود؟ شده رحمبی برد، تکین تلفن سمت را دستش
 که  قلبش به توجهی و بود عصبانی بود، کرده  داغ یاس. گذاشت  بازیلج

 تمامشان و کرد  باز  را هاعکس یپوشه. نداشت کوبیدمی اشسینه به وار دیوانه
 هم، وجدان عذاب احساس بود، وجودش در  ندامت حس کمی.  کرد  پاک را
 وجودش در  توانستمی که  هاییحس تمام به لحظه این در  عصبانیتش اما

 تخت از  ایگوشه  روی عصبانیت با را تلفن. کردمی غلبه و چربیدمی باشد،
. بود گذاشته  اشپیشانی روی را ساعدش. بست را چشمانش و کرد  پرت

 شبرویی مثل خواب که  بود کرده  رخنه وجودش در  خستگی چگونه نفهمید
 .ربود را یاس و آمد وجودش به راهزن

 قصد و کوبیدمی در  به وقفهبی کسی.  شد بیدار  خواب از  در  تق تق صدای با
 به. گشود  هم از  را دارش تب هایپلک سختی به. نداشت هم شدن خیالبی
 مغزش فقط کند،  تحلیل و تجزیه را اطرافش تا بود نشده لود هنوز  معروف قول

 همین برای. ببرد بین از  را شودمی خوابیدنش مانع که  چیزی تا دادمی فرمان



. برگشت تخت سمت به دوباره و کرد  باز  را آن رفت، در  سمت به خودکار 
 .بست را هایشچشم و کرد  پرت تخت روی را خودش تقریبا

 خواب و بود بیداری و خواب میان. شنید را هاییگام  صدای بعد لحظه چند
 که  شدمی غرق خواب عالم در  داشت. شدمی غالب اشبیداری به کم  کم

 و برد موهایش سمت را دستش. کرد  حس را موهایش بین چیزی حرکت
 به داشت خواب. ببرد خوابش باز  تا ماند، حرکتبی خاراند را سرش وقتی
 بیرون حباب درون از  یا آب زیر  از  گویی  ریزی صدای که  شدمی چیره یاس
 :خورد گوشش  به بیاید،

 یه! که  دادی سکته منو دختر  خوابیدی؟ جان؟ یاسی یاس؟ یاسی؟ یاس، -
 یاسم؟ برد؟ خوابت واقعا یاس! زنممی زنگ دارم ساعته

 قبل. عمیق و سنگین بخوابد، تا کرد  وادارش موهایش بین وار نوازش حرکت
 گرفت  قرار  رویش پتو مثل چیزی که  کرد  حس شود، هوشبی کامال  کهآن از 
 .خواب خیال و رویا ماجرایپر  عالم و بود محض سیاهی بعد و

 بین از  کرد،  باز  را هایشچشم یاس. کرد  بیدارش که  بود تکین بلند صدای
 زمانهم. کردمی صحبت تلفنش با داشت که  دید را تکین بازش نیمه هایپلک
 از  نشست، تخت روی یاس. زدمی حرف و کردمی طی را اتاق عرض و طول
 که  را بازش چشمان. چرخید یاس سمت بالفاصله تکین تخت جیر  جیر  صدای
. چرخید دیگر  سمت به باز  و زد آلودشخواب صورت به ریزی چشمک دید
 موج نگرانی و پریشانی اشچهره حالت از . کرد  قطع را تماس بعد یثانیه چند
. بزند رویش و دست به آبی تا رفت اتاق بهداشتی سرویس سمت یاس. زدمی

 مغزش هایفسفر  ریخت، صورتش و سر  روی را آب هایمشت که  همین
 سرش به زمانهم غیره، و هاعکس و تلفن ماجرای و کردند  فعالیت به شروع
 کرد  خشک را صورتش. بست را آب شیر  و کشید  عمیق نفسی. آوردند هجوم

 .آمد بیرون و



 در  را موبایلش و بود نشسته بود اتاق یگوشه  که  کوچکی  مبل روی تکین
 تکین سمت به و برداشت بلند گام  چند یاس. کردمی پایین و باال دستش
 ابروهایش غلیظش اخم. ایستاد رویش به رو اشسانتی ده در  درست رفت،

 .بود داده پیوند هم به را

 تو؟ اومدی جوری چه کنی؟می کار   چی جااین تو -

 تا کرد  باز  ب**ل بود خورده جا همش در  هایاخم و یاس لحن از  که  تکین
 :گفت  جایش به و خورد را حرفش اما« !کردی  باز  درو خودت» بگوید

 .پایین از  گرفتم  کلید  شدم نگران نکردی، باز  درو زدم در  بار  چند -

 روی را اشثانیه هر  و بود کنارش  را بود خواب یاس که  لحظاتی تمام تکین
 هاچیز  این روی یاس دانستمی. بود کرده  حکاکی ذهنش خاطرات دیوار 

 را اوضاع که  زدنمی هم را حدسش. نگفت چیزی همین برای است حساس
 :گفت  خشمی پر  و بد لحن با یاس. کند  بدتر 

 میشه؟ نصیبت چی دربیاری؟ رو خوب آدمای ادای خوایمی قدر این چرا -
 چی چرخی؟می من دور  قدر این چرا برگشتی؟ چی برای تکین؟ خوایمی چی
 !کن  نگاه رو من تکین خوای؟می

 بلند سر  بود، کرده  اتاق وسط کوچک  فرش یخیره را اشغمزده نگاه که  تکین
 هایشب**ل. دوخت چشم یاس غضبناک هایچشم نزدیک جایی به و کرد
 این از  بیشتر  آنکه بی بود، پر  دلش گویی  که  یاس. نگفت چیزی اما کرد تر  را

 :داد ادامه بماند، تکین دادن جواب منتظر 

 جایی همون گردینمی بر  چرا کرد؟می کار   چی تو گوشی  تو من هایعکس -
 درمیاری؟ رو عاشق آدمای ادای چرا تکین؟ بودی که

 :زد کمرش  به و کرد  باز  هم از  را اشسینه روی شده چلیپا دستان یاس



 ایران؟ اومدی چی برای داره؟ اعتماد بهت مامان قدر این که  کردی  کار   چی -
 یخاطره تاچند خاطر  به که  نگو جا؟همون نموندی خانوادت یبقیه مثل چرا

 چی تکین! نمیشه باورم اصال که  اومدم هاحرف این از  و بچگی عشق و بچگی
 بزنی؟ حرف میشه خوای؟می

 .کوبیدمی تند قلبش. سوختندمی ملتهبش هایگونه.  کرد  مکث یاس

 عجیب هایحرف این و کارهات  همه برداری؟ سرم از  دست یکی تو میشه -
 بکشونی تنها رو من! خودته کار   هااین همه اصال نه؟ مگه ست،نقشه غریبتم
 از ! برسی خوایمی چی هر  به بعد کنی،  جلب رو اعتمادم که  جااین بیاری
! شد شروع تو اومدن از  بعد مشکالت این یهمه! فهمیدممی باید اول همون
 زبان؟ استاد نمیگی هیچی چرا

 یاس خواستنمی. کند  بلند را سرش حتی کهآنبی برخاست جایش از  تکین
 هویدا هم هانشچشم از  که  غرورش هایخرده شیشه و شده سرخ چشمان

 سر  شود، خارج اتاق از  کهآن از  قبل. رفت در  سمت راست یک. ببیند را بود،
 :گفت  و ایستاد یاس به پشت طور همان. کرد  مکث جایش

 .آوردن غذا برات پایین، ی طبقه رستوران برو دیگه دقیقه چند -

 :گفت  وار طوطی را بعدی جمالت و کرد  کوتاهی  مکث

 حسابی و درست ساعته چند نداری، دعوا که  معدت با نمیاد خوشت من از  -
 .بخور رو شامت برو نخوردی، چیزی

 خمیده هایشانه که  بود شده ملتهب قدر  آن یاس و رفت. رفت و کرد  باز  را در 
 افکار  با را یاس و رفت. ندید را کردمی قضاوتش اشتباه که  مردی یشده

 .گذاشت  تنها اشفضایی

 نامعلوم اینقطه به خیره چنانهم یاس و بود گذشته  تکین رفتن از  دقیقه چند
 خواستمی گویی  بود، کرده  پیدا که  عجیبی ریتم با قلبش. بود دیوار  کنج  در 



 و گچ  و هادیوار  پس در  تر،طرف آن متر  چند. دهد نشان را خود اعتراض
 صدابی و آرام و نشسته زمین وسط کوچک  فرش روی اتاقش در  تکین ها،آجر 

 کرده  اشدوره افکارش. کردنمی حرکتی ترینکوچک  و بود مانده سرجایش
 حجم و خاطرات حصار  میان وجودش، در  اما نمودمی آرام ظاهرش. بودند

 غرق آرام آرام هم شاید و زدمی پا و دست در  مختلف احساسات از  عظیمی
 .شدمی

. رفت نخواهد غذاخوری سالن به باشد، تکین اگر  یاس که  بود مطمئن تکین
 یصفحه. بود خورده شام عنوان به را غذایی سرسری قبل از  همین برای

 آمدن یدهنده نشان که  آالرمی با ایلحظه برای همراهش تلفن گر نمایش
 همراهش تلفن به را تفاوتشبی نگاه تکین. شد خاموش و روشن بود پیامک
 .دوخت

 در  چیزی شدند، تکرار  ذهنش در  یاس هایحرف ناخودآگاه ایلحظه برای
 چه هر . شد اشگالری  وارد و برداشت را تلفنش سریع. زد جرقه ذهنش
 .شدنمی دستگیرش چیزی کرد،می پائین و باال را هاپوشه

 هاعکس تمام یاس بود؛ زده حدس درست شد، زمین پخش رخوتبی و سست
 درصد یک حتی بدهد یاس به را تلفنش خواستمی وقتی. بود کرده  پاک را

 ... .یاس امروز  غریب و عجیب هایحرف با اما داد،نمی را این احتمال هم

 را روحش. کردمی خودخوری گاهی  اما نبود، که  دلخور  دیگر، بود عاشق
 مثل دنیاست، موجود ترینزبانبی عشق،. شدمی غرق خودش در  خورد،می

 احساسش اصال که  شودمی وجودت وارد آرام طوری انگلی یا ویروس
 که  طوری. رودمی بخواهد، هم وقتی و کندمی را خودش کار   آرام. کنینمی
 ماندمی باقی ایخرابه تنها. رفته خانی نه و آمده خانی نه بوده، خانی نه گویی

 .رودمی اغما به هوا بی که  روحی هم شاید و جسم از 



 هم روی را دردناکش چشمان. کرد  پرت زمین روی ایگوشه  میلبی را تلفنش
 ویران کمی  مرد، این. گذاشت  هایشپلک حصار  پشت را هایشغم و فشرد
 .بود شده

 و قار  صدای با ایلحظه برای. زدمی پا و دست افکارش در  هنوز  یاس طرفی از 
 ایچاره اما خواستنمی دلش شد، بلند جایش از . آمد خود به شکمش قور 

 اشمعده اش،معده اسید گرسنگی  از  صبح تا ماندمی طور  همین اگر . نداشت
 .کردمی سوراخ را

 به نگاهی آمد بیرون که  اتاق از . پوشید را هایشلباس و برداشت را اتاق کلید
 هر . بود رفته فرو مطلق چندان نه سکوتی در  جا همه. انداخت روراه و اطراف

 هامشتری رفتن و آمدن از  ناشی که  در  شدن بسته و باز  صدای تنها گاهی  از 
 اول یطبقه سمت به چه هر  رفت، پایین یکی یکی را هاپله یاس. آمدمی بود،

. خوردمی گوشش  به بیشتر  شمالی محلی موسیقی ریز  صدای شد،می تر نزدیک
 لحظه، این در  اما. بود طراوت و شادابی و عشق شور، از  پر  که  موسیقی

 غذاخوری آدرس از  نشان تا برود، پیشخوان پشت مرد سمت به خواستمی
. کرد  تنظیم آن فلش سمت به را هایشگام  دید، که  ریزی تابلوی با اما بگیرد
 مردی گرفت،  جای میز  چند از  یکی پشت و شد خلوت نسبتا سالن وارد وقتی
 :داشت گیلکی  ایلهجه ته آمد، سمتش به

 دارین؟ میل چی -

 دارین؟ غذاهایی چه -

 کباب  کته  ترش، کباب  ماهی، با پلو باقالی قیمه، ترش، مرغ قاتوق، باقالی -
 .داریم ترش مرغ و کباب  کته  امشب برای ولی... و

 :پرسید مرد که  بگوید چیزی تا کند  باز  ب**ل خواستمی یاس



 االن داد؟ سفارش براتون آقا اون که  هستین خانومی همون شما آهان -
 .میارم رو سفارشتون براتون

 برسد چه کند،  نگاه را سرش پشت حتی تا بایستد ایلحظه کهآنبی. رفت و
 کمی  آورد، را شده کته  برنج و کباب  وقتی. بماند یاس پاسخ منتظر  کهاین به

 افکارش توانستمی اگر  البته. شد باز  بود شده آن روی که  تزئیناتی با اشتهایش
 مشغول آرام یاس. شدمی چسبیدل غذای برایش قطعا بریزد، دور  ایلحظه را

 را بشقاب کل  و شد باز  اشتهایش خورد، قاشق چند که  همین اما شد، خوردن
 قدر  همین مواقع اکثر  یاس خوردن غذا. کرد  تمام دقیقه شش پنج عرض در 

 جلوی صندلی روی که  مرد همان سمت شد، بلند جا از . کشیدمی طول
 با مرد که  بود نشده خارج کامل  دهانش از  حرف هنوز . رفت بود، آشپزخانه

 :گفت  یاس دیدن

 .جونتون نوش. شده حساب قبل از  -

 اتاق وارد کهآن از  قبل. شد روانه اتاقش سمت به و کرد  ایآهسته تشکر  یاس
 کسی  تنها آمد،نمی خوشش هم قدر چه هر . زدمی حرف او با باید شود خودش

 .کردمی پیدا کمک  برای اطرافش در  شرایط این در  که  بود

 چشم حتی دیگر  و دیدمی تکین چشم از  را اتفاقات این تمام یاس هرچند
 تاز،یکه و بود کرده  قاضی را کالهش  طرفه یک که  یاسی. نداشت هم را دیدنش

 !تاختمی و تاختمی

 و کشید  عمیقی نفس ماند، منتظر  در  جلوی کمی.  رفت تکین اتاق سمت به
 پا یپاشنه روی یاس. شد بلند در  زنگ صدای. فشرد را در  کنار   ریز  یدکمه

 و ساکت راهرو. انداخت اطرافش به نگاهی و ایستاد در  به پشت چرخید،
 با تکین آن دنبال با و شد باز  دستگیره چرخیدن صدای با در . بود خلوت
. شد ظاهر  در، درگاهِ  در  آشفته وضعی و سر  و پریشان موهایی و نزار  ایچهره



 انتظار  گویی.  شد گرد  هایشچشم دید، را یاس و آورد باال را نگاهش که  همین
 !یاس جز  به داشت را کسی  هر  دیدن

 برم؟ یا تو بیام -

 در  تکین و شد وارد یاس. رفت کنار   در  جلوی از  و آمد خود به بالفاصله تکین
 .بست آرامی به را

 بود؟ رفته یادت از  چیزی کنی؟  بارم مونده چی -

 تکان سری. کند  نگاه را یاس تا نکرد باال را سرش هم بار  یک مدت این تمام در 
 :داد ادامه و داد

 !شنوممی ,no problem نداره، اشکالی -

 .بشنوم رو توضیحاتت اومدم میدم، توضیح برات گفتی  -

 شکلی این را تکین یاس که  بود بار  اولین بود، تکین ابروهای بین ریزی اخم
 .دیدمی

 بدونی؟ خوایمی چی کرده؟  کنجکاوت  چی -

 :گفت  و فشرد هم روی حرص با را هایشب**ل یاس

 که  چیزی همون میشه؛ مربوط کارخونه  اون و من به که  چی هر  چی، همه -
 خونه االن من کهاین جای شده باعث که  چیزی. مهمه خیلی میگی و دستته
 !هتلم توی هاآواره این مثل باشم

 به اما« !منه تقصیر  هااین یهمه گفتی  کنممی فکر » بگوید خواستمی تکین
 :گفت  و کرد  کوتاهی  مکث جایش

 .بدم توضیح برات تونمنمی پا سر  طوری این بشین، -

 .نشست چوبی میز  کنار   کوچک  صندلی روی تکین و نشست تخت روی یاس



 پدر  با بخره، خواستمی رو زمین اون پدرت وقتی پیش، سال سی نزدیِک  -
 به اشدیگه نصف و باشه پدرت اسم به زمین اون نصف که  گذاشتن  قرار  من
 که  میدن نشون هم مدارک واقع در  دونه،نمی کسی  رو این اما. من پدر  اسم
 به نصف سند اصل طبق حقیقت در  اما. پدرته اسم به کارخونه  و زمین کل

 گرفتن  رونق و کارخونه  تاسیس از  بعد پدرت عوض در . نامشونه به نصف
 دست بانکش عابر  کارت  که  حسابی شماره همون به رو مبلغی ماه هر  کارش،

 گفتم  همین برای زده، من اسم به رو خودش سهم من پدر . ریختمی بود، من
 .منه نام به... کارخونه  اون درصد پنجاه نزدیک که

 هم کنار   را کلمات  تا بود شده خیره دیوار  روی محو و نامعلوم اینقطه به تکین
 چند برای را تکین آمد،می تکین ذهن در  شازده باغ از  که  خاطراتی. کند  ردیف
 .شود مسلط خود به تا کردمی سکوت به وادار  لحظه

 و درد تمام است، خراب حالت وقتی که  است درد چه دانستنمی هم تکین
 خاطراتت تریندار خنده و ترینشیرین حتی ُافتند،می یادت به عالم هایغصه
 :داد ادامه و کشید  کوتاهی  نفس. هایتدرد بادغم بر  شوندمی ایغصه هم

 یه که  داره ارزش قدر  اون منه دست که  چیزی چون جاییماین االن -
 پرطرفدار؛ یکارخونه  یه بکنه دوسال_یکی توی رو تاسیس تازه یکارخونه
 و کردمی تولید کارخونه  توی پدرت که  محصولی اولین ترکیبات فرمول همون
 جدید محصوالت و گذاشت  کنار   رو اون گرفت  رونق کارخونه  که  مدتی از  بعد
 .من پدر  به سپرد پدرت رو فرمول اون. کرد  اضافه لیستش به رو

 ... .کاغذ  تیکه یه بگی خوایمی توی -

 ظاهرشون و جنس به ارزششون و قدمت هستن چیزها بعضی! خانوم یاس -
 !باشه مادی نیست قرار  که  چی همه. نیست



 دستش تکین. دادمی را معنی این یاس برای نبود هم اگر ! بود؟ کنایه  و گوشه
 ریخته هم در  و شده پریشان حاال که  رنگش مشکی پشتپر  موهای انبوه بین را

 موهای کردمی فکر  خودش با یاس. کرد  مرتبشان دست با کمی  و کشید  بودند،
 به هنوز  را تفکر  این جا در . آیندمی تکین به بیشتر  قدر چه پریشان و آشفته
 .افزود اخمش به و زد پس نریخته ذهنش یمحفظه

 اصال! داره نسل به نسل و ساله چندین قدمت میگی که  کاغذی  تیکه اون -
 تو برای چیزها جور  این داره، ایفایده چه تو برای موضوع این دادن توضیح
 چیزی نه! بینیمی خودت هایچشم با که  چیزیه اون مهم. ندارن اهمیتی هیچ
 کنم  فکر . بود شده شریک یکی با مدت یه پدرت نه؟ مگه کنی،می حس که
 محض. گرفت  رو سهمش و کشید  عقب هم مدت یه از  بعد تراب، اسم به یکی

 بدم اجازه تونمنمی هم االن. شده نباید که  کاری  که  بگم باید خانوم اطالعتون
 بهش چون خانوم، مریم خاطر  به راضی، خود از  دختر  یه خاطر  به نه برگردی،

 !گردونم  برت سالم دادم قول

 قلبش گویی.  کشدمی تیر  قلبش کردمی حس زدمی که  را هاحرف این تیکن
 .دادمی نشان گونهاین را اعتراضش زدمی که  هاییحرف به

 شده؟ نباید که  کاری  که  چی یعنی داره؟ تراب به ربطی چه -

 روی را انگشتش و برداشت میز  روی از  را تلفنش. شد بلند جایش از  تکین
 .داد یاس به و گرفت  را ایشماره بعد کمی.  لغزاند صفحه

 پیش دقیقه چند. خاموشه فعال خونه تلفن و خودش خط خانومه، مریم -
 باهاش. نمیشه آروم نشنوه رو خودت صدای تا ولی کردم  صحبت باهاش
 .داری سوالی بازم اگه میدم، توضیح برات بعدش بزن حرف

 در  کامل  بوق صدای هنوز . گذاشت  گوشش  کنار   و گرفت  تکین از  را تلفن یاس
 :داد جواب کسی  که  بود نپیچیده گوشی



 الو؟ -

 جان؟ مامان الو -

 یه بدم، خبر  یه نمیگی دربیاد جیگرت دختر؟ بودی کجا  خودتی؟ مادر  یاس -
 بزنم؟ زنگ

 .خوبم منم سالم، -

 تهران، نگردینبر  فعال میگم، چی ببین کن  گوش!  نیار در  بازی مسخره یاس -
. بفروشن رو سهامشون خوانمی اومدن دارهاسهام ولی شده، چی دونمنمی
 دونمنمی ریخته، بهم کارخونه  اوضاع. بکشم برق از  شدم مجبور  رو هاتلفن
 یاس! کارخونه  جلوی ریختن هاخیلی ولی افتاده ایشایعه چه شده، خبر  چه
 خب؟ نشو، دور  تکین از  فقط

 ... .ولی مامان -

 نیاری؟ اگه و اما تو بگم چیزی یه من شد بار  یه یاسی -

 :شد نگران و مهربان خانوم مریم یکوبنده  لحن

 !مادر باش خودت مراقب -

 !داشت حق داشت، حق. بود بغض صدایش ته

 این از  بعد. پیچید تلفن در  ثانیه چند خانوم مریم آرامنا هاینفس صدای
 :گفت  شدند، سپری چگونه دانستنمی که  هالحظه

 چرا دونمنمی یاس فوریه، گفت  داشت، کارت.  بزن مستانه به هم زنگ یه -
 مراقب میشن، وا دونه دونه دارن دلم بندهای این انگار  دارم، ایدلشوره
 .باش خودت

 نگاهی نیم. بود شده قطع تماس بگوید چیزی کند  فرصت یاس کهآن از  قبل
 .انداخت تکین به



 ... .کارخونه  دونستیمی تو -

 .شده نباید که  اونی که،  گفتم  -

 !بیفتن قراره هااتفاق این دونستیمی انگار  زنیمی حرف طوری یه -

 دوخته یاس به دار تب و ملتهب هایشچشم. کشید  صورتش به دستی تکین
 .بودند شده

 اسمت که  کردی  کار   چی داره؟ اعتماد بهت مامانم قدر این که  کردی  کار   چی -
 رو؟ کارخونه  یدیگه نصف خوای؟می چی تکین ُافته؟نمی دهنش از 

 !کن  تمومش یاس دیگه، بسه -

 تو اومدن از  بعد هااتفاق این همه! کردی  شروعش تو کنم؟  تموم رو چی -
 !افتادن

 :گفت  بلند غیض از  پر  و حرص پر  کرد،  مکثی یاس

 !تکین برگرد! خوامنمی! باشی تو خوامنمی من اصال جان بابا -

 هنوز  یاس. گفتنمی چیز  هیچ. کشیدمی گردنش  پشت به را دستش تکین
 به که  بود خشم چون نداشت، خودنمایی فرصت درونش ارزش با گوهر 

 خواهی که  هاییگاهبی و گاه  از  وای. چربیدمی اشقلبی خاص و ناب احساس
 گرد  از  خبر بی تو و نباشند دور  تو از  چندان شاید روزها آن و...! کاش  گفت
 .گردیمی جهان

 بزنی؟ زنگ مستانه به خواینمی -

 یا بدهد را جوابش داشت انتظار  یاس شد، شکسته تکین سکوت قفل باالخره
 که  کاری.  کند  تحقیرش و بگیرد و خود به تدافعی حالت خودش مثل
 ... .آرام مردِ  این اما. دهدمی انجام خوبی به دانستمی



 حرف او با حسابی و درست که  بود هامدت. گرفت  را مستانه یشماره یاس
 تماس بار  چند. دارد ضروری کار   چه موقعیت این در  دانستنمی. بود نزده

 یاس. خوردمی آزاد بوق هم ادامه در  و شد تماس رد دوبارش اما گرفت،
 تلفنش. گرفت  یاس از  را اشگوشی  و شد خم تکین بالفاصله. کرد  قطع را تماس
 بازگردانی بخشی از  را شده حذف هایعکس بتواند که  داشت را این قابلیت
 .بکشد سرک کند  هوس دوباره یاس خواستنمی کند،

 رو چی دفعهاین هست، هاآدم خصوصی حریم ها،آدم شخصی گوشی  -
 کنی؟  پاک خواستیمی

 حریم وارد خصوصیاش با کسی  که  وقتی تا ولی! آدم خصوصِی  حریم -
 .نشه خصوصیش

 !درسته تو مورد در  که  ایهجمله دقیقا این و -

 با و ردیف هم کنار   که  دارد آستین در  که  جوابی تا کرد  آماده را زبانش یاس
 نگاهی تکین. شد مانع و خورد زنگ تکین تلفن که  دهد تکین تحویل تند زبان
 دید که  را مستانه یشماره یاس. داد یاس دست به را تلفنش و کرد  شماره به

 .لغزید رنگ سبز  یدایره روی انگشتش سریع

 الو؟ -

 خودتی؟ یاس؟ الو -

 ... .گفتمی مامان. خودشم آره( خندید)  خوبی؟ طوریچه مستان سالم -

 :گفت  ترسیده لحنی با و پرید یاس هایحرف میان مستانه

. نگرد کارخونه  اون اطراف و خونتون فقط برو، میری جا هر  یاس، کن  گوش  -
 فقط من بکنن، خوانمی کار   چی دونستمنمی من خدا به کردم  غلط یاس
. شدم مجبور  خدابه یاس بدم، رو بابا یمونده عقب هایقسط پول خواستممی
 چند رفاقت به رو تو برنگرد، مستاته جون رو تو! برنگرد یاس! ببخش منو



 حتی ای،دیگه یبهونه هر  به یا کسی،  نجات برای حتی میدم، قسم سالمون
 !برنگرد من عروسی یواسه

 جوالن آن هایرگه در  ریزی هِق  هم گاهی  از  هر  داشت، بغض مستانه صدای
 همین برای. بود ترسیده کمی  هم شاید زد،می حرف نگرانی و عجز  با. دادمی
 .چیدمی هم کنار   را کلمات  تند و تند هم

 که  بود بلند قدر  آن تکین تلفن صدای. دادمی گوش  مبهوت و مات یاس
 نظر  در  تماما را یاس العمل عکس. بشنود را خط پشت صدای هم خودش
 .بود گرفته

 دونممی! فرانسه برو برگرد، برو، تکین با اصال میگم؟ چی میدی گوش  یاس -
 الاقل میدم ترجیح ولی نبینمت وقت هیچ شاید دونممی بینمت،نمی دیگه
 از  نکن، قهر  باهام وقت هیچ یاس. نبینمت و باشی زنده الاقل! باشمت داشته
 عیدت! بودم مجبور  خانوم مریم جون به مامانم، جون به. نباش عصبانی من
 ... .پیشاپیش. مبارک هم

 ... .هاحرف این میگی؟ چی مستانه -

 .شود متوقف یاس شد باعث آمد که  سومی شخص صدای

 زدی؟ می حرف داشتی کی  با -

 مستانه صدای. کردمی صحبت تیزی و تند لحن با که  بود مذکری مرد صدای
 .آمدمی بیرون چاه ته از  گویی  که  رسید یاس گوش  به ترسیده

 !هیچکی با -

 سرخه؟ چرا هاتچشم -

 .نخوابیدم خوب دیشب! نکردم گریه  ،هیچی -

 :گفت  تحقیرآمیزی لحن و تحکم با مرد



 من از  این جز  هم انتظاری کردی،  انتخاب خودت رو این مستانه، کن  گوش  -
 !کنم  معلوم رو تکلیفت تا اتاقت تو برو آدم یبچه مثل االنم! باش نداشته

 :آمد دیگری مؤنث صدای

 .شام بیا دخترم. شد سرد شام بیا مادر؟ کجایی  -

 .بود شده مات. دادمی گوش  هاحرف به داشت هنوز  یاس

 !من بده پشتت؟ چیه اون -

. نماند پنهان تکین چشم از  که  خفیفی لرز  لرزید، مرد لحن از  ایلحظه یاس
 :گفت  مستانه آلود بغض و ترسیده لحن

 !نیست هیچی -

 !مستانه من بدش -

 ذهنش اما. شناختمی را مرد صدای. بود شده قطع تماس. نیامد صدایی دیگر 
. بودند ریخته ذهنش در  برهم و درهم کلمات.  کردنمی اشیاری و شده قفل
 سوم شخص و مستانه و خانوم مریم غریب و عجیب هایحرف مات قدر  آن
 عجیب هایحرف این از  اینتیجه و کند  جمع را افکارش توانستنمی که  بود
 .بگیرد غریب و

 :داد تکانی را اششانه و رفت یاس سمت به تکین

 خوبی؟ کن،  نگاه رو من یاس یاس، -

 تختش کنار   پارچ از  و برخاست جا از  تکین. دادنمی نشان العملی عکس یاس
 .داد یاس دست به آبی لیوان

 :گفت  گرفته  صدایی با. کشید  بلندی نفس و کشید  سر  الجرعه را آب

 .خودم اتاق تو میرم من. بشیم موندگار  جااین باید حاالها حاال ظاهرا -



 از  قیدبی خواستمی دلش. ایستاد پاهایش روی سختی به و شد بلند جا از 
 تمامی گاه  هیچ که  رود فرو ایخلسه در  و شود پخش زمین روی چیزی هر 

 یاس. خورد ذهنش به ایجرقه داد، تکان که  را در  یدستگیره. باشد نداشته
 برسام جز  به کسی  به مربوط ناشناس، مرد آن صدای که  کرد  پیدا یقین
 ... .اما. گفتمی مستانه که  پرتغالی مرد همان! بود خودش! شدنمی

 .رفت بیرون و کرد  باز  کوتاهی  ُهل با را در 

 نگاهی را راهرو ناخودآگاه ایلحظه برای. آمد در  دم تا سرش پشت تکین
 ایستاده یاس در  جلوی رشید و کشیده  و تنومند قامتی و قد با مرد دو. انداخت
 به شده گرد  هانیچشم با بود، خورده جا تکین. بود باز  یاس اتاق درِ  و بودند
 .نگریستمی ها آن

 در  تنومند و عضالنی بدنی و تن با اما سفید و سیاه هاییلباس با دیگر  مرد دو
 بعد یلحظه چند. انداختندمی هااتاق هایشماره به نگاه و چرخیدندمی راهرو
 و بود کرده  ریز  چشم یاس. شدند متوقف هم کنار   یاس اتاق در  جلوی درست

 در  و داد فرمان مغزش دید، که  چیزی با لحظه در  تکین. نگریستمی هاآن به
 پیش یلحظه چند تا که  تکینی. کشید  اتاق درون به و گرفت  را یاس دم،

 از  کوهی  انگار  حال بود، نشسته زمین روی رمقبی و رخوتبی و سست
 هم ثانیه به که  کشید  و گرفت  را یاس طوری باشد، کرده  پیدا انرژی یذخیره
 یاس. بست تند را اتاق در  بکشد، سرک دوباره را روراه که  آن بدون. نرسید

 :کرد  بلند را دستش تکین که  بگوید چیزی کرد  باز  ب**ل

 !نیست وقتش االن بعد، برای بذار  رو من کردن  له یاس -

 بود روشن و بود ایشیشه که  افتاد در  باالی کوتاه  نیمه یپنجره به تکین نگاه
 .زد تکیه در  پشت و کرد  خاموش را المپ سریع. دادمی نشان را چراغ

 :گفت  بلند یاس



 برو! اتاقم برم باید من! برم خواممی کنار   برو دیونه؟ کنیمی داری کار   چی -
 !کنار

 شون؟ندیدی تو؟ یا منم دیوونه -

 !تکین کنار   برو میگم -

 بود زده تکیه در  به که  تکین. بود گرفته  باال یاس دادبی و داد صدای
 یاس شد، جدا در  از  کمی.  بشنود را هاییگام  شدن نزدیک صدای توانستمی
 تقال و بود افتاده گیر   تکین بازوان حصار  در  یاس. کشید  خود سمت و گرفت  را

 همان در  جایی پا صدای. بود گرفته  هم را یاس دهان دستش با. کردمی
 :گفت  یاس گوش  کنار   آهسته و شد خم تکین. شد متوقف هانزدیکی

! بخوای که  جا هر  ببرمت میدم قول! بگیر آروم تکین جون! دختر بگیر  آروم -
 !باش آروم داری دوست کی  هر  رو تو باش آروم

 یاس. بست را چشمانش و گذاشت  یاس موهای روی را دردناکش پیشانی
 توفیق این. خوردمی موهایش به تکین هاینفس. بود شده متوقف جایش سر 

 را یاس. آمدنمی بد تکین مزاج به هم چندان تکین، هایدست حصار  اجباری
 .اجبار به حتی داشت، آغوش در 

 آمد هاگام  شدن دور  صدای باالخره. گذشت  روز  چند یاس برای لحظه چند این
 یاس حریف طوری این دیدمی که  تکین. گرفت  سر  از  را تقالهایش یاس و

 سمت را یاس. زد تکیه در  به تر محکم اما کرد،  جدایش خودش از  آرام شودنمی
 متری سانتی چند در  و شود یاس قد هم تا شد خم کمی  چرخاند، خودش
 .شد متوقف یاس صورت

 ایران من. بکن خواستی کاری  هر  بعد کن  گوش  هامحرف به دقیقه دو یاس -
 جااین تنم گیره،می جون جااین نفسم جاست،این من قلب درسته مونم،نمی



 فقط گردم،میبر  من نه؟ مگه خوایمی رو همین تو. مونمنمی اما میشه آروم
 .بدم خانوم مریم تحویل سالم و صحیح رو تو باید قبلش

 سوهان کند،  آرامش کمی  کهاین جای به که  کشید  دردناکی نفس کرد،  مکثی
 :داد ادامه ایثانیه از  بعد و کرد  جمع را هایشب**ل. شد دلش

 بشه، آروم اوضاع باید یکم. کنی  خوری خود قدر این نیست الزم نباش، نگران -
 اتفاقی که  باشه راحت خیالم باید. میرم بدم پلیس تحویل من رو نفر  دو این
 به ظاهر  به اما کنممی نامت به هم رو درصد پنجاه اون سند. افتهنمی برات
 ازت بیایبر  طلبکارها این پس از  نتونستی موقع یه اگه تا مونهمی من اسم

 .نگیرنش

 صدایش قطار  با راحتی به و کردمی وصل هم به وار زنجیر  را کلمات  تکین
 با که  شدمی متوجه اگر  عمرا یاس بود، ماجرا ظاهر  این اما فرستاد،می بیرون

 در  کلماتش  چکه چکه کند،می سرریز  و آیدمی لبش به جانش تکین حرف هر 
 .گرددمی بر  جایش سر  دوباره و خراشدمی روحش

 کسی  هر  برای تو، برای فقط نه. نمیشه کارخونه  دیگه... کارخونه  اون -
 عنقا، آقای رفتن بعد داری، نگهش قدر این نکن سعی. جااون بره که  ایدیگه
 توی رو خودت فقط. نکن تالش براش قدر این. نمیشه کارخونه  جااون دیگه
 .اندازیمی خطر 

 :گفت  و شد خارج جدی حالت از  تکین لحن

 .نگیر ازم رو من نبض ولی میرم من یاس، ازت دارم خواهش یه فقط -

 را آخرش یجمله که  آن با نفهمید، را تکین حرف معنی اصال یاس که  آن با
 به سری بودند، کرده  آرامش کمی  اشقبلی هایحرف چون اما نکرد درک
 ... .که  حالی در  داد تکان تایید ینشانه



 قلبش هم شاید و بودند کشیده  ته کلماتش  شاید. نگفت چیزی دیگر  تکین
 از  که  کمی  نور  علت به اتاق تاریکی. بود شده زبانش به زنجیری و قل دوباره
. بود شده تر روشن کمی  آمد،می اتاق به در  باالی یشیشه یوسیله به راهرو
 .ببیند را تکین از  واضحی چندان نه شبح توانستمی یاس

 برداری؟ بخوای که  داری چیزی یاس -

 .مانتومه جیب تو که  پولمه کیف  فقط. نه -

 جای و شده قلمبه کمی  که  شد خیره جیبش به زد را حرفش کهاین از  بعد
 .بود مشخص خوبی به آن در  پول کیف

 !بهتر خب، خیلی -

 :پرسید تردید کمی  با یاس

 ذهنته؟ توی چی تکین -

 .نیست امن دیگه جااین بریم؛ باید -

 سمت به را خود ایستاد، پاهایش انگشت نوک روی شد، بلند جایش از  تکین
 راهرو در  نفر  چند آن هنوز . کرد  نگاه را روراه در  باالی یپنجره از  و کشید  باال

 پنجره دست دِم  یشیشه درون را محکمش مشت خواستمی دلش. بودند
 به و گرفت  در  از  را اشتکیه. کند  خالی آن سر  را اشدلی و دق تا بیاورد فرود
 نکند ایجاد صدایی که  طوری گشود،  را آن احتیاط با. رفت اتاق یپنجره سمت

 زمین با چندانی یفاصله. انداخت بیرون به نوسانی حالت به را نگاهش بعد و
 سعی تکین. کردمی تر هموار  را راه بود اتاق در  که  کوچکی  تراس طرفی از . نبود

 با. بود کرده  جمع افکارش روی را تمرکزش تمام. بسنجد را موقعیت داشت
 :گفت  وار پچ پچ صدای همان

 .بیا یاس -



 را ارتفاع یفاصله و شد خم بیرون به کمی  آمد، کوچک  تراس سمت به یاس
 .کرد  نگاه

 بریم؟ جااین از  -

 .نترس هست، بهت حواسم پایین اون من. بیا تو بعدش پرم،می من اول -

 ... .خوایمی طوریچه وایسا وایسا -

 به را دستش گذاشته،  تراس یلبه روی را پایش کند  صبر  کهآنبی تکین
 پایین نهایت در  و گرفته  تراس کنار   درخت قطور  اما محکم چندان نه یشاخه
 فضا داشت. کرد  نگاه را پایین هم در  ایچهره با و کشید  پوفی یاس. بود پریده

 سمت به جایش سر  سریع. آمد در  یتقه صدای که  کردمی تحلیل و تجزیه را
 :گفت  آمدمی در  پشت از  گویی  که  صدایی. چرخید در 

 !کنین  باز  رو در . دارن کار   شما با اومدن نفر  چند کنین،  باز  رو در  آقا -

 گویدمی که  نفری چند دانستمی خوب و گرفت  در  از  چشم ترسیده یاس
 شدن پایین باال صدای با. بود دیده که  هستند هاییبیابانی غول همان
 فراموش که  بود شده هول قدر  آن کرد،  بلند را پایش نکرد، تعلل گیرهدست
 روی از  دهد، تاب را خود و بگیرد درخت یشاخه به را دستش تکین مثل کرد
 این منتظر  لحظه هر  و بود بسته محکم را هایشچشم. پرید پایین تراس یلبه
 میان در  جایی بشنود، را دستش یا پا استخوان شکستن شلق صدای که  بود

 نگران مشکِی  گوی  دو کرد،  باز  که  را هاسشچشم. بود شده معلق هوا و زمین
 .بودند هایشچشم مقابل

 خوبی؟ -

 هاییداالن مثل که  هایشچشم یکنندهسحر  مشکی هایتیله از  چشم یاس
 .آمد بیرون هایشدست حصار  بین از  آرام و برداشت بودند انتهابی

 .خوبم -



 به شروع و کشید  را یاس دست. انداخت اتاق تراس و باال به نگاهی تکین
 :کرد  دویدن

 !بدو دیره االنم همین بمونیم، نباید یاس بدو -

 که  جاده به. کرد  تند پا تکین دنبال به بعد و خورد تلو تلو کمی  اول یاس
 بگیرد، ماشینی تا دادمی تکان را دستش که  طور همین. ایستاد تکین رسیدند

 برایشان رنگی مشکی پراید. انداختمی سرش پشت به نگاهی گاهی  از  هر 
 :گفت  بلندی صدای با تکین نشستن محض به. شدند سوار  سریع و کرد  توقف

 !بده گاز   برو برو آقا -

 :کردمی نگاهشان بود شده زده بهت یاس و تکین حاالت از  که  مرد

 بازیه؟ پلیس -

 کردمی نگاهش تعجب با یاس. کشید  بیرون را هاییاسکناس جیبش از  تکین
 تا مرد. بود داده نشانش که  است اعتباری کارت  همان کار   آمد یادش که

 با را ماشین گرانهناشی و فشرد گاز   پدال روی را پایش دید را هااسکناس
 راه به مرد زیاد سرعت با بدی ترق ترق صدای. آورد در  حرکت به زیاد سرعت
 بود که  چه هر ! نیست کوک  هم چندان ماشینش ساز  بود معلوم. بود افتاده
 .شدمی محسوب هم نجات یفرشته هیچ، که  نبود بد جا آن از  شدن دور  برای

 برم؟ کجا  آقا -

 !بده گاز   فقط برو طوری همین شما آقا -

 به چشمش دوباره وقتی و کرد  شانحواله چشمی زیر  مشکوکی نگاه مرد
 هاآن از  تفاوتبی را نگاهش بودند تکین دست در  که  افتاد هاییاسکناس
 روی مدام تکین. شدندمی خارج شهر  از  کم  کم  که  بودند رفته قدر  آن. گرفت
 بین سرعت با مرد. کردمی نگاه را سرش پشت و چرخیدمی اشصندلی
 .کشیدمی الیینمایی رخ برای هم گاهی  و چرخیدمی هاماشین



 عقب به باری چند هم یاس ناخودآگاه که  چرخیدمی پشت به تکین قدر  آن
 به فورا دویشان هر . شد متوقف بدی طرز  به ماشین حال همان در  و برگشت

. بود کرده  تصادف رنگی اینقره زانتیای با رنگ مشکی ماشین. چرخیدند جلو
 هاییسگرمه با باشد کرده  فراموش را هااسکناس آن تمام گویی  راننده مرد
 که  کوبید  را در  طوری و شد پیاده ماشین از  شده خطی خط اعصابی و همدر 

 هم با مرد دو هر  و بود شده پیاده هم جلو زانتیای یراننده. پرید جا از  یاس
 نگاهشان کمی  تکین. کشیدندمی دیگر یک برای شانه و شاخ و کردندمی دعوا
 :گرفت  یاس بازوی از  بعد و کرد

 .بریم بیا -

 بود شده گالویز   طوری دیگر  مرد با راننده مرد شدند، پیاده ماشین از  آهسته
 .نشد هاآن رفتن متوجه اصال که

 ترس پیچید،می درختان میان در  که  باد یزوزه صدای. رفتندمی راه جاده کنار 
 شهرهای و گرگان  دانستمی. انداختمی یاس اندام بر  و کردمی لرزه را

 وحشی حیوانات از  عاری دارد که  هاییسرسبزی و هادرخت و دار  با اطرافش
 .بماند تکین نزدیک کردمی سعی و آمدمی راه تند همین برای! نیست

 نظر  زیر  را اطراف فضای زمان هم و بود یاس به حواسش چشمی زیر  تکین
 تا افتادند راه دوباره و نکرد توقف ماشینی اما ایستادند، هم باری چند. داشت
 زیر  نوایبی هایریزه سنگ به فکر  در  غرق و رفتمی راه تکین. کنند  پیدا جایی
 زمین روی تقریبا را پاهایش. کردمی بازی هاآن با و زدمی ضربه هم پایش
 .کشیدمی

 تا کردمی ها را هاآن و زدمی هم به را هایشدست مدام و بود سردش یاس
 بود، شده پا به جلوتر  کمی  که  رنگی نارنجی هایشعله دیدن با. شوند گرم

 یاس سمت به و ایستاد تکین. گرفت  را آن و برد تکین بازوی سمت را دستش
 :چرخید یاس به را نگرانش نگاه. چرخید



 کنم؟  کولت  بیای؟ تونینمی -

 از  ایکوره  کرد  احساس ایلحظه برای اسفند آخر  سرمای آن در . ایستاد یاس
 درست ریخت، فرو درونش در  چیزی کرد  حس. سوزدمی قلبش درون گرما
 ...!و رفتمی بازی شهر  که  هاییوقت مثل

 و رفت یادش را حرفش لحظه چند یاس که  بود طوری تکین خاص لحن
 :گفت  و کرد  تر  را هایشب**ل. ایستاد

 .وایستیم یکم بشه اگه. کردن  روشن آتیش جااون نه، -

 را یاس دست. چرخید بود کرده  اشاره یاس که  سمتی به و داد تکان سر  تکین
 جایش سر  کرد  لمس را دستش که  همین بروند، سمت آن به هم با تا گرفت
 .شد متوقف

 کردی؟  یخ قدر این چرا یاس -

 بلند سر . شد داغ اشپیشانی کرد  حس که  بود شده خیره هایشکفش  به یاس
 با ب**ل زیر  و بود گذاشته  اشپیشانی روی را دستش که  دید را تکین و کرد

 :زدمی حرف خودش

 !وضعیت این با باشی نخورده سرما -

 با سانت چند یاندازه. کشید  خودش سمت به و گرفت  تر محکم را یاس دست
 لحظه هر . کردمی ها و بود گرفته  دهانش جلوی را دستش. داشتند فاصله هم

 عجیبی حس یاس. دادمی نشان یاس به را خودش از  جدیدی هایرخ تکین
 آرامت تا سوزاندمی را وجودت عمق تا اسپرسو، تلخ یقهوه خوردن مثل داشت،

 در  شکر  ریز  هایدانه تدریجی و آرام شدن حل مثل چیزی هم شاید... کندمی
 !شیرین هم و تلخ هم. صبحگاهی چای



 تنها که  همین است، خوبی حس. شانه به شانه داشتند،می بر  گام  هم کنار 
 خودت از  را تو باشد کسی  کهاین به برسد چه است خوب خودش نباشی،
 !خودش سمت ببرد بکشد، بیرون

 آفتاب هاییچهره. شدند بودند، نشسته آن دور  که  مردی دو و آتش نزدیک
 کاله  و مشکی چرم کاپشن  تمیز، تر  اما رفته رو و رنگ هاییلباس سوخته،
 به و بود شده دقیق هایشانچهره به یاس. داشتند سر  بر  رنگی مشکی بافتنی
 .رسندمی نظر  به مهربانی هایآدم چه که  کردمی فکر  این

 فهمیده داشت، که  کاری  یتجربه در . شناختمی را هاآدم قشر  این تکین اما
 و گذاشت  را قضاوت مبنای آن با بتوان که  نیست چیزی هاآدم ظاهر  بود

 پچ پچ گوشش  کنار   و کرد  رها را یاس دست. کرد  گذاری  پایه را اعتماد اساس
 :گفت  وار 

 !بعد کنم  بررسی یه من بمون، تر عقب یکم -

 حالت به را هایشدست ایستاد، عقب قدم چند تکین یگفته  طبق یاس
 شده خم کمی  که  کردمی نگاه را تکین و بود گذاشته  اشسینه روی چلیپایی

 گوید؛می چه فهمیدنمی بود، آرام صدایش. کردمی صحبت نفر  چند آن با و بود
 !بردنمی خود با را حواسش و هوش قلبش اگر  البته فهمید،می هم شاید

 سمتش به که  کرد  اشاره یاس به رو و کرد  راست را قامتش تکین بعد کمی
 اندبسته کمر   گویی  که  بودند شده خیره آتش هایشعله به طوری مرد دو. برود
 هاآن و بچپانند آتش آبی و نارنجی هایشعله درون را مشکالتشان و هاغصه

 جامد روغن آن در  که  همان از  فلزی، حلبی یجعبه تادو. بکشند آتش به را
 .دادند تکین به آتش، هایدوده از  شده سیاه و رفته رو و رنگ البته ریختند،می

 روی هم کنار   اما هامرد از  تر دور  کمی  هاآن و کرد  تشکر  خوش روی با تکین
 روی که  کرد  اشاره یاس به و نشست هاآن از  یکی روی خودش. چید زمین



 آتش هایشعله نزدیک را هایشدست نشستن محض به یاس. بنشیند دیگری
 کرد،  رخنه آن در  آرام، آرام و نفوذ تنش به گرما  حس که  همین و برد

 .بست خاصی آرامش حس با را هایشچشم

 آن. خواندند می ب**ل زیر  را آهنگی کنان  زمزمه بودند، هم کنار   که  مرد دو
 از  یکی گاهی.  دارند هم خوبی صدای بود معلوم رسید،می گوش  به که  طور 
 .شدمی ساکت یکی آن هم گاهی  خواند،می دیگری شد؛می ساکت هاآن

 نفر  دو آن سمت به بود رفته سر  هم اشحوصله و آمدنمی بدش که  تکین
 همان با نکرد، پنهان را بود بسته نقش هایشب**ل روی که  لبخندی چرخید،
 :گفت  خاص لبخند

 !کنیم  استفاده هم ما بخونین تر بلند یکم -

 او از  چشم کردن،  نگاه را تکین خیره ایثانیه از  بعد و کرد  نثارش پررویی یاس
 .گرفت

 :گفت  دیگری به رو داشت تریتکیده هایشانه اما تر بلند قد که  هامرد از  یکی

 .خونیمی تر قشنگ تو بخون کوچه  دونه یه حسن عمو -

 .زد لبخند هم یاس بار این

 خواندن به شروع صدایش در  خاصی سوز  با بعد و کرد  پا آن و پا این کمی  مرد
 :کرد

 َسپمیَشم سو َلَره کوچه" -

 اولماسین توز  َگَلنَده  یار 

 گتسین  ائله َگلسین  ائله

 اولماسن سؤز  آرامیزدا



 سالمیشام اوت ساماوارا

 سالمیشام َقند ایستیَکَنه

 قالمیشام َتک ِگئدیب  یاریم

 جانی یارین دیر  عزیز  َنه

 "جانی یارین دیر  شیرین َنه

 امپاشیده آب را هاکوچه)

 نشود بلند خاکی و گرد  آید،می یارم وقتی تا

 برود و بیاید طوری

 نماَند میان در  حدیثی و حرف هیچ که

 امکرده  روشن را سماور 

 امانداخته استکان در  قند

 اممانده تنها من و رفته یارم

 است عزیز  یار  خاطرِ  قدر چه

 (است  شیرین یار  خاطرِ  قدر چه

 خاطرات گویی  که  خواندمی سوز  با طوری داشت، نام حسن عمو گویی  که  مرد
 و خواند ایدقیقه چند حسن عمو. هستند چشمش مقابل زنده طور  به

 .رقصیدند و رقصیدند اشسوخته دل صدای پای به آتش هایشعله

 خاشاک و برگ و هاچمن میان در  جایی نامعلوم، اینقطه یخیره طوری تکین
 آخر  یاس. نکرد متوجهش هم یاس یسقلمه که  بود شده زمین روی ریخته

 تکین باالخره تا کرد  فرو تکین پهلوهای در  توانستمی که  جایی تا را انگشتش
 .آمد خودش به و برگرداند سر 



 جان؟ -

 بمونیم؟ آتیش پیش جاهمین میگم، -

 .کرد  نگاهش رفته باال ابروهایی با تکین

 جا؟همین -

 .کنهنمی سوارمون کسی  که  االن دیگه، آره -

 ... .که  میشه پیدا یکی باالخره چرا -

 اعتماد کی  هیچ به کی  هیچ شب وقت این. نداری آشنایی زیاد جااین با تو -
 اگه بعدشم. شد شانسی هم پرایده اون. دارهنمی نگه کسی  همین برای. نداره
 بدون و آروم که  آدم تاچند به کسی.  کنننمی پیدامون جااین دنبالمونن، واقعا
 .کنهنمی شک شدن جمع آتیش دور  باشن داشته کار   کسی  با کهاین

 .بود فکر  در  هنوز  اما داد تکان سر  تکین

 هنوز؟ سردته -

 .دارم دوست خیلی رو سوخته چوب بوی نه، -

 هامون؟بچگی مثل -

 .نگفت چیزی و زد محوی لبخند یاس

 مسابقه؟ میای -

 :داد ادامه و زد نمکینی لبخند تکین که  برگرداند سر  یاس

 !هامونبچگی مثل -

 نگاهش گنگ  اول یاس. کشید  دهانش دور  نمایشی حالت به را دستش
 چشمانش جلوی ایخاطره کرد  دنبال را انگشتش حرکت که  همین اما کردمی
 .گرفت  جان



*** 

 !بیوفته لیوانش دیرتر  کی  هر  -

 !هست بازنده افتاد زودتر  کی  هر  مال پس! باشه -

 .گرفتند  دهانشان جلوی و برداشتند را زنگاری ایشیشه هایلیوان

 بود داده خانوم مریم که  بود اسمارتیزی شکالت ظرف تمام برنده فرد یجایزه
 هم کامال  جایزه این که  خودشان نظر  از . بخورند و کنند  نصف یکدیگر  با تا

 :گرفت  باال را انگشتانش تکین. باریدمی شیطنت هایشانچشم از ! بود منصفانه

 !سه دو، یک، -

 هوای که  کشیدند  هورت را آن طوری چسباند، دهانشان به را خالی هایلیوان
 نفس. چسبیدند شانلوچه و ب**ل به محکم هالیوان و شد تخلیه آن داخل
 شدن برنده و هالیوان حفظ در  سعی سختی به که  طور  همان و بودند گرفته

 را دیگر  یک خندان هاییصورت و بار  شیطنت هایینگاه با داشتند،
 شوند باعث یکدیگر  به کردن  نگاه با تنها داشتند قصد گویی  نگریستند،می

 از  آه. افتادند هالیوان زمانهم که  بود گذشته  ثانیه چند. شوند برنده خودشان
 را کار   این قدر  آن. برداشتند را هالیوان دوباره. بود شده بلند دویشان هر  نهاد
 .شود برنده هاآن از  یکی باالخره که  بودند کرده

 و ب**ل دور  درست هایشانصورت روی لیوان جای قرمزی از  است بهتر  و
 و پدر  دعوای مورد سخت قدر  چه که  نشود آورده میان به حرفی دهانشان

 هایشانب**ل قدر چه آن از  بعد که  بماند. بودند گرفته  قرار  مادرهایشان
 به که  سرخی هایدایره گردی  و. بودند افتاده هم نفس نفس با و سوختمی

 !طرف یک هم بود کرده  خوش جا هایشانب**ل دور  بود لیوان ته یاندازه

 کلی  و بودند رفته آینه جلوی شدن، واقع شماتت مورد و حسابی دعوای از  بعد
 .بودند آورده در  شکلک و ادا هم برای هاصورت همان با



 دانه و ریخته زمین روی را هاآن برداشته، را هااسمارتیز  ظرف نهایت در 
 کرده  تقسیم دیگر هم بین نیم صورت به درست و بودند شمرده را شاندانه

 .بیشتر یکی نه و کمتر   یکی نه بودند،

*** 

 .آمد بیرون فکر  از  صورتش جلوی نوسانی حالت به دستی حرکت با یاس

 شده؟ چی -

 هپروت؟ توی رفتی! ها پرسیدیم سوال یه! باش رو خانوم -

 ای؟مسابقه چه خب -

 .حساب حرف شد این آهان -

 داشت سعی و کرده  عوض را آهنگش که  داد حسن عمو به را چشمش تکین
 متن همان با و افتادنمی کسی  دهان از  روزی هاهمان از  فارسی قدیمی آهنگ
 .بخواند بود، خاطره کلی  دوره آن جوانان برای ساده

 برد؟ خوابش تر دیر  کی  هر  -

 چیه؟ جایزش ولی باشه -

 بارید؟نمی شیطنت یاس کوتاه  یجمله از 

 ... .کن  صبر  -

 بزند خواستمی که  حرفی از  گویی  رفت، هم در  تکین تخس و شاد یچهره
 .نداشت خوشی دل چندان

... بردم من اگه ولی میرم ایران از  من برگردوندنت، محض به بردی تو اگه -
. 

 چی؟ بردی تو اگه -



 شده چفت هم در  هایشانگشت که  هاییدست و بود سکوت یاس جواب
 .بودند

 چی؟ بردی اگه -

. بود شده عوض کل  به تکین یچهره حالت. پرسید را سوالش دوباره یاس
. گرفت  شدند،می پایین گاهی  و باال گاهی  که  آتش هایزبانه از  چشم تکین
 اوج خواند،می که  آهنگی در  حسن عمو صدای که  بگوید چیزی خواستمی

 روی تا را رنگش مشکی بافتنی کاله  و بود نشسته کنارش  که  دوستش. گرفت
 بود، نشسته رویش که  حلبی قوطی همان با بود، کشیده  پایین ابروهایش

 :شد همراه حسن عمو با و گرفتضرب

 ... .هستی تو هستی، تو قلبم سلطان -

 این دار هتل مرد همانند کردمی فکر  آخر . بود جالب برایش لحنشان و صداها
 به معلوم قرار  از  ولی. کنند  صحبت لهجه آن با و باشند شمالی هم نفر  دو

 چه جااین حال. بودند گیلکی  دیگری و آذری ترِک  یکی خودشان یگفته
 خودشان که  طور  همان بپرسند، بودند مایل نه و دانستندمی نه کردند؛می
 .دهند توضیح هاآن برای سوال این مورد این در  چیزی خواستندنمی

 :گفت  آهسته کرد،می فکر  بود پرسیده یاس که  سوالی به تکین

 ... .موقع اون بردی وقت هر . شی برنده تو کن  سعی -

 ب**ل بر  را یاس مخصوص لبخند همان هنوز  اما بود شده تلخ کمی  کامش
 و بود در  اختیاری هیچ و گرفتمی شکل یاس دیدن با که  لبخندی داشت،
 .نداشت گرفتنش  شکل و آن نبود

 :شدند متوقف بعد یلحظه چند دیگر  مرد و حسن عمو

 !بخون تو یکمم بخونی؟ بلدی چی تو جوون -



 ... .زیاد من نه -

 چنبره اتچهره روی دردی از  پر  وقتی که  هاخنده همان از . خندید حسن عمو
 .زندمی

 !بگو پس! بخونی نمیشه روت زنت پیش! آها -

 درهم دل هایاخم و خزید تکین پوست زیر  حسن عمو حرف با خوبی حس
 آن عمق اما. داشت لبخند هایشب**ل مثل هم دلش حال. کرد  باز  را اشرفته

 که  سست هایریشه با درختی مثل نبود، هم پایدار  و نبود زیاد چندان
 بادی، ترینکوچک  با باشد؛ کرده  رها و کاشته  خاک سطح در  را آن باغبانش
 ...!دادنش دست از  ترس و یاس نبود مورد در  فکری ترینکوچک

 دیده آب هایفوالد آن از  بود معلوم اما نداشت، فاخری چندان هایلباس مرد
 چیزی دیگر  که  شناختمی خوبی به را تکین حالت نوع. تجربه پر  و است
 .نگرفت را اشپی و نگفت

 شب. نداشتند خواندن برای هوایی و حس چندان دیگر  دوستش و حسن عمو
 کند  خواب آرامی به را آن تا بود کشیده  زمین سر  روی را رنگش مشکی چادر 

 ریز  هایرگه که  هاییچشم بود، گریخته  تکین چشمان از  هم خواب امشب و
 نباریده بود، هامدت که  هاییاشک سیل برابر  در  بودند شده سدی آن رنگ سرخ
 .بودند

 اشچانه و بود گذاشته  گاهتکیه حالت به زانوهایش روی را هایشدست یاس
 هایشعله که  بود شده نزدیک آتش به قدر  آن. بود زده تکیه هایشدست به را

 و گرفت  اششانه از  تکین. شدندمی دیده هایشچشم در  آتش رنگ نارنجی
 .کشید  عقب کمی  را او

 بچه؟ بگیری آتیش خوایمی -



 روی دوباره. نگفت چیزی و کرد  نگاهش ورچیده هایب**ل با یاس
 سوختن ولز  و جلز  صدای. شد خم آتش سمت به تر کم  اما زد تکیه هایشدست
 مداوم صدای از  اگر  البته رسید،می گوششان  به که  بود صدایی تنها هاچوب

 .کردندمی پوشی چشم هاجیرجیرک

 :گفت  کند  زمزمه خودش با که  انگار  ب**ل زیر  تکین

 عاشقن؟ هاآدم مثل هامجیرجیرک این یعنی -

 :داد جواب آرامی صدای با یاس

 !نمیشن عاشق که  هاجیرجیرک -

 شنیده را صدایش یاس که  کردنمی هم را فکرش. بود خورده جا کمی  تکین
 .باشد او به حواسش اصال و باشد

 خونن؟می آواز  صبح خود تا چرا پس -

 سر  عشق از  چیزی! گفتمی راست هم شاید نگفت، چیزی. کرد  سکوت یاس
 پرنسسِی  و ایشاهزاده هایداستان کتاب  و هافیلم در  تنها را آن آورد،نمی در 

 .بود خوانده و دیده اشکودکی

 هایعقربه بر  سوار  که  گویی  گذشت،می باد مثل یاس برای هاثانیه و هادقیقه
 ... .تکین برای اما باشد، شده زمانه

. خورشید آمدن برای کردمی چینی مقدمه آسمان میش و گرگ  کم  کم
 قدم فروزانش پرتوهای با خورشید تا کردمی پهن را روشنش آبی هایفرش
 روز  نوبت و بود رسیده پایان به شب شیفت. کند  روشن را آسمان و کند  رنجه
 نخوانده که  هاداستان چه! شب چارهبی»: گفتمی خودش با تکین. رسیدمی
 تا که  دارد بزرگی دل چه! ندیده که  رنجشان و غم هایبقچه با هاآدم چه و

 را هاآدم هایغم و درد یدانه دانه و نشیندمی شهرزاد هایقصه پای به صبح
 «.صبح تا شودمی مرحم



 که  ایماه و آیدمی که  خورشیدی روز، و شب فرای دانستنمی و بود پر  دلش
 و هفته و شب و روز  تمام باالها باال آن نه ها،نزدیکی همین کسی  و رودمی
 .کندمی حل و داند را هاغم هاآدم پای به پا و نشسته تماشا به را سال و ماه

 برابر  در  و نگردمی هاآدم ترینعجول به صبورانه هایشلبخند با که  کسی
 .کرده  سکوت تنها شان،کودکانه  هایقضاوت

 ... .گذاردمی اتفاقات روی را امضاهایش شانس اسم به که  همان

 و جلو سمت به بار  یک لحظه چند هر  و بود شده سنگین هایشپلک یاس
 بسته کمر .  نشستمی صاف دوباره و خوردمی تاب عقب سمت به هم گاهی
 زیرش حلبی قوطی که  خورد تاب طوری بار  یک. بماند بیدار  را صبح خود تا بود
 رویش و کرد  صاف را آن و شد بلند دوباره. افتاد زمین روی و خورد تکان

 برد را دستش. کردمی نگاهش و بود کرده  کج  سر  یاس سمت تکین. نشست
 را اششانه. بودند افتاده هم روی هایشچشم دوباره حال که  یاسی طرف
 که  کند  بلند سر  خواستمی یاس. گذاشت  زانویش روی را سرش و گرفت
 .بماند طور همان تا کرد  وادارش تکین

 حواسم بیدارم من. بخواب دیگه نزن زور  قدر این شدی، برنده تو خب خیلی -
 .هست

 با را هایشچشم و نگفت چیزی خواسته خدا از  بود خواب ت.س**م که  یاس
 حسن عمو. گذاشت  هم روی گیردمی نشأت کجا  از  دانستنمی که  آرامشی

 کرد  اشاره دست با و گرفت  تکین سمت به را اشچرم کت  بود شده بیدار  که
 هفت گویی  یاس. گرفت  را آن و زد خجولی لبخند تکین. بیندازد یاس روی که

 در  سخت که  دیدمی خواب در  دقیقه چند همین در  را سهراب و رستم خوان
 .بود شده اسیر  خواب چنگال



 هایگل  با و پوشانده سبز  لباس را خود عروس نو طبیعت رسید،می بهار  بوی
 اول روز  امروز  بودند؛ کرده  تزیین را آن دامان آبی، و زرد و سبز  درشت و ریز 
 از  تر سبز  اشدرپیپی باران با امسال طبیعت دیدنی رستاخیز . است عید
 بوی رسد،می مشام به جا همه تازگی بوی. است گذشته  هایسال

 هم زمین و درختان و هاگل  از  حتی عید، هایشیرینی بوی نو، هایاسکناس
 .رسدمی انگیزی دل عطر 

 یلحظه نبود، مادرش پیش یاس که  بود سالی اولین امسال تحویل یلحظه
 گردابی  مثل که  بود تکین یتیره هایچشم دید که  چیزی اولین سال تحویل
 تا کشیدمی خودش سمت به را یاس مشکی، بزرگ دریای یک وسط درست
 رنگ مشکی نافذ نگاه و گرداب  آن از  بتواند تا بزند پا و دست قدر  آن که  جایی
 با تلویزیون مجری بالفاصله آمد، که  مهیبی بمب ترکیدن صدای. بیاید بیرون
 داندمی خدا فقط. کرد  اعالم را جدید سال تحویل بلندی ینخراشیده صدای

 ...دارد هوایی و حال چه کس  هر  لحظه این در  که

 مانند خواستمی دلش. طلبیدمی را خانوم مریم ساحل یاس دل دریای قدر چه
 دعای خواندن و جدید سال شدن تحویل و بمب صدای شنیدن از  بعد سال هر 

 خوبی به چیز  همه دیگر  چند هر . رود فرو خانوم مریم آغوش در  آن، مخصوص
 .برگردد تهران به که  بود فردا و امروز  همین و رسیدمی اتمام به خوشی و

 را خانوم مریم که  ایصحنه مدام و کردمی شماری لحظه بازگشتن برای
 کارخانه  به جستی تصوراتش میان هم گاهی.  کردمی تصور  ذهن در  بیند،می
 .شد خواهد چه آشوب و اغتشاش همه آن از  بعد کردمی تصور  و زدمی

 و رنگ آجری شیروانی سقف با شمالی یخانه این در  که  شدمی روزی چند
 یخانه این در  تکین بی که  روزی چند. بود میهمان روغنی رنگ هایدیوار 

 مانده خودشان خاص گویش  و محلی هایلباس با مردی و زن پیش ویالیی
 از  بزند، اوضاع و اطراف به سری بیاورد، خبری تکین تا انتظار  به و بود



 همه که  بود کرده  جمع را خود عزم و بگیرد کمک  دارد، گفتمی که  آشناهایی
 که  بود، شده ناشناس معمایی به تبدیل هاروز  این تکین. کند  درست را چیز 

 میان در  شاید شود،می حل گونهچه دانستنمی هم خودش حتی گاهی
 رسیده جایی به یاس. نشد تکین از  خبری و گذشت  روز  چند. یاس هایلبخند
 بشنود، خبری خواستمی نه و شود درست اوضاع خواستمی نه دیگر  که  بود

 !ای... و خبر  هیچ بدون را، خودش خود خواست،می تکین کمی  دلش

 گذشته  کاه  جان و گیر گریبان  و دار کش  اما نبودند بیشتر  روز  چند که  هاییروز 
 .بود جااین حال تکین و رسیده پایان به هااین تمام حال هر  به. بودند

 چندان بودنش اما بود گرمیدل یاس برای اوضاع این در  هم اشخالی بودن
 !برگشتنی چه هم آن بود، برگشته پر  دست با. نبود خالی هم

 کارخانه  در  هاافکنی شایعه و اغتشاش این باعث که  افرادی تکین یگفته  به
! نوشیدندمی ولرم آب انفرادی هاییزندان در  حال و شده گیر دست بودند، شده
 ... .اما رفت،می پیش خواهدل و خوب چیز  همه که  ظاهرا

 جلوی خوابد،می همه یخانه در  جلوی گویندمی که  شتری همان مانند اتفاقی
. نداشت رفتن قصد هم حاالها حاال و بود زده چمپاتمه یاس بخت یخانه در 
 هاهمان از . دارند دنبال به زیادی هایکاش  و کاش  گاهی  که  هااتفاق همان از 
 ایبوده تنها قدر چه فهمی،می تازه و گردانندمی بر  خودت به را تو بارهیک به که
 !هستی و

 چند از  گذر   قدر  برایش دقیقه چند این. برداشت تکین از  چشم باالخره یاس
 چند یاس اگر . بود کرده  مرور  را افتاده اتفاقات تمام. گذشت  لحظه چند در  روز 
 شرایط این در  که  کردنمی هم را فکرش اصال کرد،می فکر  االنش به پیش ماه

 تخسی یبچه پسر  این کنار   جا،این که  کردنمی خطور  هم مغزش به حتی! باشد
 میان در  ای،خانه چنین در  هم آن کند،  تحویل را سال بود، شده مردی حاال که
 .اطرافش طبیعت و هاسرسبزی و هاگل  عطر 



 با زندگی که  است درست شود،نمی کنیممی فکر  ما که  چیزی آن همیشه
 چیز  همه اگر ... است دیگری کس  نویسنده اما شود،می ساخته ما تخیالت
 نگاه با تکین. شودنمی بند خودش جای سر  چیز  هیچ باشد، ما میل مطابق
 از  همیشه برای را یاس است قرار  انگار  که  طوری کرد،می نگاه را یاس خاصی

. بگیرد یاس از  چشم توانستنمی هم تکین گویی.  نبیند را او دیگر  و بگیرند او
 نبود اشسینه در  که  تکین قلب جز  به بود جایش سر  چیز  همه بود، رفتن وقت

 مرد و زن. برساند لبش به را جانش تا بود آمده باال دهانش تا درست و
 چیده که  سینی هفت رنگین یسفره پشت از  سال تحویل از  بعد خانه صاحب
 تبریک را نو سال روبوسی با تا آمدند تکین و یاس سمت به و شدند بلند بودند
 .یاس از  تکین نگاه دزدین برای شد ایبهانه همین. بگویند

. ببیند را یاس نبود قرار  دیگر  هم شاید بود، برده را شانمسابقه شرط که  یاسی
 شانکدام  هیچ که  بود نوشته و زده رقم برایشان هاییچیز  تقدیر  دست گویی
 .گنجیدنمی شان ِمخیل در  هم زدنش حدس حتی چیست، دانستندنمی

 غبار  و گرد  که  همین. شودمی فرسوده شود،می کهنه  زمان گذر   در  چیز  همه
 و پوسدمی ریزد،می چیز  همه روی زمانه نگهبان دست به ساعت مرد را زمان

 اینقطه در  زمان است کافی  کند،  اتدوره زمان است کافی.  یابدمی فرسایش
 و میمانی تو که  گذشت  خواهند کند  لحظاتت قدر  آن کند،  کمانه  تو نزدیک
 معوج و کج  هایخط هم شاید. ارقام و اعداد و هادقیقه و هاثانیه از  مشتی
 همه کند،می فرسوده و کهنه  را چیز  همه زمان گویی.  دیوار روی خطی چوب
 نه شوند،می کهنه  نه کنی  کاری  هر  که  خاطراتی! خاطرات چیز؛ یک جز  به چیز 
 داالن در  نه و شوندمی چال ذهنت هایکوچه  پس کوچه  در  نه روند،می یاد از 
 .شوندمی محو قلبت پستوهای و

! کنند  اتدوره خاطرات زمانه، جای به که  هاییوقت از  وای بگذریم، زمانه از 
 !زمانه قدرتمند دست حتی نیست، حریفشان چیز  هیچ که  خاطراتی



 هم خودش که  روزها آن از  بعد ،بود رفته فرو راحت و عمیق خوابی در  یاس
. بودند نابی لحظات لحظات، این گذشتند،  سخت اما زود چگونه دانستنمی
 حل هم طور  همان آمده، پیش بد اتفاقات که  طور  همان چیز  همه کردمی فکر 
 !نداشت تکین از  خبر . شده رفع و

 و بود خوابیده آرام اطراف، جزئیات از  شدن خبر  با و خانوم مریم دیدن از  بعد
 این و بود ایستاده در  جلوی. کردمی سر  عمرش لحظات ترینآشوبه در  تکین

. نگریستمی در  به گاهی  و یاس اتاق یبسته ی پنچره به گاهی  کنان  پا آن و پا
 دست به دلش را افسارش ماند،می این از  بیشتر  اگر  نیاورد، تاب عاقبت

 شد؟می! شدنمی که  دلش حریف گرفت،می

 بود مطمئن کهاین با کند  باز  برایش را در  یاس داشت دوست. زد را در  زنگ
 از  موقع این و مانده یاس تن در  خستگی هنوز  برگشتنشان از  روز  یک از  بعد
 .است خواب روز 

 که  حالی در  تکین. شد ظاهر  درگاه در  که  بود خانوم مریم بعد یلحظه چند
. کرد  پرسی احوال و سالم خانوم مریم با کرد،می جابهجا را دستش در  یجعبه
 مردمک در  هم درشتی برق بود، شده و گنگ  و غریب هم هایشنگاه امروز 
 که  بود بغضی کور   گره  از  نشانش برق، این شاید. درخشیدمی هایشچشم
 گلی  گل  چادر  با رویش به رو خانوم مریم. بود کرده  خوش جا گلویش  درون
 که  هاوقت همان مثل درست. انداختمی هایشکودکی  یاد را تکین سفید،
 به را آن پر  یگوشه  که  چادری با خانوم مریم و زدمی را شانخانه در  زنگ
 هایشب**ل روی زور  به که  ناقصی لبخند. کردمی باز  را در  بود، گرفته  دست
 طرزی به اش،گرفته  ماتم دل برای که  بود لبخندی آخرین و اولین نشاند،
 .شدمی محسوب کوچکی  ضیافت

 باری چند بود، حرف و سوال از  پر  که  بود طوری خانوم مریم زدن حرف لحن
 کردمی حس داد، تکان سر  تنها تکین اما برود خانه به تا زد تعارف تکین به هم



 کیلویی  چند هاییوزنه گویی  بماند، که  پاهایش. دارد وزن کیلو  چندین سرش
 .دهد تکان و جاجابه را هاآن توانستمی سختی به! باشند کرده  وصل هاآن به

 غمگین یاس دیدن تاب نبود، ایچاره بود، رفته کلنجار   خودش با بارها و بارها
 ایشیشه درون را مغرورش رز  گل  که  کوچولویی  شازده مثل درست نداشت، را

 فراهم برایش خواستمی چه هر  بود، مراقبش روز  و شب هر  و داشته نگه
 سفر  بود، دنیایش تمام که  کوچکش  یسیاره از  خاطرش به حتی و کردمی

 !همیشه برای شاید بود، رفته و کرده

 بود شده اشحقیقی احساسات کشیدن  رخ به مانع غرورش که  مغروری رز  گل
 ترینکوچک  او به نسبت یاس تنها اگر  بود راضی هم غرور  این به حتی تکین و

 و روزها از  گاه  هیچ که  کاش  و اما و اگر  صدها و اگر  اگر ! داشت حسی
 !روندنمی و کنندنمی رخت هاآدم هایشب

 این در  و بود افتاده کوچولو  شازده یاد تکین بود، تکین رفتن وقت هم بار  این
 را جعبه! کردمی دردی هم کوچک  طالیی مو یشاهزاده آن با قدر چه لحظه

 جلوی کمی.  بدهد یاس به شد بیدار  یاس وقتی را آن تا سپرد خانوم مریم به
 کرده  نگران هم را خانوم مریم حتی اشایلحظه چند سکوت ماند، منتظر  در 
 :زد بغضش گره  سخت دادن قورت با را حرفش آخرین. بود

 که  مشکالتی دونممی کهاین با شدن، دستگیر  هااون باشه، راحت خیالتون -
 تونننمی. میونه در  هم قانون پای اما نمیشن حل راحتی این به افتادن اتفاق
 کاغذ  این چند هر  مونه،می من پیش هم فرمول این. بزنن یاس به ایصدمه
 این هااون اما نداره ارزشی چنان آن کردم  بازش دیروز  من که  طور  اون پاره
 .برم باید دیگه اجازتون با. بمونه خودم دست که  بهتره پس. دونننمی رو

... الاقل! مادر؟ بری خوایمی هلی ُهل طوری این موقعیت این تو االن آخه -
. 



 تکین سهم یاس اگر  شاید شد؟نمی محسوب تکین برای تلخی یکلمه  مادر؟
 از  تر تلخ کامش.  کند  صدا مادر  را خانوم مریم یاس مثل بار  هر  توانستمی بود

 که  شدنمی تلخی این گر بیان هم صورتش یگرفته  حالت و بود همیشه
 .شدنمی

 بدش اجبار  و زور  از  قدر چه یاس که  دونینمی. نداره ایفایده موندن دیگه، نه -
 و دور  من حد از  بیش موندن اما ندارم رو کردنش  زور  قصد من چند هر  میاد،
 .میشه محسوب جبر  نوع یه برش

 چند؟ ساعت بگو حداقل داری پرواز  کی  -

 کارها  سری یه موقع اون تا میرم، عصر  تا احتماال ولی داره، تاخیر  میگن -
 .برم بعد و بدم انجام باید که  هست

 .ماندن بیشتر  برای خانوم مریم هایپاره تعارف بر  بود مهری زد که  آخری حرف

 ... .من لحظه یه وایسا! مادر بریزم آب سرت پشت الاقل کردیمی صبر  -

 تکین اما برود داخل به تا کرد  کج  پا و کرد  رها را در  یدستگیره خانوم مریم
 هم خودش. برداشت را بلندش هایگام  و کرد  خداحافظی قاطعانه لحنی با

 .شوندمی طی کوچه،  سر  تا کوتاه  متر  چند این چگونه دانستنمی

 کم  کم  یاس و شدند می نیم و نه یشماره عدد به نزدیک ساعت هایعقربه
 به سمتی از  و کرده  وورجه ورجه قدر  آن گذشته  شب طی در . خاستبرمی
 خودش که  شود باخبر  نبودش، مدت در  چیز  همه از  تا بود رفته دیگر  سمت
 به که  چشمش. بود برده خوابش کوفته  و خسته تنی با نهایت در  هم

. شد آماده و پوشید هلی هل را هایشلباس. پرید جا از  افتاد ساعت هایعقربه
 ایجلسه بود کرده  صحبت سهامداران با که  دیروز . رفتمی کارخانه  به باید
 به برایش که  مشکالتی تا بود گذاشته  توضیحات سایر  و ابهامات رفع برای
 مریم رفت می پایین داشت که  هاپله از . کند  رجوع و رفع بودند، آورده وجود



 بیرون آشپزخانه از  سریعا و شنید را هاپله با پاهایش تند برخورد صدای خانوم
 دادمی نشان که  بود دستش در  شده ایگوجه  و روغنی یمالقه هنوز . آمد

 .بوده آشپزی مشغول پیش چندی

 .کن  صبر  لحظه یه یاس وایسا -

 تو رو صبحونه! دارم عجله دارم، جلسه امروز  که  دونیمی جان مامان -
 .خورممی کارخونه

 .میام االن وایسا لحظه چند. کنم  زورت خوامنمی صبحونه برا مادر  نه -

 مشغول و برداشته کفشی  جا از  را هایشکفش.  شد متوقف در  جلوی یاس
 خانوم مریم یکله  و سر  که  بود هاآن زدن گره  و شده باز  بندهای کردن  سفت
 :گفت  و داد یاس دست به را جعبه. داشت دست به ایجعبه و قرآن. شد پیدا

 .بودی خواب آورد، تکین صبح اینو -

 و نخورده تا های اسکناس آن صفحات بین. گشود  را دستش در  قرآن سپس
 یاس دست به و برداشت را تومانی هزار  صد اسکناس سه هر . شدمی دیده نو
 :داد

 .مادر امسالت عیدی اینم -

 !دیگه خونه میام بمونم ابد تا کارخونه  تو که  نیست قرار  من جان مامان آخه -

 دست فقط اتفاق همه این از  بعد امروز  اونم برگشتت بری تو دونممی که  من -
 شروع خالی و خشک طوری همین نمیشه که  رو جدید سال بعدشم! خداست

 .امسالت درآمد برای باشه برکت ایشااهلل که  بگیر  کرد،

 خم داشت، دست در  را هااسکناس و جعبه که  طور  همان. زد لبخندی یاس
 .بوسید محکم را خانوم مریم یگونه  و شد

 !کردی  تفی صورتمو! نمیاد خوشم کارا  این از  بگم بهت چقد من بچه -



 مکافات هزار  با تکین که  جدیدی سوئیچ با. کرد  باز  را در  و خندید مستانه یاس
 مشکی رخش برای دلش. شد سوار  و کرد  باز  را ماشینش در  بود، گرفته  برایش
 دیده غبار  و گرد  نازک یالیه آن فرمون و داشبورد روی. بود شده تنگ رنگش
 زیر  الهی بسم با و کشید  عمیق نفسی گذاشت  صندلی روی که  را جعبه. شدمی
 فکر  بود داده خانوم مریم که  ایتازه هایاسکناس به. زد استارت ب**ل
 رسیدن هنگام از  که  کرد  پر  را ذهنش تمام طوری. افتاد ایخاطره یاد. کردمی
 .کردمی فکر  آن به رفتمی همایش سالن به که  وقتی تا ماشینش پارک و

*** 

 به هایششادی و هاتازگی تمام با عید و گذشتمی در  به سیزده از  روز  دو
 .بود رسیده پایان

 کردی؟  جمع عیدی چقدر  تو -

 :گفت  اشکودکانه  لحن با یاس

 .تومن هیفده -

 :گفت  حسرت با دادمی تاب را اشتپل هایانگشت که  حالی در  تکین

 .داشتم دیگه تومن هیفده منم کاش.  حالت به خوش -

 همیشه لپ روی را انگشتش. بود رفته هم در  تکین ناراحتی دیدن با یاس
 :زد تکین سرخ

 کردی؟  جمع چقدر  تو مگه چرا -

 .تومن دوازده من -

 :شد جا جابه بود نشسته که  سنگی روی و انداخت باال شانه یاس

 !نیست بد که  این خب -



 دفعه این کردی،  خراب تازه قبلیتو ماشین چون بود گفته  جون بابا ولی نه -
 .کنی  جمع پولتو باید خودت

 داری؟ تومن دوازده فقط االن یعنی -

 ... .داشتم قبال چی هر  آخه. آره -

 و نبود حواسش. شد ساکت و گرفت  دهانش روی سریع را تپلش دست
 برای را بود کرده  جمع که  هاییپول تمام که  بپرد بیرون دهانش از  بود نزدیک
 .بودند خورده هم با و گرفته  خوراکی یاس

 بگیری؟ چی باهاش خواستیمی داشتی پول اگه خب -

 .بود تکین آویزون یلوچه و ب**ل میخ نگاهش یاس

 اونو کنم  جمع پوالمو خواستممی! همه این هست، بزرگ کامیون  دونه یه -
 .بخرم

 کامیون  یاندازه تا بود کرده  باز  اششانه عرض یاندازه به را هایشدست
 :داد ادامه. دهد نشان یاس به را بود دیده که  رنگی خوش

 .شیم سوارش تونیممی دوتاییمون که  بزرگه انقد -

 :گفت  و انداخت تکین یشده باز  دست یقواره و قد به نگاهی یاس

 !بشه سوارش تونهمی نفر  یه فقط که  باشه اینقده اگه خب -

 :گفت.  رفت فرو فکر  به ب**ل به انگشت تکین

 .جونم بابا مثل م*ن*و*رمی من شی،می سوار  تو خب -

 .کودکانه  و نرم بود، خندیده تکین شیرین لحن به پاسخ در  یاس

 .تو به میدم عیدیامو منم کنی  سوار  منو بدی قول اگه. باشه -

 :گفت  نشدنی وصف هیجان با. ایستاد پاهایش روی و شد بلند ناگهانی تکین



 (واقعا) میدی؟ بهم واقنی میگی؟ راس -

 !میگم راس عروسکم جون به آره -

 و ناراحتی با. نشست دوباره شده پنچر  باشد آمده یادش چیزی انگار  که  تکین
 رسیدندمی نظر  به آویزان هایشلپ که  حالی در  پایین سمت به شده خم سری
 :گفت

 !کننمی دعوات بابات و مامان! توئن عیدیای اونا! که  نمیشه ولی -

 !که  نداره اشکالی کنی  سوارم تو اگه ولی -

 از  و کردنمی رهایش ایلحظه قرمز _زرد کامیون  آن فکر  بود، رفته فکر  در  تکین
 ... .یاس خواستنمی دلش طرفی

 هایبهانه دیگر  هم برای قدر  آن! خودشان کوچک  خاص دنیای و بودند بچه
 قلک یاس بعد روز  چند. بودند راضی دویشان هر  نهایت در  که  آوردند ریز 

 باغ به خودش با و داده جای کوچکش  پشتی کوله  در  زور  به را اشسفالی
 یاس شدند، زدن حرف گرم  هم با پدرهایشان و مادر  وقتی. بود آورده شازده
 نفهمند، بقیه که  طوری ایحرفه مثال ایاشاره با و برداشت را اشپشتی کوله
 دو هر  و برخاست جا از  تکین. داد نشان را هادرخت پشت تر طرف آن جایی
 .رفتند سمت آن به

 و کرد  باز  را اشکوله  یاس رسیدند، تنومند و بلند هایدرخت پشت به وقتی
 برق هایشچشم. کشید  بیرون کیف  از  و گرفت  کوچکش  دست دو با را قلکش

 تکین! رسیدنمی که  تکین یلحظه آن حال خوشحالی به اما داشتند، خوشحالی
 .شد سوالی نگاهش دید که  را سفالی قلک

 .اینه توی هامپول -

 .بود شده آویزان تکین یلوچه و ب**ل



 ... .رو این آخه ولی -

 ... .ام با. شکنیمشمی خب -

 .کرد  پیدا را تیزی نوک سنگ تکه تا کرد  نگاه را اطرافش

 !سنگه این با -

 ... .قلکه این حیفه آخه ولی -

 :خندید شیرین یاس

 !میشم سوار  عالمه یه عوضش -

 .گرفت  را قلک و زد لبخند یاس لبخند با تکین

 بشکونیمش؟ دوتایی پس -

 .گذاشت  هم بر  تایید ینشانه به را هایشپلک یاس

 !سه دو، یک، -

 اششکسته یرفته وار  هایتکه و شکسته شقی صدای با قلک بعد یلحظه چند
 و پانصدی و هزاری هایاسکناس که  آن از  بعد. بود شده پخش زمین روی

 را قلک یتیره ایقهوه سفالی هایتکه برداشتتند، را یاس عیدی دویستی
 گره  هم در  را دستشان کوچک  هایانگشت. کردند  چال خاک زیر  جاهمان
 بسیار  هاآن برای کوچکشان  راز . نگویند کسی  به چیزی وقت هیچ که  کردند
 .نمودمی بزرگ

 و همیشه از  تر سرخ هاییگونه  بارانی، و سرخ هاییچشم با تکین بعد روز  چند
 هایچشم از . بودند در  جلوی پدرش با ناراحتی، از  شده کج  طرفین به ابروهایی

 اشکودکی  تمام با یاس بگوید، چیزی نبود الزم بارید،می خواهی معذرت تکین
 با و بود هم در  هایشاخم تکین پدر . دانستمی را آوردنمی زبان به که  حرفی
 هایشانحرف به یواشکی در  پشت از  یاس. کردمی صحبت یاس محسنِ  بابا



 خواستمی دلش. بود تکین میخ نگاهش. کشیدمی کشیک  و دادمی گوش
 نباشد، ناراحت که  بگوید بهش و بگیرد را تپلش هایدست برود، سمتش به
 عیدی مگر  بود، کرده  دعوا را تکین پدرش چه برای دانستنمی حتی چند هر 

 داشت؟ ایرادی بود داده تکین به خودش که  یاس

 همان. نیاید بیرون هم لحظه یک و داخل برود که  بود گفته  محسنش بابا اما
 یاد تازگی به که  را اینیمه نصفه صلوات بود، زده چنبره در  پشت که  طور 

 .نکنند دعوا را تکین که  خواندمی تند و تند غلوط و غلط طور همان بود گرفته

 اسباب کردن  خراب بخاطر  کردنش  دعوا برای تکین پدر  که  آمد عمل به کاشف
 قولی همین برای و بخرد بازی اسباب برایش مدتی تا خواستنمی هایش،بازی
 .قرمز زرد کامیون  همان شود،نمی عملی دانستمی که  بود داده

 پدرش بگیرد، کامیون  برایش تا داد پدرش به را پول ذوق و شوق با که  تکین و
 بیاورد در  سر  بود نتوانسته بود کرده  کاری  هر  و بود کرده  دعوایش حسابی

 زبانش زیر  از  زیرکی کلی  با مادرش نهایت در . آورده کجا  از  را پولش یبقیه که
 کوچک  مرد این گرفته،  یاس از  که  بود نگفته مستقیما هم آن و بود کشیده
 پایین هم رقمه هیچ و بود ایستاده بود، داده یاس به که  قولی روی حسابی

 هایشانراز  یهمه متوجه همیشه هاتر بزرگ که  کند  کار   چه اما آمد،نمی
 !شوندمی

 .کنار  به هم تکین رسیدن کامیون  به نهایت در  و بماند ماجراها این تمام

 در  به ای تقه. بود رسیده ورودی در  به. آمد بیرون خاطراتش دهلیز  از  یاس
 .شد وارد و زد

 چاشنی با البته. شدند سیر  خود منوال بر  که  همیشه رسمی اتفاقات هم باز 
 یپدرانه هایاندرز  و توصیه نهایت در  و داران،سهام طرف از  دعوا کمی  و توبیخ
. داد اتمام جلسه به کارخانه  چرخاندن برای هایشانتجربه یپایه بر  هاآن



 جلسه نفر  چهار  آن تا بود منتظر  لحظه هر  و بود کرده  احاطه را یاس کنجکاوی
 یکی. چیست داده تکین که  ایجعبه درون بفهمد و ببیند زودتر  تا کنند  ترک را
 شد، راحت زمانش شدن خالی بابت از  خیالش کهاین محض به بعد ساعت دو

 .رفت جعبه سراغ

. کردمی باز  را جعبه و بود نشسته اتاقش مشکی هایچرم صندلی از  یکی روی
 و برداشت را هابرگه. بود برگه زیادی چندان نه تعداد دید که  چیزی اولین

. بود تکین و خودش هاینقاشی تمامی افتاد، تپش به قلبش. کرد  نگاهشان
 کاسته  هارنگ شدت از  حتی بودند، شده فرسوده و کهنه  کمی  هایشانکاغذ
 خاص خاطرات و ماجرا از  پر  کدام  هر  و بودند نقاشی هم هنوز  ولی بود شده

 .خودش

 ارزشیبا و قیمت گران  شی کهاین مثل بعد و کردمی نگاه دانه دانه را هابرگه
 در  که  ریزیبرق. گذاشتمی مقابلش میز  روی احتیاط با و آرام باشد،
 لحظه هر  که  بود کوچکی  برق و رعد گویی  بود، کرده  خوش جا هایشچشم
 هایشاشک سیل و بکوبد هم به محکم را هانشچشم بارانی هایابر  بود ممکن

. گذاشت  میز  روی را شانهمه کرد،  نگاه دقت با که  را هانقاشی. کند  روانه را
 و کشید  نفسی. بود زده تکیه اشصندلی پشتی به رمقبی و بود شده سست
 اسباب از  بود پر  هانقاشی همان زیر  درست جایی. کشید  تر نزدیک را جعبه
 تر کوچک  یبچه چند که  کوکی  اردک جوجه زرد رنگ. درشت و ریز  هایبازی
 که  زد ریزی لبخند. آمد چشمش به که  بود چیزی اولین داشت، دنبال به هم

 .چشمانش درون کوچک  رعد به میدان دادن برای شد ایبهانه لبخند همان

 صدای با هاجوجه. گذاشت  میز  روی و چرخاند را آن از  زده بیرون سفید فنر 
. شد هاآن میخ یاس چشمان و افتادند راه هم دنبال سالنه سالنه شقی و شق
 .افتادند زمین روی و شدند کج  میز  ی گوشه  از  رفتند جلوتر  که  کمی



 و رفت جعبه سمت به آمد، خودش به ها.اردک جوجه افتادن صدای با یاس
 داشتند؛ ماجرایی خودشان برای کدام  هر . کرد  نگاه را هابازی اسباب یبقیه
 و دعوا تکین با که  وقتی هم آن بود، کرده  خراب یاس خود را هاآن از  تا چند
 .بود کرده  قهر 

 دوست را کوکی  زن تبل میمون و گربه  آن چقدر  تکین که  آمدمی یادش خوب
 اتاق دیوار  به را آن بود شده دعوایشان وقتی رحمیبی با چه یاس و داشت
. بود کرده  پاره را یاس هاینقاشی از  یکی جواب در  هم تکین بود، کوبیده  تکین
 در  بودند شده وصل هم به چسب با که  با نقاشی همان هایپاره تکه دقیقا
 .خوردمی چشم به هاکاغذ  میان

 .باشد داشته نگه را هاآن که  کردنمی هم را فکرش حتی

*** 

 کوک  حوصله با را بودند کوکی  که  هاییآن کرد،می نگاه را کدام  هر  دقت با
 درست گویی.  شدمی خیره هاآن به شود تمام حرکتشان که  وقتی تا و کردمی
 .زدمی پرسه خاطراتش میان در  یاس هاعروسک آن رفتن راه با

 به دیگر  سر  و پالستیکی اسب به آن سر  یک که  سیمی با سوار  اسب مرد یک
 کنترلی  ظاهر  به اسمش که  همانی شد،می دیده هم بود وصل کوچکی  کنترل
! گذاشت  نزدیک راه از  کنترل  را اسمش بتوان شاید! دور راه از  کنترل  نه اما بود،
 به چسبیده کنترل  روی هایدکمه باید رفتنش یورتمه و اسب حرکت برای
 هم خودت باید برود راه قدمی چند اسب کهآن برای. دادیمی فشار  را سیم

 قدر چه. نشود اسب حرکت مانع داشت، که  کوتاهی  سیم تا رفتیمی همراهش
 یاس و تکین سوار، اسب مرد این ایرشوه نحوی به و زوری رفتن راه سر 

 .شدندمی خوشحال

 .شدمی دیده هم تکین پالستیکی و فلزی هایماشین از  تا چند هاآن میان



 از  را هاآن کردمی مجبور  را تکین همیشه و بود عاشقشان یاس که  هاهمان
 .کنند  بازی هم با و بیاورد پایین کمدش  باالی

 هاهمان جز  به چیزی شود،می متمرکز  حال زندگی و حاشیه در  افکارت وقتی تا
 و بگیرند دست به خاطراتت را افکارت افسار  که  وقتی از  امان ولی بینی،نمی
 خیس صورتش پهنای به یاس یگونه.  ببرند خواهدمی دلشان که  کجا  هر  را تو

 .بود شده

 این که  داشت یاد به خوب بود، کوچکی  چوبی یفرفره بازی اسباب آخرین
 رنگبی چون. بودند خریده شانجیبی تو هایپول با تاییدو را چوبی یفرفره

 همین، برای بود دار لعاب و رنگ و رنگی هایفرفره از  تر ارزان کمی  بود، لعاب و
 بود، مانده فرفره چوبی یتنه روی هایشاننقاشی رد هنوز . بودند خریده را این
 .شده رنگکم  چند هر 

. شد خیره خالی یجعبه به گذاشت  میزش روی که  را بازی اسباب آخرین
 گرد  هایلکه بود، شده برجسته و کرده  پف جاها بعضی در  آن کارتون  درون
 نبود الزم. بود مشخص برجسته هایقسمت آن روی جعبه رنگ از  تر تیره کمی

 آن روی یبرجسته هایلکه بفهمی تا باشی داشته سازی جعبه از  سر  حتما تا
 روی از  و لغزید یاس دست از  آرام جعبه. هستند اشک یشده خشک قطرات

 یشماره سریع و برداشت را جدیدش همراه تلفن. افتاد زمین روی زانوهایش
 .گرفت  را تکین

 ... .آف ایز  موبایل دِ  باشد،می خاموش نظر  مورد مشترک دستگاه -

 طوطی شده ضبط صدای بار  هر . گرفت  را شماره باره چند و باره سه و دوباره
 در  هولی هول را رنگی هایبازی اسباب. شد بلند جایش از . شدمی تکرار  وار 

 ببندد را آن در  خواستمی وقتی. گذاشت  رویشان را هاکاغذ  و کرد  جمع جعبه
 .افتاد جعبه در  پشت یپریده رنگ ینوشته به نگاهش



 .تاس گنج  -

 و پول همیشه که  هاگنج.  بود یاس حرف یادامه سین و تکین حرف اول ت
 ات،خانواده گاهی  شود،می هایتگنج  خاطراتت گاهی  نیستند، سکه و طال

 !هایتنداشته گاهی  حتی و هاداشته گاهی

 دست و مربع شکل به شکمش که  پسربچه یک نقاشی پریده، رنگ ینوشته زیر 
 و دست و مثلث شکل بدنش که  بچه دختر  یک کنار   بودند خطی پاهایش و

 هم دست در  دست دو هر . داشت قرار  بود پسرک پای و دست شبیه پایش
 تکین کار   هاآن کشیدن  که  بود مشخص معوجشان و کج  هایخط از  داشتند

 هایشاشک. کردمی نگاه را سقف و گزیدمی ب**ل مدام یاس. بوده یاس و
 درون رعد قدرت هم شاید. غلطیدندمی صورتش و گونه  روی وار  سمج اما

 .چربیدمی یاس مقاومت به هایشچشم

 روی آبی جوی یباریکه مثل هایشاشک رود چرا دانستنمی هم خودش
 افتاده دلش دست کنترلش  بار این نبود، خودش دست. شده روان اشگونه
 و بست را جعبه! بریزد هم در  را یاس تا تاختمی تاز  یکه چه دلش و. بود

 اشمنشی به رفتمی در  طرف به که  طور همان. آمد بیرون اتاقش از  سریع
 .شد خارج سالن از  بعد و گفت  را ضروری سفارشات تمام

 و دیدمی را تکین باید. گذاشت  گاز   پدال روی را پایش شد که  ماشینش سوار 
 حس چیزهایی و زدمی هاییحدس افکارش سوای دلش. زدمی حرف او با

 .تلفنش بودن خاموش جعبه، آن دادن. بود کرده

 دارد، خبر  تکین از  دانستمی که  کسی  تنها. رفت خانه سمت به راست یک
 حدس که  ناشناس فردی با گاهشبی و گاه  هایتلفن از  الاقل بود، خانوم مریم
 و تکین از  انبوهی حجم باره یک به. بود برده پی این به باشد تکین زدمی
 بود کرده  رخنه ذهنش در  بودند، شده افکارش یدک که  خاطراتش و هارفتار 

 .کرد  فراموش را مستانه حتی که  طوری



 و بگیرد را سراغش تا برود هم مستانه یخانه به خواستمی که  رفت یادش
 ماشین هایالستیک شدنکشیده  با. بفهمد را غریبش و عجیب هایحرف معنی

 را اتومبیلش سرسری. شد متوقف ماشین لنت، سوختگی بوی پیچیدن و
 مریم. بود داشته نگه زنگ روی را انگشتش. شد پیاده و داشت نگه ایگوشه
 عصبی صدایش. کرد  باز  را در  و دوید در  سمت به ترسیده و زده بهت خانوم
 :شدمی تر نزدیک و نزدیک لحظه هر  که  رسیدمی

 !اومدم اومدم،! اومدم؟ نمیگم مگه کیه؟  -

 و درب یچهره آن با یاس دیدن با کرد،  باز  هراس با که  را در  خانوم مریم
 .زد خشکش باشد برگشته جنگ از  گویی  که  داغون

 !یاس؟ شده چی... چ -

 :گفت  مقدمهبی و انداخت نگاهی را راستش و چپ یاس

 نگفت؟ بهت چیزی اومد تکین که  صبح مامان -

 مکثی. کردمی نگاه را یاس پای تا سر . بود تعجب و بهت در  هنوز  خانوم مریم
 :گفت  و کرد

 مگه؟ بگه باید چیزی نه -

 !نمیده جواب زنممی زنگ قدر چه هر  کجاست  االن چیه؟ جعبه اون پس -

 :رفت کنار   در  درگاه از  خانوم مریم. زدمی نفس نفس کمی  هنوز  یاس

 .فعال تو بیا -

 !بزنم حرف باهاش باید کجاست؟  االن بگو لطفا کنم  پیداش باید مامان -

 !یاس تو بیا. کنی  پیداش دیگه دونممی بعید -



 برای را دیگری حرف ترینکوچک  جای خانوممریم دستوری و تحکمپر  لحن
 محکم و بست سرش پشت حرصپر  را در  شد که  وارد. نگذاشت باقی یاس
 و عجیب رفتن راه متوجه حتی نداشتند، سو و سمت هایشقدم. کوبید

 که  چیزی خانوممریم تا برود خانه به زودتر  خواستمی تنها نبود، هم غریبش
 هانچشم از  یاس که  ناگفته هایحرف همان. بگوید را بود هانشچشم در 

 .بود خوانده مادرش

 هم در  را هایشانگشت منتظر  و نشست نفره تک راحتی هایمبل از  یکی روی
 .کرد  کلید

 گردی؟می دنبالش چرا یاس؟ کنی  پیداش خوایمی چرا -

 که  را دل حرف بود؛ آمده بند زبانش ولی بگوید، چیزی خواستمی یاس
 در  یاس. کرد  عمل آن به باید تنها! کرد  تواننمی هم رسم! گفت  تواننمی

 هاواژه کند،  ردیف هم کنار   را هاآن تا گشتمی مناسب واژگان دنبال ذهنش
 احترام به عقلش. کردمی حس را ذهنش نای بوی! بودند کشیده  ته انگار 

 ... .هم شاید بود؟ کرده  سکوت قلبش

 حرف باهاش خواستینمی زدمی زنگ وقتی حتی که  نبودی تو مگه یاس -
 گردی؟می دنبالش چرا! بده جواب بزنی؟

 ادامه دید را یاس برقی و رعد هایچشم وقتی و ماند منتظر  کمی  خانوممریم
 :داد

 بهش خوایمی چی کردی  پیداش اصال داد؟ بهت که  جعبه اون خاطر  به فقط -
 !کن  نگاه رو من یاس کنی؟  نگاش بشینی خوایمی طوری همین بگی؟

 رویش بنفش و سرخ یبرجسته هایگل  با چینی سفید گلدان  از  چشم یاس
 که  بود هایشچشم مردمک در  چیزی. شد خیره خانوم مریم به و برداشت
 خانوممریم نگاه تحمل تاب دهد، سوق دیگر  جایی را نگاهش کردمی مجبورش



 آنکه از  قبل کردمی خطایی وقتی که  هایشبچگی مثل درست. نداشت را
 .کردمی نگاهش طور  همین کند،  دعوایش و بگوید چیزی

 و زمانت از  که  داری وقت قدر این اگه! دونینمی که  هست چیزها خیلی -
 بهت که  وقتشه االن پس کنی،  پیداش و بگردی اشپی که  اومدی و زدی کارت
 ...دیگه چند هر . بگم

 یاس موشکافانه و شده ریز  که  هاییچشم با و کرد  جمع را اشپایینی ب**ل
 مریم نزدیک جایی را نگاهش یاس. شد خیره یاس به بود، گرفته  هدف را

 یادش وقتی از . کردنمی نگاه هایشچشم در  هم هنوز  اما کرد  متوقف خانوم
. است بوده رفیقش بهترین باشد، مادر  برایش کهاین سوای مادرش آیدمی
 .شناختمی خوب را لحن این همین برای

 خوب دونممی که  میگم وقتی از  ولی عقب نمیرم قدر اون میگم، قبل از  یکم -
 دو خیالت به. متروکه انبار  اون سراغ برین خواستینمی مستانه با. میاد یادت

 طوریچه! شهر از  خارج اونم قدیمی یمتروکه انبار  یه تو تنها، و تک دختر، تا
 بیوفته؟ اتفاقی کهاین بدون برگردن؟ هم سالم و برن توننمی

 ... .بود نزدیک. بگیرن رو مستانه بود نزدیک نیوفتاد؟ اتفاقی -

 بگو داری جدیدی چیز  اگه کردی،  تعریف برام قبال رو هااین. یاس کن  صبر  -
 .شنوممی

 .کرد  پیشه سکوت یاس

 چیز  تاچند و چوب تیکه دوتا با پاشدین دوتایی. بگم رو جدیداش من بذار  -
 دعوات زیاد بعدش چرا کردی  فکر . بود دنبالتون لحظه به لحظه رفتین، دیگه
 یادت رو مداربسته هایدوربین ندادم؟ گیر   بهت خودت قول به و نکردم

 مگه شهر  از  خارج متروکه یکارخونه  یه. بودن افتاده کار   از  گفتی  هست؟



 همون برای فقط اونم باشه؟ فعال غیر  اشبسته مدار  دوربین میشه
 نکردی؟ فکر  این به! بودین جااون شما که  هاییساعت

 سعی تنها داد،نمی نشان العملی عکس. بود رفته فرو خلسه در  گویی  یاس
 تحلیل و تجزیه را کنندمی عبور  گوشش  هایدریچه از  که  هاییحرف کردمی
 .کند  شانهضم طریقی به هاآن وارسی از  بعد و کند،

 گلگی  من مدام زدن حرف تلفن از  هاوقت بعضی هست یادت. بود تکین کار   -
 گلفام  با کردیمی فکر ! زدممی حرف کی  با نفهمیدی هم وقتهیچ کردی؟می
 هااون با من قدر چه مگه آخه کنم،می صحبت مریوان خانوم یا خانوم سهیال یا

 بود کارخونه  کار   توی سرت قدر این بزنم؟ زنگ بهشون مدام که  داشتم حرف
 نمیشه انتظاری هیچ که  اطرافت و دور  از  رسیدینمی خودتم به حتی که

 !داشت

. ببیند یاس در  را هایشحرف تأثیر  خواستمی کرد،  مکث دوباره خانوم مریم
 دیگری کس  هر  از  بهتر  را دخترش حاالت. بود زده تکیه مبل پشتی به یاس
 کنایه  و مثال با را هایشحرف یا کند  چینی مقدمه خواستنمی. شناختمی
. کردمی صحبت ریز  ریز  و بود رفته مطلب اصل سراغ کنده  پوست و رک بزند،

 باید یاس الاقل! داشت حقی هم پسر  آن. رسیده وقتش دیگر  کردمی احساس
 .فهمیدمی را هاآن از  کمی

 سپردمت من و نبودی که  پیش وقت چند همین بریم، دور  جای چرا اصال -
 .بهش

 دقت با و کرده  جمع را حواسش تمام بود معلوم. شد صاف سرجایش یاس
 .کندمی گوش  بیشتری



 در  جلوی بودن شده جمع گرفتن،می رو تو سراغ همشون هادار سهام -
 و داشت اعتماد بهشون هاشچشم مثل محسن که  هاییهمون کارخونه،
 .کنننمی خالی رو پشتش وقت هیچ بود مطمئن

 را جانش خواستندمی انگار  آمدمی بیرون خانوم مریم دهان از  که  محسن اسم
 :داد ادامه. کردمی گیر   گلویش  در  جانش همراه هم بغض برسانند، لبش به

 خیلی و رفاقت از  دم و شدنمی راست و خم بابات جلوی که  هاهمون -
. بفروشن رو سهامشون که  بودن برگشته هاهمون آره زدن،می دیگه چیزهای
 قراره و شدن توقیف کردن  گیر   گمرک  که  هاییجنس که  بود افتاده شایعه
 صورت خواستنمی باشن چاره دنبال کهاین جای. بشه باطل کارخونه  مجوز 
 باهات خوب خیلی نه؟ مگه داشتی جلسه باهاشون امروز . کنن  پاک رو مسئله
 نه؟ مگه شدنمی راستم و خم جلوت بود الزم حتی کردن،  برخورد

 گفت،می راست خانوم مریم. کردمی فکر  نفرشان چهار  هر  هایرفتار  به یاس
 آل ایده زیادی باشند، سهامشان و سهم گرفتن  دنبال که  کسانی  برای حالتشان

 !بود آرمانی و

 برای فقط تکین خواست به هم امروز . خرید ازشون رو سهامشون یهمه -
 رو تکین کهاین از  قبل هااون و نبود اگه. اومد نشی خبر  با فعال تو کهاین

 شده ورشکست االن بدی، رو سهمشون شدیمی مجبور  و دیدنمی رو تو ببینن
 که  چهارتاش اما نباشه چیزی ظاهر  به شاید درصدشون که  دونیمی. بودی
 تراب، میاد؟ یادت رو برهان. نیست کمی  چیز . میشه زیاد بشه جمع هم روی

 کهاین! یادته بهتر  خودت... کهاین سر  بودی بسته قرارداد باهاش که  همونی
 که  ایکینه  اون با! شد کم  سرمون از  شرش یهو طوریچه و اومد طوریچه

 !دوبارش هر . هم افتادنش زندان. بود تکین کار   اونم! داشت

 با باز  و کرد  تر  را هایشب**ل. کشید  سر  را جلویش آب لیوان خانوم مریم
 :داد ادامه خشک لحن همان



 کارخونه  با که  ایجلسه و جدید محصول سر  یادته؟ رو روز  اون چی؟ روز  اون -
 سال و سن کم  وارد تازه یه به چرا حاال تا کردی  فکر . بودی گذاشته  هادار 
 پیدا طرفدار  قدر این طوریچه کردی  فکر  هیچ کردن؟  اعتماد راحت قدر این

 ولی داشت، خریدار  داشت، اعتبار  کلی  هم تو از  قبل پدرت یکارخونه  کردی؟
 اون جوریچه کردی  فکر . شد عوض چی همه نبودش زمانی یفاصله اون

 گرفت؟  پا باز  کارخونه

 با را هایششقیقه. بود شده خم و بود گرفته  صورتش جلوی را دستش یاس
 .دادمی فشار  هایش انگشت

 بهش تو تا کنه  تنش مونده من سوپر  لباس یه فقط چی؟ یعنی هااین مامان -
 چرا کنی؟می حمایت ازش قدر این چرا! توئه یقصه قهرمان این بیا بگی
 زحمت رسیدم که  جایی هر  به االن من مامان! بینینمی رو خودم هایتالش
 !بوده خودم

 سمت به بود، نشسته که  مبلی روی و شد متمایل یاس سمت به خانوم مریم
 .شد جا جابه تر جلو

 دونه دونه آسمونی هایمعجزه کردیمی فکر  شایدم یا خودت؟ هایزحمت -
 یکم چرا جان مادر ! پوف... و یهو اونم بشه؟ حل مشکالتت که  کردنمی پیدات

 بیا خودت از  یکم! میشی حل داری خودت تو شدی غرق بینی؟نمی رو اطرافت
 کننمی تالش برات دارن واقعا که  هاییآدم یکم! کن  نگاه رو اطرافت! بیرون

 !ببین رو

 رفتمی آشپزخانه سمت به که  طور  همان. برداشت را جلویش آب لیوان
 :رسیدمی گوش  به هنوز  صدایش کرد؛می صحبت

 که  میره اشون َکت  تو پدرت رفتن از  بعد خرفت پیر  تاچهار  اون کردی  فکر  -
 پدرت فوت از  بعد کردی  فکر  خودشون؟ یبچه همسن باشه یکی رئیسشون



 بدونی که  نبود هم قرار  دونی،نمی تو ندادن؟ انصراف و موندن طوری همین
 .میگم بهت دارم االن ولی

 روی و آمد پرتقال شربت لیوان تادو با. شدمی تر نزدیک خانوم مریم صدای
 :داد یاس دست را هالیوان از  یکی. نشست یاس مقابل مبل

 فوت از  بعد روز  چند درست. ایران اومدن پدرش، صباحی، آقای با تکین -
 زیاد صباحی خانوم با اون از  قبل. بودن شده خبر  با موقع اون تازه بود، پدرت

 دادن جواب یحوصله حتی دیگه افتاد اتفاق اون وقتی اما کردیم،می صحبت
 .نداشتم هم رو هاتلفن

 :داد ادامه اما. نبود خوشایند هم چندان خانوم مریم برای روزها آن آوری یاد

 هااون حتی. بودی هابیمارستان توی و سرم زیر  مدام بود، بد حالت خیلی تو -
 خبر  دونمنمی. بود پدرت سوم شب مراسم کنم  فکر  اومدن، هم پدرت خاک سر 

 طبق کارخونه  درصد پنجاه که  باشه گفته  بهت تکین کنممی فکر  نه، یا داری
 تکین یپشتوانه برای هم اون و صباحیه، آقای اسم به پدرت هایقرار  و قول
 حواسش که  گفت  و کرد  صحبت تاشونچهار  با صباحی آقای. زده تکین نام به
 .کنن  اعتماد کار   تازه توی به که.  بمونن که  کرد  مجابشون و هست کارخونه  به

 کلمه  خروار  خروار  فرغون با گویی.  است انفجار  به رو سرش کردمی حس یاس
 .نداشت را این از  بیشتر  گنجایش  و ظرفیت باشند، کرده  خالی ذهنش در  را

 که  هاییاین یهمه اصال! کار  همه این! فهممنمی من چرا؟ آخه ولی! مامان -
 کرده؟  کارهایی  همچین چرا چرا؟ آخه باشن، درست کهاین بر  فرض میگی،
 چند تا که  شمایی داری؟ اعتماد بهش قدر این شما چرا منه؟ دور  قدر این چرا
! دانشگاه ببره رو من که  نداشتی اعتماد هم آقا احمد تاکسی به حتی پیش سال
 !فهممنمی من آخه یهو شد چی



 گفتم  رو هااین همه بیاری، فشار  خودت به قدر این نیست الزم. نیست دیگه -
 رفت، همیشه برای باشه، راحت خیالت. رفت و بود کی  ولی رفت بدونی که
 ... .خواستمی بزنه، حرف تو با که  بود اومده فقط

 از  قلبش در  چیزی. بود هویدا هایشچشم در  باورینا. کرد  بلند سر  یاس
 حالش بود، که  چه هر . افتاد اشمعده درون شاید شد، پرت پایین به ارتفاعی

 به مات و بود نشسته مبل روی رخوتبی و سست. بود شده دگرگون کل  به
 .کردمی نگاه مادرش

 رفت؟ -

 بود، پشتت که  جااین تا. خودت و خودتی دیگه حاال. داشت پرواز  مادر، آره -
 رو خودت باید. خودت و خودتی حاال دیدیش،نمی حتی که  پشتت قدر این

 !میدون اینم و کارخونه  اینم تو، این. وایسی خودت پاهای

 به لیوان سینی و شد بلند گرفت،  هایشزانو به را هایشدست خانوم مریم
 .رفت آشپزخانه سمت دست

 ... .چیزی هتلی ایخونه رفت؟می کجا  بگو حداقل مامان -

 .دیگه رفته خواستی؟نمی رو همین خودت مگه کنه؟می فرقی چه تو برای -

 !مامان؟ -

 مسکوت یکننده  حکومت جو این از  لحظه چند. نگفت چیزی خانوم مریم
 :کرد  باز  ب**ل باالخره که  بود گذشته

 دقیقا دونمنمی. بود گرفته  خونه یه نیاوران هانزدیکی همین تو مدت این -
 دوستش کجا،

 چی برای دونمنمی چند هر . رفته االن تا ولی میدم بهت رو شمارش. داره خبر 
 !فهممتنمی یاس، فهممتنمی! خوایمی



 :داد ادامه مادرانه و مهربان نگاهی با سپس و شد خیره یاس به ایلحظه

 کردی  رو کار   این بگم خوامنمی بار؛ یه کنه،می زندگی بار  یه آدم جان، مادر  -
 زندگی طوری یه جان مادر  ولی کنم  نصیحتت و نکن رو کار   این بکن رو کار   این
 .نباشه هاتحرف پشت کاش  عالمه یه بعدا که  کن

. زد بیرون و برخاست جایش از  گرفت  را تلفن شماره کهآن محض به یاس
 پس و کوچه  در  قدر  آن. گرفتمی را شماره هم سر  پشت و راندمی هدفبی

 بود، ابری اما نبود، بارانی. داشت تاریکی به رو هوا که  بود زده پرسه هاکوچه
 به را صبح رسیدن تا طلبیدمی برق و رعد جنس از  تلنگری یاس، دل مثل
 .بنشیند باران یگریه

 کلی  از  بعد و داد جواب را تلفن خط پشت کسی  باالخره تالش کلی  از  بعد
 نگاهش که  طور همان. کرد  پیدا را مذکور  مکان یاس اضافه، توضیحات شرح
. رفتمی راست و چپ و پیچیدمی خم و پیچ در  بود تلفنش آنالین ینقشه به

 مثل درست کرد،می زیادتر  را دلش درد چاشنی ماشینش ضبط آهنگ صدای
 !است سهل که  نمک بپاشند، زخم روی که  فلفلی

*** 

 برم باید کجا"

 اتخاطره دنیا یه

 نیاره یادم رو تو

 تو فکر  شب یک که  برم باید کجا

 "بذاره راحت رو من

 که  آهنگی به و بود زده تکیه مشکی زرد تاکسی دودی یشیشه به را سرش
 خوش جا هایشب**ل روی تلخندی. کردمی گوش  بود گذاشته  راننده مرد



 آسمان به خواستمی شاید کرد،می کجی  دهن هم آسمان به که  بود کرده
 .دارد او از  تریگرفته  دل بفهماند

 خودم با کردم  چه"

 زندگی و مرگ که

 نداره فرقی برام

 من مثل محاله

 بد حال این توی

 ..."بیاره طاقت کسی

 جوالن افکارش نواختند،می هم در  که  موسیقی هاینت گیسوان  خم و پیچ در 
 طور چه برود؟ توانستمی طور چه. زدندمی گره  هاآن به را خاطرات و دادندمی
 جسم با سادگی؟ همین به برود؟ و بگذارد جا تهران در  را خودش توانستمی
 یاس؟ حوالی در  جایی شد؟می سرگردان کجا  روحش کرد؟می چه تابشبی

 آرام نشود پر  قلبت انتهایبی داالن تا گاهی  باشد خوب که  هم چیز  همه
 خالی از  تر خالی عشقبی عشق، جای باز  باشد، پر  که  هم چیز  همه گیری،نمی
 در  که  هاییامتحان تمام برخالف شود،نمی پر  گاه  هیچ که  خالی جای. است
 جاهای یهمه کاش!  کنید  پر  را خالی جاهای دادیم؛می...  و مدرسه یدوره
 سرش پشت اشبدرقه به آسمان امروز  کاش.  کرد  پر  توانستمی را خالی
 !کند  اشبدرقه نداشت که  را کسی!  باریدمی

 رنگ سفید مرمرین ساختمان جلوی. رفتمی هم غریبانه بود، آمده غریبانه
. آمد بیرون قبل از  تر سست هاییگام  با داد انجام که  را کارش  آخرین. ایستاد

 نسیم. کردمی جارو و آب مندانهسخاوت را زمین روی خاک و گرد  باران نم
 و رفت ماشین سمت. دادمی هل جلو به کمی  را تکین آمد،می که  مالیمی
 پایش به شب تا صبح خود از  امروز  بود گرفته  که  دربستی تاکسی. نشست



 هیکلی و داشت بلند ایقواره و قد بود، ساکتی و جوان مرد راننده. بود آمده
 ایچهره اما و نمودندمی گشاد  تنش به کنی  هایشلباس که  متناسب چندان نه

 .مهربان و خونسرد

 از  خالی هم گاهی  و لبریز  و پر  گاهی  از  هر  و سرخ هایچشم روز  طول تمام در 
 آغشته نگاهش اما. گفتنمی ایکلمه  ترینکوچک  و بود شاهد را تکین اشک

 آن از  هم چیزی حتی و چیست دانستنمی که  دردی با بود دردیهم از 
 .پرسیدنمی

 دیدش مقابل در  هایشیشه. بود فرودگاه ورودی در  مقابل بعد دقیقه چند
 صندوق از  که  را ساکش. شد پیاده و کرد  حساب را کرایه  کشید،  نفسی. بودند

 زمین روی را ساک طوری. کشیدمی خودش دنبال سست را آن برداشت،
 سرش پشت را ساک تکین کهاین جای به گویی  که  رفتمی راه و کشیدمی

 روی. کشدمی خود دنبال به و کندمی رفتن راه به وادار  را او ساک بکشد،
 در  صندلی خنکای نشستن محض به. نشست فلزی انتظار  هایصندلی

 صندلی کنار   حرص با را ساک. لرزاند را تنش کمی  و رفت فرو جسمش
 صدای با هوا در  هایشچرخ مدتی نوابی ساک. کرد  رهایش و کوبید  اشکناری
 با که  بود نیاورده خودش با زیادی چیز . شد متوقف بعد و چرخیدند فسی

 برود، و بگیرد پس را دلش بود آمده بود، گذاشته  جا دلی تنها. ببرد خودش
 .گذاشته  جا هم را روحش کردمی حس حال

 بست که  را هایشچشم. زد تکیه اشپشتی به و خورد سر  کمی  صندلی روی
 .گرفت  جان ذهنش در  خاطراتش هایپستو اعماق از  چیزی

 محلیبی او به تنبیه برای و کردمی اشتباهی کار   وقت هر  بود که  بچه
 کردمی کز   و ماندمی زیر  آن قدر آن خزید،می پتویش زیر  اتاقش در  کردند،می
 بود، تخس پسرکی بود که  بچه. بیاورد بیرون را او و بیاید کسی  باالخره که



 قدر آن. نخورد هم شام و ناهار  حتی که  ماندمی زیر  آن قدر آن گاهی  حتی
 .بیاوردنش ونبیر  خودش از  و کنند  صدایش باالخره تا ماندمی

 که  تنهایی پتوی هیچ، که  تنهایی حصار  بود، کسی  خواستمی دلش قدر چه
 .خدا از  غیر  کسی  بزند، کنار   را بود کشیده  رویش

 دل بشکند، هم در  را هایشتنهایی خدا جز  به کسی  بار این خواستمی دلش
 بر  گاهی  دیگر  و رفتمی و رفتمی و رفتمی شدمی طاقتبی دیگر  بود
 به نگاهش. گشود  هم از  را ملتهبش هایپلک و خسته هایچشم. گشتنمی
. بود آن به آویخته شکل ستاره یشده چیده منظم آهنی هایمیله و سقف
 داشت، هواپیمایش که  تاخیری با. انداخت دستش دور  مچی ساعت به نگاهی
 .بود مانده هنوز  ساعتی یک حدود

 که  نبود جایی بود، دیده بارها انگلیسی، چه فارسی چه انتظار  یکلمه  همیشه
 هیچ ولی بود کرده  اشتجربه هم کمی.  باشد نخوانده حتی و نشنیده ندیده
 گفتنی  قولی به هم را هاثانیه که  باشد کاه  جان قدر این بتواند کردنمی فکر  گاه
. بکشد بیرون را تلفنش تا برد جیبش سمت را دستش. بکشاند خون و خاک به
 برد، دیگرش جیب سمت را دستش شک با. شد متوقف جایش سر  لحظه یک

 را ساکش. کرد  رو و زیر  را کتش  اور  و لباس و شلوار  هایجیب تمام سریع
! نبود که  نبود! نه. انداخت نگاهی هم را آن کوچک  هایجیب و برداشت

 که  پایش زیر  یافتاده برق موزاییک به متفکرانه به و شد حرکتبی ایثانیه
 .دوخت چشم بود، گذاشته  نمایش به را اشچهره از  محوی یهاله

 گذاشته  اپن روی را پاسپورتش نرود، یادش کهآن برای آخر  یلحظه آمد یادش
 فرودگاه در  گشتن  به مجبور  و نشود گم  دیگر  هایلباس زیر  چمدانش در  تا بود

. شد بلند جایش از  سریع. بردارد را آن بود رفته یادش همین برای نشود
 به دو و تند حالت با که  طور همان و کشید  بیرون باز  را چمدانش یدسته
 برایش که  اتوماتیک درهای. کشیدمی سرش پشت را آن رفتمی در  سمت



 ایستاده سرجایش زرد تاکسی هنوز . کرد  نگاه را راستش و چپ رفتند کنار 
 در  چرکی قرمز  لنگ بود، رسانده و آورده را او جااین تا که  مردی همان بود،

 کشان  کشان  و رفت مرد سمت به. سابیدمی را اششیشه و داشت دست
 :داد مرد به را چمدان. برد خود دنبال هم را چمدان

 .بریم بشین -

 .انداخت نگاهی متعجب مرد

 !دیگه بیا وایستادی؟ چرا -

 .اومدم اومدم -

 بعد یلحظه چند. رفت عقب صندوق سمت به و گرفت  را چمدان یدسته مرد
 سمت به و شد کنده  جایش از  سرعت با تکین یزده شتاب هایحرف با ماشین
 قدر این صبح از  چرا دلش دانستنمی. کردمی حرکت داد تکین که  آدرسی

 .نبود اصال. نبود راه به رو حالش. کندمی غل غل و جوشدمی

*** 

 

 من دل با تو کردی  چه ببین"

 "من قاتل شد آخر  تو عشق

 مرتعش زانوهایش بایستد، زانوهایش روی توانستنمی. لغزیدمی پاهایش
 .لرزیدندمی کمی  و شده

 مانممی من و رویمی تو"

 دانممی رسممی گریه  به

 کنمنمی نفرین



 "توانمنمی عاشقم من

 همه را خورده خیس خاک بوی بود، زده جارو و آب خوب را زمین باران نم
 این به هابرگ شدن کشیده  خش خش صدای گاهی.  بود کرده  پراکنده جا

 که  آهنگی صدای میان در  صدا این اما. آمدمی نسیم توسط سمت آن و سمت
 .بود شده گم  بوده، رنگش قرمز  کوچک  فلش کجای  دقیقا دانستنمی یاس

 بماند دل به سالمت سفر "

 ..."خدانگهدار خدانگهدار  دیدار  امید

 تازگی که  نیست چیزی این. داندنمی را قدرش دارد را چیزی وقتی تا آدم
 قبل از . هاقدیمی و بزرگان نصیحت نه و است اندرز  و پند نه باشد، داشته
 شنوا؟ گوش  کجاست  و. بود خواهد و هست بوده،

 میان در  دل پای وقتی چیست هاحرف این و بینا چشم و شنوا گوش  اصال
 هم دیگری چیز  هیچ و اندرز  و پند به کاری  زند،می را خودش حرف. است
 شود،می آوار  سرت روی غم از  انبوهی حجم باره یک که  وقتی از  امان. ندارد
 منطقیبی پوشش کمی.  باشد آن در  خواستن چاشنی هم کمی  که  وقتی از  وای
 خودت با که  هاییچیز  خالی جای و هاچیز  خیلی رفتن برای بزنی، کنار   که  را

 همه برابر  در . زد خواهی زانو باره یک به دانستی،نمی مهم را نبودشان حتی
 .نباشد همیشه برای اگر  افتد،می جانت به خوره مثل که  فکری و چیز 

. دارد گسی  طعم چه دانستمی. بود چشیده را همیشگی نداشتن این یاس
 .خیار یمانده ته حتی گسی،  طعم هر  از  تر گس

 کنار   مرطوب یگرفته  نم زمین روی. کردند  را خودشان کار   زانوهایش باالخره
 هنوز  که  ماشینش کن  پاک شیشه قیژ  قیژ  صدای. زد زانو ماشینش باز  در 

 همین و بودند شده بیشتر  باران قطرات. شدمی بیشتر  گاهی  از  هر  بود روشن



 هم در  را زانوهایش کرده  بغ. بود شده هاکن  پاک شیشه بیشتر  قژ  قژ  باعث
 .کردمی نگاه رویشروبه ساختمان به و کرده

 منافاتی بود، چه هر . نمودمی گونه  این آسمان بودن ابری شاید بود، تاریک هوا
. بمانند آدم دل سر  نباید هاحرف بعضی. داشت اشگرفته  غم دل با عجیب
 خودت پاهای روی تنهایی به توانینمی همیشه بفهمانی خودت به باید گاهی

. شود تحملت تاب شود، اتشانه باشد کسی  بگذاری باید هم گاهی  بایستی،
 .رودمی امانت وقتی شود امانت

 که  هایشاشک. شد بلند و گرفت  ماشین یشده گل  کمی  یبدنه به را دستش
 روی که  همانی مثل کنی  پاک شیشه کاش  خواستمی دلش گرفتند  شدت
. ببیند بتواند تا کردمی پاک را هایشچشم بود، کردمی کار   ماشینش شیشه
 .بود کرده  اشکالفه  محض تاری این

 برابر  در  را خودت قدر آن شوی،می سفت قدر آن نیست، خودت دست گاهی
 ترک بدی طرز  به مدتی از  بعد که  ایستیمی و گیریمی محکم مشکالت

 کدامین  از  دانینمی هایتاشک که  است موقع آن. ریزیمی فرو و خوریمی
 و شده جاری هایتگونه  روی و گیرندمی سرچشمه آب پر  هایچشمه
 مسابقه نمایشی یصحنه از  آمدن پایین برای گویی  غلطند،می مندانهشکوه

 !باشند گذاشته

 را کلمات  خاصی تحکم با خواننده گویی  و بود شده بلندتر  کمی  آهنگ صدای
 .کردمی بیان

 تو زدی آتش"

 را پرم و بال

 را خاکسترم شهر  این از  کن  جمع

 خاطراتت میان ولی



 نگهدار مرا

 من مسافر  بخیر  سفر 

 "نگهدار خدا

 :گفت  بار  چند ب**ل زیر 

 ... .را خاکسترم شهر  این از  کن  جمع را پرم و بال تو زدی اتش -

 شاید! غم کالبد  در  بود عزرائیلی بود، ستان جان بغضش نبود، بر  امان بغضش
 بغضش میان. بودند شده تر تند باران قطرات آهنگ ریتم با! غم خود جنس از 

 گوشش  در  هاییحرف. بودند آمده کش  تلخی به هایشب**ل. خندید تلخ
 :تخس پسرکی یکودکانه  صدای. پیچیدمی

 .دار نگه یادگاری اینو -

 .گردمبرمی زود -

 .نخورم شکالتی بستنی تنهایی میدم قول -

 یاس از  و دیگر  هایبچه از  چندتا جلوی و بود کرده  سپر  را اشقلنبه شکم وقتی
 حلقه تاپ فلزی هایزنجیر  دور  را تپلش هایانگشت وقتی کرد،می حمایت

 همیشه یاس و شدندمی که  کلنگاال سوار  داد،می مسابقه یاس با و کردمی
 .ماندمی آن باالی

 پریدندمی بیرون دهانش از  گاهی  از  هر  هم مزاحمی هایهق هق. خندید تلخ
 آهنگ این دوباره که  شدمی ایدقیقه چند. زدندمی اطراف فضای در  چرخی و
 دم و شاخ دلتنگی. شدمی خیره خانه به و ایستادمی دوباره و کردمی پلی را

 !ندارد هم عشق! ندارد

 حتی و است تنگیدل از  تر نشانبی عشق که  برسد شرح به گونهاین بگذار  ولی
 !آن از  تر دم و شاخبی



 یک بود، پایین که  سرش. رفتمی گیج  سرش. پیچید اشبینی زیر  تندی بوی
 داشتن نگه تاب کردمی حس. دید پاهایش مقابل را مشکی کفش  جفت

 پایین سمت به را یاس و بود شده تر قوی زمین یجاذبه گویی  ندارد، را خودش
 هم دست کم  کم  اما بود گرفته  را او محکم دستی. بود شده سست. کشیدمی

. دید ها کفش  همان قدمی چند در  را دیگر  کفش  جفت یک. شد سست
 خواستمی دلش. شدمی تر محو و تار  هانشچشم اشک از  گرفته  نم یصفحه

 پناهی کاش  خواستمی دلش زد،می تکیه ایشانه به زد،می چنگ جایی به
 در  صدایی چرخید،می سرش دور  دنیا. نکرد پیدا را جایی گاهی  تکیه بود،

 :کودک  چند محو و گنگ  کمی  صدای. شدمی تکرار  مرتب گوشش

 .آلیسا جینگیلی آلیسا آلیسا -

 .چرخیدندمی خنده با هم دور  و گرفته  را هم دست که  کودک  چند

 !زمان و زمین یا چرخدمی سرش دور  که  دنیاست این دانستنمی

 متوقف لحظه چند. بود پاها به نگاهش. افتاد زمین روی محکمی صدای با
 سنگین فرضی هایوزنه با انگار . آمدند سمتش به کفش  جفت دو بعد و شدند
 جلوی. دارد نگه باز  را هایشچشم توانستمی سختی به هایشپلک روی

 دختر . داد هاکفش  تصویر  به را جایش و گرفت  شکل محوی تصویر  چشمش
 نکشید طولی. دنبالش بلندی قد مرد و دویدمی دار چین گلی  دامن با ایبچه
 زانویش. افتاد زمین روی و شد پا کله  دویدن سرعت و طرز  آن با دخترک که

 خراش و بود رفته ریزی سنگ دستش کف.  کردمی درد و بود شده خونی
 دخترک به را خود سریع بلند هایگام  و دو با مرد. بود کرده  ایجاد کوچکی
 شیرین چایی شیرینی مثل زد،می حرف بچه دختر  با که  مرد گرم  صدای. رساند
 :شناختمی را صدا این خوبی به. نشست یاس جان در  و شد روزه افطار  هنگام

 جان پاشو دلم، عزیز  پاشو پاشو! کن  نگام جام،این من جان بابا نیست چیزی -
 .نیست چیزی بابا



 را موهایش مدام مرد. کردمی تابیبی کمی  دخترک. گرفت  را دخترک دست
 بلند کمی  و گرفت  را دخترک دست. رفتمی اشصدقه قربان و کردمی نوازش
 :کرد

 شو، بلند دفعه یه بگو! یاعلی بگو. پاشو باباجان، پاشو یاعلی بگو یاعلی، بگو -
 .دلم عزیز  بابایی، نیست چیزی

. بایستد پاهایش روی ترسیدمی زانویش روی سرخ هایلکه دیدن با بچه دختر 
 را بودند گذاشته  اشگونه  ویر  شدن خاکی از  ناشی سیاه رد که  هایشاشک
 .چسبید را پدرش دست محکم و کرد  پاک

 جلوی هنوز  مرد تصویر  ولی. شد محو چشمانش جلوی از  بچه دختر  تصویر 
 صدای همان و. آمدندمی سمتش به که  هاییگام  پیش درست بود، چشمانش

 :زد می موج آن در  نگرانی که  مهربان رسای و گرم

 پاشو! جاماین من بابا نترس! پاشو بگو علی یا! بابا شو بلند یاس، شو بلند -
 !یاس

 و شدندمی محو تصاویر  اما. شناختمی خوبی به را پدرش مهربان هایچشم
 ایفایده بزند پلک کردمی سعی چه هر . ببیند را هاآن خوب یاس گذاشتندنمی

 جانبی کم  کم  که  طوری کرد،می میخ زمین به محکم را او نیرویی. نداشت
 نوش به را پدرش تصویر  تا کند  باز  دوباره را هایشچشم نتوانست حتی و شد
 .بسپارد جان

 نداشت، بود کرده  پا به که  آشوبی از  خبر  و بود افتاده زمین روی جانبی یاس
 چیزی. گرفتمی را هاخیلی گردن  اما نبود یاس تقصیر  هم شاید که  آشوبی
 .نویسدمی را چیز  همه ماهرانه چه سرنوشت دست و تصور  ورای

*** 

 .رسیدیم -



 سست و کرد  باز  را در . کرد  باز  را خمارش چشمان و برداشت شیشه از  سر  تکین
. شدمی بیشتر  رفتمی جلوتر  چه هر  و آمدمی آهنگی ریز  صدای. شد پیاده
 در  که  دیدنش با و بود بهت در  ایلحظه چند بود، شده مات دید؟می اشتباه
 پاهایش ساق در  را توانش تمام باخت، را ندارش و دار  تمام بود کردن  تقال حال

 .رفت جلو و ریخت

 نثارشان ناسزاست و فحش چه هر  تا آمدنمی بیرون دهانش از  کلمه  یک حتی
 سوراخ مشکی جوراب که  ناشناسی مرد تا رفتمی یاس سمت به صاف. کند
 با. شد کشیده  عقب به ناگهان که  کند  جدا یاس از  بود کرده  سر  به را داری

 .شد درگیر  بود کشیده  جوراب صورتش روی طور همان که  دیگری شخص

 تمام چون کرد،  جان نوش حسابی چندتایی که  شدنی درگیر  چه هم آن
 برگ مثل و شدمی حالبی که  بود دخترکی یدوخته و شده چشم وجودش

 ضربات کرد،می دادبی و داد. بود افتادن و شدن سست حال در  خزان
 مرد دست حصار  از  تا کردمی پرتاب توانستمی که  طرف هر  در  را اشهدفبی

 برداشته را کوچه  کل  بلندش یعربده صدای. رود یاس سمت و شود خارج
 .بود

. گفتمی آمددرمی دهانش از  چه هر . انگلیسی کلمه  یک فرانسوی، کلمه  یک
 و شد متمایل اششانه سمت به کمی  که  یاس سر . شدنمی مرد حریف
 ور  حمله مرد سمت به تر جدی تکین. افتادندمی هم روی کم  کم  هایشچشم
 و سوزدمی مرد محکم مشت از  چپش یگونه  و فک که  دادنمی اهمیتی. شد

 برده خود با را قلبش که  دیدمی را دخترکی تنها جاریست، خون لبش یگوشه
 .بود گذاشته  جا او پیش را قلبش هم شاید. بود

 ایستاد، سختی به اما خورد سر  زمین روی باری چند حتی تقالهایش میان در 
 .بود کرده  خیس و لغزنده را آسفالت سطح باران



 دور  را دستش که  مردی. رفت یاس سمت و کرد  زمین پخش را مرد باالخره
 را یاس زمینش روی شده پخش دوست دیدن با. بود کرده  حلقه یاس یشانه
 هجوم تکین سمت و کرد  رها بود شده راحت شدنش هوشبی از  خیالش که
 .برد

 درد جای خوردمی که  ایضربه هر . خوردمی را برابرش چند و زدمی چندتا
 بلند کردمی التماسش زد،می صدا را یاس عجز  با کردن  دادبی و داد و کشیدن
 له مرد ممتد ضربات زیر  کرد،می را تالشش تمام. کند  باز  را هایشچشم شود،

 زمین روی ایشده مچاله دخترک چشمش داد،نمی اهمیتی بود، شده آوار  و
 !بس و همین دید،می را

 آمدن که  بود ایمردانه بغض از  ناشی بود، کرده  پر  را گلویش  که  بزرگی هق
 زورش تمام ولی خورد تلو تلو باری چند. دادمی هشدار  را اشک از  بزرگی سیل
 و زد هایشپهلو به محکم لگد چند. داد هل عقب به را مرد و کرد  جمع را

 خیسش هایچشم. کرد  بلند آرام را سرش. زد زانو جلویش. رفت یاس سمت
 برف، سفیدی از  بدتر  صورتش و کرده  یخ هایشگونه.  بودند افتاده هم روی
 با هایشچشم خورد اشزده یخ پیشانی به که  دستش. بود شده پریده رنگ

 کشیده  خش خش صدای. آورد بیرون را تنش کت  سریع. شدند گرد  نگرانی
 مقابلش اشپژمرده یغنچه نداد، اهمیتی. شنید را زمین روی چیزی شدن
 روی. گذاشت  یاس سر  زیر  و کرد  مچاله را کتش!  کوچکش  سفید یاس! بود

 :زد خیمه سرش

 یاس کن؟  باز  رو هاتچشم عزیزم یاس کن؟  باز  رو هاتچشم یاس یاس؟ -
 بهشون زورم رسنمی االن شو بلند یاس! خوریمی سرما جااین ببرمت، پاشو
 !شو بلند خدا رو تو! رسهنمی



 رخ به را بغضش صدایش گرفتگی.  بود خواهش و التماس از  پر  صدایش
 ریختن هم آسمان عرش اگر  حتی لحظه این در  داشت؟ اهمیتی چه. کشیدمی
 داشت؟ اهمیتی چه دیدمی را گریستنش  و

 دوست کی  هر  جون مستانه، جون مریمت، مامان جون تکین جون یاس -
! بود تو مربوط چی هر  جز  به رسید چی همه به زورم زندگیم تو! شو بلند داری

 توروخدا تنهایی، بگیرم پست رسهنمی زندگی به زورم! پاشو کنممی خواهش
 !یاس نذار  تنهام پاشو

 طور چه که  زدمی فریاد صورتش در  حتما هوشیار  و بود باز  هایشچشم اگر 
 بری؟ اومدمی دلت طور چه تو بذاری؟ تنها رو من بری تونستیمی

 و دار خس خس هایشنفس. دادنمی نشان انعکاسی ترینکوچک  حتی اما
 نم و درخشیدمی ممکن حالت ترینمعصومانه به صورتش. بود شده سخت
 هم باران درشت قطرات حتی که  بود عجیب کرد،می نوازش را اشگونه  باران

 که  بود یاس کردن  بیدار  تاب و تب در . بودند گرفته  آرام یاس، گرفتن  آرام با
 خارج فرصت حتی که  محکم و سریع چنان آن. خورد سرش به محکم ایضربه
 یاس خیس پرپشت مژگان و بسته هایپلک. نکرد پیدا را بازدمش کردن
 اشهوشیاری کم  کم  و بود افتاده زمین روی. گرفت  قاب را هایشچشم آخرین

 روی از  خشونت با را یاس آمد، یاس سمت به هاآن از  یکی. دادمی دست از  را
 هزار  مظلومانه چه تکین قلب که  آخ انداخت، اششانه روی و کرد  بلند زمین
 :بگوید تا داشت توانی اندک الاقل خواستمی دلش. شد تکه

 ... .شکنهمی امغنچه! ترآروم یکم هاالمصب -

 هایشپلک در  را رمقش آخرین. نداشت هم را زدنش ب**ل تاب حتی اما
 گل  یبدرقه ریخت فرو هانشچشم از  که  اشکی یقطره آخرین با و ریخت
 .پیچیدمی هنوز  ضبط صدای. کرد  یاسش



 خودم با کردم  چه" 

 نداره فرقی برام زندگیم و مرگ که

 من مثل محاله

 بد حال این توی

 ! "بیاره طاقت کسی

 پناهی سر  که  کسانی  برای اما نبود، عشق درد از  تر کشنده  آن سرمای بود، سرد
 سو سو ابرها پشت خورشید. بود شب هاینیمه. درد و بود درد نداشتند،

 از  نشانی همین بنمایاند، رخ دوباره و بکشد رخ به را پرتوهایش تا زدمی
 نگاه خانوم مریم به گرفته  بغل غم زانوی تکین. دادمی را میش و گرگ  حوالی
 شدمی سرکنده مرغ مثل بعد ایلحظه دوباره و ساکت لحظه یک که  کردمی
 .گریستمی و کردمی تقال و

 دستمال تنها نه بود؛ پخش پذیرایی کف  شده گوله  هایکاغذی  دستمال
 هق هق صدای. بودند پاشیده غم گرد  چیز  همه روی گویی  بلکه ها،کاغذی
 برای دعا به گاهی  رسید،می نفرین به گاهی  گرفت،می اوج گاهی  خانوم مریم
 ... .هم گاهی  و شدمی ختم یاس شدن پیدا

 شده پیچی باند یبسته سر  شد،می ریش دلش افتادمی تکین به که  نگاهش
 نظر  به بود کرده  خوش جا لبش کنار   عمودی صاف خط صورت به که  زخمی و

 در  که  چیزی اولین اما آید،می چشم به که  باشد چیزهایی اولین باید رسیدمی
 .بود گرفته  غم سرخ گوی  دو دیدیمی تکین هانچشم

 وجب به وجب بود، گشته  را شهر  کل  بود؛ گشته  نشیند،نمی کار   بی که  عاشق
 .هابیمارستان حتی را، هایشخیابان را، هایشکوچه

 را هاکوچه  باز  خاست،برمی کرد،می رفتن عزم دوباره زد،می سرش به گاهی
 شاهد روز  هر  خانوم مریم. گشتبرمی تر دراز  پا از  دست دوباره و کردمی متر 



 زیر  هاییکبودی  بودند، افتاده گود  که  هاییچشم بود، تکین شدن آب دیدن
 یمجسمه یک تنها کنیمی نگاه وقتی انگار  که  بود ایچهره همه از  بدتر  چشم،
 ... .نگریمی را جانبی یخورده صیغل

 دل خسته، دل عاشق یک و مادر  یک و کارخانه  یک حال نبود، خوب شانحال
 دلی شود؟می خسته باشد عاشق که  دلی مگر  ولی بود خسته جسمش خسته؟

 شود؟.می خسته بگیرد بر  در  را یاسش که

 دیده اپن و کابینت  و زمین روی آشپزخانه در  غذا مصرف بار  یک هایجعبه
 کدامشان  هیچ بودند، خورده ناخونک الاقل یا نخورده دست شانهمه شد،می

 مانده که  شدمی ایهفته یک تکین. بزنند ب**ل لقمه یک رفتنمی اشتهایشان
 .بود نشسته خانوم مریم پیش بست و

 مریم پیش کرد  سعی دید که  را خانوم مریم خراب حال اما داشت ماندن عزم
 کمی  نیست زنی گشت  مشغول که  هاییوقت کم  دست و بماند خانوم
 یاس! خراب حالش و نشود سرم الزم دوباره باشد مراقبش بدهد، اشدلداری
 بتواند الاقل تا شدنمی هوشبی تکین کاش  .دانستندمی کاش  کجا؟  بود؟ کجا

 و شود پنهان ماشین در  که  نبود ترسو مردی راننده، مرد کاش.  برود دنبالشان
 .نیاید بیرون نکرده زمین پخش را تکین و نبرده را یاس منفور  مردهای وقتی تا

 ریش را دل و شوندمی وصل زنجیروار  هم پشت که  دیگر  کاش  هزاران و کاش
 .کنندمی زار  را حال و

 که  همین بود، کرده  پا به ایمعرکه هاروز  این خودش برای هم تلفن صدای
 را یاس عکس رمقبی و افتاده ایگوشه  که  حالبی خانوم مریم خوردمی زنگ
 از  امان و داشت،برمی را تلفن سریع و بردمی هجوم آن سوی به بود زده بغل
 .تبلیغات یمسخره و عجیب هایتلفن

*** 



 !میگی چی دونمنمی من پیغمبر  به پیر  به دونمنمی -

 .کردمی غروچه دندان و کشیدمی سیمانی کف  روی حرص با را پاهایش مرد

 آش همین نگی چیزی تا ببین دارم؟ مخملی گوش  دوتا من کنیمی فکر  چرا -
 الکیه؟ مملکت کیه؟  هر  به کی  هر  چی همه کردی  فکر ! هست کاسه  همین و

 !نبینی بد که  کنم  پیداش خودم کن  دعا برو روش؟ آبم یه باال بکشین رو ما پول

 و بود ادعا که  مردی همان. بود دوخته تراب برهان به را رمقشبی نگاه یاس
 دیگری چیز  مگر ! بس و همین! شلوارش و کت  در  متمدن شخصیت ظاهر  به
 که  زندانی یک! فراری زندانی یک جز  به چیزی البته باشد؟ توانستمی هم
 از  دیگران کهاین برای کاری  هر  اما ندارد، دادن دست از  برای چیزی کرده  فرار 

 .کندمی بدهند، دست

 هست، کاره  نیمه متروک ساختمان این در  هم دیگر  نفر  یک بود مطمئن یاس
 اما دیده را اشسایه هم باری چند زند،می پرسه گاهی  از  هر  که  کسی
 زق زق که  شدمی زیادی مدت اشبسته هایدست. کیست  دانستنمی
 روزه چند این که  بود بویی تنها شده خرد چوب و گچ  و سیمان بوی. کردندمی

 و گچ  هایبسته دیدمی و کردمی کار   چشمش تا. بود کرده  آکنده را مشامش
 سفیدی همه این از  دلش. بودند کرده  تلنبار  ایگوشه  که  هاییآجر  و بود سیمان

 کشیدمی تیر  قدر  آن کمرش  و بود شده خشک بدنش تمام. بود گرفته  اطرافش
 .دهد نشان یاس به دیگر  اعضای از  درد در  برتری به را خودش که

 زور  به تراب برهان نه، باشد نخورده چیزی کهاین نه رفت،می گیج  سرش
 دیگری چیز  دردش. دادمی یاس خورد به را گرفتمی که  ایآماده غذاهای

 وقتی گرفت،می قلبش کردمی تصور  را مادرش بارانی هایچشم وقتی بود،
 خودش و بود گاهش  تکیه که  کردمی تصور  را مردی یهمیشه برای رفتن
 نگران چشم دوتا بیشتر، هااین تمام از  و آمدمی ستوه به قلبش دانست،نمی



 جلوی مدام بگوید، یاعلی گفتمی و بود زده زل هایشچشم به که  بود پدری
 .رفتمی رژه هانشچشم

 یمغرورانه غروب هنگام را رنگ نارنجی آسمان که  بود این اشدلخوشی تمام
. بیاویزد هم در  هایشغم با را صبح میش و گرگ  و بنشیند تماشا به خورشید

 .شاید بیوفتد، اتفاقی بیاید، کسی  شاید. بعدی صبح تا بنشیند انتظار  به

 نداشت، ایفایده کند،  برهان نثار  آیدمی در  دهانش از  چه هر  خواستمی دلش
 قانون از  دم و دارد قانون مملکت گفتمی که  برهانی. بود کرده  را کار   این قبال
 نیست؟ جرم گیریگروگان  مگر  بدهد؟ نجاتش که  قانون این بود کجا!  زدمی

 تکه ارزش به! کدام  هیچ هم شاید خواستنش؟ سر  یا بود دعوا نخواستنش سر 
 به باید را دیگر  زندگی چندین شاید و خودش زندگی شدن پر  پر  کاغذی  پاره

 پاره پاره جگرش قدر این بود میان به خودش پای فقط اگر . نشستمی نظاره
 هم خودش اگر  پدرش؟ نبود از  بعد کرد،می چه مادرش سنگین غم با شد،نمی
 یاس! آن از  بدتر  چیزی شاید و! قطعا برد؟می جنون به سر  غصه از  مادرش نبود
 داشتند؟ را کسی  چه دیگر  یک جز  به مادرش و

 وصل زور  به گویی.  افتادمی اششانه روی و شدمی خم گاهی  از  هر  سرش
. بود شده بیشتر  روزها این اما نداشت تازگی اشپریده رنگ. بود گردنش
 اینتیجه و زده زمین به بود نشسته رویش که  صندلی با را خودش بار  چندین

 هایطناب این! نداشت ایفایده. نداشت خودش کشیدن  گچ  و خاک به جز 
 هم به هایشنخ سرسختانه که  داشتند را یاس از  انتقام گرفتن  قصد هم لعنتی

 !بودند چسبیده

 روی را خودش دوباره نتواند که  بودندش بسته آهنی ستون به هم آن از  بعد
 به که  هم پاهایش و بود نشسته زمین روی ستون پایین. کند  پا کله  زمین
 .بودند خورده گره  طناب با هم به سختی به بود شده کش  دراز  حالت



 روسری همان با آمد،می و بود بازم هایشبچگی قهرمان کاش!  وضعیتی عجب
 را یاس بست،می گردنش  به زور  به یاس که  خانوم مریم گلی  گل  رنگ قرمز 
 پوش روسری قهرمان همان پدرش،. بردمی خود با و دادمی نجات
 پدرش! من سوپر  نه و عنکبوتی مرد نه و بود زورو از  خبری نه! هایشبچگی
 .داشت وجود دنیایش تمام در  که  بو قهرمانی تنها

 تن بر  سیاه رخت باز  آسمان رفت،می تاریکی به رو هوا و بود شب هاینزدیک
 تن به سیاه چادر  هم بختش شاید که  کردمی فکر  این به یاس و بود کرده
 .دارد

 و پیتزا ظرف حاوی که  داشت دست در  پالستیکی. شد پیدا برهان یکله  و سر 
 کنار   هم نوشابه یک و دوغ یک بود، کرده  سرخ زمینی سیب کوچک  هایجعبه
 هم کنار   را لیچارهایش ردیف برهان دیدن با باز  یاس. کرد.می خودنمایی آن
 .کرد  روانه سمتش وار قطار  و کرد  بنا

. داد تکان را دردناکش هایزانو سختی به یاس. نشست زمین روی یاس کنار 
 یطبقه دستشویی به رفتن برای نگهبانی کلی  با هم آن روز  در  دوبار  یکی جز  به

 تکیه نقش ظاهرا بود پشتش که  ستونی. نداشت دیگری تحرک هیچ پایین
 .دیگرش دردهای خروار  انبوه بر  بود دردی اما کردمی بازی را گاه

 نگاه و داد خوردش به را زمینی سیب هایجعبه از  یکی برهان زور  به
 .دوخت یاس به را اشموشکافانه

 تونممی که  دونیمی داری، دوسشون که  کسایی  سراغ برم نکن مجبورم یاس -
 مامان برای دلت دونممی! جااین بیارم بردارم رو مامانت خوردن آب مثل

 جیغ جونت مامان ببینی بیاد خوشت زیاد کنمنمی فکر  ولی شده تنگ جونت
 طوره؟چه کمربند  با کشه؟می درد یا زنهمی



. بودند شده اشک از  لبریز  و پر  آنی در  هایشچشم. بود رفته در  کوره  از  یاس
 :دادمی خراش را صدایش بغض

 داری کار   من با! خواینمی رو فرمول مگه! نداری حق تو! عوضی! شو خفه -
 پست تونیمی تو قدر چه! آشغال عوضی! بزنی دست نداری حق مامانم به

 ... . عوضی غیرت بی شرف بی باشی

 روی را رنگ سرخ انگشت بند چهار  خورد صورتش روی که  محکمی سیلی
 ممتد زنگ مثل سیلی صدای. گذاشت  جا سفیدش یپریده رنگ یگونه
 بود درد روزها این و بود افتاده هن هن به. چرخیدمی گوشش  در  پایانیبی
 .افکارش آسمان، زمین، از  برید،می را امانش که

 ... .بیاری زبونت به رو ایکلمه  همچین دیگه بار  یه -

 بکن کارو  این زودتر  لطفا بکشیم؟ کنی؟  کار   چی خوایمی چی؟ دیگه بار  یه -
 !منتظرمه محسنم بابا

 سرش. بود شده عجیب نگاهش. کشید  لبش دور  و چانه به دست کالفه  برهان
 :کرد  متوقف یاس صورت متری سانتی چند در  را

! خورد رو ما پول که  باباته از  کشیمی چی هر ! بیچاره بدبخت بابات؟ بازم -
 ... .تو قدر چه! هه بابات؟ بازم

 حروف و واژه مشت یک با عصبانیتش اما کند  بارش لیچار  باز  خواستمی یاس
 فروکش شدند،می چیده هم کنار   که  مرکب یا مشتق وندی ترکیبات و واج و

 دهانش به تواندمی چه هر  نداشت حق! محسنش بابا! بود پدرش. کردنمی
 !بیاورد

 در  که  بود برهان فریاد. کوبید  برهان سر  به محکم را سرش و کشید  نفسی
 شدت خاطر  به یاس  ِسر . پیچید کاره  نیمه ساختمان ساکت و اطراف فضای



 پشت ستون به و شد پرت عقب به محکم بود زده برهان سر  به که  ایضربه
 .افتادند هم روی بالفاصله هایشچشم پلک. خورد سرش

 را دستش که  حالی در  شده سرخ بینی با برهان. بود شده هوشبی جوری بد
 خیز  یاس سمت سریع شد، بلند زمین روی از  دادمی فشار  صورتش روی

 زده بهت. برد ماتش اشخونی صورت و بسته هانچشم دیدن با که  برداشت
 از  خون قطرات و بود شده خم پایین سمت به سرش کرد،می نگاه یاس به

 .افتادندمی پایین سمت به سرش روی

 و هادقیقه حساب هم شاید بود، رفته در  دستش از  مکان و زمان حساب
 به که  جا هر  و هاخیابان و بود نشسته یاس ماشین در  باز . هاروز  و هاساعت
 نگذاشته و کردمی کار   روال طبق هنوز  کارخانه.  کردمی متر  را رسیدمی ذهنش
 از  بیشتر  این و نبود خبری هم مستانه از . شود مطلع یاس نبود از  کسی  بودند
 برایش و نفهمید را یاس نبود شدمی قدر چه مگر  اما. آمدمی چشم در  همه
 آورد؟ بهانه

 خواستنمی و کرده  تالش کارخانه  این برای قدر چه یاس که  دانستمی تکین
 وجود که  زیانی ترینبزرگ خودش کهآن حال. ببیند ضرری هم لحظه یک

 موهایش که  ایبچه دختر  برای بود شده تنگ دلش قدر چه. بود دیده را داشت
 .بستمی خرگوشی را

 تادو یکی همه از  بیشتر . بود شده بر  از  را یاس هایآهنگ تمامی مدت این در 
 هر  داد،نمی امانش دلش. ریختمی اشک و کردمی گوش  مدام که  بود آهنگ
 بوی. کشیدمی تصویر  به برایش هانشچشم مقابل را داشت که  ایخاطره
 به قدر چه تکین مدت این در  و بود گرفته  را ماشینش کل  یاس مخصوص عطر 
 گل  یدوباره دیدن برای رفتمی دلش قدر چه. بود شده وابسته عطر  این

 بود؟ کجا  یاس. ظریفش

 خاطرت دنیا یه برم باید کجا"  



 نیاره یادم رو تو

 برم باید کجا

 تو فکر  شب یک که

 ..."بذاره راحت رو من

 صدایش در  که  خراشیدل سوز . بود شده خواننده نوایهم نرمک نرم صدایش
 برهان رفت،می نفر  یک به فکرش تمام. لرزاندمی هم را خودش دل زدمی موج
 !تراب

 کردمی فکر  داد پلیس تحویل را برهان وقتی. کردمی سرزنش را خودش مدام
 مردک این کردنمی فکر  هم درصد یک حتی نباشد، یاس برای تهدیدی دیگر 
 تاراج به را تکین زندگی چگونه دانستنمی و بود شده پیدایش و سر  باز 
 مدام و چرخاندمی هاخیابان و کوچه  در  را نگاهش وار دیوانه تکین برد؟می
. شوند سرازیر  اشگونه  روی کردندمی تار  را دیدش که  هاییاشک تا زدمی پلک

 شاید سردرگم، بود، کالفه.  کشیدمی تیر  خفیف که  شدمی روزی چند قلبش
 در  بارها را لعنتی کاغذ  داشت؟ اعتبار  قدر چه کاغذ  یک مگر ! شده گم  هم

 زیر  و گذاشته  کوچکش  یجعبه در  دوباره و کردمی زبر  و زیر  هانشدست
 او به را کاغذ  الاقل تا کجاست  تراب دانستمی کاش.  دادمی ُسر  اشصندلی
 دل تا اما بکنند، بار  این که  بودند نکرده وفا کسی  به هاپاره تکه این. بدهد

 کرده  پا به هاخونریزی و جنگ و هاآشوب و ریخته هم به زندگی بخواهد
 .بودند

 گویی.  کشیدمی را تیشرتش ییقه کشید،می دست صورتش و سر  به مدام
 محکم یضربه چند گاهی  بود، کرده  سخت را نفسش و شده تنگ گردنش  دور 
 .کردمی ماشین فرمون نثار  ضربه چند گاهی  و کوبیدمی پایش روی



 آن سختی به و بود ماشینی با اصابت سانتی چند در  وقتی و نیاورد تاب آخر 
 روی را سرش. کرد  خاموش را ماشین و کشید  کنار   ایگوشه  کرد،  کنترل  را

. گریست  کشیدمی داد وجودش عمق از  که  طور همان و گذاشت  ماشین فرمون
 !باشکوه کمی  و سخت مردانه

 :کردمی تکرار  ب**ل زیر 

 !بیاره طاقت کسی  بد حال این توی من مثل محاله -

 شد،نمی دیده آن در  هم کوچکی  ابر  تکه حتی بود، آفتابی آفتابِی  امروز  آسمان
 تکین هم آسمان حتی انگار . باریدمی که  بود یاس گرفته  دل پای به تنها گویی

 هایشچشم و زدمی ماشین فرمون روی تابانهبی را سرش. بود گذاشته  تنها را
 را بندندمی نقش ذهنش در  که  خاطراتی کمی  تا فشردمی هم روی محکم را

 فرمون روی که  را سرش! یاس دوری زخم ویر  بودند شده نمکی کند،  تر کمرنگ
 :کشید  فریاد تابانهبی برداشت ماشین

 لعنتی؟ کجایی  یاس؟ کجایی  -

 در  که  شده گرد  هاییچشم و تعجب با شدندمی رد کنارش  از  که  نفری چند
 االن داشت؟ فرقی چه برایش. کردندمی نگاهش شدمی دیده هم ترس هاآن
 آمد؟می بیرون خونش زدند،می کارد  اگر 

 بدو بدو و کردمی دنبالش وقتی. بود تکین هایشبچگی گرگ  تنها بود که  بچه
 لپ تپلوی یبچه پسر  یک دنیایش گرگ  تنها. کند  فرار  دستش از  تا کردمی
 سایه هایشگونه  روی که  هاییپلک و درشت و معصومانه هاییچشم با قرمز 
 اعتراض به یاس بار  یک! داشت وجود که  گرگی  ترینعجیب. بود انداختندمی

 :بود گفته

 من چرا شی؟نمی خرگوش تو چرا بشم؟ خرگوش باید من همش چرا -
 نگیرمت؟



 :بود گفته  فکر  مدتی از  بعد و بود کرده  فرو دهانش در  را انگشتش تکین

. میشی خزگوش شبیه بندیمی جوریاین رو موهات تو چون آخه خب -
 !بدوئه گرگ  دنبال تونهنمی که  خرگوش

 که  اسپرسویی یقهوه هر  از  تر تلخ زد، تلخی لبخند خاطره این یادآوری با یاس
 !آن ورای هم شاید و باشد داشته وجود توانستمی

 !شو خرگوش تو ببند، رو موهات جوری این تو خب -

 دو موهایش، هایکش  با ناشیانه و بنشیند بود کرده  مجبور  را تکین آن از  بعد
 بهم و معوج و کج  هم آن خرگوشی ظاهرا شکل به را تکین موهای از  دسته
 سرش روی خرگوشی موی دسته تادو و بود بسته خرگوش شکل به ریخته
 خندیدمی تلخ بود، گرفته  شدت اشخنده تکین یچهره یادآوری با. بود کاشته

 سرش. کردمی حس را برهان یخیره نگاه سنگینی. خندیدمی بلند صدای با اما
 شده بزرگ حال. داد قورت جا در  را لبخندش چرخاند برهان سمت به که  را

 که  بود شده خلق اصال گویی!  نبودند که  تادو_یکی زندگیش هایگرگ  و بود
 !بماند هایشبچگی خرگوش همان تا بود شده خلق. باشد خرگوش

 سرش به چه بود، شده هوشبی وقتی دانستنمی. کردمی درد کمی  سرش
 زدمی حدس و بود شده پیچیده سرش دور  سفیدی باند اما گذشته  چه و آمده
 با اصابت با را سرش زده بیرون ستون از  که  تیزی نوک یمیله را ایبخیه چند
 .کرده  میهمان ایبخیه و دوز  و دوخت چند آن

 قصد و زدمی غل یاس دل ته چیزی اما ابری نه و بود بارانی نه هوا امروز 
 روز  چند مثل باز . کند  خالی را اشمعده محتویات تمام اشحکمرانی با داشت
 تلفن با و زده تکیه ستونی به بود، شده خسته هایشوراجی از  که  برهان پیش

 کیست  دانستنمی که  دومی نفر  به زدمی حدس یاس. رفتمی ور  همراهش



 پا یک مرغش! نداشت که  نداشت شدن خیالبی قصد مرد این. دهدمی پیام
 .داشت

 سر  یا بریدمی را امانش آفتاب که  گاهی.  شدنمی راضی هم آن از  بیش به
 کردمی قصد آوردند،می ستوه به را جانش تنش تمام و شدمی خشک جایش
 ذهنش به فکرش که  همین اما است تکین دست کذایی  لعنتی فرمول که  بگوید
 اما. شدمی پشیمان جا در  نشده، خشک فکرش یجوهره هنوز  کرد،می خطور 
 ماند؟می چیزی چه منتظر  باید اصال ماند؟می منتظر  باید دیگر  قدر چه

 ... .یا اسب؟ بر  سوار  ناجی یشاهزاده

 دکتر  که  بود این اشخوبی حداقل. زد تکیه ستون به را سرش و کشید  هوفی
 داشته تحرک کمی  باید که  بود گفته  برهان به. بود بسته را سرش که  گرامی
 محکم و وصل ستون به را یاس که  طنابی سخاوت نهایت در  برهان و باشد
 زمین روی ستون از  جدا اما بسته پای و دست با یاس حال و کرده  باز  کرد،می

 مدت این در  داشت،نمی بر  چشم یاس از  هم لحظه یک برهان. بود نشسته
 .بود ندیده را مرموز  دوم شخص هم بار  یک حتی

 چند این اتفاقا! نه نگوید چیزی اینکه نه بود، برهان سکوت همه از  تر عجیب
 کرد،نمی کاری  اما! بود کرده  مزین کلمات  انوار  انواع با را مغزش تمام روز 

 هم را این احتمال یاس حتی. نبود خبری هایشتهدید کردن  عملی از  یعنی
 دریغ اما کند  استفاده یاس اعتراف برای وسیله عنوان به مستانه از  که  دادمی
 !حرکتی ترینکوچک  از 

 ایبهانه دزدیدنش تنها شاید گفتمی خودش با رفت،می چیز  یک به فکرش
 اما! کارخانه  آوردن بدست برای شاید کارخانه،  از  داشتنش نگاه دور  برای باشد
 را آن چرای ارزید،می کارخانه  چند از  بیشتر  کاغذ  تکه آن تراب یگفته  به نه،

 گونهچه دانستنمی که  ایمورچه به و بود پایین سرش. دانستنمی هم یاس
 برهان تلفن صدای که  کردمی نگاه آمده طبقه این در  و زمین از  ارتفاع این در 



 روی گویی  کرد،  وصل را تماس و زد پوزخندی برهان. آورد خودش به را یاس
 :کرد  منجمد یاس هایرگ در  را خون و شد پخش صدا که  بود آیفون

 ... .ناموسبی کن  گوش!  ذارمنمی زندت باشی آورده سرش بالیی فقط ببین -

 دیگه کلمه  یه! کنیمی پیدا رو زیادی داری دیگه! میری تند داری هی هی -
 !کنممی قطع بگی رو حرفت ادامه

 !رو صداش بشنوم لحظه یه فقط! خب خیلی خب، خیلی -

 .ماست پیش که،  دیدی خودت هایچشم با. بشنوی نیست الزم -

 کشیدن  نفس خس خس صدای اما شد متوقف ایثانیه چند خط پشت صدای
 :داد ادامه بعد کمی.  رسیدمی گوش  به آن پرحرص

 مادرش کوتاه  ثانیه چند فقط! رسیمی اتخواسته به تو! ثانیه چند فقط -
 !کنهمی تابیبی

 چه یعنی. خانوم مریم از  وای وای،. کردمی حس را قلبش تند کوبش  یاس
 هایش،بچگی مثل درست کند،  گریه  بلند بود مانده کم  یاس داشت؟ حالی
 را مادرش یبهانه و شدمی گم  کوتاه  لحظاتی برای بازار  شلوغی در  که  وقتی
 .گرفتمی

 الل یهو! کنیمی زبونی بلبل خوب! رو صداش که  شنویمی دیگه بزن حرف -
 .بزن حرف شدی؟

 روی که  زخمی چسب بود، ایستاده یاس از  فاصله با و احتیاط با برهان
 .دادمی نمایش کامال  را احتیاط این دلیل کردمی خودنمایی اشبینی

 الو؟ -

 یه! بگو چیزی یه عزیزم جان؟ مادر  قشنگم؟ گل  یاسم؟ خوبی؟ عزیزم یاس -
 .آخه میرممی دارم مامان بگو چیزی



 :گفت  لرزان صدایی با و پربغض یاس

 ها، نترسی خوبی؟ مامان. خوبم خوِب  نباش نگرانم جان، مامان خوبه حالم -
 الهی باشه؟ پیشت میام زود باش آروم تو. خوبه چی همه نیست، هیچیم من

 !یاس بره قربونت

 تلفنش برهان که  بود دوخته برهان گوشی  یصفحه به چشم تابانهبی یاس
 صحبت با و رفت بود زده تکیه آن به که  ستون همان سمت و کشید  عقب را

 .گرفت  خانوم مریم از  را دادن پاسخ امان خودش کردن

 !ترهسالم منم از ! رو صداش که  شنیدی -

 به را دارش تب و ملتهب نگاه یاس. بود یاس پیچی باند سر  روی نگاهش
 کالف  تکین دوباره مادرش جای به بار  این اما بود دوخته برهان دست در  تلفن

 .گرفت  دست به را صحبت

 !خوره بهش انگشتت فقط داری جرئت -

 .نفعته به نکنی تهدید بهتره منه، دست یاس که  دونیمی -

 .دیدی که  عکسشم! منه دست فرمولم که  دونیمی -

 .کرد  پوفی برهان

 ... .باید کجا  از  نمیده، نشون رو چیزی که  عکس اون ولی -

 یاس چون مونی،می منتظر  طور همین یا کنیمی اعتماد یا! دونیمی خودت -
 .نداره خبر  چیزی از 

 غریب و عجیب برهان که  بود همین برای پس زد،می هاییحدس کم  کم  یاس
 ده پاشنه هایکفش  دلش قدر چه. رسیدمی اشخواسته به داشت بود، شده

 به سرِ  فرق در  درست را باریکش هایپاشنه تا خواستمی را باریکش سانتی
 !بکوبد برهان سرِ  بر  خاک خودش، قول



. بود شده کم  هایشتپش شدت از  کمی  اما بود، نگرفته آرام هنوز  یاس قلب
 در  و بود شده قوتی همین و بود شنیده را هایشعزیزترین از  تن دو صدای
 ایلحظه که  بود شده ور غوطه افکارش در . کردمی رخنه اندک اندک جانش
 خارج بلندگو حالت از  را تلفنش برهان که  گفت  برهان به چه تکین نفهمید
 .شد دور  یاس از  زنان قدم و شد بلند جایش از  و کرد

 یا کند  فرار  زندان از  توانسته که  است، باهوشی آدم برهان دانستمی یاس
 بودن فراری علت به که  دانستمی هم را این ها،مایه این در  چیزی الاقل
 در  اما گفت،  نخواهد تکین به را واقعی مکان قطعا و نداده تله به دم برهان
 از  و داشت ابهام برایش کذایی  فرمول کردن  بدل و رد ینحوه میان این

 شدمی متمرکز  که  چیزی هر  روی. کند  جمع توانستنمی را افکارش... طرفی
 کردمی فکر  این به سمتی از . شدمی تر پریشان و رفتمی اشنشانه دیگری فکر 
 مربوط فکرهای دیگر  سویی از  است؟ خانوم مریم پیش و نرفته تکین واقعا که
 .ساختمی آکنده را ذهنش لعنتی برهان به

 گرگ  نشستن نظاره به و ستارگان یبدرقه با دیگر  هایشب مثل هم شب آن
 که  روزی و افتاد خواهند که  اتفاقاتی از  غافل. رفت خواب به آسمان، میش و

 اخیر  روز  چند این همیشگی تکرار  مدار  روی دیگر  که  روزی... داشت خواهد
 .داشت را خودش حواشی و حوالی و چرخیدنمی

*** 

 

 مدت این یهمه من. موند منتظر  شهنمی این از  بیشتر  ولی سرهنگ دونممی -
 ... .رو طاقتش تونم،نمی دیگه من. نکردم کاری  شما خاطر  به رو



 بقیشو دیگه بسه کردی،  کمک  جااین تا تو کرد،  ریسک نباید ببین جانتکین -
 کال  بعد ساعت چند عملیات که  نکنی کاری  کنممی خواهش ازت ؛ما به بسپر 
 .هوا روی بره

 .گذاشت  تکین یشانه روی مطمئن را دستش معتمد سرهنگ

 حتی هنوز . برمیاد ازش کاری  هر  و فراریه مجرم یه اون که  دونیمی -
 .نزن آب به گدار بی و تنهایی پس نکردیم، پیدا رو هاشهمدست

 در « ...و نکن کاری  و نیست وقتش االن و کن  صبر » هایحرف این تکین
! را ماندن تاب. نداشت تاب دیگر  نبود، هاحرف این بدهکار . رفتنمی گوشش

 کرده  پیدا سرهنگ کمک  به را تراب برهان مخفیگاه دقیق مکان که  حاال هم آن
 بو ایلحظه برهان اگر  ترسیدمی شود، کار   به دست خودش خواستمی. بود
 همین برای! آورد خواهد یاس سر  بالیی چه کندمی همکاری پلیس با که  ببرد
 .گرفتنمی آرام

 :زد کاری  محکم برای را هایشحرف آخرین سرهنگ

 شممی مجبور  وگرنه! نکنی کاری  سر  خود و تنهایی که  بدی قول باید تکین -
 .شه تموم عملیات تا کنن  بازداشتت بگم

 سرهنگ یشده سپید یشقیقه. دوخت سرهنگ به را عاجزش نگاه کالفه  تکین
 اشکاری  قدمت و تجربه از  نشان نبود، بودنش دار سال و سن از  نشان معتمد
 :گفت  نهایت در  و کرد  پا آن و پا این کمی  تکین. بود

 .دممی قول باشه -

 مردمک هایسیاهچال درون درست را اشجدی و جذبه پر  نگاه سرهنگ
 تکین که  حرفی از  کرد،می نگاهش موشکافانه. بود گرفته  نشانه تکین چشمان

 :داد تکان سر  مردد اما بود نشده حاصل رضایتی چندان زد

 !گیمی که  باشه طور همین امیدوارم -



 با بالفاصله خانوم مریم آمدند، بیرون سرهنگ مخصوص کار   اتاق از  که  دو هر 
 با بود، کرده  بینی پیش را خانوممریم سوال که  سرهنگ. برخاست دیدنشان
 :گفت  خوشرویی

 .گیریمشمی دیگه یکم. دیگه نمونده چیزی نباشین، نگران -

 .باشین مراقبش. نکنه کم  خونوادتون سر  از  رو سایتون خدا. بده خیرتون خدا -

 و وار نظامی هاییگام  با و گذاشت  هم روی مطمئن را هایشچشم سرهنگ
 نبود، تلخ خانوم مریم حرف بود، پایین سرش تکین. شد دور  استوار 

 .باریدمی هم خانوممریم هایحرف از  یاس پدر  نبود. داشت کنایه  اما

 به خانوممریم که  باری و! باشد سنگین توانستمی خالی جای این تاب چقدر 
 .طلبیدمی مردانه هایشانه کمی  کشیدمی دوش

 برای دانست،می را فشارش اوضاع و خانوممریم روزهای این روز  و حال تکین
 کند  پیدا چیزی ایآبمیوه تا رفت بود دیده حوالی آن که  ایمغازه سمت همین

 اشمشوش افکار  از  باخبر  هایشگام  گویی  و بود سودا هزار  سرش در . بگیرد و
 ... .کردندمی طی را مسیر  خودکار  که  بودند

 چند بودند، کرده  مقرر  برهان با که  موعدی به هنوز  و بود گذشته  ساعتی دو
 سنگینی و شده تلنبار  تکین دوش روی هاثانیه گویی  اما بود؛ مانده ساعتی

 این در  و کند  کاری  خواستمی. گذشتمی سخت زمان قدر  این که  کردندمی
 توانستمی مگر  اما! نکند کاری  هیچ واقع در  که  بود این کار   ترینبزرگ شرایط
 بگذارد؟ دست روی دست

 کوچک  قرآن گاهی  و گفتمی ذکر  گاهی  دست در  تسبیح خانوممریم
 سیالب رد بودند، شده کرده  پف و برجسته صفحاتش. خواندمی را اشجیبی
 .بود انداخته وضعیت این به را هاآن که  بود خانوممریم هایاشک



 را خاص فرمول تکین. رسیدمی فرا عملیات زمان عصر، شش ساعت شروع با
 دانستمی چند هر . بدهد برهان به را آن بود کرده  عزم و داشت دست در 

 ... .کاغذ  این دیدن با برهان

 مأمور  چند همراه اشجیبی کوچک  قرآن زیر  از  شدن رد و خانوممریم یبدرقه با
 مأمورین توانستمی ماشین یآینه از . شد یاس ماشین سوار . افتاد راه به دیگر 
 در  اینکه بدون عادی کامال  که  هاییماشین و مبدل هایلباس با که  ببیند را

 این به خودش برهان دانستندمی. آیندمی فاصله با دنبالش بیاید کسی  چشم
 قرار  سر  تکین همراه ایعده همین برای آیدنمی بود کرده  مشخص که  مکانی
 انتخاب گاهمخفی عنوان به برهان که  جایی سمت دیگر  ایعده و رفتندمی

 .رفتندمی بود کرده

. شد متوقف داشت را شده ذکر  تبلیغاتی عکس که  هواییپل زیر  درست
. بودند مراقبش حوالی همین در  اما دید،نمی خود نزدیکی در  را پلیس نیروهای
 مخصوص لباس با سر  به کاسکت  کاله  مردی و رسید موتوری که  نکشید طولی
 .کشید  پایین را شیشه تکین. شد متوقف یاس ماشین کنار   سواران موتور 

 کنین؟می ولش بعدش بشم مطمئن کجا  از  -

 .کردی  قبول رو شرط خودت. نداری ای دیگه راه -

 ... .اگه ولی -

 .بری تونیمی پشیمونی اگه -

 .دممی بهت االن وایسا خب خیلی. نه نه -

 :گفت  بود شده بم که  صدایی با ناشناس مرد. شد خم داشبورد سمت تکین

 !ترم زرنگ تو از  من که  نزنه سرت به بازی زرنگ بهتره -



. کند  نگاه مرد به تا کرد  بلند سر  و گذاشت  سرجایش آرامی به را اسلحه تکین
 مشخص که  بود گرفته  طوری لباسش آستین زیر  را رنگی مشکی کوچک  کلت
 .بود گرفته  اشاره را مغزش یا تکین سر  مستقیما و نشود

 !کنی  پیدا رو فرمول اون تا باشی داشته احتیاج زنده من به کنم  فکر  -

 دوباره تکین. کرد  مرتب را لباسش آستین و کشید  عقب کمی  حرف این با مرد
 جعبه درون که  کاغذی.  برداشت را مشکی یجعبه و شد خم داشبورد سمت
 دانستمی اما بود، مخصوص خاص فرمول همان ایشبهه و شک هیچبی بود
 .شد خواهند زده بهت جعبه کردن  باز  از  بعد که

 در  را آن و زد پوزخندی سوار  موتور  مرد. گرفت  سوار  موتور  سمت را آن
 .گفت  را برهان آدرس و شد خم تکین سمت. کرد  جاسازی کاپشنش

 کنی؟  کمکم  خوایمی چرا گی؟می بهم داری چرا -

 ایصدمه یاس به خواستمنمی. بشم بازی این وارد خواستمنمی اولشم از  من -
. بیوفته براش اتفاقی اینکه از  قبل بری بهتره... ولی بود بهش حواسم... برسه
 .داره کینه  ازش خیلی برهان

 ...چرا شده چی بزن حرف درست بیوفته؟ اتفاقی چه چی؟ یعنی -

 .کن  پیداش برو،. جداست برهان از  من راه -

 و کشیدمی الیی هاماشین بین سرعت با و افتاد راه به ناشناس سوار  موتور 
 مخصوص یخبره مأموران هاآن محتوی که  هاییماشین. کردمی حرکت
 شد،می دور  کردکهمی نگاه مرد به بهت با تکین. شدند روانه دنبالش به بودند
 پیدا را آدرس این قبال چند هر . رفت آدرس سمت به. نبود تعلل وقت دیگر 
 آن به که  دانستمی گفت،نمی تکین به را دقیقش سرهنگ اما بودند کرده
 و مجنون دیگر، بود عاشق. آورد خواهد در  بازی خرابکله  و رود کی  آدرس
 !دیوانه



. کردمی نگاه موتورش کنار   هایآینه به گاهی  از  هر  و دادمی گاز   سوار  موتور 
 تلفنش. بود تراب برهان از  تر باهوش هستند، تعقیبش در  هاپلیس دانست می
 بعد ایلحظه. کردمی قطعش کند  نگاهش آنکهبی و خوردمی زنگ وقفهبی

 .شد متصل تماس و داد فشار  را اشهندزفری روی یدکمه

 کشمتمی! کشممی آتیش به رو ساختمون این و یاس. کشمتمی خدا به -
 !کشمتمی برسام! بیار فرمولو اون برسام

 برسام. کشیدمی نشان و خط و زدمی عربده خط پشت که  بود برهان
 هم را این اما بکند، را فکرش که  است هرچیزی از  تر دیوانه برهان دانستمی
 و ریزندمی ملخ و مور  مثل مأموران دیگر  یلحظه چند تا که  دانستمی

 :داد پاسخ خونسرد. آمدنمی بر  جانبش از  کاری  پس کنند،می اشاحاطه

 .بکن خوایمی کاری  هر  باشه -

 فکر  آب؟ به بزنم گدار بی که  احمقم انقدر  من کنیمی فکر  نکن، قطع کن  صبر  -
 روی باالتر  طبقه دو جانت مستانه بشنوی اگه اینجاست؟ یاس فقط کردی

 !ببینم رو قیافت دارم دوست شی؟می حالی چه شده بسته میلگردها

 در  معصوم اما تخس دخترک آن. خشکید دهانش در  حرف. کرد  مکث برسام
 بود کرده  بازی این وارد زور  به را تخس دخترک آن نداشت، نقشی ماجرا این
! بود برهان سر  زیر  هااین یهمه. نداشت گناهی  هیچ که  بود این حقیقت اما

 خیلی بود کرده  وادارش یاس کشتن  از  مستانه ترساندن با که  بود برهان
 که  حالی در  غضبناک صدایی با. بگوید او به یاس و کارخانه  از  را چیزها
 :غرید فشردمی هم روی را هایشدندان

 !میام دارم -

 هنوز  اما بکوبد زمین روی محکم را تلفنش خواستمی دلش. شد قطع تماس
 نبودند هم دوتا_یکی رسیدند،می برسام به کم  کم  هاپلیس. داشت کار   آن با



 جاجابه کمی  را اشهنزفری و گرفت  را ایشماره. شود هاآن غالب بتواند که
 .داد فشار  گاز   پدال روی بیشتر  را پایش کرد،

 بله؟ -

 چی، یعنی عشق فهمیمی هستی کی  هر ! هستی کی  تو دونمنمی من ببین -
 برهان برسم دیر  اگه! ساختمون اون تو برم باید برن بگو ازت کنم  می خواهش

 عملیات از  بعد برن بگو بهشون! بریم هم با باید زنه،می آتیش ساختمونو اون
 !کنممی تسلیم رو خودم من

 ...چ زنه؟می آتیش! گیمی چی -

 .من دنبال بیوفت راه بعدش! باش زود نکن تلف رو وقت -

 ...یاس یاندازه به نه اما داشت، دوستش. داد خاتمه را تماس و

 دیگری سمت را مسیرش. آمد بیرون بهت از  و شد مسلط خودش به زود تکین
 او از  و گرفت  تماس سرهنگ با سریع. برسد سوار  موتور  مرد به تا کرد  کج

. باشند نداشته کاری  سوار  موتور  مرد با تا بگوید نیروهایش به که  خواست
 بعد یلحظه چند. کرد  قبول سرهنگ کرد  تعریف سرهنگ برای که  را ماجرا
 اما کاستند،  سرعتشان از  بودند کرده  احاطه را برسام دور  که  هاماشین همان

 همچنان تا بود داده دستور  هاآن به سرهنگ. نشدند دور  سوار  موتور  دور  از 
 آمبوالنس و نشانی آتش گردان  با همچنین باشند، مراقبشان و کنند  تعقیبشان

 !اتفاقی هر ... بیوفتد بود ممکن اتفاقی هر . بود گرفته  تماس هم

 موازات به کنارش.  رسید سوار  موتور  مرد به باالخره که  داد گاز   قدر  آن تکین
 با سوار  موتور  مرد کشید  پایین که  را کنارش  یشیشه. کردمی حرکت موتور 
 :گفت  داد

 .بریم موتور  این با شو پیاده رسینمی طوری این -



 هزارمین چند برای برسام. شدند متوقف اتوبان کنار   و داد تکان سر  مردد تکین
 کاره  نیمه ساختمان با متر  چندین که  مکان این که  کرد  لعنت را خودش بار 

 .بود کرده  انتخاب را داشت فاصله

 گزارش  مو به مو را اتفاقات تمام و شده دست به بیسیم سرشان پشت مأموران
 .دادندمی

 نبود مدت این در . افتادند راه به باد سرعت با نشست موتور  پشت که  تکین
 به و کرده  سالخی را گیر   گروگان  مرد دو آن ذهنش در  بارها تکین یاس
 که  کردنمی هم را فکرش وقتهیچ بود، رسانده قتل به مختلف هایروش
 .ربوده را یاسش که  شود کسی  موتور  ترک بر  سوار  روزی

 و خاکی علف و آببی هایجاده را دیدشان فضای گذشت  که  دقیقه چند
 نزدیک نظر  مورد مکان به داشتند. کرد  پر  کاره  نیمه یا فروریخته هایساختمان

 .شدندمی

 .شد متوقف کاره  نیمه اما بلند، ساختمانی جلوی

 دور  که  کمی  هایآدم. بود برداشته آتش و دود را ساختمان جایهمه
 رنگ دیدندمی که  چیزی تنها دور  از  بودند، شده جمع کاره  نیمه ساختمان

 باال به که  بود آن از  حاصل غلیظ دودهای و آتش قرمز  نارنجی یشعله
 حوالی آن پلیس هایماشین و آمبوالنس نشانی، آتش هایماشین. رفتمی

 اما آتش، کردن  خاموش برای بودند تقال در  نشانان آتش. بودند شده پارک
 ساختمانی تنها این کردند؛  تر کم  را هایشانتالش نرسیدند، اینتیجه به وقتی
 بودند، جاآن پلیس گزارش  به که  افراد آن تمام کردندمی فکر  و بود کاره  نیمه

 هولناکی و مهیب آتش دل به زدن برای نبود دلیلی دیگر  پس. اندشده دستیگر 
 فرو دیگر  مدتی یا لحظه چند ساختمان طرفی از . بود خواسته پا به که
. بکاهند کمی  را آن شدت کردندمی سعی تنها. بود فایدهبی تقال و ریختمی



 در  اما بود خواستنی شاید شب تاریک فضای در  آتش نارنجی هایشعله رقص
 ... .که  دادمی جوالن چیزی تکین دل

*** 

 

 هایششانه صدابی بود، گذاشته  زمین سرد سیمانی زمین روی را سرش
 گاهی  بارد، می صدابی هم آسمان حتی گاهی  دانستمی چه کسی.  لرزیدمی
 از  کسی  دانست،می چه کسی  کند،می خم سر  زمین برابر  در  هم آسمان حتی

 بودند بسته کمر   زمان و زمین امروز  گویی  اما. نداشت خبر  یاس آبی دل آسمان
 .کنند  اشدوره دردهایشان با که

 باشد، نداشته وجود وقت هیچ که  نیست چیزی حرفی سه یکلمه  این درد؛
 به باشند، زده آتش را سیمرغش پر  گویی  باشد میان در  زندگی پای جا هر 

 نهاد از  آه که  ایواژه. گویممی را درد. شودمی پیدایش اتحوالی در  زودی
 جاری را خدا مخلوقات اشرف یمظلومانه هایاشک گاها  و برآورده همه

 درست که  کندنمی هم را فکرش حتی کسی  دانست؟می چه کسی.  ساخته
 باشد دنیا بار این و برگردد ورق یکباره به رودمی پیش منوال بر  چیز  همه وقتی
 .بنوازد و بنوازد غم و بنوازد روانت و روح بر  تازه یکه که

 نه هوایش، و حال برای دلش، برای باشد کسی  خواهدمی دلش آدم گاهی
 این خواستار  تن همه یاس عجیب و. بخواند ایمرثیه خودش برای فقط اصال
 .بود مرثیه

 خش خش صدای. بود کرده  پر  را اتاق تاریک فضای قرمز  و آبی چراغ نور 
 پایان توانستنمی این نه را، جانش هم شاید خراشید،می را روحش بیسیم
 را گرما  کم  کم  توانستمی. شدمی نوشته دفترش گونهاین بار  این نباید باشد،
 دیگر  طوری را اشزندگی دفتر  آمد،می آرام بود، کسی  کاش.  کند  حس



 مراسم...! و آمدمی فقط بماند، خواستنمی اصال. رفتمی هم بعد و نوشتمی
 برگزار  حسرت و پشیمانی از  بعد هاآدم همیشه که  هاییگفتن  کاش  و کاش
 .بود شده یاس نصیب بار  این کردندمی

 شد،می پخش اتاق در  میان در  یک که  آبی و قرمز  نور  زیر  اشکش پر  چشمان
 هق با که  بود ایگلوله  شلیک صدای بعد لحظه چند درست. درخشیدمی

 که  سیاهی یپارچه. بود شده یکی شکسته، را گلویش  بغض سد که  لجبازی
. بکشد خفیفی جیغ حتی که  شدمی این از  مانع بودند بسته دهانش دور 

 و سرخ دورش طناب محکم گره  و رحمیبی از  که  بود هامدت هایشدست
 از  قبل برهان. شدمی تار  و سیاه دیدگانش جلوی گاهی  از  هر . بود شده زخم

 درصد ترینکوچک.  بود رفته بعد و بود بسته هن را یاس دهان دور  رفتنش
 .بود نگذاشته یاس برای یافتن رهایی و فرار  برای احتمالی

 در  غبار  و دود و سوختگی بوی. رفتمی گیج  گرسنگی  و ضعف از  سرش
 و اکسید دی کربن  داد،می شدت ضعف این به و بود شده جمع مسامش

 .جانش گرفتن  برای کردمی اشدوره کم  کم  معروف مونوکسید

 بود نگذاشته هایشکردن  مقاومت این با حال! رفتنمی که  زور  بار  زیر  یاس
 .بماند تنش در  جانی

. کردمی خوشحالش بود دیگری شرایط در  اگر  شاید آمد،می که  آژیری صدای
 با شده چفت دهان اش،بسته پای و دست این با دانستمی بعید حال اما

 کشید،می زبانه بیشتر  لحظه هر  و سو هر  از  که  آتشی و دهنش دور  یپارچه
 توانستمی و نبود دهانش دور  یپارچه اگر  حتی یا کند  پیدایش بتواند کسی
 بلندی ساختمان چندم یطبقه از  را فریادش و داد صدای کسی  بزند، فریاد
 فقط. دانستنمی هم را این حتی بود؟ کجا  بود؟ چندم یطبقه راستی. بشنود

 کاره  نیمه و ساخت تازه ساختمانی که  بود مشخص ساختمان شمایل و شکل از 
. داشت فاصله زمین از  طبقه هفت باالی احتماال داشت که  ارتفاعی از  و است



 اندازی دست یاس اطراف کوچک  فضای به بیشتر  لحظه هر  آتش و بخار  و دود
 .بود کرده  چپاول را همه و کردمی

. کردمی سخت هم را کشیدن  نفس و بود گرفته  فرا دود و آتش را جاهمه
 و آتش میان در  نامرئی ایپرده روی چیز  همه. شد دراز  زمین روی جانبی

 برابر  از  ثانیه از  کسری  در  و شد نمایان دیدگانش برابر  در  دود و شعله
 .کرد  عبور  چشمانش

 .زد لبخند رمقبی و تلخ. زنده صورت به هم آن دید،می را هاآن فیلم گویی

 وقتی و بست را چشمانش ایثانیه برای شده، سنگین سرش کردمی حس
 آتش نارنجی نور  از  ایباریکه یحلقه و سیاهی جز  چیزی گشود  را چشمانش

 که  ممتدی سیاهی و شد محو هم رنگ نارنجی باریک یهاله این کم  کم.  نبود
 سرگیجه که  قبل هایدفعه مثل گویی  بود کرده  رخنه چشمانش جلوی حال
 .نداشت شدن تمام قصد گرفت،می

 خود صورت نزدیکای در  را گرما  کم  کم.  نبود کشیدن  برای اکسیژنی حتی دیگر 
 تر آرام گویی  قلبش ضربان افتادند، هم روی آرام هایشپلک. کردمی احساس

 سنگین ایخلسه در  که  ایلحظه درست نواخت،می را قلبش هایکالویه  قبل از 
 خودش به شود بیهوش کامال  آنکه از  قبل. شنید را دادش صدای رفت، فرو

 لحظات آخرین در  که  بود فکر  همین هم شاید. دارد دوستش شاید کرد،  اعتراف
 که  کند  فکر  محسنش بابا به آنکه از  قبل درست. بود بسته نقش توهماتش در 

 کشد؟می را انتظارش

 هم شاید دانست،می چه کسی.  شد منعکس و پیچید فضا در  هم باز  صدا
 که  شدمی ایثانیه چند یاس. بود شده دیر  بود، که  چه هر  اما. نبود توهم
 .بود افتاده زمین روی جانبی

*** 



 

 

 از  یکی یاشاره با که  برود جلو خواستمی برسام. رسیدند جمعیت نزدیک به
 آمد که  خودش به. کردمی نگاه اطرافش به بهت با. شد محاصره هاپلیس
. داشتند را او به زدن دستبند در  سعی و بودند گرفته  را او خشونت با هاپلیس
 :کشید  می داد تکین به رو بلند

! برم باید من! توئه اون یکی لعنتی باشن؟ نداشته باهام کاری  نشد قرار  مگه -
 !کنین  ولم

. اندکرده  پیدا را یاس که  کردمی فکر ... و مأموران و هاپلیس دیدن با برسام
 پنجره باالی که  ایدستگیره به دستبند با پلیس ماشین در  که  دید هم را برهان
 برهان که  ماشینی سمت به را او مستقیما هاپلیس. بود شده زنجیر  و قفل بود
 و توانستمی اگر  پرید، برهان به شد سوار  که  همین. بردند بود، آن در 

 مالینش و خونین لگدهایش و مشت بار زیر  قطعا نبود بسته هایشدست
 سمتش به برهان دیدن با تکین. خندیدمی تنها اوضاع این در  برهان. کردمی
 .آمد

 کجاست؟  یاس گممی توام با کجاست؟  یاس -

 !تونیمی اگه کن  پیداش -

 به. آمدند سمتش به مأمور  چند که  زد ماشین روی مشتی وار دیوانه تکین
 .شد دور  ماشین از  و کرد  خواهی عذر  شد، مسلط خودش به زحمت

 حواس. برداشت را جعبه و کرد  کاپشنش  جیب در  را دستش سختی به برسام
 باز  که  را جعبه. بود سوختن حال در  ساختمان و سوزی آتش به مأمور  چند
 آن محتوای دیدن با و کرد  از  را آن دهانش کمک  به. برداشت را کاغذ  کرد

 و زیر  باری چند. بود نخورده دست رو اینقدر  وقت هیچ شاید. برد ماتش



 خودش با. نبود هویدا دیگری چیز  هیچ کلمه  تک همان جز  به اما کرد  رویش
 و نقش و خط و کاغذ  دیدن با اما باشد، گذاشته  کارش  سر  تکین شاید گفت
 آن. نبود آن در  شکی هیچ است، همان کاغذ  این که  شد مطمئن خاصش نگار 
 وار دیوانه که  بود شده عصبانی قدر  آن. کوبید  برهان پای روی حرص با را

 خودش دیوار  و در  به و دادمی تکان بود شده زنجیر  دستگیره به که  را دستش
 .بود ساختمان به فکرش طرفی از . کوبیدمی را

 .برد ماتش برسام همانند کاغذ  دیدن با برهان

 !بده رو فرمول چیه؟ این چی؟ یعنی -

 حاال؟ آوردی بدستش! فرموله همون این هه فرمول؟ -

 یکدیگر  نثار  تراویدمی دهانشان از  چه هر  شدند، درگیر  هم با که  نکشید طولی
 گاهی  از  هر . بودند گرفته  هایشانحرف هجوم سیل زیر  را دیگر  هم و کردندمی
 برهان! بود بسته که  هایشاندست بپرانند، هم به لگد چند تا کردندمی تقال هم
 جدایشان که  این برای هاپلیس نهایت در  که  پریدند هم به قدر  آن برسام و

 .گذاشتند  را هاآن گانه  جدا ماشین دو در  کنند

. نبود یاس از  خبری. پرسیدمی یاس از  مدام و کردمی صحبت هاپلیس با تکین
 شد، بلند نفر  یک بیداد و داد صدای بعد ایلحظه. بودند نکرده پیدایش حتما
 ساختمان داخل نفر  یک که  گفتمی و زدمی داد که  بود سوار  موتور  همان
 .داشت قرار  دیگر  ماشینی در  و بودند کرده  جدایش برهان از . است

 :شد متوقف برسام کنار .  رفت هاآن سمت

 .نکردن پیداش کجاست؟  چندمه؟ یطبقه یاس -

 ...مگه... مگه رو یاس چی؟ -

 کجاست؟  یاس بهت گممی لعنتی -



! توئه یکی بگو بهشون داری دوست کی  هر  جون ترو برو. هفتم یطبقه -
 !برو هست، یاس که  ایهطبقه باالی طبقه تا دو گفت  برهان

 سرعت با که  ماشینی ناگاه که  بود نگذاشته زمین روی هنوز  را پایش تکین
 پراکنده جمعیت که  طوری شد، متوقف هانزدیکی همان در  شدمی نزدیک زیاد
 ترمز  طوری. نگیرد زیر  را هاآن کرد،می رانندگی وار دیوانه که  مردی تا شدند
 با هاالستیک چرخ شدن کشیده  ناموزون صدای و چیزی سوختن بوی که  کرد
. انداخت بیرون ماشین از  را خودش نحوی به و کرد  باز  شدت با را در . آمد زمین
 زد،می فریاد را اسمی. کشیدمی داد و دویدمی آتش سمت به وار دیوانه

 حس را این کامال  بودند اطرافش که  کسانی  بود، گرفته  کمی  صدایش
 نگاهش تعجب با برخی و مجنون برخی خواندنش،می دیوانه برخی کردند،می
 دل سمت به و بکشد فریاد گونه  این که  است، دیوانگی جز  به مگر . کردندمی

 .زدندمی پسش و شدندمی مانعش نشانان آتش رود؟ خاسته به آتش

 هر . برود بگذارند که  کردمی التماس اشگرفته  صدای همان با و کشیدمی داد
 را جا همه گفتندمی کردند،نمی باور  است ساختمان در  کسی  گفتمی چه

 اشگرفته  هایفریاد الی به ال در  بغض. نیست ساختمان در  کسی  و اندگشته
 را بود اطراف که  کسی  هر  دل اشملتمسانه صدای لحن. دادمی جوالن
 خوبی به را آن برسام. چرخیدند صدا سمت به. کشیدمی آتش به و سوزاندمی
 .دادند نمی اجازه و شود وارد داشت تقال گویی!  نه تکین و شناختمی

 !مستانه! تروخدا! برم بذارین! مستانه -

 کجا  از  کسرا  اصال کرد؟می چه جااین کسرا  بود، شده گرد  برسام هایچشم
 ... .یا کردمی همکاری برهان با شناخت؟می را مستانه

 خواستمی رفت، جمعیت سمت به. نکرد معطل این از  بیشتر  دیگر  تکین
 شکبی شود وارد ناشناس مرد نگذاشتند اگر  رسید فکرش به که  شود نزدیک



 را اطرافش. شد متوقف سرجایش همین برای گذاشت،  نخواهند هم را تکین
 .گذراند  نظر  از  زدمی سو سو که  نگاهی با سریع

 کش  را مخصوص مجهز  هایلباس از  یکی و رفته نشانی آتش ماشین سمت به
 به زد، تن را هالباس که  آن از  بعد و برداشت هم بزرگی نسبتا کپسول.  رفت
 نیروی را هاآن بیشتر . زدمی کنار   را جمعیت و رفتمی جلو سرعت با. افتاد راه

 قدر  آن قلبش. دادندمی تشکیل آمبوالنس کارکنان  و نشانیآتش و انتظامی
 جایی و شده کنده  جایش از  که  است، لحظه هر  کردمی فکر  که  زدمی تند

 هاآن از  یکی شدمی رد که  نشانان آتش جلوی از . کند  سقوط اشمعده نزدیک
 :زد فریاد بود شانفرمانده گویی  که

 ؟...گفته  تو به کی  کجا؟  -

 :ماند کاره  نیمه مرد حرف با بلندش صدای و

 .توئه یکی. رسیده مرکز  از  دستور  -

 را وتسلطش توان بود مانده کم  که  بود گرفته  فرا را وجودش مزمنی استرس
 .بگیرد او از 

 دیگر، بود مجنون. آوردمی کجا  از  را هاحرف این دانستنمی هم خودش تکین
 .کردمی یاسش برای کاری  هر 

 می را سرش حدودی تا بود گذاشته  سرش که  نشانی آتش مخصوص کاله
 و نماند منتظر . بود برداشته هم را مخصوصی ماسک احتیاط محض. پوشاند

 تعجب با نشانی آتش یفرمانده مرد. داد ادامه راهش به سرعت همان با
 :کردمی نگاه

 بود؟ کی  این تو؟ بره گفته  دیوونه این به کی  -

 نگاه را دیگر  یکی مأموران یهمه نداشت، دادن جواب برای پاسخی کسی
 :گفت  فرمانده مرد. کردندمی



 زیاد باشه تو اون کسی  و باشه گفته  راست واقعا اگه کنین،  آماده رو باالبر  -
 .هابچه بجنبین. کنیم  کمک  باید. نداریم وقت

 ... .نباشه کسی  اگه ولی -

 :گفت  عصبانیت و داد با فرمانده

 وقت بجنب نباشه؟ توش هیچکی وقتی آتیش دل تو رهمی ایدیوونه کدوم  -
 .نیست سوالی بیست

 .داد سوق هابچه یبقیه سمت به را او و زد مرد یشانه به ایضربه

 دستگیره را برهان و برسام که  پلیسی هایماشین بود، شده پا به ایهمهمه
 با. بود مانده دیگر  ماشین چند هنوز  اما افتادند راه اداره سمت به بودند کرده
. رفت باال شدمی که  جایی تا و شد آماده فلزی باالبر  نشان آتش مأموران کمک
 داد ناگاه. کردمی نگاه ساختمان به داشت و بود کرده  گرد  عقب فرمانده مرد

 :کشید

 !باال ببرینش هفتم یطبقه تا باالتر  برین... هفتم یطبقه هفتم، یطبقه -

 و کشیدمی زبانه سو هر  از  آتش لیک. شدمی اطاعت مو به مو فرمانده دستور 
 و آهن و سوخته چوب بوی. شدمی افزوده آن سرعت و شدت به لحظه هر 
 به آتش که  سوختن ولز  و جلز  صدای. بود شده آمیخته هم در  سیمان و گچ
 منتظر  فلزی باالبر  در  هم نشانآتش یک. رسیدمی گوش  به هم بود کرده  پا

 صدای در  که  بمی فریاد و داد صدای که  بود نگذشته دقیقه چند. بود ایستاده
 ساختمان سمت به کمی  رسید، نشان آتش مرد گوش  به بود شده محو آتش
 :کشید  داد. رفت

 !بدو نداریم وقت! کن  عجله سمت این بیا! بیا -

 زبانه که  آتش هایشعله زیر  از  دوشش روی جسمی با تکین بالفاصله
 .بود اششانه روی رمقبی یاس. رفت مرد سمت به و آمد بیرون کشیدندمی



 از  را یاس مرد کند،  سوار  را دو هر  تا شتافت کمکش  به سریعا نشان آتش مرد
 که  شدمی سوار  داشت هم خودش کرد،  باالبر  سوار  آورد، پایین اششانه روی
 به تنها و داد دست از  را تعادلش مرد. کشیدند  زبانه ناگاه آتش هایشعله
 پایین که  هاییآدم. شد آویزان بود زده بیرون ساختمان از  که  سنگی پاره

 آوردند تر پایین کمی  احتیاط با را باالبر . کردندمی فریاد و داد بودند ایستاده
 برای و نداشت مهارت کار   این در  کم  که  آن با. شد تکین نزدیک که  جایی تا

 از  که  شدندمی مانعش آتش هایشعله اما بود نزده آب به گدار بی هم همین
 کارت  حتی و بود دیده فرانسه در  را اشدوره. کند  استفاده هایشمهارت
 تکین سمت به شد مطمئن دختر  جای از  اینکه از  بعد نشانآتش مرد. داشت
 :چرخید

 .کن  ول دستتو من یشماره با -

 بود بسته را هایشچشم مجبورا و رفته چشمانش درون خاک و گرد  که  تکین
 :گفت

 .بینمنمی رو جاهیچ من شه،نمی -

 .گیرمتمی من کن،  ول گفتم  بهت دارمت، من -

 :گفت  داد با

 .ندارم تعادل تونم،نمی -

 :زد داد خودش مثل مرد

 .کن  اعتماد من به تو بگیرمت، تونممی داریم، فاصله فقط یکم نکن، لجبازی -

- . ... 

 !المصب کن  ول نداره که  شوخی آتیشه -



 و شد بیشتر  آتش بدهد پاسخی باز  یا بگوید چیزی کند  فرصت که  آن از  قبل
 چگونه نفهمید هم نشان آتش خود حتی. کرد  پرتاب عقب به شدت با را تکین

 کرده  درنگ ایلحظه نشانآتش اگر . گرفت  هوا در  را تکین سرعتی چه به و
 .شدمی زمین پخش قطعا بود

 سیمیبی با تنها. بیاورد پایین را هاآن تا نکرد صبر  بود باالبر  زیر  که  ماشینی
 .بایستند سرجایشان محکم که  دادند خبر  آن به بود نشان آتش همراه که

 آتش از  تا کرد  حرکت ماشین نبود، فراهم هاآن برای آمدن پایین فرصت
 ممکن حتی شاید ریخت،می فرو ساختمان دیگر  یلحظه چند. بگیرد فاصله
 تمامی و شود منفجر  داشت وجود انبار  در  که  زیادی مصالح علت به بود

 برای ببینند شدیدی یصدمه و شوند پرتاب زمین روی باالبر  روی ساکنان
 کل  آتش بالفاصله و گرفتند  فاصله جا آن از  تند نسبتا سرعتی با همین

 که  قدر آن. بس و بود آتش دیدیمی که  چیزی تنها. برگرفت در  را ساختمان
 .بود شده پنهان کمی  تیز  و تند آتش دل در  ساختمان شدن آوار  حتی

*** 

 

 یاس؟ کجایی؟  یاس یاس؟ -

 باالخره. گشتمی یاس دنبال را اطراف و انداخته سرش روی را صدایش
 :نشست کنارش  زانو روی. بود افتاده زمین روی جانبی. کرد  پیدایش

 بسته دستامو! بودم دنبالت چقد بدونی اگه کردم،  پیدات شد خوب یاس آخ -
 چرا ترسممی من یاس... شدم تنها رفتی وقتی. پیشت بیام ذاشتننمی بودن
 !پاشو یاس نمیگی؟ هیچی

 .بریم باید. مستانه بسه -

 .دید خود مقابل را پوش سفید شخصی. برگرداند سر  سریع مستانه



 گناهم،بی که  بگم بهش باید! ذارمنمی تنها یاسو من بریم؟ باید کجا  چی؟ -
 ... .داشتم دوسش چون بگم باید شدم، مجبور  که  بگم بهش باید

 .شنوهنمی صداتو اون -

 .پاشو یاس! گیمی چی -

 تعجب کمال  در . داد تکان را یاس و کرد  او به را پشتش نکرد، مرد به اهمیتی
 تک تک در  ترس و بود شده گرد  چشمانش. شدمی رد یاس جسم از  دستش

 .بود مشخص واضح حرکاتش

 !ببین. ریخته ساختمون! پایینه اون یاس! کن  نگاه -

 با را دستش. بود معلق هوا روی. شد آوار  ساختمان مرد حرف از  بعد بالفاصله
 روی را یاس. کردمی نگاه پایین به و بود گذاشته  دهانش روی بهت حالت

 بود شده پارک تر طرف آن کمی  که  آمبوالنسی سمت به و گذاشته  برانکاردی
 :کرد  نگاه مرد به و برگشت. بردندمی

... یاس که  کردی  کار   چی ریخت؟ ساختمون یهو کردی  کار   چی جادوگری؟ تو -
. 

 ... .تو! مستانه -

 طبق تنها مستانه خورد،نمی تکان اصال دهانش واقع در . نخورد تکان دهانش
 درون را صدایش گویی  بار این. خوردمی تکان مرد دهان که  کردمی فکر  عادت
 :شنید می خودش ذهن

 ... .شد تموم -

 که  ساختمانی آالت و آجرها میان از  و شد کشیده  آوار  سمت ناخودآگاه
 تا برگرداند رو سریع... و رفته هم در  که  دید را خودش جسم سوختندمی

 .نبیند این از  بیشتر 



 یک. نداشت تمامی گویی  بود فرورفته آن در  که  بهتی و خلسه حالت این
 آن به و کرد  پرت را حواسش نبود شباهت کم  عربده به که  بلند صدایی لحظه
 را مرد هاستمدت کرد  می حس اما چرا دانستنمی. شد خیره صدا سمت
 این اما بود دیده را او تکین دستک دفتر  در  نه؟ بود کسرا  اسمش. شناسدمی

 میان جایی شد، معلق هوا روی باز . بود هاحرف این از  فراتر  آشنایی حس
 ایهاله. کشیدمی باال سمت به را او نیرویی. بود کرده  گیر   زمین و آسمان
 یهاله آن سمت به قدرت با بعد یثانیه صدم چند و دید سرش باالی سفید
 ... .شدمی کشیده  نورانی

*** 

 

 و باریک صدایش که  بود کشیده  عربده و بود کرده  بیداد و داد قدر آن کسرا
 سرمش در  بار  چندمین برای را آرامبخش زور  به پرستار . بود شده توانبی

 که  کرد،می نگاه سرمی به شده سرخ هاییچشم با رمقبی کسرا.  کرد  تزریق
 جاری بود وصل آن به که  باریکی یلوله در  و افتادمی فرو آن از  قطرهقطره
 یک و بود هایشچشم جلوی مدام ساختمان ریختن فرو یصحنه. شدمی

 فاکتور  هابخشآرام قوی اثر  از  اگر  البته بگیرد، آرام توانستنمی هم لحظه
 .گرفتمی

 :کرد  تکرار  رمقبی بار  هزارمین چند برای وار زمزمه ب**ل زیر 

 دارم؟ دوسش نگفتم بهش چرا... دارم دوسش بگم بهش نکردم فرصت حتی -

 پیدا انتظامی نیروی پوش سبز  مأمور  دو یکله  و سر  که  بود نگذشته لحظه چند
 صحنه میان در  باره یک به که  ناشناس مرد این بفهمند تا بودند آمده. شد

 .است مأموران این شگرد که  سواالت دیگر ... و کیست  شده حاضر 

 کیه؟  مستانه آوردی،می رو مستانه اسم هی -



 در  زبانش کرد،می حس را آن گردنش  زیر  درست رسید، لبش به جانش کسرا
 زبان به را مستانه نام مرد این کاش.  بود شده خشک چوب مثل دهانش

 بود؟ که  مستانه بود؟ که  مستانه... آوردنمی

 چشم به زیاد که  داشت سیاهی ریز  هایترک. دوخت سفید سقف به چشم
 آنی در  که  ساختمانی هم و دیدمی را هاترک هم لحظه این در  کسرا.  آمدنمی

 داد از  ناشی که  گرفته  دار خش صدای همان با تلخ. شد آوار  چشمانش جلوی
 :گفت  بود هایشکشیدن

 ...بود من دنیای االن... برم بودین گذاشته  اگه -

*** 

 

 .کوبید  میز  روی محکم را دستش داشت نام ساری وحید که  مأمور 

 زدی؟ بهم بخاطرش رو خونواده چندتا! بودی دنبالش که  فرمولی اینم بیا -
 بگی؟ داری چی! بمیره نفر  یه شدی باعث حتی تو کردی؟  خورد نفرو چند

 بود دستش در  که  کاغذی  به و افکنده زیر  به سرش. گفتنمی چیزی برهان
 .نگریستمی

 چی رو دار داغ یخونواده اون جواب نه، من جواب! باش زود! بزن حرف -
 توی آوار  عالمه یه زیر  اشونگوشه  جیگر  دونننمی هنوز  که  ای خونواده میدی؟
 یواسه حتی شهمی روت چطوری گی؟می بهشون چی مرد؟ و سوخت آتیش
 این؟ بخاطر  وایستی؟ جلوشون اعدام

 و بود خوانده را اشپرونده. داد تاب هوا در  و کشید  برهان دست از  را برگه
 بیار  آتش. بود کرده  کارها  خیلی اعتبارش نام زیر . دانستمی را هایشجرم

 نبود، این تنها کرد،می اضافه اشپرونده آخر  یصفحه به باید هم را معرکه



... مردک این. دادمی پیوست انتهایش به باید زیادی چیزهای و صفحه چندین
. 

 نبودند نشستند اشنظاره به مانیتور  پشت که  نفری چند تا خواستمی دلش
 .زدمی سیر  را مقابلش مرد تا

 مردی؟ تو -

 کار   این برای که  بود گفته  سرهنگ. ساییدمی هم روی محکم را هایشدندان
 گوشش  اما بیاید، بازجویی برای دیگری کس  است بهتر  و است وارد تازه

 هم خودش دارد دست زیر  را اشپرونده که  حال خواستمی. نبود بدهکار 
 .بود گرفته  سرهنگ از  زور  به که  ایپرونده کند،  بازجویی

 که  کوبید  میز  روی طوری را آبی خودکار  و گذاشت  مقابلش را A4 یبرگه چند
 .پرید جا از  برهان

 ... .بنویس -

 بود، گفته  راست سرهنگ. رفت بیرون در  از  و کوبید  میز  روی محکم مشتی
 ... .توانستنمی

 هابرگه به نگاهی نیم زد؛می کبودی  به که  صورتی و دگرگون حالی با برهان
. بود خاص فرمول همان که  شد خیره ایبرگه به سپس و انداخت خودکار  و
 :بود شده نوشته کلمه  یک تنها آن در 

 «اهلل»

*** 

 از  سنگینی احساس بالفاصله. کرد  باز  چشم اشپیشانی روی چیزی احساس با
 .زد را چشمانش نور  شدت کرد  باز  که  را چشمانش. رفت بین



 گنگ  و بم اول صداها. کند  عادت نور  آن به توانست باالخره تا زد پلک چندبار 
 پیج صدای و ریز  هایپچ پچ. شدند تر واضح برایش کم  کم  و بودند مبهم و

 روی چیزی سنگینی. رسیدمی گوش  به بیمارستان دکترهای( صداکردن)  کردن
 هایپلک بین از  و داد حرکت را هایشچشم مردمک. دادمی آزارش صورتش

 .داد تشخیص را صورتش روی اکسیژن ماسک بازش نیمه

 وصل آن به باریک سیم چند و سرم که  داد سر  دستش سمت به را نگاهش
 .کردمی حس شدن سوزن سوزن احساس دستش در  کمی  و بود

 !کن  نگاه منو یاسی هوشی؟ به یاس خوبی؟ -

 داد تشخیص را تکین محو یهاله. برگرداند صدا سمت را رمقشبی نگاه یاس
 گم  را صدایش گویی.  شد تر واضح برایش تصویرش زدن پلک چندبار  با که

 یاس تخت کنار   صندلی روی که  تکین. کردمی نگاهش حرفبی که  بود کرده
 نگاهش نگرانی با. شد متمایل یاس سمت به جلو سمت به کمی  بود، نشسته

 .کردمی

 گفت  چیزی جانبی. داد تکان دهانش در  را اششده خشک چوب مثل زبان
 توانیبی صدای انعکاس. بود فس فس مثل چیزی شد شنیده که  صدایی ولی
 به را منظورش زحمت به! شدنمی این از  بهتر  پیچیدمی اکسیژن ماسک در  که

 .سوختمی گلویش  بود، اشتشنه فهماند، تکین

 با بعد یلحظه چند. رفت بیرون اتاق از  بعد و کرد  نگاهش فکر  با کمی  تکین
 رفت ور  کمی  یاس اطراف هایدستگاه و دم با. آمد اتاق به پوش سفید دختری

 سوال سراغ بماند جواب منتظر  آنکهبی و کردمی پرسی احوال که  طور  همان و
 .کردمی چک را مهم عالئم رفت،می بعدی

 میاد؟ یادت چیزی بزنی؟ حرف تونیمی خانوم یاسی خب -



 پوش دخترسفید دست که  برد دهانش دور  ماسک سمت به را دستش یاس
 .گرفت  قرار  دستش روی بود مراقبش دکتر  گویی  که

 دیگه؟ درسته جاشه، سر  حواست و هوش شم مطمئن خواستممی فقط خب، -

 منظورش که  بود آن از  تر خسته یاس. کرد  اشاره تکین به آمیز شیطنت نگاهی با
 روی یبسته نقش لبخند خوردن در  سعی بود فهمیده که  تکین اما بفهمد، را

 بود نگفته چیزی هنوز . چرخاند تکین سمت را عاجزش نگاه یاس. داشت لبش
 .کرد  اشاره دکتر  به و فهمید را منظورش خودش تکین که

 نصف از  بیشتر  فقط نداره، ایرادی بهتره حالش شدم مطمئن که  االن نه آهان، -
. باشه نظر  تحت باید سخته براش کشیدنش  نفس یکم فعال. نخوره لیوان

 !دختر آوردی شانسی چه. نداره هم چندانی سوختگی که  خداروشکر 

 یاس به چگونه کردمی فکر  این به. زد لبخند تلخ تکین اما نکرد، حرکتی یاس
 دوستش برای کاری  باید کرد،می سرزنش را خودش مدام... مستانه که  بگوید
 دانستنمی اصال. بود کرده  پر  را نگاهش تمام یاسش لحظه آن اما کرد،می هم

 ... .یا کشدمی نفس هنوز  اند؟کرده  پیدایش

 کمی  را ماسک. شود خیز  نیم یاس تا کرد  کمک  و پرکرد نیمه تا را آب لیوان
 تخت کنار   کوچک  میز  روی که  را لیوان. داد خوردش به را آب و کشید  تر پایین

 گرم  و شد بلند سرهنگ احترام به تکین. شد پیدا سرهنگ یکله  و سر  گذاشت
 نگاهی اما نمود،می خشک و جدی سرهنگ که  این با. کردند  پرسیاحوال
 .داشت مهربان

 عنقا؟ خانوم بهترین -

 و نمودمی ناآشنا بسیار  بود ایستاده کنارش  که  مردی. داد تکان سر  آرام یاس
 و سبزتیره هایلباس از  اما. آوردنمی یاد به را او بود دیده جایی هم اگر 

 نیروی به مربوط که  بود مشخص هایششانه روی ایستاره هایدرجه



 و سن از  اما دارد، مقامی چه ستاره تعداد این با دانستنمی است، انتظامی
 .باشد مهمی آدم که  زدمی حدس مرد بودن دار  سال

 برای ذاریممی. نباشه جو و پرس برای مناسبی وقت االن رسهمی نظر  به خب -
 .کنیم  صحبت باید بیاین من همراه شما ولی بعد، وقت یه

 .رفتند بیرون اتاق از  هم دنبال و زد تکین یشانه به را دستش سرهنگ

 در  دلنشین و گرم  خانوم،مریم صدای که  بود نشده خواب گرم  هنوز  یاس
 راستش سمت به و کرد  باز  سریع را هایشچشم. نشست و کرد  نفوذ جانش
 .چرخید

 آوردن روزت به چی! دلم عزیز  بمیره برات مادر  الهی بره، قربونت مادر  الهی -
 جان؟ مامان

 خانوممریم سیر  داشت، که  دلتنگی با و بود شده هالل شوق از  یاس هایچشم
 .رفت فرو مادرش آغوش در  و شد خیز  نیم. کردمی نگاه را

 شده؟ چی سرت مادر؟ باهات کردن  کار   چی -

. زد لبخندی نیمچه بود زده برهان به که  محکمی یضربه یادآوری با یاس
 :گفت  مانند پچ پچ صدایی با و برداشت را صورتش روی ماسک

 .گرفتم  رو یکی حال -

 دراز  کرد  وادار  را یاس و برگرداند جایش سر  را یاس ماسک اخم با خانوممریم
 .بکشد

 و آبمیوه برات تکین پسره این. گرفتم  گیالس  و سیب کمپوت  برات رفتم -
. داره دوست بیشتر  سیب و گیالس  یاس بچم گفتم  ولی بود، گرفته  کمپوت

 .بگیری جون زود بخوری یکم



 تقریبا چیز  همه که  بود خوشحال اما بود، اشکی چشمش یگوشه  خانوممریم
 هایشدست. بودند شده خالص برهان شر  از  دیگر  و بود شده تمام خوبی به
 :گفت  بلند صدای با و برد باال را

 !شد تموم خوبی به اتفاقا این یهمه باالخره که  خداروشکر  -

 فکر  که  هم طور آن چیز  همه دانستنمی اما کرد  شکر  را خدا دل در  هم یاس
 ... .که  دانستنمی هنوز . نشده تمام خوب کندمی

*** 

 آخر فصل

 

 کاله  با مردی یکله  و سر  بعد لحظه چند. بود گرفته  را فضا کل  یاسین صدای
 میکروفون. شد پیدا تیره هایلباس و بلند مشکی ردای و سبز  نگاردار  و نقش
 خاص هایمرثیه خواندن به کرد  شروع بعد یثانیه چند و بود گرفته  بدست

 مرد سوزناک صدای شدن بلند با که  بود زاری و شیون صدای. کرد  قبر  سر 
 .شدمی فشرده و کوبیده  هم در  محکم صداها این با یاس قلب. گرفت  شدت

 مقابل مدام مستانه یمعصومانه یچهره. کردندنمی رهایش خاطرات ایلحظه
 جوالن هایشخاطره از  بیشتر  که  صدایش از  آخ... صدایش و. بود چشمانش

 مشکی چادر  آن با مستانه. بود برده فرو خلسه در  حسابی را یاس و دادمی
 داشتنی دوست را اشچهره که  اشگونه  روی ریز  هایمک و کک  رنگش،

 صورت بلندش، مژگان انبوه دارش، حالت و کشیده  اما ریز  چشمان کرد،می
 آنقدر  بود صورتش ستون گویی  که  خاصش قلمی راست سر  بینی اش،کشیده

... رنگش یاسی کوچک  هایب**ل و اشتکه دو یچانه آمد،می صورتش به که
. 



 گوش  شاید مستانه مادر  صدای کرد؟  فراموش را هایششیطنت شدمی مگر 
 هم شاید و.. .بود دلخراش همه از  بیشتر  اما رسید،می نظر  به خراش
 !خراشجگر 

 تهی این کمک  اومدیم کرد  گل  بازیمون کارآگاه  کردیم  غلطی عجب خدا ای -
 چجوری بابام و مامان نیس معلوم االن بده، نجاتم منو خودت خدایا! مغز

 !خدایا وای ای! گشتن  قانونیارم پزشکی تا حتما! شدن نگرانم

 !نیست بد کنی  رعایت الکی یکم! رئیستما مثال من مستان؟ -

 کار   چی االن هستی رئیسم اصال نیستیم، شرکت توی که  االن! بودی رئیسم -
 این تو قراره وقتی داره؟ ایفایده چه بودنت رئیس االن بکنی؟ خوایمی

 چی؟ باشه داشته جن جااین اگه کردی  فکر  هیچ اصال بمیریم؟ تاریک یدخمه

 ...بودند رفته بازی کارآگاه  برای دوتایی وقتی هایشزدن غر 

 بلدی؟ رو راه تو کجاییم؟  االن! نداره تابلو جااین مستان -»

! آفریدی آخه بود چی این! بگو کن  نگاه خودت خدایا. شدیم بیچاره! وای ای -
 شه می! بدبختی پشت بدبختی! آفریدی این نزدیک چرا منو آفریدی اینو اصال
 گرگی  دسته یه مونده فقط! زمین روز  ترینبدبخت! کرد  ثبتش گینس  تو

 این! کنن  تأمین ما با رو شامشون امروز  بیان چیزی ماری روباهی، شغالی،
 شارژ  نه بزنیم اسپیجی شهمی وصل اینترنت به نه! دهمی آنتن نه که  گوشیم
 !شه تموم بنزین مونده فقط! حسابی و درست داره

 صاف پیشنهادی و وار  منو رو مختلف بالهای انقدر  شهمی عزیزم جان مستانه -
 کردنشه  دعا جای! شرایط این تو فقط مونده همینمون خدا؟ دست کف  نذاری
 ... .داره نشسته شیم راحت بیابون بر  این از  که

 شیشش و دویست پژوی همان مستانه ساالر  مرجان ِترک ِترک صدای
 بوی. ایستاد یکباره به و خورد تکان شدت به چندبار  ماشین. برخاست



 بعد و انداخت مستانه به نگاهی یاس. پیچید ماشین درون ریزی سوختگی
 تا کشیدمی هایشگونه  و هالپ روی به وار چنگ را انگشتانش. نشست صاف

 :گفت  بلند و بیاورد تاب نتوانست آخر . کند  کنترل  را خودش

 جاهمین بیاد زلزله شه باز  زمین االن بکن دعام یه خوبه دعات به دست که  تو -
 «!کنن  پیدامون تاریخی هایسنگواره عنوان به بعد سال چندین بریم فرو

 مقابل فرضی یپرده روی نمایش در  گویی  هایشخاطره... هایشکردن  نفرین
 .بودند گذاشته  مسابقه یاس چشمان

 ... .و هازدن زنگ شب نصفه

 آن برای دلش بود؟ هاراحتی همین به مگر  گرفت؟  فراموشی شدمی مگر 
 اشمخیله در  هنوز  گویی  .بود شده تنگ تخس غرغروی منفور  موجود
 ،توانستنمی. کردنمی باور  را بقیه و سرهنگ و تکین هایحرف گنجید،نمی

 پای باشد، راه نیمه رفیق که  نبود کسی  مستانه! گذاشتنمی تنهایش مستانه
 جان به را مادرش و پدر  هایسرزنش و دعوا بود قرار  اگر  حتی ماندمی یاس
 .بخرد

 گذاشته  خاک باالی مشکی پالکارد روی که  بود مستانه اسم میخ یاس سرد نگاه
 ... .مشکی ربانی و داشت قرار  کنارش  که  عکسی و. بودند

 .کنن  مومیایی منو ُمردم وقتی کنممی وصیت من گمامی یاس - »

 مومیایی؟ چرا حاال -

 !دیگه کالسه  با خیلی -

 یروده و دل چی هر  و داخلی اعضای کردن  مومیایی برای که  دونیمی اینم -
 که  کننمی پر  قیر  بدن توی جاش به کوزه  یه تو ریزنمی میارن بیرون آدِم 
 بمونه؟ سالم بیشتر  شده مومیایی بدن



 گفته  سریع ترسیده لحنی با باز  نیمه دهانی و قلمبیده هاییچشم با مستانه
 :بود

 سفیدم تازه! ترهصرفه به خیلی. کنن  کفنم  همون بگو کنممی فکر  که  حاال -
 «! شممی هافرشته مثل هست

 تکین. غلطید چپش یگونه  روی چشمش یگوشه  از  اشکی درشت یقطره
 و خشک که  پاییدمی را یاس نگرانی با صبح از . کرد  فوت بیرون به را نفسش

 کرده  بیچاره را تکین سردش، نگاه. نمودمی متحرک هایمرده مثل حرکتبی
 .کشیدمی دست صورتش و گردن  و سر  به مدام. بود

 ایفایده اما بیوفتد گریه  به یاس تا روز  چند این طی بود کرده  کاری  هر 
 .کوبیدمی تکین قلب بر  را ناامیدی ُمهر  یاس یخی و سرد نگاه. نداشت

 «!عادیه براتون چیزا این پولدارین شما! دیگه بله -»

 قبل و لرزیدند خودسرانه که  نداشتند را وزنش تحمل دیگر  گویی  یاس زانوهای
 .گرفت  را یاس هوا روی تکین کنند،  زمین پخش را یاس که  آن از 

 !بخور آب یکم بیا! کن  نگاه منو خوبی؟ یاس -

 چند گفت،نمی چیزی. شد قبر  یخیره دوباره و کرد  نگاه را تکین کمی  یاس
. بود شده ساکت عجیب چقدر . آوردنمی زبان به ایکلمه  هیچ که  بود وقتی
 خطی مقابلش قبر  نکند باور  را اتفاقات این تمام تا خواستمی چقدر  هر 
 .هایشتالش و تصورات تمام روی کشیدمی

 «یاس؟ یاسی؟ یاسو؟ مدیر؟ خانوم... مدیر خانوم -»

. زد تکیه تکین آغوش به یاس... مستانه آمیز  شیطنت یخنده صدای بعد و
 بود شده روزش چند این گاهتکیه مرد این. داشت دوست را جدیدش پناهگاه

 !کردنمی را فکرش که  روزهایی تمام... هم شاید و



 حرف به را او که  نبود ایمستانه دیگر  داشت، دلیل یک تنها تلخش سکوت
 بزنند، کله  و سر  مختلف موضوعات سر  هم با که  نبود ایمستانه بیاورد،
 حل برایش را کارخانه  کارهای  بیشتر  گوشتی  پیچ آچار  مثل که  نبود ایمستانه

 حس همان نمود،می آشنا برایش روزهایش این عجیب حس این چقدر . کند
 در  را اشزندگی تمام رفت محسنش بابا وقتی که  عمیقی تلخی و سردی
 .کردمی نماییرخ اشزندگی کنار   و گوشه  از  که  عمیقی غم. برگرفت

 خانوممریم به نگاهی. نماند منتظر  دیگر  تکین شد بیشتر  که  هاگریه  صدای
 داد تکان سر . فهمید را تکین منظور  خانوممریم. کرد  اشاره یاس به و انداخت

 آرامش و دهد خوردش به آب کمی  تا نشست مستانه مادر  کنار   صبورانه و
 .کند

 :گرفت  را یاس بازوی تکین

 .بریم یاس، دیگه بسه -

 تا سر  از . برود تکین دنبال به تا کشیدمی زمین روی تقریبا را پاهایش یاس
 بودند نشده خارج هشت و سیصد یقطعه از  کامال  هنوز . باریدمی غم پایش
 .بود کرده  متوقفش صدایی. شد متوقف یاس که

 ماتم جوری این مردم من مگه! بابا دیگه بسه یاسو؟ منگوال؟ یاس یاسی؟ -
 !هستم که  من! گرفتی

 .شد مات مستانه دیدن با و برگشت عقب به سریع

 رو کارا  این نکن! درآوردی رو بیچاره بدبخت اون و خودت پدر  دختر  بابا -
 !ها ترشیمی گیرتتنمی تکین

 :زد ب**ل رمق بی یاس

 مستان؟ -



 یوارفته هایبرفی آدم این شبیه چرا رفیق؟ شکلیتو این نبینم مستان؟ جان -
 !شدی زمستون آخر 

 نه؟ مگه نذاشتی تنهام -

 و کردمی حکومت گلویش  بر  که  بود بغض بارید؟نمی ضجه یاس صدای از 
 .دادمی خراش را صدایش

 مستان؟ نه مگه رینمی پیشم از  -

 کیف  خیلی! برام و دور  همین من دیوونه که  رمنمی جایی! دیگه نکن یاس -
 !بینمتمی من ولی ببینی تونینمی منو تو که  دهمی

 :بودند شده سرخ هایشچشم. کرد  صدایش بیشتری بغض با یاس

 مستان؟ -

... من ببخشی؟ منو شهمی یاس! بخشیدی منو که  بگو بخشی؟می منو یاس -
 ببخشی؟ منو شهمی. شدم مجبور ... خونوادم بخاطر  تو، بخاطر  من

 نگاه را یاس خاصی حالت با. بود شده هم در  و گرفته  مستانه شاد یچهره
 .کردمی

 منو بگو! یاس خستم! بگیرم آروم بذار  بخشیدی منو بگو. بری باید دیگه یاس -
 یاسی؟ یاس؟ یاس؟ بخشیدی؟

 تکین. کردمی چکه آب صورتش از . کرد  باز  چشم. شنیدمی گنگی  صداهای
 یاس چشمان به را ملتهبش و تاببی و نگران نگاه و بود شده خم سرش باالی

 باالخره تا بود ریخته آب را صورتش و سر  و کرده  صدایش قدر آن. بود دوخته
 دراز  ماشین پشت صندلی روی گذراند،  نظر  از  را اطرافش یاس. بیاید هوش به

 در  شد راحت خیالش کمی  و دید را یاس باز  هایچشم که  تکین. بود کشیده
 انگار  ولی کردمی صحبت یاس با. نشست فرمان پشت و بست حتیاط با را



 چیز  هیچ انگار  یاس ولی بود یاس با صحبتش روی! دیوار با زدمی حرف در 
 که  جاییهمان به. شد خیره بیرون به پنجره از  و شد بلند جایش از . شنیدنمی
 پنجره یشیشه روی را دستش. بود ایستاده مستانه پیش یلحظه چند

 دوباره صورتش. کند  نوازش را مستانه خود خواهدمی انگار  که  طوری گذاشت
 نوسانی را نگاهش مدام. خودش هایاشک ممتد باران از  ولی بود شده خیس
 اسمش ب**ل زیر  بارها و بارها ناخودآگاه. دیدنمی را مستانه ولی چرخاندمی
 .بود کرده  تکرار  را

 ... .یاس! بسه یاس! ببینمت یاس یاس؟ یاس؟ -

 ندیده... کنم  بغلش سمتش برم نذاشتی... کنم  بغلش نذاشتی حتی -
 بگم بهش نذاشتی. کنم  بغلش نذاشتی... بودمش ندیده بود چقدر ... بودمش

 !بخشیدمش... بگم بهش نذاشتی دارم دوسش چقد

 آمده عجز  به یاس یگرفته  حال عین در  و دار خش و بغض پر  صدای از  تکین
. شدمی گاهتکیه باید تنهایی چقدر  روزها این و نداشت را تحملش تاب. بود

 .شدمی مشکالت و دردها بارکش باید تنهایی چقدر 

 «...هاخاطره بارکش شدم من و ریمی تو»

 گریه  بود زده چنبره خودش در . مظلومانه و آرام... گریست  باالخره یاس
 بود زده تکیه تکین صندلی پشتی به که  زانوهایش روی را سرش. کردمی

 درست زانوهایش روی اشک از  بزرگ یلکه دو. کردمی گریه  و بود گذاشته
 شدمی دیر  که  آن از  قبل کاش.  شدندمی تر بزرگ و بزرگ که  بود شده
 ...دارد دوستش چقدر  بگوید توانستمی

 ...بمون" 

 ...خوشه بودنت به فقط من دل

 ...ُکشه  می تو رفتن فکر  منو



 ...تو بی تباهه هاملحظه

 ...تونمنمی تو بی سیاهه زندگیم

 ..."بمون

 دوباره و کرد  کج  گردن  بود، گذاشته  زانویش روی را سرش که  طور همان یاس
 :پیچیدمی گوشش  در  صدایی. شد خیره جاهمان به

 !بینمتمی من ولی ببینی تونینمی منو تو که  دهمی کیف  خیلی -

 به بار  غم نگاهی با و بود ایستاده جاهمان درست مستانه. گفتمی راست
 رفتن همین برای و بود گیر   دنیا این در  جایی به هنوز  دلش. کردمی نگاه یاس

 را او بود گفته  یاس که  حال اما گفتند؛می که  قبری عذاب و سخت برایش
 اش،خانواده دوستش، برای دلش هم باز  اما. بود شده تر آرام کمی  بخشیده
 حس اما است، چاکش سینه عاشق و شده پیدایش کجا  از  داندنمی که  مردی
 .شدمی تنگ دیگر  چیزهای خیلی و شناسد،می را او هاستسال کندمی

 توانینمی دیگر  بفهمی بارهیک به که  این. است غریبی حس دادن دست از 
 خودش با را ترس که  حسی گیر؛  نفس و است سخت! باشی داشته را چیزی

 صبر . ایستدنمی پایت به که  روزگار  اما، است سخت. کشدمی گاریبی به
 کار   بیاورد، در  گردش  به دوباره را گردونش  چرخ بعد بگیری آرام تا کندنمی

 یبحبوحه در  بمانی، جا و بجنبی خودت به دیر  کمی  اگر  و کندمی را خودش
 ساز . رقصدنمی سازت به که  روزگار . شویمی خورد زمانه هایدنده چرخ

 برداریم، که  روزگار  و زمانه و تقدیر  و سرنوشت از  دست اما دارد؛ را خودش
 همیشه و بوده همیشه است، کسهمه که  است کسی  حوالی همین در  درست
. نویسدمی و آرایدمی را زندگیت خط به خط که  توانایی ینویسنده. هست

. نویسدمی را هابهترین برایت او و شوینمی خبر  با بعد خط از  وقتهیچ تو
! داندمی چه کسی!  باشد این از  بهتر  وضع بعدی خط شاید! داندمی چه کسی



 هم را انتظارش که  افتندمی هاییوقت همان درست هااتفاق بهترین و بدترین
 .نداری

 هست کسی  قلم نباش، هم شانطعنه و تهمت پر  هاینوشته و مردم نگران
. کنند  وارد روزگارت دفتر  در  دارند سعی که  باشد هاآن هایحرف از  تر قوی که

 برای را دنیایی که  نویسدمی را اتزندگی کسی  ،شودنمی چیزی نباش نگران
 کار؟  چه را هاآدم دیگر  ساخته؛ هاآدم تمام

 و بگذاری دستش در  تر محکم باید را دستت. کرد  اعتماد بیشتر  باید کمی  فقط
 شوند، خوانده بد هاخط شاید نباش، نگران. بروی بعدی هایخط پیشواز  به
 زیبا چقدر  انگیز، غم هایخط همین که  بینیمی و آییمی خودت به روزی اما

 غم رقص! بنوازد غم هم گاهی  بگذار ! نیست زیبا شادی که  همیشه اند،بوده
 است سرد کمی.  آسمان و زمین میان در  برف هایدانه رقص مثل زیباست، هم
 .زیباست ولی

 ... .بنوازد غم هم کمی  بگذار  دانیم،نمی که  را واپسش و پس

*** 

 نگاه گذاشتی؟  ناکامش وقت اون شد ما عاشق اومد یکی سر  تو زدی خدایا -
 !کنهمی گریه  داره بهار  ابر  عین چجوری کن

 !درآوردی منو پدر  که  ور اون برداری؟ دست خواینمی اینجام تو مستانه -

 !باش نگهبانم یفرشته بیا گفتم  من مگه کنم  چیکار  من خب -

 مستانه؟ -

 تا ماندمی معلق آسمان و زمین میان باید را وقتی چند هنوز . خندید مستانه
. نشست بودند گذاشته  قبرش روی که  ایتازه قبر  سنگ کنار .  برسد موعدش
 شاید بودند، کرده  آزادش که  نبود زیادی مدت. بود کسرا  یخیره نگاهش
 و سر  مشکی رز  هایگل  و گالب  با میان در  روز  دو_یکی هر . ماه یک نزدیک



 را هایشدل و درد یبقچه نشست،می مستانه قبر  کنار .  شدمی پیدا اشکله
 مگر  داد،می را جوابش هم مستانه. زدمی حرف مستانه با و کردمی پهن
 باشد چه هر ! نداشت امکان بگیرد؟ آرام لحظه یک و نگوید چیزی توانستمی

 .بود شده مشغول هایشحرف مورد در  دادن نظر  به هم بار  این! است مستانه

 یلنگه واقع در  نه، که  خوب بود، خوبی پسر . رفتمی دنبالش هم گاهی
 ساحل کنار   تا همراهش هاتازگی مستانه. دنده یک و تخس! بود خودش

 دریا ساحل تا کنارش.  بود ساری شنبه یک و شنبه هر  کسرا  آخر . رفتمی
 هم قشنگ. دادمی گوش  را صدایش و نشستمی هاشن روی رفت،می
 ...خواندمی هم مستانه برای! خواندمی

 بهتری منبی اگه تو"

 بری دممی ترجیح

 رفتنت قبل ولی

 ...بگیر رو دستم بیا

 ..."بهتری منبی اگه تو

 کاش.  بود آمده مستانه پیش رفتنش ساری از  قبل. بود یکشنبه هم امروز 
 نشیندمی او نظاره به آید،می راه پایش به که  روزها چه مستانه که  دانستمی
 .بود مراقبش اما بود دور ... کندمی گوش  را صدایش که  روزها چه و

 پاستیل یجعبه یاس. شد پیدا هم یاس و تکین یکله  و سر  بعد یلحظه چند
 .ایخامه شیرینی یجعبه هم تکین و داشت دست در  را بزرگی

 .نداشت ایفایده نگیرد پاستیل که  بود رفته کلنجار   یاس با چه هر 

 در . است کوچک  شکل خرس پاستیلی موجودات این عاشق مستانه گفتمی
 هم کسرا.  بودند آشنا هم با کامال  که  بودند دیده را کسرا  قدر آن مدت این



 سفید قبر  سنگ کنار   تکین. است مستانه دوست ترینصمیمی یاس دانستمی
 کنارش  هم مستانه. کند  پخش را هاپاستیل تا رفت یاس و نشست کسرا  پیش
 راه رفت،می که  مردی و زن و پیر  و نوجوان و بچه پیش پایش به پا بود،
 .کردمی نگاهش محبت با و رفتمی

 سال چند حکم برهان برای. گذشتمی سوزیآتش روز  آن از  روز  چند و چهل
 هایشجرم. بودند بریده اعدام و جریمه تومان میلیارد چند پرداخت حبس،
 .دانستندمی هاپلیس حتی که  بودن آنی از  تر سنگین

 .خریدمی جان به باید را حبس سالی چند برهان با همکاری سبب به هم برسام

 همه این تقاص گویی  اما نداشت، جرمی بود، شده تبرئه واقع در  کسرا...  کسرا
 ... .عمرش روز  آخرین تا بود مستانه نداشتن هایشکردن  سکوت

 حدود. شدند ماشین سوار  تکین با شد خالی یاس دست در  ظرف که  آن از  بعد
 کسرا.  بودند دعوت هم هاآن و شدمی شروع کسرا  کنسرت  دیگر  ساعت یک
 ساری به اشموسیقی هنرجوهای به دادن درس برای شنبه و یکشنبه هر 
 درآمدی کسب  و بگیرد کنسرتی  برایشان بود توانسته زحمت با. رفتمی

 باز ... بخواند خواستمی. داشت هم ایویژه سوپرایز  امروز . بسازد برایشان
 .نفر صد چند مقابل در  اما اشمستانه برای

 را قبر  سنگ روی. ماند مستانه قبر  کنار   بیشتر  کمی  رفتند که  تکین و یاس
 نبود از  بعد. کرد  پر  پر  را هاگل.  ریخت اشک غریب و مردانه و کرد  نوازش
 .بماند شاداب گلی  هیچ بگذارد خواستنمی انگار  مستانه

 دلش. شد بلند جا از  سختی به و ریخت اسمش دور  را گل  هایگلبرگ
 که  زدند،می کنایه  و طعنه او به ساعت هایعقربه اما بماند بیشتر  خواستمی
 صد چند و. هستند منتظرش شاگردش هشت بیوفتد، راه زودتر  چه هر  باید
 دانستنمی کند؛  هدیه اشمستانه به را کنسرت  اولین این خواستمی! نفر



 جانینیم حس همین. کردمی حس را حضورش گاهی  اما نه یا است، درست
 موقع وقت هیچ. فشرد گاز   پدال روی را پایش و شد سوار . بود بخشیده او به

 داشته خداحافظی که  بود نکرده سالم. کردنمی خداحافظی مستانه با رفتن
 .باشد

*** 

 

 مرد اون شازده اون بشم، نشد" 

 قشنگ اسب یه با میاد روز  یه که

 سرد شهر  این از  برتتمی

 ما رو بتابه ماه که  نشد

 هاسایه این زیر  از  بیرون بریم

 ..."سیاه ابر  این سرمون رو از  بره نشد

 از  هنوز . بود روشن که  بود صحنه روی تنها و بودند خاموش سالن هایچراغ
 شاگردهایش. بود برداشته را سالن کل  صدایش اما نبود، خبری کسرا  خود

 .بود کارشان  یتجربه اولین. نواختندمی استرس با و مضطرب اما ماهرانه،

 ...بهتری منبی اگه تو" 

 .بری دممی ترجیح

 بگیر دستمو بیا رفتنت قبل ولی

 بهت دممی قول من

 بهشت شاید جا یه

 "همیم با باز  ما



 حال از  کسی  اما دید،می محو و تار  را صحنه. بود شده بارانی یاس هایچشم
 صدایش از  کسی  را درونش یخواسته پا به یآشوبه. نداشت خبر  کسرا
 .بفهمد توانستنمی

 یاس کردن  آرام برای تکین دست. بود گرفته  اشپیشانی به را دستش یاس
 حال به تا روز  آن از . نداشت یاس از  کمی  دست هم تکین. بود اششانه روی
 .ببرد یاد از  را ساختمان ریختن فرو یصحنه توانستنمی هم لحظه یک

 "هاتخنده برا دنیامو بدم نشد"

 کسرا  و کرد  بلند سر  یاس شد بلند که  جمعیت کشیدن  هو و زدن دست صدای
 صحنه میان اشمشکی پا تا سر  هایلباس و مشکی بلند کت  با که  دید را

 کنار   که  هاییوقت مثل درست داشت، دست در  هم را گیتارش  و بود ایستاده
 آن بودند، کرده  درست دار  حالت باال سمت به را موهایش. خواندمی ساحل
 آهنگ ریتم. داشتند دوستش صمیمانه که  بود شاگردهایش کار   زور  به هم

 کسی  شد، قطع بالفاصله جمعیت صدای. بود دلنشین و زیبا عجیب
 .بدهد دست از  را آهنگ خواستنمی

 برات رو کوچه  کنم  فرش بیای نشد" 

 سازمون با برقصه زمین نشد

 "همرات قلبمو نبری نری نشد

 برق اشک رد از  صحنه کم  نور  زیر  کسرا  هایگونه  که  بود نکشیده ثانیه به
 .زدمی

 ولی ریمی تو" 

 کتابم  تو شیمی شعر 

 "خوابم توی محال رویای یه



 سنگینی از  یاس که  طوری بود دوخته یاس به را عاشقش و مهربان نگاه تکین
 گودال  از  توانستنمی. شد تکین یخیره هم او و برگشت تکین سمت به آن

 تکین نگاه در  آهنگ هاینت میان انگار . بیاید بیرون تکین هایمردمک مشکی
 .بود شده مسخ

 ابرا الی منم"

 گردممی دنبالت

 جا یه روز  یه شاید تا

 "بازم بیای بارون با

 ...بری دممی ترجیح بهتری منبی اگه تو

 به مو گویی  بود، شده خاصی یصحنه. کردندمی تکرار  کسرا  با همراه جمعیت
 ...لرزاندمی هم را دل صدایش سوز  شد،می سیخ آدم تن

 و رفت کسرا.  زدند دست محکم و شدند بلند کسرا  خواندن انتهای در  جمعیت
 جمعیت بعد ساعت نیم حدود. نواختند هم با را دیگر  آهنگ چند شاگردانش

. بودند نشسته صندلی روی هنوز  تکین و یاس. رفتند و شدند متفرق کم  کم
 .آمد سمتشان به. شد پیدا هم کسرا  یکله  و سر  شد خالی که  سالن

 بود؟ چطور  -

 اشاره گیتارش  به تنها. بگوید چیزی دادنمی امان بغضش. زد لبخند تلخ یاس
 خراش را هاآن که  بود، بغض باز  اما بچیند هم کنار   را هاحرف کرد  تالش. کرد
 :گفت  و فهمید را منظورش تکین. دادمی

 !پسر گل  ها ایمویژه مهمونای مثال ما بخون برامون اختصاصی دیگه بار  یه -

 :کرد  کج  سر  کسرا

 !باشه! ترباریک مو از  ما گردن  این -



 حالت با کسرا.  شد کسرا  یخیره و نشست یاس کنار   صندلی روی مستانه
 جز  به هاچراغ تمام. نشست صندلی روی و گرفت  دست در  را گیتارش  خاصی
 سالن تاریکی در  زرشکی هایصندلی. بود کرده  خاموش را صحنه نور  کم  چراغ
 اما سرد، نه و بود گرم  نه سالن داخل هوای. شدندمی دیده مشکی رنگ به

 بارشی... ابری بود فضایی شاید کرد،می ایجاب کسرا  صدای که  فضایی
 ...غم از  مظلومانه

 لحن با و بود ایستاده رفتنش از  قبل کسرا  که  کرد،می فکر  ایصحنه به یاس
 قلبش لحظه آن چقدر . بود کرده  مستانه تقدیم را خواندنش تمام خاصی
 .کرده  سقوط درونش محکم چیزی کردمی حس و بود لرزیده

 مرد اون شازده اون بشم، نشد" 

 قشنگ اسب یه با میاد روز  یه که

 سرد شهر  این از  برتتمی

 ما رو بتابه ماه که  نشد

 هاسایه این زیر  از  بیرون بریم

 ..."سیاه ابر  این سرمون رو از  بره نشد

 محکم را یاس دست داشت، ب**ل به لبخند تکین. شد خیره تکین به یاس
 از  و واقعی اما محو زد، محوی لبخند یاس. فشردمی و گرفته  انگشتانش میان
 جای باید کردمی فکر  خودش با کند،  تکیه تکین به بود وقتش شاید. قلبش ته

 ...خواستمی گاه  تکیه هم یاس. دهد اختصاص تکین به زندگیش در  بیشتری

 بهتری منبی اگه تو" 

 بری دممی ترجیح

 رفتنت قبل ولی



 بگیر دستمو بیا

 بهت دممی قول من

 بهشت شاید جا یه

 "همیم با باز  ما

 و کرد  بلند را سرش که  بگیرد اوج خواستمی کرد،  عوض را آهنگ ریتم
 خرمایی پریشان و بلند موهای با پوش سفید دخترکی. برد ماتش ایلحظه
 آن شدمی مگر . زدمی دست و بود ایستاده یاس نزدیک جایی روشن رنگ

 دو یچانه و کشیده  چشمان اش،گونه  روی ریز  هایمک و کک  با دخترک
 زمان گویی  بلکه گیتارش  و کسرا  تنها نه. بود شده متوقف نشناسد؛ را اشتکه
 و تابانهبی هاینگاه و شدن خیره در  بود شده خالصه و بود شده متوقف هم

 ... .مستانه به کسرا  سرخ و ملتهب هایچشم

 باشه؟ بخون برام بازم! کسرا  داری قشنگی صدای چه -

 !مستانه دارم دوستت -

 اما داد جان هایشحرف میان گفت،  باالخره اما آمد لبش به جانش گفت،
! گفت  باالخره اما کرد  گرفته  را صدایش برید، را امانش بغض گفت،  باالخره
 :کرد  زمزمه. گرفت  آرام تابشبی دل کمی  و گفت

 !باهمیم بازم ما... بهشت شاید جا یه... بهت دم می قول من -

 با که  کردمی فکر  ایلحظه به یاس. طورهمین هم تکین بود، فکر  در  یاس
 از  تکین. شدنش مرخص از  بعد روز  چند درست کردند،می صحبت سرهنگ
 :بود پرسیده سرهنگ

 مگه دنبالشن، آدم همه این که  مگه داره چی اسم این کاغذ  این آخه ولی -
 ... .و موفقیت رمز  شده بوده کی  هر  دست که  داره چی



 :بود گفته  مهربانانه خاصی نگاه با سرهنگ

 کارشو  و الرحیم الرحمن اهلل بسم گهمی من یبنده وقتی گفته  خودش خدا -
 اونو و برسونم سرانجام به کارشو  که  واجبه من به کنهمی شروع من اسم با
 اون بیاد چی هر  روی خدا اسم که  اینه از  غیر  مگه. بدم برکت حال همه در 
 عنقا؟ خانوم نیست طور  این دارین؟ شک شه؟می بهترین چیز 

 که  دنیایی همان دنیایش، وسع به بار این زد، لبخندی. آمد بیرون فکر  از 
 :گفت  ب**ل زیر . صورتش پهنای به لبخندی بود، کرده  خلق برایش خدایش

 ...اهلل بسم -

 آنکهبی هم باز ... زندگی و بودند گرفته  جان تازه چیزها خیلی. نبود پایان این
 .تازاندمی و تاختمی وقفهبی بایستد

 

*** 
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