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 :آغاز 
هرچه  به  سمت  انتهای  راهرو  قدم  برم داشتم  تمام  

نداشت  .ته  آن  راهروی  خلوت،  سکوت   به  رنگ  مرگ  
پرواز  م کرد  .دو  در  به  هم  چسبیده،  با  یک  عالمت  

 اش  بدجور  توی  
 
بزرگ  ورود  ممنوع  که  بدقوارگ

  من  اینجا  
ا
چشمم  م زد  روبه رویم  قرار  داشت  .اصل

چه  کار  م کردم؟  سکوت  راهرو  با  صدای  زت   که  
ی  م گفت  که  مغز   پشت  بلندگو  تند  و  شتاب زده  چی  

ارور  داده ی  من  معپ  اش  را  نم فهمید،  شکست  و  
بالفاصله  چند  زن  و  مرد  سفیدپوش  و  سورمه ای  

پوش  از  کنارم  رد  شدند  .حپ   یک  دو  نفرشان  به  من  
تنه  زدند،  بس  که  حضورم  آن  جا  ناملموس  ب ود  و  به  
آن  فضا  نم آمد  .همه شان  از  بی    دو  لنگه  در  انتهای  

 .راهرو  رد  شدند  و  باز  همه جا  ساکت  شد 
باالخره  رسیدم  .دستم  را  روی  شیشه ی  مات  

گذاشتم،  شاید  کس  دلش  به  حال  من  هم  بسوزد  و  
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در  را  برایم  باز  کند  .برای  مپ   که  آن  لحظه  فقط  دلم  
م خواست  یک   نفر،  از  پشت  آن  در  بی  ون  بیاید  و  

؟  «یا  »کس  که  به  دنبالش   بگوید »برای  چه  اینجاتی
آمدی  حالش  خوب  است  .«بگوید  حال  آن  مریض   

که  خوابیده  روی  یک  از  تخت های  سفت  و  بدقواره ی  
آن  بخش،  خوب  شده،  چشم هایش  را  باز  کرده  و  تا  

 .چند  ساعت  دیگر  مرخص  خواهد  شد 
مدت  ایستادنم  پشت  آن  در  را  نم توانستم  تخمی    
بزنم  اما  پاهایم  خشک  شده  بودند  .دست هایم  ِس  

بودند  و  هنوز  هم  رد  اشک  خشک  شده  را  روی  
  مانده  از  آن ها  را  روی  لب هایم  

 
صورتم  و  شوری  باق

حس  م کردم  .چندنفر  از  کنارم  رد  شدند  و  نگاه  
شان  را  به  من  دوختند  .به  مپ   که  مات   ترحم آمی  

  با  خودشان  
ا
ی  نم فهمیدم  .احتمال مانده  بودم  و  چی  

فکر  م کردند  دیوانه  شده ام  .درست  بود  .من  یک  
دیوانه ی  از  دنیا  بریده  بودم  که  فقط  و  فقط  

م خواستم  یک  خی   از  آدم  خوابیده  توی  آن  بخش  
بشنوم  تا  بتوانم  بار  دیگر  نفس  راحت  بکشم  .همه  

چی    به  طرز  وحشتناک  آرام  بود  به  جز  تپش های  
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قلب  من  که  از  وهم  این  آرامش  ت  جا  بیشی   و  بیشی   
 .م شد  و  حس  م کردم  دنیا  دور  سم  به  دوران  افتاده 

رویه  را  عوض  کردم  .سع  کردم  آرامش  آنجا  را  به  فال  
م  .به  خودم  امیدواری  م دادم  که  هجوم   نیک  بگی 

لحظات   قبل  آن  همه  دکی   و  پرستار  به  پشت  این  در  
و  داخل  این  بخش،  به  من  و  بیمارم  ربط  نداشته  .

یک  بخش  با   همان  مو قع  درهای  مات  و  کدر  الکی 
صدای  آرام  باز  شدند  .ت   اراده  خودم  را  عقب  

ون  آمد  .یک  که   کشیدم  و  باالخره  یک  نفر  از  آنجا  بی 
نگاه هایش  به  اطراف  ت  هدف  بود  و  انگار  فقط  برای  

ون  آمده  .خب  مشخص  بود  !کس  آنجا   هواخوری  بی 
انتظار  من  را  نم کشید  .قدم های  خشکم  را  تک ان  دادم  

  از  
 
تا  به  سمتش  بروم  .متوجهم  شد  و  نگاهش  رنک

  چهره ام  خیل  رقت انگی    بود  
ا
تعجب  گرفت  .احتمال

که  هرکس  من  را  م دید  این  شکل  نگاهم  م کرد  .
لب های  خشک  و  به هم  چسبیده ام  را  به  جان  کندن  

تکان  دادم  و  از  او  که  انگار  منتظر  بود  تا  من  اعالم  
 :موجودیت  کنم  پرسیدم 

 َمر  ...مریض  من  ...خوبه؟  ...به  هوش  ...اومد؟ -
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نگاه  مرد  جوان  و  سپیدپوش  هنوز  هم  متعجب  و  تا  
حدی  گنگ  بود  .انگار  که  با  همه ی  گیج  اش  بخواهد  

سد  »مریض  تو  دیگر  کیست؟  .«سوال  که  به   بی 
 :شکل  مؤدبانه  تر  به  زبان  آورد 

؟ -
 
 نام،  نام  خانوادگ

 
ون  آمد  را   نفهمیدم  آن  اسم  که  از  بی    لب های م  بی 
  درست  ادا  کرده  بودم  یا  نه  .ثانیه ای سکوت  

 
واقعا

 :کرد  و  پشت  سش  خیل  جدی  و  آمرانه  پرسید 
 همراه  دیگه ای  هم  باهاتون  هست؟ -

 
همراه؟  همراهانم  را  راه  ندادند  .همراه  اصل ام  هم  که  

پیش  خودشان  بود  و  داشت  با  مرگ  دست  و  پنجه  
نرم  م کرد  .دیگر  چه  کس  م خواست  من  را  همراه  

  چه  کس  م توانست  من  را  با  آن  حالم  
ا
کند؟  اصل

همراه  کند؟  دست های  لرزانم  ت   اراده  به  لبه های  
 .روپوش  سفید  او  چسبید  و  انگشتانم  مشت  شد 

؟  همراه  م خواین  چ  کار؟  من  - ی  نم گی   چرا  چی  
 .خودم  اینجام  و  دارم  ازتون  سوال  م کنم 
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مرد  با  جدیت  دست هایش  را  روی  مچ های  ت  رمقم  
گذاشت  و  به  نرم  دست هایم  را  از  یقه اش  جدا  کرد  .
سیبکش  به  وضوح  باال  و  پایی    شد  .من  این  حرکت  را  
ی  این  میان   از  بر  بودم  و  م دانستم  این  یعپ   یک  چی  

درست  نیست  .اما  با  ارصار  زل  زدم  به  چشم هایش  که  
انگار  هنوز  مطمی    نبود  که  باید  جوابم  را  بدهد  یا  نه  .
ی  که   ش اید  فکر  م کرد  من  توان  شنیدن  و  هضم  خی 

آماده  به  نقل  روی  زبانش  نگه  داشته  بود  را  ندارم  .
منتظر  بودم  تا  لب  باز  کند،  لب هاتی  که  وقپ   باالخره  

از  هم  فاصله  گرفتند  همان  لحظه  دعا  کردم  کاش  
مرده  بودم  و  هیچ  وقت  آن  جمله  را  از  میان  لب هایش  
نم شنیدم  .آن  جمله ی  منحوس  و  خانه  خراب کن  را  .
  آنجا  نبودم،  آنجا  نایستاده  بودم  .کاش  من  

ا
کاش  اصل

 ...همراهش  نبودم 
شنیدن  آن  جمله  ته مانده ی  انرژی ام  را  مثل  

سیاه چاله ای  در  خودش  بلعید  و  نابودم  کرد  .دیگر  در  
این  دنیا  جاتی  برای  من  نبود  .چشم هایم  را  با  میل  و  

اراده ی  خودم  بستم  روی  تمام  بازی ه اتی  که  سنوشت  
با  من  راه  انداخته  بود  .احساس  معلق  بودن،  هر  

آنچه  که  آن  لحظه  شنیدم  را  به  آت   با  خودش  شست  
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و  برد  .من  ماندم  و  آن  صفحه ی  سفیدی  که  جلوی  
ی  شبیه  به  ابدیت   !چشم هایم  باز  شد  .چی  

 
 مقلوب #
 پارت #2

 کپ  _ممنوع #
 

 :بخش  اول 
به  آدرس  که  در  پیامک  برایم  فرستاده  نگاه  کردم  و  

سم  را  باال  گرفتم  .باالخره  پیدایش  کرده  بودم  .
نم دانستم  این جا  را  چه طور  پیدا  کرده  .جاتی  به  این  

شکیل  و  مجلل  به  گروه  خوت  مان  نم خورد  .به  
نگهبان  شیک پوس   که  شق  و  رق  جلوی  در  ایستاده  و  

یان  را  به  عهده   وظیفه ی  خوش آمدگوتی  به  مشی 
داشت  نگاه  انداختم  و  ب دون  آن  که  قدم  جلو  بروم،  

 :توی  گوس   تایپ  کردم 
؟ -  حاال  الزم  بود  بیایم  یه  همچی    جاتی

 
هنوز  برای  رفی    به  آنجا  تردید  داشتم  و  منتظر  بودم  
جواب  پیامش  برسد  و  بگوید  شوچ   کرده  یا  پشیمان  
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شده  و  جاتی  دیگر  م رویم  .اما  جواب  پیامم  را  
بالفاصله  داد  و  نشان  داد  امشب  قرار  است  

 .ه مه جوره  مخالف  خواسته های  من  پیش  برود 
بعد  از  مدت ها  افتخار  دادی  شام  رو  مهمون  من  -

باس   ...پس  حرف  اضافه  موقوف  .برو  تو  منم  چند  
دقیقه  دیگه  م رسم  ...اگه  این  ترافیک  بدمصب  

 .بذاره 
 

با  این  حرفش  دلم  را  یک  دله  کردم  و  بعد  از  نوشی    
هرچ   شما  امر  بفرمایید  قربان  «!نشانش  دادم  که  »

ین  و   من  تابع  همه ی  زورگوتی های  شی 
دوست داشتپ  اش  هستم  .لبخندی  زدم  و  بعد  از  

تشکر  از  نگهبان  که  مودبانه  در  ورودی  را  برایم  باز  
نگه  داشت  وارد  رستوران  شدم  .گوس   بار  دیگر  میان  

انگشتانم  لرزید  و  هم زمان  با  سوال  پیشخدمت  
شیک پوش  و  خوش قیافه  که  جلو  آمده  و  م پرسید  
ی  رزرو  داشته ایم  یا  نه  پیامش  را  باز  کردم  .انگار   می  
از  همان  فاصله  سوال  پیشخدمت  را  پیش  بیپ   کرده  

بود  که  جوابش  را  برایم  فرستاد  .لبخندم  وسعت  
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گرفت  و  رو  به  مردی  که  منتظر  جواب  ایستاده  بود  
 :جواب  دادم 

 "بله  ...به  نام  "مهرآرا -
 

مرد  در  تبلت  کوچکش  جست و جوتی  کرد  و  بعد  من  
را  به  سمت  می    دونفره ای  که  در  کنج  خلوت   از  

رستوران  جا  گرفته  بود  هدایت  کرد  .همان طور  که  
  بودم،  منوتی  با  جلد  چرم  را  هم  

مشغول  نشسی  
ون   جلوی  دستم  گذاشت  و  با  فندگ  که  از  جیبش  بی 

آورد  دو  شمع  بلند  و  سفید  روی  می    را  که  میان  
جاشمع های  پوشیده  شده  از  گل  طبی ع  راست  

ایستاده  بودند  روشن  کرد  .با  همان  لبخند  جامانده  
اتی  به  دیوانه بازی هایش  نثار  

روی  لبم  در  دل  ناس 
ی  الزم   کردم  و  به  پیشخدمت  که  پرسید  »چی  

 :ندارید؟  «جواب  دادم 
  ...منتظر  م مونم  همراهم  -

 
  یک  لیوان  آب  لطفا

ا
فعل

 !برسه 
 

لبخند  محجوت   زد  و  با  تکان  آرام  س،  عقب  رف ت  .به  
ی  نگاه  انداختم  . فضای  شیک  رستوران  با  دقت  بیشی 
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شک  نداشتم   باز  هم  حقوق  باقیمانده ی  این  برج  ته  
جیبش  سنگیپ   کرده  که  هوس  کرده  بود  این طور  

  بود  که  من  به  
 
ولخرچ   کند  .حداقل  جای  شکرش  باق

ین  لباس هایم  را  پوشیده  بودم  تا   عادت  همیشه  بهی 
  خوش تیپ  و  خوش قیافه  بود  و  

 
کنار  او  که  ذاتا

ها  را  خودآگاه  یا  ناخودآگاه   همیشه  چشم  همه ی  دخی 
سمت  خوش  م کشید  موجه  به  نظر  بیایم  .پس  

خیالم  از  بابت  هم خوات   تیپ  و  لباسم  با  محیط  که  
 .در  آن  قرار  گرفته  بودم  راحت  بود 

دیوارهای  سفیدرنگ  رستوران  و  قاب های گچ بری  
  زیباتی  با  ستون های  

شده ی  طالتی  رنگش  هارموت 
  که  قسمت های  مختلف   از  

 
بزرگ  و  طالتی  رنک

رستوران  به  چشم  م خوردند  ایجاد  کرده  بود  .می    و  
صندل های  سفید  و  طالتی  هم  ظاهر  شیک  و  

های   الکچری  آن  مجموعه  را  تکمیل  م کرد  .پشت  می  
  از  

 
ا دیگر  کم  و  بیش  پر  از  آدم هاتی  بود  که  اکیر

ظاهرشان  مشخص  بود  از  همان  مرفهان  ت  دردی  
هستند  که  آمدن  به  چنی    رستوران هاتی  برایشان  

تفریج  ساده  و  روتی    به  شمار  م آید  .می    
هشت نفره ای  وسط  سالن  قرار  داشت  که  شلوغ کاری  
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افراد  نشسته  دور  آن،  خود  به  خود  تمام  توجهات  را  
به  سمت  خودش  جلب  م کرد  .یک  زن  و  مرد  

میان سال،  دو  مرد  و  دو  زن  جوان  و  دو  دخی  بچه ی  
کوچک  که  دو  طرف  می    روبه روی  هم  نشسته  بودند  
تابلوتی  از  یک  خانواده ی  شاد  و  مفرح  و  البته  شلوغ  را  

 .به  نمایش  م گذاشتند 
ی  شبیه  به  حرست  یا   از  دیدن  فضای  شاد  بینشان  چی  
  ته  قلبم  شکل  گرفت  .امیدوار  بودم  

 
شاید  هم  دلتنک

قدر  دورهم  بودنشان  را  بدانند  تا  روزی  به  حال  من  
 .دچار  نشوند 

با  نزدیک  شدن  پیشخدمت  از  حال  و  هواتی  که  
ون  آمدم  .لیوات   را  درون  یک   گرفتارش  شده  بودم  بی 

پیش دسپ   که  دستمال  تاشده  به  شکل  مثلث  کف  آن  
 :قرار  داشت  جلویم  گذاشت  و  مودبانه  پرسید 

 امر  دیگه ای  نیست؟ -
 

 .لبخندی  در  جوابش  زدم 
 .خی   .ممنون -
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حی    نوشیدن  جرعه ا ی  از  آب  سم  را  چرخاندم  و  با  
دیدنش  حال  و  هوایم  به  کل  عوض  شد  .آن  لبخند  

  روی  لبش  که  برای  ارائه اش  هیچ وقت  
 
ین  همیشک شی 

خساست  به  خرج  نم داد  کل  انرژی  به  تنم  تزریق  
کرد  .اشاره ای  به  صندل  خال  روبه رویم  کرد  و  با  
لحپ   جنتلمنانه  که  چاشپ  اش  شیطنت  خوابیده  

 :توی  چشم ه ای  خندانش  بود  پرسید 
 اجازه  م دید  بانو؟ -

 
با  چشم هاتی  گرد  شده  حسات   براندازش  کرده  و  

 .لبخند  زدم 
 .اجازه ی  ما  هم  دست  شماست  جناب -

 
 مقلوب #
 پارت #3

 کپ  _ممنوع #
 

صندل  را  با  نیشخندی  عقب  کشید  و  نشست  .انگار  
نه  انگار  از  یک  شیفت  طوالت   کاری  س  قرار  آمده،  

حسات   تر  و  تمی    و  مرتب  بود  .شک  نداشتم  قبل  از  
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آمدن  به  اینجا  سی  هم  به  آرایشگاه  زده  که  هم  
صورت  و  هم  موهایش  آراسته تر  از  صبح  بودند  .

اهن  مردانه ی  چهارخانه ای  که  خودم  برای  تولدش   پی 
خریده  بودم  تنش  بود  و  شلوار  کتان  سدری اش  را  هم  
با  رنگ های  سی    و  یشم  و  لیموتی  چهارخانه ها  ست  

ک رده  بود  .آستی   هایش  مرتب  روی  آرنج  تا  شده  
  .بودند 

،  عینکش  را  از  چشم   بعد  از  نشسی    پشت  می  
برداشت  و  دسپ   به  موهایش  کشید  .نگاه  

موشکافانه ای  به  من  که  در  سکوت  و  با  لبخند  
نگاهش  م کردم  انداخت  و  بعد  از  نگاه  سی    ع  به  

 :چپ  و  راست  سش  را  جلو  آورد  و  نجوا  کرد 
ی  سنه  د یپ  گ  بو  گئجه،  هر  زماندان  گوزلسن؟  - بی 

)کس  بهت  گفته  که  امشب  از  همیشه  خوشگل تر  
 شدی؟ (

 
خجالت زده  لب  گزیدم  و  برایش  چشم  درشت  کردم  .

 :مثل  خودش  جواب  دادم 
ه  یاراشاخ  دا ) !باالخره  یه جوری  باید  - می   گرح  بی   بی 

 به  هم  بیایم  دیگه (!
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سخوش  ول  آرام  خندید  و  چشمک  من  را  ت  جواب  

نگذاشت  .به  محض  اینکه  قصد  کردم  منو  را  باز  کنم  
ون  کشید  و  با  نیشخندی   آن  را  از  میان  دستانم  بی 

 :ابرو  باال  داد 
 !انگار  یادت  رفته  شام  امشب  مهمون  مپ  -

 
 :متعجب  جواب  دادم 

 !خب  حق  انتخاب  که  دارم -
 

با  بدجنس  شانه هایش  را  باال  انداخت  و  منو  را  طوری  
که  به  هیچ عنوان  نتوانم  کلمه ای  از  آن  را  ببینم  جلوی  

چشمش  باز  کرد  .همان طور  که  میان  صفحاتش  
 :چشم  م چرخاند  با  بدجنس  زمزمه  کرد 

مگه  تو  واسه  من  حق  انتخاب  م ذاری  که  االن  ازم  -
 حق  متقابل  م خوای؟ 

 
آخ  که  چقدر  دلم  م خواست  تا  م خورد  بزنمش  .

کتک خورش  در  آن  لحظه  حسات   ملس  بود  .سش  را  
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از  پ شت  منو  کنار  کشید  و  به  چشم های  پر  خط  و  
 .نشان  من  نیشخندی  خبیثانه  زد 

خیل  پرروتی  شهریار  ...تو  که  ناهارت  با  کارخونه  -
است  .دیگه  واسه  یه  شام  که  خورده  نخورده  تهش  

 خوات   چه  حق  انتخات   م خوای؟ 
 

نگاهش  را  باز  از  منو  گرفت  و  به  من  داد  .این  بار  در  
  پیدا  بود  و  این  یعپ   

 
عمق  نگاهش  آن  مهربات   ه میشک

،  سبه ست  » شوچ  ام  را  خیل  جدی  نگی 
گذاشته ام  .«دوباره  و  این بار  با  اخم  کم رنگ  از  س  

دقت  به  نوشته های  لیست  غذا  نگاه  انداخت  و  دست  
آخر  با  لبخندی  مرموز  آن  را  بست  و  کف  دستش  را  
رویش  گذاشت  و  این طوری  اختیار  برداشتنش  را  هم  

 .از  من  سلب  کرد 
همه ی  اینا  برم گرده  به  اعتماد  ت  چون  و  چرای  من  -
به  دست پخت  ت  نظی   جنابعال  ...پس  لطف  کن  و  

 .امشب  رو  تو  به  من  اعتماد  داشته  باش 
 

ت  حرف  عقب  نشسته  و  با  لبخندی  پر  حرف  نگاهش  
کردم  .نگاه  که  خودش  هم  معپ  اش  را  م فهمید  ول  
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با  پرروتی  نیشخندی  زد  و  پیشخدمت  را  برا ی  دادن  
سفارش  صدا  زد  .دلیل  این  کارش  را  م دانستم  .خوب  

م دانست  که  اگر  من  نگاه  به  منو  و  قیمت های  
  خیل  باالی  غذاهایش  بیندازم  یا  شماتتش  

ا
احتمال

م کنم  و  یا  دستش  را  گرفته  و  شام  نخورده  از  آنجا  
ون  م برمش  .با  جمله ی  بعدی  که  تحویلش  دادم   بی 

 :هم  به  او  فهماندم  که  نم تواند  من  را  گول  بزند 
-  
 
خیل  خب  ...حاال  نم خوای  به  من   ساپا  اعتماد  بک

 مناسبت  این  شام  و  این  همه  ولخرچ   چیه؟ 
 

پیشخدمت  جلو  آمد  و  شهریار  بعد  از  سفارش  غذاتی  
مفصل  با  مخلفات  کامل  جلوی  چشم های  از  حدقه  

ون  زده ی  من،  منو  را  به  مرد  برگرداند  .بعد  هم  کم   بی 
راحت تر  ر وی  صندل  نشست  و  به  چشم های  

ه  شد   .کنجکاوم  خی 
خب  ...چ   پرسیدی؟  آهان  ...مناسبت  ...هیج   ...-

دلم  م خواست  بعد  از  مدت ها  که  س  تو  هم  خلوت  
بود  و  م تونستیم  یه  شام  دو  نفره  در  کنار  هم  باشیم  

 .برات  سنگ  تموم  بذارم 
 مگه  من  کم  م ذارم؟ -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

-  
ا
شما  که  صد  البته  زیادتر  از  حد  هم  م ذاری  ...اصل
؟  من  غذاهای  تورو  نم خورم  که  سی    مگه  نم دوت 

بشم  ...اون قدر  خوشمزه است  که  م خورم،  م خورم،  
کم   .م خورم  تا  اگه  خدا  خواست  بی 

 
جلوی  دهانم  را  به  سعت  گرفتم  تا  صدای  خنده ی  
ناگهات  ام  بلند  نشود  .پرس  دیوانه  !خودش  هم  آرام  

 :خندید  و  این  بار  بدون  طفر ه  رفی    سی    ع  توضیح  داد 
  منو  سکارگر  مهم ترین  بخش  -

 
امروز  به  شکل  اتفاق

کارخونه  کردن  ...هنوز  قلبم  تند  تند  م زنه  .یه  جوری  
م خواستم  این  هیجان  رو  با  یک  تقسیم  کنم  و  گ  

 بهی   از  دیار  خانوم؟ 
 

 :با  شیطنت  جواب  دادم 
 یعپ   االن  باید  از  عزب  بودنت  خوشحال  باشم؟ -

 
 :دست های ش  را  روی  سینه  در  هم  گره  کرد 

 .هر  طور  راحپ  -
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هردو  به  لحن  ت  خیالش  خندیدیم  و  من  از  صمیم  
یک  گفتم  .شاید  برای  او  این  اتفاق   قلب  بهش  تی 

فت  ساده  به  شمار  م آمد  . ی  بیشی   از  یک  پیرس  چی  
برای  او  که  هیچ وقت  نتوانست  تحصیالتش  را  از  فوق  
د  و  ترس  از  اینکه  در  جایش  درجا  بزند   دیپلم  باالتر  بی 

 .هردویمان  را  آزار  م داد 
لحظه ای  ابروهایش  را  در  هم  کشید  و  من  را  بابت  این  

 :تغیی   حالتش  کنجکاو  و  صد  البته  نگران  کرد 
 اگه  خوشحال  پس  اخمت  برای  چیه؟ -

 
 مقلوب #
 پارت #3

 کپ  _ممنوع #
 

انگشتانش  را  با  حالت  متفکری  به  چانه اش  کشید  .
ی  ذهنش  را  شدید  مشغول   عادت   که  هربار  چی  

 .م کرد  از  او  س  م زد 
 خوشحال  که  هستم  ...معلوم  نیست؟ -

 
 .نیشخندی  زد  و  باز  جدی  شد 
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خب  موقعیت  خوبیه  .یه  جور  ترفیع  حساب  م شه،  -
حقوقش  هم  باالتره  .ول  خیل  یهوتی  بود  .هیچ کس  

هم  نفهمید  سکارگر  قبل  چرا  اخراج  شد  .برای  همی    
نگاه  کارگرای  با  سابقه ی  او ن  بخش  بهم  عجیب  و  یه  

 .جوراتی  با  سوء  ظن  بود 
 از  چه  نظر؟ -

خب  با  تجربه تر  و  قدیم تر  از  من  توی  همون  بخش  -
زیاد  بودن  .اما  بلورچیان  حکم  مستقیم  داده  .برای  
ی  وسطه   .همی    هم  فکر  م کی    پای  رابطه ای،  چی  

 
چانه ام  را  به  دستم  تکیه  داده  و  با  دقت  به  زوایای  

چهره ی  ت   نقصش  نگ اه  کردم  .مردی  که  اگر  فرصت  
پیدا  م کرد  تا  تحصیالتش  را  کامل  کند  حاال  شاید  

م توانست  در  ِسَمپ   باالتر  در  همان  کارخانه  یا  شاید  
تر  مشغول  به  کار  شود  اما  سنوشت   محیط  معتی 
ی   فت  به  او  نداد  و  خیل  زودتر  از  چی   اجازه ی  پیرس 
که  انتظارش  را  داشت  مجبور  شد  وارد  بازار  کار  و  

کسب  درآمد  شود  .لبخندی  پر  از  دلگرم  تحویلش  
دادم  تا  تردیدهایش  را  خیل  سی    ع  به  سهم  خودم  از  

 .ته  قلبش  پاک  کنم 
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م گن  هرکس  یه  آت   داره  شهریارخان  !همی    "آن  "-
تو  چشم  بلورچیان  رو  گرفته  ...شک  نکن  .هرگ  هم  

حرف  مفت  م زنه  اهمیت  نده  .تو  همه ی  کارها  از  این  
نخاله ها  زیا ده  .تو  قابلیت هات  رو  نشون  دادی   و  این  

 موقعیت  نصیبت  شد  ...بد  م گم؟ 
 

لبخند  دلنشیپ   که  زد  نشان  داد  حرف هایم  کار  
کش  اخم  را  از   خودش  را  کرده  .با  چشمک  دخی 

 :چهره اش  پاک  کرد  و  لب  زد 
 !یه  دونه ای  ...عشف   به  خدا -

 
برایش  چشم هایم  را  باریک  کرده  و  با  بدجنس  جواب  

 :دادم 
  علیه  خودت  استفاده  م کنم ها  .-

 
از  این  حرف ها  بعدا

واسه  من  خرجش  کپ   دیگه  نم ذارم  به  اوت   که  قراره  
 .بری  خواستگاریش  هم  از  این  حرف ها  بزت  

 
چشم های  خوش رنگش  به  آت   چراغات   شدند  و  

 .خودش  را  با  ذوق  جلو  کشید 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

وای  دیار  ...جا  پام  رو  توی  این  ِسمت  بتونم  محکم  -
کنم  و  از  حقوقش  مطمی    بشم  باید  به  عمه  بگیم  

 !قرار  خواستگاری  رو  بذاره  دیگه 
 

 .من  هم  از  لحن  پر  از  اشتیاقش  س  ذوق  آمدم 
خدا  از  دهنت  بشنوه  !منم  حسات   جولون  م دم  اون  -

 !وسط 
 

خندید،  از  آن  خنده هاتی  که  برایش  همیشه  جان  
 .م دادم 

ی  م کپ   فقط -  !شما  دلی 
 

صحبت هایمان  را  با  سرسید ن  غذا  تمام  کردیم  .با  
اینکه  عادت  به  خوردن  آن  حجم  از  غذا  را  نداشتم  اما  

شنیدن  حرف های  شهریار  جوری  حالم  را  خوب  و  
اشتهایم  را  باز  کرد  که  وقپ   نگاه  متعجبش  به  بشقاب  
خال ام  افتاد  خودم  هم  خنده ام  گرفت  .تنها  مشکلش  

این  بود  که  دیگر  نم توانستم  از  جایم  تکان  بخورم  .
شهری ار  بعد  از  پرداخت  صورت حساب  دستم  را  

ون  برد  .وقپ   هوای   گرفت  و  با  خودش  از  رستوران  بی 
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خنک  بهاری  به  صورتم  خورد  کم  حالم  رو به راه  شد  
و  او  هم  برای  هضم  غذای  مفصل  که  به  خوردمان  
داده  بود  پیشنهاد  داد  بخس   از  راه  تا  خانه  را  پیاده  
برویم،  یک  پیاده روی  دلپذیر  در  حاشیه ی  خیابان  

ولیعص  که  با  کمال  میل  آن  را  پذیرفتم  و  هم  پایش  
 .شدم 
*** 

 
  مقلوب #

 پارت #4
  کپ  _ممنوع #

| 
صدای  سوت  و  جیغ  کل  عمارت  را  پر  کرده  بود  .رقص  
  همراه  با  دود  و  بخار  همه جا  را  فرا  گرفته  

 
نورهای  رنک

بود  و  از  آن  همه  جمعیپ   که  توی  هم  م لولیدند  
  هیچ کس  در  حال  خودش  نبود 

 
 .تقریبا

  که  دی  چ   پل  کرده  بود،  
 
صدای  بلند  ریمیکس  آهنک

محکم  توی  سش  م کوبید  .هرچه  ته  گیالس  توی  
 مانده  بود  را  یک  نفس  باال  رفت  و  دستش  

 
دستش  باق

را  با  کرخپ   به  لبه ی  مبل  چسباند  .خدمتکاری  که  
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انگار  وظیفه  داشت  هرچه  گیالس  خال  م بیند  را  
فوری  پر  کند  برای  چهار می    بار  به  او  تعارف  زد  اما  او  

دستش  را  جوری  تکان  داد  انگار  م خواست  مگس  
مزاحم  را  از  جلوی  چشمش  دور  کند  .خدمتکار  که  

کنار  کشید  چشم هایش  چسبید  به  ظرافت های  اندام  
ی  که  همراه  با  پیچ  و  تاب  نشسته  توی  تنش   دخی 

سمت  او  م آمد  .دست  دخی   به  سمتش  دراز  شد  و  
  که  روی  صورتش  افتاد  

 
تازه  میان  نور  زرد  کمرنک

توانست  چهر ه ی  شایل  را  تشخیص  دهد  .از  میان  
هیاهوتی  که  شبیه  صدای  باد  توی  گوشش  م پیچید  

 :شنید  که  او  گفت 
بیا  باهام  برقص  دیگه  ...تو  که  م دوت   من  به  هیچ  -

ی  به  جز  تو  پا  نم دم   .پارتی 
 

لبخندی  پر  از  عشوه  برایش  زد  تا  او  را  ترغیب  به  
هم راه  کند  .بدون  ذره ای  انعطاف  در  چهره اش،  

نگاه  به  س  تا  پایش  انداخت  .اورال  دکلته ی  نقره ای  
  که  سینه های  خوش فرم  دخی   را  سخاوتمندانه  

 
رنک

به  نمایش  م گذاشت،  باعث  م شد  حرارت  بدنش  
باالتر  از  حدی  که  حاال  گرفتارش  شده  برود  .گیالس  
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خال  را  ت  هوا  روی  عسل  کنار  دستش  رها  کرد  و  
همی    که  دست  دخی   را  گرفت  و  روی  پاهای  

نامتعادلش  ایستاد،  صدای  جیغ  و  سوت   دوباره  از  
 .اطراف  گوش هایش  را  تا  مرز  کر  شدن  برد 

ک  سی  تکان  داد  و  موهای  بلند  و  بور  شده اش   دخی 
روی  شانه هایش  موج  برداشتند  .با  این  که  تعادل  

نداشت  اما  سع  کرد  کم  روی  پاهایش  لق  بز ند  تا  
دخی   هم  به  تبعیت  از  او  به  رقص  طنازانه اش  ادامه  
بان  نامنظم  قلب  او  را  بیش  از  پیش  باال   بدهد  و  رص 

د  .دخی   جلو  آمد  و  هر  دو  دستش  را  روی   بی 
شانه های  داغ  او  گذاشت  .با  اختالف  قد  فراوات   که  

داشت  روی  پنجه ی  پا  بلند  شد  و  دست های  او  
ت  اراده  پشت  کمر  دخی   چسبید  .شا یل  همان طور  

که  به  تنش  تاب  م داد  س  جلو  برد  و  با  صدای  بلند  
 :گفت 

یه  کم  اون  اخمارو  واکپ   بد  نیستا  ...یه  جوری  -
 .اخمالو  زل  م زت   به  آدم  انگار  به  زور  آوردمت 

 
در  جواب  نیشخند  دخی   کنج  لبش  تکات   خورد  که  
هیچ  شباهپ   به  لبخند  نداشت  .دست  دخی   را  از  
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روی  شانه اش  برداش ت  و  باال  برد  تا  او  چرچ   لوندانه  
ی  کند   .بزند  و  حسات   برایش  دلی 

آن  همه  الکل  که  روانه ی  رگ های  خوت  اش  کرده  و  
بان  قلبش  را  مدام  باال   سوصداتی  که  حرارت  و  رص 
ی  که  از   م بردند  در  کنار  جاذبه های  ظاهری  دخی 

هیچ  حرکت  تحریک کننده ای  کم  نم گذاشت  
د  و  وسط   مجبورش  کرد  تا  دقایف   ب عد  دستش  را  بگی 
شور  و  هیجات   که  کل  سالن  را  میان  تاریک  و  روشپ   

پر  کرده  بود،  او  را  سمت  راهروی  پشپ   منته  به  
سویس های  بهداشپ   بکشاند  .نرسیده  به  انتهای  

راهرو  در  یک  از  اتاق ها  را  که  حکم  رختکن  را  داشت  و  
م دانست  تا  پایان  مهمات   کس  پا  به  آن  نم گذارد  ب از  

کرد  و  هردو  با  هم  وارد  شدند  .در  را  بسته  و  نبسته  
پشت  دخی   را  به  در  چوت   چسباند  و  یک  دستش  را  
باالی  س  او  گذاشت  .شایل  با  اینکه  معلوم  بود  جا  

 :نخورده  اما  ت  مقدمه  پرسید 
؟ -  م خوای  چ  کار  کپ 

 
دست  دیگرش  را  روی  پهلوی  شایل  گذاشت  و  

همان طور  که  با  چشمات   خمار  به  سینه ی  او  که  با  
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نفس های  پر  هیجان  باال  و  پایی    م رفت  زل  زده  بود  
فشاری  به  کمرش  وارد  کرد  و  لب هایش  را  بی    گوش  و  

 :گردنش  چسباند 
همون  کاری  رو  که  دو  ساعته  داری  با  نگاهت  التماس  -

 .م کپ   برات  بکنم 
 

چشم های  دخی   گرد  شدند  اما  این  تعجب  خیل  
دوام  نداشت  چون  پیش روی  دس ت  پاییپ   او  از  روی  

کمر  به  سمت  اندام  تحتات   باعث  شد  کف  
دست هایش  را  به  قفسه ی  سینه ی  او  بچسباند  .جاتی  

اهن  مشک  جذب  بدنش  هم   که  از  روی  همان  پی 
بان  تند  و  باالی  قلبش  را  حس  کند  . م توانست  رص 
قلب  خودش  هم  دست  کم  از  او  نداشت  و  باعث  

شد  گوشه ی  لبش  را  از  شدت  هیجات   که  داشت  
د  و  با  اینکه  داشت  از   دچارش  م شد  بی    دندان  بگی 

مندانه  نهایت  لذت  را  م برد   همی    نزدیک  و  لمس  هی 
اما  فکر  کرد  ممکن  است  این  لحظه  و  در  این  اتاق  

د  .هرلحظه  ممکن  بود   نتواند  کار  زیادی  از  پیش  بی 
  بزند،  

 
کس  س  برسد  اما  همی    که  خواست  حرق

  ش د  که  بوی  الکل  را  در  
 

لب هایش  قفل  لب های  داغ
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تمام  مشامش  پر  کرد  .حاال  اگر  م خواست  هم  
  بزند  .این  پرس  باز  هم  زیاده روی  

 
نم توانست  حرق

کرده  بود  و  باید  کله ی  داغش  را  یک  طوری  خنک  
 .م کرد 

تنش  که  لرزی خفیف  و  دوست داشتپ   برداشت،  پس  
سش  را  به  در  چسباند  و  چشم هایش  را  بست  .گور  

پدر  هرکس  که  م خواست  س  برسد  و  مزاحم  
خلوتشان  شود  .این  پرس  کاربلد،  مثل  همیشه  داشت  
همان جا  چسبیده  به  در،  او  را  به  زانو  درم آورد  .پس  

با  کمال  میل  همراهش  شد  و  وقپ   دست  او  پشت  
زانویش  نشست  همان  پا  را  باال  آورد  و  سنگیپ   تن  او  

را  روی  تنش  پذیرفت  و  اجازه  داد  باالتنه ی  لباسش  
  به  پایی    هدایت  شود 

ا
 .کام ل

 
 مقلوب #
 پارت #5

  کپ  _ممنوع #
 

لحظه ای  بعد  صدای  چرخیدن  کلید  توی  در  خیالش  
  راحت  کرد  .روی  دست های  قوی  او  در  هوا  

ا
را  کامل
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معلق  شد  و  پشتش  به  چرم  سد  کاناپه ی  چسی   کنج  
اتاق  چسبید  .مصانه  زل  زد  به  چشم  های  خمار  او  
م  سوزان  زیر   که  قهوه ای  سوخته اش  ترکیپ   از  هی  
آتش  الکل  مخلوط  در  خونش  و  خواستپ   پر  هوس  

بود  .انگشتانش  را  میان  موهای  کوتاهش  لغزاند  و  
 :لحن  پر  کشش  او  گوش هایش  را  پر  کرد 

بگو  ...بگو  هرچ   م خوای  ...من  اینجام  تا  بهت  -
 !بدمش 

 
 :آرام  و  با  غمزه  خندید  و  پچ  زد 

  ...اگه  من  نبودم  کجا  م خواسپ   -
 
ق خیل  ت  س 

؟   خودت  رو  خال  کپ 
 

ده   پوست  برنزه  شده اش  میان  انگشت های  داغ  او  فرس 
 .شد 

ی  و  - تو  خودت  اینجوری  م خوای  ...از  اون  همه  دلی 
این  لباس  که  تنت  کردی  جز  این  برداشپ   نم شه  

 .کرد 
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چندثانیه  سکوت  کرد  و  این  بار  با  لحپ   کش دار  
 :غرید 

؟  بذار  کارمو  بک نم -  .چه قدر  حرف  م زت 
 

لحظات   بعد  وقپ   تن  به  عرق  نشسته اش  را  روی  
کاناپه  کنار  تن  دخی   انداخت  و  ساعدش  را  روی  
چشمش  گذاشت  در  حال  که  حس  م کرد  تمام  

سلول های  تنش  برای  ذره ای  خواب  التماس  م کنند  
 :غرغر  کرد 

اتی  که  -
ون  پره  از  دخی  تو  نباس   یک  دیگه  ...اون  بی 

واسه  بودن  جای  تو  و  تو  این  لحظه  دارن  س  و  دست  
 .م شکونن 

 
شایل  غلپ   زد  و  خوابیده  به  پهلو،  سش  را  به  دست  
از  آرنج  تاشده  اش  تکیه  داد  .انگشت  روی  خط  عمیق  

میان  ابروی  او  کشید  که  انگار  از  ازل  با  همی    اخم  
جذاب  و  خواستپ   خلق  شده  که  این قدر  حاال  عمق  
گرفته  و  خشونت  خوابیده  در  چهره اش  را  دو  براب ر  

 .کرده 
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پس  واسه  تو  مهم  نیست  اوت   که  باهاته  من  باشم  یا  -
 یک  دیگه  ...هوم؟ 

 
بدون  اینکه  در  جواب  سوالش  تأیید  یا  تکذیپ   تحویل  

دهد،  بیشی   ابرو  در  هم  کشید  و  نج   کرد  .شایل  
ض  نالید   :معی 

 .گرشا  !با  توام -
هوم؟  !صدات  مثل  سوزنه  شایل  ...مغزمو  داره  -

 .سوراخ  م کنه 
 

شایل  پشت  دستش  را  به  گونه ی  زبر  او  چسباند  و  
آن  را  باال  و  پایی    کرد،  شاید  با  این  کار  بتواند  کم  او  

را  نرم  و  گره ی  ابروهایش  را  باز  کند  اما  فایده ای  
ی  باید  از  این  همه   ایط  عادی  هر  دخی  نداشت  .در  س 

سنگدل  دلشکسته  م شد  اما  او  گرشا  بود  و  شایل  
ی  نبود  ...او  مد ت ها  بود  که  به  این   هم  هر  دخی 

ت  رحم ها  عادت  کرده  بود  .با  اینکه  م دانست  
  گرشا  نبوده  و  با  

 
خودش  تنها  دخی   موجود  در  زندگ

اینکه  م دانست  این  رابطه های  ت   در  ت   تنها  از  س  
نیاز  و  هوس  است  اما  نم توانست  عقب  بکشد  .
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مردی  که  با  این  اخم  وحشتناک  کنارش  چشم  بسته  
بود  جاذبه ای  عجی ب  داشت  که  نم شد  راحت  ازش  

  .دل  برید 
نم دانست  چرا  گاه  مثل  حاال  پلک های بسته اش  
م لرزند  و  ابروهایش  بیشی   در  هم  گره  م خورند  .

 :دست  روی  شانه اش  گذاشت  و  مردد  و  نگران  پرسید 
؟ -  گرشا  خوت 

 
چشم هایش  را  خیل  ناگهات   توی  صورت  شایل  باز  

کرد  و  خودش  را  روی  کاناپه  باال  کشید  .دسپ   به  
موهایش  کشید  و  همان طور  که  نامتعادل  روی  
 .پاهایش  م ایستاد  پر  اخم  به  شایل  نگاه  انداخت 

 من  دارم  م رم  ...م موت   یا  برسونمت؟ -
 

دست  شایل  که  به  قصد  گرفی    کمک  برای  بلند  
شدن  به  سمتش  دراز  شده  بود  را  دید  .دکمه های  

اهنش  را  بست،  لباسش  را  توی  شلوارش  مرتب  کرد   پی 
و  کمربندش  را  هم  سفت  کرد  .دست  او  را  سست  و  
بدون  استحکام  گرفت  و  هنوز  کامل  سپا  نشده  بود  
رهایش  کرد  .شایل  لباسش  را  روی  تن  باال  کشید  و  
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مرتب  کرد  و  موهای  باز  و  به  هم  ریخته اش  را  مرتب  
 .روی  شانه  مرتب  انداخت 

 منم  میام  .بدون  تو  برای  چ   بمونم  اینجا؟ -
 

مانتوی  جلوباز  و  بلندش  را  از  روی  رگال  شلوغ  
برداشت  و  تن  زد  .شالش  را  هم  روی  موهای  بازش  
انداخت  و  از  میان  دری  که  گرشا  باز  کرده  بود  رد  

شد  .هنوز  به  ورودی  سالن  نرسیده،  بازویش  با  
خشونت  کم  از  عقب  کشیده  شد  و  مجبور  شد  س  
  مسپ   از  سش  

 
برگرداند  .گرشا  که  معلوم  بود  تقریبا

 :پریده  خیل  سی    ع  پرسید 
قرصاتو  مرتب  م خوری  دیگه؟  ...م دوت   که  -

 .حوصله ی  دردس  ندارم 
 

 .شایل  تلخندی  به  صورتش  زد  و  رو  برگرداند 
؟ -  چرا  فکر  م کپ   هردفعه  باید  یادآوری  کپ 

 
 :گرشا  همان طور  که  از  کنارش  رد  م شد  غرولند  کرد 

ب  شما  زنا  رو  هیچ  کس  نشناخته  ...معلوم  -
َ
ل
َ
جنس  ج

 !نیست  تو  ستون  چ   م گذره 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
  به  

 
توی  سالن  چرچ   زد  .نیازی  نبود  توی  این  شلوغ

کس  بفهماند  قصد  رفی    دارد  اما  همی    که  چرخید  و  
به  طرف  شایل  رفت،  هومن  با  دیدن  حالت  حارص   و  

آماده شان  خودش  را  به  حالت  دو  به  گرشا  رساند  .
 :میان  سوصدای  بلند  توی  سالن،  صدا  بلند  کرد 

کجا  با  این  عجله  رفیق؟  هنوز  قسمت  هیجان انگی    -
 !ماجرا  مونده 

 
کج خندی  که  روی  لب  گرشا  نشست  فوری  جمع  شد  
و  نگاهش  را  به  پشت  س  هومن  انداخت  .حضور  آن  

  بود  تا  
 
  همیشه  حارص   در  صحنه  کاق

 
مردک  ساق

معپ   »قسمت  هیجان انگی    «را  خوب  بفهمد  .با  
  ابروتی  باال  انداخت  و  سوئیچ  را  ت وی  دستش  

ت  تفاوت 
 .چرخاند 

 ...همه  م دونن  من  اهل  این  یک  نیستم  ول -
 

 :رو  برگرداند  سمت  شایل  و  ت  خیال  لب  زد 
؟ -  م موت 
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  مقلوب #
 پارت #6

  کپ  _ممنوع #
 

 .شایل  هم  مثل  خودش  ت  تفاوت  شانه  باال  انداخت 
 .نه  ...میام  باهات -

 
ت  حرف  کف  دستش  را  روی  شانه ی  هومن  زد  و  

هومن  هم  که  فهم ید  مثل  همیشه  در  این  یک  مورد  
آت   از  او  گرم  نم شود  هر  دو  دستش  را  در  هوا  تکان  

 .داد 
 .هرجور  راحپ   ...ول  پشیمون  م س   ...از  ما  گفی   -

 
  از  کنارش  عبور  کرد  و  وقپ   شایل  پشت  

 
ت  هیچ  حرق

سش  لبخندی  به  هومن  زد  و  خداحافط   کرد،  هومن  
 :با  نارضایپ   آن  دو  را  با  نگاهش  بدرقه  و  زمزمه  کرد 
ت  که  نم رسه  با  این  همه  دبدبه  و  کبکبه  ...- خی 

  ...خی   پیش 
ا
 !!نخواستیم  اصل

* 
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در  آسانسور  پر  س  و  صدا  باز  شد  .چشم  باز  کرد  و  
تکیه  از  دیوار  کابی    برداشت  .دسته  کلیدش  را  که  از  
ون  آورد،  سوئیچ  ماشی    از  کنار  کلیدها  ُس   جیب  بی 

خورد  و  با  سو  صدا  روی  زمی    ا فتاد  .صدای  باز  
شدن  در  واحد  باالتی  باعث  شد  چشم هایش  را  روی  

هم  فشار  بدهد  و  به  هرچه  که  از  همی    لحظه  قصد  
داشت  آرامش  نداشته اش  را  برهم  بزند  لعنپ   

بفرستد  .صدای  زنگ  دار  گلناز  از  باالی  پله  ها  روی  
 :مغزش  خط  انداخت 

؟ -  گرشا  توتی
 

هوم  بلندی  کرد  و  خم  شد  تا  سوئیچ  را  از  رو ی  زمی    
 :بردارد  .گلناز  همان طور  ت   مهابا  توی  راهرو  داد  زد 

 .آره  مامان  خودشه -
 

کلید  را  در  قفل  در  واحدش  انداخت  و  هم زمان  به  این  
فکر  کرد  که  خواهر  بیست  و  دو  ساله اش  قرار  نیست  

د  نباید  راهروی  ساختمان  را  با  اتاق   یاد  بگی 
د  .خواست  داخل  خانه  شود   شخض اش  اشتباه  بگی 
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که  این  بار  سوکله ی  حوریه  خانم  با  چادری  که  کیپ  
 .روی  سش  نگه  داشته  بود  از  باالی  نرده  نمایان  شد 

 .گرشا  بیا  باال  شام  بخور -
 

 .نج   کرد  و  کفش هایش  را  جلوی  در  درآورد 
 .میل  ندارم -

 
 :حوریه  با  لحن  مرددی  گفت 

 .نگام  کن  ببینم -
 

دسپ   به  چشم هایش  کشید  و  همان طور  پابرهنه  تا  
کنا ر  نرده ها  خودش  را  جلو  برد  .چند  دقیقه  دیگر  

سپا  م ماند  شاید  همان جا  ایستاده  به  خواب  م رفت  .
 .گردن  سنگینش  را  به  زور  کم  باال  آورد 

 .بفرمایید -
 

حوریه  فقط  با  یک  نگاه  کوتاه  م توانست  تشخیص  
ایط  است  .چادرش  را   بدهد  پرسش  حاال  در  چه  س 
جلوتر  کشید  .معلوم  نبود  در  حال  حارص   که  همه  

خی   داشتند  ساکنان  واحد  کناری  سفر  هستند  حوریه  
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از  چه  کس  رو  گرفته  .نگاه  رفت  و  برگشپ   حوریه  به  
  بود  

 
در  نیمه  باز  واحد  باال  و  دوباره  به  گرشا  کاق

مطمی    شود  کس  آن جا  نیست  تا  با  خیال  راحت  
ه   پرسش  را  شماتت  کند  .کاری  که  در  آن  حسات   خی 

 .بود 
باز  چه  کوفپ   خوردی  که  چشمات  کاسه ی  خونه  و  -

 اختیار  حرکاتت  دست  خودت  نیست؟ 
 

ون  داد  و  کالفه  یک  قدم  عقب  رفت   .گرشا  نفس  بی 
تا  این  وقت  شب  بیدار  نشسپ   که  من  برسم  و  سوال  -

س؟   تکراری  بی 
همی    کارا  رو  م کپ   که  خدا  نظرش  رو  از  روت  -

 !برداشته  و  نذر  و  نیازهای  من  اثری  نداره 
 

  تکراری،  
 
ت   حوصله  ا ز  شنیدن  جمالت  و  عقاید  خراق
ون  داد  و  قدم  دیگر  عقب  رفت   .نفس  بی 

 .خسته  ام  مامان  ...کاری  که  نداری  .م رم  بخوابم -
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جوات   نشنید  و  روی  پا  چرخید  تا  داخل  خانه  برود  .
فقط  لحظه ی  آخر  و  قبل  از  بسی    در  صدای  غرغر  

 :حوریه  گوشش  را  پر  کرد 
 ...حیف  که  بابات  گفته  کاری  به  کارت -

 
در  را  محکم  بست  .در  راه  اتاق  خواب  یک  یک  

اهنش  را  باز  کرد  و  پایی    آن  را  از  کمر   دکمه های  پی 
ون  کشید  .جلوی  تخت خواب  دونفره  و   شلوارش  بی 
راحپ   که  او  را  به  آغوشش  دعوت  م کرد،  لحظه ای  

ایستاد  و  نگاه  مردد  به  در  سویس  اتاق  انداخت  .
  کرد  و  مقصدش  را  به  آ ن  سمت  تغیی   داد  .در  

 
پوق

ون  آورد  و  روی   راه  گوس  اش  را  از  جیب  شلوار  بی 
تخت  انداخت  .با  لباس های  باقیمانده  در  تنش  زیر  

شی   آب  سد  ایستاد  و  لحظه ای  که  حس  کرد  قفسه  
سینه اش  از  درد  منقبض  شده  و  مسپ   از  سش  پریده  

تنش  را  از  زیر  دوش  کنار  کشید  .لباس هایش  را  
همان جا  در  آورد  و  بعد  از  گرفی    دوس   سی    ع  و  

سپاتی  با  آب  گرم  با  همان  حوله ی  توی  تنش  خودش  
 .را  روی  تخت  انداخت 
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چشم هایش  هنوز  گرم  نشده  بودند  که  صدای  زنگ  
هشدار  شبانه ی  گوس   توی  اتاق  پخش  شد  .اگر  

  نم افتاد  .همی   طور  
 
محل  نم گذاشت  شاید  اتفاق

  کاری  
 
ممکن  بود  با  تمام  زیاده روی های  امشبش،  بعدا

محمد  باز  برایش   دست  خودش  بدهد  که  زبان  امی 
دراز  شود  .به  زور  پلک هایش  را  از  هم  فاصله  داد  و  
به  قصد  بازکردن  کشوی  پاتخپ   خم  شد  .باز  جای  
  بود  که  بطری  آب  نیمه پر  از  شب  قبل  

 
شکرش  باق

ها   همان جا  قرار  داشت  .این  یعپ   حوریه  و  دخی 
امروز  به  قصد  تمی    کردن  خانه  آ ن جا  را  شخم  

نزده اند  .چند  ثانیه  بعد  به  خواب  عمیف   فرو  رفته  
 .بود  که  تا  نزدیک های  ظهر  روز  بعد  طول  کشید 

* 
 

  مقلوب #
 پارت #7

  کپ  _ممنوع #
 

در  واحدش  را  بست  و  دکمه ی  آسانسور  را  زد  .در  
مدت   که  منتظر  بود  تا  آسانسور،  از  پارکینگ  به  
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طبقه ی  او  برسد،  در  واحد  باالتی  هم  با ز  شد  و  
 .صدای  منصور  توی  راهرو  پیچید 

 گرشا  م ری  کارخونه؟ -
 

 .دو  سه  پله  را  باال  رفت  تا  بتواند  پدرش  را  بهی   ببیند 
 بله  ...کار  خاص  داری؟ -

 
منصور  کنار  نرده ها،  روی  یک  از  پله ها  نشست  و  

اض  درد  زانو  بلند  شد   .صدای  آخش  به  اعی 
نه  بابا  جان  ...کار  خاص  که  نیست  .م دوت   که  -

 نارص  هم  امروز  میاد؟ 
 

آسانسور  توی  طبقه  ایستاد  و  درهایش  باز  شد  .گرشا  
نگاه  گذرا  به  آن  سمت  انداخت  و  ت   توجه  به  

ون  م آمد  باز   ملودی  آرام  که  از  اتاقک  آسانسور  بی 
 .نگاهش  را  به  پدر  داد 

  از  شیش  روز  هفته  چهار  روزش  رو  -
ا
عمو  معمول
 .اونجاست 
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منصور  با  کف  دست  زانویش  را  ماساژ  داد  و  پایش  را  
 .روی  پله ها  کم  صاف  کرد 

نارص  هم  مثل  من  ...جون  اومدن  به  کارخونه  رو  -
نداره  .همه اش  از  س  اجباره  وگرنه  م خواد  رفت  و  

 .آمدش  رو  کمی   کنه 
 

دستش  را  توی  جیبش  فرو  کرد  و  به  دیوار  راهرو  تکیه  
 .داد 

مشکل  نیست  بابا  ...عمو  هم  م تونه  مثل  شما  به  -
م ن  اعتماد  کنه  .شما  تا  حاال  کم  و  کرسی  دیدی  توی  

 کارای  کارخونه؟ 
 

منصور  لبخندی  زد  و  با  رضایت  س  تکان  داد  اما  
 .گرشا  همان طور  ت   انعطاف  به  او  زل  زده  بود 

ه  دست  تنها  - تو  که  کارت  درسته  بابا  ...ول  بهی 
 .نباس  

 
گرشا  گیج  و  کالفه  س  جایش  صاف  ایستاد  و  بعد  از  

اینکه  دید  با ز  درهای  آسانسور  بسته  شد  و  کابی    
 :پایی    رفت،  فوری  پرسید 
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باالخره  عمو  م خواد  بیاد  یا  نیاد  ...من  نم فهمم  چ   -
  .بود  و  نبود  عمو  جز  اینکه  فقط  نشون  

 
م خوای  بک

ی   اکپ   توی  اون  کارخونه  داره  خیل  تاثی  بده  س 
نداشته  و  نداره،  هیچ  اجباری  هم  برای  حضورش  

نیست  .یه  جوراتی  فق ط  نقش  نظارت   داره  .تا  االن  
کمک  خاص  هم  نکرده،  حاال  با  ک می   اومدنش  چه  
کمک  قراره  بکنه؟  برای  عمو  فقط  مهمه  که  سهم  

سودش  ماه  به  ماه  به  حسابش  واریز  بشه  ...غی   از  
 اینه؟ 

 
لبخند  منصور  جمع  شد  و  وقپ   پایش  را  جمع  کرد  باز  

چهره اش  از  درد  در  هم  رفت  .دستش  را  به  نرده  
گرفت  و  به  سخپ   سپا  ایستاد  .با  این  کار  گرشا  را  
د  تا  بتواند   هم  مجبور  کرد  سش  را  کم  باالتر  بگی 

 .پدرش  را  بهی   ببیند 
خیل  خب  ...تو  خودت  برو  نارص  میاد  برات  توضیح  -

 .م ده  چه  تصمیم  گرفته 
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  دو    سه  پله ای  که  باال  آمده  بود  را  
 
گرشا  با  کالفک

برگشت  و  یک  بار  دیگر  انگشت  ر وی  دکمه ی  
 .آسانسور  گذاشت 

 .باشه  بیاد  منتظرشم -
 !گرشا -

 
از  کنار  دیوار  گردن  کشید  تا  بتواند  یک  بار  دیگر  

 .منصور  را  ببیند 
 !بله -

ه  که  دست  -   عاقالنه  تصمیم  بگی   ...بهی 
 
فقط  لطفا

 !تنها  نباس   ...صالح  اینه 
 

با  اینکه  درست  و  حسات   از  حرف های  پدرش  س  در  
نم آورد  اما  برای  ا ینکه  ت  خیالش  شود  ت  هدف  سی  

تکان  داد  و  با  باز  شدن  درهای  آسانسور،  خودش  را  
توی  اتاقک  انداخت  .باز  این  دو  برادر  چه  خوات   برای  

آن  کارخانه ی  زوار  در  رفته  دیده  بودند  فقط  خدا  
م دانست  .اگر  کارخانه  تا  همی    جا  هم  س  پا  مانده  

بود  و  حاال  داشت  محصوالتش  را  به  چند  کشور  
خارچ   صادر  م کرد  همه  به  خاطر  ایده های  نو  و  
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زحمات  گرشا  بود  وگرنه  آن  دو  خیل  زودتر  از  این ها  
  م کردند  .امکان  نداشت  اجازه  

 
باید  اعالم  ورشکستک

ند  که  زحماتش  را  به  باد   بدهد  باز  تصمیم  بگی 
 .بدهند 

*** 
 #مقلوب  

 8#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ن به سمتم  طور دوان دوا با دیدنش که داشت همان 

ی ثابت فلزی و قرمز رنگ  آمد از روی دوچرخه می 

پایین رفتم و یک سر هندزفری را از گوشم بیرون  

کشیدم. نفس زنان جلویم ایستاد و بازدمش را با یک  

اش  "هو"ی بلند و صدادار بیرون داد. بطری آب معدنی 

 ام برداشتم و به دستش دادم. را از جیب کناری کوله 

 خسته نباشی. -

 
هایش درآورد و توی جیب  ندزفری را از گوش ه 

 گرمکنش فرو کرد. 

 طور... بریم؟ تو هم همین -

 
DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

سر تکان دادم و بعد از برداشتن کوله از روی زمین،  

قدمش شدم گوشی را از جیبم بیرون  طور که هم همان 

آوردم تا صدای خواننده را قطع کنم. نگاهی به ساعتش  

د باعث شد من هم  هایش دا انداخت و سرعتی که به قدم 

 به تَبَعش تندتر قدم بردارم. 

 امروز تنبلی کردم... بدو که ممکنه به سرویس نرسم. -

 
 سرعتم را زیاد کردم و به ساعتم نگاه انداختم. 

 نگران نباش... خیلی دیر نشده. -

 
مان ده  ی پارک تا خانه اش این بود که فاصله خوبی 

یم انداخت  شد. شهریار نگاهی به سرتا پا دقیقه هم نمی 

 و مردد پرسید: 

 ای؟ خسته -

 نه. -

 پس بدویم؟ -

 
ی موافقت سر تکان دادم و کنار هم  با لبخندی به نشانه 

رو مشغول دویدن شدیم. جلوی در خانه که  در پیاده 

رسیدیم به صورتش نگاه انداختم. موهایش آشفته شده  

خورد. کلید  بود و قطرات عرق از سر و گردنش ُسر می 
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طور  و من به سرعت وارد شدم. همان   توی در انداخت 

 رفتیم گفتم: ها باال می که تند و سریع از پله 

 تا دوش بگیری و آماده بشی صبحانه حاضره. -

 
ای که  در واحد را باز کرد و این بار به خاطر عجله 

کنش را پایین  داشت خودش زودتر وارد شد. زیپ گرم 

ر  کشید و با گفتن یک »دمت گرم« پر انرژی و پر مه 

اش را جلوی در  خودش را توی حمام انداخت. حوله 

 حمام گذاشتم و سریع به آشپزخانه رفتم. 

دوش گرفتنش خیلی سریع تمام شد، ده دقیقه بعد  

حاضر و آماده کنار سفره ایستاده بود و داشت ساعتش  

بست. نان گرم شده را کنار استکان  را روی مچش می 

 چایش گذاشتم و اشاره به سفره کردم. 

شین شهریار... خیلی هم دیر نشده. هنوز یه ربع  ب -

 وقت داری. 

 
ام انداخته بود. یاد  زدگی در کارهایش به خنده شتاب 

خواست  روزهای اول مدرسه افتادم یا هر بار که می 

کار جدیدی را شروع کند، مثل رفتن به دانشگاهی که  

کاره رها کرد یا روز اولی که قرار  دسته آخر آن را نیمه 

ای که  ای مصاحبه و استخدام به همین کارخانه بود بر 
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حاال در آن ارتقای شغلی گرفته بود برود. استرس  

کرد آن را در ظاهرش نشان  داشت اما خیلی سعی می 

ندهد. حاال هم احتماالً به خاطر ِسمت جدیدی که در  

طور با عجله رفتار  کارخانه نصیبش شده بود این 

ضورش به عنوان  خواست روز اول ح کرد. شاید نمی می 

سر کارگر جدید بخش، مورد سرزنش کسی قرار  

بگیرد. دو سه لقمه بیشتر نخورد و فوری از جا پرید.  

گوشی و کیف پولش را از روی جاکفشی برداشت و از  

 من پرسید: 

 چیزی الزم نداری برگشتنی بگیرم؟ -

 
ای چای پایین دادم  ی توی دهانم را به زور جرعه لقمه 

 زدم. و به رویش لبخند  

 نه داداش... برو موفق باشی. -

 
ی پیشانی  چهارانگشت دست راستش را به گوشه 

 چسباند و با لبخند برایم چشمکی زد. 

 مراقب خودت باش پس... خداحافظ. -

 
کم دور شد و بعد هم  ها کم صدای دویدنش توی پله 

صدای باز و بسته شدن در اصلی ساختمان که هربار  
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لرزید، در کل  یش می ها خورد تمام شیشه به هم می 

 ساختمان پیچید. 

 *** 

ای راه بود. پانزده  تا ایستگاه اتوبوس پانزده دقیقه 

توانستم آن را به  ای که با یک کورس تاکسی می دقیقه 

دادم کمی  سه دقیقه کاهش بدهم اما ترجیح می 

ی همان یک خط تاکسی هم در  روی کنم تا هزینه پیاده 

تاکسی باالشهر و    جیبم بماند. آن هم این روزها که 

پایین شهر نداشت و همگی برای دو قدم راه پول خون  

گرفتند. صدای زنگ گوشی که از کیفم  پدرشان را می 

بلند شد آن را بیرون کشیدم و با دیدن نام شهریار  

آمد شهریار بین روز  ابروهایم باال پریدند. کم پیش می 

و در کارخانه با من تماس بگیرد. فقط در شرایطی که  

کار واجبی داشت یا حال و روزش خوب نبود و  

خواست با صحبت با من حواسش را پرت کند. کمی  می 

از دیدن نامش روی گوشی در آن وقت روز نگران شدم  

اما با امید به اینکه همان مورد اول دلیل تماسش باشد  

با لبخند جوابش را دادم و او هم سرحال جواب سالمم  

را بروز ندهم و به این    ام را داد. سعی کردم نگرانی 

اش در بخش جدید کارخانه  فکر نکنم که روز اول کاری 
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ی علی چپ  دچار مشکلی شده. پس خودم را به کوچه 

 زدم. 

خوای به شام دعوتم کنی؟ مناسبت  نگو که دوباره می -

 شما؟ جدیدی تو راهه؟ بد عادت می 

 
ای اجباری که به جای راحت کردن  آرام خندید، خنده 

ام را بیشتر کرد اما باز هم سعی کردم به  ره خیالم دله 

روی خودم نیاورم و اجازه بدهم خودش هروقت که  

 راحت بود حرف بزند. 

منم قصد ندارم بد عادتت کنم خانوم خانوما. حداقل  -

 ده. جیبم این اجازه رو نمی 

 دونی که من راضی نیستم. واال جیبت هم اجازه بده می -

 
ظروف فلزی از آن    صدای برخورد قاشق و چنگال با 

داد تایم ناهارش را به تماس با من  طرف خط نشان می 

 اختصاص داده. 

 چه خبر؟ امشب هم دیر میای؟ -

 #مقلوب 

 9#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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با اینکه جواب این سوال را صبح هم گرفته بود اما باز  

 توضیح دادم. 

 آره دیگه. -

 االن کجایی؟ -

 وبی؟ رم کالس زبان... شهریار!... خ دارم می -

 
نتوانستم جلوی پرسیدن این سوال را بگیرم. پرسیدن  

بی هدف و پشت هم از او بعید بود. نفس    های سوال 

عمیقش را توی گوشی رها کرد. با شنیدن صدای  

کشیده شدن صندلی فلزی روی زمین تصور کردم که  

تواند حرف  تر می جا نشسته و حاال راحت باالخره یک 

نشانش دادم و باالخره  بزند. انتظارم را با سکوت  

 خودش به حرف آمد. 

دونی تغییر  خوبم دیار. چیز خاصی نیست. تو که می -

موقعیت برای من همیشه سخت بوده... باید با خودم  

کنار بیام یه کم... فکر کردم با تو حرف بزنم آروم تر  

 شم. می 

 
 لبخندی زدم و سعی کردم با کلماتم آرامش کنم. 

یشه از پسش براومدی. من  آره سخت بوده ولی تو هم -

همیشه بهت گفتم لیاقت تو بیشتر از ایناست پس باید به  
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این تغییرای پی در پی عادت کنی و خودت رو باهاشون  

خواستیم بریم یه  وفق بدی. یادته هر موقع که می 

 گفت؟ ی جدید بابا بهمون چی می مدرسه 

 
 کمی سکوت کرد و بعد آرام جواب داد: 

راهتون ادامه بدید جوری که    گفت شما محکم به می -

محیط جدید و آدماش مجبور بشن خودشون رو با  

 شرایط شما هماهنگ کنن. 

گفت. پس بهش نشون بده که حرفاش  آره همینو می -

 همیشه یادته. 

 
سکوت کوتاهی کرد و این بار وقتی شروع به حرف  

 زدن کرد لحنش مثل همیشه سرزنده بود. 

م بانو...  مخلص خواهرجانمون هم هستیم. چش -

شه... بفرما  ی گوش می اندرزهاتون مثل همیشه آویزه 

 ناهار. 

 
خندیدم و خوشحال از اینکه حالش دوباره رو به راه  

 شده پرسیدم: 

 چی هست حاال غذاتون؟ -
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 با لحن شوخ و صدایی آرام گفت: 

ی سبز که توش  یه کفگیر برنج نپخته و یه دریاچه -

 چندتا دونه کرفس شناوره. 

 
 ام گرفت اما با جدیت گفتم: خنده   از توصیفش 

دن. چرا اعتراض  اینا چه مدل غذاهاییه که بهتون می -

 کنید آخه؟ نمی 

دیار جان یادت نرفته که ماها همه اینجا کارگریم...  -

خوای اظهار نارضایتی کنیم و اونا هم بگن  نکنه می 

 بگیر کمتر!؟ خوش اومدی، یه حقوق 

 
 آهی از ته دل کشیدم. 

ونی که توی دفتر مدیریت نشسته کی  آره خب... ا -

کنید که بخواد  فهمه شماها با چه شرایطی کار می می 

دلیل نارضایتیتون رو هم قبول کنه. عوضش من برات  

یه قورمه سبزی توپ پختم شب بخوری که غذای  

 درآوردی این آشپزتون رو بشوره و ببره. من 

ی همین مرام و معرفتتم عزیزم.  آخ که من کشته مرده -

اال اگه کاری نداری من این آش شله قلمکاری که  ح 

بهمون دادن رو نوش جان کنم تا وقتمون تموم نشده.  

 زنیم. شب بیشتر حرف می 
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رم... ولی منو به شبی که قبل از رسیدنم تو  باشه می -

خواب هفت پادشاه رو دیدی حواله نده. حداقل بگو  

 صبح که دلم نسوزه. 

 
 خندید و با دهان پر جواب داد: 

باشه... یا شب یا صبح... هر چی تو بگی... کاری  -

 نداری؟ 

 نه عزیزم. مراقب خودت باش. -

 
خداحافظی کردم و تماس را خودش زودتر قطع کرد.  

زمان با رسیدنم به ایستگاه، اتوبوس هم رسید و  هم 

خیلی سریع سوار شدم. توی اتوبوس باز هم نگاهی به  

رم را اگر خوب  هایم انداختم. این امتحان پایان ت کتاب 

دادم خیالم از بابت مدرک زبان پیشرفته ام راحت  می 

توانستم برای پذیرایی در مراسم تشریفاتی  شد و می می 

های بابا را هیچ  توریستی هم اعالم آمادگی کنم. توصیه 

ها هم این بود که  کردم. یکی از آن وقت فراموش نمی 

ی  وقت دست از تالش و پیشرفت در هر کار گفت هیچ می 

شود هم  برندارید. تالش و تغییر در کارها باعث می 

راکد نمانید و هم با ایجاد تنوع در کارهایتان برای  

 ی ادامه دادن ایجاد کنید.  خودتان انگیزه 
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من و شهریار یاد گرفته بودیم در هیچ کاری درجا  

نزنیم حتی اگر آن کار از نظر دیگران ساده و پیش پا  

ا از رفتن مامان و بعد از او هم  ه افتاده باشد. شاید سال 

مان  قدر حضورشان در زندگی گذشت اما آن بابا، می 

تاثیر گذاشته بود که هنوز هم وجودشان را حس  

کردیم و حتی نصیحت هایشان با صدای قشنگ  می 

شد. چقدر دلم برای  خودشان در گوشمان تکرار می 

 مان تنگ شده بود. روزهای قشنگ چهارنفره 

 
 #مقلوب  

 10#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
در دفتر مدیریت که در ساختمان شرقی کارخانه قرار  

داشت، جلوی سه مانیتور بزرگ چسبیده به دیوار  

های مداربسته داخل  ایستاده بود و تصاویر دوربین 

کرد. به فضای شلوغ  سالن بزرگ کارخانه را رصد می 

کارخانه چشم دوخته بود که البته تصاویر صامت  

ی آنجا را انتقال  آزاردهنده   چیزی از سروصدای 

 دادند. نمی 
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چرخید و به  نگاهش از روی مانیتورها به آرامی می 

کرد که روی  ای نگاه می حرکت مواد مذاب و گداخته 

ی اصلی  گرفتند و با عبور از محفظه غلتک قرار می 

 آمدند. ها شکل و قالب گرفته و بیرون می دستگاه 

ختر ریزنقش و  ، د ی آرامی به در خورد و منشی ضربه 

کوتاه قدی که همه در کارخانه او را با مخفف نام  

باز  زدند از میان در نیمه کوچکش »کیان« صدا می 

 مخاطبش قرار داد. 

 تونن بیان تو؟ مهمون دارید... می -

 
از فضای کارخانه چشم گرفت و برای کیان کوتاه سری  

تکان داد. دخترک بعد از این همه سال هنوز هم بین  

گذاشت و ورود هرکسی  خانه فرقی نمی صاحب   مهمان و 

به غیر از خود گرشا به اتاق را با تشریفات خاصی  

کرد. احتماالً عمو ناصر هم عادت کرده بود که  اعالم می 

بدون هیچ اعتراضی همیشه منتظر دریافت اجازه  

ماند و بعد هم مثل حاال با سالمی بلند باال وارد اتاق  می 

 شد. می 

طور که  ه خشکی همیشه داد و همان جواب سالمش را ب 

 گفت: ناصر داشت با لحنی مسخره می 
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کنم اگر این دختره بیاد و مثالً  ها فکر می بعضی وقت -

 بگه تو اجازه ورود ندادی باید چی کار کنیم. 

 
جهت خندید و نگاه گرشا ماند به  به حرف خودش بی 

های اسپورت که  ای پوشیده از لباس و نیمه   ی نصفه تنه 

در مانده و داشت با فرد یا افرادی بیرون آن اتاق    بین 

. ناصر رد نگاه او را گرفت و با  زد ریز ریز حرف می 

 خنده و صدایی بلندتر گفت: 

 بهنود چرا الی در موندی پسر؟ بیا تو دیگه. -

 
ی  بهنود باالخره سر چرخاند اما نتوانست خنده 

ی جامانده روی لبش را پاک کند و با همان  موذیانه 

ی مضحکی که برای خودش درست کرده بود به  هره چ 

قصد سالم و دست دادن به طرف گرشا قدم برداشت.  

هردو خیلی زورکی با هم دست دادند و گرشا با نگاهی  

نافذ اما بدون حرف رو به ناصر خواستار توضیح شد.  

دانست بهنود تا آن لحظه هیچ وقت حتی به  خوب می 

عمویی که روابط  قصد سر زدن به پدر یا عمو و پسر 

ی سر  ای هم با هم نداشتند و یا حتی به بهانه حسنه 

شان که حکم میراث پیدا  درآوردن از شغل خانوادگی 

هوا  کرده بود پا به آنجا نگذاشته. حاال این مردک سربه 
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ماند تا یک  های تُخس می که بیشتر شبیه به پسربچه 

ای که مرز سی سالگی را رد  مرد از آب و گل درآمده 

 کرد؟ رده آنجا چه می ک 

های بی سر و ته صبحگاهی  یک تطبیق ساده از صحبت 

ها کافی بود تا حدس بزند چه  پدرش با حضور آن 

ی پدرش مدام توی سرش  اتفاقی در پیش است و جمله 

پژواک بگیرد که »دست تنها نباشی بهتره... صالح  

 اینه!« 

شروع توضیحات ناصر همزمان شد با حضور آبدارچی  

که برای همه چای آورد و سینی را روی میز    کارخانه 

 داد. وسط اتاق قرار  

گرشا جان من خیلی فکر کردم این مدت... البته با  -

داداش هم زیاد مشورت کردم که اونم با تصمیماتم  

کنم منم مثل داداش بهتره خودم رو  موافق بود. فکر می 

بینم منصور از حضور تو  بازنشست کنم. حاال که می 

خوام راه و چاه کار  ونه خیلی راضیه... می توی کارخ 

رو یاد بهنود بدی تا این پسر هم پا بذاره جا پای من و  

کارخونه رو دوتایی با هم بچرخونید... مثل اون  

 های من و منصور. وقت 
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ای اتاق چسبانده  بهنود که پهلویش را به دیوار شیشه 

ی  بود و دست به سینه و با حالتی مغرورانه به محوطه 

کرد، با اتمام حرف پدرش روی پا  از کارخانه نگاه می ب 

چرخید و پشتش را به پنجره تکیه داد. گرشا روی  

اش را روی  صندلی مدیریتی پشت میز نشست و چانه 

ی صندلی تکیه  مشت دستی گذاشت که از آرنج به دسته 

 داده بود. 

های شما  مشکل اینجاست که هیچی شبیه اون وقت -

ی کارخونه به راحتی اون  اره نیست ناصرخان! نه اد 

زمانه، نه من صبر و حوصله و اعصاب بابا رو دارم و  

 نه... 

 
با پایش فشاری به زمین داد تا صندلی کمی به سمت  

 پسرعموی بی خیالش بچرخد و ادامه داد: 

ای شبیه شماست... که اگر پشتکار و  نه بهنود ذره -

  همت شمارو داشت االن بعد از سی و یکی دو سال سن 

 موند باباش براش کار دست و پا کنه. منتظر نمی 

 
ای به او انداخت و پوزخند واضحی  بهنود نگاه خصمانه 

زد که حتی از چشم ناصر هم دور نماند. طعنه وار لب  

 زد: 
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نه که این دفتر، دستک و تشکیالت رو خودت از صفر  -

 َعلَم کردی! 

 
 گرشا پوزخندی مشابه خود او در جواب تحویلش داد: 

نکردم... ولی ده سال پادوی بابام و بابات بودم تا    نه -

تونستم کارو دست بگیرم و بعد از اینکه کارخونه رو  

از مرز ورشکستگی باال کشیدم تازه منصور خان  

 نشینی شد. راضی به خونه 

 
 #مقلوب  

 11#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گرفت  توجه به جدالی که داشت بین آنها درمی ناصر بی 

تی بین حرفشان پرید. اصالً به این  ای مصلح با خنده 

ی آنجا کرده بود که شاید  امید بهنود را با خودش روانه 

این همکاری اجباری راهی برای رفع کدورت بین آن  

دو شود و برای این کار حاضر بود هر امتیازی به  

 اش بدهد. برادرزاده 
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دونی  خب پس چم و خم کار دستته دیگه گرشا... می -

و شروع کرد و جلو رفت که بلد کار شد.  باید از کجا کار 

 بهنود هم از همون پادویی... 

 
 صدای اعتراض بهنود بلند شد: 

 بابا! -

 
رنگی او را ساکت کرد و رو به گرشا  ناصر با اخم کم 

 لبخندی زد: 

ها باهاش شروع کن تا همه چی  کاری از همون ریزه -

دستش بیاد. هنوز یادم نرفته تو چه تالشی برای کار  

کردی. همیشه ازت برای داداش تعریف  رفتن می یادگ 

کردم... ضمناً منم سختمه هردفعه بشینم پشت فرمون،  

این همه راهو برنم، بعدش هم بیام اینجا باز بشینم  

کارم و همه کارا  پشت میز. هرچند که بیشتر اوقات بی 

 کنی. رو خودت راست و ریس می 

 
ش  گرشا جوری همراه صندلی چرخید که با پشت کردن 

به بهنود و رخ به رخ شدن با عمو نشان داد کامالً او  

 را نادیده گرفته. 
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کنی.  شما هم مثل بابا به من اعتماد کنی ضرر نمی -

نیازی هم به گذاشتن جانشین و ولیعهد نیست. راپورِت  

کارها هم مثل همیشه روشن و واضح در اختیارتون  

 گیره. قرار می 

 
و بعد از کمی    مویش کشید ی بی ناصر دستی به چانه 

 فکر رو به پسرش گفت: 

برو یه کم تو محیط کارخونه بچرخ، با کارمندا و  -

 خور شو... ببین چند چندی! کارگرا دم 

 
اش را از شیشه گرفت و  بهنود با حالتی ناراضی تکیه 

بعد از نگاهی پر خط و نشان به گرشا از اتاق بیرون  

اش  پچ و شلیک خنده رفت. به ثانیه نکشیده صدای پچ 

هایش که داشت  از پشت در بلند شد و بعد هم صدای قدم 

شد به گوش رسید. پوزخندی عصبی روی لب  دور می 

های پر از  العمل توجه به عکس گرشا نشست و ناصر بی 

تر به اصل موضوع  نارضایتی او این بار راحت 

 پرداخت. 

بحث اعتماد نیست عموجون. اگر به داشتن اعتماد و  -

ذاشتم  ها نباید پامو می ام این سال اطمینان بود که تم 

اینجا چون داداش رو مثل چشمام قبول داشتم و اگه  
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گفت من سهمی تو این کارخونه دیگه ندارم هم  حتی می 

گفتم چشم. حاال هم تو نشون دادی  چشم بسته می 

شه روت حساب  حسابی کاربلد شدی و مثل منصور می 

قدر  ن کرد. بحث من فقط بند کردن دست این پسره. او 

جا سفارشش رو کرد و  شه هیچ به هواست که نمی سر 

نگران نشد که یه گندی نزنه و آبرومو نبره. از طرفی  

خوام مفید باشه.  خوام دیگه ول بچرخه، می هم نمی 

خواد به زندگیش سروسامون بده بلکه  مادرش هم می 

سربه راه بشه ولی تا وقتی پای کار ثابت وسط نباشه،  

ی دختره بگیم باباش  واده هرچقدر هم به خان 

کنن که  مونه قبول نمی داره و جیبش خالی نمی کارخونه 

حق هم دارن واال... بعدش هم... آدمیزاده دیگه... از  

فردای خودش خبر نداره که. اگه منم دیگه اینجا نباشم  

 و یه وقتی تو خدایی نکرده... 

 
 گرشا اخمی غلیظ کرد و منصور فوری ادامه داد: 

دونم سرما بخوری... آنفوالنزا بگیری  می اصالً چه  -

بخوای چند روز استراحت کنی... کی باال سر این  

کارگرا باشه که خطا نرن؟ به قول خودت من و بابات  

امتحانمون رو پس دادیم. این کارخونه یه بار تا دم  

 مرگ رفته عمو جون. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
خم شد و فنجان چایی که تقریباً سرد شده بود را از  

شت و به قدر نوشیدن تمام محتویاتش  روی میز بردا 

ها وقفه انداخت؛ و وقتی دید گرشا قصد  بین صحبت 

ی  مانده اش را از روی او بردارد، باقی ندارد نگاه خیره 

قند در دهانش را توی فنجان خالی تف کرد و خیلی  

 جدی گفت: 

الزم نیست سیر تا پیاز کارو یادش بدی. اول و آخرش  -

داداشه و ما تقریباً  خان ی اینجا  سهام دار عمده 

خور به حساب میایم. پس اصل کار دست خودت  جیره 

بمونه کافیه... فقط روی بهنود مثل یه شریک حساب  

 کن. 

 
ای پلک روی هم گذاشت تا هوس نکند  گرشا لحظه 

حرف درشتی در صورت عمویش پرت کند. ناصر هم  

 بی مالحظه ادامه داد: 

ی من بهنودو با  دونم دل خوشی از هم ندارید. ول می -

توپ و تشر راضی کردم بیاد کنار دستت کار کنه... حاال  

گم بذار زیر  به اون گفتم کنار دست، ولی به تو می 

دستت کار کنه و سرش گرم بشه... شاید هم  

 پذیری و زندگی کردن رو یاد بگیره. مسئولیت 
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 #مقلوب  

 12#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
اده بود تا دهانش  هایش را روی هم فشار د قدر دندان آن 

لیاقتش  هایی که الیق پسرعموی بی را برای گفتن حرف 

بود باز نکند که فکش درد گرفت. همین که مجوز  

گرفته بود تا با او مثل یک زیردست رفتار کند و الزم  

نبود به کسی که حتی به آدمیت هم قبولش نداشت  

ای از بهنود  جواب پس بدهد، کافی بود تا حرف اضافه 

 اش را بپیچد. با خیال راحت نسخه   بشنود و 

ی تمام قد  از روی صندلی بلند شد و جلوی پنجره 

ی کارخانه چشم چرخاند.  اتاقش ایستاد. در محوطه 

خیلی زود بهنود را پیدا کرد که باالی سر یکی از  

کارگرها ایستاده بود و با تکان دستش با او صحبت  

ر  ت هایش را کمی باریک کرد تا درست کرد. چشم می 

تشخیص دهد. این همان کارگری بود که به خاطر نشان  

اش در کار،  ی مدیریتی دادن مهارت باال و روحیه 

تصمیم گرفته بود او را به بخش دیگری انتقال بدهد تا  

زیر نظر مستقیم خودش کار کند. احتماالً آن لحظه هم  
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در حال برگشتن از سالن غذاخوری بود. نگاهی به  

ای  از اتمام تایم ناهار ده دقیقه   اش انداخت، ساعت مچی 

گذشت. اخمی کرد و همان لحظه فکر کرد اگر قرار  می 

به دادن رضایت برای ماندگار شدن بهنود باشد همان  

روز باید شرح وظایفی برایش مشخص کند تا دیگر به  

ی امرو نهی به کارگرها را  خودش بی جهت اجازه 

ه و  ندهد. آن هم در حالی که هنوز از راه نرسید 

 شناسد. جا را نمی کس و هیچ هیچ 

کرد  ی پیش رویش نگاه می طور که به صحنه همان 

 زمزمه کرد: 

دونم این  کنم باهاش کنار بیام... هرچند می سعی می -

کاره نیست. ولی ناصرخان... یادت باشه قرار نیست  

روی تنبلی و از زیر کار در رفتناش چشم ببندما. من  

و کارگر و پسرعمو فرقی    ام. برام منشی تو کارم جدی 

 کنه. نمی 

 
ای حاکی از رضایت سرپا ایستاد و کف  ناصر با چهره 

 هایش را به هم کوبید. دست 

این که عالیه عموجون... اتفاقاً نباید اصالً کوتاه بیای  -

که اون هم بفهمه از این خبرا نیست و نخواد از زیر  
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کار در بره. باید بفهمه اینجا که مال خودمونه این  

 شکلیه وای به این که بره جای غریبه. 

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

من برم اتاقمو مرتب کنم و تحویل این پسره بدم. یه  -

رم ولی بعدش دیگه  چند روزی خودم باهاش میام و می 

 ریش و قیچی با خودت گرشا جان. 

 
در اتاق باز و بسته شد بدون اینکه گرشا تکانی بخورد  

ای حرف در جواب عمویش بزند. نگاهش روی  ا کلمه ی 

پسر جوانی ماند که با رفتن بهنود از کنارش، کالفه  

دستی به موهایش کشید و عینکش را از چشم برداشت  

هایش را با خستگی ماساژ بدهد و بعد هم با  تا چشم 

 هایی محکم به سمت سالن اصلی کارخانه رفت. قدم 

 *** 

ا بهنود و عمو ناصر برای  بعد از کلی سرو کله زدن ب 

اینکه به پسرعمویش بفهماند هیچ کاری را بدون  

هماهنگی با گرشا نباید انجام بدهد، همراهش راهی  

ها برایش  ی بخش سالن کارخانه شد تا در مورد همه 

مفصل توضیح بدهد. اینکه همه منتظر بالیی بودند که  

دیر یا زود قرار بود به سرش بیاید به خودی خود  
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داد و حاال این موضوع که داشتند برایش  ش می آزار 

کردند دیگر از تحملش خارج  جانشین هم دست و پا می 

توانست بزند که مخالفتش را  بود. اما فعالً حرفی نمی 

راه  کدام بی دانست هیچ نشان بدهد. خودش هم می 

گویند اما همه خودشان را جوری به آن راه  نمی 

ها نگاه  جرا به آن زدند که اگر کسی از بیرون ما می 

کرد که جماعتی، منفعل و  انداخت فکرش را هم نمی می 

ی موعود فرا برسد. با تمام  اند تا لحظه منتظر نشسته 

این تفاسیر هنوز هم یادش نرفته بود که همین پسر  

ها پیش، چه  فعالش سال ی بیش روی اعصاب با روحیه 

 بالیی سر او آورده بود. 

انه، حرارت باال توی  با ورود به سالن اصلی کارخ 

ی باالیی پیراهنش را باز کرد و به  صورتش زد. دکمه 

اطراف چشم دوخت. هرکدام از کارگرها که چشمشان  

کردند و بعد هم  خورد سر خم کرده و سالم می به او می 

توجه به  افتاد. گرشا بی نگاه کنجکاوشان به بهنود می 

  ها، با جدیت در مورد کار و محصول هر این واکنش 

داد با اینکه خیلی مطمئن  بخش برای بهنود توضیح می 

نبود چیزی سر دربیاورد. نگاه پر اخم اما گنگش را که  

داد و در دل برای  دید نفس پر حرصی بیرون می می 

کشید. بار آخری که بهنود  زمین و زمان خط و نشان می 
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ربط از  آمد سوالی بی اش نمی با جدیتی که اصالً به قیافه 

 گرشا زیرلبی غرید: او پرسید  

روزی که مدیریت اینجا دست تو بیفته احتماالً من  -

 نباید تو این دنیا باشم. 

 #مقلوب  

 _ادامه 12#پارت 

 
و بعد هم بدون اینکه جوابی به سوال او بدهد، راهش  

را به سمت خروجی سالن کشید و بیرون رفت. همین  

لحظه هم حرارت مغزش بیشتر از چیزی بود که گرمای  

کرد کمترین  کرد. باید سعی می ه وجودش القا می سالن ب 

اصطکاک را با پسرعمویش پیدا کند. کسی که حتی در  

ها و دورهمی های خانوادگی هم کمتر با او  مهمانی 

پرسی  شد که مبادا مجبور به احوال چشم در چشم می 

شود و حاال وادارش کرده بودند تا چیزی حدود هشت  

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

باشد این دم و دستگاه بعد از او دست این بهنودی  

اش را  بیند، بهتر است از همین حاال فاتحه بیفتد که می 

بخواند. اصالً چرا باید برایش مهم باشد. وقتی خودش  

نباشد پس هر اتفاقی هم بیفتد اهمیتی ندارد. با خودش  
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سر    خوام فکر کرد:»دیگی که برای من نجوشه، می 

 سگ توش بجوشه!« 

 *** 

 #مقلوب 

 13#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
لباس فرمم را پوشیدم و جلوی آینه مشغول آرایشی  

ای عصبی و  ساده شدم. همان لحظه عطیه با قیافه 

اخمو وارد شد و با حرص کاور لباسش را روی رگال  

انداخت. با لبخند از درون آینه نگاهش کرده و ابرویی  

 برایش باال انداختم.  

قدر از راه نرسیده  علیک سالم... باز چی شده که این -

 خوش اخالقی؟ 

 
هایش  با همان صورت پر اخم نگاهم کرد و به آنی چشم 

پر از اشک شد. جوری که مجبور شدم دست از کار  

بکشم و کامالً به سمتش برگردم. متعجب نگاهش کردم  

ی  اما قبل از اینکه سوال دیگری بپرسم خودش سفره 

 کرد.    دلش را باز 
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دو روزه دارم با این قادری زبون نفهم سر و کله  -

زنم که امشب یکی رو جایگرین من کنه ولی نکرد  می 

که نکرد. یعنی تو دم و دستگاه تشریفاتی به این  

بزرگی یکی نیست جای منو پر کنه. هرکی هر موقع که  

 رسه... گیره به ماها که می بخواد مرخصی می 

 
یپ کاور لباس افتاد.  برگشت و با حرص به جان ز 

انگار زیپ هم با او سر لج افتاده بود که گیر کرده و  

ام  اراده خنده خورد بی شد. از حرصی که می باز نمی 

گرفت اما به موقع جلوی خودم را گرفتم تا بی جهت  

دانستم منشأش کجاست  هیزم به آتشی که هنوز نمی 

 نریزم.  

 خواستی بیای؟ حاال برای چی نمی -

 
لنجار رفتن با زیپی که قصد بازشدن نداشت  دست از ک 

جا روی  برداشت و بعد از »اَه« بلندی چرخید و همان 

 زمین نشست.  

خواست  ام بود. دلم می خیر سرم بله برون برادرزاده -

منم اونجا باشم. مامان و داداشم هم کلی غر زدن که  

 چرا مرخصی نگرفتم. خودش هم باهام قهر کرد. 
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نشستن روی زمین برای اینکه  جلو رفتم و قبل از  

مانتویم خاک و پُرز نگیرد آن را به باال جمع کردم.  

رویش چهارزانو روی زمین نشستم و با تعجب  روبه 

 پرسیدم:  

ات؟ مگه چند سالشه که داره ازدواج  برادرزاده -

 کنه؟ می 

 
با کنار انگشت اشاره اشکش را پاک کرد و لب ورچیده  

 جواب داد:  

میم. برادرم بیست و سه سال از من  تقریباً هم سن ه -

ام که با  های ناخواسته بزرگتره و منم از این ته تغاری 

 ام تو یه سال به دنیا اومدیم. برادرزاده 

 
 های اشکی تلخ خندید و باز نالید:  با همان چشم 

من بیشتر از اینکه عمه باشم براش خواهر بودم. اونم  -

قادری    دوست داشت توی بله برونش پیشش باشم ولی 

 زبون نفهم...  

زود قضاوت نکن عطی... قادری هم گناهی نداره. دو  -

سه تا از بچه ها خیلی زودتر امشب رو مرخصی گرفته  

بودن. اون بنده خدا هم دستش موند تو پوست گردو،  

چون به جز اینجا، یه جای دیگه هم مراسم داشت و  
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  کرد. حاال این دفعه شانس تو بود که اونم باید جمع می 

 سهمیه مرخصی نصیبت نشد.  

آره دیگه من اگه شانس داشتم که االن اینجا نبودم.  -

خواد بذاره کف دستم  واسه چندرغازی که آخر شب می 

خوردم. االنم باید بمونم و در  قدر حرص نمی هم این 

ی داداشم خوشن اینجا میزبان و  حالی که همه تو خونه 

 هی کنن.  مهمان و هزار جور آدم دیگه به من امر و ن 

 
 نگاهی به ساعتم انداخته و پرسیدم:  

 حاال مراسمتون ساعت چنده؟ -

 
از جا بلند شد و این بار بدون هیچ تالشی توانست زیپ  

 کاور را باز کند:  

 کنه. من که قرار نیست اونجا باشم. دیگه چه فرقی می -

 
طور که پایین مانتویم را  من هم از جا بلند شدم و همان 

 تکاندم گفتم:  خاک شلوارم را می   کردم و مرتب می 

 پرسم. کنه که دارم می البد یه فرقی می -

 
 با دلخوری و از سر رفع تکلیف لب زد:  

 ساعت هشته. -
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تازه ساعت پنج بود و سه ساعتی وقت داشت. جلو  

رفتم و با گذاشتن دستم روی کاور لباسش اجازه ندادم  

 آن را بیرون بیاورد.  

خیلی بالتکلیف بود. این دو  ببین عطی، قادری امروز  -

تا مراسم خیلی اتفاقی با هم همزمان شدن. میزبان اون  

یکی مهمونی از این پولدارای باال شهری بود که فقط  

تونم« هم تو َکتش  داد و »نه« و »نمی ی پول می وعده 

رفت. قادری هم مثل خودمون دنبال درآوردن دو  نمی 

کنه. حتی    قرون اضافه تره دیگه. پس مجبور شد قبول 

به خاطر اینکه تیمش اون طرف یه نفر کم داشت  

 خودش پا شد رفت که یه وقت طرف ناراضی نباشه.  

 
 ای رفت و غرغر کرد:  غره با دلخوری چشم 

به من چه؟ چون اون خانوم دلش نیومده از دوزار  -

بیشترش بگذره منو به زور آورده سر کار، االن باید  

 اصالً. دلمم براش بسوزه؟ بره به درک  

 
نُچی کردم و بی اراده ابروهایم در هم شد. انصاف نبود  

راجع به زنی که برای هیچ کداممان هیچ وقت کم  

نگذاشته بود، فقط به خاطر اینکه یک امشب به او  
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طور حرف بزند. آهی کشیدم  ی آف شدن نداده این اجازه 

و این بار کاور لباس را کامالً از زیر دستش کنار  

 کشیدم.  

 ی اون بنده خدا رو نزن.  قدر پنبه برو این   پاشو -

 ها.  ولم کن دیار کجا برم دلت خوشه -

زیپ کاور را باال کشیدم و آن را تا کرده به دستش  

 دادم.  

گم برو دیگه. مسئولیت امشب و این سالن با  دارم می -

کنم که کسی به قادری  ها صحبت می منه. منم با بچه 

 ر جاش. نگه نبودی که حقوقت هم بمونه س 

 #مقلوب 

 14#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
هیچ کسی قرار نیست بفهمه چی تو سر منه اگه  -

قدرم  جنابعالی خودت چیزی رو لو ندی. برو عطی، این 

وقت تلف نکن. برو دیرم شده هنوز آماده نشدم االن  

 رسه و من هنوز میزا رو چک نکردم.  میزبان سر می 

 
بهت  ای با  رویش را به سمت من چرخاند و لحظه 

 نگاهم کرد.  
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 گی؟  جدی می -

مگه من شوخی دارم تو این جور موارد؟ یه کاری  -

 نکن پشیمون بشما. 

 
هایم را محکم بوسید و در  درجا پرید و بغلم کرد. گونه 

هایش  حالی که دیگر از غم چند دقیقه قبل توی چشم 

 خبری نبود ذوق زده گفت:  

نم...  ک الهی خیر ببینی دیار. به خدا برات جبران می -

 کنم. خیلی خیلی زود جبران می 

 
با اخمی نمایشی لبخندی زدم و به سمت در ورودی  

 آرام هُلش دادم.  

خوام.  ام کردی. جبران هم نمی برو دیگه بشر. خسته -

 ات تبریک بگو. از طرف منم به برادرزاده 

 
با خوشحالی دستی در هوا برایم تکان داد و خیلی زود  

حق با عطیه بود و بقیه اگر    از سالن بیرون رفت. البته 

کندند. با این  فهمیدند من چه کار کردم پوستم را می می 

ها باید به جای عطیه هم کار کنند  طرز فکر که چرا آن 

و آن وقت او که نیامده دستمزدش را هم بگیرد. سر  

ای که گرفته بودم باید  فرصت برای این تصمیم عجوالنه 
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دانستم که امشب  ی کردم. فقط این را م فکری درست می 

اش یک بساطی راه  ماند قطعاً با دلخوری اگر عطیه می 

شد و یا در  ی دیگر دعوایش می انداخت، یا با خدمه می 

جوره  زد که هیچ جواب میزبان یا مهمانی حرفی می 

ی تند و جوشی عطیه را  شد جمعش کرد. روحیه نمی 

شناختم پس صالح بود که امشب را پیش خانواده  می 

 شد تا اینجا کار دستمان بدهد. خوش با 

خیلی زود باقی خدمه هم سر رسیدند و بعد از آن هم  

سالن پر از مهمان شد. هوای بارانی آن شب همه را از  

ی سبز باغ به داخل سالن کشانده بود و فضای  محوطه 

دار کرده بود. میزبان  و دم   پر جمعیت، هوا را هم گرم 

ز و درشتش  ای از دستورات ری مراسم هم که لحظه 

کشید. با اینکه اولین بار نبود که مسئولیت  دست نمی 

ام بود، اما آن شب واقعاً داشتم کم  کل سالن به عهده 

آوردم. پذیرایی و تشریفات یک مراسم عروسی پر  می 

کردم که  از ریخت و پاش و البته مختلط را مدیریت می 

های داخل سالن یک جورهایی خودشان را  تمام آدم 

دادند به خدمه  دیدند و به خودشان اجازه می ی میزبان م 

امر و نهی کنند. درست زمانی که باز زن میزبان که  

اش پیدا شد و دستور داد که  مادر داماد بود سروکله 

های شیرینی روی میزها پر شود، خیلی جلوی  ظرف 
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خودم را گرفتم تا سرش داد نزنم »من کار خودم رو  

زدم، دستم را آرام  بلدم«، در عوض به رویش لبخندی  

ی لباسش که به نظر خیلی هم قیمتی به  روی سرشانه 

آمد کشیدم و او را با خودم به سمت سالن راهی  نظر می 

 کردم.  

مونید و از  عزیزم... چرا پیش مهموناتون نمی -

برید؟ امشب فقط یه بار  عروسی پسرتون لذت نمی 

شه... حیفه که این شب قشنگ رو با حرص  تکرار می 

تونید  ن بگذرونید و چیزی ازش متوجه نشید. می خورد 

ی کادر ما اعتماد کنید. من حواسم به همه  به تجربه 

دم آخر مراسم از همه چیز راضی  چیز هست و قول می 

 باشید. 

 
 #مقلوب 

 15#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
انگار زبان نرمم کار خودش را کرد که زن بیچاره نفس  

 مردد بود.  راحتی کشید ولی نگاهش هنوز هم به من  
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ی عروسم  یعنی خیالم راحت باشه؟ من با خانواده -

رودروایستی دارما. توروخدا یه وقت کم و کسری پیش  

 نیاد.  

خیالتون راحت خانوم. مطمئن باشید مشکلی پیش  -

 نمیاد. 

 
ی  زن با همان تردیدی که داشت سرش را به نشانه 

هایم تکان داد و باالخره ازم فاصله گرفت.  قبول حرف 

هم توانستم نفس راحتی بکشم. نبودن عطیه با    من 

وجود مراسمی به این شلوغی داشت واقعاً دردسرساز  

قدر  شد. حضور یک نفر اضافه تر قطعاً همین می 

کارساز بوده که قادری به نیامدن عطیه رضایت نداده.  

نفسی گرفتم و سر چرخاندم تا وضعیت موجود را به  

سیم  ت کنم. بی توانستم مدیری بهترین شکلی که می 

کوچکم را از جیب لباس فرمم بیرون کشیدم و از یکی  

تر  هایی که توی آشپزخانه بود خواستم تا سریع از بچه 

های شیرینی و میوه را بدهد.  ترتیب شارژ کردن ظرف 

از مجید و ماهان هم که مسئول پخش آبمیوه بودند  

خواستم تا یک دور دیگر چرخشان را در کل سالن  

 بچرخانند.  
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آخر مراسم وقتی تقریباً سالن خالی شده بود، همان زن  

میزبان همراه پسرش جلو آمدند. به محض رسیدنشان  

 گفتم:  

ی  ی همه یه چند لحظه منتظر بمونید گفتم باقیمونده -

غذاها و میوه و شیرینی رو بسته بندی کنن و  

تحویلتون بدن... اِم... راستی یه طبقه از کیک هم دست  

 که...    نخورده مونده 

 
 مرد جوان تشکری کرد و رو به مادرش گفت:  

پس من برم به دوتا از بچه ها بگم ماشیناشون رو  -

 بیارن جلوی در. 

 
مادرش سری تکان داد و وقتی آقای داماد از ما فاصله  

 گرفت زن لبخندی گذرا زد.  

طور که گفتی پذیرایی  دستتون درد نکنه. همون -

 ومو خریدید. العاده بود. ممنونم که آبر فوق 

 
 لبخندی زدم و سرم را کوتاه تکان دادم.  

 ی ما همینه خانوم. وظیفه -
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طور که  اش را باز کرد و همان زن کیف کوچک و کتابی 

 گشت با عجله گفت:  درونش دنبال چیزی می 

از غذاها خودتون هم بردارید. اینم بابت تشکر از  -

 زحمتی که خودتون و همکاراتون کشیدن. 

 
هزار تومانی نو و تانخورده را تحویلم  ده   چند اسکناس 

گرفتم خیلی سعی  ها را می داد. من هم در حالی که آن 

ها خرج زیادی کرده  کردم پوزخندی نزنم. البته که آن 

های ما هم حقوقشان را از کسی دیگر  بودند و بچه 

گرفتند اما باز حداقل جای شکر داشت که کسانی هم  می 

ی کوچکی از زحمات خدمه  مثل این زن بودند تا گوشه 

که در تمام طول مراسم یک لحظه هم روی صندلی  

طور جبران کنند. لبخندی تشکر آمیز  نشستند را این نمی 

زدم و زن با گفتن »پسرم االن میاد غذاها رو ببره«  

پشتش را به من کرد و به سمت رختکن رفت. به طرف  

ه  ها را به مجید ک ی اسکناس رختکن خدمه رفتم و دسته 

 روی صندلی همان جلوی در نشسته بود دادم.  

ها یکی یه  بندی کردین به بچه از غذاهایی که بسته -

 ظرف بده ببرن خونه، اینم بین خودتون تقسیم کن.  

 پس خودت چی دیار؟ -
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 چپ چپ نگاهش کردم که سریع ابرو باال انداخت.  

 آهان... یادم نبود... حله. -

 
یع لباس فرمم را  به سمت رختکن بانوان رفتم و سر 

سیم از نگهبانی خواستم تا از تاکسی  عوض کردم. با بی 

سرویس نزدیک باغ یک ماشین برایم درخواست کند و  

ها را  ی بچه خودم هم تمام وسایلم را جمع کردم. همه 

ی  جلوتر از خودم از تاالر بیرون فرستادم. وظیفه 

نظافت دیگر با ما نبود و نظافتچیان خود باغ این کار  

دادند. دو سه نفر از بچه ها که تقریباً با من  را انجام می 

هم مسیر بودند را سوار ماشینی که گرفته بودم کردم و  

راهی شدیم. ساعت نزدیک به یک نیمه شب بود که  

کلید توی در انداختم و وارد ساختمان سوت و کور  

 شدم.   

ی دوم بودم و تمام تالشم  در حال عبور از پاگرد طبقه 

ن بود که با ایجاد کمترین سر و صدا از طبقات  بر ای 

عبور کنم. اما با باز شدن ناگهانی در یکی از واحدها،  

اختیار در جا پریدم و از ترس دستم را روی قلبم  بی 

ی آقای زاهدی از  تنه گذاشتم. با بیرون آمدن سر و نیم 

واحدش ناخودآگاه اخمی روی صورتم نشست. زاهدی  

به من کرد، نگاهی که از سمت او  نگاه باال تا پایینی  
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تقریباً برایم عادی شده بود. دستی به موهای کم پشتش  

باز روی  طور دکمه ی پیراهنی که همان کشید و یقه 

 زده صاف کرد:  زیرپیراهنش پوشیده بود را شتاب 

 خواستم بترسونمتون. ببخشید خانم مهرآرا نمی -

 #مقلوب 

 16#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
 شتم و خشک و جدی جواب دادم:  قدمی به عقب بردا 

ای بی هوا  اگر ساعت یک نصفه شب در یه خونه -

 ترسین. جلوتون باز بشه احتماالً می 

 
انگار اصالً نشنید من چه گفتم، با گفتن »یه لحظه صبر  

کنید« تنش را داخل خانه کشید و چند ثانیه بعد با  

 کاغذی در دست دوباره پیدایش شد.  

پله  رفتیم واسه دیوارهای راه ها تصمیم گ با همسایه -

نقاش بیاریم. شما و آقا شهریار که هیچ وقت تو  

ها حضور ندارید... گفتم پیش فاکتورو  تصمیم گیری 

 نشونتون بدم که بعداً توی پرداخت سهمتون...  

ببخشید آقای زاهدی... فکر کنم برادرم سه چهار  -

ساعت زودتر از من رسیده خونه... بهتر نبود با  
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ذاشتین تا بخواین زحمت بکشید و  رمیون می خودش د 

 تا این وقت شب بیدار بمونید که سرراه من سبز شید. 

 
آب دهانش را قورت داد و ابروهای من به شکل  

فهمید این  ای بیشتر گره خورد. اگر شهریار می اراده بی 

مرد، این وقت شب جلوی راه من را گرفته که به خیال  

گوید احتماالً خونش را  های ساختمان ب خودش از هزینه 

کرد. اما زاهدی به روی خودش نیاورد و حق  حالل می 

 به جانب جواب داد:  

واال من صداشون زدم ولی با نشنیدن یا خودشون رو  -

ها  به نشنیدن زدن... به هر حال تا سهم همه همسایه 

جمع نشه نقاش نمیاد و به جز آقای رحمتی فقط شما  

 موندید. 

 
هوا از  بیرون آوردم. کاغذ را بی   ام را از جیبم گوشی 

دستش کشیدم و بعد از انداختن عکسی از آن دوباره به  

های  دستش برگرداندم. پوزخندی زدم و خیره در چشم 

کردند محکم  نافذش که شبیه به اشعه ایکس عمل می 

 گفتم:  

مدیریت ساختمون اصولی داره جناب زاهدی. ماه پیش  -

هتر بود یه کم در  که این مسئولیت رو تقبل کردید ب 
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موردش تحقیق کنید. بهتره از این به بعد هم هر مسئله  

و مشکلی بود با برادرم درمیون بذارید و خودتون رو  

 تا این وقت شب زابراه نکنید. 

 
ای روی لبش نشست و با لحن  لبخند بی وقت و بدقواره 

 واری جواب داد:  زمزمه 

م. به هر  شه کنار اومد خان تر می اصوالً با شما راحت -

 حال لطافت نگاه و صداتون... 

 
هایم از شدت تعجب گرد شد و با بیرون دادن  چشم 

طور که به سرعت به  بازدمی عصبی و پر صدا همان 

 رفتم غریدم:  ها می سمت پله 

 شب بخیر آقای محترم. -

 
کرد خودش را جنتلمن نشان دهد به  هرچه قدر سعی می 

رش چکه  رسید وقاحت از کلمات و رفتا من که می 

کرد. این هم از شانس قشنگ من بود. از شدت  می 

ای روی زمین کوبیده  اراده عصبانیت پاهایم به شکل بی 

شد و دیگر برایم مهم نبود کسی در ساختمان بیدار  می 

نشود. در واحدمان را باز و محکم پشت سرم بستم. از  

هایم را با پشیمانی روی هم  صدای بسته شدنش پلک 
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تازه حواسم به شهریار و رختخواب  فشار دادم چون  

اش در وسط سالم جمع شد. اما برای پشیمان  پهن شده 

آلود سر  شدن دیر بود چون شهریار با حالتی خواب 

 خیز شد:  جایش نیم 

 تویی دیار؟ -

 
طور که قدم به جلو  آب دهانم را قورت دادم و همان 

 داشتم زمزمه کردم:  برمی 

 شید. الهی بمیرم... بیدارت کردم. ببخ -

 
در تاریک و روشن ناشی از نور چراغ خیابان، با  

 باز و باریک شده اما دقیق نگاهم کرد:  هایی نیمه چشم 

 خوبی؟ چرا عصبانی هستی؟ -

 
 ام چسباندم.  دستم را به گونه 

 من؟ نه بابا... خوبم. -

 
ی دیگر توی صورتم خیره ماند و وقتی  چند ثانیه 

دم، با اخمی  کردن خیالش ز لبخندی مضحک برای راحت 

هایش  محو سرش را دوباره روی بالش گذاشت. چشم 

 را بست اما جدی پرسید:  
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 با چی برگشتی؟  -

 با آژانس دیگه. -

 
 شد:  کم داشت در خواب غرق می صدایش کم 

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

 
»مزاحمت شده« را در حالتی بین خواب و بیداری  

فهمید  را نشنیدم. اگر می زمزمه کرد و دیگر صدایش  

گاه نیمه شبی  های گاه و بی مشکلم دقیقاً این مزاحمت 

شد؟ کالفه دستی به صورتم کشیدم  زاهدی است چه می 

و در راه اتاق شالم را از سرم برداشتم. مسلماً اتفاق  

خواست آرامش زندگی  افتاد و من هم دلم نمی خوبی نمی 

به هم    ی کسی دیگر ما دو نفر با حرکت نسنجیده 

 بخورد.  

 *** 

 #مقلوب 

 17#پارت 

 
دادیم.  توانستیم به خودمان استراحت می ها تا می جمعه 

ترین روزهای  ها، شلوغ ها و جمعه شنبه هرچند که پنج 

کاری من بود اما چون شهریار جمعه خانه بود من هم  
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ای که کنارش در خانه  کردم از همان اندازه سعی می 

های  قید ورزش   هستم نهایت استفاده را ببرم. 

ی  صبحگاهی را در روز جمعه زده بودیم. به اندازه 

های طول هفته، تا  ها و خستگی خوابی تمام بی 

خوابیدیم و در عوض بعد از ناهار یک  توانستیم می می 

 زدیم.  ساعتی را به پارک رفته و کنار هم قدم می 

گاممان بودم اما فکرم هزارجا  های هم خیره به قدم 

شی شهریار که زنگ خورد از حال و  چرخید. گو می 

هوای خودم بیرون آمدم. نگاهم به صورتش افتاد. با  

توانستم بفهمم  هایش هم می دیدن چلچراغ توی چشم 

کسی پشت خط است. نیشخندی برایم زد و با لبخند  چه 

من گوشی را کنار گوشش گذاشت. سرم را پایین  

ن  انداختم و با نگاه دوباره به مسیر جلوی پاهایما 

ی او نیست و با اینکه  وانمود کردم حواسم به مکالمه 

کرد آرام صحبت کند اما صدایش را کامالً  سعی می 

 شنیدم.  واضح می 

 سالم عزیزم...خوبی؟  -

-  ... 

منم خوبم خداروشکر... دیار هم خوبه، سالم  -

 ها خداروشکر.  رسونه. صدات بهتر شده می 

-  ... 
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انوم... صدای تو  کنه خوشگل خ برای من که فرقی نمی -

های  شینه روی قسمت اش صاف می گرفته و نگرفته 

 حساس شنواییم. فقط از اینکه بهتری خوشحال شدم. 

 
با دیدن شیر آب آشامیدنی مسیرم را به آن سمت کج  

کردم تا کمی او را به حال خودش بگذارم. هرچند از  

گفت  شد و هرچه دوست داشت می بودن من معذب نمی 

 تر بودم.  وری راحت ط اما خودم این 

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

هم آب خوردم و شیر را بستم. با نگاهم  چند جرعه  

جایی که ازش جدا شده بودم  دنبالش کردم. همان 

طور که  ایستاده و به درختی تکیه داده بود و همان 

نگاهش با من بود با لبخند و گاهی هم خنده با تلفن  

هایی آرام و با طمأنینه به سمتش  د. با قدم ز حرف می 

اش را از درخت گرفت و  رفتم. نزدیکش که رسیدم تکیه 

 ای آرام گفت:  با خنده 

 شما جون بخواه. -

 
 صدا رو به من لب زد:  بعد هم بی 

 کیه که بده!! -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ام را خوردم و با اخمی نمایشی زمزمه کردم:  خنده 

 بدجنس. -

 
 چشمکی زد و باز گفت:  

کنی  مروز عصر دیگه منو به دیدار یار نائل می پس ا -

 خداروشکر. 

 
 بار با نیشخندی گفت:  باز هم خندید و این 

من دربست مخلص شمام بانو. از همین االن واسه  -

کنم. اصالً این آنفوالنزای  شماری می دیدنت لحظه 

دونی چه به روز من آورده که... دلم  وقت تو نمی بی 

 مورچه. برات شده قد سوراخ جوراب  

 
ام را آرام رها کردم. رسماً دیوانه بود و  بار خنده این 

ها را با  درمانی هم نداشت. هرچند که تمام این حرف 

دانستم ته  کرد اما من یکی خوب می لحنی طنز ادا می 

دلش چه خبر است و این مرد احساساتی چقدر خوب  

تواند دل یک زن را به دست بیاورد طوری که دل  می 

های ریز و درشتش  خط برای شوخی   او، آن طرف 

های ریز  رفتن بلرزد. تماس را با کلی قربان صدقه 

ریزکی باالخره قطع کرد و باز کنار هم راه افتادیم.  
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گوشی را که توی جیب شلوارش گذاشت یک »آخیش«  

بلند و از ته دل گفت که مرا به خنده انداخت. اخم کرد و  

 :  با حالتی که مثالً دلخور شده غرغر کرد 

دونی چه به روز من  نخند خواهر من، نخند. بابا نمی -

ی سرماخوردگی هی منو  آورده که. ده روزه به بهانه 

دوونه. کم مونده بود بست برم بشینم در  سر می 

 شون.  خونه 

 خب مگه بده نخواسته تورو هم مریض کنه؟  -

ی  کنیم که منو مریض کنه؟ واال فاصله کار می مگه چی -

ی قانونی هم بیشتره. ویروسه  صله ما همیشه از فا 

 رسه. خودش هم بخواد از این فاصله دستش به من نمی 

 
 اش کوبیدم.  به شانه   ام را آرام خندیدم و شانه 

تو هم با دختر مردم کم کن. رو  نه توروخدا برو فاصله -

 که نیست! 

 
اش را ماساژ داد که مثالً دردش  با حالتی نمایشی شانه 

ی من بیشتر درد گرفت. بعد هم  نه آمده ولی در واقع شا 

 باز غر زد:  

 بابا خیر سرم قراره زنم بشه ها.  -
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... تا اون موقع هم دختر مردمه. مراعات  حاال که نشده -

 کن برادر. 

 
 نیشخندی زد و دستش را دور کمرم انداخت.  

 چشم خواهر... شما جون بخواه. -

 
 با لحن خودش جواب دادم:  

 کیه که بده! -

 
های    روی ده ان خندیدیم. به رسم پایان پیا هر دو همزم 

فروشی کوچک سر خیابان  ی هرهفته در آبمیوه جمعه 

مرا مهمان یک لیوان آب طالبی کرد. بعد هم به سرعت  

به خانه برگشتیم تا من برای رفتن به سر کارم آماده  

 شوم و او هم به قرارش با یار برسد.  

 *** 

 
 #مقلوب  

 18#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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قتی پای بهنود به کارخانه باز شده بود شمار  از و 

هایش هم بیشتر شده بود. اعصابش را  سیگار کشیدن 

نداشت که مدام با او کلنجار برود، با این وجود داشت  

اش  های ذهنی فرض کرد که تمام پیش خود را مجاب می 

را از بین ببرد و یک بار دیگر او را از نو بشناسد.  

تغییر خاصی کرده باشد. فقط  شاید در این پانزده سال  

هرجا که درگیری لفظی قابل توجهی با بهنود رخ  

کرد تا خودش را آرام  داد، باز نخی سیگار دود می می 

اش با امیرمحمد به این  کند. مسلماً اگر در مالقات بعدی 

کرد او هم برایش سیانور تجویز  موضوع اشاره می 

غ  ی بهتری سرا کرد. اما در حال حاضر گزینه می 

 نداشت. 

هایی که این روزها از پشت در اتاقش  پچ صدای پچ 

اش خط  رسید روی سیستم عصبی بیشتر به گوش می 

اراده بین ابروهایش جا خوش کرد و  انداخت. اخمی بی 

خواست به همان  سریع از جا بلند شد. بهنود اگر می 

های ده، پانزده سال پیش ادامه بدهد قطعاً  بازی بچه 

و کافی بود بفهمد »کیان« ربطی به  اینجا جایش نبود  

ی حضور جفتشان را در آنجا  بهنود پیدا کرده تا فاتحه 

 بخواند. 
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مقدمه در اتاق را باز کرد. کیان که پشت میز  خیلی بی 

نشسته بود از دیدنش واضح جا خورد و »هین« آرامی  

باز اتاق  کشید. نگاه گرشا از او سمت در نیمه 

لق گرفته بود کشیده شد.  عموناصر که حاال به بهنود تع 

وقتی دوباره نگاهش را به کیان داد دخترک سریع  

سرش را پایین انداخت و خود را پشت مانیتور پنهان  

کرد. گرشا قید برگشتن به اتاقش را زد و بدون اینکه  

رویی شد.  در را ببند با دو قدم بلند وارد اتاق روبه 

بهنود داشت کت جینش را روی جالباسی آویزان  

شرت مشکی او  کرد. نگاه گرشا به شلوار جین و تی می 

که طرح بزرگی از یک طراحی خیابانی روی آن نقش  

بسته بود افتاد و خیلی جدی چشم در چشم بهنود شد  

 کرد. که منتظر نگاهش می 

فکر کنم دیگه الزم نباشه تذکر بدم برای حضورت  -

 توی کارخونه باید سبک پوششت رو عوض کنی. 

 
هایش را از هم باز کرد و نگاهی  ویی دست بهنود با پرر 

 پای خودش انداخت. به سرتا 

 سبک پوششم چشه مگه؟ اسپُرته دیگه! -

 مناسب محیط رسمی کار نیست. -
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عالوه بر مدیریت کارخونه ، عضو تیم گشت ارشادم  -

 هستی ؟! 

 
و بالفاصله قبل از هر پاسخی از سمت گرشا با یک  

 نشینی کوتاه اضافه کرد: عقب 

 ز یهویی شد... از پیش دوستام اومدم. امرو -

 
ترجیح داد جوابی ندهد. در عوض قدمی کوتاه به  

هایشان به قدر  ی نگاه سمتش برداشت و وقتی فاصله 

کافی کم شد، از هدفش برای پا گذاشتن به آن اتاق  

 حرف زد: 

کنم فراموش کنم تو بچگیت چه  خیلی دارم سعی می -

وای اینجا و تو این  زد. امیدوارم نخ کارایی ازت سر می 

 محیط، مچت رو موقع انجام همون کارا بگیرم. 

 
 بهنود گنگ نگاهش کرد. 

 منظورت چیه؟ -

 
ی پوزخند کمی باال رفت.  کنج لبش به نشانه 

شد شاید درصد موفقیتش  پسرعمویش اگر بازیگر می 
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شرتش را گرفت و کمی  ی گرد تی ی یقه بیشتر بود. لبه 

 آن را صاف کرد. 

خودت منظورمو بگیری... در ضمن اون    دم ترجیح می -

دوربین هایی که توی سالن کارخونه دیدی، توی تمام  

 های دو تا ساختمون فعاله. قسمت 

 
ی انگشت شستش  بدون اینکه سر برگرداند، با اشاره 

به جایی پشت و باالی سرش دوربین کوچک کنج اتاق  

را نشانش داد. بهنود نگاهی سرسری به آن سمت  

اش را سریع عقب کشید. پشت میز پدرش  ه انداخت و تن 

که حاال متعلق به او بود رفت و بدون اینکه روی  

های میز  صندلی بنشیند، کف هر دو دوستش را به لبه 

 اش را کمی جلو داد. چسباند و تنه 

ای بهت  گوش کن گرشا. چه اینجا چه هرجای دیگه -

دم بیشتر از کوپنت برام امر و نهی کنی.  اجازه نمی 

ا هم فقط در حدی که بتونم کارو یاد بگیرم به  اینج 

دم نه بیشتر. زندگی شخصیم هم به  حرفات گوش می 

 خودم ربط داره. 

 
ی  قدمی به عقب برداشت و دستش را روی دستگیره 

 در گذاشت اما قبل از اینکه خارج شود با طعنه گفت: 
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مراقب باش زندگی شخصی خودت با زندگی شخصی  -

لی پیدا نکنه. در ضمن من در  سایر آدمای اینجا تداخ 

هر موضوعی که الزم باشه اینجا به همه امر و نهی  

کنم... تو که دیگه پسرعمویی و مجوزش هم بابات  می 

 داده. 

 
ای  هنوز دستگیره را پایین نداده بود که بهنود با خنده 

 عصبی غرید: 

 ... نه؟ خیلی باورت شده که رئیسی -

 
 کم جواب داد: بدون تغییری در چهره و موقعیتش مح 

 ده. شواهد اینو نشون می در حال حاضر همه  -

بهنود خیلی سریع از پشت میز بیرون آمد و با نگه  

داشتن در مانع بیرون رفتن گرشا از اتاق شد. در را  

 بسته نگه داشت و پر اخم به صورت گرشا زل زد: نیمه 

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

ی فقط خط و نشون بکشی و بری،  کن کنیم. فکر می 

 ترسم. برم ازت؟... من از بابام هم نمی حساب می 

 
حرف نگاهش کرد. نگاهی که یک جمله را  گرشا بی 

زد »خودت از تمام مشکالتمون خبر  کامالً فریاد می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

داری«. همین که فکش را با حرص روی هم سایید  

ای بیرون داد و از موضع  بهنود نفس نصفه نیمه 

اش کمی عقب نشینی کرد. دست آزادش را به  نه طلبکارا 

 حالت تسلیم رو به او نگه داشت: 

دونم چی تو سرته... ولی یه خرده فکر کنی هم بد  می -

 نیستا! به قول خودت تو بچگی یه غلطی کردیم. 

 
 گرشا کفری غرید: 

 غلطو که تو کردی! -

 
 #مقلوب 

 19#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 ان داد: ای عصبی کرد و سر تک بهنود خنده 

 حاال هر کوفتی که بود... تو هم که کم نذاشتی! -

 
 صدایش به شکلی ناگهانی باال رفت: 

 نکنه توقع داشتی وایسم نگاه کنم و برات کف بزنم؟؟ -

 
 ابروهای بهنود با بُهت باال رفت: 
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دونی چند سال گذشته؟ چند  شی! نه؟ می خیال نمی بی -

 سالی که به خاطرش نگاهمم نکردی. 

 
طور که دست بهنود را  پر حرص زد و همان پوزخندی  

 زد غرید: از روی در پس می 

 الیق نگاه کردن هم نبودی! -

 
منتظر نماند تا بهنود حرف دیگری بزند. در اتاق را  

پشت سرش بست و قبل از اینکه وارد اتاقش شود رو  

 به کیان گفت: 

 پاشو بیا تو اتاقم. -

 
اشت.  دخترک که با رنگ پریده پایش را به اتاق گذ 

اش را حفظ کند اما جوری حرف  سعی کرد حالت جدی 

 نزند که او را بیشتر بترساند. 

 بگیر بشین. -

 
کیان با مکث روی دورترین مبل نشست و آب دهانش  

ی میز  را قورت داد. گرشا هر دو دستش را به لبه 

 اش را کمی به جلو خم کرد: چسباند و تنه 

 کنی؟ چندساله اینجا کار می -
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اش را به هم سایید و مردد لب  ی صورتی ها کیان لب 

 زد: 

 سه سال! -

 پس با قوانین اینجا آشنایی! -

 
کیان سردرگم نگاهش کرد. گرشا انگشت شستش را  

اش کشید و با همان اخم همیشگی و لحنی  زیر بینی 

 متحکم ادامه داد: 

ی کارمندا و کارگرایی که اینجان  انتظار من از همه -

شون متمرکز باشن. منکر  فقط و فقط اینه که روی کار 

روابطشون با بقیه نیستم. یه محیط کاری و اجتماعی  

روابطی رو به وجود میاره... ولی اصالً و ابداً دوست  

 ندارم این روابط به محیط رسمی اینجا لطمه بزنه. 

 
های گرد شده به او زل  ای به کیان که با چشم نگاه خیره 

 زده بود کرد و خیلی ناگهانی پرسید: 

 یدی چی گفتم؟ فهم -

 
اش شده  خیلی مطمئن نبود که متوجه منظور اصلی 

خواست چیزی را واضح باز کند.  باشد اما دلش نمی 
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های در لفافه  پس به نفعش بود از همین صحبت 

 چیز دستگیرش شود. کیان من و من کنان پرسید: همه 

 من... اشتباهی کردم؟ -

 
 هایش را توی جیبش فرستاد. صاف ایستاد و دست 

ت اعتماد دارم کیان. این حرفا رو زدم که حواست  به -

 باشه اشتباهی سهوی یا عمدی ازت سر نزنه. 

 
کیان هم روی پا ایستاد. تکه موی بیرون زده از  

هایش را در هم گره  اش را تو فرستاد و دست مقنعه 

 کرد: 

ممنون از اعتمادتون... امیدوارم اشتباهی نکنم هیچ  -

 وقت. 

 
 « تکان داد. سرش را به معنای »خوبه 

 برگرد سر کارت. -

 
کیان با گفتن »با اجازه« از اتاق بیرون رفت. اینکه  

گفته بود به او اعتماد دارد را از ته قلبش گفته بود. اما  

توانست خیلی روی خودداری بهنود حساب کند و  نمی 

زد او به خاطر لجبازی با گرشا ممکن  حتی حدس می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ادامه بدهد پس    اش برنامه است بیشتر به کارهای فوق 

بهتر بود چشم و گوش کیان را باز کند تا حداقل او  

 خامش نشود. 

ی انگشتان دو دست  تعداد پرسنل زن کارخانه به اندازه 

رسید و تا آن روز که او داشت آن کارخانه را  هم نمی 

های  کرد هیچ شکایتی از جانب خانم مدیریت می 

ته  کارخانه نسبت به مزاحمتی از سایر پرسنل نگرف 

ی بهنود  بود. اما به این یکی اعتمادی نداشت، سابقه 

در ذهن او خراب بود و باید جلوی هر اتفاق احتمالی از  

 گرفت. جانب او را می 

ای که بعد از رفتن کیان روشن کرده  سیگار نصفه نیمه 

کردن ذهنش،  بود توی زیرسیگاری فشرد و برای آرام 

تاق بیرون  به قصد سرکشی به سالن اصلی کارخانه از ا 

رفت. در مسیرش یکی دو نفر از کارگرها درخواست  

مرخصی طوالنی مدت داشتند که آنها را به بخش  

نیروی انسانی حواله داد و فقط گفت اگر مخالفتی شد  

 بگویند با شخص او تماس بگیرند. 

نگاهش به انتهای سالن افتاد که چندتا از کارگرها دور  

ر هم کشید و در  هم جمع شده بودند. ابروهایش را د 

حالی که یک دستش را توی جیب شلوارش کرده بود  

هایش سرعت بیشتری داد. به محض رسیدنش  به قدم 
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یکی دو نفر متوجه حضورش شدند و بعد از سالمی تند  

 و سریع کنار کشیدند.  

 چی شده؟ -

 
سرکارگر بخش با دیدنش سریع عقب آمد و با پشت  

 اش را پاک کرد. دست عرق روی پیشانی 

 کنم. سالم آقا. چیز خاصی نیست. حلش می -

 
نگاه گرشا به دستگاه خاموش افتاد و موادی که حاال  

 روی غلتک در حال سرد شدن بودند. 

 دستگاه چرا خوابیده؟ -

 
همان کارگری که جلوتر از همه بود ابرو در هم کشید  

 و توضیح داد. 

گردم  دونم آقا... خیلی یهویی خاموش شد. دارم می نمی -

 م ایرادش کجاست. ببین 

 چرا به تاسیسات خبر ندادی؟ -

 گفتم اول خودم ِچِکش کنم اگه حل نشد خبر کنم. -

 
ابروهایش را باال داد و نگاهی به بقیه انداخت که  

کار ایستاده بودند. رو به همان کارگری که حاال  بی 
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ها را چک  داشت روی مانیتور دستگاه مدام بخش 

 کرد بلند گفت: می 

 کار اینجا وایسادن؟ بقیه چرا بی -

 
 یکی دیگر از کارگرها سریع توضیح داد: 

ببخشید آقا آخه دستگاه خیلی اتفاقی خاموش شد برای  -

 هممون عجیب بود. 

 
ی کارگرها  اخمش غلظت گرفت. چرخی زد و رو به بقیه 

 که هرکدام ریز ریز مشغول نظر دادن بودند داد زد: 

رگر بخش  بود که بود. به بقیه ربطی نداره... سر کا -

 کنه. برگردید سر کارتون ببینم. موضوع رو پیگیری می 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 19#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایشان برگشتند و  همه بی معطلی پشت دستگاه 

. با اینکه حس  ای باز حرارت سالن افزایش یافت لحظه 

کشیدن برایش سخت شده، جلو رفت و  کرد نفس می 

 ی سرکارگر گذاشت. دست روی شانه 
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 اسمت چی بود تو؟ -

 شهریارم آقا... شهریار مهرآرا. -

شهریار این بخش ده دقیقه هم نباید بخوابه. هر  -

فهمی؟ حتی اگه خودت هم از  اش ضرره، می دقیقه 

پسش برمیای وقت تلف نکن. به تاسیسات خبر بده  

 سریع درستش کنن. 

 
شهریار عینکش را برداشت و ساعدش را روی  

ه گرشا نگاه کرد و به  هایش کشید. بعد هم ب چشم 

 ی قبول حرفش سر تکان داد. نشانه 

 دم. گین. االن اطالع می چشم آقا... درست می -

 
اش زد و از این مطیع  ی آرامی به شانه گرشا ضربه 

 بودنش حس خوبی گرفت. 

پس بجنب... به محض راه افتادن خط خودت بهم  -

 اطالع بدم. 

 چشم...حله. -

 
از سالن را پیش    راضی سری تکان داد و راه خروج 

توانست در آن هوا نفس بکشد.  گرفت. بیشتر از آن نمی 

هنوز کامالً به خروجی سالن نرسیده بود که دو نفر از  
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های تاسیسات وارد سالن شدند و با دیدن او فوری  بچه 

. جواب سالمشان را با تکان سر داد و از  سالم کردند 

حس  ی ابروهایش کمی باز شد و  کنارشان رد شد. گره 

کرد این پسری که خودش را شهریار معرفی کرد و قبالً  

هم اسمش را پرسیده اما به خاطر نداشت، کاربلدتر از  

آن یکی سرکارگری است که داشت رسماً با  

داد.  هایش یک تنه کل کارخانه را به باد می خودسری 

آن لحظه با دیدن شهریار و سوار بودنش بر کار، حس  

اش  ر قبلی که سابقه و تجربه کرد اصالً از اخراج کارگ 

هم بیشتر بود، پشیمان نیست و اتفاقاً کار درستی هم  

 کرده. 

 *** 

 
 #مقلوب 

 20#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
خواست سر میز شام  با صدای مادرش که از او می 

برداشت و از روی مبل بلند شد.    برود چشم از گوشی 

همه منتظر او مانده بودند. صندلی کنار منصور را  
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شید و به محض نشستنش، حوریه به دامادشان  عقب ک 

 تعارف کرد: 

بکش نوید جان... بکش که غذا از دهن افتاد. منصور  -

 خان بسم هللا. 

 
بلندی کفگیر    نوید تشکر کرد و منصور هم با بسم هللا 

را از کنار دیس برداشت. نگاه گرشا ناخودآگاه به سمت  

  جهت مادرش کشیده شد که از سر شب تا به حال بی 

تر آن که به گرشا هم گیر نداده  سرحال بود و عجیب 

 بود. بی خیال کشیدن غذا شد و پرسید: 

 ها! خبریه؟ مامان امشب خیلی رو فرمی -

 
نگاه حوریه با همان لبخندش به سمت گالره کشیده شد  

که سرش را با خجالت پایین انداخته بود. منصور  

 رسید: ای آرام پ کفگیر را به دست گرشا داد و با خنده 

خوب بودن حال مامانت تعجبی نداره پسرجون. هرچند  -

حق با توئه و ماها عادت کردیم به دیدن اخم روی  

 صورت حوریه خانم. 
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گلناز بعد از اینکه روی برنجش را پر از قیمه و  

کرده کرد، بشقاب تقریباً خالی  های سرخ بادمجان 

 خورش را جلوی گرشا گذاشت و نیشخندی زد: 

چی کار کردی که هیچ کدوم عادت نداریم  مامان ببین  -

 ات رو ببینیم. خنده 

 
حوریه یک بار دیگر به دامادش از غذا تعارف کرد و  

 با اخمی نمایشی غرید: 

خیلی خب حاال. غذاتونو بخورید و کمتر به من گیر  -

 بدید. گالره درست غذا بکش دختر... به خودت برس! 

 
وی  ای گوشت و کمی از آب خورش را ر گرشا تکه 

قدر توی  برنجش ریخت. توجهات حوریه به گالره آن 

چشم بود که گالره مجبور شد سرش را تا حد زیادی  

ی تک  پایین بیندازد. نگاه بازیگوش گلناز روی چهره 

چرخید. گرشا هم بعد از  تک اعضای خانواده می 

ای نگاه موشکافانه به خواهر و شوهرخواهرش  ثانیه 

ین بار رو به او اخم  مشغول خوردن غذا شد. حوریه ا 

 کرد: 
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تو که باز دو تا قاشق بیشتر غذا نریختی. یا شام  -

خوری هم وضع خوردنت اینه. چرا به  خوری یا می نمی 

 فکر سالمتیت نیستی؟ 

 
منصور زیر لبی و با لحنی هشدارگونه نام حوریه را  

 خواند و گرشا با پوزخندی لب زد: 

 سالمتی! -

 
این بار خودش پی  منصور که این واکنش او را دید  

 حرف همسرش را گرفت: 

خواد که. یه کم به خورد و  مامانت بدت رو نمی -

 خوراکت بیشتر برس بابا. 

 
آخرین قاشقی که مشغول جویدنش بود را قورت داد و  

طور که مشغول ریختن ساالد برای خودش شد  همان 

 آرام جواب داد: 

ی  به فکرم بابا، به فکرم مامان خانوم. به فکرم که سع -

 کنم کمتر به غذاهای پُرچرب لب بزنم. می 

 
 حوریه کالً بی خیال خوردن غذای خودش شده بود. 

 غذا که خیلی چرب نبود. بیخود بهانه نگیر. -
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 به هر حال نباید شب خیلی سنگین بخورم. -

 
با این حرف گرشا که با لحن مالیم تری ادا شد حوریه  

 هم موقتاً آتش بس اعالم کرد. 

لناز با اصرار فراوان و با کلی پچ پچ،  بعد از اینکه گ 

گالره را راهی سالن کرد تا کنار بقیه بنشیند به سرعت  

ها شد و  میز را جمع کرد. حتی بی خیال شستن ظرف 

بعد از ریختن یک سری چای، تند و سریع خود را به  

جمع رساند. منصور مشغول دیدن اخبار بود و نوید هم  

اش  ت همراهی کنارش نشسته بود و به ظاهر داش 

کرد. گاهی هم با هم در مورد موضوعی تبادل نظر  می 

کردند. گرشا باز هم سرش به گوشی گرم بود.  می 

حوریه خیلی ناگهانی از جا بلند شد و با گرفتن دیس  

 شیرینی جلوی همسرش گفت: 

خب منصور خان مشتلق بده که یه خبر خوب دارم  -

 برات! 

 
ی نگاهی به  منصور با خنده و حین برداشتن شیرین 

 گرشا انداخت که سرش را کمی باال گرفته بود. 

خواست بدونه  واال تا جایی که یادمه یکی دیگه می -

 ی اونو بگیر. چرا سرحالی خانوم. برو یقه 
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نگاه حوریه با خنده سمت گرشا کشیده شد اما با دیدن  

 ی بشاشش کمی رنگ غم گرفت و گفت: او، چهره 

 ی االن نوبت شماست. رم به وقتش ول سراغ اونم می -

 
روی نوید گرفت که او هم با لبخند  بعد هم دیس را روبه 

یکی برداشت و تشکر کرد. گلناز هیجان زده وسط  

 حرف مادرش پرید: 

مامان بگو دیگه من که مردم از بس این جیغ مونده  -

 تو گلومو خفه کردم. 

 
 منصور نگاهش کرد و مشکوکانه پرسید: 

 واتی؟ مگه تو هم خبر داری پدرصل -

 
گلناز با نیشی باز فقط سرش را پایین و باال کرد.  

منصور که به قدر کافی کنجکاو شده بود رو به حوریه  

 که یک جا بند نبود گفت: 

مشتلق شما سر جاش محفوظه حاج خانوم. بگو  -

 خبرت رو که حسابی کنجکاو شدیم. 
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گرشا که تقریباً حدس زده بود ماجرا چیست یک بار  

هایش حسابی  گالره رفت که گونه   دیگر نگاهش سمت 

سرخ شده بود و سرش را تا جایی که امکان داشت  

توی سینه فرو برده بود. حوریه نگاهش را توی جمع  

 چرخاند و سریع گفت: 

 شی منصور خان. داری پدربزرگ می -

 
گلناز باالخره جیغی از سر خوشحالی کشید و  

 هایش را چندبار به هم زد. دست 

 شم. آخی! فکر کن. الخره دارم خاله می وای خداااا... با -

 
 #مقلوب 

 21#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
همه به واکنش او خندیدند. کنج لب گرشا کمی باال رفت  

و به نوید نگاه انداخت که با لبخندی وسیع داشت گالره  

هایی که حسابی برق  کرد. منصور با چشم را تماشا می 

د و  زدند به سختی روی زانوهای دردناکش بلند ش می 

ترش رفت. گالره هم با خجالت از  به سمت دختر بزرگ 

جا بلند شد. منصور پیشانی دخترش را بوسید و  
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های  همزمان رو به او و دامادش تبریک گفت. چشم 

گالره که سمت گرشا کشیده شد او هم لب باز کرد و با  

 اش را بروز دهد گفت: کرد خوشحالی لحنی که سعی می 

 مبارک باشه. به سالمتی. -

 
 منصور آرام کنار گوش گالره لب زد: 

 ی خوب پیش من داری بابا. یه هدیه -

 
 گالره با خجالت با سر پایین انداخت. 

 این حرفا چیه بابا؟ خجالتم ندید. -

 
نشست  طور که کنار نوید می منصور برگشت و همان 

 دست روی پای او گذاشت. 

شاهلل که اوالد سالم و  گم پسرجون. ان تبریک می -

 باشه. صالحی  

 شاهلل. ممنون باباجون. ان -

 
 حوریه اما باز هم آرام نگرفت و فوری گفت: 

شه این خبر رو برای گرشا بدم  ای خدا! یعنی کی می -

 بهتون؟ 
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 رو کرد سمت گرشا و با لحن دلخوری لب زد: 

خوای منو به این آرزوم برسونی آخه  تو چرا نمی -

 پسر؟ 

 
تفاوت  ی گرشا باز نگاهش را روی گوشی انداخت و ب 

 زمزمه کرد: 

 خوره؟ پدر به چه دردتون می ی بی یه نوه -

 
ای همه ساکت شدند. حتی گلناز هم که کنار گالره  لحظه 

کرد متوجه  نشسته بود و داشت ریز ریز شیطنت می 

اوضاع غیرعادی جمع شد و سریع سکوت کرد. حوریه  

و منصور با ناراحتی به هم نگاه کردند و حوریه با  

 گفت:   تری لحن آرام 

 گیره. ناشکری نکن گرشا. خدا قهرش می -

 
گرشا گوشی را روی میز کنارش رها کرد و به  

 ی بارش مادرش زل زد. های آماده چشم 

ناشکری چیه حاج خانوم؟ حقیقته. خودت هم اینو  -

دونی که داری جلو جلو واسه آرزوهات عزاداری  می 

 کنی! می 
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در    دارش کشید و عصبی های نم حوریه دستی به چشم 

 جایش تکانی خورد: 

کنم واسه خوب شدن و شفا گرفتن  من که هر کاری می -

توئه... اصالً ببینم اون پارچه سبزی که بسته بودم به  

بینمش؟ مگه نگفتم  مچت چی کارش کردی؟ چرا نمی 

 جا تو دستت باشه، تبرکه! همه 

 
گرشا کف دستش را روی مچ دست دیگر کشید و  

 مادرش:   های خشک و سرد زل زد به چشم 

اونو که همون موقع بازش کردم... همینم مونده با  -

بند سبزرنگ مقدس و متبرک برم کارخونه،  مچ 

 خوای مردم برام دست بگیرن؟! می 

 
حوریه وا رفت و درمانده نگاهش را به منصور داد.  

هایش  کرد و گلناز ناخن گالره مضطرب تماشایشان می 

همه منتظر    جوید. انگار که را با حالتی هیستریک می 

 به پا شدن طوفانی بودند. منصور غرید: 

 قدر ناامیدی آخه؟ تو چرا این -

 
نگاه گرشا به طرف پدرش کشیده شد. باالخره یک جا  

داد این مدت چقدر برای تصمیمات  باید نشان می 
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ها که او را در انجامش شریک نکردند  ی آن خودسرانه 

 ناراضی است. 

رم... انتظاری که یه  من؟ من ناامید نیستم. فقط منتظ -

شه. ولی شما دیگه  کم مدتش داره زیادی طوالنی می 

ناامید که نه، رسماً قطع امید کردین. جوری که بدون  

مشورت با من هرکسی رو به عنوان جانشین برام  

کنید اون آدم ممکنه  کنید و اصالً فکر نمی انتخاب می 

 صالحیت به دست گرفتن این کار رو نداشته باشه. 

 
 ه میان حرفشان پرید: گالر 

کنی گرشا. بابا اینا که همیشه به  داری بی انصافی می -

 فکر سالمتی تو... 

 
دستش را باال برد تا خواهرش را به سکوت دعوت  

 کند. 

در مورد چیزی که ازش اطالع کامل نداری پیشنهاد  -

کنم خیلی اظهار نظر نکنی گالره. به خصوص تو...  می 

 دونی. سبت به بهنود می که بیشتر از همه نظر منو ن 

 
کشید اما  احتماالً نباید جلوی نوید این بحث را پیش می 

ی خودش شاید به این  کشیدن یک نفر در جبهه 
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اش  ارزد. رنگ گالره پرید و نگاه ترسیده دلخوری بی 

بین گرشا که با دقت به او زل زده بود و منصور و  

ج  های ناگهانی گرشا گی حوریه که از این رفتار و حرف 

های نوید هم با  مانده بودند چرخید. این وسط شاخک 

شنیدن نام بهنود تکان خورده بودند و مشکوکانه  

 پایید. همسرش را می 

 گی؟ چه ربطی به اون... داره؟ چی... چی می -

 
گرشا پوزخندی زد. بعد از این همه سال حتی  

 توانست یک بار دیگر اسمش را روی زبان بیاورد. نمی 

میم گرفتن بهنود رو جانشین عمو و یه  بابا و عمو تص -

جورای شریک من کنن. باید بیاد کارخونه تا مثل من  

ی  یاد بگیره اونجا رو بچرخونه و... آهان! به گفته 

 منصورخان هم، صالح اینه که من دست تنها نمونم. 

 
داد رو به  منصور با لحنی که عصبانیتش را نشان می 

 او گفت: 

روشنت کنم؟ درست نیست    چرا تا االن حرفی نزدی تا -

جوری قضاوت کنی پسر! اصالً بحث این  ما رو این 

چیزا نیست. ناصر فقط نگران بهنود بود و فکر کرد  

 تونه سر به راه بشه. تری می جمع کنار تو که حواس 
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 اراده باال رفت: صدای گرشا بی 

 ی عمو رو هم من باید بکشم؟ جور تربیِت نکرده -

 
ای  اراده کرد و برای لحظه ی ای عصبی و ب گالره خنده 

اش را در هم  دستش روی شکمش مشت شد و چهره 

کشید. گرشا با لحنی هشداری گلناز را صدا زد و از او  

خواست حواسش به گالره باشد. حوریه سراسیمه از  

 جا پرید: 

ای بابا چی شد؟ آخه من به شما مردا چی بگم؟ هنوز  -

 دونید هر حرفی جای خودش رو داره؟ نمی 

 قلوب #م 

 22#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
کنار گالره نشست و دستش را روی کمر او باال و پایین  

 کرد. 

پاشو برو تو اتاق نیازی نیست بمونی وسط بحث اینا.  -

 استرس برات خوب نیست. 

 
 نوید هم فوری بلند شد و کنار گالره سر خم کرد: 
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 خوای بریم دکتر؟ حالت خوب نیست؟ می -

 
د و در حالی که دست در  گالره بی حرف سر تکان دا 

 دست مادرش داشت رو به نوید گفت: 

ریم. االن  چیزی نیست... بشین چند دقیقه دیگه می -

 تونم رو پا وایسم. نمی 

 
گرشا که با اخمی غلیظ به جلوی پایش زل زده بود،  

وقتی سکوت جمع را دید سرش را باال گرفت و با نگاه  

مهم  رو شد. سری به معنای » پر حرف گالره روبه 

نیست« باال انداخت. حوریه رو به گرشا برگشت و  

 غرید: 

هیچ معلومه چته تو؟ باز چی کار کردی که جنی  -

خواد  شدی؟ مگه من چی گفتم؟ یه کلمه گفتم دلم می 

 ی تورو هم ببینم. این کجاش ناامیدیه؟ بچه 

 
 گالره معترض نالید: 

 مامان توروخدا! -

 
از روی میز  اش را  گرشا از روی مبل بلند شد. گوشی 

برداشت و توی جیبش ُسر داد. بدون اینکه کامالً  
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روی مادرش بایستد، نگاهش را به پدرش داد اما  روبه 

 نشان داد مخاطبش هر دوی آنها هستند. 

ی  منم جواب بدی ندادم. گفتم یه عروس بیوه و یه بچه -

پدر بذارم رو دستتون که چی بشه؟ هی راه به راه  بی 

ین... دارو و دعا به خوردم  پیچ واسه من نسخه می 

 دین که شفا بگیرم... بس کنید دیگه. ولم کنید. می 

 
حوریه نه تنها از موضعش عقب نکشید بلکه با دیدن  

سکوت تکراری منصور بیشتر به تَنِش بینشان دامن  

 زد. 

ی یأس بخونی یه کم بار گناهات رو  عوض اینکه آیه -

ی بشه.  کمتر کن که شاید خدا نظرش برگرده و یه فرج 

کالً زدی به در بی خیالی و هر غلطی که دلت  

 خواد... می 

 
 منصور به او توپید: 

 حوری خانوم... صلوات بفرست. -

 
گرشا با جدیت روی پا چرخید و رو کرد به سمت  

 مادرش: 
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کدوم خدا؟ خدای من یا شما؟ من و خدا که خیلی وقته  -

با هم قهریم! خدای شما هم اگه بخواد به پسرت نظر  

هات  یکی از این همه نذر و نیازها و سفره انداختن   کنه 

گم؟ یا شاید بار گناهامون  باید جواب بده دیگه... بد می 

ی هم سنگینه که خدا نظرش رو از روی  به اندازه 

 هممون برداشته. 

 
حوریه با صورتی کبود از خشم رو کرد به منصور و  

 بلند گفت: 

لش  گی ولش کن... و بینی منصور؟ بعد هی می می -

ریزه  کردم که االن هرچی روی زبونش میاد رو می 

 بیرون دیگه. 

 
منصور که توان ایستادن روی پاهای دردناکش را  

نداشت فقط با لحنی ملتمس پسرش را به آرامش دعوت  

 کرد: 

گرشا برو پایین، بعداً در مورد همه چی مفصل حرف  -

 زنیم... االن صالح نیست... می 

 
 اش را بگیرد: عصبی ی  گرشا نتوانست جلوی خنده 
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صالحه... صالح نیست... کالً افتادی تو کار  -

اندیشی برای همه دیگه... اصالً هم نظر دیگران  صالح 

بینیم آخر این مصلحت  برات اهمیت نداره. باالخره می 

ها چی قراره بشه. فقط امیدوارم اون روزی که  اندیشی 

  ی زندگیتون رو سپردین دیگه من نبودم، از این که همه 

 دست بهنود پشیمون نشید. 

 
نگاهش را از رنگ و روی پریده گالره گرفت و روی  

پا چرخید. بی توجه به صدا زدن پدرش، به طرف در  

خروجی رفت. دستش به دستگیره نرسیده برای  

اش حبس شده.  ای حس کرد نفس توی سینه لحظه 

ی در جوری مشت شدند که  انگشتانش دور دستگیره 

ه سفیدی زد. هر کاری کرد  رنگ هر پنج انگشتش ب 

نتوانست جلوی حرکت دست مخالفش به سمت  

اش  اش را بگیرد. دردی که از وسط سینه سینه قفسه 

کم تمام سمت چپ  داد کم داشت خیلی سریع ریشه می 

اش  حس کرد و انگشتانش را روی سینه بدنش را بی 

قدر ناگهانی و کشنده بود که  مشت شدند. مکثش آن 

متوجه تغییر حالت او شد. از جا پرید  گلناز خیلی سریع  

اش و  ی رنگ پریده و به سمتش دوید. با دیدن چهره 
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داد محکم روی  هایی که روی هم فشار می پلک 

 صورتش زد: 

 یا امام رضا! گرشا چی شدی؟ -

 
نفس گالره بند آمد و دست نوید را با ترس فشرد.  

حوریه هم با جیغ گلناز هوشیار شد و فوری به  

 د. طرفشان دوی 

چی شده؟ گرشا... مامان... نگام کن. خدا منو مرگ  -

 بده نبینم تورو اینجوری! 

 
اش بیرون کشید و  نفسش را به زور از اعماق ریه 

سعی کرد با دم و بازدمی عمیق درد کشنده را کمی  

عقب بفرستد. دست گلناز که روی بازویش نشست،  

اراده آن را پس زد و در حالی که هنوز جان نداشت  بی 

 ا زبانش را در دهان بجنباند به زور لب زد: ت 

 برو کنار... چیزی نیست. -

 
اش را کمی راست کرد و با  نفس زنان قامت خم شده 

بیرون دادن بازدمی نصفه و نیمه دستگیره را پایین  

 داد. حوریه فوری جلویش قد علم کرد: 

 ری با این حالت؟ برگرد بشین ببینم. کجا می -
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ز جایش بلند شده بود خودش  منصور هم که باالخره ا 

 ها رساند و دنبال حرف حوریه پر تحکم گفت: را به آن 

 بشین گرشا. یه کم حرف شنو باش محض رضای خدا. -

 
حتی با آن حالش هم نتوانست دست بردارد از زخم  

 زبان زدن و به رخ کشیدن دلخوری جامانده ته قلبش. 

شنو نبودم که... امکان نداشت با هر  حرف -

ن... کنار بیام. گفتی برو پایین... منم دارم  تصمیمتو 

 ترم... فعالً. رم... برم راحت می 

 
 #مقلوب 

 _ادامه 22#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
آمد  در را کامل باز کرد. نفسش هنوز ُمقّطع بیرون می 

اش تحلیل رفته بود. با دستی که به قفسه  و تمام انرژی 

پا    هوا و نیمه به هایش را بی سینه چسبیده بود، کفش 

 کرد و سمت آسانسور رفت. حوریه رو به گلناز گفت: 

برو چادرمو بیار منم باهاش برم تنها نمونه تو این  -

 وضع. 
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 تر شنید: صدای نوید را از جایی نزدیک 

 رم باهاش مادرجون، نگران... من می -

 
طور که  همان موقع در آسانسور باز شد و گرشا همان 

 خفه لب زد: گذاشت  پشت به بقیه پا به اتاقک می 

 نیازی نیست. من خوبم. -

 
ای بعد  دکمه را زد و درهای آسانسور بسته شد، ثانیه 

ی پایین تر از آسانسور بیرون رفت و با اینکه  در طبقه 

ها شده  متوجه سنگینی نگاه نگران گلناز باالی راه پله 

هایی نصفه و نیمه،  بود، اما سر برنگرداند. با نفس 

بعد از وارد شدن به واحد    کلید را توی در انداخت و 

 خودش، آن را پر صدا پشت سرش بست. 

 *** 

 #مقلوب 

 23#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی ایست  از شنیدن صدای زنگ در نُچی کرد و دکمه 

طور که نفس زنان به طرف  تردمیل را فشار داد. همان 
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رفت حوله را از روی پشتی کاناپه برداشت تا  در می 

بود گلناز یا مادرش    سر و گردنش را خشک کند. منتظر 

های  را پشت در ببیند تا حسابی برای این نگرانی 

مورد از خجالتشان در بیاید. همین که با حالتی گارد  بی 

گرفته در را باز کرد از دیدن کسی که پشت در ایستاده  

بود حسابی جا خورد. هنوز داشت علت حضور او را  

کرد که لحن همیشه محکم و  پیش خودش حالجی می 

 گرش او را از فکر بیرون کشید: هم سرزنش   کمی 

دونم چرا هنوز که هنوزه نگرانتم و وقتم رو  من نمی -

 کنم. واسه توی کله شق تلف می 

نیازی نبود وقتت رو تلف کنی. اصالً برای چی  -

 اینجایی؟ برگرد خونه پیش زنت. 

به خواست تو نیومدم که حاال با دستور تو راهمو کج  -

 ر ببینم. کنم برگردم. برو کنا 

 
او را کنار زد و وارد خانه شد. کیفش را روی کاناپه  

انداخت و مشغول درآوردن کتش شد، همزمان غرغر  

 کرد: 

هنوز یه ساعت هم نگذشته که یه حمله رو رد کردی  -

 دوی؟ بعد عین احمقا رفتی رو تردمیل داری می 
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تفاوت در را بسته و دوباره  برگشت و به او که بی 

ت تردمیل کج کرده نگاه کرد. عصبی  مسیرش را به سم 

هایش باد هواست با صدای  از اینکه انگار حرف 

 بلندتری گفت: 

گرشا به خداوندی خدا فقط کافیه لب تر کنی و بگی از  -

زندگی خسته شدی تا خودم با یه آمپول هوا خالصت  

 کنم. چرا با خودت هم سر جنگ داری آخه؟ 

 
گردنش    کالفه از غرولندهای او حوله را از پشت 

ی تردمیل انداخت اما  برداشت و با حرص روی دسته 

قدر شدت پرتاب زیاد بود که ُسر خورد و از آن  آن 

طرف روی زمین افتاد. بدون اینکه توجهی کند فقط  

 برگشت و توی صورت امیرمحمد بُراق شد: 

 از زندگی خسته شدم! -

 
امیرمحمد جا خورده و گیج به او زل زد. گرشا  

 تر گفت: ز هم باز کرد و بلند هایش را ا دست 

 بیا دیگه... معطل چی هستی؟ -

 
 امیرمحمد مات لب زد: 

 گرشا!! -
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گرشا مکثی کرد و بعد  زیر خنده زد. از تردمیل فاصله  

های پر  روی امیرمحمد ایستاد. به چشم گرفت و روبه 

 حیرتش خیره شد و آرام گفت: 

من از تنها چیزی که خسته نشدم زندگی کردنه. فکر  -

کنم؟ کارم سر جاشه،  کنی دقیقاً دارم چی کار می ی م 

کنم،  مهمونی و عشق و حالم هم سر جاشه. ورزش می 

کشم...  بینم، هرجایی که دلم بخواد سیگار می فیلم می 

اگه اینا زندگی کردن نیست پس چه کوفتیه؟ همه چی  

 خوبه اگه این قلب سگ مصب بذاره زندگیمو بکنم. 

 
 د: امیرمحمد مبهوت نگاهش کر 

چته تو؟ باز چرا قاطی کردی؟ سیگار... هنوز سیگار  -

کشی؟! مگه من نگفتم بذارش کنار؟ مگه نگفتم  می 

های پر از  ورزشت رو سبک کن؟ البد تو اون مهمونی 

 عشق و حالت بازم زهرماری... 

اَه بس کن امیر. اومدی دوباره واسه من نصیحت  -

ی  ردیف کنی؟ شما دکترا جز گفتن یه سری حرف تکرار 

ای ندارین واسه مریضاتون؟ درمان  ی دیگه توصیه 

 کردن پیشکشت... 
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کاناپه را دور زد و خودش را روی آن انداخت. ضربان  

نامنظم قلبش از دویدن آرام روی تردمیل باال رفته و  

هنوز هم آرام نگرفته بود. این بحث کوتاه با امیرمحمد  

.  های قلبش بیشتر دامن زده بود هم به باالرفتن تپش 

ی او، تغییر رنگ صورت  امیرمحمد که با نگاه به چهره 

اش حدس زد حالش  و باال و پایین رفتن قفسه سینه 

خیلی رو به راه نیست، سکوت کرد تا گرشا کمی آرام  

بگیرد. بدون حرف به کاری که برای انجامش به آنجا  

های پیراهنش را باال  پا گذاشته بود مشغول شد. آستین 

اش را  گاه فشارسنج و گوشی پزشکی داد و بعد هم دست 

ها را روی پیشخوان  از کیفش بیرون آورد. آن 

آشپزخانه گذاشت تا قبل از شروع کارش، لیوانی آب  

 برای گرشا ببرد.  

لیوان را به دستش داد و کنارش روی کاناپه نشست.  

طور که مشغول  گرشا موقتاً آرام شده بود. همان 

فتن فشار و گوش  نوشیدن آب بود امیرمحمد هم به گر 

دادن به ضربان قلبش مشغول شد. دستگاه را کنار  

هایش را  گذاشت و با انگشت شست و اشاره کمی چشم 

های بسته سرش را به  ماساژ داد. گرشا که با چشم 

پشتی کاناپه تکیه داده بود با لحنی پر تمسخر زمزمه  

 کرد: 
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شی؟ اصالً چرا  از انجام یه کار تکراری خسته نمی -

 اینجا؟ اومدی  

 
امیرمحمد دستگاه فشار را توی کیف مخصوصش  

 شد.   گذاشت و مشغول جمع کردن گوشی 

راه نیست.  نوید باهام تماس گرفت و گفت حالت روبه -

تو هم که این ماه پا نشدی بیای چکاپ... گفتم خودم  

بیام یه سر بزنم بهت ببینم چه ِگلی به سرت گرفتی باز.  

ه این بدمصب داره  راستشو بگو باز چی کار کردی ک 

ات؟ جدی باز داری  زنه تو سینه یکی درمیون می 

 کشی؟ سیگار می 

 
سوال آخرش را با ناباوری زمزمه کرد. گرشا بدون  

ی بین  ای از گره هایش و حتی ذره اینکه چشم 

 ابروهایش را باز کند لب زد: 

 چرا نکشم؟ -

 ام کردی به خدا. وای گرشا... خیلی نفهمی... خسته -

 
ی لیوانش را هم سر کشید و صاف تر سر  ته مانده 

جایش نشست. به جای او این امیرمحمد بود که  
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تری نشست اما  اش را به مبل داد و با حالت راحت تکیه 

 نگاهش به او هنوز توأم با دلخوری بود. 

خوام تا زمان پیداشدن یه جایگزین  این که ازت می -

 ی غیرمعقولیه؟ مناسب باهاش راه بیای خواسته 

 

 قلوب  #م 

 24#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گرشا از جا بلند شد و رکابی توی تنش را که از شدت  

عرق خیس شده بود از تنش بیرون کشید. راه  

آشپزخانه را پیش گرفت و امیرمحمد فقط سر چرخاند  

 رود. تا ببیند او کجا می 

خورما. بیا بگیر بشین دو کالم حرف بزنم  چیزی نمی -

 برم. 

 شنوم. حرف بزن، می -

 کردم که. کردم، گل لگد نمی تا االن هم همین کارو می -  

 
دو تا ماگ بزرگ را کنار کتری برقی که روشن کرده  

 بود گذاشت. 
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گی زندگی رو به  حرفات تکراریه جناب دکتر. تو می -

خودم زهر کنم که آیا یه روزی یه مورد پیوندی پیدا  

دونم بشه... خودم رو از همه چی  بشه... که بعید می 

وم کنم و تهش هم این قلب المصب یه جا از زدن  محر 

 بیفته و منم ناکام از دنیا برم. 

 
های پر از آب جوش  دو بسته کافی میکس را در لیوان 

ها را در دست  سرازیر کرد و بعد از هم زدنشان آن 

گرفت و بیرون رفت. لیوان امیرمحمد را دستش داد و  

ر رو  با اینکه او منتظر برگشتن گرشا بود تا رو د 

جوابش را بدهد اما اجازه نداد و خودش پی  

 هایش را گرفت: حرف 

خواستی بری یه سر برو باال و به حاج خانوم بگو  -

ی جنسی برام خطر داره شاید از صرافت زن  رابطه 

 گرفتن و بچه دار شدن من افتاد. 

 
ای عصبی سر  امیرمحمد سرش را عقب برد و خنده 

 داد: 

 چقدرم که واسه تو مهمه. -
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رشا در سکوت نگاهش کرد و امیر با خنده توضیح  گ 

 داد: 

فهمم.  از این قلب زیاد کار کشیدی... فکر نکن نمی -

فکر نکن معنی پشت اون عشق و حالی که با افتخار  

زنی رو نفهمیدم. فقط االن ازدواج مضر  ازش حرف می 

 شده؟ 

 
 گرشا نیشخندی نایاب زد که سریع هم محو شد. 

که من نبودم یه زن بی    فرقش اینه که پس فردا -

 دم... اونم با یه بچه. سرپرست رو تحویل جامعه نمی 

 
امیرمحمد خندید و با حالتی متأسف سر تکان داد. کمی  

اش را مزه مزه کرد و بعد از جایش بلند شد.  از نسکافه 

گشت  همانطور که در جیب کتش دنبال چیزی می 

 پرسید: 

ین یکی  خوری؟ با ا داروهاتو که دیگه سر وقت می -

 اصالً شوخی ندارما. 

 
اش  طور که از نسکافه بدون اینکه سر برگرداند، همان 

 نوشید سری باال و پایین کرد: می 
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این یکی به لطف هشدارهایی که روی گوشیم تنظیم  -

 کردی سر جاشه. 

 
دو تا قوطی کوچک قرص را از جیبش بیرون آورد و  

 آنها را روی میز جلوی گرشا گذاشت. 

ش باقیه که از این یکی خسته نشدی و  باز جای شکر -

 غیرفعالش نکردی. 

 
 ها کرد و با لحنی پر تمسخر گفت: ای به قوطی اشاره 

دکتر متخصص مملکت باشی و مجبور شی مأمور  -

خرید شخصی برای داروهای مریضت باشی دیگه  

 نوبره به خدا. 

 
ها را برداشت و نگاهی  با دست آزادش یکی از قوطی 

 رد. به برچسب روی آن ک 

گن...  دکتر با وجدان و مسئولیت پذیر به تو می -

 زنم به کارتت. شو با ویزیت امروز یه جا می هزینه 

 
 کف دستش را آرام پشت گردن گرشا زد و غرید: 
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حسابیت رو به رخم بکشی... یه کم  الزم نیست خوش -

بیشتر مراعات کن تا باالخره یه مورد مناسب پیدا بشه  

 برات. 

 شد. شه تا االن می خواست پیدا ب می -

یابه... نایاب که  ناامید نباش... گروه خونی تو کم -

 نیست! 

 
 همراه با پوزخندی لب زد: 

شما دکترا عادت کردین به امید دادن الکی به  -

 مریضاتون... هوم؟ 

 
امیرمحمد دلگیر و عصبی کتش را برداشت اما آن را  

 نپوشید و فقط روی ساعدش انداخت. 

دن... ولی حتی اگر یه درصد هم  دکترا امید الکی نمی -

 کنن. امید به موفقیت باشه اونو پنهان نمی 

 
 کیفش را برداشت. گرشا گفت: 

 ات رو نخوردی. نسکافه -

 
در را باز کرد و قبل از اینکه از خانه بیرون برود  

 جواب داد: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

با دعوت و برای پذیرایی نیومدم. ماه بعد با زبون  -

 فعالً. شی میای مطب...  خوش خودت پا می 

 
دستی در هوا برایش تکان داد بدون اینکه حتی برای  

خداحافظی سر برگرداند. در که بسته شد لیوانش را  

روی میز رها کرد و عقب نشست. این روزها به وجود  

هیچ چیزی ایمان نداشت. نه امیدی که همه به زور به  

دادند، نه خدایی که مادرش راه به راه از  خوردش می 

خواست  روزها فقط دلش می زد. این وجودش دم می 

دغدغه، بدون دردسر،  برای خودش زندگی کند، بی 

بدون استرس... چیزی که تقریباً وجودش ناممکن شده  

 بود! 

 *** 

 #مقلوب 

 25#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ها  بی سروصدا در را باز کردم و داخل خانه شدم. چراغ 

خاموش بود و با این تصور که شهریار مثل همیشه  

است پاورچین به سمت اتاق رفتم اما با احساس    خواب 

ای  تکان خوردن کسی یا چیزی در سالن برای لحظه 
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قلبم از ترس ریخت و در جایم خشک شدم. فضای خانه  

تاریک بود و چشمم هنوز به  این تاریکی عادت نکرده  

بود. احساس ترسم مدت زیادی طول نکشید چون  

خیلی واضح  ی شهریار را از همان طرف  صدای گرفته 

 شنیدم. 

 نترس دیار، منم! -

 
نفس راحتی کشیدم. در حالی که قلبم هنوز از شدت  

جا روی  تپید. کیف و وسایلم را همان هیجان تند می 

زمین گذاشتم و پیشش رفتم. حقیقت این بود که خیلی  

آمد یا شاید هم باید بگویم اصالً از اتفاقات  کم پیش می 

بیدار باشد، برای    نادر بود که شهریار این وقت شب 

همین نگران شدم. وقتی نزدیکش شدم و در حالی که  

چشمم به تاریکی عادت کرده بود او را با حالتی آشفته  

ام بیشتر شد. روی زمین نشسته  و غمگین دیدم نگرانی 

و در حالی که به دیوار تکیه زده بود یک زانویش را  

.  به باال خم کرده و آرنجش را هم روی آن گذاشته بود 

 کشید. کف همان دستش را هم مدام روی سرش می 

 شهریار!؟ چرا بیداری؟ حالت خوب نیست؟ -
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کنارش روی زمین نشستم. دستم را که روی زانویش  

 گذاشتم سرش را با بیرون دادن آهی باال آورد. 

 نه بابا... خوبم... چیزی نیست. -

 
طور که  مقنعه را از سرم بیرون کشیدم و همان 

تری  کردم با حالت راحت را باز می   های مانتو دکمه 

 کنارش نشستم. 

ترسوندیم... هرچند البد اتفاق مهمی افتاده که تو رو  -

تا این وقت و با این حال و روز بیدار نگه داشته. چی  

 شده داداش؟ 

 
اش کشید و کف دستش  دستی میان موهای به هم ریخته 

 را به قصد بلند شدن از جا روی زمین فشار داد. 

صی نیست فقط فکرم یه کم مشغول بود. گفتم  چیز خا -

حاال که تا االن بیدار موندم صبر کنم تو رو هم ببینم...  

 رم بخوابم. دیگه می 

 
خیز درآمده  ساعدش را گرفتم و او را که به حالت نیم 

 بود سرجایش برگرداندم. 
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فکرشم نکن بذارم بری بخوابی... اونم حاال که با این  -

دی. مگه اینکه قصد داشته  وضع تا االن بیدار مون 

 باشی دیوونم کنی. 

 
نچی کرد و با کالفگی هر دو دستش را روی صورتش  

 کشید. 

 چیزی نیست که خودم از پسش برنیام. -

 
مانتو را کامل از تنم بیرون آورده و کنار پایم گذاشتم.  

ی  داد آماده چهارزانو نشستم و با حالتی که نشان می 

 هایش هستم گفتم: شنیدن حرف 

تونیم  طوره... ولی حرف که می مطمئنم که همین -

تر  شه و راحت تر می بزنیم... حداقل ذهنت سبک 

 خوابی. می 

 
ترین حدسم را به  تعللش که طوالنی شد اولین و محتمل 

 زبان آوردم. 

شهریار!... موضوع مربوط به محدثه است؟ کاری  -

کردی که ناراحت شده؟ یا اون چیزی گفته که تو رو  

 ده؟ ناراحت کر 
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توانستم قسم بخورم که با آوردن نام محدثه حتی در  می 

همان فضای نیمه تاریک خانه هم تجمع اشک را در  

هایی که بالفاصله با دست  هایش دیدم. اشک چشم 

ها را مهار کرد. بغضش را  ها آن کشیدن روی چشم 

جوری قورت داد که باال و پایین شدن سیبکش خار  

روی گلویم فشار دادم. از    اراده دستم را چشمم شد و بی 

زور بی خبری و نگرانی کم مانده بود این بار من زیر  

هایش را  وقت تحمل دیدن آشفتگی گریه بزنم. هیچ 

دانستم این بار چه چیزی مانع شده که  نداشتم و نمی 

حرفش را راحت به من نزند. منی که هیچ چیز پنهانی  

قی  ای برای من با از او نداشتم و خودش هم ناگفته 

 گذاشت. دست خودم نبود که پر بغض نالیدم: نمی 

قدر عذابم نده. حال منم  تو رو روح مامان و بابا این -

 عین خودت کردی نصفه شبی! 

 
دم عمیقی گرفت و آن را پر صدا بیرون داد. لبخندی زد  

تا به خیالش خیال من را آسوده کند اما تنها چیزی که  

مارش بود. بعد  من از آن برداشت کردم طعم تلخ و زهر 

از گذشت زمان قابل توجهی که من را به جان کندن  

 انداخت باالخره لب باز کرد: 

 امروز رفته بودم دیدن پدرش. -
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اش حرفی به من  گنگ نگاهش کردم. از این برنامه 

نزده بود و خبر نداشتم که قرار است با پدر محدثه  

 مالقاتی داشته باشد. مبهوت پرسیدم: 

 چرا؟ -

 
داد. به  گرفت با یک آه کوتاه بیرون می ه می هر نفسی ک 

 تر نشست. دیوار تکیه داد و راحت 

جمعه که رفتم محدثه رو ببینم خیلی ناراحت بود. به  -

فهمیدم یه چیزی داره اذیتش  خندید ولی من می زور می 

قدر پاپیچش شدم تا باالخره گفت مادرش از  کنه. اون می 

استگاراشو رد  اینکه به خاطر من داره پشت سر هم خو 

کنن  کنه از دستش ناراحته. مادر و پدرش فکر می می 

شون رو سر کار گذاشتم. امروز رفتم با  من دختر ساده 

پدرش حرف زدم که مطمئنش کنم تصمیمم جدیه و فقط  

 خوام یه کم دست و بالم بازتر بشه. می 

 
از فکر اینکه پدر محدثه برخورد بدی با او کرده باشد  

 با کنجکاوی پرسیدم: قلبم فشرده شد.  

 خب... چی گفت؟ -

 #مقلوب 
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 26#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
یک بار دیگر آب دهانش را قورت داد. حاال که حرف  

تر  شد چون هم آرام تر می زد انگار واقعاً داشت سبک می 

تر پشت هم ردیف  کشید و هم کلمات را روان نفس می 

 کرد: می 

بخواد    کردم پدرش خیلی مرد آروم و محترمیه. فکر می -

بداخالقی کنه... خودم رو برای شنیدن هر چیزی آماده  

رویی تحویلم گرفت... ولی وقتی  کرده بودم اما با خوش 

دلیل حضورم رو گفتم و با هم صحبت کردیم از بین  

شون مادر محدثه حرفش  حرفاش فهمیدم توی خونه 

تونه روی حرف زنش  بیشتر برو داره و اونم خیلی نمی 

 لفت کنه. حرف بیاره و مخا 

 
هایش  با نگاهم تشویقش کردم که اصالً بین صحبت 

 وقفه نیندازد، او هم ادامه داد: 

خوام نهایتاً  بهم مهلت داد که اگر واقعاً محدثه رو می -

تا دو، سه ماه دیگه رسماً اقدام کنم. بهش گفتم که  

دست و بالم یه کم تنگه و اگه تا االن هم کاری نکردم  

خواستم شرایطی پیش بیاد که  برای این بوده که نمی 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

تونه تا یه  جلوشون شرمنده بشم. پدرش هم گفت می 

چی بستگی داره  حدی کمکمون کنه... اما باز هم همه 

به موافقت مادر محدثه... که هرچی زمان پا پیش  

 گذاشتنم بیشتر بشه اونم ممکنه بیشتر مخالفت کنه. 

 
بغل    نفسم را با فوتی محکم بیرون دادم و زانوهایم را 

 گرفتم. 

ای بابا. حاال تو برای همین غمبرک زدی؟ خب تو که  -

گی رفتار پدرش بد نبوده و از تو هم خوشش اومده.  می 

ناراحتیت برای چیه؟ تازه من مطمئنم مامانش هم از  

 شه. نزدیک ببینتت عاشقت می 

 
بندی زد. اما نگاهش حالت مستأصلی به خود  لبخند نیم 

ش را میان موهایش  گرفت و انگشتان هر دو دست 

 لغزاند. 

مشکل من مهلتیه که برام تعیین کردن. خیلی کمه  -

 دیار! 

سه ماه زمان کمی نیست برادر من! تا اون موقع هزار  -

تا اتفاق ممکنه بیفته! بعدم تا تو بری خواستگاری و  

اونا بخوان جواب بدن و تایم مراسم مشخص کنن  

 ممکنه باز یه مدت طوالنی بگذره. 
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ام دادم و با نگاهی به دور و  ی به تن خسته کش و قوس 

 اطرافم از او پرسیدم: 

 شام که خوردی! -

 
 بی رمق سر باال انداخت. 

 اشتها نداشتم. -

 
ای بابا... من کلی زحمت کشیدم واسه غذای مورد  -

ات... خیلی خب، مهم نیست. صبر کن من برم  عالقه 

لباسامو عوض کنم و دو تا لیوان شیر گرم بیارم بعدش  

 بشینیم با هم فکر کنیم. 

 
ها و  طور که لباس رنگی به رویم زد. همان لبخند کم 

کردم دیدم  وسایلم را از این طرف و آن طرف جمع می 

جا کنار دیوار دراز کشید و هر دو دستش را  که همان 

زیر سرش گذاشت و به سقف خیره ماند. این مشغولیت  

ذهنی امکان نداشت اجازه بدهد تا صبح خواب به  

چشمانش بیاید. من هم دلش را نداشتم که با این حال  

رهایش کنم و بخوابم. یک ربع بعد وقتی پیشش  

کشید  هایش را بسته بود و آرام نفس می برگشتم، چشم 
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داد خواب نیست.  هایش نشان می اما تکان پلک 

طور سینی به دست باالی سرش ایستادم و به  همان 

مان باعث  ماهه   ی سنی یازده قامتش نگاه کردم. فاصله 

شده بود از همان کودکی مثل دو دوست با هم بزرگ  

تر  شویم. مهم نبود که کمتر از یک سال از من کوچک 

بود. او نه تنها توانسته بود از پس نقش یک برادر  

قدر به من  بزرگ و حامی برای من بربیاید بلکه آن 

نزدیک بود که تا این سن نیازی به داشتن یک دوست  

ام حس نکرده بودم. همیشه به  ر زندگی صمیمی را د 

جا و  وقت تعصب بی داد و هیچ هایم گوش می حرف 

جا پشتیبانم بود. در  کرد اما همه دلیل خرجم نمی بی 

تری بودم که بعد از  عوض من هم برایش خواهر بزرگ 

هایش را  فوت مادر و پدرمان در حد توانم جای نداشته 

 برایش پر کردم. 

ز کرد و با دیدنم که باالی سرش  با هایش را نیمه پلک 

هایش گرد شد. بلند شد و سر  خبردار ایستاده بودم چشم 

 جایش نشست. 

 چرا خبردار وایسادی باال سر من؟ -
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رویش نشستم. بالفاصله  جا روبه لبخند زدم و همان 

لیوانش را برداشت و هر دو دستش را دور آن حلقه  

 کرد. 

 دستت درد نکنه. -

 
اشتم و با تکان سر جواب تشکرش  من هم لیوانم را برد 

 را دادم. کمی از شیر داغ را مزه مزه کردم و پرسیدم: 

 خب حاال این همه فکر کردی به چه نتیجه ای رسیدی؟ -

 
لیوانش را پایین آورد و نگاه متفکرش را به جای  

 روی زمین دوخت. 

دونی دیار؟ من اگه این هم صبر کردم و از محدثه  می -

رای این بود که دیگه این انتظار  هم خواستم صبر کنه ب 

به بعد از خواستگاری کشیده نشه. دوست داشتم  

قدر دسِت پُر برم جلو که نیازی نباشه دوباره این  اون 

دختر رو منتظر و پادرهوا نگه دارم. اما با این  

 شرایطی که پیش اومده... 

 #مقلوب 

 27#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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به داغ بودنش  آهی کشید و نیمی از شیر را بدون توجه  

هایم را به هم فشار دادم و نگاهش  یک نفس نوشید. لب 

کردم. شاید یکی از معدود دفعاتی بود که من هم مثل  

کردم. قوم و خویش  خودش احساس درماندگی می 

پولداری که بتوانیم روی قرض گرفتن از او حساب  

ی پدری همان عمه برایمان  کنیم هم نداشتیم. از خانواده 

که هشِت شوهرش همیشه گروی نُهش بود و  مانده بود  

خواند خدا را شکر  همین که دخل و خرجشان با هم می 

ای  ی مادری هم که تقریباً رابطه کردند. با خانواده می 

شد به همان دید و  نداشتیم و رفت و آمدمان منتهی می 

بازدیدهای رسمی عید. توی فکر بودم که صدای  

 شهریار من را به خودم آورد: 

کنم از کارخونه درخواست وام کنم.  م فکر می دار -

دن ولی بازم  دونم اونا هم مبلغ باالیی نمی هرچند می 

کار راه اندازه... فقط نگرانم که موافقت نشه و بگن تا  

 یه کم پُستش رفت باالتر فوری سوءاستفاده کرد. 

 
اراده به سینی  ابروهایم را باال انداختم و لیوان را بی 

 ن زده گفتم: برگرداندم. هیجا 

این چه حرفیه؟ گفتنش که ضرری نداره! تو همیشه از  -

کردی پس فکر نکنم بخواد  این بلورچیان تعریف می 
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کنم از یکی دو نفر یه مقدار  مخالفتی کنه! منم سعی می 

قرض بگیرم. وام ازدواج هم که هست پس دیگه غصه  

 چی! شه همه نخور... خود به خود جور می 

 
ها کمی حال و هوایش عوض  حرف   کردم با این فکر می 

اش کمی از هم  و خوشحال تر شود اما با اینکه چهره 

 باز شده بود باز با نگرانی نگاهم کرد. 

کنی دیار...  حرف زدن با تو خوبه... همه جا کمکم می -

 ولی آخه... 

 دیگه چیه؟ -

تونم تو رو تنها ول کنم. خرج و مخارج  من نمی -

داده بودم تا وقتی تو    شه؟ به خودم قول زندگیت چی می 

 ازدواج نکردی... 

 
 اخمی کردم و فوری میان حرفش پریدم: 

از این لوس بازیا درنیاری ها. تو که طرفت دست به  -

خوای اون بدبخت رو ول کنی  نقد منتظرت وایساده می 

که بعد از من ازدواج کنی؟ اصالً شاید من نخوام تا آخر  

تو بری سر    عمر شوهر کنم. این چه حرفیه آخه؟ بعدم 

ام رو  خونه زندگیت حقوق خودم کفاف زندگی یه نفره 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خود نکن و فقط به  کنم فکرای بی ده. خواهش می می 

 فکر زندگی خودت باش. 

 
لیوانش را به سینی برگرداند و در حالی که هنوز توی  

سایید زمزمه  هایش را روی هم می فکر بود و دندان 

 کرد: 

نشه ولی من    شه فکر نکنم؟ شاید باورت مگه می -

 حاضرم به خاطر تو قید محدثه رو هم... 

 
اراده و با  ام کرد و بی اش تا حد مرگ عصبی جمله 

 صدای بلند گفتم: 

کنی؟ االن مثالً فکر  هیچ معلومه داری چی بلغور می -

 شم؟ کنی با این حرفت من خوشحال می می 

 
تر ادامه  نگاه مبهوت و متعجبش را که دیدم کمی آرام 

 دادم: 

سوزونی! آخه  گی تا ته وجود آدم رو می جمله می یه  -

تو چرا باید به خاطر من قید خوشبختیت رو بزنی؟ اونم  

 با دختری که مطمئنی دوستش داری! 
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نُچ نُچی کردم و سعی کردم با تغییر در لحنم حال و  

هوایش را عوض کنم و ناگهانی عصبانی شدنم را هم  

 از دلش دربیارم: 

گذره مغز  دوازده شب که می گن ساعت از  شنیدی می -

شه؟ فکر کنم تو هم االن توی همین  آدم مختل می 

کنم  گی؟ پیشنهاد می دونی چی داری می شرایطی نمی 

بری بخوابی تا زندگیمون رو با افکار مالیخولیاییت به  

 باد ندادی. 

 
ی لبش  ام لبخند زد. گوشه آرام خندیدم و او هم از خنده 

 نیشخندی پر شیطنت گفت: را با دندان گاز گرفت و با  

 تونم بخوابم آخه! نمی -

 
 باز نگران شدم. 

 دیگه چرا؟ -

 بره االن. آخه گشنمه... خوابم نمی -

 
مان را رها کردیم. بلند  تر خنده این بار هر دو راحت 

شدم و برایش غذا گرم کردم. برای خودم هم کمی غذا  

طور که مشغول خوردن  کشیدم و کنارش نشستم. همان 

بار دیگر برای دادن درخواست  قتش بود یک و شام بی 
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وام دلگرمش کردم، هرچند که خود محدثه و ترس از  

توانست محرکی قوی برای  دست دادنش به تنهایی می 

 به جلو راندن شهریار شود. 

غذایش را که خورد رختخوابش را وسط سالن پهن  

کرد. من هم شب بخیر گفتم و به اتاق رفتم. فکرم به  

دری درگیر شده بود که اجازه ندهد تا  ق خودی خود آن 

صبح خواب راحتی داشته باشم. سر و صداهای خفیفی  

داد شهریار هم  رسید نشان می که از سالن به گوش می 

آن شب به کل قید خوابیدن را زده. صبح هم خیلی  

زودتر از همیشه برای رفتن به پارک صدایم زد. من که  

صبح    کردم بعد از یک شب تا فکرش را هم نمی 

خوابی باز هم توان دویدن و ورزش داشته باشد با  بی 

رمق لباس پوشیدم و همراهش شدم  تعجب و البته بی 

فقط به این امید که بعد از برگشتن از پارک و راهی  

توانم  کردن شهریار تا هروقت که دلم بخواهد می 

 بخوابم. 

 *** 

 
 #مقلوب 

 28#پارت 

 #کپی_ممنوع  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
روی منتهی به اتاقش  دست به جیب و متفکر در راه 

رفت. صدای باز و بسته شدن در حواس پرتش  راه می 

را جمع کرد و سرش را باال آورد. با دیدن همان پسری  

که چند روز پیش خودش را شهریار معرفی کرده بود  

اراده اخمی کرد. شهریار هم که خودش کامالً توی  بی 

اختیار سرش را باال گرفت و  فکر بود نزدیک به او بی 

ا دیدنش فوری سالم کرد. بعد هم بدون معطلی و با  ب 

گفتن یک »ببخشید« از کنارش رد شد و رفت. سر  

چرخاند و نیم نگاهی به مسیر رفتن او انداخت و بعد  

ی میز کیان نشسته بود  هم وارد سالن شد. بهنود که لبه 

با دیدنش حتی به خودش زحمت نداد که از جایش بلند  

د. اما کیان که انگار جن دیده  شود، سالم کردن که بمان 

باشد از حضور ناگهانی او حسابی جا خورد و ترسیده  

متری به عقب  اش نیم جوری از جایش پرید که صندلی 

رفت. خودش را کمی از میز و جایی که بهنود نشسته  

بود فاصله داد و و فوری سالم کرد. گرشا سری به  

از    ی جواب سالم برایش تکان داد و نگاهش را نشانه 

او به بهنود داد. بهنود بی توجه به نگاه پر از توبیخش  

فرصتی برای سوال و جواب نداد و با حالتی پررو و بی  

 خیال گفت: 
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صبح نزدیک به ظهرت بخیر آقای رئیس... اینجا  -

ساعت کاریش فقط برای رئیس، رؤسا تعریف نشده  

 دیگه! 

 
اش قدمی پیش برداشت و از کیان  بی اهمیت به طعنه 

 ید: پرس 

یکی از کارگرا رو دیدم االن بیرون رفت... مشکلی تو  -

 سالن پیش اومده؟ 

 
دستی کرد  کیان تا لب باز کرد جواب بدهد، بهنود پیش 

 و کاغذش که در دستش بود را باال آورد و تکان داد: 

 مشکل که چه عرض کنم... التماس دعا داشت. -

رو به سمت بهنود چرخاند و دست جلو برد تا کاغذ را  

 بگیرد: 

 یعنی چی؟ بده ببینم. -

بهنود دستش را عقب کشید و جوری کاغذ را نگاه کرد  

که انگار بار اول است متن نوشته شده روی آن را  

 خواند: می 

درخواست وام داده... البته منم بهش گفتم خیلی  -

 امیدوار نباشه. اینجا از این خبرا... 
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گرشا کاغذ را از دستش بیرون کشید و باعث شد  

فش نیمه تمام بماند. آن را جلوی کیان گذاشت و پر  حر 

 اخم و با تحکم گفت: 

 بذارش تو نوبت بررسی. -

 
بعد هم دوباره نگاهی به بهنود و حالت نشستنش  

 انداخت. 

گیرم...  در مورد این مسائل فعالً فقط من تصمیم می -

ای تعریف خودش رو برای استفاده  ضمناً هر وسیله 

 دلی هم مشخصه. داره... تعریف میز و صن 

 
ی کیان انداخت و راهی  ی ترسیده نیم نگاهی به چهره 

اتاقش شد. در اتاق قبل از اینکه کامل به چهار چوب  

کوبیده شود ناگهانی باز شد و بهنود خودش را داخل  

 اتاق انداخت: 

اگه قرار باشه هر کارگری بیاد این ور و یه درخواست  -

شی رئیِس  وام بذاره جلوت که سر سال ورشکست می 

 با فکر! 

 
گوشی و سوئیچش را روی میز گذاشت. کنترل را  

ی قرمز باالی آن  برداشت و بعد از فشردن دکمه 
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ی کل کارخانه در  های مداربسته تصاویر دوربین 

سی دی نصب شده به  کادرهای کوچک کنار هم روی ال 

طور که با دقت به تصاویر نگاه  دیوار ظاهر شد. همان 

 اش جواب داد: حفظ خونسردی کرد با سعی در  می 

شه... فقط  با هر درخواستی موافقت نمی -

هایی که معقول باشه. وام بالعوض هم که  درخواست 

 شه. دیم، ماه به ماه از حقوقشون قسط کم می نمی 

 
برگشت و کنترل را روی میز انداخت. نگاهش را به  

 ی طلبکار بهنود داد: چهره 

خونه ای نبود که  اگر بنا به ورشکستگی بود االن کار -

ات رو به رخ  تو اینجا وایسی و دانش نصفه و نیمه 

 بکشی... اومدی کار یاد بگیری یا یاد بدی؟! 

 
اش عقب کشید اما نه  بهنود کمی از موضع طلبکارانه 

های  قدر که گرشا را مغرورتر کند. دست در جیب آن 

 شلوار جینش فرو کرد و سینه جلو داد. با طعنه لب زد: 

ته خیلی کار بلدی... ولی تا جایی که یادمه  حاال درس -

 نظر بابا هم این بود که نباید به کارگر جماعت رو داد. 
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پشت میز نشست و نفس عمیقی کشید. این روزها با  

وجود بهنود و حضور مداومش در کارخانه کمتر  

های عصبی برایش  شد به آرامش فکر کرد. تنش می 

بفهمد. این پسری  خوب نبود اما کسی قرار نبود این را  

ها  که جلویش ایستاده بود صفر کیلومترتر از این حرف 

بود. از نوع حرف زدن و انتخاب کلماتش کامالً  

مشخص بود. حاال که پدر و عمویش به اجبار آن دو را  

با هم همکار کرده بودند و خواسته بودند گرشا  

اش کند و کار یادش بدهد ایرادی نداشت اما  راهنمایی 

اساس و غلطش  های بی داد با نظریه ی اجازه نم 

اش تکیه داد.  روی کند. دست به سینه به صندلی پیش 

سعی کرد عالوه بر خونسردی که چاشنی کالمش کرده  

تر کند تا شاید  تر و دوستانه کمی هم لحنش را آرام 

تأثیرگذارتر باشد و کمی از شدت این آتش زیر خاکستر  

ر هیچ جدالی  ی بینشان کم کند. در حال حاض مانده 

 برد. جوابگو نبود و کاری از پیش نمی 

 چند دقیقه بشین. -

 
انگار آرامش خوابیده در کالمش کار خودش را کرد که  

اش را باز کرد و بعد از مکثی کوتاه  بهنود گارد بسته 

های اتاق نشست. گرشا هم برای  روی یکی از صندلی 
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اینکه وضعیت بینشان از آن حالت رئیس و مرئوسی  

اید و شکلی شراکتی به خود بگیرد بلند شد و خود  دربی 

روی او رساند. بعد هم با صدای بلند  را به صندلی روبه 

 کیان را صدا زد. کیان بدون معطلی در را باز کرد: 

 بله؟ -

 بگو دوتا چایی بیارن برامون. -

 چشم... همین االن. -

 
 #مقلوب 

 29#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 اصل مطلب رفت.   در را بست و گرشا بدون مکث سراغ 

منم مثل بابات و بابام معتقدم با کارگر جماعت نباید دل  -

و قلوه داد و رفیق شد. اما اینکه بهشون ارزش و بها  

بدی یه بحث دیگه است. کارگر اگر ببینه حضورش  

 ده. تر انجام می توی کار ارزشمنده کارش رو با انگیزه 

شه و دست به  فردا هم پررو می آره خب... پس -

 زنه. تصاب و این مزخرفات می اع 
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کارگر اگر زندگیش تأمین باشه و حقوقش هم سروقت  -

بگیره هیچ وقت دلیلی برای اعتراض و اعتصاب پیدا  

 کنه. نمی 

 
ای حق به جانب  بهنود پوزخند آشکاری زد و با قیافه 

 به عقب تکیه داد: 

مونیم ببینیم این  خیلی خب... پس منتظر می -

 کشه. و به کجا می ی ت راهکارهای دوستانه 

 
هایش کوبید و از  کف هر دو دستش را آرام روی ران 

جا بلند شد. جلوی در توقفی کوتاه کرد و رو به گرشا  

 چرخید: 

راستی بابا گفت بهت بگم منو در جریان حساب  -

های کارخونه هم بذاری! وقتم اینجا زیادی داره به  کتاب 

 گذره. بطالت می 

 
ته بود بی هدف سر تکان  گرشا که کمی به فکر فرو رف 

 داد: 

گم حسابدار بیاد اینجا جلوی خودم یه  بعد از ناهار می -

 سری چیزا رو بهت توضیح بده. 
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ی موافقت از اتاق بیرون  بهنود با تکان سر به نشانه 

ها کشیده شد. کارگرها  دی سی رفت. نگاه گرشا سمت ال 

همه با جدیت مشغول کار بودند. کاری که به جرأت  

فرساترین مشاغل  نست بگوید یکی از طاقت توا می 

تولیدی بود و اگر تمام این کارگرها بدون کمترین  

دادند فقط به این خاطر  اعتراضی به کارشان ادامه می 

داد هیچ کدام احساس سختی داشته  بود که اجازه نمی 

باشند. بهنود هم حتماً بعد از کمی کار کردن و آشنا  

ی که نگاهش به آنها   ی همین کارگرهای شدن با روحیه 

طور باید با آنها رفتار  فهمید چه مثبت نبود باالخره می 

 کند. 

 *** 

پشت فرمان نشست و سوئیچ را چرخاند تا استارت  

بزند. با بلندشدن صدای گوشی از راه انداختن ماشین  

 منصرف شد و تماسش را پاسخ داد: 

 بله شایلی! -

 
 صدای دلخور شایلی توی گوشی پیچید: 

 ندیدی؟   پیاممو -

دیدم ولی فرصت جواب نداشتم، بعدش هم دیگه  -

 فراموش کردم. 
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 شایلی با همان دلخوری زمزمه کرد: 

 مثل همیشه... االن چی؟ بازم وقت نداری جواب بدی؟ -

 
اش را خاراند. حقیقت این بود که  با ناخن شست چانه 

آمد محتوای پیامی که شایلی سر صبح  اصالً یادش نمی 

د چه بود. خیلی سریع گوشی را  برایش فرستاده بو 

پایین آورد و بعد از دیدن متن پیامش بدون معطلی  

 جواب داد: 

ام... خودت  اش رو ندارم، خیلی خسته امروز حوصله -

 برو. 

 
 شایلی دلگیر و سرخورده گفت: 

 ده... صد بارم گفتم بهت. بدون تو که حال نمی -

 
هدف به خروج  اش را به صندلی ماشین داد و بی تکیه 

ها رسیده  کارگران از کارخانه نگاه انداخت. سرویس 

هایشان  بودند و کارگرها داشتند یکی یکی به خانه 

کرد که  رفتند. با نگاهش تک تکشان را دنبال می می 

 صدای شایلی باز توی گوشی پیچید: 

 رم. شی؟ گفتم که تنها نمی چرا یهو ساکت می -
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- ً  آخر  خب نرو شایلی... یه امشب رو بمون خونه. حتما

 هات رو باید پر کنی؟ ی هفته همه 

 
ای  لحن دختر رنگی از شیطنت گرفت و برای لحظه 

انگار نه انگار همین آدم، چند دقیقه پیش حسابی غر  

 گرد: زد و گله می می 

آره خب... ولی نه با مهمونی رفتن... دوست دارم با  -

 تو پُرش کنم. 

 
 بعد هم باز حالت ناراحتی به صدایش داد: 

دونی من سه روز آخر هفته تنهام. بچه ها  می   تو که -

پوسه تو این  هاشون. دلم می رن خونه همه می 

 چاردیواری. 

 
ی حرکت شدند  ها پُر و آماده درست زمانی که سرویس 

او هم ماشین را به حرکت درآورد و بعد از نگاهی به  

حوصله توی گوشی  آسمان گرفته و ابرهای سیاهش بی 

 گفت: 

 میام پیشت. -
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لی ذوق زده ابراز خوشحالی کرد. اصالً هم مهم  شای 

نبود که این حضور گرشا مثل همیشه به خاطر خودش  

اش را  توانست آخر هفته است نه شایلی، همین که می 

 کنار او سپری کند برایش کافی بود. فوری گفت: 

 خوری درست کنم؟ الزانیا خوبه؟ شام چی می -

 
 صورتش را در هم کشید: 

چیه؟ عادت به خوردن غذای سنگین و    نه بابا الزانیا -

چرب ندارم... اونم شب! خودت شام بخور تا قبل از این  

 که من برسم. 

 
کرد اما  با اینکه از حرف گرشا احساس نارضایتی می 

به روی خودش نیاورد که مبادا او را از آمدن منصرف  

 کند. 

 خیلی خب... پس منتظرتم. -

 
مدت راندن    تماس را بدون خداحافظی قطع کرد. تمام 

میان ترافیک سنگین اتوبان کرج ـ تهران، به حرکت  

کرد و فکرش مشغول  پاک کن روی شیشه نگاه می برف 

چند مورد متفاوت بود طوری که نفهمید کی راه باز شد  

اش به  و داخل بزرگراه همت افتاد. مسیر همیشگی 
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ی دانشجویی  سمت خانه را این بار به سمت خانه 

 ض کرد. شایلی و دوستانش عو 

 #مقلوب 

 30#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی خانه  نیم ساعت بعد با کلی خستگی روی تنها کاناپه 

های بزرگ و کوچک رنگی بود لم داده  که پر از کوسن 

بود و منتظر بود ببیند این بساط پذیرایی که شایلی به  

ی خودش برای او تدارک دیده چیست. هرچند  گفته 

اشت که بتواند حدس  قدری به این خانه رفت و آمد د آن 

 بزند. 

ی قرمز و مشکی  شایلی با شومیز نیمه بلند چهارخانه 

جلویش حاضر شد. نگاه گرشا از روی صورتش پایین  

دانست این دختر و  اش افتاد. می رفت و به پاهای برهنه 

دانست  های راحتی هستند اما نمی هایش کالً آدم خانه هم 

او    این شکل گشتن در خانه را فقط مختص حضور 

اش  انتخاب کرده یا همیشه همین شکلی در خانه 

چرخد. هرچند که برایش خیلی مهم هم نبود. دختری  می 

کند  اش باز می که به راحتی پای یک پسر را به زندگی 
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های پر زرق و  و هر هفته به اشکال مختلف در مهمانی 

 گردد قطعاً این چیزها دیگر برایش مهم نیست.  برق می 

بزرگ و پر از یخ را همراه ظرف  شایلی دو لیوان  

تنقالت و بطری سبزرنگی که درپوشش هنوز بسته بود  

روی میز گذاشت. بعد هم کنار گرشا نشست و دستش  

 را روی بازوی او گذاشت: 

ممنون که اومدی... تنهایی موندن تو این خونه که از  -

اول تا آخر هفته صدای جیغ و ویغ بچه ها توش قطع  

 شه سخته. نمی 

 
صاف تر نشست و با این کار تماس دست شایلی    گرشا 

طور که بطری را  از روی بازویش قطع شد. همان 

 خیال لب زد: داشت تا درپوشش را باز کند بی برمی 

خب نمون تو خونه. برو بیرون بچرخ... مطمئن باش  -

 مونی. رو زمین نمی 

 
ی بازوی  اش گرفت و آرام مشتی حواله شایلی خنده 

 سفت او کرد: 

بدجنسی... منو چه جوری فرض کردی آخه؟    خیلی -

باور کن تو این مدتی که با تو بودم با هیچ کسی دیگه  

 نبودم... با اینکه شرایطش کامالً فراهم بوده. 
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گرشا هر دو لیوان را تا نیمه از مایع کهربایی رنگ پر  

کرد و به کف سفیدرنگ روی آن خیره شد. لیوان  

ی هم خودش  خودش را برداشت و اجازه داد شایل 

لیوانش را از روی میز بردارد. به پشتی کاناپه تکیه  

چرخاند  طور که لیوان را در دست می داد و همان 

 کرد: های یخ شناور در آن را نگاه می تکه 

به این که من برات موندنی باشم دل نبند. شاید یه  -

روز که بهم زنگ بزنی دیگه کسی نباشه که جوابت رو  

 بده. 

 
دور لیوان گره خورد و مبهوت به    های شایلی دست 

تفاوت گرشا نگاه انداخت. حتی حاال که هیچ  صورت بی 

دلیلی برای اخم کردن نداشت باز هم دو خط عمودی  

 کردند. با حیرت پرسید: بین ابروهایش خودنمایی می 

 ام؟ قدر برات دم دستی یعنی من این -

بهت گفته بودم تنها شرطم برای بودن باهات اینه که  -

 من و این رابطه دل نبندی.   به 

 
شایلی بدون اینکه به لیوانش لب بزند آن را روی میز  

 ی سرد گرشا. برگرداند و با دلخوری زل زد به چهره 
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داد. مثل امشب  آره گفتی... اما رفتارت اینو نشون نمی -

و االن... برای چی پاشدی اومدی وقتی گفتم تنهام و  

 رم؟ بدون تو مهمونی نمی 

 
نفس سر  س او تمام محتویات لیوان را یک گرشا برعک 

کشید و وقتی لیوان را پایین آورد به جای دادن جوابی  

 مناسب به سوال شایلی گفت: 

 تونم همین االن برم! می -

 
شایلی چندثانیه با بهت و تعجب نگاهش کرد. با اینکه  

ی پایدار از او  تواند توقع یک رابطه دانست نمی می 

قدر این پسر  کرد این هم نمی   داشته باشد اما فکرش را 

تفاوت باشد.  اش بی نسبت به حضور او در زندگی 

اراده و با خشم از جا بلند شد اما گرشا با گرفتن مچ  بی 

ی عقب رفتن را به او نداد. برعکس او را  دستش اجازه 

قدر پرقدرت جلو کشید که کم مانده بود توی بغلش  آن 

وقتی دید  پرت شود. شایلی خودش را کنترل کرد و  

گرشا تمایلی به رها کردن دستش ندارد، با کمال میل  

روی پاهای او نشست. پاهایش را دو طرف بدن او  

رویش قرار گرفت. گرشا با همان نگاه  گذاشت و روبه 

حس و سردش به او چشم دوخت. کنج لبش کمی باال  بی 
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رفت اما این طرح لبخند خیلی زود از روی لبش محو  

 شد. 

ید. تا یه حرفی به مذاقتون خوش نمیاد  همتون عین هم -

 کنید. فوری قهر می 

 
 شایلی با پررویی به صورت او زل زد: 

گی برات ارزشی ندارم پاشم  توقع نداری وقتی می -

 برقصم و بشکن بزنم که. 

 
گرشا لیوانش را طوری به سمت او گرفت که نشانش  

دهد منتظر است تا دوباره برایش پر کند. همین که  

کار را برایش انجام داد او هم ابرویی باال    شایلی این 

بار دیگر  انداخت و قبل از اینکه محتویات لیوان را یک 

 جا بنوشد گفت: یک 

اتفاقاً چرا... پاشو یه آهنگ بذار یه کم هم برقص... با  -

 این لباس تو تنت احتماالً خیلی هم باید جذاب بشه. 

 
را گزید  اش گرفت اما لبش  شایلی از لحن گفتار او خنده 

تا با خندیدنش او را بیشتر از این در گفتن جمالت  

اش شیر نکند. به جای اینکه به دستور او  پروایانه بی 

از جا بلند شود، خودش را جلوتر کشید و اجازه داد  
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اش بیشتر با بدن گرشا تماس پیدا کنند.  پاهای برهنه 

ی او چسباند و  سینه بعد هم هر دو دستش را به قفسه 

 ا تا گردنش امتداد داد. ها ر آن 

خوبه که کم هم نمیاری... هرچی تو بخوای... من به  -

خوام  بندم... اما تا وقتی هستی می این رابطه دل نمی 

 هرکاری که دوست دارم باهات بکنم. 

 #مقلوب 

 31#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گرشا مایع توی لیوانش را تا ته نوشید و آن را به  

ارد. هر دو دستش را  دست شایلی داد تا روی میز بگذ 

تر  از زیر لباس گشاد او به پهلوهایش چسباند و راحت 

 به پشتی کاناپه تکیه داد. 

هر کاری دوست داری بکن که بعداً من نبودم حسرت  -

 نخوری. 

 
شایلی با لبخندی پر حرص دست به کار شد تا به خیال  

خودش او را آچمز کند اما در حرکت دوم گرشا او را  

چیز را از  کاناپه خواباند و دوباره همه   برگرداند و روی 

صفر تا صد خودش در دست گرفت و تا ته رابطه را  
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رفت، جوری که نفس دخترک را بند آورد. هرچند که  

نفس خودش هم تا حدی تنگ شده بود اما اجازه نداد  

اش بویی ببرد. ضعفی  ای از تغییرات جسمی شایلی ذره 

افتاده بود را  اش  ی وسط سینه که به جان تک ماهیچه 

آورد. اجازه  وجه دوست نداشت اما کم نمی به هیچ 

داد با صدو نود سانت قد و نود و پنج کیلو وزن  نمی 

تسلیم یک تکه گوشت تپنده شود که هرازگاهی  

 کرد باید مرتب بتپد و بازی درنیاورد. فراموش می 

ی شایلی را روی پیشانی و میان  خنکی انگشت اشاره 

ی ابروها  ما به جای اینکه از گره ابروهایش حس کرد ا 

طور  اراده بیشتر درهم شد. شایلی همان کم شود بی 

آور زمزمه  درازکش کنار گوشش با لحنی آرام و خواب 

 کرد: 

بیا برات یه وقت بگیرم برو اینجا رو بوتاکس کن. این  -

 کنه. خط اخما خیلی خشنت می 

 
 وار جواب داد: پوزخند زد و زمزمه 

 خشن دوست نداری؟ -

 
شایلی ریز خندید و دست از ماساژ دادن خطوط بین  

 ابرویش برنداشت. 
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چیت خوبه... خشن و لطیف فرقی نداره...  تو که همه -

ات بدون خط اخم چه  ولی خیلی دوست دارم بدونم قیافه 

 شی! تر می شه... احتماالً جذاب شکلی می 

 
هایش را  غلتی زد و در حالی که به پهلو خوابید، دست 

روی سینه در هم گره کرد. کمی الی  از ساعد  

 هایش را باز کرد و دوباره بست: چشم 

 خیلی تفاوتی نداره. آخرش همینم که هستم. -

 
 حال زمزمه کرد: اش را خورد و بی خمیازه 

رم... دوستات کی  مونم اینجا صبح می امشب می -

 گردن؟ برمی 

 
ی اول او فوری جواب  زده از شنیدن جمله شایلی ذوق 

 داد: 

گردن... وای ممنون که  ا تا فردا شب برنمی اون -

 مونی. می 

 
ای برای جواب دادن به ابراز احساسات  خیلی حوصله 

او نداشت. دلیل ماندنش هم بیشتر به این خاطر بود که  

دید و  توان نشستن پشت فرمان را در خودش نمی 
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دوست نداشت زودتر از موعد خودش را به دست  

ی  زکی روی تن برهنه عزراییل بسپرد. شایلی پتوی نا 

او انداخت و چراغ را خاموش کرد، غافل از اینکه  

 گرشا خیلی وقت بود که تسلیم خواب شده. 

 *** 

 
 #مقلوب 

 32#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
های فروش خارج از  مشغول مذاکره با یکی از نمایندگی 

کشور بود و بهنود را هم به اتاقش خوانده بود تا در  

یرد. هنوز تماسش تمام  جریان معامالتشان قرار بگ 

ای به در خورد و کیان از حضور  نشده بود که تقه 

ی  حسابدار کارخانه خبر داد. با سر اشاره کرد اجازه 

ورود به او بدهد و خودش هم سریعتر به مکالمه پایان  

داد. بالفاصله بعد از دادن جواب سالِم زمانی، حسابدار  

ای  طه شرکت، رو کرد به سمت بهنود که متفکر به نق 

 رویش خیره شده بود: روبه 

 متوجه حرفامون شدی که! -
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تفاوتی تکانی  سرش را با گیجی باال آورد و با حالت بی 

 به آن داد. 

 یه چیزایی فهمیدم. -

 
سر برگرداند و از »زمانی« که هنوز هم سرپا جلوی  

 در ایستاده بود پرسید: 

 چی شده؟ -

 
زمانی جلو رفت و لیستی را روی میز پیش رویش  

 گذاشت: 

از اونجایی که خودتون گفته بودین هر سال بهتون  -

یادآوری کنم... این لیست اقالمیه که برای سبد کاالی  

 ماه رمضون باید تهیه بشه. 

 
ابرویی باال انداخت و نگاهی به لیست کرد. چقدر  

حواس بود که فراموش کرده بود ماه رمضان  بی 

ضای  نزدیک است. شاید هم یک دلیلش دور بودن از ف 

ی خودشان بود قطعاً حاج  خانواده بود. اگر در خانه 

خانم با یک ماه پیشواز رفتن برای ماه رمضان و  

سحرها و افطارهای پر سر و صدایش او را کامالً در  

 گذاشت. جریان می 
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های از حدقه در  توجه به چشم سرش را باال برد و بی 

 ی بهنود خونسرد جواب داد: آمده 

سریع همه رو تهیه کنید و در  خوبه که یادت بود.  -

 اختیار بچه ها بذارین. 

 
 زمانی کمی این پا و آن پا کرد و دست آخر گفت: 

ها خیلی شدید باال رفته.  فقط... جسارتاً... امسال قیمت -

شه، بازم قصد  ها تقریباً دوبرابر سال قبل می هزینه 

 دارید انجامش بدین؟ 

 
و    نگاه دیگری به لیست انداخت. یک کیسه برنج 

مقداری گوشت و مرغ بعالوه خرما و روغن و چای و  

قند چیزی نبود که بخواهد از آن کم بکند. نگاهی به  

ها  برآورد قیمت زیر اقالم انداخت. با اینکه تقریباً قیمت 

دو برابر شده بود ولی چندان مبلغ چشمگیری نبود.  

 لیست را به او برگرداند. 

ی قبل پنج تا  ها انجامش بدین... یادت نره مثل سال -

 برم. تر بذاری کنار خودم می پکیج هم اضافه 

 
 زمانی سری تکان داد و گرشا گفت: 

 هر موقع ِچِکش رو نوشتی بیار امضا کنم. -
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زمانی با گفتن »چشم« و »با اجازه« اتاق را ترک کرد.  

نگاه گرشا سمت بهنود برگشت که تا آن لحظه به شکل  

 عجیبی ساکت مانده بود.  

 تونی بری. باهات ندارم فعالً... می   دیگه کاری -

 
بهنود بدون اینکه از جایش تکان بخورد در حالی که  

آثار تعجب و کمی هم خشم توی صورتش پیدا بود با  

 لحنی سوالی و کشیده پرسید: 

 کنی؟ معلومه؟ داری چی کار می -

 
متوجه منظورش نشده بود. اخمی کرد و سرش را  

 تکان داد: 

 کنم؟ چی رو چی کار می -

زد... جریانش  همین لیستی که زمانی ازش حرف می -

 چیه؟ 

 
 گرشا با لحنی جدی توضیح داد: 

ما هر سال نزدیک ماه رمضون یه مقدار اقالم  -

 دیم... سبد کاال! خوراکی به کارگرا می 

 وقت؟ چرا اون -
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گرده به همون ماجرای سیر بودن شکم  چراش برمی -

ش  کارگر و راضی نگه داشتنش. حاال تو چرا جو 

زنی؟ بابا و عمو از همون سال اول در جریان بودن  می 

 و حرفی هم نزدن. 

 
بهنود از جا بلند شد و جایی ایستاد که در معرض باد  

مستقیم کولر قرار بگیرد. مغزش داغ کرده بود و  

 کرد همین حاالست که منفجر شود. احساس می 

ری پشت بابات و  فقط همینو داری بگی؟ زود می -

گی اونا حرف نزدن؟! صفر تا  شی و می عموت قایم می 

تونن چیزی  صد کارخونه رو دادن دستت معلومه نمی 

 بگن... ولی آخه... 

 
های روی دیوار انداخت و با  دی سی نگاهی به ال 

 ای که آثار انزجار در آن مشهود بود بلند گفت: چهره 

دی! کاری که توی  تو داری زیاد از حد به اینا بها می -

شه با نصف این نیروی کار هم  جام می این کارخونه ان 

افته. اصال چه نیازی به این همه کارگر هست  راه می 

شون هم راضی نگه داری.  که حاال بخوای دونه دونه 

من امروز اومده بودم بگم به تعدیل نیرو فکر کن  
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چینی از این سر  وقت تو داری براشون سفره می اون 

 کارخونه تا اون سر کارخونه؟ 

 
های  روی او ایستاد. حرف ا بلند شد و روبه گرشا از ج 

اش کرده بود اما نه آن قدر که بخواهد  بهنود عصبی 

رفتار بدی از خودش نشان دهد، در عوض همان جدیت  

 کالمش را حفظ کرد: 

شه یا که  تعدیل نیرو مال جاییه که داره ورشکست می -

پول نداره حقوق کارگر و کارمندشو بده. اینجا که نه  

دینگی داره و نه مشکلی توی سوددهی چرا  کمبود نق 

 باید یه عده رو از نون خوردن بندازه. 

تونی با  چرا باید به یه عده نون اضافی بدی وقتی می -

نصف این تعداد هم کارتو راه بندازی و عوضش سود  

 بیشتری بره تو جیبت. 

 
 هایش را توی جیبش فرو کرد: پوزخندی زد و دست 

بینم  ک دماغم رو نمی چون من مثل تو فقط تا نو -

 بهنودخان. 

 
 #مقلوب 

 33#پارت 
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 #کپی_ممنوع  

 
ی پسرعمویش زد و با  اش را به شقیقه انگشت اشاره 

همان پوزخندش که شکل اعصاب خردکنی به خودش  

 گرفته بود زمزمه کرد: 

ی  داشتن فکر اقتصادی به خوندن چهارتا مقاله -

اقتصادی پراکنده نیست که هر کدوم هدفشون مشخصه  

شه به هم ربطشون داد. هنوز زوده بخوای تو  نمی   و 

این چیزا اظهار نظر کنی. در ضمن شاید ذهن  

ات آروم بگیره اگه بفهمی این یه مورد  ریخته هم به 

کنم... ضرری به جیب  خرج رو از حساب شخصیم می 

 شه! تو و بابات وارد نمی 

 
سایید با نگاهی  بهنود در حالی که فکش را به هم می 

ده چند ثانیه به او خیره ماند و این بار او بود  باریک ش 

 که پوزخندی واضح و پر صدا زد: 

نازی  بپا این فکر اقتصادیت که داری خیلی بهش می -

 یهو خودت و بابات و دودمانمون رو کله پا نکنه. 

 
سمت در رفت و آن را باز کرد. همان موقع کیان  

دوباره در چهارچوب ظاهر شد و خبر داد سرپرست  
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خواهد گرشا را ببیند. بهنود عقب کشید.  رگاه می کا 

فرمایشی  آمد ببیند این یکی چه خرده انگار بدش نمی 

ی ماندن به  برای صاحب کارخانه دارد اما گرشا اجازه 

او نداد و به محض ورود مرد میانسال، رو به بهنود  

 گفت: 

ری اتاقت به کیان بگو بگه ناهار منو بیارن  داری می -

 باال. 

 
نفسش را محکم از بینی بیرون داد و بعد از    بهنود 

بیرون رفتن از اتاق در را تقریباً محکم بست. گرشا  

ای پلک روی هم گذاشت و فقط از خدا خواست با  لحظه 

اش صبر  سرانه حضور بهنود و رفتارها و افکار سبک 

 و تحمل او زودتر از موعد به سر نیاید. 

رویش  به هایش را که باز کرد مرد هنوز هم رو چشم 

کرد. لبخند  ایستاده بود اما با نگرانی نگاهش می 

 گذرایی زد و پشت میزش برگشت: 

 چی شده آقا اسماعیل؟ -

 
ای بود که بیشتر از  ی جاافتاده ساله اسماعیل مرد پنجاه 

کرد و حدود پنج سال  پانزده سال در آن کارخانه کار می 

شد که نقش سرپرست اصلی کل کارخانه را به  هم می 
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ه گرفته بود. گرشا از زمانی که خیلی جوان بود و  عهد 

شناخت.  آمد او را می گاهی با پدر به کارخانه می 

اش کشید و با  های جوگندمی اسماعیل دستی به ریش 

داد فکرش درگیر است چند  اخمی که بیشتر نشان می 

 زمان گفت: قدم جلو رفت و هم 

شرمنده آقا. غرض از مزاحمت مثل اینکه چندتا از  -

کدوم  ها درخواست وام دادن ولی هنوز به هیچ چه ب 

جواب ندادین. دو سه تاشون درگیرن و شدیداً پول  

تونن  الزم. منو واسطه کردن بیام ازتون بپرسم می 

 منتظر بمونن یا برن یه فکر دیگه بکنن. 

 
ی مرد شد و با کالفگی دستی  ای در سکوت خیره لحظه 

در یک ماه    به گردنش کشید. باال رفتن حجم سفارشات 

اخیر باعث شده بود سرش به قدری شلوغ شود که این  

جا جلوی اسماعیل  یک مورد را فراموش کند. همان 

ی  تلفن را برداشت و از کیان خواست پوشه 

های وام را به اتاقش بیاورد. اسماعیل لبخند  درخواست 

 ای زد و لبش را به دندان گرفت: خجالت زده 

 ردم. بازم منو ببخشید که جسارت ک -

 
 اهمیت بودن باال انداخت. ی بی سرش را به نشانه 
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مهم نیست، کار خوبی کردی. این مدت سرمون شلوغ  -

 بود فراموش کردم. 

 
ای به در خورد و با گفتن »بله« او در باز شد.  ضربه 

کیان جلوی در ببخشیدی گفت و قبل از اینکه کامل  

  وارد شود عقب کشید تا آبدارچی سینی غذا را به اتاق 

بیاورد. آن را روی میز گذاشت و بیرون رفت. کیان هم  

ی قرمزرنگی را روی میز گذاشت. گرشا رو به  پوشه 

 اسماعیل گفت: 

کنم و دستور پرداختشونو  همین االن بررسی می -

 دم... بازم موردی هست؟ می 

 
نگاه اسماعیل با مکث از روی سینی غذایی که روی  

زده  باز شرم   میز وسط اتاق بود به سمت گرشا رفت و 

 لبخند زد: 

شه چیزی  یه چیز دیگه هم هست... البته روم نمی -

 بگم. 

 
 زد گفت: طور که میز را دور می گرشا بلند شد و همان 

بگو اسماعیل. امور اون طرف همه دست توئه. باید  -

 منو در جریان همه چی بذاری. 
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نگاه اسماعیل باز هم سمت سینی کشیده شد و دوباره  

 : سر باال گرفت 

ها گفتن باهاتون در میون بذارم ولی االن  واال بچه -

بینم خودتون در جریانید اگه ایرادی باشه البد  می 

 خودتون... 

چینی اسماعیل؟ درست بگو  چرا صغری کبری می -

 ببینم ماجرا چیه؟ 

 
اسماعیل قدمی عقب برداشت و سرش را کمی پایین  

 انداخت. 

ن  راستش آقا... این حرف من نیستا... خب م -

گن  هاست که اینجام و عادت کردم... اما کارگرا می سال 

انگار چند وقتیه کیفیت غذاها اومده پایین. این همه  

کنن دیگه یه وعده  کارگر صبح تا عصر اینجا کار می 

 غذای درست حقشونه که انگار یه مدته دریغ شده. 

 
ی حرفش را  با دیدن اخم گرشا، فوری خودش ادامه 

 : گرفت و دستپاچه گفت 
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البته منم گفتم آقا بلورچیان خودشونم دارن از این غذا  -

فهمیدن دیگه... ولی چه  خورن اگه مشکلی بود می می 

 ام کردن. کنم که باز واسطه 

 
نگاه گرشا به سینی فلزی روی میز افتاد و اسماعیل  

 این بار محتاط تر لب زد: 

انگار دو سه هفته پیش کار از کیفیت بد هم گذشته و  -

یه چیزایی تو غذاهاشون دیدن. یکی از کارگرا  ها  بچه 

گه  که واسه کاری اومده بود باال این مورد رو هم می 

دونم راست و دروغش با خودش...  ولی... واال منم نمی 

 گفت گفتم، ولی بهم گفتن همینم از سرتون زیادیه! می 

 
 #مقلوب  

 34#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
رفت. نگاه  ابروهای گرشا از هم فاصله گرفت و باال  

 دقیقش را به اسماعیل داد: 

 من گفتم؟ -

دونم آقا... گفتم که راست و دروغش گردن  واال نمی -

 گفت یکی از شرکا گفته. من نیست... ولی می 
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 کی گفته؟ -

 دونم... گم نمی من که می -

 کدوم یکی از کارگرا اینو گفته؟ -

 
از لحن عصبی گرشا، اسماعیل آب دهانش را قورت داد  

 فت: و نفسی گر 

همین پسره که جدیداً آوردینش تو بخش صادراتیا...  -

 شهریار! 

 
آمد اسم تک تک کارگرها را  شهریار! خیلی کم پیش می 

بپرسد. بنابراین نام همان چند نفری را هم که تک و  

ماند. این یکی  پرسید در ناخودآگاهش باقی می توک می 

ی »یکی از  را هم تقریباً یادش بود. با شنیدن جمله 

دانست اینجا فقط  کا گفته« و با توجه به اینکه می شر 

قدر تحقیرکننده  موضع یک نفر نسبت به کارگرها این 

 است، سری به تأسف تکان داد. 

کنم ببینم چرا  حرف من نبوده. غذا هم... پیگیری می -

 گن. بازم چیزی هست؟ جوری شده که می این 

 
اسماعیل نفس راحتی بیرون داد و لبخندی روی لبش  

 ست. نش 
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من گفتم شما اهل گفتن این حرفا نیستینا... نه دیگه...  -

 همین بود فقط. 

 
زمان  با سرش به در اشاره کرد تا او را بدرقه کند و هم 

 گفت: 

 هر موردی که بود خودت بیا بهم بگو. -

 چشم آقا... خدا خیرتون بده... خدا بهتون سالمتی بده! -

 
ه این  کنج لبش با درد باال رفت. سالمتی! چیزی ک 

روزها حسابی از جسمش دریغ شده بود و این دعاها  

هم اثرگذار نبود. با تکان سر تشکری کرد و اسماعیل  

سریع اتاق را ترک کرد. روی مبل وسط اتاق پشت میز  

پایه کوتاه نشست و به سینی غذایش زل زد. همیشه  

قدر در لحظه  خورد و آن نیمه می غذایش را نصفه 

مختلف بود که اصالً به  ذهنش مشغول هزار مورد  

کیفیت غذا و هرچه که ممکن بود در آن باشد توجهی  

های برنج چرخاند. به نظر بد  نداشت. قاشق را بین دانه 

آمد، اما خورش مثل همیشه آبکی بود و  نمی 

ی خودش  کرد ذائقه پز. فکر می هایش هم نیم گوشت 

ها را هضم کند و  تواند این گوشت عوض شده که نمی 

گذاشت اما انگار کالً کیفیت  ین آنها را کنار می برای هم 
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طور که کمی از آب و  پخت غذا به هم ریخته بود. همان 

ریخت با  های توی خورش را روی برنجش می لپه 

صدای بلند، کیان را صدا زد. دختر جوان بالفاصله  

میان در ظاهر شد و گرشا بدون اینکه نگاهش را از  

 غذا بردارد با اخم پرسید: 

 این مدت کارگری اومده باال از غذاها شکایت کنه؟   تو -

 
سکوت کیان باعث شد سرش را باال بگیرد و با  

ی او مواجه شود. کیان که نگاه  شده های گرد چشم 

 پرسشی او را دید فوری گفت: 

 مگه غذا ایراد داره؟ -

 
 اخمش شدت گرفت و بلندتر پرسید: 

 ای بود. نگفتم نظر بدی! سوالم چیز دیگه -

 
هایش را به هم سایید و بعد از نگاه کوتاهی به  لب   کیان 

 پشت سرش یک قدم به داخل اتاق برداشت. 

راستش... آره... یکی اومد... ولی آقا بهنود گفتن چیز  -

 مهمی نیست و شما رو در جریان... 
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قاشق را توی بشقاب بلوری که از محصوالت خودشان  

 داد: بود محکم رها کرد و نگاه پر توبیخش را به او  

از کی فراموش کردی که من باید در جریان تمام  -

 اتفاقات کارخونه باشم؟ 

 
 کیان ترسیده من و من کرد: 

 آخه... آقا بهنود... -

 
 با صدای بلندتری گفت: 

 نشنیدم! از کی؟ -

 
 دختر سرش را پایین انداخت و با مظلومیت لب زد: 

 ببخشید. -

این  بهنود جواب اون کارگر بدبخت رو چی داده که به  -

 نتیجه رسیدید مهم نیست و نباید به من بگید؟ 

 دستپاچه جواب داد: 

 چیز خاصی نگفتن... فقط... -

 دی کیان؟ چرا درست جواب نمی -

 
 کیان لبش را محکم گاز گرفت و تا لب باز کرد و گفت: 

 گفتن.. از... -
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 گفت از سرتون هم زیاده! آره؟ -

 
داد.    حرف آن را تکان کیان سرش را پایین انداخت و بی 

گرشا نفس داغش را پر حرص بیرون داد. دیگر  

کیفیت  اشتهایی برای خوردن همان چند لقمه غذای بی 

هم نداشت. بلند شد و چند قدم مانده به کیان صاف  

ایستاد و با سکوتش او را مجبور کرد سرش را باال  

 بگیرد. نگاهش را که شکار کرد پر تحکم گفت: 

وی کارخونه از من  بعد بفهمم کوچکترین چیزی ت ِمن -

بینم. بهنود فعالً فقط  پنهون مونده از چشم تو می 

کارآموزه، همین! دستورات و تصمیمات... همه با منه.  

 فهمیدی؟ 

 
تند تند سرش را باال و پایین کرد و گرشا با سرش در  

 اتاق را نشان داد. 

 برو سر کارت. -

 
کیان بیرون رفت و در را پشت سرش بست. گرشا  

اراده با سر انگشتان دست  ق برداشت و بی قدمی در اتا 

اش را ماساژ داد. قلبش  ی سینه راست، سمت چپ قفسه 

فهماند  به سوزش افتاده بود. چه طور باید به بهنود می 
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که حق ندارد تا وقتی اختیاری در کارخانه ندارد پایش  

را از گلیمش درازتر نکند. شاید باید این یک مورد را  

حال حاضر صالح نبود با او که  سپرد. در  به پدرش می 

کند تندی کند.  نقش جانشین شریک پدرش را ایفا می 

همین که به شکل نامحسوس ُدم و زبان درازش را  

کرد کافی بود. فقط منتظر بود تا این پسر  کوتاه می 

اولین آتو را به دستش بدهد تا پایش را از این کارخانه  

رفت اما  ش می ببُرد. بهنود هم فعالً داشت محتاطانه پی 

جا آن خوی ناسازگارش  گرشا مطمئن بود او آخر یک 

 را به نمایش خواهد گذاشت. 

 
 #مقلوب 

 35#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
قدر که  از شدت گرما کم مانده بود ذوب شوم. آن 

شهریار را هنوز به خانه نرسیده و در همان هوای رو  

به تاریکی غروب، به پشت بام فرستادم تا کولر را راه  

ندازد. تحمل این میزان از گرما یک ساعت بیشتر هم  بی 

پذیر نبود. به خصوص که دردهای ماهیانه  برایم امکان 
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آوردند و طاقتم را  هم بر جسمم فشار مضاعف می 

 کردند. بیشتر از قبل طاق می 

 صدایش از کانال کولر بلند شد: 

 دیار پمپ رو بزن. -

 
ده بودم  من که گوش به فرمان کنار کلیدهای کولر ایستا 

فوری دکمه را زدم و صدای ُشرُشر آبی که توی کانال  

پیچید برای من گرمازده مثل نسیمی خنک بود.  

ای بعد هم به دستور خودش کلید روشن کردن  دقیقه 

موتور را زدم و بالفاصله هوای خنک در خانه به  

توجه به گرد و خاکی که از کانال ها در  جریان افتاد. بی 

جا  کردم  همان د فکری برایشان می خانه پخش شد و بای 

هایم را  در مسیر هوای خنک کولر دراز کشیدم و چشم 

بستم. صدای باز و بسته شدن در هم نتوانست من را از  

ای بعد  آن لذتی که درگیرش بودم بیرون بکشد. لحظه 

 صدای پر از شیطنتش را از کنار گوشم شنیدم: 

ی  کوره کنه تا االن تو  حاال هر کی ندونه فکر می -

 کردی. آجرپزی زندگی می 

 
خیز  چشم باز کردم و سرم را سمت او چرخاندم که نیم 

پا کنارم نشسته بود. از تشبیه بانمکش    و روی یک 
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ام گرفت ولی واقعاً دیگر توانم ته کشیده بود. حتی  خنده 

گوی این گرما نبود.  ها هم جواب دیگر بازکردن پنجره 

 کرد. پری می اردیبهشت داشت روزهای آخرش را س 

اومد که  به خدا پختم از گرما. اگه از دست خودم برمی -

 نداختمش. سه چهار ساعت پیش راه می 

 
تری روی زمین نشست و پاهایش را به  با حالت راحت 

حالت چهارزانو درآورد. بادی به غبغب انداخت و سر  

 باال داد. 

این دست کارها مردونه است و همیشه هم مردونه  -

 زم نیست شما یاد بگیری. مونه... ال می 

 
 رویش مثل خودش چهارزانو نشستم. بلند شدم و روبه 

ی خودت این  اون که صد البته. فکر نکن بری خونه -

ها... هر سال قبل  شه ها  از گردنت ساقط می مسئولیت 

از کولر خودت باید بیای کولر منو راه بندازی. دیگه یه  

 نه.   فرقی بین خواهرشوهر و عروس باید باشه یا 

 صد در صد. شما جون بخواه. -

 
 با حالت بانمکی در جوابش گفتم: 

 کیه که بده. -
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ریز خندیدم و او هم لبخند زد. اما همان موقع لبخندش  

 رنگی از نگرانی گرفت: 

 بهتر شدی؟ صبح رنگ و رو نداشتی اصالً. -

 
هومی کردم و مثل بچه ها سر تکان دادم. او هم بلند  

 هایش به اتاق برود. شد تا برای تعویض لباس 

کردن آمده  صبح که به قصد رفتن به پارک و ورزش 

بود تا بیدارم کند گفته بودم حالم اصالً خوب نیست و  

توانم روی پا بایستم. همین یک اشاره و نگاهی از  نمی 

ام کافی  ی رنگ پریده و عرق کرده سمت او به چهره 

ها بود که با هم تنها  بود بفهمد دردم چیست. سال 

کردیم و او هم با این دردهای من ناآشنا  ندگی می ز 

ام را زد و در عوض  نبود. برای همین هم قید همراهی 

با آوردن مسکنی تشویقم کرد بیشتر بخوابم و اگر با  

استراحت حالم بهتر نشد حتماً به دکتر بروم. هرچند که  

جا بود و درد من هم دکتر  هایش مثل همیشه بی نگرانی 

داد. دو  اش را می ا او پیشنهاد همیشگی نیاز نداشت، ام 

ساعت بعد از رفتن شهریار، مسکنی که برایم آورده  

بود اثر کرد و توانستم روی پا بایستم و به کارهای  

ام برسم. تنها ُحسن ماجرا این بود که آن روز  روزمره 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

توانستم در خانه بمانم. در واقع  مراسم نداشتم و می 

ن از فردا ماه رمضان  تر بود چو یک ماهی سرم خلوت 

شد و کار ما هم به پذیرایی از چند مراسم  شروع می 

 افطاری محدود بود. 

شهریار برگشت و با نگاه به من که هنوز هم روی  

زمین نشسته و احتماالً حال بلند شدن از جایم را  

 نداشتم، سرکی در آشپزخانه کشید. 

دیار چیزی واسه شام داریم؟ اگر نه یه چیزی فوری  -

 ر کنم. حاض 

 
 زده لبم را به دندان گرفتم: خجالت 

غذا که داریم... ولی ببخشید دیگه امروز خیلی  -

پلو چیزی به فکرم  طلبی کردم به جز استامبولی راحت 

 نرسید درست کنم. 

 
نمایی زد و من فکر  هایش برق افتاد و لبخند دندان چشم 

قدر بازیگر قابلی  کردم کاش برای همسرش هم همین 

گی را به او هم سخت نگیرد؛ که البته از  باشد و زند 

ترین و بافکرترین   شهریار بعید نبود. او احساسی 

مردی بود که من در تمام عمرم دیده بودم. حتی پدرمان  

 هم این قدر مرد نبود! 
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خواهی  پلو معذرت تو واقعاً داری برای استامبولی -

تونه منو  اش هم نمی کنی؟ واسه غذایی که یه قابلمه می 

 کنه؟   سیر 

 
خندیدم و خواستم برای آماده کردن بساط شام بلند شوم  

 که با تکان دست مانعم شد. 

بشین خودم دربست نوکرتم... واسه قدردانی از پختن  -

 ی کارهای شام امشب با منه. این غذای بهشتی همه 

 
 با شیطنت و بدجنسی پرسیدم: 

 ها؟ حتی شستن ظرف -

 
ای  خسته   اش داد و با لحن حالت متفکری به چهره 

 پرسید: 

شه همون قابلمه رو بیارم دوتایی با دست  نمی -

 بخوریم؟ 

 
 ام که بلند شد او هم با تأسف سر تکان داد: صدای خنده 

شورم... ولی بیچاره  جهنم و ضرر... ظرفا رو هم می -

 افته. گری می شوهر تو که گیر چه آدم سوءاستفاده 
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 #مقلوب 

 36#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
اش حالت خندان قبل را به خودش  چهره بعد هم به آنی  

کردن چشمکی به من وارد آشپرخانه  گرفت و با حواله 

ی  پلو بهانه بود. شهریار برای همه شد. استامبولی 

داد. این  قدر اشتیاق و عالقه نشان می غذاها همین 

کارهایش هم فقط به خاطر درنظرگرفتن شرایط من بود  

استراحت  خواست کمی بیشتر  که به قول خودش می 

دادم.  اش تن می کنم. من هم ازخداخواسته به بازی 

 منتظر نشستم تا خودش به تنهایی سفره را آماده کند. 

اش در کارخانه پرسیدم او هم  سر غذا از اوضاع کاری 

ی استراحت از جویدن  طور که به فکش اجازه همان 

بریده توضیح داد که شرایطش خیلی بهتر  داد، بریده نمی 

هم بیشتر خریدار دارد حتی از    شده و حرفش 

های  اعتراضش به غذای کارخانه گفت که با چشم 

 گردشده نگاهش کردم. 

کنی؟ مگه نگفتی اگه کسی اعتراض کنه  شوخی می -

 کنن؟ بیرونش می 
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خندید و باالخره به دست و قاشق و فکش کمی  

 استراحت داد. 

قدرا هم بغرنج  حاال من یه کم اغراق کردم، وضع اون -

ولی اگه فقط خودم بودم امکان نداشت یه قدم    نیست. 

یکی  هم جلو برم. وقتی دیدم صدای کارگرا یکی 

دراومده گفتم بهتره یه تکونی به خودم بدم. هرچند  

موقع از گفتنم هم پشیمون شدم اما حداقل صدای  همون 

 ها رو رسوندم. بچه 

 
سرش را پایین انداخت اما اخم نشسته بین ابروهایش  

 شکار کردم. را به موقع  

 چطور؟ حرفی زدن بهت؟ -

 
قاشقی را سمت دهانش برد و قبل از آن که آن را ببلعد  

 اشاره به بشقابم کرد: 

 بخور! یخ کرد که. -

 
خواست بگوید. از همان  مشکلی پیش آمده بود که نمی 

بچگی هم اصالً بلد نبود چیزی را مخفی کند. نگاه و  

اما حاال که  داد.  رفتارش خیلی زود همه چیز را لو می 
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خواست حرفی بزند موقتاً سکوت کردم تا بعداً ته و  نمی 

 توی ماجرا را دربیاورم. 

بعد از شام دوباره مشغول شیطنت شد و زمانی که  

مشغول ریختن چای و آوردن میوه بودم تماسی با  

وبش کرد. انگار  محدثه گرفت و با او هم کمی خوش 

گاری  این موضوع که قرار بود به زودی به خواست 

تر  شان را عمق بیشتری داده و صمیمی برود رابطه 

کرده بود. سینی چای و بشقاب میوه را روی زمین  

رویش نشستم. او هم تماسش را قطع  گذاشتم و روبه 

کرد و گوشی را کنار پایش گذاشت. سیبی از بشقاب  

تفاوتی باز  گرفتنش با حالت بی برداشتم و حین پوست 

 بحث سر شام را پیش کشیدم. 

 گی آخر اعتراضت چی شد؟ شهریار! نمی -

 
استکان چایش را برداشت و نگاهی به تلویزیون  

ترین حد کم شده  روشن انداخت که صدایش تا پایین 

تواند از  دانست نمی بود. بعد هم با حالتی که انگار می 

زدن شانه خالی کند آهی کشید و سمت  زیر بار حرف 

 من چرخید: 

کردم  که فکر می جوری  چیز خاصی نشد. همون -

 برخورد خوبی نشد. 
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 ام جا خوش کرد: اراده روی پیشانی اخمی بی 

وقت نسبت به این  فکر کنم االن دیگه بدونم چرا هیچ -

 آقای بلورچیان حس خوبی نداشتم. 

 
 لبخند گذرایی زد و جواب داد: 

ای نبود. شریکش یه  نه بابا، بنده خدا بلورچیان کاره -

نبود. آدمای تازه به دوران  حرفی زد که اصالً مهم هم  

 رسیده همینن. 

ای نبود؟ رئیس کارخونه مگه  یعنی چی که کاره -

 وپا باشه؟ دست قدر بی تونه این می 

 
 های گردشده نگاهم کرد و به آنی زیر خنده زد: با چشم 

جوری  گی دیار؟ مگه من چی گفتم که این چی می -

قضاوتش کردی؟ منظورم این بود که اون لحظه اصالً  

ود بلورچیان تو دفترش نبود. بعداً که به آقا اسماعیل  خ 

گفتم چی شده اونم گفت حساب خود بلورچیان رو از  

شریکش جدا کنیم. گفت اون بیچاره خودش هم از  

 خوره. همین غذا می 
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شد یک نفر که  پوزخندی زدم و سر تکان دادم. مگر می 

اتفاقاً آدم متمولی بود از غذای کارخانه بخورد و از  

یفیت بد غذا دادش درنیاید. پس یا معنی غذای خوب  ک 

فهمید یا داشت برای کارگرهایش فیلم بازی  را نمی 

کرد تا این بندگان خدا فکر کنند چه رئیس با فکر و  می 

 ای دارند. خاکی 

چقدر زود باورین شما! این جور آدما رو من  -

شناسم شهریار... هر شب دارم باهاشون برخورد  می 

یه کم روغن برنج کم بشه یا آب خورش    کنم. اینا می 

شه اون  کشن بیرون. مگه می ی آشپزو می زیاد، روده 

فرسته تو  غذا رو بخوره و خودش نفهمه چی داره می 

 شکمش؟ 

 
 لبخند دلنشینی زد و مهربان نگاهم کرد: 

شغل تو و سر و کار داشتن همیشگیت با اون آدمای  -

. اما منم  مرفه باعث شده نسبت به همه چی بدبین بشی 

کنم حق با آقا اسماعیله. تازه بلورچیان با وامم  فکر می 

هم موافقت کرد. برخوردش هم همیشه با کارگرا خوب  

وقت مثل اون  بوده. درسته یه کم بداخالقه ولی هیچ 

اش پیدا  شریکش که معلوم نیست یهو از کجا سروکله 

شد بددهنی نکرده. همیشه هم که به فکر همه هست.  
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همین سبد کاالیی که دو سه روز پیش واسه  مثالش هم  

 ماه رمضون داد به همه. 

 
 #مقلوب  

 37#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایش منطقی بود اما من ترجیح دادم سکوت کنم  حرف 

هایی  و حرف دیگری نزنم. هنوز هم حس خوبی به آدم 

از جنس بلورچیان یا همان شریکش که شهریار دل  

شد به این هم فکر  ی خوشی از او نداشت، نداشتم. اما م 

شوند  درد پیدا می کرد که شاید بین تمام این مرفهان بی 

تر از  هایی که کمی پایین کسانی که بفهمند درد انسان 

کنند چیست. برای من همین که درکش  ها زندگی می آن 

گیری  را هم داشته باشند کافی بود، کمک کردن و دست 

 کردنشان پیشکش! 

 * 

چیزی را  تاریک بود. هیچ العاده  فضای اطرافم فوق 

توانستم ببینم و جز صدای دعا و مناجاتی که انگار  نمی 

شنیدم.  رسید صدای دیگری نمی از قعر چاه به گوش می 

گشتم تا در آن  گاهی می با دستم کورکورانه دنبال تکیه 
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انگیز پایم به جایی گیر نکند و بالیی سرم  تاریکی خوف 

ر اطرافم دنبال  کورمال، د طور کورمال نیاید. همان 

گشتم تا کلید برقی پیدا کنم اما حتی دیواری  دیواری می 

هم آن اطراف نبود. انگار در یک فضای خأل محض گیر  

ی مثبت آن  افتاده بودم که انتهایی نداشت. تنها نقطه 

رسید.  ی دعایی بود که به گوش می فضا همان زمزمه 

ی  دانم چقدر راه رفتم تا باالخره از عمق تونل نمی 

انتها بیرون کشیده شدم و نور شدیدی چشمم را زد.  بی 

هایم سایه انداختم تا کور  با پشت دست روی چشم 

 شد. تر می نشوم. صدا داشت بلندتر و واضح 

فضا روشن شده بود اما تنها تفاوتش با چند دقیقه قبل  

چیز شبیه همان  اش بود. وگرنه همه فقط همان روشنی 

. نور شدید هم اجازه  خألیی بود که گرفتارش بودم 

داد اطرافم را درست نگاه کنم و متوجه شوم کجا  نمی 

هستم. صدای مناجات، دیگر کامالً واضح به گوش  

ای پاهایم روی زمین میخ شد.  رسید. برای لحظه می 

کردم. این کلمات مربوط به دعا یا مناجاتی  اشتباه نمی 

نبودند بلکه کلمات قرآن بودند که با صدای صوت  

رسید. خواستم آب  ه زیبای پدرم به گوش می همیش 

دهانم را قورت بدهم اما گلویم کویری و خشک بود.  

تپید و از شنیدن صدای پدرم که حس  قلبم تند می 
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اراده اشک  دار است بی کردم حسابی محزون و بغض می 

وقت توان دیدن اشک  روی صورتم جاری شد. هیچ 

 پدرم را نداشتم. 

. خودش کجا بود؟ خودش  آمد اما خودش.. صدایش می 

که... خودش مگر چند سال پیش خیلی ناگهانی ترکمان  

نکرد؟ مگر یک صبح از خواب بلند نشدیم و ندیدیم که  

های آرامش را دیگر باز نخواهد کرد؟ پس چطور  چشم 

 خواند؟ قدر زیبا و واضح برایمان قرآن می داشت این 

را از    ها هایم به هم دوخته شده بودند اما به زور آن لب 

هم فاصله دادم و وقتی شهریار را صدا زدم حس کردم  

کسی خنجر به گلویم کشید. از سوزشش اشکم بیشتر  

فرو ریخت. دوباره به راه افتادم. اگر پدرم اینجا بود  

دیدمش. او یک خداحافظی به من و شهریار  باید می 

بدهکار بود. با این فکر و انگیزه ای که از آن گرفتم  

 م بیشتر شد. های سرعت قدم 

نفر را    هایم که به نور عادت کرد باالخره یک چشم 

انتهایی که انگار قرار  دیدم. یک نفر که در انتهای بی 

ای عمیق نشسته بود  ی دره نبود دستم به آن برسد لبه 

کرد. صدای قرآن خواندن پدر هنوز  و به پایین نگاه می 

آمد اما مشخص بود این صدا از آِن کسی که  هم می 

 اراده صدا زدم: جا نشسته نیست. بی آن 
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 بابا! -

 
اختیار شهریار را صدا زدم تا  وقفه و بی و بعد هم بی 

شاید وسط آن ناکجا به دادم برسد. صدای قرآن قطع شد  

 و یک نفر مثل خودم پشت هم صدا زد: 

 دیار!... دیار!... -

 
چقدر صدایش آشنا بود. اما هرچه به دور و برم نگاه  

دیدم. کنار دره رسیدم، اما دیگر  نمی   کردم کسی را می 

آن مرد آنجا نبود. همین که کمی جلو رفتم تا ببینم آن  

پایین چه خبر است با تکانی ناگهانی و عجیب به ته  

 دره سقوط کردم. 

 * 

ی ترسیده و نگران شهریار  نگاه هراسانم رو به چهره 

زدم انگار از یک ماراتون  نفس می باز شد. جوری نفس 

رغ شده بودم. تنم خیس عرق بود و  طوالنی فا 

قدر محکم  های شهریار را آن دانستم چرا دست نمی 

توجه به فشاری که انگشتانم  گرفته بودم. شهریار بی 

 کرد نگران پرسید: هایش وارد می به استخوان 

دیدی؟ هرچی تکونت  خوبی دیار؟ داشتی خواب می -

 دادم بیدار نشدی! 
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خودم آمدم نگاه  آب دهانم را قورت دادم و تا به  

 شهریار رنگ حیرت گرفت: 

ها!! چی  کردی کنی؟ تو خوابم گریه می داری گریه می -

 دیدی عزیزم؟ 

 
ام را  پشت دستم را روی صورتم کشیدم و صدای خفه 

 انگار از قعر چاهی عمیق بیرون کشیدم: 

دونم چی بود... ولی ترسناک  خواب... کابوس... نمی -

 بود... شهریار!؟ 

 
بین هر دو دستش گرفت و نگاهش بین  یک دستم را  

 هایم چرخید: چشم 

 جانم آبجی؟ -

 تنهایی خیلی چیز بدیه. -

 
 نفسی عمیق کشید و نگاهش رنگ استیصال گرفت: 

طوری  آره خیلی بده... ولی آخه قربونت برم... این -

کنم یه روزم تنهات بذارم،  کنی که من جرأت نمی 

 ازدواج بخوره تو سرم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

زدم تا تاری ناشی از هجوم اشک به    هایم را به هم پلک 

هایم را موقتاً از بین ببرم. خواستم جوابی  پشت پلک 

اش را برطرف کنم و فکر نکند این  بدهم که نگرانی 

اتفاق به خاطر فکر به ازدواج و رفتنش از این خانه  

است اما صدای صوت قرآنی که از بیرون اتاق به  

های گرد  شم گوشم رسید ضربان قلبم را باز برد. با چ 

 شده به شهریار نگاه کردم. 

 صدای قرآنه؟ -

 
 #مقلوب  

 _ادامه 37#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شهریار هم نگاهی به بیرون و دوباره به من انداخت و  

 آرام سر تکان داد: 

آره... واسه سحر بلند شدم. تلویزیون رو روشن کردم  -

گه! صداش نذاشت بخوابی، آره؟  ببینم کی اذان می 

 ببخشید. 

د ثانیه پلک روی هم گذاشتم و حس کردم این صدا  چن 

دقیقاً همانی است که توی خواب شنیده بودم و این فکر  

شنوم توهمی ساده بوده. قلبم آرام  که صدای پدرم را می 
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گرفت و باالخره رضایت دادم دست شهریار را رها کنم،  

 ای کم نشد. اما نگرانی نگاه او ذره 

 برم برات آب...   هنوز درگیر خوابتی... صبر کن -

 
 دستش را گرفتم تا مانع رفتنش شوم. 

 خوام بخوابم. فقط... خواد. می نه بابا خوبم... نمی -

 
 دراز کشیدم و سرم را روی بالش گذاشتم.  

 اگه کاری نداری پیشم بمون تا خوابم ببره. -

 
لبخندی زد و پشت دستش را روی گونه و کنار موهای  

 پخش و پالیم کشید. 

 رفتم. بخواب من اینجام. ی هم من جایی نمی گفت تو نمی -

 
هایم خیلی زود تسلیم خواب شدند اما در عالم رویا  چشم 

هم نتوانستم این فکر را از ذهنم دور کنم که خواب  

تر از هر خواب دیگری  نزدیک به سحر زودتر و درست 

 تعبیر خواهد شد. 

 *** 

 
 #مقلوب 
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 38#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
میشه متفاوت از تمام سال  روزهای ماه رمضان مثل ه 

کارتر شدنم وقت بیشتری را با  گذشت. به خاطر کم می 

کردیم از این در کنار هم  گذراندم و سعی می شهریار می 

ی ورزش و  بودن لذت بیشتری ببریم. برنامه 

مان را هم موکول کرده بودیم به بعد از افطار  روی پیاده 

و    دویدیم و آخر شب یک ساعتی با هم در پارک می 

کردیم. بعد هم از هر دری با هم حرف  ورزش می 

رفتیم. شهریار در هر شرایطی روی  زدیم و راه می می 

داد  ی ورزشمان حساسیت نشان می منظم بودن برنامه 

و سالمتی هر دویمان بیش از اندازه برایش اهمیت  

داشت. شاید چون مادرمان از یک بیماری العالج فوت  

ی قلبی ناگهانی ازمان  ه کرد و پدرمان را هم یک سکت 

گرفت. به هر دلیلی که بود شهریار وسواس عجیبی به  

 هایمان پیدا کرده بود. سالمتی و بیماری 

آن شب هم تصمیم گرفته بودیم افطارمان را توی پارک  

ها روی چمن  صرف کنیم. زیر روشنایی یکی از چراغ 

ها و  نشسته بودیم و شهریار طبق عادت تمام آن روز 

های مشترکش با محدثه،  ریزی ایم از برنامه ها بر شب 
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گفت. با وامی  برای خواستگاری و مراسم بعد از آن می 

که از کارخانه درخواست کرده بود موافقت شده بود،  

اما هنوز نوبت پرداختش نرسیده بود. از طرفی هم هر  

های عمه تمام شود و  دو منتظر بودیم تا امتحانات بچه 

و خواستگاری شهریار    او هم خودش را به تهران 

برساند و این به آن معنا بود که حداقل یک ماه دیگر  

کردیم. اما مشخص بود شهریار دیگر  باید صبر می 

توان دندان روی جگر گذاشتن ندارد. از واکنش مادر  

محدثه و خواستگارهایی که هفته به هفته خبرشان را  

ترسید. تنها دلش به  گرفت می از خود محدثه می 

ای که در قلب محدثه وجود داشت و حمایتی که  عالقه 

اش گرفته بود قرص  قولش را از پدر دختر مورد عالقه 

 بود. 

سنگ کوچکی را از کنار دستش برداشت و به سمتی  

 دیگر انداخت، متفکر گفت: 

کنم که درسمو ادامه بدم  چند شبه دارم به این فکر می -

 و لیسانسمو بگیرم. 

 
کردم شگفت  را جمع می   ها من که داشتم سفره و ظرف 

 زده و با هیجان نگاهش کردم: 
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دونی  این که عالیه! من از خدامه داداش. خودت می -

چندبار بهت گفتم این کارو بکن ولی پشت گوش  

 انداختی... حاال چی شده که االن به فکرش افتادی؟ 

 
هایش را  پاهایش را دراز کرد و روی هم انداخت. دست 

کرد و همزمان لبخند تلخی  گاهش  از پشت کشید و تکیه 

 زد: 

دو زدن داره و  کارگری اسمش روشه دیار! فقط سگ -

دو تا    مونه که اگه قسط آخرش دو زار ته جیب آدم می 

وام و یه اجاره خونه هم ازش کم بشه دیگه هیچی  

مونه... همین حاال هم به قول تو خیلی دیر  ازش نمی 

گیرم و تو یه شرکت خصوصی  کردم. لیسانسمو می 

شم. هم حقوقش بهتره، هم موقعیت  استخدام می 

 اجتماعیش. 

 
هایم را به هم فشردم و بعد از کمی فکر کردن  لب 

 پرسیدم: 

اگه کارت رو عوض کنی تکلیف این وامی که داری  -

شه؟... بهشون بدهکار  گیری از کارخونه چی می می 

 شی! می 
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نفسش را محکم بیرون داد و سرش را با اعتماد به  

 پایین کرد.   نفس باال و 

 
به اونم فکر کردم... حاال تا وقتی که درسم تموم بشه  -

و مدرکمو بگیرم که اونجا موندگارم... بعدش هم خدا  

قدری اونجا سابقه کار دارم که سنواتم  بزرگه. اون 

 جوابگوی بدهیم باشه. 

 
 نگاهی پر از شرمندگی به من انداخت و لب زد: 

رین بدهی زندگیم  اینا که چیزی نیست... دیار من بیشت -

ها...  کاری تمام این سال رو به تو دارم. بابت کم 

کنه.  ای هم جبرانش نمی متاسفانه هیچ سنوات و سابقه 

فرستادم سر یه زندگی خوب و  من باید تو رو می 

شدم. به  کردم و بعد فکر زندگی خودم می خوشبختت می 

 نظرت جواب بابا و مامان رو چی باید بدم؟ 

دای بلند خندیدم. اول حیرت زده و بعد  اختیار با ص بی 

هم با لبخند نگاهم کرد. لیوانی چای پیش پایش گذاشتم  

 و تشری خواهرانه زدم: 

تو باز نشستی فکر کردی و توهم زدی؟ دیگه چی کار  -

خواستی بکنی که نکردی؟ درستو نصفه ول کردی  می 

ای که آدم سالم هم  که بری سر کار و تو اون کارخونه 
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شه صبح تا شب کار کردی و عرق  می توش مریض  

وقت  ریختی که خرج این زندگی رو بدی. بابا هیچ 

مون دست یه  کرد که بعد رفتنش زندگی فکرش هم نمی 

مردتر از خودش بیفته!.. اصالً داره به محدثه حسودیم  

 شه! می 

 
 خندید و متعجب ابرو باال انداخت: 

 هللا! از االن؟ واسه چی؟ بسم -

قاپه... اگه با  ه داداشمو از چنگم می واسه این که دار -

ترین زن دنیاست پس  وجود تو احساس نکنه خوشبخت 

 ش کمه. البد یه تخته 

 
 لبخندزنان اخم شیرینی کرد: 

 ها! گی دیار خانوم!... حواست باشه چی می -

 شی! بیا!... هنوز نیومده سرش غیرتی هم می -

 
 #مقلوب 
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 #کپی_ممنوع  
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ی  در مضحک بود که صدای خنده ق ی دلخورم آن قیافه 

شیرینش را بلند کرد و من را هم به خنده انداخت.  

دانست  هایم جدی نبود و خودش هم خوب می حرف 

چقدر محدثه را دوست دارم. اما دست خودم نبود که  

هربار با تصور اینکه کسی قدر این پسر را نداند  

ی  کسی اندازه شدم. هیچ جهت عصبی می خود و بی بی 

شناختش. شهریار  او زندگی نکرده بود و نمی   من با 

 ی زمینی بود. یک فرشته 

توجه به جمعیتی که در پارک حضور داشتند،  بی 

ام حلقه کرد  خودش را نزدیکم کرد، دستش را دور شانه 

 ام را بوسید: و کنج پیشانی 

اونی که باید حسودیش بشه منم نه تو... اونم به  -

دونم  کنه! من نمی مردی که قراره بیاد تورو تصاحب  

جوری یه عمر ریخت اون مردک رو تحمل  قراره چه 

 کنم! 

 
حاال لحن عصبی او بود که جفتمان را به خنده انداخت.  

ترین برادر دنیا نیاز  ترین و حامی من با وجود مهربان 

ام حس  به وجود هیچ مرد دیگری را در زندگی 

ی خودش  کرد و به خانه کردم. حتی اگر ازدواج می نمی 

اش را داشتم و هنوز هم تنها  رفت باز سایه هم می 
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ها  ام بود. شاید تمام محبت برادر و رفیق و همدم زندگی 

شد تا آن روز  های شهریار بود که باعث می و حمایت 

ی عاطفی خاص احساس  به مردی دیگر و یا یک رابطه 

 نیاز نکنم. 

ام برداشت و انگشتانش در  دستش را از روی شانه 

قه شد. برای خودم هم چای ریختم و او هم  انگشتانم حل 

های  در عین حال باز مشغول شوخی ها و شیطنت 

های از ته دل من را نصیب  اش شد تا خنده همیشگی 

 خودش کند. 

هایم را  آن شب وقتی سرم را روی بالش گذاشتم و چشم 

به قصد خواب بستم، فکر کردم چقدر جای پدر و  

خالی است. این    مان مادرمان در این لحظه از زندگی 

لحظه که هردویمان با تمام کمبودها و مشکالت مادی و  

کردیم و با  غیر مادی باز هم احساس خوشبختی می 

توانستیم به  وجود بودن کنار هم یک ثانیه هم نمی 

 تنهایی فکر کنیم. 

 *** 

در واحد را بست و منتظر آسانسور ماند. طبق معمول  

سرش را به    پله صدایش زد. باز یکی از باالی راه 

راست خم کرد و با دیدن گلناز اخمی غلیظ روی  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

مالحظه و با صدای بلندی به او  اش نشست. بی پیشانی 

 توپید: 

شین این همه کشیک منو  چیه باز؟ شماها خسته نمی -

 کشین؟ می 

 
ای با حیرت نگاهش کرد و بعد با سرعت  گلناز لحظه 

ش را  رویش ایستاد. انگشت ها را پایین دوید و روبه پله 

ی واحد کناری  روی بینی فشرد و با سر به در بسته 

 اشاره کرد: 

 هیس... چته؟ کارت داشتم خب! -

 
 حوصله غرید: طور بی همان 

ی  یه چیزی هست به اسم تلفن... کارتونو بگید. دفعه -

 دم! دیگه اینجوری صدام کنی جواب نمی 

 
خب«  گلناز لبش را گاز گرفت و با گفتن یک »خیلی 

اش شده، بعد هم  فهماند متوجه دلخوری   سرسری به او 

 تر زمزمه کرد: محتاطانه 

 حاال کارمو بگم یا برم؟ -

 بجنب... کار دارم. -
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مامان گفت بهت بگم امشب هوس نکنی جایی بری...  -

 ی عمو ناصر دعوتیم. خونه 

 
درهای آسانسور که باز شد با قدمی بلند وارد آن شد و  

 ت: رو به خواهرش چرخید. با لحنی خشک گف 

 خب چی کار کنم االن؟ -

 
گلناز خودش را جلوی درهای آسانسور که داشت بسته  

 شد انداخت و مانعشان شد. می 

آی...  گی نمی دونستیم به احتمال زیاد می خب ما که می -

ات با بهنود بهتر شده پس  ولی بابا گفته حاال که رابطه 

ای نداری که نیای... برای افطار داریم  دیگه بهانه 

 ... تو هم خودت رو برسون. ریم می 

 
ای به بیرون کرد تا گلناز عقب برود و  با سرش اشاره 

بگذارد در بسته شود. برای از سر باز کردنش هم  

 سریع جواب داد: 

 شه! ببینم چی می -

 
چنان کف دستش را  گلی خودش را عقب کشید  اما هم 

 روی چشم الکترونیکی گذاشته و گفت: 
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... در جریان باش باز  رم واحدت راستی من دارم می -

 شاکی نشی! 

 
دستش را که برداشت و عقب رفت این بار گرشا  

خودش پایش را جلوی در گذاشت و با اخمی غلیظ  

 توپید: 

 بیخود! برگرد برو باال. خونه تمیزه! -

 
 قیدی شانه باال انداخت. گلناز با بی 

خودی تو  کنه که بخوام بی واال منم سرم درد نمی -

دستور مامانه که گفت برم لباس    ت ول بچرخم. خونه 

کثیفاتو جمع کنم. برای شب هم یه لباس مرتب برات  

 آماده کنم. 

 
 پوزخندی زد اما اخمش کنار نرفت: 

الزم نیست واسه من لباس آماده کنی. ولی حاال که  -

کنی هفت هشت تا پیرهن اتونشده مونده  داری لطف می 

م تو  ها ه کشن. باقی لباس که به شدت انتظارت رو می 

سبد کنار تختن. حموم و دستشویی رو هم یه سر و  

 سامونی... 
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های گلناز از حدقه بیرون زدند و صدای جیغش  چشم 

 درآمد: 

ای نداری؟ منو با کارگر روزمزدت  فرمایش دیگه -

 ت تمیزه! اشتباه گرفتی؟ خوبه حاال گفتی خونه 

 کار نمونی! تمیزیش که ظاهراً تمیزه... گفتم تو بی -

 
ای  ای به او رفت و با نوِک پا ضربه غره شم گلناز چ 

محکم به کفشش زد تا پایش را عقب بکشد و زودتر از  

 جلوی چشمش محو شود. 

خداروشکر از کل اخالقای خوب و بد بابا و مامان  -

همین روی زیاد به تو ارث رسیده. برو سر کارت تا یه  

 خونه تکونی ننداختی گردنم. 

 
ا پررویی و  قدمی عقب رفت و دست در جیب ب 

 نیشخندی خبیثانه ابرویی برای خواهرش باال انداخت. 

ورود غیرمجاز به ملک مردم مجازات داره خانوم!  -

 حاال دیگه اختیار با خودته. 

 
 #مقلوب 

 40#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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گلناز با حرص قدمی به جلو برداشت اما همان لحظه  

درهای آسانسور بسته شد و گرشا لبخندی پیروزمندانه  

 ی اتاقک زد. تصویر خودش در آینه   به 

روزی که تصمیم گرفت در واحد خودش زندگی مستقلی  

های  دانست باز هم از شر سرک کشیدن داشته باشد می 

های گاه و  مادرش خالص نخواهد شد. این فرستادن 

اش یا حتی حضور خودش به  گاه گلناز به خانه بی 

تی  ی آوردن کارگر برای تمیزکاری و کشیدن دس بهانه 

ای بود تا از  ی یک پسر مجرد بهانه به سر و روی خانه 

زندگی او سر دربیاورد و به وقتش به کارهای کرده و  

اش گیر بدهد. شاید برای همین بود که هیچ وقت  نکرده 

اش باز نکرد. روابطش به  پای هیچ دختری را به خانه 

اش با شایلی به  ها و گاهی هم مثل رابطه همان مهمانی 

شد. همین یک قلم را کم  رف مقابل محدود می ی ط خانه 

داشت تا آتو دست مادرش بدهد و آن را بچسباند به  

های غیرمجاز، که  گناه نابخشودنی مصرف نوشیدنی 

های بی حد و  رفتن حریفش نشده بودند و یا مهمانی 

حسابش که نگفته هم مشخص بود آنجا چه خبر است،  

سته به  تا به کل از زندگی ساقطش کند. آدم واب 

ای نبود اما داشتن همان رضایت اندک مادر و  خانواده 
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پدرش را برای نگه داشتن کاری که خودش آن را  

خواست زحماتش  سروسامان داده بود نیاز داشت و نمی 

اش هم برای این  به باد برود. هرچند که بیماری 

های  طلبی مزید بر علت شده بود. از مراقبت استقالل 

آمیز خانواده و به  های ترحم اغراق آمیز و دلسوزی 

خصوص مادرش متنفر بود. برای همین هم با رفتن به  

واحدی که بعد از بازسازی آن ساختمان، پدرش به  

نامش کرد، خودش را تا حدودی از بند این زیرنظر  

 های افراطی خالص کرد. بودن 

 *** 

ی کارخانه پارک کرد و قبل از  ماشینش را در محوطه 

رود به قصد سرکشی به ساختمان  اینکه به دفترش ب 

شد که به خاطر  کارخانه تغییر مسیر داد. چند روزی می 

اش برای بهنودی که قرار بود برای  جلسات توجیهی 

اولین بار صفر تا صد سفری کاری را به عهده بگیرد،  

 از سر زدن به کارگرها غافل مانده بود. 

های روشن انداخت. حرارت موجود  نگاهی به دستگاه 

فرسا و  این سالن همیشه برایش طاقت   توی 

تر شده وضع بدتر  تحمل بود. حاال که هوا گرم غیرقابل 

شد. طبق عادت جواب سالم کارگرها را با تکان  هم می 
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ای ایستاد تا  ها لحظه سر داد و کنار یکی از دستگاه 

 عملکردش را ببیند. 

گاردی که نسبت به بهنود در ابتدای حضورش در  

شد که شکسته شده بود. با  تی می کارخانه داشت مد 

اش را  تک کارهای چندسال گذشته اینکه هنوز هم تک 

توانست فراموش کند اما این را  به خاطر داشت و نمی 

فهمیده بود که بهنود تصمیم گرفته تغییر کند. این را از  

اش  پی در های پی های او و سوال دقت کردنش به حرف 

توک مورد  و ک فهمیده بود. با این حال هنوز هم ت 

گرفت که با وجود  های ریز و درشت او قرار می طعنه 

رسید دسِت پیش گرفته  ی درخشانش به نظر می گذشته 

وقت پس نیفتد؛ و البته چندباری هم شاهد  که یک 

هایش با معدود کارمندان زن کارخانه هم بود.  شیطنت 

ها سعی داشت دیدش را عوض کند.  با تمام این 

ش را شبیه به همین مواد مذابی  توانست پسرعموی می 

شد ببیند که با  که جلوی چشمش وارد دستگاه می 

های چرخشی و دمیده شدن هوای گرم در آن، به  حرکت 

توانست شکل دلخواهش را  آمد. می شکل دلخواه در می 

اش از وجود  هم به وجود او بدهد، البته اگر خمیره 

هایی که شک نداشت از قدیم در وجودش  ناخالصی 

 ت پاک شود. هس 
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های محکم  هایش را توی جیب فرستاد و با قدم دست 

گشت  جلو رفت. اگر بهنود از این سفر دست پر برمی 

توانست با اطمینان بیشتری به عمو ناصر بگوید که  می 

تواند روی پسرش حساب بیشتری باز کند. اما اگر  می 

داد به این بخشش بعد از  شد... ترجیح می موفق نمی 

ی کافی نسبت به  فاق فکر کند. به اندازه وقوع این ات 

 همه چیز دید منفی و بدبینانه داشت! 

ها پرسید.  از آقا اسماعیل در مورد وضعیت دستگاه 

 اسماعیل عرق گردنش را پاک کرد و سریع گفت: 

ها، این هفته یکی دو بار خاموش  دوتا از دستگاه -

های تأسیسات راهشون انداختن... اما آقا  شدند ولی بچه 

ها خیلی قدیمی شدن. به نظرم بهتره قطعات  این دستگاه 

 شون تعویض بشن... یا یه دستگاه تازه...  اصلی 

 
 ها نگاه انداخت. گرشا متفکر به دستگاه 

کنم. فعالً در شرایطی نیستیم که  براشون یه فکری می -

کنم مشکلشونو...  دستگاه جدید بخریم. ولی حل می 

 راهه؟ دیگه چی؟ بقیه چیزا روبه 

 
 اسماعیل با اطمینان سر تکان داد. 
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تون اون سمت رو  این طرف بله آقا... ولی با اجازه -

سپردم زیر نظر خود شهریار باشه... به نظرم خوب  

 تونسته به کارش مسلط بشه. 

 #مقلوب 

 41#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
رم یه سر بزنم  ابرویی باال انداخت و با گفتن »می 

را دور زد و کنار  بهش« از اسماعیل جدا شد. سالن  

کردند  هایی که محصوالت صادراتی تولید می دستگاه 

اندازی کرده بود. مواد  ایستاد. این بخش را خودش راه 

شد  تری در این محصوالت استفاده می ی مرغوب اولیه 

و برای تراش دادن سطح ظروف بلوری از کارگران  

تر  شد. بالطبع محصوالت شفاف تری استفاده می باتجربه 

شد. محصوالتی که با این  تری هم تولید می ا کیفیت و ب 

حجم از مواد با کیفیت، برای عرضه در بازار داخلی و  

ی اقتصادی نداشت و در  های پایین صرفه با قیمت 

عوض در بازار خارجی بازخورد بیشتری داشت. برای  

همین هم روی کارگرهایی که در این بخش مشغول به  

داد. مثل همین  ان می کار بودند حساسیت بیشتری نش 

کرد  و به  پسری که اسماعیل هم از او زیاد تعریف می 
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عنوان سرکارگر انتخابش کرده بود. او هم در دو ماهی  

که در بخش جدید مشغول به کار شده بود نشان داده  

 پذیر است. بود چقدر توانمند و مسئولیت 

قدمی به جلو برداشت و با نگاه به او که با اخمی از  

بار  به مانیتور زل زده بود و چند ثانیه یک   سر دقت 

داد، یادش افتاد این مرد  ای لمسی را فشار می دکمه 

ی آقا اسماعیل سعی کرده بود  همانی بود که به گفته 

اعتراض چندتا از کارگران را به گوش مدیریت برساند.  

با اینکه برخالف تصور بهنود اهل باج دادن به  

ست نداشت موردی هم باعث  کارگرها نبود، اما اصالً دو 

شان شود و ذهنشان نسبت به کادر مدیریت  نارضایتی 

مسموم بماند. همین که کامالً نزدیکش شد، او هم  

فوری چشم از مانیتور برداشت و سر برگرداند. با دیدن  

گرشا ابروهایش از هم باز شد و با دستپاچگی عینکش  

 را از روی چشم برداشت. 

 جه نشدم اینجایید. سالم آقا... شرمنده متو -

 
اهمیت بودن موضوع باال  ی بی گرشا سری به نشانه 

انداخت و طبق عادت همیشگی نگاهی به دستگاه  

 انداخت: 

 راهه؟ همه چی روبه -
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اش را پاک کرد و عینکش را  شهریار عرق پیشانی 

 دوباره به چشم زد. 

راهه خداروشکر. تو این مدت مشکل خاصی  روبه -

 اقل بوده. نداشتم. ضایعات هم حد 

 
گرشا راضی سری تکان داد و نفسی نیمه عمیق کشید.  

تر  تنفس تر و غیرقابل هوای کارخانه داشت سنگین 

 شد. می 

خوبه... هرکاری که به باالتر رفتن کیفیت محصوالت  -

این بخش منجر بشه از نظر من مانعی نداره... ولی  

 خوام ازتون... راندمان حداکثری می 

روز کارمون همینه... کم    چشم آقا... ما که هر -

 ذاریم. نمی 

 
های او خیره ماند و  نگاهش به لبخند محو روی لب 

ها را بیان کرده.  حس کرد با کمال صداقت این حرف 

 اش داد. ی خسته نگاه به چهره 

 شهریار! -

 بله آقا؟! -
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گفت  چند وقت پیش اومده بودی دفتر. آقا اسماعیل می -

 مشکلی پیش اومده بود برات. 

 
ای خیره ماند و اخم محوی  ر چند ثانیه به نقطه شهریا 

 بین ابروهایش جان گرفت. 

 من؟... آهان... آره... چیز مهمی نبود آقا... حل شد. -

 
دانست هنوز  کنج لبش کمی باال رفت. تا جایی که می 

خیال از آن  قدر بی چیزی حل نشده بود که این پسر این 

فاوت  ت زد. اما همین که داشت خودش را بی حرف می 

ی مثبتی بود. این یعنی با آدمی  داد هم نکته نشان می 

خیال نشد و  با اخمی از سر  ای طرف نبود، اما بی کینه 

 جدیت گفت: 

ی  تو سر کارگر این بخشی شهریار... یعنی نماینده -

تعدادی از کارگرای کارخونه. پس حق داری عالوه بر  

مدیریِت کار کارگرای زیِر دستت، حرفشون رو هم  

 سونی باال.  بر 

 
ای لب باز کرد اما سریع پشیمان شد و با  شهریار لحظه 

نشینی کرد. اما در نگاهش  هایش به هم عقب فشردن لب 

ده؟« با چراغ قرمز روشن و  ی »کی اهمیت می جمله 
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شد که انگار به خاطر رعایت حضور در  خاموش می 

 برابر رئیس کارخانه از گفتنش سر باز زده. 

 به بازویش زد و محکم گفت:   ی آرامی گرشا ضربه 

هر حرف و اعتراضی رو مستقیم با خودم درمیون  -

دونه که جز با خودم با کسی  ذاری. اسماعیل هم می می 

نباید حرف بزنه... هر حرفی رو از هرکسی غیر از من  

 اساسه. متوجه شدی؟ بشنوی بی 

 
شهریار چند ثانیه خیره نگاهش کرد و با لبخندی  

 اد: رضایتمند سر تکان د 

 بله آقا... فهمیدم. -

 
با صدای بوق کوتاهی که از مانیتور دستگاه بلند شد  

ای زد و با سر به  یک بار دیگر به بازوی او ضربه 

 دستگاه اشاره کرد.  

حواست به کارت باشه. یادت نره راجع به کیفیت چی  -

 گفتم. 

 چشم آقا... حواسمون هست. -

 
 #مقلوب 

 42#پارت 
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 #کپی_ممنوع  

 
رش که رد شد صدایش را شنید که با جدیت  گرشا از کنا 

دو تا از کارگرها را صدا زد تا مطلبی را برایشان  

ی  دلیل یا بادلیل، از این پسری که چهره گوشزد کند. بی 

تر است  داد چندسالی از خودش کوچک آرامش نشان می 

خوشش آمده بود. شاید به خاطر جسارتی که در عمق  

احترامی از او ندیده  دید و در عین حال بی نگاهش می 

بود، شاید هم با کینه به دل نگرفتنش نشان داده بود  

قدر در  ها آن قلب بزرگی دارد! در کل از این دست آدم 

شان،  اش کم دیده بود که با دیدن یکی شبیه زندگی 

ها توجهش جلب شود. یکی شبیه  نسبت به آن 

»امیرمحمد یگانه« که اسماً نقش پزشکش را داشت  

 ً رفاقت را در حقش تمام کرده بود. در حق    اما رسما

کسی که از کنار تمام نیش و کنایه و آزارهایی که گرشا  

ی  شد تا به وظیفه کرد صبورانه رد می نثارش می 

 اش برسد. انسانی 

اش انداخت. با یادآوری نام  نگاهی به ساعت مچی 

امیرمحمد و فشاری که حضور در کارخانه به قفسه  

ود یادش افتاد قرار ویزیت این  سینه اش وارد کرده ب 

ماهش را هم پشت گوش انداخته و همین روزهاست که  
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ها یا بدتر از آن، خوِد سمجش  ی تماس باز سر و کله 

پیدا شود. از سالن کارخانه بیرون رفت و نفسی عمیق  

از هوای آزاد محوطه گرفت. در مسیر ساختمان اداری  

داد،  می اش را ماساژ  طور که با کف دست سینه همان 

ی او را گرفت. به محض  اش را درآورد و شماره گوشی 

 مقدمه گفت: شنیدن صدایش تند و بی 

همین امروز برام یه وقت بذار بیام مطبت... وگرنه  -

 ره تا ماه بعد. می 

 
 ای متعجب کرد و جواب داد: امیرمحمد خنده 

یعنی مریض به پررویی تو نوبره... خیلی خب، سر  -

ش بگم اولین نفر بفرستنت تو...  ساعت چهار اینجا با 

 خوبه واال، من دکترتم بعد تو طلبکاری! 

 
 صدایی کرد و دوباره جدی گفت: ی بی خنده تک 

قدر بیشتر  سرم شلوغه امیر، شبم جایی دعوتم. همین -

 آم. خوای نمی وقت ندارم. اگه نمی 

کنی...  گرشا تو یا خودت خری یا منو خر فرض می -

آی که وقت تعیین  ن من می مرد حسابی مگه واسه دید 

 کشی؟ کنی و خط و نشون می می 

 آد دکتر یگانه... کاری نداری؟ بیشتر از این ازم برنمی -
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 امیرمحمد هم کم نیاورد و خشک و جدی گفت: 

سپرم  دارم برات... چهارت بشه چهار و پنج دقیقه می -

بخش و داروی بیهوشی تا آخر وقت تو  به زور آرام 

نی ُجم بخوری. مهمونی رفتن هم  مطب نگهت دارن نتو 

 بخوره تو سرت. 

 
اش را بگیرد. شاید تنها کسی که  نتوانست جلوی خنده 

دنده و  برد همین پزشک یک دادنش لذت می از حرص 

 سمجش بود.  

تونه  تو ایدئال ترین دکتری هستی که هر مریضی می -

 داشته باشه. 

تو هم بی چشم و رو ترین مریض دنیایی که هیچ  -

 رزو نداره داشته باشه. منتظرتم. دکتری آ 

 
تماس بدون خداحافظی هر دو طرف قطع شد و گرشا پا  

های هر  به ساختمان گذاشت. دیگر به چرخ زدن 

ی بهنود دور و بر میز کیان عادت کرده بود و  روزه 

فقط خیالش راحت بود که با نگاه پر خط و نشان  

اش به دخترک، او هم دست از پا خطا نخواهد  همیشگی 

کرد. قبل از رفتن به اتاق، بهنود را صدا زد تا یک بار  
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دیگر با هم سفری که در پیش داشت را مرور کنند تا  

 شاید خاطرش کمی بیشتر از جانب او جمع شود. 

 *** 

 
 #مقلوب 

 43#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
خودش را روی میز باال کشید و پاهای آویزانش را  

زده بود  ضربدری روی هم انداخت. با اخم و جدیت زل  

برد  ی وایت به بهنود که دست به کمر داشت به تخته 

کرد. پوفی کرد و کالفه از این  رویش نگاه می روبه 

 سکوت طوالنی غرید: 

 آی یا نه؟ چی شد آخرش... از پسش برمی -

 
بهنود سمت او چرخید و با اعتماد به نفس سینه جلو  

 داد: 

نم  تو تونم یعنی می آری توش؟ گفتم می چرا هی نه می -

لنگه درست... زبان مادریم رو که  دیگه! انگیلیسیم می 

 یادم نرفته. مترجمت هم کنار دستمه! 
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گرشا بازوانش را روی سینه در هم گره کرد و با  

 هایش ضربه زد: خودکاری که در دست داشت روی لب 

گی... خیلی خب! فکر کن  امیدوارم همینی باشه که می -

ذاکره کنی... قانعم  ام که قراره باهاش م من اون طرفی 

 گنده برم! کن که زیر بار این سفارش کله 

 
اش را با  ی بینی اش کشید و گوشه بهنود دستی به چانه 

انگشت خاراند. نگاهی زیرچشمی به گرشا و ژست  

ای شروع به توضیح  سرفه منتظرش انداخت و با تک 

 کرد: 

ی ما از بهترین و  محصوالت صادراتی کارخونه -

اولیه تولید شده و کارکنان این    ترین مواد مرغوب 

بخشمون هم کامالً آموزش دیده و با تجربه هستند.  

ی بلورجات با  شرکت ما به عنوان تولیدکننده عمده 

کیفیت، در کنار رقبای بِنام کشور تونسته محصوالتش  

ی خلیج فارس  رو به کشورهای شرق اروپا و حوزه 

ا  تونید به جرأت ب صادر کنه. محصوالت ما رو می 

محصوالت اروپایی مقایسه کنید و حتی از بهتر بودن  

 کیفیتش مطمئن باشید. 
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ابروهای گرشا کمی باال رفتند. تسلطش روی ادای  

کلمات خیلی بهتر شده بود و زبان بدنش هم اعتماد به  

گذاشت. بهنود چند  اش را به نمایش می نفس بیشتر شده 

ای دیگر هم صحبت کرد و گرشا که دیگر از  کلمه 

نیدن جمالت تکراری خسته شده بود، خودکار توی  ش 

دستش را روی میز انداخت و با این کار بهنود هم  

ساکت نگاهش کرد. از روی میز پایین پرید و آن را  

گشت،  طور که روی میز دنبال چیزی می دور زد و همان 

 حوصله دستی در هوا تکان داد: بی 

 کنی! کار می هرچه باداباد... برو ببینم چی -

 
ی میز چسباند  هایش را به لبه بهنود جلو رفت و دست 

تا با این کار خودش را در معرض دید پسرعمویش  

 قرار دهد. 

این قرارداد رو بسته شده بدون! فکر کنم وقتش شده  -

تون تصور  ای که همه عرضه بفهمین بهنود اون آدم بی 

 کنید نیست! می 

 
نت  های پر از شیط گرشا سرش را باال گرفت و به چشم 

 او زل زد: 
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خوبه! منم دنبال همین موضوعم... چون اگه این  -

ی کاریت توی این کارخونه هم  قرارداد بسته نشه آینده 

 مونه! خیلی قابل اطمینان و پایدار نمی 

 
بهنود پوزخندی زد و از میز فاصله گرفت. بدون هیچ  

ی آخر  حرف دیگری به سمت در خروجی رفت. لحظه 

 د و گفت: قبل از بیرون رفتن چرخی 

 راستی! -

 
گرشا سرش را از روی کاغذهای جلوی دستش باال برد  

 و هومی کرد. 

بابا یکی رو معرفی کرده، گفته اگه تو کارخونه کاری  -

 وپا کنیم. هست براش دست 

 
 گرشا ابرویی در هم کشید. 

 چه کاری مثالً؟  -

 
هایش را متفکر پایین داد و شانه باال  ی لب بهنود گوشه 

 انداخت. 

دونم!... هرچی!... آهان جای این کارگره که چند  نمی -

 روز پیش استعفا داد کسی رو نذاشتی که! 
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گرشا کمی فکر کرد و با به یادآوردن جای خالی کارگر  

نگهبان انبار که خیلی ناگهانی رفت و دستشان را توی  

 حنا گذاشت سری تکان داد. 

نه هنوز کسی رو نذاشتیم... ولی اون قسمت خیلی  -

شه جایگزینش کرد. آدم  هرکسی رو نمی   مهمه. 

 شناستش؟ مطمئنیه؟ عمو چقدر می 

 
اش را با  بهنود قدمی به داخل اتاق برداشت و چانه 

 حالتی متفکر خاراند: 

آد. بابا هم  یکی دو بار دیدمش. پسر بدی به نظر نمی -

شناسه. حاال بذار بیاد باهاش  اش رو خوب می خانواده 

 ه! حرف بزن دیگه، ضرر که ندار 

 
طور که  گرشا چند لحظه ساکت ماند و در نهایت همان 

داد سری  دوباره نگاهش را به کاغذهای در دستش می 

 جنباند. 

بگو بیاد صحبت کنیم، یه مدت آزمایشی کار کنه ببینم  -

 است. چی کاره 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بهنود لبخندی زد و با گفتن »دمت گرم« از اتاق بیرون  

نداخت و  زد. گرشا کاغذها را بار دیگر روی میز ا 

اش را برداشت. برای مترجمی که قرار بود با  گوشی 

 همراه بهنود به سنگاپور بفرستد پیام داد: 

»حواست رو خیلی جمع کن. این بهنود سربه هواست،  

یه کلمه بیشتر و کمتر از متنی که برات ایمیل کردم از  

 کنی!« حرفاش ترجمه نمی 

 جوابش خیلی زود رسید: 

 »خیالتون تخت آقا گرشا«. 

 *** 

تر  دیدن امیرمحمد در عین حال که حالش را کمی خوب 

توانست به شرایط بدش هم بیشتر دامن  کرد، می می 

بزند. آن هم به خاطر صحبت همیشگی راجع به ماندن  

سِر لیست نوبت پیوند و پیدا نشدن یک مورد مناسب!  

توانست تا همین حد  یک گروه خونی نادر می 

ی  یم آخر بزند و لحظه دردسرساز باشد، طوری که به س 

خروجش از مطب از امیر بخواهد نامش را از لیست  

ی بیرون زدن  های در آستانه حذف کند و حتی به چشم 

 ی او هم اهمیتی ندهد. از حدقه 
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در اتاق را باز کرد تا مثل همیشه بدون خداحافظی  

بیرون برود، اما امیرمحمد جلوی رویش ظاهر شد و با  

 مانع خروج او شد.   گذاشتن کف دستش روی در 

کنم هرچی االن گفتی و شنیدم رو فراموش  سعی می -

 کنم. 

 
 #مقلوب 

 44#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
های سیاه و نافذ پزشکش زل زد. میان  به چشم 

دید که  های لرزانش آثاری از نگرانی می مردمک 

ها  توانست آن را به رفاقتش ربط دهد وگرنه پزشک می 

بیمارانشان وقت و انرژی  نباید بیش از حد وظیفه برای  

 صرف کنند. 

نگفتم که فراموش کنی و پشت گوش بندازی دکتر  -

 یگانه! 

 
تر توی صورتش تلفظ کرد تا  »دکتر یگانه« را محکم 

اش را به خاطرش بیاورد. تلخندی زد و ادامه  وظیفه 

 داد: 
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دم با همین به قول تو نارسایی بسازم و  ترجیح می -

 زندگیمو بکنم! 

 
ی در را کشید، اما فشار دست  تگیره بار دیگر دس 

 امیرمحمد هم روی در بیشتر شد. 

اینا همه اثرات حرفاییه که االن بهت زدم؟ وگرنه این  -

قدر سخته که یه  تصمیم آنی از کجا باید بیاد؟ یعنی این 

 کم بیشتر مراعات کنی تا شرایط مناسب جور بشه؟ 

 
ه  های خیر گرشا ابرو در هم کشید و نگاهش را از چشم 

خیال نشد  و منتظر جواب او گرفت. امیرمحمد باز هم بی 

و این بار او هم موقع بیان کلماتش، اخم به چهره  

 داشت. 

روزی که برای اولین بار، اونم به اصرار اطرافیانت،  -

کردم  اومدی و نشستی روی این صندلی، فکرشم نمی 

قدر منو درگیر زندگی شخصیت کنی. اما االن دیگه  این 

شه کرد. قرار نبود از این  کاریش هم نمی   دیر شده و 

ی بیمار و پزشک یه رفاقت دربیاد ولی  رابطه 

ی اون  تونم مثل همه دراومده... برای همین هم نمی 

هایی که خودشون با میل خودشون پاشونو از  مریض 

خواد  ذارن و دیگه دلشون نمی این مطب بیرون می 
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تورو نگاه  ای دوباره اینجا پیداشون بشه،  ی دیگه جلسه 

ی اون  کنم. شاید هیچ وقت پیگیر درمان همه 

خورن و  هایی که تو کمد موندن و دارن خاک می پرونده 

صاحبشون بیشتر از یه ساله که دیگه اینجا پیداش  

 نشده نشم، اما تو فرق داری... تو رفیقی! 

 
دستش را از روی در برداشت، اما تنه اش را جوری  

ف هایش گرشا نتواند از  جلو کشید که قبل از اتمام حر 

اتاق بیرون برود. دست به سینه ایستاد و با جدیت به  

 نگاه فراری گرشا خیره شد: 

اگر مراعات کردن این قدر برات سخته نکن!... این  -

قسمتش دست من نیست. تویی و سالمتی نصفه و  

ات که اگر برات مهم باشه خودخواسته تیشه به  نیمه 

ما اون بخش پیوند و  زنی... ا ریشه ی جوونیت نمی 

نوبت و این حرفا مربوط به منه... پس براش تصمیم  

نگیر. از انتظار خسته شدی... باشه! ولی امیدت رو از  

 دست نده... حداقل به خاطر پدر و مادرت. 

 
تره که من  خواست بگوید »اونا همه براشون راحت 

تر  نباشم« اما لب روی هم فشرد و فقط اخمش غلیظ 

فتن امیرمحمد، فهمید مجوز خروج از  شد. با کنار ر 
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ای پایش برای رفتن سست  مطب را گرفته، اما لحظه 

شد. سرش را چرخاند و این بار در نگاه امیرمحمد  

چیزی غیر از نگرانی یا حتی اصرار دید. او با  

کرد،  ابروهای کمی باال رفته و در سکوت نگاهش می 

همه    زبانی بخواهد بگوید »دیگه انگار که با زبان بی 

ی عقل تو بستگی داره« یا شاید هم  چی به اندازه 

اومد اهل جازدن  منظور نگاهش این بود که »بهت نمی 

توانست تا صبح این نگاه  خواست می باشی«. اگر می 

خیال  صامت را تحلیل و ترجمه کند اما خیلی زود بی 

شد. تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و در را برای  

جلوی چشم بیماران خسته و  خروجش باز کرد. از  

پله پایین  منشی مشغول به کار، عبور کرد و از راه 

دادند که اگر  رفت. افکار زیادی در مغزش جوالن می 

ها پر و بال بدهد قطعاً سرش  ی آن خواست به همه می 

شد. از نظر خودش ساده ترین راه کنار  منفجر می 

کشیدن و دادن اجازه به سرنوشت بود. آن وقت بدون  

کرد و از  اش را می گونه جوانبی، زندگی فکر به هیچ 

برد بدون اینکه فکر کند هر لحظه  لحظاتش لذت می 

ممکن است ساعتی بعد را نبیند، اما امید!... امید  

ی  شکلش قشنگ بود در حالی که پشت این واژه 

چهارحرفی کلی درد خوابیده. دلش دور شدن  
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اطرافش    خواست از این شهر، از فضای تاریکی که می 

ی اطرافیان در  لحظه به را گرفته و از تصور افکار لحظه 

ی نامعلوم خودش. کاش سفر فردا را به  مورد آینده 

سپرد. خودش به این دوری بیشتر احتیاج  بهنود نمی 

 داشت! 

 *** 

ها و  هدف در خیابان ها پرسه زدن بی بعد از ساعت 

پاسخ از سمت پدرش و حتی  توجهی به کلی تماس بی بی 

ساعت تأخیر نسبت به ساعتی که  لناز، باالخره با نیم گ 

ی عمو  گلناز در مورد زمان حضورشان در در خانه 

گفته بود به آنجا رسید؛ درست زمانی که همه سر  

سفره نشسته و تقریباً نیمی از محتویاتش را نوش جان  

 کرده بودند. 

ناصر با رویی باز از او استقبال کرد. آخرین باری که  

ی عمویش آمده بود را به خاطر نداشت. برای  به خانه 

ی اعضای حاضر در  همین هم این حضور برای همه 

کننده بود. سالمی کوتاه در جواب تمام  خانه خوشحال 

کسانی که به احترام سفره از جا بلند نشده بودند، داد و  

جایی که ناصر نشانش داد نشست. بشقاب و  همان 

ر داده شد و  قاشق و چنگالی تمیز پیش رویش قرا 
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رویی در حالی که با دیسی برنج تزیین  عمو با خوش زن 

 آمد گفت: شده، از آشپزخانه بیرون می 

کار نشین که تا همین حاال هم  خوش اومدی پسرم. بی -

 خیلی دیر کردی. از خودت پذیرایی کن. 

 
 #مقلوب 

 45#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
های فراوان عمو  رغم تعارف تشکر کوتاهی کرد و علی 

عمویش به ریختن همان مقدار همیشگی از غذا  زن   و 

 در بشقابش اکتفا کرد. 

ها  مراسم صرف شام خیلی زود به پایان رسید و مهمان 

بعد از جمع شدن سفره، در سالن پذیرایی و روی  

های استیل سبز و طالیی جا گرفتند. بالفاصله سینی  مبل 

چای به دست گلناز چرخانده شد و همان موقع بهنود  

خانه رسید. سالم پر انرژی و بلند باالیی به همه کرد  به  

و بعد از دست دادن و روبوسی با منصور و نوید،  

جلوی گرشا ایستاد و با او هم دست داد. با لبخندی  

 آمیز زمزمه کرد: شیطنت 

 گم؟ تحریما انگار شکسته شده پسر عمو! درست نمی -
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گرشا در جواب سکوت کرد، دستش را عقب کشید و  

ی دست به بقیه هم تعارف کرد  . بهنود با اشاره نشست 

سر جایشان بنشینند و عذرخواهانه در جواب سرزنش  

 پدرش برای دیر رسیدن توضیح داد: 

در جریانید که فردا عازم سفرم؟ چندتا کار عقب افتاده  -

شد این شد که دیر  داشتم که حتماً باید انجام می 

 رسیدم... بازم ببخشید. 

 
طور  برای نشستن انتخاب کرد و همان   نفره را مبلی تک 

 شد با خنده پرسید: که جاگیر می 

ای رو از دست ندادم  پخت مامان چیزی دیگه جز دست -

 که؟ 

 
دار بزرگی  عمو با ظرف پایه جمع به آرامی خندید و زن 

که پر از میوه بود سر رسید و آن را روی میز وسط  

 سالن گذاشت. 

ی  نشینی با خانواده نه خیلی... هنوز اصل مطلب که هم -

 منصورخانه، سر جاشه. 
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اراده به صورت گالره افتاد که روی  نگاه گرشا بی 

دورترین مبل به جمع، کنار نوید نشسته بود و با اخم  

کرد. هیچ وقت نفهمید  ای جلوی پایش نگاه می به نقطه 

چه اجباری در حضور و حفظ ظاهرش بود وقتی دوست  

اشد. وقتی خودش  نداشت وسط این جمعِ به خصوص ب 

ها به راحتی و فقط به یک بهانه از آمدن به  سال 

 کرد.  های این خانه شانه خالی می مهمانی 

ناصر نگاهی به گرشای بیش از اندازه ساکت کرد و او  

 زمان مخاطب قرار داد: و بهنود را هم 

خب شما از اوضاع همکاریتون توی کارخونه تعریف  -

 کنید ببینم! 

 
ه منتظر جواب باشد، رو به برادرش  بعد هم بدون اینک 

 با لحن پُرحسرتی ادامه داد: 

افتم منصور...  بینم یاد خودمون دوتا می اینا رو که می -

وقتا چقدر دوتایی کار کردن لذت بخش بود. بعدها  اون 

که تو نبودی منم دل و دماغ نداشتم بمونم تو کارخونه.  

 شدم. ای فراری می به هر بهانه 

 
ی وسیع سر تکان داد و وقتی همه  منصور با لبخند 

منتظر جوابی به سوال عمو ناصر از سمت هردو  
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پسرعمو بودند، بهنود از سکوت گرشا بُل گرفت و  

دستی کرد. با ژستی راحت به مبلی که رویش  پیش 

 نشسته بود تکیه داد و خندید: 

قدرها هم بغرنج  گم وضع اون از من اگه بپرسین می -

یم البته اگه گرشاخان بیشتر  آ نیست... با هم کنار می 

 تونم نشون بدم چند مرده حالجم. بهم میدون بده، می 

 
گرشا سرش را باال برد و با همان اخم میان ابروها که  

 کرد پوزخند زد: اش را بیشتر می جدیت چهره 

خیرگذروندن سفر  الحساب با به حالج بودنت رو علی -

 ذارم. فردات نشون بده تا میدون بیشتری در اختیارت ب 

 
بهنود با نارضایتی نچی کرد و سرش را به سمت  

 منصور چرخاند: 

ی اولش... اصالً عمو من  ای بابا! باز رفت سر خونه -

دم، این سفر رو تموم شده  به خود شما تضمین می 

 گردم. بدونید. از همین االن مطمئنم دست پر برمی 

 
 حوریه خانم وسط حرفش پرید: 

 کنه حتماً! دا کمکت می شاهلل بگو بهنودجان... خ ان -
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عمو جون خدا با دادن عقل و ذکاوت قبالً کمکش  زن -

 رو داده... االن وقت استفاده است. 

 
ی ریزی سمت گلناز چرخید و  سر گرشا با صدای خنده 

او هم با نیشخندی برایش سر تکان داد. گالره هنوز هم  

اخم داشت و مشخص بود برای نشستن در آن جمع چه  

عمو  تواند حرفی بزند. زن کند و نمی می   عذابی را تحمل 

 با خنده گفت: 

هاتون یخ کرد که... یعنی نشد یه بار  ای بابا! چایی -

دور هم جمع بشیم حرف از کار و کارخونه نباشه...  

 نه؟! 

 
ناصر فنجانش را در دست گرفت و رو به همسرش  

 گفت: 

نرگس خانوم! وقتی دو تا برادر که ازقضا غیر از  -

شن شریک و یار غار،  رو ندارن می همدیگه کسی  

شه  شه این شراکت، نمی دیگه همه زندگیشون می 

ازشون جدا کرد. حاال هم که دیگه پسرا هر دو درگیر  

 کار شدن. 
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نرگس با لبخند و حالت متأسفی سر تکان داد و رو به  

 حوریه گفت: 

پس دیگه نور علی نور شد. اونم از دامادتون که مثل  -

ه... از خودت پذیرایی کن نوید  همیشه ساکت و آروم 

 جان! 

 
 نوید لبخندی زد و سر تکان داد: 

کنم به جای حرف زدن  عمو... منم سعی می ممنون زن -

 های دیگران استفاده کنم. از صحبت 

 
 ناصر پشت حرف همسرش را گرفت: 

گه... ما گفتیم گالره ازدواج کنه  نرگس راست می -

جالتش  شه و خ شه، زبونش تو جمع باز می عوض می 

 تر از خودش نصیبش شد. ریزه. اما یکی ساکت می 

 
گالره سرش را کمی باال آورد و لبخندی زورکی به  

 عمو ناصر زد. 

ها  کم زن دوباره با پیش کشیده شدن بحث کارخانه، کم 

جمع را ترک کردند و میدان به دست مردها سپرده شد،  

تا خودشان را با بحث راجع به کارشان کامالً راضی  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

. همین که جمع کامالً مردانه شد، منصور از بهنود  کنند 

 پرسید: 

 طوره عموجون؟ کار با گرشا چه -

 
 #مقلوب 

 46#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 طوره عموجون؟ کار با گرشا چه -

 
ی  ی دستی که از آرنج به دسته بهنود انگشت اشاره 

هایش کشید و با لبخندی  مبل تکیه داده بود را روی لب 

ه همچنان با اخم به او خیره بود  موذیانه، گرشا را ک 

شد فهمید چه فکرهایی در  نگاه کرد. از نگاهش هم می 

 سر دارد. بعد از چند ثانیه سکوت لب باز کرد: 

آم تا با نظرات  تر کنار می با خودش راحت -

 اش. روشنفکرانه 

 
 نگاه گرشا کمی باریک شد و ناصر با خنده پرسید: 

ا بودم تصمیم  منظورت چیه؟ اون مدتی که کنار گرش -

 اشتباهی ازش ندیدم. 
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لحن بهنود کمی رنگ خباثت گرفت، با نیشخندی چشم  

 ونشان گرشا گرفت. های پرخط از نگاه 

ده که تو َکت من  گرشا زیادی به کارگر جماعت بها می -

ره. اگه یه کم دستمو باز بذاره ُدم این جوجه  نمی 

ی کارخونه هستن  کنن همه کاره کارگرایی که فکر می 

 چینم... ولی پسرعمو... رو می 

 
بار وقتی سر چرخاند و نگاهش با نگاه گرشا تالقی  این 

کرد، او با اخمی غلیظ نگاه گرفت و خودش را مشغول  

پوست گرفتن خیار کرد. گویا بهنود قصد کرده بود  

شد را اینجا  کمبود توجهاتی که در کارخانه نصیبش می 

 و توسط پدر و عمویش جبران کند.  

های غیرنقدی  ه داره با وام و مرخصی و کمک عقید -

 شه کارگر رو سر کار راضی نگه داشت. می 

 
خبر از اتفاقاتی که بین آن دو افتاده، هر دو  ناصر بی 

 دستش را به هم کشید و با گیجی رو به منصور گفت: 

کنه، ما هم از این کارا  البته گرشا اشتباه نمی -

راندمانش    کردیم. کارگر دلش قرص به کار باشه می 

 باالتره. 
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حرف و به نشانه تأیید سر تکان داد و  منصور بی 

ای که گلناز برایش  ای سیب از بشقاب پر از میوه تکه 

پوست گرفته و خرد کرده بود برداشت. بهنود که فکر  

کرد با رها کردن اولین تیر، به هدف خواهد رسید؛  می 

ر  ت داری پدرش از گرشا را دید با کمی صاف وقتی جانب 

تری به خود  و جلوتر نشستن روی مبل حالت جدی 

گرفت. این میان لبخند کجِ روی لب گرشا هم  

 کرد. ترش می عصبی 

کردین. ولی گرشا به نظر  بله بابا، شما کار درستی می -

کنه. امروز که اومدن به کیفیت  روی می من داره زیاده 

غذا اعتراض کردن و این آقا هم آشپز و مواد غذایی  

فهمن حرفشون برو داره فردا و  کرد اینا می رو عوض  

فردا به هوای گرم کارخونه و جنس پارچه لباس  پس 

کنند، چند روز دیگه هم  کارشون هم اعتراض می 

کنند که تا  زنه زیر دلشون هوس اعتصاب می خوشی می 

 گردیم سرکار! قدر باال نبرید برنمی حقوقمون رو این 

 
گرفت و این بار فقط  نگاه تیز گرشا به خودش را نادیده  

 منصور را مستقیم خطاب قرار داد: 
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قضاوت با شما عمو! این همه هزینه کنیم که کارگرو  -

راضی نگه داریم و آخرش وایسه تو رومون  

ونیمش هم باقی باشه چه فایده ای داره؟ به  دوقرت 

طوری هر چی هم درآمد داشته باشید خرج  نظرم این 

ا هم شریکید و هر  شه. شما دوتا ب نیروی کارتون می 

دونم هر  کدوم یه سهمی دارید تو این کارخونه، بعید می 

کدومتون نخواین سود بیشتری نصیبتون بشه! من  

گم این هزینه ها حداقل جایی صرف بشه که مطمئنید  می 

 گرده نه واسه یه مشت کارگر که... با سود برمی 

 
اش کشید و نگاهی به برادرش  منصور دستی به چانه 

که او هم در فکر مانده بود. ناصر که انگار  انداخت  

گرشا و چند سال زحمتش در کارخانه را فراموش کرده  

 بود از پسرش پرسید: 

 پیشنهادت چیه بابا؟ کجا هزینه بشه سودش... -

 ببخشید عمو! -

 
هوا سر چرخاند و گرشا با کجخندی مضحک  ناصر بی 

 نگاهش را بین پدر و پسر چرخاند. 
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ای که به نظر  ها با همین شیوه سال کارخونه تمام این  -

رسه اداره شده. شما  پسر شما غلط به نظر می 

 اعتراض به میزان سود دریافتیتون داشتین؟ 

 
 ناصر من و منی کرد و منصور به جای او جواب داد: 

نه پسرجون اعتراضی نبوده... االن بحث راندمان  -

بیشتره. به نظر من هم حق با بهنوده! چرا باید پول  

زبون رو بریزیم تو شکم یه مشت کارگر که فقط  بی 

گه؛ چشمش که سیر  وقتی گرسنه است، بله و چشم می 

 بشه دیگه خدا رو بنده نیست. 

شما مدیریت اونجا رو تمام و کمال سپردی دست من،  -

توش. در ضمن عمو ناصر!    پس دیگه اما و اگر نیارید 

روزی که شما دست بهنود رو گرفتی آوردی کارخونه،  

راحتاً گفتی قراره زیر دستت باشه تا کار یاد بگیره.  ص 

اگه قرار بود بیاد باالی دست من باشه و کار یادم بده  

گفتی تکلیف خودمو بدونم و این همه انرژی  زودتر می 

 صرف نکنم. 

 
بهنود به جای اینکه از حرف گرشا عصبی شود با  

 خونسردی و لبخند گفت: 
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داریم از  خوری پسرعمو؟!  چرا حرص و جوش می -

 کنیم! تجربه بزرگترهامون استفاده می 

 
 پروا و بدون معطلی جواب داد: گرشا بی 

ی به  زنی داشت کارخونه ای که ازش حرف می تجربه -

کشید. این کارخونه  اون بزرگی رو به ورشکستگی می 

ی این به قول شما بریز و بپاش ها و پُرکردن  با همه 

اد هیچی،  شکم کارگرای بدبخت به سوددهی که افت 

مشتری دست به نقد با پیشنهاد باالتر از قیمت بازار  

داره، محصوالتش سه ساله داره تو بازار حرف اول  

شه! باز  زنه و صادراتش هرسال دو برابر می رو می 

 هم حرفی هست؟ 

 
 #مقلوب 

 47#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
سکوت دو برادر را که دید پوزخند پرصدایی زد و از  

پایین پیراهنش را صاف کرد و    ی جا بلند شد. گوشه 

اش را با حالتی هشدارگونه جلوی چشم  انگشت اشاره 

 بهنود گرفت: 
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بهت گفتم تا زمانی که خودم شخصاً ازت نخواستم،  -

 ات رو به رخ بکشی. نداری دانش نداشته حق 

 
زده پدر و عمویش، نفسی گرفت  توجه به نگاه حیرت بی 

 و باغیظ رو کرد به سمت ناصر: 

ا پسرتون صحبت کنید، مجابش کنید به نفعشه  بهتره ب -

هرطور شده از سفر فرداش با قرارداد امضاشده  

برگرده. وگرنه برخالف قولی که بهتون دادم دیگه  

 تونم حضورش رو توی کارخونه بپذیرم.  نمی 

 
رو برگرداند سمت بهنود و همراه اخم غلیظی  

 زهرخندی حواله اش کرد: 

 ه دادی! نه با شاهکاری که امشب ارائ -

 
سر چرخاند و با دیدن نوید که مثل همیشه عضو  

های گرد شده به  صامت و ساکت جمع بود و با چشم 

کرد؛ اما تقریباً همه حضورش را  بحث آنها نگاه می 

 فراموش کرده بودند، دمی عمیق گرفت و گفت: 

خواد شما  گردم خونه. ببین اگه گالره می من دارم برمی -

 رو هم برسونم. 
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ای که مشغول خوردنش  های نوچ از شیرینی ت نوید دس 

 بود را با دستمال پاک کرد و از جا بلند شد: 

 طوری بهتره. آره فکر کنم این -

 
ی  بعد هم رو کرد به سمت منصور که در سکوت خیره 

 کرد. ناصر بود، اما انگار فکرش جای دیگری سیر می 

 ریم اگر اجازه بدید. باباجان من و گالره با گرشا می -

 
حواسی گفت و ناصر فوری از جا  نصور »باشه« بی م 

 بلند شد. 

اوالً که این چه اومدنی و چه رفتنی بود گرشا جان؟!  -

ری هیچ، مهمونای منم داری  خودت که داری می 

 بری؟ می 

 
اش  همان موقع گالره که مشغول بستن گره روسری 

ها بیرون زد و فوری  زده از یکی از اتاق بود، شتاب 

 جواب داد: 

خواستم برم عمو جون. به اندازه کافی  فاقاً منم می ات -

خواد بره سر کار زودتر  زحمت دادیم. نوید فردا می 

 بریم که استراحت کنه. 
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نرگس، حوریه و گلناز هم پشت سر گالره از اتاق  

ایه؟« گفتن های  بیرون آمدند و وسط »حاال چه عجله 

 ای باال انداخت: نرگس، ناصر شانه 

 احتی. چی بگم؟ هرطور ر -

 
گالره به اتاق برگشت تا چادر وکیفش را بردارد و نوید  

بعد از خداحافظی با بهنود و پدر زنش سمت در رفت.  

ناصر بازوی گرشا را که خم شده بود تا کفشش را  

بپوشد گرفت و او را مجبور کرد صاف بایستد. همین  

که نگاه پراخم و دلخورش را شکار کرد، دلجویانه  

 گفت: 

به دل نگیر عمو جون. فکر کردم شاید    حرفامون رو -

قدری سواِر کار شده که بخواد نظر  بهنود هم اون 

 اقتصادی بده! 

 
 وار ادامه داد: پچ صدایش را پایین آورد و پچ 

داداش  وگرنه که من درایت تورو حتی بیشتر از خان -

 قبول دارم. 

 
گرشا نگاهش کرد و ترجیح داد جوابی ندهد. با ظاهر  

ر در ورودی، بازویش را از دست ناصر  شدن گالره کنا 
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بیرون کشید و با یک خداحافظی کوتاه وارد آسانسور  

نیمه قورت داده بود که  هایش را نصفه قدر نفس شد. آن 

هایش از فشار زیادی در حال ترکیدن  کرد ریه حس می 

هستند. نوید، جلوتر از گالره و گرشا، سمت در ورودی  

تر از گرشا  دمی عقب طور که ق رفته بود. گالره همان 

مقدمه  ترین حالت و خیلی بی تفاوت رفت، با بی راه می 

 پرسید: 

آد چرا قبول کردی بیاد  قدر ازش بدت می تو که این -

 کنار دستت وایسه کار کنه؟ 

 
روی پا چرخید و نگاه اخمویش را به خواهرش داد.  

 ها بود. نوید در را باز کرده و منتظر خروج آن 

ی  وتا داداش با یه تصمیم خودسرانه گفتم نه، که د می -

 ی زحمات من؟ دیگه گند بزنن به همه 

 
گالره لبش را گاز گرفت و تحت تأثیر اخم غلیظ گرشا  

حال، همچنان    قدمی به عقب برداشت؛ با این 

ترین صدایی که از خود سراغ  طلبکارانه، اما با آرام 

 داشت گفت: 

بینم. هنوز هم  گرشا من هنوزم شبا کابوس می -

تونم مستقیم تو چشماش نگاه کنم و اون روزو یادم  نمی 
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نیاد. هنوزم از ترس اینکه نوید نفهمه این مرتیکه چه  

کنم و توی جمعشون  گندی به خاطراتم زده سکوت می 

ده!  زنم که حس حماقت بهم دست می یه جوری نقاب می 

خدا شاهده هر دفعه از شنیدن صداش هم حالت تهوع  

همکاری مصلحتی تو با اون...    گیرم اون وقت این می 

کنه و من  دوباره داره همه چی رو تو ذهنم پررنگ می 

تنها دلخوشیم اینه که داداش بزرگترم، که یه روزی به  

خاطر محافظت از من، یه یادگاری رو دستش گذاشته  

ی من اتفاق  دونه چی توی گذشته تنها کسیه که می 

اموش  کنه!... ولی انگار فر افتاده و فراموش نمی 

 کردی... آره؟  

 
هایش را روی هم فشار داد و قبل از اینکه جواب  پلک 

 های خواهرش را بدهد فقط غرید: تمام دلخوری 

برو بشین تو ماشین گالره... ظرفیتم واسه امشب  -

 تکمیله. 

 
گالره با اخم رو گرفت و به سمت در رفت، نوید هم که  

ردید  ها مشکوک شده بود، با ت ی ناواضح آن به مکالمه 

جلوتر از او از پارکینگ بیرون رفت؛ اما قبل از اینکه  

 گالره هم به دنبالش بیرون برود، گرشا بلند گفت: 
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یادم نرفته که االن، هر روزم توی اون کارخونه مثل  -

کنم به این فکر کنم که  جهنم شده. فقط دارم سعی می 

شه  چند سال گذشته، تو زندگیت رو داری و به اونم می 

دیگه داد، تا ببینم کجا قراره بسوزونتش و  یه فرصت  

 دستش رو برای همیشه از زندگیم کوتاه کنم. 

 
 #مقلوب 

 48#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گالره، بدون هیچ حرفی فقط پوزخندی زد و از در  

هایش را باز کرد و خواست  بیرون رفت. چشم 

های چند دقیقه قبل خواهرش را فراموش کند، اما  حرف 

رحمی به خاطرش آورد،  با بی   تصاویری که گالره 

ای بخشی از  جلوی چشمش جان گرفت و برای لحظه 

ساعدش جوری سوخت که انگار زخمش تازه و کاری  

زنان  است. کف دستش را روی ساعدش کشید و نفس 

محض اینکه خواست از روی  از در بیرون رفت. به 

جوی آب رد شود و به طرف ماشین، که سمت دیگر  

زدن  هم به د، برود؛ در یک چشم خیابان پارک شده بو 

اش منقبض شد و هوا برای نفس  تمام عضالت سینه 
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ی  هوا، دست چپش را به بدنه کشیدن کم آورد. بی 

درخت نازکی که در حاشیه جوی آب بود چسباند و  

قامتش از دردی که تمام وجودش را ذره ذره فراگرفت،  

های گالره، که سمت او  تق کفش خم شد. صدای تق 

اش گم شد و  د، در صدای هراسان و وحشت زده دوی می 

 اش حس کرد: ای بعد دست او را روی شانه ثانیه 

خدا مرگم بده گرشا... گرشا چی شدی؟ خوبی؟!...  -

 گرشا؟! 

 
همان لحظه صدای آرام نوید را هم از پشت سر شنید  

 ی دیگرش گذاشته بود. که دست روی شانه 

 خوبی آقا گرشا؟! -

 
اش دست نوید  د و با فشار شانه تمام توانش را جمع کر 

 را پس زد. اخمی کرد و با صدایی خفه غرید: 

خوبم... برای چی اومدین؟... برین... تو ماشین... منم  -

 آم. می 

 
 گالره ناباور زمزمه کرد: 

 گرشا! -
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 سرش را باالخره باال گرفت و با اخم تشر زد: 

 مگه نشنیدی چی گفتم؟! -

 
بعد از نگاهی    نوید با مکث از کنار او رد شد و 

 نامطمئن به برادرزنش دست گالره را گرفت. 

 گه کمک الزم نداره. بیا عقب.  بینی که! خودش می می -

 
همین که هردونفر فاصله گرفتند، دست راستش را به  

سمت چپ سینه اش رساند و آن را با درد ماساژ داد.  

ی قلبش  تر، ضربان آشفته های عمیق سعی کرد با نفس 

شد که بدترشدن  چیز مانع این نمی اما هیچ   را آرام کند، 

شان داشت  هایی که فاصله شرایطش را نبیند. حمله 

های همان عدم رعایتی بود که  شد همه نشانه کمتر می 

داد. آب دهانش را قورت داد و  امیرمحمد هشدار می 

وقتی حس کرد توان کافی به تمام اعضای بدنش  

سمت ماشین    هایی سست، برگشته صاف ایستاد و با قدم 

رفت. گفته بود حالش خوب است؛ اما نوید، که محض  

احتیاط، تا آن لحظه جلوی ماشین منتظر ایستاده بود،  

 با رسیدنش گفت: 

 خوای من بشینم؟ می -
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با اینکه دوست نداشت ضعف نشان دهد، آن هم جلوی  

اش به حمایت  خواهری که چند دقیقه پیش از دلخوشی 

رش ایستاد و سوئیچ را در  او گفته بود، اما جلوی غرو 

دست نوید گذاشت. خودش هم روی صندلی شاگرد  

های بسته، سرش را به پشتی صندلی  نشست و با چشم 

. گالره که خودش را از بین دو صندلی جلو  تکیه داد 

زد، با هشدار  کشیده بود و با نگرانی نامش را صدا می 

 نوید ناراضی عقب کشید.  

شد. گالره زودتر از دو  ماشین که در پارکینگ متوقف  

مرد حاضر در ماشین پیاده شد و نوید بعد از کمی  

سبک سنگین کردن شرایط، باالخره دل به دریا زد و  

بسته به عقب تکیه داده بود  رو به گرشا که هنوز چشم 

 پرسید: 

خوای بریم بیمارستان یه چک بشی؟ به گالره  می -

 گم. چیزی نمی 

 
هایش را  اشد، چشم گرشا انگار که از خواب پریده ب 

ناگهانی باز کرد و نوید با دیدن حالت همیشگی برگشته  

های سرد او، نفس راحتی بیرون داد؛ اما  به چشم 

همچنان منتظر جواب سوالش ماند. گرشا در را باز کرد  

 و حین پیاده شدن لب زد: 
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 الزم نیست. -

 
نوید هم دیگر ادامه نداد و سوئیچ را جلوی آسانسور،  

ذاشت. گالره با همان نگاه پر از نگرانی  در دست او گ 

در طبقه اول از او خداحافظی کرد و همراه نوید به  

ی  اش رفت. اما گرشا به جای رفتن به طبقه خانه 

ی آخرین طبقه را به قصد رفتن به پشت  خودش، دکمه 

 . بام فشار داد 

 *** 

 #مقلوب  

 50#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
د. بدون اینکه آن  درب آهنی پشت بام با سروصدا باز ش 

طور  را پشت سرش ببندد، دست توی جیب کرد و همان 

رفت، پاکت سیگارش را  که سمت حفاظ سیمانی بام می 

بیرون کشید. هرکسی، اورا، با علم به اینکه همین  

فرسا را رد  ی قلبی طاقت ساعت پیش یک حمله نیم 

دید، با دیدن سیگار و فندک براق  کرده، از دور می 

داد که کمر به قتل  ن انگشتانش، حتم می سیاه رنگ بی 

 خودش بسته؛ اما برای خودش مهم نبود. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی  هایش گذاشت. لبه سیگار را آتش زد و آن را بین لب 

محافظ پشت بام بلند بود. اگر کسی به حالت معمول خم  

افتاد بلکه کامالً هم  شد، نه تنها اتفاقی برایش نمی می 

دن بسنده نکرد. به  جایش امن بود. اما او به این ایستا 

ی حفاظ سیمانی گذاشت  هایش را لبه پشت چرخید، دست 

و با یک حرکت خود را باال کشید. وقتی توانست روی  

سنگ چسبیده به حفاظ بنشیند، دوباره چرخی زد و این  

بار پاهایش را جوری آویزان کرد که فقط یک جست  

جا رد کند و کف  کوتاه کافی بود تا شش طبقه را یک 

 پهن شود. حیاط  

پک محکمی به سیگارش زد و آن را بین انگشتانش  

اش  گرفت. با سرانگشتان همان دست، سمت چپ سینه 

هایش را با بازدمی  را ماساژ داد و دوِد مانده در ریه 

حرکت  ای ساکت و بی عمیق به بیرون فرستاد. چنددقیقه 

جا نشست و تنها به دودکردن سیگارش بسنده  همان 

آخرش رسید، نخی دیگر از پاکت    کرد. سیگار که به 

ی  مانده بیرون آورد و با آتش قبلی آن را روشن کرد. ته 

توجه به  قبلی را هم با آرامش به حیاط پرت کرد؛ بی 

اینکه ساعتی دیگر منصور سرخواهد رسید و با دیدن  

صدایش در خواهد آمد و به    ی سوخته کف حیاط، فتیله 

 ستاد. باعث و بانی ناشناسش لعنت خواهد فر 
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هایش را از بینی بیرون کرد و سرش را باال  دود ریه 

تر از هروقتی بود.  گرفت. آسمان، آن وقت سال، صاف 

نه لکه ابری بود و نه آلودگی خاصی که جلوی  

ها و خودنمایی ماِه نصفه و نیمه را  درخشش ستاره 

تفاوت لب  رنگ با لحنی بی بگیرد. خیره به آسمان سیاه 

 زد: 

ک کردن به آدما چیه؟... چرا از درد و  مالکت واسه کم -

بری؟... به خاطر اینکه نگاهت کنن؟  رنج آدما لذت می 

 نیازی؟ گن تو بی التماست کنن؟... مگه نمی 

 
»هه« پرتمسخری را از سینه بیرون داد. قلبش تیر  

کشید، اما دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود. نگاهی  می 

جودش مرده  ها در و ی ترس به زیر پایش انداخت. همه 

بودند. ترس از مرگ را خیلی وقت بود که در خودش  

کشته بود و همین بود که دیگر نه از ارتفاع و نه از  

تصادف و هزار اتفاق دیگر، و نه از اینکه دودهای  

کند همین باال کارش را  اش می پشت همی که وارد ریه 

 بسازد، ترسی نداشت. 

ش از درد  ا سینه های قفسه دمی عمیق گرفت و استخوان 

ای هیستریک دست روی  به التماس افتادند. با خنده 
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اش گذاشت و با »آخ« کوتاهی، کمی به جلو خم  سینه 

 شد. نجواکنان لب زد: 

گه چون  گیری؟... مامان می داری انتقام چی رو ازم می -

 کنه! کنی خدا نگات نمی گناه می 

 
 سرش را باال گرفت و با اخم غرید: 

هاش چه  نشسته ببینه بنده کدوم خدا؟! خدایی که  -

کنن؟! یعنی اگه من گناهامو بذارم  کنن یا نمی غلطی می 

شه؟!  خوای، معجزه می کنار و بشم آدمی که تو می 

اصالً معجزه چه شکلیه؟ آدمی که الیقش باشه از نظر  

 تو چه جوریه؟ 

 
 نفسش را با »هو« بیرون داد و پوزخند زد: 

ه تو همین  ترسم... چون یه عمر من از جهنمت نمی -

دنیا جهنمتو نشونم دادی. تو هم اگه واقعاً خدا باشی...  

تو    اگه اصالً واقعی باشی!... جواب این دست و پا زدن 

کنی... یا از  دی!... خالصم می جا بهم می آتیش رو همین 

 زندگی... یا از این درد! 

 
اتومبیلی جلوی پارکینگ توقف کرد. یک نگاه کوتاه  

ی  درش را بشناسد. حوصله کافی بود تا ماشین پ 
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و نفرین و دعای    های گلناز، یا نصیحت بازی لوس 

حوریه، را نداشت. قبل از اینکه به چشم افراد سوار در  

ماشین بیاید، تنش را عقب کشید و با یک حرکت روی  

سطح بام پرید. سیگار رو به خاموشی را زیر پایش له  

با    بار کرد و به سمت در خروجی رفت. طبقات را این 

اش  پله طی کرد تا به واحدش رسید. باز کردن در خانه 

ی باال و بیرون  مصادف شد با رسیدن آسانسور به طبقه 

اش از آن. فوری وارد خانه شد و در را  آمدن خانواده 

ی  بست. گوشی را از جیبش بیرون آورد و شماره 

امیرمحمد را گرفت. وارد اتاقش شد، تلفن را روی  

را روی تخت انداخت. بعد هم در  اسپیکر گذاشت و آن  

های پشت هم  طور که به بوق کمال آرامش و همان 

کرد، پیراهنش را از تن بیرون آورد. نگاهش  گوش می 

ی روی دستش افتاد که  اراده به خط کج و بدقواره بی 

خواند. پیچیدن صدای  گالره آن را یادگاری می 

امیرمحمد در اتاق، حواسش را از زخم به اصطالح  

 گاری پرت کرد: یاد 

وقت ربطی به  فقط بگو حالت خوبه و این تماس بی -

 اون قلب داغونت نداره! 
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اش را با نگرانی ادا کرده بود و این یعنی او هم  جمله 

 از تماس گرشا غافلگیر شده و حتی شاید ترسیده. 

 کمربندش را باز کرد و دو قدم به گوشی نزدیک شد: 

 داره! -

 
تر  بار نگران ن داد و این امیرمحمد نفسش را آهی بیرو 

 پرسید: 

 خوای بیام ببینمت؟ االن خوبی؟ می -

 
 #مقلوب  

 51#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شلوارش را از پایش درآورد و آن را کنار تخت  

هایش را به عقب  انداخت. روی تخت نشست، دست 

 ها انداخت. کشید و وزن تنش را روی آن 

یجاد  الزم نیست. اومدن و نیومدنت فرقی تو حالم ا -

 کنه... هرچی الزمه از پشت همین تلفن بگو. نمی 

 
 امیرمحمد مکثی کرد و با نارضایتی گفت: 

 خیلی خب... کی اتفاق افتاد؟ -
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 ساعت پیش. ساعت... یه دونم... نیم نمی -

 
بار  نفس عصبی امیرمحمد توی گوشی پخش شد و این 

 تر پرسید: جدی 

 داروهاتو خوردی بالفاصله؟ -

 
تفاوت  شت روی تخت انداخت و بی گرشا خودش را از پ 

 جواب داد: 

 نه... خیلی تفاوتی نداره خوردن و نخوردنشون. -

 
 تر شد: لحن امیرمحمد عصبی 

 رسماً رد دادی دیگه؟ اینو من باید تشخیص بدم یا تو؟ -

 
لبش کش آمد اما سعی کرد لبخندش در لحنش تأثیری  

خواست تنها رفیق دلسوزش را  ایجاد نکند. دلش نمی 

 ر از این عصبانی کند. بیشت 

 اوکی... تشخیص االنتو بگو. -

 
چند ثانیه مکث کرد، انگار او هم آن طرف خط نیاز  

داشت خودش را به آرامش دعوت کند. وقتی دوباره  

 حرف زد، این آرامش در لحنش هم مشخص بود: 
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از حال االنت بگو برام... بدون کم و کاست... تنگی  -

 ...  نفس، خستگی، تپش قلب، درد سینه 

 
 شو دارم... بعدش؟ همه -

 
ای عصبی کرد و بعد  امیرمحمد از شدت استیصال خنده 

 با صدای بلندتری توپید: 

دی  مرد حسابی رسماً داری خودتو به کشتن می -

 دیگه... باز با کی بحثت شده؟ 

یه مورد خانوادگی بود امیر... خیلی مهم نیست. االن  -

ته باشم فردا  تونم بخوابم و امید داش چی کار کنم؟ می 

شه یا این یه خواب ابدیه؟ اگر ابدیه بگو  چشمام باز می 

بهم تا تو آخرین نفری نباشی که صدای نحسشو  

 شنوم! می 

 
 امیرمحمد با درماندگی و نگرانی غرید: 

این حرفو نزن... باز ِچت زدی؟ قبل از خواب  -

افته. ولی االن نه به  داروهاتو مصرف کن، اتفاقی نمی 

ت، گرشا!... دارم به عنوان پزشکت، که  عنوان یه دوس 

از قضا االن اصالً اعصاب درست و حسابی هم براش  

گم، خیلی جدی سیگار و الکل رو کنار  نذاشتی، بهت می 
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ذاری. تا وقتی مورد پیوندی مناسب پیدا نشه حق  می 

 نداری بهشون حتی فکر کنی. 

 بعدش چی؟ -

 بعِد چی؟ -

 تونم بهشون فکر کنم؟ بعد پیوند؟ می -

 
 امیرمحمد با ناباوری لب زد: 

 قدر نفهمی؟ گرفتی منو؟ یعنی این -

 
این بار واضح خندید، اما سریع جمعش کرد. جدی و  

 انعطاف پرسید: بی 

یه بار درست و واضح جوابمو بده تا منم فکر کنم که  -

 تونم بهش فکر نکنم یا نه. می 

 جواب چی رو؟ -

 شانس زنده موندن چقدره؟... بعد از پیوند؟ -

گم اگر سبک زندگیت رو عوض نکنی...  تعارف می بی -

 رسی! هیچی... به یه سال هم نمی 

 
هایش را زیر سر در هم قالب کرد و به سقف زل  دست 

 زد: 

 خب پس خداحافظ. -
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ی تموم عیاری.  وای گرشا... یعنی تو یه دیوونه -

کردن حاضرن  مریضای من واسه یه سال بیشتر زندگی 

 تو چه جونوری هستی آخه؟ تموم زندگیشون رو بدن...  

کنم از  وقتی قرار باشه اون همه عذابی که تحمل می -

االنم بدتر باشه و تهش به این برسیم که شاید یه سال  

دردسر  هم زنده نمونم چرا باید خودم رو از زندگی بی 

خوام  دغدغه می االنم محروم کنم؟ من یه زندگی بی 

ند دقیقه  امیر... نه پر از نگرانی و فکر به اینکه چ 

 ام یا نه! دیگه زنده 

 
 امیرمحمد جمالتش را با حرصی آشکار بیان کرد: 

همین حاال هم داری با احتساب احتماالت زندگی  -

های پرخطر  کنی دانشمند! سیگار و الکل و رابطه می 

بره. از استرس هم  هم داره ریسک بیماریت رو باال می 

اعات  که هیچی نگم!... ولی بعد از عمل فقط یه کم مر 

موقع، با  کافیه تا سال اول و دوم رو بگذرونی و اون 

ها سال زندگی سالم فکر کنی... چیزی  خیال راحت به ده 

فهمی  که همین االن برات مثل یه رویای دوردسته! می 

 یا بیام فیزیکی حالیت کنم؟ 
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ی آخر را با خنده ادا کرد، اما نگاه گرشا با جدیت  جمله 

قدر طوالنی شد که  آن به سقف مانده بود. سکوتش  

 امیرمحمد فکر کرد تماس قطع شده. مردد صدایش زد: 

 هنوز پشت خطی؟ -

 
غلتی روی تخت زد و گوشی را از کنار دستش  

ی قطع تماس رفت اما  برداشت. دستش روی دکمه 

 تفاوت زمزمه کرد: قبلش خیلی بی 

کنم تا پیدا شدن مورد مناسب باهاش کنار  سعی می -

 بیام. شب بخیر. 

 
بخیر« گفتن پر از بُهت امیرمحمد تماس را  ان »شب می 

قطع کرد. خم شد و از کشوی پاتختی قوطی سفید قرص  

را بیرون آورد. نگاهی به برچسب رویش انداخت و بعد  

 ها را بدون آب قورت داد. از کلی تعلل یکی از قرص 

اس امیرمحمد را  ام قبل از اینکه به خواب فکر کند اس 

 ه رسیده بود: باز کرد که همان لحظ 

 شه امیدوار شد که سر عقل اومدی.« »از حرفات می 

 
 #مقلوب 

 52#پارت 
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 #کپی_ممنوع  

 
هایش  گوشی را بدون دادن جوابی کنار انداخت و چشم 

شدند اما درد  های قلبش داشتند منظم می را بست. تپش 

سینه هنوز هم به قوت خودش باقی بود. ضمن اینکه  

یده و گفته بود، در  هایی که آن شب شن هنوز هم حرف 

قدرها هم برایش  شدند. زنده ماندن، آن سرش اکو می 

اهمیت نداشت و حتی برایش مهم نبود بعد از او،  

توانست  اش چطور زندگی خواهند کرد. اما می خانواده 

امیدوار باشد که اگر ذهنش از بابت بیماری آرامش  

بگیرد، ممکن است چند سالی را بدون دردسر زندگی  

ها کنار  مین هم برایش کافی بود، به جبران سال کند و ه 

کرد،  اش می آمدن با دردی که مثل یک همزاد، همراهی 

چند صباحی زندگی بی دغدغه را به خودش بدهکار  

 بود 

 *** 

انداخت اما  سومین پتویی بود که شهریار رویم می 

خوردند و صدای تق  هایم تند تند به هم می هنوز دندان 

ده بود. شهریار جلویم زانو زد و  تقشان سرم را پر کر 

ی داغم گذاشت. با نگرانی و  پشت دستش را روی گونه 

 ترس گفت: 
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 اینجوری فایده نداره. پاشو ببرمت دکتر. -

 
کندن  به زور توانستم لرزش فکم را کنترل کنم تا با جان 

 لب بزنم: 

 شم... تو... برو... سر کار. خو... خوب... می -

 
 جا خوش کرد. اخمی وحشتناک روی صورتش  

رم سر کار  کنم می باشه! من تورو با این حالت ول می -

 گیرم. تو تحویل می گردم جنازه شبم برمی 

 
با حرص بلند شد و از جالباسی آویز پشت در مانتویی  

 را برداشت. 

 ای بیارم؟ پوشی یا چیز دیگه همینو می -

 
قدر لحنش محکم بود که امکان نداشت بتوانم دوباره  آن 

 بکنم، پس به ناچار سر تکان دادم: مخالفتی  

 همین... خوبه! -

 
تر شده بود  همراه مانتو جلو آمد و با لحنی که کمی نرم 

 گفت: 

 کمکت کنم بپوشی؟ -
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به سختی خودم را از بند آن همه پتو خالص کردم و  

 مانتو را با لرز از دستش گرفتم: 

 پوشم. خودم می -

 
دید واقعاً  جا منتظر ایستاد اما وقتی  چند ثانیه همان 

نیازی به کمک ندارم، به سرعت از اتاق بیرون رفت و  

 صدایش در سالن پیچید: 

 گیرم دیار. دارم اسنپ می -

 
یک ساعت بعد روی تخت تزریقاتی درمانگاه دراز  

کشیده و منتظر برگشتن شهریار بودم تا داروهایم را از  

داروخانه بگیرد. هنوز هم لرز داشتم اما با دارویی که  

اش را داد کمی از  دستور تزریق اورژانسی دکتر  

وخامت حالم کمتر شده بود. شهریار در حالی که سرش  

را در نایلون داروها فرو کرده بود و یکی یکی  

کرد وارد اتاق شد. نگاهی به پشت سرش  نگاهشان می 

انداخت و با دیدن من لبخند نگرانی زد و به طرفم آمد.  

 شید و پرسید: ام ک وار روی شانه دستش را نوازش 

 بهتری؟ -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ام  حالی سر تکان دادم. دستش را روی پیشانی با بی 

 گذاشت و نچی کرد: 

 تبت هنوز هم باالست. -

 
رسید انداختم و  نگاهی به ِسرمی که داشت به اتمام می 

 زمزمه کردم: 

شه...  اون خانومه گفت سرمم تموم بشه حالم بهتر می -

 نگران نباش. 

 
ایم روی تخت گذاشت و  نایلون داروها را پایین پ 

جا نشست. سرانگشتانش را آرام روی  خودش هم همان 

 دستم کشید و با اخم نگاهم کرد: 

دکتر گفت سرماخوردگیه... آخه دختر خوب... تو این  -

هوای گرم، سرما رو از کجا آوردی خوردی؟ صد دفعه  

 گفتم با موهای خیس نخواب جلوی کولر. 

 
 با نیشخندی ابرو باال انداختم. 

 گرم بود برادر من... گرم! -

 
 نمایی زد: او هم با خباثت لبخند دندان 
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وقتی نذاشتم تا دو هفته کولر روشن کنی معنی اصلی  -

 فهمی. گرما رو می 

 
 جانی به پایش زدم: خندیدم و مشت بی 

 خیلی بدجنسی. بیچاره محدثه که قراره گیر تو بیفته. -

 
هایم  چشم لبخند بامحبتی زد و باز دستم را نوازش کرد.  

شد. برای اینکه مانع به  مدام و بی اراده بسته می 

 خواب رفتنم شوم، به زور پلک باز کردم و پرسیدم: 

 باالخره وامتو گرفتی؟ -

 
 #مقلوب 

 53#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 باالخره وامتو گرفتی؟ -

 
 ابروهایش باز در هم شد و سر باال انداخت. 

 هنوز نه. -

 مگه نگفتی موافقت کردن؟ -
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.. ولی تو نوبت پرداخته. هنوز نوبتم نرسیده.  گفتم. -

 شاید با حقوق این برج بدن. 

 با زاهدی حرف زدی؟ -

 
 ای کرد و دستی میان موهایش کشید: پوف کالفه 

اسمشو نیار که تو این آشفته بازار زندگیمون فقط  -

خرده فرمایشای اونو کم دارم االن. روزی دو بار  

 ده. وقت گیر آورده اونم. مسیج می 

 
ام گرفت  اراده خنده خورد که بی قدر بامزه حرص می آن 

 و خودش هم لبخندی پرحرص زد: 

اش  آد دم لونه گم مگه؟ مار از پونه بدش می بد می -

شه. تا االن خیلی جلوی خودمو گرفتم، که  سبز می 

 اش رو نگرفتم و نگفتم که سر راه من پیداش نشه. یقه 

 
 رمق فشار دادم: دستش را بی 

 گیری! می داری سخت  -

های من ایمان پیدا نکردی. از  تو هنوز به قدرت حس -

همون اول هم هیچ حس خوبی به این مردک نداشتم. یه  

مرد تنهای مجرد تو ساختمونی که همه ساکنینش  

خانواده هستن، اصالً صورت خوشی نداره. حاال هم که  
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با عقل ناقص همون ساکنین، ایشون شده مدیر  

 واحدها پالسه!   ساختمون و یه سره دم در 

 
دانستم ممکن است عصبی شود،  خندیدم و با اینکه می 

 بااحتیاط لب زدم: 

 مرد بدی نیستا... فقط یه کم نچسبه بنده خدا! -

 
ای رفت که دلم برای  با اخم نگاهم کرد و چشم غره 

 ونشانش ضعف کرد. نگاه پرخط 

 همین مونده تو ازش طرفداری کنی منو سکته بدی. -

 
شکوکی به من انداخت و خیلی جدی  بعد هم نگاه م 

 گفت: 

دیار! وای به حالت اگه بفهمم سر راهت سبز شده و  -

 به من چیزی نگفتی! 

 
 آب دهانم را قورت دادم و لبخندی زورکی زدم: 

 باشه بابا... چه ترسناک شدی یهو! -

 
با دیدن سرمی که تقریباً تمام شده بود، بحث را پایان  

ا برای جداکردن آن صدا  داد و از جا بلند شد تا کسی ر 
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کند. نفس راحتی کشیدم، چون معلوم نبود اگر این  

کرد چه اتفاقی  مکالمه کمی بیشتر ادامه پیدا می 

افتاد. اعصاب شهریار به خاطر بیماری من به هم  می 

توانست تا حد مرگ  ریخته بود و هرحرفی می 

 ترش کند. عصبی 

کار پرستار که تمام شد، به کمک شهریار و دست  

اش، از جا بلند شدم. معلوم نبود چه چیزی در  آمده یش پ 

طور منگ و  آن سرم لعنتی ریخته بودند که این 

توانستم روی پا بایستم.  نامتعادلم کرده بود و حتی نمی 

برگشته را جلوی درمانگاه نگه  ی اسنپ بخت راننده 

قدر توان حرف زدن  داشته بود تا با خودش برگردیم. آن 

ای را  ی اضافه چرا به خاطر من هزینه نداشتم که بگویم  

متحمل جیب خودش کرده. مسلماً اگر من هم جای او  

 توانستم بکنم. بودم فکر دیگری نمی 

هر دو کنار هم روی صندلی عقب جا گرفتیم و وقتی  

ماشین راه افتاد، سرم را که به پشتی صندلی تکیه داده  

 اش چرخاندم. بودم، به طرف نیم رخ جدی 

 خونه خودت برو سر کار.   منو رسوندی -

 
 سرش را برگرداند و لبخند با محبتی زد: 
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خوره.  جا برنمی باور کن یه روز سر کار نرم به هیچ -

 کنم؟ چرا فکر کردی با این حالت، تنها ولت می 

 
 ای زمزمه کردم: حال و کشیده با لحن بی 

 شم. االن که خوبم... بهترم می -

 
شید که نتوانستم  ام جوری تیر ک موقع پیشانی اما همان 

ی کف دستم روی سرم شوم.  اراده مانع نشستن بی 

 لبخندش وسیع و پر از شیطنت شد: 

ای هستی. اگه مشکلت  خیلی خب، فهمیدم دختر قوی -

 کنم. هم کار منه االن حلش می 

 
گوشی را از جیبش بیرون آورد و بعد از گرفتن شماره  

ای مکث، آرام با مخاطبش مشغول صحبت  و چندثانیه 

 شد. 

سالم خانم اعتماد. من »مهرآرا« هستم، سرکارگر  -

خواستم اگه امکان داره برام مرخصی...  می ،  Eبخش  

دونم دیر اطالع دادم، یه مشکل فوری پیش  بله می 

 شم... خدانگهدار. اومده بود... ممنون... ممنون می 
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اختیار بسته شدند اما خیلی غیرارادی  هایم بی چشم 

 زمزمه کردم: 

 تونو ببینم. رم یه بار بیام کارخونه دوست دا -

 
داد سرش را  ش، اما نزدیکی صدایش نشان می دیدم نمی 

 جلوتر آورده. 

اونجا جای خانما نیست دختر خوب... یه محیط  -

مردونه است که هواشو خودمون هم به زور نفس  

 کشیم. می 

 
 میان گیجی و هوشیاری پرسیدم: 

 پس این خانمه کی بود؟ -

 کارخونه. منشی دفتر رئیس  -

 گی جای خانوما نیست؟ پس چرا می -

 
 خندید و آرام گفت: 

ها. خب اونا  گی آد داری هذیون می خوابت می -

 ساختمونشون جداست کالً. 

 
ی بحث بیشتر نداشتم. سرم سنگین شد و  حوصله 

صدایش را دیگر نشنیدم. فقط زمانی به خودم آمدم و  
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  پلک باز کردم، که شهریار صدایم کرده و خبر از 

 رسیدنمان به خانه داد. 

آن روز که به آخر رسید، حال من هم با توجهات  

شهریار، از جمله آن سوپ خوشمزه ای که برایم پخته  

بود، چک کردن مداوم درجه تبم و دادن داروها به  

خوردم، کمی بهتر شده بود؛ اما سردردی که به جان  

کرد، به همین  ام افتاده بود، رهایم نمی های مغزی عصب 

توانستم خیلی سرپا بمانم و مدام راهم به  اطر نمی خ 

شد. شب بود و وقت خواب،  سمت رختخوابم کج می 

شهریار را حسابی خسته کرده بودم، با این حال، برادر  

زد و نگاه نگرانش مدام به من  مهربانم فقط لبخند می 

بود. شکایتی هم نداشت. صدایش زدم و وقتی سریع  

 پرسید: وارد اتاق شد، با نگرانی  

 چیزی الزم داری دیار؟ -

 
 #مقلوب 

 54#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
اش آرام خندیدم و سرم را باال  زده به لحن شتاب 

تری، کامل وارد اتاق شد و  انداختم. با خیال راحت 
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جا کنار در، روی زمین نشست. تکیه اش را به  همان 

دیوار داد و زانویش را طوری خم کرد که پایش قائم  

بگیرد تا بتواند آرنجش را به زانوی    روی زمین قرار 

همان پا تکیه دهد. نگاه مرددی به من که در جایم  

نشسته و پتوی نازکم را دور خودم پیچیده بودم  

 انداخت. 

 انگار بهتر شدی خداروشکر! -

 
 کودکانه سر تکان دادم. 

وچهار  آدم یه پرستار مثل تو داشته باشه که بیست -

کنه  نه بیخود می ساعته مثل چشماش ازش مراقبت ک 

 بهتر نشه. 

 
حرف نگاهم کرد.  طور با محبت لبخند زد و بی همان 

سکوتش یادم انداخت برای چه صدایش زده بودم. با  

 اخمی محو فوری گفتم: 

هوس نکنی فردا هم خودت رو از کار و زندگی  -

زنی کلی  بندازیا... هر دفعه که به خاطر من از کارت می 

 ی گردنم. ذاری رو بار عذاب وجدان می 

 
 او هم با اخمی متقابل جوابم را داد: 
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شنوی.  گی، همینو می فدای سرت... هردفعه هم می -

خواد قبل از  فقط زود خوب شو که محدثه خیلی دلش می 

 خواستگاری یه بار ببینتت. 

 
 هایم با شیطنت درخشید: چشم 

 خوان رخ نشون بدن؟ اِ... عروس خانوم باالخره می -

 
 سر تکان داد:   لبخند دلنشینی زد و 

تا االن هم از خجالتش بوده که نخواسته باهات  -

شه،  رو بشه. حاال که دیگه همه چی داره جدی می روبه 

دوست داره از نزدیک باهات آشنا بشه. بهت گفته بودم  

که... محدثه دو تا خواهر داره که هردوتاشون ازدواج  

کردن یکیشون خارجه و اون یکی هم شهرستان.  

تونه جای خالی خواهرامو برام  دیار می   گه همیشه می 

 پر کنه. 

 
های من که چطور با  جنس امان از دست هم 

چاک را آب  زبانی دل پسرهای عاشق و سینه شیرین 

کردند تا خود را در دلشان بیشتر جا کنند. انگار  می 

های خندانم خواند که با  شهریار فکرم را از چشم 

 ابروهای باالرفته اعتراض کرد: 
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طوری لبخند  گذره که این ره تو اون سرت می چی دا -

 زنی؟ شیطانی می 

 
 ام را خوردم و با لذت نگاهش کردم: خنده 

آد عروسمون نزدیک خواستگاری  حیف که دلم نمی -

گفتم همین فردا قرار  بیفته تو بستر بیماری وگرنه می 

بذار که کلی باهاش حرف دارم. یه دل سیر هم بغلش  

 کنم. 

 
تأسف سرش را تکان داد. دست  شهریار با خنده و  

خاطرآوردن  روی زانو گذاشت تا بلند شود اما با به 

 موضوعی دوباره سر جایش نشست. 

 راستی دیار! ساعت منو ندیدی؟! -

 
 ابروهایم را متفکر به هم نزدیک کردم: 

 کدوم ساعتت؟ -

همون که پارسال با هم از بازار خریدیم. چندروزه  -

گذاشتمش، آب شده رفته  دونم کجا  کنم. نمی پیداش نمی 

 تو زمین. گفتم شاید تو یه جایی گذاشتیش. 
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هایم رو به  کمی فکر کردم و چون چیزی یادم نیامد لب 

 پایین متمایل شد: 

من یادم نمیاد اصالً دیده باشم یا جایی گذاشته باشم.  -

 جا رو بگرد. یه بار دیگه خوب همه 

 
 ای خبیثانه ادامه دادم: بعد هم با خنده 

 ها. همه عوارض عاشق شدنه اینا  -

 
 خندید و از جایش بلند شد. 

 گی. بگیر بخواب... انگار باز داری هذیون می -

 
بخیر« آراَمش،  دست روی کلید برق گذاشت و با »شب 

ها خاموش شد  من هم سرم را روی بالش گذاشتم. چراغ 

های من هم بالفاصله روی هم افتاد. داروها تمام  و پلک 

شدم  قدر منگ می برد و آن بین می هوش و حواسم را از  

که دیگر قدرت فکرکردن به چیزی را در خودم  

دیدم. خیلی زود به خواب رفتم. خوابی که تحت  نمی 

هایی بود که مدتی بود  ها دور از کابوس تاثیر مسکن 

 گیرم شده بود. گریبان 
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صبح روز بعد، دیگر خبری از آن سردردهای  

ه بودم نبود.  وحشتناک و تب عجیبی که درگیرش شد 

ها را زدم و فقط به  من هم از خدا خواسته قید مسکن 

خوردن داروهای مخصوص سرماخوردگی اکتفا کردم.  

حال توی  خواست باز هم کل روز را بی دلم نمی 

گرفتم و از  رختخواب بیفتم. باید با عمه تماس می 

شدم تا بتوانم خانه را  ی سفرشان با خبر می برنامه 

 ان آماده کنم.  زودتر برای حضورش 

ی آینده  ی هفته شنبه عمه گفت امتحان آخر بچه ها سه 

شود و فردای همان روز عازم تهران  برگزار می 

توانستیم برای پنجشنبه  خواهند شد. با این اوصاف می 

یا جمعه قرار خواستگاری را بگذاریم. در پیام کوتاهی  

این موضوع را به شهریار خبر دادم و او هم از من  

ی پدر محدثه تماس  خودم یا عمه، با خانه   خواست 

بگیریم و قرار را هماهنگ کنیم. این وظیفه را به گردن  

تنها بزرگترمان، یعنی همان عمه، انداختم و خودم هم  

برای تمام کارهایی که در آن چند روز باقی مانده تا  

ریزی  دادم مشغول برنامه ها باید انجام می آمدن مهمان 

زدم تا آن چند شب، من  ی هم حرف می شدم. باید با قادر 

 اش قرار ندهد. را در کادر پذیرایی 
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شستم  هایم را می شام را آماده کرده بودم و داشتم دست 

تا ساالد را آماده کنم، که صدای باز و بسته شدن در را  

قدر  شنیدم. مطمئناً شهریار رسیده بود، اما چرا این 

رسید اگر من حضور  ؟ هروقت به خانه می سروصدا بی 

ها  ی همسایه کرد که همه کاری می قدر شلوغ داشتم آن 

شدند. همین هم باعث شد با  هم متوجه رسیدنش می 

کنجکاوی از آشپزخانه بیرون بزنم. با لبخند به  

هایم  استقبالش رفته بودم اما با دیدن سرووضعش چشم 

شهریار  گرد شد و لبخندم ماسید. امکان نداشت  

ریخته به خانه برگردد. مات و  هم وقت آن طور به هیچ 

 زده جلو رفتم و حتی یادم رفت سالم کنم. حیرت 

 قدر داغونی؟ شهریار خوبی؟ چرا این -

 
انگار تازه من را دیده بود که فوری دستی به موهایش  

کشید و من آن لحظه فقط متوجه نبودن عینک روی  

توانست  یباً نمی چشمش بودم؛ چیزی که بدون آن تقر 

متری را واضح ببیند. سالم  فاصله بیشتر از یک 
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حواسی کرد و زیپ لباس کارش را پایین کشید. این  بی 

هم یک دلیل دیگر برای تعجبم بود، چون او هیچ وقت  

آمد! دست روی بازویش  با لباس کار به خانه نمی 

 هدفش را سمت خودم کشیدم.  گذاشتم و نگاه بی 

ای؟ این چه سرووضعیه؟  ریخته هم به قدر  تو چرا این -

جوری هستی که انگار با کتک از کارخونه انداختنت  یه 

 بیرون! 

 
به حرفم خندید، خنده ای که بیشتر حالت عصبی داشت؛  

اما من، جدی و منتظر، نگاهش کردم. جوابم را که  

 اراده بلندتر صدایش زدم: نداد، بی 

 گم این چه وضعیه؟ شهریار! با توام! می -

 
طور گیج  فسش را محکم و پرصدا بیرون داد و همان ن 

 جواب داد: 

 زنیم. بزار یه دوش بگیرم، حرف می -

 آخه اینجوری... -

 االن نه دیار! -

 
هایش را  خودش را توی حمام انداخت و من هم لباس 

برداشتم تا در ماشین بیاندازم. اما فکر به اینکه چه  
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ام  نه طور او را به هم ریخته، داشت دیوا چیزی این 

حواسِی تمام، آماده کردم و  کرد. بساط شام را با بی می 

هرلحظه گوشم به صدای در حمام بود تا با شنیدنش  

فوری بیرون بروم. سفره را پهن کردم و مشغول چیدن  

ها شدم. از جا که بلند شدم و در جایم چرخیدم،  بشقاب 

تر پشت سرم ایستاده و  او را دیدم که چندقدم عقب 

کند. پس چرا  ی کوچکی خشک می با حوله موهایش را  

متوجه بیرون آمدن و حتی لباس پوشیدنش نشده بودم؟  

اش  حوله را از روی صورتش عقب کشید. حالت چهره 

همان شهریار همیشگی شده بود و اگر او را با آن  

دیدم، اصالً متوجه  وضع قبل از حمام رفتنش نمی 

چشم و گوش  شدم اتفاقی افتاده. اما حاال تمام تنم  نمی 

شده بود و به لبخند روی لبش زل زده بودم که متعجب  

 پرسید: از من می 

 تیپ گورَممیَسن؟* کنی؟ خوش جوری نگام می چرا این -

 
 تیپ ندیدی؟ *خوش 
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زد و به خیالش  چپ می داشت خودش را به کوچه علی 

را با  توانست از ذهن من هم پاک کند او  طوری می این 

چه حالی در بدو ورود به خانه دیدم. من هم تن به  

طور که سمت  اش دادم و با لبخندی، همان بازی 

 گشتم جواب دادم: آشپزخانه برمی 

 تیپِی هارادا گورجاغام؟* یوخ وهللا، سنه تای خوش -

 
 ی کالمم را بگیرم. اما نتوانستم جلوی طعنه 

 َهلَم اِوه یِتیَشنده، تیپی وی گورجاخدون! -

 
دادن نفسش را از همین فاصله هم شنیدم.  صدای بیرون 

ام نمانده بود. با سرعتی باال غذا را  چیزی تا دیوانگی 

هم زدنی همه چیز را وسط سفره  کشیدم و در چشم به 

اش  رویش نشسته و منتظر خیره چیدم. بعد هم روبه 

 شدم. اما او نگاهش روی محتویات سفره بود. 

تی بانو. غذا بخوریم یا  مثل همیشه سنگ تموم گذاش -

 خجالت؟ 

 
دانستم چطور وادار به  نگاهش از من فراری بود و نمی 

حرف زدنش کنم. ترجیح دادم اجازه بدهم غذایش را با  
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آرامش بخورد و بعد اگر باز هم به حرف نیامد، خودم  

دست به کار شوم. موقع صرف شام هزارجور سوال  

نگ زده یا  ی محدثه ز پرسید. مثل اینکه عمه به خانه 

نه؛ و اینکه من ِکی فرصت دارم محدثه را ببینم. من هم  

دادم فکرم مشغول است.  های کوتاه نشان می با جواب 

اش را با »الهی شکر« بلندی کنار گذاشت  بشقاب خالی 

و لیوانش را سمت من گرفت تا برایش پر کنم. بطری  

کردم، اما  آب را از کنار دستم برداشتم. لیوان را پر می 

هایش بود و او هم داشت من را نگاه  گاهم به چشم ن 

کرد. دستم را عقب بردم و او هم لیوان را به سمت  می 

 اراده و ناگهانی پرسیدم: هایش برد. بی لب 

 خوبی؟! -

 
با نیشخندی سر تکان داد و لیوان خالی را کنار  

 بشقابش گذاشت. 

 ام، خوب واسه یه دقیقشه! بینم عالی تورو که می -

 
 ام را بگیرم، اما با اخم غریدم: جلوی خنده   نتوانستم 

دار واسه زنت... هر    های قشنگو نگه گفتم این حرف -

طور  ساعت پیش، تورو اون چند زنت هم مثل من، نیم 
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دونم دیگه اصالً قشنگی این  دید بعید می داغون می 

 اومد! ها به چشمش می حرف 

 
لبخندش جمع شد و پوف پرصدایی کرد. خواست سفره  

 مع کند که با تکان دست مانعش شدم. را ج 

خورم... اصال واسه فرار  جمع نکن من هنوز دارم می -

 راه خوبی انتخاب نکردی! حرف بزن شهریار! 

 
 مستأصل نگاهم کرد: 

 چی بگم؟ -

 
 شانه باال انداختم. 

گردی و در  دونم؟ همونی که گفتی برمی چه می -

گی حرف زدن  زنی. مگه همیشه نمی موردش حرف می 

ی  خوای باور کنم همه کنه؟ می من خوبه و آرومت می با  

 خیالی نیست؟ این رفتارات معمولیه و تظاهر به بی 

 
این بار خودش خم شد و بطری آب را از کنار دستم  

برداشت. لیوانش را پر کرد ولی قبل از اینکه آن را  

اش  هایش ببرد اخم محوی روی پیشانی نزدیک لب 

 نشست. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ع چیزی نیست که واسه تو  آره گفتم... ولی موضو -

جذابیت داشته باشه. اگر مطمئن بودم از دیر رسیدنم  

موندم تا حال و روزم  قدر بیرون می شی اون نگران نمی 

 بهتر بشه و بعد بیام خونه. 

 
ام  هایش به جای اینکه آرامم کند بیشتر به نگرانی حرف 

 دامن زد. 

ساعت هم خونه نیایی، وقتی ببینمت از  تو اگه ده -

خونم که فکرت درگیره. بعدم این چه  مات می چش 

موضوعی بوده که به تو حتی فرصت نداده لباس کارت  

رو عوض کنی و بیای خونه؟ اصالً عینکت کو؟ مگه  

 بینی؟ گفتی بدون عینک جایی رو درست نمی نمی 

 
 آهی کشید و لبخند تلخی زد. 

 لباسمو آورده بودم خونه بشوری. مگه دفعه اوله؟ -

آوردی! هزار بار  وقت اینجوری نمی هیچ نخیر! ولی  -

گفته بودم بهت، اگه یکی تو رو موقع برگشتن از  

شه تو چه محیطی کار کردی  کارخونه ببینه باورش نمی 

بس که همه چیزت مرتب و تمیز بود، ولی آخه  

 امروز... 
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این بار با حالتی درمانده خندید و لیوان آبش را یک  

 نفس سر کشید: 

نی! تو که همیشه موقع برگشتن  ک داری شلوغش می -

 منو ندیدی. خیلی از اوقات سر کار بودی! 

یعنی االن باید ناراحت باشم که امروز خونه بودم و با  -

 اون سر و وضع دیدمت؟ 

 
طاقت لیوان را روی زمین گذاشت و فوری  کالفه و بی 

 گفت: 

هیچی نیست بابا... با چند تا از کارگرا بحثمون شد،  -

قدر عصبی شدم که فقط زدم بیرون  ون آخر وقت بود و ا 

و سوار سرویس شدم. اصالً فکرم پیش لباس عوض  

 کردن نبود. 

 عینکت؟! -

 
 هایش کشید و عصبی خندید. دستی روی چشم 

 دونم کجاست! نمی -

 
 ناباور لب زدم: 

دونی؟ مگه چه جوری بحث کردین؟... دعوا  نمی -

 کردی؟.... آره؟ 
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 م پوزخند زد. های گرد نگاهم کرد و باز ه با چشم 

این از کجا اومد؟ نه بابا دعوا چیه؟ یه بحث لفظی بود  -

که فقط یه کم باال گرفت. عینکم رو برداشتم و یه جا  

رم  گذاشتم، ولی االن اصالً یادم نیست کجا. حاال فردا می 

 کنم. پیداش می 

 
قدر  آن از ساعت و حاال هم که عینک! برادرم ِکی این 

زمانده از تعجبم را بستم و  حواس شده بود؟ دهان با بی 

ای بعد، دوباره برای پرسیدن سوالی لب باز  لحظه 

 کردم: 

تونه به آدم آرومی مثل تو کاری  سر چی آخه؟ کی می -

 داشته باشه؟ 

 
بار لبخندی واقعی و مهربان زد. خم شد و کف  این 

 ام کشید. دستش را روی گونه 

بهش فکر نکن آبجی خانوم. نگاه کن باز انگار تب  -

 ردی! ک 

 _________________ 

 * )نه واال، به خوشتیپی تو کجا باید ببینم؟( 
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**)مخصوصاً تیپت موقع رسیدن به خونه رو باید  

 دیدی!( می 

 
 #مقلوب 

 57#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی ملتهبم گذاشتم. راست  اراده دست روی گونه بی 

گفت، دمای بدنم از شدت عصبانیت داشت باز باال  می 

دم اما نه از شهریار، بلکه از تمام  رفت. عصبانی بو می 

آزارم دعوا کرده بودند.  کسانی که با برادر آرام و بی 

تری  اما آخر سر چه؟ نفس عمیقی کشیدم و با لحن آرام 

 پرسیدم: 

 خوای بگی به خاطر چی بحث کردین؟ من خوبم. نمی -

 مهم نبود به خدا! -

 
باشه همونو بگو... بگو شاید فکر خودت هم آروم  -

زنن هنوز درگیرشی فقط به  . چشمات داد می بگیره 

 کنی گذشته! خندی و وانمود می خاطر من داری می 
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اش را با دندان  لبخندش جمع شد و گوشه لب پایینی 

گرفت. وقتی شروع به حرف زدن کرد آرام بود، اما  

 آمد: لحن حرصی خفته در کالمش کامالً به چشم می 

و ذهن  دونم چی ت همش توهم و سوءتفاهمه! نمی -

جوری بهش پر و بال دادن! یکی  مریضشونه که این 

وکار رئیس  نیست بهشون بگه آخه احمقا! اگه من کس 

کارخونه بودم یا باهاش حشرونشر داشتم االن وضعم  

ی بزرگ و قدیمی، جونم  این بود که وسط این کارخونه 

 بکنم و عرق بریزم؟ 

 ناباورانه خندیدم و حیرت زده نگاهش کردم: 

 ای؟! وکار رئیس کارخونه که کس   یعنی چی -

 
هدف در هوا تکان داد و عقب رفت. با  دستش را بی 

عصبانیت به دیوار تکیه داد و پوزخندی پردرد روی  

 لبش نشست: 

کالم شدن با بلورچیان و  گم که توهم زدن. دوبار هم می -

کنن من  گرفتنم و... فکر می جا شدن تو بخشا و وام جابه 

قدر حرفت  گفت: »تو که این   شم. یکی اومد پسرخاله 

پیش رئیس کارخونه برو داره که هردفعه دوکالم  

شه بگو  رو می رو به اون زنی از این باهاش حرف می 

های ما و وضع کارمون بکنه«.  یه فکری به حال حقوق 
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شونم برگشت گفت: »نکنه زیراب اون کارگر  تازه یکی 

قبلی بدبخت رو خودت زدی که درجا اخراجش کردن و  

 و رو گذاشتن جاش.« ت 

 
ام گرفت. خودش  از شدت احمقانه بودن این افکار خنده 

 هم پوزخندی زد و سر تکان داد. 

کلفت  ی سبیل کردم تا االن با یه مشت مرد گنده فکر می -

کنم که سرشون تو کار خودشونه ولی  دارم کار می 

های مردونه هم آدمای خاله زنِک  دونستم تو جمع نمی 

 بیکار زیاده! 

 و چی گفتی؟ ت -

شه چیزی  گفتم؟ در جواب حرف مفت مگه می چی می -

گفت؟ ساکت موندم حرفاشونو زدن منم فقط یه لبخند  

زدم که بهشون بفهمونم چقدر افکارشون احمقانه است  

 و از کارخونه زدم بیرون. 

دادی! اینجوری، با اون  ولی باید جوابشون رو می -

 ه! کنن هرچی گفتن درست ذهن مریضشون، فکر می 

برام مهم نیست دیار! من اگه تا حاال حرفی هم زدم و  -

های ظاهربین بوده که  کاری کردم به خاطر همین آدم 

یکم آسایش بیشتری داشته باشن. از این به بعد سکوت  
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خوان حرفشون رو  کنم تا ببینم خودشون چطور می می 

 برسونن باال! 

 تو مطمئنی حرفشون فقط همین بوده؟ -

 
و همین حرکتش باز در دلم وِلِوله  نگاهش را دزدید  

انداخت. مطمئن بودم موضوعی به این سادگی که  

توانسته  شهریار با جواب ندادن از آن رد شده، نمی 

طور به همش بریزد که حتی به نیامدن چند ساعته  این 

به خانه هم فکر کند. لب باز کردم باز پاپیچش شوم، تا  

با روشن    شاید باالخره موضوع اصلی را بگوید اما 

خواهد بیشتر از این  کردن تلویزیون نشانم داد دلش نمی 

در موردش حرف بزند. با این حال نتوانستم جلوی  

 پرسیدن سوالی را بگیرم: 

 دردسری برات درست نکنن؟ -

 
ی تلویزیون  طور که نگاهش به صفحه خندید و همان 

 خیال جواب داد: بود بی 

خوان  ه می گان چه دردسری آخه؟ با یه مشت حرف بچه -

کار کنن؟ خود بلورچیان هم این حرفا رو بشنوه از  چی 

شه... یا نه... اصالً اون آدم رو من  بُر می خنده روده 

تازگیا خوب شناختم. کافیه ببینه یکی داره پاشو از  
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ش رو  کنه، فوری فاتحه گلیمش زیادی دراز می 

دونن که جرئت ندارن  خونه. اونا هم اینو خوب می می 

 و درست حسابی بزنن. حرفشون ر 

 تر از تو هم گیر نیاوردن. مظلوم -

 
 خیلی ناگهانی با خنده نگاهم کرد: 

 قدر مظلومم؟ واقعاً من این -

 
 من هم خندیدم. 

چی بگم آخه؟ اون همه حرف شنیدی و بدون گفتن  -

یک کالم در جوابشون ول کردی اومدی بیرون! حداقل  

کردم تا  من اگه جات بودم دوتا چک و لگد نثارشون می 

 زبونشون بسته شه. 

که بعدش به اسم اینکه تو کارخونه دعوا راه انداختم،  -

 اسمم بره رو میز رئیس کارخونه و عذرمو بخوان! 

زنی انگار تو یه دبیرستان پسرانه  یه جوری حرف می -

 کنی! ی شر کار می با یه مشت بچه 

قدر بچه و  اون آدمایی که من دیدم ذهنشون همون -

 خامه! 

 ا به راه راست هدایتشون کنه! پس خد -
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 با خنده »آمین« بلندی گفت و سفره را نشانم داد: 

 دی جمع کنیم؟ حاال رضایت می -

 من هنوز هیچی نخوردم بابا. -

 
دوباره رو برگرداند و من هم با فکری مشغول با غذایم  

کلنجار رفتم. چطور می توانستند راجع به کسی مثل  

تر  ار هر چقدر آرام شهریار چنین قضاوتی بکنند؟ انگ 

آیی  باشی و سرت به کار خودت باشد بیشتر به چشم می 

شوی. بدتر از همه، آن چیزی که  سازتر می و حاشیه 

ی مغزم شد.  مصرانه و واضح از من پنهانش کرد خوره 

ترس بدی به جانم افتاده بود که منشأش جایی نامعلوم  

بود. قلب ناآرامم را با نفسی عمیق به آرامش دعوت  

کاش  کردم و او را به خدا سپردم، با این امید که ای 

 دردسری برای برادرم درست نکنند! 

 *** 
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آقا به نظرم با باال رفتن حجم سفارشات، الزمه که  -

 ظرفیت تولیدو افزایش بدیم. 

 
نگاه گرشا، با دست زمانی، به سمت انتهایی سالن  

ه تقریباً بالاستفاده مانده  بزرگ کارخانه کشیده شد ک 

 بود. 

به نظرم اون بخش رو هم راه بندازید. با اضافه کردن  -

افته. نیازی هم  سه یا چهار تا کارگر هم کارش راه می 

به نیروی کار بیشتر نیست... نهایتاً اگر به تولید  

تونید شیفت کاری همین کارگرا  مطلوبتون نرسیدید می 

 رو اضافه کنید. 

 
قدم با زمانی به همان  جانی کشید و هم ه گرشا نفس نیم 

های خوابیده  سمتی رفت که نشانش داده بود. دستگاه 

شد که روشن نشده  در آن بخش سالن، مدت زیادی می 

اندازی  ی قابل توجهی برای راه بودند و احتماالً هزینه 

شان نیاز بود. اما حق با حسابدار کارخانه بود.  دوباره 

دادند از پس آن همه  ایش نمی اگر ظرفیت تولید را افز 

های داغش کشید و  آمدند. دستی به پلک سفارش برنمی 

 سری تکان داد: 
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کنم. تو هم گزارش برآورد  به پیشنهادت فکر می -

اندازی مجدد این بخش رو زود برسون  های راه هزینه 

خوام تأخیری توی تحویل سفارشات داشته  دستم. نمی 

 باشیم. به خصوص سفارشات خارجی! 

 
 زمانی با تکان سر نشان داد کامالً متوجه شده. 

 اگه با من کاری ندارید برگردم دفتر. -

 برو... منتظرم. -

 
زمانی از او دور شد و گرشا با یک نگاه کلی دیگر، به  

تجهیزات موجود در آن قسمت، روی پا چرخید و به  

سمت بخش فعال کارگاه قدم برداشت. هوا به قدری گرم  

های سالن هم کفاف از بین بردن آن  شده بود که تهویه 

دادند. سالم یکی از  همه حرارت توی سالن را نمی 

کارگرها را با تکان سر پاسخ داد و به ظرف بلور  

 رفت نگاه انداخت. داری که روی غلتک پیش می پایه 

صدای فریاد بلندی حواسش را پرت کرد و ابروهایش  

 را در هم کشید. 

 
 #مقلوب  
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صدای فریاد بلندی حواسش را پرت کرد و ابروهایش  

را در هم کشید. سر چرخاند تا متوجه منبع صدا شود و  

زمان، به سرعت، به آن طرف رفت. کارگری پشتش  هم 

به او بود با لحنی که سعی داشت خودش را آرام نشان  

رویش که دو  دهد به پسر کم سن و سال ایستاده روبه 

 گفت: هارش داشتند می نفر به سختی سعی در م 

تو چرا بند کردی به من آخه؟ برو به کارت برس. برو  -

 خدا روزیتو جای دیگه حواله... 

 
رویی در یک لحظه دستش را از بین دو  پسر روبه 

 کارگر دیگر رها کرد و به قصد مشت زدن جلو دوید: 

 کنی کی هستی که... تو فکر می -

 
شد و  اش فرود نیامده اسیر دستی قوی  مشت بسته 

وقتی نگاهش باال آمد با دیدن گرشا رنگش پرید و  

 صدای فریاد او هم کل سالن کارخانه را پر کرد: 

 معلومه اینجا چه خبره؟... اسماعیل؟ کجایی تو؟ -
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صدای اسماعیل از پشت سرش آمد و خودش هم  

 ای بعد سر رسید: دقیقه 

بله آقا... شرمنده من فقط چنددقیقه رفتم بیرون... چی  -

 شده؟ 

 
نگاهی بین کارگرها چرخاند و تازه متوجه شد مخاطب  

قلدری پسرک، شهریار بوده. ابروهایش با تعجب باال  

رفت. دست پسر را رها کرد و پر اخم رو به شهریار  

 کرد: 

 نظم کارخونه رو ریختین به هم... چه خبره اینجا؟ -

 
اش برای گرشا آشنا  نگاه دیگری به پسر انداخت. چهره 

ر کرد و تازه به خاطر آورد این همان  نبود. کمی فک 

اش  کارگری است که بهنود برای نگهبانی انبار معرفی 

کرده. شهریار با اخمی غلیظ سر پایین انداخت و  

ی لباس کارش  ی عینکش را با لبه طور که شیشه همان 

 کرد جواب داد: پاک می 

من اینجا کاری به کار کسی ندارم آقا... بهتره از  -

 مشکلشون با من چیه؟   خودشون بپرسین 
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طور که نگاهش  گرشا با اخم رو کرد به پسر و همان 

کرد سرش را به عقب متمایل کرد و اسماعیل را  می 

 مخاطب قرار داد: 

تو مگه حواست به کارگرا نیست اسماعیل؟ کارگر  -

 کنه؟ انبار تو بخش تولید چی کار می 

 
پسرک با پررویی زل زده بود به گرشا و لبش را  

د. اسماعیل متعجب به او نگاه انداخت و دستی  جوی می 

 به گردنش کشید: 

دونم آقا... من اصالً ایشونو تا حاال ندیده  واال نمی -

بودم. االنم یه لحظه رفتم یه تماس واجب بگیرم...  

 نفهمیدم چی شده. 

 
چندثانیه پلک روی هم گذاشت و دوباره باز کرد.  

ها و  تگاه نگاهی به اطرافش انداخت. با وجود تمام دس 

موادی که آنجا وجود داشت یک دعوای ساده  

توجه به  ناپذیر را رقم بزند. بی توانست اتفاقی جبران می 

های نامنظم قلبش، گوشی را از جیبش بیرون  تپش 

ی بهنود را گرفت. کارگرها همه ساکت و  آورد و شماره 

کردند. صدای سرخوش بهنود توی  ترسیده نگاهش می 

 گوشی پیچید: 
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 ها. شه ا تندتند دلت برام تنگ می تازگی -

 
 هایش سریع پرسید: توجه به مزه ریختن بی 

 کجایی؟ -

 
 ی بهنود در گوشی پیچید: صدای خنده 

نگو که واسه اجابت مزاج هم باید مرخصی ساعتی  -

 بگیرم. 

 
 زیرلبی غرید: 

 بمیری! -

 
 بعد هم با همان اخمش، بلندتر گفت: 

 کارت تموم شد سریع بیا تو سالن. -

 
 ی بهنود محکم و جدی شد: صدا 

 چه خبره؟ -

 
 تند و عصبی توپید: 

 بجنب... منتظرم. -
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گوشی را توی جیب انداخت و با همان اخم روی  

تک کارگرها نگاه انداخت.  ی تک صورتش به چهره 

اسماعیل از سکوت به وجود آمده جرئتی گرفت و قدمی  

 پیش گذاشت. 

از این    شاهلل که چیز خاصی نبوده... بگذرید... آقا ان -

 آد بین کارگرا. بحثا گاهی پیش می 

 
 اراده باال رفت: صدایش بار دیگر بی 

ی  آد اسماعیل... سابقه نداشته تو کارخونه پیش نمی -

گه جریان چیه یا  من کسی به کسی بپره!... یا یکی می 

 شن. ی کارگرای این بخش تعلیق می همه 

 
اش  اسماعیل ساعدش را روی پیشانی عرق کرده 

 کشید: 

 آخه... اتفاق مهمی نیفتاده که. -

چند بار دیگه باید دعوا راه بیفته که بفهمین اتفاق  -

 مهم چیه؟ 

 
از صدای فریادش اسماعیل و بقیه کارگرها در  

خودشان جمع شدند. شهریار خواست حرفی بزند که  

 تفاوت بهنود از پشت سر گرشا بلند شد: صدای بی 
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 چه خبرته گذاشتی رو سرت اینجا رو؟ -

 
خواست جلوی بقیه با بهنود مشغول بحث  نمی   دلش 

ی این اتفاقات به او  دانست ریشه شود، با کسی که می 

ی سر و اخمی غلیظ رو به تمام  گردد. با اشاره برمی 

ی کارگر جدید  کارگرها کرد و درنهایت زل زد به چهره 

 انبار: 

تکرار این اتفاقات رو نبینم... تا وقتی هم من اجازه  -

 انبار، حق ورود به سالن تولید رو نداره.   ندادم کسی از 

 
 اسماعیل فوری خودش را جلو انداخت: 

 چشم... چشم آقا... بیشتر مراقبم. -

 
یکی سر کارشان برگشتند. بهنود با  کارگرها یکی 

 لبخندی بازیگوش لب باز کرد: 

 زدی به سیم آخر چرا؟ -

 
خیال  ای به همان پسر کرد که بی گرشا با دست اشاره 

ها کرده بود و داشت از سالن بیرون  به آن   پشتش را 

 رفت: می 
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ی ناقص این کارگری که آوردی تو  تکلیف پرونده -

 کارخونه چی شد بهنود؟ 

 
 های بهنود از تعجب گرد شدند. چشم 

 گی؟ کیو می -

 
ی حرف خودش را پیش  توجه به سوال بهنود ادامه بی 

 گرفت: 

آورده  هنوز بعد از یه ماه، نه گواهی عدم سوء پیشینه  -

نه تست اعتیاد. به اعتبار تو قبول کردم آزمایشی کار  

کنه اونم با وجود نبود دوتا مدرک مهم توی  

 اش... چی شد؟ پرونده 

 
 #مقلوب 

 60#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی دستش را دنبال کرد و ابرویی باال  بهنود مسیر اشاره 

 انداخت. 

گی؟ بابا گفتم که این چیزا الزم  آهان مهردادو می -

 ... پسر خوبیه! نیست 
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گرشا دست به جیب کمی به سمت او متمایل شد و  

 هایش را باریک کرد: چشم 

 دیر رسیدی از اصل ماجرا عقب موندی! -

 کدوم ماجرا؟ -

 
تفاوت  گرشا ساکت و پر اخم نگاهش کرد و بهنود بی 

 گفت: 

شنیدم بابا... سرپرستت گفت چیز خاصی نبوده که...  -

 . یه بحث ساده بین دو تا کارگر 

 یکی از این کارگرا همین مهرداد خان شما بوده! -

 
بهنود گیج نگاهش کرد. گرشا صاف ایستاد و به قصد  

رفتن به بیرون سالن پشت به او کرد، صدایش را تا حد  

 زیادی باال برد و جدی گفت: 

تا آخر هفته بهنود... گواهی عدم سوء پیشینه و تست  -

نبه دیگه نیاد  اش باشه... وگرنه از ش اعتیاد تو پرونده 

 سرکار. 

 
 خیال دستی در هوا تکان داد. بهنود روی پا ایستاد و بی 

 خیلی خب بابا... حرص خوردن نداره که. -
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هایش را روی  گرشا نفس پرحرصی بیرون داد و پلک 

هم فشرد. تازگی ها با هر تنشی نه تنها قلبش که تمام  

گرفتند.  اش با هم درد می های قفسه سینه استخوان 

کرد پشت  د هم که هر وقت کاری را درست می بهنو 

داد. انگار قصد کرده بود  سرش باز دسته گلی به آب می 

هربار تابلویی که از خوِد جدیدش روی دیوار ذهن  

ای خودخواسته پایین  چسباند را با ضربه گرشا می 

بیندازد. حاال هم که این ماجرای جدید و نایاب در  

و فشاری که روی او  کارخانه راه افتاده بود. استرس  

انداخت. قلب او  بود هر قلب سالمی را هم از کار می 

تر از چیزی بود که همه فکر  جان تر و سخت خیلی مقاوم 

ها باید قید تپیدن  کردند، وگرنه خیلی زودتر از این می 

 زد. را می 

 *** 

ماشین را جلوی آپارتمان شایلی نگه داشت و بدون  

خاند منتظر ماند تا  اینکه سر سنگینش را سمت او بچر 

پیاده شود. شایلی خودش را کمی جلو کشید تا  

صورتش در مسیر دید او قرار بگیرد و با ابروهای باال  

 رفته پرسید: 

 تونی با این حالت تا خونه رانندگی کنی؟ می -

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
های سرخش را سمت نگاه منتظر او کشید. با لحن  چشم 

 ای جواب داد: حال و خفه بی 

 روندم؟ تا اینجا چه جوری  -

 تا اینجا من کنارت بودم و خیالم راحت بود. -

 ولی حضورت اصالً محسوس نبود. -

 
نگاه شایلی دلخور شد. همیشه زبانش نیش داشت،  

هایی که ساعتی پیش برایش ساخته  حتی با وجود لحظه 

کرد که  بود. هرروز بیشتر از قبل ایمان پیدا می 

رد،  وجودش در زندگی این مرد جذابیتی برای او ندا 

برعکِس خودش، که با هرلحظه در کنارش بودن حسی  

گرفت. با این حال عقب نکشید و با گذاشتن  تازه می 

 دست روی بازوی او، اصرارش را نشان داد: 

روی کردی...  بیا باال اینجوری نرو. امشب خیلی زیاده -

 تا حاال اینجوری ندیده بودمت! 

 
  اخم گرشا غلیظ شد، ولی شایلی کم نیاورد. دست 

اش کشید، شاید به طریق  دیگرش را هم نرم روی شانه 

دیگری بتواند او را راضی کند. کنج لب گرشا زاویه  

 ولعاب او خیره شد. های پررنگ گرفت و به چشم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 اصرارت به خاطر منه یا به خاطر خودت؟ -

 
خواهد  دختر خواست بگوید به خاطر توست و دلم نمی 

ه جایش همانی را  خیال شد و ب بالیی سرت بیاید، اما بی 

خواهد  روی لب راند که مطمئن بود که گرشا دلش می 

 بشنود: 

خواد چندساعت بیشتر پیشم باشی،  اینکه دلم می -

ی زیادیه؟ مخصوصاً امشب که بیشتر از  خواسته 

 شه ازت دل کند. همیشه جذاب و خواستنی هستی. نمی 

 
کرد طوری که انگار  گرشا در سکوت نگاهش می 

تاده و توان تصمیم گیری آنی را از  مغزش از کار اف 

دست داده باشد. شایلی کمی دیگر پیشروی کرد و این  

کردن  بار با دست گذاشتن روی سوئیچ و خاموش 

 ماشین نشان داد چقدر برای نگه داشتنش مصر است. 

اختیار باز کرد.  ی باالیی پیراهنش را بی گرشا دکمه 

ر  حرارت تنش بیشتر از حد انتظارش بود و دلش س 

خواست. اما این  بردن زیر یک دوش آب سرد را می 

های پشت سرهم شایلی، نگاه سراپا نیازش و  لمس 

ی مقاومتش را  مانده کرد، ته اصراری که تمامش نمی 

آمد یک بار دیگر  برد. بدش نمی هم داشت از بین می 
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لذتی را که ساعتی پیش با او تجربه کرده بود، تکرار  

ری داغ بود که روی تمام  کند. آن لحظه، مغزش به قد 

های کتبی و شفاهی پزشکش، پزشکی که حتی  نسخه 

ای اسمش را هم فراموش کرده بود، یک خط  ثانیه 

قرمز کشید. فقط خواست برای خودش باشد و برای  

کند. رد لمس انگشتان شایلی، پوست  خودش زندگی می 

ساعدش را داغ کرد. باالخره به خودش آمد و توانست  

تصمیم به پیاده شدن و سرکردن یک    تصمیم بگیرد، 

شب دیگر تا صبح با دختری که آن شب تمام تالشش را  

برای به چشم آمدن کرده و موفق هم شده بود. سوئیچ  

را بیرون کشید و با پیاده شدنش، لبخندی هم روی  

های شایلی نشست. قدم هایش تعادل نداشت، اما  لب 

های  روی ظرفیتش به قدری بود که حتی با تمام زیاده 

آن شب، باز هم اختیار حرکاتش تا حدودی دست  

 خودش بود. 

 
 #مقلوب  

 61#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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زمان با  ی کوچک شد و وقتی شایلی هم وارد سالن خانه 

رفت و  درآوردن شال و مانتویش به سمت آشپزخانه می 

پرسید چیزی برای خوردن میل دارد،  بلند بلند می 

ها افتاد و  ر یکی از اتاق ی نور زیر د چشمش به باریکه 

ای را از پشت  لحظه هم صداهای آرام و نجواگونه همان 

درش شنید. شایلی که جوابی از او نگرفت، از  

آشپزخانه بیرون آمد. با دنبال کردن مسیر نگاه او  

خیالی کرد. دستش را روی بازوی گرشا  ی بی خنده 

طور که او را به سمت اتاق خودش  گذاشت و همان 

 مقدمه توضیح داد: کرد، آرام و بی دعوت می 

 ها این هفته نرفته خونه. حواسم نبود یکی از بچه -

 
های  گرشا نرسیده به اتاق مشغول باز کردن دکمه 

 تفاوت زمزمه کرد: پیراهنش شد و بی 

 تنها هم نیست انگار! -

 
ی لبش را به دندان گرفت و با عشوه  شایلی گوشه 

 خندید: 

ن بین اعضای این خونه  عادت نداشتن به تنها موند -

 ُمسریه. 
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پایین پیراهنش را از کمر شلوارش بیرون کشید.  

جوری ناگهانی روی پا چرخید که شایلی ترسید و سر  

های ناموزونش را سمت  جایش خشک ماند. گرشا قدم 

قدری  او برداشت و با نزدیک شدنش، شایلی هم آن 

عقب رفت که به دیوار پشت سرش چسبید. نگاه سرخ  

کرد، با این حال  حس خوبی را در او ایجاد نمی گرشا  

اش، از اتفاقاتی که بین او و  خانه خواست هم دلش نمی 

دهد، چیزی بفهمد. دستش را  دوست پسرش رخ می 

دراز کرد و در اتاق را به آرامی بست. گرشا رو به او  

هایی به هم نزدیک شده و پوزخندی ترسناک  با پلک 

 پرسید: 

 کنید؟ طوری پر می رو این هاتون  همیشه تنهایی -

 
تفاوت نشان دادن خودش، آرام  شایلی، با سعی در بی 

 خندید: 

کارو  دونستی. خودت بارها همین آره دیگه... تو که می -

 برام کردی. 

 
ای از اتاق کناری بلند شد و شایلی با  صدای جیغ خفه 

لبخند، چشم روی هم گذاشت. زیر لبی فحشی داد و  

را پرت کند، برای بیرون    برای این که حواس گرشا 
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آوردن پیراهن او، که نگفته هم مشخص بود چقدر  

به کار شد. هنوز    کند، دست روی تنش سنگینی می 

کارش تمام نشده بود که مچ دستش باز اسیر دست داغ  

 گرشا شد. 

اون پسره تو مهمونی، تند تند چی کنار گوشت  -

 گفت؟ می 

 
آمد و    رنگ از روی شایلی پرید اما فوری به خودش 

 لبخندی پر از شیطنت به لب چسباند: 

 االن غیرتی شدی مثالً؟ -

 
 مچ دستش را رها کرد و پشت به او ایستاد. 

بازیا نیست... تو هم تعهدی به من  نیازی به این لوس -

ی رسمی و خاصی  نداری. ولی مهم نیست که رابطه 

 نداریم... خیانت در هر صورتی خیانته. 

 
هت گرد شد. لحن گرشا  های شایلی از شدت بُ چشم 

حال بود، اما تسلطش روی کلماتی که پشت  کشیده و بی 

نزدنی بود. تا خواست حرفی بزند  کرد مثال هم ردیف می 

گرشا رو به او چرخید. نگاهش حسی نداشت و از  
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کلماتی که بعد از آن ردیف کرد، تمام فضای اتاق یخ  

 کرد: 

ونی با  ت من خیلی تو زندگیت موندگار نیستم. بعدش می -

 هر خری که خواستی بپری. 

 
 شایلی آب دهانش را قورت داد و متحیر زمزمه کرد: 

 گرشا! -

 
ی تخت نشست و در حالی که سرش به دردی  گرشا لبه 

 تفاوت لب زد: وحشتناک دچار شده بود، بی 

 رم. یه لیوان آب یخ بیار برام... بعدش می -

 
 شایلی جلوی پایش روی زانو نشست. 

 ه قرار نبود امشب... ری؟ کجا؟ مگ می -

 
گرشا تیز نگاهش کرد و وقتی باز از اتاق کناری صدای  

ی سرخوشی بلند شد، پوزخندی زد و سر تکان  خنده 

داد. شایلی آب دهانش را قورت داد و در حالی که زیر  

 گفت از اتاق بیرون رفت. لبی چیزی می 

 *** 
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 #مقلوب 

 62#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شد و  ن و خاموش می نام امیرمحمد روی گوشی روش 

اش  ی میز، سیستم عصبی صدای لرزشش روی شیشه 

رفت. حسی  کرد. دستش به جواب دادن نمی را مختل می 

بار قبل قرار  بار هم مثل چند گفت این قدیمی اما آشنا می 

ها را بشنود و برای  است خبر منفی بودن آزمایش 

داد جوابش را ندهد. باالخره گوشی از  همین ترجیح می 

ای بعد پیام  وتا افتاد و صدای ویبره قطع شد. ثانیه تک 

 ی گوشی نقش بست: امیرمحمد روی صفحه 

 »هروقت تونستی باهام تماس بگیر.« 

 
صفحه را خاموش کرد و گوشی را کنار گذاشت. احتماالً  

ی او اهمیتی نخواهد داد.  تا ساعتی بعد به خواسته 

به  نگاهش را سرسری به مانیتورها انداخت و بعد هم  

ی اتاقش. از صبح که به کارخانه آمده بود، از  در بسته 

بهنود خبری نداشت. برای حاال و آن لحظه دلش یک  

خواست و بهنود به شکل  پرتی چشمگیر می حواس 

عجیبی این قابلیت را داشت که با رفتارها و  
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اش  هایش او را از زمین و زمان دور کند. بهانه حرف 

ی قبل، نواقص  ر هفته هم مهیا بود. قرار بود تا آخ 

ی مهرداد تکمیل شود و امروز که شنبه بود  پرونده 

 هنوز هیچ خبری نشده بود. 

گوشی یک بار دیگر شروع به زنگ خوردن کرد،  

توجه به کیان که با  اهمیتی نداد و از اتاق خارج شد. بی 

شد، راهی  هر بار خروج او، از روی صندلی بلند می 

از کرد. با دیدن اتاق  رویی شد و در را ب اتاق روبه 

 گرد کرد و میان  چارچوب از کیان پرسید: خالی، عقب 

 نیومده؟ -

 
 کیان سرش را باال گرفت و فوری جواب داد: 

 چرا!... اومدن... ولی انگار... -

 
صدای باز شدن در از پشت سرش، کالم کیان را نصفه  

های  گذاشت و نگاه هردوشان را به آن طرف کشید. اخم 

ی بهنود  پریده و آشفته دیدن صورت رنگ   درهم گرشا با 

اش  از هم باز شد. آماده بود که حسابی به خاطر بدقولی 

شماتتش کند، اما حال خراب او باعث شد هرچه در  

 ذهن داشت موقتاً به فراموشی بسپارد. 

 چته؟ -
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حرف سری باال انداخت و راه افتاد تا به سمت  بهنود بی 

تاقش دستش روی  اتاقش برود، اما نرسیده به دِر ا 

شکمش مشت شد و راه رفته را دوباره برگشت. تا  

گرشا بخواهد سوالی بپرسد او از سالن بیرون رفته  

طور که سمت  بود.گرشا متأسف سری تکان داد و همان 

 رفت به کیان گفت: اتاق خودش می 

 اومد بگو بیاد پیش من. -

 
پشت میزش که برگشت، نگاهش سمت گوشی خاموش  

شتش را روی دکمه پایینی فشرد و  کشیده شد. انگ 

صفحه روشن شد. سه پیام از امیرمحمد داشت. دل را  

به دریا زد و قفل گوشی را باز کرد. پیام اول همانی بود  

که قبل از خروج از اتاق دیده بود، در پیام دوم نوشته  

 بود: 

کردم. حتماً  »همیشه به هوش زیادت حسادت می 

 دی.« نمی خوام بگم که جواب  فهمیدی چی می 

 
 و پیام سوم: 

 خندی!« ی این اتفاقا می »یه روزی به همه 
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پوزخندی زد و گوشی را کنار انداخت. امیرمحمد به  

شد. در اتاقش  شناس می جای جراح قلب، باید روان 

هوا و بدون هیچ اطالعی باز شد. سرش را باال برد  بی 

ریخته ابرو  هم و با دیدن بهنود با همان حال آشفته و به 

 ر هم کشید. د 

 نگفتی چته؟ -

 
های راحتی  کشان خودش را به یکی از مبل بهنود کشان 

 حال بر روی آن افتاد. توی اتاق رساند و بی 

 میرم... دل پیچه امونم رو بریده! احتماالً دارم می -

 
ابروهایش از هم فاصله گرفتند و نتوانست جلوی ظاهر  

  هایش را بگیرد. شاید فقط یک شدن لبخندی روی لب 

توانست این پسر  پیچه می مریضی، آن هم از نوع دل 

هایپراکتیو را سر جایش بنشاند؛ هرچند در مدتی که با  

وبیش فهمیده بود  بهنود به اجبار همکار شده بود، کم 

های  دیگر از آن آدم پرشروشور خبری نیست و شیطنت 

 بهنود بیشتر شکل کالمی دارند تا عملی. 

ی داروهایی رفت که کنج  طرف قفسه از جا بلند شد و به 

اتاق، روی میز کوچکی، جا خوش کرده بود. از بین  

ی آن قرص و داروهایی که به مرور زمان آنجا  همه 
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جمع شده و جا خوش کرده بودند، قرصی را بیرون  

پر آب روی میز را هم برداشت و  کشید. بطری نیمه 

سمت بهنود رفت. کنارش که ایستاد، بهنود هم با مکث  

های عرق روی پیشانی و  باال گرفت. قطره سرش را  

زدند و رنگش پریده بود. قرص را  هایش برق می شقیقه 

ی بهنود  سمتش گرفت و آن را کف دست بازشده 

ی  انداخت. بطری آب را هم به دستش داشت، ضربه 

ای  اش زد و با لحن آرام و دلسوزانه آرامی به شانه 

 زمزمه کرد: 

 میره... نترس! نمی   آدم از هرچی بمیره از دل پیچه -

 
 رویی نشست. از کنارش رد شد و روی مبل روبه 

 چی خوردی؟ -

 
بهنود کمی از آب بطری را همراه قرص بلعید و سرش  

 را به پشتی مبل تکیه داد. 

ها رفته بودیم  دونم چه کوفتی بود. دیشب با بچه نمی -

خوردم    خیر سرمون شام رو بیرون بزنیم، یه چیزی به 

رو فهمیدم نه محتویات توشو. از  دادن، نه اسمش  

ام سرراست شده. حال  صبح هم که مسیر معده و روده 

 این یکی چی بود تو انداختی تو حلق من... بدترم نکنه؟ 
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 با پوزخندی پراخم غرید: 

 بدتر از اینی که هستی؟ -

 
 حوصله در هوا پرت کرد: بهنود دستش را بی 

 شه مگه؟ دونم؟ بدتر از اینم می چه می -

ایی که من یادمه این، حالت رو باید بهتر کنه!  تا ج -

 مگه اینکه روی تو یکی برعکس جواب بده. 

 
 بهنود سرش را کمی باال گرفت و دلخور نگاهش کرد: 

از تو بعید نیست آخه... یه چیزی به خوردم بدی کلهم  -

 از دستم خالص شی. 

 #مقلوب 

 63#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
انه نگاهش  دست به سینه نشست و با لبخندی خبیث 

 کرد: 

 کردم! اگه یه ماه پیش بود، قطعاً همین کارو می -
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آمده، به  بهنود روی صندلی صاف نشست. بحث پیش 

کن بود که دردش را موقتاً فراموش  پرت قدری حواس 

اش کشید و کنجکاو به گرشا  کند. دستی به پیشانی 

 خیره شد: 

 تو این یه ماه چی تغییر کرده؟ -

 
 ی بیمار او چشم چرخاند. ره گرشا موشکافانه در چه 

چیزی برای من تغییر نکرده... اما تو انگار تغییرات  -

 زیادی داشتی. 

 
خندی روی لب بهنود نشست و نگاهش را به سمت  کج 

 دیگر انداخت. 

 خوبه باز تو این مدت فهمیدی! -

 
 گرشا دستی به ساعدش کشید و تلخ لب زد: 

 نیه. شه و نه فراموش شد ولی یه چیزایی نه عوض می -

 
 نگاه بهنود به دست گرشا افتاد. عصبی پوفی کشید. 

 عجب ماجرایی شده... آی! -
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دستش را دوباره روی شکمش فشرد و رو به جلو خم  

طور که پشت  شد. گرشا از روی مبل بلند شد. همان 

 گشت، جدی گفت: میزش برمی 

پاشو برو خونه، اینجوری هیچ کارایی مثبتی نداری  -

 اینجا. 

 
ای به او کرد و گرشا هم روی صندلی  خسته بهنود نگاه  

نشست. همین که بهنود بلند شد تا به طرف در برود،  

 گرشا صدایش زد. روی پاچرخید: 

 بله! -

 یه دکتر هم بری بد نیست. -

 
 کنج لب بهنود کمی باال رفت:  

 کنم. بهش فکر می -

 
 در را باز کرد و باز گرشا بلند گفت: 

بپرس تکلیف  هروقت حالت خوب شد، از مهرداد  -

 مدارکش چی شد. 

 
 ابروهای بهنود در هم گره خورد و عصبی غرغر کرد: 
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کنه... باشه  ای تو روحش که آدمو جون به لب می -

 گم بهش. می 

 
از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. گرشا به  

اش را خاراند. دروغ  در بسته خیره شد و کنج پیشانی 

بود که بهنود نسبت    نگفته بود. این مدت کامالً فهمیده 

به ده سال و پانزده سال قبل خیلی تغییر کرده و مدام  

ی اطرافیانش  سعی دارد این موضوع را به همه 

اش  های همیشگی ها و شیطنت هوایی بفهماند، اما سربه 

ی امروزش با  دهد کسی متوجه شود. چهره اجازه نمی 

هایش شده بود،  آن حال نزار و بیمار، شبیه بچگی 

خورد و از درد زانو،  کرد و زمین می ه بازی می وقتی ک 

هایش جمع شد؛ یا به خاطر  اشک در چشم 

کرد و او با تخسی  هایش عمو دعوایش می بازیگوشی 

کرد. فقط کاش  نشست و با همه قهر می یک گوشه می 

تصاویر و اتفاقات پانزده سال پیش هم از ذهنش پاک  

 شد. می 

 *** 

بود! شاید به خاطر  هوای اواخر خرداد زیادی بهاری  

حس و حالی بود که درگیرش بودم. هرچه که بود دلم  

جا روی  خواست همین خواست. دلم می تداومش را می 
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ی قرار گرفته در حیاط  نفره های میز سه یکی از صندلی 

شاپ انتخابِی شهریار بنشینم، بوی شیرینی  پشتی کافی 

و قهوه را مدام به مشام بکشم و وقتی نسیم خنکی که  

وجودش در آن وقت سال نایاب است، به صورتم  

هایم را ببندم و روحم را به پرواز  خورد پلک می 

 دربیاورم. 

خدمت را  هایم بسته بود، وقتی صدای دخترک پیش چشم 

 ازکنار دستم شنیدم: 

 هنوز چیزی انتخاب نکردین عزیزم؟ -

 
هایم را از هم فاصله دادم و لبخندی  با مکث، پلک 

 باز و زیبای دختر زدم:   ی متقابل به چهره 

 منتظر کسی هستم... اگه اشکالی نداره. -

 
 دختر لبخندی زد. 

 نه... چه اشکالی؟ راحت باشید. -

 
ای  نگاهی به منوی کاغذی روی میز انداختم. ده دقیقه 

شد که رسیده بودم، اما از شهریار و محدثه خبری  می 

نبود. شاید بهتر بود چیزی برای خوردن سفارش  

ا سرم گرم شود. هرچند اگر حاال همان دختر  دادم ت می 
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را صدا کنم، احتماالً پیش خودش خواهد گفت: »گیر چه  

 ام.« آدم بالتکلیفی افتاده 

نگاهم را به حوض بزرگ مستطیلی وسط حیاط دادم.  

چند ماهی قرمز کوچک، میانش مشغول بازی و شنا  

کردن بودند. با اینکه اطرافم به قدر کافی شلوغ و پر  

دا بود، اما باز هم تن صدای منحصر به فرد  سروص 

شهریار را، وقتی داشت با شخص سومی صحبت  

خندید، شناختم. فوری سرم را  کرد و همزمان می می 

برگرداندم و با دیدنشان در کنار هم احساس کردم قلبم  

های عالم را به سمت  ظرفیت جذب تمام خوشبختی 

دو وقتی    اراده روی پا بلند شدم و آن خودش دارد. بی 

جلوی میز رسیدند، با دیدنم لبخند زدند. شهریار با  

 ام گذاشت: شرمندگی دست روی شانه 

واقعاً ببخش که معطل شدی. محدثه تقصیری نداره،  -

 من تأخیر داشتم. 

 
نگاهم را به دختر کنار دستش دادم. با اینکه بارها و  

هایش را دیده بودم، اما دیدنش از این  بارها عکس 

زدیک، لطف دیگری داشت. مالحت و  ی ن فاصله 

توانست انعکاس  اش را هیچ عکسی نمی دلنشینی چهره 

تر از آن، آهنگ صدایش بود که وقتی  دهد و قشنگ 
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سالم داد، لبخندی وسیع و ناخودآگاه تمام صورتم را پر  

کرد. برادرم حق داشت عاشق چنین مخلوق زیبایی  

 شود. 

قانع نبودم.    دستش را جلو آورد، اما من به این میزان 

از پشت میز بیرون آمدم و با گفتن »ببخشید، ولی دست  

دادن فایده نداره!« او را تنگ در آغوش گرفتم. صدای  

ی شهریار بلند شد و محدثه هم، بعد از شوکی  خنده 

کوتاه، با خنده جواب آغوشم را داد. خجالت زده رو به  

 شهریار گفت: 

 رمی بشه ازم. قدر استقبال گ کردم این اصالً فکر نمی -

 
 #مقلوب  

 64#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شان در قاب  سر جایم نشستم و باز به تصویر دوتایی 

آمدند. محدثه  چشمانم نگاه کردم. زیادی به هم می 

ی صورتی  روسری ابریشم قواره بزرگی، با زمینه 

های بزرگ بنفش و سرخابی، را به حالت  رنگ و با گل 

نتوی صورتی  زیبایی روی سرش بسته بود. یک ما 

هایش،  های لباس رنگ هم تنش بود و ترکیب صورتی 
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لطافت چهره و رنگ و رویش را بیشتر به نمایش  

گذاشت. هر دو با لبخند به هم خیره شده بودیم و  می 

ای بانمک،  زدیم. دست آخر شهریار با خنده حرفی نمی 

 سکوت بینمان را شکست: 

کنیم  خواین حاال راجع به یه موضوع دیگه سکوت  می -

 و لبخند بزنیم؟ 

 
 هر دو خندیدیم و من صادقانه اعتراف کردم: 

کردم تا این حد به  تا همین چند دقیقه پیش فکرشم نمی -

قدر خوشش بیاد،  داداشم حق بدم، که از یه دختری اون 

 که دل و دینش رو به باد بده. 

 
 محدثه با خجالت سر پایین انداخت: 

هم لنگه    شما لطف داری دیار جون. ولی شهریار -

 نداره. 

 
با شیطنت لبخندی وسیع زدم و رو به شهریار ابرو باال  

 انداختم: 

 اون که صد در صد! -
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شهریار با حالتی نمایشی دستش را باال برد و کمی  

 خودش را باد زد: 

 چقدر هوا گرمه! شما گرمتون نیست؟ -

 
 خندیدم و خودش هم چشمکی برایم زد. بعد هم پرسید: 

 چیزی سفارش ندادی؟ -

 منتظر شما بودم. -

 
شهریار هومی کرد و با تکان دست همان دختر را، که  

گشت، صدا  داشت توی حیاط از کنار میزی دیگر برمی 

زد. هر سه شربتی خنک سفارش دادیم و با رفتن  

 دختر، من رو به محدثه پرسیدم: 

 شه؟ به سالمتی ترم آخری دیگه؟ کی امتحانا تموم می -

شکر. ولی تا اواسط تیر  سالمت باشی... آره خدارو -

 امتحان داریم. 

 موفق باشی.  -

 
رم دستامو بشورم«  شهریار بلند شد و با گفتن »من می 

تر  از ما فاصله گرفت. حاال که شهریار نبود، راحت 

شد با محدثه حرف زد. لبخند دلنشینش را با لبخندی  می 

 پاسخ دادم و خودم را کمی جلو کشیدم: 
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های سرخوشش  به خنده   بین خودمون بمونه... نگاه -

شورن بس که استرس  نکن، تو دلش دارن رخت می 

 داره. 

 
 ابروهایش باال رفت و متعجب پرسید: 

 کی... شهریار؟ چرا آخه؟ -

شنبه چی پیش بیاد! انگار  دونه قراره پنج از اینکه نمی -

 پدرت بهش گفته که مادرت ممکنه مخالف باشه.  

 
کرد و باز    هر دو ساعدش را در روی میز در هم گره 

 هم لبخند زد: 

آره به خودمم گفته. منم گفتم نگران نباشه. مامان یه  -

کم سخت پسند هست ولی امکان نداره شهریار رو  

 ببینه و خوشش نیاد.  

طوری که بابا از روزی که دیدتش مدام داره  همون 

 کنه.  تعریفش رو می 

 
تواند شهریار را ببیند و  در دلم گفتم »چه کسی می 

داشته باشد.«؛ اما در جواب محدثه زمزمه  دوستش ن 

 کردم: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

اینکه نظر لطفته عزیزم، منم امیدوارم مشکلی پیش  -

سلیقگی  نیاد. االن که از نزدیک دیدمت، واقعاً به خوش 

داداشم ایمان آوردم... من مطمئنم شما با هم بهترینا رو  

 کنید. تجربه می 

 
ه  هایش را آرام ب محدثه دست روی دستم گذاشت و پلک 

 هم زد: 

کنی. برای من یه  طوری فکر می خیلی خوبه که این -

دونم که شهریار چقدر تورو دوست  دلگرمی بزرگه. می 

داره و چقدر براش توی زندگی مهمی... برای همین  

 خواست نظرت نسبت به من مثبت باشه. همیشه دلم می 

 
 ای خندان برایش رفتم: غره چشم 

و ازت خوشش  مگه کسی هم جرأت داره تورو ببینه  -

 نیاد؟ 

هایی که  خواین شربتا رو کنسل کنم؟ همین نوشابه می -

خوریم دیگه... خنکم هست  برای هم باز کردین رو می 

 انگار. 

 
سر هردومان به سمت شهریار چرخید و همزمان  

 خندیدیم. 
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 دی؟ از کی وایسادی به حرفای ما گوش می -

سلیقگی داداشت تعریف  از همون موقع که از خوش -

 ردی! ک می 

از چشات که شبیه قلب شده معلومه! ولی درست  -

های خصوصی دوتا خانوم رو گوش  نیست آدم صحبت 

 کنه. 

 
شهریار کنار محدثه نشست و دستش را به پشت  

 صندلی او تکیه داد. 

گی یکیش خواهرمه اون یکی  این دوتا خانومی که می -

 خانمم... ما هم چیز خصوصی نداریم با هم. 

آرام به بحث ما دو خواهر و برادِر    ای محدثه با خنده 

ی دختر پیشخدمت، که بار  کرد. سروکله دیوانه نگاه می 

مان را  هایمان پیدا شد، فعالً بحث دیگر با سینی شربت 

نیمه تمام گذاشتیم و مشغول نوشیدن محتویات خنک  

 ها شدیم. لیوان 

 *** 

محدثه جلوی کافی شاپ خداحافظی کرد و از ما جدا  

یار هم به قصد خرید لباسی، مناسب  شد. من و شهر 

شنبه شب، راهی یکی از  مراسم خواستگاری پنج 

پاساژهای همان حوالی شدیم. کنار شهریار و جلوی  
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داشتم. به ظاهر نگاهم به  ها قدم برمی ویترین بوتیک 

ها بود، اما دلم هنوز پیش محدثه و  اجناس پشت شیشه 

 مقدمه گفتم: برخورد خوبش. خیلی بی 

قدر به دلم    کردم این ی خوشم اومد. فکر نمی ازش خیل -

 بشینه. 

 
شهریار نگاه متعجبی به من و بعد هم ویترین جلوی  

 مان انداخت. روی 

 گی؟ اگه خوشت اومده بریم بگیریم خب! کدومو می -

 
 خندیدم و مشتی محکم به بازویش کوبیدم. 

 گم؟ خودتی! یعنی تو نفهمیدی من کی رو می -

 کی رو؟ آهان! -

 #مقلوب 

 65#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 نما زد و ابرو باال انداخت. لبخندی دندان 

 فکر کردم چشمت این مانتو مشکیه رو گرفته. -
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جلو رفتم و به مانتویی که نشانم داده بود نگاه کردم.  

رسید.  مشکی و بلند بود. احتماالً تا باالی مچ پایم می 

های قرمز و  اش هم گل ی پایینی ها و لبه روی سرآستین 

های سبز خوش رنگی گلدوزی  صورتی همراه برگ 

اش کیپ تن بود و از کمر به پایین  شده بودند. باالتنه 

کمی حالت کلوش داشت. زیبا بود و به همان اندازه  

کردم گران باشد. شهریار کنارم ایستاد و  حس می 

کرد  طور که مسیر نگاهم را با نگاهش دنبال می همان 

 لب زد: 

ده. خیلی بیشتر از چیزی که  اونم از تو خوشش اوم -

 کرد. فکرشو می 

 
 با شیطنت و نیشخندی نامحسوس پرسیدم: 

 مانتوئه؟ -

 
حرف سر تکان داد. رو به سمتش  سرخوش خندید و بی 

 چرخاندم و مشکوک نگاهش کردم. 

وقت از اون موقع که ازش جدا شدیم تا االن... که  اون -

زنی، ِکی فرصت  جنابعالی داری ور دل من قدم می 

 ردین با هم این حرفا رو بزنین؟ ک 
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صدای دینگ کوتاهی از جیبش بلند شد و او هم با  

 لبخند گوشی را درآورد و جلوی صورتم تکان داد: 

ها هستی که متوجه نشدی  قدر محو تماشای مغازه اون -

 کنم. نیم ساعته کنارت دارم مسیج بازی می 

 
گفت. اصالً متوجه نشدم، اما نه به خاطر  راست می 

ها، بلکه من هم درگیر فکر کردن به  شای ویترین تما 

اتفاقاتی بودم که قرار بود بعد از این پیش بیاید. انگار  

چیز روی دور تند افتاده بود. شهریار خیلی سریع  همه 

گرفت و بابت این ناگهانی  داشت سروسامان می 

توانستم  رفتنش، ته دلم حسی ناشناخته بود که نمی 

 تفسیرش کنم. 

 یش؟ بریم بپوش -

 
از افکارم بیرون آمدم و نگاه مرددی به مانتوی  

 دوختی که انتخاب شهریار بود انداختم. خوش 

 کنم گرون باشه شهریار. فکر می -

 
دستش را پشت کمرم گذاشت و وادارم کرد به داخل  

 مغازه قدم بگذارم. 

 حاال تو بپوش... شاید اصالً خوشت نیومد. -
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سته بود و وقتی  مانتو را پرو کردم. روی تنم خوش نش 

از اتاق پرو بیرون آمدم، نگاه پر از تحسین شهریار هم  

ام؛ اما هنوز هم برای  داد اشتباه نکرده نشان می 

خریدنش دو دل بودم. مخصوصاً حاال که نگاهم به لیبل  

 آویزان به سرآستینش هم افتاده بود. 

 خیلی تو تنت قشنگه. -

 
 ک شدند. از آینه نگاهش کردم و ابروهایم به هم نزدی 

 آخه... -

 
 اخم کرد و دوباره من را به داخل اتاق پرو فرستاد: 

 آخه نداره... خوشت اومده دیگه. حرف اضافه نداریم. -

 
مانتو را خودش حساب کرد و بعد از خریدن کت و  

شلواری برای خودش، از هم جدا شدیم. او به خانه  

رفت و من هم خودم را به سالنی که آن شب مراسم  

 اندم. داشتیم رس 

 *** 

داشتم و منتظر بودم تا خرده  دنبال قادری آرام قدم برمی 

داد، تمام شود و  ها می تک بچه فرمایشاتی که به تک 
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من فرصت کنم درخواستم را بگویم. چرخی روی پا زد  

 سیم توی دستش بلند گفت: و رو به من، در بی 

آرایی نشدن. چرا نسیه  مجید، میزای ته سالن هنوز گل -

 نید شما؟ ک کار می 

 
 سیم را پایین آورد و متعجب نگاهم کرد: بی 

تو چرا راه افتادی دنبال من؟ آشپزخونه رو چک کن،  -

 ببین همه چی سرجاش باشه. 

 
 آب دهانم را قورت دادم. 

 رم االن... فقط... می -

رسن. فرصت  یکی می بگو دیار... االن مهمونا  یکی -

 کمه. 

 
 نگاه کردم. اش  شده های آرایش نچی کردم و به چشم 

ای بابا خانم قادری. دوباره بگم؟ دیشب بهت پیام دادم  -

 دیگه... توقع داشتم االن جوابمو بدی. 

 
ابروهایش را در هم کشید و بعد از کمی مکث ناشی از  

 تفکر، ابروهایش با تعجب از هم فاصله گرفت: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

شوخیت گرفته؟ من که همون دیشب جوابت رو دادم...  -

 شه! نه، نمی 

 
راه افتاد و این بار به سمت جایگاه عروس و  دوباره  

 داماد رفت. 

گم مراسم  قادری جان... منطقی باش یه کم... می -

 خواستگاری برادرمه. 

 
 حوصله و خسته به سمتم برگشت: بی 

شنبه است، حاال  اون یه شبه... جدا از اینکه پنج -

طرف و  شه یه کاریش کرد؛ ولی تو دو روز این می 

ای آف باشی... این نشدنیه. تو  خو طرفش هم می اون 

چی رو  بینی که اگه نباشم، همه دست راست منی. می 

خوای دستمو بذاری تو  سپرم دست تو. می فقط می 

 پوست گردو؟ 

تونم هر  آن. نمی مهمون دارم آخه... از شهرستان می -

 شب بذارمشون بیام سر کار! 

 
 ی جایگاه پایین رفت و بلند گفت: پله از تک 

 دونی! ر! کمبود نیرو داریم. تو که می شه دیا نمی -
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 هایم را در هوا تکان دادم. از همان باال دست 

ای بابا... خب چهار تا نیروی جایگزین استخدام کن  -

جوری دستت بسته نباشه... برای خودت  که هردفعه این 

 آد؟ آد دیگه... نمی هم پیش می 

 
سیم را توی جیب لباس فرمش انداخت و کالفه به  بی 

برگشت. حسابی از دستم عصبی شده بود، اما من    سمتم 

کردم تا  قدر پافشاری می ای نداشتم. باید آن هم چاره 

های عمه را  ی غرزدن باالخره راضی شود. حوصله 

خواست تمام مدتی که تهران هستند  نداشتم و دلم می 

 شان باشم. پیش 

یک دستش را روی سرش گذاشت و دیگری را با  

 یش چسباند. حالتی طلبکار به پهلو 

خواد واسه من نسخه بپیچی... اگه قراردادهایی  تو نمی -

داد،  بندم، کفاف چهارتا نیروی بیشتر رو می که می 

 کردم. حتماً این کارو می 

 
 #مقلوب 

 _ادامه 65#پارت 

 #کپی_ممنوع 
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با لبخندی پرخجالت و در عین حال منتظر، نگاهش  

آورد    هایش زل زدم که باالخره کم قدر به چشم کردم. آن 

 و تسلیم شد. 

خیلی خب... ولی نه حرف تو نه حرف من... فقط تا  -

جمعه. شنبه رو هم که شانس آوردی و مراسم نداریم،  

تونم بگذرم. اون شب مراسم  ولی از یکشنبه دیگه نمی 

 خیلی مهم و شلوغی داریم. باید باشی. 

 
 از ذوق زیاد پریدم و در آغوشش گرفتم. 

کنم.  کشنبه یه کاری می وای ممنون... باشه برای ی -

 همین هم غنیمته... خدا خیرت بده قادری جون. 

 
من را از خودش فاصله داد و با لبخند پشت چشمی  

 نازک کرد: 

همین پشتکاری رو که اینجا به خرج دادی، بذار تو  -

 کارت، برو ببین تو اون آشپزخونه چه خبره! 

 
به  خندیدم و با سرعت از او فاصله گرفتم. میان راه باز  

 سمتش چرخیدم و بلند گفتم: 

 خیلی خانومی قادری جون. -
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سیم را دوباره از  سری متأسف تکان داد و خندید. بی 

جیبش بیرون آورد و شروع به دادوبیداد کرد. من هم  

سریع خودم را به آشپزخانه رساندم، تا امشب کمترین  

نارضایتی را برای قادری به وجود بیاورم. از نظر  

ام را قبول  گذاشته بود که مرخصی خودش شاید منت  

کرده بود، اما از نظر من لطف بزرگی در حقم کرده بود  

 کردم. که باید جبرانش می 

 *** 

 
 #مقلوب 

 66#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گوشی و سوییچش را از روی میز برداشت و بعد از  

خاموش کردن مانیتورهای روی دیوار، به سمت در  

ش سخت نبود که  هوا باز شد. حدس رفت. در اتاق بی 

اطالع وارد  طور بی کار بهنود است، فقط او همیشه این 

ای رو  زده هایش در هم بود و با حالت شتاب شد. اخم می 

 به گرشا گفت: 

 گیری؟ یه اسنپ برام می -
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قفل گوشی را باز کرد، اما قبل از انجام هرکاری  

 پرسید: 

 اسنپ؟ ماشین نداری مگه؟ -

 
 انداخت. بهنود نگاهی سرسری به ساعتش  

نه بابا... قرض دادم به کسی. االنم عجله دارم باید  -

جایی برم؛ تو این وضعیتم این بدمصب بازی درآورده  

 شه. خاموش شده، روشن نمی 

 
اش به گوشی خاموش در دستش بود. گرشا  اشاره 

 گوشی را قفل کرد و توی جیبش انداخت. 

 رسونمت. بریم تا یه جا می -

 
از اتاق بیرون برود. کیان که  از کنار بهنود رد شد تا  

مشغول جمع کردن وسایلش بود، با دیدن آن دو  

حرف فقط سر تکان  »خسته نباشید«ی گفت. گرشا بی 

 داد، ولی بهنود با لبخندی دستش را باال برد و گفت: 

تو هم خسته نباشی. از طرف من عرشیا رو یه گاز  -

 محکم بگیر. 
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گفت. گرشا    ی آرامی ی ریزی کرد و »باشه« کیان خنده 

با ابروهای باالرفته، جلوتر از بهنود، وارد راهرو شد  

 و بدون اینکه سر برگرداند پرسید: 

 عرشیا کیه دیگه؟ -

 
حواس جواب  بهنود باز هم نگاهی به ساعتش کرد و بی 

 داد: 

 خواهرزادشه. دو سالشه، امشبم تولدشه. -

 
گرشا سر چرخاند و متعجب نگاهش کرد. بهنود که  

ی نگاه او شده بود، سرش را باال گرفت  متوجه سنگین 

 ای پرسید: و با تک خنده 

 کنی؟ چرا این شکلی نگام می -

 میزان صمیمیتت با کارمندا بیشتر از حد انتظاره. -

 
هایش را  خیالی دست ای رفت و با بی غره بهنود چشم 

 توی جیبش فرستاد. 

که تو تمایلی نداری با کسی صمیمی بشی، دلیل  این -

آی  ان. از صبح می طوری کنی بقیه هم این شه فکر  نمی 

چپی توی اتاقت، جواب سالم همه رو هم به زور  می 

دی. تا عصر اگه خودت نخوای کسی رنگت رو  می 
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جوری کار کنم. کالفه  تونم این بینه! ولی من نمی نمی 

شم، باید در روز سه چهارتا آدم ببینم و باهاشون  می 

 ام. حرف بزنم که حس کنم زنده 

 
طور که به  لب گرشا با تمسخر باال رفت و همان کنج  

 شد، طعنه زد: ها سرازیر می آرامی از پله 

شی؟ آخه یادمه یکی  می قدر صمیمی با همه همین -

 عقیده داشت به کارمند و کارگر جماعت نباید رو داد! 

 
 ای باال انداخت. بهنود شانه 

ام همینه. اما این موضوع فرق داره.  هنوزم عقیده -

بح تا عصر محکومه تو اون دفتر با ما وقت  کیان ص 

شه. حداقل رو اون  بگذرونه. از تو که آبی گرم نمی 

 صحبت حساب کرد. ی یه هم شه اندازه می 

 
وارد محوطه شدند و گرشا دزدگیر را فشار داد. ماشین  

را دور زد و قبل از اینکه سوار شود، سرش را کمی  

 ار دهد: کج کرد تا بهنود را مستقیم مورد خطاب قر 

 این اخالقت هنوز عوض نشده! -

 
 بهنود با اخم پرسید: 
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 کدوم اخالقم؟ -

کنی، از  همین که برای هر کار درست و غلطی که می -

 تونی ردیف کنی. نظر خودت هزار جور توجیه می 

 
توجه به نگاه مبهوت او سوار شد و ماشین را  بی 

روشن کرد. بهنود هم بعد از مکثی سوار شد. گرشا  

ای بعد، طبق  ا از کارخانه خارج کرد و دقیقه ماشین ر 

معمول گرفتار ترافیک اتوبان کرج به تهران شده  

بودند. بهنود به طرز عجیبی سکوت کرده بود و گرشا  

ی  کرد. شاید از آن چهره هرچند دقیقه نگاهش می 

طور او  گذرد که این متفکرش بخواند چه در سرش می 

ماشین را    را به سکوت وادار کرده. دستگاه پخش 

روشن کرد و موسیقی آرامی توی اتاق پخش شد.  

 سکوت بینشان را هم با این سوال شکست: 

 خوای بری؟ حاال کدوم سمت می -

 
رو بردارد با لحنی خفه  بهنود بدون اینکه چشم از روبه 

 لب زد: 

 شم. تو مسیرت رو برو. من سر راه یه جا پیاده می -

 
 تفاوت جواب داد: گرشا بی 
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خوای بری  . بگو کدوم طرف می رم نه نمی من سمت خو -

گی ببرمت یا  تونم تا اون یه جایی که می ببینم اصالً می 

 نه. 

 
 حواس به سمت او برگشت: بهنود بی 

 ری پس؟ کجا می -

 
گرشا پشت ترافیکی بسته، پا روی ترمز گذاشت و  

اش را سمت او چرخاند. با نگاهی نافذ روی  تنه نیم 

 د: هایش جواب دا تک واکنش تک 

 ی مادرشوهر گالره... خونه -

 
های کنجکاو گرشا  بهنود نگاه گنگش را از چشم 

 نگرفت، فقط فکش را کمی به هم فشرد و جدی پرسید: 

 شن... درسته؟ دار می گفت دارن بچه مامان می -

 
حرف سر تکان داد.  نگاه گرشا کمی تیره شد و بی 

 بهنود دوباره سرش را به سمت جاده چرخاند و لب زد: 

 وبه! خ -

 چیش خوبه؟ -

 راه باز شد! -
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ی سر بهنود او هم پشت فرمان صاف نشست  با اشاره 

و کمی جلوتر رفت. همین که دوباره مجبور به توقف  

مقدمه و بدون اینکه سرش را به طرف  شدند بهنود بی 

 گرشا برگرداند شروع به حرف زدن کرد: 

قا رو تا قبل از اینکه بیام  ی اون اتفا گرشا! من همه -

هات گند بزنه  رو بشم و نگاه ارخونه و باز با تو روبه ک 

کنی  به آرامشم، فراموش کرده بودم. اینکه فکر می 

گی.  ی خوبی برای کارامم، شاید راست می کننده   توجیه 

گم اگه  ذارم. من می ولی من اسمش رو توجیه نمی 

 دم، براش دلیل موجهی دارم... کاری رو انجام می 

 
 #مقلوب 

 67#پارت 

 _ممنوع #کپی 

 
وقتی اومدم کارخونه، رفتارتو دیدم و حرفات رو، که  

داد، شنیدم، فهمیدم تو  وحشتناک بوی سوءظن می 

بینی  پونزده ساله می هنوزم منو اون بهنود چهارده 

 که... 
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 گرشا با حرصی واضح غرید: 

دادن اون بچه، تو اون دوره از زندگیت، چه  برای آزار -

افتخار ازش حرف    دلیل موجهی داشتی که داری با 

 زنی؟ می 

 
بهنود، با اخم، سرش را به طرف او چرخاند؛ اما گرشا  

نگاهش را گرفت و در حالی که انگشتان دستی را که  

ی پنجره چسبانده بود بین  از آرنج تا کرده و به لبه 

 کشید، پوزخند پرصدایی زد: موهایش می 

 دلیل موجه! -

 
شرد و  با باز شدن راه پایش را با حرص روی گاز ف 

ی  ماشین چند صدمتری به جلوتر پرتاب شد. درجه 

کولر ماشین را بیشتر کرد و نگاه طلبکارش را به  

 کرد.  بهنود داد که هنوز داشت نگاهش می 

 گفتی! از دالیل موجهت می -

 
 بهنود با لحنی عصبی گفت: 

خوای تموم کنی این ماجرای کهنه رو؟ یه  تو چرا نمی -

شد. خدا رو شکر، هم زدی  اتفاق بچگونه بود که تموم  

 خوای که ول کن نیستی؟! هم خوردی. دیگه چی می 
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 رویش را برگرداند و با خود زمزمه کرد: 

 چی عوض شده! کردم گفتی همه فکر می -

 
تری  گرشا نفسی پرحرص بیرون داد و با لحن آرام 

 زمزمه کرد: 

برای منم تموم شده باشه، برای اون هنوز نشده. فکر  -

 تو این مدت متوجه شدی.   کنم از رفتارش 

 
 تر گفت: بهنود عصبی 

رم  صددفعه خواستم باهاش حرف بزنم، ولی تا می -

شه اصالً  سمتش انگار هیوال دیده، یه جوری غیب می 

 خواستم بهش بگم. ره چی می یادم می 

حرف بزنی که چی بشه؟ یه زخم کهنه رو اگه زیاد  -

شه و از زیرش چرک و تعفن  بهش ور بری باز می 

 زنه بیرون. می 

شه درمانش کرد تا دوباره  آره... ولی بعدش می -

 عفونی نشه و بدتر نشه. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

اش را روی صندلی چرخاند و رو به گرشا که حاال  تنه 

با باز شدن نسبی راه بیشتر تمرکزش را روی  

 اش گذاشته بود گفت: رانندگی 

وقت اظهار پشیمونی نکردم گرشا... فقط چون  هیچ -

حالی نبودم که فکر کنم اشتباهی    اون موقع اصالً تو 

چی رو گذاشتم پای  ده، بعدش هم همه داره رخ می 

اقتضای سنم و شرایطی که پیش اومده بود. فکر  

قدر بغرنج  کنم ماجرا اون کردم... هنوز هم فکر نمی نمی 

 بوده که تو و گالره بخواین پونزده سال نگاهم نکنید. 

 
خندی سر تکان  نگاهی به او انداخت و با پوز گرشا نیم 

 داد: 

کنی کامالً  اینکه اصالً حس نکردی داری اشتباه می -

واضح بود... که حتی واسه دفاع از مقتضیات  

وسالت، کم مونده بود منو به کشتن بدی! ولی توقع  سن 

نداشته باش یه دختر، بتونه اون اتفاق رو، که مستقیم  

روی روانش تاثیر گذاشته فراموش کنه. هر دومون  

ها نزنیم و  ش کردیم هیچ حرفی به خانواده خیلی تال 

 بذاریم ماجرا بین خودمون بسته بمونه. 
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هایش را عصبی به هم سایید و در یک  بهنود دندان 

لحظه کنترل خودش را از دست داد و با صدای بلندی  

 گفت: 

کنی. یه  گم، پیازداغشو بیشتر می هی من هیچی نمی -

 . زنی انگار بهش تجاوز کردم جوری حرف می 

 
با این حرف، گرشا که تا آن لحظه داشت تمام سعیش  

کرد آرامش خودش را حفظ کند، سر ماشین را  را می 

توجه به  ی بزرگراه کشید و بی هوا به سمت کناره بی 

های معترض دیگر، پایش را  های مداوم راننده زدن بوق 

 روی ترمز کوبید. 

شرت بهنود  ی تی روی صندلی چرخید و به آنی یقه 

 های داغ او شد. ر مشت گرفتا 

کار کنی؟ ِد آخه احمق... اگه من  خواستی چی دیگه می -

سر نرسیده بودم که با همون حال نزارت این غلطو هم  

گی کار  کردی! تا سرحد مرگ ترسوندیش بعد می می 

 خاصی نکردی؟ 

 
ی  زده اش را در صورت بهت های تند و عصبی نفس 

د که بهنود  اش را جوری رها کر بهنود فوت کرد و یقه 

هوا عقب رفت و پشتش به در ماشین خورد. پیاده  بی 
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شد و در ماشین را با قدرت کوبید. به کاپوت تکیه داد  

اش کشید.  ی سینه و کف دستش را روی قفسه 

بست  گرفتند و هربار پلک می هایش آرام نمی نفس 

و تن لرزان گالره جلوی چشمش    تصویر نگاه ترسیده 

از و بسته شدن در ماشین از  بست. با صدای ب نقش می 

هایش را روی هم فشار داد. حضور  پشت سرش، پلک 

بهنود را کنارش حس نکرد ولی صدایش را از  

 تر شنید: ای عقب فاصله 

 گم باید باهاش حرف بزنم. برای همین می -

 
های  قدر باال برد که بین هیاهوی ماشین صدایش را آن 

سرش  در حال عبور به گوش مرد ایستاده در پشت  

 برسد: 

تر نکنی؟ همون  خوای بگی که وضع رو خراب چی می -

ها... یا از نظر خودت دالیل موجهی که واسه من  توجیه 

ردیف کردی بهش بگی؟... الزم نکرده... فقط ازش  

 فاصله بگیر. 

 
 تر شنید: ای نزدیک صدای بهنود را از فاصله 

خواهی کنم. شاید همه چی  خوام فقط ازش معذرت می -

 حل بشه. 
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 برگشت و مشتش را روی کاپوت داغ کوبید: 

 االن؟! بعد از پونزده سال؟! -

 
بهنود اخم کرد و طلبکارانه جلو آمد. کف هر دو دستش  

 را روی کاپوت گذاشت و سرش را جلو کشید: 

پس ِکی؟... مگه گذاشت نزدیکش بشم تو این پونزده  -

ذاری که به کسی حرفی  سال؟... سر من منت می 

زدی! هر منطق و عقل سالمی، و حتی  نزدی!؟ خب می 

بینه!  ساله رو مقصر نمی ی پونزده قانون هم یه پسربچه 

 من کار خاصی نکردم که به خاطرش بخوام تقاص بدم! 

 
 #مقلوب 

 68#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
 گرشا با درد لب زد: 

یه پسر پونزده ساله دیگه بچه نیست بهنود! خودت  -

 دونی! هم خوب می 

 
 بهنود داد زد: 
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تونه بچه باشه. من  ماً آره، ولی عقلش می جس -

داد.  کس اهمیتی نمی هایپراکتیو بودم گرشا... ولی هیچ 

دو سال بعدش تازه تصمیم گرفتیم که درمان شم. ذهن  

کرد، اما  من در آن واحد به هزارتا چیز مختلف فکر می 

شم تمرکز نداشتم. من حتی اون لحظه  روی یه دونه 

کنم، چه برسه به اینکه  می فهمیدم دارم چه غلطی  نمی 

به خوب و بدش فکر کنم. حتی همین االن، برای  

ی تقصیرا رو بندازم گردن  تونم همه ی خودم، می تبرئه 

احتیاطی خودش که اگه یکی غیر از من اون  گالره و بی 

 آورد. رسید شاید بالیی بدتر سرش می لحظه سر می 

 
نگاه سرخ و پرخشم گرشا را که دید، بدون هیچ  

نشینی، فقط کف دستش را سمت او گرفت تا  ب عق 

 آرامش کند: 

آروم باش!... فقط بهش بگو اجازه بده حرف بزنم  -

 خواهی کوتاه. باهاش. در حد یه معذرت 

 
 گرشا با انزجار لب زد: 

 اون بارداره لعنتی! -
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بهنود کم آورد و انگشتان هر دو دستش را روی  

ماشین،  موهای کوتاهش لغزاند. بعد هم چرخید و پای  

کنار تایرهای داغ و در جوار حرارتی که از موتور  

شد روی زمین نشست. گرشا  روشن ماشین ساطع می 

هایش را بست. با اینکه  آب دهانش را قورت داد و چشم 

کرد شاید این  کشید، اما فکر می قلبش به شدت تیر می 

پرده باید روزی بین او و بهنود اتفاق  بحث واضح و بی 

اش  شده های مشت شد و سرش را به دست افتاد. خم  می 

روی کاپوت چسباند. حرارت ماشین و گرمای هوای  

کرد. دلش یک دوش آب  خرداد ماه، حالش را بدتر می 

های  سرد و یک لیوان نوشیدنی الکلی مملو از تکه 

خواست، تا بتواند ذهنش را چند ساعتی  درشت یخ می 

 کند. بازاری که درگیرش شده بود دور  از این آشفته 

صاف ایستاد و با اینکه هنوز ضربان قلبش آرام  

نگرفته بود، دست توی جیب کرد و پاکت سیگارش را  

ی لبش گذاشت و بعد از آتش  بیرون کشید. آن را گوشه 

هایی خسته راه افتاد و جلوی  زدن با فندک، با قدم 

بهنود ایستاد. پاکت سیگار را در دستش انداخت و  

حرف  گرفت. بهنود بی فندک روشن را جلوی چشمش  

زدنش، پک محکمی به آن  نخی برداشت و بعد از آتش 

زد. گرشا کنار بهنود نشست و پشتش را به ماشین  
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ای در سکوت، فقط سیگار  چسباند. هر دو چنددقیقه 

سیگارش را زیر پا  کشیدند و در نهایت، گرشا وقتی ته 

 کرد، لب زد: له می 

 زنم. باهاش حرف می -

 
رش را سمت او چرخاند. نگاه گیج  بهنود، با مکث، س 

 و گنگی کرد و دست آخر سرش را تکان داد: 

 خوام. خوبه... منم همینو می -

ولی اگه نخواد باهات حرف بزنه دیگه دست من  -

 نیست. 

 
سیگارش را جایی جلوتر از  بهنود پوزخندی زد و ته 

 پایش پرتاب کرد. 

 دیگه مهم نیست... ولی تو... -

 
 ود تلخ زمزمه کرد: گرشا نگاهش کرد و بهن 

دیگه دوست ندارم نگاهت به من، نگاهت به یه  -

 متجاوز احمق باشه. 

 
طور که دست  گرشا دندان روی هم کشید و بهنود همان 

 داد: خیال ادامه گذاشت تا بلند شود، بی روی زمین می 
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من و تو حاال حاالها با هم کار داریم. مجبوری نگاهت  -

 رو به من عوض کنی. 

 
ستش را پیش برد تا به او هم، برای  ایستاد و د 

ایستادن، کمک کند. گرشا کمی تعلل کرد و نگفت که  

هاست که تغییر کرده. دستش را  نگاهش به بهنود مدت 

ای  گرفت و درجا ایستاد، اما همان لحظه حس کرد ثانیه 

هایش  رسد. جلوی چشم ها و مغزش نمی اکسیژن به ریه 

نشود، دستش  سیاهی رفت و برای این که پخش زمین  

ی بهنود چسباند.  سرش را روی  را محکم به شانه 

اش  سینه ساعدش گذاشت و دست دیگرش قفل قفسه 

 شد. بهنود ترسیده پرسید: 

 چت شد یهو؟ -

 
ای هوا و برگرداندن اکسیژن به  ه برای بلعیدن ذر 

عمیق بکشد.  هایش جان کند تا توانست نفسی نیمه ریه 

 آید. ی درنمی های بعد اما باز هم حس کرد نفس 

ماندن سخت در  بهنود که حس کرد او برای متعادل 

تر گرفت و خیلی  تالش است زیر بازویش را محکم 

 جدی پرسید: 

 گرشا حالت خوب نیست؟ -
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کرده  ای زمزمه کرد و بهنود هول گرشا »نه« خفه 

 پرسید: 

 کار کنم من؟ االن چی -

 
ای که به زور بیرون  نیمه گرشا، با همان نفس نصفه 

هایش را، از  ، نام بیمارستانی را زمزمه کرد و پلک داد 

های بدنش را در هم  ل دردی که داشت تک تک سلو 

تنید، به هم فشار داد. بهنود بدون معطلی، در سمت  می 

شاگرد را باز کرد و به گرشا کمک کرد که روی صندلی  

بنشیند. خودش هم فوری ماشین را دور زد و پشت  

رعتی که ترافیک آن وقت  فرمان نشست. با بیشترین س 

داد، خود را به بیمارستانی که گرشا گفته  روز اجازه می 

ای که ماشین را وارد پارکینگ  بود رساند. لحظه 

ای از احساس  کرد، برای ثانیه بیمارستان می 

نکشیدن گرشا، تمام تنش یخ کرد و نفهمید چطور  نفس 

برای خبرکردن پرستار و گرفتن برانکارد تا اورژانس  

 ید. دو 

 *** 

 
 #مقلوب 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 69#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
محض اینکه اسم گرشا را برای پذیرش گفت، زن  به 

نگاهی به سیستمش انداخت و با گفتن »دکتر یگانه رو  

 پیج کنید« به همکارش، رو کرد به بهنود: 

 آد، نگران نباشید. االن دکتر خودش می -

 
صدای زنی در کل بیمارستان پژواک گرفت که »دکتر  

 خواند. را »هرچه سریعتر« به اورژانس فرا می یگانه«  

اش را از جیب درآورد و با یادآوری خاموش  گوشی 

بودنش آهی از سینه بیرون داد. نگاهی به انتهای  

ها را کشیده بودند و اجازه  اورژانس انداخت. پرده 

دادند او فعالً جلو برود. برای اینکه ذهنش کمی  نمی 

و گوشی گرشا را    آرام بگیرد به سمت ماشین برگشت 

ی قفلش مواجه  از پشت فرمان برداشت. وقتی با صفحه 

شد، لعنتی فرستاد و با انداختن گوشی در جیبش به  

 سالن بیمارستان برگشت. 

ی دیدن یک دستگاه چسبیده به دیوار  چیز اندازه هیچ 

توانست خوشحالش  که نقش تلفن عمومی را داشت نمی 

خرید و فوری    ی کناری، کارت تلفنی کند. از بوفه 
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دانست چطور باید خبر  ی منصور را گرفت. نمی ه شمار 

بدهد و اصالً چه بگوید؛ اما وقتی منصور جواب تلفن  

 ای لب زد: را داد و بهنود با لحن درمانده 

 عمو ببخشید مزاحم شدم. -

 
 منصور مردد زمزمه کرد: 

 کجایی بهنود؟ -

 
را    چینی فقط وضع بهنود فکر کرد در این شرایط مقدمه 

 بدتر خواهد کرد، پس بدون معطلی جواب داد: 

 بیمارستان! -

 
از آن طرف خط صدایی نشنید. با مکث و کمی نگرانی  

 صدا زد: 

 عمو... خوبین؟ -

 
 منصور به جای جواب سوالش پرسید: 

 است؟   بیمارستان چرا؟ بهنود... گرشا کارخونه -

 
بهنود آب دهانش را به زور قورت داد و خیلی سریع  

 گفت: 
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مو... گرشا یه کم حالش خوش نبود آوردمش  ع -

 دونستم... بیمارستان. البته خودش گفت، من که نمی 

 
توجه به توضیحات بهنود با لحنی پر از  منصور بی 

 ترس و نگرانی گفت: 

 خدایا خودت کمک کن. -

 
بعد هم بی هیچ حرفی تماس را قطع کرد. بهنود نگاهی  

به گوش  های اشغال از آن  به گوشی انداخت که بوق 

رسید. چرا عمویش اسم و آدرسی از بیمارستان  می 

نگرفت؟ خواست دوباره شماره را بگیرد که گوشی  

گرشا توی جیبش لرزید. آن را از جیبش بیرون آورد.  

هایش  با دیدن شماره کارخانه ابروهایش در هم شد. قدم 

اراده سمت اورژانس کشیده شدند و همزمان تماس  بی 

 را برقرار کرد: 

 م آقا... شما کجایین؟ سال -

 
لنگه ابرویی باال انداخت و کمی فکر کرد تا صاحب  

زده  پاچه و شتاب صدا را که به شکل عجیبی هم دست 

 ای نگرفت آرام پرسید: بشناسد. وقتی نتیجه 

 شما؟ -
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 صدای آن طرف خط با کمی تعلل پرسید: 

 جناب بلورچیان؟ -

 
 قرار جواب داد: بهنود بی 

ن ندارن. من شریکشم. اول بگو  االن امکان جواب داد -

 کی هستی بعدم کارتو بگو. 

 
مرد آن سمت خط، کمی مکث کرد و با صدایی لرزان  

 گفت: 

شرمنده جناب بلورچیان. نشناختمتون... آقا... یه... یه  -

 مشکلی پیش اومده؟ 

 
بهنود سرش را باال گرفت و با دیدن چند نفری که کنار  

قرارتر  ودند بی تخت انتهای سالن اورژانس ایستاده ب 

 غرید: 

 د جون بکن دیگه... نگفتی کی هستی! -

م آقا... یه بخشی از سالن آتیش  من نگهبان کارخونه -

 نشانی هم خبر دادیم. گرفته... به آتش 

 
 اراده داد زد: پاهای بهنود روی زمین قفل شد و بی 
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 چی ؟؟ -

دونم چرا اینجوری شد. امکانش هست  آقا به خدا نمی -

 دونم... ه چی به هم ریخته من نمی برگردین... هم 

 
هایش را  بهنود دستش را پشت گردنش فشار داد و پلک 

بازار ذهنش  به هم فشرد تا شاید وسط این آشفته 

 حلی مناسب پیدا کند. به ناچار گفت: راه 

نشانی بیاد. من  جا باشه تا آتش خودت حواست به همه -

 رسونم. خیلی زود خودمو می 

 
هایی سریع  قطع کرد و با قدم   خداحافظی تماس را بی 

خودش را به تخت آخر رساند. مرد جوان سفیدپوشی  

همان لحظه از تخت فاصله گرفت و بهنود با دیدن لیبل  

روی جیب روپوشش فهمید همان "دکتر یگانه" ای  

است که خبرش کرده بودند. نگاهی به تخت انداخت.  

های گرشا بسته بود و به کمک ماسک اکسیژنی  چشم 

کشید. دکتر با  وی صورتش داشت آرام نفس می که ر 

دستور     اخمی روی صورتش به پرستار کنار دستش 

 داد: 

 فعالً باید تحت نظر باشه. .  CCU منتقلش کنید -
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سرش را که باال گرفت بهنود بدون سالم و هیچ  

 ای جلو رفت و گفت: مقدمه 

 ؟ وضعش خیلی بده؟ CCUچرا  -

 
 ک شد. ابروهای دکتر کمی بیشتر به هم نزدی 

 شما؟... همراهش هستین؟ -

 
 بهنود سری تکان داد. 

 جوری شد. پسرعموشم. پیش من بود که این -

 
امیرمحمد باز شد و با گرفتت بازوی بهنود او را    اخم 

 کنار کشید. 

 پس باید بدونی چرا اینجوری شد! -

 
 بهنود نگاه دیگری به گرشا انداخت و مردد جواب داد: 

 واسه اونه؟ یه کم بحثمون شد... یعنی  -

 دونی استرس و ناراحتی براش سمه؟ مگه نمی -

 
 بهنود گیج و گنگ نگاه کرد: 

 سمه؟ مگه چشه؟ -
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امیرمحمد با مکث نگاهش کرد. از گرشا بعید نبود که  

 اش را از بیشتر اطرافیانش پنهان کرده باشد. بیماری 

 دونستی گرشا نارسایی قلبی داره؟ نمی -

 
 باال پریدند. بهنود تکانی خورد و ابروهایش  

طوره؟ حالش خیلی بده؟  دونستم... االن چه نمی -

تونه حرف بزنه؟ باید یه موضوعی رو بهش بگم...  می 

 خیلی مهمه. 

 
 #مقلوب 

 70#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
ی ته خودکارش را فشار داد و آن را در  امیرمحمد دکمه 

جیب باالیی روپوشش گذاشت. ایستاد و با نگاه عاقل  

 بهنود کرد:   اندر سفیهی رو به 

گم استرس براش  االن که بیهوشه. بعدم من دارم می -

تا   CCU خوب نیست، متوجهی؟ االن باید منتقل شه 

 تر تحت نظر باشه. اونجا دقیق 

 چرا آخه؟ -
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امیرمحمد دستش را از جیبش بیرون آورد و با دو  

هایش را ماساژ داد. بعد هم با خستگی  انگشت چشم 

 جواب داد: 

 جریان هیچی نیستی! انگار کالً در  -

 
ی بهنود فشار داد و نگاهی به  دستش را روی شانه 

سمت گرشا انداخت که پرستاران داشتند مقدمات  

 دادند انتقالش به بخش را انجام می 

دونستی! و  گرشا تو صف پیوند قلبه. احتماالً اینم نمی -

اینکه با وضعیتی که االن داره اگه خیلی زود قلب  

 دنی نیست. مناسبش پیدا نشه مون 

 
سیبکش یکی دوباری باال و پایین شد و رو به  

 کرد غر زد: جا می پرستاری که داشت سرم را جابه 

مراقب باش مهدوی جان. اینجوری بیمارو به کشتن  -

 دی که. می 

 
ی مات بهنود انداخت و بازویش  نگاه دیگری به چهره 

 را آرام فشرد: 

 اسمت چیه؟ -
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 بهنود سخت و خشک جواب داد: 

 ود. بهن -

خوشحالم از آشناییت، هرچند موقعیت مناسبی نیست.  -

 اش خبر دادی؟ به خانواده 

 
تر  بهنود سری باال و پایین کرد و امیرمحمد کمی راضی 

 شد. 

خوبه. بهتره یکی که بیشتر در جریان احواالتشه  -

 همراهش باشه. 

 
 بالفاصله ابرویی در هم کشید و سر تکان داد: 

ذاره... و البته  ات نمی  زنده هرچند گرشا بفهمه احتماالً -

 چی رو به تو توضیح دادم. منو که همه 

 *** 

های ویژه بهنود هم در  با انتقال گرشا به بخش مراقبت 

اورژانس کاری نداشت. تماس دیگری با منصور گرفت  

و وقتی مطمئن شد در راه بیمارستانند، در محوطه  

قدر در عرض فضای باز جلوی  منتظر ماند. آن 

رو رفته بود که مچ پاهایش درد گرفته  ان قدم بیمارست 

بار هم از کارخانه تماس  بودند. هرچند دقیقه یک 

رساند.  گرفتند تا ببینند او چرا خودش را نمی می 
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نگهبان گفته بود مامور نیروی انتظامی رسیده و  

منتظر است تا با صاحب کارخانه حرف بزند. اینکه یک  

انتظامی پیدا  سوزی ساده چه ربطی به نیروی  آتش 

دانست حاال که گرشا  فهمید و نمی کرد را نمی می 

هوشیار نیست باید این موضوع را با عمویش در میان  

 بگذارد یا خودش برای حل آن دست به کار شود. 

با دیدن منصور و حوریه و گلناز که شتابان به آن  

های سرخ  آمدند سریع به طرفشان رفت. چشم سمت می 

اند اما منصور  داد گریه کرده ن می حوریه و گلناز نشا 

 فقط اخم داشت و با دیدن بهنود با نگرانی پرسید: 

 گرشا کجاست عموجان؟ -

 
 حوریه بی مقدمه زیر گریه زد و شروع کرد به نالیدن: 

دیدی آخر سر یه کاری دست خودش داد! مادرت  -

 بمیره آخه پسر. 

 
خبر ماندن از وضع  بهنود با لحن عصبی ناشی از بی 

 انه رو به عمویش گفت: کارخ 

چیزی نیست، حالش خوبه فقط دکترش گفت یه مدت  -

 بهتره تحت نظر باشه. 
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 اش را باال کشید. گلناز بینی 

 االن کجاست؟ -

 اصالً فکر نکنم فعالً بتونید ببینش. فقط... .  CCU تو -

 
 منصور نگاهش کرد و نگران پرسید: 

 چیه عمو؟! -

 
 بهنود نگاهی به گلناز انداخت. 

عمو برید داخل بشینید؟ هوا گرمه  با زن   شه می -

 شه با این چادر و اینا. عمو اذیت می زن 

 
 مالحظه و ناالن گفت: حوریه بی 

بهنودجان، هرچی شده بگو منم بدونم خب. چرا  -

دی به داخل؟ حالش خوب نیست نه؟!...  مون می حواله 

 اصالً... زنده است؟ 

 
 این را گفت و محکم توی صورتش کوبید. 

 ر سرم شد منصور... دیدی؟ خاک ب -

 
 های او سریع گفت: بهنود با تعجب از ضجه زدن 
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گم حالش خوبه. شما برید  عمو؟! می این چه حرفیه زن -

 زنم. داخل میام باهاتون حرف می 

 
هایی گریان، دست مادرش را گرفت و  گلناز، با چشم 

کشان کشان باال برد. بهنود سمت عمویش برگشت که  

ه بود. همین که دید دهانش بی  رنگی به رویش نماند 

شود فهمید احتماالً او هم افکار  صدا باز و بسته می 

طور مات و  همسرش را در ذهنش پرورانده که این 

کند. زیر بازوی عمویش را گرفت و  ترسیده نگاهش می 

 او را از سر راه کنار کشید: 

ای باهاتون  عمو باور کنید حالش خوبه. من کار دیگه -

 مربوط به کارخونه است.   دارم... موضوع 

 
 هایش کشید. منصور دم عمیقی گرفت و دستی به چشم 

 االن فقط سالمتی گرشا برام مهمه. -

 
 بهنود با کالفگی میان حرفش پرید: 

دونم چقدر فکرتون االن درگیره. ولی اگه گرشا هم  می -

متوجه اتفاقی که توی کارخونه افتاده بشه احتماالً از  

شه  شه. می ردیم عصبانی می اینکه ما هیچ کاری نک 

 بگین من االن چی کار کنم؟ 
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 منصور ابرویی در هم کشید: 

 چه اتفاقی افتاده؟ -

خبر دادن تو سالن اصلی کارخونه آتیش سوزی شده.  -

 من باید برگردم ببینم اوضاع چه جوریه. 

 آتیش گرفته؟ -

دونم واال... منم خبر درست و درمونی ندارم. دکتر  نمی -

تره اینجا باشه. من  که به گرشا نزدیک   گفت بهتره یکی 

تونم بمونم ولی باید اول برم کارخونه و اوضاع  می 

 راه کنم. اونجا رو روبه 

 
ی بالها  دانست چرا همه منصور که گیج شده بود و نمی 

 شد گفت: جا نازل می داشت یک 

 بریم... بریم کارخونه ببینم چی شده! -

 
 #مقلوب 

 71#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
ل موافقت کرد اما با یادآوری حضور گلناز و  بهنود او 

 حوریه در بیمارستان دوباره گفت: 
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فکر کنم شما اینجا باشید بهتره! از دست گلی و  -

عمو فکر نکنم کاری بربیاد... فقط گوشی من  زن 

ی گرشا رو بگیرین  خاموشه کارم داشتین شماره 

 گوشیش دست منه. 

 
 منصور مات و گنگ سر تکان داد: 

 برو. برو زودتر ببینم. باشه...  -

 
بهنود با سرعت خودش را به ماشین گرشا رساند و  

ی  سوار شد. نفهمید چطور به کارخانه رسید. محوطه 

کرد و  تر از چیزی بود که فکرش را می کارخانه شلوغ 

نشانی و پلیس، آمبوالنس هم در  عالوه بر ماشین آتش 

پارکینگ ایستاده بود. بهنود با دیدن آمبوالنس جا  

خورد. امیدوار بود اتفاق وحشتناکی رخ نداده باشد. با  

این فکر به سمت جمعیتی که کنار ماشین پلیس ایستاده  

بودند رفت. نگهبان با دیدن او رو به مأموری که  

کرد  داشت با تک تک حاضران در کارخانه صحبت می 

 او را نشان داد: 

 جناب سروان، آقای بلورچیان اومدند. -
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می سبزرنگ روی پا چرخید و بعد از  مرد با لباس نظا 

دادن جواب سالم بهنود با او دست داد. بهنود نگاهی  

به سالن انداخت که از آن بیرون چیزی مشخص نبود.  

 پرسید: 

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 
 مرد کالهش را کمی باالتر داد و پرسید: 

 شما صاحب کارخونه هستید؟ -

..  من شریکشونم. خودشون شرایط مساعدی نداشتن. -

سوزی  بفرمایید، در خدمتم... مشخص شده علت آتیش 

 چی بوده؟ 

 
مرد نگاه پر اخمی به بهنود انداخت و محکم جواب  

 داد: 

سوزی و علتش  کنم تو این وضعیت، آتیش فکر می -

 ترین موضوع باشه. اهمیت بی 

 
 بهنود گیج نگاهش کرد: 

 منظورتون چیه؟ -
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یره شد.  اش کشید و باز به بهنود خ مرد دستی به چانه 

های در سکوت او کالفه شده بود  بهنود که از این نگاه 

 با اخم غرید: 

شه بفرمایید موضوع چیه که منم در جریان قرار  می -

 بگیرم؟ 

 نگفتید صاحب اصلی کارخونه کجا هستن؟ -

 
 بهنود نُچی کرد و با کالفگی، بریده بریده جواب داد: 

ود...  گفتم که... کسالت داشتن... شرایطشون مساعد نب -

 ان؟ الزمه بگم تو بیمارستان بستری 

 
 مرد با نگاه یخی و لحن سردش پرسید: 

گن ایشون همین دو ساعت پیش از  ولی همه می -

 کارخونه بیرون رفتن. 

 بله درست گفتن. بین راه یه اتفاقی پیش اومد که... -

 تصادف کردن؟ -

 
 بهنود این بار عصبی جواب داد: 

ا توضیحی ندارین  خیر، مشکل قلبی داشتن. اگه شم -

 خودم برم ببینم... 
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همین که قدم به سمت سالن برداشت مامور بازویش را  

 تر گفت: گرفت و با اخمی غلیظ 

 کنم خدمتتون. تشریف داشته باشین عرض می -

 
همان موقع سه مأمور اورژانس در حالی که  

آوردند، ظاهر شدند.  برانکاردی را از سالن بیرون می 

اراده جلو رفت.  جب گرد شد و بی های بهنود از تع چشم 

مامور نیروی انتظامی هم کنارش قدم برداشت و از  

 مأمور اورژانس پرسید: 

 چطوره وضعیتش؟ -

 
 مرد سری تکان داد و تند تند گفت: 

شه از شرایطش با اطمینان حرفی زد. ولی  فعالً نمی -

ی بدی به سرش وارد شده مشخصه. باید  اینکه ضربه 

منتقل بشه تا فرصت از دست  زودتر به بیمارستان  

 نرفته. 

 
 اختیار و با لحنی خفه لب زد: بهنود بی 

 است؟   زنده -

است ولی شرایطش وخیمه. هوشیاریش خیلی    زنده -

 پایینه. 
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دوباره نگاهی به مرد روی برانکارد انداخت. مرد  

 پلیس فوری گفت: 

 خیلی خب سریع منتقلش کنید. -

 
ان از محوطه  آمبوالنس در چشم به هم زدنی، آژیرکش 

بیرون رفت. بهنود با همان نگاه ماتش، آمبوالنس را  

بدرقه کرد و بعد برگشت به سمت مأمور که او را  

موشکافانه زیر نظر گرفته بود. قبل از اینکه بهنود از  

 شوک خارج شود و حرفی بزند، مرد پرسید: 

 شناختینش؟ می -

 
 #مقلوب 

 72#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
 شناختینش؟ می -

 
 ن داد و لب زد: سری تکا 

 جا بود. از کارگرای همین -
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نفسی گرفت و بعد از اینکه توانست بر اعصابش مسلط  

 شود پرسید: 

 چه اتفاقی افتاده؟ -

 
تمام کسانی که آن اطراف بودند داشتند پراکنده  

شدند. یکی از مأموران آتش نشانی جلو آمد و  می 

 ای را به دست مأمور پلیس داد: برگه 

تر باید  مونه. برای بررسی دقیق ه این گزارش اولی -

 کارشناسمون بیاد. 

 
ها خداحافظی کرد  مرد برگه را گرفت و با تشکری از آن 

 و بعد هم از بهنود پرسید: 

ها دوربین مداربسته وجود  متوجه شدم توی سالن -

داره. امکانش هست به تصاویرش دسترسی داشته  

 باشم؟ 

 
 ش کشید: ا بهنود نفسی گرفت و دستی به گردن و چانه 

کنم فقط باید  امکانش که هست... ولی االن... فکر می -

 خود آقای بلورچیان باشن. من دسترسی ندارم. 

 
 مرد با اخمی غلیظ زمزمه کرد: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 تونن تشریف بیارن؟ آقای بلورچیان کی می -

 
 حوصلگی تکرار کرد: بار با بی بهنود این 

 گم شرایطشون... انگار متوجه نیستید جناب؟ می -

 
 تفاوتی میان حرفش پرید: ا بی مرد ب 

من کامالً متوجه حرف شما شدم ولی هرچه دیرتر  -

اقدام کنیم ممکنه دیگه دستمون به مسبب این اتفاق  

 نرسه. حاال شما متوجهید؟ 

 
 بهنود متحیر زمزمه کرد: 

 منظورتون چیه؟ -

 
 نشانی را نشان بهنود داد: مرد گزارش آتش 

اق افتاده.  سوزی عمدی اتف اینجا نوشته شده آتش -

نگهبانتون یکی از کارگرها رو دیده که با سرعت از  

رفته و چون کاله و عینک داشته  کارخونه بیرون می 

تونه بگه کی بوده... که حتی ساعت خروجش  دقیق نمی 

رو هم توی سیستم جلوی خروجی ثبت نکرده. از  

ای که دیدین آثار  طرفی، اون کارگر بخت برگشته 

و صورتش بوده، پس یکی  درگیری روی پوست دست  
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غیر از خودش باعث افتادن اون اتفاق براش بوده...  

 حاال قانع شدید یا... 

 
بهنود که کم مانده بود داغ کند، بی حرف سر تکان داد.  

 مأمور دوباره گفت: 

شما فقط کافیه سرور دوربینا رو نشون بدید تا  -

 کارشناس خودمون اونا رو بررسی کنه. 

 
ا بین موهایش فرو کرد. عرقی  بهنود هر دو دستش ر 

خورد را با نوک انگشت  هایش ُسر می که از شقیقه 

رفت  طور که به سمت ساختمان شرقی می گرفت و همان 

 لب زد: 

 تشریف بیارید. -

 
ای به یکی از همکارانش کرد و دو نفری  مأمور اشاره 

دنبال بهنود راه افتادند. توی سالن انتظار دفتر از  

ای منتظر بمانند و خودش  دقیقه مامورها خواست چند  

با منصور تماس گرفت. موضوع را مختصر برایش  

ها را  توضیح داد و وقتی او مجوز دسترسی به دوربین 

ای که سرور  داد، وارد اتاق گرشا شدند. محفظه 

ها در آن قرار داشت را نشان مأمورها داد و  دوربین 
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خودش با استرس عقب ایستاد. مرد نگاهی به  

 ای انداخت: شیشه ی  محفظه 

 کلیدش؟! -

 
بهنود از سر درماندگی روی صندلی کنار دستش  

 نشست و زیر لبی زمزمه کرد: 

 االن چه وقت افقی شدن بود مرد حسابی! -

 
 مأمور با سوءظن پرسید: 

 چیزی فرمودین؟ -

 
 بهنود سرش را باال گرفت: 

خیر... من اطالعی ندارم کلیدش کجاست، احتماالً باید  -

 رچیان باشه. پیش آقای بلو 

 
 هایش را به هم فشار داد: مرد مأمور هم لب 

الحساب به  شه! علی طوری پیچیده می شرایط این -

 شه دسترسی داشته باشیم؟ ی کارکنان اینجا می پرونده 

 
 بهنود فوری از جا پرید: 

 بله حتماً. -
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 #مقلوب 

 73#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
نکن  از اتاق بیرون رفت و از کمد پشت میز کیان دو زو 

بزرگ را جلوی آنها گذاشت. هر دو مشغول نگاه کردن  

ی بعد یکی از  به اطالعات کارگرها شدند. ده دقیقه 

 مأمورها به آن یکی گفت: 

 قربان، این اطالعات کارگریه که مصدوم شده. -

 
ای که همکارش گفته  مرد از بهنود خواست از پرونده 

یک سری کپی کامل تحویلش دهد. بعد هم نگاهی به  

 ها انداخت. با لحن متفکری گفت: ی پرونده قیه ب 

این اطالعات کامل و موثقه دیگه؟ یعنی هر زمانی  -

 شه به صاحب این اطالعات دسترسی پیدا کرد؟ می 

 
 بهنود نفسی بیرون داد: 

کنم. آقای بلورچیان حساسیت  طوری فکر می این -

 دن. زیادی روی استخدام کارگرهاشون نشون می 

 خوبه. -
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کپی شده را از روی میز برداشت و با اشاره  های  برگه 

 به همکارش برای بیرون رفتن رو به بهنود کرد: 

امیدوارم این مشکل با کمترین دردسر حل بشه. فعالً  -

روزی از اینجا مراقبت  دو تا از نیروهای ما شبانه 

کنن. تا شنبه صبح کسی حق ورود و خروج به  می 

ت لطف کنید و  کارخونه رو نداره. شما هم در اسرع وق 

ها رو برای ما  ی دوربین ساعت گذشته   24تصاویر  

بیارید... شده تا فردا صبح یا حتی همین امشب... این  

 موضوع خیلی مهمه. 

 
ی همراه  بهنود تشکری کرد و مرد بعد از دادن شماره 

خودش به بهنود آنجا را ترک کرد. بهنود مستأصل و  

رتاسری اتاق  ی س کالفه وارد اتاق گرشا شد. از پنجره 

به محوطه نگاه انداخت. به جز دو ماشین نیروی  

انتظامی و یکی دو مأموری که اطراف ساختمان  

گشتند کسی دیگر حضور نداشت. انگار همه را  می 

 بیرون کرده بودند. 

از اتاق بیرون رفت و درب اصلی دفتر را قفل کرد. باید  

ر  چیز د رساند. همه تر به بیمارستان می خودش را سریع 

هم پیچیده بود، ضمن اینکه فراموش کرده بود بپرسد  
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اند تا از  کارگر مصدومشان را به کدام بیمارستان برده 

حال او هم در اسرع وقت جویا شود. بدتر از همه این  

دانست این  بود که با تمام هشدارهای دکتر گرشا، نمی 

موضوع را چطور باید به او اطالع دهد، آن هم در  

 ضور خود گرشا نیازی اساسی داشت. شرایطی که به ح 

وقتی به بیمارستان برگشت، هنوز هم عمو منصور  

عمو در سالن نشسته بودند و حوریه  همراه گلناز و زن 

کرد و  ریخت، ریز ریز ناله می چنان داشت اشک می هم 

گفت. سرش را که چرخاند با دیدن گالره و نوید  ذکر می 

 ادش بلند شد. که به آنها اضافه شده بودند آه از نه 

مستقیم به سمت منصور رفت و او با نگرانی و به  

 سختی از روی صندلی بلند شد: 

 چی شد بهنود؟ تونستی کاری بکنی؟ -

دونم  نه زیاد... باید گرشا حتماً خودش باشه... منم نمی -

 جوری بهش باید بگم. چه 

 آخه این چه مصیبتیه که گرفتارش شدیم؟ -

 
اد و وادارش کرد بنشیند.  ی او د بهنود فشاری به شانه 

 بعد هم گفت: 

 شه عمو... شما بهش فکر نکنید زیاد. حل می -
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 گلناز بهنود را صدا زد و گفت: 

ما هنوز نتونستیم گرشا رو ببینیما... ساعت مالقات  -

 هم که تموم شد. 

 
بهنود نگاهی به گالره انداخت که با اخم داشت نگاهش  

 کرد. رو به گلناز گفت: می 

دونم اجازه بدن... امشبو برگردین  م بعید می من که گفت -

 خونه تا فردا... 

 
 حوریه ناالن لب زد: 

 رم. جا نمی من تا نبینمش هیچ -

 
منطقی نُچی کرد و رو کرد به  بهنود از این حجم بی 

سمت منصور که انگار او هم با نگاهش همین را  

گفت. نوید باالخره جلو آمد و بعد از دست دادن با  می 

 : بهنود گفت 

من خیلی تالش کردم برگردونمشون خونه ولی زیر  -

رن. رفتم صحبت کردم برای مالقات، اونا هم  بار نمی 

تونن بکنن. با دکتر  گفتن تا دکتر اجازه نده کاری نمی 

 یگانه تماس گرفتم جواب نداد. انگار اتاق عمله. 
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بهنود سری تکان داد و رو کرد به سمت عمو و  

 عمویش. زن 

جور  قبول کنید و برگردین خونه؟ این   شه حرف منو می -

مونم  شه کاری کرد. من اینجا می که معلومه امشب نمی 

گم باهاتون تماس  و به محض اینکه تونستم ببینمش می 

 تصویری بگیره. خوبه؟ 

 
 حوریه فین فینی کرد: 

 جوری! من دلم طاقت نمیاره این -

 
 ی بهنود گذاشت: نوید دست روی شانه 

 یگه. شما چرا؟ من هستم د -

 
 بهنود سمت او برگشت و جدی گفت: 

شما خانومت و عمو اینا رو برگردون خونه. در ضمن  -

من باید باشم و یه موضوعی رو با گرشا درمیون  

 بذارم. 

 
ی کسب تکلیف، نگاهی به منصور  نوید به نشانه 

انداخت و منصور هم با درماندگی سرش را به چپ و  

 راست تکان داد: 
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اگه تو بخش بود هرجور شده  دونم بابا. باز  نمی -

کردم چند دقیقه ببینیمش. ولی با این شرایط  اصرار می 

فکر نکنم شدنی باشه. تو هم درست نیست زنت رو با  

 این وضعیت تنها بذاری. 

 
 نوید نفسی بیرون داد. 

 چی بگم! -

 هیچی دیگه... بلند شید برید خونه. -

 
بهنود این را گفت و دست منصور را گرفت تا برای  

ند شدن کمکش کند. گلناز هم حوریه را وادار به  بل 

شرت بهنود را  ایستادن کرد. حوریه آستین کوتاه تی 

 چنگ زد و ملتمس نالید: 

 من منتظرما. -

 
 بهنود با لبخندی سر تکان داد: 

 چشم... خیالتون راحت باشه. -

 
ها را بدرقه کرد و نفسی راحت کشید. سمت اطالعات  آن 

 رسید: رفت و از مرد پشت گیشه پ 

 دکتر یگانه عملشون تموم نشده؟ -
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 *** 

 
 #مقلوب 

 74#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی در اتاق، نگاهی انداخت و با  بهنود از پشت شیشه 

 نگرانی سمت امیرمحمد برگشت: 

 گفتی خوبه که... ولی این هنوز خوابه! -

 
 امیرمحمد لبخندی زد: 

بیداره. فقط چشماشو بسته. اعصاب موندن تو این  -

این همه دستگاه دور و برش رو نداره.    اتاق و بین 

اصرار داره بفرستمش بخش، منم گفتم باید تا صبح  

 بمونه اینجا. 

 گی خوبه؟ مگه نمی -

 خوبه... ولی باید تنبیه بشه. -

 
 ابروهای بهنود با حیرت باال رفتند. 

 بچه است مگه؟ -
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فهمه باید  چی رو می اتفاقاً چون بچه نیست و همه -

دونه از چی ناراحتم، برای همین  تنبیه بشه. خودش می 

 سکوت کرده. 

 برم پیشش؟ -

 
 ای عصبی کرد: امیرمحمد خنده 

منطق تشریف دارین. جلوی ورودی زده  خانوادگی بی -

 « ها! های ویژه بود »بخش مراقبت 

 
 بهنود نیشخندی زد: 

بازی کن دیگه... اینم که اتاقش  تو که رفیقشی پارتی -

 خصوصیه. 

 
اش را بین ابروهایش کشید و  امیرمحمد انگشت اشاره 

با کالفگی نفسش را به بیرون فوت کرد. بهنود با  

 قراری پرسید: بی 

 شه؟ کی مرخص می -

 
 امیرمحمد مات نگاهش کرد و ناباور لب زد: 

 سه روز! باید بمونه دو -

 دونم گرشا آدم موندن رو تخت باشه! بعید می -
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 امیرمحمد زهرخندی زد و سر تکان داد: 

 جوریه. ه همین آره متأسفان -

 خب پس برم پیشش؟ -

 
به    امیرمحمد باز کمی فکر کرد و در نهایت با اشاره 

پرستاری که در استیشن نشسته بود، جواب بهنود را  

 داد: 

بمون پیشش. فقط حواست باشه خیلی با اعصابش ور  -

نری. بذار آروم باشه. اگه شرایطش همینی باشه که  

 فرستمش بخش. االن هست، صبح می 

 
ی فهمیدن سرش را باال و پایین کرد و  ود به نشانه بهن 

امیرمحمد از پرستاری که نزدیکشان آمده بود خواست  

تا لباس استریل به بهنود بدهند. دقایقی بعد همراه هم  

هایش  وارد اتاق شدند. گرشا با شنیدن صدای در، چشم 

را باز کرد. آرنج دست آزادش که سرم نداشت را تا کرد  

شت تا بتواند آن دو را بهتر ببیند.  و زیر سرش گذا 

 نگاهش را از بهنود گرفت و رو به امیرمحمد گفت: 

ام؟  ول کن نیستی چرا؟ مگه خیالت راحت نشد که زنده -

 ولم کن برم... کار و زندگی دارم. 
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امیرمحمد جلو رفت، با خونسردی نبضش را گرفت و  

 بعد هم نگاهی به سرمش انداخت. 

تونم هرکاری  دست منه. می   االن صفر تا صد زندگیت -

 دوست دارم باهات بکنم. 

 
های باز گرشا داد و با شیطنت لب  نگاهش را به چشم 

 زد: 

شه که  یه شب جمعه رو هم با ما بد بگذرون. نمی -

 همش عشق و حال باشه. 

 
گرشا نگاهش را برای او باریک کرد و وقتی دید امیر  

تغییری در وضعیت و حتی لبخند روی لبش ایجاد  

 کند، با حرص لب زد: می ن 

 آم پایین دیگه. من از روی این تخت می -

 
 امیرمحمد صاف ایستاد و لنگه ابرویی باال انداخت. 

ی خوبی باش تا  متاسفانه مجوز اونم دست منه! بچه -

اجازه بدم بیای پایین... تهدید کنی یه جور دیگه رفتار  

 کنم. می 

 های گرشا از هم باز شد و آرام خندید. اخم 
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 یلی خری امیر. خ -

 
 امیر با خباثت سر تکان داد: 

 تازه یاد گرفتم با هرکی مثل خودش رفتار کنم. -

 
نگاهی به بهنود انداخت و دوباره رو کرد به سمت  

 گرشا. 

برای اینکه از هرگونه فرار احتمالیت هم جلوگیری  -

 کنم برات بپا گذاشتم. 

 
 گرشا باز نگاهی به بهنود کرد و با خنده گفت: 

 زنی! ی خرابکاریه. داری اشتباه می ودش پایه این خ -

 
 بهنود لبخندی زد و امیرمحمد سمت در اتاق رفت: 

داد، انگار  جوری نشون نمی تو این چند ساعت که این -

 حواسش بیشتر از همه بهت هست. 

 
 کنار در ایستاد و این بار با جدیت و تحکم لب زد: 

با یه  کنم با آرامش بگیری بخوابی وگرنه  پیشنهاد می -

وچهار  ندازمت که تا بیست آرامبخش قوی جوری می 

 ساعت نتونی تکون بخوری. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
بعد هم با گفتن »یادت نره بهت چی گفتم« به بهنود،  

شب بخیری گفت و از اتاق بیرون رفت. گرشا کمی  

خودش را روی تخت باال کشید و سرش را سمت بهنود  

 چرخاند: 

 رفتی خونه دیگه! برای چی موندی؟ می -

 
نود با اخمی خودش را روی صندلی کنار تخت  به 

 انداخت. 

ات رو رسوندم بیمارستان.  ای؟ تقریباً جنازه دیوونه -

 خبر از حالت برم دنبال زندگیم؟ توقع نداشتی که بی 

 رفتی عجله داشتی که. از کارخونه داشتی می -

 
 تفاوت سرش را باال انداخت: بهنود بی 

نم چندتا فحش خوردم  یه قرار داشتم که احتماالً با نرفت -

خود کنسل شده. به خصوص که  چی خودبه و همه 

 گوشیم خاموش بود. 

 
هایش را  ی آرامی کرد و همان لحظه پلک گرشا خنده 

محکم روی هم فشار داد. دستش که سمت قفسه  

 خیز شد: اش رفت، بهنود در جا نیم  سینه 
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 بگم دکتر برگرده؟ -

 
محکم    با مکث پلکش را از هم باز کرد. نفسش را 

 بیرون داد و چپ چپ نگاهش کرد: 

 تر از مادر؟ ی مهربون بهت چی گفته که شدی دایه -

 
 بهنود سر جایش نشست و با تردید لب زد: 

 چی رو!   کشیمون... تقریباً همه اگه نمی -

 
 هایش را روی هم گذاشت و با عصبانیت غر زد: پلک 

 دکتر احمق! -

 
 بهنود خونسرد جواب داد: 

فهمیدم چته که بدونم تا چه حد  د می چرا خب؟! من بای -

 نگران باشم. 

 
 باز نگاهش کرد: هایی خسته و نیمه با چشم 

 مگه بلدی نگران هم بشی؟ -

 
 نگاه بهنود که دلخور شد، گرشا فوری گفت: 

 خیال شوخی کردم... گوشی من دست توئه؟ بی -
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هایش را به هم سایید و نگاهی به در اتاق  بهنود لب 

 ک نگاهش کرد: انداخت. گرشا مشکو 

 بهنود! چیزی شده؟ -

 
 #مقلوب  

 75#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
بهنود کمی به چپ خم شد و گوشی گرشا را از جیبش  

بیرون آورد. آب دهانش را قورت داد و بین گفتن و  

گفت ممکن بود  نگفتن موضوع دچار تردید شد. اگر نمی 

گفت و حال گرشا را  اتفاقات بدتری بیفتد، اگر هم می 

کرد... تشری که گرشا زد اجازه نداد بیشتر  بدتر می 

شرایط را سبک سنگین کند. گوشی را کنار دست گرشا  

طور که گرشا داشت توی آن  روی تخت گذاشت و همان 

 کشید با تردید زمزمه کرد: سرک می 

گوشی من که خاموش بود... خواستم به بابات خبر  -

 بدم ولی... 

 خبر بدی؟ -
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 بهنود با اخم گفت: 

خواستی چیزی نگم و وقتی زنگ  البد می   نه پس! -

زنن به گوشی خاموش من و بعد هم از تو جوابی  می 

 گیرن، بمیرن و زنده بشن. نمی 

 
هایش را با درد و  گرشا سرش را کمی عقب داد و چشم 

 کالفگی روی هم فشار داد: 

 هیچ کسی نگران من نیست بهنود. نیازی نبود... -

 گفتن. الً اینو نمی هایی که من امروز دیدم اص قیافه -

 
 ای باال انداخت: گرشا که چشم باز کرد بهنود شانه 

 تاب بودن. شون بی همه -

 
 گرشا پوزخند زد: 

 احتماالً اولین سوالشون این نبود که زنده است یا نه؟! -

 
 ای عصبی کرد. های بهنود گرد شد و گرشا خنده چشم 

دونم چه  اصالً الزم نیست حرفی بزنی. کامالً می -

 هایی شنیدی. حرف 

 
 تر شدند: ابروهای بهنود به هم نزدیک 
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زنم دیگه... ولی برای  انصافی! منم حرفی نمی خیلی بی -

اینکه خیالشونو راحت کنی، بهتره باهاشون یه تماس  

 تصویری بگیری... شاید نظرت عوض بشه. 

 
اش  ی گوشی حرف نگاه دیگری به صفحه گرشا بی 

 د چرخاند: انداخت و با تعجب سرش را سمت بهنو 

 این همه تماس از کارخونه برای چی بوده؟ -

 
نفس بهنود حبس شد و لب زیرینش را با دندان فشار  

داد. قلب خودش هنوز هیچ چیزی نگفته و هیچ اتفاقی  

نیفتاده توی دهانش بود، تصور اینکه گرشا با شنیدن  

اتفاقات امروز چه بر سرش خواهد آمد... این بار گرشا  

 گفت:   با صدای بلندتری 

گی یا  با توام بهنود... چه خبر بوده تو کارخونه؟ می -

 زنگ بزنم... 

 
هایش را عصبی رو هم کشید و فوری میان  بهنود لب 

 حرفش پرید: 

 به کی زنگ بزنی؟ -

 به نگهبانی... -

 هیچ کسی تو کارخونه نیست... همه رو بیرون کردن. -
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 کی بیرون کرده؟! -

 پلیس! -

 چی؟! -

 
های متصل به دست و  دستگاه   توجه به تمام گرشا بی 

خیز شد و همان موقع درد بدی در  بدنش، درجا نیم 

هایش را از فشار  اش پیچید. نفسی گرفت و چشم سینه 

توجه به صدای  درد بست. بهنود فوری بلند شد و بی 

گر ضربان قلب باالی تخت  هشداری که از دستگاه نشان 

و  بلند شده بود، سعی کرد او را به عقب برگرداند  

 وادارش کند که آرام باشد: 

 تونم چیزی بگم که! جوری نمی این -

 
 گرشا مصرانه لب زد: 

 بگو چی شده! -

 
بهنود نگاهی به دستگاه انداخت که هنوز هم داشت  

 زد. گرشا غرید: بوق هشدار می 

 حرف بزن تا نکشتی منو! -

 
 بهنود خیلی سربسته و سریع گفت: 
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گرا، یکیشون  انگار یه دعوایی شده بین دوتا از کار -

االن بیمارستانه اون یکی هم معلوم نیست کجاست. یه  

 بخشی از کارخونه هم آتیش گرفته که... 

 
 ی گرشا را که دید فوری گفت: نگاه از حدقه بیرون زده 

 اتفاق خاصی نبوده، خسارتش زیاد نبوده. -

 
در اتاق باشتاب باز شد و امیرمحمد با دیدن  

امنظم قلب گرشا را داد  هایی که داشتند ضربان ن دستگاه 

 رنگ او، رو به بهنود تشر زد: زدند و صورت بی می 

مگه نگفتم با اعصابش بازی نکن... برای همین  -

 اصرار داشتی بمونی پیشش؟ 

 
ای ترسیده رو کرد به سمت گرشا که  بهنود با چهره 

زد، همه چیز را گفته بود و باید  نفس می داشت نفس 

ن گره فعالً بازشدنی  گفت، وگرنه ای آخری را هم می 

 نبود: 

گرشا... پلیس دسترسی کامل به تصاویر کارخونه رو  -

 خواست ولی باید خودت باشی... می 

 
 امیرمحمد با صدای بلندی هشدار داد: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 بینی حالشو؟ ادامه نده لطفاً! بس کن بهنود! مگه نمی -

 
بعد هم با صدای بلندی، پرستار را صدا زد و به محض  

 حضورش عصبانی گفت: 

 ایشون بیرون بمونن. -

 
داد،  هایی که از درد روی هم فشار می گرشا با چشم 

کشید. امیرمحمد آرامبخشی را  های نامنظمی می نفس 

 مستقیم به او تزریق کرد و سعی کرد آرامش کند: 

همیشه باید چوب مهربونی و رفاقتم رو بخورم. بهش  -

گفتم ساکت بشینه ولی اصالً انگار از اول قصدش همین  

 ود. ب 

 
تر اما صدایی خفه از ته حلقش  هایی آرام گرشا با نفس 

 جواب داد: 

 تقصیر اون نبود... من اصرار کردم. -

الزم نیست دیوونگیت رو بیشتر از این اثبات کنی.  -

 گرشا محض رضای خدا یه کم راه بیا با این قلب! 

 
هایش را روی هم فشار  گرشا پوزخندی زد و باز چشم 

 داد: 
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 خدا! -

 
 حال زمزمه کرد: ش را قورت داد و بی آب دهان 

 چیزی بهش نگو... اتفاقاً خوشم اومد ازش... -

 
هایش را که خشک شده بودند به هم سایید و  لب 

 نفس ادامه داد: بی 

با اینکه شرایطمو فهمیده بازم ترحم خرجم نکرد... یه  -

 بار یه کار درست انجام داد. 

 
و با بغض  امیرمحمد لب زیرینش را با دندان فشار داد  

 تشر زد: 

 خفه شو، دو دقیقه حرف نزن. -

 
 توجه به هشدار او درخواست کرد: گرشا بی 

 بگو برگرده یه چیزی بهش بگم. -

 
 امیرمحمد پلکی زد و با اخم غرید: 

 الزم نکرده. -

 امیر یه بارم که شده به حرفم گوش بده. -
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 #مقلوب 

 76#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
اند، امیرمحمد  چشمش را که باز کرد و سرش را چرخ 

 نگاه پُراخمش را به دستگاه داد. گرشا لب زد: 

 یه دقیقه صداش کن! -

 
امیرمحمد با عصبانیت از اتاق بیرون رفت. بهنود آنجا  

نبود. نفسی پرحرص بیرون داد و به سمت خروجی  

بخش رفت. در را باز کرد و با دیدن بهنود که روی  

ها نشسته و سرش را با دو دست  یکی از صندلی 

گرفته، درجا ایستاد. چند نفس عمیق کشید تا آرام تر  

شود و بعد نزدیکش رفت. بهنود با شنیدن صدای  

های او سرش را باال گرفت و بهنود با دیدن  قدم 

کرد آدم  های سرخ و خیس او جا خورد. فکر می چشم 

خیالی باشد. بهنود که سکوت او را دید، فوری از جا  بی 

 لب زد:   بلند شد و امیرمحمد با اخم 

 چند ساعت پیش بهت نگفتم استرس براش سمه؟ -
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اش را  هایش را پاک کرد و بینی بهنود با کف دست چشم 

 پرصدا باال کشید. 

 طوری بشه. کردم این ای نداشتم. فکر نمی چاره -

 
 ابروهای امیرمحمد باال پریدند: 

 دیگه توقع داشتی چطور بشه؟ -

 
حمد  بهنود سکوت کرد و نگاهش را دزدید. امیرم 

نفسش را محکم بیرون داد و بعد از ماساژ دادن  

هایش را توی جیب  هایش با دو انگشت، دست چشم 

 روپوشش فرو کرد: 

خواد  خرتر از خودش، خودشه. باز می به هرحال کله -

کنم...  بری پیشش، کارت داره انگار. فقط خواهش می 

 جان هرکسی که دوست داری عصبیش نکن. 

 
هایش کشید و سر  به چشم   بهنود تند و پشت هم دست 

 تکان داد: 

 حواسم هست. -

 
 امیرمحمد پوزخندی واضح زد: 

 آره دیدم! -
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پشتش را به بهنود کرد و به طرف بخش رفت. جلوی  

در ایستاد تا اول بهنود داخل شود و خودش پشت  

سرش رفت. بهنود که وارد اتاق شد، امیرمحمد دیگر  

. کنار در  ریسک نکرد که آن دو را با هم تنها بگذارد 

ایستاد و دست به سینه به دیوار تکیه داد. گرشا با  

اش تماس تصویری گرفته بود و داشت حرف  خانواده 

 زد. صدای منصور از آن طرف شنیده شد: می 

هرکاری کردم نذاشتن بیام باال بابا. همه فکر و حواسم  -

 پیش توئه. 

 
 لبخندی که گرشا زد، عمر کوتاهی داشت. 

 شه. چیزیم نمی   نگران من نباشین. -

 
 حوریه با گریه زمزمه کرد: 

شه یا  خوای چه جوری بشه که بفهمی چیزیت می می -

 نه؟ 

ام نیازی نیست واسم اشک بریزی  تا وقتی زنده -

 خانوم! حاج 

 
 منصور با لحن نگرانی غر زد: 
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قدر لفظ منفی نیا پسر. فردا هرطور شده یه اجازه  این -

 گیرم از دکترت. مالقات می 

 
رمق گرشا سمت امیرمحمد چرخید که متأسف  نگاه بی 

داد. خندید و دوباره رو به تصویر  داشت سر تکان می 

 گفت: 

 اگه تونستین راضیش کنین من مشکلی ندارم. -

 
ای جدید سر بدهد، گرشا  تا حوریه دوباره خواست ناله 

 فوری گفت: 

 دن. فعالً. تونم زیاد حرف بزنم. پرستارا اجازه نمی نمی -

 
منتظر جوابی از آن سمت خط بماند، تماس    بدون اینکه 

را قطع کرد و گوشی را کنار دستش انداخت. امیرمحمد  

که از دست او به ستوه آمده بود، بدون اینکه حرف  

دیگری بزند، فقط نگاهی به بهنود انداخت تا به او  

بفهماند کارش را زودتر تمام کند. گرشا بهنود را صدا  

ه گرفت و نزدیک تخت  زد و او هم نگاهش را از پنجر 

 شد. گرشا پرسید: 

 لباسای من کو؟ -
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خبر به امیرمحمد نگاه کرد و او هم به کمد  بهنود، بی 

 کوچک میز کنار تخت اشاره کرد. گرشا گفت: 

 شلوارمو بردار. یه دسته کلید توشه. -

 
ی کارها را انجام داد و وقتی کلیدها  حرف همه بهنود بی 

ها  ی را از بین آن را نشانش داد، گرشا کلید کوچک 

 بیرون کشید. 

 این کلید سرور دوربیناست. -

 
 کلید دیگری را هم نشانش داد و گفت: 

اینم کلید اتاقمه، فیلمارو برداشتی در اتاقو قفل کن تا  -

وقتی خودم نیومدم... اون کارگری هم که گفتی  

بیمارستانه، برو دنبالش از حالش خبر بگیر حتماً. ببین  

های بیمارستان مشکلی  ی هزینه اش تو اگر خانواده 

 دارن خبرم کن. 

 
 بهنود با اخم لب زد: 

 ای بابا... باز که... -

 
 گرشا با تحکم میان حرفش رفت: 
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ی ما  همین که گفتم بهنود. این اتفاق توی کارخونه -

 خیال بشیم. افتاده براش. پس نباید بی 

 
کرد  سرش را به عقب تکیه داد و در حالی که حس می 

برای تکان دادن سر و حتی زبانش ندارد  دیگر توانی  

 به سختی ادامه داد: 

چی رو  تک اتفاقا باش. دارم همه خودت پیگیر تک -

 سپرم دستت، ناامیدم نکن لطفاً. می 

 
 بهنود نفس عمیقی کشید و ناچار لب زد: 

 خیلی خب... خیالت راحت. -

 
 قراری گفت: امیرمحمد با بی 

برو خونه،    فکر کنم کارت تموم شد دیگه... بهنود -

امشب نیازی به موندن همراه نیست. خودم شیفتم  

 حواسم بهش هست. 

 
رمق  بهنود نگاه مستأصلی به گرشا انداخت و او هم بی 

 گفت: 

 برو... اینجا موندنت فایده نداره. -

 *** 
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 #مقلوب  

 77#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
های پشت سر همی که در نهایت به  به صدای بوق 

دادم و با  شد گوش می پاسخ منجر می تماسی بی 

قدر تلفن به دست  جویدم. آن عصبانیت پوست لبم را می 

کرد. یک  در خانه راه رفته بودم که کف پاهایم گزگز می 

 اش را گرفتم و زیر لبی غر زدم: بار دیگر شماره 

 فکری آخه! چقدر بی -

 
هایش  عمه برای هزارمین بار داشت به دوتا بچه 

قدر  یطنت نکنند. آن کرد که در نبود ما ش سفارش می 

هایش را تکرار کرده بود که من هم از شنیدنشان  حرف 

خسته شده بودم. روی پا چرخیدم و با همان کالفگی  

 گفتم: 

عمه ول کن سر جدت. این دوتا بچه کاری به کسی  -

 ندارن... بعدم اصالً بذار ببینیم رفتنی هستیم یا نه! 
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ستاد. به  ها بلند شد و سر راه من ای عمه از کنار بچه 

رو رفتن در خانه بردارم  ناچار مجبور شدم دست از قدم 

 و نگاهش کنم. 

خوری؟ بگیر  قدر حرص می حاال تو چرا داری این -

شه دیگه. البد کارش طول  بشین... باالخره پیداش می 

 دونم... کشیده یا چه می 

 
اش برداشت و  خان با خونسردی چشم از گوشی کامران 

 لب زد: 

 ترافیکه معصوم! -

 
 عمه با دست به او اشاره کرد: 

 آد. آها... همین. باالخره که می -

 
کفری و عصبی از حال آشوبی که دچارش شده بودم و  

 دانستم بلند گفتم: علتش را نمی 

کارش طول کشیده یا هرچی... خیر سرش یه اطالع  -

جوری هم دنبال بهونه  ی دختره همین بده. آخه خانواده 

الفت کنن... شما که  بودن که با خواستگاریش مخ 

خورد سر اینکه شنیده بود  نبودی ببینی چه حرصی می 

 مادرش... 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
کردم  هدف در هوا باال و پایین می عمه دستم را که بی 

 را بین دو دست خودش گرفت. 

دیار... دیار! یه کم آروم باش... خب؟ اصالً برسه  -

 کشم... خوبه؟ خودم گوششو می 

 
با خودم رفته بودم    خسته از آن همه کلنجار روحی که 

روی صندلی کنار میز تلفن آوار شدم و دوباره گوشی  

را به قصد زنگ زدن به شهریار باال گرفتم. از گرمایی  

رنگ به  که به خاطر پوشیدن آن مانتوی بلند و مشکی 

ام را  ی روسری جانم افتاده بود، خیس عرق بودم. گره 

دم.  ی باالیی مانتو را هم با حرص باز کر شل و دکمه 

رفت با دیدن  عمه که داشت به سمت آشپزخانه می 

 گوشی در دست من اخمی کرد: 

قدر اون تلفنو اشغال نکن، شاید خودش بخواد  این -

 زنگ بزنه. 

 
گوشی را محکم روی میز انداختم. لحنم عصبی بود و  

کرد و مدام به  دست خودم نبود. عمه هم مراعات نمی 

های  ترکش پیچید و به همین خاطر  پر و پایم می 

 کرد: عصبانیتم مدام به او برخورد می 
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اگه بخواد زنگ بزنه خط اونم باید مشغول باشه...  -

ده... وای  خوره و جواب نمی ولی گوشیش زنگ می 

 شم. خدا! دارم روانی می 

 
هایم را روی صورتم گذاشتم. صدای  خم شدم و دست 

های آرام عمه گوشم را پر کرد. او هم احتماالً  ذکر گفتن 

کدام هم جرأت به  کرد و هیچ اشت مثل من فکر می د 

زبان آوردن افکارمان را نداشتیم. نگرانی مثل خوره به  

کردم فقط به  جانم افتاده بود و جایی ته دلم آرزو می 

خانه برسد تا با کمی داد و بیداد خودم را آرام کنم... اما  

 فقط برگردد. 

با    کامران خان سکوتی که در خانه حاکم شده بود را 

 صدای آرام و خونسردش شکست: 

تلفن محل کارش رو نداری دیار؟ زنگ بزن شاید  -

 هنوز اونجا باشه. 

 
ام را باال آوردم و با خستگی نگاهش  گردن خشک شده 

 کردم. 

وقت بود،  امروز پنج شنبه بود عمو! کارشون نیمه -

 نیازی نبود تا االن بمونه. 
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باشد  عمه هم انگار که کورسوی امیدی پیدا کرده  

 تأییدش کرد: 

 گه خب، حاال یه زنگ بزنی که ضرر نداره. راست می -

 
 ام کامالً ناامیدشان کردم: ی بعدی با جمله 

 شده ندارم. ای از اون خراب ندارم... هیچ شماره -

 
 خان گذاشت. عمه استکان چای را کنار کامران 

 ای بابا... پس چی کار کنیم؟ -

 
ام  وقت در زندگی دانستم. هیچ سوالی که جوابش را نمی 

تا این حد درمانده نشده بودم. در کمال ناامیدی یک بار  

 اش را گرفتم و زیرلبی التماسش کردم: دیگر شماره 

 جواب بده... جواب بده قربونت برم. -

 
پاسخ ماند، اما با صدای زنگی که همان موقع  تماسم بی 

از تلفن خانه بلند شد، مثل فنر در جا پریدم. ضربان  

ی هزار رفت و همان لحظه عمه با خنده نفس  قلبم رو 

 راحتی کشید: 

 دیدی گفتم... زنگ زد باالخره خودش! -
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 گوشی را فوری برداشتم و عصبی جواب دادم: 

 بله؟ -

 
صدای خشک و بمی از آن طرف خط، بی هیچ  

 ای پرسید: مقدمه 

 منزل مهرآرا؟ -

 
چیزی ته دلم پایین ریخت. آب دهانم را قورت دادم و با  

 کشیدن ابروهایم سعی کردم بر خودم مسلط شوم. درهم  

 بله... بفرمایید. -

 شما چه نسبتی با آقای شهریار مهرآرا دارید؟ -

 
کم بر اعصابم چنگ  ی مرد داشت کم صدای نخراشیده 

 حواس زمزمه کرد: کشید. بی می 

 خواهرشم... امرتون؟ -

 
صدای آن طرف خط کمی مکث کرد و تا دوباره لب باز  

قرار  بار مردم و زنده شدم. آخر سر بی کند من هزار  

 پرسیدم: 

 آقا بفرمایید... امرتون؟ شما خبری از شهریار دارید؟ -
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 عمه روی پایش ایستاد و لب زد: 

 الزمان! یا صاحب -

 
خان سعی کرد با گفتن »هنوز که چیزی نشده  کامران 

های گشاد  معصوم« آرامش کند، اما خودش با چشم 

استم سر مردی که سکوت  شده زل زده بود به من. خو 

کرده بود فریاد بکشم که صدایش در گوشی پیچید و  

 این اجازه را به من نداد: 

برادرتون دچار یه سانحه شدن خانوم. االن هم توی  -

 بیمارستاِن ... هستند. 

 
 #مقلوب  

 78#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شد،  ی مرد مثل تیتری پررنگ در سرم تکرار می جمله 

هایم از هم  فهمیدم. جان کندم تا لب اش را نمی اما معنی 

 فاصله گرفت و صدایی از بینشان بیرون آمد: 

ای؟... کجا؟... تصادف؟...  سانحه؟... چه... چه سانحه -

 تصادف کرده؟ 
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 روحش جواب داد: مرد با همان لحن خشک و بی 

اگه براتون مقدوره تشریف بیارید بیمارستان تا در  -

 با امن امری... جریان جزئیات قرار بگیرین. اگه  

 کنم. آقا... خواهش می -

 
 ای بعد پرسید: مرد باز سکوت کرد و لحظه 

 بفرمایید. -

 کنم... برادرم... شهریار زنده است؟ خواهش می -

 
 معطلی جواب داد: مرد بی 

ایشون بستری هستن خانوم... تشریف بیارین بیشتر  -

 زنیم. حرف می 

 
ماس  تا خواستم حرفی بزنم و سوالی دیگر بپرسم، ت 

قطع شده بود. دستم همراه گوشی پایین افتاد و نگاهم  

را باال کشیدم. عمه با رنگ و رویی پریده به من زل  

شد.  حرف باز و بسته می زده بود و دهانش بی 

خان از جایش بلند شد و با نگرانی به طرفم  کامران 

 آمد: 

 گفت؟ کی بود دیار؟ چی می -
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دادم. نفهمیدم    رمقم را از عمه گرفتم و به او نگاه بی 

های مرد را تکرار کردم. ابروهای  چطور تمام حرف 

 خان باال رفت و فوری گفت: کامران 

 خدا رحم کنه. -

 
عمه هم سراسیمه جلو آمد و با بغض و گریه شروع به  

 نالیدن کرد: 

خدا منو بکشه نبینم این روز رو. آخه چه اتفاقی  -

ببینیم  براش افتاده؟ کامران برو ماشینو روشن کن بریم  

 چه خاکی تو سرمون شده. 

 
حرف به عمه که آرام و قرار نداشت نگاه  شوکه و بی 

خان سعی داشت آرامش کند ولی من  کردم. کامران 

ام را از دست داده بودم.  گیری قدرت فکر و تصمیم 

خان عمه را وادار کرد روی مبل بنشیند و با  کامران 

بعد هم  اشاره به حال و روز من، سعی کرد آرامش کند.  

 روی من ایستاد: برگشت و روبه 

 شما بمونید خونه من برم بیمارستان ببینم چه خبر... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

هایم  هوا روی پا ایستادم که باعث شد جلوی چشم بی 

هایم را روی هم فشار دادم و وقتی  سیاهی برود. پلک 

 تعادلم را به دست آوردم فوری گفتم: 

 آم... خودم باید باشم نه نه... منم می -

 
فهمیدم کامران خان آن همه خونسردی را از  ش می کا 

 توانستم کمی ازش قرض بگیرم. آورد شاید می کجا می 

 راه نیست. خودم برم بهتره. شماها حالتون روبه -

 آم. کنم عمو. من می خواهش می -

 
 عمه هم دوباره سرپا شد. 

آم... بریم... بریم ببینیم چی به سر این پسر  منم می -

 اومده آخه! 

 
 خان این بار با اخم رو به عمه تشر زد. ان کامر 

زنی که! تو دیگه کجا معصوم؟  باز حرف خودتو می -

مونن... بشین من و دیار  ها تو خونه تنها می بچه 

 دم خودم. ریم. بهت خبر می می 

 آره کامران. اینا امانتای برادرمن. آخه دلم طاقت نمی -
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سفت    ام را ی روسری کل آن دو، گره توجه به کل من بی 

کردم و بعد از برداشتن کیفم سمت در رفتم. مشغول  

پوشیدن کفش هایم بودم که باالخره شوهرعمه توانست  

عمه را برای ماندن در خانه راضی کند. خودش هم  

حواسی تمام پایین رفتم  ها را با بی فوری دنبالم آمد. پله 

تا جایی که یکی دو بار کم مانده بود زیر پایم خالی  

ها گرفتم و با سرعت بیشتری  را به نرده شود. دستم  

خان لبخند  راه رفتم. توی ماشین که نشستم کامران 

 بندی به رویم زد و با آرامش گفت: نیم 

 ها... مطمئنم حالش خوبه. اصالً نترسی -

 
توانستم کالمی حرف بزنم.  ام قفل شده بود. نمی حنجره 

ساعت بعد،  فقط سری تکان دادم و او استارت زد. نیم 

لوی در بیمارستان، از ماشین پیاده شدیم. پاهایم  ج 

کردند، اما به زور دنبال خودم  برای راه رفتن یاری نمی 

خان جلوتر  کشاندمشان. به اطالعات که رسیدیم کامران 

از من برای سوال پرسیدن پیش قدم شد و من در یک  

لحظه از ته قلب خوشحال شدم که در آن شرایط تنها  

 حالت گیجی گفت: نیستم. برگشت و با  

 جا منتظر بمونین. گه همین می -
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 سردرگم نگاهی به دور و اطرافم انداختم: 

منتظر چی بمونیم آخه؟ گفتِن یه بخش و شماره اتاق  -

 مگه چقدر سخته؟ 

 
قدم برداشتم تا خودم به سمت اطالعات بروم که صدایی  

آشنا، همان صدایی که نیم ساعت پیش پشت تلفن  

ته بود از گشت سرم به گوش  رعشه به جانم انداخ 

 رسید: 

 خانم مهرآرا! -

 
پاهایم را به زور وادار به چرخیدن کردم و با دیدن  

مردی که لباس سبز نیروی انتظامی را به تن داشت  

های لرزان راه رفته را برگشتم و به  قلبم ریخت. با قدم 

 اش زل زدم. های سرد و یخی چشم 

رم کجاست االن؟  خودمم... بفرمایید... برادرم... براد -

 خوام ببینمش. می 

 
قدر  لرزید. دست خودم نبود که آن اراده می صدایم بی 

ناتوان شده بودم. تصور رفتن یک خار کوچک به پای  

کرد و حاال در سالن انتظار  شهریار من را نابود می 

بیمارستانی بزرگ ایستاده بودم و برای شنیدن خبری  
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نگاهش را از من    زدم. مرد له می از سالمتی برادرم له 

 خان: برداشت و رو کرد به سمت کامران 

 شما هم با ایشون هستید؟ -

 
خان »بله«ی آرامی گفت و مرد قدمی به سمت  کامران 

خواست داد بزنم. مرد جلوی او ایستاد  او رفت. دلم می 

 و محکم گفت: 

پس فکر کنم با شما صحبت کنم بهتره. این خانوم  -

 رن. انگار شرایط روحی مساعدی ندا 

 
 خان نگاهی نگران و دلسوزانه به من انداخت. کامران 

شه بگید چه  برادرشه خب سرکار... حق داره... می -

 اتفاقی افتاده؟ 

 
 #مقلوب  

 79#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
داشت تا از من دور شود و  آرام قدم برمی مرد آرام 

خان هم به دنبالش راه افتاده بود. اما نتوانستم  کامران 
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هایی نامتعادل  تم و منتظر بمانم. با قدم سر جایم بایس 

 های مرد را شنیدم: ها رساندم و حرف خودم را به آن 

من سروان ُمحرمی هستم. فعالً مسئول تحقیق در  -

 مورد این اتفاق منم. 

 شه بگید چی شده؟ کدوم اتفاق؟ می -

تو محل کار آقای مهرآرا یه درگیری به وجود اومده و  -

ر آسیب شدن. ما تا جایی که  ی سر دچا ایشون از ناحیه 

تونستیم سریع ایشون رو انتقال دادیم. االن هم گویا  می 

های ویژه است و دیگه از وضعیتش  تو بخش مراقبت 

ی پرسنلی  خبری نداریم. شماره تماستون رو از پرونده 

 ایشون پیدا کردیم. 

 
 اختیار حرف مرد را تکرار کردم: بی 

 های ویژه؟ بخش مراقبت -

 
م را شنید که ایستاد و روی پا به طرف من  انگار صدای 

چرخید. با دیدنم که دنبالشان روانه شده بودم اخمی  

توجه به  اش جا خوش کرد. بی محو روی پیشانی 

 صبرانه پرسیدم: اش جلو رفتم و بی ی ناراضی قیافه 
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خوام ببینمش... با کی باید صحبت کنم که ببینم  می -

. با خودم حرف  کنم جناب.. طوره؟ خواهش می حالش چه 

 ترم. بزنید من راحت 

 
 خان هشداری صدایم زد: کامران 

 دیار! آروم باش. -

کنم  تونم عمو. توروخدا یه کاری کنید دارم دق می نمی -

خبری... فقط یکی رو پیدا کنید بهم بگه حالش  از بی 

 کنم. شم... خواهش می خوبه... دیگه ساکت می 

 
اخت و او هم  خان نگاه مستأصلی به محرمی اند کامران 

هایش را باال داد  نفسش را محکم بیرون فرستاد. شانه 

 و خونسرد گفت: 

تونید برید باال و از خود  دونم. می من چیزی نمی -

 پرستارا یا دکترا سوال کنید. 

 
طور که  ای به پاهایم تزریق شد. همان انگار جان تازه 

های  توجه به دیار گفتن شدم، بی ها دور می از آن 

ز مرد تشکر کردم و جلوی آسانسورها  شوهرعمه ا 

ایستادم. نگاهی به راهنمای طبقات انداختم و با دیدن  
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ی سوم قرار داشت،  های ویژه که در طبقه بخش مراقبت 

 ی آسانسور را فشار دادم. دکمه 

 *** 

رفت و یک کالم  گفتم در مغز پرستار فرو نمی هرچه می 

نه حتی  ایستاده بود تا نه من را به داخل راه بدهد و  

خبری از شهریار بدهد که خیالم راحت شود. من کالفه  

حوصله. هیچ کدام  و نگران بودم و او هم خسته و بی 

 فهمیدیم. حرف دیگری را نمی 

شه خانوم؟ شما فکر کن مریض  یعنی چی که نمی -

 خبر باشی؟ تونی ازش بی خودت اونجاست؟ می 

 
زن بدون دادن جوابی هنوز سرش پایین بود و چیزی  

اش کفری شدم و با حرص کف  توجهی نوشت. از بی ی م 

 اش کوبیدم: دستم را به پیشخوان ایستگاه پرستاری 

 شنوید؟! زنما! می دارم با شما حرف می -

 
 سرش را با غیظ و اخم باال گرفت: 

خوام چیزی  خیلی شلوغش کردی خانوم... هرچی می -

ذارین. یه نگاه به ساعتتون بندازین.  نگم خودتون نمی 

نظرتون درسته این ساعت از شب آسایش اون همه  به  
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مریضو به خاطر شما به هم بزنم؟ اصالً کی اجازه داده  

 شما بیاین باال؟ 

 
هایم پر شد و صدایم  از شدت درماندگی اشک در چشم 

 لرزید: 

انصافیه این رفتارتون.  حداقل یه خبر بدید... به خدا بی -

م و زنده  میر خبری هزار بار می من تا صبح تو این بی 

 شم. می 

 
نگاه زن که به صورتم افتاد، دو قطره اشک از کنار  

ای بیرون  هایم ُسر خورد و پایین رفت. نفس کالفه پلک 

 داد و بعد از مکثی کوتاه پرسید: 

 اسمش چیه؟ -

 
ای گرفتم و دستم را برای پاک کردن  جان تازه 

هایم روی صورتم کشیدم. نام شهریار را زمزمه  اشک 

طور  عد از نگاه کردن در سیستمش، همان کردم و او ب 

 حوصله و از سر رفع تکلیف غر زد: بی 

 تو کماست عزیزم. -

 
 هایم تا حد زیادی گشاد شد و ناباور لب زدم: چشم 
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 چی؟... کما؟ -

 
تر  دانم چه در صورتم دید که آرام نگاهم کرد و نمی 

 زمزمه کرد: 

م.  تونم بهت بد فعالً تو کماست... اطالعات بیشتری نمی -

باید تا صبح صبر کنی تا دکترش دوباره بیاد ویزیتش  

ی یه مالقات کوتاه هم بهت  کنه... شاید اون موقع اجازه 

 بدن. 

 
با حالتی شوکه به دهانش چشم دوخته بودم.  

شنیدم اما از مضمونشان سر در  هایش را می حرف 

آوردم. حواسم فقط و فقط پیش شهریار بود، پیش  نمی 

گفت  آن کمایی که این زن می اش و  های بسته چشم 

کردیم؟ مگر امشب  درگیرش شده. ما اینجا چه کار می 

قرار نبود برایش به خواستگاری برویم؟ چرا زندگی  

داد که  همیشه بدترین روی خودش را وقتی نشانمان می 

 انتظارش را نداشتیم؟ 

پرستار نگاه کنجکاوی به من انداخت که جلوی  

ن پشت بیرون آمد و  خوانش خشک شده بودم. از آ پیش 

روحم را به سمت آسانسور  دستم را گرفت. جسم بی 

 ای گفت: کشید و با لحن دوستانه 
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شه  امیدت به خدا باشه عزیزم. حالش خوب می -

 شاهلل. ان 

 
درب آسانسور کنار رفت و وقتی سردرگمی من را دید  

 پرسید: 

 خوای باهات تا پایین بیام؟ می -

 
ا زمزمه کردن چیزی  حواس سری باال انداختم و ب بی 

ی همکف  شبیه تشکر وارد کابین شدم. وقتی به طبقه 

هدف قدم  رسیدم، زمان و مکان را گم کرده بودم. بی 

خان که من  رفتم. با صدای کامران داشتم و جلو می برمی 

خواند سرم را به طرفش چرخاندم و گیج  را به نام می 

 نگاهش کردم. با نگرانی پرسید: 

 دیدیش؟ چطور بود؟ -

 
 #مقلوب  

 80#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
جا پیدا کنم و رویش آوار شوم.    خواست یک دلم می 

کردم پاهایم تحمل کشیدن وزنم را ندارند و  احساس می 
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هر لحظه پخش زمین خواهم شد. انگار شوهرعمه  

دردم را فهمید که فوری بازویم را گرفت و من را سمت  

 ها برد: یکی از صندلی 

 دختر رنگ به روت نمونده. بگیر بشین... بشین  -

ای بعد با لیوان  از جلوی چشمم غیب شد و لحظه 

بارمصرفی که پر از آب بود پیش رویم زانو زد.  یک 

 لیوان را به دستم داد و اصرار کرد: 

 بخور. -

کمی از آب را نوشیدم. انگار همان چندقطره به جای  

هایم  ام سرازیر شود، باال رفت و از چشم اینکه به معده 

خان با  ون ریخت. دیدم تار شد و وقتی کامران بیر 

 قراری پرسید: بی 

 چی شده دیار؟ شهریار چطور بود؟ -

 
 کرد لب زدم: ام را له می میان بغضی که داشت حنجره 

 تو ُکماست. -

 
 هایش را بست: دستش را روی سرش گذاشت و چشم 

 یا امام زمان! خدایا خودت رحم کن. -
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هایم را  م تا اشک هایم کشید پشت دستم را روی چشم 

 پاک کنم. 

 دیدیش؟ -

 
 سرم را باال انداختم. 

 نذاشتن. گفتن فردا... اگه دکترش اجازه بده. -

 
دانست باید چه کند. روی پا  تر از من نمی او هم درمانده 

 ایستاد و گفت: 

 گردیم. پس پاشو بریم خونه. فردا برمی -

 
 ام رها کردم. لیوان تقریباً پر را روی صندلی کناری 

 آم عمو. شما برید. می ن -

 
 نچی کرد و باز پیش پایم روی زانو نشست. 

آم؟ من االن تنها برگردم که معصوم رام  یعنی چی نمی -

ده. پاشو بریم یه کم استراحت کن صبح زود خودم  نمی 

 میارمت. 

 
خان فوری  ام انداختم و کامران نگاهی به ساعت مچی 

 گفت: 
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و    ی دختره راستی معصوم گفت زنگ زده خونه -

 بهشون اطالع داده چرا نرفتیم. 

 
 هایی گشاد شده نگاهش کردم: با نگاهی ترسیده و چشم 

 گفته؟ -

خواستی که اون بندگان خدا تمام شب  آره دیگه... نمی -

مون  منتظرمون بمونن و بعدم حرف نادرستی حواله 

 فهمیدن! کنن. باید می 

 
توانستم حتی  هایم سرازیر شد. نمی بار دیگر اشک یک 

ای تصور کنم در قلب محدثه با شنیدن این خبر  لحظه 

خان دوباره بلند  چه انقالبی خواهد شد. وقتی کامران 

 شد و گفت: 

 شب شد. پاشو دختر... یا علی!... نصفه -

 
 پاهایم را به زمین فشار دادم و غریدم: 

آم عمو! توروخدا اصرار نکنید. داداشم رو اینجا  نمی -

 ت بخوابم. ذارم که بیام خونه تخ تنها نمی 

 
ی ماتش نگاه کردم. لحنم  سرم را باال گرفتم و به چهره 

 تر شد: کمی نرم 
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ببخشید، دست خودم نیست. حالم خوب نیست اصالً...  -

ها تنها نباشن. من  شما برید خونه که عمه و بچه 

 گه. رم ببینم دکترش چی می مونم و صبح زود می می 

 
 زد:   هایش را از زیر کت به کمرش اخمی کرد و دست 

کنی آخه؟  خوای بمونی اینجا؟ چرا لج می کجا می -

 کشه که. معصومه بفهمه تنهات گذاشتم منو می 

 
 ام را باال کشیدم و سری تکان دادم. بینی 

شینم تا صبح،  جا می کنه. منم همین عمه درک می -

 کنم. شایدم برم نمازخونه... برید دیگه... خواهش می 

 
هایش را  و دست نفسش را محکم به بیرون فوت کرد  

 در هوا تکان داد: 

 چی بگم آخه؟ مطمئنی؟ -

 
 بی حرف سری باال و پایین کردم. 

 چیزی الزم نداری؟ -

 
باز هم سرم را در سکوت باال انداختم و او باالخره  

ام زنگ  ساعت بعد گوشی رضایت داد برود. بماند که نیم 
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خورد و عمه با کلی گریه و زاری دعوایم کرد که چرا  

دم، اما توانستم او را هم قانع کنم. به سالن  تنها مان 

وتوک افرادی را  تقریباً خالی بیمارستان زل زدم. تک 

وقت نشده بود  زنند. هیچ شد دید که وسط آن قدم می می 

هایم را بستم و  قدر طوالنی شهریارم را نبینم. پلک این 

ی چشمم پایین افتاد. از خدا  باز قطره اشکی از گوشه 

بار دیگر اجازه دهد چشمم به    خواستم فقط یک 

رنگش بیفتد. من بدون  های روشن و خوش چشم 

 ماندم! شهریار زنده نمی 

 *** 

 )پایان بخش اول( 

 
 #مقلوب  

 81#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 فصل دوم 

نگاه تیزش را به مانیتور دوخته بود و منتظر بود تا  

ی کارگر  ی مورد نظر سر برسد و بتواند چهره صحنه 

اش را که مدام زنگ  ص بدهد. گوشی فراری را تشخی 

های مأمور بررسی،  غره خورد، به خاطر چشم می 
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مجبور شده بود روی ویبره بگذارد. هرچقدر  

بشو  خیال گذاشت گرشا بی پاسخ می هایش را بی تماس 

خواهی کوتاهی از دو مأمور  نبود. دست آخر، با معذرت 

 توی اتاق، بیرون رفت و گوشی را به گوشش چسباند: 

شه دیگه، چرا  دم یعنی نمی ی بابا وقتی جواب نمی ا -

 زنی؟ قدر زنگ می این 

 
صدای فریاد گرشا باعث شد گوشی را از گوشش  

 فاصله بدهد: 

میری  دی؟ یه خبر بدی نمی کنی جواب نمی خود می بی -

 که! 

 
 صدایش را پایین آورد شاید بتواند او را هم آرام کند: 

داتو انداختی تو  تو مگه تو بیمارستان نیستی؟ چرا ص -

 سرت؟ 

هر جهنمی که هستم مهم نیست. اتاق خصوصیه هر  -

کنم. چی شد باالخره؟  غلطی دوست داشته باشم می 

 فهمیدی کی بوده؟ 

گم هی تماس نگیر.  نه هنوز... برای همین می -

 دم. مشخص بشه خودم بهت خبر می 

 کنین دو ساعته؟ پس چی کار دارین می -
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ش آروم شی... من  گرشا یه چندتا نفس عمیق بک -

 زنم. اوکی؟ خودم بهت زنگ می 

 
تماس بی هیچ حرفی قطع شد. دوباره به اتاق برگشت  

و این بار با دیدن هر دو مأمور که با اخم به مانیتور  

زل زده بودند، ابروهایش باال رفت. مأموری که سر پا  

ایستاده و خودش را محرمی معرفی کرده بود، سرش  

 ردی گفت: را باال گرفت و با خونس 

 آرین؟ تشریف می -

 
دید بین  جلو رفت و کنار آن دو ایستاد. تصویری که می 

 دود محو شده بود. 

 اینجا که چیزی معلوم نیست. -

 
ای عقب بردند. دودها عقب رفت و  تصویر را چند دقیقه 

سوزی در تصویر به نمایش  ای قبل از آتش لحظه 

دید باعث شد ضربان قلبش به  درآمد. چیزی که می 

شکل تصاعدی باال برود. کافی بود این تصاویر را  

اش نگذارد. صدای محرمی او را به  گرشا ببیند تا زنده 

 خود آورد: 

 شناسینش؟ می -
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 ای کرد و آب دهانش را قورت داد: تک سرفه 

اِم... من تقریباً دو سه ماهه که اینجا مشغول شدم،  -

ید  خیلی با کارگرا آشنا نیستم. فکر کنم باید اجازه بد 

آقای بلورچیان خودشون برای شناسایی خدمتتون  

 برسن. 

 
های  مرد اخم غلیظ و ترسناکی کرد و با دقت به چشم 

 فراری بهنود زل زد: 

وقت نداریم آقای بلورچیان... الزم باشه همین االن  -

ریم پیش آقای بلورچیان تا این موضوع  خودمون می 

 حل بشه. همین حاال هم خیلی دیر شده. 

 
هایش را از هم فاصله داد و نفسی که در  بهنود لب 

اش حبس شده بود را نامحسوس بیرون فرستاد.  سینه 

 اش تیر خالص را زد: محرمی با جمالت بعدی 

دیده بیاد و این یکی هم  اگه بالیی سر اون کارگر آسیب -

به خاطر تعلل شما از دستمون در بره، مقصر اول و  

تید که سر  آخر این اتفاق شما و جناب بلورچیان هس 

 بزنگاه از کمک کردن به مأموران قانون کم گذاشتید. 
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هایش را به هم فشار  هایش مشت شدند و انگشت دست 

توانست یک تصمیم درست بگیرد  داد. دلیل اینکه نمی 

 دانست. محرمی ادامه داد: را خودش هم نمی 

 آقای بلورچیان تو کدوم بیمارستان بستری هستن؟ -

 
زور پایین فرستاد و با لحن    بهنود آب دهانش را به 

 ای جواب داد: خفه 

ایشون شرایط خوبی ندارن جناب... ممکنه دوباره  -

 حالشون وخیم... 

 
 لحن محرمی تحکم بیشتری گرفت: 

 شما انگار متوجه عرایض بنده نشدید! -

 
گوشی در دست بهنود یک بار دیگر لرزید و وقتی  

ش  های ی گرشا را دوباره روی صفحه دید، پلک شماره 

را روی هم فشار داد. تماس را برقرار کرد و به زور  

 جواب داد: 

 بله؟ -

 چی شد باالخره؟ -

 زنی آخه؟ گم... چرا این همه زنگ می آم برات می می -
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محرمی ابرویی در هم کشید و با صدای واضحی  

 پرسید: 

 آقای بلورچیان پشت خطن... درسته؟ -

 
 حرف نگاهش کرد و گرشا باز پرسید: بهنود بی 

را الل شدی بهنود؟ یه کاری نکن خودم همین االن  چ -

 بلند شم بیاما. 

 
محرمی از سکوت بهنود جوابش را گرفت و دستش را  

 برای گرفتن گوشی باال برد: 

 دید با خودشون صحبت کنم؟ اجازه می -

 
بهنود با اینکه تمایل زیادی داشت از دستور او  

سرپیچی کند، اما عواقب خوبی را در انتظار خودش  

دید. همین حاال هم تصور واکنش گرشا داشت  می ن 

کرد. گوشی را با مکث به سمت محرمی  اش می دیوانه 

گرفت و او با صدای محکم و بمش سالم کرد. گرشا با  

 اینکه جا خورده بود جواب داد: 

 سالم، بفرمایید. -

سروان محرمی هستم، مسئول رسیدگی به این پرونده.  -

تر خودتون رو  سریع جناب بلورچیان الزمه که هرچه  
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تر  گذره کار ما هم سخت مالقات کنم. هرچه زمان می 

 شه. می 

 طور؟ چرا؟ چه -

شما باید تصویر کارگر ضارب رو شناسایی کنید.  -

شریکتون انگار خیلی با افراد داخل کارخانه آشنایی  

 ندارن. 

 
گرشا بدون معطلی نام بیمارستان را گفت و پشت  

 سرش لب زد: 

 اونجا؟   الزمه خودم بیام -

 
 محرمی لبخند خشکی زد: 

 رسیم. فعالً. خیر نیازی نیست، ما خدمتتون می -

 
 #مقلوب 

 82#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
تماس را قطع کرد و گوشی را به دست بهنود داد که به  

 شکل عجیبی ساکت مانده بود. به دستیارش گفت: 

 فیلما رو بردار بریم. معطل نکن. -
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ش کپی کرد و بعد از  ها را روی سیستم مأمور دوم فیلم 

تاب از جا بلند شد. بهنود قدمی پشت سر  جمع کردن لپ 

 ها برداشت و آخرین زور خود را زد: آن 

 اصالً امکانش نیست که چند روزی صبر کنید؟ -

 
مرد سبزپوش روی پا چرخید و موشکافانه نگاهش  

 کرد: 

توضیح دادم براتون، خیر امکانش نیست... اما اگه  -

د بفرمایید که ما مزاحم ایشون هم  دونی شما چیزی می 

 تر شدن حالشون نباشیم. نشیم و احیاناً موجب وخیم 

 
اش را  بهنود با دو انگشت سبابه و وسطی کمی پیشانی 

 هایش را با درماندگی باال انداخت. ماساژ داد و شانه 

 دونم. نخیر، من چیزی نمی -

 
محرمی پوزخند نامحسوسی زد و پشت سر همکارش  

ون رفت. بهنود خودش را روی صندلی  از اتاق بیر 

هایش گرفت.  گرشا انداخت و سرش را بین دست 

هشدارهای گرشا مدام توی گوشش بود که از او  

تر مهرداد را وادار کند گواهی  خواست هرچه سریع می 
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اش را تحویل دهد و مهرداد هم هر بار  عدم سوءپیشینه 

کرد.  جور دست به سرش می دید یک  که بهنود را می 

ی پدرش  اش را از جیبش بیرون آورد و شماره گوشی 

ای  را گرفت. به محض شنیدن صدایش با لحن خسته 

 گفت: 

ی این رفیقت که پسرشو آوردیم کارخونه  بابا شماره -

 داری؟ 

 
 ناصر با مکثی پرسید: 

 خوای؟ آره دارم... برای چی می -

 
طور که برگه و خودکاری را از  صاف نشست و همان 

 داشت زمزمه کرد: روی میز برمی 

 کنم. آم خونه برات تعریف می شماره رو بده، می -

 
 ناصر فوری پرسید: 

 آی؟ اصالً تو کجایی از دیروز تا حاال؟ چرا خونه نمی -

 
 نُچی کرد و بی حوصله لب زد: 

 آم دیگه... شماره رو بده فعالً. گفتم می -
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ناصر بعد از مکثی کوتاه شماره را خواند و تا خواست  

 ری بپرسد بهنود فوری گفت: سوال دیگ 

 ممنون، فعالً. -

 *** 

ی اتاقش  گوشی را روی تخت انداخت و به طرف پنجره 

رفت. از ماندن در یک جای ثابت خسته شده بود.  

ای به در خورد و باالخره قامت امیرمحمد میان  تقه 

 چهارچوب ظاهر شد. 

گوشیم سوخت بس که زنگ زدی! باور کن به غیر از  -

 ای هم هستن تو این بیمارستان! ه تو بیمارای دیگ 

 
ی پنجره  هایش را از پشت به لبه روی پا چرخید و آرنج 

 تکیه داد. 

ت  منو مرخص کن برم که راحت به مریضای دیگه -

 برسی. 

 
 امیرمحمد دستی به گردنش کشید و قدمی به جلو آمد. 

گم یه شب دیگه باید بمونی.  اگه من دکترتم که دارم می -

ور و تهدید مجبورم کردی  فکر نکن چون با ز 

 بفرستمت بخش پس حالت رو به راهه! 
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هایش را از هم باز کرد و به سرتاپای  گرشا دست 

 خودش نگاهی انداخت. 

 حالم خوبه دیگه! معلوم نیست؟ -

 
رویش قرار  قدر جلو رفت تا درست روبه امیرمحمد آن 

 بگیرد: 

 ظاهرت شاید... -

 
ی او  نه ی سی اش را به سمت چپ قفسه انگشت اشاره 

 چسباند و با جدیت ادامه داد: 

راه نیست. ضربان قلبت هنوزم  ولی این تو هیچی روبه -

نامنظمه و این خودش مثل یه چراغ هشدار عمل  

 کنه. می 

 
ی  رنگ و بدقواره ی باالیی پیراهن آبی گرشا دکمه 

بیمارستانش را باز کرد و هر دو دستش را به  

 پهلوهایش چسباند. 

ونی... حال من چه این تو و چه  د خودت هم خوب می -

کنه. ولی حداقل اون بیرون،  جا فرقی نمی بیرون از این 

احساس زندانی بودن ندارم. دو ساعت دیگه که ساعت  

خوان  مالقات شروع بشه مامان و خواهرام و بقیه می 
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ی ناله و غرغراشونو  پاشن بیان اینجا، منم حوصله 

ی خودم...  ندارم... مرخصم کن، هر اتفاقی بیفته پا 

 نامه ندارید؟ بده امضاش کنم! اصالً مگه رضایت 

 
امیرمحمد با درماندگی نگاهش کرد و حرفی نزد. در  

واقعیت حق با گرشا بود و تا زمانی که درمان قطعی  

مشکلش پیدا نشود، سیصد و شصت و پنج روز سال  

را هم بستری باشد توفیری به حالش ندارد. اما با  

او دیده بود دلش راضی    شرایطی که روز قبل از 

کرد اگر تحت نظر خودش باشد خیالش  شد. حس می نمی 

 تر است. صدای گرشا او را از فکر بیرون کشید: جمع 

ذارم  ببین دکتر، تو چه مرخص کنی چه نکنی من می -

جوری برم  رم. فقط فرقش اینه که اگه همین می 

 افته گردنت. مسئولیت فرار بیمارت هم می 

 
ای به او رفت و برگشت تا به  ره غ امیرمحمد چشم 

ی پای تخت نگاهی بیندازد. دستور داده بود  پرونده 

ساعت  اش از زمان انتقال به بخش، هر نیم عالئم حیاتی 

دید که جز همان ضربان نامنظم  چک شود و حاال می 

هیچ مشکل دیگری ندارد. گرشا از پشت سرش رد شد  

داشت.  معدنی بر و از یخچال کوچک اتاق یک بطری آب 
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ی او  خواست تسلیم خواسته امیرمحمد با اینکه نمی 

ی  نشینی کرد و بدون اینکه نگاهی به چهره شود، عقب 

پر از رضایتش بیندازد به سمت در خروجی راه افتاد و  

 همزمان گفت: 

بشین بگم یه دور دیگه عالئمتو چک کنن، اگه نرمال  -

 کنم. بود دستور ترخیصو امضا می 

 
دور چرخید و انگشتش را به  ا نیم جلوی درگاه روی پ 

 حالت هشداری تکان داد: 

 فقط با رضایت خودت! -

 
ی  از اتاق بیرون رفت و گرشا با لبخند محو گوشه 

لبش، نیمی از محتویات بطری آب را یک نفس سر  

کشید. به طرف تخت رفت و گوشی را از روی آن قاپید.  

ی بهنود و به محض شنیدن  بعد از گرفتم شماره 

 گفت:   صدایش 

 کجایی؟ -

 
 #مقلوب  

 83#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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 طور؟ یه جایی کار داشتم... چه -

 خوام برگردم خونه. ماشینم دستته. بیار، می -

 
 بهنود مبهوت لب زد: 

 مگه مرخص شدی؟ -

 آره بابا... پاشو بیا زود. -

 
 بهنود بعد از مکث کوتاهی گفت: 

 خیلی خب، اومدم. -

 
در خورد و پشت    ای به تماس را که قطع کرد، ضربه 

سرش دو نفر با لباس نیروی انتظامی جلوی در ظاهر  

 شدند: 

 جناب بلورچیان؟ -

 
گوشی را روی میز کنار تخت رها کرد و سری تکان  

 داد: 

 خودم هستم بفرمایید. -
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مردی که جلوتر وارد شده بود، خودش را »سروان  

دونفر    محرمی« معرفی کرد و گرشا تازه متوجه شد آن 

کنند. ابرویی باال انداخت و با دست به داخل  آنجا چه می 

 اتاق اشاره کرد: 

 بله، بفرمایید. -

 
ی محرمی وارد شد و بعد از سالمی  مأمور دوم با اشاره 

تابش را روی میز فلزی کنار تخت گذاشت.  کوتاه لپ 

چندتایی کلیک کرد و تصویر را به سمت دو نفر دیگر  

رف  چینی و ح چرخاند. محرمی بدون هیچ مقدمه 

ی مانیتور  سیمش به صفحه ای با سیم بی اضافه 

 ای زد و خشک گفت: ضربه 

دونم جا و مکان مناسبی برای این کار نیست، ولی  می -

پشت تلفن هم براتون توضیح دادم که این موضوع  

 چقدر اهمیت داره. 

 
 گرشا سری تکان داد و مرد ادامه داد: 

ر  شما فقط کافیه اسم و مشخصات فردی که توی تصوی -

 بینید رو به ما تحویل بدید. می 
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ی تخت نشست. با اخمی غلیظ به  گرشا جلو رفت و لبه 

تصویر چشم دوخت. کارگرها تقریباً سالن را خالی کرده  

شناخت؛ انتهای  بودند. این قسمت از کارگاه را خوب می 

سالن و بخش تولید محصوالت صادراتی. یکی از  

اه اول او را  کارگرها دوباره به سالن برگشت. در نگ 

شناخت. شهریار بود که برگشته بود و انگار داشت  

ی ابروهایش  گشت. گره اطراف دستگاه دنبال چیزی می 

کورتر شد. فکر اینکه کارگر خاطی شهریار باشد،  

کرد؛ اما وقتی مأمور ایستاده  مغزش را سوراخ می 

تر شد.  پشت سرش چیزی نپرسید کمی خیالش آسوده 

ر ظاهر شد و با حرکت بدی  کارگر دیگری در تصوی 

ای با هم به  شهریار را متوجه خودش کرد. چند دقیقه 

کردن مشغول شدند و همان لحظه گرشا فکر کرد  بحث 

ها قابلیت پخش صدا را هم داشتند. مرد  کاش دوربین 

 سیم را روی تصویر کارگر دوم گذاشت: نوک بی 

 شناسینش؟ می -

 پشتش به تصویره... چیزی معلوم نیست که. -

 
کرد و در ظاهر انگار  نشینی می هرچقدر شهریار عقب 

قصد داشت طرف مقابلش را آرام کند، آن یکی بیشتر  

اش را  برد، طوری که در نهایت یقه به سمتش هجوم می 
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چسبید و کار به زد و خورد کشید. هرچقدر شهریار  

کرد خودش را از دست او خالص کند موفق  تالش می 

اه، در حد چشم بر هم زدن،  ی کوت شد. در یک لحظه نمی 

ی برخورد  شهریار محکم به عقب هُل داده شد. لحظه 

ی دستگاه سفت و سنگین پشتش،  محکم سرش با لبه 

هایش از شدت  نفس گرشا رفت و دیگر درنیامد. چشم 

تعجب گرد شده بود. توی آن خراب شده چه خبر بود؟  

چه اتفاقی افتاده بود؟ اصالً کدام یکی از کارگرها به  

ی وحشتناکی را  خودش جرأت داده بود چنین صحنه 

آمد. نگاهش چسبیده بود به  رقم بزند. نفسش درنمی 

رفت.  تصویر و ضربان قلبش داشت مدام باالتر می 

کارگری که معلوم بود دستپاچه شد کمی باالی سر  

ای  شهریار نشست و او را صدا زد، اما وقتی نتیجه 

رون آورد و  نگرفت، به کمک فندکی که از جیبش بی 

یکی از مواد قابل اشتعال، آتشی به پا کرد. همین که  

چرخید و به اطرافش نگاه انداخت تا مطمئن شود کسی  

هایش  ای که به بار آورده نبوده، گرشا پلک شاهد فاجعه 

را بست و دستش را با استیصال روی سرش کشید.  

 محرمی یک بار دیگر پرسید: 

 شناختینش... درسته؟ -
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رمق سری  زور از سینه بیرون داد و بی   نفسش را به 

جنباند. محرمی خوشحال از اینکه باالخره سرنخی پیدا  

 روی گرشا ایستاد: کرده، تخت را دور زد و روبه 

 پس مشخصاتش رو لطف کنید تا دیر نشده اقدام کنیم. -

 
گرشا کف دست را به جایی کنار پایش روی تخت فشار  

گیجی چرخی دور  داد و به زور روی پا بلند شد. با  

 خودش زد و رو به محرمی گفت: 

 شه. باید برگردیم کارخونه. مشخصاتش توی پرونده -

 
طور که  محرمی »ای بابا«یی گفت و گرشا همان 

 داشت زمزمه کرد: اش را از روی میز برمی گوشی 

 آم. چند لحظه به من فرصت بدید خودم همراهتون می -

 
زدیک  با بهنود تماس گرفت و وقتی مطمئن شد ن 

بیمارستان است، تماسی هم با امیرمحمد گرفت. صدای  

 دلخورش را که شنید بدون معطلی گفت: 

 ات امیر؟ باید برم. نامه چی شد این رضایت -

 *** 
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ها نبود. کسی که دنبال  نیازی به زیر و رو کردن پرونده 

های کارخانه  گشت، جزو آخرین استخدامی اسمش می 

شد. کاوری را که اسم  بود و مدارکش به راحتی پیدا می 

ی مدارک را  او رویش نوشته شده بود، پیدا کرد و همه 

بیرون آورد. محرمی همان موقع جلو آمد و فوری  

 گفت: 

 لطفاً یه سری کپی کاملش رو در اختیار ما بذارید. -

 
بار  حرف سمت دستگاه کپی رفت. هر چند ثانیه یک بی 

رفت. انگار  اش می ی سینه سمت قفسه   اراده دستش بی 

داد، برای دردی که میان  مغزش مدام فرمان می 

شود، کاری انجام دهد. بعد  پیچد و ول می اش می سینه 

چه که مأمور قانون خواسته بود، مدارک را  از انجام آن 

ی میز کیان  هایش را به لبه سر جایش برگرداند و دست 

انداخت و لبخند    تکیه داد. محرمی نگاهی به کاغذها 

 خشکی رو به او زد: 
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خیلی خب... فکر کنم کار ما با شما تموم شده، به جز  -

نشانی رو هم باید  اینکه گزارش نهایی کارشناس آتش 

 در اختیارمون قرار بدید. 

 
گرشا »حتماً«ی گفت و محرمی بعد از دست دادن با او،  

بیرون رفت. پشت سرش بالفاصله بهنود وارد سالن  

 شد. 

 شون کنده شد باالخره؟ شر -

 
 به جای اینکه جواب سوالش را بدهد پرسید: 

 ی شهریار؟ رفتی سراغ خانواده -

 
 بهنود ابرویی در هم کشید: 

 شهریار کیه دیگه؟ -

 
گرشا خودش را روی صندلی پشت سرش رها کرد و  

 ابروهایش باز در هم شدند: 

 همون بدبختی که االن افتاده رو تخت بیمارستان. -

 
ها نشست و با حالت  روی یکی از صندلی   بهنود هم 

 تری تکیه داد: راحت 
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 شه! رم حاال... دیر که نمی می -

 
کرد  قدر فشار روحی تحمل کرده بود که فکر نمی آن 

حتی با داد زدن بر سر بهنود هم بتواند خودش را خالی  

کند، جانش را هم نداشت. فقط کمی تن صدایش باال  

 رفت: 

ته که دیر بشه؟!... هان؟!...  دیگه چه اتفاقی باید بیف -

جاش  جوری سرش ضربه خورد؟... تا همین ندیدی چه 

 هم شانس آوردیم که زنده مونده. 

 
 بهنود با تُخسی اخم کرد: 

ما چرا شانس آوردیم؟ مگه ما زدیمش؟ یکی دیگه  -

 ده! باهاش دعوا کرده، همونم تاوانشو می 

 
رب  اش را با ض اش را از صندلی گرفت و تنه گرشا تکیه 

 جلو کشید: 

کنی اگه خودتو به  فهمی یا فکر می بهنود واقعاً نمی -

خوای بگی تو  نفهمی بزنی منم کاریت ندارم؟! یعنی می 

 نفهمیدی اونی که شهریار رو زد کی بود؟ 
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بهنود هم سر جایش صاف نشست و آرنجش را روی  

 زانویش چسباند: 

خوای خودمو  کار کنم االن؟ می فرض کن فهمیدم! چی -

تحویل بدم؟ حاال چون من شدم معرفش مقصرم    جاش 

تونست واسه هر کدوم از کارگرای  هستم؟ این اتفاق می 

 دیگه هم بیفته! 

 
اش  طور که از شدت عصبانیت قفسه سینه گرشا همان 

 شد غرید: باال و پایین می 

شون تا  کدوم از کارگرای اینجا پرونده آره... ولی هیچ -

چند دفعه بهت گفتم    االن ناقص نبوده مرد حسابی!... 

پیگیر باش مدارکشو کامل کنه... اصالً اشتباه کردم  

اجازه دادم موقتاً کار کنه! به اعتبار عمو و تو، گند  

 زدم به اعتبار خودم. 

 
رنگ بهنود پرید، اما سعی کرد خودش را کنترل کند و  

 با همان خونسردی ظاهری زمزمه کرد: 

 شه؟ مگه چی می -

 
جا نشستن را نداشت و حس  گرشا که دیگر توان یک 

کرد در حال انفجار است، از جا پرید و وسط اتاق  می 
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روی بهنود ایستاد و حق به جانب و با لحنی  رفت. روبه 

ی گفتارش  خواست کلمه به کلمه شمرده، انگار که می 

 در ذهن بهنود نفوذ کند زمزمه کرد: 

ی ناجور یا  اگر مشخص بشه اون مرتیکه، سوءسابقه -

گیرن که بدون گرفتن  ی ما رو می اشته یقه اعتیاد د 

تعهد، بهش اینجا کار دادیم... این اتفاق توی این  

 کارخونه افتاده... مسئول مستقیمش ماییم. 

 
 صدای بهنود را به زور شنید: 

حاال مثالً... اگه داشته باشه هم... باالخره که آدمه...  -

 نباید دیگه جایی کار کنه؟! 

 
رفت با این حرف  رو می قدم   گرشا که داشت وسط اتاق 

بهنود سر جایش ماند و با مکث سمت او چرخید.  

های بهنود در حالی که از  موشکافانه زل زد به چشم 

اش کم مانده بود قلبش  تصور شنیدن جمالت بعدی 

 بایستد. اخمی کرد و با غیظ جواب داد: 

شه... ولی اگه طرف  ساز نمی ای مشکل هر سوء سابقه -

 اک باشه... دار خطرن سابقه 

 نفسی گرفت و کمی به سمت بهنود خم شد: 
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ی  تونی بشینی و امیدوار باشی که اون آدم سابقه می -

 چی رو از چشم تو... خاصی نداشته... تا منم همه 

 
ای لب زد، مثل پتک  ی بهنود که با لحن خفه تک کلمه 

 توی سرش خورد: 

 داشته! -

 
 های او زل زد: ناباور به لب 

 چی؟! -

 
را باال آورد و لبش را با زبان تر کرد.    بهنود سرش 

ی گرشا به قدری ترسناک شده بود که نخواهد  چهره 

 حرفش را دوباره تکرار کند اما گرشا مصرانه پرسید: 

 چی گفتی؟ -

 
 آب دهانش را قورت داد و محتاطانه تکرار کرد: 

 داره. مهرداد سابقه -

 
 اختیار بلند شد و فریاد زد: صدایش بی 

 ی؟؟! گ چی داری می -
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عقب عقب رفت و روی اولین صندلی که پایش آن را  

شد.  هایش به بازدم تبدیل نمی حس کرد، آوار شد. دم 

اش، فوری از  بهنود با دیدن رنگ و روی رو به کبودی 

هایش را  جا پرید و خودش را پشت او رساند. شانه 

 ماساژ داد و کف یک دستش را پشت کشید: 

 کنیم دیگه! حاال سکته ندی خودتو! بابا درستش می -

 
زد. بهنود تازه یاد  نفس می گرشا هنوز هم داشت نفس 

کپسول اکسیژن کوچکی افتاد که امیرمحمد همراهشان  

کرده بود برای مواقع ضروری که دوباره به حال روز  

قبلش دچار نشود. دوید و ساک کوچک کنار در را  

شت و بعد از پیچاندن پیچ  برداشت. آن را روی میز گذا 

دستگاه، ماسک را برداشت تا روی صورتش بگذارد.  

زنان  گرشا آن را گرفت و باحرص، کنار انداخت. نفس 

جان وارد  های نامتعادل و بی از جایش بلند شد و با قدم 

بسته پشت سرش رها کرد.  اتاقش شد و در را نیمه 

بهنود هر دو دستش را روی سرش گذاشت و نفسش  
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توانست بدتر از  ه بیرون فوت کرد. شرایط می را ب 

 ها باشد، انگار گرشا توانسته با موضوع کنار بیاید. این 

ای همان بیرون منتظر ماند و بعد با احتیاط  چند دقیقه 

ای به در زد و وقتی جوابی نگرفت خودش وارد  ضربه 

شد. گرشا پشت میزش بود. سرش را روی ساعدهای  

اشته بود و حرکتی نداشت.  اش روی میز گذ درهم کرده 

جا ایستاد. توقع داشت غرولندی  بهنود چندثانیه همان 

آمد.  بشنود یا سرزنش شود، اما صدایی از او درنمی 

اخمی کرد و آرام جلو رفت. با دیدن قوطی قرص سفید  

هایش  رنگ میان مشتش ابروهایش باال رفتند و چشم 

ش را  گرد شد. تصور اینکه گرشا حماقتی کرده باشد قلب 

اش گذاشت  به تپش انداخت. دستش را آرام روی شانه 

 و تکانی به تنش داد: 

 گرشا! -

 
 گرشا هومی کرد و بهنود نفسش را محکم بیرون داد: 

 خوبی؟ -

 هوم. -

 خوای برگردیم بیمارستان؟ می -
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گرشا به سختی سرش را از روی میز برداشت و با  

  دست، پشت گردنش را فشار داد. با صدایی که به زور 

 آمد لب زد: از حلقش بیرون می 

 بریم بیمارستان. -

 
نگاه بهنود رنگ نگرانی گرفت و دستش را توی  

 جیبش کرد تا سوئیچ را سریع پیدا کند. 

دیدی گفتم... اصالً اشتباه کردی اومدی بیرون... با  -

 خودت لج... 

 بریم بیمارستانی که شهریار بستریه. -

 
 بهنود با لحنی عصبی غرید: 

رم سر  ها!... گفتم می زنی ودتو می باز حرف خ -

 زنم... ول کن دیگه جون عزیزت. می 

 
ی داروها را باز کرد و قوطی قرص را  گرشا قفسه 

حواس و پرسروصدا داخل آن انداخت. نفس عمیقی  بی 

شد با اخم  طور که از جلوی بهنود رد می کشید و همان 

 لب زد: 

تصمیمش با تو نیست... دوست نداری بیای سوئیچو  -

 بده به خودم. 
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هایی بلند از  بهنود نفسی پرحرص بیرون داد و با قدم 

 کنارش رد شد: 

 تازونی! بیا پایین منتظرم. فعالً که فقط داری می -

 
ای در ماشین و زیر گرمای ظهر  دقیقه   بهنود بیست 

اواخر خرداد، منتظر نشسته بود. تنها دلیلی که اجازه  

د تماسی بود که  داد برگردد و از حال او خبر بگیر نمی 

خودش گرفته و گفته بود به سالن اصلی کارخانه  

  ها بیاندازد. با انگشت رود تا نگاهی به خسارت می 

روی فرمان ضرب گرفته بود و با اخم به در نیمه باز و  

کرد. باالخره گرشا را دید که از  آهنی کارگاه نگاه می 

کرد و مدام دستش را  سالن بیرون آمد. داشت سرفه می 

ای  داد. چند ثانیه اش فشار می ی سینه وی قفسه ر 

نگاهش کرد و منتظر ماند که اگر الزم شد پیاده شود،  

اما باالخره او را دید که صاف ایستاد و بعد از کشیدن  

اش کشید و نگاهی به  نفسی عمیق دستی به پیشانی 

آسمان انداخت. بعد هم چشمش به ماشین افتاد و  

به محض نشستن روی    راهش را به آن سمت کج کرد. 

 ای گرفت. اش را بیرون کشید و شماره صندلی گوشی 
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اش را  بهنود برای یک لحظه دلش خواست گوشی 

بگیرد و از پنجره به بیرون پرت کند. بعد هم سرش داد  

بزند که یک کم به فکر خودش باشد، اما این کار را  

نکرد و در عوض پایش را با حرص روی گاز فشار  

رفت،  داشت کم کم روی مخش می   داد. صدای گرشا 

آید.  زد به زور از حنجره بیرون می صدایی که داد می 

ها  داشت با تأسیساتی و نقاش و انواع و اقسام آدم 

زودتر دوباره    کرد که کارخانه را هرچه هماهنگ می 

سرپا کند. تماس آخر گرشا که تمام شد بهنود غرغر  

 کرد: 

 ؟ حاال واجبه این همه ضربتی کار کردن -

 
 انعطاف جواب داد: گرشا نگاهش به گوشی بود. بی 

یه روز خوابیدن کار تو کارگاه، با اون حجم سفارشی  -

خوای یاد  ناپذیر. کی می که گرفتیم یعنی یه ضرر جبران 

 بگیری پس؟ سه ماه شد! نه؟ 

 
 بهنود نیشخندی زد و ابرویی باال انداخت: 

 گیرم... غمت نباشه. حاال یاد می -

 
 ا سمت خیابان چرخاند و لب زد: گرشا رویش ر 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

زودتر یاد بگیر... شاید زودتر از چیزی که فکرشو  -

 کنی مجبور به تنها گردوندن اونجا بشی! 

 
 های بهنود پرید و اخمی کرد: لبخند از روی لب 

 منظورت چیه؟ -

 
ای  ی گوشی داد و شانه گرشا باز نگاهش را به صفحه 

 باال انداخت. 

 م بگم. تونست تر از این نمی واضح -

 خیلی دوست داری بهت بگم خفه شو... نه؟! -

 #مقلوب 

 86#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
گرشا سر چرخاند و بعد از نگاهی کوتاه آرام خندید.  

 متأسف سری تکان داد و لب زد: 

 دوست داری شوخی بگیر. -

 
خواست این  سکوت کرد و بهنود هم ساکت شد، اما نمی 

ض کرد و با  جو وحشتناک ادامه پیدا کند. لحنش را عو 

 غرغر گفت: 
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 ریم ما؟ فهمم االن داریم کجا می اصالً من نمی -

 
گرشا نچی کرد و سر برگرداند تا باز با غرولند جوابش  

را بدهد اما بهنود دستش را باال برد و نگذاشت حرفی  

 بزند و در عوض خودش با لحن محکمی گفت: 

رم. تو  زنم، یعنی می رم سر می بهت گفتم خودم می -

یست با این حال و روزت باز بری تو بیمارستان  الزم ن 

و محیط داغونش... یه امروزتو به من بده، به جای  

 بیمارستان و دوا و دکتر ببرمت یه کم هوا بخوری. 

 
 حوصله نگاهش را گرفت: گرشا بی 

 بازی در نیار. کلی کار دارم بهنود... مسخره -

،  گم جون گرشا. بیا بریم یه کم دور دور کنیم جدی می -

دم  یه هوایی بخوریم. شام هم مهمون من... قول می 

فردا خودم برم بهشون سر بزنم و تا وقتی مطمئن نشدم  

 راهه بیرون نیام از اونجا... خوبه؟ چی روبه همه 

 
گرشا دستی به صورتش کشید و نفس عمیقی کشید.  

پیشنهاد بدی نبود. بعد از آن همه فکر و فشار روحی  

ی برای خودش باشد و فکرش  شاید الزم بود چند ساعت 

را آزاد کند. چند ساعتی که اگر در خانه سپری کند  
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های مادرش و گلناز و گالره  قطعاً از شر مزاحمت 

قدر دیرتر به خانه  خالصی نخواهد داشت. هرچه 

ی خودش بهتر بود.  رفت برای اعصاب نداشته می 

هایش را باال  اش را روی سایلنت گذاشت و شانه گوشی 

 انداخت. 

 بریم... فعالً که فرمون دست توئه. -

 
شی«  بهنود نیشخندی زد و بعد از گفتن »پشیمون نمی 

 با رضایت پا روی گاز فشرد.  

 *** 

 
 #مقلوب 
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 #کپی_ممنوع  

 
روی صندلی نشسته بودم، اما آرام و قرار نداشتم.  

دکتر باخونسردی پشت به من کرده بود و به  

ابلوی روشن سفید  های رادیولوژی چسبیده به ت عکس 

کرد. طاقتم طاق شد و با صدایی لرزان  نگاه می 

 پرسیدم: 

 تشخیصتون چیه دکتر؟ -
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هنوز هم به تصاویر زل زده بود و با یک دست مدام  

خواست جیغ بزنم، شاید  مالید. دلم می ش را می چانه 

ام بشود.  قراری متوجه حضورم در آن اتاق و میزان بی 

ید تا باالخره رضایت داد  دانم چند دقیقه طول کش نمی 

تابلو را خاموش کند و پشت میزش برگردد. عینکش را  

ی دست دیگر  برداشت و با دو انگشت شست و اشاره 

 قرار پرسیدم: هایش پرداخت. بی به ماساژ چشم 

 نظرتون چیه؟ -

 
سرش را باال گرفت و احتماالً تازه یادش افتاد  

هانش  ی منتظری مثل من، آنجا چشم به د برگشته بخت 

دوخته است. ابرویی باال داد و با لحن مرددی جواب  

 داد: 

برای تشخیص قطعی یه مقدار زوده. توی عکسایی که  -

ای از کورتکس و حتی  االن دیدم بخش عمده 

ی  ی مغز تخریب شده، که این نشونه های ساقه رفلکس 

خوبی نیست. باید دوباره از نزدیک ویزیتش کنم، اگه  

 شاید بشه امیدوار بود که... دچار آپنه نشده باشه  

 
 گیج و کالفه میان حرفش پریدم: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ببخشید آقای دکتر... کسی که جلوتون نشسته لیسانس  -

علوم اجتماعی داره، زیست دبیرستانش هم به زور  

پاس کرده. هیچی از این اصطالحات دهن پر کن شما  

شه. یه کالم، واضح و قابل فهم بهم بگید  حالیم نمی 

 کنه؟! ش رو باز می برادرم کی چشما 

 
انگار جسارتم زیاد به مذاقش خوش نیامد که اخمی  

 اش تکیه داد. کرد و به صندلی 

تونم براتون توضیح بدم خانوم.  بیشتر از این نمی -

برادرتون دچار یه آسیب مغزی شدید شده که  

کشه خودش رو  ساعت طول می   24تا    6عوارضش بین  

د صبر کنید تا  نشون بده. برای اطمینان بیشتر هم بای 

فردا کمیسیون پزشکی تشکیل بشه و بعد از معاینات  

 ی تشخیص نهایی اعالم بشه. مجدد، نتیجه 

 
شد و  تر می حبابی که داشت وسط گلویم بزرگ و بزرگ 

بست، به زور قورت دادِن آب دهان، از  راه نفسم را می 

 جان پرسیدم: بین بردم و بی 

ه؟ باور کنید  ی این چیزایی که گفتید معنیش چی همه -

 شم. هیچی از حرفاتون رو متوجه نمی 
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دکتر از پشت میزش بلند شد و به طرفم آمد. نگاه  

توانست دل سنگ را هم آب کند، اما نگاه  ام می درمانده 

داد گوش و چشمش از این جور  خشک دکتر نشان می 

تواند تأثیری روی  ها پر است و نمی ها و لحن نگاه 

 احساساتش بگذارد. 

ویم ایستاد و کمی در سکوت نگاهم کرد. مرد  ر روبه 

تیپ به  سالی که تمام تالشش را کرده بود تا خوش میان 

نظر برسد. دستش را در جیب روپوش سفیدش فرو  

 کرد و با جدیت گفت: 

های من چیز زیادی دستگیرتون  دونم که از حرف می -

نشده. ولی به نظرم شما هم خیلی تالش نکنید که  

پیشنهادم اینه که تا نظر قطعی    معنیش رو بفهمید. 

 کمیسیون پزشکی منتظر بمونید. 

 
 خواست بشنوم. نالیدم: این جوابی نبود که دلم می 

 شه یا نه؟... فقط همین. فقط بگید حالش خوب می -

 
هایش را روی هم فشار داد و بعد از مکثی کوتاه  لب 

 شانه باال انداخت: 

 امیدتون به خدا باشه. -
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داد و بیشتر  باال تحویلم می سرهم جواب سر  پشت 

کرد. دست از کنکاش برداشتم و فقط  ام می کالفه 

 ملتمسانه پرسیدم: 

کنم! از  تونم ببینمش که... خواهش می حداقل می -

 دیشب تا االن فقط به این امید اینجا موندم. 

 
اش کشید و  های خسته اش را روی چشم انگشت اشاره 

 سرش را تکان داد: 

بیاین. تو همون تایمی که ویزیتش  خیلی خب... با من  -

 ای فرصت دارید ببینیدش. کنم شما هم چنددقیقه می 

 
 لبخند تلخی روی لبم نشست. 

 ممنون... خدا خیرتون بده. -

 
در اتاقش را باز کرد و عقب ایستاد تا اول من بیرون  

رفت و قلبم  بروم. جانم زودتر از خودم داشت جلو می 

ها  هم بعد از ساعت   ی برادرم، آن برای دیدن دوباره 

خبری، به تپش افتاده بود. جلوی درهای  دوری و بی 

ای پاهایم  الکترونیکی بخش که رسیدیم، برای لحظه 

سست شد. ترسیدم از اینکه او را روی تخت بیمارستان  

ببینم و دوام نیاورم. ترسیدم او را با آن همه اتصاالت  
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ت را  به سر و تنش ببینم و تا آخر عمر نتوانم آن لحظا 

فراموش کنم، اما وقتی دکتر زنگ را زد و درها کنار  

روی داد، به امید  رفت، عقلم به پاهایم فرمان پیش 

روزها خیلی  اینکه او هم حالش خوب خواهد شد و این 

 شوند. زود به فراموشی سپرده می 

 
دنبال دکتر راه افتاده بودم و تمام تنم چشم شده بود تا  

، لباس استریل تن کردم. از  پیدایش کنم. به دستور دکتر 

در دیگری عبور کردیم و وارد سالن بزرگی شدیم که  

هایی که روی بیشترشان  دور تا دورش پر بود از تخت 

بیماری خوابیده بود و بین هر تخت با تخت بعدی با  

ای آبی رنگ فاصله افتاده بود. دکتر از پرستاری  پرده 

تخت  ی  که جلوی در، پشت میزش نشسته بود، شماره 

شهریار را پرسید و بعد هم مستقیم به سمت یکی از  

دانستم با چه توانی، در سکوت  ها راه افتاد. نمی تخت 

محض رسیدن به تخت مورد نظر و  کردم. به دنبالش می 

ی آبی رنگ، برای اینکه پخش زمین   ِ کنار رفتن پرده 

 ی کناری چنگ زدم. نشوم به پرده 
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اش افتاد و قلبم تا حد مرگ  های بسته شمم به چشم چ 

فشرده شد. از تصور عذابی که به خاطر ماندن آن  

شد، دستم روی  ی زمخت در گلویش متحمل می لوله 

گلویم چنگ شد. دیدم تار شد و تصویر صورت  

ی ماتی به تماشا  اش را از پشت پرده پریده رنگ 

خودم    ی دکتر، من را به گونه ایستادم. صدای نجوا 

 آورد. 

 فقط چنددقیقه فرصت دارید خانوم. -

 
پاهای ناتوانم را به زور تکان دادم و پیش رفتم.  

دستش را با ولع میان انگشتانم فشردم و از احساس  

سرمای تنش دلم که هیچ، تمام تنم لرزید. کف دستم را  

هقم در سالن به آن  روی دهانم فشار دادم تا صدای هق 

روی من روی  پوش و خنده ش بزرگی نپیچد. برادر خو 

کرد؟ چطور دلش آمده بود  کار می این تخت بدقواره چه 

خبر بگذارد و خودش با خیال راحت  ها من را بی ساعت 

 چشم ببند و بخوابد؟ 

های دکتر کردم که با ته خودکارش با  نگاهی به دست 

انداخت که از  رحمی روی پوست تنش خط می بی 
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شود. هیچ واکنشی    اش باخبر ی سطح هوشیاری اندازه 

توانستم و  نداشت، هیچ! انگشتانش را تا جایی که می 

زور داشتم فشار دادم و آرزو کردم اخم کند و آخی  

ها  بگوید، اما هیچ خبری نبود. دکتر نگاهی به دستگاه 

انداخت و بعد از یادداشت مواردی در پرونده، از تخت  

 فاصله گرفت. قبل از اینکه کامل دور شود گفت: 

 ط پنج دقیقه خانوم مهرآرا. فق -

 
ای »چشم« گفتم و او هم دور شد. جلوتر  با بغض خفه 

حالتش  رفتم. دستم را روی سرش کشیدم. موهای خوش 

زیر پانسمان پنهان شده بود. باز هم دستش را فشار  

 دادم و کنار گوشش لب زدم: 

انصاف نبودی داداش؟ تا حاال نشده بود  تو که بی -

جوری تونستی دو روز  بری! چه   خبر بذاری و جایی بی 

خبر بمونی؟... شهریار، قلبم داره وایمیسه.  از من بی 

ت رو  های بسته االن تنها زمانیه که تحمل دیدن چشم 

قدر سروصدا کنم که از  خواد اون ندارم... که دلم می 

خواب بلند شی... اصالً اگه من نخوام تو تا آخر عمرت  

خدا... تو رو جون    بخوابی کی رو باید ببینم؟ تو رو 

دیار... تو رو روح مامان و بابا، چشمات رو باز کن و  

 من رو تنها نذار. 
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اشکی از کنار چشمم چکید و روی صورتش    قطره 

 صدا هق زدم: افتاد. بی 

مرگت بشم  دم خودم پیش تو بیدار شو، من قول می -

 داداش. 

 
با نوک انگشت قطره اشک روی صورتش را برداشتم  

های دستی که در دستم  یکی از انگشت   و همان موقع 

گرفته بودم، تکانی خورد. قلبم به تپش افتاد و صاف  

خواست بخندم از همین تک واکنشی که  ایستادم. دلم می 

هرچند کوتاه به لمس دست و شنیدن صدایم داده بود،  

اما پرستاری که همان موقع سر رسید و ازم خواست  

مام گذاشت. فوری  ام را نیمه ت آنجا را ترک کنم خوشی 

 به سمت پرستار رفتم و شهریار را نشانش دادم: 

 آد؟ انگشتش تکون خورد... یعنی داره به هوش می -

 
پرستار اخمی کرد و جلو رفت. نگاهی به دستگاه  

انداخت. بعد هم هر دو پلک شهریار را باال کشید و به  

های چشمش نگاه انداخت. با همان اخمش  مردمک 

 گفت: عقب آمد و خونسرد  
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یه رفلکس نخاعی ساده بوده... تغییری تو وضعیتش  -

 پیش نیومده. 

 
خواست چیز دیگری بشنوم، اما آن را ازم دریغ  دلم می 

ای کشیدم و وقتی پرستار دستش را  کرد. نفس خسته 

ام گذاشت تا من را به بیرون هدایت کند،  پشت شانه 

بار دیگر ببینمش. معلوم نبود  سرم را چرخاندم تا یک 

ی مالقات هم  د ساعت دیگر در آن وضع بماند. اجازه چن 

دادند. همین تصویرش را هم در ذهنم ذخیره  که نمی 

ام را  زده کردم، غنیمت بود. وقتی پاهای سرد و یخ می 

از بخش بیرون گذاشتم از خودم بدم آمد که فراموش  

 اش را ببوسم. های بسته کردم پلک 

 *** 

قدر  ون آمد. آن سرو صدا از آسانسور بیر آرام و بی 

برای برگشتن به خانه تعلل کرده بود که مطمئن شود  

شود. ساعت نزدیک به دو  کسی سر راهش سبز نمی 

 شب بود. نیمه 

هایش را که از جیبش بیرون کشید، با شنیدن  کلید 

 صدای مادرش جا خورد و در جا برگشت: 

 باالخره اومدی خونه؟ -
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اش، نشسته  شده   های گشاد شده به جسم مچاله با چشم 

 ی راه پله، زل زد. گوشه 

 کنی؟ کار می اینجا چی -

 
اش را بیشتر  اش را باال کشید و چادر رنگی حوریه بینی 

 دور خودش پیچید: 

دی  اهمیتیم که یه خبر نمی قدر برات بی یعنی این -

 مرخص شدی؟ 

 
خیالی در جیبش  قدمی پیش رفت و یک دستش را با بی 

 فرستاد. 

کار  خواستی چی دادم... می ی حاال بر فرض که خبر م -

 کنی؟ 

 
قدر هردو ساکن و ساکت به هم زل زدند که چراغ  آن 

دار راهرو خاموش شد. گرشا تکانی خورد و با  زمان 

 ی فضا، حوریه پربغض گفت: روشن شدن دوباره 

دیگه هیچی برات مهم نیست! برات مهم نیست یه  -

مادر داری که از دیروز یه چشمش اشکه یه چشمش  

دی که یه عده نگرانتن...  دیگه اصالً اهمیتی نمی خون.  
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بزرگ شدی! آره؟ بزرگ شدی که مادر و پدر و  

 کنی! خواهر... همه رو داری فراموش می 

 
ی واحد کناری انداخت و پوفی  گرشا نگاهی به در بسته 

 کشید: 

 پاشو بریم تو خونه حرف بزنیم. مردم خوابن. -

 
کرده روی  ی چادر، اشک راه پیدا  حوریه با گوشه 

 صورتش را پاک کرد: 

آم... تو هم اگه برات هنوز چیزی مهم باشه باید  نمی -

پاشی بیای باال... نه که باز تنهایی بری بچپی تو اون  

 خونه. 

 
 #مقلوب  

 89#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 گرشا نُچی کرد و سرش را به سمت دیگری چرخاند: 

  بیام که چی بشه؟ که تا صبح صددفعه بیای باالی سرم -

 شب خواب به خواب نرم؟ و چک کنی که نصفه 
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 حوریه با اخم تشر زد: 

انصاف شدی پسر!...  زبونت رو گاز بگیر. چقدر بی -

فهمی؟ نگرانم. نگرانتم که یه روز هم  من مادرتم... می 

از دست فکر و خیال تو آروم نبودم و یه شب هم سرم  

 رو راحت روی بالش نذاشتم. 

 
 ا نشست: پوزخند خونسردی روی لب گرش 

 مطمئنی؟ -

 
 طور اخم کرده سرش را باال  گرفت: حوریه همان 

 شک داری؟ -

 
چندثانیه در سکوت به مادرش خیره ماند. نفس  

ای بیرون داد و جلو رفت تا کنار او روی پله  کالفه 

کلیدش را میان انگشتانش چرخاند و  بنشیند. دسته 

توجه به سروصدای بدی که در راهرو به راه  بی 

 بود، زمزمه کرد: انداخته  

ش رو، وقتی داره از گریه  ساله ی سه کدوم مادری بچه -

ذاره که زودتر به  شه، پشت در خونه می هالک می 

پرواز مشهدش برسه؟... کدوم مادری سفر کربالش  

های آخر سال  رو، با اینکه افتاده وسط امتحان 
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کنه؟... کدوم مادری دختر  هاش، کنسل نمی بچه 

کنه  ی درندشت ول می ی یه خونه نوجوونش رو تنها تو 

وقت  ایش؟ که بعدش هیچ که بره استقبال بابای مکه 

ها بعد از اون روز، کابوس  نفهمه چرا دخترش، سال 

 کنه؟... هوم؟ بینه و توی خواب گریه می می 

 
چرخاند و خیره به نگاه مبهوت و ناباور  سرش را می 

 زند: حوریه، زهرخندی می 

ت بعدی بودن برات... پس  هات توی اولوی همیشه بچه -

 ات دم نزن حوریه خانوم. های مادرانه از نگران 

 
شود، دست حوریه  خیز می همین که برای بلند شدن نیم 

دهد از جایش ُجم  چسبد و اجازه نمی به پایش می 

 بخورد. 

منظورت چی بود؟ مگه اون روز برای گالره چه  -

ع  اتفاقی افتاده بود؟ چرا هیچی نگفتی؟ چرا همون موق 

 حرفی نزدی؟ 

 
اش وارد  سینه توجه به فشاری که داشت به قفسه بی 

خیال نشان  طور بی شد سعی کرد خودش را همان می 

 دهد. 
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دادی... اگر برات  گفتم باز هم اهمیتی نمی چون اگه می -

دیدی،  ی دخترت رو می های شبونه مهم بود وقتی گریه 

  خیالی کردی، نه که بزنی به در بی یه فکری براش می 

 و بگی اقتضای سنشه... هورموناش به هم ریخته. 

 گرشا! -

 
به لحن مبهوت مادرش پوزخندی زد و از جا بلند شد.  

 حوریه هق زد: 

انصافید. هیچ کدومتون  تون بی انصافی... همه خیلی بی -

نفهمیدید من توی خلوتم چی کشیدم!... همین حاال...  

ا حاال  فهمیدی که از ظهر ت اگه یه ذره برات مهم بود می 

نشستم اینجا که برسی و به زور ببرمت باال، تا حواسم  

به خورد و خوراک و خوابت باشه... بعد تو اینجوری  

 دی؟ جوابم رو می 

 
 اش چرخید و پشتش را به در چسباند. جلوی در خانه 

هایی برات زدم اشتباه بود  کدوم یکی از اون مثال -

یت اون  مامان؟ البته به جاش خواستی با توجهات افراط 

ها رو جبران کنی، اما نتونستی... به جاش دلم  کاری کم 

رو زدی... دلمون رو زدی... زده شدم که االن توی این  

کنم. تو هم برگرد باال و مثل  خونه، تنها زندگی می 
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ها و مراسمای  همیشه زندگی عادیت رو بکن. به سفره 

تری،  هات برس. انگار با اونا زنده مذهبیت و زیارتت 

ین زندگی رو از خودت نگیر... ما هم  پس ا 

طوری که تا االن قد کشیدیم و زنده موندیم بازم  همون 

 کنیم. زندگی می 

 
های ریز مادرش هم نتوانست مانع از  هق صدای هق 

اش شود. کلید انداخت و در را باز کرد،  رفتن به خانه 

اما قبل از اینکه آن را پشت سرش ببند آخرین جمالتش  

 را گفت: 

شه دیگه! به جاش  ول کن... تهش یه چیزی می منو  -

به دخترات برس که تهش واسه اونا هم حسرت  

 نمونه!... برو بخواب، من خوبم... شب بخیر. 

 
ای  در را بست و بدون فکر کردن به هیچ مورد اضافه 

به حمام رفت تا اثرات دو روز ماندن در بیمارستان را  

عمل کرده    از تنش بشوید. اتفاق دیروز مثل یک هشدار 

یکی، با مکث  بود. مثل سه چراغ سفیدی که یکی 

دادند فرصتش رو  شدند و نشان می داشتند خاموش می 

چیز داشت تمام  به اتمام است. به همین زودی همه 

اش کلی برنامه داشت.  شد و او هنوز برای زندگی می 
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هایی که دیگر هیچ امیدی به انجامشان باقی  برنامه 

عکوس شروع شده بود. کافی  نمانده بود. شمارش م 

هایش را ببند و خوب گوش کند. قطعاً صدایش  بود چشم 

شنید، صدایی بلند و رسا در مغزش که داشت  را می 

 خواند: »ده... نُه... هشت...« می 

 *** 

 
 #مقلوب  

 90#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
از این همه بالتکلیفی و پا درهوایی متنفر بودم. از  

گرفتم دلم  ی نمی اینکه یک جواب درست از کس 

خواست سرم را به دیوار بکوبم. روز قبل، بعد از  می 

جانم را از آن بخش  اینکه شهریار را دیدم و جسم بی 

روح بیرون کشیدم، به اصرار عمه و شوهرعمه به  بی 

ای که تحملش بدون شهریار برایم  خانه برگشتم. خانه 

مثل عذاب جهنم بود. هرکاری کردم نتوانستم یک  

م روی هم بگذارم. صبح زود هم باز شال و  ساعت چش 

 کاله کردم که به بیمارستان برگردم. 
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گفت چه  دانستم آن کمیسیون پزشکی که دکتر می نمی 

کشد.  ساعتی قرار است برگزار شود و چقدر طول می 

جایی باشم که شهریار هم بود.  خواستم همان فقط می 

رام  شد روحم بیشتر آ ام با او کمتر می هرچقدر فاصله 

 گرفت. می 

ها را در خانه تنها  خان به خاطر من بچه عمه و کامران 

گذاشته و آمده بودند که تنها نمانم. هرچند تنهایی من  

هایم را  ها بود که تنهایی شد. سال کسی پر نمی با هیچ 

فقط و فقط با برادرم پر کرده بودم و حاال او هم من را  

 تنها رها کرده بود. 

رش رفتم تا در مورد اتمام زمان  بار دیگر تا پذی   یک 

ی کافی شلوغ  کمیسیون بپرسم. زنی که سرش به اندازه 

ساعت من جلوی  ساعت به نیم بود و حضور نیم 

کرد، با اخم سر چرخاند و  ترش می پیشخوان، کالفه 

 غرغر کرد: 

کنی. منم وقت ندارم مدام به  عزیزم چقدر سوال می -

موقعش بهت  خاطر تو تماس بگیرم باال. خودشون به  

 دن نتیجه رو. اطالع می 
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ناامید و خسته سر جایم برگشتم. عمه که مدام زیر لبی  

ام با نگرانی  ی در هم رفته گفت، با دیدن چهره ذکر می 

 پرسید: 

 چی شد؟ خبری شد؟ -

 
حرف سرم را باال انداختم و کنار دستش نشستم.  بی 

نشستن که نه، آوار شدم. خم شدم و سرم را بین  

گرفتم. کم مانده بود دیوانه شوم. از شدت    هایم دست 

گیرم شده بود  اضطراب حالت تهوعی وحشتناک گریبان 

داد حتی درست نفس بکشم. ذکر  که اجازه نمی 

های پشت سر هم عمه به جای اینکه آرامم کند،  گفتن 

ریخت. نتوانستم جو آنجا را  اعصابم را بیشتر به هم می 

 را گرفت:   تحمل کنم و از جا پریدم. عمه دستم 

 ری قربونت برم؟ کجا می -

رم نمازخونه. آرامش الزم دارم... اینجا اعصابم به  می -

 ریزه. هم می 

 خوای بیام باهات؟ می -

 
 با درماندگی و ملتمسانه نگاهش کردم: 

خوام تنها باشم و آرامش  کنم... می عمه خواهش می -

 دونم نگرانی ولی من حواسم به خودم هست. بگیرم. می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
ا با مکث رها کرد و چیزی نگفت. من هم بدون  دستم ر 

ی بیمارستان  ای به سمت نمازخانه زدن حرف اضافه 

رفتم. چادری را برداشتم و مشغول نماز خواندن شدم.  

هیچ نیتی نداشتم، فقط برای آرام کردن دلم، دست به  

 دامن خدا شده بودم. 

زدم که با  سرم روی مهر بود و در دل با خدا حرف می 

 یفی اسم خودم را شنیدم. صدای ظر 

 دیار! -

 
سرم را بلند کردم. معلوم نبود چقدر در آن حالت بودم  

هایم سیاهی  که هم کمرم خشک شده بود و هم چشم 

رویم ایستاده بود زل زدم و  رفت. به زنی که روبه می 

منتظر ماندم تا تاری دیدم از بین برود. همین که جلوی  

 د: پایم روی زانو نشست و پر بغض لب ز 

 دیار... شهریار کجاست؟ -

 
چهره و صدای مهربانش را شناختم. بغضی که داشت  

 آمد را به زور قورت دادم و لبخندی زدم: باال می 

چیز خاصی نیست... ببخشش محدثه... شهریار  -

 وقت بدقولی نکرده بود... این دفعه هم... هیچ 
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های  اشکی ریخت و خودش را جلوتر کشید. دست 

 دستانش گرفت و زمزمه کرد: رمقم را بین  بی 

خوام  شناسمش؟ االن کجاست؟ می فکر کردی نمی -

 ببینمش. 

 
کردم خیس باشد، اما  دستی به چشمم کشیدم. فکر می 

 ریختم. نبود. حداقل جلوی محدثه نباید اشک می 

دن... منم به زور فقط تونستم چنددقیقه  اجازه نمی -

 ببینمش. 

نگرانش    تون که زنگ زد و گفت تصادف کرده عمه -

کردم اتفاق خیلی بدی افتاده  حال فکر نمی شدم، با این 

باشه... اما وقتی به خودش زنگ زدم و جواب نداد...  

وقتی دوروز گذشت و خودش هیچ خبری نداد، دلم  

 گواهی بد داد. زنگ زدم به عمه و اونم گفت اینجایید. 

 
نگاهش کردم. تمام تالشم را به کار گرفته بودم تا  

قط لبخند بزنم. لبخندی که طعم زهرمارش  جلوی او ف 

 کرد. ام می داشت خفه 

شه... زود خوب  به دلت بد راه نده عزیزم... خوب می -

ت  شه. فقط ما یه عذرخواهی بزرگ به خانواده می 
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بدهکار شدیم... کاش مادرت این بدقولی رو ندید  

ی بعدی خودم سنگ تموم بذارم  دم دفعه بگیره. قول می 

 ون. تو خواستگاریت 

 
محدثه مثل من نبود. تالشی برای خوددار بودن  

زد. باز هم لبخند زدم  ریخت و هق می کرد. اشک می نمی 

 و دستش را فشار دادم. 

کنی خب؟ نکنه مامانت چیزی گفته...  چرا گریه می -

ذارم  کنم. نمی آره؟!... نگران نباش، من خودم حلش می 

مانت  یه دونه برادرم زندگیش خراب بشه... من با ما 

 آرم. زنم از دلش درمی حرف می 

 
 هقی زد و نالید: 

 شه؟ یعنی خوب می -

 
دیگر نتوانستم جلوی شکستن سد نامقاومی که جلوی  

هایم یکی بعد از  هایم ساخته بودم بگیرم. اشک اشک 

دیگری روی صورتم ریخت، ولی همچنان لبخند از  

 رفت: روی لبم کنار نمی 
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نتظرم چشماش  مگه جرئت داره خوب نشه؟ من فقط م -

رو باز کنه و باهاش یه دعوای مفصل بکنم. این دو  

 سه روز خیلی از دستش عصبانی شدم. 

 
 #مقلوب 

 91#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 های اشکی متعجب نگاهم کرد: با همان چشم 

 چرا؟ -

ی خانوادگیه... یه قولی که شهریار  دلیلش یه مسئله -

زنه زیرش... شهریاری که  بهم داده و داره می 

 وقت بدقولی نکرده بود. چ هی 

 
دیگر نتوانستم بیشتر از آن جلوی خودم را بگیرم.  

آغوش باز محدثه را پذیرفتم و دوتایی سیر گریه  

کرد، اول از  هایش را باز می کردیم. شهریار اگر چشم 

 داد. های ما دو نفر را می همه باید جواب اشک 

لرزش گوشی در جیب شلوارم باعث شد باالخره از  

م فاصله بگیریم. دستی به صورتم کشیدم و  آغوش ه 
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ثابت و ناشناسی بود.    ی گوشی را درآوردم. شماره 

 جواب که دادم صدای سرد زنی تنم را لرزاند. 

خانم مهرآرا سالم، دکتر عطایی گفتن بهتون اطالع  -

ی کمیسیون پزشکی ظرف  بدم برای گرفتن نتیجه 

ارید  امروز تا قبل از ساعت چهار بعدازظهر تشریف بی 

 بیمارستان. 

 
 صاف نشستم و قلبم به تپش افتاد: 

 من... من االن تو بیمارستانم. -

خب چه بهتر خانوم... لطف کنید تشریف ببرید  -

 دفترشون خودشون باهاتون صحبت کنن. 

 
قراری  دستم روی زانو مشت شد و قلبم در سینه به بی 

دانستم. خواستم سوال دیگری از  افتاد. دلیلش را نمی 

رسم که تماس بی هیچ حرفی قطع شد. محدثه از  زن بپ 

 تغییر ناگهانی حال و هوایم نگران پرسید: 

 چی شده دیار؟ -

 
با سردرگمی چادری که دورم پیچیده شده بود را باز  

 کردم. 

 باید برم با دکترش حرف بزنم. -
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 او هم صاف نشست. 

 آم باهات. منم می -

 
 بندی به رویش زدم: لبخند نیم 

بهتره. اصالً تو برگرد خونه، من خودم  نه عزیزم نیای  -

 باهات... 

 مونم. فکرش هم نکن... من می -

 
ای جمع کردم و به  ریخته هم چادر را به شکل به 

های  رنگ چشم رنگش که تقریباً هم های خوش چشم 

 شهریار بود زل زدم: 

 باشه، ممنون... پس برگرد پیش عمه. -

 
چطور  همراه هم از نمازخانه بیرون زدیم. نفهمیدم  

ای که اتاق دکتر در آن بود رساندم.  خودم را به طبقه 

در زدم و خواستم وارد شوم، اما در اتاق قفل بود.  

ابرویی در هم کشیدم. مگر خودش نخواسته بود من را  

ببیند. نگاهی به چپ و راست راهرو انداختم و با دیدن  

زنی که انتهای راهرو پشت استیشن نشسته بود به آن  

 طرف رفتم. 
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 خواستم دکتر عطایی رو ببینم. ببخشید می -

 
 زن بدون اینکه سرش را باال بگیرد کوتاه جواب داد: 

 یو هستن، باید منتظر بمونید. سی تو آی -

 چقدر منتظر باشم؟... خودشون خواستن منو ببینن. -

 
 سرش را باال آورد. 

 شما؟ -

 
 خودم را که معرفی کردم ابرویی باال انداخت. 

! اتفاقاً االن به همراه چندتا از  چقدر زود اومدین -

یو برای بررسی نهایی  سی همکاراشون رفتن آی 

 وضعیت بیمار شما. 

 
 هایم به پیشخوان قفل شد. دست 

 بررسی نهایی؟ -

 بله... من اطالع زیادی ندارم... منتظرشون با... -

 تونم برم اونجا ببینمشون؟ می -

 
 متعجب نگاهم کرد: 

 فکر کنم منتظر باشید بهتره. -
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تونم. تا همین حاال هم که از  تونم خانوم... نمی نمی -

 انتظار نمردم کار خدا بوده. 

 ولی آخه... -

 
هایش را بشنوم. تشکری خشک  ی حرف نماندم تا ادامه 

و کوتاه کردم و بیرون آمدم. نگاهم به عدد روی  

خواستم منتظر بمانم، جان از  آسانسور افتاد. اگر می 

ی سوم  دویدم و راهی طبقه   ها رفت. به سمت پله تنم می 

کردم  شدم. جلوی ایستگاه پرستاری ایستادم. فکر می 

باید کلی با او هم کلنجار بروم تا اجازه بدهد وارد بخش  

شود، اما وقتی خودم را معرفی کردم، نگاهی پرترحم  

 به من انداخت و با دست راهرو را نشانم داد: 

 بینید. برید داخل... دکتر رو اونجا می -

 
 لوب  #مق 

 92#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
مات و متحیر از میزش فاصله گرفتم. با این تصور که  

دکتر سفارش کرده تا مانع ورودم نشوند، سریع وارد  

 راهرو شدم. 
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برخالف بار قبل، هرچه به سمت انتهای راهرو قدم  

داشتم تمامی نداشت. ته آن راهروی خلوت،  برمی 

به هم    کرد. دو در سکوتی به رنگ مرگ پرواز می 

چسبیده، با یک عالمت بزرگ ورود ممنوع که  

رویم قرار  زد، روبه اش بدجور در چشمم می بدقوارگی 

کس  کردم؟ چرا هیچ داشت. اصالً من اینجا چه کار می 

 شد؟ مانعم نمی 

سکوت راهرو با صدای زنی که پشت بلندگو، تند و  

ی من  گفت که مغز ارور داده زده، چیزی می شتاب 

فهمید، شکست و بالفاصله چند زن و  می اش را ن معنی 

ای پوش از کنارم رد شدند. حتی  مرد سفید و سورمه 

یکی دو نفرشان به من تنه زدند، بس که حضورم آنجا  

شان از بین دو  آمد. همه ناملموس بود و به آن فضا نمی 

جا ساکت  لنگه در انتهای راهرو رد شدند و باز همه 

 شد. 

زدم، ولی کسی جوابم    باالخره رسیدم. چندباری زنگ 

ی مات گذاشتم. شاید کسی  را نداد. دستم را روی شیشه 

دلش به حال من هم بسوزد و در را برایم باز کند. برای  

خواست یک  نفر، از پشت  منی که آن لحظه فقط دلم می 

آن در بیرون بیاید و بگوید»برای چه اینجایی؟« یا  

ید  »کسی که به دنبالش آمدی حالش خوب است«. بگو 
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اند که حال آن  ی دکترها به اتفاق نظر رسیده همه 

های سفت و  مریضی که خوابیده روی یکی از تخت 

شود... یا اصالً یکی سر  ی آن بخش، خوب می بدقواره 

هایش را باز  برسد و با خنده بگوید: »شهریار چشم 

 کرده و تا چند ساعت دیگر مرخص خواهد شد.« 

توانستم تخمین بزنم؛  مدت ایستادنم را پشت آن در، نمی 

هایم ِسر بودند و  اما پاهایم خشک شده بودند، دست 

هنوز هم رد اشک خشک شده را روی صورتم و  

هایم حس  ها را روی لب شوری باقی مانده از آن 

کردم. چندنفر از کنارم رد شدند و نگاه  می 

آمیزشان را به من دوختند. به منی که مات مانده  ترحم 

میدم. احتماالً با خودشان فکر  فه بودم و چیزی نمی 

ی  ام. درست بود. من یک دیوانه کردند دیوانه شده می 

خواستم یک خبر  از دنیا بریده بودم که فقط و فقط می 

از آدم خوابیده در آن بخش بشنوم تا بتوانم بار دیگر  

نفسی راحت بکشم. همه چیز به طرز وحشتناکی آرام  

م این آرامش  های قلب من که از وه بود، به جز تپش 

کردم دنیا دور  شد و حس می جا، بیشتر و بیشتر می بی 

 سرم به دوران افتاده است. 

خواستم برگردم و از پرستاری که بیرون نشسته بود  

  کمک بخواهم، اما پاهایم برای برگشتن یاری 
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کردند. قلبم هم به آن دو لنگه در دخیل بسته بود و  نمی 

 داد.  م نمی ی عقب رفتن به پاهای اصالً اجازه 

رویه را عوض کردم. سعی کردم آرامش آنجا را به فال  

دادم که هجوم  آن  نیک بگیرم. به خودم امیدواری می 

همه دکتر و پرستار، لحظاتی قبل، به سمت این در و  

داخل این بخش، به من و بیمارم ربطی نداشته است.  

همان موقع درهای مات و کدر الکتریکی بخش با  

اراده خودم را عقب کشیدم و  ز شدند. بی صدای آرامی با 

هایش  باالخره یک نفر از آنجا بیرون آمد. یکی که نگاه 

هدف بود و انگار فقط برای هواخوری  به اطراف بی 

بیرون آمده است. خب مشخص بود! کسی آنجا انتظار  

کشید. این من بودم که ناخوانده به آنجا آمده  من را نمی 

 بودم. 

ن دادم تا به سمتش بروم.  های خشکم را تکا قدم 

متوجهم شد و نگاهش رنگی از تعجب گرفت. احتماالً  

دید  انگیز بود که هرکس من را می ام خیلی رقت چهره 

هم  های خشک و به کرد. لب این شکلی نگاهم می 

ام را به جان کندن تکان دادم و از او که انگار  چسبیده 

 منتظر بود تا من اعالم موجودیت کنم پرسیدم: 

 ر... مریض من... خوبه؟... به هوش... اومده؟ مَ -
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نگاه مرد جوان و سپیدپوش هنوز هم متعجب و تا حدی  

اش بخواهد بپرسد  ی گیجی گنگ بود. انگار که با همه 

»مریض تو دیگر کیست؟«. سوالی که به شکلی  

 مؤدبانه تر به زبان آورد: 

 نام، نام خانوادگی؟ -

 
م بیرون آمد را واقعاً  های نفهمیدم آن اسمی که از بین لب 

ای سکوت کرد و پشت  درست ادا کرده بودم یا نه. ثانیه 

 سرش خیلی جدی و آمرانه پرسید: 

 ای هم باهاتون هست؟ همراه دیگه -

 
ام هم که  همراه؟ همراهانم که پایین بودند. همراه اصلی 

پیش خودشان بود و داشت با مرگ دست و پنجه نرم  

ت من را همراهی کند؟  خواس کرد. دیگر چه کسی می می 

توانست من را با آن حالم همراهی  اصالً چه کسی می 

های روپوش سفید  اراده به لبه های لرزانم بی کند؟ دست 

 او چسبید و انگشتانم مشت شد. 

کار؟ من  خواین چی گین؟ همراه می چرا چیزی نمی -

خوام دکتر  کنم. می خودم اینجام و دارم ازتون سوال می 

... قراره یه جواب به من بدن...  عطایی رو ببینم 

 کنم. خواهش می 
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 #مقلوب  

 93#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
رمقم  های بی هایش را روی مچ مرد با جدیت دست 

اش جدا کرد.  هایم را از یقه گذاشت و به نرمی دست 

سیبکش به وضوح باال و پایین شد. من این حرکت را  

یان  دانستم این یعنی یک چیزی این م از بر بودم و می 

درست نیست. درست مثل شهریار که هر بار بغض  

داشت یا ناراحت بود این شکلی آب دهانش را قورت  

 داد. آخ شهریار! می 

هایش که انگار هنوز مطمئن  بااصرار، زل زدم به چشم 

ی خودش  نبود که باید جوابم را بدهد یا نه. شاید وظیفه 

ضم  کرد من توان شنیدن و ه دید یا شاید هم فکر می نمی 

خبری که آماده به نقل روی زبانش نگه داشته بود را  

هایی که وقتی  ندارم. منتظر بودم تا لب باز کند، لب 

باالخره از هم فاصله گرفتند، همان لحظه دعا کردم  

وقت آن جمله را از میان  کاش مرده بودم و هیچ 

ی منحوس و خانه  شنیدم. آن جمله هایش نمی لب 
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جا نبودم، آنجا نایستاده بودم.  کن را. کاش اصالً آن خراب 

 کاش من همراهش نبودم... 

ای  چاله ام را مثل سیاه ی انرژی مانده شنیدن آن جمله ته 

در خودش بلعید و نابودم کرد. دیگر در این دنیا جایی  

ی خودم  هایم را با میل و اراده برای من نبود. چشم 

هایی که سرنوشت با من راه  بستم روی تمام بازی 

بود. احساس معلق بودن، هرچه که آن لحظه    انداخته 

. من ماندم و آن  شنیدم را به آنی با خودش شست و برد 

هایم باز شد. چیزی  ی سفیدی که جلوی چشم صفحه 

 شبیه به ابدیت! 

 *** 

کف دستش را روی دهانش گذاشت و متعجب، به دهان  

شد، زل زد. آب  دکتر که با خونسردی باز و بسته می 

های دکتر به پایان  داد و وقتی حرف دهانش را قورت  

 رسید با گیجی پرسید: 

 دونن؟ اش می خانواده -

 
 دکتر با افسوس سری تکان داد: 

بله متأسفانه... و اصالً واکنش خوبی نداشتن.  -

خواهرش االن تو اورژانسه، به خاطر افت فشار  
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اش  ی خانواده دستور دادم بهش سرم وصل کنن. بقیه 

 هم تعریفی ندارن. 

 
حواس  جا شد و بی ود کمی روی صندلی جابه بهن 

 پرسید: 

 شه؟ حاال چی می -

 
اش  سینه به صندلی به دکتر عینکش را برداشت و دسته 

 تکیه داد: 

 شه. ما نظرمون رو اعالم کردیم. تصمیم با خانواده -

 
هایش را روی هم فشار داد. از  روی پا ایستاد و پلک 

حمق کار  شنیدن آن خبر سرگیجه گرفته بود. مهرداد ا 

خودش را سخت کرده بود، حاال هم که معلوم نبود در  

کدام سوراخ قایم شده که حتی پلیس هم نتوانسته  

پیدایش کند. تشکری کرد و به قصد بیرون رفتن از  

اتاق پشتش را به دکتر کرد. دیگر کاری آنجا نداشت.  

ی گرشا  ماند توصیه چیز تمام شده بود. فقط می همه 

 که... 

 د و از دکتر پرسید: روی پا چرخی 
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طوری  ها و مخارج بیمارستان چه برای پرداخت هزینه -

 تونم اقدام کنم؟ می 

تشریف ببرید حسابداری... البته تا زمانی که  -

یو نگهش  سی اش رضایت ندن مجبوریم توی آی خانواده 

 داریم. 

 
ی فهمیدن، سری تکان داد و بعد از تشکری  به نشانه 

راهش را به سمت اورژانس  کوتاه، از اتاق بیرون زد.  

ی مهرآرا  وجو توانست خانواده کج کرد و با کمی پرس 

را پیدا کند. یک مرد و دو زن، کنار تختی که دختری  

ریختند.  روی آن خوابیده بود نشسته بودند و اشک می 

آرام و با احتیاط، مرد را صدا زد و او را کنار کشید.  

در  خودش را معرفی کرد و از قصدش برای حضور  

ی آذری داشت با او دست داد و  آنجا گفت. مرد که لهجه 

 گفت: 

وقت دچار درد  شاهلل هیچ خدا بهتون سالمتی بده آقا، ان -

و مشکل نشید. باور کنید ما راضی نیستیم به زحمت  

 کنیم. شما، خودمون یه کاریش می 

 
زده  ی شنیدن آن همه تعارف را نداشت. شتاب حوصله 

 جواب داد: 
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ی رئیس کارخونه است.  ناب، خواسته زحمت نیست ج -

 کارگرای ما همگی بیمه هستن. 

 
 مرد با اخمی غلیظ غرید: 

ای که ما رو به خاک سیاه  زاده تکلیف اون حروم -

 شه؟ اونم تو همون کارخونه بوده. نشونده چی می 

 
ی مرد گذاشت و سعی کرد با لحن  دستش را روی شانه 

 آرامش او را هم آرام کند: 

 شه، شما ناراحت نباشید. اونم حل می -

 
اش را از جیب بیرون آورد و بعد از گرفتن  گوشی 

 ی مرد، تماسی کوتاه با او گرفت و گفت: شماره 

ی منه... هرزمان، هرمشکلی بود با من  اینم شماره -

 تماس بگیرید. اصالً نگران مخارج بیمارستان نباشید. 

 خدا خیرتون بده، چشم. -

 
و بعد از خداحافظی  نگاه دیگری به بقیه انداخت  

کوتاهی از بیمارستان بیرون زد. مغزش داغ کرده بود  

کرد. دیشب که  اش می و حرارت خورشید هم بدتر کالفه 

گلی به  برای پدرش تعریف کرده بود مهرداد چه دسته 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

آب داده، ناصر هزاربار خودش را برای اعتماد  

فهمید  بسته به او، سرزنش کرده بود. اگر حاال می چشم 

خواست  اتفاق بدتری هم افتاده، چه واکنشی می که  

شنید چه؟ ممکن بود  نشان دهد؟ اگر گرشا خبر را می 

 دوباره حالش بد شود؟ 

در ماشین نشست و تماسی با امیرمحمد گرفت. صدایش  

پرسی  را که شنید، تند و بدون هیچ سالم و احوال 

موضوع را تعریف کرد، تا با او برای دادن یا ندادن  

رشا مشورت بگیرد. امیرمحمد انگار متوجه  خبر به گ 

 ای پرسید: زده های او نشده بود که با لحن هیجان حرف 

 چی؟ کدوم بیمارستان؟ گفتی اسمش چی بود؟ -

 
 ابروهایش باال رفتند: 

دکتر، فهیمدی چی گفتم؟ چی کار به او بدبخت داری؟  -

 االن مشکل منو حل کن. 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 93#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 حواس لب زد: یرمحمد بی ام 
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نگو... بهش چیزی نگو، تنش اصالً براش خوب  -

 نیست... حاال بگو کدوم بیمارستانی؟ 

 
اسم بیمارستان را با تعجب گفت و امیرمحمد سریع  

 جواب داد: 

 خیلی خب... ممنون که زنگ زدی. خداحافظ. -

 
اش انداخت.  تماس را قطع کرد و نگاه ماتی به گوشی 

د؟ مگر تماس گرفته بود حالش را  تشکرش برای چه بو 

بپرسد؟ پوفی کرد و گوشی را روی صندلی کناری  

انداخت. االن فقط ذهنش درگیر مهرداد بود. دلش  

خواست پای خودش و پدرش به عنوان معرف او  نمی 

گشت و  گیر باشد. شده حتی خودش دنبالش می 

کرد. مشکل اصلی فقط  داد، این کار را می تحویلش می 

 بود!   و فقط گرشا 

 
 #مقلوب  

 94#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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عرق سر و گردنش را با حوله گرفت و همزمان برای  

باز کردن در، از تردمیل پایین پرید. نگاه خشک و  

بندی  متفکر بهنود، با باز شدن در باال آمد و لبخند نیم 

 های در دستش را کمی باال گرفت و گفت: زد. نایلون 

 شام که نخوردی؟ -

 
دید،  اش می خبر پشت در خانه ود را بی از اینکه بهن 

 ابرویی در هم کشید. 

 سفارش شام نداده بودم. -

 
شرت تا سینه  دار و تی بهنود نگاهی به موهای نم 

 خیسش کرد. 

 کردی؟ ورزش می -

 
ربط به سوال  حرف سری تکان داد و بهنود باز بی بی 

 قبلش با سر به غذاها اشاره کرد. 

قگیت تو انتخاب غذا  سلی پسندی و بی در جریان سخت -

هستم. برای تو جوجه گرفتم که حرفی توش نباشه.  

تونی اونو  البته کباب منم هست، اگه دوست داشتی می 

 بخوری. 
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هم پسرعمویی  این یعنی به ِجد، قصد ماندن داشت، آن 

 شد. ها پیدایش می که تا همین امروز به زور این طرف 

شود.    کنار کشید و در را بازتر نگه داشت تا وارد 

ی لب بهنود کمی باال رفت و سریع سر جایش  گوشه 

 شد زمزمه کرد: طور که وارد می برگشت. همان 

شدم دلت  داشتی مطمئن می یه کم دیگه نگهم می -

 ت بذارم. خواد پا تو خونه نمی 

 
ی زیادی،  را از دور گردنش کشید و از فاصله   حوله 

 های کثیف پرت کرد. مستقیم وسط سبد لباس 

 ون ناخونده زیاد سازگاری ندارم. با مهم -

 
ی خنک برداشت. بهنود که  از یخچال دو قوطی آبمیوه 

غذاها را روی میز جلومبلی گذاشته بود و داشت خانه  

کرد، به سمتش چرخید و او  را با نگاهش برانداز می 

هم همان موقع قوطی را خیلی ناگهانی به طرفش پرتاب  

ن را در هوا گرفت.  کرد. بهنود با اینکه جا خورده بود آ 

گرشا هم درپوش را با یک حرکت کشید و صدای  

ی ساکت پخش شد. نیمی از آبمیوه را  فیسش در خانه 

 یک نفس سر کشید و راهی اتاقش شد. 

 بشین برم یه دوش بگیرم بیام. -
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 افته گرشا! غذا از دهن می -

 
 صدایش از اتاق بلند شد. 

  چنگال تو کشوی اولی آشپزخونه است. تو قاشق -

 شروع کن. 

 
هر دو ابروی بهنود با تعجب باال رفت و چند ثانیه  

تر  تفاوت تر و بی خیال روز بی جا ماند. گرشا روزبه همان 

 شد، نسبت به تمام موضوعات اطرافش. از قبل می 

ای باال انداخت. از  صدای شرشر آب را که شنید شانه 

کشو دو جفت قاشق و چنگال برداشت و سر میز  

توانست برای فراهم کردن میز  ی که می برگشت. تا جای 

و شروع غذا معطل کرد تا گرشا هم برسد. حقیقتش این  

بود که خیلی هم اشتها نداشت. اتفاقات آن روز و  

ی قبل در جلوی ورودی  بندش، چند دقیقه پشت 

 ساختمان، تمام حس و حال روزش را پرانده بود. 

پوش را روی سرش جلو  گرشا در حالی که کاله تن 

کرد، از اتاق بیرون آمد. از دیدن بهنود در  ب می عق 

ی قاشق را برعکس بین  حالی که نشسته و لبه 

 ای خیره بود، متعجب پرسید: هایش گرفته، به نقطه لب 

 چرا تو هپروتی؟ -
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 سری تکان داد و نگاهش را باال کشید: 

 اومدی؟ -

 قرار بود نیام؟ -

 
 ظرف غذا را کمی روی میز، به جلو داد. 

 ور تا بیشتر از این از دهن نیفتاده. بشین بخ -

 
روی مبل، مقابل بهنود نشست و در ظرف را باز کرد.  

ها را چپ و راست کرد و با  با نوک قاشق کمی برنج 

ی جوجه، آن را سر چنگال زد و سمت  دیدن اولین تکه 

دهانش برد. نگاه بهنود هنوز به ظرف غذایش بود.  

بهنود قابل    این حجم از درگیری فکری برای کسی مثل 

طور در  ی در دهانش را جوید و همان تصور نبود. لقمه 

العملی از  سکوت به او نگاه کرد. وقتی حرکت و عکس 

های ماءالشعیر را از  او ندید، خم شد تا یکی از قوطی 

کنار دست بهنود بردارد. با این کارش، بهنود به خود  

تر سر جایش نشست.  ای، کمی صاف آمد و با تک سرفه 

 خیال گفت: ای به ظرف او کرد و بی ه ا اشار گرش 

 خوای اگه یخ کرده گرمش کن. می -
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 بهنود نگاهی به غذای پیش رویش کرد. 

 هوم؟... نه خوبه. -

 
گرشا خودش را مشغول خوردن غذا کرد و با لحن  

 تفاوتی پرسید: بی 

 رفتی بیمارستان؟ -

 اوهوم. -

 خب. -

 خب که خب. -

 چی شد؟ چطور بود؟ -

 ا چطورن معموالً؟ هیچی... مریض -

 
 قاشق را در ظرفش انداخت و سرش را کمی جلو کشید. 

 یعنی چی دقیقاً؟ -

 
بهنود با مکثی طوالنی سرش را باال برد و بعد از  

های درهم گرشا، باز خودش را  نگاهی لرزان به اخم 

 مشغول غذا کرد. 

یعنی بیماره، روی تخته، بستریه. معنیش معلومه  -

 دیگه! 
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ای بیمارستان، کارای جانبی، بیمه و  ه در مورد هزینه -

 این چیزا باهاش حرف زدی؟ 

 
ی کبابش را از روی حرص، با چنگال  بهنود گوشه 

بارمصرف غذا هم  جوری فشار داد که ظرف یک 

سوراخ شد. نچی کرد و بدون اینکه سر باال بگیرد غر  

 زد: 

خوری  دیدتش. چرا نمی   شه یوئه نمی سی اون که تو آی -

 تو؟ 

 
از ابتدا هم اشتهای چندانی نداشت، درب  گرشا که  

تک  ظرف را بست و آن را کنار داد. با دقت تمام، تک 

حرکات بهنود را زیر نظر گرفته بود. این پسر  

چیزی را داشت به شکل واضح و تابلویی پنهان  یک 

 کرد. می 

 اش که حرف زدی؟ خب اوکی... با خانواده -

 
زد و از جا  حوصلگی کنار  بهنود هم ظرف غذا را با بی 

بلند شد. پشت پنجره ایستاد و در حالی که به حیاط و  

 کرد، جواب داد: خیابان نگاه می 
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گفتم. کلی دعات کردن. ولی تا وقتی توی  -

 شه فهمید چقدر هزینه دارن. یوست، نمی سی آی 

 
 #مقلوب  

 95#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گرشا »خوبه«ای گفت و بلند شد تا به اتاق برود. چند  

عد لباس پوشیده بیرون آمد و بهنود را  دقیقه ب 

دانست این  طور ایستاده و پشت به سالن دید. نمی همان 

حرفی را پای چه باید بگذارد. کنترل  همه سکوت و بی 

دستگاه صوتی را برداشت و بعد از پخش کردن یکی از  

اش، روی کاناپه دراز کشید و  های مورد عالقه آهنگ 

 ودش تکرار کند، گفت: انگار که مطلبی بدیهی را با خ 

فردا تو کارخونه یادم بنداز حتماً با زمانی یه سری  -

کارا رو هماهنگ و بررسی کنم. اتفاقی که چند روز  

ی خط  پیش افتاده، کلی عقبمون انداخت، ولی بقیه 

 تولیدها نباید بخوابه.  

 
هایش را در جیب  بهنود روی پا چرخید و دست 

 شلوارش فرو کرد. 
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 بری کارخونه؟   مگه قراره فردا -

 
گرشا کوسنی را زیر سرش گذاشت تا بتواند بهنود را  

 بهتر ببیند. 

 برای چی نَرم؟ روز تعطیله؟ -

 تونی به خودت استراحت بدی. تعطیل نیست ولی می -

 برای چی؟ -

 
ماهی که  های بهنود تا حدی گرد شدند. در مدت سه چشم 

کرد، زوایای  تر شده و با او کار می به گرشا نزدیک 

 کرد. شتری از اخالقیات خاصش را کشف می بی 

شنبه  های او شد و سوالی که از پنج دندگی خیال یک بی 

 ذهنش را مشغول کرده بود پرسید: 

 چرا نگفته بودی که مریضی؟ -

 
ی میز  سرش را با اخم سمت او که جلو آمده و لبه 

روی او نشسته بود، چرخاند و ترسناک نگاهش  روبه 

هایش را به  کوچک، دست کرد. بهنود با نیشخندی  

 حالت تسلیم باال گرفت. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

باور کن قصد بدی ندارم... فقط واسه خودت پرسیدم...  -

برای اینکه این مدت، خواسته و ناخواسته کم حرصت  

 ندادم! 

 
گرشا پوزخندی زد و سرش را سمت سقف برگرداند.  

 بهنود که سکوتش را دید محتاطانه ادامه داد: 

 ر مراعات... دونستم شاید بیشت اگه می -

 
ی کاناپه  همین که گرشا یک ضرب در جایش پرید و لبه 

نشست، کالم بهنود هم نیمه ماند. گرشا دستی به  

 موهایش کشید و خشک لب زد: 

 من نیاز به مراعات کسی ندارم. -

 
 ی کوری میان ابروهایش افتاد. سر چرخاند و گره 

این وقت شب پا شدی اومدی اینجا که کنار هم شام  -

 م و تو واسه من دل بسوزونی؟ بخوری 

 
ی تلخی کرد و نفسش را محکم بیرون  بهنود تک خنده 

 داد. 

شایدم اومدم، چون نیاز داشتم یکی واسه خودم دل  -

 بسوزونه. 
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 بار از سر نفهمیدن موضوع بود. اخم گرشا این 

 که چی بشه؟! -

 
خیال، ولش کن«  دستی در هوا تکان داد و با گفتن »بی 

اما گرشا دست روی پایش گذاشت و  خواست بلند شود،  

 این اجازه را به او نداد. 

 درست حرف بزن ببینم چته! -

 
ی پسرعمویش  های تیره بهنود نگاه عمیقی به چشم 

 هوا گفت: انداخت. بی 

 جلوی در گالره رو دیدم. -

 
العمل خاصی از گرشا ندید؛ نه تعجب، نه  عکس 

ی خفیفی بود که پشت  قروچه عصبانیت، فقط دندان 

 رش پرسید: س 

 چیزی هم گفتی بهش؟ -

 
پوزخندی روی لب بهنود نشست و متأسف سری تکان  

 داد. 
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خواست حرف بزنم، ولی اصالً اجازه نداد  خیلی دلم می -

دهن باز کنم. اولش که انگار هیوال دیده باشه، رنگش  

شد مثل گچ، بعدم یه نگاه به خودم و یه نگاه هم به  

خوبه که واسه    های توی دستم انداخت. گفت نایلون 

رفت و آمدم به اینجا بهانه پیدا کردم. یه چندتا حرف  

 دیگه هم بارم کرد. 

 
هوا زیر خنده زد و سرش را به پشتی کاناپه  گرشا بی 

 تکیه داد. بهنود با دلخوری لب زد: 

 کجاش خنده داشت؟ -

ی  تونه خودشو خالی کنه نکته همین که باالخره می -

 مثبتیه... خیالم راحت شد. 

 
 نود بازدمش را پرحرص بیرون داد و سر پا ایستاد. به 

نوشتن هم نیست... فردا نرو    دیوار تو الیق یادگاری -

 زنم. رم سر می کارخونه خودم می 

 
راهش را سمت در کج کرد. گرشا بدون اینکه تغییری  

در وضعیتش ایجاد کند، با خونسردترین حالت ممکن  

 جواب داد: 
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شتن به سرت بزنه،  قبل از اینکه هوس یادگاری نو -

اول نگاه کن ببین اصالً دیواری هست یا نه! در مورد  

گیرم... در هر صورت تو باید  فردا هم خودم تصمیم می 

 کنی! باشی، لطف نمی 

 
باز نگاهی به او انداخت که  بهنود از کنار در نیمه 

هایش را  اش تکیه داده و چشم ساعدش را به پیشانی 

ده بود دوقدم باال رفتن  بسته بود. حکایت او و گرشا ش 

خواست  و چهارقدم ُسر خوردن به سمت پایین. دلش می 

بیشتر با او وقت بگذراند، اما دلیلش را خودش هم  

فهمید. دوست و رفیق پایه کم نداشت، اما گرشا  نمی 

ها پیدایش کرده و  ای بود که بعد از سال شده انگار گم 

  فهمیده تمام مدت جلوی چشمش بوده، فقط با دقت 

گشته. حاال هم که آن را پیدا کرده، فهمیده خیلی  نمی 

زود ممکن است فرصتش را برای در کنار او بودن، از  

و خصلت جسورانه و    دست بدهد. تمام روحیه 

رفت. شاید  رسید از بین می گرش، به گرشا که می ستیزه 

هایی که در دوران بچگی از  ی شیرین حمایت هم مزه 

تازه داشت در خاطرش  شد تازه سمت او نصیبش می 

فهمید. معنی داشتن  اش را می گرفت و معنی جان می 

طور برای  توانست داشته باشد و همین برادری که می 
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چیز را با  او باشد، اما یک عصر گرم تابستانی، همه 

 های خودش نابود کرد. دست 

 *** 

 
 #مقلوب  

 96#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی مانده در  ی ناشی از دود و غبار باق از فشار سرفه 

اش تیر کشید. کف دستش را آرام  ی سینه سالن، قفسه 

اش مالید و سرش را باال نگه داشت. از  روی سینه 

مردی که باالی نردبان ایستاده بود، با صدای بلندی  

 پرسید: 

شه تو یکی دو روز  قدر خسارت دیده مهندس... می چه -

 جمعش کرد؟ 

 
هایش  سی مرد کمی دیگر هم آن باال ایستاد و به برر 

های نردبان پایین  ادامه داد، بعد هم با احتیاط از پله 

هایش را به هم  روی گرشا ایستاد و دست آمد. روبه 

 مالید تا خاکشان گرفته شود. 
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خسارت خاصی ندیده، نگران نباشید. یه مقدار حرارت  -

ها خورده، ولی خب چون ارتفاع سقف  به روکش سیم 

موش شده،  زیاده و آتیش هم که انگار زود خا 

 تاسیسات برقیتون ایرادی پیدا نکرده. 

ها روشن بشه مشکلی پیش نمیآد؟  پس االن دستگاه -

 اتفاق بدتری نیفته؟ 

 
نگاهی انداخت به جایی که چند دقیقه پیش  مرد نیم 

ایستاده بود و دوباره رو کرد به سمت گرشا. کالمش  

 بخش بود. کامالً اطمینان 

ین برای اطمینان  خوا آد. حاال می مشکلی پیش نمی -

ها رو روشن کنن، منم یکی دو  دستور بدید دستگاه 

کنم که خیالتون راحت  ساعت هستم و مدام چک می 

 بشه. 

 
 با رضایت سری تکان داد. 

 خوبه... دستت درد نکنه. -

 
ترین بخش سالن  از او فاصله گرفت و به سمت انتهایی 

رفت. یکی از کارگران تأسیسات، تا کمر در قسمت  
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دستگاه فرو رفته و با ابزارش به جان آن افتاده  موتور  

 هایی آرام به او نزدیک شد و پرسید: بود. با قدم 

 چقدر دیگه مونده تا روشنش کنی؟ -

 
مرد کمی خودش را عقب کشید و با پشت دست سیاهش  

 اش را پاک کرد: عرق پیشانی 

شه روشنش کرد.  چیزیش نیست آقا، همین االنم می -

 کنم. سرویسش می واسه اطمینان دارم  

 
زیر لب »خوبه«ای گفت و روی پا چرخید، اما با دیدن  

های کف  ی بزرگ و سیاه رنگی روی موزاییک لکه 

کارخانه، پاهایش قفل شدند. روی سرپنجه نشست و  

نوک انگشتانش را روی زمین کشید. زمین خشک بود،  

ی روغن باشد. سرش را باال برد  توانست لکه پس نمی 

ینی دقیقاً مشرف به همین قسمت، تازه  و با دیدن دورب 

هایش را روی هم  متوجه ماهیت این لکه شد. پلک 

فشار داد و تصویر برخورد محکم سر آن کارگر بیچاره  

هایش جان  ی دستگاه بزرگ کنارش، پیش چشم با لبه 

اش ُسر خورد و  ای عرق از کنج پیشانی گرفت. قطره 

آن    قلبش با درد فشرده شد. تصور اینکه کسی از 

ضربه جان سالم به در برده باشد کار سختی بود، اما  
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طور که بهنود گفته، این اتفاق افتاده. سری  انگار آن 

 تکان داد و سرپا ایستاد.  

سرش را چرخاند و با دیدن بهنود و اسماعیل که  

زدند، ابروهایش در  ای ایستاده بودند و حرف می گوشه 

م سر را به  زد و اسماعیل مدا هم رفت. بهنود حرف می 

اش  داد. نتوانست بر کنجکاوی چپ و راست تکان می 

غلبه کند و پاهایش او را به آن سمت هدایت کردند.  

 نزدیک شد و شنید که اسماعیل گفت: 

 حیف شد بیچاره. خدا نگذره از مسبب این اتفاق! -

 
سینه ایستاد. بهنود  به کنارشان ایستاد و با اخم دست 

گاهی معنادار به اسماعیل  ای کرد و بعد از ن سرفه تک 

 رو به گرشا پرسید: 

 چی شد؟ -

 خوشبختانه آسیبی به تأسیسات برقی نخورده. -

 
 سرش را سمت اسماعیل چرخاند: 

دوساعت  ها رو روشن کنن. یکی یکی دستگاه بگو یکی -

چی رو چک کنه و  سبک کار کنن تا این مهندسه همه 

 تأیید نهایی رو بده. 
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اما قبل از اینکه برود    اسماعیل »چشم« آرامی گفت، 

 پرسید: 

 شه؟ چی می   Eآقا تکلیف بخش  -

تکلیفش روشنه اسماعیل... به محض اینکه اوکی بدن  -

 شن. ها ایرادی نداره روشن می دستگاه 

شه که خالی بمونه اون  منظورم به سرکارگرشه... نمی -

 بخش! خودتون همیشه گفتین خیلی مهمه که... 

 
ه شد و کالمش نصفه  نگاه اسماعیل سمت بهنود کشید 

ماند. گرشا هم بهنود را نگاه کرد و با تکانی که بهنود  

 با تأسف به سرش داد، اخمش غلظت گرفت: 

شه! فعالً  جوری می بذار ببینم وضعیت شهریار چه -

 خودت موقتاً باالی سرشون باش. 

 
هایش را از هم فاصله داد چیزی بگوید که  اسماعیل لب 

 کرد: بهنود با لحنی عصبی دخالت  

ای بابا آقا اسماعیل برو دیگه! چقدر اما و اگر  -

 آری! آقای بلورچیان خودش حواسش هست. می 

 
هایش کشید و بعد از استغفاری  اسماعیل دستی به ریش 

ها دور شد. گرشا  زیر لبی و گفتن »چشم آقا« از آن 
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روی بهنود قرار  بار مستقیماً روبه کمی چرخید و این 

هش کرد تا باالخره بهنود هم  قدر خیره نگا گرفت و آن 

 اش را به او بدوزد. های فراری از رو برود و چشم 

تو یه مرگیت هست، ولی فقط واسه من لب باز  -

کنی. باور کن اگه بفهمم چیز مهمی رو ازم پنهون  نمی 

 کردی پاتو از این کارخونه... 

خیلی خب... خیلی خب... چیز خاصی که نیست. گفتم  -

کافی درگیری داری منم یه    ی تو خودت به اندازه 

 ی کارو بگیرم دستم. گوشه 

 
ی دست به وضع  منظورش از درگیری را با اشاره 

ی سالن کارخانه نشان داد. گرشا دمی عمیق  آشفته 

ی سالن نفس برایش نگذاشته بود.  گرفت. هوای آلوده 

 با نگاهی نافذ به بهنود زل زد: 

... ولی  گیری پذیری رو یاد می خوبه که داری مسئولیت -

خوای انجام بدی، قبلش من باید در  هر کاری هم که می 

جریان باشم. پس خودت درست حرف بزن و همه چیز  

 رو بگو. 

 
 #مقلوب  

 97#پارت 
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ها و  بهنود با کالفگی مشهودی، دست به چشم 

صورتش کشید. نگاهش مدام به چپ و راست  

از زیر بار  گشت، که فعالً  چرخید و دنبال راه حلی می می 

خواهد اما نباید بشنود  توضیح دادن آنچه که گرشا می 

ی گرشا و  شانه خالی کند؛ اما نگاه ممتد و بدون وقفه 

شد دست و پایش  ی کور بین ابروهایش باعث می گره 

ی  وقت در زندگی تا این حد و اندازه را گم کند. هیچ 

ایستاد، احساس درماندگی  هایی که جلوی گرشا می وقت 

وقت  ه بود. آن هم حاال که دست گرشا وقت و بی نکرد 

شد و ابروهایش را در هم  اش می راهی سمت چپ سینه 

 کشید. گرشا عصبی تشر زد: می 

حرف بزن بهنود. نذار از این که یه مدت کارا رو  -

 سپردم دستت پشیمون بشم. 

 
هایش با حرص فشرد و  بهنود لب زیرینش را بین دندان 

 ال و پایین تکان داد: سرش را چندین بار به با 

 باشه، باشه... بریم دفتر اونجا حرف بزنیم. -
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کنه؟ جز اینکه بهت فرصت  اینجا و اونجا چه فرقی می -

ده فکر کنی و یه دروغی واسه من دست و پا کنی  می 

 که اصل موضوع رو نفهمم؟ 

 
بهنود کفری از اصرار بیخود گرشا و این حجم از  

 اش بلند گفت: اعتمادی بی 

موضوع گرشا؟ کدوم موضوع؟ چرا بیخودی  کدوم  -

 دم دیگه! کنی؟ گفتم برات توضیح می اش می پیچیده 

 جا توضیح بده. بده... همین -

 
بهنود با حالتی عصبی دستی به موهایش کشید و اخم  

 کرد: 

 برای انبار دنبال یه کارگر جدید باش. -

 
 ابروهای گرشا بیشتر در هم رفت: 

 چرا؟ -

سوءسابقه داره. تو هم که  شنیدی که گفتم مهرداد  -

روی این موضوع حساسی. با بابا صحبت کردم و بهش  

 تونه برگرده سر کارش. گفتم دیگه نمی 
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تا حد کمی قانع شده بود. خودش هم قصد داشت  

عذرش را بخواهد، اما... این همه تشویش بهنود موقع  

 گفتن این حرف برای چه بود؟ 

  خیلی خب... پس بگو بیاد کارخونه واسه -

 حساب! تسویه 

 
 های گرد شده و لحنی کالفه گفت: بهنود با چشم 

ی کدوم حساب؟ سر جمع دو ماه هم اینجا کار  تسویه -

 نکرد. 

شه،  بله، از نظر حق و حقوق که چیزی شاملش نمی -

دستمزدش رو قبالً کامل دریافت کرده... باید بیاد جواب  

خسارتی که به کارخونه زده رو بده! االن یه چیزی هم  

 بدهکاره به اینجا! 

طرفا  ش هم دیگه این شه آخه!... همین که سایه نمی -

خیالش شو، آدم  افته خوشحال باش... بی نمی 

 پردردسریه. 

 
 شد. تر می ی بهنود گرشا عصبی با هر کلمه 

یادت نرفته که همین آدم پردردسر، با معرفی شما  -

 پاش به این کارخونه باز شد؟ 
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ش را قورت داد. دستی  اش تیر کشید. آب دهان سینه 

 تر زمزمه کرد: الی موهای کوتاهش کشید و آرام البه 

بهنود تو این روزا مدام تو دست و پای منی! داری  -

قدر رو مغزم اسکی  بینی حال و روزم رو، پس این می 

 نرو... خب؟ 

 
داد،  ی او که مدام تغییر رنگ می بهنود با دیدن چهره 

 رد. نفسش را با کالفگی به بیرون فوت ک 

خب بابا... به من چه اصالً؟ خودت هی گیر دادی بگو  -

بگو... من رو به حرف زدن وادار نکن که اعصابت هم  

 رم دفتر. به هم نریزه... من دارم می 

 
چرخید و به قصد بیرون رفتن از سالن پشتش را به  

گرشا کرد، اما بازویش توسط او کشیده شد و وقتی  

تر از  ی گرشا برزخی دوباره رویش را برگرداند، چهره 

دقایق قبل هم شده بود. دستش را از بین انگشتان او  

 اراده اخم کرد. بیرون کشید و خودش هم بی 

 خوای؟ ای بابا دیگه چی می -

 
شان  قدر به او نزدیک کرد که فاصله گرشا خودش را آن 

به صفر رسید. قدشان تقریباً برابر بود و به همین دلیل  
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هایشان در  ای بین نگاه ادالنه دوئل کامالً برابر و ع 

هایش زل زد و همراه  گرفت. خوب به چشم می 

 پوزخندی، شمرده گفت: 

سال نخواستم چشم تو چشمت بشم، ولی  شاید پونزده -

هات  هنوز هم یه سری اخالقات رو یادم نرفته. بچگی 

کردی که  زدی یا کاری می وقتی یه گندی می 

د تا سوراخ  خواستی کسی ازش باخبر بشه دنبال ص نمی 

شدی، یا  گشتی که توش قایم بشی. آخرم موفق نمی می 

قدر تابلو  شد یا خودت اون خود رو می دستت خودبه 

فهمیدن یه چیزی این وسط غلطه و  بودی که همه می 

شدن تا خودت زبون باز کنی... انگار این  پاپیچت می 

خصلتت هیچ تغییری نکرده! چی شده بهنود؟ چی رو  

خوای  ش می قراری و همه ی که بی کن داری مخفی می 

فرار کنی؟ اگه موضوع به من و این کارخونه ربط  

گذرم و  وقت نه ازت می داشته باشه و حرفی نزنی هیچ 

 کنم. نه فراموشش می 

 
ابروهای بهنود از هم فاصله گرفتند و واضح  

 نشینی کرد، اما زور آخرش را زد و آرام پرسید: عقب 

 خوای بهم اعتماد کنی؟ نمی -
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گرشا هم تحت تأثیر لحن آرام او، با آرامش بیشتری  

 جواب داد: 

 تونم. نه که نخوام... نمی -

 
هایش را در جیب فرو  دمی نصفه و نیمه گرفت و دست 

 کرد تا بتواند آرامش بیشتری به وجودش تزریق کند. 

همه  رو کردن مهرداد با من این چرا واسه روبه -

یت کنی؟  خوای ازش حما چینی؟ می کبری می صغری 

باشه! فقط باید بیاد یه چیزایی رو توضیح بده و بره،  

 گیرم... خوبه؟ خسارت هم نمی 

 
بهنود هر دو دستش را پشت گردنش در هم قالب کرد و  

بعد از نگاهی سرسری به اطرافش دوباره به گرشا  

خیره شد. کجای رفتارش شبیه حمایت یا حفاظت از  

را تر کرد و    فهمید. لبش یک جانی بود، خودش هم نمی 

ی کوتاه سروته قضیه را هم آورد تا  دو جمله با یکی 

 شاید گرشا هم از صرافت پرداختن به جزئیات بیفتد. 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 97#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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بحث حمایت نیست... اصالً نیست که بیارمش...  -

 فراریه! 

 
 های گرشا با حیرت گرد شد: چشم 

 چرا؟ -

همین ماجراها... شکایت  پلیس دنبالشه... به خاطر  -

ی اون پسره که تو بیمارستانه و از این جور  خانواده 

 خیال شو تو هم. چیزا دیگه... بی 

 
های گرشا قرار  دیگر نماند که باز مورد بازجویی 

بگیرد، روی پا چرخید و در چشم به هم زدنی سالن را  

ترک کرد. گرشا به رفتن او خیره ماند. ماجرا برایش  

ترش هم کرده بود. سری  که هیچ، گیج   باز نشده بود 

چرخاند و نگاهش به اسماعیل افتاد. احتماالً او هم  

خواست  چیز باخبر بود، اما نمی ی بهنود از همه اندازه 

با سوال پرسیدن از او نشان دهد چقدر از غافله عقب  

ی  مانده است و گزک دست کسی بدهد که نکند مایه 

بهنود انگار تازه    سوءاستفاده از خودش شود. با رفتن 

ها و بلند شدن سروصداها  متوجه راه افتادن دستگاه 

شده بود. کمی دور خودش چرخید. ماندن در این سالن  
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فرسا شده بود، اما دنبال چیزی  به قدر کافی طاقت 

گشت تا فکرش را مشغول کند. با دیدن مهندسی که  می 

دقایقی پیش با او صحبت کرده بود، به طرفش رفت تا  

هن خودش را از رفتار عجیب بهنود منحرف کند و  هم ذ 

ی کارخانه  مانده هم به سرو سامان دادن کارهای عقب 

 سرعت ببخشد. 

 *** 
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رفت،  طور که پشت میز کارش می وارد دفتر شد و همان 

گوشی و سوئیچ ماشین را از جیبش درآورد. چراغ  

کرد صفحه را روشن  زن باالی گوشی، وادارش  چشمک 

کند. چهار پیام نخوانده داشت. پشت میزش نشست و  

ها را باز کرد. پیام واریز سود بانکی و یادآوری  پیام 

ی ماشین را سرسری رد کرد. پیام  نامه برای تمدید بیمه 

سوم از شایلی بود که به خاطر شب قبل تشکر کرده  

رش  جواب گذاشت، اما آخرین پیام، فک بود. آن را هم بی 

 را درگیر کرد. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 تونی امروز بیای بیمارستان؟« »می 

 
نگاهی به ساعت ارسال پیام انداخت. چرا امیرمحمد  

ساعت هفت صبح باید به او پیام بدهد و بخواهد که به  

بیمارستان برود؟ خواست در جوابش یک »چرا«  

بنویسد، اما پشیمان شد. تلفن همراهش را کنار گذاشت  

صدای ظریفش که توی گوشی  و داخلی کیان را گرفت.  

 پیچید گفت: 

ی  نامه با بیمه تماس بگیر بگو کارهای تمدید بیمه -

اش رو بپرس و واریز کن،  ماشین رو انجام بدن. هزینه 

 نامه رو بفرستن خونه. بعدم بگو بیمه 

 ای هم دارین؟ چشم... امر دیگه -

 بگو یه پارچ آب یخ بیارن اتاقم. -

 چشم. -

 
نگاهی به گوشی همراهش    تماس را قطع کرد و باز 

وقت امیرمحمد ذهنش را درگیر کرده  انداخت. پیامک بی 

بود، اما از پیگیری آن و طبق معمول همیشه، نگرفتن  

ترسید. با این حال با خودش کنار آمد و  می   نتیجه 

ی امیرمحمد را گرفت و  گوشی را برداشت. شماره 

 صدای سالمش را که شنید بدون معطلی گفت: 
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سره تو اون  و خوراک نداری یه تو خواب  -

 بیمارستانی؟ 

 
 ی آرامی کرد و گفت: خنده 

گه. چی کار کنم دیگه، اینم  اتفاقاً سیما هم همین رو می -

 شغل منه. پیغامم رو گرفتی؟ 

آره، ولی امروز سرم خیلی شلوغه. چه کاری داری؟  -

 از پشت تلفن بگو! 

 
 امیرمحمد با کالفگی جواب داد: 

تلفن حلش کرد قطعاً تالشی  شد از پشت  اگه می -

تونی  کردم که ریخت نحست رو ببینم. اگه می نمی 

 جا کن حتماً بیا. مهمه. هات رو جابه برنامه 

 چقدر مهمه؟ -

اش  مهمه گرشا... باید یه سری آزمایش بدی که نتیجه -

 آی؟ برام خیلی اهمیت داره. کی می 

 
ی میز چسباند و انگشتان دستش را  آرنجش را به لبه 

جهت  گردنش فرستاد. اطمینان کالم امیرمحمد بی پشت  

ای به در خورد و  کرد. تقه به جانش آشوب تزریق می 
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وقتی آبدارچی شرکت، با یک سینی حاوی پارچ آب یخ  

 و لیوان وارد اتاق شد، سر جایش کمی صاف نشست. 

 باشه اگه رسیدم... -

اگه رسیدم چیه مرد حسابی؟ یه جواب قطعی بده بهم  -

تونم یه  ای رو هم هماهنگ کنم. نمی ی دیگه باید کارها 

 بیمارستان رو معطل تو بذارم. 

 
مرد سینی را روی میز گذاشت و با گفتن »با اجازه«  

اتاق را ترک کرد. تعللش که طوالنی شد، امیرمحمد با  

 آرامش بیشتری درخواست کرد: 

گرشا لطفاً پشت گوش ننداز، خیلی بیشتر از چیزی که  -

 همه. کنی م فکرش رو می 

 
 کمی فکر کرد و در نهایت جوابی سرسری داد: 

 آم. باشه... بعدازظهر یه سر می -

 
 امیرمحمد با تمسخر لب زد: 

 ذارین جناب. واقعاً منت می -

 
 لبخندی روی لبش نشست و سرش را تکان داد: 

 بینمت. می -
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امیرمحمد بدون هیچ جوابی تماس را قطع کرد.  

ها  گاهی که تازگی دانست باید از دردهای گاه و بی نمی 

افتاد به  بار به جانش می مثل آالرم ساعت، ساعتی یک 

خواست بهانه  امیرمحمد حرفی بزند یا نه. دلش نمی 

روز در بیمارستان  دست او بدهد تا دوباره دوسه 

قدر کار سرش ریخته بود که اصالً دلش  حبسش کند. آن 

ای وقتش در جایی غیر از کارخانه  خواست لحظه نمی 

تلف شود. تصمیم گرفت فعالً حرفی نزند تا    صرف و 

ی امیرمحمد برای رفتن به  معلوم شود خواسته 

 بیمارستان، قرار است به کجا ختم شود. 

از پشت میز بلند شد و بعد از ریختن لیوانی آب یخ  

برای خودش، مانیتورها را روشن کرد. خنکای آبی که  

  ذره کم نوشید، حرارت وجودش را ذره جرعه می جرعه 

اش  چیز در کارخانه تقریباً به روال قبلی کرد. همه می 

کردند و مشکل  ها مرتب کار می برگشته بود. دستگاه 

سوزی مختصر به جا نمانده  حلی بعد از آن آتش غیرقابل 

بود. تنها یک مورد بود که ذهنش را به خودش مشغول  

روز از آن  کرده بود. آن هم این بود که بعد از گذشت ده 

نوز خبری از شهریار نگرفته بود. شاید  اتفاق، ه 

شد و روند  بار خودش باید دست به کار می این 
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کرد. هنوز هم به اخبار تکه  اش را پیگیری می بهبودی 

گرفت، اعتماد کامل پیدا  ای که از سمت بهنود می پاره 

 نکرده بود. 

 *** 
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گشت. هربار که  همراه بهنود از سرکشی به سالن برمی 

گذاشت، تحمل هوای سنگین  پا به ساختمان کارخانه می 

شد. برای همین  تر از بار قبل می آنجا برایش سخت 

رسید. وارد  ساعت هم نمی زمان رفت و برگشتش به نیم 

اتاق که شد بهنود هم به دنبالش داخل آمد و در را  

پشت سرش بست. گرشا لیوانی آب برای خودش ریخت  

ن را سرکشید. بهنود روی صندلی نشست  و یک نفس آ 

 و متفکر گفت: 

 هنوز هم تصمیم داری خط آخر رو راه بندازی؟ -

 
ی آن چسباند.  هایش را به لبه میزش را دور زد و دست 

هایش راه افتاده بود و نفسش کمی  عرق از کنار شقیقه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کرد توجهی به تغییرات  حال سعی می تند شده بود. بااین 

را تکان داد و رو به بهنود    اش نکند. سرش جسمی 

 گفت: 

ای که  باید راه بیفته... خیلی بیشتر از قبل، از برنامه -

طوری کلی ضرر  در نظرم بود عقب افتادیم. این 

 کنیم. می 

 
ها مغزش آب و  طور بحث بهنود که همیشه وسط این 

توانست مقصود اصلی گرشا  کرد و نمی روغن قاطی می 

 را درک کند، گیج نگاهش کرد. 

 گی مشکل نقدینگی داری؟ جوری آخه؟ مگه نمی چه -

 
گرشا جلوی چشمان کنجکاو بهنود دستش را باال برد و  

ی باالیی پیراهنش را به  نه تنها یکی که دو دکمه 

ی کولر اتاق  نگاهی به دریچه سرعت باز کرد. نیم 

 حواس جواب داد: انداخت و بی 

زمانی درخواست وام داده. منتظریم بررسی کنن و  -

ش رو بگن. به محض اینکه وام بگیریم اون خط  تیجه ن 

 رو... 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ها و عروقش،  ای تمام رگ از احساس انقباض لحظه 

هایش را روی هم فشرد. سعی داشت با  ای پلک ثانیه 

تنفس منظم، به شرایط عادی برگردد، اما انگار هر  

شد.  تر می گذشت این امر غیرممکن ساعتی که می 

هایش را باز  نید، چشم صدای نگران بهنود را که ش 

کرد. بهنود بلند شده و در چند قدمی او ایستاده بود.  

 بدون مکث پرسید: 

 خوبی؟ -

 
توان جواب دادن نداشت. فقط سری تکان داد و با کمک  

های میز خواست روی صندلی بنشیند، اما  گرفتن از لبه 

تر  های صندلی با او سر لج گذاشتند و مدام عقب چرخ 

خیال نشستن روی صندلی شد.  م بی رفتند. دست آخر ه 

روی پا چرخید و پای میز روی زمین نشست. بهنود به  

روی او رساند.  سرعت دوید و خودش را به روبه 

ی گرشا  جلوی پایش زانو زد و دستش را روی شانه 

 گذاشت. 

 خوای بریم بیمارستان؟ چته تو باز؟ نگام کن! می -

 
از هم    هایش را کمی بیشتر سرش را باال گرفت. پلک 

فاصله داد تا با روی هم افتادنشان بجنگد. ضربان  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

نامنظم قلبش، به تمام وجودش سرایت کرده بود و تمام  

زد. در جواب سوال و نگاه نگران بهنود  تنش نبض می 

سری باال انداخت. به جان کندن سرش را چرخاند و با  

ی داروهای روی میز کنار اتاق اشاره  نگاهش به قفسه 

 کرد: 

 طی سفید اون توئه... بدش بهم. یه قو -

 
بهنود از جا پرید. کاری را که گرشا خواسته بود،  

برایش انجام داد و بعد هم به سرعت لیوانی آب برایش  

آورد. گرشا که سرش را به میز پشت سرش چسباند و  

زنان به او خیره ماند.  هایش را بست، بهنود نفس چشم 

وز رنگ و  تر شده بود، اما هن هایش منظم ریتم نفس 

روی ملتهبش سر جایش بود. چند ثانیه صبر کرد تا  

ببیند چه تغییری خواهد کرد. وقتی برخالف انتظارش  

گرشا از جایش تکان نخورد، با قلبی پرتپش دست روی  

 اش گذاشت و آرام گفت: شانه 

 پاشو ببرمت بیمارستان. -

 
رمق او را که شنید، نفس راحتی بیرون  خواد« بی »نمی 

 اش کم نشد. ای از نگرانی د ذره داد، هرچن 
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پس پاشو برسونمت خونه، به عمو اینا هم خبر بدم  -

 که هوات... 

 
هایش  گرشا آب دهانش را به سختی قورت داد و پلک 

هایش تکانی خوردند تا ردی از  را از هم فاصله داد. لب 

 لبخند بگیرند، اما موفق نشد. 

 به کسی چیزی نگو. -

 
 بهنود با لحنی عصبی غرید: 

روز داره حالت بدتر  گی؟ تو روزبه معلومه چی می -

 شه... یعنی چی که به کسی چیزی نگو. می 

 
اش را از میز گرفت و به قصد بلند شدن کف  گرشا تکیه 

دستش را روی زمین گذاشت. بهنود فهمید و بالفاصله  

دست زیر کتفش انداخت و کمکش کرد تا روی پا  

شست، بهنود  اش ن بایستد. وقتی که گرشا روی صندلی 

 باز اصرار کرد: 

 پس بریم خونه؟ -

 نه... کار دارم. -

 
 بهنود با حرصی آشکار بلند گفت: 
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گور بابای کار. وقتی نباشی دیگه کار و کارخونه به  -

 خوره؟ چه دردت می 

 
 حالش را به او داد: پوزخندی زد و نگاه بی 

 کنی تو چرا اینجایی؟ پس فکر می -

 
 ی عقب رفت: های بهنود گرد شدند و قدم چشم 

 دیوونه شدی؟ به من چه ربطی داره؟ -

 
 #مقلوب  

 100#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 حوصله دستی در هوا تکان داد. گرشا بی 

فعالً حال ندارم برات توضیح بدم. برو اتاقت بذار منم  -

 یه کم به حال خودم باشم. 

 
شد جلو  سروته او نمی های بی بهنود که متوجه حرف 

 م گفت: رفت، کمی خم شد و با اخ 
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حواست هست که تمام این مدت اگه من پیشت نبودم،  -

تا االن بارها رفته بودی اون دنیا؟ چه اصراری به  

 تنهایی داری آخه؟ 

 
نگاهش را باال کشید و به صورت پراخم او زل زد.  

ای که  خواند. نگرانی هایش می نگرانی را از عمق چشم 

و    های پرترحم باور داشت از سر دلسوزی نیست. نگاه 

شناخت. انگار کمی جان به تنش  دلسوز را خوب می 

برگشته بود که توانست باالخره دستش را کمی باال  

ی او  ببرد. کف دستش را یکی دو بار آرام روی شانه 

زد و وقتی ابروهایش از هم فاصله گرفتند، صادقانه  

 گفت: 

خوام چند دقیقه تو  ممنون که بودی! االن خوبم و می -

 م، بعدش هم جایی کار دارم. سکوت استراحت کن 

 
 بهنود با حالتی متحیر سر جایش صاف ایستاد: 

تره؟ پاشو برو خونه  این چه کاریه که از سالمتیت مهم -

 استراحت کن، کارات هم بذار برای بعد. 

 
با فشار پایش روی زمین کمی صندلی را عقب داد و  

ی میز روی هم  بعد هم هر دوپایش را باال آورد و لبه 
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به سینه سرش را به صندلی تکیه داد و    دست   گذاشت. 

رو به بهنود که هنوز مبهوت کارهای او ایستاده بود  

 گفت: 

اتفاقاً مربوط به سالمتیمه... باید برم بیمارستان،  -

 ری بیرون؟ اونجا کار دارم. حاال می 

 
حرف عقب رفت. جلوی در نگاهی به او  بهنود بی 

را باز کرد و  هایش را بسته بود. در  انداخت که چشم 

 قبل از اینکه بیرون برود گفت: 

 آم... کاری داشتی صدام کن. منم باهات می -

 
سرش را باال آورد تا بگوید نیازی به حضور او ندارد،  

اما بهنود رفته و در را پشت سرش با صدا بسته بود.  

هایش را روی  دوباره سرش را به عقب چسباند و پلک 

د. اگر امروز یا  هم گذاشت. شاید حق با بهنود بو 

ی قبل توی ماشین، بهنود کنارش نبود چه اتفاقی  هفته 

توانست  افتاد؟ اصالً تصورش را هم نمی برایش می 

اش خسته شده و دست  بکند. از خیلی چیزها در زندگی 

جور مرگی را  اش نه. همه شسته بود، اما از خود زندگی 

وقت  تصور کرده بود جز تصور مرگ ناگهانی، که هیچ 
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گنجید. شاید تنها ترس این روزهایش  ذهنش نمی در  

 همین بود. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 101#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
میان تاریک و روشنی اتاق، به دیوار تکیه داده بودم و  

ام  کردم. کار هرروزه رویم نگاه می ای روبه به نقطه 

کردم و تصمیم  نشستم، فکر می همین شده بود. باید می 

بردم مغزم خالی  خلوت خودم پناه می گرفتم، اما تا به  می 

کردم که یک روز به  وقت فکرش را هم نمی شد. هیچ می 

ی کس و کار شهریار بودن، به تنهایی  ی همه واسطه 

مجبور شوم برای آخر و عاقبتش تصمیم بگیرم.  

دانستم.  تصمیمی که جوابش را از همان روز اول می 

  خواست. دانستم اگر شهریار خودش بود چه می می 

بارها این خواسته را برایم تکرار کرده بود و هر بار با  

 عصبانیت و خشم دهانش را بسته بودم. 

پچ عمه و شوهرش از بیرون اتاق به گوش  صدای پچ 

روز خودشان را معطل من  های خدا ده رسید. بنده می 
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رفتند تا  رفتند که من تنها نباشم، نمی کرده بودند. نمی 

ا مانده مشخص شود، شاید  تکلیف این ماجرای پا درهو 

رفتند مجبور بودند باز چند روز دیگر برگردند،  اگر می 

 پس اصالً رفتنشان چه دلیلی داشت؟ 

شد که با  نوایشان هم چند روزی می های بی صدای بچه 

ها به خاطر من از  آمد. طفل معصوم تشر عمه در نمی 

 زندگی افتاده بودند. 

پاک کنم،  هایم را  دستی به صورتم کشیدم تا اشک 

هایی که به محض تنها شدن، بی اجازه از من  اشک 

گرفتند. رفتِن ناگهانی و نبودنش  روی صورتم راه می 

ی ذهنم  را به قدری با خودم مرور کرده بودم که ملکه 

شده بود. دست روزگار به تنهایی برای تمام زندگی من  

تصمیم گرفته و سرنوشتم را نوشته بود. هرچقدر هم  

ای نداشت. با اطمینانی که دکترها  م فایده ریخت اشک می 

 داده بودند، راهی برای برگشتش وجود نداشت. 

قراری گذاشت، از جا  همین که مثل هرروز قلبم بنای بی 

پریدم و مانتو و شالم را برداشتم. حین پوشیدنشان از  

اتاق بیرون زدم و جلوی در دنبال کیفم گشتم. مطمئن  

ش کرده بودم. صدای  جا رهای بودم آخرین بار همان 

خان با دیدن من قطع شد و عمه  صحبت عمه و کامران 
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فوری خودش را به من رساند. لحن نگرانش این  

 روزها برایم عادی شده بود. 

 ری دیارجان؟ کجا می -

 
کیفم را برداشتم و جلوی آینه شالم را روی سرم مرتب  

 کردم. بدون اینکه به طرفشان برگردم، جواب دادم: 

 ن! بیمارستا -

 
ی تکراری و  بدون خداحافظی و حتی توجهی به جمله 

ی »صبر کن، کامران...« عمه هم نکردم.  کاره نیمه 

رفتم که  کوچه را با سرعت به طرف خیابان اصلی می 

 ماشینی کنار پایم ترمز کرد و کسی صدایم زد: 

 دیار خانوم! -

 
خوری  ایستادم و سر چرخاندم. کامران خان با اخم و دل 

 گفت: 

دونی که اجازه بدی هرجا  ی دیگه قابلمون نمی یعن -

 ری کنارت باشیم؟ می 
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احترامی کنم و  قدر که بخواهم بی کالفه بودم، اما نه آن 

ام و نیازی  بگویم نیمی از عمرم را به تنهایی سر کرده 

 بندی زدم و شانه باال انداختم: به همراه ندارم. لبخند نیم 

ا اسیر  خوام شم این حرفا چیه عمو؟ فقط نمی -

بالتکلیفی من باشید. تا همین جا هم کلی بهتون زحمت  

 شه که هرروز هرروز... دادم. نمی 

 
اش  اخمش غلظت گرفت و با سر به صندلی کناری 

 اشاره کرد: 

 قدر تعارف نکن. بگیر بشین این -

 
نفسی بیرون دادم و ناچار ماشین را به قصد سوار  

یم.  شدن دور زدم. تمام مسیر را در سکوت گذراند 

جلوی بیمارستان روی ترمز زد و با همان لحن  

 خورش گفت: دل 

 مونم. اگه کاری با من نداری تو ماشین منتظر می -

 
نگاهش کردم. تازه متوجه شدم که به خاطر زود  

رسیدن به من، با همان شلوار راحتی خانه و دمپایی  

پشت فرمان نشسته است. لبخندی از سر قدردانی زدم  

 و گفتم: 
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جا هم زحمت کشیدی عمو. کار خاصی ندارم.  تا همین -

 دم. اگه الزم بود شما باشی بهتون خبر می 

 
سر چرخاند و نگاه غمگین، اما بامحبتی به من  

 انداخت. 

 گردم دنبال جای پارک. باشه، پس من می -

 
»ممنون« آرامی زمزمه کردم و پیاده شدم. تمام این  

وجودم به  روز، هربار پایم به این نقطه رسید، تمام  ده 

ی قدیمی، مسلخ  لرز افتاد. انگار این ساختمان چندطبقه 

تمام آرزوهایم شده بود که دل پا گذاشتن به آن را  

نداشتم و با این حال مصرانه هرروز قدم به آنجا  

گذاشتم. پاهایم بدون فرمان گرفتن از من راهشان را  می 

روز از حفظ شده  کردند. مسیرشان را در این ده پیدا می 

دند. جلوی آسانسور که ایستادم برای انتخاب بین  بو 

طبقه سوم و پنجم مردد ماندم. دست آخر هم با ورود به  

ام را  ی پنج را فشردم و تن خسته کابین آسانسور، دکمه 

به دیوار چسباندم. ساعت مالقات بود و کابین آسانسور  

ایستاد، از جمعیت پر و خالی  ای که می در هر طبقه 

 شد. می 
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تاق دکتر ایستادم و بعد از مکثی کوتاه در زدم.  جلوی ا 

ی ورود که گرفتم در را باز کردم و او با باال  اجازه 

 آوردن سرش و دیدن من لبخند کوتاهی زد. 

 سالم! خوبید؟ -

 
جانی دادم و به جای دادن جواب به  سالم بی 

ام را تکرار  مقدمه سوال هرروزه اش، بی پرسی احوال 

 کردم: 

 شه ببینمش؟ می -

 
تر  اش صاف ابروهای مرد کمی درهم شد و روی صندلی 

 نشست. 

اگه قرار باشه امروز هم مثل روزهای قبل به قصد  -

هاتون مجبور  قراری دیدن برید پایین و به خاطر بی 

 بشم... 

 دم آروم باشم. کنم آقای دکتر... قول می خواهش می -

 
دکتر عطایی سر پا ایستاد. کرواتش را کمی سفت کرد  

 ت من آمد. و به سم 

 خیلی خب... بریم پایین. -
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 #مقلوب  

 102#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
کنار ایستاد تا اول من بیرون بروم، در اتاقش را پشت  

سرمان بست و در مسیر رفتن به سمت آسانسور به  

 منشی گفت: 

 یو هستم. سی من تو آی -

 
ای گفت و با هم پا در آسانسور گذاشتیم.  زن »باشه« 

حرف فشار داد. سرم پایین  را بی   ی سه ی شماره دکمه 

کردم.  بود، اما نگاه سنگینش را روی خودم حس می 

محض بیرون رفتن از کابین، وارد راهرویی شدیم که  به 

کردم جان از تنم  هربار هنگام عبور از آن، حس می 

رود. طبق معمول لباس استریل تن کردم و  بیرون می 

خاصش    وارد بخش شدیم. شهریار را به خاطر شرایط 

به اتاقی خصوصی منتقل کرده بودند. وارد اتاق که  

شدیم دکتر عقب ایستاد و به من اجازه داد تا مثل هربار  

 آیم با خودم و او خلوت کنم. که به اینجا می 

جلو رفتم واز دیدن رنگ مهتابی صورتش برای  

هزارمین بار قلبم فشرده شد. با خودم عهد کرده بودم  
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اجازه از  . بغضی وحشتناک، بی شد آرام باشم، اما نمی 

شد.  تر می ام بزرگ و بزرگ من داشت وسط حنجره 

آمدم و هزاربار هم به خودم قول  هزاربار هم که می 

دادم که باالی سرش اشک نریزم، باز موفق  می 

شد او را در آن شرایط ببینم و مثل  شدم. نمی نمی 

 ای متحرک سکوت کنم. مرده 

تم که منظم و با  اش گذاش کف دستم را روی سینه 

رفت. چند روز پیش که با  آرامش، باال و پایین می 

کشد، بهم فهمانده  قراری گفته بودم او نفس می بی 

ها جدا  ها مصنوعی است و اگر دستگاه بودند این تنفس 

های منظم  رفتن شوند دیگر خبری از باال و پایین 

 اش نخواهد بود.  سینه قفسه 

بدتر از هرگز ندیدنش    دانستم دیدنش در این شرایط می 

گذارم،  دانستم هربار که پا به این اتاق می است. می 

شوم، اما دست خودم نبود.  گاه می انگار وارد شکنجه 

حتی یک روز بیشتر دیدنش هم مرا از مرگی زودرس  

 کرد. دور می 

های دکتر را که شنیدم، سریع  شدن قدم صدای نزدیک 

م را پاک  های کف دستم را روی صورتم کشیدم و اشک 

خواست برای بیرون کردنم بهانه پیدا  کردم. دلم نمی 

 طرف تخت ایستاد و با صدایی آرام گفت: کند. آن 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

جا حرف  باید باهاتون صحبت کنم خانم مهرآرا... همین -

 بزنیم یا برگردیم اتاق من؟ 

 
چشم از شهریار برنداشتم. دست سردش را نوازش  

شده در  ه های گر کردم و با صدایی که از پشت بغض 

 آمد لب زدم: گلویم، به زور بیرون می 

 شه. جا... اگه می همین -

 
جایی که ایستاده  دکتر »خیلی خب« آرامی گفت و همان 

 بودم، برایم یک صندلی گذاشت. 

 لطفاً بشینید. -

 
توانستم چشم  جانم را روی صندلی انداختم. نمی تن بی 

از شهریار بگیرم. احساسی قوی داشت در وجودم  

های دکتر، این آخرین  زد که بعد از حرف می   تلنگر 

توانم سیر نگاهش کنم. برای همین  باری است که می 

هایش را با  هایی که پلک هم دِل کندن نگاه از چشم 

 چسب به هم چسبانده بودند، نداشتم. 

دکتر با گذاشتن یک صندلی دیگر آن طرف تخت،  

 خودش هم نشست و خیلی جدی شروع به صحبت کرد: 
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کنم خانم مهرآرا. در عمر  ل شما رو درک می من حا -

فعالیتم توی این حرفه، با موارد مثل شما هم کم  

دونم چه حالی دارید و بهتون با تمام  رو نشدم. می روبه 

ای منطقی  خوام چند دقیقه دم. فقط می وجودم حق می 

 های من با دقت گوش بدید. باشید و به حرف 

 
نفس زمزمه  ی اراده فشردم و ب دست شهریار را بی 

 کردم: 

 بفرمایید، گوشم با شماست. -

 
دکتر نفسش را محکم بیرون داد و بعد از مکثی کوتاه  

 گفت: 

های حیاتی بدن برادرتون عمر کوتاهی خواهند  اندام -

تونن  هایی که هر کدومشون می داشت خانوم. اندام 

بخش یه زندگی دیگه باشن، با هرروز تعلل شما  نجات 

ز بین برن. بدن برادر شما توانایی  تونن به راحتی ا می 

حال، من و تمام کادر  نگهداری از اونا رو نداره. بااین 

گیرید احترام  پزشکی به هر تصمیمی که شما می 

ذاریم. اگر تصمیمی برای اهدای اعضاشون ندارید،  می 

 پس حداقل... 
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ی چشم تکان دست دکتر را دیدم که به سمت  از گوشه 

رماندگی نه تنها در  هایش رفت. د صورت و چشم 

تک حرکاتش مشخص بود و دست  صدایش، که در تک 

اجازه از من با هر کالمی که دکتر به  اراده و بی من بی 

تر فشار  آورد انگشتان شهریار را محکم زبان می 

های او جسم  داد. انگار که با تمام شدن حرف می 

شود و چیزی از آن برایم باقی نخواهد  شهریار دود می 

ای بیشتر  اختیار برای ذره های تنم بی مام سلول ماند. ت 

 کردند. داشتن او پیش خودم تالش می نگه 

دکتر باالخره دست از تعلل برداشت و محکم به  

 هایش ادامه داد: حرف 

اگر تصمیمی برای اهدای اعضای ایشون ندارید، پس  -

داشتن  ها رو قطع کنیم. نگه حداقل اجازه بدید دستگاه 

ایط، مطمئن باشید فقط جسم و  ایشون در این شر 

دونم شما راضی به  ده. بعید می روحشون رو آزار می 

 آزار دیدن برادرتون باشید. 

 
 #مقلوب  

 103#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

حرکت  ی چشمم روی انگشتان بی اشکی از گوشه   قطره 

ای آزار  دستش افتاد. خدا شاهد بود که راضی به ذره 

کردم؟ با  می دیدنش نبودم. اما با دل خودم چه  

کردم؟ با روزهایی که بعد  های بعد از اینم چه می تنهایی 

اش نگاه کنم،  ی خفته توانستم حتی به چهره از این نمی 

فهمد، اما  گفت حال من را می کردم؟ دکتر می چه می 

ای  کرد و هیچ نسخه فهمید، درک نمی مطمئن بودم نمی 

 نداشت تا برای حال رو به زوال من بپیچد. 

جان و سرد او  هایم را به دست بی و لب   خم شدم 

صدا اشک ریختم و  توانستم بی جا تا می چسباندم. همان 

هایم را بسته  هایم را در گلو خفه کردم. چشم هق هق 

زدم. با  بودم و در دل با مخاطبی نامعلوم حرف می 

خودم بودم یا با شهریار یا با خدایی که سر ناسازگاری  

بود. هرچه بود در حال و  ام گذاشته  با من و زندگی 

هوای خودم نبودم. برای همین هم وقتی صدای  

های باالی سرمان بلند شد،  های تیزی از دستگاه بوق 

ترسیده سر بلند کردم و با قلبی که داشت از جا کنده  

 شد پرسیدم: می 

 چی شده دکتر؟ -
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ها را  دکتر سرپا ایستاده بود و داشت به سرعت دستگاه 

شتناکی داشت و به جای اینکه  کرد. اخم وح چک می 

ی هشدار باالی تخت را فشار  جواب من را بدهد، دکمه 

داد. به ثانیه نکشیده دو زن و یک مرد دیگر وارد اتاق  

هایم از اتاق بیرون  شدند و من را با وجود تمام التماس 

 کردند. 

زدم و به تالش دکتر  پشت شیشه ایستاده بودم. هق می 

های قلب شهریار  دن تپش و پرستارها برای برگردان 

ی  دانم چند دقیقه طول کشید تا همه کردم. نمی نگاه می 

افراد پشت آن شیشه صاف ایستادند و نفس راحتی  

های قرمز روی دستگاه باز هم ضربان را  کشیدند. خط 

خواستند هر  دادند، ضربانی که از من می نشان می 

  ها پایان بدهم. این عادالنه نبود، اصالً لحظه به آن 

قدر توان  کردند من این عادالنه نبود. چرا فکر می 

خواهم داشت که نفس کشیدن برادرم را ببینم و به  

 اش خاتمه بدهم. زندگی 

پرستاری از اتاق بیرون آمد و رو به من با لحن  

 مهربانی گفت: 

 دکتر گفتن شما برید تو اتاق. -
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های لرزانم را به سمت اتاق هدایت کردم. وقتی  قدم 

 کنار تخت ایستادم، ترسیده و گریان پرسیدم: دوباره  

 چه اتفاقی افتاد؟ -

 
 دکتر متأسف سری تکان داد و مغموم جواب داد: 

های طبیعیه خانم. هرچقدر این وضع بیشتر  اینا واکنش -

شه و  ها هم بیشتر می ادامه پیدا کنه، این دست اتفاق 

ها از کار بیفته. حتی  هر بار ممکنه یکی از اندام 

م بهتون قول بدم بار بعدی بتونیم باز هم ضربان  تون نمی 

 رو به قلبش برگردونیم. 

 
روی صندلی آوار شدم و با صدایی که به زور شنیده  

 شد، پرسیدم: می 

 کار کنم؟ گید من چی کار کنم؟... شما می چی -

تصمیم با شماست خانم مهرآرا، ولی اجازه ندید این  -

 شرایط با این وضع ادامه پیدا کنه. 

 
 هایم را به صورتم چسباندم: دست کف  

 تونم. به خدا سخته... نمی -

کنم خانوم... برای ما هم این شرایط بدترین  درک می -

 گیریم. شرایطیه که توش قرار می 
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با احتیاط روی دست شهریار سر خم کردم. دلم  

ی قبل، یک بار دیگر  خواست اتفاق چند دقیقه نمی 

ه من حاضر بودم  دانستند ک تکرار شود. عالم و آدم می 

کردم و  بمیرم، اما خار به پای برادرم نرود. چه فکر می 

ام را به ساعدش چسباندم و آرام  چه پیش آمد. پیشانی 

 نالیدم: 

دونی که  دوست ندارم اذیت بشی شهریار. خودت می -

دونی که از فردا فرقی  جون من به جون تو بند بود، می 

داش، ببخش  با یه مرده نخواهم داشت... منو ببخش دا 

ری منو  گیرم. هرجا می که به جای تو هم تصمیم می 

فراموش نکن. پیش مامان و بابا که رفتی سالم منم  

 بهشون برسون... بهشون بگو... 

 
 هق زدم: 

 تون برید و من رو تنها بذارید. بگو انصاف نبود همه -

 
جا گریه کردم و به خودم وقت دادم  ای همان چند دقیقه 

شوم. به سختی از جا بلند شدم.    تا کنارش کمی سبک 

رنگ و موهای  هایش، صورت بی اش، چشم پیشانی 

 رنگش را بوسیدم. کنار گوشش لب زدم: خوش 
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 راه. شه رفیق نیمه دلم برات خیلی تنگ می -

 
توانم ایستادم و بدون اینکه سرم را باال  روی پاهای بی 

 ببرم دکتر را خطاب قرار دادم: 

 مضا کنم؟ نامه رو ا کجا باید رضایت -

 *** 

 
 #مقلوب  

 104#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شدیم نگاه  به راه خشک و همواری که از آن رد می 

کردم و برای چندمین بار با خودم بر سر اینکه آیا  می 

رفتم.  آمدنم به اینجا کار درستی است یا نه کلنجار می 

دست آخر هم وقتی یاد اجباری که در آن افتاده بودم و  

ایی که صبح از افسر پرونده شنیدم  ه بعد از آن، حرف 

 رفت. شد و از بین می افتادم، تردیدهایم دود می می 

ی داغ ماشین چسباندم و باز  ام را به شیشه پیشانی 

ی سرد سروان محرمی پیش چشمم آمد. رفته  چهره 

ی شهریار و  بودم راجع به روند پیشرفت پرونده 

ه  پیگیری شکایتی که کرده بودیم سوال کنم. همین ک 
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اش  نگاهش به من افتاد، با همان حالت خشک نظامی 

 پرسید: 

 کنید؟ شما اینجا چی کار می -

 
دلیل گم  قدر نگاهش تیز بود که دست و پایم را بی آن 

کرده بودم و یادم رفته بود اصالً چرا به آنجا رفتم.  

 حال، خیلی زود خودم را جمع کردم و محکم گفتم: بااین 

یو و دکترا  سی ی آی ده گوشه ده روزه که برادر من افتا -

کنه. چرا تو این مدت  گن دیگه چشمش رو باز نمی می 

خبری از شما و همکاراتون نیست؟ یعنی دستگیر  

 قدر سخته؟ شرف این کردن یه آدم بی 

 
روی من نشست و  طور حق به جانب، روبه او هم همان 

 جواب داد: 

چه ده روز... چه صد روز خانوم، ما کار خودمون رو  -

دار، خیلی  دیم. پیدا کردن یه آدم فراری سابقه جام می ان 

 هم کار آسونی نیست. 

 نتوانسته بودم جلوی عصبانیتم را بگیرم و داد نزنم. 

یعنی هرکی هرغلطی خواست بکنه و بره تو صدتا  -

 سوراخ خودش رو قایم کنه حله؟ منطق قانون اینه؟ 
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رد  ک رویم به جلز و ولز کردنم نگاه می مرد نظامی روبه 

زد. نگاهش عاقل اندر سفیه بود و انگار  و حرفی نمی 

حق داشت. من عقلم را از دست داده بودم. همان  

روزی که جلوی رویم ایستادند و با خونسردی و  

رحمی گفتند برادرت مرگ مغزی شده، عقلم را از  بی 

ام منتظر بودم تا آن قاتل  دست دادم؛ و با همین دیوانگی 

اش  ش را به دل خانواده شرف پیدا شود و داغ بی 

 دار کرد. طور که من بیچاره را داغ بگذارم، همان 

ماشین جلوی در بزرگ و آهنی توقف کرد. نگاهی به  

کاغذ آدرس در دستم و تابلوی بزرگی که نام آن مکان  

کشید انداختم. آدرس را درست  را به وضوح به رخ می 

پیدا کرده بودیم. بعد از اینکه از راننده خواستم  

جا منتظرم بماند تا برگردم، پیاده شدم.  مان ه 

خان اصرار داشت همراهم باشد، اما قبول  کامران 

ی این مراحل را تنها  خواست همه نکردم. دلم می 

 کردم. ها عادت می بگذرانم. باید به این تنهایی 

خواستم از جلوی نگهبانی رد شوم که مردی صدایم  

 زد: 

 خانم بفرمایید... امرتون؟ -
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ی باز انداختم رو به مردی که  به محوطه نگاهی  

 کرد، جواب دادم: کنجکاو نگاهم می 

 خوام مدیریت رو ببینم! می -

 
مرد سری تکان داد و با دستش ساختمانی را در سمت  

 راست محوطه نشانم داد. 

 ی دوم. بفرمایید اون ساختمون، طبقه -

 
تشکر کوتاهی کردم و وارد محوطه شدم. گرمای هوا  

دارم کشیدم  داد. دستی به پیشانی نم م می بدجوری آزار 

ی وسیع و آسفالت شده ایستادم. نگاهم  و میان محوطه 

از ساختمانی که نگهبان نشانم داده بود، کشیده شد به  

طرف سالنی که سمت دیگر محوطه قرار داشت. از  

جا سالن  شد دید آن میان درهای کامالً بازش هم می 

ها کار  شهریار سال   جایی که اصلی کارخانه است. همان 

کرد و عرق ریخت و هیچ خیری از آن ندید، آخرش هم  

 رحمی تمام او را از من گرفتند. جا با بی همین 

خواست  اراده چند قدمی به آن سمت برداشتم. دلم می بی 

چشم بچرخانم و میان آن همه کارگر، او را ببینم که به  

سختی مشغول کار کردن است. ببینم که سالم است و  

اش تمام شود و به خانه  کشد که ساعت کاری نتظار می ا 
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های ما  برگردد، اما متأسفانه دنیا روی خواسته 

ی  چرخید. بغضم را قورت دادم و با انگیزه نمی 

تری که برای آمدنم به اینجا داشتم، ابروهایم را  قوی 

هایی محکم به سمت  تنگ در هم کشیدم. با قدم 

 ساختمان دوطبقه رفتم. 

چرخاندم. به محض دیدن  ها می م را بین اتاق نگاه مردد 

تابلوی مدیریت، به سرعت به همان طرف رفتم و در  

زدم. بدون اینکه منتظر جواب باشم دستگیره را پایین  

دادم. وارد اتاق بزرگی شدم که دو طرف آن دو در  

دیگر قرار داشت و انتهای اتاق دختری ریزنقش پشت  

یش را باال انداخت و  میز نشسته بود. با دیدنم ابروها 

 سریع پرسید: 

 بفرمایید، با کی کار داشتین؟ -

 
باز پشت سرم رها کردم و تا جلوی میز  در را نیمه 

دختر پیش رفتم. خیلی تالش کردم تا صدایم هنگام ادای  

 ام نلرزد: خواسته 

 خوام مدیر اینجا رو ببینم! جناب بلورچیان. می -

 
 ای پرسید: دختر با لحن ساده 

 ؟ کدومشون -
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ابروهایم را با تعجب باال دادم. مگر چند نفر بودند؟  

کسب و کار خانوادگی راه انداخته بودند؟ یک بار دیگر  

 جواب دادم: 

 خوام مدیر کارخونه رو ببینم. عرض کردم که می -

 
 دختر از سر فهمیدن موضوع سری تکان داد. 

آهان، بله. البته هنوز تشریف نیاوردن. اگه کار خیلی  -

 ید تشریف داشته باشین تا برسن. مهمی دار 

 
 #مقلوب  

 105#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
پوزخندی زدم و جلوی چشمان متعجب او سرم را با  

تأسف تکان دادم. چرخیدم و با دیدن اولین مبل اداری  

چسبیده به دیوار روی آن نشستم. نگاهی به ساعتم  

انداختم. نزدیک ظهر بود و هنوز خبری از رئیس  

این بزرگی نبود. مشخص بود چنین آدم  ای به  کارخانه 

مسئولیتی، برایش اهمیت نخواهد داشت که یک نفر  بی 

اش جان بدهد. دستی به صورتم کشیدم و  وسط کارخانه 
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بازدمم را با حرص بیرون دادم. حضورم در اینجا به  

ی  عصبانیتی که از صبح و زمان حضورم در اداره 

وقتی افسر    زد. آگاهی جان گرفته بود، بیشتر دامن می 

رویم نشست و با خونسردی گفت: »  پرونده روبه 

 ایم.« ضارب فراری است و هنوز ردی از او پیدا نکرده 

 
اختیار با نوک کفشم روی زمین ضرب گرفتم. دختر  بی 

پشت میز با مکث سرش را باال آورد و نگاهی به من  

انداخت. چشم از او گرفتم. احتماالً صدای تق تق کفشم  

بود. دست خودم نبود، برای آرام کردنم    روی اعصابش 

 راه دیگری بلد نبودم. 

ام را به  قراری تنه هایم را به هم کشیدم، با بی کف دست 

دادم و برای هزارمین بار به دلیل  جلو و عقب تکان می 

حضورم در اینجا فکر کردم. عمه اصرار داشت فعالً  

سوخت و  شد؟ قلبم داشت می خیال شوم، اما مگر می بی 

کردنش پیدا نکرده بودم. دلم  اه حل بهتری برای آرام ر 

ی خشم و ناراحتی و درد قلبم را بر سر  خواست همه می 

دانم چرا سر از اینجا درآورده بودم.  یکی آوار کنم. نمی 

شاید به خاطر اجباری که درگیرش شده بودم. یکی دو  

رسید، باید درگیر  روز دیگر که از بیمارستان خبری می 

.. آب دهانم را قورت دادم و برای هزارمین  مراسم و. 
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روزها  هایم پر شد. ما قرار بود همین بار از صبح، چشم 

ریزی کنیم و حاال...  اش برنامه برای مراسم عروسی 

چقدر سنگدل شده بودم که به راحتی به فکر گرفتن  

مرگم بودم. مراسمی که به  مراسم برای برادر جوان 

ی مالی، مجبور  انه خاطِر نداشتن هیچ کمک و پشتو 

بودم دنبال حق و حقوق خودش راه بیفتم تا مراسمش  

 آبرومند برگزار شود. 

هایم را با کف دست پاک کردم و سرم را باال  اشک 

بردم. منشی پشت میز با تعجب و کمی هم ترحم داشت  

ی روی  ام را باال کشیدم و از جعبه کرد. بینی نگاهم می 

دای دختر را شنیدم  میز دستمالی را بیرون کشیدم. ص 

قدر ذهنم  زد. آن که انگار با کسی پشت تلفن حرف می 

 هایش نشدم. درگیر بود که متوجه حرف 

چند دقیقه بعد وقتی در اتاق باز شد، به خیال اینکه  

فرما شدند، سرم را با اخم  جناب رئیس باالخره تشریف 

چرخاندم، اما با دیدن مرد مسنی که یک سینی در دست  

د شدم. مرد مکثی کرد و بعد خم شد و لیوان  داشت ناامی 

توی سینی را جلوی من روی میز گذاشت. با گیجی  

تشکری کردم و وقتی رو به طرف دختر برگرداندم با  

 لبخندی گفت: 

 بفرمایید میل کنید. -
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نگاهی به محتویات لیوان انداختم. برایم شربت آورده  

بودند تا طعم زهرمار کامم را شیرین کنم. انگار  

دانست نه حاال که چند روزی است  کسی نمی هیچ 

رود. تشکری کردم و  چیزی از گلویم پایین نمی هیچ 

عقب نشستم. با لحن طلبکاری که سعی داشتم به  

 کمکش بغضم را پنهان کنم پرسیدم: 

اگه قرار نیست رئیستون امروز بیان من وقتم رو تلف  -

 نکنم. 

 
 : دختر ابرویی باال انداخت و مردد جواب داد 

آن... خب شما... اگه کاری دارید  چیزی نگفتن که نمی -

 دم. به من بگید بهشون انتقال می 

 
ای بود که از صبح به خاطر  ی بیچاره فکرم پیش راننده 

من این طرف و آن طرف، در گرمای داغ تابستان،  

مجبور شده بود در ماشین منتظر بشیند، اما  

دم هم  توانستم فرصتی را که به دست آورده بو نمی 

نادیده بگیرم. معلوم نبود دیگر کی بتوانم به اینجا بیایم  

ها  خواست شهریار و اتفاقی که بعد از سال و دلم نمی 
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کار کردن در این کارخانه برایش افتاده بود، به راحتی  

 مسئولیت پاک شود. های بی از یاد این آدم 

روی پا ایستادم و دختر هم که فکر کرد قصد رفتن  

خند سر پا ایستاد. جلو رفتم و خواستم بگویم  دارم، با لب 

گردم.  روم و برمی که برای مرخص کردن راننده می 

همان موقع در اتاق باز شد و دو مرد که در حال  

کردن با هم بودند وارد شدند. دختر لبخند  صحبت 

 تری زد و فوری گفت: وسیع 

 بفرمایید، خودشون تشریف آوردن. -

 
توانستم برگردم. تا  د. نمی اراده مشت شدن هایم بی دست 

اینجا را با شجاعت کامل پیش آمده بودم و درست سر  

بزنگاه ته دلم خالی شده بود. کاش زیر باِر تنها آمدن  

رفتم. منی که همیشه شهریار را پشتم  به اینجا نمی 

خواستم به تنهایی تمام حق او را  داشتم، حاال چطور می 

اینجا چه    ها بیرون بکشم. اصالً من از چنگ این 

 کردم؟ می 

منشی سالمی کرد و صدایی از پشت سرم بدون دادن  

 جواب سالمش پرسید: 

 چی شده کیان؟ -
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 رویم ایستاده بود، فوری جواب داد: دختری که روبه 

 خواستن شما رو ببینن. این خانوم انگار می -

 
 صدا باز از پشت سرم گفت: 

 بفرمایید، در خدمتم. -

 
بار دیگر با خودم  ادم و یک هایم را روی هم فشار د چشم 

مرور کردم که چرا آنجا هستم و چقدر از تمام افراد  

ی سفت و سختی بین  حاضر در آن کارخانه متنفرم. گره 

ابروهایم جا خوش کرد و با اینکه تمام تنم از خشم  

 لرزید، سر جایم چرخیدم. می 

 
 #مقلوب  

 106#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
که دو قطب مخالف    رویم دو مرد ایستاده بودند روبه 

هایی کامالً رسمی و صاف  یکدیگر بودند. یکی با لباس 

هایی اسپُرت و در حالی  ایستاده بود و دیگری با لباس 

قیدی دست در جیب کرده بود، من را نگاه  که با بی 
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هایم را  دانستم مخاطبم کدامشان هستند. لب کرد. نمی می 

 تر کردم و با لحنی که عجیب عصبی بود گفتم: 

 خوام با آقای بلورچیان حرف بزنم. می -

 
دو مرد نگاهی به هم انداختند و قبل از اینکه توضیحی  

 از من بخواهند، دختر پشت سرم گفت: 

 با شما کار دارن. -

 
مردی که جلوتر ایستاده بود، سری به معنای فهمیدن  

 تکان داد و نگاهم کرد: 

 شناسم؟ من شما رو می -

تا به خودم مسلط شوم.  فقط یک دقیقه وقت الزم داشتم  

جان شهریار روی تخت  همین که یاد جسم بی 

افتادم، تمام وجودم را خشمی عجیب پر  بیمارستان می 

خواست آن را سر اولین کسی که فکر  کرد که دلم می می 

کردم مسبب این بدبختی است خالی کنم. پرحرص لب  می 

 زدم: 

 من رو نه... ولی برادرم رو باید خوب بشناسید! -

ام کمی جا خورد که باز نگاهی به  ار از لحن عصبی انگ 

دو نفر دیگر در اتاق انداخت و بعد از کمی فکر، دِر  

 سمت چپ را نشانم داد و خودش هم جلوتر رفت: 
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شم... بفرمایید تو اتاق با هم  من که متوجه نمی -

 صحبت کنیم. 

 
در اتاق را باز نگه داشت تا اول من وارد شوم. فکر  

له پشت سرم داخل اتاق بیاید، اما انگار  کردم بالفاص می 

کسی از پشت سر صدایش کرد که مجبور شد دوباره به  

 عقب برگردد. 

 *** 

 گرشا؟ -

 سر چرخاند و بهنود با دستش اشاره زد: 

 بیا یه لحظه! -

 
ی در را رها کرد و سمت بهنود رفت. بهنود  دستگیره 

نگاهی به در نیمه باز اتاق انداخت، آب دهانش را  

 داد و با صدایی خیلی آرامی زمزمه کرد: قورت  

 شناسمش! فکر کنم من می -

 
 ابروهایی گرشا باال و بالفاصله در هم فرو رفتند. 

 شناسی؟ خب کیه؟ می -

خواهر همون پسره... چی بود اسمش؟ آهان...  -

 شهریار! 
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های گرشا متعجب گرد شدند و از میان در نگاهی  چشم 

تاقش ایستاده بود.  به دختر انداخت که بالتکلیف وسط ا 

سر تا پا مشکی پوشیده بود و آن نگاه پر از خشمی که  

روح و سرد  شان کرده بود، بی چند دقیقه پیش حواله 

 بود. دوباره برگشت سمت بهنود و گفت: 

چه جوریه که تو شناختیش، ولی اون تو رو نشناخت؟  -

 رفتی بهشون سر بزنی؟ مگه این مدت نمی 

 
ءظن بود. بهنود هم  سوال گرشا پر از شک و سو 

دانست باالخره یک روز حقیقت برمال خواهد شد،  می 

کرد که به این شکل. منتظر  اما فکرش را هم نمی 

فرصت مناسبی بود تا خودش برای گرشا توضیح دهد  

چیز  که حضور ناگهانی این دختر، وسط دفترشان همه 

 را به هم ریخته بود. 

 ون داد: دستی به گردنش کشید و نفسش را کالفه بیر 

رفتم... ولی خودش من رو ندیده تا حاال... با یکی  می -

شون حرف زدم. این رو یه بار  دیگه از اعضای خانواده 

 دیدم که اون موقع هم بیهوش بود. 

 بیهوش؟ برای چی؟ -
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بهنود مستأصل مانده بود چه بگوید. نگاهی به کیان  

انداخت که هنوز سر پا ایستاده بود و نگاهش بین او و  

کرد تا شاید بفهمد موضوع چیست.  وآمد می شا رفت گر 

 برای خالی نبودن عریضه رو به او گفت: 

 شینی؟ تو چرا نمی -

 
کیان ببخشیدی گفت و پشت میزش نشست. قامت  

اش پشت مانیتور گم شد و بهنود دوباره رو  میزه ریزه 

کرد.  به سمت گرشا چرخاند که منتظر به او نگاه می 

و اجازه بدهد گرشا خودش    خیال شود توانست بی می 

ترسید.  موضوع را بفهمد، اما از واکنش بعدش می 

ی در اتاق  حوصلگی از آستانه صدای دختری که با بی 

شنیده شد، راه را برای گرفتن تصمیمی درست به روی  

 او بست: 

ی کافی اینجا  ببخشید آقای بلورچیان، من به اندازه -

ون کارخونه  ساعته که راننده بیر وقت تلف کردم. نیم 

شه زودتر تشریف بیارید تکلیفمون  منتظر ایستاده، می 

 رو روشن کنیم؟ 

 
گرشا اخمی کرد و وقتی نگاهی استفهامی به بهنود  

 انداخت، او هم دل را به دریا زد و سریع گفت: 
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 خواستم بهت بگم... ولی ترسیدم که... خب می -

 
 من کردن غرید: گرشا کفری از این همه من 

 بینی منتظره؟ مگه نمی   بجنب بهنود، -

 
 بهنود نفسی گرفت و تند و سریع لب زد: 

 برادرش زنده نموند! -

 
 های او خیره ماند: گرشا مبهوت به لب 

 گی؟ معلومه چی داری می -

 
های گرشا  بهنود هر دو دستش را مشت کرد و به چشم 

زدند، نگاه کرد. لبش را  که داشتند از حدقه بیرون می 

 زد: با استیصال جوید و لب  

 خواستم بگم بهت... ولی نشد... شرایطت... می -

 
سایید، با خشم  هایی که به هم می گرشا از میان دندان 

 غرید: 

جوری  خواستی بگی... نه؟ این اومد، نمی اگه نمی -

 جوری؟! خوای بهت اعتماد کنم؟... این می 
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تالشش برای اینکه صدایش باال نرود، مستقیم روی  

اش از  رده بود. سینه تمام عروقش فشار وارد ک 

شد.  عصبانیت، با سرعتی وحشتناک باال و پایین می 

کم دچارش  بهنود نگران از حالی که گرشا داشت کم 

ی او فشار داد و سعی کرد  شد، دستش را روی شانه می 

 با لحن آرامش، او را هم به آرامش دعوت کند: 

هرچی بگی حق داری... آروم باش خواهشاً... من بعداً  -

 دم. توضیح می برات  
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اش با عصبانیت پس زد  گرشا دست او را از روی شانه 

 و پرخشم تشر زد: 

ی من  دی؟ یه آدم تو کارخونه دیگه چی رو توضیح می -

کشته شده و من عین احمقا از هیچی خبر ندارم.  

 فهمی؟ کنم یه احمقم... یه احمق! می احساس می 
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صورت او که داشت رو به کبودی  بهنود با دیدن  

ای  رفت، هیس آرامی کرد و با لبخندی زورکی اشاره می 

 به در اتاق کرد. 

کنم گرشا... باشه برای بعد... خب؟! االن  خواهش می -

 زنیم. گه، بعداً حرف می برو ببین چی می 

 
های آن با شدت از  گرشا دستی به گردنش کشید که رگ 

جواب این  شنیدن حرف بهنود تیر کشیدند.  

های بهنود را باید به وقتش و با شدت  فکری بی 

داد، اما با این دختر بیچاره که معلوم بود  بیشتری می 

است و وسط اتاقش ایستاده، چه باید  حسابی عصبانی 

کرد. چند نفس عمیق کشید تا تپش نامنظم و  می 

کند و به سختی وارد  ی قلبش را کمی آرام تر وحشیانه 

ش رفت و بهنود هم کنار دیوار  اتاق شد. پشت میز 

ای دست به سینه ایستاد. گرشا تلفن را برداشت  شیشه 

 و رو به دختر پرسید: 

بفرمایید بشینید. چی میل دارید بگم براتون بیارن؟  -

 چای یا... 

 
 دیار روی صندلی نزدیک پایش نشست و با اخم لب زد: 

 برای پذیرایی نیومدم، چیزی هم میل ندارم. -
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ه به حرف او درخواست سه فنجان چای  گرشا بی توج 

کرد و بعد از اینکه گوشی را سر جایش گذاشت روی  

دانست باید لبخند بزند یا نه، حال  صندلی نشست. نمی 

تر از چیزی بود که بشود با  رویش خراب دختر روبه 

هایش را به هم کشید  یک لبخند ساده آرامش کرد. دست 

ین حالت ممکن  تر و در حالی که وجود خودش در ناآرام 

 بود با لحنی عذرخواهانه گفت: 

ببخشید که شما رو اولش به جا نیاوردم. من اطالعی  -

نداشتم که چه اتفاقی افتاده، همین االن بهم خبر دادن...  

 دونم چی بگم! دونم... نمی واقعاً متأسفم... نمی 

 
ی ملتهب او نگاه کرد. باید  دیار چند ثانیه گیج به چهره 

خبر باشد. پوزخندی زد و بالفاصله  ی قدر ب هم همین 

هایش پر از اشک شد. پر بغض و با صدایی لرزان  چشم 

 زمزمه کرد: 

خبری خیلی خوبه جناب بلورچیان... ولی  بی -

تونم بهتون خرده  مسئولیتی چیز افتضاحیه. نمی بی 

تون خبر نداشتین،  بگیرم که چرا از حال کارگر بیچاره 

تون در قبال  مسئولیتی بی تونم از  اما در کنارش هم نمی 

اون کثافتی که ما رو به خاک سیاه نشوند بگذرم. اون  
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آدم رو شما توی این کارخونه استخدام کردین، پس در  

 ی رفتارهای کارگراتون مسئولید. قبال همه 

 
فهمید. در باز شد  گرشا گیج بود و منظور دختر را نمی 

ی  های چای را روی میزها چید. وقت و آبدارچی فنجان 

وواج دو مرد به  بیرون رفت، دیار که از نگاه هاج 

 تر لب زد: خودش کالفه شده بود، عصبی 

کرد تصویر خوبی از شما برای  برادرم خیلی تالش می -

من بسازه، اما من ذاتاً بدبینم، به خصوص در مورد  

ی اجتماعی شما هستند. آدمایی که  هایی که در طبقه آدم 

دن، ازشون  رار می یه عده رو زیر دست خودشون ق 

برن و در نهایت  برای کسب سود خودشون استفاده می 

هم براشون مهم نیست که چه بالیی سر اون  

 آد. ها می دستی پایین 

 
گرشا انگشتانش را دور فنجان داغ چای مشت کرد و  

 آب دهانش را قورت داد. با لحنی آرام زمزمه کرد: 

 فهمم خانوِم... من حال شما رو می -

 
 خندی پر درد روی لبش نشاند. دیار پوز 
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مهر آرا هستم... البته تعجبی هم نداره که اصالً  -

 فامیلمون رو ندونید. 

 
رفت و این اصالً باب میل  دخترک خیلی داشت تند می 

کرد حرفی نزند تا حال  گرشا نبود. با این حال سعی می 

 تر ادامه داد: او را بدتر از چیزی که بود بکند. آرام 

فهمم. برخالف  .. من حالتون رو می خانم مهرآرا. -

شناختم، بیشتر از  تصورتون، من شهریار رو خوب می 

خوام بدونید  ی اینجا. االن هم می خیلی از کارگرای دیگه 

واقعاً از اتفاقی که افتاده هم ناراحتم و هم متأسف...  

آد براتون انجام بدم...  حاضرم هر کمکی از دستم برمی 

کنید انگار مقصر  حبت می اما شما یه جوری دارید ص 

 من بودم! 

 
دیار که تمام وجودش از عصبانیت و بغض به لرز  

افتاده بود، خودش را روی صندلی کمی جلوتر کشید.  

گرفت تا ضعف و بغضش را  از لحن تندش کمک می 

 ها به نمایش درنیاورد. جلوی آن 

خواد شما رو مقصر ندونم آقا... ولی  خیلی دلم می -

ی شما از  من جونش رو توی کارخونه تونم. برادر  نمی 

ها  ای که سال دست داد آقای بلورچیان. توی کارخونه 
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منت توش کار کرد و شما هم منت گذاشتید و این  بی 

اواخر، بعد از اون همه سال یه درجه شغلش رو ارتقا  

دادین... که بشه نَقل دهن  دادین... که ای کاش نمی 

ه با شما َسر و  ی کارگرا و به خاطر اینکه نکن بقیه 

ِسری داره مدام برن روی اعصابش و باهاش دعوا  

 کنن. 

 
هایش را کنار زد و ابروهایش بیشتر در  با حرص اشک 

 هم شدند: 

برادر من آدم اهل دعوایی نبود. حتی با کسی جروبحث  -

دلیل شما،  های بی کرد، اما به خاطر لطف هم نمی 

ه تو  احتماالً به خاطر همین که اسمش بیشتر از بقی 

شناختینش، در موردش اشتباه  ذهنتونه و بیشتر هم می 

تونم تصور  دونم و حتی نمی قضاوت کردن... من نمی 

کنم اون روز اینجا چه اتفاقی افتاده که یکی به خودش  

جرأت داده شهریار آروم من رو زمین بزنه... اما اول  

 و آخرش مقصر شمایید. 
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صندلی بلند شد و با دو قدم بلند خودش را به  از روی  

های  جلوی میز گرشا رساند. با اعتماد به نفس در چشم 

 ای و مات او زل زد. قهوه 

دوست دارید کمک کنید، باشه، ممنون... هرچند من  -

نیازی به کمک امثال شما ندارم، اما چون خودتون  

شرف پیدا بشه...  خواستین پس تالش کنید اون قاتل بی 

دونم کاری از دستتون  تونید که منم بعید می گرم نمی ا 

 بربیاد... 

 
 نفس لرزانی بیرون فرستاد و ادامه داد: 

سپرم...  مهم نیست، شما رو به خدا و وجدانتون می -

تونم از حق برادرم بگذرم و اجازه بدم شما هم  ولی نمی 

روش چشم ببندین. یه لطفی کنید و تمام حق و حقوق  

هایی که اینجا کار کرده  ی سال ای همه برادرم رو به از 

 محاسبه و پرداخت کنید. 

 
نگاهی روی میز چرخاند و بعد از برداشتن کاغذ  

اش را نوشت و  یادداشت کوچک و خودکاری، شماره 

 آن را جلوی گرشا گذاشت. 

 من منتظر تماستونم. -
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صاف ایستاد و خواست از اتاق بیرون برود که گرشا  

ای  لی بلند شد. برای لحظه صدایش زد و از روی صند 

کم  ی میز فشرد تا توانی که داشت کم کف دستش را لبه 

رفت، اما  هایش سیاهی می رفت، برگردد. چشم تحلیل می 

 با نهایت توانی که داشت خود را جلوی او رساند: 

 چند لحظه تشریف داشته باشین. -

 
های او  دیار سرش را باال گرفت تا با نگاه به چشم 

هایی که از  این درخواست را بفهمد. چشم بتواند علت  

 او فراری بودند. دیار با لحنی مغموم زمزمه کرد: 

دیگه چیزی نیست که به خاطرش بخوام بیشتر  -

 بمونم... باید برم، ماشین بیرون... 

 
کنم« از او  گرشا یک بار دیگر با گفتن »خواهش می 

ی سر بهنود را صدا زد.  خواست بماند و با اشاره 

کنار گوشش زمزمه کرد و بهنود با گفتن    چیزی را 

 »باشه« از اتاق بیرون رفت. 

جایی که ایستاده بود، قدمی عقب رفت. گرشا  دیار همان 

دست چپش را از شدت دردی که از سرانگشتانش  
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شروع به پیشرفت کرده بود، مشت کرد و یکی از  

 ها را نشان دیار داد: صندلی 

ه چنددقیقه  شما فقط خودتون حرف زدید، اگه ممکن -

 بشینید، منم چندکلمه صحبت کنم. 

 
 دیار با اخم سرش را باال گرفت: 

 مگه حرفی هم برای گفتن دارین؟ -

 
طور که بازوی چپش  روی او نشست و همان گرشا روبه 

هایش را که داشتند تند  داد، سعی کرد نفس را ماساژ می 

 شدند، کنترل کند: می 

اجرا اشتباهات  شاید حق با شما باشه... من توی این م -

تونم بهتون حق بدم من رو  زیادی داشتم، اما نمی 

مقصر اصلی بدونید. اشتباه من این بوده که به یه  

سری آدما اعتماد اشتباه کردم. وقتی فهمیدم برای  

شدم،  برادرتون حادثه پیش اومده، خودم باید پیگیر می 

که به خاطر شرایطم کسی دیگه رو فرستادم و کامالً از  

 خبر موندم. ی بی همه چ 

 
های خیسش را به او دوخت، ضربان  دیار که چشم 

 تر از قبل شد و آب دهانش را قورت داد: قلبش نامنظم 
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کنم، به  من تمام حقوق برادرتون رو پرداخت می -

شده.  ی مسئولیتی که شاملش می ی پرداختی بیمه اضافه 

 خوام اصالً نگران باشید. از این بابت نمی 

 
لند شد. کارتی را از روی میز برداشت  از روی صندلی ب 

داد، رو  و بعد از تازه کردن نفسی که به زور بیرون می 

 به دیار برگشت و کارت را جلوی صورتش گرفت: 

هایی که امروز  ی منه، به غیر از تمام گله این شماره -

اومد  داشتین، بازم اگه کمکی از دست من برمی 

 شم بهم اطالع بدین. خوشحال می 

 
یچ تمایلی برای گرفتن کارت نشان نداد و همان  دیار ه 

ای باز شد. گرشا  موقع دِر اتاق، بدون هیچ ضربه 

سرش را برگرداند و بهنود با دیدن او، ساک بزرگ  

پاکتی را کمی باال گرفت و نشانش داد. گرشا ساک را  

خواست انجام دهد.  از او گرفت. کار سختی را می 

ر بیشتر هم  های دخت انجامش با دیدن سرخی چشم 

اش سخت  طور که قفسه سینه حال، همان شد. بااین می 

شد، رفت و جلوی دیار ایستاد. فقط  باال و پایین می 

 امیدوار بود همین لحظه قلبش بازی درنیاورد. 
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کنم وسایل توی کمد شهریار باشه، فکر  اینا... فکر می -

 کنم پیش شما باشه بهتره. می 

 
 #مقلوب  

 109#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
دیار از جا پرید و صاف ایستاد. اصالً فکرش پیش  

وسایل شهریار نبود. قلبش به تکاپو افتاد و با مکث  

 دستش را برای گرفتن ساک جلو برد. 

 *** 

زیادی منتظر مانده بودم. حالم اصالً خوب نبود. دلم  

توانم  خواست به یک جای خلوت پناه ببرم و تا می می 

زار  در آن محیط نحس بی   داد بزنم و گریه کنم. از ماندن 

بودم، از جایی که در و دیوارش من را یاد شهریارم و  

انداخت، حالم  زجری که در لحظات آخر کشیده بود می 

 خورد. به هم می 

در اتاق باز شد و مردی که با درخواست بلورچیان از  

اتاق بیرون رفته بود، با ساک پاکتی بزرگی در دستش  

خواهند  شهریار را می وارد شد. وقتی گفتند وسایل  

جا از حال بروم. دستم  تحویلم بدهند کم مانده بود همان 
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را برای گرفتن ساک جلو بردم. ساک را گرفتم، اما  

ام نکردند و  پاهایم برای بیرون رفتن از آنجا یاری 

ی همان لحظه نگاه کردن به  نتوانستم جلوی وسوسه 

محتویات توی ساک مقاومت کنم. عطر شهریار را از  

 کردم. جا هم با وضوح حس می همان 

روی صندلی آوار شدم و ساک را باز کردم. چشمم که  

هایش افتاد، تمام وجودم را لرز گرفت.  به لباس 

هایی که صبح همان روز تن کرد و بیرون رفت.  لباس 

های کارش را  یادم بود که در بیمارستان، لباس 

پایم    ها را با نهایت احترام روی تحویلمان دادند. لباس 

گذاشتم. کیف پول و گوشی همراهش هم آنجا بود.  

ی گوشی فشار دادم، خاموش  انگشتم را روی صفحه 

کردم بعد از یازده روز هنوز باید  بود. چرا فکر می 

 شارژ داشته باشد. 

هایی را که دیگر کنترلی روی  با پشت دست اشک 

ام را باال  بیرون ریختنشان نداشتم، پاک کردم و بینی 

جلوی نگاه دو نفری که آنجا به من زل زده  کشیدم.  

توانستم از  باری داشتم، اما نمی بودند، احساس رقت 

اش را از ساک بیرون آوردم و  جایم تکان بخورم. حوله 

اختیار سرم را توی آن فرو بردم و اشک ریختم. از  بی 

اش و کتاب  کنار قاشق و چنگال و لیوان شخصی 
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در اوقات استراحتش  کوچکی که از خودم گرفته بود تا  

بخواند، دستم به جسمی سرد و فلزی برخورد کرد. آن  

را بیرون کشیدم و با دیدن ساعتش، همان ساعتی که  

گفت گمش  با هم خریده بودیم و چند وقت پیش می 

جا هق زدم. ساعت  کرده، تمام مقاومتم شکست و همان 

هایم گرفتم و با درد سرم را پایین بردم.  را بین دست 

کرد و  ام از دردی که تمامی نداشت، سنگینی می سینه 

حال خرابم دست خودم نبود. نفهمیدم دخترک منشی از  

کجا پیدایش شد. لیوان آبی را به دستم دادم و وقتی از  

گرفتنش امتناع کردم، آن را کنار گذاشت و بدون حرف  

جا تمام فشاری که  هایم را ماساژ داد. من هم همان شانه 

ها و  ل کرده بودم، با اشک آن چند ساعت تحم 

مردم،  هایم بیرون ریختم. کاش من هم می هق هق 

مردم و این روزهای وحشتناک، تاریک و پر از  می 

 دیدم. هراس را نمی 

ام  ها و بینی هایم چشم با دستمال مچاله شده بین انگشت 

را پاک کردم. سرم را باال گرفتم. بلورچیان و مرد  

اینکه نگاهی به دختر    همراهش در اتاق نبودند. بدون 

ام بیندازم، تمام وسایل را آرام به ساک  کناری 

برگرداندم و نامتعادل روی پاهایم ایستادم. دختر زیر  

 ساعدم را گرفت و آرام گفت: 
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 خوای عزیزم؟ کمک می -

 
های اشکی نگاهش کردم. با دلسوزی به من  با چشم 

زد. لبخند تلخی زدم و  خیره شده بود و حرفی نمی 

 کردم: تشکر  

 نه، ممنون. -

 
نفسی خسته و لرزان بیرون دادم و  از اتاق بیرون  

هایم، دو مرد که بیرون  رفتم. با شنیدن صدای قدم 

ایستاده بودند سرشان را به سمتم چرخاندند. بلورچیان  

قدمی جلو آمد و با لحن پر از ترحمی که حالم را بدتر  

 کرد، گفت: می 

دوارم من رو  قصدم ناراحت کردنتون نبود... امی -

 ببخشید. 

 
ترکید، به زور قورت دادم و  بغضی که باز داشت می 

 سری به چپ و راست تکان دادم: 

 ناراحتی من چیز جدیدی نیست. -

 
کارتی را که در اتاق هم اصرار داشت به دستم بدهد،  

 باز جلوی چشمم گرفت: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 این رو نگرفتید. -

 
 م: با نوک انگشتانم آن را پس زدم و دلخور زمزمه کرد 

همین که خودتون به وقتش باهام تماس بگیرین  -

 ای الزم ندارم. کافیه، کمک دیگه 

 
 #مقلوب  

 110#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
بدون خداحافظی از او و دو نفر دیگر، از اتاقی که  

 گرفت، بیرون رفتم. داشت نفسم را می 

توانم داشتند از آن  با بیشترین سرعتی که پاهای بی 

ن رفتم. به محض بیرون گذاشتن  ی کذایی بیرو کارخانه 

پایم از آنجا حس کردم راه نفسم باز شد. بغضم یک بار  

هایم جاری شد. تا عمر داشتم از  دیگر شکست و اشک 

هرچه کارخانه و صاحب کارخانه و شیشه و بلور بود  

 ماندم. متنفر می 

 * 

در اتاق را بست و کف هر دو دستش را پشت آن  

کوبید. تمام تنش به  ی چسباند. قلبش تند و نامنظم م 
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کرد همان یک لیوان  عرق نشسته بود و حس می 

نسکافه و تکه کیکی که صبح به زور خورده بود،  

پشت حلقش برگشته است. آب دهانش را چندبار پشت  

اش را سرکوب  ی معده هم قورت داد تا اسید باال آمده 

کند. دیدن حال خراب دختر، تمام وجودش را به هم  

این که به جز ماجرای استخداِم چشم  ریخته بود. با  

ی مهرداد، تقصیر دیگری را گردن خودش  بسته 

های پر از درد آن دختر کاری کرده  دید، اما نگاه نمی 

بود که فکر کند خودش دستی دستی شهریار را به  

 کشتن داده و برایش اهمیتی هم نداشته است.  

هایش را روی هم گذاشت و یک بار دیگری  چشم 

ها دیده بود جلوی چشمش  ه در فیلم دوربین تصاویری ک 

توانست قبول کند جان  شد، نمی ظاهر شد. باورش نمی 

ای  اش گرفته شده بود. یاد ضربه آن پسر وسط کارخانه 

های پشت سرش  که به سرش وارد شد افتاد و تمام رگ 

جا تیر کشیدند. هر دو دستش را با هم پشت گردنش  یک 

. عقب عقب رفت و با  فشار داد و از در فاصله گرفت 

های اتاق، تعادلش به  برخورد پایش به یکی از صندلی 

هم خورد. توانی برای ایستادن روی پا و حفظ تعادلش  

های صندلی با صدایی قیژ ممتدی روی  نداشت. پایه 
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زمین کشیده شدند و او به طرز دردناکی پخش زمین  

 شد. 

 * 

 
 #مقلوب  

 111#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
دای بد برخورد محکم چیزی با زمین  محض اینکه ص به 

شنیده شد، بهنود که کنار میز کیان ایستاده بود و با او  

زد، سر جایش صاف ایستاد. برای اینکه  حرف می 

 تر شود، از کیان پرسید: مطمئن 

 صدا از اتاق گرشا بود؟ -

 
کیان هم که با شنیدن صدا سرپا شده بود، ترسیده سر  

 تکان داد: 

 آره فکر کنم. -

 
ود »یا خدا«یی گفت و سمت اتاق دوید. با دیدن  بهن 

هایش بسته بود، به  گرشا که روی زمین افتاده و چشم 
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طور که  طرفش دوید. زیر کتفش را گرفت و همان 

 کرد، بلند گفت: صدایش می 

 کیان سریع یه لیوان آب بیار. -

 
ها  جا روی زمین به یکی از صندلی کمکش کرد تا همان 

که بار قبل داده بود، قوطی  تکیه بدهد. طبق آدرسی  

ها را همراه آب  ها را پیدا کرد و یکی از آن قرص 

 لیوانی که کیان آورده بود به خوردش داد. 

کرد  می   خس اش خس کشید، سینه گرشا سخت نفس می 

و تمام صورت و گردنش خیس عرق بود. کیان با  

 دلهره پرسید: 

 چی شده آقا بهنود؟ -

 
 اند. بهنود سرش را کمی به عقب چرخ 

 چیزی نیست، فشار عصبیه، برو بیرون درم ببند. -

 
کیان بعد از تعللی طوالنی از اتاق بیرون رفت. بهنود  

که با دلهره جلوی پای گرشا روی زانوهایش نشسته  

ی مچاله از  های دودو زنش به چهره بود، با مردمک 

اش را آرام فشار داد و  درد گرشا خیره شد. شانه 

 پرسید: 
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 بهتر نشدی؟! -

 
گرشا یک زانویش را به سختی تا کرد و باال آورد تا  

بتواند دست و سرش را به آن تکیه بدهد. نفسی نصفه  

 ای طعنه زد: و نیمه از سینه بیرون داد و با صدای خفه 

 شم. بهتر از این... نمی -

 
اش  بهنود بغضش را پایین داد و دستی به پیشانی 

 بایستد: کشید. زیر بازوی او را گرفت و وادارش کرد  

 پاشو بریم بیمارستان. -

 
ی توانش بازویش را عقب کشید و باز  گرشا با ته مانده 

 سرجایش وا رفت: 

 الزم نکرده... برو سر کارت. -

 
بهنود دوباره جلوی پای او زانو زد. خیلی سعی کرد  

 صدایش از شدت نگرانی و ترس نلرزد: 

دونم از  پاشو گرشا، جون مادرت بلند شو ببرمت. می -

دونم... ولی هرکاری  م شاکی هستی، به خدا می دست 

 کردم به خاطر خودت بود. 
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روح گرشا از زیر دستش به زور به گوش  صدای بی 

 رسید: می 

 ِکی بود؟ -

 
 بهنود گیج پرسید: 

 چی ِکی بود؟ -

 
خواست چشم ببندد و  توان حرف زدن نداشت. دلش می 

تا آخر دنیا بخوابد، بس که خسته بود، قلبش بیشتر از  

کشید. نفس داغی بیرون  ین ظرفیت نداشت، دیگر نمی ا 

 داد و لب زد: 

 مراسم این پسره! -

 
بهنود ساکت ماند. در مورد چیزی که خودش هم از آن  

داد. سر گرشا باال آمد  خبری نداشت چه جوابی باید می 

حال رو به بهنود که  های سرخ و بی و با همان چشم 

زد، پوزخند  نمی ها به او زل زده بود و حرفی  مثل احمق 

 زد: 

دونی... نه؟! اینه دیگه؟... بسپرش به من، خیالت  نمی -

 راحت!... اینجوری؟! 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی آن تکیه داده  ای که به پایه سعی کرد به کمک صندلی 

بار  بود بلند شود. بهنود دوباره به کمکش رفت و این 

مانعش نشد. روی پاهایش که ایستاد تکانی خورد.  

ای تنش برای یک کمای  ه رفت و سلول سرش گیج می 

کردند. به سختی  طوالنی و داوطلبانه التماس می 

خودش را نگه داشت. دستی در جیبش کرد و وقتی از  

وجود سوئیچ ماشین مطمئن شد، تلوتلوخوران به  

طرف در اتاق رفت. بهنود به دنبالش دوید و قبل از  

 اینکه بیرون برود جلویش ایستاد. 

 ری؟ کجا می -

 
 با حرص لب زد: 

 قبرستون. -

 
 بهنود هم کم نیاورد و با غیظ گفت: 

با این حالت بشینی پشت فرمون، مطمئن باش از  -

 آری. جا سر درمی همون 

 
اهمیت به او از اتاق بیرون رفت و رو به کیان  گرشا بی 

 که کنجکاو و نگران به او زل زده بود، خشک گفت: 

 یه ماشین بگیر برام. -
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اتاق بیرون زد. دستش  حتی نماند جوابش را بگیرد. از  

 گرفت که زیر پایش خالی نشود. را مدام به دیوار می 

محض بیرون رفتنش، بهنود گوشی را از دست کیان  به 

 گرفت و روی دستگاه برگرداند. 

 رم باهاش. خواد زنگ بزنی. می نمی -

 
ی بالتکلیفی گفت و با بیرون رفتن بهنود،  کیان »باشه« 

له، خودش را به او  پ پشت میزش نشست. بهنود در راه 

 قدمش شد. رساند و هم 

خواستی خبرش  ی همون راننده آژانسی که می اندازه -

 کنی هم نیستم؟! 

 
یک دستش به نرده قفل شد و دست دیگرش را روی  

آمد و هر لحظه  اش فشار داد. نفسش باال نمی سینه قفسه 

ها زیر پایش را خالی خواهد  کرد یکی از پله حس می 

ای سمت  از روانه کردن هر نوع طعنه   کرد. با این حال 

 گذاشت. بهنود کم نمی 

کنه که ازش  راننده آژانس... همون کاری رو می -

 بره که من بگم. جایی می خوام... همون می 
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 روی او ایستاد. تر دوید و روبه بهنود دو پله را پایین 

باشه، هرچی تو بگی... هر جا تو بخوای بری... فقط  -

 بهم بگو. 

 
های نگران او دوخت و با  ارش را به چشم نگاه بیم 

 نهایت زوری که داشت او را کنار زد تا رد شود. 

 کوپنت تموم شده بهنود. -

 
ی آخر رسید نفس سنگینی بیرون داد و  پایش که به پله 

وارد محوطه شد. بهنود باز دنبالش دوید و بازویش را  

 گرفت: 

 به کیان گفتم ماشین خبر نکنه. -

 رم. می   مهم نیست... خودم -

 
 #مقلوب  

 _ادامه 111#چارت 

 #کپی_ممنوع  

 
جلوی سالن کارگاه ایستاد. حرارتی که از آنجا بیرون  

کرد. با این حال  زد، حالت تهوعش را تشدید می می 

ایستاد، با لجبازی پا فشرد و نگاه کرد. جوری نگاه  
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کرد انگار قرار نبود دیگر به آنجا برگردد. سر  می 

ی متحیر بهنود به ساختمان  ها برگرداند و پیش چشم 

هایش سوخت، آب دهانش را به  شرقی نگاه کرد. چشم 

زور قورت داد و روی پاهای نامتعادلش چرخید. به  

طرف ماشینش که راه افتاد، بهنود آخرین زورش را  

 هم زد: 

خوای بری  فقط این بار گرشا... هرجایی که می -

  دم اگه تو نخوای تا آخر رسونمت... بعد قول می می 

 عمرت من رو نبینی. 

 
 هایش ادامه داد، بهنود داد زد: گرشا که به قدم 

 باشه؟! -

 
ی  ی یک مسابقه ایستاد. چند قدم راه رفتن به اندازه 

اش  دوی هزار متر با مانع، نفسش را گرفته و خسته 

شد.  اش سخت و سنگین باال و پایین می کرده بود. سینه 

گیری داد و  ی تصمیم چند ثانیه به ذهن درگیرش اجازه 

های بهنود را شنید، به  شدن قدم وقتی صدای نزدیک 

سمت ماشین او راه افتاد. بهنود نفس راحتی بیرون داد  

و دنبالش رفت، جلوتر دوید، دزدگیر را زد و منتظر  
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محض نشستن پشت  ماند تا اول گرشا سوار شود. به 

 فرمان گفت: 

 آرم. آم ماشینت رو می خودم بعداً می -

 
حالی به عقب تکیه داد  را با خستگی و بی گرشا سرش  

 جان لب زد: و بی 

 مهم نیست. -

 *** 
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زد و مدام  وسط سالن خانه با اضطراب قدم می 

برد. کالفه بود و  هایش را بین موهایش می دست 

قدر خراب بود که  اش آن کار کند. سابقه دانست چه نمی 

آن اعتماد گرشا را    خواست بیشتر از دلش نمی 

حالی که روی تخت افتاده  دار کند، اما با جسم بی خدشه 

 کرد. پیچید، چه می بود و از درد، مثل مار به خودش می 

هایش با او اتمام حجت کرده بود  گرشا میان نفس زدن 

که حق ندارد به احدی از احوال او خبر بدهد. حاال که  
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گرشا حتی نفس برای حرف زدن هم نداشت،  

دانست هنوز هم باید روی قولش بماند یا نه. دست  می ن 

آخر هم تنها کاری که به ذهنش رسید، انجام داد. گرشا  

اش چیزی بفهمند، اما به  خواست خانواده نمی 

توانست زنگ بزند. او دکترش بود و  امیرمحمد که می 

 آمد. قطعاً از دست او کار بیشتری برمی 

اده بود و با  ساعت بعد به دیوار اتاق تکیه د نیم 

قراری به امیرمحمد و تکاپویش برای کمی بهتر  بی 

کرد. سکوت امیرمحمد را که  کردن حال گرشا نگاه می 

 دید، دستی بین موهایش کشید و دو قدم نزدیک رفت: 

به حرفش گوش نده امیر... این تو حال خودش نیست  -

 گه. بهتر نیست ببریش بیمارستان؟ یه چرتی می 

 
کرد. دردی وحشتناک  باز نمی   هایش را گرشا چشم 

کشت و توان هر تکانی را از تمام  داشت او را می 

های او سلب کرده بود. به جان کندن زمزمه  ماهیچه 

 کرد: 

 خواد... برو امیر... برید هردوتون... تنهام بذارید. نمی -
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امیرمحمد دستگاه فشارسنج را جمع کرد و نگران از  

، عصبی رو به بهنود  العاده پایین گرشا دیدن فشار فوق 

 کرد: 

االن وقت گفتن این حرف نیست... اصالً چرا آوردیش  -

 خونه که حاال از من بخوای به حرفش گوش ندم؟ 

 
بهنود با دو دست گردنش را محکم فشرد و خفه لب  

 زد: 

 ده. داره خودش رو به کشتن می -

 
های خشک گرشا نشست. بهنود  بندی روی لب لبخند نیم 

 ه امیرمحمد گفت: جلو آمد و آرام ب 

کنیم؟ پاشو دوتایی  چرا داریم باهاش یکی به دو می -

بلندش کنیم ببریمش. این که جون نداره حرف هم بزنه،  

 کار کنه که نذاره. خواد چی می 

 
امیرمحمد نگاهی به او کرد و بعد از مکثی به تأییدش  

 سری تکان داد: 

 خیلی خب... بیا کمک کن دستش رو... -
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ی توانش و با بلندترین صدایی که  ه گرشا با ته ماند 

 توانست داد زد: می 

برید جفتتون گم شید بیرون... بذارید یه امشب رو  -

 آروم باشم... 

 
سرش را که باال آورده بود، روی بالش پرت کرد و با  

 درد نالید: 

 برید بذارید تموم شه دیگه. -

 
قطره اشکی از چشم بهنود پایین افتاد و با التماس رو  

 سمت امیرمحمد: کرد به  

 کنم امیر... به حرفش گوش نده. خواهش می -

 
جان گرشا نگاه امیرمحمد را از بهنود  صدای بی 

 برگرداند. 

 امیر... -

 
 به »امیر« گفتن گرشا اخم کرد و توپید: 

امیر و مرگ. دو دقیقه جفتتون آروم بگیرید بذارید  -

 کارم رو بکنم. 
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 بعد هم دوباره بهنود را مخاطب قرار داد: 

دونم که اگر تو بیمارستان بود،  من بیشتر از تو می -

شد ازش مراقبت کرد، اما با این فشاری  شاید بهتر می 

 کنه، اصرار زیادی خوب نیست. که داره تحمل می 

 
ای به کپسول کوچک اکسیژن آن طرف اتاق، که  اشاره 

 داده، کرد: مشخص بود کسی تا حاال اهمیتی به آن نمی 

 بردار اون رو بیار. -

 
ی گرشا که هر بار باال  ی سینه نگاهش رفت پی قفسه 

شد که برای  اش گم می رفت، انگار نفس در سینه می 

کرد. بهنود  پایین برگرشتنش آن همه وقت صرف می 

کپسول را به دستش داد. امیرمحمد ماسک را روی  

صورت گرشا گذاشت و پیچ کپسول را پیچاند. اخمی که  

شد. گرشا  نمی جوره پاک  روی صورتش بود هیچ 

 صدا لب زد: هایش را بست و بدون هیچ حرکتی بی چشم 

 چقدر سرده! -

 
بهنود با حرص از اتاق بیرون رفت و امیرمحمد  

هایش گرفت.  جا خم شد و سرش را بین دست همان 

قدر ناگهانی در هم پیچیده  چیز این دانست چرا همه نمی 
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بود. فقط دوازده ساعت دیگر خبری که منتظرش بود  

دستی خودش را  رسید و حاال گرشا داشت دستی می 

ای  چی بخت برگشته کرد. حکایت همان معدن نابود می 

شده بود که تمام طول تونل را حفاری کرده بود و  

درست سر بزنگاه، از کندن پشیمان شده بود، غافل از  

 اینکه گنجش درست پشت همان آخرین مانع بود. 

بضش را  دست گرشا را گرفت و برای دهمین بار ن 

شد. آخرین  تر می کنترل کرد. ضربانش داشت مدام کم 

 تالشش را هم کرد: 

خیال شدما... یه کم وضعیتت بهتر بشه  فکر نکن بی -

 زنم آمبوالنس بیاد. زنگ می 

 
خیز برداشت بلند شود، اما اسیر شدن مچ دستش میان  

ی تکان خوردن  ی گرشا به او اجازه زده انگشتان یخ 

مه هوشیار بود، هنوز هم زورش به او  نداد. با اینکه نی 

 چربید. صدایش را به زور شنید: می 

خوای با  همیشه از... بیمارستان متنفر بودم... اگه می -

عذاب... با عذاب برم... زنگ بزن... ولی من...  

 وقت. بخشمت، هیچ نمی 
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رمق زمزمه  اشکی از چشم امیرمحمد پایین افتاد و بی 

 کرد: 

 آخه... -

 
 م سایید و با حرص گفت: فکش را به ه 

چی بگم بهت آخه؟... تو اگه یه چیزیت بشه که من تا  -

 آخر عمرم باید عذاب وجدان بکشم. 

 نه... -

 
 نفس خشکی کشید و ادامه داد: 

 خوام... به خاطر من... لطفاً. خودم ازت می -
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 اد: تکه بیرون د امیرمحمد دم عمیقی گرفت و آن را تکه 

دونم چه مرگت شده که داری با جون خودت بازی  نمی -

کنی... یه ساعت استراحت کن، اگه حالت بدتر بشه  می 

 خوای. دیگه برام مهم نیست که تو چی می 
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روی پا ایستاد و گرشا باز در خواب و بیداری زمزمه  

 کرد: 

 امیر... سرده. -

 
اش  امیرمحمد خم شد و پتوی پایین تخت را تا زیر چانه 

ی او  سینه باال کشید. کف دستش را سمت چپ قفسه 

رمق شده بود،  اش بی جایی که ماهیچه گذاشت. همان 

کرد. سیبکش با درد  ولی برای تپیدن هنوز هم تالش می 

 باال و پایین شد و ملتمس لب زد: 

 فقط یه شب باهاش راه بیا. -

 
هایی سست از اتاق بیرون رفت. بهنود که روی  با قدم 

هایش پنهان کرده  و صورتش را بین دست مبلی نشسته  

بود، با شنیدن صدای پا سرش را باال گرفت. از دیدن  

 ی امیرمحمد قلبش ریخت و از جا پرید: زده نگاه یخ 

 چی شد؟... زنگ زدی؟ -

 
ها  امیر از کنارش رد شد و خودش را روی یکی از مبل 

 انداخت. 

 نذاشت... دیدی که. -
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رفت، بهنود  هایش گ خم شد و سرش را بین دست 

 رویش نشست. عصبی روی میز روبه 

کنی  یعنی چی نذاشت؟ من گفتم تو بیای، راضیش می -

بریش... تو مگه دکترش نیستی؟ ِد خب یه غلطی  می 

 بکن. 

 
هایی  امیرمحمد سرش را با ضرب باال آورد و با چشم 

 به خون نشسته و ابروهایی گره شده غرید: 

ی که! حالش اصالً  بین هرکاری که الزم بود کردم... می -

تونن بکنن  خوب نیست... بره بیمارستان هم کاری نمی 

 براش... فقط دعا کن تا صبح دووم بیاره. 

 
شد  های بهنود از حدقه بیرون زدند. باورش نمی چشم 

 امیرمحمد به این راحتی کم بیاورد: 

شه  یعنی چی که دعا کن؟ تا صبح دووم بیاره چی می -

 زنی خودم... گه تو زنگ نمی مثالً؟ قراره معجزه بشه؟ ا 

دونم دارم چه غلطی  مگه نشنیدی چی گفت؟... منم می -

 کنم! می 

هرچی گفته واسه خودش بوده. حالش خوب نیست  -

گه. اگه یه بالیی سرش بیاد من جواب  داره هذیون می 
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ش رو چی بدم؟ بگم شب تا صبح  عموم و خانواده 

 باالسرش نشستم بهش زل زدم تا جون داد؟ 

 
 تر گفت: حمد هیسی کرد و آرام امیرم 

کنم. بذار یه کم خوابش سنگین  جوری ولش نمی همین -

زنم، برای نفس تنگیش هم  شه بهش یه سرم هم می 

 تر بشه. زنم آروم دارو می 

 
 بهنود کفری غرید: 

 شه مگه؟ با سرم خوب می -

 
اش را باال کشید و نم نشسته در  امیرمحمد بینی 

 هایش را با حرص پاک کرد: چشم 

تر بشه. خودش  خوام شرایطش یه مقدار نرمال فقط می -

ببینه حالش بهتر شده، از توهم مرگ و شب آخر بودن  

 آد. بیرون می 

 
 روی او وا رفت و با ترس لب زد: بهنود روبه 

تو مطمئنی؟ امیر، گرشا داشت از درد زمین رو گاز  -

 زد. می 
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امیرمحمد دستی به گردنش که درد عصبی وحشتناکی  

 بود کشید و سر تکان داد: گرفته  

تونم بکنم. فقط تا صبح نباید  فعالً همین کار رو می -

 چشم ازش برداریم. 

 
هایش را روی زانو تکیه داد و به جلو خم  بهنود آرنج 

سایید و  هایش را به هم می قراری کف دست شد. با بی 

مقدمه  کرد. بی به سرامیک خالی جلوی پایش نگاه می 

 پرسید: 

 وندی پیدا نشده؟ هنوز مورد پی -

 
امیرمحمد که سرش را به پشتی مبل تکیه داده و  

 هایش را بسته بود با خستگی لب زد: چشم 

 یکی هست! -

 
ای گرفته باشد، صاف نشست  بهنود انگار که جان تازه 

 و ابروهایش را باال داد: 

 واقعاً؟... پس چرا... -

ها، فردا مشخص  باید صبر کنیم... جواب آزمایش -

 شه! می 

 *** 
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نگاهی به ساعت روی مچش انداخت. ساعت از سه  

گذشته بود. پشت دستش را به پیشانی او چسباند.  

دار شده بود. دستی به  اش از عرق سردی، نم پیشانی 

موهایش کشید و نگاهی به مایع سرم انداخت. سرعت  

های او را، تا حد ممکن  رنگ به رگ وارد شدن مایع بی 

نود را دید که با اخم  کاهش داده بود. سر چرخاند و به 

هایی سرخ به او زل زده است. دوباره به  و چشم 

صورت گرشا نگاه انداخت. با این که خوابش سنگین  

شد گفت هوشیاری ندارد، اما  بود و تقریباً می 

خوردند. یک بار  قراری تکان می هایش مدام با بی پلک 

دیگر نبضش را کنترل کرد، مثل چند ساعت قبل نبود،  

زد.  تری گرفته بود، اما هنوز هم نامنظم می سرعت بیش 

نفسش را محکم بیرون داد و صاف ایستاد. به صورت  

 اش زل زد و دل دلش نالید: پریده رنگ 

 امیدوارم خریتی که کردم، پشیمونم نکنه. -
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رفتند و  رو می تا صبح او و بهنود باالی سر گرشا قدم 

تر از  کردند. امیرمحمد آرام چک می نوبتی تنفسش را  

کرد این آرامش را به او هم القا  بهنود بود و سعی می 

کند. تازه چند دقیقه بود که بهنود روی صندلی نشسته  

ی گوشی از  هایش را بسته بود، با صدای ویبره و چشم 

جا پرید. امیرمحمد نگاهی به ساعت انداخت، نزدیک  

آن را با درد فشار  هفت بود. دستی به گردنش کشید و  

داد. بعد هم گوشی را از جیبش بیرون کشید. با دیدن  

شماره، انگشت روی صفحه کشید و فوری از اتاق  

تر از  بیرون رفت. نگاه بهنود سمت گرشا رفت. آرام 

رسید، اما این آرامش، زیادی توی  تمام شب به نظر می 

زد. آب دهانش را قورت داد و با مکث از  ذوقش می 

لی بلند شد. نزدیک تخت رفت. نگاهی به  روی صند 

رنگ او انداخت. اخم داشت اما آرام بود.  صورت بی 

اش  سرم هم توی دستش نبود. کف دستش را به پیشانی 

چسباند و تا خواست از سرمای تنش جا بخورد،  

 ی در اتاق زمزمه کرد: امیرمحمد در آستانه 

 نترس خوبه. -

 چرا بدنش سرده؟ -

 به خاطر سرم. -
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طور که  محمد گوشی را توی جیبش انداخت و همان امیر 

داد و جلو رفت. یک بار دیگر  هایش را پایین می آستین 

 نبضش را کنترل کرد و آرام گفت: 

 کشه. داره آروم نفس می -

 
 بهنود با نگرانی زمزمه کرد: 

 شه؟ خوره... چرا بیدار نمی پس چرا تکون نمی -

 
وابش را  ای کشید و تا خواست ج امیرمحمد نفس خسته 

هایش را نیمه  بدهد، گرشا تکانی به سرش داد و چشم 

باز کرد. بهنود قدمی به جلو برداشت و امیرمحمد  

رمق دست برد و ماسک  جانی زد. گرشا بی لبخند بی 

اکسیژن را از روی صورتش باال کشید. سرش چرخید  

ها  جانی که از بین پرده ی اتاق و نور کم سمت پنجره 

ای  ا وارد اتاق کند. با لحن خفه کرد خودش ر تالش می 

 پرسید: 

 صبح شد؟ -

 
بست،  امیرمحمد جلو رفت و همزمان که اکسیژن را می 

 آرام جواب داد: 

 آره... باالخره صبح شد. -
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جانی کرد و صوتی شبیه به »خوبه« از  گرشا هوم بی 

هایش دوباره روی هم  هایش بیرون آمد. پلک بین لب 

مش، باعث شد دو مرد  های تقریباً آرا افتادند و نفس 

 دیگر حاضر در اتاق نفس راحتی بیرون بدهند. 

صدای زنگ در بلند شد. بهنود صاف ایستاد و هراسان  

 به بیرون اتاق زل زد. امیرمحمد آرام گفت: 

 برو ببین کیه خب؟ -

 
 رنگش پرید و قدمی عقب رفت: 

 من؟ برم چی بگم؟ اگه بخوان بیان تو چی؟ -

 
 امیر پچ زد: 

ب... یا بگو رفته دوش بگیره... چه  بگو خوابه خ -

 دونم، یه چیزی بگو. می 

 
با تردید از اتاق بیرون رفت. از چشمی در نگاه کرد،  

خیال باز کردن در  کسی جلوی در نبود. خواست بی 

هوا دستگیره  بشود که یک بار دیگر زنگ صدا داد. بی 

ای که در دستش  را پایین کشید و با دیدن گالره و کاسه 

تنش یخ کرد. گالره هم که داشت با لبخند به    بود تمام 
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کرد، با دیدن او بالفاصله رنگش پرید و  در نگاه می 

 کاسه در دستش لرزید. با صدایی لرزان پرسید: 

 این... اینجایی؟... اِم... گرشا... خودش کو؟ -

 
 دم دستی ترین جواب را تحویلش داد: 

 هنوز بیدار نشده. کاری داری صداش بزنم. -

 
دعا کرد نگوید »صدایش کن«. گالره که دلش  در دل  

ای دیگر با او چشم در چشم شود، به  خواست لحظه نمی 

اجبار کاسه را جلو گرفت و این بار با لحنی عصبی  

 گفت: 

دونستم  این رو بده بهش. صبح درست کردم، می -

 دوست داره براش آوردم. 

 
ی عدسی را گرفت. گالره  بهنود دست دراز کرد و کاسه 

ای سر جایش خشک شد،  عقب رفت، اما لحظه فوری  

از جلوی آسانسور فوری برگشت و مانع بستن در  

 توسط بهنود شد. بهنود متعجب پرسید: 

 خوای باز؟ چیزی می -
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گالره با تالشی که برای نگاه نکردن مستقیم به بهنود  

 داشت، نگران پرسید: 

 گرشا خوبه؟ -

 
 زد:   بهنود آب دهانش را قورت داد و لبخندی زورکی 

 باید بد باشه؟ -

 پس تو چرا اینجایی؟ -

 
 من کنان جواب داد: بهنود جا خورد و من 

 خودش گفت بیام. -

 
 گالره مبهوت لب زد: 

 خودش گفت؟ -

 آره! -

 
گالره عقب ایستاد و یاد حرف نوید افتاد که صبح قبل  

ی عدسی را  از رفتنش، وقتی گالره گفته بود کاسه 

نش در پارکینگ  برایش ببرد، جواب داده بود ماشی 

نیست، بعید است خانه باشد. با بدبختی نگاهش را به  

کند  های بهنود داد و سعی کرد وقتی سوال می چشم 

 صدایش نلرزد: 
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 اصالً خونه است؟ -

 
 بهنود ابرویی باال داد: 

 کردم؟! کار می خونه نبود من اینجا چی -

 
گفت مشکلی نیست، اما دیدن  تفاوت بهنود می لحن بی 

ی گرشا، آن هم این وقت صبح، در دلش  انه بهنود در خ 

 شک و دلشوره انداخته بود. 

 گفتی خوابه؟ -

 
خیالی در را کمی باز  بهنود هومی کرد و با لحن بی 

ی امیرمحمد در  توجه به ابروهای باالرفته کرد. بی 

 ی در اتاق گفت: آستانه 

 خوای بیا خودت بیدارش کن اصالً. آره... می -

 
 #مقلوب  

 مه _ادا 114#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گالره قدمی پیش رفت، اما منصرف شد. اگر گرشا نبود  

اش تنها بود، آن وقت رفتن در آن  و بهنود در خانه 
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توانست بکند. گرشا  ترین کاری بود که می خانه احمقانه 

گفت او پشیمان است و عذرخواهی کرده، اما برای  می 

گالره بهنود همان بهنود نوجوان و شر پانزده سال  

یش بود که از تنهایی او سوءاستفاده کرد و... با قلبی  پ 

که تپشش تند شده بود عقب کشید و بعد از گفتن »بیدار  

شد بگو بهم زنگ بزنه«، سمت آسانسور پا تند کرد.  

بهنود در خانه را بست و نفس راحتی بیرون داد.  

های تنش انداخت و  نگاهی به امیرمحمد و لباس 

 پرسید: 

 ری؟ داری می -

 
یرمحمد ساعتش را روی مچش بست و سر تکان  ام 

 داد: 

 رسه! االن آمبوالنس می -

 
ی عدسی توی دستش هول شد  توجه به کاسه بهنود بی 

 و جلو دوید. 

 چرا؟ تو که گفتی خوبه؟ -

آره از دیشب بخوای حساب کنی االن تو بهترین  -

 حالتشه... ولی باید بریم. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

با  ی بهنود انداخت و  ی ترسیده نگاهی به چهره 

 لبخندی، سریع گفت: 

 باید عمل بشه! -

 
 #مقلوب  

 115#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ها را که جلوی چشمم از تن و  ها و سیم هر کدام از لوله 

های حیاتی  کردند، انگار یکی از شریان بدنش جدا می 

شد. منتظر بودم با قطع آخرین  من هم با آن بریده می 

سلیم کنم؛  آفرین ت جا جان به جان دستگاه، من هم همان 

بار هم با من سر ناسازگاری گذاشت و  اما نشد، خدا این 

اش  ی سینه هایش قطع و قفسه اجازه نداد وقتی نفس 

آرام گرفت، من هم همراهش بروم. مگر چه کار بدی  

بستن عزیزانم جلوی  کرده بودم که مجازاتم چشم  

 دانم! هایم بود؟ نمی چشم 

های  . جیغ آمد قدر هق زده بودم که نفسم درنمی آن 

ای که در گلو حبس کرده بودم، مبادا من را از  نزده 

ام  آخرین دیدار با برادرم محروم کنند، داشتند خفه 

ام نشست. دستی که  کردند. دستی روی شانه می 
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ام آرامم کند، اما  های افتاده خواست با نوازش شانه می 

شد. شاید چون غم خودش دست کمی از من  موفق نمی 

گاهی  های خودش هم نیاز به تکیه نداشت و شانه 

گاهی که نیامده عزم رفتن کرد و  بخش داشت. تکیه آرام 

 تنهایش گذاشت. 

هر دو دستم را روی دهانم چفت کرده بودم و از پشت  

هایم به مسیری که تخت سفید را در  ی تار اشک پرده 

کردم. با تمام درد و غمی که  دادند نگاه می آن حرکت می 

دربر گرفته بود به تنها چیزی که فکر    ام را قلب و سینه 

دانستم  کردم، رضایت خود شهریار بود. از اینکه می می 

روحش به خاطر این کار تا ابد از من و خودش راضی  

کرد.  خواهد بود، کمی... فقط کمی، قلبم را آرام می 

درهای آسانسور که به رویمان بسته شد، روی پا  

های تلنبار  صه چرخیدم و تمام دلتنگی و تنهایی و غ 

شده روی قلبم را در آغوش محدثه و با همراهی او  

 باریدم و باریدم و باریدم. 

 *** 

بیشتر از یک ساعت بود که در آن راهروی طوالنی و  

اش  تردد، وسط بیمارستانی که دیگر نقطه به نقطه کم 

کرد، نشسته بودیم. هیچ  برایم بوی مرگ را تداعی می 

ن داشتیم و نه نای ُجم  کداممان نه جرأت تکان خورد 
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تابی کرده بود، سمت دیگر  قدر بی خوردن. عمه آن 

راهرو تقریباً از حال رفته بود و همسرش داشت  

داد. محدثه کنار من  هایش را برایش ماساژ می شانه 

صدا اشک  بدون حتی یک کلمه حرف، نشسته بود و بی 

اش روی  ریخت. فقط گاهی صدای باال کشیدن بینی می 

انداخت. خودم هم دیگر ِسر شده بودم. من  می مغزم خط  

گفتم بدون شهریار زنده نخواهم  همان کسی بودم که می 

ماند و حاال با وقاحت تمام منتظر نشسته بودم تا  

اش را تحویلم بدهند. اگر این منی  ی نصفه و نیمه جنازه 

ام همان دیار همیشگی باشد، پس  که اینجا نشسته 

ار پرواز کرده بود. دیگر نه  احتماالً روحم همراه شهری 

کردم و نه جانی برای  اشکی را روی صورتم حس می 

باریدن برایم مانده بود. تنها یک جسم خسته و خالی  

شدم و انتظار  بودم که روی صندلی جلو و عقب می 

 کشیدم. می 

زدن با محدثه را  نفسی بیرون دادم و خواستم حرف 

ا با شنیدن  ی گذران این انتظار جهنمی کنم. ام واسطه 

هایم خودم بیشتر از همه جا  اولین آوا از بین لب 

 آمد: دار و خفه بیرون می خوردم. صدایم خش 

 ازت خیلی ممنونم محدثه. -
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اش را با  سرش را با مکث سمت من برگرداند. بینی 

 آلود پرسید: دستمال پاک کرد و بغض 

 برای چی؟ -

 
هایم سوخت، اما باز هم خبری از اشک  بینی و چشم 

 ام را تیغ کشید. نبود. فقط بغضی وحشتناک حنجره 

های آخر بهترین  برای اینکه خیالم راحته این ماه -

 روزهای زندگی شهریار بود. 

 
هق خفیفی کرد و من با لبخندی محزون  محدثه هق 

 ادامه دادم: 

کرد،  زد، یا با تو صحبت می هر وقت از تو حرف می -

 اومد. یه لبخند قشنگ روی لبش می 

 
ام از درد جمع شد و با تمام زوری که برای گریه  چهره 

 زدم صدایم لرزید: نکردن می 

دلم خیلی خونه محدثه... یه عالمه آرزوی قشنگ  -

کدوم  داشت، بیشتر برای تو... ولی فرصت نکرد هیچ 

 رو برات برآورده کنه. 
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های خشکم کشیدم و به  با حرص دستی به چشم 

 رنگ و خیسش نگاه کردم. های خوش چشم 

بخشیش! خواهش  بخشیش دیگه؟!... بگو می می -

 کنم بگو. می 

 
 آب دهانم را به زور قورت دادم: 

ترین آدم روی زمین بود. دوست ندارم  گناه شهریار بی -

ترین گناهش بشه شکستن دل تو... تو رو خدا  بزرگ 

 ببخشش محدثه. 

 
هر دو دستش را روی صورتش گذاشت و با صدای  

ایم را به هم فشار دادم و  ه بلندی زیر گریه زد. لب 

هایم را رو به سقف گرفتم تا مبادا اشکی  چشم 

ماندم و  ی من سرریز شود. من باید محکم می اجازه بی 

های من تازه  کردم. تنهایی این روزها را سپری می 

شد و دیگر کسی را نداشتم تا سر  داشت شروع می 

اش بگذارم و خیالم راحت باشد که اگر توان  روی شانه 

مل این روزها را نداشته باشم، یکی هست جور من  تح 

را بکشد. دیگر کسی نبود و من حق نداشتم کم بیاورم،  

 حق نداشتم. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

چندباری پلک زدم و از کنار محدثه که هنوز سرش  

ریخت بلند شدم. آن طرف راهرو  پایین بود و اشک می 

های سردش  جلوی پای عمه روی زانو نشستم و دست 

های کداممان  فتم. معلوم نبود دست هایم گر را بین دست 

سردتر است. سرش را کمی از دیوار فاصله داد و با  

کرده نگاهم کرد. لبخند پر دردی  های سرخ و ورم چشم 

به رویش زدم و دستش را نوازش کردم. دستی روی  

 ی چشمش پایین افتاد. سرم کشید و اشکی از گوشه 

 بمیرم واسه دلت دختر. -

 
 آهی کشیدم.   پایش را نوازش کردم و 

 
 #مقلوب  

 116#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 
 دونی؟ شه با قسمت جنگید... خودت که اینارو می نمی -
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هایم بیرون کشید و صورتم  هایش را از بین دست دست 

هایش یکی بعد از  هایش قاب گرفت. اشک را با دست 

 هقی آرام گفت: دیگری از صورتش شره کردند و با هق 

ها رو  من بمیرم... این حرف الهی قربونت برم. الهی  -

من باید بهت بزنم عمه. تو چه دل بزرگی داره آخه؟  

کشی و انگار  این همه سال داری سختی و درد می 

 تمومی نداره. 

 
اش  ام را بوسید. سرم را توی سینه خم شد و پیشانی 

 کشید و هق زد: 

ی روی  به خدا روسیاهم عمه. روسیاهم... شرمنده -

م که نتونستم درست مراقبتون  داداشم شد داداش و زن 

 باشم. 

 
خودم را عقب کشیدم. همان یک ذره اشک روی  

 صورتم را فوری پاک کردم و با اخمی غریدم: 

ات رو  زنی؟ خدا سایه خدا نکنه عمه. این حرفا چیه می -

 هزارسال برای مِن تک و تنها نگه داره. 

 
حجم سنگی توی گلویم را با عصبانیت قورت دادم تا  

 نکند و گفتم:   خودنمایی 
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دست من و شما نبود که! قسمت منم اینجوری شده  -

دیگه. حداقل شما آروم باشید که دلم به بودنتون قرص  

 باشه... خب؟ 

 
هایش را پاک کرد و بدون حرف به  با دست اشک 

هایم سرش را تکان داد. روی پا  ی قبول حرف نشانه 

  گر حرف خان که در سکوت نظاره ایستادم و به کامران 

زدن ما بود اشاره کردم تا کمی از بقیه فاصله بگیریم.  

کنارم که آمد قبل از اینکه حرفی بزنم نگاه  

 اش را به من دوخت: دلسوزانه 

فکر نکن اگه تظاهر به خوب بودن کنی خیال ما راحت  -

شه دخترم. من و معصومه همش نگران توییم.  می 

در  ق نگرانیم که مثل اون روز یهو حالت بد بشه... این 

از خودت انرژی نکش، هرکاری داری به خودم بگو...  

 منم جای پدرت! 

 
هایم  پدرم! چقدر جایش خالی بود. لبخندی زدم و چشم 

 خیس شد. 

کنم  ممنون عمو! دلم به بودنتون قرصه، ولی سعی می -

خودم از پس کارهام بربیام. من باید چندتا مورد رو  
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ی  هماهنگ کنم، فقط اگه امکان داره شما کارها 

 ی بیمارستان رو انجام بدید. تسویه 

 
ام را درآوردم و سمتش  از جیب مانتو کارت بانکی 

 گرفتم. 

 ای که الزم بودم انجام بدید. رمزش هم... هر هزینه -

 
ی کارت فشرد و آن  اخمی کرد و کف دستش را به لبه 

 را به طرف خودم هل داد. 

ی کافی این  کارتت رو بذار تو جیبت عمو. به اندازه -

مدت خرج داری برای انجام دادن. فکر بیمارستان هم  

 نباش. 

 
 از نفهمیدن منظورش گیج سرم را تکان دادم. 

منظورتون چیه؟ به خدا اگه بذارم یه قرون از جیب  -

 خودتون خرج کنید. 

 
ی کتش را عقب داد و  با همان اخم روی صورتش لبه 

اش که از جیب  دست توی جیبش کرد. چشمم به گوشی 

 هایش. رد بود و گوشم پیش صحبت بیرون آو 
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تو به این چیزاش کاری نداشته باش... سر یه فرصت  -

 زنیم. مناسب با هم راجع بهش حرف می 

 
 مات و مبهوت لب زدم: 

 آخه... -

 
 تر شد. اخمش غلیظ 

 آخه بی آخه... مگه کار نداشتی؟... برو دیگه. -

 
انداخت و در حالی که    بعد هم نگاهش را به گوشی 

ه ما کرد، از راهرو بیرون رفت. باز هم  پشتش را ب 

منظورش را نفهمیدم. با این حال ممنونش بودم و به  

ها را  خاطر سپردم در اولین فرصت تمام حساب و کتاب 

 با او صاف کنم. 

ام را بیرون  از کیفم که کنار دست محدثه بود گوشی 

آوردم. نگاه نگران و پر از دلسوزی محدثه روی من  

اش  زدم و دستم را نرم روی شانه بود. لبخند تلخی  

فشردم تا خیالش راحت شود که من حالم خوب است.  

ی قادری مکث کردم. حسابی از دستم  روی شماره 

زد و من هر  شاکی بود. ده روز بود که مدام زنگ می 

کردم. پیام آخری که  ای دست به سرش می بار به بهانه 
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یه  دو شب پیش برایم فرستاد تیر خالص بود: »دنبال  

جایگزینم برات دیار... خیلی در حق خودت و من بد تا  

 کردی.« 

ام کشیدم. حق داشت و حرفی  دستی به پیشانی 

جواب  توانستم بزنم. پیامش را هم همان موقع بی نمی 

دانستم برای راه انداختن کارم  گذاشتم. حاال هم که می 

توانم دست به دامن او شوم، مطمئن نبودم  فقط می 

اش  ا جواب بدهد یا نه. مردد روی شماره اصالً تماسم ر 

شد،  ضربه زدم و با هر بوقی که توی گوشم پخش می 

 کردم چطور باید این مشکل را حل کنم. فکر می 

انتظارم زیادی طوالنی شد و درست زمانی که حس  

آلودش  کردم قصد ندارد جوابم را بدهد، صدای خواب 

م را  توی گوشی پیچید. نگاهی به ساعتم انداختم و لب 

گزیدم. بدترین موقع را برای دلجویی و کمک گرفتن از  

 او انتخاب کرده بودم: 

 بله! -

 
ی لب خشکم را چندباری جویدم و با تردید جواب  گوشه 

 دادم: 

 سالم خانم قادری... دیارم! -
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دارم جا خورد، شاید هم  شاید از صدای خشک و خش 

  انتظار نداشت بعد از ده روز خودم با او تماس بگیرم 

که در جواب دادن کمی تعلل کرد. بعد هم طلبکارانه  

 زمزمه کرد: 

 علیک سالم... این رو که خودم دیدم... کارت رو بگو. -

 
چقدر حرف زدن سخت شده بود. دستم را روی گلویم  

فشردم. تورم بغضی که مدام در حال سرکوب کردنش  

 کردم. بودم را در آن نقطه به خوبی حس می 

بانی هستی... ولی با تمام  دونم از دستم عص می -

شرمندگیم هیچ توضیحی ندارم... االنم فقط تماس گرفتم  

 ازت یه کمکی بخوام. 

 کمک؟!... چه کمکی؟ -

 
از تغییر لحنش مشخص بود که کنجکاو شده است.  

 صدایم رو به خفگی رفت. 

ها  خوام یه لطفی کنی اون تاالری که بیشتر موقع می -

 کنی. توش برنامه داری رو برام رزرو  
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 #کپی_ممنوع  

 
 متحیر پرسید: 

 برای خودت؟! خبریه؟ -

 
 نفسی گرفتم و با مکثی کشنده جواب دادم: 

 نه... برای مراسم برادرم. -

 
 ی آرامی گفت: با خنده 

آهان پس بگو کجا بودی که پیدات نبود؟ داداشه رو  -

 دوماد کردی دیگه! مبارکه! 

 
زاران هزار حرف  سکوت کردم. سکوتی که درونش ه 

قدر سکوتم طوالنی شد که صدای  فریاد شده بود. آن 

 مبهوتش از پشت تلفن درآمد: 

 دیار! -

 
ام را باال کشیدم  باز هم سکوت کردم، اما وقتی بینی 

 چیز برمال شد. خود به خود همه 

خاک بر سرم دیار... چی شده دختر؟ تو مگه مرخصی  -

 نگرفتی بری واسه برادرت خواستگاری؟ 
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جا پای دیوار ُسر  ام تحلیل رفت و همان ام انرژی تم 

ها برای بیرون  هایی که ساعت خوردم. اشک 

شان مبارزه کرده بودم، روی صورتم راه  نریختن 

 ترین صدا جواب دادم: گرفتند و با خفیف 

 چرا... ولی... نرفتیم... نشد. -

 
 هنوز هم گیج و مات بود. 

 فهمم... یعنی چی که نرفتی؟ نمی -

 
هایم همه  روی زانویم گذاشتم و وسط هق زدن   سرم را 

چیز را برایش تعریف کردم. آخر سر هم آستین مانتو  

را روی صورت خیسم کشیدم و با همان بغض توی  

 صدا درخواست کردم: 

اگه لطف کنی تاالر رو برای فردا ظهر هماهنگ کنی  -

شم. آشناتر از تو سراغ نداشتم، خیلی دست  ممنون می 

 تنهام... خیلی! 

 
 لحنش رنگ ترحم گرفت. 
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دونم چی بگم!  فهمم. به خدا نمی الهی بگردم... می -

گیرم و بهت  شوکه شدم. باشه من همین االن تماس می 

 دم. خبر می 

 کنم. کنی، برات جبران می خیلی لطف می -

 جبران الزم نیست دختر. -

 
تماس را قطع کردم و سرم را به دیوار پشتم چسباندم.  

شمم، به سقف سفید راهروی  ی اشک چ از پس پرده 

بیمارستان زل زدم و یاد شهریار افتادم که برای مراسم  

بابا تمام این کارها روی دوشش افتاده بود و مِن  

جا نبود.  زدم و حواسم به هیچ خیال، فقط زار می بی 

طفلک برادرم چه زجری را تحمل کرده بود! تازه  

 قدر دیر! فهمیدم چه کشیده... اما چه 

 *** 

سپاری را لحظه به لحظه و سکانس  لحظات خاک تمام  

به سکانس به خاطر سپردم. حالم از همه چیز به هم  

ترین شکل  خورد، از دنیایی که پیش رویم به سیاه می 

هایی که دور و اطرافم بودند و  درآمده بود، تا تمام آن 

کردند گریه کنم. جانی نداشتم تا برایشان  اصرار می 

هایم را پیش از این  گریه   ها و توضیح بدهم من اشک 
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خواهم محکم بایستم و زل بزنم به  ام. حاال می ریخته 

 تقدیر تاریکم. 

زیر آفتاب داغ تیرماه، بدون پلک زدن ایستادم و تا  

ای که آخرین خاک را روی قبرش ریختند، به  لحظه 

جایی که شهریار را تا ابد  همان نقطه خیره ماندم. همان 

آغوش خودش پناه داد.    از دید من پنهان کرد و در 

ی خاکی انداختند،  ای رنگ را که روی کپه ی قهوه ترمه 

جا فرو ریختم. حتی  تمام مقاومتم از بین رفت و همان 

دردی که از شدت خوردن روی زمین، در زانوهایم  

 ها بود. پیچید هم مهم نبود. درد من بیشتر از این 

سرم را باال گرفتم و به عکس خندانش خیره شدم.  

ان عکسی که شب تا صبح با وسواس تمام آن را  هم 

اراده به رویش لبخند  برای این لحظه انتخاب کردم. بی 

زدم و حس کردم لبخند او هم وسط عکس کش آمد.  

های  دستم را دراز کردم و قاب را برداشتم. صدای جیغ 

خراش گوشم را پر کرد بود، اما من فقط خودم را  دل 

ین عکسی که از او به  کردن با هم خواستم و خلوت می 

 یادگار مانده بود. 

کف دستم را روی تصویر صورتش کشیدم و زمزمه  

 کردم: 
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ی دنیا هیچی نداشتم به  معرفتی!... من از همه خیلی بی -

ام بودی، رفیقم بودی، همدمم بودی...  جز تو... خانواده 

انصاف االن چه وقت رفتن بود؟... مگه قول  آخه بی 

 کنی؟   نداده بودی من رو عروس 

 
 #مقلوب  

 118#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
شد تمامی نداشت.  هایی که از اطرافم بلند می ضجه 

شنیدم. معلوم نبود چه  صدای مداح را که اصالً نمی 

طور شیون  ها این خواند که تمام زن ای می مرثیه 

بار دیگر شنیدن  کردند. دل من داشت برای یک می 

 زد. صدای پر از آرامشش پر می 

را روی ترمه گذاشتم. به انعکاس تصویر  قاب عکس  

خودم روی عکسش نگاه کردم و باز لبخند زدم. خم  

جا  اش را بوسیدم. همان شدم... خم شدم و پیشانی 

هایم روی هم افتاد، دنیا سیاه و صداها قطع شد و  پلک 

جانم را  های بی من با کمال میل از خدا خواستم نفس 

 همان لحظه بگیرد و خالصم کند. 

 *** 
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ها پر شده بود. تنها  گم« گوشم از صدای »تسلیت می 

واکنشم هم لبخند تلخی بود و تشکری خشک و خالی.  

قلبم خالی بود، ذهنم خالی بود، تمام وجودم خالی بود.  

خواست این مراسم هم تمام شود، به خانه بروم،  دلم می 

سرم را روی زمین بگذارم و برای چند ساعتی بمیرم.  

این چند روز وسط چه مردابی دست  شاید فراموش کنم  

 و پا زدم. 

سالن ترحیم تقریباً خالی شده بود. نگاهم روی  

رنگ دستم بود و به بعد از این فکر  های بی ناخن 

کردم. به این که از امروز به بعد را چطور باید  می 

روح،  ی تاریک و بی سپری کنم، تنها وسط یک خانه 

همین حاال هم    بدون هیچ سروصدایی! به خدا که اگر تا 

زنده مانده بودم معجزه بود. من تا چهلمش هم دوام  

 آوردم. نمی 

هایی سرم را باال  شدن قدم با شنیدن صدای نزدیک 

گرفتم. با دیدن محدثه و زنی چادری که پشت سرش  

زدم مادرش باشد، برای چندمین بار در  بود و حدس می 

هایم حلقه کرد. دیگر برای  آن سه روز اشک در چشم 

جنگیدم. زن چادری زودتر  شک نریختن با خودم نمی ا 

از محدثه جلو آمد، دستم را گرفت و رو به من و عمه  

 با حالت محزونی گفت: 
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دونه وقتی  گم خدمتتون. خدا می خیلی خیلی تسلیت می -

شنیدم خیلی ناراحت شدم. من برادرتون رو از نزدیک  

  های محدثه و پدرش از ایشون ندیده بودم، اما توصیف 

 باعث شده بود مشتاق دیدارش بشم. قسمت نشد که... 

 
نگاهی به محدثه که سرش پایین بود انداخت و دوباره  

 رو به من گفت: 

 شاهلل دیگه غم نبینی دخترم. ان -

 
تشکری کردم و هرکار کردم نشد پوزخندم را پنهان  

کنم. غم دیگری هم مانده بود که ندیده باشم؟ سرم را  

گفت  داشت به مادرش می   سمت محدثه چرخاندم که 

بیرون سالن منتظرش بماند. زن از همه خداحافظی کرد  

های  هایم را گرفت. دست و بیرون رفت. محدثه دست 

اش  حسم را با انگشتانش نوازش داد، چانه سرد و بی 

هایش پر از اشک شد. یک دستم  لرزید و باز هم چشم 

 را روی صورتش کشیدم و با بغض لب زدم: 

یگه گریه نکن. حیف این چشماست به  تو رو خدا د -

 خدا. 

 
 با گریه گفت: 
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تونم. دلم خیلی براش تنگ شده. دیگه  به خدا نمی -

ی شهریار دوست داشته  کسی رو اندازه تونم هیچ نمی 

 باشم. 

 
 با اخم دستش را فشردم: 

وقت این حرف رو نزن... باشه؟ قول بده  هیچ -

 خوشبخت بشی تا اونم خوشحال باشه. 

 
ی قبول  مان اشکی ریختیم و او به نشانه هر دو همز 

حرفم سر تکان داد. به قصد در آغوش گرفتنم جلو آمد  

هایش را دورم حلقه کرد. او را در آغوشم  و دست 

 فشردم و گفت: 

دی دوستت باشم؟ بیام ببینمت؟ بهت زنگ  اجازه می -

 بزنم؟ 

 
 بیشتر او را فشردم و هق زدم: 

دیگه تنهای    دونی من از خدامه عزیزم. تو که می -

 تنهام. فراموشم نکن. 
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همدیگر را بوسیدیم و او بعد از خداحافظی سوزناک  

دیگری با عمه، سالن را ترک کرد. عمه دستم را گرفت  

 و گفت: 

دیگه همه رفتن. باید بریم خونه، شاید باز مهمون  -

 بیاد. 

 
سری تکان دادم و بعد از برداشتن قاب عکس و  

راهش بیرون رفتم.  های سیاه، هم ها و پارچه شمع 

های گلی که کنار  جلوی ورودی سالن پر بود از استند 

هم ردیف شده بودند. خوش به حال شهریار، چه  

 مراسم باشکوهی داشت، کم از عروسی نداشت. 

ها چسبیده  هایی که به گل هدفم را روی کارت نگاه بی 

رفتم. از طرف همکارانم، از  چرخاندم و جلو می بود می 

کی بیمارستانی که شهریار در آنجا  طرف کادر پزش 

بستری و عمل شد، از طرف انجمن اهدای عضو و  

هایشان برایم آشنا  کانون نفس، چند خانواده که اسم 

هایم به کارتی که روی یکی از  نبود، از طرف... چشم 

ها گذاشته شده بود، خشک شد و دهانم طعم زهرمار  گل 

ی عصبی  ا ی بلورچیان. خنده گرفت. از طرف خانواده 

های پرمدعایی که فقط  کردم و ابروهایم در هم شد. آدم 

زبان برای حرف زدن داشتند، نه دستی برای کمک و  
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هایشان. با نفرت نگاهم را گرفتم و  عمل کردن به قول 

داری  به گل آخر رسیدم. روی کاغذ بزرگ و طرح 

نوشته شده بود: »از طرف کادر پزشکی مرکز قلب  

زدم و جمله را دوباره از نو  تهران«. چندباری پلک  

خواندم. کادر پزشکی مرکز قلب چرا باید برایمان تاج  

ای  فرستادند؟ افکارم به نتیجه گل و عرض تسلیت می 

تفاوت چشم گرفتم و کنار رفتم. رو  نرسید، بنابراین بی 

 ای منتظر ایستاده بود گفتم: به کامران خان که گوشه 

. جا برای  عمو لطفاً این گال رو نیارین خونه -

 نگهداریشون ندارم. یه کاریش بکنید. 

 
های پشت سرم انداخت،  خان نگاهی به من و گل کامران 

با استیصال سری تکان داد و سوئیچ را به دست عمه  

 داد: 

تونم  کار می خیلی خب... بشینین تو ماشین ببینم چی -

 بکنم. 
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هدف در  چشمم بی   همراه عمه راهی خروجی شدیم. 

چرخید. پایم را که روی دومین پله گذاشتم  اطراف می 

روی  رو روبه نگاهم افتاد به دو مرد جوانی که در پیاده 

رخشان به سمتم بود،  زدند. نیم هم ایستاده و حرف می 

ی نفر سمت راستی را به خوبی شناختم.  اما چهره 

همان مردی بود که کنار بلورچیان در کارخانه دیده  

شناختم. پوزخندی زدم و نگاهم  بودم. نفر دوم را نمی 

را از آن دو گرفتم. تعجبی نداشت که خود بلورچیان  

همراهشان نبود. کسی که اتفاقات اطرافش، برایش  

ای اهمیت ندارد و دیرتر از بقیه هم متوجه اوضاع  ذره 

شود باید هم وقتی برای صرف کردن در مراسم  می 

جای خودش نماینده    کارگرش نداشته باشد و به 

ها را با حرص پایین رفتم. دلم  بفرستد. باقی پله 

خواست جلو بروم و به آن مرد جوان هرچه دلم  می 

هایم را بدون کم و  خواهد بگویم و بسپرم حرف می 

ی آخری که  کاست تحویل رئیسش دهد. اما لحظه 

رفت، پشیمان شدم و رویم را  هایم به آن سمت می قدم 

دیگر با این جماعت کاری نداشتم. بعد  برگرداندم. من  

گرفت، خوب  کشید و تماس می از این هم اگر زحمت می 

دانستم چه جوابی بدهم. سوار ماشین شوهرعمه  می 
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مان  پوش شده ی سیاه شدم و منتظر ماندم تا به خانه 

 برگردیم. 

 * 

نگاه مغمومش را از دختری که داشت سوار ماشینی  

ی راه به سمتشان  نیمه   شد، گرفت. دخترک تا قدیمی می 

آمده و بعد انگار پشیمان شده بود، راهش را کج کرده  

و رفته بود. حدسش برای بهنود سخت نبود که چه  

الی موهایش کشید و  خواست بگوید. دستی البه می 

 چرخید به طرف امیرمحمد. 

خودم رو کشتم که باالخره به مراسمشون برسم...  -

تاج گل رو دید، وگرنه  ولی انگار فرقی نکرد. باز خوبه  

کار  کرد... نگفتی تو اینجا چی گرشا خونم رو حالل می 

 شناختیشون؟ کنی؟ مگه می می 

 
امیرمحمد هم نگاهی سمت ماشینی که دختر سوارش  

 شده بود انداخت و دوباره بهنود را نگاه کرد. 

تا همین دیروز نه... البته اطالعاتی که تو دادی خیلی  -

 کمک کرد. 

 
 ستن ابرویی در هم کشید. از سر ندان 

 چه اطالعاتی؟ چه کمکی؟ -
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امیرمحمد در حالی که یک دستش را به کمرش تکیه  

 داده بود، دست دیگرش را پشت گردنش کشید. 

 کمک به پیدا شدن قلب پیوندی مناسب برای گرشا. -

 
بهنود با نفهمی به صورت او زل زد. امیرمحمد هم از  

 سر تکان داد:   نگاه گیج او لبخند بالتکلیفی زد و 

 زنی؟ قدر گیجی یا خودت رو به نفهمی می واقعاً این -

 
حرف به او نگاه کرد و امیرمحمد که کالفه  بهنود بی 

 حوصلگی لب زد: شده بود با بی 

قلب این پسره رو به گرشا پیوند زدیم... فهمیدی یا  -

 بیشتر توضیح بدم؟ 

 
 های بهنود از حدقه بیرون زد. چشم 

 گی؟ جدی که نمی -

 
امیرمحمد نچی کرد و بدون توضیح دیگری نگاهش را  

از او گرفت. بهنود این بار هر دو دستش را بین  

 ها را از عقب کشید. موهایش برد و آن 

 وای! چقدر گیجم من. -
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 امیرمحمد پوزخندی زد و بهنود پرسید: 

 گی؟ به گرشا می -

 
 امیرمحمد نگاه به ساعتش انداخت و جواب داد: 

مونه.  دها، هویت دو طرف مخفی می معموالً توی پیون -

 فکر نکنم نیاز باشه گرشا چیزی بدونه. 

 
زیرینش را جوید و به تأیید حرف او سرش    بهنود لب 

 را باال و پایین کرد. 

 آره... آره. ندونه بهتره... بهتره. -

 
سوئیچش را از جیبش بیرون آورد و با سردرگمی  

 گفت: 

ماالً هم امشب  خوام برم بیمارستان دیدن گرشا. احت می -

 ری اونجا برسونمت. بمونم پیشش. اگه می 

 رم خونه. ممنون... اتفاقاً دیشب شیفت بودم. می -

 
با هم دست دادند و خداحافظی کردند. بهنود پشت  

فرمان ماشینش که نشست که هنوز نگاهش به ماشین  

قدیمی پارک شده در چند متر جلوتر بود. همان مردی  
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حبت کرده بود و سه روز قبل  که با او در بیمارستان ص 

های بیمارستان و اطالع دادن از مراسم با  برای هزینه 

بهنود تماس گرفته بود، پشت فرمان ماشین نشست و  

راه افتاد. او هم استارت زد و با یک دور کامل در  

 ها به راه افتاد. مسیر مخالف آن 

 * 

 
 #مقلوب  

 120#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ای به پایان  وز چند دقیقه وقتی پا به اتاق گذاشت هن 

های  وقت مالقات باقی مانده بود. صدای صحبت 

ی عمو و مادر و پدر خودش کل اتاق را پر  خانواده 

ای به در باز اتاق زد و با این کار توجه  کرده بود. تقه 

ی حاضرین در اتاق را به خودش جلب کرد. ناصر  همه 

 ای اخمو و حق به جانب پرسید: با چهره 

قدر دیر اومدی؟ االن مالقات  پس، چرا این   کجا بودی -

 شه. تموم می 
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رو و  و رنگ ی بی نگاهی به گرشا انداخت که با آن چهره 

دانست  حرف به او زل زده. نمی های گودرفته بی چشم 

باید در این شرایط چیزی از مراسمی که در آن حضور  

داشته، بگوید یا نه. تصمیم گرفت فعالً حرفی نزند و با  

 ی جواب داد: نیشخند 

خب کار پیش اومده دیگه. واال شماها از وقتی گرشا  -

اش آسایش نذاشتین. از اول  رو آوردن بخش واسه 

ی آخر...  کنید تا ثانیه ساعت مالقات دورش رو پر می 

 یه کم هم فکر آسایش این بیچاره باشید. 

 
ای چسبیده به تخت  حوریه خانوم که روی صندلی 

 داد، گفت: ا آرام ماساژ می نشسته بود و بازوی گرشا ر 

آره بهنودجان. اگر مرخصش  خب دلم طاقت نمی -

تر بود. خودم  اومد خونه، خیال منم راحت کردن و می می 

 داشتم. چشم ازش برنمی 

 
های او چشم  گرشا نُچی کرد و در اعتراض به حرف 

بست و سرش را به عقب تکیه داد. گلناز با لحن آرامی  

اال نرود، در جواب  که سعی داشت صدای تیزش ب 

 مادرش گفت: 
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گن تحت نظر، یعنی تحت نظر دکتر و  وقتی می -

پرستار، نه شما. االن شرایطش حساسه، یه کم کوتاه  

 بیا دیگه! 

 
 منصور با خنده گفت: 

تا این چند روز تموم بشه و گرشا بیاد خونه  -

 کنه. مون رو توی شیشه می خانوم خون همه حوری 

 
 خله کرد: بار مدا عمو نرگس این زن 

جون. قطعاً رسیدگی اینجا  منم با گلناز موافقم حوری -

 خیلی بیشتر از خونه و ماهاست. 

 
صدایی در بلندگوی بیمارستان اعالم کرد وقت مالقات  

هایش را باز کرد و با  به پایان رسیده. گرشا چشم 

دار به بهنود و اشاره به جمع به او فهماند  نگاهی معنی 

به سر کند. بهنود کف هر    هرچه زودتر همه را دست 

 دو دستش را آرام به هم کوبید و گفت: 

خب دیگه، شنیدین که! تایم مالقات تمومه. برید  -

خونه، بذارید پسرتون هم درست و حسابی استراحت  

خواین زودتر برگرده خونه باید مراعات  کنه. اگه می 

 حالش رو بکنید. 
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به    میان غرغرها و اعتراضات جمع و با اطمینان دادن 

ها از اینکه خودش چشم از او برنخواهد داشت،  آن 

یکی راضی به رفتنشان کرد. اتاق که خالی  باالخره یکی 

 شد، نفسش را به بیرون فوت کرد و توی اتاق برگشت: 

چه پشتکاری دارن این خانواده. یعنی قراره این یه  -

هفته، ده روزی که اینجایی هرروز هرروز بلند شن  

 ا لنگر بندازن؟ بیان دو ساعت اینج 

 
گرشا دستی که به آن سرم وصل نبود را به سختی باال  

اش آمد چهره  ی سینه برد و از درد فشاری که به قفسه 

در هم کشید. ساعدش را روی چشمش گذاشت و آرام  

 لب زد: 

 بگو نیان دیگه. -

 
ها نقش تخت  ی راحتی که شب بهنود که روی کاناپه 

هایش را از  د، دست کرد ولو شده بو همراه را ایفا می 

 دو طرف کشید. 

چرا خودت نگفتی بهشون؟ حرف تو معموالً بیشتر  -

 برو داره. 
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تو این دو ساعت یه کلمه هم حرف نزدم که بفهمن  -

خیلی هم از بودنشون راضی نیستم، اما متوجه  

 شن. نمی 

 
دستش را از روی صورتش کنار زد و سرش را سمت  

 بهنود چرخاند: 

حواست هست به اونجا، یا کالً  از کارخونه چه خبر؟  -

 ولش کردی به حال خودش؟ 

 
 بهنود صاف نشست و جدی گفت: 

حواسم هست بابا، چند دفعه بگم؟ اسماعیل هم  -

چهارچشمی سالن رو زیر نظر داره. صبح تا ظهر هم  

شینه اونجا که یه وقت کارمندا و  ره می بابا موقتاً می 

زنه کار  کارگرا از فکر این که تو نیستی به سرشون ن 

 اشتباهی بکنن... خیالت راحت! 

 
 گرشا سرش را سمت سقف چرخاند و طعنه زد: 

هروقت گفتی خیالت راحت، بعدش یه دسته گلی به آب  -

 دادی و پشیمونم کردی. 

 
 بهنود با دلخوری دستی به صورتش کشید: 
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 حاال دو تا اشتباه من رو تا آخر عمر بکوب تو سرم. -

 
ا بست. چند دقیقه به  هایش ر گرشا بدون جواب، چشم 

سکوت طی شد. همین که گرشا با تکانی ناگهانی  

هایش را باز و تالش کرد که سر جایش بنشیند، از  چشم 

 صدای آخ بلندش، بهنود هم در جا پرید: 

 چی شد یهو... درد داری؟ پرستار رو صدا کنم؟ -

 
اش کشید و  ی سینه دستش را با احتیاط روی قفسه 

ری سر جایش صاف نشست. از  بار با آرامش بیشت این 

 بریده گفت: اش چین خورده بود. نفس شدت درد پیشانی 

 پاک یادم رفته بود. -

 
 بهنود با گیجی پرسید: 

دم دیگه...  چی رو؟ هر کاری هست بگو من انجام می -

 شی یهو؟ چرا جنی می 

 
 گرشا آخی گفت و لب زد: 

 ی اون پسره هیچ خبری نداری... نه؟ از خانواده -

 
 به نفهمی زد:   خودش را 
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 کدوم پسره؟ -

 
 قرار گفت: گرشا کالفه و بی 

از اینکه هردفعه یه سوال تکراری بپرسی خسته  -

 گم. شی؟... شهریار رو می نمی 

 
 #مقلوب  

 121#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایش را باد کرد و پلک روی هم گذاشت.  بهنود لپ 

ترین راه این بود که باز دروغی سرهم  بهترین و راحت 

حواس او را پرت کند، اما اگر گرشا باز هم  کند تا  

ای به او  فهمید دیگر امکان نداشت ذره حقیقت را می 

تری به مبل تکیه داد و در  اعتماد کند. با حالت راحت 

 حالی که نگاهش به در و دیوار بود لب زد: 

 خبر نیستم. بی -

 
 نگاه گرشا با کنجکاوی سمت او برگشت: 

 مثالً چه خبری؟ -
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دور دهانش کشید و نگاهش را با وقفه به  بهنود دستی  

 او داد: 

رفتم مراسمش... یه تاج گل هم از طرف کارخونه  -

های بیمارستانش هم کامالً پرداخت کردم.  بردم... هزینه 

 با این اوصاف فکر کنم خیالت راحت بشه. 

 
ای متفکر به او چشم دوخت، اما سریع  گرشا لحظه 

رویش  خالی روبه سری تکان داد و نگاهش را به دیوار  

 داد. 

شه... اون دختر تمام این مدت منتظر تماس  نه... نمی -

 من بود. 

 
چنان دو  دوباره برگشت به طرف بهنود که نگاهش هم 

 زد: دو می 

 ِکی بود مراسمش؟ -

 
آورد،  ی او داشت کم می بهنود که زیر نگاه موشکافانه 

هدف بلند شد و به طرف یخچال اتاق رفت. سرکی در  بی 

 خیال پرسید: ید و بی آن کش 

 کمپوت آناناس باز کنم برات؟ -
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رنگی را همراه با یک بطری آب معدنی  قوطی آبی 

بیرون آورد و روی میز فلزی پایین تخت گذاشت. وقتی  

برای گرفتن جواب دوباره رو به او کرد از سکوت و  

 نگاه نافذش فهمید راه فراری ندارد. 

تی شرکت  خواس همین روزا بود دیگه... چطور؟ می -

کنی؟ من بودم دیگه! خودمم معرفی کردم گفتم از طرف  

 کارخونه اومدم. 

 
کرد  چنان ساکت بود و به حرکات او نگاه می گرشا هم 

رفت. بعد هم  که با در قوطی فلزی کمپوت کلنجار می 

چنگالی از کشو برداشت و آن را توی قوطی گذاشت و  

 جلوی گرشا گرفت: 

کم  به هم ریخته، کم بگیر بخور. خیلی رنگ و روت  -

باید جون بگیری وگرنه حاالحاالها مهمون این  

 دکترُمکترایی. 

 
طور  قوطی را به اجبار از دستش گرفت و آن را همان 

در دستش نگه داشت. در مدت کوتاهی که با بهنود  

بیشتر از قبل مراوده داشت خوب رفتارهایش را  

ها و بحث عوض  دست کردن شناخته بود. این دست 

داد باز بهنود قصد دارد چیزی را  ها نشان می کردن 
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قدر در خودش توان و بنیه  پنهان کند. با این حال آن 

 دید که پاپیچش شود و از اصل قضیه سر دربیاورد. نمی 

های کوچک  ی آرامی به بالش پشتش داد. لوله تکیه 

دادند ولی همین که  اش، آزارش می اکسیژن در بینی 

ها را قابل  بکشد آن تر نفس  کردند راحت کمک می 

هدف چنگال را در  طور که بی کرد. همان تر می تحمل 

 چرخاند گفت: قوطی می 

گی تمام  فردا اول وقت که رفتی کارخونه، به زمانی می -

حقوق و سنوات این پسره رو محاسبه کنه و خودش  

 بهم زنگ بزنه. 

 
 سرش را باال گرفت و متحکم نگاهش کرد: 

 .. یادت نره دوباره! همین فردا تا قبل از ظهر. -

 
بهنود بطری آب معدنی را تا نیمه سر کشید و به  

 ی فهمیدن سری تکان داد. گرشا دوباره گفت: نشانه 

بهش بگو پیگیر غرامتی که بیمه هم باید براش  -

 خوام یه روز هم عقب بیفته. پرداخت کنه باشه. نمی 
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بهنود هومی کرد و روی صندلی نشست. گرشا که از  

تفاوتی او کفری شده بود با حرص و  این همه بی 

 هایی به هم ساییده غرید: دندان 

قدر که تو سر تکون دادن پشتکار  امیدوارم همین -

 داری، یه کار رو هم درست انجام بدی. 

 
بهنود با دلخوری اخمی کرد و گرشا قوطی کمپوت را  

ای به آن لب بزند، روی میز کنار  بدون اینکه ذره 

ا خواست حرفی بزند، گرشا  دستش انداخت. بهنود ت 

ها گذاشت.  هایش را بست و ساعدش را روی آن چشم 

هایش کنار بیاید. او  امیرمحمد گفته بود باید با بدخلقی 

کرد و منتظر بود تا حالش خوب  هم همین کار را می 

کل کنند. از  شود و بتوانند باز به حالت برابری با هم کل 

ال روی تخت  ح اینکه او را با آن نگاه بیمار و بی 

 دید بیزار بود. بیمارستان می 

 *** 

صدای ملودی ضعیفی خواب سبکش را پراند. روی  

کاناپه صاف نشست و با گیجی به اطراف نگاهی  

انداخت. گرشا هنوز هم به خاطر مسکنی قوی که  

دوساعت پیش به او تزریق کرده بودند، در خوابی  یکی 
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یز  سنگین بود. گوشش را تیز کرد، صدا از کشوی م 

 آمد. کوچک کنار تخت می 

کشو را بیرون کشید و با دیدن گوشی گرشا آن را  

سریع برداشت تا صدایش را قطع کند. صدا قطع شد،  

شناخت هنوز روی صفحه  اما نام دختری که او نمی 

ای باال انداخت و گوشی را  کرد. شانه خودنمایی می 

 روی میز گذاشت. 

ز صدای زنگ  هنوز به طرف کاناپه برنگشته بود که با 

بلند شد. نچی کرد و دوباره صدای آن را برید. یا باید  

کرد یا به این مخاطب سمج  گوشی را خاموش می 

فهماند فعالً کسی پاسخگویش نیست. راه دوم  می 

کرد ممکن بود  تر بود. اگر گوشی را خاموش می مناسب 

ی عمو تماس بگیرند و نگران شوند. با  خانواده 

اتاق بیرون رفت و تماس را قبل از  صدا از  هایی بی قدم 

محض گفتن »الو«، صدای  شدن برقرار کرد. به قطع 

 دار دختری توی گوشش پیچید: ظریف و بغض 

گرشا! خیلی نامردی! معلومه تو کجایی؟ یعنی اگه من  -

قدر  بهت زنگ نزنم تو دیگه باهام کاری نداری؟ این 

 ام برات؟ دو هفته است ازت خبری نیست. دستی دم 

 
 قلوب  #م 
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 #کپی_ممنوع  

 
اختیار هیس  نشدنی دختر، بی کالفه از غرغرهای تمام 

ی  بلندی کشید و صدای دختر بریده شد. بهنود با خنده 

 آرامی زمزمه کرد: 

قبل از اینکه شروع کنی طرف رو به رگبار ببندی،  -

 اول مطمئن شو خودش پشت خطه یا نه. 

 
من  له به من نفس دختر آن طرف خط حبس شد و بالفاص 

 افتاد. 

بب... ببخشید... من فکر کردم... یعنی من... ببخشید  -

 فکر کنم اشتباه گرفتم. 

 
تر و با لحنی  بار محکم بعد از مکث خیلی کوتاهی این 

 طلبکار گفت: 

نخیر اشتباه نگرفتم... مگه اینکه خطش رو فروخته  -

 باشه!... شما؟ 

 
 بهنود با تفریح لبخند زد: 

 فته من نبودم... گرشا هم خوابه. اونی که تماس گر -
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 دختر با بهت پرسید: 

دی؟  هرکی خواب باشه شما گوشیش رو جواب می -

 کارت درست نیست اصالً 

گی. ولی اگه اون یه نفر مریض باشه  شما درست می -

و سروصدا آزارش بده مجبورم طرفش رو پشت خط  

 توجیه کنم که هی پشت هم زنگ نزنه. 

یعنی دو هفته مریض    مریضه؟ چشه؟ چرا مریضه؟ -

 بوده که خبری ازش نیست؟ 

 
دختری هستی که  خواست بگوید: »تو چه دوست 

هاست بیمار است؟«  دانی طرفت دو هفته نَه و سال نمی 

 اما جوابی نداد و در عوض گفت: 

گم اگه  اینا رو از خودش بپرس. بیدار شد بهش می -

 خواست خودش بهت زنگ بزنه... فعالً. 

 
 ی دختر مانعش شد. زده ما لحن شتاب خواست قطع کند ا 

 یه لحظه ببخشید. -

 
 گوشی را دوباره به گوشش چسباند. 

 بگو. -
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 شه بهش بگی که... می -

 
 مکثی کرد و انگار از گفتن پیغامش پشیمان شد: 

 هیچی، مهم نیست. خداحافظ. -

 
تماس قطع شد و بهنود به اتاق برگشت. ساعت را نگاه  

ی را روی میز فلزی  کرد. از نه شب گذشته بود. گوش 

پایین تخت گذاشت و به طرف سرویس رفت تا آبی به  

های  سر و صورتش بزند. به اتاق که برگشت با چشم 

باز گرشا مواجه شد. لبخندی زد و تا نزدیکی تخت  نیمه 

 جلو رفت: 

 چطوری؟ هنوز هم درد داری؟ -

 
اش کشید و سر باال  گرشا دستش را آرام روی سینه 

 انداخت. 

 . این تخت رو یه کم بده باالتر. نه بهترم -

 
گاه تخت را باال داد و چشم گرشا به  بهنود کمی تکیه 

 گوشی خودش افتاد که روی میز بود. 

 کسی زنگ زد؟ -
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 بهنود گوشی را به دستش داد و سمت کاناپه رفت: 

آره. یکی که توپش هم خیلی پر بود. تو با این سنت  -

 ظر بذاری؟ دونی نباید دخترا رو زیاد منت هنوز نمی 

 
هایش بود که با حرف بهنود  چشم گرشا به لیست تماس 

 اخمی کرد و سرش را به طرف او برگرداند. 

 باهاش حرف زدی مگه؟ -

خواست زنگ بزنه  شب می زدم تا نصفه اگه حرف نمی -

خواست بگه بهت  و زابرامون کنه. یه چیزی هم می 

 بگم که وسط راه پشیمون شد. 

 
گوشی را به گوشش    اش را گرفت و گرشا شماره 

پاسخ ماند.  های ممتد در نهایت بی چسباند. بوق 

تفاوت گوشی را روی میز کنار تخت انداخت و نفس  بی 

ای کشید. سه روز از آن عمل کذایی که  نصفه نیمه 

گذشت و  خودش هیچ اختیاری برای قبول آن نداشت می 

توانست یک نفس عمیق درست و درمان  هنوز هم نمی 

 پرسید: هدف  بکشد. بی 

 امروز چندشنبه است؟ -

 شنبه. پنج -
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 بهنود این را گفت و با خنده ادامه داد: 

 دخترت هم همین بوده. احتماالً درد دوست -

 
چپ نگاهش کرد، اما بهنود با پررویی  گرشا چپ 

 اش ادامه داد. چنان به خنده هم 

بنده خدا آتیشش هم خیلی تند بود، فکر کنم خیلی تحت  -

ای از امیرمحمد بپرس ببین  خو فشاره. حاال می 

تونی شروع کنی که این  هات رو از کی می فعالیت 

 عروسک هم به یه نون و نوایی برسه. 

 
 گرشا نفس پردردی کشید و نالید: 

خفه بهنود... االن حوصله ندارم، یه چیزی بهت  -

 گما. می 

 
بهنود روی کاناپه دراز کشید و پاهایش را بدون اینکه  

 هم انداخت.   از کفش دربیاورد، روی 

 ت بکنه. ی نداشته بگو یه فکری هم واسه این حوصله -

 
 هایش را بست. گرشا نُچی کرد و چشم 

اصالً تو چرا موندی اینجا؟ من همراه الزم ندارم، برو  -

 خونه. 
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 خیالی جواب داد: بهنود با لبخند بی 

عزیز... آها راستی    cousinتشخیصش با تو نیست  -

؟ دیگه باید خودم رو واسه  رم کالس زبان گفتم دارم می 

های خارجی بعدی آماده کنم. افت داره مترجم  مأموریت 

 کنه. بکشونم دنبالم و نفهمم داره به جام چی بلغور می 

 
 حوصله لب زد: خیالی بهنود پوزخندی زد و بی به خوش 

 خوبه باز یه قدم مثبت برداشتی. -

 
با اینکه با میل خودش از خواب بلند شده بود، اما  

ماند بهنود  هایش سنگین بودند. اگر بیدار می ز پلک هنو 

اش را  پرت بگوید و حوصله و خواست چرت باز هم می 

سر ببرد. برای همین هم ترجیح داد خودش را به  

خواب بزند. از این عمل پیوند اجباری اگر چیزی هم  

توانست چندروزی بدون  شد، همین که می عایدش نمی 

بگذارد و استراحت  مزاحم و در سکوت پلک روی هم  

کند برایش کافی بود. حس و حالش شبیه مسافر یک  

گرفته به  زده بود که حاال روی دریای آرام کشتی طوفان 

خورد و گرمای آفتابی که از زیر ابرها  تلو می نرمی تلو 

کشید پوست سردش را نوازش  خودش را به رخ می 
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کرد. بعد از آن شبی که در خیال خودش داشت  می 

کرد، همین که اینجا  اش را سپری می زندگی   آخرین شب 

اش حس  خوابیده بود و هنوز هم دردی را در سینه 

کدام از دردهای گذشته  کرد، دردی که شبیه به هیچ می 

 نبود، کافی بود تا حس کند دوباره متولد شده. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 123#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
و  خان آخرین ساک را هم از کنار در برداشت  کامران 

صاف ایستاد. هنوز هم با همان نگرانی پدرانه من را  

 زیر نظر داشت. با تردید پرسید: 

گوش کن دیار... اگه تو بخوای من حرفی ندارم  -

ها. هم من هم معصوم، دلمون  معصومه بازم بمونه 

 مونه، درست نیست فعالً تنها بمونی. پیش تو می 

 
ودم  باز نگه داشته ب هر دو دستم را به دری که نیمه 

 بندی زدم: چسباندم و لبخند نیم 
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ی کافی این مدت بهتون  دستتون درد نکنه. به اندازه -

زحمت دادم. بیشتر از یه ماهه که اسیر من و مشکالتم  

ری و  هستین. هر دفعه که شما این همه راه رو می 

ی عمه دیدنیه، منم راضی نیستم این  گردی قیافه برمی 

 تون. همه عذاب بکشید همه 

 
پای عمه را از پشتم شنیدم و کمی به طرفش  صدای  

بست و زیر  اش را می چرخیدم. با اخم داشت روسری 

 زد. آرام خندیدم و گفتم: لبی غر می 

خوری؟ به اون  قدر حرص می جون برای چی این عمه -

 دو تا طفل معصوم فکر کن که تو خونه تنها موندن. 

 
هق  های عمه به آنی پر شد و زیر گریه زد. با هق چشم 

 گفت: 

تو هم با اون دوتا برای من فرقی نداری عمه. بهت  -

گم بیا یه مدت بریم پیش خودم باش شاید حال و  می 

خوای  کنی دیگه. می هوات عوض بشه، ولی لجبازی می 

 من با خوِن دل بذارم برم. 

 
 جلو رفتم و هر دو طرف صورتش را با عشق بوسیدم: 
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جا رو هم  شه این ترم. نمی ی خودمون راحت تو خونه -

خواین من برگردم به  طوری ول کرد. اگه می همین 

 زندگی، اجازه بدین به حال خودم باشم. 

 
هایم را گرفت و با محبت و نگرانی صورتم را  دست 

 کاوید. 

ذاری دیار.  خبر نمی یه روز هم من رو از خودت بی -

داداش  فهمیدی؟ نذار بیشتر از این پیش داداش و زن 

 روسیاه باشم. 

 
 هایم را روی هم فشار دادم. کردنش پلک طمئن برای م 

محض اینکه  چشم قربونت برم... شما هم قول بدین به -

 رسیدین به من زنگ بزنید، باشه؟ 

 
شد بیرون سرپا ایستاده بود،  خان که مدتی می کامران 

 گفت: 

خب دیگه، ما رفتیم. هرکاری داشتی به خودم زنگ  -

 بزن عمو. 

 
 فتم: رو به او هم با لبخند چشمی گ 

 برید به سالمت.  -
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ریخت، من را  ریز اشک می عمه که هنوز هم داشت ریز 

 هوا در آغوشش کشید. بی 

 خیلی مراقب خودت باش عزیزم. -

 
 او را محکم در آغوشم فشردم. 

ی این روزها که پیشم بودین و تنهام  چشم... بابت همه -

 نذاشتین ازتون ممنونم. 

 
ه رضایت داد از  میلی صورتم را بوسید و باالخر با بی 

قدر آنجا ایستادم تا صدای  خانه بیرون برود. آن 

شدن در کوچه هم در کل ساختمان پیچید. در را  بسته 

ی  پشت سرم بستم و به آن تکیه داد. خیره شدم به خانه 

کوچکی که حاال به خاطر نبود کسی به جز خودم،  

شد. نفس لرزانی  زیادی بزرگ و ترسناک دیده می 

هایی آرام تا وسط خانه رفتم. به هر  با قدم بیرون دادم و  

جا نشسته  کردم انگار شهریار همان نقطه که نگاه می 

شدن  کرد. رفتن عمه و خالی بود و با لبخند نگاهم می 

فهماند با چه تنهایی  تازه داشت به من می خانه، تازه 

وهم انگیزی باید روزهای بعد از اینم را بگذرانم. آب  

تا بغض سمجم باز سر باز نکند و    دهانم را قورت دادم 
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خودم را توی تک اتاق خانه انداختم. آنجا کوچکتر  

توانستم  تر می بود، متعلق به خودم بود و راحت 

بودنش را تحمل کنم. در اتاق را پشت سرم بستم و  خالی 

با درد فکر کردم اگر قرار باشد این خانه من را به مرز  

اینجا نقل مکان    دیوانگی برساند، شاید مجبور شوم از 

نشدنی  کنم. من آدم زندگی کردن با خاطرات تمام 

 شهریار نبودم. 

های  برای اینکه سرم را گرم کنم به طرف تلی از لباس 

ی اتاق تلنبار شده  ای که گوشه شده و اتونشده خشک 

ها را جدا کردم تا مشغول اتو  یکی آن بود رفتم. یکی 

 تا گرم شود.   زدنشان شوم. قبلش هم اتو را به برق زدم 

جلوی میز اتو ایستادم و اولین لباسی که جلوی دستم  

آمد را روی آن پهن کردم. خدا هم انگار با من سر  

داد ذهنم را از غم  ناسازگاری گذاشته بود که اجازه نمی 

ام منحرف کنم. پیراهنی که زیر دستم  نشدنی زندگی تمام 

ر  بود، پیراهن شهریار بود. همان پیراهنی که روز آخ 

 تنش کرده بود. 

هایم مشت کردم و  ی پیراهن را میان انگشت پارچه 

اش، حتی با  ام گرفتم. بوی عطر لعنتی نزدیک بینی 

دادن من  شستن هم از بین نرفته بود تا مسبب جان 

شود. پای میز اتو، روی زمین زانو زدم و صورتم را  
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بویش پنهان کردم. تمام بغضی که  میان پیراهن خوش 

فتن عمه سرکوب کرده بودم با قدرت  ی ر از لحظه 

 نشدنی هق زدم.  وحشتناکی شکست و با دردی تمام 

این درد کی قرار بود تمام شود؟ روزی که مامان رفت،  

من بابا و شهریار را داشتم تا آرامم کنند، صبحی که  

های شهریار  هایش را باز نکرد، شانه بابا دیگر چشم 

ریزم و آرام شوم.  گاهی شد تا با تمام وجود اشک ب تکیه 

بودند و من را تک و  شان رفته کردم؟ همه حاال چه می 

تنها وسط کلی غم و با بار سنگینی از غصه رها کرده  

 بودند. به خدا که انصاف نبود. 

 
 #مقلوب  

 124#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
نفهمیدم چطور در حالی که پیراهن شهریار را در  

با صدای    ریختم خوابم برد که آغوش گرفته و اشک می 

ام از جایی نزدیک گوشم از خواب پریدم.  زنگ گوشی 

بوی وحشتناک سوختگی حواسم را از زنگ تلفن پرت  

کرد و با دیدن اتویی که روی میز اتو ایستاده بود و  

هایم تا آخرین حد گشاد شد. از جا  کرد، چشم فس می فس 
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ی اتو را از برق کشیدم.  پریدم و به سرعت دوشاخه 

نابود کرده بودم. شانس آوردم که خانه را    رسماً اتو را 

به آتش نکشیدم. بوی سوختگی تمام خانه را پر کرده  

ها را باز  بودم. از اتاق بیرون رفتم و تمام پنجره 

گذاشتم. هنوز گیج از اتفاقی که خودم مسببش بودم  

ام بلند  چرخیدم که باز صدای زنگ گوشی دور خودم می 

لی گشتن آن را از توی  شد. به اتاق رفتم و بعد از ک 

ناشناس بود.    کیفم پیدا کرده و بیرون آوردم. شماره 

قدر خیره به شماره فکر کردم چه کسی این وقت  آن 

روز ممکن است با من کار داشته باشد که گوشی از  

تفاوت آن را کنار  وتا افتاد و خاموش شد. بی تک 

گذاشتم و به طرف میز اتو چرخیدم. حاال با این گندی  

کردم؟ با یک اتوی سوخته و  کار می زده بودم چه   که 

 کلی لباس چروک که روی دستم مانده بود. 

با کالفگی چنگی به موهایم کشیدم و از اتاق بیرون  

نفره و در تنهایی، زودتر  رفتم. خصوصیات زندگی یک 

کردم خودش را به چشمم  از چیزی که فکرش را می 

 کشیده بود. 

جلوی در خانه گذاشتم تا به    اتو را در نایلونی گذاشته و 

وقتش برای تعمیر بیرون ببرم. بعد هم به آشپزخانه  

رفتم و غذایی که از شب قبل در یخچال مانده بود روی  
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گاز گذاشتم تا گرم شود. باز هم صدای زنگ گوشی  

بار بدون هیچ فکر و  آمد. به طرف اتاق دویدم و این 

 تعللی سریع جواب دادم: 

 بله؟ -

 
 ای در گوشی پیچید: صدای مردانه 

 خانم مهرآرا؟ -

 
با لحن مرددی ناشی از فکر کردن به هویت صاحب  

 صدا لب زدم: 

 خودمم. شما؟ -

بلورچیان هستم. راجع به موضوعی که تشریف  -

 آوردین کارخونه تماس گرفتم. 

 
از شنیدن نامش خونم به جوش آمد. خیلی جلوی خودم  

. با  را گرفتم که تماس را وسط حرف زدنش قطع نکنم 

ماندم و  گو نبود، اتفاقاً باید می محلی جواب این آدم، بی 

دادن چیست.  زدم تا بفهمد معنی قول حرفم را طوری می 

هایم را روی هم فشار دادم و با یادآوری این  پلک 

ی بیمارستان را  خان گفته بود هزینه موضوع که کامران 

همکار همین مردک پرمدعا از طرف کارخانه پرداخت  
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شد از  کمی از آتش درونم کم شد، اما دلیل نمی کرده،  

اش راحت بگذرم. سکوتم که طوالنی شد از  تفاوتی بی 

 آن طرف خط پرسید: 

 گوشتون با منه خانم؟ -

 
دندان به هم ساییدم و با سعی در کنترل آرامشم جواب  

 دادم: 

 کنم... بفرمایید، امرتون؟ سعی می -

 
بکار را از  ای مکث کرد، انگار توقع این لحن طل لحظه 

 من نداشت. چند ثانیه بعد زمزمه کرد: 

 انگار بدموقع تماس گرفتم. -

 
 ای عصبی کردم و جواب دادم: خنده تک 

بدموقع که چه عرض کنم... یه مقدار دیرتر از زمانی  -

گرفتن رو کشیدین. چهلم  که الزم بود زحمت تماس 

 برادرم دو روز پیش بود. 

اختیار باال  بی   آهی کشید و باعث شد یک لنگه ابرویم 

 برود. 

حق دارید... منم مشکالت خاص خودم رو داشتم.  -

 تالش کردم زودتر تماس بگیرم ولی... 
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 حوصله جواب دادم: بی 

همه توضیح و توجیه نیست جناب. من  لزومی به این -

 وقته که فراموش کردم شما چه قولی داده بودین. خیلی  

 
م تشر  نفسی گرفتم و با توجه به صدایی که توی سر 

تری  زد: »گربه کوره نباش دیار!«، با لحن آرام می 

 گفتم: 

های  حال از اینکه زحمت کشیدید هزینه هر به -

بیمارستان رو پرداخت کردید ممنونم، البته اگر اونم از  

اطالع نباشید! بیشتر از این  طرف شما بوده و بی 

کنم فکر کنم با همون  توقعی نیست ازتون، سعی می 

 شهریار تسویه شده.   ها حقوق هزینه 

 
صدای نفس پرحرصی در گوشی پخش شد. نیشخندی  

اش کنم احساس  زدم و از اینکه توانسته بودم عصبی 

رضایت کردم. برای اینکه بیشتر روی اعصابش قدم  

 بزنم با پوزخندی ادامه دادم: 

درضمن... محض اطالعتون، هنوز خبری از اون  -

خبری  تو بی   چنان کارگر قاتلتون نشده. گفتم شاید هم 

 کنید! سیر می 
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 آماده بودم تا تماس را قطع کنم که او فوری گفت: 

دونم شما عزادار هستید و ممکنه  گوش کنید خانم! می -

ریخته  هم تأثیر این موضوع کمی اعصابتون به تحت 

باشه، اما در هر صورت، چه شما بخواین چه نه، باید  

یازی  گرفتم. ن در مورد این موضوع باهاتون تماس می 

بینم بیشتر از این توضیحی بدم که شما رو از  نمی 

تونم منتظر بمونم تا هروقت  اشتباه دربیارم، اما می 

تر بود به این  خودتون خواستید و ذهنتون آروم 

موضوع رسیدگی کنیم. بیشتر از این باعث کدورتتون  

تون افتاده، هروقت  ی من روی گوشی شم. شماره نمی 

 اعده با من تماس بگیرید. فکر کردید شرایطتون مس 

 
شد. با  هایم بیشتر گرد می گفت چشم هر کلمه که می 

پررویی تمام به من فهماند که اعصاب درست و حسابی  

ندارم و خودش را مبرا کرد. دهان باز کردم تا جواب  

شکنی بدهم اما مهلت نداد و با گفتن یک »روز  دندان 

 بخیر خانم« تماس را قطع کرد. 

 #مقلوب  

 _ادامه 124#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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با حرص گوشی را پایین آوردم و بین انگشتانم فشار  

خواستم تا همین  هایی که زد، اگر می دادم. با حرف 

کردند  لحظه از خیر چندرغازی که باید پرداخت می 

قدر از این  خود نبود که این گذرم. بی بگذرم، دیگر نمی 

ی یک  نه آمد. او نمو هایم از او بدم می مردک و شنیده 

ی نفهم بود که خودش را برتر از  رسیده   دوران   به تازه  

 دید. هرکسی می 

 *** 

 #مقلوب  

 125#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گوشی را عصبی روی میز انداخت و چرخی دور  

ازحد  خودش زد. از این در خانه ماندن و استراحت بیش 

خورد. دوباره گوشی را برداشت  حالش داشت به هم می 

ی بهنود را گرفت و تمام عصبانیتی که  اره بار شم و این 

فهم در وجودش پا گرفته  زدن با آن دخترک کج از حرف 

 بود، با شنیدن صدای بهنود سر او خالی کرد. 

 آی اینجا کارت دارم. بهنود از کارخونه مستقیم می -
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 بهنود متعجب از لحن عصبی او پرسید: 

 باز که سگ گازت گرفته... چه خبره؟ -

 قط پاشو بیا. حرف نزن، ف -

 
اش کشید. هنوز هم  تماس را قطع کرد و دستی به سینه 

ی  شد، تمام عضالت قفسه محض اینکه عصبانی می به 

کشیدند. لیوانی آب برای خودش ریخت  اش تیر می سینه 

ای به در خورد، بدون  نفس آن را سر کشید. تقه و یک 

اهمیت روی  اینکه برای بازکردنش قدمی بردارد، بی 

نشست و سرش را به پشت تکیه داد. کلید توی  کاناپه  

قفل چرخید و در باز شد. صدای تیز گلناز روی مغزش  

 خط انداخت: 

 کنی؟ وا... تو که بیداری. چرا درو باز نمی -

 
 حوصله جواب داد: بی 

 حاال مگه موندی پشت در؟ -

 
ها، بافاصله از  گلناز آرام جلو آمد و روی یکی از مبل 

 تش را روی میز گذاشت. او نشست و سینی در دس 

اجازه نیام تو. تازه دستمم پر بود، به  نه خب، گفتم بی -

 سختی درو باز کردم. 
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هایش را باز کرد و  با همان سر چسبیده به مبل، چشم 

 به سینی نگاه انداخت. 

 این چیه دیگه؟ میل ندارم فعالً، بردار ببر. -

 
هایش را روی پاهایش درهم گره کرد و  گلناز دست 

 باال انداخت. شانه  

به مامان بگو، به من چه؟ بیشتر از همه، اول فکر  -

خوردوخوراک توئه. گفت باید دارو بخوری شکمت  

 خالی نباشه. 

 
با مکثی طوالنی صاف نشست و سینی را سمت خودش  

تر  کشید. گلناز با دیدن این واکنش او، کمی راحت 

 نشست و خودش را روی مبل جلو کشید. 

بازی کن. مثالً باال بمونی  مامان لج   کم کمتر با گرشا یه -

ش فکرش اینجاست. بیا  خدا همه شه؟ اون بنده چی می 

 یه مدت پیش خودمون که خیالش هم راحت... 

 
گرشا که داشت با قاشق محتویات سوپ را باال و پایین  

سرهم گلناز ناگهانی  ربط به سخنرانی پشت کرد، بی می 

 وسط حرفش پرید: 
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 آد؟ نیا می ی گالره ِکی به د بچه -

 
های گلناز گرد شد و حرف توی دهانش ماسید.  چشم 

 دلخور لب زد: 

 های من داره؟ چه ربطی به حرف -

 
پُر را سمت دهانش برد و قبل از این که آن  قاشقی نیمه 

 را ببلعد، نیشخندی زد و گفت: 

شه که دست از سر  خوام ببینم ِکی سرتون گرم می می -

 من بردارید. 

 
 م کشید و حرصی غر زد: گلناز ابرویی در ه 

با این سن و قد و هیکلت، تا حاال کسی بهت نگفته که  -

چقدر پررو و قدرنشناسی! نه؟ روزی که عمل داشتی  

پا پشت در اتاق عمل  لنگه مون پنج ساعت یه همه 

درمون بهمون برسه  وایساده بودیم و تا یه خبر درست 

  خوایم مراقبت قلبمون تو دهنمون بود... االنم که می 

 دی! جوری مزدمون رو می باشیم این 

 
های گلناز حرفی بزند یا  بدون این که در واکنش به گله 

دو قاشق دیگر از سوپ را هم  کاری انجام دهد، یکی 
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اش کرد. طعم سوپ تقریباً باب میلش بود  ی معده روانه 

توانست از  و با اینکه اشتهای زیادی نداشت می 

اگر گلناز صدایش    خوردنش تا حدودی لذت ببرد؛ البته 

 برید. را می 

تفاوتی او کفری شده بود، نامش را با  گلناز که از بی 

 حرص صدا زد: 

 ها! گرشا! با توام -

 
 قاشق را در بشقاب رها کرد و عقب نشست. 

حرفات رو زدی منم شنیدم، حاال با یه خداحافظی  -

 خوشحالم کن. 

 
هایش را به هم سایید. یک دقیقه  زنان لب گلناز نفس 

مهری  ماند، قطعاً از این همه بی گر بیشتر آنجا می دی 

زد. با قهر رو گرفت و از جا بلند  برادرش زیر گریه می 

شد. بدون هیچ حرفی پشتش را به گرشا کرد و سمت  

در رفت. دستش که به دستگیره رسید، صدای گرشا  

 نگهش داشت: 

 گلی! -
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دمی عمیق گرفت، اما رهایش نکرد. با اینکه دلش  

سر گرشا داد بزند و میزان عصبانیتش را    خواست می 

بار از  نشان دهد، فقط سکوت کرد. صدای گرشا را این 

جایی پشت سرش شنید، البته با لحنی مخالف لحن  

 تر! تر، کمی برادرانه چنددقیقه پیش؛ کمی مهربان 

روزا خیلی حوصله ندارم. به نفع خودتونه که  من این -

صابی که یه  شه جنگ اع ش می باال نباشم. نتیجه 

 ش رو االن دیدی. نمونه 

 
هایش از  اش نشست، چشم دست گرشا که روی شانه 

 فرط تعجب گرد شد: 

 ترم. تر و راحت ممنون که نگرانمی، ولی اینجا آروم -

 
آب دهانش را قورت داد و خواست برگردد و چیزی  

های گرشا همزمان شد  بگوید که صدای دور شدن قدم 

 با گفتن این جمله: 

قدر که اشتها داشتم  نی رو بردار ببر، همون اون سی -

 خوردم. 

 
همان موقع که برگشت، گرشا توی اتاقش رفته و  

خودش را روی تخت انداخته بود. نفسش را محکم  
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بیرون داد و چند ثانیه از همان فاصله نگاهش کرد.  

خواست که داشتنش  دلش بودن کنار برادری را می 

ش بود، اما  های خود سن و سال آرزوی خیلی از هم 

اش  ی تنهایی شدن در پیله ها بود که به پنهان گرشا مدت 

وقت  های سمج و بی عادت کرده بود. پلکی زد تا اشک 

 را براند و برای برداشتن سینی سمت میز رفت. 

 
 #مقلوب  

 126#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
اش را رو  های بسته شدن در که آمد، پلک صدای بسته 

اشت دل گلناز را شکانده  به سقف اتاق باز کرد. شک ند 

و او را از خود رنجانده است. با این حال قصد نداشت  

برای اینکه موضوعی به این سادگی را از دل او  

دربیاورد وقتی صرف کند. یک عمر با همین اخالق سر  

بار رفتار خودش و  دانست چرا این کرده بود، اما نمی 

البته گلناز ذهنش را مشغول کرده. پوفی کرد و  

عدش را روی چشم  گذاشت تا کمی آرام بگیرد. به  سا 

این آرامش تا قبل از سررسیدن بهنود و شروع یک  

 ریختن اعصابش نیاز داشت. هم ماجرای جدید برای به 
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زمان  قدری سبک بود که با بلند شدن هم خوابش آن 

صدای زنگ در و تلفن همراهمش، بالفاصله چشم باز  

ه، گوشی را هم از روی  کند. به سمت در رفت و بین را 

طور که جواب تماس  خوان برداشت. همان پیش 

داد، در را باز کرد. بهنود پشت در  امیرمحمد را می 

بود، با باز شدن در سری تکان داد و وارد شد. گوشش  

 کرد: پرسی می را به امیرمحمد داد که داشت احوال 

 راهه گرشا؟ مشکلی که نداری؟ چی روبه همه -

 
 نه رفت و جواب داد: به طرف آشپزخا 

تا منظورت از مشکل چی باشه. این دردا تمومی  -

 تونم بکشم هنوز. نداره؟ دو تا نفس عمیق نمی 

 
 امیرمحمد خیلی جدی توضیح داد: 

شه، ولی تو هم باید مدارا و مراعات کنی.  تموم می -

ها، ببین هردفعه  کم نگیری گرشا اون داروها رو دست 

که سر ساعت خورده  گم بهت. خیلی مهمه  دارم می 

هایی که  خوای تمام زحمتامون و مصیبت بشن. اگه می 

زدن اون قلب از بین نره، لطفاً  خودت کشیدی، با پس 

 بیشتر حواست رو جمع کن. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
ای روی لب راند و امیرمحمد  حوصله »باشه«ی بی 

 فوری گفت: 

آهان! خوب شد یادم اومد. یه سری از داروهات باید  -

نویسم، ولی خودت تا  می   اش رو عوض بشن. نسخه 

ت سر نرسیده نیازی نیست بیای  وقتی که تایم معاینه 

اینجا؛ اگه بتونی یکی رو بفرستی بیاد نسخه رو بگیره  

 خیلی بهتره. 

 آم حاال. خودم می -

 
 امیرمحمد عصبی خندید. 

باز رفتی روی کانال نفهمی؟ داروهات رو تا آخر هفته  -

م من صالح  باید عوض کنی مرد حسابی، از طرفی ه 

 دونم فعالً تنهایی پشت فرمون بشینی. نمی 

 
دو لیوان از کنار سینک برداشت و با بدخلقی در جواب  

 امیرمحمد گفت: 

تونم برگردم سر زندگیم؟ مدام  شه بگی دقیقاً ِکی می می -

گی این کار رو بکن، اون کار  زنی و می داری زنگ می 

شم  ی ت خوب نیست. امیر دارم روانی م رو نکن، واسه 

 افتاده دارم. تو خونه، کلی کار عقب 
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تر و  امیرمحمد بعد از مکثی کوتاه با لحنی آرام 

 تر گفت: دوستانه 

ی اینا به خاطر خودته پسر. دو هفته دیگه تحمل  همه -

کن، بعدش دیگه تویی و زندگیت. البته که دستور من  

به عنوان پزشکت حذف همیشگی سیگار و الکل از  

این سالمتی که راحت هم به دستش  سبک زندگیته. اگه  

 نیاوردی برات مهمه، پس لطفاً با خودت دشمنی نکن. 

 
هومی کرد و امیرمحمد بعد از تأکید دوباره روی  

ی جدید، تماس را  فرستادن کسی برای گرفتن نسخه 

جا روی کابینت انداخت  قطع کرد. گرشا گوشی را همان 

چسباند.  ی کابینت  و هر دو دستش را با کالفگی به لبه 

عوض کردن سبک زندگی که به آن عادت کرده بود،  

آن هم بعد از چند سال، دشوارترین کاری بود که باید  

 داد. بعد از این پیوند لعنتی انجام می 

از آشپزخانه بیرون رفت. بهنود تلویزیون را روشن  

کرد.  ها را باال و پایین می کرده بود و داشت کانال 

نشست  طور که می ن ت و هما ها را روی میز گذاش لیوان 

 گفت: 

 خاموشش کن باهات حرف دارم. -
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ی قرمز را فشرد و کنترل را روی میز  بهنود دکمه 

گذاشت. پارچ شربتی که روی میز بود را برداشت و  

لیوان خودش و گرشا را پر کرد. کمی از محتویات  

 مزه کرد و متعجب پرسید: لیوان را مزه 

 این چیه دیگه؟ -

 
 سر تکان داد:   نیشخندی زد و 

شربت عرق بهارنارنج، واسه آرامش قلب خوبه.  -

ده. احتماالً این  مامان روزی یه پارچ به خوردم می 

 رسه. دفعه به خاطر دیابت پام به بیمارستان می 

 
رنگ توی لیوان  بهنود خندید و نیمی از مایع تقریباً بی 

 ای گفت: را سر کشید. با لحن مسخره 

... فقط به دکترت هم بگو که  سعی کن باهاش راه بیای -

 خوری. افتادی تو خط عرق 

 
 گشا لبخندی زد که سریع جمع شد و زیرلبی گفت: 

 مزه نریز. -

 
 بهنود لیوانش را روی میز گذاشت و جدی پرسید: 
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چی کارم داشتی؟ توپت پشت تلفن خیلی پر بود. با این  -

 هات خیلی سازگاری نداشت. خنده 

 
ایش برده بود، با سوال  ه لیوانی را که تا نزدیکی لب 

 بهنود پایین آورد و بین هر دو دستش گرفت: 

ی اون فامیل این دختره رو بهم بده ببینم. با  شماره -

 شه دو کلمه حرف زد. خودش که نمی 

 
 بهنود لنگه ابرویی باال انداخت: 

دختره کیه دیگه که شماره فامیلش رو هم از من  -

 خوای؟ می 

 
 کرد: اندر سفیهی به او  نگاه عاقل 

همین خانم مهرآرا. من و تو مگه مشترکاً با چندتا  -

 دختر در ارتباطیم؟ 

 
 بهنود به در لودگی زد و با خنده گفت: 

تونم مشترکت کنم  تا اینجا هیچی، ولی اگه بخوای می -

 با چندتاشون. 
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های ناتمام او با اخمی گره  ریختن طاقت از مزه گرشا بی 

 کرده و خشک گفت: 

 اینجا که نمک بریزی. نگفتم پاشی بیای  -
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ای نگاهش را از  سرفه بهنود لبخند محوی زد و با تک 

 او گرفت. 

خوره. به  ی فامیلش دیگه خیلی به دردت نمی شماره -

 نظرم بهتره با خود دختره مذاکره کنی هرطور شده. 

 
 لبخند بهنود جمع شد و اخم کرد: 

خوایم  ن لطف هم که می ی همن. بهشو شون لنگه همه -

 گیرن. بکنیم پاچه می 

 
 های گردشده از لحن بهنود غرید: گرشا با چشم 

 منظورت چیه؟ -

 
بار پوزخندی کنج  بهنود کامالً به طرف او چرخید و این 

 لبش نشاند: 
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به همون اندازه که تو پیگیری، منم هستم. از همون  -

موقع که به زمانی گفتی سنوات این پسره رو حساب  

منتظر بودم که اوکی بدی و هرچی حق پسره بوده    کنه 

بهشون تقدیم کنیم. ولی خب... اونا درگیر مراسم و این  

دونم انگار  چیزا بودن. من با همین مرده... نمی 

ش بود... با اون در تماس بودم. اونم هی  شوهرعمه 

چیزا  گفت بهتره این کوبید به طاق، می سر من رو می 

کنیم، اون در جریان چیزی    رو با خود دختره هماهنگ 

نبود. منم منتظر بودم یه مقدار بگذره، آبا از آسیاب  

 بیفته بعد باهاش تماس بگیرم. 

 
 با حالت حق به جانبی ادامه داد: 

فکر کنم بهتره در جریان باشی که بعد از پرداخت تمام  -

های بیمارستان، این خانوم یه تشکر  و کمال هزینه 

 خشک و خالی هم نکرد. 

 
ا لیوانش را روی میز گذاشت و عقب نشست.  گرش 

دستش را بین موهایش کشید و پشت گردنش را فشار  

 داد. 

کردی! وقتی به زمانی گفتم سریع  خب نباید صبر می -

حساب و کتاب کنه، به خاطر همین بود. حتماً به اون  
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پول نیاز داشتن که دختره با اون حال و روزش اومده  

ن که بهش زنگ زدم  بود دنبال حقوق برادرش. اال 

گه: »دیر زنگ زدی، چهلم برادرم دو روز  برگشته می 

 پیش بود.« 

 
های کنجکاو بهنود زل زد و با زهرخندی ادامه  به چشم 

 داد: 

 های بیمارستان هم تشکر کرد. در ضمن برای هزینه -

 
بهنود دستی در هوا تکان داد و نگاهش را از او  

 گرفت. با حرص زیرلبی زمزمه کرد: 

جوریش هم طلبکاره، وای به  کشیده! این همین   زحمت -

 حال اینکه بفهمه قلب داداشش کجاست. 

 
اش تا حدی واضح  قدری ساکت بود که زمزمه خانه آن 

ای در جایش خشک  به گوش گرشا برسد. برای لحظه 

شد و به بهنود که هنوز با خودش درگیر بود خیره  

 ماند. پلکی زد و نامطمئن پرسید: 

 چی گفتی؟ -

 
 حواس لب زد: ود بی بهن 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

جوری طلبکاره اگه بفهمه قلب  گم دختره همین می -

 داداشش... 

 
هایش گرد شد و بالفاصله سرش را سمت گرشا  چشم 

 برگرداند که مبهوت و با دهان باز به او زل زده بود. 

 قلب داداشش چی؟ -

 
 بهنود آب دهانش را قورت داد و لبخندی زورکی زد: 

 ش تماس... هیچی... بذار من خودم باها -

 
گرشا کمی روی مبل جلو رفت و با صدایی دورگه  

 تکرار کرد: 

 قلب داداشش چی بهنود؟ -

 
های بهنود پرید و »لعنتی« زیر لب  لبخند از روی لب 

ی  نشدنی بود و قفسه پراند. نگاه منتظر گرشا تمام 

ی  شد نشانه ای که داشت با قدرت باال و پایین می سینه 

جوره  ده بود و هیچ خوبی نبود. بند را آب دا 

توانست از زیر نگفتنش در برود. لب زیرینش را  نمی 

 چند باری جوید و با تردید گفت: 

 ی توئه! قلب داداشش تو سینه -
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گرشا ناباور به دهان او خیره شده بود، حتی نفس هم  

خواست قبول کند چیزی که شنیده  کشید، انگار نمی نمی 

عت از او گرفته  حقیقت دارد. اما نگاه بهنود که به سر 

اش تیر  شد، نشان داد هرچه گفته درست بوده. سینه 

هایش را از  کشید. دمی عمیق گرفت و تمام حجم ریه 

هوا پر کرد. هرچقدر منتظر ماند تا بهنود برگردد و به  

اش اعتراف کند، این اتفاق نیفتاد. هر دو  مزه شوخی بی 

دستش را سخت و سنگین بین موهایش که بلندتر از  

شده بودند فرو کرد و آوایی شبیه به »وای« از    قبل 

های سرخ و به خون  هایش خارج شد. چشم بین لب 

داد حالش زیاد  قرارش نشان می ی بی اش و سینه نشسته 

خوش نیست. از جا که بلند شد و پشت به بهنود، با  

هایی سست و نامتعادل، در سالن  حالتی متفکر و با قدم 

داد و با برداشتن لیوان    راه رفت، بهنود نفسی بیرون 

شربتش سریع کنارش رفت. لیوان را جلوی صورتش  

 گرفت و گفت: 

کنه؟ اون آدم یه مریض مرگ  برای تو چه فرقی می -

تونست باشه. خواهرش  مغزی بود؛ هرکسی دیگه می 

 دونه و قرار هم نیست چیزی بفهمه. هم که نمی 
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ا  گرشا بدون اینکه به لیوان در دست او توجهی کند، ب 

داد  همان نگاه مات که کمی هم حاال عصبی نشان می 

 پرسید: 

 دونستی؟ تو می -

 چی رو؟ -

دووندی...  دونستی! برای همین مدام من رو سرمی می -

صاحبت درنیومد  یه حرف درست از زیر اون زبون بی 

یه بار. هردفعه ازت حال پسره رو پرسیدم مثل احمقا  

 نگام کردی فقط. 

 
 های گرشا اخم کرد: منطقی بی   بهنود شاکی از این همه 

دوزی؟  بری و می دونستم؟ واسه خودت می چی رو می -

دونستم پسره مرگ مغزی شده و تو  من فقط می 

ش داشتن. بهت نگفتم که اون قلب  بیمارستان نگه 

المصبت یهو بازی درنیاره. وگرنه منم تا چند روز بعد  

دونستم قلب، مال این پسره است. من فقط  از عمل نمی 

مون افتاده و  یه کلمه به امیرمحمد گفتم کارگر کارخونه 

دونم به گرشا بگم یا نه، اونم  مرگ مغزی شده، نمی 

این رو که شنید از این رو به اون رو شد، بعدم گفت به  

تو یه کلمه حرف نزنم، استرس برات ضرر داره...  

 همین! 
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فهمیدن موضوعی که  ای ملتهب از  گرشا با چهره 

 توانست او را تا سرحد جنون برساند، لب زد: می 

 چی زیر سر امیره. پس همه -

 
نفسش بعد از یک ماه و اندی، باز بازی درآورده بود و  

کرد. خم شد و در حالی که یک  داشت جان به لبش می 

دستش را به زانو چسبانده و دست دیگرش را روی  

زحمت پوزخندی زد،  داد، به  ی پردردش فشار می سینه 

 بریده زمزمه کرد: بریده 

چقدر بدبختم که... این همه باید... منتظر بمونم... تا  -

ی من کشته  آخر... قلب اون بدبختی که... تو کارخونه 

 م! شده... و قاتلش هم هنوز فراریه... بذارن توی سینه 

 
ای عصبی کرد. دست بهنود را از روی  خنده تک 

مت سرپا شد، و تا خواست رو  اش کنار زد به زح شانه 
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برگرداند، بهنود بازویش را گرفت و لیوان را دوباره  

 نشانش داد: 

 عمو گفته واسه آرامش قلب خوبه. این رو بخور، زن -

 
گرشا با مکث لیوان را گرفت و به جای نوشیدنش، به  

های پرسر و  رنگ درون آن خیره ماند. نفس مایع بی 

هنود از فرصت  شکست. ب صدایش سکوت خانه را می 

 استفاده کرد و فوری گفت: 

کار  خوای چی خوری برادر من؟ می حرص چی رو می -

کنی مثالً، قلبش رو پس بدی؟ خیلی برات مهمه و  

خوای عذاب وجدان نداشته باشی یه جوری اون پول  می 

رو برسون دستش. بعدش هم دیگه کاری با هم ندارین  

 که... تمام! 

 
جا  تمام محتویاتش را یک گرشا لیوان را باال برد و  

 اش کمی بکاهد. نوشید، شاید از التهاب درونی 

مسیر نگاهش تا گوشی همراهی که روی کابینت  

دانست  آشپزخانه بالتکلیف مانده بود کشیده شد. نمی 

چیز در هم پیچیده  دقیقاً چه کاری باید انجام دهد. همه 

اش ِکی از دستش در رفته بود که  ی زندگی بود. رشته 
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جوره جمع و جور کند،  را هیچ   توانست آن نمی 

 دانست. نمی 

خوان رفت، لیوان را  های سستی سمت پیش با قدم 

های آن  هایش را به لبه جا رها کرد و کف دست همان 

هایش به سفیدی  فشار داد، جوری که تمام انگشت 

زد و ماجرا را تمام  زدند. باید همین حاال زنگ می 

 کرد یا نه؟ می 

 ای پرسید: سرش پایین بود با لحن خفه طور که  همان 

 از مهرداد خبری نشده. نه؟ -

 
بهنود جلو رفت و کنارش ایستاد. پشتش را به  

 پیشخوان تکیه داد و نامطمئن پرسید: 

 کار؟ خوای چی می -

 
اش  ی کانتر گذاشت. چهره چرخی زد و آرنجش را لبه 

 در هم شد: 

چی  خوای بیفتی؟! گرشا تو هر نگو که دنبال اونم می -

 از اینا دورتر باشی هم به نفع خودته، هم اونا. 

 سوال من رو جواب بده! -

 
 بهنود با نُچ غلیظی غرید: 
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خواستی باشه؟ دیوث معلوم نیست کدوم  چه خبری می -

گوری چپیده که مثل آب رفته تو زمین. وقتی پلیس  

 پیداش نکرده... 

 
بدون اینکه در موقعیتش تغییری ایجاد کند، فقط سرش  

های  ت بهنود چرخاند و با اخم و همراه نفس را سم 

 داد لب زد: داغی که تندتند بیرون می 

ی این اتفاقا  تا وقتی این مرتیکه پیداش نشه، من همه -

 بینم. رو از چشم تو می 

 
 بهنود صاف ایستاد و با رنجش واضحی اعتراض کرد: 

شینی تو  باز زورت فقط به من رسیده دیگه؟ می -

گی من بیام دوتا گیر  ره می می   ت که سر خونه، حوصله 

 بهم بدی دلت باز شه؟ 

 
دستش را به معنی »برو بابا« در هوا تکان داد و بدون  

حرف دیگری به سمت در رفت. صدای باز شدن در که  

در خانه پیچید، گرشا روی پا چرخید، جدی و با صدای  

 بلندی گفت: 

تونی یه ردی ازش بگیر... اگه تا االن  هرطوری می -

 تونم. از این ماجرا گذشتم، از این به بعد نمی راحت  
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بهنود پوزخندی زد و بدون هیچ جوابی در را پشت  

ای تمام وجود گرشا را خشمی  سرش بست. لحظه 

دلیل پر کرد. دستش را عقب برد و با لمس لیوانی  بی 

جا رها کرده بود، آن را برداشت و بدون فکر،  که همان 

شدن لیوان  و خرد   کنج دیوار پرت کرد. صدای شکستن 

تپید و  در فضای خالی خانه پیچید. قلبش وحشیانه می 

آمد. هضم این اتفاق یک ظرفیت مضاعف  نفسش درنمی 

 خواست. می 

 *** 
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قطعاً دیوانه شده بودم، شاید هم نزدیک بود که دیوانه  

شوم. وگرنه این همه فعالیت برای اینکه فراموش کنم  

ام، زیادی دور از ذهن بود.  اتفاقی را از سر گذرانده   چه 

تنها تغییر  تنه و دست تمام دکوراسیون خانه را یک 

دادم. بعد هم وسط اتاق، بین تمام وسایلی که دور و  

 برم پراکنده شده نشستم و به در و دیوار خیره شدم. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

روزی که بابا فوت کرد، خیلی به شهریار اصرار کردم  

بفروشیم و جای دیگری برویم، اما    تا این خانه را 

شهریار مخالفت کرد. عقیده داشت باید با خاطراتمان  

کنار بیاییم. این خانه هم یک یادگاری بود، یک خاطره.  

ی  پدرمان با زحمت فراوان توانسته بود این خانه 

کوچک را بخرد. حاال که شهریار نبود، یک بار دیگر  

بود. من در یک  این فکر مزخرف در سرم جوالن گرفته  

ی شصت متری، تک و تنها، با این همه خاطره  خانه 

فروختم و به  کردم؟ اگر اینجا را می چطور زندگی می 

کردم شهریار از دستم ناراحت  جایی دیگر نقل مکان می 

 کرد؟ شد؟ یا درکم می می 

هایم گرفتم و نفسم را محکم بیرون  سرم را بین دست 

دنم به جنون کامل  دادم. وای خدای من! چیزی تا رسی 

زدم  طور که پلک می نمانده بود. سر بلند کردم و همان 

های ناخوانده را پس بزنم، نگاهی به اطرافم  تا اشک 

کردم. همان سرگرم کردن خودم به انواع و اقسام کارها  

های  بهترین روش بود تا حواسم را از فکر و خیال 

 نتیجه پرت کنم. بی 

وپال در اتاق  های پخش باالخره توانستم کوهی از لباس 

های شهریار را  را جمع کنم. دل آن را نداشتم که لباس 

به این زودی از خودم دور کنم. دست برداشتن از  
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هایش برایم  عادت بوییدن عطِر روی تک تک لباس 

ترین کار ممکن بود. برای همین هم مثل قبل،  سخت 

هایش را به کمد و کشو منتقل کردم. اتاق که  تمام لباس 

مع و جور شد، چشمم به ساک کاغذی کنج اتاق افتاد.  ج 

آن را از آن روزی که به خانه آوردم، همان جا رها  

 کردم و دیگر نگاه هم بهش ننداختم. 

چهار دست و پا جلو رفتم و ساک را پیش کشیدم. با  

تک  احتیاط تمام وسایلش را روی زمین خالی کردم. تک 

ددقیقه به آن  گرفتم و تا چن ها را در دست می وسیله 

ماندم. چشمم به کیف پول شهریار افتاد. آن را  خیره می 

دانستم چرا از رنج دادن خودم  باز کردم. خودم هم نمی 

 بردم. لذت می 

کیفش زیاد شلوغ نبود. دوتا کارت بانکی و یک عکس  

درچهار و قدیمی از من، در همان ابتدا به چشم  سه 

قورت دادم.  خورد. با بغض خندیدم و آب دهانم را  می 

ی  پشت قسمتی که عکس من را گذاشته بود، گوشه 

شد. آن را بیرون کشیدم و با  کارت دیگری دیده می 

دیدن عنوان کارت برای یک لحظه تمام وجودم را  

دار فرا گرفت. کارت اهدای  دردی عمیق و جان 

اعضایش بود. چیزی که اصالً وجودش را به خاطر  

ری که کرده بودم و  نداشتم، و چقدر این مدت برای کا 
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جنگیدم. این کارت  تصمیمی که گرفته بودم با خودم می 

ای بود که بعد از چهل و چند روز، پیدایش  انگار نشانه 

هایم را از بین ببرد.  شود و تمام تردیدها و خوددرگیری 

ای روی نامش که بر کارت نوشته شده  اختیار بوسه بی 

 بود زدم و زمزمه کردم: 

ز من بودی، بهتر از من تصمیم  همیشه تو بهتر ا -

 گرفتی... انگار هنوزم حواست بهم هست. می 

 
هایم به سوزش افتاده  ام از هجوم اشک به چشم بینی 

بود. آن را پرسروصدا باال کشیدم. قسمت باالیی کیفش  

را نگاه کردم. به جز چندهزار تومانی پول نقد، وجود  

د  هایم بن یک چک توجهم را جلب کرد، طوری که اشک 

 آمدند. مردد چک را بیرون کشیدم.  

»مبلغ پنجاه میلیون لایر، در وجه آقای شهریار  

 مهرآرا، بابت وام کارگری« 

 
امضای پررنگ بلورچیان زیر برگه چک، باعث شد  

هایم را محکم روی هم فشار دهم. شهریار حتی  پلک 

فرصت نکرده بود چک وامش را پاس کند. هقی زدم و  

م گذاشتم. هرچقدر هم که  هایم را روی صورت دست 

کردم باز هم بهانه برای اشک ریختنم به  تالش می 
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کردم این درد  شد. اما هرچقدر گریه می راحتی پیدا می 

کردند  تمامی نداشت. خدایا! صبری را که همه آرزو می 

 رسانی؟! تا به من عطا کنی، ِکی می 

کردند، روی پا  هایی که پرقدرت خودنمایی می با اشک 

ماندن در آن اتاق، دیگر نه تنها دردی از من    ایستادم. 

زد. از  ام دامن می کرد بلکه بیشتر به دیوانگی دوا نمی 

اتاق بیرون رفتم، چک را روی میز جلوی چشمم  

دادنش  ترین زمان ممکن برای پس گذاشتم تا در نزدیک 

خواست خودم و شهریار،  ها اقدام کنم. دلم نمی به آن 

هایی که برای  ها شویم. آدم ناخواسته مدیون این آدم 

تر از جایگاه خودشان،  کردن به کمی پایین نگاه 

 کردند. هزارجور منت ردیف می 

هایم را سرسری تن کردم و بدون فکر از خانه  لباس 

بیرون زدم. ماندن در آن خانه قطعاً از من یک  

ساخت و خودم هم مطمئن بودم که  ی روانی می افسرده 

 ق نخواهد بود. شهریار راضی به این اتفا 

 *** 

هدفم  ام را به کف دستم تکیه داده بودم و نگاه بی چانه 

چرخید.  کردند می وآمد می هایی که به آنجا رفت بین آدم 

جانی که به آن پناه  ی کم هوا گرم بود و حتی سایه 

کرد.  آورده بودم هم به خنک کردن فضا کمکی نمی 
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ین و  ام ظاهر شد، نگاهم را پای پیامکی که روی گوشی 

سمت میز شطرنجی کشید که خودم را به آن تکیه داده  

 بودم. محدثه نوشته بود: 

 »ببخشید دیر کردم، ده دقیقه دیگه اونجام.« 

 
 #مقلوب  

 130#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 برایش در جواب، ایموجی لبخندی فرستادم و نوشتم: 

 »عجله نکن عزیزم.« 

 
ر  بار دیگ گوشی را از روی میز سنگی برداشتم و یک 

بار  ی قادری را گرفتم، به امید آنکه بعد از پنج شماره 

پاسخ، جوابم را بدهد. همین هم شد و باالخره  تماس بی 

 اش در گوشی پیچید: صدای همیشه خسته 

 بگو دیارجان. -

 
صاف سر جایم نشستم و لبخند کمرنگی زدم، شاید در  

 حالم تغییری ایجاد شود. لحن بی 
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بدموقع زنگ زدم،    سالم خانم قادری جان، خوبی؟ -

 ببخشید. 

تونستم جوابت  نه عزیزم، من پشت فرمون بودم نمی -

 رو بدم. بگو... چی کارم داشتی؟ 

 
ام را باید  هایم را با زبان تر کردم. چطور خواسته لب 

گفتم؟ کار سختی بود، آن هم بعد از این همه  می 

 من کنان لب باز کردم: خبری. من بی 

خیلی پرروییه که این رو  دونم درخواست زیادیه و  می -

 بخوام... ولی امکانش هست برگردم سر کارم؟ 

 
زد،  قادری با مکثی طوالنی که جوابش را داد می 

 ی آرامی کرد و جواب داد: خنده 

 زدی! ذاشتی سال دیگه زنگ می دخترجون می -

 
کردم گرمای  نفسم را با کالفگی بیرون دادم. احساس می 

ه تمام تنم را  نزدیک به غروب، بیشتر از انداز 

 دربرگرفته. 

دونستی. واقعاً  حق داری شما، ولی شرایط منم که می -

طوری که  وضعیتم طوری نبود که بتونم برگردم و اون 

 است کار انجام بدم.   شایسته 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
 قادری خیلی جدی و کمی هم دلسوزانه پرسید: 

 االن بهتری؟ -

 
 پوزخندی زدم. 

م زندگی  جوری ببینی. فعالً دار تا خوب بودن رو چه -

 کنم فقط! می 

 
 آهی کشید و بعد از کمی تعلل گفت: 

دونی اوج کار ما توی تابستون  ببین دیار... خودت می -

تونستم جات رو  و تا قبل از رسیدن ماه محرم بود. نمی 

ها حضور یه نفر  خالی بذارم، چون توی اون شلوغی 

هم به قدر کافی کمک کننده است. برای همین هم خیلی  

دونی  ات یه جایگزین گذاشتم... در ضمن می وقته که بر 

تونه  جوری که یه نیروی کم می وضعیت من رو، همون 

کار رو زمین بزنه، از اون طرف هم توان اضافه کردن  

یه نیروی مازاد رو ندارم. درآمدی ندارم که بخوام به  

 یه نفر بیشتر... 

 
 میان حرفش پریدم تا بیشتر از این توجیه ردیف نکند. 
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... نیازی نیست بیشتر توضیح بدی، ببخش که  فهمیدم -

 مزاحتم شدم. 

 
 اش جواب داد: با همان لحن جدی 

تونم  ت شدم که نمی مزاحم نیستی عزیزم، من شرمنده -

 کاری برات بکنم. 

 
 لبخندی زورکی روی لبم جا خوش کرد: 

 دشمنت شرمنده، این چه حرفیه. اگه کاری نداری... -

باش، من به فکرت  صبر کن دیار... ببین ناامید ن -

هستم، حتی اگه تو کادر خودم نتونستم برات جا باز کنم  

 کنم. به همکارای دیگه معرفیت می 

 
 باز هم لبخند زدم. 

 کنی. باشه، لطف می -

 
مان با یک خداحافظی خالی پایان گرفت. او هم  تماس 

خوردن نظم زندگی من را  هم تقصیری نداشت، تقاص به 

ام  کرده . دستی به پیشانی عرق داد که کارفرمایم نباید می 

کشیدم و نفسم را محکم بیرون دادم. سرم را که باال  

رویم ایستاده  ای که با لبخند روبه گرفتم با دیدن محدثه 
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های من هم به دو  اراده لب کرد، بی بود و نگاهم می 

محض اینکه روی پا ایستادم جلو  طرف کشیده شد. به 

تنها کسی که تمام  آمد و همدیگر را در آغوش گرفتیم.  

این روزها با حضورش توانسته بود من را کمی آرام  

رویم بود. هربار که با او  کند، همین دختر بامحبت روبه 

گفتم دلم گرفته، به نیم ساعت  گرفتم و می تماس می 

 رساند. نرسیده خودش را می 

هایم خیره شد  رویم آن طرف میز نشست. به چشم روبه 

 ت. و نگاهش رنگ نگرانی گرف 

 باز گریه کردی؟ -

 
هایم را ماساژ دادم و  با دو انگشت شست و اشاره چشم 

 لبخندی الکی زدم. 

ای هم ازم  ره کار دیگه م سر می کار کنم؟ حوصله چی -

 آد. برنمی 

 
 خندیدم، اما او جدی به صورتم زل زد. 

 برای فروختن خونه تصمیمی نگرفتی؟ -

 
ه باال  ام را به دستم تکیه دادم و شان دوباره چانه 

 انداختم. 
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بهش فکر کردم اما شدنی نیست. همین االن تو راه از  -

ی ما قدیمیه، بخوام  چندتا بنگاه سوال کردم، خونه 

ی قدیمی بگیرم که معلوم  بفروشمش باید بازم یه خونه 

نیست چه شکلی باشه. اینجایی که هستم به لطف  

های همیشگی شهریار سالم و سرپا مونده،  رسیدگی 

 رم جای دیگه... ولی اگه ب 

 
محدثه هم به ناچار سرش را تکان داد و حرفم را تأیید  

 کرد. 

گی. ولی اینجوری هم خیلی سخته. فکر  آره راست می -

 کنه.  ی خالی نابودت می و خیال تو اون خونه 

 
 نفسی عمیق کشیدم و خودم را کمی جمع و جور کردم. 

باید بگردم دنبال یه کار تمام وقت. یه کاری که از  -

صبح تا عصر سرم رو گرم کنه و شبا هم فقط واسه  

خواب برم تو اون خونه، تا باالخره به این وضع عادت  

ی کاری من به درد  کنم. فقط مشکل اینجاست که سابقه 

 خوره. هیچ اداره و شرکتی نمی 

 
 با نیشخندی ادامه دادم: 

 مگه اینکه برم آبدارچی بشم. -
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که دلگرمم کند،  محدثه هم آرام خندید. بعدش برای این 

هر دو دستم را که بالتکلیف روی میز سنگی بود بین  

 های گرمش گرفت. دست 

نه بابا اینجوری فکر نکن، حتماً یه کار خوب پیدا  -

شه که سر تو هم گرم بشه. ناامید نباش... حاال چی  می 

 کردن به سرت زد؟ شد که دوباره هوس گریه 

 
م جا خوش  ا با بغضی که از سوال او، باز وسط حنجره 

 کرد، به زور زمزمه کردم: 

های مهم زندگیم  ای نبود. تنهایی و نبود آدم چیز تازه -

 که ولم کردن و رفتن. همین! 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 130#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
مکثی کوتاه کرد، انگار که در ذهنش داشت فکر  

صدا خندیدم. دلم  کرد »مهرآرا دیگر کیست؟!«. بی می 

کر کنم که بعد از گذشتن یک روز  طور ف خواست این می 

آوَرد. دست  مان، من را به خاطر نمی از آخرین مکالمه 
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ها افکارم فقط و فقط  خودم نبود که در مورد این آدم 

اش، فقط کمی،  شکلی منفی داشت. اما با جواب بعدی 

 ام کرد: زده شگفت 

بله خانم مهرآرا... بفرمایید. فکر کنم باالخره دست از  -

 و غریبتون برداشتین.   تصورات عجیب 

 
 خود باال پریدند. ابروهایم خودبه 

دونم منظورتون چیه؟! من فقط زنگ زدم بهتون  نمی -

اطالع بدم چکی که بابت وام به برادرم داده بودین، نقد  

آم و چک رو تحویلتون  محض اینکه بتونم می نشده! به 

دم، خدایی نکرده برادرم زیر دین پولی که نگرفته  می 

 نباشه! 

 
زدنم  زدن فکری در ذهنم، نتوانستم جلوی طعنه با جرقه 

 را بگیرم: 

احتماالً تعلل شما هم برای پرداخت نکردن حق و  -

 حقوق شهریار یه ربطی به این چک داشته! 

 
باز هم آن طرف خط سکوت شد. بعد هم بلورچیان  

 هایی که زده بودم فقط گفت: ربط به تمام حرف خیلی بی 

 . بینمتون خوبه، پس می -
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رویم خیره ماندم. تا خواستم  با دهانی باز به روبه 

حرفی بزنم، با گفتن »روزتون بخیر خانم« تماس قطع  

هایم را به هم ساییدم و با عصبانیت نفسم را  شد. دندان 

گفت شاید همین فردا چک  بیرون دادم. اگر چیزی نمی 

دادم اما با این کاری که  بردم و تحویلش می را می 

خواستم زیر دین بمانیم وگرنه چک  ه نمی کرد... حیف ک 

کردم تا دیگر چشمم به ریخت  را همین حاال پاره می 

 مردک ازخودراضی نیفتد. 

برای پرت کردن حواسم از اتفاقی که افتاده بود،  

ای که دیروز گرفتم را جلوی  های روزنامه نیازمندی 

های استخدام رفتم.  ی آگهی رویم باز کردم و به صفحه 

یک کار مناسب در حال حاضر برایم از    پیدا کردن 

 تر بود. هرچیزی مهم 

 *** 

 #مقلوب  

 131#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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های پر از اشک به صورت  محدثه آهی کشید و با چشم 

خیره شد. فوری دستی به صورتم کشیدم و با لبخند  

 گفتم: 

کنی که هر دفعه  ها. یه کاری می ببین تقصیر خودته -

ش از  تت کنم. اصالً چرا همه بینمت با حرفام ناراح می 

پرسی؟ گفتم بیای با هم حرف بزنیم که دل  من سوال می 

 من باز بشه. یه کم از خودت بگو. 

 
نفسی گرفت و لبخند کمرنگی روی لبش نشست. به  

پیشنهاد او و به قصد قدم زدن در پارک، از جا بلند  

هایش که از نظر  رفتم، به حرف شدیم. کنارش راه می 

دادم و ممنونش بودم  ته بود گوش می سرو خودش بی 

داد. شاید  کردن حواسم هر کاری انجام می که برای پرت 

وقت پیوندی رسمی بین او و شهریار بسته نشد،  هیچ 

اما انگار برادر مهربانم این دختر را برای من به  

یادگار گذاشته بود تا جای خودش را کنارم پر کند.  

ستم بیاید و او هم  خوا گرفت از او می هربار که دلم می 

آمد و تمام تالشش را برای عوض کردن  منت می بی 

کاری که شهریار همیشه  کرد؛ همان حال و هوایم می 

 داد. برایم انجام می 
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بعد از اینکه شام را بیرون از خانه خوردیم و از هم  

جدا شدیم، با حال بهتری به خانه برگشتم. حس و حال  

محض  باشد، اگر به توانست چندروزی ماندگار  خوبم می 

ی ساختمان، زاهدی سر راهم ظاهر  پله پاگذاشتن در راه 

 شد. نمی 

رفتم. با رسیدن  ها باال می در حال و هوای خودم از پله 

هایی که به  ی خودمان و شنیدن صدای ضربه به طبقه 

خورد سرم را باال گرفتم. زاهدی را دیدم که  دری می 

و با پشت  دست به جیب جلوی واحدم ایستاده بود  

زد. نفسی  های کوتاهی می هایش به در ضربه انگشت 

ها را با سرعت  ی پله عصبی بیرون دادم و باقیمانده 

هایم شد و  بیشتری باال رفتم. او هم متوجه صدای قدم 

سرش را به طرفم برگرداند. با رسیدنم همان لبخند  

انگیزش را روی لب نشاند و بدون  معروف و نفرت 

 ای پرسید: سالم و هیچ مقدمه 

 حالتون بهتره خانم مهرآرا؟ -

 
نگاه متعجبی به او انداختم. خودم را جوری جلوی در  

خانه کشیدم که مجبور شد قدمی به عقب بردارد. با  

 خشم جواب دادم: 
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آد  تون! کاری از دست من برمی پرسی ممنون از احوال -

 که شما رو تا این طبقه کشونده باال؟ 

 
ش را توی جیب شلوارش  لبخندش را حفظ کرد و دست 

 ُسراند. 

نه در واقع... اومدم ببینم اگه کاری از دست من  -

 آد براتون انجام بدم. برمی 

 
 اخم کردم. 

 در چه مورد؟ -

 
 لبخندش جمع شد و با حالت غمگینی گفت: 

فقدان برادرتون ما رو خیلی تحت تأثیر قرار داد  -

خانوم. فکر کردم ممکنه نبود ایشون مشکالتی رو  

ن ایجاد کرده باشه، اومدم بگم هر کاری داشتین  براتو 

 روی کمک من حساب کنید. 

 
نتوانستم جلوی پررنگ شدن پوزخندم را بگیرم. فکر  

تواند خودش را موجه  کرد با لفظ قلم حرف زدن می می 

دانست نبودش راه را برای  جلوه دهد. شهریار اگر می 

 شد؟! کند چه می جوالن دادن آدمی مثل زاهدی باز می 
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ها  نخیر ممنون. همین که مزاحمت احتمالی همسایه -

 مانع آرامشم نشه، مشکلی دیگه وجود نداره. 

 
 اخمی از سر دقت کرد و فوری گفت: 

 ها براتون مزاحمت... کدوم یکی از همسایه -

 
وپایش  نگاه پرحرف من را که روی خودش دید، دست 

پته  ای کرد و صاف ایستاد. با تته را گم کرد. تک سرفه 

 دامه داد: ا 

قصد مزاحمت نداشتم خانم مهرآرا... به هرحال در هر  -

 تونید رو کمک بنده حساب کنید. شرایطی می 

 
کلیدم را از کیفم بیرون آوردم و با این کار نشانش دادم  

که قصد دارم به داخل خانه بروم و شرش را زودتر کم  

کند. او هم این را فهمید و با نگاهی به من به طرف  

رفت. نفس راحتی کشیدم و برگشتم تا در را باز  پله  راه 

 کنم که باز صدایم زد: 

 خانم مهرآرا. -

 
هایم را روی هم فشردم و با مکث به طرفش  پلک 

 برگشتم: 
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ام. اگه اجازه  ببخشید آقای زاهدی، من خیلی خسته -

 بدین، زودتر برم خونه و استراحت کنم. 

 
  ام کار خودش را کرد و او بدون گیری عصبی موضع 

 اینکه یادش باشد برای چه صدایم زده سری تکان داد: 

 گید، شب خوش خانوم. بله شما درست می -

 
ها را به سرعت پایین رفت.  پشتش را به من کرد و پله 

در خانه را باز کردم و سریع به داخل رفتم. خدا، در  

کنار تحمِل نبوِد شهریار، باید صبری مضاعف به من  

ام تحمل  ا هم در همسایگی داد تا این مردک پررو ر می 

کنم. معلوم نبود حاال که دیگر شهریار را ندارم، چه  

خیاالتی راجع به من در ذهنش پرورانده که به خودش  

 جرئت داده تا جلوی واحدم بیاید و خودی نشان دهد. 

 *** 

نگاهی به ساعت انداختم و تلفن را برداشتم. از روی  

بار به  ای را که قبالً چند گوشی همراهم، شماره 

ی آن با من تماس گرفته بود، گرفتم و با گوش  واسطه 

های پشت سر هم منتظر پاسخی  دادن به صدای بوق 

ماندم. بعد از انتظاری طوالنی باالخره صدایش توی  

 گوشی پیچید: 
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 بله! -

 
پوزخندی زدم. لحنش به شکلی خدادادی طلبکار بود.  

 ای جواب دادم: سرفه با تک 

 دم، مهرآرا هستم. سالم، ببخشید مزاحم ش -
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ی کارخانه گذاشت، نفسی عمیق  پایش را که در محوطه 

اختیار لبخندی محو روی لبش نشست. روز  کشید و بی 

قدر حالش  رفت، آن آخری که داشت از اینجا بیرون می 

ریخته و بد بود که حسی در سراسر وجودش  هم به 

ود ندارد.«؛ حاال که دوباره  گفت: »دیگر برگشتی وج می 

سر از کارخانه درآورده و به در و دیوارش نگاه  

کرد، به دست آوردن یک زندگی دوباره را با تمام  می 

کرد. لبخندش بالفاصله از روی لبش  وجودش درک می 

آوردن یک زندگی دوباره، به قیمت  دست پاک شد. به 

قدر که  رفتن زندگی کسی دیگر، همان ازدست 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

توانست احساس عذاب  بخش باشد، می ست حیات توان می 

 را برایش به ارمغان بیاورد. 

قدمی برداشت تا به طرف سالن برود، اما با  

هایش که هنوز هم سنگین و سخت  یادآوردن نفس به 

آمدند، پشیمان شد. راهش را به سمت  بیرون می 

 ساختمان شرقی کج کرد. 

ا  در اصلی سالن را باز کرد و همان موقع، کیان ب 

 زده گفت: دیدنش از جا پرید. لبخندی وسیع زد و هیجان 

 سالم آقا! خوبید؟ حالتون خوب شد خداروشکر؟ -

 
کنج لبش کمی باال رفت و در جواب سالمش فقط سر  

 تکان داد. 

 خوبم، ممنون. -

 
ی اتاق بهنود رفت و ابرویی در  نگاهش سمت در بسته 

 هم کشید: 

 نیومده هنوز؟! -

 
 انه باال انداخت. تفاوتی ش کیان، با بی 

 آن! جوری می نه هنوز... هرروز همین -

 یعنی چی؟ -
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آن، یه  جوری یکی درمیون، یه روز دیر می یعنی همین -

 رن. آن و زود هم می آن، یه روز زود می روز نمی 

 
هایش را به هم فشرد و ابروهایش بیشتر در هم گره  لب 

 خوردند. 

 عجب!... به زمانی بگو بیاد پیشم. -

 
قش شد و در را نیمه باز پشت سرش رها کرد.  راهی اتا 

های روز آخر خبری  ریختگی هم اتاقش مرتب بود، از به 

نبود. تصاویر مانیتورها را روشن کرد و پشت میزش  

ای به در زد و وارد شد. با  نشست. زمانی ضربه 

 لبخندی جلو رفت و با گرشا دست داد: 

 خدا رو شکر حالتون خیلی خوبه. -

 
 و بعد از تشکری کوتاه، پرسید: سری تکان داد  

 فرم محاسبه سنوات شهریار مهرآرا رو بیار ببینم. -

افزار جامع هستش، سیستمتون رو روشن  روی نرم -

 بینید. کنید می 

 
تاب روی میز را روشن کرد. تا باال  هومی کرد و لپ 

های سالن  آمدن سیستم نگاهی به تصاویر دوربین 
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ا به آن سمت دید،  کارگاه انداخت. زمانی که نگاهش ر 

 قدمی جلو رفت و فوری گفت: 

راستی یه خبری بود که فکر کردم بذارم هروقت  -

 خودتون اومدین کارخونه بهتون اطالع بدم. 

 
 با کنجکاوی به طرفش برگشت: 

 چی شده؟ -

 
 زمانی با لبخندی وسیع گفت: 

با وامی که درخواست داده بودیم موافقت شده.  -

های ضمانت رو  محض اینکه دستور بدین چک به 

 آرم امضا کنید و برم دنبال باقی کارها. می 

 
 با رضایت ابرویی باال انداخت و لبخند زد: 

تونیم تا قبل از  خیلی خوبه. پس خط تولید آخر رو می -

 پایان امسال راه بندازیم. 

 
 لبخند زمانی کمی جمع شد. 

البته، ولی خب قیمت تجهیزات داره روز به روز  -

 ره باالتر. می 
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تفکر دستی به گردنش کشید، اما روشن شدن  م 

تاب، اجازه نداد که بیشتر از این فکری  ی لپ صفحه 

بماند. زمانی جلو رفت، با گفتن »با اجازه« یکی دو تا  

کلیک کرد و چیزی که مد نظر گرشا بود را روی  

صفحه آورد. گرشا به تمام جزئیات نگاه انداخت و با  

لی کم شده بود، با  دیدن مبلغ وامی که از پرداختی ک 

 انگشت آن قسمت را نشان داد: 

 این وام... وصول نشده! -

 
زمانی چندثانیه به صفحه نگاه انداخت. با یادآوری  

 مطلبی سرش را تکان داد: 

اتفاقاً این موضوع منم مردد کرده بود. توی  -

صورتحساب بانکی چیزی از وصول چک ندیده بودم،  

ید گرفتیم،  هرحال چون پرداخت شده و رس اما به 

 ام بود از پرداختی کسر کنم. وظیفه 

 
ای که به آن  تاب را بست و راضی از نتیجه ی لپ صفحه 

 رسیده بود گفت: 

این مورد رو حذف کن، چک رو قراره بیارن پس  -

 بدن. اصالحش کن و چک جدیدش رو بنویس برام بیار. 
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زمانی با گفتن »چشم« به سمت در اتاق رفت، قبل از  

 برود، گرشا دوباره صدایش زد:   اینکه بیرون 

زمانی! تجهیزاتی که گفتی رو با قیمت ریزش برام  -

 دست کرد. لیست کن. نباید زیاد دست 

 بله، حتماً. -

 
در را که باز کرد، دست بهنود روی دستگیره بود و  

قصد واردشدن به اتاق را داشت. زمانی به او سالمی  

ود اخمی  کرد و از اتاق بیرون رفت. گرشا با دیدن بهن 

 کرد و غرید: 

 االن چه وقت سر کار اومدنه؟! -

 
بهنود، با خنده داخل شد و در را کامل پشت سرش  

 بست. 

طوری  عالی هم همین واال تا جایی که من یادمه جناب -

 اومدی. لُردی و مدیریتی می 

 
 گرشا عصبی جواب داد: 

اومدم، در نهایت حواسم بود که  من هر موقعی که می -

ی بزرگ گردنمه.  مه آدم و این کارخونه ه مسئولیت این 
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نه که یه روز بیام، یه روز نیام، هیشکی هم روی من  

 ی نخود حساب باز نکنه. اندازه 

 
ها نشست و خیلی جدی  بهنود روی یکی از صندلی 

 گفت: 

منشی کاردرستت گزارش کار کامل داده دیگه؟ اصالً  -

  کنی؟ مگه بیرون اومدنت از خونه کار می تو اینجا چی 

 غدغن نبود؟ ماشینت هم توی محوطه ندیدم. 

 
گرشا با اینکه هنوز از دست بهنود عصبانی بود، در  

 جوابش سرسری گفت: 

ماشین گرفتم... حوصله نداشتم دیگه تو خونه بمونم،  -

 بینم اومدنم خیلی هم الزم بوده. االن هم که می 

 
 #مقلوب  
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تر  خیره شد و با اخمی غلیظ   های بازیگوش او به چشم 

 پرسید: 
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وآمدت  رسیدگی و سرکشیت به کار کارگرا هم مثل رفت -

 بوده حتماً! 

ای بابا! چقدر بدبینی تو! گفتم که اگر منم نبودم، بابا  -

چی بود. الزم نیست  اومد و به جام حواسش به همه می 

 نگران چیزی باشی. 

 
گرشا آرنجش را روی میز گذاشت و با کف دست  

هایش را ماساژ داد. بهنود با نرمش  شانی و شقیقه پی 

 بیشتری گفت: 

چی رو بررسی هم کردی. پاشو  حاال که اومدی و همه -

 قدر نگران نباش. برو خونه، این 

 
تر نشست. به خاطر حالت  روی صندلی کمی صاف 

اش درد گرفته بود. هنوز هم  ی سینه نشستنش، قفسه 

های  ستخوان شد تمام ا وقتی کمی از خودش غافل می 

طور که  گرفت. همان اش درد می ی سینه دنده و قفسه 

 داد سری باال انداخت. اش را ماساژ می سینه 

امروز رو هستم تا عصر، یه کم به کارها رسیدگی  -

 رم. کنم، بعد می می 

 
 ای باال انداخت و از جایش بلند شد. بهنود شانه 
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 رم اتاقم. هرطور راحتی. پس من می -

 
و بهنود از اتاق بیرون رفت. به صندلی  سری تکان داد  

تکیه داد و سرش را به پشتی صندلی چسباند. به بهنود  

چیزی از دلیل اصلی حضورش در کارخانه نگفته بود.  

با تماس خواهر شهریار و گفتن این موضوع که  

تصمیم داشت بیاید و چک را پس بدهد، ترجیح داد  

  خودش در کارخانه حضور داشته باشد. از لحنش 

خواست  فهمیده بود قصد لجبازی دارد، گرشا هم می 

هرطور شده دختر را راضی کند تا این مبلغ را، که حق  

خودش هم بود، قبول کند. با توجه به اینکه دخترک  

خودش آمده بود تا حق برادرش را بگیرد و با دیدن آن  

طور وقتی  اش در همین اتاق؛ و همین حجم از ناراحتی 

های  که توانسته برای هزینه   بهنود گفت تنها کسی 

اش بوده،  بیمارستان با او ارتباط بگیرد، شوهرعمه 

حدسش سخت نبود که جز برادرش کسی را نداشته  

طور باشد، او حاال باید خیلی تنها باشد.  باشد. اگر این 

توانست  رفت، نمی هرچقدر هم که با خودش کلنجار می 

به خاطر  تفاوت از کنار این موضوع رد شود. حداقل  بی 

کرد وظیفه دارد  تپید، حس می ی او می قلبی که در سینه 

 خیالش را از آسایش و زندگی آرام دختر راحت کند. 
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های میخک سرخ و صورتی را کنار پایم  ی گل دسته 

ی گالب را از کیفم درآوردم و سنگ قبر  گذاشتم. شیشه 

ها را شاخه به شاخه دور  سیاه را تمیز شستم. گل 

عکسش چیدم و لبخند پر از بغضی زدم. از توی همان  

خواست فکر کنم  کرد. دلم می عکس هم داشت نگاهم می 

نگاهش نگران است، دوست داشتم تصور کنم با اینکه  

حضور فیزیکی در کنارم ندارد، اما باز هم حواسش به  

 هایم هست. من و تنهایی 

رش کشیدم. دلم  کف دستم را آرام روی تصوی 

خواست حرف بزنم. هرچقدر حرف نزده و تلنبار  می 

کرد، برایش  شده در این روزها روی قلبم سنگینی می 

دانستم از کجا شروع کنم.  بگویم و سبک شوم، اما نمی 

بزاقم را به زور قورت دادم تا بغض سمج را پایین  

هایم حتی روحش را  خواست اشک بفرستم. دلم نمی 
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خندم را وسعت دادم و با هیجان لب باز  آزار بدهد. لب 

 کردم: 

 شهریار کلی خبر دارم برات. -

 
همین جمله تمام بغضم را از بین برد و فراموش کردم  

شهریار آنجا حضور ندارد. چهارزانو کنار سنگ سیاه  

 نشستم و به عکسش خیره شدم. 

گفتم کارم  گفتی کارم رو عوض کنم؟ منم می یادته می -

ودنت و رفتنت هرچقدر برام بد و  رو دوست دارم! نب 

خود از اون کار کنار  به آور بود، باعث شد خود عذاب 

گذاشته بشم و مجبور بشم دنبال یه کار جدید بگردم.  

کلی دنبال کار گشتم، با لیسانسم هیچ کار به درد  

شد. ولی با اون مدرک زبانم  بخوری برام پیدا نمی 

کار پیدا کنم.  المللی  باالخره تونستم تو یه شرکت بین 

گیری هم  کارشون خیلی زیاد نیست، حقوق دندون 

خواستم چند ساعت در روز  نداره، اما برای من که می 

 سرگرم بشم کافیه. 

 
 طرف کردم. طرف و آن ها را با نوک انگشت این گل 

راستی! یه گلدون دیگه هم خریدم و گذاشتم کنار  -

محل  هامون که لب پنجره بود. روز اولی که از  گلدون 
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ش گفت اگه  گشتم دیدمش. وقتی فروشنده کارم برمی 

ده نتونستم جلوی  ازش خوب مراقبت بشه گل هم می 

 نخریدنش مقاومت کنم. 

 
 آمیز کردم و به عکسش چشمکی زدم: ای شیطنت خنده 

برای خودم هدیه خریدم دیگه! از این به بعد خودم  -

 ذارمش به حساب تو. باید خودم رو تحویل بگیرم... می 

 
زدم اشکی از چشمم پایین افتاد  طور که لبخند می همان 

که فوری با کف دست پاکش کردم. نفس عمیقی کشیدم  

هایم را با خجالت روی  و با یادآوری مطلبی دست 

 صورتم گذاشتم. 

 کار کردم؟! وای شهریار... اگه بدونی چی -

 
انگار نگاهش از توی همان عکس هم حالت کنجکاو به  

 تأسف تکان دادم و خندیدم: خود گرفت. سری به  

وقت از این رئیس  دونی هیچ به من چه خب! تو که می -

خواستم چک  اومد. می تون خوشم نمی ازخودراضی 

وامت رو ببرم بهش پس بدم، ولی اون روز پشت تلفن  

یه جوری صحبت کرد که اعصابم رو به هم ریخت. منم  

چک رو گذاشتم کنار و کامالً فراموشش کردم. دیروز  
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و پیداش کردم و یادم افتاد نزدیک ده روز پیش  یه 

 آرم ولی کامالً یادم رفته بود. بهشون گفتم چک رو می 

 
کردم حاال عکسش به  شاید دیوانه شده بودم که فکر می 

 من اخم کرده. لب برچیدم و با دلخوری گفتم: 

دونم کارم اشتباه بوده. ولی اونا هم کم اذیت  می -

که من آدم رو انداختن به  دونی  نکردن شهریار! تو می 

هیچ احدالناسی نیستم. ولی یه روز مجبور شدم با  

بدبختی پاشم برم اونجا و بگم حقوق تو رو بهم بدن.  

اونا هم با نامردی تمام تا همین االن به روی  

مبارکشون نیاوردن، تازه طلبکارم هستن که چرا من  

زنم... اصالً من چندبار بهت گفتم  باهاشون بد حرف می 

حس خوبی به این بلورچیان ندارم؟ بفرما، اینم یه  

 ش. نمونه 

 
 پوفی کردم و با شرمندگی لبخند زدم: 

خیلی خب بابا... امروز تعطیلم، گفتم اول بیام به تو  -

سر بزنم بعدم برم این چک رو بهشون بدم و شرش رو  

 خوام. کم کنم. دیگه هم یه قرون از حقوق تو رو نمی 

 دیار! -
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جا خوردم. سرم را باال گرفتم و با دیدن    از شنیدن اسمم 

محدثه که آن طرف سنگ قبر ایستاده بود و متعجب  

کرد، دستی به صورتم کشیدم و زیرلبی خودم  نگاهم می 

را لعنت کردم. معلوم نبود از کی آنجا ایستاده بود.  

ام رأی کامل داده بود.  احتماالً تا حاال به دیوانگی 

گلی از رزهای  دسته   لبخندی زورکی زدم و چشمم به 

 سرخ توی دستش افتاد: 

 سالم عزیزم، خوبی؟ کی اومدی؟ -

 
 جوابش تا حدودی خیالم را راحت کرد. 

همین االن. با بابا اومدیم. بابا رفت سر خاک  -

ای بیام  مادربزرگ و پدربزرگم، منم گفتم چند دقیقه 

 اینجا. 

 
های سرخ را اطراف  رویم، روی زانو نشست و گل روبه 

ای من پرپر کرد. نفسی گرفتم تا بغضم دوباره  ه میخک 

سر باز نکند. نگاهش به سنگ قبر بود و زیر لبی  

 گفت: 

قدر راحت باهاش  تونستم مثل تو این کاش منم می -

 صحبت کنم. 
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زدنم  هایم را روی هم گذاشتم. پس متوجه حرف پلک 

 شده بود. مستأصل خندیدم. 

 کنه. م می دست خودم نیست، تنهایی داره دیوونه -

 
های تََرش نگاهم کرد و  سرش را باال آورد، با چشم 

 لبخند زد: 

کنی. بابام هم  این حرف رو نزن، اتفاقاً کار خوبی می -

ره سر خاک مادر و پدرش خیلی راحت  وقتی می 

زنه، انگار اونجا حضور دارن. من  باهاشون حرف می 

 کنم. بهش حسودی می 

 
 نفس راحتی کشیدم و او گفت: 

 دم اینجا ببینمت، اونم این وقت صبح. کر فکر نمی -
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نگاهش را که مدام بین من و عکس روی سنگ گردش  

کرد، شکار کردم. دستم را جلو بردم و آرام، دستش  می 

 را که روی زانو گذاشته بود گرفتم. 
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 محدثه! -

 
لحنم موقع صدازدنش جوری بود که با کنجکاوی  

ندی زدم و پشت انگشتانش را نرم  ام شد. لبخ خیره 

 نوازش کردم: 

از اینکه دوست خوبی مثل تو پیدا کردم واقعاً  -

خوام شهریار رو فراموش  خوشحالم... ولی ازت می 

 کنی. 

 
 هایش گرد و گردتر و بالفاصله پر از اشک شدند. چشم 

 منظورت چیه دیار... از دستم خسته شدی؟ -

 
 : ابروهایم را باال دادم و محکم گفتم 

این چه حرفیه دختر؟! تو اگه خودت هم بخوای من  -

ذارم از دستم دربری... ولی شهریار!...  دیگه نمی 

ت درست  ترسم خاطراتش بهت اجازه نده که به آینده می 

خواد زندگی تو  فکر کنی. من مطمئنم شهریار دلش نمی 

 خراب بشه. 

 
 ی اشکی از چشمش پایین افتاد و من فوری گفتم: قطره 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

چندماه پیش شهریار از خواستگارهای زیادت  یادمه  -

ی اونایی که تو رو انتخاب  ترسید... البته من به همه می 

 دم. تو لنگه نداری. کنن حق می می 

 
 هقی زد و من با اصرار دستش را فشار دادم. 

قول بده خوشبخت بشی تا روح شهریار هم خوشحال  -

 و آروم باشه... باید منم عروسیت دعوت کنی! 

 
دادم هردو کمی زمانمان را در سکوت سپری    اجازه 

تر شده، نفسی کشیدم و  کنیم. وقتی دیدم او هم کمی آرام 

 تر گفتم: مهربان 

این حرفا رو پای سنگدل بودنم نذار محدثه. به پدر و  -

مادرت فکر کن. همین که بدونن که دخترشون داره با  

ی مردی که دیگه توی این دنیا نیست زندگی  خاطره 

ده. اونا هم  ی کافی آزارشون می به اندازه   کنه، می 

دوست دارن تو خوشبخت بشی، پس چیزی رو که  

 خوان بهشون بده! می 

 
اش را پاک کرد و نگاهش  ها و بینی با پشت دست چشم 

 را با مکث از تصویر شهریار گرفت. 
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کنار اومدن با این موضوع خیلی سخته دیار. هنوزم با  -

گذره نتونستم  فاق می اینکه دو ماه داره از اون ات 

دونم چی  درست و حسابی این اتفاق رو هضم کنم. می 

 خوای ازم... ولی سخته... زمان الزم دارم. می 

 
ی موافقت با او تکان  لبخندی زدم و سرم را به نشانه 

 دادم: 

حق داری! ولی بهم قول بده که خوشبخت بشی... با  -

 یه زندگی پر از عشق. 

 
د و فقط سرش را باال و  لبخند پر بغضی در جوابم ز 

پایین کرد. روی پا بلند شدم. مانتویم را از خاک  

تکاندم. محدثه هم نگاه آخری به سنگ انداخت و روی  

 پا ایستاد. نگاهی به اطراف انداخت و گفت: 

 با کی  اومدی، تنها؟ -

 
نگاهی به او انداختم که نگفته هم »پرسیدن داره؟« را  

 تصحیح کرد:   زد. با شرمندگی خندید و داد می 

خواستم ببینم اگه کسی همراهت نیست  نه خب، می -

 بیای با ما برگردیم. 
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نه عزیزم، کسی نیست. با این حال ممنون از دعوتت،  -

 ولی باید جایی برم. 

 رسونیمت. خب بیا ما می -

 مسیرمون یکی نیست... احتماالً باید ماشین بگیرم. -

جا که    آد. بیا حداقل تا یه خب اینجا که ماشین نمی -

 های دیگه باشه بریم. دسترسی به ماشین 

 
بار دیگر مخالفتی نکردم. با اینکه از پدرش خجالت  این 

کشیدم، اما خودم را مجاب کردم تا اولین خیابان  می 

اصلی که بشود درخواست تاکسی اینترنتی کرد،  

 همراهشان شوم. 

 *** 
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ت و همزمان با گوش دادن  گوشی را روی اسپیکر گذاش 

های  های متوالی، مشغول بستن دکمه به صدای بوق 

 پیراهنش شد. صدای بهنود توی گوشی پیچید: 

 یه بار گفتم تو راهم دیگه. -
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آخرین دکمه را هم بست و ساعتش را روی مچش  

 گذاشت. 

 خوای بیای خودم ماشین بگیرم. اگه نمی -

شنبه  پنج   قدر عجله داری. امروز فهمم چرا این نمی -

 رسیم. است خیابونا خلوته، زود می 

 
 گوشی را برداشت و قبل از اینکه قطع کند، گفت: 

 باشه پس من تا پنج دقیقه دیگه پایینم. -

 
بهنود خندید، اما گرشا تماس را قطع کرد و اجازه نداد  

بهنود باز مزه بریزد. در خانه را که باز کرد از دیدن  

 . گالره، آن هم پشت در، جا خورد 

 کنی؟ کار می تو اینجا چی -

 
 ی در دستش را باال آورد و نشان داد. گالره کاسه 

 برات صبحانه آوردم. -

 
 ی ابرویش را خاراند. گرشا با اخمی محو، گوشه 
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چند دفعه بگم الزم نیست صبح به صبح پاشی بیای  -

باال و یه چیزی هم با خودت بیاری، اونم با این  

 وضعت؟ 

 
ی او کرد. گالره نگاهی به  ه ای به شکم برآمد اشاره 

خودش انداخت و با لبخند سرش را باال گرفت، اما  

 بالفاصله لبخندش خشکید و بغض کرد: 

هنوز یادم نرفته اون روز صبح رو که اومدم باال و  -

این پسره با دروغ به اون بزرگی من رو دست به سر  

گم اگه اون روز اتفاقی برات  ش به خودم می کرد. همه 

کردم؟ تا پشت این در اومدم و  کار می من چی   افتاد می 

 بدون اینکه بفهمم تو چته برگشتم. 

 
گرشا با نُچ غلیظی در را باز کرد و از او خواست داخل  

شود. گالره فوری سمت پیشخوان رفت و کاسه را  

 روی میز گذاشت. 

بیا تا داغه بخور... قاشقات کجاست برات بیارم؟...  -

 رفتی کارخونه؟ داشتی می 

 
وارد آشپزخانه شد و اولین کشو را باز کرد. قاشقی  

 برداشت و برگشت. گرشا هنوز کنار در ایستاده بود. 
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 ای بابا چرا وایسادی؟ بیا دیگه! -

هایش را  جلو رفت و قاشق را توی کاسه گذاشت. دست 

 دو طرف ظرف گذاشت و گفت: 

 خوری؟ بیارم اونجا پشت میز؟ کجا می -

 
و جلو رفت. کاسه را  گرشا باالخره تکانی خورد  

برم« به طرف سالن  برداشت و با گفتن »خودم می 

ها نشست. گالره از همان  رفت. روی یکی از مبل 

 آشپزخانه گفت: 

شکر نریختم روش گفتم شاید ضرر داشته باشه. اگه  -

 خوری بیارم. می 

 
 قاشق را میان حلیم فرو کرد و بلند گفت: 

 خوام... بیا بشین. نمی -

 
هایی آرام خودش را به او رساند و روی  گالره با قدم 

کم قاشقش  مبل مجاورش نشست. با لبخند به او که کم 

برد، نگاه کرد. سوال  کرد و سمت دهان می را پر می 

 جوابش را دوباره تکرار کرد: بی 

 ری؟ کارخونه می -
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 گرشا سری تکان داد و گالره با نگرانی پرسید: 

 شینی پشت فرمون؟ خودت که نمی -

 
ار سرش را باال انداخت. همین که گالره خواست  این ب 

 بگوید »خوبه«، گرشا گفت: 

 ریم. بهنود تو راهه، با هم می -

 
دهان گالره باز ماند. سکوتش که طوالنی شد، گرشا  

سرش را باال گرفت. اخم غلیظی بین ابروهای گالره جا  

ی  خوش کرده بود. اهمیتی نداد و ترجیح داد صبحانه 

ام برساند و زودتر برود. صدای  اجباری را به اتم 

 ی گالره گوشش را پر کرد: خفه 

خیلی باهاش رفیق شدی. دوبار دور و برت گشت و  -

 چی رو؟ برات دل سوزوند، یادت رفت همه 

 
اشتهایش با خوردن همان چند قاشق بسته شد. سوال  

گالره هم وضع را بدتر کرد. کاسه را روی میز گذاشت  

 گالره خیره شد.   ی بارش های آماده و با چشم 

یادم نرفته!... چندبار دیگه برات تکرار کنم که بفهمی  -

 یادم نرفته و هی این جمله رو تکرار نکنی؟! 
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گالره با قهر رویش را برگرداند. گرشا دمی گرفت و  

 نفسش را پرصدا بیرون داد. 

بار به  یه بار دیگه هم بهت گفتم گالره، بهنود چندین -

یمونی و عذرخواهی کرده.  خاطر اون اتفاق اظهار پش 

خواد با خودت حرف بزنه و  حتی یه بار به من گفت می 

کنه رو حل  سوءتفاهمی که داره زیادی کش پیدا می 

 کنه، ولی من نذاشتم. گفتم شرایط تو مناسب نیست. 

 
ای عصبی کرد و آب دهانش را قورت داد. با  گالره خنده 

 : حالتی هیستریک دستش را در هوا تکان داد و گفت 

گی! سوءتفاهم بود. یه سوءتفاهم بزرگ  آره راست می -

ی  تونست زندگی و آینده رسیدی می که اگه تو سر نمی 

 من رو نابود کنه. 

 
 گرشا با اخم غرید: 

شماها بچه بودید گالره. هر آدمی ممکنه تو عالم  -

 بچگی و خامی خطایی ازش سر بزنه. 

 
 هق جواب داد: گالره با هق 

بچه بود؟ اگه بچه بود و داشت    من بچه بودم، اونم -

کرد، چرا وقتی رسیدی اون طوری کتکش  بچگی می 
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خواست حیثیت من رو  زدی؟ تو همون عالم بچگیش می 

به باد بده دیگه! درسته؟! اونی که تو دیدی همین بود  

 گم؟ نکنه اشتباه فهمیدم؟! دیگه... یا دروغ می 

 
بلند    گرشا دهانش را باز کرد، اما گالره با همان صدای 

 زدن به او نداد. ی حرف کنان اجازه و گریه 

تونی خودت رو جای من بذاری، برای همین  تو نمی -

زنی داداش! فکر کن  قدر راحت از بخشش حرف می این 

سرت رو از آب بیرون بیاری و ببینی یه پسِر به قول  

ش، جلوت سبز شده. اونم نه  تو بچه با اون هیکل گنده 

.. درست تو چندقدمیت. از  بیرون استخر... وسط آب. 

ریزه... همه هم  چشاش داره آتیش شرارت بیرون می 

فعالیه. تا به خودت  دونستن بهنود چه جونور بیش می 

 بینی چسبیده بهت و... آی می می 
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 گرشا با دیدن تن لرزان گالره تشر زد: 

 بس کن، االن چه وقت این حرفاست؟ -
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 زد:   گالره جیغ 

دقیقاً االن وقتشه که تو بفهمی چیزی برای من تموم  -

نشده. من با همون بچه بودنم فهمیدم رفتارش عادی  

جور  ی پونزده ساله نباید اون نیست... که یه پسربچه 

قدر بدبخت  حریصانه دست بکشه به تن و بدنم. اون 

تونستم جیغ بزنم... تو دیدی دیگه...  بودم که حتی نمی 

که یهو سر رسید و ما دوتا رو وسط    ندیدی؟ اونی 

 گم؟ استخر دید تو بودی... درست می 

 
گرشا عصبی و نگران از حالی که گالره دچارش شده  

هایش را  بود، بلند شد و کنارش نشست. خواست شانه 

 بگیرد که گالره با حرص خودش را عقب کشید. 

 بهم دست نزن. -

 
خیلی ناگهانی مچ دست گرشا را گرفت و کشید.  

هق، انگشتش را  تینش را با حرص باال داد و با هق آس 

ی کجی که آنجا جا خوش کرده بود  روی خط بخیه 

 کوبید و بلند گفت: 
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آد این جای چیه گرشا؟ وسط همون دعوا  یادت می -

تر بریده بود مرده  اینجوری شد... یادته؟ یه ذره پایین 

 فهمی؟ بودی! می 

 
ه او را از آن  خواست، اما برای اینک گرشا با اینکه نمی 

هوا سیلی محکمی به  حالت عصبی خارج کند، بی 

 صورتش زد و تشر زد: 

 بس کن گالره... بس کن! -

 
گالره کف دستش را به صورتش چسباند. لرزش تنش  

هقش  ریخت و هق چنان اشک می قطع شده بود، اما هم 

به سکسکه تبدیل شده بود. گرشا که تپش قلب امانش  

رحمانه  ری اتفاقاتی که گالره بی را بریده بود و از یادآو 

جلوی چشمش آورده بود، تمام تنش عرق کرده بود،  

اختیار  برای اینکه او را آرام کند، دستش را کشید و بی 

او را در آغوشش پناه داد. همین کارش باعث شد،  

گالره با صدای بلند زیر گریه بزند و پیراهن گرشا را  

 میان مشتش فشار دهد. 

کرد همین حاالست که  زد و حس می نفس می گرشا نفس 

اش را به سر گالره  قلبش دست از تپش بردارد. پیشانی 

داد،  طور که پشت او را آرام مالش می چسباند و همان 
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های عمیق آرام کند.  سعی کرد خودش را هم با نفس 

تر شده و اندامش آن  زمانی که فکر کرد گالره آرام 

 ، زمزمه کرد: لرزش وحشتناک چند دقیقه قبل را ندارد 

چرا با تکرار اون اتفاق این همه خودت رو عذاب  -

 دی؟ می 

 
 هقی آرام نالید: گالره با هق 

خود  بینمش... خودبه تونم فراموش کنم... وقتی می نمی -

آد... اگه تو نبودی... اگه  چی یادم می دوباره همه 

 رسیدی... نمی 

 
 تر او را در آغوشش فشرد و با عصبانیت گفت: محکم 

ن اگرها مال همون موقع است گالره، تموم شده...  ای -

 ای بکنه. منم اون موقع رسیدم و نذاشتم غلط اضافه 

 
 گالره لب زد: 

 یه فرشته که خدا برام رسوند. -

 
اش باز تیر کشید. خدا!  نفس گرشا حبس شد و سینه 

دید در حالی  ای از طرف خدا می خواهرش او را فرشته 
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تواند  ه نام خدا هم می که او حتی یادش نبود وجودی ب 

 اش حضور داشته باشد. در زندگی 

گوشی در جیبش لرزید. آرام آن را بیرون کشید. گالره  

کرد.  هق می با مکث صاف نشست. هنوز هم داشت هق 

ی گوشی انداخت. دیدن نام  گرشا نگاهی به صفحه 

اش کرد. در حال حاضر و با  اختیار عصبی بهنود بی 

ابلیت آن را داشت تا گردن  وضعیتی که گالره داشت، ق 

بهنود را خرد کند. تماس را ریجکت کرد و رو به گالره  

 گفت: 

 گردم. االن برمی -

 
به آشپزخانه رفت و لیوانی آب از شیر پر کرد. گوشی  

جا در آشپزخانه  دوباره در دستش زنگ خورد. همان 

 جواب داد: 

 بله! -

 
 لحن پرحرصش باعث تعجب بهنود شد. 

 ده دقیقه دیرتر رسیدم دیگه! چته داداش؟ حاال  -

 
 با اخم و صدایی آرام لب زد: 
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شناسی  ده دقیقه دیگه هم همون پایین بمون تا وقت -

 رو یاد بگیری. 

 خیال، حاال مگه چی شده؟ بی -

 
بدون حرف تماس را قطع کرد و پیش گالره برگشت.  

راه نبود. کنار گالره نشست  حال خودش هم خیلی روبه 

 پرسید:   و با دیدن صورت درهمش 

 چی شده؟ -

 
گالره لبش را گاز گرفت و بعد از آخی کوتاه سرش را  

 باال انداخت. 

 هیچی. -

 
نگاه گرشا با دست گالره که سمت کمرش رفت،  

دنبالش رفت و ابروهایش را باال فرستاد. فوری بلند  

محض شنیدن  ی پدرش را گرفت. به ی خانه شد و شماره 

 صدای گلناز بدون معطلی گفت: 

 یا پایین... زود! پاشو ب -

 
تماس را که قطع کرد، گالره سعی کرد به سختی روی  

 پا بایستد. 
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 چیزی نیست داداش... تو برو، من خوبم. -

 
موقع صدای دویدن  گرشا در خانه را باز کرد و همان 

پله پیچید. جلوی در رسید و با نگاه  گلناز در راه 

 سرتاپایی به او نفس راحتی کشید: 

 سکته کردم. تو که حالت خوبه!  -

 
از جلوی در کنار رفت و گالره را که داشت آرام آرام به  

 آمد نشانش داد: طرف در می 

حالش خیلی خوب نیست... چشم ازش برندار، اگه  -

 الزم بود ببرش بیمارستان. 

 
 بالفاصله خودش به طرف گالره چرخید: 

 اصالً بیا بریم، ماشین پایینه دیگه. -

 
 گالره با اخم نگاهش را گرفت: 

 رم. من با اون، قبرستونم نمی -

 
 گلناز گیج پرسید: 

 اون کیه؟ با کی؟ -
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گالره جلوی در رسید و در حالی که یک دستش هنوز  

 به کمرش بود، دست دیگرش را به در چسباند. 

رم پیش  گم خوبم. برو سر کارت، منم می بهت می -

 اینا. مامان 

 
ته  از کنار گرشا رد شد و در حالی که دست گلناز را گرف 

طور نگران  هایش را به پا کرد. گرشا همان بود، صندل 

به او چشم دوخته بود. همین که به طرف آسانسور  

 رفتند صدا زد: می 

 گالره! -
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گالره با مکث به طرفش برگشت و گرشا با اخمی محو  

 گفت: 

قدر خودت رو به خاطرش آزار  ارزش نداره که این -

 بخشی... فراموش کنی. کن حتی اگر نمی   بدی. سعی 
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های گالره دوید و بدون اینکه  اشک دوباره به چشم 

جوابی بدهد، وارد کابین شد. گلناز با کنجکاوی داشت  

پرسید: »چی شده؟ کی رو ببخشی؟«. درهای  می 

ی دردناکش  آسانسور بسته شدند. گرشا دستی به سینه 

زد به    کشید و نفسش را محکم بیرون داد. به سرش 

رود، اما بعد، با فکر به  بهنود بگوید به کارخانه نمی 

تواند او را به کمک فکر و  اینکه در خانه ماندن می 

هایش را  هایش دیوانه کند، پشیمان شد. کفش خیال 

ی آسانسور را  پوشید و با به هم کوبیدن در خانه، دکمه 

 فشار داد. 

 *** 

ری که  سمت شاگرد سوار شد و در را محکم کوبید، جو 

بهنود ناگهانی و متعجب به طرفش برگشت. گرشا  

ی پنجره گذاشته بود و کف دستش را به  آرنجش را لبه 

های تند و صدادار  اش چسبانده بود. نفس پیشانی 

کشید و صورتش برافروخته بود. اخمی کرد و  می 

 پرسید: 

 واسه ده دقیقه دیر اومدنم اینجوری آمپر چسبوندی؟ -

 
 برگرداند، با صدایی دورگه غرید: بدون اینکه سرش را  

 هیچی نگو... فقط برو. -
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 بهنود طلبکارانه جواب داد: 

 ی شخصیت نیستم که... خیابونای تهرانم که... راننده -

 
 ی در را کشید و عصبی گفت: گرشا دستگیره 

 خواد زحمت بکشی. رم، نمی خودم می -

 
اش  کرد جمله بهنود ابرویی باال انداخت. فکر نمی 

او را عصبانی کند. بازویش را کشید و کالفه    طور این 

 کمی صدایش را باال برد: 

بشین ببینم... چته تو سر صبحی؟ یه کالم بگو  -

 مشکلت چیه با هم حلش کنیم. 

 
تر بست  بار محکم بار دیگر و این گرشا در را یک 

طوری که بهنود در جایش تکانی خورد. به طرف او  

و با اخمی    های بازیگوشش زل زد برگشت. به چشم 

 ی گالره، داد زد: ریخته هم غلیظ، تحت تأثیر حال به 

چی زیر سر توئه دیگه!... یه روزی یه  ِد خب همه -

شه جمعش  غلطی کردی، بعد پونزده سال هنوزم نمی 

 کرد. 
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قدری متعجب  های بهنود از هم فاصله گرفتند اما به لب 

تر توضیح  دانست چه بگوید. گرشا کمی آرام بود که نمی 

 داد: 

گالره اومده بود پیشم... اسمت رو شنید، در موردت  -

 چی به هم ریخت. حرف زدم... اونم حالش بد شد، همه 

 
شد.  اش سخت و سنگین باال و پایین می ی سینه قفسه 

شیشه را پایین داد و سرش را به صندلی چسباند تا از  

نسیم خنک صبحگاهی اواخر شهریور، کمی اکسیژن  

وارد شود. بهنود دستی روی    هایش بیشتر به ریه 

 صورتش کشید و محتاطانه زمزمه کرد: 

من... خب من که... گفتم بذار خودم باهاش حرف  -

 بزنم. 

 
 گرشا با تمسخر پوزخندی زد. 

 تو باهاش هنوز رودررو نشدی وضع اینه. -

 
 بهنود اخمی کرد و با مالیمت گفت: 

 خواد کشش بده؟ خب که چی باالخره؟! تا کی می -
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رفی نزد و سرش را به طرف بیرون چرخاند.  گرشا ح 

هایش دور  بهنود روی صندلی صاف نشست و دست 

کرد هنوز هم هوا  فرمان مشت شدند. گرشا که حس می 

 کشیدن کم دارد، آرام لب زد: برای نفس 

 کنیم. فعالً برو، بعد در موردش فکر می -

 
بهنود نفسش را محکم بیرون داد و با جازدن دنده،  

حرکت درآورد. تمام مسیر تا کارخانه،    ماشین را به 

ای بینشان ردوبدل نشد. نزدیک کارخانه، ماشینی  کلمه 

که جلوی ورودی ایستاده بود و زنی از آن پیاده  

شد، توجه هردونفرشان را جلب کرد. گرشا با اخمی  می 

از سر دقت نگاه کرد و سوال بهنود حدسش را به یقین  

 تبدیل کرد: 

 یداش شده؟ این باز چرا اینجا پ -

 
دادن به سوالش او، دستش را  جای جواب گرشا به 

 تکانی داد و گفت: 

 صبرکن بره تو، بعداً برو. -

 
بهنود با تعجب نگاهی به او انداخت که هنوز داشت  

کرد. سرعت ماشین  دختر و مسیر رفتنش را دنبال می 
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ای بعد از اینکه دختر که وارد  را کم کرد. دقیقه 

بهنود هم ماشین را به داخل  ی کارخانه شد،  محوطه 

 ها نگه داشت. هدایت و در قسمت پارک خودرو 
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وقتی وارد سالن انتظار دفتر شدند، دختر جلوی میز  

 گفت: کیان ایستاده بود و می 

 انگار کالً عادت دارن به... -

 
شان  های مهمان کردن ها شد و وسط گله کیان متوجه آن 

 ت: فوری گف 

 سالم! -

 
کالم دختر نصفه ماند و بالفاصله روی پا چرخید. نگاه  

سرش انداخت و سالمی  سرتاپایی به گرشا و مرد پشت 

رمق روی لب راند. گرشا جواب سالمش را مثل  بی 

 خودش به آرامی داد و رو به کیان گفت: 

 بگو چای بیارن اتاقم. -
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ای کرد که دنبالش نیاید و  بعد هم به بهنود اشاره 

ای باال  خواهد تنها با او حرف بزند. بهنود شانه می 

انداخت و سمت اتاق خودش رفت. گرشا در اتاق را باز  

و او را دعوت به داخل کرد. دختر بعد از مکثی کوتاه  

راه افتاد و جلوتر از او وارد اتاق شد. گرشا در را  

رفت، با دست به  طور که پشت میز می بست و همان 

 د: ها اشاره کر صندلی 

 بفرمایید بشینید. -

 
قدر  دیار منتظر ماند تا او پشت میزش بنشیند و بعد آن 

شان فقط همان میز بزرگ اداری  جلو رفت تا فاصله 

باشد. از کیفش برگه چکی را بیرون آورد و جلوی  

 گرشا گذاشت. 

برای نشستن و پذیرایی نیومدم. غرض، تحویل این  -

 امانتی بود. 

 
 ادامه داد: قدمی عقب رفت و خیلی جدی  

االن دیگه دینی به گردن من و برادرم نیست. با  -

 تون. اجازه 
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روی پا چرخید تا به طرف در برود که گرشا صدایش  

 زد: 

 خانم مهرآرا... صبر کنید یه لحظه. -

 
دیار دوباره برگشت و با همان نگاه سردش به او چشم  

دوخت. گرشا بدون اینکه به آن چک نگاهی بیاندازد،  

ای همراه با  رداشت و بعد از گرفتن شماره گوشی را ب 

 مکث کوتاه بعدش، گفت: 

 چک مهرآرا رو که امضا کرده بودم، بردار بیار. -

 
 گوشی را سرجایش گذاشت و رو به دیار گفت: 

تون رو تحویل دادین، ولی یه امانتی هم  شما امانتی -

پیش ما دارید... در ضمن این همه راه رو اومدید،  

 تازه کنید.   حداقل یه نفسی 

 من چیزی پیش شما ندارم. -

شما نه، ولی برادرتون چرا... تمام حق و حقوقش باید  -

 کامل پرداخت بشه. 

 
 دختر پوزخند واضحی زد و با طعنه گفت: 

دارو بعِد مرگ فایده نداره جناب بلورچیان. اونم  نوش -

 نوش جون خودتون. 
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رنگ از پشت میز بلند شد و  گرشا با اخمی کم 

رفت، در اتاق هم باز  ر که به طرف دیار می طو همان 

ای گفت و وقتی گرشا سر تکان  شد. زمانی »با اجازه« 

داد، جلو آمد و پاکتی را به دست او داد. بعد هم به  

 طرف در برگشت و قبل از بیرون رفتن پرسید: 

 با من امری ندارین دیگه؟ -

 نه، ممنون. -

 
ر به  بار دیگ زمانی از اتاق بیرون رفت و گرشا یک 

 ها اشاره کرد: صندلی 

 کنم... چند دقیقه. خواهش می -

 
دیار نفسی عمیق کشید. بین رفتن و ماندن مردد مانده  

هایی که سر خاک شهریار زده بود افتاد.  بود. یاد حرف 

ی  همین که کمی بدقولی کرده بود، خودش به اندازه 

کافی باعث عذاب وجدانش بود، حاال هم که مرد  

کرد،  مؤدبانه درخواست می رویش داشت  روبه 

توانست بیشتر از آن سرکشی کند. نگاهش را از او  نمی 

گرفت و به ناچار روی همان صندلی که بار قبل هم  

 نشسته بود، جا گرفت. 
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های چای را روی میز  در اتاق باز شد، آبدارچی فنجان 

رویش نشست و پاکت را  چید و بیرون رفت. گرشا روبه 

ر داد. فنجان چایش را  روی میز به طرف دیار سُ 

هایش نزدیک کرد، اما قبل از  برداشت و به لب 

 نوشیدنش با خونسردی گفت: 

بابت تأخیری که این مدت به وجود اومد ازتون  -

 خوام. معذرت می 

 
آن صورتش    مزه کرد و از داغی کمی از چایش را مزه 

جمع شد. فنجان را با فاصله از صورتش نگه داشت و  

رویش نگاه کرد. دختر  نشسته روبه   چند ثانیه به دختر 

های  نگاهی هم به پاکت ننداخت. با همان اخم حتی نیم 

ای جلوی پایش زل زده بود و هیچ  درهم به نقطه 

ترین  دستی کرد. سکوت بینشان را با دم حرکتی نمی 

 توانست بزند، شکست. حرفی که می 

 کنید؟ چایتون رو میل نمی -

 
های کنجکاو  به چشم   دیار با مکث سرش را باال آورد و 

 او نگاه انداخت. 

میل ندارم ممنون... اگه اجازه بدین من رفع زحمت  -

 کنم. اینجا کاری ندارم دیگه. 
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صدای زنگ تلفنی به گوش رسید و دیار کیفش را  

برای بیرون آوردن گوشی روی پایش گذاشت. با دیدن  

ی روی صفحه ابروهایش درهم شد و جواب  شماره 

 داد: 

 ن بله شناختم، بفرمایید. بله... آها -

 
ی دختر حالتی از تعجب و عصبانیت را با هم  چهره 

 گرفت و بلند گفت: 

یعنی چی آقا؟! شما موظفید اول کار من رو انجام  -

تون برسید. فراموش  بدید، بعد به کارهای شخصی 

 تون پرداخت نشده! نکردین که هنوز کرایه 

 
 بار با پوزخند گفت: دوباره مکثی کرد و این 

کنم  حتماً!... اگه فکر کردین کرایه رو پرداخت می -

 اشتباه کردین. 

 
طور که کیفش را روی شانه  بلند شد و همان 

 انداخت، با نرمش بیشتری گفت: می 
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گردم. لطف  جناب، کار من تموم شده. همین االن برمی -

کنید اول من رو برسونید بعد تشریف ببرید دنبال کار  

 تون. ضروری و شخصی 

 
ا قطع کرد و گوشی را توی کیف انداخت. رو به  تماس ر 

 کرد، گفت: گرشا که کنجکاوانه نگاهش می 

 تون. من باید برم، با اجازه. ممنون از پذیرایی -

 
ها را دور زد و بدون حرف دیگری، از  میز و صندلی 

اتاق بیرون رفت. گرشا پوفی کرد و همین که فنجانش  

تاد که روی  را روی میز برگرداند، چشمش به پاکتی اف 

 میز بود. زیرلبی غرید: 

 ای بابا، چقدر لجبازه این دختر! -

 
 #مقلوب  

 138#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
پاکت را برداشت و به سرعت از اتاق بیرون رفت.  

خواهر شهریار آنجا نبود. سری تکان داد و در اتاق  

هوا باز کرد. بهنود که خندان داشت با تلفن  بهنود را بی 
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ر ناگهانی او دستش همراه گوشی  زد از حضو حرف می 

 پایین آمد و متحیر پرسید: 

 چی شده؟ -

 
 زده جواب داد: گرشا شتاب 

 سوئیچت رو بده! -

 
طور گیج، دست در جیبش کرد و سوئیچش  بهنود همان 

را درآورد، اما قبل از اینکه آن را به گرشا بدهد با  

 اخمی گفت: 

 رسونمت. خوای بری؟ صبر کن خودم می کجا می -

 
خم شد، سوئیچ را از دستش بیرون کشید و    گرشا 

 رفت بلند گفت: طور که به طرف در می همان 

 کنم. با اسنپ برگرد، من حساب می -

 
های هشدارِی بهنود، سالن را  توجه به »گرشا« گفتن بی 

ترک کرد و تمام راه تا محوطه را دوید. جلوی ورودی  

خس افتاده بود و حس  اش به خس که رسید سینه 

کوبد. بعد از دو ماه و  قلبش توی دهانش می کرد  می 

اندی، این فعالیت ناگهانی مثل بلندکردن همزمان چند  
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تن بار به قلب و جسمش فشار آورده بود. ماشینی را  

زد تا راه آمده را برگردد. جلو  دید که داشت دور می 

دوید و برای راننده دست تکان داد. راننده که شیشه را  

زنان رو به  قب را باز کرد و نفس پایین داد، گرشا در ع 

 دیار گفت: 

 شه پیاده شین؟ می -

 
آورد دستش را به  دیار که از کارهای مرد سر درنمی 

 دستگیره چسباند و خیلی جدی گفت: 

ببخشید آقای بلورچیان، هم من، هم آقای راننده عجله  -

 داریم. باشه برای یه فرصت دیگه. 

 
 گرشا در را باز کرد و محکم گفت: 

 کنم. ای نیست، خواهش می دیگه   فرصت -

 
برای اینکه راه اعتراض بیشتر را برای دختر ببندد،  

 رو به راننده گفت: 

تونین  ظاهراً برای شما کار واجبی پیش اومده، می -

 تشریف ببرین. 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی دمغ راننده، ازخداخواسته، از هم باز شد و  چهره 

 لبخند زد: 

 خدا خیرتون بده. -

 
 و سریع گفت:   بعد هم برگشت به طرف دیار 

دونم  آبجی کرایه هرچقدر دوست داشتی بده... می -

وقت  مشکل منه، ولی خدا شاهده عجله دارم وگرنه هیچ 

 افته. این اتفاق نمی 

 
تا دیار خواست لب به اعتراض باز کند، گرشا به جایش  

 گفت: 

 ت؟ چقدره کرایه -

 
 مرد سمت گرشا برگشت و با شرمندگی نیشخندی زد: 

برگشت چهل تومن بود، حاال که    قرارمون رفت و -

تونم ببرمشون، نصفش هم بدن  نصف مسیرو نمی 

 کافیه. 

 
ی  زده بیرون   های عصبانی و ازحدقه گرشا جلوی چشم 

طور که  دیار دست توی جیب شلوارش کرد و همان 
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کرد سرش را رو به دیار خم  داشت کرایه را حساب می 

 کرد: 

 شین؟ ایشون کار دارنا! پیاده نمی -

 
ای سفت و سخت روی ابروهایش، نفسی  با گره   دیار 

حرصی از بینی بیرون داد و به ناچار از ماشین پیاده  

 شد. در را محکم بست و رو به راننده گفت: 

 کنم. توی بازخوردتون حتماً این مورد رو ذکر می -

 
ای به  راننده تا خواست اعتراضی کند، گرشا ضربه 

 سقف ماشین زد و گفت: 

 گن، خیالت راحت. چیزی نمی برو آقا... برو  -

 
نگاه مستأصل راننده بین آن دو گردش کرد، در نهایت  

ای باال داد و بدون گفتن حرفی پا روی گاز گذاشت  شانه 

و رفت. گرشا به طرف دیار برگشت که خشمگین به او  

خیره شده بود و تا نگاه گرشا را روی خودش دید،  

 توپید: 

دیگه اینجا کاری  معنی این کارتون چیه؟ من که گفتم  -

 ندارم. 
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کل  گرشا که هنوز نفسش جا نیامده بود و به خاطر کل 

با راننده هم کالفه شده بود، اخم کرد. یک دستش را در  

جیب شلوارش فرستاد و دست دیگرش را سمت چپ  

سینه اش گذاشت. با لمس چیزی، به خاطرش آمد برای  

ش  چه تا آنجا آمده و پاکتی که تاکرده در جیب پیراهن 

 بود، بیرون آورد. 

همین االن گفتین باشه برای یه فرصت دیگه... اینم  -

 خودش یه فرصته. 

 
پاکت را بین دو انگشت اشاره و وسطی به طرف او  

 گرفت و با ابرو به آن اشاره کرد: 

 جاش گذاشتین. -

 
دیار به پاکت نگاهی کرد و سرش را باال گرفت. بدون  

اعتراض غرغر  اینکه آن را از دست گرشا بگیرد، با  

 کرد: 

جوری  برای چی ماشین رو فرستادین رفت؟ اینجا چه -

 دوباره ماشین گیر بیارم؟ 
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کنم« یک بار دیگر پاکت  گرشا با گفتن »اونم حلش می 

بار مجبور شد با اکراه آن را  را تکان داد و دیار این 

 بگیرد. نفسش را با کالفگی بیرون داد و گرشا گفت: 

 گردم. ن برمی چند دقیقه صبر کنید اال -

 
به سمت ورودی کارخانه برگشت، اما هنوز چند قدم  

دور نشده بود که صدای متعجب دختر او را سر جایش  

 نگه داشت: 

 آقای بلورچیان! -

 *** 

قدر برای نگرفتن پاکت، سماجت به  دانستم چرا آن نمی 

ها بفهمانم زندگی  خواستم به آن دادم. شاید می خرج می 

ها  ه یک قِران، دوزار این آدم کارگر جماعت وابسته ب 

وابسته نیست؛ البته خودم به این موضوع اعتقاد  

نداشتم، اما عجیب هوس کرده بودم بینی یکی از آن  

دارهای ازخودراضی را به خاک بمالم. وقتی  پول 

باالخره با اصرار، پاکت را به دستم داد و رفت،  

م  خواست اختیار نگاهی به محتویات پاکت انداختم. می بی 

به خودم ثابت کنم قرار نیست از دست این مرد چیز  

زیادی نصیب من شود، اما با دیدن مبلغ روی چک  
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اراده صدایش  هایم تا آخرین حد گشاد شد و بی چشم 

 زدم: 

 آقای بلورچیان! -

 
 روی نوک پا برگشت و ابرویی باال انداخت: 

 بله! -

 
 #مقلوب  

 139#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
یکش شدم، جلوی چشمش چک  با دو قدم نامطمئن نزد 

 را داخل پاکت برگرداندم و آن را به طرفش گرفتم. 

 فکر کنم اشتباه شده، این چک مبلغش خیلی زیاده. -

 
بلورچیان چندثانیه مبهوت نگاهم کرد، انگار که با  

کرد »تو دیگه کی هستی؟!«. بعد هم با  خودش فکر می 

 خونسردی سر باال انداخت و جواب داد: 

 ی نشده خانم. نخیر اشتباه -
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اش گرفتم و به پاکت  های خیره نگاه گیجم را از چشم 

 انداختم. 

 ولی آخه... -

 
 طور خونسرد زمزمه کرد: بلورچیان همان 

 شما مگه عجله نداشتید؟ -

 
دانم چه  سرم را باال بردم و متعجب نگاهش کردم. نمی 

طور تمام زوایایش  خواست که این از جان صورتم می 

 پاچه جواب دادم: وید. دست کا را با نگاهش می 

چرا... تکلیف مبلغ این چک معلوم شه من رفع  -

 زحمت... 

 
 حوصله میان حرفم پرید: بی 

 گردم. زحمتی نیست... گفتم چند لحظه صبر کنید، برمی -

 
دیگر منتظر نماند تا من حرفی بزنم یا مخالفتی کنم. در  

زدن وارد محوطه و از جلوی چشمم دور    هم   به چشم  

رای اطمینان یک بار دیگر به مبلغ چک نگاه  شد. ب 

اختیار پوست لبم را زیر  انداختم و باز مردد شدم. بی 

 دندان گرفتم و متفکر آن را جویدم. 
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نگاهی به اطرافم انداختم. در این منطقه بعید بود بشود  

دوباره ماشین پیدا کرد. معلوم نبود مردک دیوانه برای  

پا  لنگه طور یک را این چه راننده را فرستاد برود و من  

گردد، اما بدجور  کنار خیابان نگه داشت. گفته بود برمی 

خواست بگذارم و بروم و دیگر مسیرم به این  دلم می 

داد تصمیمم را  ها نیفتد، تنها چیزی که اجازه نمی طرف 

ام برای دانستن دلیل نوشتن چکی  عملی کنم، کنجکاوی 

ر اینکه  ای از تصو به این مبلغ بود. برای لحظه 

بلورچیان بخواهد ترحم خرج کند، یا بدتر از آن کشته  

اش را با دادن این پول  شدن شهریار در کارخانه 

 مالی کند، تمام تنم ُگر گرفت و عصبی شدم. ماست 

تر شده بود اما باز  رمق آفتاب آخر شهریور با اینکه کم 

سوزاند.  هم این ساعت از روز، تمام وجود آدم را می 

یان هم طوالنی شده بود و من به خاطر  آمدن بلورچ 

صبرانه منتظر  افکاری که در سرم شکل گرفته بود، بی 

سره کنم؛ که اگر  برگشتنش بودم تا تکلیفم را با او یک 

طور بذل  این پول را محض صدقه یا بستن دهان من این 

و بخشش کرده، یک ریالش را هم نپذیرم و تحویل  

 خودش بدهم. 

وطه برگشتم. از کنار نگهبانی  با این فکر به طرف مح 

کردن با همان  شدم، او را در حال صحبت که رد می 
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پسری دیدم که همیشه مثل بادیگارد دنبالش بود.  

قدر بلند بود که از همین فاصله هم  یکی آن صدای آن 

 هایشان را بشنوم. توانستم صحبت می 

راه نیست... مگه امیر  گرشا تو هنوز حالت خیلی روبه -

 ید پشت فرمون بشینی؟! نگفت نبا 

 
یک ابرویم باال رفت و کنجکاوتر شدم. بلورچیان  

 طاقت سعی داشت او را کنار بزند. حوصله و کم بی 

خوام بوئینگ هوا کنم  امیر زیادی شورش کرده. نمی -

 که... دو ماه گذشته. 

 
های  ی یکی از ماشین بلورچیان که سمت در راننده 

 لندتر گفت: پارک شده در پارکینگ رفت، رفیقش ب 

ت رو دو ساعت پیش ندیدی که! یه بالیی سر  قیافه -

 ها! آری خودت می 

 
بلورچیان در ماشین را باز کرد و رو به مرد دیگر با  

 جدیت جواب داد: 

با این هیکل از پس خودم برنیام باید برم بمیرم،  -

 دم. جواب امیر هم خودم می 
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 زد:   مرد دوم انگار که کم آورده بود، زور آخرش را هم 

 کوتاه بیا، ارزش نداره. -

 
بلورچیان اهمیتی نداد و پشت فرمان ماشین نشست. با  

تک بوقی از کنارش رد شد و به طرف در خروجی آمد.  

سرم را پایین انداختم و دوباره از کنار اتاقک نگهبانی  

کردم او که من را بالتکلیف  بیرون رفتم. داشتم فکر می 

واهد برود. منتظر  خ آنجا نگه داشته، خودش کجا می 

ماندم تا زمانی که خواست از کنارم رد شود، سوالم را  

هایم از  ریختن برنامه هم بپرسم و حسابی به خاطر به 

 خجالتش دربیایم. 

قدر با خودم درگیر  باز هم به جان پوست لبم افتادم. آن 

بودم که وقتی کنار گوشم بوق زد، درجا پریدم. صدایش  

 باعث شد به طرفش برگردم. 

 خانم مهرآرا! -

 
نگاهش کردم و با اخم، قدمی به طرفش برداشتم. تا  

اش را  خواستم لب به شکایت باز کنم، صندلی کناری 

 نشان داد و گفت: 
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بفرمایید سوار شید، تا هرجا الزم باشه خودم  -

رسونمتون، توی راه در مورد سوال آخرتون هم  می 

 زنیم. حرف می 

 
بود که خودش  کردم این  تنها چیزی که تصور نمی 

ام انگار  شده های گرد بخواهد من را برساند. چشم 

کشید که لبخند محوی روی  زیادی تعجبم را به رخ می 

 لبش نشست. 

ی بیچاره رو من مرخص کردم بره به  اون راننده -

 کارش برسه، پس باید جبران کنم. 

 
دانست باید چه  سرجایم خشک مانده بودم. واقعاً نمی 

های او و همکارش هم باعث شده  کار کنم. شنیدن حرف 

گفت  بود بیشتر مردد شوم. چطور وقتی همکارش می 

خواست  پشت فرمان نشستن برایش خطرناک است، می 

ریسک کند و این همه راه به خاطر من رانندگی کند.  

قدر طوالنی شد که او هم با  ندادنم آن العمل نشان عکس 

 اش اعتراضش را نشان داد: نگاه به ساعت مچی 

 چقدر دیگه وقت الزم دارین تا تصمیم بگیرین؟ -

 
 #مقلوب  
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 _ادامه 139#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ترین حالت لب  هایش نگاه انداختم و با درمانده به چشم 

 زدم: 

 آخه... درست نیست. -

 
 اخمی کرد و محکم گفت: 

هرحال برم، چه با شما، چه  من باید این مسیر رو به -

 نتظر توضیح بودین. بدون شما. اما فکر کردم شما هم م 

 
توانست تحویلم بدهد که  دارتر از این نمی دروغی شاخ 

ی  حال چاره مثالً من را مجاب به همراهی کند، بااین 

ی ماشینی که  دیگری نداشتم. ضمن اینکه باید کرایه 

گرداندم و مطمئن  حساب کرده بود را هم به او برمی 

د. به  زدن با او نبو   بود اینجا جای مناسبی برای چانه 

اجبار »ممنون« آرامی روی لب راندم و اتومبیل را به  

ی آخر نگاهم به سمت  قصد سوار شدن دور زدم. لحظه 

محوطه برگشت و همان مرد را در حالی دیدم که  

ی سوارشدنم  جیب و با صورتی پراخم به منظره به دست 

 چشم دوخته بود. 
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 #مقلوب  

 140#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
کدام  سکوتی سپری شده بود که هیچ   نیمی از مسیر در 

کردند. برعکس  از دو نفر تالشی برای شکستنش نمی 

همیشه، مسیر هم خلوت و بدون ترافیک بود. گرشا  

نگاهی به همراهش انداخت و او را در حالی دید که  نیم 

صورتش کامالً به سمت مخالف بود و داشت به بیرون  

د، اما از  خواست سر صحبت را باز کن کرد. می نگاه می 

دانست. چشمش به پاکت در دست دختر  کجایش را نمی 

طور بالتکلیف بین انگشتانش گرفته بود و  افتاد. همان 

انگار هرلحظه منتظر بود تا آن را دور بیندازد. نگاهش  

 مقدمه پرسید: رو داد و بی را به روبه 

 کنید؟ تنها زندگی می -

 
  رخش حس کرد. ی دیار را روی نیم نگاه جاخورده 

ای برگرداند و بالفاصله ابروهای دختر  سرش را لحظه 

در هم شد. گرشا فوری کف یک دستش را باال برد و  
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ابروهایش از هم فاصله گرفتند. سوالش را بد پرسیده  

 طور ایجاد سوءتفاهم کند. بود و مشخص بود که این 

ببخشید، بد پرسیدم. منظور خاصی ندارم. فقط به  -

ماجرا با کسی دیگه به جز    خاطر اینکه توی تمام این 

 شما برخوردی نداشتم، پرسیدم. 

 
 تری جواب داد: اخم دیار کنار نرفت، فقط با لحن آرام 

جوابش فکر نکنم دیگه براتون اهمیتی داشته باشه،  -

چون قرار نیست بعد از این برخوردی با هم داشته  

 باشیم. 

 
نفسی کوتاه گرفت و وقتی سرش را پایین انداخت، با  

پاکت در دستش »آهان« آرامی گفت و برگ چک  دیدن  

ی  را از پاکت بیرون کشید، تا مسیر این مکالمه 

 آزاردهنده را تغییر دهد. 

کنم که  مبلغ این چک خیلی زیاده. یعنی من فکر می -

 اینجوری باشه. 

 
رویش نگاه کرد و  گرشا با خونسردی به مسیر روبه 

 جواب داد: 
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ی کار  ل سابقه اشتباه فکر کردین. شهریار هفت سا -

داشت، توی قوانین کارخونه هم سنوات کارمندا فقط  

شه، چندتا مورد جزئی دیگه  زمان تسویه پرداخت می 

هم بهش اضافه شده و درنهایت اینی شده که دست  

 شماست. 

 
دیار که کمی خیالش راحت شده بود، چک را به داخل  

حال، لحنش هنوز هم پر از  پاکت برگرداند. بااین 

 ود. سوءظن ب 

گین... ببینید من اصالً  همین چندتا مورد جزئی که می -

خواد به خاطر اتفاقی که افتاده شما ترحم خرجم  دلم نمی 

کنید. بیشتر از اینکه بخواین مرگ برادرم رو مادی  

 دم... جبران کنید، ترجیح می 

 
ی ذهنش خالی شد. اینکه چرا  برای یک لحظه همه 

فهمید، مثالً این  نمی زد  ها را به او می داشت این حرف 

خواست چه کاری انجام دهد؟ چه کاری از  مرد می 

آمد که پلیس و قانون از انجامش ناتوان  دستش برمی 

باشند؟ از حرفش پشیمان شد و دوباره رویش را به  

 خیال نشد. طرف خیابان برگرداند، اما گرشا بی 
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خانم مهرآرا، شما از روز اولی که پاتون رو توی  -

شتین، مدام من رو متهم کردین به افکار و  کارخونه گذا 

اتفاقاتی که خودم توشون دخیل نبودم. اگر از مرگ  

خبر موندم، برای این بود که خودم وسط  برادرتون بی 

کنید  مرگ و زندگی گیر کرده بودم. اینکه فکر می 

خوام ترحم خرج کسی کنم، باز هم کامالً در  می 

جهت به کسی  بی   خود و اشتباهید. من آدمی نیستم که بی 

توجه نشون بدم. تمام مبلغ توی اون چک حق کامل  

دادم شهریار خودش بود  شهریاره. من واقعاً ترجیح می 

کرد، اما اون  ی درستی می و از این پول استفاده 

 اتفاق... 

 
ای سمت دختر چرخاند که به شکل  سرش را لحظه 

عجیبی ساکت شده بود. به محض اینکه نگاهش کرد،  

اش را  کف دست صورتش را پاک کرد و بینی دختر با  

باال کشید. نفسش را محکم بیرون داد و بعد از سکوتی  

 کوتاه، با لحن مالیمی گفت: 

ی کاری و تعداد زیاد کارگرایی که دارن تو  مشغله -

ده که از احوال  کنن، بهم اجازه نمی کارخونه کار می 

م  تک اون آدما باخبر بمونم، هرچند که قلباً معتقد تک 

کنه، نباید  کارگری که داره توی اون کارخونه کار می 
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هیچ مشکلی داشته باشه تا با فکر آزاد کارش رو  

حال، برادر شما از  عیب انجام بده... بااین درست و بی 

معدود کارگرایی بود که، حاال یا برحسب اتفاق یا شاید  

هم به خاطر کاردرست بودن خودش، زیادی توی  

شناختمش و روی  م کوچیک می چشمم بود. حتی به اس 

ای باز کرده بودم. اون  پذیریش حساب دیگه مسئولیت 

افتاد  های کارخونه می اتفاق برای هرکدوم از بچه 

ای که از مرگ  تونست ناراحتم کنه، اما نه به اندازه می 

 شهریار ناراحت شدم. 

 
هایش، روی پاکت در هم  سر دختر پایین افتاد و انگشت 

 گره شد. 

نگفتم که باز بخواین اشتباهی فکر کنید و من  اینا رو  -

ذارم، متهم کنید. فقط  رو به اینکه دارم سرتون منت می 

کردید آدم  خواستم بدونید اون اندازه که شما فکر می 

 خبری نیستم. فکر و بی تفاوت و بی بی 

 
های اصلی شدند و گرشا  باالخره وارد یکی از بزرگراه 

 پرسید: 

 کجا باید برم؟ -
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رش را باال برد و با گیجی به اطرافش نگاه  دیار س 

انداخت. دستی به صورتش کشید و با صدایی  

 برداشته گفت: خش 

 شم. زحمت کشیدین، هرجا لطف کنید پیاده می -

 
 گرشا خونسرد جواب داد: 

 اینجا... وسط بزرگراه؟! -

 
بار با حالتی دستوری  دیار سکوت کرد و گرشا این 

 گفت: 

 تون. رسونم ی آدرس بدید تا یه جایی م -

 
دیار مردد بین گفتن و نگفتن، در نهایت زیرلبی نام  

شان را زمزمه کرد و گرشا با تکان سری از سر  خیابان 

 رضایت، مسیر مورد نظرش را انتخاب کرد. 

 
 #مقلوب  

 141#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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مابقی مسیر باز هم در سکوت طی شد و وقتی به  

 تر گفت: محکم   بار خیابان موردنظر رسیدند، دیار این 

شم هرجا براتون ممکنه نگه دارید، تا  ممنون می -

 جا هم خیلی زحمت کشیدید. همین 

 
همین که گرشا بدون حرفی دیگر، ماشین را کنار  

کشید، دیار کیفش را باز کرد و کمی به طرف او  

 چرخید. 

ی ماشینی که پرداخت کردین رو  اگه اجازه بدین کرایه -

 بیشتر از این...   خوام بهتون برگردونم. نمی 

 
 گرشا اخم محوی کرد. 

فکر کنید من ازتون خواسته بودم اون چک رو با  -

ش هم پای خودم بوده. در  پیک بفرستین و هزینه 

 موردش دیگه حرف نزنید. 

 
های دیار دور بندهای کیفش مشت شد و به زور  دست 

سرش را باال گرفت. اخم روی صورت بلورچیان زیادی  

وص با آن خط عمیق عمودی که  توی چشم بود، به خص 

کرد و سبیلی که بار قبل  بین ابروهایش خودنمایی می 

اش ابهت  بار به چهره روی صورتش نبود اما این 
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دانست باید چه بگوید، این  بیشتری داده بود. نمی 

همراهی را چطور به اتمام برساند و چطور خداحافظی  

  کند. با خودش و انتخاب کلمات در ذهنش در کلنجار 

بود. در نهایت دستگیره را گرفت و قبل از بازکردنش،  

 دوباره سرش را به طرف گرشا چرخاند. 

دونم شاید برای شما این مسئله  آقای بلورچیان، می -

هایی که  اصالً مهم نباشه، اما فقط به خاطر حرف 

خودتون زدید، به خاطر اینکه گفتید برادرم رو بیشتر  

هایی که  مام سال شناختین و به خاطر ت از بقیه می 

شه یه  ی شما زحمت کشید... می شهریار تو کارخونه 

 خواهشی کنم؟ 

 
گرشا سرش را بدون مکث تکان داد، اما دیار برای  

 ی حرفش پر از تردید بود. گفتن ادامه 

ترین اطالعی از  شم اگه... اگه حتی کوچک ممنون می -

 اون یکی کارگرتون که شهریار رو... 

 
زدن از مرگ  د، هنوز هم حرف آب دهانش را قورت دا 

 شهریار به سختی روزهای اول بود. 

شم به پلیس خبر بدین. اینکه شهریار بدون  ممنون می -

هیچ دلیل موجهی کشته بشه، داره روحم رو مثل خوره  
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شرف پیدا نشه من  خوره. تا وقتی اون قاتل بی می 

 تونم به زندگی برگردم... امیدوارم بفهمید. نمی 

 
اش در بدترین زمان  درهم کشید. سینه گرشا ابرویی  

روی  ممکن تیر کشیده بود و برای اینکه از پیش 

اش جلوگیری کند،  ی سینه دستش به سمت قفسه 

هایش را  هایش را دور فرمان مشت کرد. پلک انگشت 

روی هم فشار داد و درهم شدن صورتش به دیار این  

را القا کرد که او از حرفش ناراحت شده است. فوری  

 ت: گف 

خواستم  ببخشید، منظور خاصی نداشتم، نمی -

 ناراحتتون کنم. 

 
هایش را باز کرد. انگشتانش  گرشا با نفس عمیقی چشم 

دادند. وقتی لب باز کرد،  هنوز محکم فرمان را فشار می 

 آمد: تکه بیرون می نفسش تکه 

 نه، ناراحت نشدم. -

 
های کنجکاو و متعجب دیار یه نفس محکم  جلوی چشم 

 تر از قبل ادامه داد: د و آرام بیرون دا 
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من از شما بیشتر مشتاقم برای پیداشدن اون نامرد  -

تر از پلیس و آگاهیه...  شرف. ولی دست من خالی بی 

حال، اگه خبری پیدا کردم مطمئن باشین ساکت  بااین 

 مونم. نمی 

 
ی در را کشید و پیاده  دیار با »ممنون« آرامی دستگیره 

دستش به کنار در ماشین  شد. خم شد و در حالی که  

 بود، با لبخند محوی گفت: 

کنم فراموش کنم  ممنون به خاطر لطفتون، سعی می -

 چقدر امروز از دستتون عصبانی شدم. 

 
ابروهای گرشا باال پریدند و درد مقطعی سینه کامالً  

فراموشش شد. تا خواست جوابی بدهد، دیار با یک  

وقتی دید    خداحافظی کوتاه در را بست و صاف ایستاد. 

ماشین قصد حرکت ندارد، پشتش را به او کرد و در  

هایش  رو قدم برداشت. نگاه گرشا به قدم مسیر پیاده 

تر از چیزی است که از  ماند و فکر کرد این دختر محکم 

اش را  جنسان او انتظار داشته، حتی تنهایی تمام هم 

رقمه زیر بار هیچ کمکی نرفت.  اظهار نکرد و هیچ 

رش هم منطقی بود، هرکسی جای او بود  درخواست آخ 
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زد تا قاتل عزیزترین آدم  به هر دستاویزی چنگ می 

 اش را پیدا کند. زندگی 

ای ایستاد و  رو، جلوی ویترین مغازه دیار که در پیاده 

مشغول تماشا شد، بیشتر آنجا ماندن را جایز ندید.  

پایش را روی گاز گذاشت. اتفاقات عجیب امروز،  

 درگیر کرده بودند.   حسابی فکرش را 

در خیابان بعدی که پیچید، تلفنش زنگ خورد. گوشی  

را از جیبش بیرون آورد و با دیدن نام شایلی، نفسش  

را محکم بیرون داد و ماشین را کنار خیابان نگه  

محض اینکه تماس را برقرار کرد، شایلی  داشت. به 

ی هیچ صحبتی به او نداد و با دلخورترین لحن  اجازه 

 فقط نامش را صدا زد: ممکن  

 گرشا! -

 
ی دست آزادش را دو طرف  دو انگشت شست و اشاره 

 پیشانی گذاشت و فشار داد: 

 بگو! -

 
 شایلی شروع به گله کرد: 

شه بدون اینکه یه بار هم زنگ  تابستون داره تموم می -

بزنی و بگی شایلی، تنهایی تو اون خونه مردی یا  
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تابستونم رو  هرکی بگم  ای؟ به خدا به  هنوز زنده 

 گیره! اش می جوری گذروندم، خنده چه 

 کار کنم؟ گی چی االن می -

دیگه ترم جدید    خوای بیای؟ دو هفته امروز هم نمی -

تا هم دو سه روز دیگه  شه، این سه شروع می 

 گردن. برمی 

 
 
 رفتی خونه. بهت گفتم درگیرم... بیخود موندی. می -

 
 رفت و نالید:   صدای شایلی پایین 

دونی من چقدر از اون خونه  گه چرا؟ تو که می تو دی -

 متنفرم. 

 
 #مقلوب  

 142#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی باالیی پیراهنش را باز کرد و کف دستش را  دکمه 

اش کشید. بعضی از این دخترها  روی گردن و سرشانه 
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شدند که معلوم نبود دقیقاً چه  منطق می گاهی جوری بی 

 خواهند. از زندگی می 

باال داد و نفسش را به بیرون فوت کرد.  ابروهایش را  

توانست وقتش را امروز با او بگذراند، اگر این  می 

دختر توقعی اضافه از او نداشته باشد. مطمئن نبود  

قلبش هنوز ظرفیت هیجان اضافی داشته باشد.  

 حوصله زمزمه کرد: بی 

 ت چیه؟ خیلی خب، واسه امروز برنامه -

به شایلی داد که  ای  انگار با این سوال جان تازه 

 صدایش پرهیجان در گوشی پیچید: 

 آی؟ هرجا بگم؟ وای! جدی می -

 حاال تو بگو ببینم کجا هست؟ -

 
شایلی هومی کرد و بعد از مکثی کوتاه، با تردید جواب  

 داد: 

ها یه ویال تو لواسون گرفتن... ببین  خب... امشب بچه -

  کم خوش جا نرفتم که بهم یه گرشا، من کل تابستون هیچ 

هوای خودت هم  و بگذره... نه نیار دیگه... باشه؟ حال 

 شه. عوض می 
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نگاهی به ساعتش انداخت و سرش را باال گرفت.  

رو به دختری افتاد که چند دقیقه  چشمش میان پیاده 

اش کرده بود و  تر از اینجا پیاده پیش در خیابانی پایین 

قید داشت از  هایی بی حاال با سری پایین افتاده و قدم 

شد تا به آن طرف خیابان برود.  جلوی ماشین او رد می 

 گفت: تند می شایلی داشت تند 

ساعت هشت منتظرت باشم خوبه دیگه؟ تو هم برو  -

خونه یه کم استراحت کن که سرحال بیای، دوباره  

 اخمات رو برام... 

 
های خواهر شهریار را با نگاهش دنبال کرد و  قدم 

 حواس توی گوشی لب زد: بی 

رو برام بفرست. تو خودت برو، منم یه کاری  آدرس  -

 رسونم خودم رو. دارم بعدش می 

 
 شایلی متعجب زمزمه کرد: 

 گی؟ تنها برم؟ من که بلد نیستم اونجاها رو! چی می -

 بینمت. ماشین بگیر شایلی... من کار دارم. می -

 
منتظر نماند تا دوباره غرغرهای شایلی را گوش دهد.  

گاهش همچنان دختر را دنبال  تماس را قطع کرد و با ن 
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رو را گرفته بود و  طرف خیابان، مسیر پیاده کرد. آن 

رفت. گرشا فرمان را چرخاند و ماشین  متفکر جلو می 

را از پارک بیرون آورد. دنده را جا زد و با کمترین  

فهمید  سرعت به دنبالش راه افتاد. خودش هم نمی 

کار ترغیب    دلیل، او را به این کند. کششی بی کار می چه 

کرد. دختر اواسط همان خیابان، جلوی دری فلزی و  می 

ای سوخته ایستاد و توی  ای، به رنگ قهوه شیشه 

کیفش دنبال چیزی گشت. دسته کلیدش را که بیرون  

آورد، گرشا با کمترین سرعت از کنارش رد شد و کمی  

ی وسط به  جلوتر کنار خیابان نگه داشت. از آینه 

کلیدش درگیر  تر همچنان با دسته پشتش خیره ماند. دخ 

بود و باالخره یکی را انتخاب و در را باز کرد. گرشا  

دست روی دنده گذاشت تا به محض داخل رفتنش او هم  

پا روی گاز بگذارد، اما تعلل دختر طوالنی شد و  

 رو ماند.  نگاهش به روبه 

ابروهایش را درهم کشید. دختر قدمی به عقب برداشت  

دی میانسال، از همان در، پا بیرون  و همان موقع مر 

تر دیدن باریک کرد.  هایش را برای دقیق گذاشت. چشم 

توانست درست چیزی تشخیص دهد. روی  از آینه نمی 

صندلی چرخی زد، دستش را حایل صندلی کناری کرد و  

به عقب نگاه انداخت. ابروهای دختر بیش از اندازه  
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شده بود،    درهم بود. حتی وقتی از دست او هم عصبانی 

طور سفت و سخت، خشمش را با نگاهش نشان  این 

رویش  نداده بود. لبخند مضحک روی لب مرد روبه 

کافی بود تا هرکسی که شاهد این مکالمه است بفهمد  

گذرد و نگاه دختر هم به او چقدر  چه در سر مردک می 

فهمید،  پراز تنفر است. دلیل کنجکاوی خودش را نمی 

نجا ماندنش و زل زدن به  دلیل اینجا بودنش، ای 

ای که هیچ ربطی به او نداشت؛ با وجود این،  منظره 

همین که دختر، حرفی به مرد زد و لبخند او را جمع  

کرد، بعدش هم محکم از کنارش رد شد و در را جوری  

های گرشا هم رسید، نفسی  بست که صدایش به گوش 

راحت بیرون داد و پشت فرمان صاف نشست. پایش را  

از فشار داد و مابقی مسیر را با فکری درگیر  روی گ 

راند. درگیر از اینکه چرا این دختر این همه برایش  

 مهم شده بود. 

وارد خانه که شد، پیراهنش را درآورد و روی کاناپه  

انداخت. برای بهنود پیام داد که بیاید و ماشینش را  

تحویل بگیرد و وقتی لیوانی آب خنک برای خودش  

افکارش نتیجه پیدا کرد. او فقط و فقط    ریخت، باالخره 

کرد، شاید  نسبت به آن دختر احساس مسئولیت می 

چون ناخواسته در مرگ شهریار تقصیر داشته و شاید  
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اش، آرام و بدون  هم به خاطر قلبی که داشت در سینه 

 تپید. درد، می 

 *** 

 
 #مقلوب  

 143#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
لوغ، انگار  حدود دو ماه دور ماندن از فضاهای ش 

داد و  اش را عوض کرده بود. شلوغی عذابش می ذائقه 

توانست میان آن همه بوی دود و ادکلن و عرق و  نمی 

الکل، یک نفس راحت بکشد. پایش را از فضای بسته  

بیرون گذاشت و نگاهی به آسمان نیمه ابری و تاریک  

ای فکرش را درگیر ندیدن  انداخت. بدون اینکه ذره 

شایلی کند. یک دستش را در جیب کتان  ی  ساعته نیم 

سیاهش فرو کرد و به قطعات یخ شناور در گیالس  

دست دیگرش خیره ماند. هنوز داشت با خودش بین  

رنگ گیالس کلنجار  نوشیدن و ننوشیدن محتوای بی 

ی منتهی به محوطه پایین رفت و  رفت. از چهار پله می 

های مرطوبی، که از نور  پایش را روی چمن 

های باغ برق افتاده بودند، گذاشت. روی  یی روشنا 
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ی استخر وسط باغ  قدری جلو رفت که به لبه ها آن چمن 

ی خودش  حوصله برسد. نگاهی به تصویر کالفه و بی 

انداخت و صدای جیغ شاد افراد داخل عمارت، گوشش  

را پر کرد. هنوز هم داشت گیالس را در دست  

ی  یواره ها با د چرخاند و به صدای برخورد یخ می 

داد. سرش را چرخاند و با دیدن  ای آن گوش می شیشه 

دو دختر و دو پسری که دور میزی فلزی نشسته بودند  

کردند و  ترکردن، قمار می و حین سیگارکشیدن و لب 

خندیدند، تصمیم گرفت به داخل ساختمان  مستانه می 

برگردد؛ اما از شنیدن صدای رسای شایلی که داشت با  

گفت: »بردن این دست برام مثل آب  ی ای م لحن مسخره 

خوردنه!«، پاهایش به زمین میخ شد. ابرویی درهم  

تری انداخت.  کشید و به افراد دور میز نگاه دقیق 

کرد، یکی از دو دختر نشسته در آنجا شایلی  اشتباه نمی 

 توجه به اطرافش غرق لذت و بازی بود. بود که بی 

ودش در  سرش را پایین انداخت. چشمش از تصویر خ 

آب استخر، به گیالس در دستش افتاد. بیست دقیقه  

داشت با خودش سر خوردن و نخوردن همان نصف  

کرد اگر یک  جنگید و فکر می لیوان نوشیدنی الکلی می 

های  خیال توصیه شب را به خودش سخت نگیرد، بی 

سفت و سخت امیرمحمد شود و شاید شایلی را بعد  
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کند، چه اتفاقی    ی داغ ها مهمان یک رابطه ازمدت 

های درگیرش، شایلی خم  خواهد افتاد. حاال جلوی چشم 

ی  اش را به شانه شده بود و با صمیمیت تمام، گونه 

خواست  مالید و با لوندی از او می اش می پسر کناری 

باخت این دستش را بپذیرد و زیر قولی که داده نزند.  

دستش را از مچ چرخاند و تمام محتویات گیالس را،  

ی آن چهارنفر  مالحظه در آب استخر ریخت. فاصله بی 

شان را  قدری کم بود که شرشر آب توجه با استخر آن 

ای سرشان را سمت استخر  جلب کند و برای لحظه 

برگردانند. گرشا نگاه شایلی را که روی خودش دید،  

فکی به هم سایید و با پوزخندی واضح، پشتش را به  

هوا رها کرد و به  بی   ی پله ها کرد. گیالس را لبه آن 

دنبال سوئیچ ماشین، جیب شلوارش را گشت؛ ماشینی  

که از نشستن پشت آن فعالً منع شده بود و او با حماقت  

تمام، انتخاب کرده بود که به تنهایی تا این ویالی  

 ی لواسان براند. پرزرق و برق، در باالترین نقطه 

هنوز خیلی فاصله نگرفته بود که دست شایلی دور  

ازویش پیچید و سرش را به آن چسباند. با لحن  ب 

 داری زمزمه کرد: کش 

 بیا بشین پیشمون... خسته نشدی از تنهایی چرخیدن؟ -
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های بدون مقاومت  گرشا بازویش را به نرمی  از دست 

های  رویش ایستاد. به چشم او بیرون کشید و روبه 

پرآرایش و سرخش زل زد و ابرویی در هم کشید.  

 ای لب زد: نیمه ند نصفه شایلی با لبخ 

ی سبیل گذاشتن از کجا رسیده دیگه؟!...  این ایده -

جوری اخمالو و جذاب بودی، االن که دیگه آدم  همین 

 کنه نگات کنه. اصالً خوف می 

 
هایش، خونسرد زمزمه  ریزی اهمیت به مزه گرشا بی 

 کرد: 

 برای چی گفتی امشب بیام اینجا؟ -

 
 از دور شایلی را صدا زدند: 

 بازی جا زدی؟ نب بابا صبح شد... فهمیدی داری می بج -

 
حوصلگی در هوا تکان داد و رو  شایلی دستش را با بی 

 به نگاه منتظر گرشا، آرام گفت: 

 گفتم شاید دلت برام تنگ شده بعد از دو ماه. -

 
 گرشا با پوزخندی نگاهش را از او گرفت: 

 ای گفتی! ظهر پشت تلفن چیز دیگه -
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کرد و باز دستش را به بازوی    ی ریزی شایلی خنده 

اش را هم  خواست تعادل نداشته گرشا چسباند. انگار می 

دید که روی پاهایش  به کمک او حفظ کند. گرشا هم می 

 بند نیست، اما برایش مهم نبود.  

 گفتم که راضی بشی باهام بیای؟ خب چی می -

کار نبودی  خواستی بیام ببینم که تو این دو ماه بی می -

 ابی شلوغ بوده؟ و سرت حس 

های  گی؟ نه بابا اونا از بچه چی؟ اونا رو می -

ان... االن یهو پیشنهاد دادن منم دیدم تو توی  قدیمی 

 خودتی، گفتم یه دست گرمی باهاشون برم. 

 
تر بازویش را عقب کشید، شایلی  گرشا این بار محکم 

توجه  درجا تلوتلویی خورد و به زور روی پا ایستاد. بی 

 شایلی، پوزخندی زد و گفت:   به اخم درهم 

ی کافی واسه پرکردن وقتت دوروبرت پره،  به اندازه -

 دیگه بیخودی من رو تو زحمت ننداز. 

 
خواست از کنارش رد شود که این بار دستش اسیر هر  

دو دست شایلی شد و دخترک با تمام نیمچه زورش او  

 را نگه داشت. 
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 منظورت چیه گرشا؟ ازم خسته شدی؟ -

 
 #مقلوب  

 144ارت #پ 

 #کپی_ممنوع  

 
پلکی روی هم فشرد. برگشت و دست شایلی را آرام  

 فشرد. 

بهت گفته بودم موندنی نیستم... تو هم این رو  -

کار نموندی و دنبال جایگزین  دونستی که بی می 

گشتی... انگار پیدا هم کردی... بیخود خودت رو درگیر  

 ت با من نکن، برو خوش باش. ی نصفه و نیمه رابطه 

 شا! گر -

 
های شایلی لرزید و  حرف و منتظر نگاهش کرد. لب بی 

 با صدایی خفه پرسید: 

 گردی دیگه... نه؟ شایدم کیس جدید پیدا کردی. برمی -

 
زهرخندی روی لب گرشا نشست و ابروهایش با تحیر  

 باال رفت: 
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فکر کن بهم زنگ زدی و فهمیدی من دیگه نیستم،  -

 گرده؟ ! برمی گرده ُمردم... ُمرده هم که دیگه برنمی 

 
های شایلی پر از اشک شد. انگار تأثیر الکل  چشم 

 رفت. کم از بین می داشت کم 

زنی؟ اصالً صبر کن لباسام رو  ها چیه می حرف   این -

زنیم... بگو  بردارم با هم بریم... تو راه بیشتر حرف می 

 خوای ولم کنی. کار کردم که می چی 

 
ش را پس  دلیل او دست گرشا کالفه از اصرارهای بی 

 کشید و محکم گفت: 

قرارمون موندن نبود شایلی... تو هم اولین آدمی  -

ری، این رو خودت  آی و می نیستی که تو زندگی من می 

دونستی. بهت گفته بودم اگه ببینم بدون من  هم می 

چی  بینم بمونم... حاال هم همه تری دلیلی نمی راحت 

واضحه. بیخودی وقت من رو گرفتی امشب! برو به  

قدری تو دل این و  بازیت برس، آخر شبم مطمئناً اون 

 اون جا کردی که نذارن تنها برگردی خونه. 

 
 ای کالفه پرسید: خنده شایلی با تک 
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کنی! فردا  فهمی داری چی بلغور می مستی... نه؟ نمی -

 صبح زنگ بزنم حرف بزنیم؟ 

امشب تنها شبیه که کنار توام و کامالً هوشیارم... و  -

گیرم. تو زندگی پرهیجان  م تصمیم درستی می اتفاقاً دار 

 ای مثل من نیست. کننده تو، جایی واسه آدم کسل 

 
شایلی مات و مبهوت قدمی به عقب برداشت و دیگر  

حرفی نزد. این گرشا، گرشای همیشگی نبود، حداقل  

امشب نبود، شاید بعدها بتواند جور دیگری  

کرده  قدر تغییر  سردربیاورد که چرا او ناگهانی این 

 است. گرشا که پشتش را به او کرد نتوانست نگوید: 

شه تموم  جوری نمی زنم... این ولی من بهت زنگ می -

 شه. 

 
حرف به راهش ادامه داد، بدون اینکه جواب  گرشا بی 

هایش را به زبان بیاورد و بگوید:  مانده پشت لب 

 ده.« »زنگ بزنی هم کسی جوابت رو نمی 

پارکینگ ویال بیرون    پشت فرمان ماشینش نشست و از 

کرد  شد احساس می زد. هرچه از آن فضا دورتر می 

تر است. اصالً نباید پیشنهاد شایلی را برای آمدن  آرام 

 کرد. قبول می 
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ی پرپیچ و خم  ساعت هنوز یازده نشده بود و جاده 

سنگینی داشت. ماندن  لواسان به تهران، ترافیک نیمه 

رمز گرفتن، روح  ها و مدام کالژ و ت پشت انبوه ماشین 

و روانش را به بازی گرفت و آرامشی که بعد از بیرون  

کم به دست آورده بود، از بین رفت.  آمدن از ویال کم 

ای  ی راه و در بدترین پیچ جاده، لحظه درست میانه 

اش از درد فشرده شد. با زحمت فراوان  حس کرد سینه 

ی جاده کشید و سرش را روی  ماشین را به حاشیه 

گذاشت. صدای امیرمحمد در گوشش پیچید که  فرمان  

گفت نشستن پشت فرمان برای او زود است  مصرانه می 

و گرشا با سرتقی تمام، آن روز بیشتر از سه ساعت  

رانندگی کرده بود. بطری آب معدنی نصفه روی صندلی  

شاگرد را برداشت و آن را یک نفس تا ته نوشید.  

یق چند  راه نبود و دلش یک خواب عم حالش روبه 

 خواست، اما قطعاً در آن محیط جایش نبود. ساعته می 

ی باالیی پیراهنش را باز کرد و دستی به گردن  دکمه 

لرزید و قلبش  هایش می خیس از عرقش کشید. دست 

هایش داشت سیاهی  تپید، جوری که چشم وحشیانه می 

رفت. شیشه را پایین داد، با چند نفس عمیق تالش  می 

را آرام کند و بعد به سختی ماشین  های قلبش  کرد تپش 

را به حرکت درآورد، فقط تا جایی که بتواند به راهی  
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صاف و مشخص برسد. همین که راهی هموار جلوی  

چشمش باز شد، کنار خیابان نگه داشت. تماس با  

بهنود فکر خوبی نبود، آن هم با وجود بحثی که صبح  

ت  خواست بهانه دس همان روز کرده بودند و دلش نمی 

ی نوید را گرفت  طلبش بدهد. شماره پسرعموی فرصت 

و از او خواست خودش را برساند. بعد هم صندلی را  

 هایش را با کمال میل بست. عقب داد و چشم 

ها آرام تپیده بود که حاال تحمل  قدر سال قلب جدیدش آن 

های زندگی او را نداشته باشد. مدارا کردن  باال و پایین 

ا، هنوز هم نگاه شفاف صاحبش،  با این قلب، که ازقض 

های او جان داشت و داشت جانش را  جلوی چشم 

 ترین کار دنیا شده بود. گرفت، این روزها سخت می 

 *** 

امیرمحمد ُمهرش را با حرصی مشهود روی نسخه  

کوبید و برگه را روی میز انداخت. حضور نوید و  

طور که باید، عصبانیتش را  داد آن گالره اجازه نمی 

گرشا بدهد. وقتی گالره لیوانی شربت را روی  نشان  

رمق کرد. گرشا  میز جلویش گذاشت، تشکری بی 

ی غضبناک امیرمحمد رو به گالره  توجه به چهره بی 

 گفت: 
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شه، اینجا  ت... ساعت داره یک می پاشو برو خونه -

 کنی تو اصالً؟ کار می چی 

 
نگاهی به امیرمحمد انداخت و کمی به خاطر  گالره نیم 

گرشا رنگ به رنگ شد. تا خواست جوابی بدهد،  لحن  

 دستی کرد و توضیح داد: نوید پیش 

بهش گفتم نیازی نیست بیاد، ولی نگرانت بود. االن  -

 ریم. دیگه می 

 
 #مقلوب  

 145#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
امیرمحمد همچنان داشت با عصبانیت پایش را مداوم  

مید  کوبید. نوید این حالت او را دید و فه به زمین می 

حضورشان آنجا زیادی مزاحم است. دست روی  

ای به گالره  زانوهایش گذاشت و از جا بلند شد. اشاره 

 کرد و رو به گرشا گفت: 

 ریم پایین. باز اگه کاری بود بهم خبر بده. پس ما می -

 
 گرشا سری تکان داد و آرام لب زد: 
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 ممنون که اومدی... شب بخیر. -

 
انه و بسته شدن در،  محض خروج نوید و گالره از خ به 

 امیرمحمد با خشمی مهارنشدنی غرید: 

شه. انگار هنوز  خوام چیزی بهت نگم، نمی هرچی می -

تو باغ نیستی! انگار یادت رفته با چه بدبختی یه قلب  

گم  میزون با این بدن سرتقت پیدا شده! ِد وقتی می 

گم مرد  نَشین پشت فرمون، از سر دلخوشی نمی 

دیدم که گفتم.  این وضعت رو می حسابی... این روز و  

گرشا بفهم! این قلب اگه پیوند رو پس بزنه دیگه وقتی  

ها! این یکی    مونه که منتظر یه قلب جدید بمونی نمی 

 مدارا کردن بلد نیست، پس بزنه درجا وایمیسه. 

 
گرشا همزمان با شنیدن غرولندهای امیرمحمد هر دو  

ا را جلو و  ه دستش را بین موهایش فرو کرده بود و آن 

کرد. همین که امیرمحمد از فشار عصبی زیاد،  عقب می 

دست به دامن لیوان شربتی که جلوی رویش بود، شد  

ی  و آن را یک نفس سرکشید، گرشا دستی به قفسه 

ی پردردش کشید و با دلخوری نگاهش را به  سینه 

 امیرمحمد داد: 

 تو چرا چیزی بهم نگفتی؟ -
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کرد و نگاهش    عصبانیت امیرمحمد درجا فروکش 

 حالتی گنگ و مبهوت گرفت. 

 گفتم که نگفتم؟ راجع به چی باید چیزی می -

ای رو  در مورد اینکه داری قلب کدوم مادرمرده -

 م؟ ذاری تو سینه می 

 
 امیرمحمد ابرویی درهم کشید. 

ها  کرد قلب کی باشه؟ مگه در مورد قبلی چه فرقی می -

 گفتم؟ کردی یا من چیزی می سوال می 

 
 با پوزخندی عقب نشست: گرشا  

 این یکی فرق داشت. -

 
 امیرمحمد هم مثل او پوزخندی واضح زد: 

خواستی  فهمیدی نمی چه فرقی داشت مثالً؟ اگه می -

 خواستی بکنی. قبولش کنی؟ مثالً چه غلطی می 

 
طور که  از جا بلند شد و دستی به گردنش کشید. همان 

 تر ادامه داد: رفت، مالیم رو می در سالن قدم 
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شه  وقت نمی گفت هیچ بابای خدابیامرزم همیشه می -

جلوی قسمت رو گرفت و باهاش جنگید... قسمت این  

بوده گرشا... تو نه مقصر این ماجرا بودی و نه ربطی  

 افته. بهش داشتی. اتفاق باالخره می 

 
چرخید، هر دو دستش را به پشتی مبل چسباند و  

 اش را کمی به جلو متمایل کرد. تنه 

ون پیوند اعضا، به خصوص پیوند قلب،  تو قان -

خانواده گیرنده و دهنده تا آخر عمر نباید با هم آشنا و  

دونی قلب کی توی  رو بشن. اینکه تو االن می روبه 

ته یه تصادفه... بهش فکر نکن، فکر کن اینم یکی  سینه 

از همون چندتا موردیه که براشون آزمایش دادی...  

 راومده. این یکی با بدن تو سازگار د 

 
مبل را دور زد، خم شد و کت و کیفش را از روی زمین  

 ی روی میز با تأکید اشاره کرد: برداشت و به نسخه 

ش رو  اینا همون داروهاییه که بهت گفتم بیا و نسخه -

دونم  جات نیست و نمی بگیر... ماشاهلل هیچی به هیچ 

کار کنم... آدم باش و واسه اکو و  دقیقاً باید باهات چی 

ارقلب سروقت بیا مطب. باور کن اگه یه بار دیگه  نو 
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زنگ بزنن بگن حالت خوب نیست، عمراً پام رو بذارم  

 اینجا! 

 
پوشید، دوباره  طور که کتش را می صاف ایستاد و همان 

 لحنش حالتی عصبی گرفت. 

ای که نصیبت شده  محض رضای خدا قدر سالمتی -

بودی؟  دردسر ن بدون... مگه دنبال یه زندگی آروم و بی 

االن حی و حاضر تو بغلته، فقط باید اولش باهاش راه  

تر  پات بیاد. مریض سرتق بیای تا اونم تا آخر عمر پابه 

 از تو، تو عمر کاریم ندیده بودم به خدا. 

 
 #مقلوب  

 146#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی گرشا به  توجه به نگاه پرخنده با اخمی پررنگ، بی 

در را پشت    خودش، بدون خداحافظی بیرون رفت و 

سرش کوبید. گرشا نسخه را از روی میز برداشت و  

بعد از نگاهی سرسری به آن، دوباره روی میز  

ی  هایش را برای معاینه انداخت. پیراهنی که دکمه 

امیرمحمد باز کرده بود، کامل درآورد و روی زمین  
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انداخت. حوصله و توان بلند شدن و به طرف تخت و  

همان کاناپه دراز کشید و    اتاق رفتن را نداشت. روی 

هایش را زیر سرش درهم قالب کرد. امیرمحمد  دست 

دانست دقیقاً چه در  زد، برای اینکه نمی ساده حرف می 

گذرد، فقط در یک مورد حق با او بود و  سر گرشا می 

آن هم مدارا کردن با این قلب تازه بود. گرشا صاحب  

متیاز  توانست یک ا شناخت و همین می این قلب را می 

دانست قلب کسی  برایش به حساب بیاید، از آنجا که می 

قلب، خوش اخالق  تپد که انسان خوش اش می در سینه 

رفتاری بوده است، اما هربار که یاد نگاه و  و خوش 

خواست چشم ببندد و دیگر  افتاد دلش می صدایش می 

بیدار نشود. افکاری که در سرش جوالن گرفته بودند  

ها  دانست باید با آن هم بودند که نمی قدر درهم و بر آن 

ی امیرمحمد در سرش تکرار شد:  کار کند. جمله چه 

شه جلوی قسمت رو گرفت و باهاش جنگید.«  »نمی 

مشکل همین قسمت بود! چرا باید بعد از آن همه قلب  

ناسازگار که نصیبش نشد، این یکی با بدنش سازش  

 پیدا کند. 

اد و پوزخند زد.  نگاهش را از پنجره به آسمان صاف د 

 زیرلبی زمزمه کرد: 
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خواستی با این کارت ثابت کنی؟ اینکه  چی رو می -

جوری  آد؟ این خدایی و هرکاری بخوای ازت برمی 

خواستی نجاتم بدی... با گرفتن جون یکی دیگه از  

خوای؟ باید با این قلب  هات؟... حاال از من چی می بنده 

ز من بود!  چی کار کنم؟ صاحب قبلیش که آدم بهتری ا 

چرا نذاشتی اون بمونه و من برم؟... کجای این کاری  

که کردی اسمش عدالته آخه... خنده داره... به خدایی  

 که خودت باشی خنده داره! 

 
های عمیق کشید. سواالتش  هایش را بست و نفس چشم 

کردند. فقط به قول  تا آخر عمر جوابی پیدا نمی 

 زد. ی ساخت و دم نم امیرمحمد باید با آن می 

 *** 

 #مقلوب 

 147#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

مسیر آگاهی تا شرکت را با حواسی پرت و فکری  

درگیر طی کردم. هربار مواجهه با خونسردی افسر  

کرد.  مأمور پرونده شهریار، حالم را بیشتر دگرگون می 

ها حق داشتند. عزیز خودشان را از دست  هرچند آن 
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رونده، یک سال  نداده بودند و برایشان مهم نبود این پ 

که هیچ، ده سال دیگر هم مفتوح باقی بماند. جوری با  

گفت: »اجازه بدید قانون مسیر خودش رو  تفاوتی می بی 

قد جلوی  طی کنه.«، انگار این من بودم که تمام 

پیشرفت روند قانونی پرونده را گرفته بودم و هیچ  

 ضاربی، فراری نشده بود. 

دم و با کالفگی پشت  کیفم را به پشتی صندلی آویزان کر 

 میز نشستم. 

ساعت دیرتر به محل کارم رسیده بودم و قبل از  نیم 

دادم، زودتر روی میزم  آمدنم، کارهایی که باید انجام می 

قدر مغزم  جمع شده بودند. کاغذها را زیرورو کردم. آن 

توانستم یک خط از آن همه  پر و آشفته بود که نمی 

ای نبود. برای  ل، چاره حا نامه را هم ترجمه کنم. بااین 

اینکه بتوانم کمی از آن همه درگیری فکری خالصی  

 پیدا کنم، مجبور بودم خودم را به کار مشغول کنم. 

وقت ناهار به محدثه پیام دادم و از او خواستم شب را  

هایم را یکی در  پیش من سپری کند. این روزها، تنهایی 

واستم با  خ کردم. اگر می میان با یادگار شهریار پر می 

همین فکر درگیر شب را تنها به صبح برسانم، امکان  

داشت دیوانه شوم. حضور محدثه و سنگ صبور  

 توانست حالم را بهتر کند. بودنش می 
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عصر که به خانه رسیدم، طبق عادتی که آن روزها  

پاش کوچکم را  درگیرش شده بودم، قبل از هرکاری، آب 

ه رفتم. این  های پشت پنجر پر کردم و سروقت گلدان 

هایم بودند.  های دیگر وقت تنهایی ها هم همدم گلدان 

کردم  هایشان را نوازش می ریختم، برگ پایشان آب می 

کردم. معلوم  تکشان درددل می ها، با تک و مثل دیوانه 

هایم بودم  های گلدان نبود چند دقیقه محو تماشای برگ 

که صدای زنگ در به شکل بدی من را از جا پراند.  

ت روی قلب پرتپشم گذاشتم و برای بازکردن در به  دس 

 طرف آیفون رفتم. 

پنجره را هنوز نبسته بودم و طبیعی بود که محدثه هم  

ی کوچک پشت آن  با ورودش به خانه جذب گلخانه 

های شربت پیشش برگشتم، او هم  شود. وقتی با لیوان 

ها را نوازش  داشت با نوک انگشتانش برگ گلدان 

هایم متوجه حضورم  شدن صدای قدم یک کرد. از نزد می 

 شد و با لبخند به طرفم برگشت. 

 تو زحمت افتادی! -

 

جا پای  ها را برداشت و باز هم همان یکی از لیوان 

پنچره ایستاد. من هم لیوانم را در دست گرفتم و سینی  
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ترین میز گذاشتم. کنارش ایستادم و  را روی نزدیک 

 جواب دادم: 

بیای. امشب اگر تنها    چه زحمتی؟ خودم خواستم -

 شدم. موندم شاید خل می می 

 

 ام شد. نگاهش را از گلدانی گرفت و کنجکاو خیره 

 چرا؟ اتفاقی افتاده؟ -

 

بار من به جای او نگاهم به  ای باال دادم و این شانه 

 بیرون از پنجره افتاد. 

کننده گیر افتادم.  دونم... وسط یه سردرگمی کالفه نمی -

تونم از علت مرگ شهریار  کنم نمی هرکاری می 

شه  خوام خونسرد باشم نمی پوشی کنم. هرچقدر می چشم 

آمد مداومم به آگاهی. اونجا هم  و شه رفت ش می و نتیجه 

 ده. کسی جواب درست و حسابی بهم نمی 

 

های  مزه کردم و نگاهم را به چشم کمی از شربتم را مزه 

کردنش عذاب  شفاف محدثه دادم. اگر از ناراحت 

هایش زیر گریه  کشیدم، قطعاً به راحتی جلوی چشم نمی 

زدم. تالشم برای اشک نریختن منجر شد به بغضی  می 

 ام را به لرزش انداخت. که تارهای صوتی 
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کنن یه اتفاق ساده افتاده، اما از نظر من  همه فکر می -

هیچی ساده نیست... یه روز هم که به آخر عمرم باقی  

پیدا کنم، توی چشماش  مونده باشه، باید اون آدم رو  

زل بزنم و ازش بپرسم چه پدرکشتگی با برادرم داشته  

 که من رو اینجوری به خاک سیاه نشونده. 

 

محدثه با دهان باز نفسی عمیق کشید و آن را بیرون  

داد. لیوانش را لب پنجره گذاشت و دست لرزانم را بین  

 هایش گرفت. دست 

ن خوب  گی، اما م شاید کسی متوجه نشه تو چی می -

قلب بود که  قدر خوش فهمم دیار. شهریار اون می 

تونم یه لحظه هم باور کنم با کسی درگیر شده  نمی 

 باشه. هرچیزی که هست، مربوط به... 
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کاره رها کرد و نگاهش را از چشمان  کالمش را نیمه 

ی حرفش بودم،  متعجب من دزدید. من که منتظر ادامه 

هایم گرد شد و زمانی  تی این رفتارش را دیدم چشم وق 
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نرمی رها و پشتش را به من کرد مطمئن  که دستم را به 

خبرم. لیوانم را کنار  شدم چیزی هست که من از آن بی 

لیوان او، لب پنجره، رها کردم و دورش زدم تا بتوانم  

هایش قلبم ریخت و  صورتش را ببینم. با دیدن اشک 

 اراده پرسیدم: بی 

 چی شد محدثه؟ منظورت چیه؟ -

 

هایش را فوری با پشت دست پاک کرد و آب  اشک 

 دهانش را قورت داد. 

ش  دونم باید بهت بگم یا نه... آخه االن دیگه فایده نمی -

 چیه وقتی خودش نیست. 

 

 کرد. قرارم می دلیل داشت بی هایش بی حرف 

 چی رو باید بگی؟ -

 

ی عمیق،  شالش را از دور گردنش برداشت و با نگاه 

به قاب عکس چسبیده به دیوار، انگار که واقعاً به  

های خود شهریار زل زده باشد، لبخندی تلخ روی  چشم 

 لبش نشست و زمزمه کرد: 

دیدمش مطمئن بودم ذهنش  اون اواخر هردفعه می -

درگیر چیزیه. یه بار حسابی پاپیچش شدم و مجبورش  
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ه  کردم حرف بزنه. به خصوص که تو هم گفته بودی ب 

های بابا ذهنش درگیره،  خاطر خواستگاری و حرف 

کردم شاید با حرف زدن با خودم بتونه  فکر می 

 مشکلش رو حل کنه. 

 

کرد و من از اینکه او به  چینی می زیادی داشت مقدمه 

تاب  شدم. بی تر می کرد، کالفه اصل موضوع اشاره نمی 

 وسط حرفش پریدم. 

  خب مشکلش چی بود... چی بوده که من ازش -

 خبرم؟! بی 

 

برای اینکه نگاهش با من تالقی نکند، خودش را  

زمان با  های مانتویش کرد و هم مشغول بازکردن دکمه 

 لحنی کامالً نامطمئن جواب داد: 

ی  گفت یکی تو محل کارش ازش یه خواسته می -

دو بار هم باهاش  نامعقول و غیرمنطقی داشته... یکی 

 بحثش شده بود انگار. 

 

هایش نگاه  فت و من با گیجی به چشم سرش را باال گر 

 کردم: 

 جور درخواستی مثالً؟! چه -
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دونم... اینش رو به منم نگفت. بهش گفتم اگه  نمی -

مربوط به کاره، چرا با رئیس کارخونه یا یکی که  

ذاره، اونم  بتونه این موضوع رو حل کنه درمیون نمی 

ش رو به  گفت دیگه دوست نداره پای مشکالت ساده 

ی  کرد همین که به خواسته کشونه، فکر می مدیریت ب 

کنه براش  محلی می ده و بهش بی اون آدم اهمیتی نمی 

 کافیه. 

 

 شد. زیر لبی با خودم گفتم: مغزم داشت منفجر می 

 چرا به من حرفی نزده بود؟ -

 

 انگار صدایم را شنید که فوری جواب داد: 

 اتفاقاً منم ازش پرسیدم. -

 

 دامه داد: نگاهم را باال آوردم و او ا 

خواد تو رو  دونه، گفت دلش نمی پرسیدم دیار می -

گفت ذهن تو به  درگیر این یکی مشکلش کنه. می 

ی کافی، این اواخر، نسبت به اون کارخونه و  اندازه 

خواست فکرت بیشتر به  آدماش به هم ریخته، دلش نمی 

 هم بریزه. 
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دستی به گلویم کشیدم و سرم را به طرف عکسش  

به من چیزی نگفته بود؟ یعنی آن    چرخاندم. چرا 

درگیری آخر که او را از من گرفت هم به همین خاطر  

توانستند از شهریار  ی نامعقولی می بود؟ چه خواسته 

های  داشته باشند، مگر او چه کاره بود؟ محافظه کاری 

شهریار آخر سر کار دستمان داده بود و راه برگشتی  

 هم وجود نداشت. 

د تا از درگیری فکری من کم کند،  قرار بود محدثه بیای 

ها بدتر ذهنم را به هم ریخت و حالم را  اما با این حرف 

ام را دید دستم را گرفت و با  بدتر کرد. وقتی آشفتگی 

 لحن ملتمسی گفت: 

کنم دیار... بهش فکر نکن. حتی اگه به  خواهش می -

شه  این موضوع ربط داشته باشه االن دیگه کاری نمی 

 خبر باشی. کردم تو تا این حد بی ر نمی کرد. فقط من فک 

 

ام کشیدم و به سختی چشم  کرده عرق   دستی به پیشانی 

از نگاه شهریار درون عکس گرفتم. رو به محدثه که با  

 کرد گفتم: نگرانی داشت نگاهم می 

شهریار درست گفته بود... من از اول هم هیچ حس  -

به  خوبی به آدمای اونجا نداشتم. اون اواخر یه بار  

بدترین شکل اومد خونه و فهمیدم با چندنفر بحث  
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دار بود.  بازی خنده کرده، اما اون موضوع فقط یه بچه 

هیچ ربطی به هیچ درخواستی نداشت... شایدم اون  

سرم  به ها خواسته دست موقع شهریار با اون حرف 

 دونم... کنه... نمی 

 

نفسم را که بیرون دادم، حس کردم دمای بدنم چنددرجه  

 ال رفته است. با 

گی وسط باشه چی؟  اگر واقعاً پای چیزی که تو می -

 فهمم... فهمم... نمی واقعاً نمی 

 

هردو دستم را روی سرم گذاشتم و یک دور بالتکلیف  

دور خودم چرخیدم. برای اینکه حواس خودم و محدثه  

را از این اتفاق پرت کنم، به سمت آشپزخانه رفتم و  

 بین راه آرام گفتم: 

 گرم شد، بخور.   شربتت -

 

ی  در آشپزخانه تالش کردم با سرگرم کردنم به تهیه 

ام.  شام، فراموش کنم چه چیزهایی از محدثه شنیده 

کاری که تقریباً غیرممکن بود، اما محدثه چند دقیقه  

بعد، پشت سرم وارد آشپزخانه شد و سعی کرد به  

های غیرمرتبط حواسم را  ی انواع و اقسام حرف وسیله 
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. وقتی شام حاضر شد و هر دو سر سفره  پرت کند 

نشستیم، تقریباً موفق شده بود. هرچند همان اتفاق به  

ظاهر ساده، در ناخودآگاهم به شکل عجیبی ثبت و  

 ماندگار شد. 

 *** 
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هایمان را وسط سالن کنار هم پهن کردیم و  رختخواب 

ها شهریار به  جایی که شب دراز کشیدیم، درست همان 

رفت و یا با ذهن مشغولش به سقف خانه زل  خواب می 

زد. نگاه من هم آن لحظه به سقف و انعکاس نور  می 

چراغ شهرداری در بلورهای لوستر کوچکمان بود.  

کردم محدثه خوابیده است، اما درست وسط  فکر می 

 سکوت شب، ناگهانی پرسید: 

رو به    وقت نخواستی بفهمی اعضای بدن شهریار هیچ -

 کیا اهدا کردن؟ 
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اختیار اشک را  اش را با بغض ادا کرد و بی جمله 

 هایم کرد. نفسی عمیق کشیدم و لب زدم: مهمان چشم 

بهش فکر نکرده بودم... فرصتش رو هم نداشتم تا  -

 االن. 

 خوای بدونی؟ هنوز هم نمی -

 بدونم که چی بشه؟ -

 

ی چشم، نگاه کنجکاوش  در جایش غلتی زد و از گوشه 

 رخم حس کردم. را روی نیم 

دونم... شایدم واقعاً نیازی نباشه... ولی همین که  نمی -

ی یکی دیگه داره  بدونی مثالً قلب شهریار تو سینه 

تونی تصور کنی هنوز هم زنده است و داره  تپه، می می 

 گم؟ کشه... بد می یه جایی نفس می 

 

آهی کشیدم و مثل خودش به پهلو غلتیدم. تکان  

هایم  باعث شد قطره اشک جا مانده پشت پلک خوردنم  

 از کنار چشمم به پایین سر بخورد. 

دونم...  گی... ولی این رو همین حاال هم می نه بد نمی -

دونم شهریار خودش نیست، اما حضورش رو همین  می 

دونم چند نفر  کنم... همین که می اطراف مدام حس می 
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کشن،  ن و نفس می ی اون هنوز زنده دیگه به واسطه 

 شه کمتر درد بکشم. باعث می 

 

 قطره اشک دیگری از چشمم پایین افتاد و تلخ خندیدم. 

روی  شهریار عادت داشت هرروز صبح ورزش و پیاده -

دونی دکتر بار اولی که خواست برای  داشته باشه... می 

این کار رضایتم رو بگیره چی گفت؟... گفت بدن  

فکرش رو    شد تر از چیزیه که می شهریار خیلی سالم 

 هاش. خصوص قلب و ریه کرد... به 

 

 دست خودم نبود که هق زدم. 

ای  محدثه چرا یکی که تنش سالم بود و هیچ بیماری -

 سالگیش رو ببینه آخه؟ نداشت، نباید حتی سی 

 

 های او هم پر شد و دستش روی بازویم نشست. چشم 

خواستم ناراحتت کنم... باور کن خودم دلم  ببخشید نمی -

 خونه. 

 

 ام را باال کشیدم و آرام خندیدم. بینی 

آی پیشم بساط  نه، تو من رو ببخش. هردفعه که می -

 شه. م به راه می اشک و ناله 
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 لبخند پردردی زد و بازویم را نوازش کرد. 

تونه بابت این  کسی نمی حق داری خب عزیزم... هیچ -

اتفاق شماتتت کنه... تازه از نظر من تو خیلی قوی  

تونست حاالحاالها با این  یگه بود نمی بودی. هرکی د 

 موضوع کنار بیاد. 

 

 باز هم نفسی پر آه بیرون دادم. 

کشه و تو زندگیش غم زیاد  آدمی که زیاد سختی می -

 شه. کم ِسر می بینه، کم می 

 

باز دراز کشیدم. رو به سقف  تلخ خندیدم و دوباره طاق 

 سفید زمزمه کردم: 

قدر  م بگیرم و این بخواب دخترم، بخواب بذار منم آرو -

 اذیتت نکنم. 

 

کم صدای  نفسی بیرون داد و صاف خوابید. کم 

هایش نشان داد که خوابش برده است، اما همان  نفس 

ای که گفت من را تا صبح بیدار نگه داشت.  چندجمله 

ی چه کسی  واقعاً دانستن اینکه قلب شهریار در سینه 

 توانست حالم را خوب کند؟ تپید می می 
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 یان بخش دوم« »پا 

 

 #مقلوب  

 150#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

 بخش سوم 

 

قاشق و چنگالش را کنار ظرف تقریباً نیمه پرش رها  

طور که  کرد و از روی صندلی بلند شد. بهنود همان 

مشغول جویدن غذا بود، نگاه متعجبش را با گرشا باال  

 کشید. 

 تو که چیزی نخوردی! -

 

دست در جیب  اش،  گرشا بعد از نگاهی به ساعت مچی 

کرد و قوطی قرصی را بیرون آورد. لیوانی آب پر کرد  

 تفاوت لب زد: و بی 

 اشتها ندارم. -
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 بهنود غذا را نیمه جویده قورت داد و اخم کرد. 

خوری،  ای دیگه. با اون داروهایی که تو می دیوونه -

 جوری غذا خوردنت... این 

 

کوبیده شدن لیوان روی میز، کالم بهنود را نصفه  

 شت و گرشا با اخم غلیظی هشدار داد: گذا 

واسه من ادای پرستارای دلسوز رو درنیار... خودم  -

 کنم. دونم دارم چی کار می می 

 

 پشت میزش نشست و غرغرکنان گفت: 

 فقط تو یکی رو کم داشتم که نصیحتم کنی. -

 

بهنود اخمی از سر گیجی کرد و چندثانیه به او خیره  

ای باال  کند، شانه نمی شد. وقتی دید اصالً نگاهش هم  

 انداخت و دوباره مشغول خوردن غذایش شد: 

وچهار سالته، بپا الزم  به من چه اصالً! خیر سرت سی -

 نداری که! 

 

توجه به او مشغول کارش شد.  گرشا پوزخندی زد و بی 

خواهد او  تلفن زنگ خورد و کیان خبر داد که زمانی می 

تاب  را از لپ را ببیند. با گفتن »بگو بیاد.«،  نگاهش  
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گرفت و همان موقع در اتاق بعد از چند ضربه باز شد.  

ای گرفته و پراخم سالم کرد. گرشا هم  زمانی با چهره 

 در جوابش سر تکان داد و پرسید: 

 چی شده؟ -

 

زمانی سالم کوتاهی هم به بهنود داد که تقریباً غذایش  

ی استخوانی  را تمام کرده بود و داشت با آخرین تکه 

رفت. نزدیک میز گرشا شد و چند  ش کلنجار می ا جوجه 

 روی او گذاشت. کاغذی را که در دستش بود، روبه 

ببخشید آقا، یه موضوع مهم پیش اومده که قطعاً شما  -

 باید در جریان باشین. 

 بگو... چی شده؟ -

 

زمانی انگشتش را روی اعداد و ارقامی که مدنظرش  

 بود گذاشت و توضیح داد: 

سال اول رو  ا گزارش مالی نیم ه داشتیم با بچه -

بستیم. جمعه هم انبارگردانی بود اگه خاطرتون  می 

 باشه. 

 

 گرشا سری تکان داد و زمانی ادامه داد: 
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آقا، با توجه به موجودی انبار در سال قبل و تولید این  -

 شش ماه... 

 

 لب زیرینش را تو کشید و زیرلبی زمزمه کرد: 

 جوری بگم؟ چه -

 

 ک گرشا را که دید، مردد لب زد: نگاه کنجکاو و مشکو 

 انبار کسری داره. -

 

اش  گرشا ابرویی باال انداخت و بهنود از روی صندلی 

بلند شد. گرشا نگاهی به ارقام روی کاغذ کرد و  

 پرسید: 

 چقدر؟ -

 

زمانی انگشتانش را مشت کرد و با اخم محوی جواب  

 داد: 

 یه چیزی حدود پنجاه میلیون! -

 

 ید: خیالی پرس بهنود با بی 

 لایر؟ -
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 زمانی نگاهش کرد و پوزخندی زد: 

 پنجاه میلیون تومن! -

 

بهنود که سر روی کاغذها خم کرده بود، با شنیدن این  

حرف صاف ایستاد و نگران به گرشا خیره شد.  

ی سفت و سختی خورده بودند و  ابروهای گرشا گره 

جوره خیال بازشدن نداشتند. گرشا کاغذها را زیر  هیچ 

 فس داغی بیرون داد و پرسید: و رو کرد. ن 

 مطمئنی؟ -

 

 زمانی باز لبش را جوید و سر تکان داد: 

اتفاقاً چون مبلغ قابل توجهی بود، شک کردم که شاید  -

اشتباه محاسباتی باشه. دو روزه که داریم روش کار  

ها رو دوباره دیروز فرستادم انبار تا  کنیم، بچه می 

 درسته. موجودی رو چک کنن... متأسفانه همه چی  

 

گرشا باز سکوت کرد، سکوتی که زیادی وحشتناک  

اش را  شده مشت   بود. صورتش گرفته بود و دست 

کوبید. تمام حواسش پی  مداوم اما آرام روی میز می 

ها را  های زمانی بود. کاغذ ارقام گزارش و البته حرف 

 زیر دست خودش گذاشت و سرش را باال گرفت. 
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و این موضوع رو    اینا باشه، من دوباره چک کنم -

 پیگیری کنم. 

 

زمانی با گفتن »باشه«، اجازه خواست و از اتاق  

بیرون رفت. گرشا آرنجش را روی میز گذاشت و با  

اش را ماساژ داد. بهنود که  کف دست پیشانی 

جا ایستاده  دانست چه باید بگوید، بالتکلیف همان نمی 

ترسید حرفی بزند و گرشا عصبانیتی را که در  بود. می 

اش کامالً مشخص بود، سر او خالی کند. آرام  چهره 

قدمی به عقب برداشت تا از اتاق بیرون برود، اما  

 صدای بم گرشا او را سرجایش نگه داشت: 

 به کیان بگو عظیمی رو خبر کنه همین االن بیاد باال. -

 

خواست بپرسد »عظیمی کیه؟«، ولی منصرف شد.  

مربوط کافی  احتماالً وسط این آشفتگی همین سوال نا 

بود تا گرشا متلکی بابت نشناختن اعضای کارخانه بعد  

ی او کند. بدون حرفی از اتاق بیرون  از پنج ماه، حواله 

 رفت و کنار میز کیان ایستاد. 

 دستور رسیده عظیمی رو احضار کنی. -

 

 حواس پرسید: کیان نگاهش را از مانیتور گرفت و بی 
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 عظیمی کیه دیگه؟ -

 

اش را بگیرد. از خودش  ی خنده بهنود نتوانست جلو 

تر هم در اینجا وجود داشت. کیان چند لحظه فکر  گیج 

کرد و دست آخر با گفتن »آهان، سرپرست انبار«، او  

هم آرام خندید و گوشی را برداشت. بعد هم برای توجیه  

 اش آرام گفت: حواسی بی 

 اصالً فکر و ذهنم اینجا نبود. -

 

 بهنود با نیشخندی سر تکان داد. 

 کامالً مشخص بود. -

 

تا خواست سرش را خم کند و داخل مانیتور را ببیند،  

کیان فوری با موس، روی صفحه کلیک کرد و با اخمی  

 پرخنده رو به بهنود گفت: 

 زیادی کنجکاوی آقای بلورچیان! -

 

بهنود کف دستش را روی میز گذاشت و کمی به  

 طرفش خم شد. 

 گی؟ به آقای بلورچیان بزرگ هم همین رو می -
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 پته لب زد: کیان فوری لبش را گاز گرفت و با تته 

 چیزی نبود به خدا...  -

 

نگاهش به تلفن مانده در دستش افتاد و دستپاچه  

 پرسید: 

 گفتی کی رو صدا کنم؟ -

 

 بهنود با تأسف سری تکان داد. 

 عظیمی... سرپرست انبار. -

 

ای، در گوشی  فتن شماره کیان هانی کرد و بعد از گر 

 گفت: 

 آقای بلورچیان گفتن همین االن بیاین اتاقشون. -

 

گوشی را گذاشت و سرش را باال گرفت. نگاه پرخنده و  

ای رفت و آرام  غره کنجکاو بهنود را که دید، چشم 

 زمزمه کرد: 
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 کنی... چیزی شده؟ تازگیا خیلی به من پیله می -

 

 ی جواب داد: بهنود صاف ایستاد و با جدیتی نمایش 

ره که کارهای  از منشی معتمد کارخونه انتظار نمی -

 شخصیش رو با سیستم کارخونه انجام بده. 

 

 کیان هینی کشید و با صدای خیلی آرامی، فوری گفت: 

 کار شخصی کدومه، من فقط... فقط... -

 

ی  بهنود پلکی زد و با لبخندی او را از گفتن ادامه 

 حرفش معاف کرد: 

ولی حواست باشه... اون یکی  شوخی کردم...  -

 رحم نیست. بلورچیان، مثل من دل 

 

ای که به در خورد،  کیان لبخندی زد و با ضربه 

ها هم به اتمام رسید. کیان تلفن را  ی آن مکالمه 

برداشت و به گرشا حضور عظیمی را خبر داد. بعد هم  

از او خواست وارد اتاق شود. بهنود چشمک پرلبخندی  

سر عظیمی وارد اتاق شد. کیان هم    به کیان زد و پشت 

با لبخند، سری تکان داد و دوباره مشغول نگاه کردن  

 هایش شد. عکس 
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 *** 

عظیمی برای چندمین بار با کالفگی گردنش را ماساژ  

های پر از توبیخ گرشا نگاه کرد.  داد و به چشم 

چکید و  اش پایین می های عرق از پیشانی دانه 

هد. در نهایت نفسی گرفت  دانست چه جوابی باید بد نمی 

 من کنان گفت: و من 

تقصیرم، اصالً روحمم خبر نداره چی  آقا به خدا من بی -

کنم، سابقه  شده. من هشت ساله دارم اینجا کار می 

گید  ی من رو بگیره... شما می نداشته چنین تهمتی یقه 

 کار کنم؟ چی 

 

اش را از روی او برداشت و  گرشا باالخره نگاه خیره 

هایش کشید. به این مرد در حد همان  چشم   دستی به 

گفت آنجا کار کرده اعتماد داشت،  هشت سالی که می 

کرد برای این نبود که فکر کند  اگر حاال هم توبیخش می 

مقصر اوست، بلکه از اینکه حواسش را جمع نکرده  

بود تا چنین اتفاقی در انبار بیفتد، از او شاکی بود.  

، عظیمی کمی خودش را  گرشا که از پشت میز بلند شد 

 جمع و جور کرد و مردد ادامه داد: 

آقا اصالً شما که خودتون قدم به قدم، همه جای  -

کارخونه دوربین دارین. چک کنید ببینید من  
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شه آقا، نون  تقصیرم، من حالل و حروم سرم می بی 

برم به قرآن... شما  م نمی ی زن و بچه حروم سر سفره 

همون قسم بخورم بفهمین  پرستین؟ بگین به  کی رو می 

 ای نیستم. من کاره 

 

بهنود که کنار پنجره ایستاده بود نُچی کرد و نگاه  

گرشا را سمت خودش کشید. اخم کرده بود و داشت  

جوید. گرشا هم اخمی  ی لبش را با عصبانیت می گوشه 

 به او کرد و رو به عظیمی با لحن مالیمی گفت: 

گیره عظیمی...  اصالً قرار نیست اتهامی گردنت رو ب -

کنه اینه که تو سرپرست  تنها چیزی که داره اذیتم می 

ی بزرگی در  انباری و نباید از زیر دستت چنین مسئله 

رفت. خیالت راحت، دوربینا رو هم چک کردم،  می 

دونم این  هیچی مشخص نیست... یعنی هنوز هم نمی 

افتضاح زیر سر کیه! تو رو خواستم بیای که ببینم به  

ردی یا چیزی دیدی که نخواستی تا االن  کسی شک ب 

 حرف بزنی یا نه. 

 

 عظیمی بالفاصله دوباره شروع به نالیدن کرد: 

دیدم  کنید من اگه چیزی می آقا، یعنی شما فکر می -

قدر پست بودم که ساکت بشینم و هیچی نگم... واال  اون 
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خوری چیزی کم نداره. خدا شاهده اگر  اینم از حروم 

ره همون موقع  دستش کج می دیدم کسی داره  می 

برم خونه... آقا به  کردم... من نون حالل می رسواش می 

 خدا... 

 

بهنود کفری »ای بابا«یی زیر لب راند و گرشا  

های او حرص بخورد یا به الفاظی  دانست از واکنش نمی 

قدر  برد بخندد. مرد بیچاره آن که عظیمی به کار می 

زد تا خودش  ی ترسیده بود که به هر دستاویزی چنگ م 

 را مبرا کند و مبادا نانش آجر نشود. 

اش از  های مغزی دستی به پیشانی دردناکش کشید. رگ 

شدن فکر زیاد به این مسئله و حاال هم اصرار زیاد  

گناهی خودش، درهم پیچ خورده بود.  عظیمی بر بی 

حوصلگی دستش را در  حرف سری تکان داد و با بی بی 

 هوا تکان داد. 

همیدم... پاشو برو سر کارت. حواست رو  خیلی خب ف -

جمع کن که این اتفاق اگه تکرار بشه، بار بعد فقط و  

 بینم. فقط از چشم تو می 

 

طور که  عظیمی فوری از روی صندلی پرید و همان 

 رفت تند تند گفت: سمت در می 
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چشم آقا... خدا خیرت بده آقا... امیدوارم زودتر این  -

ار این گناه از گردن من  ناموس هم پیدا بشه ب دزد بی 

 برداشته شه. 

 

ی  گرشا سری تکان داد و یک بار دیگر با اشاره 

دستش از او خواست بیرون برود. عظیمی در را باز  

ای جلوی در معطل شد و با تردید روی پا  کرد، چندثانیه 

 چرخید: 

 آقا بلورچیان ببخشید... -

 

 گرشا نگاهش کرد: 

 دیگه چیه؟ -

 

ین بهنود و گرشا چرخاند و با  عظیمی نگاه مرددش را ب 

 پته گفت: تته 

دونم... شاید درست نباشه... شایدم گناهش رو  آقا نمی -

 دونم. بشورم... نمی 
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 گرشا کالفه غرید: 

 حرف بزن. -

آقا این اتفاق سابقه نداشته بیفته تا وقتی که من اینجا  -

اه کسی رو هم  بودم... خدا شاهده مطمئن نیستم، گن 

شورم... ولی خودتون گفتین به کسی شک دارم یا  نمی 

 نه... اون پسره که این اواخر فرستادینش انبار... 

 

تر ایستاد و گرشا بعد از  درجیب، صاف بهنود دست 

دار به بهنود، دوباره رو کرد به سمت  نگاهی معنی 

 عظیمی. 

 خب؟! -

 

 دست کردن ادامه داد: عظیمی با کمی دست 

جنبید.  راه نبود آقا... سر و گوشش زیاد می سربه خیلی  -

ها  یه سری خیلی گیر داد که واسه بار زدن ماشین 

 چرخه گفتم بره. کار می بذارمش، منم دیدم داره بی 

 

حواس  اش کشید و بی گرشا متفکر دستی به چانه 

 زمزمه کرد: 

 خیلی خب، برو سر کارت. -
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میزش  «ای گفت و بیرون رفت. گرشا پشت  »با اجازه 

برگشت. بهنود دو قدم به میز نزدیک شد و با لحن  

 طلبکاری گفت: 

همین؟! هرکدومشون که بیان ننه من غریبم بازی  -

کنی  دربیارن و اسم خدا و پیغمبر بیارن، ولشون می 

کردی،  برن؟... خب معلومه هرکی دیگه رو هم صدا می 

ی بیشعور.  نداخت گردن اون پسره گناهش رو می 

تر پیدا  نا هم دیواری از اون کوتاه خودش نیست، ای 

 نکردن. 

 

گرشا پشت میزش نشست و تصاویر دوربین را روی  

 مانیتور باز کرد. 

کردم تا االن دیگه فهمیده  باز شروع کردی؟ فکر می -

 جوری باید رفتار کنی. باشی با کارگر جماعت چه 

 

بهنود جلوی میز ایستاد تا در دیدرس گرشا قرار  

را به میز چسباند و به طرف او    هایش بگیرد. کف دست 

 خم شد. 
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به همین راحتی با دو کلمه حرف قانع شدی رفت، بعد  -

گم اعتماد به این آدما، اونم  من چند ماهه دارم برات می 

 قدر زیاد درست نیست... منطق تو اینه؟ این 

 

 گرشا نگاهش را با مکث از مانیتور گرفت. 

. شنیدی  منطق من همین چیزیه که تو قبولش نداری.. -

کنه و تا حاال چنین  که! هشت ساله داره اینجا کار می 

موردی نداشتیم... مثل موردای دیگه، مثل اون دعوایی  

که وسط سالن کارخونه راه افتاده بود و یه سرش  

گشت به مهرداد، مثل کشته شدن یه آدم وسط  برمی 

 ی من. کارخونه 

 

 نفسی عصبی کشید و ابروهایش درهم شدند. 

کنی بهنود؟... حتی اگه  چِی مهرداد دفاع می داری از  -

زد، مثل روز روشن بود که یه  عظیمی حرفی هم نمی 

سر این ماجرا به مهرداد ربط داره... آدمی که مثل آب  

کشه و  ی به اون بزرگی آدم می خوردن وسط کارخونه 

کنه و بعدم جوری  سازی می با خونسردی تمام صحنه 

ماه پلیس نتونسته  شه که هنوز بعد از سه  غیب می 

ای هم ازش  پیداش کنه، معلومه چنین کار ساده 

 آد. برمی 
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 پوزخندی روی لبش نشست. 

کنم،  حداقلش اینه که من به آدمای درست اعتماد می -

تو چی؟! این همه از اعتماد من به کارگرهام ناراحتی،  

گیری که حداقل  پس چرا پی پیدا شدن این آدم رو نمی 

 وسط ماجراست؟   فکر نکنم دست تو هم 

 

منظور زد، فقط برای اینکه  گرشا این حرف را کامالً بی 

بهنود را کمی وادار به فکر کند، اما بهنود با دلخوری  

 سر جایش صاف ایستاد و غرید: 

 چه ربطی به من داره؟ -

 

 تر شد. سکوت گرشا را که دید عصبی 

گم به من چه که یکی دیگه تو زرد از آب دراومده؟  می -

استیم خوبی کنیم و یکی رو بذاریم پای یه کار  اینکه خو 

 کار؟ درست درمون، شدیم گناه 

 

 دار زد: گرشا ابرویی باال انداخت و لبخندی معنی 

آهان... حاال شد! پس معنی دلسوزی و اعتماد رو  -

فهمی! ولی از این به بعد یاد بگیر از راهش اعتماد  می 

ع که  دی! اون موق کنی و بدونی داری به کی میدون می 
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دادم برو دنبال مدارکش، می دونستم  داشتم یقه جر می 

یه چیزی این وسط غلطه... آدِم درست خودش رو به  

 بره! راحتی زیر سوال نمی 

 

طورکه به طرف در اتاق  از پشت میز بلند شد و همان 

 رفت، گفت: می 

های انبار، از عید به  دوربین   بشین پشت سیستم و فیلم -

ه کن، ببین چیزی دستگیرت  این طرف رو بادقت نگا 

 شه یا نه. من یه نگاه سرسری انداختم چیزی ندیدم. می 

 

 حواس پرسید: بهنود دستی به گردنش کشید و بی 

 ری؟ خودت کجا می -

رم سرکشی سالن کارخونه... بشین و یه کار مثبت  می -

 انجام بده. 

 

از اتاق بیرون رفت و بهنود با کالفگی موهایش را  

ها آماده بودند و  گرشا نشست، فیلم چنگ زد. پشت میز  

های گرشا  کرد. حرف فقط باید طبق تاریخ، چکشان می 

خواست قبول کند همواره حق با  را قبول داشت، اما نمی 

خواست این دزدی کار کسی غیر از  اوست. ته دلش می 
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مهرداد باشد، تا به گرشا ثابت شود او هم ممکن است  

 اشتباه کند. 

 *** 
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ی ورود  پشت در اتاق منتظر ایستاده بود تا اجازه 

بگیرد. با باز شدن در و بیرون آمدن سرباز، نگاهش  

باز نگه  هایش گرفت. سرباز در را نیمه را از نوک کفش 

 داشت و به او اشاره کرد. 

 بفرمایید داخل. -

 

دستش را از جیب بیرون آورد و تشکری زیرلبی راند.  

شد، لحن متحکم و تا  ه وارد اتاق می طور ک همان 

حدودی عصبی سروان محرمی، باعث شد سرش را باال  

 بگیرد. 

اصالً لزومی نداره شما یه روز درمیون تشریف بیارید  -

طوری که الزمه داره طی  اینجا. روال پرونده اون 

شه و حضور یا عدم حضور شما تأثیری تو روندش  می 
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رفتن اعصاب من    لیل کنه، ولی قطعاً روی تح ایجاد نمی 

 ذاره. تأثیر زیادی می 

 

روی میز  نگاه گرشا به دختری که پشت به او، روبه 

 ایستاده بود، افتاد. 

 شما متوجه شدین من چی گفتم؟ -

 

محرمی تازه متوجه حضور گرشا شد و هر دو با تکان  

سر به هم سالم کردند. دوباره رو کرد به سمت زن و  

 تر جواب داد: بار مالیم این 

ی خاصی که  بله، کامالً متوجه شدم، ولی هیچ نکته -

 های شما نبود. بتونه کمکمون کنه توی گفته 

 

های دختر مشت شد و تن صدای آشنایش کمی باال  دست 

 رفت: 

گم امکان داره  کنه؟ من دارم می جوری کمک نمی چه -

ماجرا یه اتفاق نباشه... اگه از قصد کشته باشنش چی؟  

 میدم یه شب آروم نخوابیدم. باور کنید از وقتی فه 
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اش کشید و برای  محرمی در سکوت، دستی به پیشانی 

ی فرسایشی بیندارد، نگاه  ای بین آن مکالمه اینکه وقفه 

 از دختر گرفت و رو به گرشا گفت: 

 بفرمایید بنشینید. -

 

های  گرشا با سه قدم بلند خودش را به یکی از صندلی 

خواست بنشیند،    محض اینکه روی میز رساند و به روبه 

رخ دختر در دیدش قرار گرفت. تازه متوجه شد چرا  نیم 

قدر آشنا بود. تعللش برای  صدای آن زن برایش آن 

نشستن، باعث شد دختر سر برگرداند و ببیند حضور  

های او شده است. با  ی صحبت چه کسی مانع ادامه 

دیدن گرشا، نگاهش اول گنگ و بعد هم متعجب شد.  

دانست  ی نشست و دختری که حاال می گرشا روی صندل 

خواهر شهریار است، از حضور او استفاده کرد و  

 سریع گفت: 

اگه حضور من اینجا لزومی نداره، پس ایشون اینجا  -

کنن؟ حتماً خبری شده دیگه... اگه خبری  کار می چی 

 تر نیستم که بدونم؟ هست، به نظرتون من محق 

 

 محرمی با اخمی غلیظ غرید: 
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برگشتید سر خونه اولتون که! ایشون هم    خانم، باز -

دونم علت  خودشون تشریف آوردن، من هنوز نمی 

حضورشون اینجا چیه؟... شما لطفاً تشریف ببرید و  

اجازه بدید ما کارمون رو انجام بدیم... هروقت خبر  

ای بشه، اگه الزم باشه شما رو در جریان  تازه 

 ذاریم. می 

 

د، محرمی با  تا دیار لب باز کرد اعتراضی بکن 

 عصبانیت گفت: 

دلیل تشریف  بار دیگه بی خوام، ولی اگر یه معذرت می -

 دم مانع ورودتون بشن. بیارید اداره، دستور می 

 

ی صندلی تکیه داده بود و با  گرشا آرنجش را به دسته 

ها و حرکات دختر گوش  اخمی محو فقط به صحبت 

این  کرد با آن توپ پری که داشت، اگر  داد. فکر می می 

حرف را بشنود صدایش باال برود، اما در کمال تعجب  

ی دختر شد و صدای محزونش کل  متوجه لرزیدن چانه 

 اتاق را پر کرد. 

ی کسی که به قتل  رفتارتون با من، به عنوان خانواده -

وقت  است... فقط امیدوارم هیچ   رحمانه رسیده، خیلی بی 
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که جون    تو شرایط من و امثال من قرار نگیرید. متأسفم 

 ای ارزش نداره. ها براتون ذره آدم 

 

اش را باال کشید و بدون اینکه به گرشا نگاه  بینی 

دیگری بیندازد، پشتش را به آن دو کرد تا از اتاق  

بیرون برود. محرمی پوف بلندی کرد و پشت سر  

حوصلگی در هوا تکان داد. با  دختر، دستش را با بی 

 حرصی غر زد: بیرون رفتن دیار، محرمی با لحن پر 

مون کرده و جالب اینجاست که خودش خسته  خسته -

 شه از این همه رفتن و اومدن. نمی 

 

طور اخمو و خشک  ن رو کرد به طرف گرشا و هما 

 گفت: 

 من در خدمتم. -

 

گرشا پا روی پا انداخت و انگشتان دستش را  

 غیرارادی به هم فشرد. 

د...  یه موضوعی پیش اومده که فکر کردم الزمه بدونی -

کنه یا نه... یا  دونم به این پرونده ربطی پیدا می نمی 

خوام انجام بدم به این دایره  اصالً شکایتی که من می 

 ربط داره... 
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 محرمی ابرویی درهم کشید و پرسید: 

 در چه مورد؟ -

کارمندای من دیروز متوجه مبلغ قابل توجهی کسری،  -

در اجناس انبارمون شدن... مدرک معتبر و قابل  

ده که پای همین  وجهی ندارم، اما شواهد نشون می ت 

 فردی که شما دنبالش هستین وسطه. 

 چطور؟ -

ها چیز خاصی دستگیرمون نشد، جز  از فیلم دوربین -

دو باری توی بار زدن  اینکه همین آقای ستوده، یکی 

ها خودش رو دخالت داده... باید پیگیری کنیم  ماشین 

 کرده یا نه ولی... ببینیم کسی دیگه هم باهاش همکاری  

 

 کرده پرسید: های باریک محرمی با چشم 

وارد در عرض فقط چندماه  جوری یه کارگر تازه چه -

قدر پیش بره که به راحتی و دور از هر  تونسته این 

 قدر جنس بلند کنه؟ نگاه و چشمی، این 

 

 گرشا پوزخندی زد و با ناامیدی زمزمه کرد: 

چنین چیزی رو    شه انتظار دار می از یه آدم سابقه -

 داشت. 
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محرمی آرنجش را به میز چسباند و با حالت متفکری،  

 ربط گفت: اش را ماساژ داد. بعد هم خیلی بی چانه 

 گفت؟ دونید خانم مهرآرا االن داشت چی می می -

 

گرشا فقط سری به چپ و راست تکان داد و محرمی  

 توضیح داد: 

 

 #مقلوب  

 154#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

ی آخر قبل از  دو هفته برادرش، یکی   گفت انگار می -

مرگش، با کسی یا کسانی توی کارخونه بحث کرده،  

اونم سر یه درخواست غیرمعقول که از اون مرحوم  

ها هم  داشتن و زیر بار نرفته... ممکنه توی اون بحث 

 پای این آقای ستوده وسط باشه؟ 

 

گرشا پلکی روی هم گذاشت و با به یاد آوردن  

ماه پیش در کارخانه، خودش شاهدش  ای که چند صحنه 

 بود، آهی بیرون داد: 
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احتمال داره... خودم یه بار شاهد دعواشون وسط  -

 کارخونه بودم. 

 

 های محرمی گرد شدند. چشم 

 همین دو نفر؟ -

 

گرشا نفس عمیقی کشید و سر تکان داد. محرمی  

ای جلوی دستش یادداشت کرد و  چیزهایی را روی برگه 

 همزمان گفت: 

طوری جلزوولز کنه...  تر بیچاره حق داشت این پس دخ -

ممکنه پای قتل عمد وسط باشه و با این شکل گم شدن  

چیز، حتی جای    ضارب، البد از خیلی قبل به همه 

اختفاش هم فکر کرده، که هیچ رد و نشونی ازش پیدا  

 نشه. 

 

گرشا هردو دستش را چندبار روی صورتش کشید و از  

 جا بلند شد. 

 داً ازش شکایت کنم؟ الزمه من مجد -

 

محرمی هم از روی صندلی بلند شد و هر دو دستش را  

 ی میزش چسباند. به لبه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

هرحال این  تونید شکایت کنید. به میل خودتونه، می -

ی ما نداره، اما توی پرونده  موضوع ربطی به دایره 

کنیم... البته اینکه مدرک مستدلی هم  حتماً لحاظش می 

خیلی شکایتتون راهی به    شه وجود نداره، باعث می 

 جایی نبره. 

 

گرشا با حالت مستأصلی شانه باال انداخت و دستش را  

 برای دست دادن با محرمی پیش برد. 

شم اگر  آد. ممنون می درسته... باید ببینیم چی پیش می -

 خبری شد، منم در جریان قرار بدید. 

 

 محرمی هم با او دست داد و مطمئن سرش را تکان داد. 

 ممنون از اطالعاتی که دادید.   حتماً. -

 

گرشا با فکری به مراتب درگیرتر از زمانی که داشت پا  

گذاشت، از ساختمان بیرون آمد.  به آگاهی می 

اش را تحویل گرفت و به طرف ماشین رفت. چند  گوشی 

های  شد که دیگر بدون توجه به توصیه روزی می 

ترددتر، خودش  امیرمحمد، برای مسیرهای کوتاه و کم 

نشست. از اینکه برای رفتن به  پشت فرمان می 

هرجایی، مدام ماشین بگیرد یا منتظر بهنود بماند،  
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کرد استقاللش از بین رفته  کالفه شده بود و احساس می 

است. وقتی با امیرمحمد از تصمیمش گفت، او هم  

حسابی برایش خط و نشان کشید و سفت و سخت از او  

 ار نگیرد. خواست زیاد تحت فشار و استرس قر 

انتهای خیابانی که آگاهی در آن قرار داشت، توجهش  

به همان دختری جلب شد که دقایقی قبل، زودتر از او،  

از آگاهی بیرون رفته بود. قامت سیاه پوشش و آن  

ای نداشتند،  های آرامی که انگار برای رسیدن عجله قدم 

داد اصالً  ی متفکرش، که نشان می ی چهره به اضافه 

رو، تقریباً در وسط خیابان  یست به جای پیاده متوجه ن 

در حال راه رفتن است، باعث شد گرشا پشت سرش  

ای پا روی ترمز بگذارد. بااینکه برخوردهای  لحظه 

زیادی با این دختر نداشت، در همان چندبار فهمیده بود  

ایستند.  از آن دخترهایی است که پای حق خودشان می 

، به خصوص که در  از محکم بودنش خوشش آمده بود 

برخوردهای مستقیم با او هم از موضع قدرت حرف  

زده بود تا یک وقت بهانه دست کسی ندهد. نفهمید چه  

شد که پایش را کمی روی گاز فشار داد و کنار پای  

دختر روی ترمز زد. با تک بوقی او را متوجه خودش  

کرد. دیار اولش با تعجب سر چرخاند، اما با دیدن گرشا  
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ن لحظه عینکش را از روی چشم برداشت،  که هما 

 اخمی روی صورتش نشست. گرشا بدون مقدمه گفت: 

 شه سوار شید؟ می -

 

 ابروهای دیار باال پریدند و با لحن مشکوکی پرسید: 

 به چه مناسبت؟ خیلی ممنون، خودم راه رو بلدم. -

 

گرشا خیلی تالش کرد لبخندش واضح به چشم نیاید. با  

 لحن محکمی گفت: 

 د باهاتون حرف بزنم. بای -

 

 تر شد. اخم دختر غلیظ 

 در چه مورد؟ -

ای که به خاطرش تا اینجا  خوام در مورد مسئله می -

 اومدین باهاتون صحبت کنم. 

 

های محرمی فهمیده بود این دختر مدام به  از صحبت 

کند تا خبری از قاتل برادرش بگیرد،  وآمد می آنجا رفت 

مدنش ربط  پس شک نداشت هر چیزی که به علت آ 

داشته باشد، او را کنجکاو و تحریک خواهد کرد. همین  
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ی باز  هم شد، دختر جلو آمد و سرش را کنار پنجره 

 ماشین کمی خم کرد، مردد پرسید: 

 دونید؟... پیداش کردین؟ شما... چیزی می -

 

طور که عینک را روی  سر جایش صاف نشست و همان 

 گذاشت، لب زد: چشمش می 

 دم. می   اگه بشینید توضیح -

 

ای فکر کرد و درنهایت با  دیار صاف ایستاد، چند ثانیه 

تردید فراوان، دستگیره را کشید و سوار ماشین شد.  

گرشا لبخند محوی زد و مشغول رانندگی شد. چند  

گذشت  ای بینشان در سکوت گذشت. هرچقدر می دقیقه 

کرد شاید سوارشدنش  شد و فکر می تر می طاقت دیار بی 

وقتی ماشین پشت چراغ قرمز متوقف    اشتباه بوده. 

 صبرانه پرسید: شد، کمی در جایش چرخید و بی 

جا پیاده  کنید توضیحی ندارید، من همین اگه فکر می -

 بشم. 

 

ی سوارشدن دیار کامالً به فکر فرو رفته  گرشا از لحظه 

بود و برای همین از شنیدن صدای او کمی جا خورد.  
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بیست روی  نفسی گرفت و بعد از دیدن عدد صدو 

 شمار، به طرف او چرخید. ثانیه 

 برای رسیدن به خونه عجله دارین؟ -

 

رنگ نگاهش کرد.  ربط او با اخمی کم دیار از سوال بی 

 گرشا فوری توضیح داد: 

 

 #مقلوب  

 155#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

آد توی ماشین بشینم و حرف بزنم.  خیلی خوشم نمی -

ه در آرامش،  ای ندارید، بریم یه جایی که بش اگر عجله 

 راجع به این موضوع صحبت کرد. 

 

دانست چه باید بگوید. از طرفی اصالً دلش  نمی 

کالم شود و از  خواست با این مرد زیاد از حد هم نمی 

طرفی کنجکاوی برای دانستن موضوعی که وادارش  

جا  داد همین کرده بود سوار ماشین او شود، اجازه نمی 

د. سعی کرد تردیدی  خیال شو از او خداحافظی کند و بی 

که داشت روی لحنش تأثیری نگذارد. نگاهش را از او  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

شماری که داشت به صفر نزدیک  گرفت و به ثانیه 

 شد نگاه کرد. می 

کنم الزم باشه مزاحمتون  ای ندارم، ولی فکر نمی عجله -

 ی کوتاه باشه. کردم قراره فقط یه مکالمه باشم. فکر می 

 

رخ او  گاهش را از نیم بوق ماشین پشتی، گرشا ن با تک 

 گرفت و ماشین را به حرکت درآورد. 

مزاحمتی در کار نیست. کوتاه یا طوالنی، درهرحال  -

ای داشته  من دوست ندارم با کسی توی ماشین مکالمه 

 باشم. 

 

 ای باال انداخت. دیار لبش را جوید و دست آخر شانه 

 دونید.  هرجور صالح می -

 *** 

فتم همراهش به  هرچقدر اصرار کرد زیر بار نر 

توانستم  شاپ یا رستوران بروم. هنوز هم نمی کافی 

رویش بنشینم و به  بدون اینکه او را مقصر بدانم روبه 

راحتی کنارش قهوه بنوشم یا غذا بخورم. اگر راضی  

شدم حرف هایش را بشنوم فقط و فقط برای این بود که  

  نتیجه به آگاهی خسته شده بودم آمد بی و از آن همه رفت 
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وجدان  ای از آن بی و دنبال دستاویزی بودم تا نشانه 

 پیدا کنم. 

وقتی پیشنهادش را قبول نکردم، حس کردم کمی  

دلخور شد، اما به روی خودش نیاورد. تنها در سکوت  

راند و راند. تا اینکه ماشین را در جایی متوقف کرد که  

ی  هایم حسابی گرد شوند. به منظره باعث شد چشم 

دانستم چه بگویم. در  ره ماندم و نمی رویم خی روبه 

همان سکوتی که پیش گرفته بود پیاده شد و جلوی  

ی کاپوت نشست و به  ماشین ایستاد. دست به سینه، لبه 

رو خیره شد. مسلماً منتظر بود من هم پیاده شوم،  روبه 

برای اینکه گفته بود دوست ندارد در ماشین با کسی  

با فاصله کنارش    مکالمه داشته باشد. پیاده شدم و 

هایم را روی سینه در هم گره  ایستادم. مثل او دست 

ی زیر پایم نگاه کردم. از جایی که  کردم و به منظره 

ایستاده بودیم، تقریباً نصف تهران قابل مشاهده بود و  

کم تاریک می شد، نور  با توجه به اینکه هوا داشت کم 

شدند  یکی داشتند روشن می هایی که یکی چراغ 

کردند. فکر کردم بهتر است  اندازش را زیباتر می چشم 

این سکوت را من بشکنم. کمی به کاپوت تکیه دادم و  

 آرام لب زدم: 

 هاتون هستم. خب... من منتظر شنیدن حرف -
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هایش را از هم باز و  نفس عمیق پرصدایی کشید. دست 

هایش فرو کرد. چند ثانیه سکوت و بعد از آن  در جیب 

 : شروع به صحبت کرد 

بیشتر تمایل داشتم شما حرف بزنید... توی این مدتی  -

که باهاتون برخورد داشتم احساس کردم یه چیزایی  

توی ذهنتون هست که مبهمه. دوست دارم اونا رو  

بودنم و اگر الزم باشه رفع ابهام کنم... شاید حرف های  

 شما هم یه سری ابهامات رو برای من رفع کنه. 

 

اندم. تالشی برای نگاه  با گیجی به طرفش سر چرخ 

کرد. اخم واضحی هم بین  ی من نمی کردن به چهره 

 ابروهایش جا خوش کرده بود.  

 چی باید بگم؟ -

روز اولی که اومدین کارخونه... هرچند اون روز حال  -

هاتون فکر  من خیلی خوب نبود، اما بعدها که به حرف 

ی من و شهریار  کردم یادم اومد گفتید ارتباط صمیمانه 

ای یه عده از کارگرا شبهه ایجاد کرده و باعث شده  بر 

درگیر بشن... من هیچ اطالعی از این ماجرا نداشتم...  

 دوست دارم بیشتر بدونم. 
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 اراده پوزخندی زدم. بی 

 بدونید که چی بشه؟ -

 

های زیر پایش  ریزه جا شد و سنگ کمی در جایش جابه 

ام انداخت و  نگاهی به چهره خشی کردند. نیم خش 

 طور جدی ادامه داد: ان هم 

این که قراره چی بشه رو بذارید فقط خودم بدونم. ولی  -

الزمه بدونید بین من و شهریار صمیمیتی بیشتر از  

چیزی که با اکثر کارگرها داشتم وجود نداشته. حاال  

دونید و چی فکرتون رو مشغول کرده بود،  شما چی می 

 خوام بدونم! این چیزیه که منم می 

 

افتادم که شهریار با حالی بد و اوضاعی  یاد روزی  

ریخته به خانه آمد. چقدر آن روز از اینکه  هم به 

های  دلیل متهم کرده بودند، از تمام آدم شهریارم را بی 

آنجا بدم آمده بود و چقدر دلم به حال مظلومیت شهریار  

سوخته بود... آخ شهریار! چقدر دلم برایت تنگ شده  

 معرفت! بی 

م از لرزش صدایم متنفر شدم، اما  لب که باز کرد 

نتوانستم جلویش را بگیرم. هرچه که آن روز از  

شهریار شنیده بودم برایش بازگو کردم، خیلی سعی  
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هایم سرازیر  وقت از چشم کردم محکم باشم و اشکی بی 

نشود. دست خودم نبود که فکر کردن به شهریار، قلبم  

 کرد. لرزاند و حالم را دگرگون می را می 

هایم که تمام شد، متوجه شدم بلورچیان کامالً  حرف 

هایم خیره شده است.  رویم ایستاده و به چشم روبه 

اختیار سرم را پایین انداختم و آب دهانم را قورت  بی 

دادم. نگاهش همراه آن اخم همیشگی، زیادی نافذ بود  

شد بیشتر  لرزاند، برای همین هم نمی و قلب آدم را می 

م نگاهش کرد. فراری شدن  از چند ثانیه مستقی 

هایم را دید و بعد از بیرون دادن نفسی پرصدا، لب  چشم 

 زد: 

 طور! که این -

 

 #مقلوب  

 156#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

حرف  من هم مانند او نفسم را بیرون دادم و سرم را بی 

باال و پایین کردم. داشت زیر لبی چیزی را با خودش  

 کرد، اما متوجه شدم که گفت: زمزمه می 
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ها  یه اتفاقایی پشت هم افتاده که توی تمام این سال -

دلیل  ی این اتفاقات بی سابقه بوده. هم زمانی همه بی 

 نیست... احتماالً اینم زیر سر مهرداده! 

 

با اخمی از سر نفهمیدن موضوع، سرم را باال گرفتم و  

ای نامعلوم بود و داشت  نگاهش کردم. نگاه او به نقطه 

سنگینی نگاهم شد و سرش را به  کرد. متوجه  فکر می 

طرفم برگرداند. از اخم غلیظ روی صورتش خبری  

بندی زد و یک دستش را از  نبود، با دیدنم لبخند نیم 

اش را ماساژ  ی سینه جیبش بیرون آورد. کمی قفسه 

اش جمع شده باشد، تمام  داد، انگار که نفس در سینه 

اد.  هوای داخل سینه را با یک »هو« بلند بیرون فرست 

وقتی نگاه من را روی دستش دید، فوری آن را پشت  

گردنش فرستاد. این پا و آن پا کردن و حرف نزدنش،  

ام  در شرایطی که در آن قرار داشتیم، داشت عصبی 

شد و فضای  کرد. هوا داشت کامالً تاریک می می 

اطرافمان زیادی خلوت بود. هرچقدر هم که به شب  

شد و این همه  می تر  شدیم هوا خنک تر می نزدیک 

انداخت. وقتی دیدم  اراده به تنم لرز می تنهایی، بی 

 حرفی برای گفتن ندارد، گفتم: 
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مثل اینکه دیگه صحبتی ندارید، در واقع انگار اصالً  -

 حرفی نداشتید... بهتر نیست برگردیم؟ دیروقت شده! 

 

جوری با تعجب به آسمان و بعد هم اطرافش نگاه کرد،  

اصالً متوجه گذر زمان و تاریک  انگار تا آن لحظه  

شدن هوا نشده بود. منتظر بودم به طرف ماشین برود  

و از من بخواهد سوار شوم، ولی در عوض قدمی به  

بار سرم را  اش را با من کم کرد. این جلو آمد و فاصله 

پایین ننداختم اما از آنجا که هنوز هم از نگاه مستقیم  

ی  به نقطه به آن چشم های پرنفوذ هراس داشتم،  

های  اش خیره شدم و با نفس روشنی در باالی شانه 

عمیق سعی کردم خودم را آرام کنم. وضعیتی که در آن  

قرار داشتم اصالً باب میلم نبود و آدمی هم که  

رویم ایستاده بود کسی نبود که تمایل داشته باشم  روبه 

جهت وقت بگذرانم. اصالً چرا قبول کرده بودم  با او بی 

شوم؟ قرار بود او حرف بزند، اما تا این  همراهش  

ی خاصی که بخواهد به قول خودش  لحظه هیچ کلمه 

ابهامات دهنی من را رفع کند از او نشنیده بودم. انگار  

 ام دید که باالخره لب باز کرد: کالفگی را در چهره 

 خانم مهرآرا! -
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 نگاهش کردم و او محکم گفت: 

که نسبت به من    دونم دلیل این گارد سفت و سختی نمی -

و آدمای اون کارخونه دارید چیه... اگر دلیلش همین  

ها هیچ ربطی به من  چیزاییه که تعریف کردید، این 

دونن من با  های اونجا می ی آدم نداشته و نداره... همه 

تعدادی از کارگرا، تعامل بیشتری دارم، اونم به خاطر  

شونه. مسلماً... وقتی سرکارگر و  ی کاری مرتبه 

شه، برای اینه که  رپرست و مسئول بخش انتخاب می س 

افته، به  ریز اتفاقاتی که توی سالن می بتونم از ریزبه 

تری باخبر بشم. برای من... با اون همه  شکل جامع 

تک کارگرا  مشغله... کار راحتی نیست که هرروز با تک 

حرف بزنم و گزارش کار بگیرم... نه من، که توی هیچ  

افته.  ای هم این اتفاق نمی کاری کارخونه و سیستم  

انتخاب شهریار هم هیچ قصد و غرضی توش نبوده...  

ای  پذیری و شایستگی گشت به مسئولیت همه چی برمی 

ی  که خودش نشون داده بود... که اونم باز نتیجه 

گزارش کار سرپرست کارگاه بود. کارگرهای من اهل  

ت  ها نبودن... مگه اینکه یکی اون خزعبال این حرف 

رو تو ذهنشون پر کرده باشه... با چیزهایی هم که  

امروز و این مدت فهمیدم حدسش کار سختی نیست که  

 کار کی بوده. 
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روی پا کمی جابه جا شد و این بار با لحن خشکی  

 ادامه داد: 

کنم الزم باشه بیشتر از این از خودم و  فکر نمی -

ی کارم براتون حرف بزنم... اما همین االن و  نحوه 

ترم برای پیدا کردن  مین لحظه... من از شما راغب ه 

خوام بدونم چرا کسی که تا قبل از این  اون آدم... می 

شناختی ازش نداشتم، در عرض چند ماه تیشه برداشته  

 ی اعتبار من زده. و به ریشه 

 

نفسی گرفت و بازدمی که خواست بیرون بفرستد، با  

 اش حبس شد. سوال پرتردید من در سینه 

نظر من این قدر براتون مهمه؟ که دارید تالش  چرا  -

دید تا اینجا بیاید و  می کنید و به خودتون زحمت می 

این همه حرف رو پشت هم ردیف کنید و تغییرش بدید؟  

 مگه من چه فرقی دارم؟ 

 

اش از حرکت ایستاده بود. با کمی مکث باالخره  سینه 

هایش را محکم بیرون داد.  هوای حبس شده در ریه 

رفت و من هرچه  گفتن حرفی با خودش کلنجار می   برای 
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ای برای کارش پیدا  کردم هیچ دلیل قانع کننده فکر می 

 کردم. زهرخندی روی لبم نشست. نمی 

دونم چی تو سرتونه جناب بلورچیان، اما فکر  نمی -

کنم بتونید روی من حساب خاصی باز کنید. اگر  نمی 

 شه شما... فکر کردید تنهایی من باعث می 

 

ابروهایش به طرز وحشتناکی در هم شد و با صدای  

 بمی وسط حرفم پرید: 

 ها؟! شما عادت دارید به قضاوت اشتباه راجع به آدم -

 

اش ناخودآگاه قلبم را به تپش وادار کرد.  لحن عصبی 

دست خودم نبود... هرکسی جای من، شاید اولین چیزی  

رسید همین بود. از دیدن  که به ذهنش می 

 من کردن افتادم: ناخودآگاه به من العملش  عکس 

 من... من... منظورم این بود که... -

 

 #مقلوب  

 _ادامه 156#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

 طور عصبی کالمم را برید. همان 
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دلیل مقصر اتفاقی شناخته بشم که  عادت ندارم بی -

کوچکترین نقشی توش نداشتم... اگر خواستم با هم  

زمان  بدی که هم حرف بزنیم برای این بود که اون حس  

برای شما و خودم به وجود اومده، از بین بره... فقط  

کنید  تفاوتی که شما فکر می خواستم بدونید اون آدم بی 

گیرم تا قلب شما  نیستم و حتماً دنبال این ماجرا رو می 

 آروم بگیره... 

 

قلبم تند می تپید. این بار نه از ترس، بلکه به خاطر  

اش نگاه کنم. از  به چهره   توانستم کمی شرمندگی، نمی 

خش زیر پایش، بلندتر  جلوی چشمم کنار رفت و خش 

از قبل به گوش رسید. صدایش را از جایی پشت سرم  

 شنیدم. 

 سوار شید برسونمتون. -

 

بسته شدنش تنم را    بعد هم صدای باز شدن در و محکم 

لرزاند. لبم را محکم گاز گرفتم اما نتوانستم جلوی  

دانم  گرفت را بگیرم. نمی جان می   لبخندی که روی لبم 

اش کرده  هایم تا این حد کفری چرا، اما از اینکه حرف 

شد...  طور می بود حس خوبی داشتم. شاید نباید این 

شاید اصالً حسم اشتباه بود، اما آن لحظه دلم  
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وار از کاری که کرده بودم خوشحال  خواست دیوانه می 

فهمید من  می باشم. حتی آدمی مثل بلورچیان هم باید  

ام فکر  آدمی نیستم که هرکسی راجع به خودم و تنهایی 

 و خیال اشتباهی در سر بپروراند. 

 

 #مقلوب  

 157#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

جو بینمان به قدری سنگین بود که حتی موسیقی آرام  

توانست آن را  در حال پخش در فضای ماشین هم نمی 

تر از خانه،  از بین ببرد، حتی وقتی که در خیابانی پایین 

ام کند، اهمیتی  جا پیاده تشکر و درخواست کردم همان 

نداد و باعث شد ابروهایم درهم شود. وقتی در برابر  

مان توقف کرد، دهانم  چشم های متعجبم، جلوی خانه 

باز مانده بود. آدرسم را از کجا بلد بود؟ اگر در هر  

لحظه حتماً این سوال را    شرایط دیگری بودیم همان 

پرسیدم، اما اخم غلیظ روی صورتش و فشاری که  می 

هایش بود، اجازه نداد حرفی بزنم. تنها  روی آرواره 

 نتوانستم با لحنی خفه بگویم: 

 ممنون به خاطر زحماتتون... شب خوش. -
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با مکثی کوتاه، ناشی از انتظار برای شنیدن جوابی  

هرچند کوتاه، دستگیره را کشیدم و پیاده شدم. از  

رو گذاشتم. با آن  ن رد شدم و پا به پیاده جلوی ماشی 

اش، منتظر صدای  حجم از عصبانیت موجود در چهره 

ها و گردوخاک حاصل از رفتن با سرعت  جیغ الستیک 

ماشین بودم، اما به جایش صدای باز و بسته شدن در  

ماشین گوشم را پر کرد. متعجب به طرفش برگشتم.  

شد تا  د می پیاده شده بود و داشت از روی جوی آب ر 

اش به  به طرفم بیاید. هنوز هم اخم داشت، اما چهره 

سفت و سختی لحظاتی که در ماشین بودیم، نبود.  

کرد در  حال، نگاهش جوری بود که وادارام می بااین 

 برابرش ساکت و تاحدودی مطیع بمانم. 

 ی من رو که دارید؟ شماره -

 

دانستم،  با اینکه منظورش از این سوال را نمی 

 ختیار جواب دادم: ا بی 

 بله متأسفانه! -

 

هایش از جوابم گرد شد و تا خواست اعتراضی  چشم 

 قدم شدم و با پوزخندی گفتم: کند خودم پیش 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 دونم دیگه الزمم بشه! هرچند بعید می -

 

اش تند، باال و  ی سینه حسابی عصبی شده بود. قفسه 

رسید.  تر به نظر می شد و رگ گردنش برجسته پایین می 

ام بلند  م را محکم به هم فشار دادم تا صدای خنده های لب 

کردم،  قدر کیف می نشود. چرا از حرص دادنش این 

فهمیدم. نفس عمیقی کشید و عصبی  خودم هم نمی 

 گفت: 

کنید... ولی اون شماره  مهم نیست شما چطور فکر می -

 رو داشته باشید. 

 

تر نشان دادن  فکی به هم سایید وبا تالش برای آرام 

 تری گفت: با لحن مالیم   خودش، 

شاید من مثل شما خودم رو مقصر ندونم، اما مسلماً  -

مسئول این اتفاق هستم... تا زمانی که این مشکل رفع  

خواد  نشه، این مسئولیت گردن من هست پس دلم می 

های ذهنی که تا قبل از این  فرض ی پیش بدون همه 

تونه  داشتین، روی من به عنوان کسی که هر لحظه می 

 کمکی بهتون بکنه، حساب کنید. 
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دانستم چه بگویم.  پوست لبم را به دندان گرفتم، نمی 

 خودش ادامه داد: 

  سن و سال شما دارم و معنی خیلی من دو تا خواهر هم -

فهمم. نه موضوع، سوءاستفاده است و نه  چیزا رو می 

ای که توی ذهن شماست... اما  هر موضوع پرت دیگه 

کنید که  توی ساختمونی زندگی می همین که بدونم تنها،  

هاش ممکنه براتون ایجاد  حداقل یکی از همسایه 

شه فکر کنم ممکنه  خود باعث می مزاحمت کنه، خودبه 

شما هم یه روزی به کمک یه آدم قابل اعتماد، احتیاج  

 داشته باشید. 

 

های متحیر و پرسوالم خیره شد و در  چند ثانیه به چشم 

زد. سری تکان داد و بعد از    جانی کمال تعجب لبخند کم 

گفتن »شب خوش خانم مهرآرا«، به طرف ماشینش  

رفت. وقتی از جلوی چشمم ناپدید شد، هنوز داشتم به  

کردم. اینکه آدرسم را از کجا بلد  هایش فکر می حرف 

شد، چه برسد به  بود، به خودی خود باعث حیرتم می 

داند کسی در ساختمان  اینکه من را متوجه کند می 

شود و اینکه با اعتماد به  اعث مزاحمت برای من می ب 

نفس زیاد، به این فکر کند که برای من قابل اعتماد  

 است. 
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اش مدام در ذهنم تکرار  رفتم جمله ها که باال می از پله 

شد: »شاید من مثل شما خودم رو مقصر ندونم اما  می 

ها و  مسلماً مسئول این اتفاق هستم.«؛ یعنی تمام حرف 

 پذیری بود؟ ایش فقط از سر مسئولیت کاره 

روی قاب  در را باز کردم و در همان تاریکی روبه 

های شهرداری،  عکس شهریار ایستادم. نور چراغ 

کرده بود و مثل همیشه    ی قاب انعکاس پیدا روی شیشه 

آمد، لبخند دلنشینش بود. به  اولین چیزی به چشمم می 

 های پر از آرامشش زل زدم و پرسیدم: چشم 

حکمت حضور این آدم تو زندگی من چیه شهریار؟...  -

وقت چیز بدی نگفتی... حاال  یادمه تو پشت سرش هیچ 

چرا در نبودت باید این همه سر راه من سبز بشه و  

بخواد به قول خودش کمک کنه. اگه جای من بودی  

کردی؟... خیلی گیجم داداش... خیلی گیج.  کار می چی 

 راره بیفته! دونم چه اتفاقی ق اصالً نمی 
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خیال  ی اول و دوم پیراهنش را باز کرد و بی دکمه 

شان، پیراهن را با حرص از سرش بیرون کشید.  مابقی 

سردکن یخچال  به طرف آشپزخانه رفت. لیوانی را از آب 

پر کرد و یک نفس سر کشید. لیوان دیگری را هم پر  

ا پشیمان شد. سرش را  هایش برد، ام کرد و سمت لب 

در سینک خم کرد و تمام محتویات لیوان را روی  

کرد از میزان عصبانیتش  سرش خالی کرد. هرکاری می 

الی موهای خیسش کشید و با  شد. دستی البه کم نمی 

محض اینکه  های بلند خودش را به کاناپه رساند. به قدم 

روی آن دراز کشید، گوشی در جیبش لرزید و صدای  

ی پدرش،  لند شد. با دیدن شماره خانه زنگش ب 

معطلی و از سر حرص انگشت روی صفحه کشید و  بی 

 غرید: 

آمد من رو چک  و هرجوری شده باید نشون بدین رفت -

ها، یا با  کنید دیگه... حاال یا با سرک کشیدن رو پله می 

 زنگ زدن... 

 

 جیغوی گلناز در گوشش زنگ زد. خور و جیغ صدای دل 

ت رو  ن... خب وقتی در و پیکر خونه بیا و خوبی ک -

کوبی، ما که هیچی، کل ساختمون  جوری می اون 

 فهمن تشریف مبارکت رو آوردی. می 
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 به روی خودش نیاورد و فقط پرسید: 

 حاال چی کار داری که نرسیده، دست به گوشی شدی؟ -

خوام برات غذا بیارم... گفتم قبلش اطالع بدم یه  می -

 وقت باز قاطی نکنی. 

 خورم، بیخودی راه نیفتی بیای پایین. ی نم -

 

تفاوت لب  گلناز گوشی را از دهانش فاصله داد و بی 

 زد: 

 کارش کنم؟ خورم... چی گه نمی می -

 

بار صدای حوریه به جای گلناز  ای سکوت شد این لحظه 

 در گوشی پخش شد. 

 گرشا! -

 

هایش را روی هم فشار داد. با آن  نچی کرد و چشم 

وجودش را پر کرده بود، فقط    میزان عصبانیتی که 

گیرهای مادرش را کم داشت تا ظرفیتش تکمیل و  

 ی انفجار شود. آماده 

 بله. -
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خورم؟ باز غذای بیرون  علیک سالم... یعنی چی نمی -

 خوردی؟ مگه دکترت نگفته لب نزن به این جور چیزا؟ 

 

خورده بود، اما نه غذای بیرون را، بلکه کلی حرص  

ها را جایی  ظه نتوانسته بود آن خورده بود و تا آن لح 

 خالی کند. 

خیال  نخیر چیزی نخوردم... کالً اشتها ندارم... بی -

ی خودمم ندارم، یه چیزی  شی مامان؟ االن حوصله می 

شی، هم من اعصابم بیشتر به  خور می گم هم شما دل می 

 ریزه. هم می 

 

 تر پرسید: ریختگی او شد و نرم هم حوریه متوجه به 

 اتفاقی افتاده؟ چرا مادر؟  -

 

جواب، تماس را  دستی به پیشانی داغش کشید. اگر بی 

 شد؟ کرد چه می قطع می 

خوام بخوابم،  نه، اتفاق خاصی نیفتاده... مامان می -

 کاری نداری؟ 

 

 حوریه بیشتر از آن پیله نکرد و فقط گفت: 
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ت شد بیا باال برات  من تا دیروقت بیدارم... اگر گرسنه -

 غذا گرم کنم. 

 ، شب بخیر. باشه -

 

هوا روی میز  تماس را قطع کرد و گوشی را بی 

اش تکیه داد و دوباره  انداخت. ساعدش را به پیشانی 

کم داشتند ریتم  هایش کم هایش را بست. نفس چشم 

داد درد  گرفتند. تنها چیزی که آزارش می آرامی می 

های سینه بود که انگار قرار نبود آرام بگیرد.  استخوان 

اختیار عضالتش  شد و بی عصبی می   هربار هم که 

شد. یک دستش را  شدند، دردشان بیشتر می منقبض می 

اش کشید و آرام ماساژ داد تا کمی  ی برهنه روی سینه 

های دختری که ساعتی پیش  از فشارش کم کند. حرف 

از ماشینش پیاده شده بود، دست از سرش  

داشت. شاید مشکل از خودش بود که اهل  برنمی 

دلیل پیچیدن به پروپای این جنس نبود  و بی   نازکشیدن 

کرد تا قلب دختر را  دانست چه کار باید می و حاال نمی 

نرم کند. هرچه ارتباط تا آن روز داشت همه در حد رفع  

قدر هم از نظر دیگران  نیاز و سرگرمی بود و آن 

ای کوچک هر دختری  ظاهرش جاذبه داشت که با اشاره 

فهمید کدام  از آن نمی روی خوش نشانش دهد. بدتر  
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حرکتش باعث شده این دختر فکر کند قصد او  

 سوءاستفاده است. 

حاشیه بود، خواهرش  هرچقدر شهریار آرام و بی 

ی مقابل او بود. انگار مدام دنبال سوژه و جنجال  نقطه 

شد از لحنش فهمید قصد دارد با  گشت. به راحتی می می 

ما آخر  ی جوش برساند، ا هایش او را به نقطه حرف 

خواست بداند این دختر از او چه  چرا؟! خیلی دلش می 

طور تند و  هیوالیی در ذهنش ساخته  که رفتارش این 

کرد برداشتن  است. فکر نمی   هایش ناعادالنه قضاوت 

قدر ناراحت  قدمی برای کمک به این دختر، او را آن 

 کند، که از نیت او سوءبرداشت کند. 
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انگشتانش روی سینه درهم مشت شدند و ابروهایش  

قدر برایش مهم شده بود  را در هم کشید. اصالً چرا این 

که خواهر کارگرش در موردش چه فکری خواهد کرد.  

دانست دقیقاً چه مرگش است! تنها  خودش هم نمی 

وقت  های بی داد، همان تپش گرفتن چیزی که آزارش می 
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مستقیم او بود. چیزی که  قلبش در مواجهه با نگاه  

دست خودش نبود و مطمئن هم بود که به هیچ حسی  

ربطی ندارد. به خصوص وقتی این نگاه، ابری و بدتر  

خواست  شد؛ انگار قلبش می از آن گاهی بارانی می 

مستقیم از سینه بیرون بزند. بدون اینکه چشم باز کند،  

دست در جیب شلوارش کرد و قرصی را که امیرمحمد  

ی تپش قلبش تجویز کرده بود، بیرون کشید. یکی  برا 

ها را بدون آب بلعید و سعی کرد با فکر نکردن به  از آن 

هرچه که در چند ساعت قبل اتفاق افتاده بود، ذهنش را  

آرام کند. دروغ نگفته بود که خودش را در برابر  

خواست  دید، اما اگر خودش نمی تنهایی او مسئول می 

اش  و نزدیک و مراقب زندگی توانست به ا چطور می 

باشد. برای فکر کردن به این موضوع، ذهنی آرام  

دید.  خواست که در حال حاضر آن را در خودش نمی می 

کرد که با  زمانی که حالش بهتر بود شاید بهتر فکر می 

 او چه کند. 

 *** 

های خواهر شهریار را شنیده بود،  از شبی که حرف 

هایی  رها و حرف فکرش مدام حول و حوش افکار کارگ 

چرخید. تمام کارهایی که  زد، می ترها می که بهنود قبل 

تا آن روز برای آن جماعت کرده بود، برای این بود که  
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به او اعتماد کنند و مشکلی به وجود نیاورند، اما اگر  

هایی که بینشان ردوبدل شده بود، هنوز هم ادامه  حرف 

آن    هایش کشک بود؟ حتی اگر داشت، پس تمام تالش 

ها را کسی مثل مهرداد در ذهنشان فرو کرده بود،  حرف 

طور نمک بخورند و  ها حق نداشتند این باز هم آن 

نمکدان بشکنند. تحت تأثیر این افکار وقتی پا به سالن  

اختیار با اخم و تنها با تکان سر  کارخانه گذاشت، بی 

جواب سالم کارگرها را داد و جلو رفت. دنبال اسماعیل  

  Eهای بخش  او را باالی سر یکی دستگاه   گشت. می 

 اش گذاشت و خشک پرسید: دید. دستی روی شانه 

 خبر اسماعیل؟ چه -

 

اسماعیل به طرفش برگشت و بعد از سالم، توضیح  

 داد: 

 راهه. چی روبه خبر خاصی نیست آقا، همه -

در مورد پیدا کردن یه شخص مناسب، تونستی فکری  -

 کنی؟ 

 

ا با آستین لباسش گرفت و  اش ر اسماعیل عرق پیشانی 

رویشان، آن طرف  با دست به پسری که دقیقاً روبه 

 کرد گفت: کارگاه، داشت کار می 
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ی شهریار کاردرست  تنها کسی که در حد و اندازه -

 باشه، همون پسره است... علیرضا. 

 

 طور که او را زیر نظر گرفته بود، پرسید: گرشا همان 

 چقدر روش شناخت داری؟ -

اله که اینجا مشغوله آقا... هم مسئولیت  چهارپنج س -

ها خیلی  شه و هم انگار از مکانیک دستگاه سرش می 

آره... ولی اهل خودنمایی نیست، سرش به  سر درمی 

جهت دهن به دهن  کار خودش گرمه. با کسی هم بی 

 ذاره. نمی 

 

ای روی لب راند و بعد از کمی فکر،  گرشا »خوبه« 

 گفت: 

ال، بهش بگو هروقت کارش  رم با خیلی خب... من می -

 تموم شد، بیاد دفترم باهاش صحبت کنم. 

 چشم آقا. -

 *** 

باالخره توانسته بود بعد از سه ماه جایگزین مناسبی  

برای شهریار انتخاب کند. علیرضا حیدری از لحاظ  

وخو و رفتار، شباهت زیادی به شهریار داشت.  خلق 

کلمه    کارش را هم که اسماعیل تأیید کرده بود. با چند 
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تواند انتخاب خوبی باشد. با  حرف و سوال فهمید می 

رفتن علیرضا از دفتر، گرشا هم مانیتورها را خاموش  

کرد و بعد از برداشتن سوئیچ و گوشی، از اتاق بیرون  

ی رفتن گرفته  شد که اجازه ای می رفت. کیان ده دقیقه 

باز بود. از بین در  بود، ولی در اتاق بهنود هنوز نیمه 

کشید و او را در حالی دید که با اخم و صورتی    سرکی 

ای روی میزش خیره شده بود. در را  متفکر به نقطه 

 شد پرسید: طور که وارد می باز کرد و همان 

 خوای بری؟ نمی -

 

بهنود سرش را باال گرفت. با دیدن گرشا نگاهی به  

ساعتش انداخت و کتاب جلوی دستش را بست. با دو  

 ساژ داد. هایش را ما انگشت چشم 

 رم االن. چرا... می -

 

کتاب را از زیر دست بهنود کشید و با ابروهای باالرفته  

 به جلدش نگاه کرد. 

 خونیا! جدی جدی داری زبان می -

 

 بهنود نیشخندی زد. 

 باور نکرده بودی؟ -
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 قدر اراده داشته باشی... کردم این فکر نمی -

 خانوادگی عادت دارید به جدی نگرفتن من. -

 

 ب را به او برگرداند و به طرف در اتاق رفت. گرشا کتا 

 حاال چقدر پیشرفت داشتی؟ -

 

هایش  بهنود اخم کمرنگی کرد و بعد از برداشتن کتاب 

 سمت در رفت. 

کنم، نگران نباش. گیراییم پایین هست،  پیشرفت هم می -

 ولی خنگ نیستم. 

 

 گرشا آرام خندید 

 امیدوارم. -

 

 اخم گفت:   بهنود با دیدن سوئیچ در دست گرشا با 

تو که باز ماشین آوردی...کالً دوست داری خودت رو  -

 عذاب بدی. 

 

 ای باال انداخت. تفاوت شانه گرشا بی 

 وقتی مشکلی ندارم، چرا به این و اون زحمت بدم؟ -
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 ای گفت: بهنود با لحن مسخره 

شدی  آخه نه که توی این مدت رو کول من سوار می -

 اومدی، االن زحمتت کم شده. می 

 

ای فکر کرد و بعد سوئیچ را در جیبش  ا لحظه گرش 

 انداخت. 

قدر دوست داری در رکاب  خیلی خب... حاال که این -

برم. یه زنگ بزن  رئیست باشی، امروز ماشین رو نمی 

 بری خونه. هم به مامانت بگو داری مهمون می 

 

 #مقلوب  
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بته  هایش مشکلی نداشت، ال بهنود با قسمت اول حرف 

گرفت، اما قسمت دوم  ی رئیس فاکتور می اگر از کلمه 

 کنجکاوش کرد. 

 ی ما؟ آی خونه می -

 مشکلی داری؟ -

 

 بهنود با طعنه لب زد: 
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 هرحال رئیس شمایی... ولی چیزی شده؟ به -

 

هایش را در جیب شلوارش فرو کرد و  گرشا دست 

کرد،  های خودش نگاه می طور که متفکر به قدم همان 

 زمزمه کرد: 

 باید با عمو راجع به موضوعی حرف بزنم. -

 *** 

خانوم مدام برای پذیرایی بین آشپزخانه و سالن  نرگس 

آخر گرشا با لبخندی از او    آمد بود. دست و در رفت 

تشکر کرد و درخواست کرد که به خودش زحمت ندهد.  

ای با عمو صحبت کند و بعد هم  خواهد چندکلمه فقط می 

 ا این حرف او درآمد: خواهد رفت. صدای ناصر ب 

کجا بری؟ تا اینجا اومدی، شام هم باید بمونی  -

 پیشمون. 

 

خانوم هم که هنوز سرپا ایستاده بود، فوری  نرگس 

 گفت: 

گم اونا هم  زنم حوریه جون می آره آره، اصالً زنگ می -

 خوریم دیگه. ای هست دور هم می بیان. یه لقمه 
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آمد و روی  های راحتی از اتاق بیرون  بهنود با لباس 

 ها خودش را رها کرد. یکی از مبل 

شناسی، خیلی اهل  مامان گیر نده... گرشا رو که می -

 بازی نیست. مهمون 

 

 گرشا هم به تأیید سر تکان داد. 

درسته... اجازه بدین دورهمی و جمع شدن باشه  -

خوام زود  ام و می واسه یه فرصت دیگه. من خسته 

زنم  ا عمو حرف می برگردم خونه، امروز فقط چندکلمه ب 

 رم. و می 

 

نرگس نگاهی بابت کسب تکلیف به ناصر انداخت و او  

 هم از سر ناچاری سری تکان داد. 

کنیم... حاال بگو ببینم ماجرا  خیلی خب اصرار نمی -

 چیه؟ 

 

ها فاصله گرفت و به طرف راهروی منتهی  نرگس از آن 

ها رفت. گرشا فنجان چایش را در دست گرفت و  به اتاق 

 هش را از بهنود به عمویش داد. نگا 

عمو، راستش... این کارگر سفارشی شما آدم  -

ی  دونم که در جریان همه پردردسری از آب دراومد. می 
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ی  خوام بدونم چقدر روی خانواده اتفاقا هستین. فقط می 

این پسره شناخت داشتین و چرا خواستین بیاد توی  

 کارخونه کار کنه. 

 

 نشینی نکرد. صر عقب ی نا با وجود نگاه وارفته 

گذره، متوجه یه شاهکار جدید از این  هرروز که می -

شم. سرجمع دو ماه هم توی اون کارخونه  بشر می 

افتاد و متوجه  نبود، ولی اگر اون اتفاق وحشتناک نمی 

خواست یه تنه چه  شدیم، معلوم نبود می کاراش نمی 

 ضرری بهمون بزنه. 

 

 ناصر با گیجی پرسید: 

 گه چی فهمیدین؟ چطور مگه؟ دی -

 

 گرشا به بهنود نگاه انداخت. 

 ماجرای انبار رو نگفتی... نه؟ -

 

بهنود لبش را جوید و سر باال انداخت. گرشا با  

 پوزخندی لب زد: 

 زدم. حدس می -
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 دوباره رو کرد به طرف ناصر. 

دم، ولی اول شما جواب  مفصل براتون توضیح می -

 سوال من رو بدید. 

 

وشید و وقتی خواست فنجان  ناصر کمی از چایش را ن 

را روی میز بگذارد، دستش به وضوح لرزید. زیر لبی  

 غرید: 

آدم از کار خیر هم، خیر نبینه دیگه چه امیدی به  -

 ی چیزاست؟ بقیه 

 

 رو به گرشا با لحنی پر از شرمندگی گفت: 

به خیالم خواستم این پسره که داشت خون باباش رو  -

وقتی دیدم بهنود    کرد، سر به راه بشه. توی شیشه می 

از وقتی پاش رو گذاشت توی کارخونه زندگیش نظم  

 خدا برسونم. گرفت، گفتم یه خیری هم به اون بنده 

 

 بهنود عصبی توپید: 

کنی؟ من هر آشغالی  اون عوضی رو با من مقایسه می -

 کار نبودم. که بودم، حداقل خالف 

 

 ناصر که سر پایین انداخت، گرشا به بهنود تشر زد: 
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 ی خب حاال! خیل -

 

 دوباره رو به ناصر کرد. 

گفتین  فهمم نیت بدی نداشتین... اما کاش به من می می -

شیشه داره تا حواسم رو جمع  جنس این پسره خورده 

کنم. یه بار دیگه هم بهتون گفتم اونجا کارخونه است  

نه کانون اصالح و تربیت. خودتون چند سال با من  

دار به همین  سابقه دونستین به آدم  اونجا بودین، می 

ذارمش  دم... یا اگه بدم سر یه کاری نمی راحتی کار نمی 

 که دستش واسه بردن و خوردن باز باشه. 

 

ی ناصر را که دید نفسش را محکم  شده های گشاد چشم 

 بیرون داد. 

 کار کرده این خیرندیده؟ مگه چی -

 

طور که خیاری  بهنود روی مبل صاف نشست و همان 

 داشت با حرص گفت: روی میز برمی ی  از ظرف میوه 

های انبار  هیچی... فقط نزدیک پنجاه میلیون از جنس -

 صدا باال کشیده. رو بی 

 

 رنگ ناصر پرید و با دست روی سرش کوبید. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دونم بابای  داد... خیر نبینی بشر... من نمی ای داد بی -

زنه و  این شیر پاک نخورده با چه رویی باز زنگ می 

 ه. پرس حال من رو می 

 

گرشا و بهنود نگاهی مشکوک به هم انداختند و گرشا  

 کنجکاو پرسید: 

 زنه؟ بهتون زنگ می -

 

 حواس سر جنباند. ناصر گیج و بی 

زنه و  بار زنگ می   ای یه آره بابا... هی هفته -

خوام  کنه به خیال خودش... تا می پرسی می احوال 

ی نسناسش، یا  صحبت رو بکشونم سمت اون بچه 

کنه، یا بحث رو  کنه و قطع می می   صحبت رو جمع 

 کنه. عوض می 

 

حرف به بهنود نگاه  اش کشید و بی گرشا دستی به چانه 

 ی خیار را هم تند جوید و پرسید: مانده کرد. بهنود باقی 

 دونه؟ کنی چیزی می فکر می -
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 #کپی_ممنوع  

 

گرشا فنجان جلوی دستش را با حالت متفکری در جا  

 ای فکر کردن، جواب داد: و بعد از دقیقه چرخاند  

ها نتونسته باشن  دونم... اگه بدونه و تا االن پلیس نمی -

ازش چیزی بیرون بکشن... پس باباش هم مثل خودش  

زنه به عمو  دونه، البد زنگ می خطه. اگر هم نمی هفت 

که غیرمستقیم خبری، چیزی بگیره و مطمئن بشه  

 پسرش هنوز گیر نیفتاده. 

 ده؟ کنی اگه مستقیم بپرسیم، نم پس می ی فکر م -

 

 گرشا با پوزخندی سر باال انداخت. 

ده  تفاوت نشون می قدر خودش رو بی بعیده... وقتی این -

ای به اون موضوع  که تو صحبت با عمو اصالً اشاره 

کنه، وقتی یه عذرخواهی ساده هم بابت گندی که  نمی 

ه مستقیم  ش باال آورده نکرده، پس امکان نداره بش بچه 

 ازش حرف کشید. 

 

لرزید  تر از قبل و دستی که می ناصر با رنگی پریده 

 پرسید: 

 کار کنین؟ خواین چی حاال می -
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 بهنود با اخمی غلیظ غرید: 

ها نکرده  تونیم بکنیم که تا حاال پلیس چه غلطی می -

 باشن؟ 

 

 گرشا با دیدن حال ناصر، به بهنود گفت: 

 یار. پاشو واسه بابات یه لیوان آب ب -

 

بهنود با دیدن رنگ و روی پدرش فوری از جا پرید و  

 تا برگشتنش، گرشا گفت: 

ها رو  گه... احتماالً پلیس خیلی راه بهنود درست می -

امتحان کرده که بهش برسه، اگه تا االن ردی ازش پیدا  

نکردن، پس طرف خیلی کاربلده... باید در موردش یه  

 فکر اساسی بکنیم. 

 

ناصر بعد از گرفتن لیوان از دست  از جا بلند شد و  

 بهنود نالید: 

چرا پاشدی عموجون؟ بشین یه چیزی بخور منم فکر  -

فکریم رو درستش  تونم این بی کنم ببینم چطوری می 

 کنم. 
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تونست از  تقصیر شما نبوده عمو... این اتفاق می -

سمت هرکدوم از اون کارگرای دیگه هم بیفته... مشکل  

ن راحتی اعتماد کنم. همین حاال  از منه که نباید به همی 

هم اگر خبر توی کارخونه درز کنه که یکی به همین  

راحتی تونسته سر مِن رئیس کارخونه رو کاله بذاره،  

از فرداش باید هرلحظه منتظر یه شاهکار جدید از بقیه  

 باشم. 

 

ی مبل پدرش نشسته بود، با پوزخندی  بهنود که لبه 

 گفت: 

 قدر تحویل بگیر. جماعت رو این بفرما... حاال باز این  -

 

های بهنود، لبش را با حرص  گرشا با نگاه به چشم 

 جوید و ترجیح داد فعالً جوابی به او ندهد. فقط گفت: 

به جای اظهارنظرهای کارشناسانه یه ماشین برای  -

 من بگیر. 

 

 بهنود از جا بلند شد. 

 رسونمت خب. می -
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داشت و  تا خواست مخالفت کند، بهنود سوئیچش را بر 

گرشا هم دیگر حرفی نزد. بعد از تشکر و خداحافظی از  

 عمو، همراه هم راهی شدند. زن 

 *** 
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 #کپی_ممنوع  

 

بست  انگار قرار بود بعد از شهریار، تمام کارهایم به بن 

بخورد. تنها اتفاق مثبتی که در سه ماه گذشته برایم  

کار  بود تا هم بی   افتاده بود، پیدا کردن همان شغل ساده 

ترین موضوع این  درآمد؛ وگرنه مهم نمانم و هم بی 

روزهایم که پیدا شدن قاتل فراری شهریار بود به  

رسید تا فکر و دهنم آرام بگیرد. از طرفی  سرانجام نمی 

ی زاهدی  های بیش از اندازه هم به خاطر مزاحمت 

تصمیم گرفته بودم خانه را عوض کنم، اما این یکی هم  

ل بزرگی برایم شده بود. قصد فروش خانه را  معض 

خواستم آنجا را اجاره بدهم و خودم هم جای  نداشتم، می 

دیگری مستأجر شوم، تا بتوانم یک تصمیم درست  

اش با وضعیت من  ای که مبلغ اجاره بگیرم. اما خانه 
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ی ما قدیمی بود  شد. خانه سازگاری داشته باشد پیدا نمی 

های آنجا کمتر بود.  انه اش از خیلی از خ و اجاره 

دادم که با  ی بیشتری می بنابراین حتماً باید مبلغ اجاره 

گرفتم، جور  ام و حقوق کمی که می شرایط شغلی 

 آمد. درنمی 

بست آخری که سر راهم قرار گرفت، وقتی بود که  بن 

وارد انجمن اهدای عضو شدم و خواستم مشخصات  

بدهند، اما  کسی که قلب شهریار را هدیه گرفته، به من  

خانمی که مسئول پاسخگویی بود با لحنی جدی و  

 خشک گفت: 

ها نباید  ده خانوم... خانواده قانون ما این اجازه رو نمی -

 با هم آشنا بشن. 

 

 وقتی پرسیدم چرا، جواب داد: 

تونم همه رو براتون  دالیلش که زیاده عزیزم، نمی -

کنم شما هم دنبالش  توضیح بدم... فقط توصیه می 

 ترید. مطمئن باشید. شید... اگر ندونید خودتون راحت نبا 

 

گفت درست باشد.  طور که زن می دانم، شاید آن نمی 

حال فکری که محدثه در سرم انداخته بود ولم  بااین 

ها دنبالش افتاده بودم. دلم  کرد و من هم مثل دیوانه نمی 
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تپد، بلکه  خواست بیینم قلب شهریار زنده است و می می 

های هرشبم  تر شود، بلکه گریه ام آرام شبانه های  خواب 

تر شود، شاید هم دیگر هرجای  ی نماز کم پای سجاده 

چرخانم، شهریار را نبینم و حس نکنم  خانه چشم می 

 نزدیک است مجنون شوم. 

از آن زن که نتوانستم اطالعاتی بگیرم، اما باالخره  با  

وجو در همان انجمن فهمیدم احتماالً عمل  کلی پرس 

یوند در مرکز قلب تهران اتفاق افتاده است. باز هم  پ 

ی تاریک، این یکی کورسویی بود  وسط آن همه نقطه 

شد به آن امیدوار ماند، به خصوص که یادم آمد  که می 

از طرف همان بیمارستان تاج گل یادبودی به مراسم  

 آورده بودند. 

ها یا شاید  رفتم و به صحبت رو داشتم راه می در پیاده 

های عمه، پشت تلفن گوش  هتر بود بگویم گالیه هم ب 

هایش  دادم. انگار قصد نداشت دست از نگرانی می 

بردارد. برای همین بود که تا آن روز از عوض کردن  

خواست فکر  خانه چیزی به او نگفته بودم؛ دلم نمی 

توانم از  کنند هنوز چند ماه از تنها شدنم نگذشته، نمی 

تر شوند، یا مثل حاال،  ان ام بربیایم و نگر پس زندگی 

مدام اصرار کنند که تهران را رها کنم و برای زندگی  

ها بروم. وقتی طبق معمول، عمه وسط  پیش آن 
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هایش زیر گریه زد، نچی کردم و گوشی را دست  گالیه 

 به دست کردم. 

قدر بیخودی حرص و جوش  عمه تو رو خدا... چرا این -

بودیم. فقط قبالً  خوری؟ بچه که نیستم، یه عمر تنها  می 

ی کافی  شهریار بود، حاال دیگه نیست... ولی به اندازه 

 یاد گرفتم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. 

 

 هق نالید: با هق 

گیره دیار... بحث کار و بار کامران  دلم آروم نمی -

 اومدیم اونجا. شدیم می وسطه وگرنه اصالً ما پا می 

 

 خیلی جدی مخالفتم را بروز دادم. 

کنی؟ خب  کنی داری شورش می مه یه کم فکر نمی ع -

های زندگی اینجا دست کم  معلومه که نمی شه... هزینه 

چهارپنج برابر اونجاست. باور کن من، هم حالم خوبه  

و هم شرایطم... نه بابا، نه شهریار، هیچ کدوم راضی  

نیستن شما به خاطر من زندگی رو به خودت زهر کنی.  

ی اولین تعطیالت پاشم بیام  دم تو اصالً من قول می 

 پیشتون. خوبه؟ 

 

 کمی آرام گرفت و با لحن ملتمسی گفت: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خبر نذار عمه...  قول دادیا... من رو از خودت بی -

 باشه؟ 

 

اش کنم و تماس را به پایان  باالخره توانستم راضی 

برسانم. همان موقع جلوی در خانه هم رسیده بودم.  

 کلید انداختم و داخل رفتم. 

کردم و برای همین  چیز فکر می پله، به همه در راه 

نفهمیدم کی جلوی در واحدم رسیدم. وارد خانه که شدم  

حس کردم چیزی مانع بسته شدن در شده، برگشتم و با  

دیدن زاهدی که دستش را روی در گذاشته بود، کم  

اراده اخمی  هایم از حدقه بیرون بزند. بی مانده بود چشم 

 کرد. غلیظ روی صورتم جا خوش  

 بفرمایید! امری داشتید؟ -

 

ای که لبخندی بدترکیب هم  با لحن به ظاهر دوستانه 

 اش شده بود گفت: چاشنی 

زنیم.  تر حرف می اگه دعوتم کنید بیام داخل، راحت -

ها ممکنه راجع بهتون فکر  اینجا... اینجوری... همسایه 

 بدی بکنند. 

 

 هایم از شدت حیرت گرد شد. چشم 
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ای هم این وضعیت رو  ا؟ هر غریبه راجع به من یا شم -

 کنه. ببینه اول از همه به قصد و غرض شما فکر می 

 

دستش را از روی در برداشت و همراه دست دیگر به  

 حالت تسلیم باال برد. 

ی خودم رو دارم  باشه، اصالً راجع به من... منم وجهه -

توی این ساختمون. باور کنید قصدم مزاحمت نیست.  

 لمه حرف بزنیم. خوام چندک فقط می 
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هایش  حتی مالیمت لحنش هم باعث نشد به حرف 

هایش را عقب برده،  اطمینان کنم. همین که دیدم دست 

هایش  پرت گفتن و فرصتی پیدا کردم تا در را روی چرت 

ببندم، اما تا خواستم این کار را بکنم باز با قدرت مانع  

اش اشتباه  ورد نیت اصلی شد و بهم فهماند در م 

 ام. نکرده 

آقای زاهدی، من هیچ حرف مشترکی با شما ندارم.  -

این رو بارها توی برخوردهایی که به اجبار نصیبم  
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کنم بفرمایید برید تا  کردید بهتون فهموندم... توصیه می 

تر  تون رو از اینی که هست خراب با صدای بلندم وجهه 

 نکردم. 

 

 پاک شد. اخم محوی کرد و لبخندش  

گیری خانم مهرآرا... دو کالم  زیادی داری سخت می -

خوام  خوره. چیزایی که می حرف زدن به جایی برنمی 

 بگم مطمئن باش به نفع خودته. 

 

فشار بیشتری به در دادم و تصمیم گرفتم اگر  

دار شد، فکری که در سر  اصرارهایش زیادی کش 

انم او  داشتم را عملی کنم و با صدای بلند به همه بفهم 

دهد جنتلمن و قابل  قدرها هم که خودش نشان می آن 

اعتماد نیست. همان موقع صدای باز شدن در یکی از  

ی باال حواسم را پرت کرد و تا به خودم  واحدهای طبقه 

بیایم، وسط خانه پرت شده بودم و زاهدی درست این  

 ایستاده بود.   طرف در خانه، پشت به در بسته 

قع حفظ نکرده بودم حتماً پخش  اگر تعادلم را به مو 

ای به تپش افتاد و  شدم. قلبم به طرز وحشیانه زمین می 

دانستم با آن لبخند منفوری که روی  زبانم بند آمد. نمی 

لبش چسبانده چه قصدی دارد و به همین خاطر هم  
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کردم. نگاهی به اطرافم  داشتم از ترس قالب تهی می 

ام بود،  زدیکی انداختم و با دیدن تلفن که درست در ن 

انگار دنیا را دو دستی تقدیمم کردند. سریع گوشی را  

شد مانع لرزشش شوم  برداشتم و با صدایی که نمی 

 گفتم: 

ی من بذارید بیرون  همین االن پاتون رو از خونه -

گم که به زور وارد  زنم و می وگرنه به پلیس زنگ می 

 شدید.   خونه 

 

الش من هم  با خونسردی، قدمی به جلو آمد و به دنب 

هایش را به  اراده قدمی به عقب رفتم. باز هم دست بی 

اش گرفت و فقط  وارانه جلوی سینه همان حالت تسلیم 

هایش مصنوعی و  نمایی دانست چقدر این مظلوم خدا می 

 باور بود. غیرقابل 

 خوام حرف بزنم. باور کن نیتم خیره. فقط می -

 

ش  خیلی سعی داشتم ترسم را نشان ندهم، اما لرز 

 گذاشت. ام نمی صدایم لعنتی 

 جوری؟ با به زور اومدن توی خونه؟ ای... این -

 

 ناگهان عصبی شد و با صدای بلندی گفت: 
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ری چی کار  جوره زیر بار نمی خب لعنتی وقتی هیچ -

 باید بکنم؟ 

 

ابروهایم را درهم کشیدم. تازه طلبکار هم بود. کمی به  

قاب    تر شده بودم و همین که چشمم به خودم مسلط 

ای گرفتم؛ به  عکس شهریار افتاد انگار جان تازه 

خصوص که، هرچه که بود، خیال یا واقعیت، حاضر  

 اش در عکس درهم شده است. بودم قسم بخورم چهره 

دانستم اگر بخواهم داد و بیداد راه بیندازم و  می 

ها را خبر کنم، اول از همه خودم را خراب  همسایه 

دیگر یک ساعت هم آنجا،  خواهم کرد. آن وقت از فردا  

کردم. نفسی گرفتم و  جای من نبود. باید فکر دیگری می 

 تر از قبل گفتم: محکم 

هر حرفی دارید زود بزنید و تشریف ببرید... خیلی  -

شانس بیارید که بعدش بابت این رفتار ازتون شکایت  

 نکنم. 

 

پوزخندی زد و ابروهای من بیشتر درهم شد. با لحن  

 بدی گفت: 

دقلقی دختر... مثالً شکایت کنی چی رو  خیلی ب -

 خوای مدرک نشون بدی؟ شاهدی داری؟ می 
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 تا خواستم حرفی بزنم، فوری ادامه داد: 

کسی نیست خانم  این مدل زندگی کردن باب میل هیچ -

مهرآرا... هم من تنهام، هم تو... از طرفی من  

هاست که چشمم دنبال توئه... حاال که برادرت هم  مدت 

اده به تو، فکر کنم الزمه یه مرد کنارت  عمرش رو د 

باشه. صورت خوشی نداره که هردفعه با یه ماشین  

ها چی فکر  شی، همسایه آی و جلوی در پیاده می می 

ای  ای که پر گرگه، بره کنن در موردت؟ تو جامعه می 

 آره دختر خوب. مثل تو دووم نمی 

 

نهایت گشاد شد. از چه  هایم از فرط تعجب بی چشم 

زد؟ کدام ماشین؟ لحنش داشت حالم را به هم  می حرف  

زد. شهریار اگر اینجا بود... اگر زنده بود، این  می 

اش  گذاشت. زاهدی با تمام پستی مردک را زنده نمی 

ام یک مرد کم داشتم،  گفت. من در زندگی راست می 

 ام قلم کند. مردی که پای این مردک را از زندگی 

طور که  شدم و همان   های محکمی از کنارش رد با قدم 

خواستم در را باز کنم، با صدای نسبتاً بلندی که  

 ی هشداری برای او باشد گفتم: نشانه 
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هایی مثل شما داره  ای که گرگ زندگی کردن تو جامعه -

واقعاً سخته جناب زاهدی... ولی نداشتن مرد، شرف  

 داره به وجود نامردهای امثال شما. 

 

دهم، مچ دستم را گرفت  تا خواستم دستگیره را پایین ب 

 و لبخند زد. 

خوام با زبون  ها... هرچی می   ببین خودت خواستی -

آی. انگار خودت هم تنت  خوش رامت کنم، راه نمی 

خاره. اصالً با دخترهای چموشی مثل تو زبون  می 

 ده. خوش جواب نمی 

 

 دستم را با ترس کشیدم. 

 ولم کن دیوونه. -

 

ا باال آوردم ولی  گوشی هنوز در دست دیگرم بود. آن ر 

 سریع از دستم کشید و کنار انداخت. بعد هم آرام گفت: 

حاال که تا اینجا اومدم و خودت هم با پای خودت  -

فهمی ضرر  اومدی جلو، یه پذیرایی کوچیک کنی می 

 کنی. نمی 

 

 #مقلوب  
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 164#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 

حال سعی کردم تمام  دادم، با این از ترس داشتم جان می 

برای دفاع از خودم به کار بگیرم. پوزخندی  توانم را  

 کردم، غریدم: طور که تقال می زدم و همان 

 کور خوندی. -

 

ی در را کشیدم و تا او  با دست دیگرم، فوری دستگیره 

به خودش بیاید در را محکم به پشت سر و کمرش  

کوبیدم. آخش که به هوا رفت، دستش شل شد و  

ش استفاده کردم و  توانستم خودم را آزاد کنم. از غفلت 

بدون معطلی او را به عقب و بیرون از خانه هل دادم.  

تلوتلوخوران عقب رفت و با صدای بدی با در واحد  

رویی برخورد کرد. دیگر برایم مهم نبود کسی  روبه 

دانستند مدیریت  بفهمد چه اتفاقی افتاده. اگر بقیه هم می 

ً ساختمانشان را دست چه آدم رذلی داده  اجازه    اند، قطعا

دادند بیشتر از یک شب آنجا دوام بیاورد. با صدای  نمی 

 بلندی گفتم: 
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فقط کافیه یه بار دیگه... اینجا، پشت این در، یا  -

ی این ساختمون سر راهم سبز بشید،  هرجای دیگه 

 دیگه عواقبش پای خودتونه آقای نامحترم. 

 

در را محکم کوبیدم. پشت در تمام قدرت و توانم  

جا پای در ُسر خوردم و وا  کشید. همان باره ته  یک 

ام  هایم بالفاصله پر شد و صورت برافروخته رفتم.  چشم 

آمد که  رویی می ی روبه تر از قبل. صدای همسایه داغ 

 پرسید: داشت می 

 چیزی شده جناب زاهدی؟ -

 

مردک پرروی عوضی، انگار نه انگار که با صدای بلند  

 تهدیدش کرده بودم، گفت: 

سه بذاریم به وضعیت ساکنین هم رسیدگی  باید یه جل -

 دونن انگار. کنیم... یه عده حد و حدودشون رو نمی 

 

حیف که دیگر توانی برای جنگیدن با او نداشتم وگرنه  

گذاشتم تا بفهمد حد و  همان موقع آبرو برایش نمی 

حدود یعنی چه. حالم از این دنیای وحشتناک به هم  

یا دختر تنها،    خورد. دنیایی که در آن، یک زن می 

امنیت نداشت و برای زنده ماندن و یا سالم زندگی  
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کشید تا  ی یک مرد را یدک می کردن حتماً باید سایه 

 های ناپاک را سمت خودش نکشد. چشم 

کرد، اما درد قلبم بیشتر بود. مچم را  مچ دستم درد می 

با دست دیگر فشردم و سرم را روی زانو گذاشتم. میان  

ام از خدا گله کردم که چرا من را  نشدنی های تمام هق هق 

توانستم  وپایی بودم و نمی دست پناه کرد. اگر آدم بی بی 

ی پیش از پس خودم بربیایم، اگر اتفاق بدی  چنددقیقه 

خواست دوباره من را سرپا  افتاد، چه کسی می برایم می 

 دانستم این تنهایی، تقاص کدام گناهم بود! کند؟ نمی 

 *** 

 

 #مقلوب  

 165ت #پار 

 #کپی_ممنوع  

 

گشت و هر چند دقیقه  هایش می مرد میانسال بین فایل 

آورد و با نگاهی  یک بار هم سرش را باال می 

شد.  موشکافانه، از باالی عینکش به من خیره می 

دست آخر عینکش را روی بینی کمی باال داد و برای  

 بار صدم پرسید: 

 گفتی تنهایی دخترم؟ -
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ل زدم. چندبار دیگر باید  نچی کردم و ساکت به او ز 

دانم چرا همان  کردم؟ نمی دروغم را برایش تکرار می 

اول ترسیدم و نگفتم که تنها هستم، حاال مدام باید یک  

کردم تا در موردم فکر  ادعای کذب را برایش تکرار می 

 اشتباهی نکند. 

 کنم. آقا، با برادرم زندگی می گفتم که حاج -

 

 سرش را دوباره پایین انداخت. 

 پس چرا تو اومدی دنبال خونه؟ -

 

ی این موارد را بارها توضیح بدهم؟  واقعاً نیاز بود همه 

قدر دروغ گفته بودم که خودم هم داشت باورم  آن 

 شد. می 

عرض کردم خدمتتون... محل کار برادرم خارج از  -

رسه دیگه دنبال  آد، نمی ها هم دیروقت می شهره، شب 

ارید من برم یه بنگاه  خونه هم بگرده... اگه موردی ند 

 دیگه. 

 

هایش توقف کرد و دستش  باالخره روی یکی از برگه 

 را روی گوشی تلفن گذاشت. 
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 نامه باید باشه. بهش بگو واسه نوشتن اجاره -

 

 اخم کردم. 

خوام تو هتل اتاق بگیرم که! فکر  چرا آخه؟ نمی -

جوری زندگی  کنم به کسی ربطی داشته باشه من چه نمی 

  اصالً مگه موردی هست؟ کنم... حاال می 

 

 لبخند آرامی زد تا به خیالش بتواند من را قانع کند. 

دونم دخترم... االن یه موردی هست که راست کار  می -

خودته، با همون شرایطی که گفتی... ولی  

ش یه پیرمرد و پیرزن هستن که به خاطر  صاحبخونه 

یه سری مشکالتی که قبالً پیش اومده، دیگه به آدم  

 دن. یا مجرد خونه نمی تنها  

 

 هایم کمی کش آمدند. لب 

این که خیلی خوبه، هماهنگ کنید برم ببینم خونه رو،  -

گم  کنم می خونه صحبت می اگه خوشم اومد با صاحب 

 اوضاعمون چه جوریه. 

 

طور که گوشی را  مرد چند ثانیه نگاهم کرد و همان 

 داشت، لب زد: برمی 
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 از ما گفتن بود. -

 

اهنگ کرد و برای دیدن خانه رفتیم.  خانه هم با صاحب 

دار بود. خانه همان چیزی بود که  حق با مرد بنگاه 

اش  خواستم. هرچند کمی قدیمی بود، اما قیمت اجاره می 

کامالً مناسب بود. حاال فقط من بودم که باید شرایطم را  

دادم. شرایطی که اصالً جور نبود. یک  ها وفق می با آن 

گفته بودم، برای پیرزن    بار دیگر هرچه در بنگاه 

خانه تکرار کردم. پیرزن به همسرش نگاهی  صاحب 

انداخت و جهت کسب تکلیف سر تکان داد. پیرمرد  

 های درهم غرید: بدعنق با اخم 

ی دردسر ندارم زن... سیدخانوم، انگار  من حوصله -

یادت رفته همون دو سه تا دانشجوی دختری که  

ون آوردن. ما  گفتی آرومن، چه بالیی سر آبروم می 

آبرومون رو از سر راه نیاوردیم که واسه هر  

 مستأجری حراجش کنیم. 

 

ام  هایش به من برخورد. کجای ریخت و قیافه حرف 

شبیه کسی بود که دنبال سوءاستفاده و هرزپریدن  

است. اگر شرایط خانه، آن همه خوب و ایدئالم نبودم،  

  کردم و عطایش را به لقایش جا خداحافظی می همان 
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بخشیدم، اما همین که کسی در ساختمان مجرد نبود  می 

ی مثبت برای من مارگزیده به حساب  خودش یک نکته 

ای  آمد. پیرزن استیصالم را که دید، با لحن مادرانه می 

 گفت: 

دخترم با برادرت تماس بگیر بگو یه کاریش بکنه،  -

همین که بیاد خودش رو نشون بده کافیه. این حاجی ما  

بیا نیست. حق هم داره،  مورد بدقلقه، کوتاه   توی این یه 

 ترسه. مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید می 

 

آمدند و نه  ها با من راه می کردم؟ نه آن چه کار باید می 

من دیگر برادری داشتم که نشانشان بدهم. فکر  

را از جیبم    کردم دروغم کار دستم بدهد. گوشی نمی 

فاصله گرفتم. همان    ها بیرون آوردم و چند قدم از آن 

 موقع صدای غرغر پیرمرد درآمد. 

نگفتم خانوم! معلومه یه ریگی به کفششه وگرنه این  -

دست کردن نداره که... اصالً بگو اجاره  همه دست 

دم... به این حسن بنگاهی هم بگو بیخود پشت هم  نمی 

 واسه من مستأجر نفرسته. 

 

 داد: االهللا«ی گفت و با آرامش جواب  پیرزن »الاله 
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خیلی خب مرد، چند دقیقه آروم بگیر، رفت زنگ بزنه  -

 دیگه. 

 

لبم را با زبان تر کردم. حتی اگر کسی را جای برادرم  

کردم. اصالً به  زدم، با نبودنش بعدها چه کار می جا می 

توانستم اعتماد کنم؟ من که کسی را  چه کسی می 

گفتم، چند درصد  نداشتم. اگر حقیقت را بهشان می 

هایم را باور و به من اعتماد  داشت که حرف   احتمال 

کنند؟ آن هم با پیرمرد بداخالقی که همین حاال هم کامالً  

جا زده بود. چند ثانیه با گوشی ور رفتم و در نهایت با  

 حالتی ناامید به طرفشان برگشتم. 

گفتم که سر کاره... اونجا هم گوشیش رو جواب  -

متتون  زنم و خد ده. من شب باهاش حرف می نمی 

رسیم... اگه قسمت ما بود که چه بهتر، اگر هم نبود  می 

 که... ببخشید وقتتون رو گرفتم. 

 

پیرمرد با پوزخندی دستش را در هوا تکان داد و با  

گفتن »خیر پیش« پشتش را به من کرد تا به داخل  

ساختمان برود. پیرزن مهربان، چادرش را روی سرش  

 ویم گفت: تر کرد و با لبخندی به ر کمی محکم 
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ره دخترم. برو با خیال  اینجا به این زودی اجاره نمی -

 راحت باهاش صحبت کن و بیاین. من دلم روشنه. 

 

 #مقلوب  

 166#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

در دلم پوزخندی زدم و با تشکری کوتاه از او  

خداحافظی کردم. دلش دقیقاً به چه چیز روشن بود؟ به  

گذشت؟  رفتنش می   ها از زیر خاک آمدن برادری که ماه 

افتاد؟ چرا حاال که  قدر گره در کارم می اصالً چرا این 

ام سر لج  شهریار را نداشتم عالم و آدم با من و تنهایی 

 افتاده بودند؟ 

هایم  اختیار اشک در چشم پایم که به خیابان رسید، بی 

هایم  ارادگی در کنترل افسار چشم پر شد. از این همه بی 

نارنجی شده بودم که  قدر نازک ین متنفر بودم. من ِکی ا 

 دانستم. خودم هم نمی 

چشمم به خیابان آشنای خودمان که افتاد، آه از نهادم  

بلند شد. حتی تحمل یک روز دیگر زندگی کردن در آن  

خانه، با وجود مردکی مثل زاهدی برایم مثل عذاب  

الهی بود. از تصور اینکه دوباره سر راهم سبز شود یا  
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لرزید.  بار قبل از او سر بزند، تنم می   حرکتی بدتر از 

هیچ کسی را هم نداشتم که این مدت، تا پیدا کردن  

ای دیگر پیشش بمانم. وقتی تمام دنیایت در یک  خانه 

نفر خالصه شود و آن یک نفر را از دست بدهی، انگار  

 ای. دنیایت را از دست داده 

ای رنگی که جلوی ساختمان پارک  با دیدن ماشین نقره 

ه بود، چیزی در ذهنم جرقه خورد. قطعاً این ماشین  شد 

جا  کردم، اما چند شب پیش، همین آنی نبود که فکر می 

ها بود، به من  و کسی که صاحب یکی از همین ماشین 

اطمینان داد از سر احساس مسئولیت هم که شده  

تواند هر جا نیاز بود کمکم کند. در آن لحظه چطور  می 

اما یک آن از شدت استیصال    دانستم، و کجایش را نمی 

زمان  نفهمیدم چه شد که از جلوی خانه رد شدم و هم 

اش را گرفتم. با شنیدن دومین و سومین بوق هم  شماره 

از کارم پشیمان شدم. تا خواستم تماس را قطع کنم،  

 صدای تاحدودی متعجبش در گوشی پیچید: 

 بله، بفرمایید. -

 

بد بود؟ مثالً چرا    گفتم »ببخشید، اشتباه گرفتم!« اگر می 

ی او را اشتباهی بگیرم که ایجاد  من باید شماره 
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سوءتفاهم هم نکند. سکوتم که زیادی طوالنی شد  

 خودش پرسید: 

 خانم مهرآرا، با من کاری داشتین؟ -

 

پس من را شناخته بود. دلیل لحن متعجبش هم همین  

ی من  کرد این ساعت از روز، شماره بود. فکر نمی 

اهر شود، آن هم با شرایطی که در  اش ظ روی گوشی 

مان داشتیم. لبم را تر کردم و  ی حضوری آخرین مکالمه 

 ناچار گفتم: 

 سالم. -

 

 با مکثی جواب داد: 

 سالم خانوم... حالتون خوبه؟ -

 

زدن با  رو معطل ایستاده بودم و برای حرف وسط پیاده 

زدم و حاال  اش را با تیر می کسی که تا دیروز سایه 

رفتم با او تعلل نکرده بودم، دچار تردید  برای تماس گ 

 شده بودم. 

خواست سر خودم جیغ بزنم. زیادی منتظر  دلم می 

ای نبود. برای همین هم  گذاشتنش کار درست و عاقالنه 

 دل را به دریا زدم و لب باز کردم: 
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خوبم، ممنون... ببخشید مزاحم شدم... ولی... هنوز  -

 تونم روی کمکتون حساب کنم؟ می 

 

شد فهمید که حسابی جا خورده  اش می کث دوباره از م 

است. تعللش در جواب دادن باعث شد فکر کنم به  

حرفی که قبالً زده بود اعتقاد، و تمایلی هم برایش  

ندارد. تا خواستم بابت تماسم عذرخواهی و آن را قطع  

 کنم، جواب داد: 

 شم. البته... اگه کاری از دستم بربیاد خوشحال می -

 

ای که از آن رد شده بودم  پشت سرم و خانه نگاهی به  

بازی نداشتم. در حال  انداختم. فرصتی برای لوس 

حاضر انتخاب دیگری هم نداشتم و باید روی غرورم  

زدم. وقتی  بستم. باالخره که باید حرف می چشم می 

 دوباره صدایم زد، فوری گفتم: 

شه ببینمتون؟ پشت تلفن یه مقدار سخته حرف  می -

 زدن. 

 

 بار بدون معطلی جواب داد: این  

 بله حتماً... همین االن خوبه؟ -
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همین االن؟ برای من که عالی بود. هرچقدر کمتر وقت  

کردم بهتر بود. نتوانستم جلوی لبخندم را  تلف می 

 بگیرم. 

 تونم بیام؟ خوبه ممنون... کجا می -

 

زمان با  صدایش این بار جوری بود که انگار داشت هم 

 رفت. حرف زدن راه هم می 

هرجا که خودتون راحتید. آدرس رو برام بفرستید.  -

 سریع می رسونم خودم رو. 

 

 #مقلوب  

 167#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

قدر از جوابش حالم خوب بود که بدون هیچ حرف  آن 

ای تشکر و تماس را قطع کردم. حتی به مغزم  اضافه 

قدر با من راه  فرصت ندادم که فکر کند این مرد چرا این 

مسلماً آمدن تا مرکز شهر برایش آسان نبود،    آید، می 

اما باز هم احترام گذاشته و انتخاب را به من سپرده  

ام  شد مقداری از گارد همیشگی بود، همین هم باعث می 

نسبت به او کم شود. به طرف خیابان اصلی رفتم. با  
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دیدن پارک نزدیک خانه، دیگر معطل نکردم. آدرس را  

 م. فرستادم و وارد پارک شد 

ی زیاد از زمین بازی نشستم تا  روی نیمکتی با فاصله 

ها مانع فکر کردنم نشود. حقیقت این بود که  همهمه 

دانستم چرا داشتم بلورچیان را به اینجا  هنوز نمی 

خواستم بگویم.  دانستم چه می کشاندم و اصالً نمی می 

داد و فکر  فقط پیشنهاد کمکش در سرم جوالن می 

شد خوب است، همین که بدانم تنها  کردم همین که با می 

گیری کمکم  تواند در تصمیم نیستم و کسی هست که می 

کردم چه بگویم تا  کند کافی است. فقط باید فکر می 

 وقتی رسید الل نمانم و دقیقاً بگویم دردم چیست. 

قدر در افکارم غرق بودم که وقتی چیزی از باالی  آن 

پریدم. دستم را  اراده در جایم  سرم روی زمین افتاد، بی 

روی قلبم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم. نگاهم به  

گردویی افتاد که جلوی پایم افتاده بود. همان موقع یک  

جفت کفش براق هم در دیدم ظاهر شد و قبل از اینکه  

ها خم شد و گردو را از  کاری انجام بدهم، صاحب کفش 

روی زمین برداشت. سرم را باال بردم. خودش بود که  

ه بود. لبخند محوش را که دیدم، از جا بلند شدم و  رسید 

 سالم کردم. 
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دست دیگرش را از جیب درآورد، جواب سالمم را به  

آرامی داد و به نیمکتی که روی آن نشسته بودم اشاره  

 کرد. 

 بفرمایید، ببخشید اگر منتظر موندین. -

 

خودش هم قدمی برداشت و روی نیمکت، کنارم  

 نشست. 

دو سکوت کرده بودیم. من به  سرجایم نشستم. هر  

دانستم  کردم و نگاه او نمی ای جلوی پایم نگاه می نقطه 

دقیقاً به کجاست. سکوتمان خیلی زود با صدای آرام و  

 لحن جدی او شکسته شد. 

 من در خدمتم خانم مهرآرا. -

 

هایم شد. برای اینکه به خودم  لب زیرینم اسیر دندان 

هایی را که  دیگر حرف ام یک بار  بقبوالنم اشتباه نکرده 

زد در ذهنم مرور کردم.  شهریار همیشه راجع به او می 

هایی که به خاطر ذهن بدبینم  هیچ گوش شنوایی  حرف 

برایش نداشتم... هیچ وقت. آب دهانم را قورت دادم و  

 با تردید شروع به صحبت کردم. 
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خوام که شما رو به زحمت انداختم...  من... معذرت می -

ای داشتم... یا حتی اگر کسی دیگه بود  یگه ی د اگر چاره 

 وقت... شد بهش اعتماد کنم، هیچ که می 

 

 با جدیت میان کالمم پرید: 

خواهی نیست خانوم... اگر خودم  نیازی به معذرت -

نخواسته بودم، امروز هم دلیلی برای اومدنم وجود  

نداشت. در ضمن در مورد شرایط شما کامالً توجیهم،  

ی بدید که باعث آزار خودتون  نیازی نیست توضیح 

 بشه... بهتره برید سر اصل مطلب. 

 

هایش کمی اطمینانم را بیشتر کرد. برای اینکه  حرف 

ام سست نشود، چشم  بیشتر از این دست و پای اراده 

روی تمام تردیدهایم بستم و از تصمیمم برای عوض  

 کردن خانه گفتم: 

از  یه مشکل جدی برام پیش اومده که تصمیم گرفتم  -

ی پدریم نقل مکان کنم... هرچند اصالً دلم به این  خونه 

کار راضی نیست و اینکه فروش اون خونه هم با  

ها نیست. خونه  خوام، به این سادگی سرعتی که من می 

مشترکاً به نام من و شهریار بود و حاال با اتفاقی که  

برای اون افتاده، تا بیفته تو ماجرای انحصار وراثت و  
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کنم دست کم یه سالی طول  ها، فکر می این حرف 

بکشه... برای همین هم تصمیم گرفتم فعالً اونجا رو  

 اجاره بدم و خودم برم جای دیگه. 

 

 #مقلوب  

 168#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

اش را به  جا شدنش را دیدم. تنه ی چشم جابه از گوشه 

 سمت من چرخاند و خیلی ضربتی پرسید: 

 چرا؟ -

 

گاهش کردم. باز همان اخم  ای ن سر چرخاندم و لحظه 

ترسناک بین ابروهایش جا خوش کرده بود. با این  

ی وحشتناکی که برای خودش ساخته بود چطور  قیافه 

 شد با او، با آرامش، صحبت کرد. می 

 چی چرا؟ -

ت رو عوض کنی؟ صبر کن تا  خوای خونه چرا می -

 کارهاش درست بشه و با خیال راحت بفروشش. 
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ساده گذشتم. االن وقت نبود که  اش  از کالم صمیمانه 

 اش هم فکر کنم. بخواهم به علت خودمانی شدن ناگهانی 

 گفتم که... یه مشکلی هست... فکر نکنم حل بشه. -

 

چنان  کرد و هم اش کشید. داشت فکر می دستی به چانه 

هایش را از هم  ابروهایش در هم گره خورده بود. لب 

گفتن چیزی    فاصله داد و بالفاصله هم بست. انگار از 

که به ذهنش آمده بود پشیمان شد. نگاهش را به من  

هایم  ی صحبت داد و با سکوتش نشان داد منتظر ادامه 

و احتماالً شنیدن علت حضور خودش در آنجاست.  

دانستم چطور  رسیده بودم به قسمت سخت ماجرا و نمی 

آن را بیان کنم که ایجاد سوءتفاهم نکند و متهم به  

 م. سوءاستفاده نشو 

من... خب... من عادت به اینجور کارها نداشتم.  -

جا بوده. نه مجبور به  ها قبل همین مون از سال خونه 

جایی. از هیچ قانون و  اجاره نشینی بودیم و نه جابه 

ها  آرم... بعد از مدت ای در این مورد سر در نمی تبصره 

ی معقول پیدا  ی مناسب با اجاره گشتن تونستم یه خونه 

ش به آدم تنها و مجرد خونه  صاحبخونه   کنم، ولی 

کنم شاید  ده. بهشون گفتم با برادرم زندگی می نمی 

خیال بشن، اما حاال اصرار دارن حتماً این برادری  بی 
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که نیست رو ببینن. خودم هم بعداً پشیمون شدم... بحث  

یه بار و یه روز نیست . باالخره متوجه دروغم  

 شدند. اما... می 

 

اش هنوز  اخمش باز شده بود، اما چهره نگاهش کردم.  

 متفکر بود. نگاه من را که روی خودش دید، پرسید: 

برگرد از اول... دقیقاً بگو مشکلی که داری به  -

 ندازی چیه؟ خاطرش خودت رو این همه به دردسر می 

 

گفتم؟ با خودم در  ام به زمین افتاد. چه می نگاه درمانده 

 کلنجار بودم که باز گفت: 

گی از زندگی توی  خونه مال خودته، وقتی می وقتی  -

جا  هاست جابه قدر راضی بودین که سال اون خونه اون 

نشدین، پس حتماً این مشکل خیلی باید حاد باشه که  

حتی فرصت نداری برای برداشته شدن موانع فروش  

 خونه هم صبر کنی. 

 

 فقط سری تکان دادم و پرسید: 

 پس بگو... مشکل کجاست؟ -
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م را جویدم و فکر کردم دقیقاً چطور باید  ی لب گوشه 

ام را دوست داشتم.  توضیح بدهم. حق با او بود. خانه 

ها فکر  درست بود که بعد از فوت شهریار تا مدت 

کردم زندگی در آن خانه دیگر سخت شده است، اما  می 

حاال که زمان به قدر کافی گذشته، حاضر بودم با  

. اما وقتی روح  خاطرات آن خانه تا آخر عمر سر کنم 

های  آدم از جایی دیگر در عذاب باشد، حتی این خوشی 

کند. سکوت بینمان را  معمولی هم حال آدم را خوب نمی 

 او شکست. 

از چندتا برخوردی که این مدت با هم داشتیم،  -

قدری فهمیدم که بدونم به خاطر مشکل مالی،  اون 

گیری. حتی مطمئنم  حداقل با کسی مثل من تماس نمی 

خواستی از من بخوای بیام و خودم رو جای یه آدم  ی نم 

نزدیک بهت، به صاحبخونه نشون بدم، که بتونی خونه  

تونم بگم  اجاره کنی... با اطمینان باالی نوددرصد می 

 دونی چرا خواستی من بیام اینجا! اصالً خودت هم نمی 

 

خیلی ناگهانی سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. از  

اش  روی لبش نشست. از اخم همیشگی واکنشم لبخندی  

هم خبری نبود. چطور توانسته بود ذهنم را بخواند. با  

 دستپاچگی به تته پته افتادم: 
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تو رو خدا ببخشید... من قصدم این نبود که مزاحمتون  -

 بشم... من... من... 

 

سرش را برگرداند و صاف روی نیمکت نشست. یک  

نسرد و  پایش را روی دیگری انداخت. با لحنی خو 

سروتهم  های بی جدی، اجازه نداد بیشتر از آن به حرف 

 ادامه بدهم. 

چهار روز اگر تحمل کنی، مشکل موندنت توی  سه -

کنم... البته اگه درست فهمیده  ی خودت رو حل می خونه 

 خوره. باشم این معضل از کجا آب می 

 

رخش سفت و سخت شده بود  کنجکاو نگاهش کردم. نیم 

کرد.  لیظ روی صورتش خودنمایی می و باز همان اخم غ 

 هایش هم کمی فشرده شده بودند.  حتی آرواره 

 مگه فهمیدین موضوع چیه؟ -

 

 با صدای بمی لب زد: 

کنم و  شم اگه بگی دارم اشتباه می خیلی خوشحال می -

ی سمج توی  موضوع هیچ ربطی به اون همسایه 

 ساختمونتون نداره. 
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نگاهی به من  . نیم هایم گرد شد و دهانم بسته ماند چشم 

ی ماتم پوزخندی روی لبش  انداخت و از دیدم چهره 

 نشست. آرام گفت: 

 زدم. حدس می -

 

 چیزی میان مشتش تقی صدا داد و زیر لبی غرید: 

 مردک عوضی. -

 

 رویم ایستاد. از روی نیمکت بلند شد و روبه 

 شه. دیگه الزم نیست نگرانش باشی... حل می -

 

های مصممش زل  و به چشم   اختیار، من هم ایستادم بی 

 زدم. 

 شناسینش؟ جوری؟ اصالً مگه شما می چه -

 

 زهرخندی روی لبش نشست. 

ده چی تو  بعضی آدما ظاهرشون کامالً نشون می -

 سرشونه، نیازی به شناخت بیشتر از نزدیک نیست. 

 

گفت: »این آدم  یاد حرف شهریار افتادم که همیشه می 

ذره، ولی  گ زنه چی تو سرش می ش داد می قیافه 
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دونم چرا بعضیا هنوز مثل کبک سرشون رو کردن  نمی 

 زیر برف و بهش اعتماد دارن.« 
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 بره. فقط چند روز زمان می -

 

بستی  لبخندم درجا پرید و تمام دنیا باز به شکل بن 

 برایم درآمد. متوجه تغییر حالتم شد و متعجب پرسید: 

 مت ساده نیست... درسته؟ موضوع فقط یه مزاح -

 

سرم را که باال گرفتم، تصویرش تار شده بود.  

اجازه از من پر شده بودند؟ بغضم را  هایم ِکی بی چشم 

ی  قورت دادم و سرم را پایین انداختم. اشکی از گوشه 

چشمم پایین افتاد و جلوی نگاه رو به پایینم، دست او  

شکر  محکم مشت شد. وسط آن گیرودار داشتم خدا را  

ی  کردم کسی را سر راهم قرار داده بود که به اندازه می 

چیز را واضح  کافی باهوش بود و نیازی نداشت تا همه 

های بلندش گوشم را  برایش توضیح بدهم. صدای نفس 
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های خیسم کشیدم و سرم را باال  پر کرد. دستی به چشم 

چندان آرامی باال و  اش با ریتم نه ی سینه بردم. قفسه 

خواستم این همه عصبانی شود، برای  شد. نمی می پایین  

همین هم، با اینکه خودم مطمئن نبودم، اما سعی کردم  

 اطمینان او را جلب کنم. 

خواین چی کار کنین! ولی اگه واقعاً  دونم دقیقاً می نمی -

 شه، ممنونم.  چهار روز حل می با سه 

 

توانستم حدس بزنم قصدش چیست، اما  حتی نمی 

بسته به او  کرد چشم مدام وادارم می   صدایی در سرم 

اعتماد کنم. چندثانیه سکوت کرد و بعد، پیشنهادی داد  

 هایم ناخودآگاه با تمام وجود گرد شد. که چشم 

االن وضع فرق کرده... برگرد خونه و وسایلت رو  -

ریم یه جایی که  آم دنبالت، می برای یه هفته بردار. می 

رونی، بعدش هم  این یه هفته رو با خیال راحت بگذ 

ی خودت  وقتی برگردی دیگه واسه زندگی تو خونه 

 مشکلی نداری. 

 

 اختیار پرسیدم: بی 

 برم؟! کجا؟! -
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هنوز هم ناآرام بود، این را صورت برافروخته و  

دادند. چیزی میان  های تند و صدادارش نشان می نفس 

داد، انگار با فشاری  تق صدا می اش مدام تق مشت بسته 

هایش در حال خرد  آورد، استخوان نش می که به انگشتا 

هی تالشش  شدن بودند، اما برای حرف زدن با من، هم 

کرد تا خونسرد باشد و آرامش را به من هم القا  را می 

 کند. 

اگر االن من اینجام و شما خواستی کمکت کنم، پس  -

دو  ی یکی کجا و چطورش رو بسپر به خودم... اندازه 

 لی نداری؟ ساعت رفتن به خونه که مشک 

 

بندی زد.  مسخ شده سری باال انداختم و او هم لبخند نیم 

 سری تکان داد و گفت: 

 خوبه. -

 

 اش انداخت و گفت: نگاهی به ساعت مچی 

ساعت نُه جلوی در منتظرتم. یادت باشه هرچی الزم  -

خوام توی این یه هفته اصالً  داری برداری، چون نمی 

 گذرت به این اطراف بیفته. 
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معنای فهمیدن سری تکان دادم. مشتش را    باز هم به 

های گیجم گرفت. دستم را با تردید جلو بردم  جلوی چشم 

و او گردویی را که پوست خشکش، کامالً خرد شده  

بود، کف دستم انداخت. فکرم را به قدری درگیر کرده  

بود که نفهمیدم کی خداحافظی کرد و از جلوی چشمم  

ا پیشنهادش را  غیب شد. من چه کار کرده بودم؟ چر 

خواست من را کجا ببرد؟  قبول کرده بودم؟ اصالً می 

قدر مطمئن  خواست مشکلم را حل کند که این چطور می 

زد؟ سرم داشت از هجوم سواالت و  از آن حرف می 

کشید. من  اتفاقاتی که انتظارش را نداشتم سوت می 

ای به تصمیمش هم اعتراض نکرده بودم. از  حتی ذره 

دانستم.  اراده شده بودم که خودم هم نمی ی قدر ب ِکی این 

واقعاً کار درستی بود که برای رها شدن از شر  

های زاهدی، خودم را درگیر آدمی مثل  مزاحمت 

دانستم چقدر قابل  بلورچیان کنم، که هنوز هم نمی 

اطمینان است؟ احتماالً این سوال آخر، بعد از آن تماس  

اتفاقات بعدش،  بدون فکر و حضور این مرد در اینجا و  

گری  ترین سوال عمرم بود. من آدم سوءاستفاده معنی بی 

 نبودم... بودم؟ 

ام دادم و نگاهی به ساعتم  شده تکانی به تن خشک 

گردد و من فقط یک  انداختم. گفته بود ساعت نه برمی 
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ی  ساعت و نیم فرصت داشتم. چشمم به گردوی شکسته 

مام مدتی که  در دستم افتاد. لبم را محکم گاز گرفتم. ت 

کرد، صدای شکستن پوست  داشت خشمش را کنترل می 

نوا بود که از بین مشتش به گوش  این گردوی بی 

 رسید. می 

وقت تا این حد، برای کاری که  در تمام عمرم هیچ 

خواستم انجام بدهم تردید نداشتم. فقط امیدوار بودم  می 

 از چاله درنیایم و به چاه بیفتم. 

 *** 
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فقط ده دقیقه تا نُه مانده بود. تمام وسایلم را در ساک  

کوچکی جمع کرده بودم و روی صندلی کوچک کنار  

کرد. فقط  در، منتظر نشسته بودم. فکرم کار نمی 

صداهای ذهنم با هم به جنجال افتاده بودند. یکی  

قدر تردید داری؟ اعتماد کن و بگذار  گفت چرا این می 

ه قدرت بیشتری دارد از تو حمایت کند،  یک نفر ک 

زد زنگ بزن و بگو  تر داد می صدای دیگری پرقدرت 
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پشیمان شدی. خودت تا حاال از پس همه چیز برآمدی،  

دانستم  این یکی هم رویش... اما واقعاً با این یکی نمی 

چه کار کنم. هیچ وقت حس خوبی به زاهدی نداشتم،  

را با او داشته    کردم کمترین برخورد همیشه سعی می 

باشم. اما بعد از شهریار، وقتی مدام سر راهم سبز شد  

های ریز و درشتش را برای دیدن من ردیف  و بهانه 

لنگد، و با اتفاقی که دو  کرد فهمیدم یک جای کارش می 

شب پیش افتاد... آخ خدا! چرا در زندگی به جایی  

 رسیده بودم که از ناتوانی خودم به سطوح بیایم؟ 

وشی من را از حال و هوایی که درگیرش بودم  زنگ گ 

بیرون کشید و صداهای ذهنم را موقتاً خاموش کرد.  

دیدن نام بلورچیان روی صفحه نشان داد دیگر برای  

گرفتن هر تصمیم جدیدی دیر شده و باید خودم را به  

دست تقدیر بسپرم. یک بار دیگر تمام خانه را چک  

کردن در خانه، از  کردم و بعد از برداشتن ساک و قفل  

 ساختمان بیرون رفتم. 

رویش  ای روبه پشت فرمان ماشینش نشسته و به نقطه 

خیره بود. صدای ناهنجار و همیشگی بسته شدن در  

ساختمان، او را به خود آورد و سرش را به طرفم  

چرخاند. با دیدنم، فوری پیاده شد و جلو آمد. دستش را  
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عاقباً دستم را  برای گرفتن ساک پیش آورد و من هم مت 

 عقب کشیدم. 

 تونم. خیلی ممنون، خودم می -

 

ام انداخت، بهم فهماند  با نگاه پرحرفی که به چهره 

بار که دستش را پیش  کل کنم. این زیادی نباید با او کل 

برد، اهمیتی به معذب بودنم نداد و ساک را گرفت.  

چرخید و بعد از گذاشتن ساک روی صندلی عقب رو به  

 من گفت: 

 شی؟ وار نمی س -

 

 کمی این پا و آن پا کردم و در نهایت پرسیدم: 

 خواین بگین کجا قراره بریم؟ هنوز هم نمی -

 

دستش را باالی دِر سمت خودش نگه داشت و جدی  

 گفت: 

 کنیم. سوار شو، توی راه در موردش صحبت می -

 

ناچار پذیرفتم و ماشین را به قصد سوار شدن دور  

 زدم.  
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ا گرفتم، اتومبیل را راه  همین که روی صندلی ج 

ربط به آخرین سوالی که پرسیده بودم، سر  انداخت. بی 

 صحبت را باز و موضوع را عوض کرد. 

خوام درست و دقیق، از آدمی که برات مزاحمت  می -

 ایجاد کرده برام حرف بزنی. 

 

 متعجب به طرفش برگشتم. 

 چی بگم مثالً؟ -

 

 شانه باال انداخت. 

 ه تا باهاش کامالً آشنا بشم! دونم، هرچی که الزم نمی -

 برای چی؟ -

 

ای محکم روی هم فشار داد. خیلی  هایش را لحظه پلک 

اش را کنترل کند وگرنه خودم  توانست کالفگی خوب می 

جیم  فهمیدم که یک جواب ساده این همه سین هم می 

کردن ندارد. تسلیم شدم و قبل از اینکه دوباره چیزی  

 بپرسد، خودم توضیح دادم: 

کنه. یه سالی  مرد سن باالی مجرده، تنها زندگی می یه  -

شه که مدیر ساختمون شده، به همین بهانه خیلی به  می 

پیچه... تا قبل از فوت  ی ساکنین می پروپای همه 
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شهریار، خیلی باهاش برخوردی نداشتم، با اینکه سعی  

ش  کرد مدام من رو به حرف بگیره، ولی من حواله می 

ولی بعدش... دیگه انگار راه    دادم به شهریار... می 

ی کمک، یه بار  جدیدی براش باز شد. یه بار به بهانه 

 ی شارژ، این آخر هم که... به بهانه 

 

دستم مشت شد و نگاه او هم سمتم کشیده شد. سر  

 تکان داد و گفت: 

 خوبه، کافیه... فقط اسم و شماره واحدش هم بگو. -

 

ست را  خوا باز هم در اوج ندانستن، چیزی که می 

 بار مصرانه پرسیدم: تحویلش دادم و این 

 شه بگید کجا قراره بریم؟ حاال می -

 

 پشت چراغ توقف کرد و کمی به سمتم چرخید. 

یه جای موقت، ولی راحت که این یه هفته رو  -

وآمدت  دونستم محل کارت کجاست و رفت بگذرونی. نمی 

االمکان جایی باشه که  شه. سعی کردم حتی چطور می 

های اصلی داشته  به مترو و تاکسی و خیابون   دسترسی 

بینی، اگر مشکلی بود بهم  ریم، می باشی. ولی بازم می 

 کنم. بگو درستش می 
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حال سکوت  آوردم. بااین هایش سر در نمی هیچ از حرف 

کردم و منتظر ماندن تا به جایی که مد نظرش بود  

 برسیم. 

وقتی ماشین جلوی ساختمانی متوقف شد، با کنجکاوی  

داد  سر چرخاندم. تابلوی روشن و پرچراغش نشان می 

آنجا یک اقامتگاه موقت اما مدرن است، چیزی شبیه  

 به یک پانسیون خصوصی! 

با گفتن »پیاده شو لطفاً« خودش هم دستش را به  

 زده به طرفش چرخیدم: ی ماشین برد. شتاب دستگیره 

 اینجا؟!... ولی آخه... -

 

 به طرفم چرخید و خیلی جدی گفت: 

جای مطمئنیه، خیالت راحت. مدیرش از آشناهای  -

 خودمه. 

 

 کالفه از نفهمیدنش غر زدم: 

خواستم برم  منظورم این نبود... خب من اگه می -

 مسافرخونه، همون سمت خودمون هم... 

 

 ابرویی باال انداخت و متحکم گفت: 
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اینجا مسافرخونه نیست خانوم. ضمن اینکه توی جایی  -

وآمد دارن  ها رفت و اقسام آدم   مثل مسافرخونه، انواع 

ی توی  همسایه   که شاید دردسرشون بیشتر از یه دونه 

ساختمون خودتون باشه!... اینجا از هر لحاظ مطمئن و  

 قابل اعتماده. الزم نیست نگران باشی. 
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پیاده شد و من نفسم را با درماندگی بیرون دادم. اینکه  

عتمادی بود از ظاهرش هم مشخص بود، اما  جای قابل ا 

 درد من چیز دیگری بود. 

پیاده شدم و او هم ساکم را از پشت ماشین برداشت.  

 وقتی کنارش ایستادم، مستأصل لب زدم: 

رید  کاش در جواب اون چندباری که پرسیدیم کجا می -

گفتید تا من یه تصمیم درست بگیرم... اینکه  بهم می 

 کامالً مشخصه، ولی من... اینجا قابل اطمینانه  

 

ای نگاهش  رویم ایستاد. لحظه جلو آمد و درست روبه 

 هایم چرخاند و بعد گفت: را در چشم 
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های  دونم دقیقاً نگرانیت از بابت چیه؟ گزینه نمی -

زیادی توی ذهنم داشتم که این یه هفته رو توشون  

سپری کنی، ولی انتخابم جایی بود که خودت معذب  

خوام  مدت هم راحت باشه. اصالً هم نمی وآ نباشی و رفت 

ی  بپرسم پیشنهاد خودت چیه، چون با همون جمله 

 اولت راجع به مسافرخونه کامالً ناامیدم کردی. 

 

پشتش را به من کرد و به طرف ورودی ساختمان  

ام چسباندم.  رفت. کف دستم را با عصبانیت به پیشانی 

بود؛  دوباره احساسم به او شبیه همان اوایل شده  

ی  مردی که احتماالً خیلی خودرأی بود و به خواسته 

داد. یعنی اصالً برایش مهم  ای اهمیت نمی دیگران ذره 

ای اضافی را به زندگی من  نبود که با این کار، هزینه 

کرد؟ سعی کردم روی لطفش چشم نبندم و  تحمیل می 

خودم را با شرایط وفق بدهم. شاید اصالً در این یک  

ی بهتری را پیدا کنم و بروم. مهم این  هفته خودم جا 

دانستم بعد از یک هفته چه چیزی  بود که هنوز هم نمی 

ی بلورچیان برای رفع  قرار بود تغییر کند و برنامه 

 های زاهدی چیست. مزاحمت 

روی میز بزرگی که حکم  وارد ساختمان شدم. روبه 

پذیرش را داشت، منتظرم ایستاده بود. تا خواستم  
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ز کیفم بیرون بیاورم، کلیدی را به سمتم  مدارکم را ا 

 گرفت. 

این کلید اتاقته. تمام امکاناتی که ممکنه نیازت بشه  -

هم توش هست، با این حال اگه بازم چیزی الزم داشتی  

 به من خبر بده. 

 

هایم تمامی نداشت. با فاصله گرفتن او از  زدگی بهت 

 میز، من هم به دنبالش رفتم و آرام پرسیدم: 

 ری؟ هیچ مدرکی... چیزی... جو همین -

 

دستش را در جیبش فرستاد و نگاهی به ساعت روی  

مچ دیگرش انداخت. انگار که وقتش زیادی داشت تلف  

 شد. می 

گفتم که با مدیرش آشنا هستم. اتاق به نام خودمه،  -

پس الزم نیست نگران این چیزاش باشی. هرچی هم  

 الزم داشتی به خودم... 

 

 عصبی شده بود، سر تکان دادم:   اختیار با لحنی که بی 

بله یه بار گفتین... ولی نیازی نیست، در این حد که  -

 بتونم نیازهام رو برطرف کنم، عرضه دارم. 
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های  سکوتش باعث شد سرم را باال بگیرم و با چشم 

اش مواجه شوم. کمی برای پشیمانی از لحن  گرد شده 

 زده لب زد: تندم دیر بود، اما او حیرت 

خواستم فکر کنی قراره  ین نبود... فقط نمی منظورم ا -

 برم و پشت سرم رو نگاه نکنم. 

 

تر  هایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم آرام پلک 

دانستم دقیقاً چه مرگم شده.  برخورد کنم. خودم هم نمی 

 نگاهم را به زمین انداختم و زمزمه کردم: 

گم... شما به هرحال  ببخشید، حواسم نیست که چی می -

ه من لطف کردین و نیتتون حتماً خیره... من باید  ب 

 شرمنده باشم که با درخواستم به دردسر انداختمتون. 

 

 با لحنی که دوباره جدی و خشک شده بود جواب داد: 

کنی؟! منم برای اینکه  قدر عذرخواهی می چرا این -

اینجام، دالیل خودم رو دارم. پس نه زحمتی بوده و نه  

ظرم، برو اتاقت رو ببین، اگه  دردسری... پایین منت 

 مشکلی یا کم و کسری بود بهم زنگ بزن. 

 

کرد که دیگر جای هیچ حرفی  قدر محکم برخورد می آن 

گذاشت. همین که او را قاطی مشکالتم کرده  باقی نمی 
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بودم کافی بود تا دیگر اعتراضی نداشته باشم. کلید را  

  از دستش گرفتم و با تشکری کوتاه به سمت راه پله 

ی اول بود. یک اتاق کوچک  رفتم. اتاقم در همان طبقه 

ی  خواب تمیز و مرتب، به اضافه و ساده، با یک تخت 

یک میز و صندلی کوچک، یخچال و تلویزیون و  

شد  قدر برایم کافی بود. می سرویس بهداشتی. همین 

یک جور، چند روزی را در آن سر کرد، اگر... . دیگر  

 کردم. خودم باید حل می مهم نبود. مشکالت دیگر را  

ساکم را روی تخت انداختم و کنارش نشستم. گوشی را  

از جیبم بیرون آوردم تا با او تماس بگیرم که خوش  

اش روی صفحه افتاد. بالفاصله  قدم شد و شماره پیش 

 جواب دادم. 

 همه چی اوکی بود؟ -

 

 نفسی گرفتم و آرام جواب دادم: 

 بله، همه چی خوبه. بازم ممنون. -

کنم... هرکاری داشتی باهام تماس بگیر.  اهش می خو -

کنی برای رفتن به محل کارت مشکلی  حتی اگه فکر می 

 هست... 
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ها را خوب رصد کرده بودم،  زمان آمدن به آنجا خیابان 

 بنابراین جواب دادم: 

نه فکر نکنم مشکلی باشه. فقط چندتا ایستگاه مترو  -

 فاصله دارم. 

کنم کمتر از یه  سعی می   خوبه... نگران چیزی نباش... -

 هفته طول بکشه. 

 کار کنین! خواین چی نگفتین می -

 

 جواب سوالم را نداد و در عوض با خونسردی گفت: 

 خوب بخوابی. -

 

طور پادرهوا رهایم کند و تماس را قطع.  نگذاشتم این 

 مصرانه صدایش زدم: 

 کنم. آقای بلورچیان... خواهش می -

 

 مکثی کوتاه کرد و گفت: 

رشاست... معموالً فقط کارمندا و کارگرای  اسمم گ -

 زنن. کارخونه من رو بلورچیان صدا می 
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خواستم بگویم و او چه  نطقم کور شد. من چه می 

بشو، حاال توقع داشت اسم  گفت. وسط این بل می 

کوچکش را هم صدا بزنم. با کالفگی نفسی بیرون دادم  

 و گفتم: 

 خبر نذارید. رو توی این مدت بی   حداقل من -

 

 باز هم مکث و جوابی سرسری: 

 کنم. شب بخیر. باشه، سعی می -

 

تماس را بالفاصله قطع کرد تا دیگر مهلت حرف و  

ای بهم ندهد و من را با یک عالمه سوال  سوال اضافه 

ای نداشت.  جواب تنها گذاشت. فکر کردن فایده بی 

رد، اینکه وسط آن  ی مثبت ماجرا فکر ک شد به نکته می 

همه درگیری ذهنی و اتفاقات جورواجور، یکی پیدا  

شده بود که داشت با دالیل خاص خودش! کمکم  

کرد، هرچند همین دالیل نامشخص هم خودش سوال  می 

 برانگیز بود! 
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کرد، سیر  هرکسی به ماجرای من، از بیرون نگاه می 

گرفت. مشکالتم گره خورده بود به آدمی  اش می خنده 

 روزی از به زبان آوردن اسمش هم متنفر بودم. که  

کیفم را باز کردم و پاکتی را که از همان روز اول،  

دست نخورده ته آن انداخته بودم بیرون کشیدم و  

خواست هیچ  نگاهی به چک داخلش انداختم. دلم نمی 

وقت دست به آن پول بزنم. پولی که مبلغ زیادش  

را حل کند،    توانست به راحتی خیلی از مشکالتم می 

حتی برای اجاره کردن خانه هم به آن فکر نکرده  

شد راحت  بودم، در صورتی که با کمک گرفتن از آن می 

ای پیدا کرد. پولی که  تر خانه در محلی باالتر و مطمئن 

رنج  بلورچیان به من داده بود، حق شهریار بود، دست 

ها زحمت کشیدنش بود. مبلغی که اگر شهریار  سال 

های شروع  ه بود، قطعاً صرف هزینه خودش زند 

شد و من دوست نداشتم خرج  اش باید می زندگی 

ام شود. در فکرم بود آن را به یک مرکز خیریه  زندگی 

هدیه کنم، اما حاال و با نانی که بلورچیان در دامنم  

گذاشته بود، مجبور بودم کمی از آن را صرف ماندن  

  ل دادم مابقی گاه موقتی کنم. به خودم قو در این اقامت 

های آن یک هفته، در  پول را بعد از پرداخت هزینه 

 همان راهی که در نظرم بود صرف کنم. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

وسایلم را جمع و جور کردم و بعد از یک دوش کوتاه،  

ها، کمی  ی خواب شدم. خوابی که بعد از مدت آماده 

های ذهنی آن مدت را از  رنگ آرامش داشت و خستگی 

 وجودم بیرون کشید. 

 *** 

 

 #مقلوب  
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 #کپی_ممنوع  

 

پشت فرمان ماشین خاموش نشسته بود و به رفت و  

کرد. جسمش آنجا بود ولی فکرش  آمد عابران نگاه می 

کرد، بیشتر از همه پیش  چندجای مختلف سیر می 

دختری بود که تمام معادالتش را به هم ریخته بود. از  

برده  روزی که خواهر شهریار را به آن اقامتگاه آشنا  

کرد که آیا کار درستی کرده  بود، هرشب به این فکر می 

ی مناسب  کرد یک خانه یا نه. شاید اگر کمکش می 

دردسرتری بود؛ ولی حاال  اجاره کند، روش بهتر و کم 

دیگر برای پشیمان شدن زیادی دیر بود، حاال که منتظر  

بهنود نشسته بود تا از مأموریتی که به او سپرده خبر  

امیدوار بود تا حد امکان خودش وارد ماجرا  بیاورد و  
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نشود، که اگر بخواهد دخالت کند و رودرروی آن مرد  

 قرار بگیرد، شاید... 

در سمت دیگر ماشین باز شد و افکارش را به هم  

ریخت. فوری سرش را چرخاند. بهنود با اخمی  

طور که یک دستش روی سقف ماشین و  کمرنگ، همان 

سر خم کرد و با عصبانیت    دست دیگرش باالی در بود، 

 غرید: 

آد...  به هیچ صراطی مستقیم نیست... اصالً راه نمی -

البته حق هم داره ها! یهو از آسمون رو سرش نازل  

کنه. حاال تو  گم جمع کن، خب معلومه قبول نمی شدم می 

چرا گیر دادی به این بابا؟! تو این شهر درندشت،  

ی توش  خونه و محله بهتر از اینجا نبود بخوا 

 گذاری کنی؟! سرمایه 

 

سکوت و نگاه متفکر گرشا را که دید، با لحن  

 مشکوکی ادامه داد: 

جوری پیدا کردی تو؟ این یارو که  اصالً این بابا رو چه -

 گه تا حاال قصد فروش نداشته! می 

 

 های بهنود زل زد. گرشا ابرویی درهم کشید و به چشم 
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؟! مطمئنی  گی تو؟ من بهت چی گفته بودم اصالً چی می -

 متوجه شدی برای چی اینجایی؟! 

 

 بهنود نچی کرد و کالفه به اطرافش نگاه انداخت. 

شه  آره بابا فهمیدم، خر که نیستم... خب راضی نمی -

 چی کار کنم؟! 

 

 گرشا نگاهی به پشت سرش انداخت. 

 حاال کجا گذاشت رفت؟ -

 

 بهنود با چشم مسیر نگاه او را دنبال کرد. 

ش.  ر بود جایی بره؟ نشسته تو خونه رفت؟... مگه قرا -

شازده اصالً به خودش زحمت نداد بیاد پایین، من رفتم  

 ش، وایسادم به حرف زدن. باال دم خونه 

 

طور که پیاده  گرشا سوئیچ را بیرون کشید و همان 

 شد، عصبی گفت: می 

 برو زنگ بزن بگو بیاد پایین. -

 

  بهنود به دنبال پیاده شدن گرشا، کمر صاف کرد و 

 مبهوت پرسید: 
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 خوای خودت رو ببینه؟! بیاد پایین؟! مگه نگفتی نمی -

 

گرشا در ماشین را محکم کوبید و با صدای بلندتری  

 تأکید کرد: 

ری زنگ بزنی یا خودم برم؟... تو رو شناخته پس  می -

 آد. بجنب وقت تلف نکن. باهات راه می 

 

ای  بهنود با گیجی در ماشین را بست و سمت در قهوه 

ی قدیمی پا تند کرد. انگشت روی زنگ  خانه   رنگ 

فشار داد و همان موقع گرشا با ابروهایی درهم کشیده  

کنارش ایستاد. نگاه بهنود به چرخیدن عصبی سوئیچ  

در دستان گرشا بود که صدای طلبکار مرد از آیفون  

 بیرون پیچید. 

ها... آدرس غلط  خوای جوون؟ ول کن نیستی چی می -

 دادن بهت. 

 

ی  مستأصل به گرشا نگاه و او هم با اخم و اشاره بهنود  

اش را عملی کند. بهنود  سر ترغیبش کرد خواسته 

 لبخندی نمایشی زد و سریع گفت: 
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داداش من یه موضوعی رو فراموش کردم بهت  -

شه.  بگم... یه تُک پا بیای با هم حرف بزنیم عالی می 

 دیگه نوبتی هم باشه نوبت خودته زحمت بکشی. 

 

 حوصله جواب داد: حنی کالفه و بی مرد با ل 

فهمم تو  پاشم بیام پایین که چی بشه؟ من هنوز نمی -

آزاری تو رو فرستاده  اینجا چی کار داری! کدوم مردم 

 دونم! سروقت من، نمی 

 

بهنود که درمانده شده بود، کمی مکث کرد و تا  

خواست دوباره حرفی بزند، گرشا با صدای بم و لحنی  

 جدی، بلند گفت: 

شه دقیقاً  ناب زاهدی، تشریف بیارید پایین معلوم می ج -

 کار داریم باهاتون. چی 

 

زاهدی که از تغییر صدای مخاطبش جا خورده بود.  

 مکثی کرد و مشکوک پرسید: 

 جنابعالی؟! -

 

 توجه به نگاه مبهوت بهنود زمزمه کرد: گرشا بی 
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به نفعت نیست که بیام باال... چون با اومدنم حتماً کل  -

فهن مدیریت ساختمونشون رو دست چه آدم  می   ساکنین 

 صالحیتی دادن. بی 

 

 زاهدی طلبکارانه جواب داد: 

شم آقا... برو خدا روزیت رو  متوجه منظورت نمی -

جای دیگه حواله کنه... برو تا زنگ نزدم پلیس به جرم  

 مزاحمت ازتون شکایت کنم. 

 

 گرشا پوزخندی زد و خونسرد لب زد: 

اومد  کنم، خانم مهرآرا هم بدش نمی اتفاقاً استقبال می -

بره ازت شکایت کنه... گفتم شاید آبروت یه جو ارزش  

 گدار به آب بزنی. داشته باشه، نخوای بی 

 

هیچ صدایی از آن طرف خط به گوش نرسید. بهنود با  

 ضرب سر چرخاند و متعجب گرشا را نگاه کرد. 

 مهرآرا؟! -

 

بینی    فکری او اخمی کرد و انگشت روی گرشا از بی 

گذاشت، تا او را ساکت کند. صدای تقّی از آیفون آمد و  

 تر پرسید: بار بهنود راحت این 
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کدوم مهرآرا گرشا؟! معلوم هست داری چی کار  -

 کنی؟! می 

 

های باالیی خانه نگاه  گرشا قدمی عقب رفت و به پنجره 

انداخت. سنگینی نگاه بهنود باعث شد بدون اینکه سر  

 ی جواب دهد: سمت او بچرخاند، سرسر 

همونه که تو ذهنته... توضیحش باشه واسه بعد...  -

 فعالً فقط باش تا امروز این کار رو تموم کنیم. 

 

 #مقلوب  
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دوباره به جلو برگشت و تا خواست دوباره زنگ بزند،  

در خانه جلوی رویشان باز شد و مرد میانسال با  

، سرتاپای آن دو را  نگاهی متعجب و البته کمی ترسیده 

ی ناآشنای گرشا انداخت  تری به چهره کاوید. نگاه دقیق 

 و لنگه ابرویش کمی باال رفت. 

 باید بشناسمتون؟! -
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ی او ایستاد. قدش به قدری بود که  به سینه   گرشا سینه 

ی جلوی  با وجود ایستادن زاهدی روی تک پله 

ساختمان، بار هم رودرروی هم قرار بگیرند. زاهدی  

ها، روی  قیدی و بدون بستن دکمه راهنی را با بی پی 

زیرپوش سفیدرنگش تن زده بود. گرشا با دو انگشت  

ی پیراهنش را گرفت و صاف  ی یقه شست و اشاره لبه 

 کرد. 

ی کافی وقت واسه آشنایی  کم... به اندازه شناسی کم می -

 داریم! 

 

جا شد و بهنود هم درست در کنارش،  کمی جابه 

 مبهوت قرار گرفت. گرشا با اخم گفت: روی مرد  روبه 

کنی یا  حاال چی؟ بازم پیشنهاد این رفیق من رو رد می -

 آمیز جلو بریم؟! دی مسالمت ترجیح می 

 

زاهدی از دیدن خونسردی گرشا کمی دستپاچه شده  

کرد ضعف نشان ندهد.  حال همچنان سعی می بود، بااین 

دست به کمر ایستاد و بعد از بیرون دادن نفسی  

 نیمه پرسید: صفه ن 

 کار کنی؟! خوای چی مثالً اگر قبول نکنم می -

 ترین راه رو قبل از اینکه بیای پایین شنیدی! ساده -
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های سرخ از عصبانیت  زاهدی با پوزخندی به چشم 

 گرشا زل زد. 

 بری! بفرما... راه بازه... کاری از پیش نمی -

 

اش را  کنج لب گرشا کمی باال رفت و انگشت اشاره 

اری زیر بینی کشید. مشخص بود راجع به او  چندب 

گذشت به دختر  اشتباه نکرده است. هرچه بیشتر می 

ی  داد. موشکافانه به چهره بیچاره بیشتر حق می 

 زاهدی خیره شد و سر تکان داد. 

خراب باشی که  قدر کله زدم اون خیلی خب... حدس می -

 کشی رو به تنت بمالی! پی شکایت و شکایت 

 

کمی برافروخته شد و با اینکه معلوم    ی زاهدی چهره 

 بود دست و پایش را گم کرده، پوزخند مضحکی زد. 

 به چه جرمی مثالً؟! اصالً کو مدرک و شاهدت؟ -

 

ابروهای بهنود کمی باال پریدند و گرشا با رضایت  

 لبخندی زد. 

مدرک و شاهد هم هست... اگه ریگی به کفشت نباشه،  -

 کدوم نباید بترسی! از هیچ 
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 دی با لحنی عصبی غرولند کرد: زاه 

تونه جمع کنه  اونی که با اینجا موندن مشکل داره، می -

بره. من کاری نکردم که به خاطرش بخوام به کسی  

 باج بدم. 

 

ی پیراهن زاهدی را میان  صبر گرشا تمام شد. یقه 

العملی نشان  مشتش گرفت و تا بهنود بخواهد عکس 

د که صدای  دهد، جوری او را به در پشت سرش کوبی 

 ها در کل ساختمان پژواک گرفت. لرزیدن شیشه 

کسی جز تو، موندنش  گوش کن مرد حسابی... هیچ -

ساز نیست. مزاحمت واسه ناموس مردم  اینجا مشکل 

  پرکن هست که فقط با حرف ی کافی دهن هم به اندازه 

زدن در موردش بشه نگاه همه رو بهت عوض کرد.  

کافیه دستم رو بذارم    ی شرایطش رو هم که داری! همه 

ها و مرداشون رو بکشم پایین.  روی سه تا از این زنگ 

یه کاری کنم دیگه نتونی سرت رو باال ببری تو این  

ساختمون، چه برسه بخوای زندگی کنی!... حاال باز  

کنی مورد پیشنهادی رفیقم قابل مذاکره  اگه فکر می 

 نیست... من با روش خودم برم جلو. 
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و خشم، دست روی دست گرشا گذاشت و  زاهدی با اخم  

کرد او را عقب براند، خشمگین  همان طور که سعی می 

 گفت: 

دی تا  ش داری یقه جر می اون آدمی که اومدی واسه -

دونم همه کس و کارش یه داداشش بود که  جایی که می 

اونم چند ماهه رفته زیر خاک!... یهو توی قلدر و این  

و کارش؟!...    شدین کس رفیقت از کجا پیداتون شده که  

 راه نیست که... قدر سربه البد اون 

 

خوابیدن مشت پر از خشونت گرشا توی صورت  

زاهدی، کالم او را نصفه گذاشت. بهنود بدون معطلی  

 بازوی گرشا را کشید و تشر زد: 

 کنی مرد حسابی؟! شر درست نکن. کار می داری چی -

 

زد و  ی برافروخته دست بهنود را پس  گرشا با چهره 

 بدون توجه به هشدار او فریاد زد: 

شه مثل  کردم می حرف دهنت رو بفهم... اگه فکر می -

کردم.  آدم باهات برخورد کرد، االن فهمیدم اشتباه می 

رم جلو، تو هم آماده باش واسه  من با روش خودم می 

 رسواییت جواب درست و حسابی داشته باشی. 
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و دوباره جوری  ی پیراهن جلو کشید  او را با همان یقه 

های پشت سرش  تر به در کوبید که یکی از شیشه محکم 

با صدای بدی شکست و روی زمین ریخت. بهنود  

تر گرفت و مصرانه او را عقب  بازوی گرشا را محکم 

ی ترسیده زاهدی خیره  زنان به چهره کشید. گرشا نفس 

شده بود. بهنود نگاهی بین آن دو چرخاند. گرشا را  

رد. به سمت زاهدی که دستش روی  همان عقب رها ک 

فکش بود و خیره خیره با نگاهش برای گرشا  

اش گذاشت و  کشید رفت. دست روی شانه ونشان می خط 

 کنار گوشش گفت: 

داداش به نفعته با این رفیق من راه بیای... وگرنه  -

شه که حتی بتونی  تر از چیزی می خیلی خطرناک 

 فکرش رو بکنی. 

 

ن آورد و در جیب پیراهن  کارتی را از جیبش بیرو 

 زاهدی جا داد. 

فکرات رو بکن. اگه خواستی پیشنهادم رو قبول کنی  -

کنیا...  م رو کارته... ضرر نمی بهم زنگ بزن... شماره 

 از من گفتن. 

 

 #مقلوب  
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 175#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

برگشت و دوباره بازوی گرشا را که همچنان مثل  

رفت و سمت  اژدهایی عصبی به زاهدی زل زده بود، گ 

ماشین کشید. در سمت شاگرد را باز و وادارش کرد  

سوار شود. خودش هم بعد از نگاهی دوباره به زاهدِی  

زده، پشت فرمان نشست. سوئیچ را از گرشا گرفت  بهت 

و بدون حرف ماشین را روشن کرد. سکوتش فقط تا  

خیابان بعدی دوام داشت. ماشین را کنار کشید و پا  

 روی ترمز گذاشت. 

سر جایش چرخید. گرشا هنوز هم عصبی بود و  

زده  شد. حیرت اش تند و خشن باال و پایین می سینه 

 پرسید: 

تو واسه خاطر اون دختره این همه داری خودت رو  -

زنی از صبح؟!... واقعاً؟!... باور کنم  به آب و آتیش می 

 از سر دلسوزیه و فکری تو سرت نیست؟! 

 

اش  وحشتناک حواله گرشا با خشم سر چرخاند و اخمی  

کرد. بهنود عقب نشینی نکرد، بلکه با پوزخندی ادامه  

 داد: 
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ت رو بفروش به  گی خونه کاره اومدی به مرده می یه -

من، برو یه جای دیگه زندگی کن؟! خب معلومه اون  

جهت زندگیش  مردک هم مغز خر نخورده بیخود و بی 

 رو جمع کنه پاشه بره. معلوم هست چه مرگته؟! 

 

 هوا داد زد: بی گرشا  

جون  های من رو نوش ی مشت تو یکی خوب مزه -

کم مغزت رو کار  کردی... پس به جای این خزعبالت، یه 

بنداز بفهمی دقیقاً چی تو سرمه! اون دختر برام درست  

ایه که داشت از ترس  ی دوازده ساله مثل همون گالره 

تر بگم؟!... دختره  کرد... حالیت شد یا واضح سکته می 

قدر تنها بوده که از شر این مرتیکه، دست به دامن  اون 

فهمی یعنی  منی شده که چشم دیدنم رو نداره... می 

 چی؟! 

 

بهنود با رنگی پریده آب دهانش را قورت داد و  

هایش را از هم فاصله داد تا حرفی بزند،  چندباری لب 

اما منصرف شد. پشت فرمان صاف نشست و نگاهش  

 را به سمتی دیگر داد. 

هوا پیاده  کننده بود. بی ی ماشین برای گرشا خفه فضا 

رو شروع به  شد و در را محکم کوبید. در مسیر پیاده 
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های عمیق، خودش و  راه رفتن کرد. سعی کرد با نفس 

قلب پرتپشش را به آرامش دعوت کند. کمی که ذهنش  

تر شد، گوشی همراهش را از جیب بیرون آورد و  آرام 

 و پایین کرد. در نهایت  کمی لیست مخاطبینش را باال 

ی »ملکی«، وکیل و دوست پدرش که  روی شماره 

سپردند  گاهی کارهای حقوقی کارخانه را هم به او می 

محض شنیدن صدای  پیدا کرد. تماس گرفت و به 

ترین کار آن لحظه را انجام  گرمش، سعی کرد سخت 

هایش، تا  دهد، یعنی نشاندن لبخندی ساده روی لب 

 به نظر برسد. ملکی پرسید:   تر لحنش دوستانه 

 کنم؟! خودتی دیگه گرشا! اشتباه که نمی -

 

 زد جواب داد: طور که آرام قدم می نفسی گرفت و همان 

 کنید، خودمم... حالتون خوبه؟ نه اشتباه نمی -

خوبم پسرم... شنیدن صدات حالم رو بهتر کرد.  -

 ناله؟ منصور چطوره؟ هنوز هم از درد زانو می 

 

ت لبخندی واقعی بزند و نفسی آرام  باالخره توانس 

 بکشد. 

بابا هم خوبه، درداش دیگه تمومی نداره، فعالً مدارا  -

 رم سر اصل مطلب! می   کنه... با اجازه می 
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 تر پرسید: با سکوت گرشا، ملکی جدی 

بگو... چی شده یاد من کردی؟... دوباره چه مشکلی  -

 وپا کردی؟ ت دست برای کارخونه 

 

از سمت خیابان سرش را برگرداند  با شنیدن تک بوقی  

آمد.  و بهنود را دید که داشت آرام آرام دنبالش می 

طور که برای دوباره سوار  نفسش را بیرون داد و همان 

 رفت، در گوشی گفت: شدن، سمت ماشین می 

موضوع کارخونه نیست جناب ملکی، این دفعه یه  -

خواستم بابتش ازتون راهنمایی  مورد شخصیه که می 

 . بگیرم 

 

کردن با ملکی    در را باز کرد و همزمان با صحبت 

سوار شد. بهنود هم بدون حرف دیگری مسیر خانه را  

 در پیش گرفت. 

 *** 

 

 #مقلوب  

 176#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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هایش را باز و به اطراف نگاهی  با توقف ماشین چشم 

ی خودشان ایستاده بودند  انداخت. جلوی پارکینگ خانه 

د تمام این مدت در سکوت  و عجیب بود که بهنو 

رانندگی کرده بود. گرشا بعد از صحبت با ملکی،  

های او فکر  هایش را بسته بود و داشت به حرف چشم 

کرد، برای همین هم اصالً متوجه گذر زمان نشده  می 

هیچ حرفی، ماشین را خاموش کرد و    بود. بهنود بی 

سوئیچ را روی پای گرشا گذاشت. پیاده شد و با  

آرام به طرف ماشین خودش که سمت دیگر    های قدم 

کوچه پارک کرده بود رفت. گرشا پشت سرش پیاده  

محض  شد، دزدگیر را زد و دنبال بهنود پا تند کرد. به 

رسیدن به او، بازویش را کشید و وادارش کرد به  

طرفش برگردد. بهنود با اخمی کمرنگ نگاهی به او  

 انداخت و لب زد: 

 هوم! -

 

 رسید: حوصله پ گرشا بی 

تو دیگه چرا قیافه گرفتی واسه من؟! ناراحتی یه بار  -

 خیرت رسیده؟ 
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 بهنود با پوزخندی لنگه ابرویش را باال انداخت. 

 مطمئنی رسیده؟! کاری از پیش نبردی که! -

 دردت این نیست... چته؟ -

 

حرف نگاهی  بهنود دستش را داخل جیب فرستاد و بی 

یش انداخت. کمی  ی عمو به باال تا پایین ساختمان خانه 

های  این پا و آن کرد و در نهایت زل زد به چشم 

 کنجکاو گرشا. 

شه. البته اگه تو یه لطفی کنی  چیزیم نیست... حل می -

شی، ماجرای پونزده  آری یا عصبانی می و هرجا کم می 

 سال پیش رو اَلَم نکنی رو سر من! 

 

ابروهای گرشا از هم فاصله گرفتند و مبهوت به  

بارید نگاه  دلخوری از سر و رویش می بهنودی که  

شناخت، آدمی نبود که به  کرد. بهنودی که قبالً می 

راحتی با دو تا تشری که ربطی هم به او نداشت، برنجد  

تر بگوید، بهنود قبالً  و حرفی به دل بگیرد. ساده 

 زده پرسید: ها بود! حیرت تر از این حرف خیال بی 

 واقعاً حرفام ناراحتت کرد؟! -

 

 معطلی غرید: ود بی بهن 
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آره ناراحت شدم... از وقتی فهمیدم تو، هنوز که  -

بینی و  کار می بالغ ندونم ی تازه هنوزه، من رو اون بچه 

راه به راه دنبال فرصتی تا عصبانیتت رو سرش هوار  

کنه... فقط  ی حرفات ناراحتم می کنی، دیگه همه 

کنی  دونم اگه هنوز قبولم نداری چرا مجبورم می نمی 

 ری توی دست و بالت باشم! هرجا می 

 

اختیار لبخندی زد، لبخندی که بهنود را بیشتر  گرشا بی 

کفری کرد و باعث شد رو بگیرد و با حرص دزدگیر  

ماشینش را فشار دهد تا زودتر آنجا را ترک کند. دست  

ی ماشین چسبید، گرشا با  بهنود که به دستگیره 

ه بهنود با  مالیمت آرنجش را گرفت و مانعش شد. نگا 

 تأخیر به صورتش افتاد و گرشا آرام گفت: 

خیلی خب. من عصبانی بودم یه چیزی گفتم، فکر  -

کنم دیگه  کردم تا این حد بهت بربخوره. سعی می نمی 

 وقت وسط نکشم... هوم؟! اون موضوع رو هیچ 

 

ی لبش را کمی جوید و با گفتن یک  بهنود گوشه 

قدمی عقب  »باشه«ی آرام خواست سوار شود. گرشا  

رفت و این بار جلوی رفتنش را نگرفت. بهنود در را  

باز کرد، ولی برای سوار شدن کمی تردید داشت. در  
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نهایت، در ماشین را دوباره بست و به طرف گرشا  

رویش ایستاد و با همان نگاه دلخور  چرخید. روبه 

 گفت: 

دونیم پیش  گرشا!... هم من، هم خودت... خوب می -

و این چیزا فقط بهانه است... تو    کشیدن بحث گالره 

آدمی نیستی که به دختری جای خواهرت نگاه کنی...  

چون اصالً از اون آدماش نیستی که واسه خواهرای  

خودت هم بیخودی دل بسوزونی. پس برو فکر کن  

دقیقاً منظورت از اون عصبانیت و یقه جر دادن واسه  

  دختره چیه... حتی اگه بگی چشمت رو گرفته باورم 

شه... فقط امیدوارم نذاری بفهمه سر اینکه قلب  می 

خوای  داداشش رو گرفتی، عذاب وجدان داری و می 

 ش جبران کنی! واسه 

 

ی گرشا  اش را به سمت چپ سینه انگشت اشاره 

 چسباند. 

 موضوع هیچ ربطی به این نداره. -

 

 ی او چسباند و لب زد: همان انگشت را به شقیقه 

 ! هرچی هست مربوط به اینه -
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ی گرشا، دستش را آرام  زده توجه به نگاه مات بی 

 ی او زد و با تلخندی لب زد: چندباری به شانه 

اون دختری که من و تو دیدیم، کافیه بفهمه چی تو  -

 سرته تا به روش خودش کیش و ماتت کنه داداش. 

 

 #مقلوب  

 177#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

بدون حرفی دیگر و حتی خداحافظی، سوار ماشین شد  

و تا گرشا به خودش بیاید، با گذاشتن پا روی گاز از  

آنجا دور شد. گرشا به جای خالی او خیره مانده بود در  

کرد. واقعاً  هایش را در ذهن مرور می حالی که حرف 

قدر داشت برای دختری که حتی اسم کوچکش  چرا این 

زد. اگر  دانست، خودش را به آب و آتش می را هم نمی 

شد، دخترک ممکن بود چه  می   روزی ماجرا برمال 

فکری راجع به او بکند؛ حتی حدسش هم غیرممکن  

بود. باز سعی کرد به خودش بقبوالند هرکاری که در  

دهد فقط از سر احساس  قبال این دختر انجام می 

 مسئولیت است و هیچ دلیل خاص دیگری ندارد. 
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این فکرها فقط تا رسیدن به واحدش و وارد شدن به  

محض اینکه روی کاناپه دراز  شت. به خانه دوام دا 

کشید و چشمش را به سقف دوخت، وقتی یادش افتاد با  

تصور اینکه مرد همسایه تا چه اندازه مزاحم آن دختر  

شده، خونش به جوش آمده و پتانسیل آن را داشت تا  

هایش له کند، فهمید موضوع فقط یک  مرد را زیر مشت 

ه خواهر کسی  دوستانه و مسئوالنه نسبت ب حس انسان 

که قلبش را در سینه به امانت گرفته نیست. این را  

اش را برداشت و قبل  وقتی فهمید که بدون فکر، گوشی 

ی دختر  از اینکه به عواقب تصمیمش فکر کند، شماره 

 را گرفت و گوشی را کنار گوشش گذاشت. 

شد، گرشا  های پشت سر هم بیشتر می هرچه تعداد بوق 

ای که کامالً  شد. درست لحظه هم از کارش پشیمان می 

منصرف شد و خواست قطع کند، صدای ظریف اما کمی  

 متعجب دختر در گوشی پیچید. 

ی مبل نشست. آب دهانش را  اراده از جا پرید و لبه بی 

ای صدایش را صاف کرد، بعد  سرفه قورت داد و با تک 

 هم فوری گفت: 

 سالم! خوبی؟ -

 

 دختر با مکث جواب داد: 
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 ون، خوبم... به لطف زحمات شما. سالم... ممن -

 

جهت تند  هایش بی به عقب تکیه داد و از اینکه نفس 

اش داشت با ریتم تندتری  ی سینه شده بودند و قفسه 

اش نشست. بعد از  خورد، اخم به چهره تکان می 

شد، به خودش آمد  سکوتی که داشت زیادی طوالنی می 

 و پرسید: 

 نداری؟!   همه چی روبه راهه دیگه... مشکلی که -

 

وقت او  دختر که مشخص بود هنوز هم از تماس بی 

 زده است، با مکث گفت: شوک 

 مشکلی که... نه... من خوبم... ممنون شما هم هستم. -

 

اش با این دختر، پر از تنش و  قدر مکالمات قبلی آن 

خردی بود که شنیدن صدای آرام و این روی  اعصاب 

گرفت.  زی می خود قلبش را به با مظلوم از او، خودبه 

توانست جلوی لبخند  کرد نمی هرکاری هم که می 

ناخودآگاهش را بگیرد. نفسی بیرون داد و با لحنی که  

 کرد کامالً جدی باشد لب زد: سعی می 

 کاری نکردم... هرکسی دیگه هم بود... -
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کالمش را نصفه رها کرد و لبش را با دندان فشرد.  

ر حق او  واقعاً هرکسی دیگر هم بود چنین کاری د 

کرد؟ یا اگر کسی دیگر جای این دختر بود باز هم  می 

 افتاد؟ وتاب می قدر به آب گرشا برایش این 

 ی بعدی مخاطبش او را از افکارش بیرون کشید. جمله 

نه خب، هرکسی دیگه بود این همه خودش رو به  -

 انداخت... اِم... آقای بلورچیان... من... زحمت نمی 

 

 هوا وسط حرفش پرید. بی 

 گفتم که گرشا صدام کن. -

 

ی آرام  هوا در گوشی رها شد و با خنده نفس دختر بی 

 اما معذبی گفت: 

 آخه... دلیلی نداره... من... -

 

اش تا  کاره سریع بحث را کشید سمت حرف نیمه 

 درخواست گرشا را واضح نادیده بگیرد. 

هایی که  من باید ازتون معذرت بخوام به خاطر حرف -

سته در موردتون زدم. درسته که  خواسته یا ناخوا 

شرایطم خیلی مناسب نبود... ولی حق نداشتم ازتون  
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ی آدما مشکالت  اون طور توقع داشته باشم... همه 

 خودشون رو دارن. 

 

هایش را بست.  ی کاناپه گذاشت و چشم سرش را لبه 

خواست بگوید مهم نیست تا آن روز در  دلش می 

ال با این لحن  موردش چه فکرهایی کرده، همین که حا 

ست. اصالً هم  کند برایش کافی آرام صحبت می 

خواست به این فکر کند که دقیقاً چه به سر روح و  نمی 

تواند از سکوت  روانش آمده که در لحظاتی که می 

اش بهره بگیرد و خوابی آرام داشته باشد، منتظر  خانه 

شنیدن جمالت بعدی دختر مانده است. صدایی که از آن  

امد، به ناچار لب باز کرد و با لحنی که  طرف خط نی 

 رفت، جواب داد: داشت به سمت کرختی می 

مهم نیست... شما هم حق داشتی. اون اتفاق چیز  -

کاری اون روزام در  کوچیکی نبود. من بابت جبران کم 

 حقت، حاضرم هرکاری که از دستم بربیاد انجام بدم. 

 

 دختر بالفاصله گفت: 

دونم سوال  فقط... ببخشید می   نه اصالً نیازی نیست... -

 نابجاییه... ولی آخِر این یه هفته قراره چی بشه؟ 
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هایش را نیمه باز کرد و خیره به فضای تاریک و  چشم 

 روشن خانه گفت: 

نگران نباش، یکی دو روز دیگه وقتی اوضاع  -

 دم. راه شد خودم بهت خبر می روبه 

 

 معطلی در گوشش نشست. صدای نگران دختر بی 

 ندارم دردسری درست بشه براتون.   دوست -

 

 با لبخندی محو جواب داد: 

دردسری وجود نداره... مزاحم استراحتت نباشم...  -

 شب بخیر. 

 

 #مقلوب  

 178#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

نفس راحت دختر و شب بخیر آرام بعدش را شنید و  

فوری تماس را قطع کرد. دستش را روی گردنش  

شسته بود، جا  کشید. از رطوبتی که روی پوستش ن 

اش بود که آرام  خورد. بدتر از همه قلب وحشی 

گرفت و تمام تنش را به نبض انداخته بود.  نمی 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی مخاطبی  ابروهایش را درهم کشید و لعنتی حواله 

نامعلوم کرد، شاید هم باید بهنود را مورد لطف قرار  

هایش افکار او را به چالش کشیده  داد که با حرف می 

هم نریخته بود، بهتر بود  تر از آن به بود. تا ذهنش بیش 

هایش با ملکی و پیدا کردن راهی برای  به صحبت 

کردن شر مردک همسایه پیدا کند. شاید تمام شدن  کم 

اش،  این ماجرا و دور شدن خواهر شهریار از زندگی 

 همه چیز را به روال سابق برگرداند. 

 *** 

ای که بلورچیان  فقط دو روز از مهلت یک هفته 

کرده بود، باقی مانده بود و هنوز هیچ خبری    مشخص 

نداشتم از اینکه قرار است در نهایت چه اتفاقی بیفتد.  

رفتم،  شدم و به محل کارم می ها بلند می فقط صبح 

کاری اجازه بدهد در  عصرها هم تا جایی که تایم اضافه 

کردم تا کمتر مجبور  ماندم و سرم را گرم می شرکت می 

ای باشم. هرچند همه  ن محیط عاریه گذرانی در آ به وقت 

نفره خوب و باب میل اقامتی  چیز آن اتاق تک 

ای بود، اما باز هم تنهایی وقت صرف کردن  هفته یک 

طور که باید، حالم را خوب  توانست آن در آنجا، نمی 

ی خودمان هم تنها بودم، ولی عادت کرده  کند. در خانه 

هم فقط    بودم... اینجا خیلی فرق داشت! برای همین 
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خوردم و سریع  گشتم شامی ساده می وقتی برمی 

 خوابیدم... همین! می 

ای نداشتم، از  آن شب هم چون برای برگشت عجله 

ایستگاه مترو قدم زنان و با آرامش به سمت پانسیون  

کردم و  راه افتادم. در راه به همه چیز همزمان فکر می 

ای  ام هیچ نتیجه ریخته هم در عین حال ذهن به 

هایم، در  گرفت. با سری پایین و خیره به قدم ی نم 

قدر که وقتی صدای »سالم«  افکارم غرق بودم، آن 

آشنایی را شنیدم، جوری جا خوردم که کم مانده بود  

 پایم پیچ بخورد و زمین بخورم. 

سرم را باال گرفتم و با تعجب به او که دست در جیب و  

، نگاه  با همان اخم همیشگی به ماشینش تکیه داده بود 

کردم. حضورش به قدری غیرمنتظره بود که حتی  

فراموش کردم جواب سالمش را بدهم. سکوت ناشی از  

قدم  بهتم زیادی کش آمد و برای همین هم خودش پیش 

شد. بعد از برداشتن دو قدم بلند و نزدیک شدن به من،  

ی ماتم انداخت و با کمی نگرانی  نگاهی به چهره 

 پرسید: 

 خوبی؟ -
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توانستم دست و پایم را جمع کنم. کیفم را از  باالخره  

روی دوش پایین کشیدم و بندهایش را محکم، با دو  

ای صدایم را  سرفه دست، جلوی پایم گرفتم. با تک 

 من کنان جواب دادم: حال، من صاف کردم و بااین 

کردم اینجا  ممنون... یعنی سالم... ببخشید... فکر نمی -

 ببینمتون. 

 

م، نگاهی به ساعتش انداخت و  خیلی  ا توجه به جمله بی 

 جدی پرسید: 

 یه کم واسه برگشتن به خونه دیر نیست؟! -

 

اراده ابروهایم درهم شد. داشت رفت و آمدم را چک  بی 

کرد؟ چرا؟ به او چه ربطی داشت که من چه ساعتی  می 

 گردم... خانه؟!... هه! به خانه برمی 

 پوزخندم آشکار شد و لب زدم: 

خونه شاید، ولی برای رفتن به جایی    برای برگشتن به -

 که فقط حکم خوابگاه رو داره، خیلی هم دیر نیست. 

 

همان طور با اخم نگاهم کرد، اما لحنش از آن حالت  

 استنطاقی، شکلی نگران به خود گرفت. 

 اینجا راحت نیستی؟ چرا زودتر نگفتی؟ -
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تغییر لحنش در تغییر حالت من هم کارساز افتاد و از  

ام، به خاطر بازخواست  ای نیت لحظه حجم عصبا 

اش، کم کرد. گره ی ابروهایم باز شد و  ناگهانی 

 صادقانه جواب دادم: 

بحث راحت بودنم نیست. مشکل از منه، که خیلی  -

عادت به موندن تو جای غریبه ندارم... شاید یه دلیل  

م برای اون همه دست دست کردن تو عوض  دیگه 

هر حال مهم نیست،  کردن خونه هم همین بود... به  

دو روز دیگه احتماالً حل  ی شما این هم یکی طبق گفته 

 شه. می 

 

 نگاهش تیره شد و من برای اطمینان خودم پرسیدم: 

 کنم؟ مشکلی هست هنوز؟ اشتباه می -

 

 بالفاصله جواب داد: 

مشکلی نیست که حداقل من، از پسش برنیام...  -

که اینجا  گردی، تقریباً یه ساعته  دونستم کی برمی نمی 

 منتظر ایستادم. 

 

 ابروهایم با تعجب باال پریدند. 
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یه ساعت؟! چرا آخه؟ اتفاقی افتاده؟ خب یه تماس  -

 اومدم. گرفتین زودتر می می 

یه بار زنگ زدم، ولی اون موقع در دسترس نبودی.  -

فکر کردم شاید جایی کاری داشتی نخواستم مزاحمت  

زی کم و  بشم... اومدم یه سر بزنم که مطمئن شم چی 

 کسر نداری. 

 

تا لب باز کردم در جواب لطفش تشکری کنم، تلفن  

همراهش زنگ خورد و او با گفتن »ببخشید« کوتاهی  

روی من ایستاده بود و با  آن را جواب داد. درست روبه 

زد، در این حالت عمالً گوش ندادن  صدای بلند حرف می 

 اش کار مشکلی بود. به مکالمه 

 

 #مقلوب  

 179#پارت 

 پی_ممنوع  #ک 

 

روی من ایستاده بود و با صدای بلند حرف  درست روبه 

اش  زد، در این حالت عمالً گوش ندادن به مکالمه می 

 کار مشکلی بود. 

 بگو بهنود! -
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دانم چه شنید که باز ابروهایش را درهم کشید. به  نمی 

این فکر کردم که انگار با همین اخم به دنیا آمده که  

عمیق بین دو ابرویش و از    اش شده بود خط یادگاری 

رفت. نگاه عمیقی به من انداخت که باعث  بین هم نمی 

شد از تصور اینکه فهمیده چه در موردش فکر کردم،  

 اختیار لبم را گاز بگیرم. از مخاطبش پرسید: بی 

 حرف حسابش چیه؟! -

 

کمی مکث کرد و انگار چیزی که شنید باب میلش بود  

طور  گرفتند و همان که ابروهایش کمی از هم فاصله  

 خیره به من، گفت: 

اشکالی نداره، باهاش راه بیا بذار شرش زودتر کنده  -

شه، وقت نداریم... آره همون جایی که نشونت دادم  

 ببرش. 

 

های  های پشت سرم انداختم. پرده نگاهی به پنجره 

طور جاها این بود  شان کیپ بسته بودند. خوبی این همه 

ها در  دار بعضی همسایه که حداقل نگران نگاه معنی 

ام با مردی غریبه، جلوی ورودی  قبال صحبت شبانه 

ساختمان نبودم. نفسم را بیرون دادم و بلورچیان با  
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گفتن »تا قبل از جمعه تمومش کن.« تماس را قطع  

های مداومش به من، موقع صحبت کردن با  کرد. نگاه 

خود به این فکر  ام کرده بود و خودبه تلفن، دستپاچه 

اش ربطی به من  کردم که شاید موضوع مکالمه ی م 

گشتم تا بعد از تشکر  ای می داشته باشد. دنبال جمله 

بابت حضورش در آنجا و اینکه حواسش به من است،  

خداحافظی کنم و به داخل بروم، اما باز هم با  

 دستی کردن او من از قافله عقب ماندم. پیش 

کم با هم حرف  ای نداری، یه  اگه برای باال رفتن عجله -

 بزنیم. 

 

ای به باال تا پایین ساختمان کردم  اختیار نگاه دوباره بی 

 حواس جواب دادم: و بی 

 ای که ندارم... ولی... راجع به چی؟! عجله -

 

داد از نگاه و لحنش  اش اجازه نمی خونسردی همیشگی 

ربط به  گذرد. بی حتی حدس بزنم چه در سرش می 

 سوالم، پرسید: 

 شام خوردی؟ -

 

 ردد جواب دادم: م 
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 هنوز نه. -

بینی که واسه حرف زدن با هم  هنوز هم دلیلی نمی -

بریم یه جایی که بشه مثالً همزمان یه چیزی هم  

 خورد؟! 

 

چند ثانیه شوکه و مات نگاهش کردم. او هم داشت با  

کرد، نگاهی که لحظه به لحظه  کنجکاوی نگاهم می 

  داشت رنگ عوض می کرد و به لبخندی کمرنگ، روی 

زد؟! خب اگر  داد. داشت طعنه می لبش جان می 

گفتم»نه دلیلی ندارم!« در واقع خودم را مسخره  می 

کرده بودم، آن هم بعد از آن تماس ناگهانی و  

ام در مکان  ای درخواست کمک و حضور یک هفته 

توانستم بفهمم ما چه  انتخابی او، اما هنوز هم نمی 

ن پیدا  توانستیم برای حرف زد موضوع مشترکی می 

کنیم که بابتش همراه هم به جایی برای خوردن شام هم  

هایم را روی  برویم. از افکار درهمم عصبی شدم و پلک 

هم فشردم. این بار که نگاهش کردم، شکل نگاهش  

حالتی از تفریح هم به خودش گرفته بود، انگار که از  

ام لذت  ام خبر داشت و از دیدن گیجی درگیری ذهنی 

دلیلم چشم بستم و خیلی  های بی ساسیت برد. روی ح می 

 مقدمه جواب دادم: بی 
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در واقع هنوز هم دلیل خاصی ندارم، ولی خب توی  -

قدر بهتون بدهکارم که  این وضعیتی که االن توشم، اون 

 نخوام با تصمیمتون مخالفت کنم. 

 

 باز اخم کرد. 

کنی بدهکاری؟! اگه کاری انجام دادم به  چرا فکر می -

دادن برادرت  کاری روزهای اول ازدست خاطر جبران کم 

 بود که ناراحتیت از بین بره. 

 

 تابانه لب زدم: ام کشیدم. بی دستی به پیشانی 

من که به خاطر برخوردهام ازتون معذرت خواستم...  -

 جا داشتم ازتون. اشتباه از من بود که توقع بی 

 

دست در جیبش کرد و سوئیچش را بیرون کشید.  

 د و همزمان گفت: دزدگیر را فشار دا 

جا نبود... پس اگه موافق همراهیم هستی،  خیلی هم بی -

 بشین تا دیر نشده. 

 

 #مقلوب  

 180#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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ماشین را دور زد و پشت فرمان، منتظرم نشست. این  

مرد، چه آن موقع که حسابی از دستش طلبکار و  

ام  عصبی و بودم، چه حاال که مدام با کارهایش شرمنده 

هایش را  شد. معنی حرف ام می کرد، باعث گیجی می 

فهمیدم. مشخص بود که میان کلماتش چیزی را  نمی 

پنهان کرده، اما قدرت تشخیص من، توانایی پیدا  

کردنش را نداشت. از فشار تنهایی زیاد بود، یا شاید  

هم به خاطر قدردانی از لطفی که در حقم کرده بود،  

اشین شدم. چند  اش سوار م معطلی برای همراهی بی 

ای همان حوالی راند تا اینکه جلوی رستورانی  دقیقه 

ایتالیایی توقف کرد و از من هم خواست پیاده شوم.  

های چوبی و  محیط کالسیک رستوران و میز و صندلی 

کرد. از اینکه آنجا  دستش، حال آدم را خوب می یک 

کرد، حس خوبی پیدا  ای داشت و معذبم نمی فضای ساده 

ار دری که نیمه باز بود عقب ایستاد تا اول من  کردم. کن 

وارد شوم. تشکری کردم و جلوتر از او وارد شدم. بعد  

هم ایستادم تا محل نشستنمان را خودش مشخص کند.  

به طرف یکی از میزها رفت که به خاطر قرارگرفتن  

کنار ستون، فقط سه صندلی دورش داشت. اولین  

ا بشینم، بعد هم  صندلی را عقب کشید و منتظر ماند ت 
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رویم روی صندلی نشست و از پیشخدمت  خودش روبه 

خواست که جلو بیاید. تمام کارهایش را با آرامش  

شد کسی مثل من  داد و همین باعث می خاصی انجام می 

دلیل دچار استرس نشوم. انگار  ام، بی که همراهش شده 

ها با هم آشنایی داشتیم و آمدن به چنین جایی  که سال 

 مان بود. های همیشگی دت از عا 

منو را از پیشخدمت گرفت و جلوی من گذاشت. خودش  

ندازد سفارش پاستای  بدون اینکه نگاهی به منو بیا 

سبزیجات داد. ابرویی باال انداختم و به این فکر کردم  

افتد که به همین  که انگار مسیرش زیاد به اینجا می 

وی  دهد. کیفم را ر راحتی و ندیده، غذا سفارش می 

صندلی خالی بینمان گذاشتم. نگاهی کوتاه به منو  

انداختم و با سفارش یک پاستای دیگر آن را بستم.  

اش زل زدم.  پیشخدمت رفت و من منتظر به چهره 

کرد  حواسش آنجا نبود. انگار داشت به چیزی فکر می 

و برای همین مسیر نگاهش دقیقاً مشخص نبود. بعد از  

رد و فوری سر به طرفم  مدتی سنگینی نگاهم را حس ک 

چرخاند. ابروهایش را باال داد و دمی عمیق را به بازدم  

 تبدیل کرد. با لبخندی که زود جمع شد پرسید: 

 کنی؟ کجا کار می -
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 مکثی کرد و ادامه داد: 

 کنه! البته اگه پرسیدنم ناراحتت نمی -

 

احتماالً قصدش از پرسیدن این سوال، شروع کردن یک  

، پس جای ناراحتی نداشت.  ی ساده بود مکالمه 

تری روی میز درهم گره  هایم را با حالت راحت دست 

 کردم و لبخند زدم. 

المللی،  شم. توی یه شرکت بین نه، ناراحت نمی -

 کنم. هاشون رو ترجمه می نامه 

ی  پس زبانت باید خیلی خوب باشه! رشته -

 دانشگاهیته؟! 

 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم. 

نشگاهیم تا حاال به هیچ کارم نیومده.  ی دا نه، رشته -

زبان هم خودم رفتم دنبالش، البته با اصرارهای  

 شهریار. 

 

 لبخند تلخی روی لبم نشست. 

با اینکه خودش نتونست درسش رو تموم کنه، همیشه  -

 کرد که حداقل من عالیقم رو دنبال کنم. تشویقم می 
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 ابرویی در هم کشید و خفه زمزمه کرد: 

قی که افتاده متأسفم... مشخصه که خیلی  خاطر اتفا به -

 بهش عالقه داشتی. 

 

آهم را در سینه خفه کردم و تمام تالشم را متمرکز  

کردم روی این موضوع که باز با حرف زدن در مورد  

 شهریار، اشکم جاری نشود. 

مگه خواهری هست که برادرش رو دوست نداشته  -

رو    ها فقط همدیگه باشه؟! فرق ما این بود که سال 

داشتیم. مسلم بود که وابستگی بیشتری بینمون به  

 وجود بیاد. 

 

سرش را پایین انداخت و با تکان سرش فقط حرفم را  

تأیید کرد. بغضم را قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم.  

برای اینکه هم حواس خودم و هم تمرکز او را از این  

 بحث دور کنم، پرسیدم: 

 خواستین حرف بزنیم؟ راجع به چی می -

 

اش کشید و کمی متفکر نگاهم  کف دستش را زیر چانه 

کرد. بعد هم ابرویی باال انداخت و با گفتن »آهان« سر  

جایش صاف نشست. وقتی دوباره خواست حرف بزند،  
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ابروهایش باز درهم کشیده شدند. اخم کردن عادت  

اش بود، این را هرکسی که دوسه بار با او  همیشگی 

قع تعجب، ناراحتی،  فهمید. مو برخورد داشت می 

نگرانی، عصبانیت؛ حتی دقت روی موضوعی خاص،  

کرد، اخم  اولین چیزی که در ظاهرش نمود پیدا می 

قدر روی حرکات  غلیظش بود و وای بر من که این 

کسی مثل بلورچیان دقیق شده بودم... واقعاً چرا؟!  

وقتی صدایش را شنیدم خدا را شکر کردم که موضوع  

ی جاذبه داشت که حواسم را از  قدر اش آن انتخابی 

 ظاهرش پرت کند. 

وجو از کارگرهای کارخونه و انبار،  بعد از کلی پرس -

های انبار رو بگیریم  دیروز تونستیم رد یکی از راننده 

که اون هم دقیقاً بعد از غیب شدن مهرداد، دیگه برای  

 بردن بار نیومده. 

 

اختیار اخمی کردم و در عین اینکه فکر  من هم بی 

کردم این موضوع چه ربطی به من دارد، فقط به  می 

زدم  اش با گم شدن کسی که حدس می زمانی قسمت هم 

همان ضارب شهریار باشد، توجه کردم و کنجکاوانه  

 پرسیدم: 

 خب یعنی چی؟! چه ربطی به اون آدم داشته؟ -
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متفکری    ی لبش را کمی با دندان فشرد و با حالت گوشه 

 جواب داد: 

ما هم دنبال ربطش بودیم... چند وقت پیش، فهمیدیم  -

ای که  که یه مقدار از اجناس انبار کسر شده... کسری 

شد فهمید کار مهرداده، اما به  با یه کم کنکاش می 

تونسته از انبار بیرونشون ببره، مگه اینکه  راحتی نمی 

 کسی کمکش کرده باشه. 

 

بود، ناخودآگاه روی زبانم  سوالی که به ذهنم آمده  

 نشست: 

هاتون رو ندارین؟! چطوری متوجه  مگه آمار راننده -

 نشدین که یکی، بیشتر از سه ماهه نیومده سر کار! 

 

هایش را روی سینه در هم گره کرد و به  دست 

اش تکیه داد. نفسش را پرصدا بیرون داد و  صندلی 

 پوزخندی زد: 
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برن  ای که بار می ها قراردادی نیستن. هر دفعه راننده -

ی ایاب ذهابشون رو  آرن و هزینه صورتحساب می 

گیرن، ولی تعدادشون محدوده. خیلی راحت  تحویل می 

شون زیادی به  نبود، ولی باالخره غیبت طوالنی یکی 

 چشم اومد. 

دونه این پسره که  تونستید پیداش کنید؟ یعنی اون می -

 گفتید... مهرداد... کجاست؟ 

 

رفت و دوباره سرجایش برگشت.    کنج لبش کمی باال 

 های صورتش انگار دست خودش نبود. حالت 

خواست انکار کنه ولی خوشبختانه  پیداش کردیم. می -

این یکی واسه همکاریش با مهرداد شاهد داشت و  

دستش زود رو شد... خودش اعتراف کرد دستش تنگ  

بوده، راضی شده از مهرداد پول بگیره و در عوض،  

ی خروج  زده با برگه اجناسی که بار می حرفی از اینکه  

خونه نزنه و در نهایت بار اضافی رو یه جایی  انبار نمی 

 بیرون از کارخونه تحویل مهرداد بده. 

 

فهمیدم ربط این  کرد. هنوز هم نمی مغزم داشت داغ می 

 موارد به من چیست. 
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خب، پس متوجه شدین که این آدمی که شهریار رو از  -

 م درستی نبوده! درسته؟! بین برده، همچین آد 

 

ی روی میز بیرون کشید و با حرص  دستمالی از جعبه 

اش را پاک کرد. او هم مثل من از فکر کردن به  پیشانی 

این موضوع حسابی داغ کرده بود. خب شرایط خوبی  

ای باشی که یکی از  نبود! اینکه رئیس کارخانه 

کارگرهایش به راحتی زیر گوشت، اموالت را به سرقت  

رد و کسی نفهمد، بعد هم مثل آب خوردن وسط همان  بب 

کارخانه آدم بکشد و... افکارم را صادقانه به زبان  

 آوردم. 

 احتماالً فهمیدن این چیزا براتون خیلی سخت بوده. -

 

اش  نگاهم روی باال و پایین شدن غیرعادی قفسه سینه 

قفل شد. عصبی شده بود و این را احوالش کامل نشان  

 تکان داد و با صدای بمی گفت: داد. سری  می 

برای من که مسلماً سخت بوده... اینا رو گفتم تا  -

بار به سروان  هایی که آخرین بدونی با توجه به حرف 

خواسته  زنیم مهرداد می محرمی زدی، حدس می 

شهریار رو هم قاطی بازیش کنه، ولی برادرت باهاش  

اینه  کنار نیومده... تنها چیزی که فکرم رو درگیر کرده  
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که اگر چنین پیشنهادی از طرف مهرداد بهش شده،  

 چرا نیومده به من اطالع بده؟! 

 

اراده اولین فکری که به ذهنم رسید، با  اخم کردم و بی 

 بغض، تحویلش دادم: 

چون آخرین باری که خواست مشکالت کاریش رو  -

باهاتون درمیون بذاره باهاش برخورد خوبی نداشتید...  

خواسته از طرف کارگرای  نمی چون احتماالً دلش  

جوری هم نگاهشون به  ی کارخونه که همین دیگه 

شهریار، مثل یه نفوذی از طرف شما وسطشون بود،  

 زنی. متهم بشه به زیرآب 

 

 تلخ خندیدم و گفتم: 

از نظر شما شاید مسخره به نظر برسه، ولی واقعاً  -

اینکه وضعیت آدم بشه آش نخورده و دهن سوخته،  

 لبی نیست. خیلی چیز جا 

 

اخمش شدت گرفت و خودش را روی صندلی کمی جلو  

 کشید. 

زنی!  دونم از کدوم دفعه و چه مشکالتی حرف می نمی -

ای چیزی به من  امکان نداره شهریار یا هر کارگر دیگه 
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گفته باشه و من برخورد بدی باهاش داشته باشم...  

توجیهت هم اصالً توجیه خوبی نیست، چون اگه واقعاً  

چیزی درمیون بوده و شهریار حرفی نزده،  چنین  

خودش به پیشرفت اون مردک توی کاری که پیش  

 شی؟! گرفته بود دامن زده... متوجه منظورم می 

 

 های گرد شده نگاهش کردم و عصبی غریدم. با چشم 

منظورتون چیه؟ اگه واقعاً شهریار قصدش شریک  -

شدن تو جرم بود، هیچ وقت، بنا بر حدس خودتون...  

کرد! گناه اینکه شما  شنهاد اون مرتیکه رو رد نمی پی 

حواستون به کارگرهاتون نبوده و یکی به راحتی  

تونید بندازید  تونسته زیر گوشتون دزدی کنه رو نمی 

گناه که االن هم دستش از دنیا کوتاهه و  گردن یه آدم بی 

 تونه از خودش دفاع کنه. نمی 

 

روی صندلی  خشمگین از جایم بلند شدم و کیفم را که  

خالی بینمان بود چنگ زدم. نگاه این مردک به شهریار  

نگاه یک شریک در دزدی بود و من نشسته بودم تا  

 کنارش با خوبی و خوشی شام بخورم، ای وای بر من! 

چیزی مانع برداشتن کیفم شد. با عصبانیت سر  

چرخاندم و نگاه خشنم را به او دادم که بند کیفم را  
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م به چشمش افتاد دست دیگرش را  گرفته بود. تا چشم 

 ای لب زد: باال گرفت و با لحن پوزش خواهانه 

خوام... منظورم رو اشتباه رسوندم...  معذرت می -

 قصدم ناراحت کردنت نبود. 

 

کیفم را کشیدم و با اینکه نتوانستم از چنگش دربیاورم  

 غریدم: 

ش دقیقاً ناراحت شدن من  قصدتون هرچی بود نتیجه -

دم  رسیدین. ممنون از لطفتون، ترجیح می بود که بهش  

گردم  جا تموم کنم. فردا هم برمی این همراهی رو همین 

کنم که خدایی نکرده  خونه و یه فکری به حال خودم می 

 دینی از طرف شما به گردنم نمونه. 
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بلند شد و جایی نزدیک به من ایستاد. خوبی قرار  

وران در خیابانی خلوت این بود که در  گرفتن آن رست 

آن لحظه به جز یکی دو مشتری، کسی دیگر، شاهد  

هایش زل  نزاع بینمان نبود. با نگاهی طلبکار به چشم 
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زدم و تا او لب باز کرد، صدای نفر سومی بینمان  

 فاصله انداخت. 

 ببخشید... اجازه هست؟! -

 

ف  زمان سر چرخاندیم و به پیشخدمت بالتکلی هر دو هم 

که با چرخ حاوی غذاها پشتمان ایستاده بود نگاه  

کردیم. بلورچیان به ناچار کیفم را رها کرد و عقب  

کشید تا راه را برای مرد و چیدن میز باز کند. از همین  

فرصت استفاده کردم و با سرعت از جلوی چشمان  

کنجکاو و متعجب چند زن و مردی که دور میز دیگری  

خودم را به خیابان رساندم.    نشسته بودند و رد شدم و 

چرخی دور خودم زدم تا متوجه شوم موقعیتم کجاست  

و چطور باید برگردم. بلورچیان جلوی رویم ظاهر شد  

 و این بار با لحنی عصبی گفت: 

قدر صبور نیستم... مطمئن باش خیلی  من همیشه این -

 کنم. دارم خودم رو کنترل می 

 

 دادم: کرد؟! با اخمی غلیظ جواب  تهدیدم می 

خب که چی؟ نکنه فکر کردین حاال که شهریار نیست،  -

کاری احتمالیش  تونم به جای اون تقاص پنهان من می 

رو پس بدم؟! البد خسارت اجناسی که یکی دیگه ازتون  
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دزدیده رو هم من باید پرداخت کنم!... اشکالی نداره،  

گیره مشکلی نیست...  اگه اینجوری قلبتون آروم می 

حق و حقوق شهریار بهم داده بودین،  چکی که بابت  

گردونم بهتون تا  هنوز نقد نشده. اون چک رو برمی 

کنم دیگه سر  خیالتون راحت بشه... فقط خواهش می 

راه من سبز نشید. ببخشید اگه منم شما رو درگیر  

 خوام. مشکالت شخصیم کردم، واقعاً معذرت می 

 

ا  پشتم را به او کردم تا راهم را بکشم و بروم. ام 

بازویم با خشونتی واضح فشرده شد و تا به خودم  

بیایم، من را به سمت خودش برگرداند. با نگاه پر از  

 خشمش زل زد به من و غرید: 

گی؟! عادت داری واسه خودت ببری و  چی داری می -

بدوزی و تن طرف کنی؟... یعنی چی که اون چک رو  

پاس نکردی؟! یه ماهه که چک دستته و هنوز بهش  

 زدی؟! دست ن 

 

دانستم از درد بازویی که میان مشتش داشت  نمی 

شد، زیر گریه بزنم یا از رفتنش به جاده  فشرده می 

خاکی و توجهش از بین آن همه حرفی که زدم، به چک  
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اش شد زهرخندی که خودم هم  پاس نشده، بخندم. نتیجه 

 دانستم چطور روی صورتم شکل گرفت. نمی 

و تا نیست. بهتره  د هاتون خدا رو شکر یکی دغدغه -

اجازه بدین من برم به زندگی خودم برسم... حاضرم  

خسارت این زمانی که از شما بابت افتادن دنبال کارهام  

 به هدر رفته رو هم پرداخت کنم. 

 

قدر زیاد شد که سوزش  فشار دستش روی بازویم آن 

اختیار  گوشت بازویم را کامل حس کردم. ابروهایم بی 

کرد  زنان داشت نگاهم می تم. نفس در هم شد اما آخ نگف 

قدر سکوتش طوالنی شد که  گفت. آن و چیزی نمی 

نتوانستم جلوی ظاهرشدن درد توی صورتم را بگیرم و  

 اراده نالیدم: بی 

 دستم رو ول کنید. -

 

فشار دستش ناگهانی کم شد و بازویم را رها کرد.  

دو بار پشت هم  بازویم را با دست دیگر فشردم و یکی 

ا محکم بلعیدم تا بغضم بیرون نریزد، اما انگار  بزاقم ر 

هایم را دید که خیلی سریع  برق اشک حلقه زده در چشم 

 خشمش از بین رفت و با مالیمت گفت: 

 کنی... برگرد با هم حرف بزنیم. داری اشتباه می -
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 صدایم لرزید. 

 حرفی نمونده دیگه. -

 

نگاهش فشار انگشتانم را روی بازوی دیگرم شکار  

 هایش را محکم روی هم فشار داد. پلک   کرد و 

 زنیم. مونده... برگرد حرف می -

 

ی خشن، لحنش  کردم وقتی با آن چهره باید اعتراف می 

آورد و من  خود آدم جلویش کم می شد، خودبه لطیف می 

خواستم جلوی تغییرات رفتاری تنها مردی که این  نمی 

مین  ام را پر کرده بود، وا بدهم. برای ه روزها، زندگی 

 هم بدون فکر جواب دادم: 

باشه برای یه وقت دیگه... االن دیگه دیره، باید  -

 برگردم. 

 

 کوتاه آمد و فقط گفت: 

 باشه، پس صبر کن با هم برگردیم. -

 

 #مقلوب  

 183#پارت 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 #کپی_ممنوع  

 

با سرعت داخل رستوران رفت. دلیلی نداشتم که  

های  منتظرش بمانم، پشت به رستوران کردم و با قدم 

شدم، یک  آرام راه افتادم. هرقدمی که از آنجا دور می 

افتاد.  قطره اشک سرکوب شده هم از چشمم پایین می 

دانم از درد دستم بود یا دردی که از شنیدن  نمی 

های بلورچیان، به قلب و جانم افتاده بود،  حرف 

بلورچیانی که چندین بار اصرار داشت مجبورم کند به  

در این لحظه بیشتر از    اسم کوچک صدایش کنم و من 

فکر و  هر زمان دیگری به خاطر آن تماس بی 

 درخواست کمک از او، پشیمان بودم.  

هایی سریع را از پشت سرم شنیدم اما  صدای قدم 

های او  اهمیتی ندادم و به راه رفتنم ادامه دادم. قدم 

تر بود و باالخره هم پایم شد؛ بدون  بلندتر و سرعتی 

هایش نگاه  زیرچشمی به قدم   ای. حرف یا حتی کلمه 

اراده اشکی از چشمم چکید که دیدم را  کردم و باز بی 

توانستم رفتارم را  تار کرد. مغزم قفل کرده بود، نمی 

تحلیل کنم و به این فکر کنم که آیا برخورد درستی با  

ام. گفته بود همین دیروز  ام یا باز اشتباه کرده او داشته 

رد شده بود، پس تمام  متوجه ماجراهایی که تعریف ک 
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ای  منت بوده و من باز مثل گربه هایش بی کمک 

ورو، چنگ و دندان نشانش داده بودم و  چشم بی 

عصبانیتم را به رخش کشیده بودم. منطقم کجا رفته  

 توانستم پیدایش کنم. بود که نمی 

ها جلوی دیدم را گرفته بودند. ناچار پشت دستم  اشک 

تر  جلوی پایم را واضح را به چشمم کشیدم تا بتوانم  

ای آرام شد و بعد هم با  های همراهم لحظه ببینم. قدم 

رویم ایستاد تا  یک قدم بلند جلو رفت، چرخید و روبه 

مانعم شود. سرم را با تأخیر باال گرفتم و نگاهش کردم.  

 هایم با دقت خیره شد و آرام لب زد: به چشم 

 کردم تا این حد ناراحتت کنم. فکر نمی -

 

جوشید را با فشار آب دهانم  که داشت دوباره می بغضی  

 خاموش کردم و به زحمت لب زدم: 

 شم. تقصیر شما نیست. تازگیا خیلی زود عصبانی می -

 

نفس عمیقی کشیدم و بازدمم را با پایین انداختن سرم  

 مقدمه گفت: بیرون دادم. بی 

اون حرفا رو نزدم که شهریار رو متهم به کاری که  -

ثل همیشه زود قضاوت کردی... فقط  نکرده بکنم. م 

خواستم تو رو هم در جریان چیزایی که دستگیرم شده  
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شه به  قرار بدم، چون یه سر این اطالعات مربوط می 

آدمی که جون برادرت رو به ناحق گرفته و به قول  

 تری برای دونستنش. خودت، تو از همه محق 

 

  اش به جمالتی که آن روز در آگاهی زده بودم، اشاره 

ی چیزهایی که  داد آن لحظه حواسش به همه نشان می 

گفته بودم، بود. چرا ناخواسته داشت تصویرش را در  

توانستم به او به چشم  داد. چرا دیگر نمی ذهنم تغییر می 

درد و  همان بلورچیانی نگاه کنم که او را یک مرفه بی 

دیدم. اصالً چرا به حال خودم رهایم  خیال می بی 

چقدر در قبال من احساس مسئولیت  کرد؟! مگر  نمی 

شد این سوال را راحت و بدون  کرد؟ کاش می می 

خجالت از او بپرسم؛ اما سوالی که خودش به شکلی  

 غیرمنتظره پرسید، قلبم را از ریتم انداخت. 

 دونم. من هنوز اسمت رو هم نمی -

 

اش شدم. با  سرم را با مکث باال گرفتم و مبهوت خیره 

؟ از نگاه مبهوتم لبخندی زد و با  اسم من چه کار داشت 

 قیدی توضیح داد: بی 

شاید تو دلیلی نداشته باشی برای اینکه من رو به  -

جای آقای بلورچیان »گرشا« صدا بزنی، ولی من  
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دوست ندارم وقتی دارم راحت و دوستانه باهات حرف  

 زنم مدام بگم »خانم مهرآرا«. می 

 

 زمه کردم: نفس زم قدر توجیهش صادقانه بود که بی آن 

 دیار! -

 

تر شد و با رضایت سرش را باال  لبخندش کمی پررنگ 

 و پایین کرد. 

دیار... خوبه. خیلی خب، دیار خانوم! شام رو که  -

افتخار ندادی با هم بخوریم، حداقل برگرد با ماشین  

قدرا هم کوتاه نیست که بشه پیاده  برسونمت. راه اون 

 برگشت. 

 

 زده زمزمه کردم: خجالت 

گردم. دیگه مزاحمتون  ی نداره، آروم آروم برمی اشکال -

 شم. نمی 

ی من بود،  مزاحم نیستی دیار... این همراهی خواسته -

 برگرد توی راه هم حرف بزنیم. 

 

اسمم را تازه فهمیده بود و با این حال هر بار که  

شد. آخ که  گفت دیار، نفسم در سینه حبس می می 
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روانم. نباید    تنهایی چقدر فشار آورده بود روی روح و 

رفتم. این آدم زیادی درگیر  اش می زیر بار همراهی 

زندگی من شده بود و این درگیری اصالً به صالح نبود،  

ی من نبود. قدمی  حداقل به صالح قلب تنها و خسته 

 تر گفتم: عقب رفتم و محکم 

کنم... بذارین امشب تنها باشم. یه وقت  خواهش می -

 زنیم. دیگه با هم حرف می 

 

میلی  هایم نگاه کرد و با بی د ثانیه در سکوت به چشم چن 

 سر تکان داد. 

آم دنبالت و  باشه، هرطور راحتی... جمعه می -

تونی تنها  ت. فقط تا اون موقع می گردونمت خونه برمی 

 باشی. 

 

 #مقلوب  

 _ادامه 183#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

لبخندی که تا آن لحظه هرچند محو روی صورتش بود  

تن »شب خوش« از سر راهم کنار رفت  جمع شد. با گف 

ام کرده بود،  لحظه همراهی و در مسیری که تا آن 
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های  برگشت. با تعلل سر چرخاندم و از پشت به قدم 

شد از او بخواهم دیگر  آرامش نگاه کردم. کاش می 

ام سبز نشود.  حتی اگر خودم هم خواستم وسط زندگی 

هایی  رض ف نزدیکی بیش از حد به این مرد، با تمام پیش 

که از قبل، از او داشتم، داشت تمام تصوراتم را به هم  

داد. من آدم وابسته شدن به  ریخت و کار دستم می می 

های اشتباهی نبودم و نباید باشم. این را باید تا  آدم 

ی رسیدنم به اقامتگاه و به خواب رفتنم، با خود  لحظه 

 کردم. تکرار می 

 *** 

 #مقلوب  

 184#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

ها و فرار از تنهایی، وادارم کرد تا  شنبه کاری پنج بی 

تمامی که رها کرده بودم، بروم. خودم را  دنبال کار نیمه 

به مرکز قلب تهران رساندم و تازه آنجا فهمیدم پیدا  

ای  کردن شخصی که دنبالش هستم اصالً کار ساده 

 نیست.  

ی پزشکانی را که از ابتدای سال، عمل  لیست همه 

لب انجام داده بودند به سختی پیدا کردم. از آنجا  پیوند ق 
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ی  ای بروز بدهم دنبال گیرنده کردم اگر ذره که فکر می 

ی گشتن  قلب هستم، دیگر کسی کمکم نکند، با بهانه 

 وجو پرداختم.  دنبال یک جراح قلب حاذق به پرس 

هایی که در کاغذ نوشته بودم  به اسم و رسم پزشک 

ل تا حاال، فقط سه پزشک عمل  نگاه انداختم. از اول سا 

یکی دنبالشان  پیوند انجام داده بودند و حاال باید یکی 

ماندم به اینکه کمکی خواهند کرد  رفتم و امیدوار می می 

 یا نه. 

 

روی نیمکتی در پارکی همان حوالی نشستم  و با  

اینترنت گوشی، اسامی هرسه نفرشان را جستجو  

الی تهران قرار  های شم هایشان در خیابان کردم. مطب 

داشت. »دکتر ایمان سرخوش« فقط عصر روزهای  

ی  توانستم هفته زوج در مطبش حضور داشت. می 

ام به مطبش  آینده، یک روز بعد از اتمام ساعت کاری 

ها در  شنبه بروم. »دکتر امیرمحمد یگانه« فقط سه 

مطبش بود. این یکی احتماالً به خاطر حضور کوتاه  

شد و دیدنش  ی شلوغ می مدتش در مطب، سرش خیل 

مشکل. سومی هم که »محمد مهدوی« بود و عکسش  

ها در مطبش  داد سن باالیی دارد، فقط صبح نشان می 
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تر بود،  حضور داشت. برای دیدن آخری، کارم مشکل 

 گرفتم. ام را مرخصی می حداقل باید نصف روز کاری 

هایشان عکس انداختم تا سر  از شماره و آدرس مطب 

ریزی کنم. گوشی را در  القاتشان برنامه فرصت برای م 

کیف انداختم و با بیرون دادن بازدمی عمیق به پارک  

خلوتی که در آن نشسته بودم نگاه کردم. هوا داشت  

 شد. کم خنک می کم 

 

های دیگر پاییز دوست داشتم. به  مهر را بیشتر از ماه 

هایی که هربار  خاطر آب و هوای معتدلش، باران 

از گرمای تابستان را با خودش  بارید، کمی  می 

برد، به خاطر هوایی که نه زیاد سرد  شست و می می 

بود و نه آن قدر گرم که آزار برساند... و به خاطر روز  

تولد شهریار که اواخر این ماه بود. همیشه به شوخی   

گفت: »قشنگی پاییز و مهر به خاطر به دنیا اومدن  می 

درختا و باز شدن  منه، وگرنه ریختن برگا و زرد شدن  

ها چه لطفی داره؟« لبخند تلخی روی لبم نشست  مدرسه 

هایم را بستم. تالش کردم تصویرش را  و چشم 

شد. فقط  طور که بود، در ذهنم تداعی کنم اما نمی همان 

سه ماه و چند روز بود که نداشتمش؛ اما تصویر کردن  

اش، بدون اینکه به عکسش  نقص چهره کامل و بی 
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شد. چقدر درد داشت  اشت برایم مشکل می نگاه کنم، د 

کردم. مِن  که جزئیات صورتش را داشتم فراموش می 

قدر خودم را غرق روزمرگی و کار کرده  معرفت آن بی 

بردم روزی همدمی را کنارم  بودم که داشتم از خاطر می 

داشتم که حتی فکر به نبودنش من را به جنون و  

ه راحتی کنار آمده  ام ب نیستی می رساند، حاال با تنهایی 

آورد و  گفتند که دوری فراموشی می بودم. راست می 

من چقدر از این قانون متنفر بودم. کیف پولم را بیرون  

ی آن بود با  درچهارش که گوشه آوردم و به عکس سه 

اشک خیره شدم. دلتنگی اگر قد و اندازه و وزن داشت،  

های من در هیچ دفتر و دستک و متر و  دلتنگی 

هایم را با  گنجید. آهی کشیدم و خیسی چشم یی نمی ترازو 

 پشت انگشت گرفتم. 

 

ی روزم را به بهشت زهرا بروم  مانده تصمیم گرفتم باقی 

و آن را کنار شهریار بگذرانم. به همین نیت بلند شدم و  

به طرف ایستگاه مترو رفتم. باید اتفاقاتی را که آن  

کردم.  ی مدت از سر گذرانده بودم، هم برایش تعریف م 

هوا، پای کسی مثل  فکر و بی گفتم که بی برایش می 

ام باز کرده بودم و حاال  بلورچیان را به زندگی 

دانستم چطور باید این ماجرا را جمع کنم. رفتار  نمی 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بلورچیان زیادی خودمانی شده بود و من هم... من  

تکلیف خودم با افکارم مشخص نبود... با افکاری که  

ن بحث آخر شبی با او و برگشتن،  شب قبل، بعد از آ 

 اجازه نداد تا صبح چشم روی هم بگذارم. 

 *** 

نگاهی به ساعت مچی اش انداخت  و رو به زمانی، که  

 توضیحاتش تقریباً تمام شده بود، گفت: 

های خط  االن فقط تنها مانعمون نیروی کاره. هزینه -

جدید تا االن خیلی باال رفته و تا به سوددهی نیفته  

ونیم نیروی جدید وارد خط تولید کنیم. آمار بگیر  ت نمی 

ببین چندنفر از کارگرای خودمون حاضرن یه شیفت  

 تر کار کنن. اضافه 

تونه شروع به  آقا، اون خط موقتاً با شیش نفر هم می -

کار کنه. نیاز به شیفت اضافه نیست، کافیه از هر بخش  

 دو نفر منتقل بشن به بخش جدید. 

بخش یعنی پایین اومدن راندمان  کم شدن نیرو از هر -

همون قسمت. قرار نیست بخش جدید جایگزین  

های قبلی بشه، قراره  ظرفیت تولیدمون اضافه  بخش 

 بشه. 

خب شیفت اضافه چه فرقی با حقوق مازاد به یه  -

 کارگر جدید داره؟ 
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 #مقلوب  

 185#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

اش رفت و  نگاه گرشا این بار پی صفحه خاموش گوشی 

حواس رو به  رگشت. هنوز خبری از بهنود نبود. بی ب 

 زمانی گفت: 

ی  کارگری که توی کارخونه است، دیگه هزینه -

ذهاب و ناهار اضافه نداره... نهایتش یه شامه که  ایاب 

هرحال  تونیم بگیم گردن خودشون. به اونم می 

هاش نسبت به کسی که تازه وارده، کمتره.  هزینه 

نابلدی کارگر جدید رو هم  ی آموزش و  درضمن، هزینه 

شیم. هروقت درآمد اون قسمت تونست  متحمل نمی 

های خودش رو پوشش بده، اون موقع برای  هزینه 

 کنیم. آوردن نیروی جدید اقدام می 

 

های گرشا را یادداشت کرد  زمانی با حالتی متفکر حرف 

 و سر تکان داد. 

ی خوبیه، پس من به مسئول نیروی انسانی  اینم نکته -

 سپرم که کارگرای داوطلب رو معرفی کنه. می 
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گرشا از پشت میز بلند شد و گوشی را برداشت.  

رفت،  ی سرتاسری اتاقش می طور که سمت پنجره همان 

 گفت: 

نقص باشه،  اینم بگو که اگه کارشون درست و بی -

 کنه. پاداش آخر سالشون هم افزایش پیدا می 

 چشم آقا. -

 

ی تکانی داد و با  سرش را در جواب »با اجازه« زمان 

ی بهنود را گرفت. بهنود  خروج او، بالفاصله شماره 

ی ابروهایش  تماسش را ریجکت کرد و باعث شد گره 

خبری متنفر بود و بهنود هم استاد  کورتر شود. از بی 

خبر گذاشتن او در مواقع حساس و ضروری شده  بی 

 بود. برایش پیام فرستاد: 

 »جواب بده ببینم اوضاع چطوریه؟« 

 

 ای تأخیر رسید. جوابش با دقیقه 

 شه... دندون رو جیگر بذار.« »داره ردیف می 

 »الزمه خودم دوباره بیام؟« 

 

 بار بدون معطلی پاسخش را گرفت: این 
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»همون یه بار که اومدی برای هفت پشت یارو بسه...  

 بذار با آرامش کار رو جلو ببرم.« 

 

جیب به  به عصبی گوشی را روی میز انداخت و دست 

 ی کارخانه نگاه کرد. هیاهوی محوطه 

شد که دو مأمور با هماهنگی او از  یک ساعتی می 

کالنتری منطقه آمده بودند و داخل محوطه داشتند از  

ها و  ی راننده پرسیدند. همه ی کارگرها سوال می همه 

نیروهای پیمانی و موقت هم حضور داشتند. تا زمان  

انه را  جوها کسی حق خروج از کارخ و اتمام پرس 

نداشت و همین هم باعث ازدحام قابل توجهی در  

ها  و جواب   محوطه شده بود. امیدوار بود با این سوال 

بتوانند سرنخی از مهرداد پیدا کنند. طوالنی شدن این  

اش کرده بود و صبرش داشت  ماجرا حسابی کالفه 

 آمد. سرمی 

نفهمید چقدر آنجا ایستاد و به محوطه خیره ماند تا  

، هر دو مأمور عقب کشیدند و به کارگرها  باالخره 

ی مرخصی دادند، خودشان هم به سمت ساختمان  اجازه 

ای فاصله گرفت و  مدیریت راه افتادند. از دیوار شیشه 

ای به در  پشت میزش برگشت. چند دقیقه بعد، تقه 

 خورد و کیان حضور دو مرد را به او اطالع داد.  
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یان خواست تا  هردو مأمور وارد شدند و گرشا از ک 

ها را بدهد. خودش هم جلو رفت و  ترتیب پذیرایی از آن 

 های مهمان نشست. روی آن دو، روی مبل روبه 

 ای هم رسیدین؟ خسته نباشید، به نتیجه -

 

ی  مرد اول که نام »ساالری« روی پالک فلزی گوشه 

 لباسش حک شده بود، با لحن خشکی جواب داد: 

یم رو دوباره بررسی  آوری کرد باید اطالعاتی که جمع -

کنیم. یه تحقیقات محلی هم از محل زندگی مهرداد  

ای برسیم قطعاً  ستوده در حال انجامه، اگر به نتیجه 

 دیم. شما رو هم در جریان قرار می 

 

 گرشا با ناامیدی لب زد: 

 ای نداشت! وجو کردن، نتیجه پس این همه پرس -

 

 مأمور دوم با نام »احمدوند« محکم گفت: 

نتیجه  وقت بی لورچیان! تحقیقات هیچ جناب ب -

مونه... فعالً فقط این رو بدونید که کارگرهاتون  نمی 

بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید چشم و دل سیر و  

وفادار هستند. تقریباً نصفشون اذعان داشتن که این  
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مهردادخان ستوده، غیرمستقیم قصد داشته تطمیع و  

 شون کنه تا شریک جرمش بشن. وسوسه 

 

تمام وجود گرشا ُگر گرفت و رگی پشت گردنش تیر  

 کشید. با حرص خودش را جلو کشید. 

زنن؟!... چرا  اینا چرا االن دارن این حرفا رو می -

 کدوم من رو در جریان نذاشتن؟ هیچ 

 

ای باز و آبدارچی با سینی چای و شیرینی  در با ضربه 

وارد اتاق شد. حین چیدن میز، هرسه مرد ساکت بودند  

قراری پایش را به زمین  حالی که گرشا با بی در  

 کوبید. بعد از خروج مرد، ساالری جواب داد: می 

کدوم مورد پیشنهاد  عرض کردیم خدمتتون. هیچ -

مستقیم قرار نگرفتن، پس طبیعیه که وقتی خودشون  

رو عقب بکشن به این فکر کنن که موضوع مهمی  

د  کردن که مهرداد بخوا نبوده و حتی فکرش هم نمی 

 ش رو عملی کنه. هرطوری شده نقشه 

 

 های همکارش توضیح داد: ی حرف احمدوند در ادامه 

ی مهرداد ستوده رو بیرون  بعد از شکایت شما، سابقه -

کشیدیم. این آقا به عناوین و اشکال مختلف، هرجایی  
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که مشغول به کار شده یه دردسری درست کرده. فقط  

مشغول به کار    آخرین جایی که به عنوان کارگر خدماتی 

بوده، گویا حین سرقت از دفتر مدیرعامل دستش رو  

هایی که تو  شه. شکایت شه و چندماهی حبس می می 

شه، تأثیرش فقط اضافه شدن  مدت حبسش ازش می 

 مدت حبسش بوده. 

 

 #مقلوب  

 186#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

ی پشت گردنش را با دست فشار داد.  گرشا رگ گرفته 

انگاری راه را برای ورود  سهل   چطور توانسته بود با 

هایش باز کند.  دار و اجرای نقشه کار سابقه یک خالف 

در آن لحظه فقط و فقط از دست خودش و عصبانی بود  

 و بس. 

 ریختگی او را دید، با مالیمت گفت: هم ساالری وقتی به 

بار  زنیم. این نگران نباشید. باالخره ردش رو می -

تونه  لیس آگاهی هم می ش قطورتره و همکاری پ پرونده 

کار رو زودتر پیش ببره. باز خوبه که زود متوجه  

 شدید و ضرر مالی سنگینی بهتون وارد نشده. 
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نوایش، خفه لب  توجه به باالرفتن ضربان قلب بی بی 

 زد: 

آگاهی سه ماهه که کاری از پیش نبرده!... اگر پای از  -

  گناه وسط نبود، شاید حاال بین رفتن جون یه آدم بی 

شدیم. این وسط یکی قربانی شد تا  حاالها متوجه نمی 

 شرف کوتاه بمونه. دست اون بی 

 

آب دهانش را قورت داد و در حالی که تنش از شدت  

عصبانیت داغ کرده و به عرق نشسته بود، با  

 حواسی به میز اشاره کرد: بی 

 بفرمایید... چای سرد شد. -

 

ل  خیالی تشکری کردند و مشغو هر دو مرد با بی 

نوشیدن چای شدند. بعد هم بالفاصله خداحافظی و آنجا  

 را ترک کردند. 

گرشا پشت میز برگشت و سرش را روی ساعدش  

آمد. حالش بهتر که نشده  گذاشت. نفسش سخت باال می 

 تر هم شده بود. بود هیچ، خراب 

دانست باید از وفاداری کارگرهایش خوشحال  نمی 

تر.  ان عصبانی تکش کاری تک شد یا به خاطر پنهان می 
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جواب آن همه لطفی که به تصور خودش به کارگرها  

اعتمادی محض. فقط کافی بود  داشت، شده بود یک بی 

ها بروز دهد مهرداد چه در سر دارد تا  یکی از آن 

روی از او گرفته شود، اما همه سکوت  فرصت پیش 

رفتن جان یک انسان شده  اش ازبین کرده بودند و نتیجه 

انی که قلبش با شدتی قابل مالحظه در  بود؛ همان انس 

 کوبید و خیال آرام گرفتن هم نداشت. سینه ی او می 

صدای ملودی گوشی باعث شد سرش را با مکث از  

ی روشن  روی میز بلند کند و نگاهش را به صفحه 

بدهد. با دیدن اسم بهنود انگشت روی صفحه کشید و  

ش را  دردناک   تلفن را در حالت اسپیکر گذاشت. پیشانی 

 حوصله جواب داد: به کف دستش تکیه داد و بی 

 بگو. -

 

 بهنود با مکث پرسید: 

 خوبی؟! چرا صدات گرفته؟ -

 

 قراری روی هم فشار داد. هایش را با بی پلک 

 گم... تو بگو چی کار کردی؟ بعداً برات می -
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بهنود با گفتن »چند لحظه صبر کن.« او را به انتظار  

ای باز و بسته شدن دری،  ای بعد با صد گذاشت و دقیقه 

ی صدایش قطع شد. احتماالً  زمینه تمام هیاهوی پس 

 پشت فرمان ماشین نشسته بود. آرام پرسید: 

 پشت خطی هنوز؟ -

 هستم... بگو. -

 

اش مشهود بود  بهنود با حرصی که در صدای باالرفته 

 گفت: 

ایه...  زاده مردک از وجناتش معلوم بود چه حروم -

افته تو  یده بود نونش داره می کرد. د گردی می دندون 

جوری که گفته  کن معامله نبود. اگه اون روغن، ول 

 کرد. کردم، شاید اصالً قبول نمی بودی تهدیدش نمی 

 

 نفسش را پرحرص بیرون داد و در اداکه گفت: 

خیال این ماجرا  باور کن من اگه جای تو بودم، بی -

تو  شدم، ولی از اونجایی که نه من جای توام و نه  می 

عقل من رو داری، مجبور شدم به ساز تو برقصم، اونم  

بندری. یه چیزی هم اضافه گذاشتم جلوش تا اونجا رو  

ای که نشونش دادیم.  ول کنه و بچسبه به اون خونه 

 کرد. مرتیکه دیوانه... هرکی دیگه بود، با سر قبول می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 

 حوصله از شنیدن توضیحات بهنود غرید: گرشا بی 

ی پول نبود، ذهن مریضش یه جا  اون عوضی فکرش پ -

 پرید. دیگه می 

 

 تر گفت: تأثیر لحن عصبی گرشا کمی آرام بهنود تحت 

هرحال راضی شد. همین امروز هم  حاال هرچی... به -

مونم تا خیالم  ره، محض احتیاط می کنه می جمع می 

 راحت شه شرش کم شده. 

اونجا رو هم بسپر به بنگاه زیر قیمت ردش کنه، فقط  -

ی درست  کنه به دالل نفروشه. دنبال یه خانواده   تأکید 

 حسابی باشه. 

 گی چته؟ اونم حله، حاال نمی -

 

اش را در هم کشید و  های سینه، چهره از درد استخوان 

 نفس جواب داد: بی 

 گم... کاری نداری؟ ببینمت می -

 

 بهنود نامطمئن جواب داد: 

 نه... فعالً. -
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طی دارویی  حرف قطع کرد و از جیبش قو تماس را بی 

که همیشه همراهش بود، بیرون کشید. اگر امیرمحمد  

نظمی شده،  فهمید چقدر مصرف داروهایش دچار بی می 

کرد. امیرمحمد  قطعاً باز یک دعوای حسابی با او می 

هم دلش خوش بود! با وجود این همه درگیری و تنش  

در اطراف گرشا، بعید بود این یکی قلب هم زیاد دوام  

 بیاورد. 

ها را در دهانش انداخت و قوطی را روی  از قرص یکی  

میز رها کرد. بلند شد و بعد از بلعیدن قرص با چای  

ی روی میز، یک دور، دور خودش چرخید.  سردشده 

وقتی ذهنش برای هیچ کاری فرمان نداد، به قصد رفتن  

 به خانه، از اتاق بیرون رفت. 

 *** 

 

 #مقلوب  

 187#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

ی اتاق  روی پنجره و حاضروآماده روبه   ساکم را بسته 

به انتظار ایستاده بودم. شب قبل، بلورچیان تماس  

توانم برگردم.  گرفت و گفت مشکل خانه حل شده و می 
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نشد بپرسم چطور مشکل را حل کرده و تکلیف من با  

زاهدی، بعد از این، چه خواهد شد. وقتی هم که گفت  

انتم، هرچقدر  آید تا به خانه برگرد خودش دنبالم می 

توانم برگردم قبول نکرد و با این بهانه  گفتم خودم می 

خواهد در راه چیزهایی را برایم توضیح دهد،  که می 

ام کرد منتظرش بمانم؛ توضیحاتی که امیدوار  راضی 

بودم به هرچیزی ربط داشته باشد به جز بحثی که دو  

 شب پیش با هم کرده بودیم. 

م تغییر کرد. مثل اینکه  از آن شب خیلی چیزها در نگاه 

خواست با او بحث و جدل کنم. گرشا  دیگر دلم نمی 

تحملی که در  بلورچیان در نگاهم دیگر آن آدم غیرقابل 

های  گذشت حرف ذهنم ساخته بودم نبود. هرچه می 

کرد، وقتی گفته بود  شهریار بیشتر برایم معنا پیدا می 

ها  ها و سردبودنش، بار بلورچیان با تمام بداخالقی 

هایش از  نشان داده به فکر دیگران است. حمایت 

کارگران کارخانه همیشه مشهود بوده و همه مدیون  

های زیرپوستی او هستند. حاال این مرد، بیشتر  محبت 

کردم و یا حتی انتظارش را  از چیزی که فکرش را می 

داشتم، در زندگی آدمی مثل من، که اصالً ربطی به او  

 . نداشتم، پررنگ شده بود 
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هایی که  تر بغل کردم و به حجم اتومبیل خودم را محکم 

شدند خیره ماندم.  در خیابان پیش رویم افزوده می 

دانستم چند دقیقه بود که آنجا ایستاده بودم فقط دلم  نمی 

خواست زودتر این انتظار تمام شود و از آن محیط  می 

ی آشنای خودم پناه ببرم. زنگ تلفن  غریبه به خانه 

را از آن حال و هوای غرق در فکر بیرون    همراه من 

ی گوشی نگاه انداختم. نام کوچکش  کشید و به صفحه 

را همان روزی که ازم خواست با نام، صدایش بزنم در  

اش ذخیره کردم. صدا زدنش با  مخاطبینم، پشت فامیلی 

نام کوچک تقریباً برایم غیرممکن بود، اما اسمش را  

 ام بود دوست داشتم. قه ی مورد عال نام خواننده که هم 

 انگشت روی صفحه کشیدم و با آرامش جواب دادم: 

 سالم. -

 

 زده بود. برعکس من، لحن او تاحدی شتاب 

 سالم. خوبی؟ -

 ممنونم، شما خوبید؟ -

 

 ام فوری گفت: پرسی توجه به احوال بی 

دیار، من همین االن راه افتادم. تقریباً بیست دقیقه  -

 ماده باشی. دیگه اونجام. خبر دادم که آ 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 ممنون، منتظرم. -

 بینمت. خوبه... پس می -

 

تماس قطع شد و دستم را همراه گوشی پایین آوردم.  

بی اراده لبخندی روی لبم جا خوش کرد. جوری اول یا  

زد که حس  اش نام کوچکم را صدا می آخر هرجمله 

خواهد تالفی تمام آن روزهایی که مدام مرا  کردم می می 

خواست  واند دربیاورد. انگار می خ »خانم مهرآرا« می 

من یا خودش را مطمئن کند که مخاطبش فقط من  

هستم... دیار. تأکیدش روی اسم کوچکم هربار  

آورد و از آن حجم از  ناخودآگاه لبخند به لبم می 

ی  شد، گرم به بودن یک پشتوانه صمیمیت، دلم گرم می 

کردم دیگر کسی  خدادادی... درست زمانی که فکر می 

 دارم. را ن 

شالم را سر و بعد از برداشتن کیف و ساکم، اتاق را  

توانستم برای اینکه او را منتظر نگه  ترک کردم. می 

حساب و  ندارم، تا زمان رسیدنش، کارهای تسویه 

 تحویل اتاق را انجام بدهم. 

های سفید و صورتی  وسایلم را روی یکی از راحتی 

ل با پاس  ام را، که روز قب البی گذاشتم و کارت بانکی 

کردن چک شهریار شارژ کرده بودم، برداشتم. دختری  
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که در پذیرش نشسته بود، با دیدنم لبخندی زد و من هم  

در جوابش همراه لبخندی کلید را روی پیشخوان  

 گذاشتم. 

 تونم حساب اتاقم را تسویه کنم؟ می -

کلید را برداشت و با گفتن »چند لحظه صبر کنید« به  

اه کرد. چند ثانیه بعد با کمی  مانیتور پیش رویش نگ 

 تعلل و نامطمئن گفت: 

 اتاقتون که تسویه شده! -

 

 ابروهایم متعجب از هم فاصله گرفتند. 

مطمئنید... چطوری آخه؟! من که همین االن اومدم  -

 پایین! 

 

 لبی گزید و شانه باال انداخت. 

 دونم واال... حسابتون به هر حال صفره. نمی -

یزم. شاید شماره اتاق رو  شه دوباره چک کنی عز می -

 اشتباه زدی! 

 

 نفسش را کالفه بیرون داد. 

نه، اشتباه نشده... سیستم همه چیش واضحه. یه  -

 لحظه... 
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ای گرفت. بعد از  گوشی تلفن را برداشت و شماره 

 ای با مخاطب پشت خطش شروع به صحبت کرد. لحظه 

سالم... حساب اتاق »صدوسه« صفره ولی خودشون  -

 دونید چرا؟ طوری شده... شما می ا این دونن چر نمی 

 

 ابرویش باال پرید.   نگاهی به من انداخت و لنگه 

 گم. آهان! خب من در جریان نبودم... باشه بهشون می -

 

گوشی را گذاشت و رو به من با لبخندی دوباره توضیح  

 داد: 

همون شخصی که اتاق رو براتون رزرو کرده بود،  -

 حساب رو تسویه کردن انگار. 

 

سر جایم خشک ماندم. چرا چنین کاری کرده بود؟ سعی  

کردم،  اراده در وجودم حس می کردم عصبانیتی که بی 

روی لحنم تأثیری نگذارد و با سعی در کنترل آرامش  

 پرسیدم: 

 شه صورتحساب بدین؟ می -

 

 #مقلوب  
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ای کلیک کرد و کاغذی را  معطلی روی دکمه بار بی این 

پرینتر بیرون آمد، بعد از مهر و امضا تحویلم    که از 

داد. با دیدن مبلغ و تاریخ پرداخت، مغزم سوت کشید.  

ها را به مدت یک  بلورچیان همان روز اول، تمام هزینه 

هفته پرداخت کرده بود، مبلغی که تقریباً قابل توجه بود  

ها شود. نفسم را  زدم همین اندازه و خودم هم حدس می 

های  ن دادم و کاغذ را بین انگشت با حرص بیرو 

ام فشردم. از دختر تشکر کردم و بعد از  شده مشت 

برداشتن ساک و وسایلم، از البی بیرون زدم. با حالی  

که داشتم، قطعاً فقط هوای خنک و آزاد بیرون  

 توانست آرامم کند. می 

محض بیرون رفتنم، ماشین او هم کنار پیاده رو  به 

اگرد را پایین داد و با  ی سمت ش متوقف شد. شیشه 

 لبخند محوی پرسید: 

 دیر که نرسیدم؟ -

 

 ی ماشین نگاهش کردم. کمی جلو رفتم و از پنجره 

 نه اصالً. -
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 ایستادنم که طوالنی شد، با اخم نرمی پرسید: 

 شی؟ سوار نمی -

 

جا بابت کاری که کرده بود،    خواست همان خیلی دلم می 

تم و با دعوت  بازخواستش کنم، اما جلوی خودم را گرف 

ی خودم به آرامش، فقط سر تکان دادم و به  دوباره 

طرف ماشین رفتم. در را که باز کردم ساک را از دستم  

گرفت تا روی صندلی عقب بگذارد. همین که سوار  

طور  شدم، سالم آرامی کردم و او هم جوابم را همان 

 مثل خودم داد. 

ماشین را به حرکت درآورد و برای اینکه سکوتی  

 ینمان نباشد، پرسید: ب 

 این مدت سخت نگذشت که! -

 

ی صورتحساب هنوز بین مشتم بود و نگاهم هم  برگه 

 طور با سر پایین جواب دادم: خیره به آن. همان 

سخت که بود، ولی تحمل کردم... اگر دیگه برای  -

ارزید... ممنونم  برگشتن به خونه مشکلی نباشه، می 

 ازتون. 
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 اب داد: رو بود. جو نگاهش به روبه 

کاری نکردم... برای برگشتنت هم دیگه مشکلی نیست  -

 گردیم... دیار! که االن داریم برمی 

 

ام  سرم را به طرفش برگرداندم. در جواب نگاه پرسشی 

 گفت: 

از این به بعد هم اگر کاری داشتی یا کمکی خواستی  -

 روی من حساب کن. 

 

م و  احتماالً دیگر الزم نبود صبر کنم. کاغذ را باز کرد 

 به سمتش گرفتم: 

 که اینجوری کمکم کنید؟! -

 

نگاهش را از خیابان گرفت و بعد از گرفتن کاغذ از  

رو داد. سرسری به برگه نگاهی  دستم، دوباره به روبه 

 کرد و با تعجب پرسید: 

 مگه چی شده؟! -

 

 برگه را از دستش بیرون کشیدم و در کیفم چپاندم. 

 برام بفرستید.   چیزی نشده... فقط شماره کارتتون رو -
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 تفاوتی لب زد: با بی 

 نیازی نیست دیار. -

 

 اش عصبانیتم را تشدید کرد. خونسردی 

اتفاقاً الزمه که این کار رو بکنید تا من حس نکنم  -

ترین اشتباه  بابت کمک خواستن ازتون دچار بزرگ 

 زندگیم شدم. 

 

 با نگاهی مات و متعجب به طرفم سر چرخاند. 

 زنی؟! ی از کدوم اشتباه حرف م -

 

 هنوز لحنم عصبی و آتشین بود. 

دلیل باهاتون تماس گرفتم و از  انگار اشتباه کردم بی -

تونستم خودم حلش کنم  مشکلی که با یه کم فکر می 

باهاتون حرف زدم... من فقط دنبال یه راه حل منطقی  

 بودم، نه گرفتن صدقه یا جلب دلسوزی و ترحم شما. 

 

د و فوری ماشین را  ابروهایش با شدت عجیبی درهم ش 

کنار خیابان نگه داشت. دستش را روی فرمان گذاشت  

 اش را با حالتی عصبی به طرفم چرخاند. تنه و نیم 

 گی؟ صدقه و دلسوزی چیه؟ چرا مزخرف می -
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اش، موضعم را  ای ترس از حالت هجومی بدون ذره 

 حفظ کردم. 

همین کاری که شما کردین... چرا فکر کردین از پس  -

چند شب اقامتم تو یه خوابگاه خصوصی  ی  هزینه 

دونید که بعد از یه  آم. شما حتی من رو قابل نمی برنمی 

تونم  هفته بهم بگین دقیقاً چی کار کردین که حاال می 

راحت برگردم خونه و نگران اون مرتیکه هم نباشم،  

تونستم... اینا معنیش  در حالی که یه هفته پیش نمی 

 چیه؟ 

 

 لحن آشفته، غرید: بدون مالیمت با همان  

ری دیار... صبر کن و به توضیح  باز داری تند می -

 طرفت گوش بده. 

 

نشینی کردم، اما  ای که گفت کمی عقب تأثیر جمله تحت 

 طور طلبکار گفتم: همان 

نشناس نیستم آقای بلورچیان. ممنون از  من نمک -

دونم  احساس مسئولیتی که دارین و من دقیقاً نمی 

خواد فکر کنم قراره زیر  لم نمی منشأش کجاست. اما د 

 بار یه دین بزرگتر کمرم خم بشه. 
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برخالف تصورم به جای اینکه بالفاصله جوابم را  

ام نگاه کرد،  بدهد، ساکت شد. در سکوت فقط به چهره 

کم آتش وجودم سرد شد و تازه فهمیدم باز  قدر که کم آن 

ام. نگاهش  روی کرده ام و زیاده به قول خودش تند رفته 

 اراده لب زدم: قدر طوالنی شد که بی آن 

 خواستم... خوام... نمی من... معذرت می -

 

نفسی عمیق و محکم بیرون داد و بعد از نگاهی کالفه  

 به بیرون از ماشین، رو به من گفت: 

خواهی  تخته گاز نرو که تهش مجبور نشی معذرت -

کنی... اگر صورتحساب اتاق رو جلوتر پرداخت کردم،  

خواستم از بابت  ین به تو نبوده. فقط می قصدم توه 

راحتیت توی اون خوابگاه خیالم راحت باشه. اگر  

تونی هزینه رو تمام و کمال بزنی به  ناراحت شدی، می 

حسابم. در مورد این یه هفته و اتفاقاتش هم قرار بود  

 دلیل بود. توضیح بدم... مگه نه؟ پس عصبانیتت بی 
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سر جایم صاف نشستم و سرم را به سمت مخالف  

چرخاندم. طبق معمول تمام آن روزها، با فروکش کردن  

ریختگی احساسی شده بودم  هم ام، دچار به خشم درونی 

هایم را بگیرم.  توانستم جلوی ریزش اشک و نمی 

هایم را محکم روی هم فشار دادم و سرم را پایین  پلک 

 ا نشوم. انداختم تا بیشتر از آن رسو 

لحن مرد کنار دستم هم آرام شد و بعد از مکثی کوتاه  

 کنان گفت: زمزمه 

فقط کافیه این رو بدونی که دیگه الزم نیست نگران  -

های احتمالیش  حضور اون مردک و احیاناً مزاحمت 

باشی... دیگه توی ساختمونتون هیچ آدم مجردی  

 کنه... البته به جز خودت. زندگی نمی 

 

 گرداندم و متعجب نگاهش کردم. با مکث، سر بر 

 رفته؟! -

 

ای  هایم قفل شد و چند ثانیه ای روی چشم نگاهش لحظه 

بین هر دو چشمم گردش کرد. آب دهانش را قورت داد  

 و فوری چشم دزدید. سرش را باال و پایین کرد. 

 آره رفته... -
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 چطوری آخه؟! -

 

 بدون اینکه نگاهم کند پرسید: 

 الزمه بدونی؟ -

 

دانستم دقیقاً چیزی را دیگر الزم است  .. نمی دانستم. نمی 

بدانم یا نه. اما آخر چطور توانسته بود شر او را کم  

ای فکری وحشتناک از سرم گذشت و  کند. برای لحظه 

 از ترس قلبم با وحشت کوبید. هراسناک پرسیدم: 

 سا... سالمه؟!... یه وقت خدایی نکرده بالیی... -

 

در نگاهم دید که با    دانم چه فوری سر چرخاند و نمی 

اش حس بدی القا نکرد  صدای بلند زیر خنده زد. خنده 

حتی باعث شد ترسم بریزد، اما هنوز متعجب، منتظر  

اش بودم. میان  طور دلیل خنده شنیدن توضیح و همین 

ای که هنوز در صدایش باقی مانده بود، با تفریح  خنده 

 گفت: 

 سالمه. بال رو که... خب سرش آوردم... ولی نترس،  -

 

ی خندانش زدم و دیگر تا پایان مسیر  ه لبخندی به چهر 

ای که وارد خیابانمان شدیم،  حرفی نزدم. لحظه 
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احساسی دلتنگی عجیبی به قلبم سرازیر شد. سر  

برگرداندم تا از او بابت لطفش تشکر کنم، اما از دیدن  

رخش گرفته و  آن جا خوردم. نیم حالی که داشت، یک 

کشیده بود. قطرات عرقی که روی    ابروهایش را درهم 

هایش نشسته بود، با خنکی هوای آن روز کامالً  شقیقه 

 هوا پرسیدم: در تناقض بود. بی 

 خوبین؟! -

 

با مکث سر به سمتم چرخاند و نفسش را نصفه بیرون  

داد. بعد هم بدون حرف، فقط سر باال و پایین کرد و  

حس  دانم چرا  درنهایت جلوی ساختمان نگه داشت. نمی 

شد سوال  قدر که باید خوب نیست، اما نمی کردم آن 

دیگری بپرسم. چرخیدم و بعد از برداشتن ساکم از  

رخش نگاه کردم. با  روی صندلی عقب، باز به نیم 

احساس نگاهم روی خودش، به سمتم برگشت و  

داد زورکی است. حتی  لبخندی زد که کامالً نشان می 

 زد: ف می وقتی لب باز کرد، انگار به سختی حر 

کنی که دارم ترحم یا دلسوزی  اگه یه وقت احساس نمی -

 کنم... قول بده هرکاری داشتی بهم خبر بدی. می 
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ریخته و نگاهش آشفته بود که  هم  ظاهرش به قدری به 

 بی هیچ مخالفتی یک »باشه« خفه لب زدم و آرام گفتم: 

خواین دوباره  به خاطر همه چیز ممنون... اگه می -

 کنم، شماره کارتتون رو بفرستید.   روتون حساب 

 

دو بار سخت بلعید و نگاهم روی  آب دهانش را یکی 

اش ُسر خورد، ثابت ماند.  ای که از کنار شقیقه قطره 

 ربط پرسید: تر از من و خیلی بی آرام 

 اون چک رو باالخره نقد کردی یا نه؟! -

 

جهت نگرانش  دانم چرا قلبم به تپش افتاده بود و بی نمی 

حرف سرم را باال و پایین کردم و او هم  ودم. بی شده ب 

 با لبخندی که زیاد دوامی نداشت، لب زد: 

 فرستم. آفرین... باشه شماره کارت هم می -

 

دیگر ماندنم را جایز ندیدم، با اینکه تمام وجودم داشت  

بار دیگر بپرسم حالش خوب است یا  کرد یک التماس می 

افظی کردم و پیاده  نه. با تردید فراوان، باالخره خداح 

شدم. همین که ماشین را دور زدم، او هم پیاده شد و  

هایش سست بود و وادارم  پایم تا کنار در آمد. قدم هم 
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کشیدم،  طور که کلیدم را بیرون می کرد همان می 

 منظور بگویم: بی 

خواین تشریف بیارین باال، یه چایی یا شربتی،  می -

 این. خسته کنم خیلی  چیزی بخورید... احساس می 

 

کردم. رنگش کامالً پریده بود. با این حال  اشتباه نمی 

 دعوتم را رد کرد و با باال انداختن سرش جواب داد: 

جهت  شم. تو هم بی خوبم... مشکلی نیست، مزاحم نمی -

 ت دعوت نکن. شناسی به خونه کسی رو که نمی 

 

صورتم ُگر گرفت و با خجالت لب گزیدم. نیتم چیز  

تر  لی او واضح نشان داد حواسش جمع دیگری بود، و 

 رسد. از چیزی است که به نظر می 

من  در را باز کردم و خیره به جایی که ایستاده بود، من 

 کنان گفتم: 

 باشه... پس بااجازه. -

 

با گفتن مراقب خودت باش قدمی عقب رفت و من هم  

شد به آن  در را بستم. حالش جور خاصی بود که نمی 

یکی باال رفتم و  ها را یکی درگیر پله فکر نکرد. با ذهنی  

کلیدم دنبال کلید  جلوی واحدم رسیدم. میان دسته 
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گشتم که در پشت سرم باز شد و زن همسایه صدایم  می 

 زد: 

 دیار جان! -

 

 برگشتم و به سر بیرون آمده از الی درش لبخند زدم: 

 جانم خانم سلیمانی! -

 

نگاهی به ساک در دستم انداخت و با لحن  

 ای پرسید: انه کنجکاو 

 مسافرت بودی؟! -

 

 نگاه به ساک افتاد و با مکث سر تکان دادم: 

 آره تقریباً. -

همیشه به سفر عزیزم... گفتم نکنه تو هم هوس کنی  -

 یه دفعه ما رو بذاری بری. 
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خندید، ولی وقتی گنگ نگاهش کردم، خودش توضیح  

 داد: 

کنه  دی داره اثاثش رو بار می دیروز یهو دیدیم زاه -

خبر؟! اونم  بره... شوهرم ازش پرسیده بود چرا بی 

ی بهتر  گفته بود انگار خیلی وقت بوده دنبال یه خونه 

 گشته. دیگه پیدا کرده و فوری خریدتش. می 

 

 اش ماندم. با دهان باز خیره 

 واقعاً رفت؟! -

 

پشت چشمی نازک کرد و خودش را کمی از الی در  

 ید. بیرون کش 

به نظر من که خوب شد رفت... من که ازش خوشم  -

اومد... بین خودمون بمونه، یه جوری بود  نمی 

مردک... تنها زندگی کردنش هم خیلی قشنگ نبود توی  

 این ساختمون! 

 

سعی کردم این جمله را به خودم نگیرم. آب دهانم را  

 حواس باال و پایین کردم. قورت دادم و سرم را بی 

اومد ازش... حاال االن  نم خوشم نمی آره خب... م -

 ش خالیه؟ خونه 
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دونم واال... آره فکر کنم... خدا کنه یه آدم حسابی  نمی -

 بیاد جاش. 

 

لبخند معذبی زدم و با گفتن »بااجازه« خودم را داخل  

خانه انداختم. چطور در عرض یک هفته، بلورچیان  

توانسته بود راضی به رفتنش کند، آن هم کسی مثل  

کرد مالک کل  که با مدیر شدنش، فکر می   زاهدی 

توانستم حدس بزنم چه شده.  ساختمان شده! اصالً نمی 

بود: »بال رو که... خب  ی او هم که گفته ی پرخنده جمله 

سرش آوردم.« باعث می شد که انواع و اقسام فکرها  

و احتماالت در ذهنم شکل بگیرد و بیشتر از همه به  

لورچیان، باید برای دختر  این فکر کنم چرا مردی مثل ب 

 تنهایی مثل من، دست به چنین کاری بزند. 

نتیجه  نفسم را محکم بیرون دادم و کالفه از افکار بی 

مانتو و شالم را کنار در آویزان کردم. ساک و کیفم را  

جا کنم. به  در اتاق گذاشتم تا سر فرصت وسایلم را جابه 

م افتاد  آشپزخانه رفتم و با سرک کشیدن در یخچال یاد 

تمام موادی را که ممکن بود فاسد شود برداشته بودم  

های ساعت و  و چیزی خاصی در یخچال نبود. عقربه 

ی عجیب ناشی از نخوردن صبحانه هم اجازه  ضعفه دل 

داد به فکر پختن غذایی مفصل برای ناهار بیفتم.  نمی 
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دوتا تخم مرغ برداشتم تا نیمرو کنم و بعدش برای  

 الزم داشتم، دوباره بیرون بروم.    خرید چیزهایی که 

حتی نان هم نداشتم، به غیر از یک بسته نانی که از  

قبل در فریزر جا مانده بود. آن را گرم کردم و همراه  

چرخید و  ها خوردم. چشمم مدام در خانه می مرغ تخم 

زدم. من به تنهایی در این خانه  دلیل لبخند می بی 

امکان نداشت  داشتنی هم عادت کرده بودم.  دوست 

بتوانم جایی دیگر را جایگزین آنجا کنم. اقامتم در آن  

ترین کار دنیا عادت کردن  یک هفته نشانم داد وحشتناک 

جا کردم و  به محیطی غریبه است. وسایلم را جابه 

های کثیف را در ماشین انداختم. وقتی خیالم از  لباس 

  بابت انجام تمام کارها راحت شد، دوباره لباس پوشیدم 

و به قصد خرید مواد غذایی و مایحتاج دیگر از خانه  

 بیرون زدم.  

موقع خروج از خانه اصالً حواسم به اطرافم نبود.  

همین که در را بستم و به عقب چرخیدم، با دیدن  

رویم کم مانده بود از ترس و تعجب،  ی روبه منظره 

 قالب تهی کنم. 

 ........ 

 #مقلوب 

 191#پارت 
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 #کپی_ممنوع  

 

حرکت روی صندلی  گرشا بلورچیان که بی   از دیدن 

ی ماشینش نشسته و سرش را به فرمان تکیه  راننده 

اش و در  های بسته فکر جلو دویدم. چشم داده بود، بی 

زده صدایش  ی ماشین، وادارم کرد وحشت بازمانده 

 بزنم: 

 آقا گرشا، حالتون خوبه؟ -

 

وقتی واکنشی نشان نداد، تپش قلبم بیشتر شد. تقریباً  

شد که از هم خداحافظی کرده بودیم و او  و ساعتی می د 

ای  با این حالش، هنوز جلوی در بود، در حالی که ذره 

خورد. با احتیاط تا کنار ماشین جلو رفتم و  تکان نمی 

 باز صدایش زدم. 

 آقای بلورچیان... آقاگرشا... -

 

ندادنش زیادی طوالنی شد. کم مانده بود از ترس    جواب 

ترین  به اینکه شاید خواب باشد مضحک جیغ بزنم. فکر  

احتمال بود، آن هم با وجود آخرین تصویری که از او  

داشتم اما به خودم امیدواری دادم و با این فکر، دست  

حرکتش  اش گذاشتم و آرام تکانی به تن بی روی شانه 
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دادم. این بار با صدای تقریباً بلندم و تکانی که خورده  

و نگاهم کرد. نفسم را    بود، کمی سرش را عقب کشید 

حال و  های بی محکم بیرون دادم و خیره به چشم 

 رنگش پرسیدم: صورت بی 

خوبین؟! چرا اینجایین هنوز؟!... چرا این شکلی  -

 شدین؟! 

 

 رمق لب زد: در جواب تمام سواالتم فقط بی 

 خوبم. -

 

 متعجب و با صدایی بلندتر گفتم: 

 جور خوب بودنه آخه؟ خوبین؟!... این چه -

 

مین که دوباره سرش را به فرمان ماشین چسباند و  ه 

هایش را بست، فهمیدم نباید بیشتر از آن صبر  چشم 

شد بترسم،  کنم. عالوه بر اینکه حال نافرمش باعث می 

لرزاند.  فکر به اینکه بالیی سرش بیاید، قلبم را می 

گوشی را از کیفم بیرون آوردم و زیرلبی توضیح دادم:  

ورژانس.« انگشت لرزانم روی  زنم ا »االن زنگ می 

جانش  عددهای یک، یک و پنج لغزید، اما دست بی 
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ی تماس را فشار  روی دستم نشست و اجازه نداد دکمه 

 دهم. ملتمس نگاهش کردم: 

 چرا آخه؟! -

 

حال لب  سرش را با مکثی کشنده به طرفم چرخاند و بی 

 زد: 

 گوشیم... بردار... پشت فرمونه. -

 

اهد آشنایی را خبر کند، فوری  خو با فکر به اینکه می 

 پریدم و گوشی همراهش را از پشت فرمان چنگ زدم. 

 چی کار کنم؟ -

 

اش  اش گذاشتم. پیشانی گوشی را کف دست باالآمده 

بازش به  های نیمه چسبیده بود به فرمان ماشین و چشم 

عدد را فشرد و تماس را  ی گوشی بود. یک تک صفحه 

بط شده در  های ض برقرار کرد. یکی از شماره 

اش بود که خیلی زود صدایی خفه از آن طرف  گوشی 

خط به گوش رسید. به جای اینکه خودش جواب دهد،  

گوشی را به دست من داد. مردد و مبهوت گوشی را از  

دستش گرفتم و با گیجی به سمت گوشم بردم. صدای  
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زد و من هنوز  آن طرف خط مدام داشت صدایش می 

 دانستم چه باید بگویم. نمی 

 دی پس؟... الو!... خوبی؟! گرشا... چرا جواب نمی -

 

ام هم  دهانم خشک شده بود و دیدن حال مرد کنار دستی 

شد شرحش  کرد. با حالی که نمی ام می بیشتردستپاچه 

 پته کنان جواب دادم: دهم، دل به دریا زدم و تته 

 نه... نیست... خوب نیست! -

 

 تر از من پرسید: صدای آن طرف خط، هول 

 ا کی هستین؟! کجاست االن گرشا؟ شم -

من... من... همراهش بودم یکی دو ساعت پیش، االن  -

تون رو  حال نشسته تو ماشین. خودش شماره دیدم بی 

تونه حرف بزنه... االن  گرفت اما انگار اصالً نمی 

 کار کنم؟ چی 

 

 معطلی پرسید: مرد پشت خط بی 

 ازش بپرس داروهاش همراهشه؟ -

 

 آرام پرسیدم: 

 ه داروهاتون همراهتونه؟ گ می -
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 جوابی نداد و مجبور شدم باز با تکان، هوشیارش کنم. 

 آقا گرشا! -

 

 نچی کرد و خفه گفت: 

 نیست. -

 

جوابش را که به مرد پشت خط گفتم، از لعنتی که نثار  

گرشا کرد، لبم را گاز گرفتم. انگار او هم مثل من  

مستأصل مانده بود که سکوتش کش آمد. با حرص داد  

 : زدم 

تو رو خدا یه چیزی بگین... حالش اصالً خوب نیست.  -

 چه غلطی بکنم؟! 

 

 تر بود. مرد پشت خط کمی آرام 

کنم دیگه... خیلی نگران بودی زنگ  دارم فکر می -

 زدی به اورژانس. می 

 

 عصبی جواب دادم: 

زدم،  فهمم... داشتم زنگ می مرسی که فکر کردین نمی -

 خودش نذاشت. 
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 با شتاب گفت: 

ده. تو توجه نکن. فعالً  ز این تزا همیشه زیاد می اون ا -

بهترین گزینه همینه. زنگ بزن و هروقت رسیدن با  

 من تماس بگیر بهشون بگم چی کار کنن. 

 

 کنجکاوانه پرسیدم: 

 شما... دکترین؟! -

آره، من دکترشم خانوم... ولی تا بخوام بهش برسم یا  -

 بگم اون رو برسونین پیشم احتماالً افقی شده. 

 

 ترسیده هینی کشیدم، اما او با لبخند گفت: 

نترس، چیزیش نیست، داروهاش رو مصرف کنه بهتر  -

 شه. می 

 

خردکن او  خواست از دیدن خونسردی اعصاب دلم می 

تر  حالی گرشا هم حالم را خراب زیر گریه بزنم. بی 

 کرد. می 

 باشه، ممنون که گفتین. -

 منتظر تماستم ها. -
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رژانس را با گوشی خودم  ی او طور که شماره همان 

 بار دیگر آرام صدایش زدم: گرفتم، یک می 

 شنوید؟! آقا گرشا!... صدام رو می -

 

کشد،  دیدم نفس می داد، فقط همین که می جوابی نمی 

کرد تا خدایی نکرده فکر وحشتناکی  خیالم را راحت می 

ی جدول نشسته بودم یا  راجع به او نکنم. کنارش لبه 

تم تقریباً وا رفته بودم. تمام توانم  گف شاید هم باید می 

همان اول با دیدنش در آن حال، ته کشیده بود و اصالً  

فراموش کرده بودم چرا از خانه بیرون زدم. اصالً  

انگار کار خدا بود که من را آن ساعت از روز، از خانه  

 بیرون کشید. 

 

 #مقلوب  

 192#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

را توضیح دادم و  برای اپراتور اورژانس شرح حالش  

پنج دقیقه بعد، پزشک اورژانس، با موتورسیکلت سر  

ترش با  ای قبل رسید. گوشی گرشا را در حالی که دقیقه 
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ی قبلی تماس گرفته بودم، در اختیار  همان شماره 

 پزشک قرار دادم. 

تک  از آنجا به بعد عقب ایستادم و فقط حواسم به تک 

عقب  کارهای مرد بود. کمکش کرد روی صندلی  

کرد و داروهایی    اش گرفت، معاینه بنشیند، فشارش را  

کرد. تقریباً  را که دکتر گرشا گفته بود، برایش تزریق  

بیست دقیقه طول کشید تا گرشا توانست صاف بنشیند  

های بازش، حتی  تر نفس بکشد. با دیدن چشم و راحت 

حالی نگاهش که هنوز هم به قوت خودش  با وجود بی 

تر بیرون آمد. از  من هم راحت   باقی بود، نفس 

های دو پزشک و گرشا، جسته گریخته فهمیده  صحبت 

بودم مشکل از قلبش است و از تصور اینکه به خاطر  

جروبحث با من به آن روز افتاده باشد، دچار عذاب  

 وجدان شده بودم. 

ای از او گرفت و نکاتی  نامه پزشک اورژانس رضایت 

تمرکز کامل حواسم    را به من گوشزد کرد که به خاطر 

روی گرشا تقریباً از هیچ کدامشان سردرنیاوردم. وقتی  

روی  های آرام روبه مرد خداحافظی کرد و رفت، با قدم 

ی صندلی عقب ماشینش نشسته بود رفتم و  او که لبه 

روی جدول نشستم. داشت آستین پیراهنش را پایین  
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داد. حرکاتش سست بود و هنوز هم گاهی نفسش را  می 

 داد. بیرون می   سخت 

 بهترین؟! -

 

ی باز پیراهنش بود. با نگاهی به  دستش روی دکمه 

من، سعی کرد لبخندی بزند که خیلی هم در نشان  

حالی  اش را بست و با بی دادنش موفق نبود. دکمه 

 جواب داد: 

 خوبم... نگران شدی... ببخشید. -

 

 نگرانی برای حالی که من داشتم توصیف ناچیزی بود. 

 شدم. ض روح می داشتم قب -

 

با مکث نگاهش را از صورتم گرفت. چند ثانیه در  

قراری  سکوت به حرکاتش زل زدم و دوباره با بی 

 پرسیدم: 

 االن چطورین؟ -

 

جوابش به سختی به گوشم رسید، اما لحنش کمی  

 پرخنده بود. 
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ای یه بار  االن هم مثل یه دقیقه پیش... قراره دقیقه -

 حالم رو بپرسی؟! 

 

اش بخندم. جای  ما من نتوانستم به شوخی لبخند زد ا 

من نبود که بداند چه حالی داشتم و او را چطور پیدا  

کرده بودم. انگشتانم که روی زانو مشت شد، نگاه او  

هم جوری رنگ تعجب گرفت، انگار که تازه متوجه  

رویش نشسته دیار است نه  شده باشد کسی که روبه 

 یک فرد غریبه. 

 نرفته بودی تو خونه؟   تو چرا اینجایی؟! مگه -

 

 تلخندی روی لبم نشست. 

 بیرون کار داشتم. -

 

به کمک در ماشین، خودش را جلو کشید و خواست  

 بلند شود، من هم فوری از جا پریدم. 

 رین؟! کجا می -

 

دکترش چندبار پشت خط تأکید کرد اجازه ندهم پشت  

فرمان بنشیند و با ماشین خودش برگردد. با تعجب  

 نگاهم کرد. 
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خوام برم خونه... بیشتر از چیزی که الزم بود  ی م -

 اینجا نشستم... نََرم؟! 

 

 اختیار لب زدم: بی 

من که اون موقع گفتم بیاین باال استراحت کنید...  -

 گوش ندادین. 

 

 حال روی لبش نشست. لبخندی بی 

اون موقع رو ول کن، االن چی کار کنم؟!... اتفاقاً  -

 اد. خو عجیب دلم یه خواب چندساعته می 

 

نفس عمیقی کشیدم و درمانده نگاهش کردم. داشتم  

کردم بفرستمش باال و خودم یکی دو ساعت  فکر می 

بیرون باشم تا او بتواند استراحت کند، تا خواستم از  

تصمیمم بگویم سکوتم را پای چیز دیگری گذاشت و با  

تأسف سری تکان داد. در عقب را بست و به طرف  

ده آستین پیراهنش را  ز صندلی راننده رفت. شتاب 

 کشیدم. 

کنین خب؟! دکترتون گفت خودتون  چرا لجبازی می -

 رانندگی نکنید امروز. 
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 اخم کرد و زیرلبی غر زد: 

کرد، حال و روزم خیلی بهتر  دکتر اگه من رو ول می -

 بود. 

 

توجه به غرولندش، گوشی را از کیفم بیرون کشیدم  بی 

ی اینترنتی  های درخواست تاکس و وارد یکی از برنامه 

 شدم. 

 گیرم... مقصد رو کجا بزنم؟! براتون ماشین می -

 

 اش براندازم کرد. زده برگشت و با نگاه خواب 

 من خوبم دیار! -

 

 با اصرار پا روی زمین کوبیدم و نالیدم: 

گه خوبم، خوبم! خودت  خوب نیستی دیگه... هی می -

 رو ببینی... کجا بزنم؟! رو باید از روبه 

 

ف نگاهم کرد و دست آخر گوشی را از  حر چندثانیه بی 

ی آن ور رفت و  دستم بیرون کشید. کمی با صفحه 

وری روی صندلی راننده  دوباره به دستم داد. یک 

نشست و وقتی نگاهش کردم با لبخندی پر از قدردانی  

 لب زد: 
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 ممنون. -

 

به گوشی نگاه کردم. خودش مقصدش را انتخاب کرده  

رسید. نفس  یگر می ی د بود و ماشین هم چند دقیقه 

راحتی کشیدم و باالخره برای اولین بار بعد از بیرون  

آمدنم از خانه و دیدنش در آن حال، توانستم لبخند  

بزنم. پیاده شد، در ماشین را بست و دزدگیر را فشار  

 داد. برای اطمینانش ناخودآگاه گفتم: 

 حواسم به ماشینتون هست، اینجا هم امنه. -

 

 پلک روی هم فشرد. 

 دونم... نگران این نیستم اصالً. می -

 پس نگران چی هستین؟ -

 االن دیگه هیچی. -

 

نگاهی را که روی صورتم قفل شده بود، به سختی به  

 پشت سرم داد. 

 ماشین اومد. -

 

 سر چرخاندم و با دیدن تیبای سفید، به طرفش برگشتم. 

 مراقب خودتون باشین، زود خوب بشین. -
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ه »خداحافظ« زیر لب  سری تکان داد و چیزی شبیه ب 

زمزمه کرد. چند قدم به طرف ماشین رفته بود که باز  

 صدایش زدم: 

 آقا گرشا. -
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ای ایستاد و با مکثی کوتاه به طرفم برگشت.  ثانیه 

ابروهایش با حالت متعجبی باال بودند. جلو رفتم و بعد  

 از کلی کلنجار رفتن با خودم، آرام گفتم: 

های امروز من و عصبانیت  ببخشید... اگه... اگه حرف -

 جهتم باعث اون حالتون بود. بی 

 

یک نفس عمیق و پرصدا کشید و بازدمش را با کمی  

هایم چه  دانستم از جان چشم تعلل بیرون داد. نمی 

شان  طور خیره کرد، آن خواست که هربار نگاهم می می 

و در نهایت    ی لبش را کمی با دندان جوید شد. گوشه می 

 گفت: 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 تقصیر تو نبود... تو حق داشتی. -

 

بار با تکان آرام دست  لبخندی زورکی زدم و این  

جا  قدر همان خداحافظی کرد و سوار ماشین شد. آن 

ایستادم تا ماشین سفیدرنگ از دیدم خارج شد. کیف از  

رمقم پایین افتاد و بندهایش را با  ی بی روی شانه 

کردم از یک ماراتن  حس می   خستگی بین مشتم فشردم. 

کرده    ام. هیجان و ترسی که تجربه گیر فارغ شده نفس 

بودم فرای تصورم بود. آخرین باری که به این حال  

بودن شهریار در    درآمده بودم، روزهای بستری 

بیمارستان بود. بدتر از آن این بود که برای کسی  

نگران شده بودم که روزی حتی از به زبان آوردن  

 هم بیزار بودم.   اسمش 

هایی را که  قرارم گذاشتم و تپش دست روی قلب بی 

گرفتن نداشتند با تمام وجودم حس کردم. این  خیال آرام 

شناختم.  منی که آنجا ایستاده بودم را تازه داشتم می 

این من، دیاِر سابق نبود. این دیار، یک دیار تازه بود،  

د و درست  هایش را باز کن دیاری که یاد گرفته بود چشم 

قضاوت کند، دیاری که صدا زدن تنها مرد حاضر در  

زندگی آن روزهایش با نام کوچک، حتی با تمام آن  

 ها، عجیب به مذاقش خوش آمده بود. ها و ترس دلهره 
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هایش را نداشت.  با اینکه بیدار بود حال باز کردن چشم 

ای را که  بود. جمعه روز عجیبی را از سر گذرانده  

توانست از صبحش در خانه بماند و استراحت کند،  می 

اختصاص داده بود به تمام کردن کاری که قولش را  

داده بود و تهش شده بود درد و دلهره و نگرانی. هنوز  

هایش،  ی دیار، جلوی چشم های ترسیده هم تصویر چشم 

کرد، دختری که  واضح و روشن بود. فکرش را هم نمی 

وقت نفهمید  بارید و هیچ زی از نگاهش آتش تنفر می رو 

طور برای بهتر  منشأ این هم بیزاری از کجاست، آن 

بال بزند. دست  قرار، بال ای بی شدن حالش، مثل پرنده 

های  رحمی، از یادآوری دلهره خودش نبود که با بی 

گرفت. صدای  دیار، مدام لبخند روی لبش جان می 

اش بیرون  کار سرخوشانه ی گوشی او را از اف ویبره 

کشید. بدون اینکه چشم باز کند، دست پیش برد و  

گوشی را از روی پاتختی برداشت. تماس را برقرار  

 کرد. 
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 بله. -

 ای هنوز؟! زنده -

 

لحنش با تمام شوخی خوابیده پشت آن، هنوز پر از  

 نگرانی بود. 

 هنوز از شرم خالص نشدی. -

ز همه اون  من اگه واقعاً دکتر خوبی بودم، اول ا -

قدر اراجیف تحویلم  نداختم تا این زبونت رو از کار می 

کردم که  ندی. بعدم یه فکری واسه اون مغز معیوبت می 

گم داروهات رو فراموش نکن و  یاد بگیری وقتی می 

قدر با من و خودت و اون قلب  سر وقت بخور، این 

 نوا لجبازی نکنی. بی 

 

و    دو ساعت خواب آرام تأثیر یکی هنوز تحت 

رمق بود، اما نسبت به چند  اش، کرخت و بی دغدغه بی 

اش کامالً برگشته بود و حس  ساعت قبل توان و بنیه 

 سر امیرمحمد بگذارد. ها سربه تواند ساعت کرد می می 

آد این  لجبازی کجا بود دکتر!... فقط یادم نمی -

 های لعنتی رو کدوم گوری گذاشتم. قرص 

 

 امیرمحمد پرحرص اعتراض کرد. 
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ی یه بار فراموشی و  گرشا! اون حال تو نتیجه -

تونم صددرصدی  نخوردن داروها نبود. ندیده هم می 

ی منظم از داروهات رو  بگم چندوقته داری استفاده 

 ندازی. پشت گوش می 

زمان چندجای مختلف سیر  سرم شلوغه، فکرم هم -

کنه و دیگه فکر کردن به ساعت داروها توشون  می 

ه اصالً به من نیومده... مشکل از  گمه... آرامش هم ک 

دارتر پیدا  گشتی یه قلب جون خودته، بیشتر می 

کردی برام... این یکی خیلی آرومه، تحمل فشارهای  می 

 زندگی من رو نداره... یهو دیدی یه جا کم آورد ها! 

 

 امیرمحمد پوزخند پرصدایی تحویلش داد: 

ت  ترین قلب دنیا هم واسه گی قوی جوری که تو می این -

کم از  آره. تو هم که اصالً بلد نیستی یه کم می 

 هات کم کنی. درگیری 

تونی به مریضات بگی یه مدت دوروبرت  تو می -

 ده؟! پیداشون نشه؟!... وجدانت اجازه می 

چه ربطی به همدیگه دارن؟!... کار من با جون  -

 مردمه. 

جوری کار و زندگیم رو  کار منم با نون مردمه... چه -

ی دو تا  م استراحت کنم؟! وقتی سرمایه بذارم که بر 
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خانواده دستم خوابیده و چشم بیشتر از صدتا کارگر به  

خورن!... دو ماه ُشل  ی من می نونیه که از کارخونه 

وپنجه نرم  گرفتم هنوز که هنوزه دارم با عواقبش دست 

م یه  کنم... این قلبی هم که زورکی چپوندی تو سینه می 

کنه که حواسم رو  یادآوری می   ش. مدام داره بهم نمونه 

 ندادم به کارگرا و یکی به راحتی تونست... 

خیلی خب... خیلی خب، فهمیدم... الزم نیست هردفعه  -

گم کارت رو ول  اینا رو واسه خودت یادآوری کنی. نمی 

کن، فقط سعی کن آرامشت رو بیشتر کنی. کمک بگیر  

..  از اطرافیانت، بار همه چی رو ننداز رو دوش خودت. 

تونی؟... آهان! خوب شد یادم  این رو که دیگه می 

های بدنی رو تا  ی فعالیت اومد... مگه من واسه تو همه 

شیش ماه غدغن نکردم؟!... این دختره امروز کی بود  

 گفت دو سه ساعت باهات بوده؟! که می 

 

هایش با ضرب رو به سقف باز شد و تمام تنش از  چشم 

گرفته بود گر    تصوری که در ذهن امیرمحمد شکل 

 انعطاف غرید: ی تخت نشست و بی گرفت. بلند شد، لبه 

هات سر جاشه دکتر! قرار نیست هردختری که  توصیه -

 گذرونم تهش راهش رو بکشه تو تختم. باهاش وقت می 
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امیرمحمد خندید، اما حتی تصور ذهنیتش برای گرشا،  

آن هم برای دختری به مظلومیت و معصومیت دیار  

 و را به جنون برساند. توانست ا می 

 آری؟ خواستم پیشگیری کنم. حاال چرا جوش می -

 

 نفسی داغ و عصبی بیرون داد. 

 گی، بعد زر بزن. اول فکر کن چی می -

 

دار او، به  های کش امیرمحمد از شنیدن صدای نفس 

 نشینی و بحث را عوض کرد. ناچار عقب 

کنم، بهت خبر  وقت معاینه این ماهت رو مشخص می -

 دم. می 

 

 جوابی از گرشا نشنید. مصرانه گفت: 

بیشتر به فکر خودت باش پسر... خسته شدم بس که  -

چهار ماه پیش فرق کرده.  گفتم االن شرایطت با سه 

 باهات در تماسم... فعالً. 
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خواست  ی امیر عصبی بود که نمی قدر از جمله آن 

ه قطع شد گوشی را  ای به زبان بیاورد. تماس ک کلمه 

روی تخت پرت کرد و با اخمی غلیظ به پاهای  

اش زل زد. با کالفگی بلند شد و وارد حمام شد.  برهنه 

قدر از حرف امیرمحمد  دانست چرا آن خودش هم نمی 

های آشنا  عصبی شد. فکر به اینکه دیار را با آن چشم 

جهت  و همیشه براق، با امثال شایلی مقایسه کند بی 

طور حساس شدن روی دختری  کرد. این می خشمگینش  

که تا قبل از آن ارتباط خاصی با او نداشت، چه معنایی  

دانست و این ندانستن،  توانست داشته باشد. نمی می 

قدر  قلبش را دوباره به تپش انداخت و وادارش کرد آن 

حرصی شود که مشت محکم و پرصدایی به دیوار حمام  

 بکوبد. 

 *** 

ریخته، از حمام بیرون  هم ذهنی به   با ابروهایی درهم و 

زد. بطری آب را از یخچال برداشت و تا نیمه، سر  

شد. صدای زنگ  شد که نمی کشید. التهابش کم نمی 

جا روی کابینت رها کند.  واحد باعث شد بطری را همان 

کرد،  تر می پوشش را دور کمر محکم در حالی که بند تن 

که به دیوار    به طرف در رفت. از چشمی گلناز را دید 
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تکیه داده بود. در را باز کرد و با همان اخم جامانده  

 بین ابروهایش پرسید: 

 چی شده باز؟ -

 

گلناز تکیه از دیوار گرفت و با نگاهی به سرووضعش،  

 لب گزید. 

 سرما نخوری اینجوری! -

 

 کفری لب زد: 

 اومدی وضعیت من رو چک کنی فقط؟! -

 

 سه چرخاند. هایش را در کا گلناز نُچی کرد و چشم 

صبرم که نداری خدا رو شکر... چی کار به وضع تو  -

دارم. صبح تا شب لخت بگرد تو خونه اصالً... تنها  

 بودم، دلم گرفته بود، گفتم بیام با هم فیلم ببینیم. 

 

یک دستش را از پشتش بیرون آورد و فلش کوچکی را  

 اش در دست تکان داد. از آویز عروسکی 

 ده دیدنش. کردم، تنهایی حال نمی دوسه تا فیلم دانلود  -
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از جلوی در عقب کشید و حین رفتن سمت اتاق، بلند  

 پرسید: 

 رفتی پیش گالره. می -

 

گلناز خودش را داخل خانه کشید و در را پشت سرش  

بست. شالش را روی آویز کنار در انداخت، نایلونی که  

در دست دیگرش بود روی پیشخوان گذاشت و در حالی  

کرد، با تمسخر  ا یک دور باز و بسته می که موهایش ر 

 گفت: 

ست مثالً!... شوهرش نشسته ور دلش، کجا برم  جمعه -

مزاحمشون بشم آخه... حاال االن ناراحتی به جای اونا،  

 مزاحم تو شدم؟ 

 

رکابی سیاهی را تن زد و بعد از پوشیدن شلوارکی، از  

اتاق بیرون رفت. گلناز داشت از نایلون روی پیشخوان  

 آورد. ه کیسه بیرون می دوس 

اینا کجان که تو تنها  بده ببینم فلشت رو... مامان -

 موندی؟! 

 

گلناز فلش را به دست گرشا داد. بعد از کلی سرک  

ی بزرگی پیدا و آن را از  کشیدن در آشپرخانه، کاسه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

هایی را که  ساز خودش پر کرد. میوه کورن دست پاپ 

یش برادرش  همراهش آورده بود هم در بشقابی چید و پ 

 رفت. 

های بابا انگار عمل کرده بود، رفتن  یکی از دوست -

دیدن اون... دیگه غروب جمعه بود و منم دلم تنهایی  

 عالی شدم. گرفت مزاحم جناب می 

 

های در دست  گرشا کنترل را برداشت و با دیدن ظرف 

 اش گرفت. اراده خنده او بی 

 اومدی فیلم ببینی یا مهمونی بگیری؟ -

 

ها را روی میز وسط گذاشت و روی راحتی،  ف گلناز ظر 

درست چسبیده به گرشا نشست. پا روی پا انداخت و  

 کنترل را از دست گرشا بیرون کشید. 

ها رو  کورن ده... پاپ خالی حال نمی فیلم دیدن که خالی -

روغن...  نمک و کم هم باب میل خودت درست کردم، کم 

 بینیم. ها رو دوست داری ب ببین کدوم از این فیلم 

 

تفاوت به  ای را باز کرد و گرشا بعد از نگاهی بی صفحه 

 ها گفت: آن 
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کنه برای من... هرچی خودت دوست داری  فرقی نمی -

 بذار. 

 

ها را پلی کرد. بعد  گلناز بعد از کمی فکر، یکی از فیلم 

ی پاپ کورن را از روی میز، بین  هم خم شد و کاسه 

ایش را  خودش و گرشا روی مبل گذاشت. گرشا پاه 

 خیالی زمزمه کرد: روی میز گذاشت و با بی 

ی مامانه،  البد این همه بریز و بپاش هم نسخه -

 فرستادتت که حواست به من باشه. 

 

هایی که سمت دهانش  کورن دست گلناز، همراه با پاپ 

زده پایین آمد و سرش را به طرف او  برد، مات می 

ه  چرخاند که داشت بادقت به بخش آغازین فیلم نگا 

 کرد. نفسش را پرحرص بیرون داد و غر زد: می 

عالی، هم خیلی بدبین تشریف داری، هم خیلی  جناب -

خوام  بدجنس... اوالً که اصالً مامان خبر نداشت من می 

خوره  بیام پایین، ثانیاً برفرض هم که باشه، بهت برمی 

مامان حواسش بهت باشه و نگرانت باشه؟! به خدا تو  

خوراک نداشته. تو حواست نیست،  این چندماه خواب و  

ش فکرش پیش توئه که خوردوخوراکت  ولی اون همه 

 وقت... به جا باشه و یه 
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گرشا پلکی روی هم فشرد و با چرخاندن سر گلناز به  

 سمت تلویزیون، میان حرفش پرید. 

مگه نیومدی فیلم ببینی؟! از شروعش که هیچی  -

 نفهمیدی. 

 

کاسه انداخت و با  های مشتش را توی  کورن گلناز پاپ 

به سینه نشست و به تلویزیون زل زد.  دلخوری دست 

بار بدون  فقط چند دقیقه سکوتش دوام آورد و این 

 اینکه نگاهی به سمت گرشا بیندازد، غرغر کرد: 

حداقل روزی یه بار بیا باال بهش یه سر بزن که هی  -

ُغر نبودنت رو به جون ما نزنه. گالره با اون وضعش  

 وقت تو... آد باال، اون شه می می   هرروز بلند 
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 کورن برداشت و خشک جواب داد: گرشا مشتی پاپ 

آد باال،  گی گالره با اون وضعش می یه جوری می -

ره! دیگه  آد و می انگار هر روز داره از شهرستان می 
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سه طبقه با آسانسور باال و پایین کردن چیزی نیست  

 که. 

 آی؟! چیزی نیست تو چرا نمی اگه  -

گلی اومدی فیلم ببینی یا بری رو مخ من؟! من صبح  -

رسم خونه  کنم، می تا شب تو اون کارخونه جون می 

جا بیام باال... باور کن اگه جا  دیگه نا ندارم تا همین  

خوابیدم... مامان هم که  جا می داشتم، شبم همون  

ور و  رسم حض شب تا می به کن نیست، شب خودش ول 

 زنی حاال؟ کنه... تو جوش چی رو می غیاب می 

 

اش از اتاق به گوش رسید و  صدای پیامک گوشی 

ای شد تا برای چند دقیقه گلناز را تنها بگذارد،  بهانه 

شاید سرگرم دیدن فیلم شود و دست از سر او، که از  

محض  ی بحث نداشت، بردارد. به همان اول هم حوصله 

ناز فکر کرد او را ناراحت  اینکه از جا بلند شد، گل 

 زده پرسید: کرده. در جایش صاف نشست و هول 

ری؟! ناراحت شدی؟... ببخشید دیگه حرف  کجا می -

 زنم... بیا دیگه! نمی 

 

شد، با کف دست  طور که از پشت سرش رد می همان 

 هم ریخت و بامالیمت گفت:   موهایش را به 
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 آم االن. می -

 

ره گوشی را روی  در اتاق کمی چشم چرخاند و باالخ 

ریخته و پتوی نامرتبش پیدا  هم های به س تخت، کنار لبا 

کرد. آن را برداشت و حین بیرون رفتن از اتاق، قفل  

گوشی را باز کرد. با دیدن نام دیار، نتوانست جلوی  

لبخندی را که روی لبش نشست بگیرد. این لبخند از  

م  خیال دیدن فیلم شده بود و با چش چشم گلناز، که بی 

کرد تا مطمئن شود که واقعاً  حرکات او را دنبال می 

توجه  گردد، دور نماند. گرشا بی ناراحت نشده و برمی 

به او، روی مبل نشست و پیام را باز کرد. دیار نوشته  

 بود: 

وقت پیام دادم... نگران بودم،  »سالم، ببخشید بی 

 خواستم حالتون رو بپرسم... بهتر شدین؟« 

 

ی  حواس در کاسه دستش را بی   کنار گلناز نشست و 

کورن فرو برد. چندتایی را در دهانش انداخت و  پاپ 

زمان فکر کرد چه جوابی برایش بنویسد. گلناز به  هم 

ظاهر نگاهش به تلویزیون بود، اما تمام حواسش پیش  

گرشا و مخاطب پشت خطش بود که توانسته بود لبخند  

ون  روی تلویزی بر لب برادرش بنشاند. هردو روبه 
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کدامشان، چیزی از محتوای فیلم  نشسته بودند، اما هیچ 

 شدند. در حال پخش متوجه نمی 

گرشا چند بار دیگر پیام دیار را خواند و در نهایت  

 نوشت: 

 »سالم، ممنون از نگرانیت. االن خیلی خوبم.« 

 

کرد دیار بخواهد مکالمه را بیشتر ادامه دهد،  فکر می 

که این اتفاق بیفتد.    در واقع خودش بیشتر تمایل داشت 

زد، در عین اینکه هرلحظه ممکن  با او که حرف می 

بود تنشی ایجاد شود و با هم مشغول بحث شوند، اما  

شنیدن صدایش را دوست داشت. برای چندمین بار از  

ای که به خانه رسیده بود، یاد نگاه نگرانش  لحظه 

آورد که چطور مصرانه پا روی زمین  خاطر  افتاد. به 

ید و درحالی که با لحنی خودمانی »تو« خطابش  کوب 

دهد  کرد، به او فهماند حالش خوب نیست و اجازه نمی 

پشت فرمان بنشیند. خواست دوباره لبخند بزند، اما  

 پیام بعدی دیار حسابی حالش را گرفت. 

گیرم. شب  »خدا رو شکر که خوبین... وقتتون رو نمی 

 بخیر« 

 

 ن فکر نوشت: ناراضی، ابرویی درهم کشید و بدو 
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 »همین؟!« 

 

پیام را فرستاد و در لحظه هم پشیمان شد. اما در عین  

حال دلش خواست آنجا بود و واکنش دختر را به این  

احتمال زیاد  ی به  ای او، در چهره کلمه پیام تک 

العملش  دید. خیلی طول نکشید که عکس اش می زده بهت 

 در پیام بعدی نمایان شد. 

تون بودم که گفتین خوبین خدا  »همین دیگه!... نگران 

 ای نمونده که!« ی دیگه رو شکر! حرف نگفته 

 

توجه  حواسی او استفاده کرد و وقتی دید بی گلناز از بی 

ها را به تنهایی  کورن به اطراف، تقریباً نیمی از پاپ 

خورده، فوری مشغول پوست گرفتن میوه شد. یک  

ه  نارنگی پوست کند و جلوی صورتش گرفت. گرشا نگا 

گیجش را به او داد و قبل از اینکه مخالفت کند، گلناز  

 غرید: 

 بگیرش دیگه، دستم افتاد. -

 

نارنگی را از دستش گرفت و دوباره به صفحه چشم  

دوخت. حق با او بود. حرفی نداشت بزند، مثالً  

ای داشته باشد. خواست  خواست با او چه مکالمه می 
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ری روی  یک »نه« بنویسد و تمامش کند که پیام دیگ 

 صفحه ظاهر شد. 

»وای ببخشید... من اصالً فراموش کردم ازتون تشکر  

مون گفت زاهدی از اینجا رفته!  کنم... همسایه 

جوری؟! چطور راضیش کردین؟!... وقتی شنیدم  چه 

 اصالً باورم نشد.« 

 

کنج لبش باال رفت. با دست دیگر نیمی از نارنگی را  

 : جدا کرد و در دهان گذاشت. برایش نوشت 

»فقط از یکی دو تا ترفند حقوقی استفاده کردم... آدم  

 ترسویی بود، زود وا داد!« 

آد؟... اگه باز  »مطمئنین دیگه مشکلی پیش نمی 

 ؟!« ش پیدا بشه چی سروکله 

 

اخم محوی کرد. به اینجایش خیلی فکر نکرده بود،  

اینکه مردک هوس کند و دوباره سر راه دیار سبز شود  

بیشتری برایش ایجاد کند. فوری  یا بخواهد مزاحمت  

 تایپ کرد: 

هام رو چشیده، فکر نکنم  ی مشت »جرأت نداره... مزه 

 جانشون کنه.« هوس کنه دوباره نوش 
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ها  ی ابرویش را خاراند. مطمئناً این با نوک ناخن گوشه 

توانست دل دختِر تنها را قرص کند. برای همین هم  نمی 

 دیگری برایش فرستاد:   پیام 

ش پیدا  »هروقت و هرساعتی از روز یا شب، سروکله 

دفعه بخواد غلط اضافه  شد فقط کافیه خبرم کنی. اگه این 

 کنم.« بکنه، راحت ولش نمی 

 

 پیام بعدی دیار پر از سادگی بود. 

 ترسونین!« »آدم رو با حرفاتون می 

 

 ابروهایش در هم شد. 

 »چرا ترس؟!« 

جوری  ون دردسری درست کنم، این »دوست ندارم برات 

 گم.« که گفتین حتی اگه ببینمش هم بهتون نمی 

 

فکی به هم سایید و با عصبانیت سر جایش صاف  

ای که در دست دیگرش مانده  نشست. نارنگی نصفه 
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بود را با حرص در بشقاب روی پای گلناز انداخت و  

ی دیار را  توجه به نگاه کنجکاو خواهرش، شماره بی 

ماسش بعد از دوتا بوق پشت هم رد شد. این  گرفت. ت 

اش کرد و تا خواست دوباره  کار دیار، بیشتر عصبی 

زنگ بزند، پیامی از سمت او روی صفحه افتاد. عصبی  

انگشت روی صفحه زد و پیام را را باز کرد. دیار  

 نوشته بود: 

تون کنم. چشم،  خواستم عصبانی »وای ببخشید... نمی 

 دم.« بهتون خبر می 

 

زده  اش هم یک شکلک خندان و خجالت بند جمله ت پش 

هم ریخته بود که بدون    قدر اعصابش به گذاشته بود. آن 

نوشتن هیچ جوابی، گوشی را قفل کرد و آن را کنارش  

قدر از  انداخت. دخترک سرتق، معلوم نبود چرا آن 

آمد! گلناز با احتیاط  حرص دادن گرشا خوشش می 

ما گرشا با عصبانیت  نارنگی نصفه را سمتش گرفت، ا 

 غرید: 

 خورم. نمی -

 

ابروهای گلناز باال رفت. نگاه و حاالت گرشا هم به  

کرد بپرسد  قدری عصبی بود که حتی جرأت نمی 
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ناگهانی چه اتفاقی افتاد که او را از این رو به آن رو  

تفاوتی زد و  کرد. با باال انداختن شانه، خودش را به بی 

ی از آن نفهمیده بود.  مشغول دیدن فیلمی شد که چیز 

صدای پیامک گوشی گرشا بلند شد، اما او اهمیتی نداد.  

بار توجه گلناز هم به سمت او  با رسیدن پیام دوم، این 

 جلب شد و آرام گفت: 

 مگه گوشی تو نیست؟! -

 

نفسش را محکم از بینی بیرون داد و گوشی را با مکث  

وشته  ها را باز کرد. دیار در پیام اول ن برداشت. پیام 

 بود: 

آد اهل قهر کردن  »من که گفتم ببخشید! بهتون نمی 

 باشین.« 

 

 جوابی که نگرفته بود، در پیام دوم فقط نوشته بود: 

 »آقا گرشا!!!« 

 

خواست  با آن همه عالمت تعجب پشت اسمش، اگر می 

توانست نخندد. تمام وجودش از عصبانیت ُگر  هم نمی 

خر، انگار سطلی  گرفته بود و حاال با دیدن آن دو پیام آ 
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آب یخ روی سرش ریختند. در لحظه سرد شد و نفس  

 عمیقی کشید. بعد از مکثی کوتاه برایش نوشت: 

 »بخشیدم... از سن قهر کردنم هم سی سالی گذشته.« 

 

 دیار در جواب، چند ایموجی خنده فرستاد و نوشت: 

»خدا رو شکر که بخشیدین... عذاب وجدان گرفته  

خوابم، شبتون  ال راحت می بودم. االن دیگه با خی 

 بخیر.« 

 

ای که فرستاده بود نشان داد  های خنده با آن شکلک 

چنان هم که گفته ناراحت نیست و فقط همه چیز را  آن 

ای دلش خواست دخترک دم  به بازی گرفته. برای لحظه 

کرد. از فکری  دستش بود و به روش خودش ادبش می 

به ذهن  که در ذهنش جان گرفت، اخمی کرد و لعنتی  

هایش را دور گوشی  بازیگوش خودش فرستاد. انگشت 

تواند  مشت کرد و کالفه از اینکه در حضور گلناز نمی 

العملی نشان دهد، غر  بیشتر از آن از خودش عکس 

 زد: 

ی فیلمات  چقدر دیگه مونده تموم شه؟!... همه -

 ان؟! کننده قدر کسل همین 
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ست و  ی گرشا فیلم نی گلناز که فهمیده بود بهانه 

اعصابش از جای دیگری به هم ریخته، بلند شد و  

 رفت با دلخوری گفت: طور که سمت آشپزخانه می همان 

تو اصالً دو دقیقه از فیلم رو دیدی که بهش گیر هم  -

قدر  دی؟... چای، نسکافه، چیزی نداری؟ اون می 

 کورن خوردم دهنم خشک شد. پاپ 

 *** 
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کار مانده بودم. بیشتر  تایم ناهار، تقریباً بی بعد از  

کارهای آن روز را، صبح انجام داده بودم و حاال  

دانستم تا پایان ساعت کاری باید چطور سرم را  نمی 

ها هم نهایتاً  چای خوردن با بچه   گرم کنم. مراسم 

ساعت از وقتم را گرفت. گوشی را برداشتم و با  نیم 

های دیگر چرخ زدم.  امه حوصلگی، در گالری و برن بی 

هایی که مربوط به مطب  با دیدن عکس صفحه 

ها بود، یادم افتاد قرار بود به مطبشان سر بزنم  پزشک 

جو کنم. حداقل برای آن لحظه که کاری  و و پرس 

 نداشتم، یک مشغله پیدا شده بود و جای شکر داشت. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی مطب دکتری که عصر روزهای زوج حضور  شماره 

ذی نوشتم و بعد هم با همان شماره  داشت را روی کاغ 

تماس گرفتم. با شنیدن صدای منشی مطب، فوری سالم  

تر بود و به زور جوابم  حوصله کردم. منشی از من بی 

خواهم و او هم با اکراه و کلی  را داد. گفتم که وقت می 

باال و پایین کردن دفترش، منت گذاشت و برای آخر  

. خیالم از بابت  وقت چهارشنبه یک نوبت برایم گذاشت 

آن که راحت شد، تماس را قطع کردم و دوباره مشغول  

 ام شدم.  زیرورو کردن گوشی 

های قدیمی بود که وقتی  قدر حواسم پرت دیدن عکس آن 

ی گرشا بلورچیان روی صفحه افتاد، ترسیدم و  شماره 

گوشی محکم از دستم روی میز پرت شد. نگاه  

 هایم با تعجب باال آمد. اتاقی هم 

خواهی کردم و سریع  ا لبخندی خجالت زده، معذرت ب 

تماس را جواب دادم تا صدای زنگ گوشی، بعد از  

صدای ناهنجار برخورد به میز، بیشتر از آن مخل  

 آسایش همکارانم نشود. 

 سالم. -

 

وقتش متعجب بود. برای همین هم  لحنم از تماس بی 

 کمی با مکث جواب داد: 
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 سالم... حالت خوبه؟! -

 

اش کمی رنگ نگرانی داشت، انگار از  سی پر احوال 

نفس زدن موقع سالم کردنم، فهمیده بود یک  نفس 

 چیزی درست نیست. آرام خندیدم. 

بله خوبم... یه لحظه از تماستون جا خوردم...  -

 ببخشید. 

 

ی  بالفاصله هم لبم را گاز گرفتم. از یادآوری مکالمه 

ها  شب قبل و آتشی که سوزانده بودم، توقع داشتم مدت 

پیدایش نشود یا حداقل سرسنگین برخورد کند. اما  

نفس راحتی که بعد از توضیحم بیرون داد، تمام  

 معادالتم را به هم ریخت.  

اشکالی نداره، همین که خوبی کافیه، اِم... کی  -

 گردی از محل کارت؟ می بر 

 

ی شیطنت روز قبلم بودم  زده ای وای! من هنوز خجالت 

جور دست به  شد یک ! کاش می خواست ببیندم؟ و او می 

سرش کنم. بعید بود با او چشم در چشم شوم و بتوانم  

 ام را بگیرم.  جلوی خنده 
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ام درنیاید و به  لپم را محکم گاز گرفتم تا صدای خنده 

 سختی جواب دادم: 

 چطور مگه؟! -

 

 مکث کرد. بعد هم با لحن خاصی گفت: 

. کی  سوال رو با سوال جواب نده دیار! ... یه کالم.. -

 گردی؟ برمی 

 

 بار نتوانستم لبخند نزنم. این 

ببخشید... خب من... تقریباً یه ساعت دیگه... حاال  -

 اشکال نداره بپرسم چرا؟ 

 

 او هم با شیطنت جواب داد: 

آم ماشین رو  نه، االن دیگه اشکال نداره... دارم می -

 بردارم. 

 

ابروهایم باال پریدند... خب بردارد!... به من چه کار  

 رد؟! خودم را به آن راه زدم و فقط گفتم: دا 

باشه... ممنون که اطالع دادین... ممکن بود از دیدن  -

 جای خالی ماشینتون نگران بشم. 
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 توجه به توضیحم، خیلی جدی گفت: بی 

سعی کن زیاد دیر نرسی، من خیلی عادت به منتظر  -

 ایستادن ندارم. 

 

 حواس پرسیدم: گیج شده بودم، بی 

وم نیست کی برسم... مزاحم وقتتون  خب... من معل -

 شم. نمی 

 

بار با لحن پر از شماتتی، منظورش  باز مکث کرد و این 

 را مستقیم بیان کرد. 

زنم؟!... دارم  قدر ناواضح دارم حرف می واقعاً این -

آم تو رو ببینم دیار. متوجه شدی یا بیشتر توضیح  می 

 بدم؟! 

 

ر داغ شده  قد ام چسباندم. چرا آن کف دستم را به گونه 

 بود. ابروهایم درهم شد و آب دهانم را قورت دادم. 

 من رو؟!... چرا؟! -

 

های دیشبم ناراحت شده  از فکر اینکه به خاطر حرف 

باشد و حاال قصدش این باشد که بحث جدیدی را،  

ی یک دعوای  رودررو راه بیندازد، قلبم ریخت. حوصله 
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خواست  جدید را با او نداشتم، در واقع اصالً دلم نمی 

طور  دوباره با او جدل داشته باشم، از دیروز که آن 

خواست دوباره باعث  حالش را بد دیده بودم، دلم نمی 

اش شوم. اما درخواست او چیز دیگری بود و  ناراحتی 

 کامالً توانست متعجبم کند. 

گم... اگه زودتر از من  چراش رو وقتی دیدمت بهت می -

کار دارم، تا یکی    رسیدی بهم زنگ بزن. باشه؟!... من 

 دو ساعت دیگه... 

 

 #مقلوب  

 199#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

اصالً مهلت نداد حتی جواب »باشه؟!«اش را بدهم.  

خودش برید و دوخت و قطع کرد. همین را کم داشتم...  

ام، که هیچ  مانده از تایم کاری اینکه یک ساعت باقی 

ه  کاری هم برای انجام در آن نداشتم، به این فکر کنم ک 

کاری خواهد داشت و چرا با آن لحن عجیب  او با من چه 

 خواهد خودم را ببیند. و غریب گفته بود می 
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نگرانی زیاد و  شب قبل نفهمیدم چه شد که از دل 

یادآوری احوال ناجورش، ناگهان گوشی را برداشتم و  

هایش، اینکه احتماالً با  حالش را پرسیدم. از بین حرف 

اشد، تمام تنم را لرزاند. چرا  زاهدی دست به یقه شده ب 

باید به خاطر من با مردی که هیچ شناختی از او نداشت  

قدر از تصور دعوایشان ترسیده بودم  درگیر شود. آن 

ی  که ناخودآگاه وقتی گفت در صورت پیدا شدن دوباره 

اش کرده بودم  زاهدی خبرش کنم، امتناع کردم. عصبی 

لماتش  تک ک و این را از لحن خوابیده پشت تک 

اش را ببینم.  فهمیدم. اصالً الزم نبود حتی چهره می 

همین که بالفاصله شروع به تماس گرفتن کرد، ترسیدم  

و قلبم به تپش افتاد. نفهمیدم چرا تماس را ریجکت  

ام گرفته بود. احتماالً  کردم، هم ترسیده بودم و هم خنده 

اش کرده بودم. لعنتی به  با آن کار آخر، بیشتر کفری 

جایم فرستادم و فوری در پیامی عذرخواهی  نت بی شیط 

کردم. وقتی جوابم را نداد فهمیدم واقعاً ناراحت شده.  

در پیام دیگری نامش را نوشتم و برایش ارسال کردم.  

جویی بود.  دانست که قصدم فقط و فقط دل فقط خدا می 

ولی این لحنی که امروز پشت تلفن داشت، َشَکم را  

پیش خودش فکر اشتباهی کرده  برانگیخته بود. اگر  

 باشد چه؟!  
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با درماندگی سرم را به کف دستم چسباندم و برای  

لحظه، خودم را به باد  هزارمین بار از روز قبل تا آن 

فحش و ناسزا گرفتم. از این به بعد باید در رفتارم با  

کردم. او هم یک مرد بود، مثل  او، بیشتر احتیاط می 

و اگر از رفتارم برداشت  تمام مردهای هم جنس خودش  

 شد. کرد، رفع آن سوءتفاهم کار سختی می اشتباهی می 

با بلند شدن یکی از همکاران از پشت میز، نگاهم به  

ای که داشتم،  کننده ساعت افتاد. برخالف روز کسل 

چقدر آن یک ساعت زود گذشته بود. لبخندی زدم و  

سریع از جا بلند شدم. در دل از گرشاخان بلورچیان  

ای که باعث گذران سریع  ی فکری بابت ایجاد مشغله 

وقتم شد تشکر کردم. هنوز کمی از رویارویی با او  

ام هم بیشتر شده  دلهره داشتم، اما در کنارش کنجکاوی 

بود. برای همین هم خیلی زود محل کارم را به قصد  

 رسیدن به خانه و دیدنش ترک کردم. 

 *** 

برسم. نگاه    هنوز قدمی مانده بود تا جلوی خانه 

هایم، تا  اجازه از من و جلوتر از قدم جستجوگرم، بی 

ای رنگ جلوی خانه دوید. وقتی  نزدیکی اتومبیل نقره 
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او را ندید، مجبورم کرد گوشی را از کیفم بیرون  

 اش را لمس کنم. ها، شماره بیاورم و در لیست تماس 

ی برقراری تماس را نزده بودم، ماشینی  هنوز دکمه 

ان توقف کرد و باز و بسته شدن در سمت  کنار خیاب 

 شاگرد، توجهم را سمت خودش کشید. 

خودش بود. با دیدن نگاهم، لبخند زد و سالم کرد. خم  

شد و بعد از تشکری از راننده، ایستاد تا او برود. با  

روی من  رو و روبه چند قدم بلند، خودش را به پیاده 

،  رساند. جواب سالمش را دادم و او بدون معطلی 

سوئیچ را سمت ماشین گرفت، صدای دزدگیرش را  

 درآورد و رو به من گفت: 

 بشین بریم. -

 

 هایم از شدت حیرت گشاد شد. چشم 

 بریم؟!... کجا بریم؟! -

 

کمی با گیجی نگاهم کرد و بعد فوری ابرو باال انداخت.  

با کف دست پشت گردنش را ماساژ داد و لبخند  

 بندی زد. نیم 

. خب... تصمیم داشتم لطف  اصالً حواسم نبود.. -

 دیروزت رو یه جوری جبران کنم.  
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 هنوز مبهوت مانده بودم. 

 کدوم لطف؟!... من که کاری نکردم براتون. -

 

از نظر خودت کار مهمی نبود... ولی اگر سر  -

 اومد. رسیدی معلوم نبود چه بالیی سرم می نمی 

 

 تازه متوجه منظورش شدم و ابروهایم را باال دادم. 

گین... خب اون که یه اتفاق بود...  ! اون رو می آهان -

 ممکن بود من اصالً از خونه بیرون نیام. 

ولی اومدی... و بیش از اندازه نگرانت کردم... یه  -

 جوری باید جبران بشه. 

 

زده لبخند زدم. تمام طول مسیر به چه چیزهایی  شرم 

گفت. از افکارم خجالت  فکر کرده بودم و حاال او چه می 

 و فوری گفتم:   کشیدم 

 باور کنید نیازی نیست. هرکس دیگه هم بود، شاید...  -

 

نگاه نافذش کالمم را برید. واقعاً هرکسی دیگر هم بود  

کرد و  قدر جلز و ولز می کرد؟! همان همین کار را می 

 پرید؟! برای بهتر شدن حالش باال و پایین می 
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 تر شد. تمام تنم ُگر گرفت و لبخند روی لب او عمیق 

 فکر کنم خودت جوابت رو گرفتی. -

 

 کم نیاوردم و سریع گفتم: 

خب، جبران شده حسابش کنید... من به خاطر لطفی  -

که شما در حقم کردید، کاری نکرده بودم... این رو  

 بذارید در جواب اون کارتون. 

 

ام گرفت و نچ غلیظی روی  حوصله نگاه از چهره بی 

بار  ین لبش نشست. بعد هم دوباره نگاهم کرد و ا 

 مصرانه گفت: 

گم  کنم؟!... می اصالً چرا وایسادم دارم باهات بحث می -

 سوارشو، بگو چشم. 

 

 #مقلوب  

 200#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

چند ثانیه سکوت کرد، انگار داشت حرفم را با خودش  

کرد. سری تکان داد و زیر لب  سبک و سنگین می 

 گفت: 
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 هرکسی... -

 

ی  اولین لحظه   اش که در کمال تعجب از اخم همیشگی 

آن روز خبری ازش نبود، بین ابروهایش نمایان شد و  

 جدی گفت: 

توقع داشتم بعد از این همه مدت، من رو هرکسی  -

ی پیش دعوتت کردم با هم شام  نبینی دیار! هفته 

دونم اشتباه از من بود یا قضاوت  بخوریم... نمی 

نتیجه موند. دیروز هم  ی تو... که اون شام بی عجوالنه 

 شتر از هرکسی!... بی 

 

 روی »هرکسی« یک تأکید محکم کرد و ادامه داد: 

برای من دل سوزوندی و نگران شدی. نبودی شاید  -

من هم حاال به خوبی االن که جلوت وایسادم نبودم...  

پس ضمن اینکه یه همراهی برای شام بهم بدهکاری،  

 خواست بابت دیروز ازت تشکر کنم.  دلم می 

 

 چ قفل شد و قدمی عقب رفت. انگشتانش دور سوئی 

چیز  کردم مزاحمت ایجاد کنم... بابت همه فکر نمی -

 ممنون... و... 
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جا  رفت، تا صبح همان  گفت »فعالً« و می اگر می 

کردم. فوری میان حرفش  ماندم و خودم را لعنت می می 

 دویدم. 

 ببخشید... قصدم توهین به شما نبود. -

 

هایش  ی چشم وشه هایش را به هم فشار داد و چین گ لب 

داد،  بود که نشان از شکل گرفتن لبخندی نامعلوم می 

 وگرنه اخمش هنوز پابرجا بود. 

دانستم به خاطر آن  های ناموزون قلبم که نمی میان تپش 

هایش، با  نگاه عجیبش به من است یا شنیدن حرف 

 پته گفتم: تته 

خواد مزاحمتون باشم... فقط همین...  اصالً دلم نمی -

خواین، باشه... دیگه چیزی  خودتون می ولی اگر  

 پرسم. نمی 

 

های  سوالی نگاهم کرد. از نگاه پرحرف ولی لب 

 پروا پرسیدم. اش، کالفه شدم و بی بسته 

 بریم؟! -

 

بار کامالً واضح لبخند زد، هرچند اخمش هنوز  این 

خواست  سرجایش بود و به شکل وحشتناکی دلم می 
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ند. با دست به  ی ابروهایش را باز ک التماس کنم گره 

 ماشین اشاره کرد و نجواکنان گفت: 

 بشین بریم. -

 *** 

 #مقلوب  

 201#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
بار من را به یک رستوران    برخالف بار قبل، این 

لوکس آورده بود. جایی درست شبیه به آخرین  

رستورانی که شهریار در آنجا مهمانم کرد. از یادآوری  

م فشرده شد و  ی نزدیک اما دور، قلب آن خاطره 

ناخودآگاه اشک به چشمم نیشتر زد. حواسش به من  

ها صحبت کرد و  نبود، چند لحظه با یکی از پیشخدمت 

بعد هر دو، با راهنمایی همان مرد، به طرف میزی دو  

نفره در انتهای سالن رفتیم. حال و هوایم با وجود  

ای که شهریار را پیش چشمم زنده کرده بود،  خاطره 

تأثیر همان حالم،  ه بارانی شده بود. تحت ابری و رو ب 

رمق و بدون توجه به تعارفش، پشت میز نشستم.  بی 

ای نامعلوم بود.  رویم نشست. نگاهم به نقطه روبه 
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انگار متوجه تغییر حالم شد که با لحن آرامی صدایم  

 زد: 

 دیار! -

 
سرم را با مکث به طرفش گرفتم و پلکی زدم تا  

وجور کنند و  دشان را جمع هایم را وادار کنم خو چشم 

ها تأثیری  ی این هوس بارش به سرشان نزند. اما همه 

تر هم  هایم نداشت و گویا او را نگران در تغییر حالت 

 کرد. 

 چیزی شد؟!... انگار یهو به هم ریختی! -

 
قدر واضح تغییر کرده بودم که حتی دیگر جای انکار  آن 

 هم نداشت. 

بیرون دادن نفسی پر آه،  ام را باال کشیدم و بعد از  بینی 

 سعی کردم لبخند بزنم. 

 نه، چیز خاصی نیست... ببخشید. -

 
هایم گرفت و منوی جلد چرمی را  با مکث نگاه از چشم 

 به دستم داد. 

 هرچی دوست داری انتخاب کن. -
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بدون اینکه منو را باز کنم، آن را روی میز به طرفش  

م  ُسر دادم و در عین حال سعی کردم جوری صحبت کن 

خور نشود. بیشتر از اندازه با اعصاب این مرد  که دل 

بازی کرده بودم. اصوالً دختر چموشی نبودم، اما  

هایم طغیان  دانستم چرا در مواجهه با او، سرکشی نمی 

 کرد. می 

شم اگه شما خودتون زحمت بکشید و  ممنون می -

 انتخاب کنید. 

 
 با کمی دلخوری لب زد: 

 تفاوت؟! یعنی در این حد بی -

 
 آرام خندیدم. 

دم با این  نخیر... برداشت اشتباه نکنید... ترجیح می -

کار، میزان اعتمادم رو بهتون نشون بدم تا ماجرای  

 جلوی خونه هم فیصله پیدا کنه. 

 
ابرویی باال انداخت و لبخند محوی زد. وقتی نگاهش را  

به منو داد، من هم برای اینکه کمی حال و هوایم  

ای که موقع ورود به  تی عوض شود و از آن کرخ 

 رستوران دچارش بودم، بیرون بیایم، گفتم: 
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 رم دستام رو بشورم. من می -

 
ایستادم،  سرش را باال گرفت و با دیدنم که داشتم می 

حرف سر تکان داد. با راهنمایی یکی از  بی 

ها، سمت سرویس بهداشتی رفتم. در آیینه  پیشخدمت 

حال  خ و بی هایم سر نگاهی به صورتم انداختم. چشم 

شده بودند و رنگم هم پریده بود. بیچاره حق داشت  

هایم را شستم  فکر کند چیزی به هم ریخته است. دست 

دو مشت آب به صورتم پاشیدم. طراوت و  و بعد هم یکی 

خنکی آب، حالم را جا آورد. صورتم را خشک کردم و  

بعد از تمرین لبخندی واضح در آیینه، بیرون رفتم. از  

هایم سرچرخاند و با دیدنم لبخند زد. سرجایم  صدای قدم 

 نشستم و او بالفاصله پرسید: 

خوای بگی چرا یهو از  حاال که حالت بهتر شده نمی -

 این رو به اون رو شدی؟ 

 
 وای خدا! دست بردار نبود! 

 چیزی نبود به خدا! -

 
منتظر بودم دوباره اصرار کند؛ اما او هم بیشتر از آن  

 کش نداد و فقط گفت: 
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امیدوارم این طور باشه.... حداقل خیالم راحته که به  -

 من ربطی نداشته. 

 
 متحیر پرسیدم: 

 چطور؟! -

 
 با خنده ی آرامی جواب داد: 

خوشبختانه هیچ کدوم از حرفا و حرکات من رو  -

ریزی.... پس  ذاری و تو خودت نمی جواب نمی بی 

 ایه. مطمئنم موضوع چیز دیگه 

 
گرفت. هر کاری کردم    ام از تحلیلش ناخودآگاه خنده 

ام جمع کنم و او را هم به خنده انداختم.  نتوانستم خنده 

 هایم عذرخواهانه گفتم: بین خنده 

 کنین! واقعاً متأسفم که راجع بهم اینجوری فکر می -

 
 با خنده گفت: 

آد  چرا متأسف؟! اتفاقاً خوبه که هر چیزی به ذهنت می -

م داری  تونم بفهم آری... حداقل می رو به زبون می 

کنی یا نه... و اگر اشتباه باشه سعی  اشتباه فکر می 

 کنم حلش کنم. می 
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ام هم همین کار را  حق با او بود؛ تمام مدت آشنایی 

کرده بودم و خب، تقریباً در بیشتر مواقع من راجع به  

 او دچار اشتباه شده بودم. 

 
 #مقلوب  

 202#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ل شد. او هم سرش را  صدا تبدی ام به لبخندی بی خنده 

برگرداند و همین که نگاهش از رویم برداشته شد،  

توانستم یک نفس آرام بیرون بفرستم. هوس  

بازیگوشی به سرم زده بود. شاید به خاطر شوخی  

قدر سرخوش شده بودم.  موجود در لحنش من هم آن 

اش نگاه کردم. آن قدر اخم کرده بود  پروا به چهره بی 

روهایش افتاده بود و حتی حاال که  که خط عمیقی بین اب 

اخم نداشت، ردش روی صورتش مشخص بود.  

موهایش تقریباً کوتاه بود. از همان روز اولی که دیده  

بودمش، مدل موهایش همین شکلی بود. یک مدل  

ی کوتاه که قسمت باالیی آن کمی بلندتر از باقی  ساده 

ها بود و چند تار جلوی موهایش با تمام  قسمت 
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اش چپ و  کردند و باالی پیشانی ، سرکشی می کوتاهی 

ای بود، از  هایش هم قهوه شدند. رنگ چشم راست می 

های تیره که اگر نور اطرافش کمتر بود  ای همان قهوه 

اش،  ی قابل توجه چهره زد. تنها نکته به تیرگی می 

هایش بود. بار اول  همان سبیل جا خوش کرده پشت لب 

نداشت. اما دفعات بعد، تا  که در کارخانه دیدمش، آن را  

که یادم بود همیشه همین شکلی بود و اگر کسی    جایی 

توانستم اعتراف کنم  گذاشت، می آن را پای وقاحتم نمی 

 اش خیلی بیشتر شده بود. جذابیت چهره 

هایمان با هم تالقی  خیلی ناگهانی سرچرخاند و نگاه 

 کرد. با لنگه ابرویی باال رفته پرسید: 

 چیزی شده؟! -

 
اختیار گاز گرفتم. توقع  صورتم داغ کرد و لبم را بی 

طور غافلگیر شوم برای همین هم سوالش را  نداشتم آن 

 جواب گذاشتم و سرم را پایین انداختم. بی 

خوشبختانه باالخره غذاها سر رسید و توانستم از زیر  

ها  ی ظرف نگاه پرسوالش خالصی پیدا کنم. وقتی همه 

خودم سفارش نداده بودم    روی میز چیده شد از اینکه 

کردم سنگ  پشیمان شدم. بیشتر از چیزی که فکر می 

 ام کرده بود. آرام لب زدم: تمام گذاشته و خجالت زده 
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 قدر زحمت کشیدین؟! چرا این -

 
 برعکس لحن من، خیلی محکم اما با مالیمت گفت: 

 نوش جان! -

 
یادم بود که بار قبل پاستای سبزیجات سفارش داده  

طور که از تمام مردهای با قد و  هم غذایش آن بود، حاال  

، نبود. نه زیاد پرگوشت و نه زیاد  هیکل او توقع داشتم 

ای کباب روی برنجم گذاشتم و برای اینکه  چرب. تکه 

فرما نباشد، درحالی که  سکوت بینمان زیادی حکم 

تفاوت ترین  مشغول زیر و رو کردن غذایم بودم، با بی 

 حالت پرسیدم: 

مثل شما با این سن، یکم عجیب نیست که    برای کسی -

 با مریضی قلبی دست وپنجه نرم کنید؟! 

 
نگاهش با مکث باال آمد و ابرویی در هم کشید. سریع  

 توضیح دادم: 

های اون روزتون با  شرمنده... خیلی اتفاقی صحبت -

 پزشک اورژانس رو شنیدم. 
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بالفاصله قاشقی غذا در دهانم چپاندم تا بیشتر از آن با  

العملش  موقع حرف زدنم ناراحتش نکنم. عکس بی 

واضح نشان داد از سوالم زیاد خوشش نیامده، با نوک  

طرف و  های جوجه را در بشقاب این چنگال تکه 

کردم جوابی به سوالم ندهد، اما  طرف کرد. فکر می آن 

 بعد از مکثی طوالنی گفت: 

ته  ربطی به سن و سالم نداره... تقریباً مادرزادیه... الب -

 االن هم مدتیه که حل شده. 

 اما دیروز... -

انگاری از طرف  دیروز یه اتفاق بود... یه سهل -

 خودم... خیلی وقت بود که به اون حال نیفتاده بودم. 

 
جا کردم و صادقانه لب  کمی از غذایم را با قاشق جابه 

 زدم: 

 امیدوارم دیگه هم پیش نیاد. -

 
سوالی که کرده    دانم برای این بود که حواسم را از نمی 

بودم پرت کند، یا سرم را گرم کند و دوباره مشغول  

کنجکاوی راجع به او نشوم، هر چه بود از هر دری  

هایش مرا به حرف کشید و  سخنی گفت و مدام با سوال 

ام مواجه شدم، او هم  در نهایت وقتی با بشقاب خالی 
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لبخند زد. در حالی که غذای خودش نصفه نیمه مانده  

ارش دسر داد. سوالی که از روز قبل در ذهنم  بود، سف 

بی جواب مانده بود، باالخره به زبانم آمد و قلباً  

های سرسری  امیدوار بودم این یکی را با جواب 

 نپیچاند. 

 شما واقعاً.... با زاهدی درگیر شدین؟! -

 
سرش را چرخاند و مستقیم نگاهم کرد. از همان  

 داد:   ی سفت و سخت، خشک جواب های تیره نگاه 

 من گفتم درگیر شدم؟! -

 
 با سادگی لب زدم: 

 بله گفتین! -

 ِکی گفتم؟! -

 دیروز! -

 اشتباه نمی کنی؟! -

 
ام را درآوردم و  کرد؟! آخر چرا؟! گوشی هنوز انکار می 

ی خودش را نشانش دادم. لبخند  ی تایپ شده جمله 

بندی زد و باز ساکت ماند. سکوتش را به جای  نیم 
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قصد نداشت توضیح بیشتری    جواب مثبتی گذاشتم که 

 راجع به آن بدهد. 

 خب چرا؟! -

 
اش سفت و سخت شد. سریع  لبخندش جمع و چهره 

 سعی کردم به آرامش دعوتش کنم. 

تونست  .. می منظورم اینه که اون آدم، آدم پردردسریه. -

 براتون شر درست کنه! 

 
 با اخم و جدیت لب زد: 

ه از  ی سوءاستفاد کرد نتیجه یکی باید حالیش می -

موقعیت یه دختر تنها چیه!... برای اینکه هوس نکنه  

 دوباره از این غلطا بکنه. 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 202#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گفتم از حمایتش در دلم قند آب نشد، دروغ گفته  اگر می 

بودم. دستم را از کنار مقنعه کمی تو دادم، به ظاهر  

قصدم    خواستم موهایم را مرتب کنم، اما در واقع می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

عوض کردن حال و هوایی بود که زیر نگاه  

ی او دچارش شده بودم. دسری را که  کننده ذوب 

تر از مدتی که الزم داشت  سفارش داده بود، سریع 

خوردم، شاید او هم به صرافت بیفتد و این قرار مالقات  

ام کار  فرسا را به اتمام برساند. دیدن ظرف خالی جان 

واست تا صورتحساب  خودش را کرد. از پیشخدمت خ 

میز را بیاورد. کارتش را برای پرداخت مبلغ به مرد  

داد و من هم از خدا خواسته از جایم بلند شدم و کیفم را  

برداشتم. کارش که تمام شد، همراه هم از رستوران  

 خارج شدیم. 

رو قدمی  برخالف تصورم، سمت ماشین نرفت. درپیاده 

 برداشت و رو به من گفت: 

 ری!... چند دقیقه قدم بزنیم؟! عجله که ندا -

 
نفسم را با مکث بیرون دادم. امشب انگار قرار نبود به  

ها تمام شود. بدبختی اینجا بود که واقعا نه  این زودی 

عجله داشتم و نه کاری برای انجام دادن در خانه....  

ای بیش نبود. لبخندی زورکی  گفتم بهانه پس هرچه می 

 زدم و سر تکان دادم. 

 نیم! قدم بز -
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 #مقلوب  

 203#پارت 

 #کپی_ممنوع  

ی پارک ساعی، کنار هم قدم  روی حاشیه در پیاده 

داشتیم. نگاه من به درختان صف کشیده در کنار  برمی 

هایی که با سرعت از  خیابان ولیعصر بود و ماشین 

کردند. همراهم ساکت بود و همین هم  کنارمان عبور می 

ی، به اطرافم  داد بدون فکر کردن به موضوع اجازه می 

نگاه بیندازم، اما ساکت ماندنش خیلی طوالنی نشد.  

دهد  زدن می حدسش هم سخت نبود. وقتی پیشنهاد قدم  

قطعاً قصدش باز هم حرف زدن و احتماالً حرف کشیدن  

 است.  

کنی؟...  کاری، تنهایی چی کار می هایی که بی وقت -

 دوستی، فامیلی... کسی نیست باهاش وقت بگذرونی؟ 

 
هایم را محکم به هم فشار دادم. چقدر بد بود که  لب 

شد  قدر باهم صمیمی شده بودیم و مثل قبل دیگر نمی آن 

کنم زندگی  رودررویش بایستم و بگویم »فکر نمی 

شخصی من به شما ارتباطی داشته باشد!« حضورم  

این لحظه و اینجا و بعد از قبول دعوتش به آن شام  
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هایم را پر باد  لپ   مفصل، دست و پایم را بسته بود. 

 صدا بیرون دادم. کرده و هوا را بی 

هیچ آشنایی اینجا نداریم... ما به خاطر کار پدرم  -

ی پدری و مادریم،  مجبور شدیم بیایم تهران، خانواده 

 کنند. همه مراغه زندگی می 

 دوست و رفیق چی؟ -

 
ام بود را  نتوانستم جلوی آه سنگینی که روی سینه 

 بگیرم. 

ی من شهریار بود... با وجود اون، نیازی  ی زندگ همه -

به هیچ دوست و رفیقی نداشتم، حتی شهریار هم... تا  

 گذروند. قبل از اون اواخر... فقط با من وقت می 

 اواخر؟! -

 
 گفتم؟! لبم را با زبان تر کردم و مردد لب زدم: باید می 

شهریار نامزد کرده بود... داشت... داشت ازدواج  -

 کرد. می 

 
 چرا ناگهانی زمزمه کردم:   نفهمیدم 

رفتیم  روزی که اون اتفاق افتاد، داشتیم می -

 خواستگاری. 
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داد  سرجایش متوقف شد. اگر واکنش دیگری نشان می 

کردم که انسان  شد، باید شک می تفاوت رد می یا بی 

 است و قلب دارد. مبهوت لب زد: 

 گی؟! جدی که نمی -

 
 های خیس و تارم را به صورتش دوختم. چشم 

روزا    کدوم از اتفاقات اون کاش جدی نبود...کاش هیچ -

 جدی نبود. 

 
هایش  آوایی مثل یک »وای« پر از تأسف، از بین لب 

هایش  بیرون آمد و با دو انگشت شست و اشاره چشم 

را فشار داد. بغضم را محکم پایین فرستادم و سعی  

 داد. کردم لبخند بزنم، لبخندی که طعم زهر می 

 احتتون کنم.... ببخشید! خواستم نار نمی -

 
دستش با مکث پایین آمد و روی قفسه سینه اش  

اش او را دچار  نشست. قلبم ریخت. نکند باز ناراحتی 

 ای شبیه دیروز کند. با نگرانی پرسیدم: حمله 

 حالتون خوبه؟! -
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 فوری دستش را انداخت و لبخند غمگینی زد. 

 خوبم.. خوبم.. من.... -

 
 سخت بیرون داد.   را دم عمیقی گرفت و بازدمش  

هرچقدر هم که بگم متأسفم فایده نداره...... به قول  -

خودت، کاش واقعاً همه ی اون اتفاقات یه شوخی  

 مزه بود و... بی 

 
 زهرخندی روی لبش جان گرفت. 

چند ماه پیش یه دوستی بهم گفت هر اتفاقی که  -

افته، پشتش یه قسمت و حکمتی هست... منم خیلی  می 

جور  آرم، خیلی تو قید و بند این سر در نمی از این حرفا  

عقاید نیستم... ولی امیدوارم تو بهشون اعتقاد داشته  

 باشی... شاید حداقل دلت رو آروم کنه. 

 
 کنج لبم باال رفت. 

... ولی سخته بخوام فکر کنم از  اعتقاد که... دارم -

دست دادن یه عزیز قسمت بوده... یا مثالً به این فکر  

کشته شدن شهریار، درست روزی که    کنم که حکمت 

می خواست سروسامون بگیره، چیه... ولی درسته،  

 حکمت نیست. حق با شماست. هیچ کار خدا بی 
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اش سخت باال و پایین شد. روی پا چرخید  ی سینه قفسه 

 و با لحن غمگینی گفت: 

ای، امروز زیاد  فکر کنم برگردیم بهتره... تو هم خسته -

 وقتت رو گرفتم. 

 
 وب  #مقل 

 204#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
از خدا خواسته برگشتم و با تشکری کوتاه دنبالش راه  

افتادم. مسیر برگشتمان تا ماشین کامالً در سکوت طی  

دو بار زیر چشمی  نگاهش کردم. نگاهش به  شد. یکی 

جلوی پایش بود و معلوم بود که فکر و ذکرش درگیر  

دم و  هایم ناراحتش کرده بو است. ناخواسته با حرف 

کرد. از  هایم فکر می حاال احتماالً هنوز داشت به گفته 

بلورچیانی که قبالً برای خودم ساخته بودم، بعید بود  

عذاب وجدان بگیرد، اما از این یکی بلورچیانی که  

خودم شناخته بودم، بعید که نبود هیچ، حتی احتمال  

صددرصدی داشت! گفته بود خودش را مسئول آن  

ما این میزان ناراحتی، بیشتر از تصور  داند، ا اتفاق می 
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پذیری ساده بود. جوری در خودش  من از یک مسئولیت 

فرو رفته بود، انگار خدایی نکرده خودش هم در آن  

اتفاق دست داشت. لبم را گزیدم و به افکارم لعنتی  

فرستادم. صدای دزدگیر ماشین بهم فهماند به ماشین  

ز هم ساکت  بی هیچ حرفی سوار شدم و با رسیدیم.  

ماندم. صدای موسیقی آرامی که در ماشین پخش شد،  

تنها صدای موجود بینمان بود. زبان خواننده چیزی  

هایم،  غیر از فارسی بود. با اطمینان از دانسته 

توانستم بگویم انگلیسی هم نیست. ریتم مالیم و  می 

دلنشینی داشت و خود به خود به قلب و روح شنونده  

ای از حرکتمان گذشته بود و  دقیقه   داد. چند آرامش می 

خواست این  هنوز هر دو در سکوت غرق بودیم. دلم می 

قدر  رسید. آن سکوت را بشکنم، اما چیزی به ذهنم نمی 

هی سر چرخاندم و نگاهش کردم تا دست آخر خودش  

 لب باز کرد: 

 خوای بگی؟ چیزی می -

 
 منظور خندیدم. آرام و بی   

 .. خیلی ساکت بودین... چیز خاصی که نه... ولی شما. -

 
 نیم نگاهی سمتم انداخت و لبخند محوی زد. 
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 کردم. داشتم فکر می -

 
نفسی گرفتم و قبل از اینکه از حرفم پشیمان شوم،  

 پرسیدم: 

اشکالی نداره بپرسم به چی؟.... البته به من ربطی  -

 نداره که..... 

 کردم. چرا اتفاقاً... دقیقاً به تو داشتم فکر می -

 
 م باال پریدند. ابروهای   

 به من؟! -

 
 پشت چراغ ایستاد و سرش را به طرفم چرخاند. 

گفتی تنهایی.... دوست و آشنا و فامیل هم نداری...  -

صبح تا عصر سرکاری... ولی بعدش چی؟... روزهای  

شه....  کننده می جوری زندگیت کسل تعطیلت چی؟... این 

د  ای که ازت توی این مدت شناختم الب درضمن با روحیه 

کنی و  شینی و مدام به خاطراتت با شهریار فکر می می 

 دی! خودت رو آزار می 

 
 ابروهایم در هم شدند. فوری گفت: 
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جوری گفتم... ولی مطمئنم که همینه...  ببخش که این -

 کنم؟! نیست؟! اشتباه می 

 
هایم زل زده  هایش که مصرانه به مردمک به چشم 

 بودند، نگاه کردم. 

 ادم و با مکث لب زدم: دار بیرون د نفسی کش 

 درسته... -

جوری زندگی  خب چرا؟!... به نظرت درسته این -

 کردن؟! 

 
 پوزخند واضح و صداداری زدم. 

زبونی من فکر  هم ممنون که دارین به تنهایی و بی -

ای  گید چی کار کنم؟ پیشنهاد دیگه کنید... می می 

تونم آدما رو وادار به دوستی و  دارین؟... من که نمی 

 ی کنم! همراه 

 
آب دهانش را قورت داد و تا دهان باز کرد، صدای بوق  

بلندی از پشت سرمان به او فهماند چراغ سبز شده.  

نفس عمیقی کشیدم و صاف نشستم. دیگر حرفی نزد و  

در نهایت وقتی جلوی ساختمان توقف کرد، دست روی  

 دستگیره در گذاشتم و به طرفش چرخیدم. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

این شرایط، منم باید یه    ممنون از لطف امشبتون... با -

 برنامه واسه تشکر از شما بچینم. 

 
او که کامالً به طرفم چرخیده بود، با این حرفم لنگه  

 ابرویش را باال داد و نیشخندی زد: 

 تشکر از چه بابت؟! -

خب من کار خاصی نکرده بودم و شما امشب به  -

خاطرش، خودتون رو این همه به زحمت انداختین...  

یه هفته که دنبال کارهای من و کم کردن    منم برای اون 

 شر اون زاهدی بودید، باید یه جوری جبران کنم. 

 
هایی که خیلی  نگاهش مهربان شد. از آن مدل مهربانی 

 اش پیدا می شد. کم در چهره 

 گفتم که الزم نیست. -

 کنم خیلی مؤدبانه نباشه. جوری حس می ولی این -

 
در را باز کرد و  ام بدهد،  بدون اینکه جوابی به جمله 

 زمان با پیاده شدنش گفت: هم 

 کنیم در موردش. پیاده شو، صحبت می -
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از ماشین بیرون رفت و در را آرام بست. به دنبالش  

پیاده شدم. داخل پیاده رو و جلوی در خانه،  

 رویش ایستادم. روبه 

هایش در جیب و نگاهش به جلوی پایش بود. با  دست 

و بعد از چند لحظه خیره  ایستادنم سرش را باال آورد  

 هایم، خیلی جدی اما با لحنی نرم گفت: شدن به چشم 

ببین دیار... درخواست قبلم هنوز سر جاشه... دلم  -

، هرجایی و هرزمانی که فکر کردی  خواد هر لحظه می 

الزمه کسی باشه توی انجام هرکاری کمکت کنه، گزینه  

 اول و آخرت خودم باشم. 

 
 هایم ادامه داد: م توجه به گرد شدن چش بی 

خواد جبران کنی... من رو یک  اگر هم دلت خیلی می -

 جایگزین برای شهریار بدون. 

 
اش کامالً  هایم از هم فاصله گرفتند اما جمله بعدی لب 

 خلع سالحم کرد. 

نه به جای برادرت!... خیلی دنبال برادری کردن  -

نیستم، خیلی بلد هم نیستم... خودم دو تا خواهر دارم  

خوام هرزمان که احساس  دل خوشی ازم ندارن. می که  

کردی تنهایی و دوست داری با یکی وقت بگذرونی،  
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دونم از همین چیزا که  حرف بزنی... درددل کنی... نمی 

 افته، روی من حساب کنی. بین دو تا دوست اتفاق می 
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هم فرصت  اراده به جان پوست لبم افتادم و او باز  بی 

 فکر کردن بیشتر را ازم گرفت. 

ام، نه خیلی دور و اطرافم  منم نه اهل رفیق بازی -

شلوغه... تنها آدمای پررنگ زندگیم این روزا،  

پسرعموم و دکترم هستن و... تو! پس به این فکر نکن  

 که شاید وقت نداشته باشم یا... 

 
ای ساکت ماند و در سکوت مشغول دست کشیدن  لحظه 

ی حرفش  اش شد، انگار مدام برای ادامه گونه   به کنار 

رفت. لبخندی روی لبش جان گرفت و  با خود کلنجار می 

 گفت: 

های من بعد از برگشتن از کارخونه  تقریباً تمام ساعت -

خالیه و توی خونه تنهام... از این که سر خودم هم با  

آد...  حرف زدن با کسی مثل تو گرم بشه بدم نمی 
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تونه  م جدید تو زندگی آدم، می همیشه حضور یه آد 

 انگیز باشه هیجان 

 
هایم دیگر برای گشاد شدن جایی نداشتند. حس  چشم 

های چشمم از حدقه  کردم همین حاالست که کره می 

بیرون بیفتند. مغزم قفل کرده بود و قدرت حالجی  

کلماتش را از دست داده بودم. برای همین هم  

انگار سکوتم    دانستم در جوابش چه باید بگویم. نمی 

 زیادی طوالنی شد که خودش پرسید: 

 خب... مشکلی که نداری؟... حله دیگه؟!   -

 
دهانم را به قصد بلعیدن تمام هوای اطرافم بازکردم. با  

، فقط توانستم  های خونی مغزم رسیدن اکسیژن به رگ 

بگویم »باشه«، تا او هم دست بردارد و از اینجا برود.  

اشتم فکر کنم دقیقاً چه  بعد از آن تا صبح فرصت د 

چیزی ازم خواسته. از جواب مثبتم با رضایت لبخند زد  

و سر تکان داد. »خوبه« ی آرامی لب زد و بعد از  

خداحافظی کوتاهی به سمت ماشینش برگشت. وقتی  

ماشینش بعد از تک بوقی از آنجا دور شد، دقایق  

زیادی سر جایم خشک مانده بودم. مگر قرار نبود بعد  

شت آن یک هفته و تمام شدن ماجرای خانه و  از گذ 
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ای را که هیچ اسمی  زاهدی، از او تشکر کنم و رابطه 

شد رویش گذاشت، به اتمام برسانم؟! پس چرا مدام  نمی 

تر شویم؟! از من چه  شد تا به هم نزدیک راهی باز می 

هایم را با او، که  خواسته بود؟ خواسته بود تنهایی 

د، شریک شوم؟! واقعاً دنیا  خودش هم تقریباً تنها بو 

چرخیده بود و چرخیده بود و بلورچیان را سر راهم  

قرار داده بود تا دیگر تنها نمانم؟!... همان  

ای که شهریار  »بلورچیان« معروف... رئیس کارخانه 

در آن کار می کرد و هر بار اسمش را می آورد، خون  

 آمد؟!  جهت به جوش می من بی 

رخاندم و کالفه نفسم را به  هایم را در حدقه چ چشم 

ی  بیرون فوت کردم. زل زدم به آسمان ابری و گرفته 

 ای عصبی نجوا کردم: باالی سرم و با خنده 

واقعاً خدا؟!... واقعاً؟! اون قسمت و حکمتی که ازش  -

تونه هضمش  جا حرفه همینه؟! چرا مغز من نمی   همه 

 کنه پس؟! 

 
خیدم. با خنده  اختیار زیر خنده زدم و به طرف در چر بی 

ی روزهایی که  هایش و همه یک بار دیگر تمام حرف 

بعد از مرگ شهریار گذراندم را با خودم مرور کردم.  

کردم از پیشنهادش اصالً و ابداً  متأسفانه باید اقرار می 
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توانستم به هیچ وجه او  ناراحت نشده بودم. دیگر نمی 

یا...  را مثل روزهای اول ببینم اسمش ِدین بود یا عادت  

توانستم روی احساسم به او  دانستم. هنوز هم نمی نمی 

اسم خاصی بگذارم. اما دیگر نه از حرف زدن با او بدم  

هایش اعصابم را به  شدم. نگاه آمد و نه ناراحت می می 

ریخت و به شکل عجیبی تمام فکر و ذکر  هم نمی 

 اش. روزهایم پر شده بود از او و حضور همیشگی 

های  ردم، باز ناخودآگاه چشمم به چشم در خانه را باز ک 

داشتنی افتاد.  خندان شهریار در آن قاب عکس دوست 

زده لبخندی روی لبم نقش بست و سرم را کمی  خجالت 

 . با پررویی لب زدم: به طرفش کج کردم 

این نونیه که تو توی دامن من گذاشتیا! حواست  -

 هست؟! 

 *** 
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دی از مطب دکتر سرخوش بیرون زدم. دکتر  با ناامی 

صحبتی بود، درست مثل اسمش  پوش و خوش خوش 
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خندید. وقتی گفتم برای چه  سرخوش بود و مدام می 

ی روی لبش  ام، با همان خنده کاری وقتش را گرفته 

گین رو من انجام ندادم،  گفته بود: »این عمل که می 

باشید خانوم،  اون تاریخ ایران نبودم، اما اصالً دنبالش ن 

دونم بتونید به جایی برسید.« با این حرف  بعید می 

تقریباً راه هر کمکی از سمت خودش را هم به رویم  

توانم زودتر به  بست و حتی نتوانستم بپرسم چطور می 

 ام برسم. خواسته 

رفت، سردتر هم  هوا هرچقدر بیشتر رو به تاریکی می 

کردم و کنار  تر  های ژاکتم را به هم نزدیک شد. لبه می 

 خیابان منتظر تاکسی ایستادم. 

کردم دنبال کار  گذشت حس می هر چقدر بیشتر می 

ای  ام و در نهایت این همه زحمتم نتیجه ای افتاده بیهوده 

 نخواهد داشت. 

تاکسی سبز رنگی جلوی پایم توقف کرد و با کرختی  

خودم را روی صندلی عقب انداختم. به انتهای صندلی  

ام را به شیشه خنک و بخارکرده  خزیدم و پیشانی 

دادم فقط کافی بود  چسباندم. نباید امیدم را از دست می 

ی شهریار را بشنوم و تا  یک بار صدای قلب زنده 

ها آرام بگیرم. با همین انگیزه هم امید پیدا  مدت 

ی زنگ  شدم. صدای خفه خیال گشتن نمی کردم و بی می 
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ی بیرون آورد.  حس موبایلم من را از آن حال و هوای بی 

گوشی را از کیفم بیرون آوردم و با دیدن شماره عمه  

لبم به لبخندی باز شد. چقدر دلتنگش بودم. فوری  

 معطلی در گوشی گفتم: تماس را برقرار کردم و بی 

 سالم قربونت برم... دلم برات یه ذره شده بود که! -

 
 حالش در گوشم خط انداخت. صدای بی 

 سالم عزیزدلم! -

 
بالفاصله زیر گریه زد. ابروهایم با تعجب باال  بعد هم  

 اش قلبم ریخت. پریدند و از صدای گریه 

ها  کنی؟! بچه خدامرگم بده عمه... چرا گریه می -

 خان؟! خوبن؟!... کامران 

 
اش را پرصدا باال کشید و تا حرف بزند، جان من  بینی 

 را باال آورد.  

 اونا خوبن عمه... من خوب نیستم. -

زم؟! خب بگو... جون به سرم کردی  چی شدی عزی -

 که! 
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هیچی بابا، ظهری پاشدم خیر سرم برم تا سر خیابون  -

خبر  ی از خدا بی دو سه کیلو سبزی بگیرم یه راننده 

 وسط خیابون با سرعت زد بهم. 

 
 ام کوبیدم. اختیار کف دستم را روی گونه بی 

 خاک بر سرم... االن خوبی؟! چیزیت نشده که! -

 
 هایش نالید: هق زد و در میان هق باز زیر گریه  

نه خوب نیستم زیاد... پام شکسته. االن بیمارستانم،  -

دکتر گفته شکستگیش خیلی بده، باید عمل بشه...  

 خوان فردا عملم کنن... حاللم کن عزیزم! می 

 
 با نگرانی صدایش زدم و گفتم: 

این چه حرفیه آخه؟! یه عمل کوچیکه، نگرانی نداره  -

 که زود تموم بشه و خوب بشی... عمه  شاهللا که... ان 

 آم پیشتون. افتم و می من فردا راه می 

 
 ای گفت: با بغض خفه 

راهت کنم  کجا پاشی بیایی؟! زنگ نزدم که زابه -

 دختر... 
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 میان حرفش پریدم. 

آم  بخشیدمت... فردا می وقت نمی زدی که هیچ زنگ نمی -

ون  هم بهت سر بزنم، هم یکم کمک حالت باشم... با ا 

 وضع و با دو تا بچه کمک الزم داری. 

 کامران هست! -

خان کار و زندگی نداره مگه؟!... عملت ساعت  کامران -

 چنده عمه؟ 

 
هایش کمتر شده بود، انگار همین که گفتم پیشش  گریه 

روم، قلبش را آرام کرده بود... عمه هم مثل من  می 

ی پدری کوچکم  کس و کار و تنها بود. از خانواده بی 

 ما چند نفر باقی مانده بودیم.   فقط 

عمل که صبح زوده عزیزم... به خدا راضی نیستم این  -

 همه راه پاشی خودت رو به زحمت بندازی واسه من. 

روز    این حرف رو نزن قربونت برم... من که یه -

خواستم بیام پیشت... حاال توفیق اجباری شد. تو هم  می 

ه سرپا  شه دوبار غصه نخور دیگه. پات زود خوب می 

 رسی.  شی و مثل همیشه تروفرز به کارهات می می 

 خدا از دهنت بشنوه قشنگم... دعا کن برام. -

 شاهللا. خیره ان -
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ام کشیدم و  تماس قطع شد. کف دستم را به پیشانی 

نفسم را به بیرون فوت کردم. عجب بالیی سر عمه  

ی کوچک، حاال باید  نازل شده بود. بنده خدا، با دو بچه 

گیر و محتاج کمک شود. دلم  از یک ماه زمین   بیشتر 

 مان سوخت. پناهی هردوی برای بی 

جلوی ایستگاه مترو از تاکسی پیاده شدم و داخل قطار،  

اینترنتی بلیط اتوبوس گرفتم. خوشبختانه فصل سفر  

 آمد. نبود و راحت بلیط گیر می 

محض رسیدن به خانه، وسایلم را جمع کردم و بعد  به 

سریع برای خواب آماده شدم تا صبح    از گرفتن دوشی 

 خواب نمانم و بتوانم سریع به ترمینال برسم. 

 *** 

بالفاصله بعد از رسیدن، مستقیم به بیمارستان رفتم.  

کامران خان را در سالن انتظار پیدا کردم. داشت از  

رفت. با دیدنم نگاهش رنگ تعجب  بیمارستان بیرون می 

 گرفت و پرسید: 

 کنی دیار؟! ازکجا باخبر شدی؟! ی تو اینجا چی کار م -

 
موضوع تماس عمه را برایش تعریف کردم، با  

 درماندگی زیرخنده زد. 
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خدا بگم این معصوم رو چی کار نکنه! یه عمل ساده  -

 بود به خدا، شلوغش کرده! 

 
 من هم با لبخندگفتم: 

شناسم خودم... ولی گفتم  دونم عمو... عمه رو می می -

مونم یه چند  ... درضمن می اگر نیام شاید دلش بشکنه 

روز کمک حالش باشم که شما هم از کار و زندگی  

 نمونید. 

 
 با محبت جواب داد: 

 خدا خیرت بده... خدا پدر و برادرت رو بیامرزه! -
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تلخ لبخند زدم. نگاهی به ساک دستم انداخت و سریع  

 گفت: 

سه    ... با اینکه دو خوای وسایلت رو بده ببرم خونه می -

تازه داشت  ساعتی از عمل معصومه گذشته، تازه 
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شه،  شد. االن ببینتت حتماً خوشحال می هوشیار می 

 مونم پیشش. آم می گرده. شبم خودم می ش برمی روحیه 

 ها باشید. نه دیگه، من هستم. شما پیش بچه -

 ای دختر! آخه تو از راه رسیدی، خسته -

ونم من... فردا مرخص  م خسته نیستم عمو... می -

 شه دیگه؟! می 

دونم واال... دکترگفت باید دوباره عکس بندازه  نمی -

شه... ولی خودش هم  ببینه وضع پاش چه شکلی می 

 خواد زودتر بره خونه. می 

های عمه... باشه شما برید،  امان از این عجله کردن -

 من هستم. 

 
وجو  ساکم را به دستش دادم و بعد از کمی پرس 

خان برای اینکه  تم اتاق عمه را پیدا کنم. کامران توانس 

بتواند راحت پیشش بماند، برایش اتاق خصوصی  

گرفته بود. با دیدنش درحالتی که روی تخت خوابیده و  

پایش هم در گچ بود، دلم به درد آمد. آرام صدایش  

 زدم: 

 عمه جانم!... بیداری؟!... الهی بمیرم برات. -
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هایش را بازکرد. رنگ و  به سختی سر چرخاند و چشم 

اش حالم را بیشتر به هم ریخت. تا مرا دید،  روی پریده 

ی چشمش چکید و من سریع به رویش  اشکی از گوشه 

 لبخند زدم. 

کنی دختر خوب!... چیزی نشده  بازکه داری گریه می -

 که، یه عمل کوچیک بود دیگه. 

 
دستش را به سمتم دراز کرد، انگشتان سردش را  

 ض گفت: گرفتم و پربغ 

بینی به چه روزی افتادم؟... اگه  دیار اومدی؟!... می -

 دیگه نتونم راه برم چی؟ 

 
هایم را  ام گرفت و چشم از حرفش ناخودآگاه خنده 

 برایش گرد کردم. 

قدر نازک نارنجی  وای عمه! این چه حرفیه؟! تو این -

دونستم؟ خدایی نکرده قطع نخاع نشدی  بودی من نمی 

ه است. یادت نیست شهریار تو  که... یه شکستگی ساد 

 بچگی چندبار دست و پاش شکست و رفت تو گچ؟! 

 
 هقی زد و نالید: 
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وقت صداش  م... شهریار هیچ الهی بمیرم واسه بچه -

 اومد طفلک. درنمی 

 
اراده کنج چشمم النه کرد با نوک انگشت  اشکی که بی 

 گرفتم و خندیدم: 

برابر  خب دیگه از همون طفلک یاد بگیر... شما چهار  -

اون موقعش سن داری ماشاهللا... چه حرفاییه که  

 زنی آخه؟! می 

 
 جانی زد و دستم را فشار داد. لبخند بی 

 هر بدی داشت، حداقل تو رو کشوند اینجا. -

 
 اش را بوسیدم. ی مهتابی خم شدم و چهره 

شه بشنوم ناخوشی و خودم رو  قربونت برم... مگه می -

ها... هزارماشاهللا دو تا    نرسونم؟! دیگه نبینم گریه کنی 

 بچه داری... زشته. 

 
 این بار کمی خندید و گفت: 

 خواستم خودم رو لوس کنم. -

 
 چشمکی زدم و دستش را نرم فشردم. 
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همون!... نگو خانوم نازکشش کم شده بود. االن درد  -

 که نداری؟ 

 
 اش را از حرفم در هم کشید چهره 

یه مسکن  گم  گن طبیعیه... هرچی می چی بگم واال! می -

گن الزم نیست،  بزنین بتونم استراحت کنم پرستارا می 

 یکی زدیم دیگه تحمل کن. 

 
 اش دادم. داری آهی کشیدم و باالخره دل 

زنم و  باشه عیب نداره... من تا صبح برات حرف می -

 ذارم چیزی از درد بفهمی. نمی 

 
 ام چسباند. دستش را از دستم بیرون کشید و به گونه 

 شی تو شهر غریب؟ تنهایی اذیت نمی   خودت خوبی؟... -

 
ای که تقریباً  ام و تنهایی با یادآوری روزهای گذشته 

 دغدغه خندیدم. معنایش را برایم از دست داده بود، بی 

نه بابا تنهایی کجا بود؟ اونجا واسه شما غریبه... من  -

یه عمره تو اون شهر زندگی کردم و بزرگ شدم. خدا  

 گذره. رو شکر داره می 
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 دلی را نشانم داد و گفت: صن 

یه کم این تخت رو بده باال، خودت هم بیا بشین برام  -

 تعریف کن چی کارا کردی این مدت. 

 
کارهایی که خواسته بود را کردم و بعد از اینکه برایش  

های آناناس توی یخچال را باز کردم و  یکی از کمپوت 

به دستش دادم، کنارش نشستم و از هر دری حرف  

چیزهایی که فاکتور گرفتم ماجرای زاهدی و    زدم. تنها 

یک هفته دور ماندن از خانه و پررنگ شدن کسی به  

خواست  ام بود. دلم نمی نام گرشا در آن روزهای زندگی 

ام درگیر کنم. بهتر  فکرش را با اتفاقات عجیب زندگی 

طور مثل قبل فکر کند که زندگی آرامی دارم و  بود همان 

آمیز  های اغراق د. نگرانی ده مشکلی هم آزارم نمی 

عمه، آخرین چیزی بود که در آن روزها نیاز داشتم.  

هایم خیلی بیشتر از چیزی بود که کسی بخواهد  دغدغه 

 فکرش را هم بکند. 

 *** 
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خیال  شد که عمه رضایت داده بود بی نیم ساعتی می 

خواب    شنیدن احواالت من شود و خودش را به دست 

کرد چند ساعت  دید باور نمی بسپرد. هرکسی او را می 

کرد از  ریخت و گله می قبل همین آدم داشت اشک می 

اتفاقی که سرش آمده و نگران سالمتی پایش بود.  

انگار دیدن من سرحالش آورده بود و دچار یک انرژی  

مضاعف شده بود. سرم را به پشتی راحتی مخصوص  

هایم را بسته بودم  اده و چشم همراه داخل اتاق، تکیه د 

 که صدای پیامک گوشی چرت کوتاهم را پراند. 

گوشی را از کنارم برداشتم. پیامک از طرف  

 خان بود: کامران 

 تونی بیای تو محوطه؟« »می 

 
نگاهی به عمه انداختم. از خواب بودنش که مطمئن  

 شدم ژاکتم را برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. 

بیمارستان با یک کیسه در دست  خان درحیاط  کامران 

ایستاده بود. جلو رفتم و سالم دادم. لبخندی به رویم  

 زد. 
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افتادی تو زحمت دیارجان!... من که گفتم برو خونه،  -

 خودم هستم. 

 
 لبخندی زدم و سر باال انداختم. 

چه زحمتی؟! بودن شما تو خونه بهتره تا من... منم  -

و شکستگی رو  قدر حرف زدم که عمه کالً درد پا  اون 

زنه،  یادش رفت. االن هم به زور مسکن داره چرت می 

 کنه از صبحت با من. دل نمی 

 خدا خیرت بده دخترم... -

 
 کیسه را به دستم داد و گفت: 

ها معلوم نیست چی داره، چی  غذای این بیمارستان -

نداره... بیا تا معصوم خوابه تو هم شامت رو بخور که  

 گرسنه نمونی. 

 
ته بودم غذای همراه سفارش بدهم. غذای  خودم نخواس 

خان با ظرف  بیمارستان را دوست نداشتم و حاال کامران 

غذا آمده بود تا نشان دهد حواسش به من بوده و  

 هست. با قدردانی لبخند زدم. 

 گرفتم. الزم نبود به خدا عمو... یه چیزی از بوفه می -
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 اخم کرد و گفت: 

ها...    نه نمونی دیگه چی؟! تو مهمون مایی!... گرس -

 ش رو بخور. همه 

 
 پلکی زدم و با لبخند سر تکان دادم. 

چشم، حتماً... اتفاقاً گرسنه هم بودم، دستتون درد  -

 نکنه. 

 
 خان این بار با جدیت گفت: کامران 

دونم مرخصش کنن...  فردا که جمعه است... بعید می -

ری خونه،  آم دنبالت، تو می منم که جمعه کار ندارم می 

 مونم. آم پیش معصوم می می   خودم 

 عمو من مشکلی ندارما. -

آد. از راه  من مشکل دارم عمو... خدا رو خوش نمی -

نرسیده، اومدی اینجا تو زحمت افتادی... تا همین جا  

 هم منت گذاشتی. 

 
 بیشتر از آن اصرار نکردم و لبخند زدم. 

 چشم هرچی شما بگین. -
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رجیح دادم غذایم  العاده سرد بود؛ اما ت با اینکه هوا فوق 

را در همان محوطه بخورم. از بچگی، ماندن در محیط  

بیمارستان و بدتر از آن غذا خوردن در آن را دوست  

نداشتم. روی نیمکت در خودم جمع شدم و ظرف  

بارمصرف را بازکردم. بوی خوش قیمه، اشتهایم  یک 

را تحریک کرد. قاشق پالستیکی را برداشتم و مشغول  

ام  از غذایم را نخورده بودم که گوشی   شدم. هنوز نیمی 

زنگ خورد. آن را از جیب ژاکتم بیرون کشیدم و با  

گیرنده، غذایی که در دهانم بود،  دیدن نام شخص تماس 

 توی گلویم پرید و به سرفه افتادم. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 #کپی_ممنوع  

 209#پارت 

 
اش داد و بعد از گرفتن تأیید  کش و قوسی به تن خسته 

تأسیسات، به سمت خروجی سالن کارخانه    از کارگر 

راه افتاد. بهنود با سرعت از سمت ساختمان مدیریت  

 آمد. با دیدن گرشا اخمی کرد و گفت: به طرفش می 
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گی شام سفارش بده بعد  هیچ معلومه تو کجایی؟! می -

 شی؟ اون غذا یخ کرد که. خودت غیب می 

 
ی  تفاوت هایش را در جیب شلوار فرستاد و با بی دست 

 جواب داد: 

 خوردی غذات رو! خب تو می -

 
 بهنود با خنده گفت: 

مونم؟! من که  نه پس! فکرکردی منتظر تو می -

خوای دست  گم. بعدم نمی خوردم... واسه خودت می 

 ری خونه؟! بکشی؟ شب شد که... پس کی می 

 دیگه تموم شد کارا... شام بخوریم بریم... -

 شام بخوری!... من که خوردم. -

 ، بذار غذام رو بخورم، بریم. خیلی خب -

شه  یعنی االن همه چی اوکی شده؟! شنبه افتتاح می -

 اون خط؟! 

 
ی ساختمان  پله حرف سری تکان داد و پا به راه بی 

 گذاشت. بهنود با گیجی پرسید: 

 برداری و اینا چیه؟ ی این مصاحبه و فیلم قضیه -
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 اش کشید و شانه باال انداخت. های خسته دستی به چشم 

دونم!... زمانی گفت انگار یه برنامه  ه می چ -

تلویزیونیه، از واحدهای تولیدی موفق و کارآفرین فیلم  

گیرن پخش کنن... اومده بودن اجازه  و گزارش می 

 بگیرن از اینجا هم گزارش بگیرن. 

 اجازه دادی؟! -

 
 ای به بهنود کرد. نگاه خسته 

گه، واسه  مخالفتی نداشتم... زمانی هم راست می -

تر شدن اسم کارخونه چنین اتفاقی بد هم نیست.  خته شنا 

مخصوصاً که این خط جدید، محصوالتش هم جدیده و  

 نیازه که بیشتر شناخته بشه تا زودتر به سود برسه. 

 
ای باال داد و سرش را به معنی فهمیدن  بهنود شانه 

 جنباند. تا خواست وارد اتاق شود، بهنود گفت: 

زنگ بزنم، آماده بودی    تا تو غذات رو بخوری من یه -

 بگو. 

 
»باشه«ای گفت و در اتاق، پشت میز مخصوص مهمان  

بارمصرف را جلو کشید و باز کرد.  نشست. ظرف یک 

های زعفرانی باید اشتهایش را تحریک  بوی جوجه 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کرد، اما مثل همیشه واکنشی نشان نداد. چنگال را  می 

ها، یک تکه  برداشت و بعد از زیر و رو کردن برنج 

ای  جه را برداشت و به دهان برد. نگاهش به نقطه جو 

ای  در مقابلش ماند و به این فکر کرد که تمام یک هفته 

که درگیر کارهای افتتاح بخش جدید بود، از دیار  

کرد با درخواستی که از او  خبر مانده بود. فکر می بی 

تر او را به حرف و  داشت، یخ دختر را باز کند و راحت 

وادارد، اما انگار دیار با تمام    مکالمه و مراوده 

شناخت فرق داشت. هیچ خبری از او  دخترهایی که می 

ای  در آن یک هفته نبود و حتی نخواسته بود مکالمه 

کوتاه با پیام و پیامک با او داشته باشد. نوک قاشقش  

را از برنج پر کرد و در دهان گذاشت. بعد هم خم شد و  

از پیدا کردن    گوشی را از جیبش بیرون آورد. بعد 

اش را لمس کرد و  ی دیار، بدون فکر شماره شماره 

منتظر شنیدن صدایش شد. بعد از چند بوق متوالی و  

وقتی از جواب گرفتن ناامید شده بود، تماس برقرار  

 شد. 

دیار »الو«یی گفت و پشت سرش چند بار سرفه کرد.  

هایش درهم شد. نکند این مدت که از او خبر  اخم 

شده باشد و چیزی هم نگفته باشد. دیار    نداشته مریض 
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فرصت فکر کردن به او نداد و با همان صدای خش  

 ی زیاد گفت: برداشته از سرفه 

 سالم... ببخشید. -

 
 باز هم دو سرفه پشت هم و بعد پرسید: 

 خوبین آقاگرشا؟ -

 
 گرشا با لحن نگرانی جواب داد: 

 خوبم... ولی انگار تو خوب نیستی... مریض شدی؟! -

 
 ار با سرفه خندید و باعث حیرت بیشتر گرشا شد. دی 

نه بابا، مریضی کجا بود؟... )سرفه(... داشتم غذا  -

 خوردم، پرید تو گلوم. می 

 خب پاشو یه لیوان آب بخور. -

 
 ی آرام دیگری لب زد: دیار با خنده 

 چشم، منتظر دستور شما بودم. -

 
 اش گرفت... دخترک حاضرجواب! خنده 

 کم نیاورد و گفت: 

 شی! بال... پس پاشو دیگه، داری خفه می چشمت بی -
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 دو بار دیگر سرفه کرد و آرام گفت: دیار یکی 

 آخه آب نیست اینجا... یه لحظه گوشی. -

 
ی پالستیکی به گوش  خشی مثل یک کیسه صدای خش 

 ای بعد، دیار با صدایی بازتر گفت: رسید و دقیقه 

 خب... ببخشید... بفرمائید، من در خدمتم. -

 
شد  رفت. مدت کوتاهی می خند از روی لبش کنار نمی لب 

که فهمیده بود موقع حرف زدن با این دختر به شکل  

کند و حالش خوب است،  عجیبی احساس آرامش می 

آورد و  هایی که دیار ناگهان جوش می البته اگر از زمان 

 هوا پرسید: گرفت. بی شد فاکتور می عصبی می 

 ! راهه؟ کم پیدایی! همه چی روبه -

 
 دیار بعد از مکث کوتاهی جواب داد: 

 آخه... خب ... آره، همه چی خوبه. -

 
داد  پیچید و نشان می صدای هوهوی باد توی گوشی می 

که دیار در فضای باز است. اما او گفته بود که داشت  
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خورد. نگاهی به ساعتش انداخت، از هشت شب  غذا می 

 گذشته بود. پرسید: 

 بیرونی؟! -

 
 بندش دوباره سوال کرد: ت و نفهمید چرا پش 

 تنها؟! -

 
 دیار فقط جواب داده بود: 

 بله! -

 
ی  توضیح بیشتری نداد. با نوک انگشت گوشه 

اش را خاراند. حرف کشیدن از این دختر،  پیشانی 

ی به آن بزرگی بود. کمی  تر از مدیریت کارخانه سخت 

 فکر کرد و بعد هم گفت: 

بریم یکی دو  خوای با هم  فردا که کاری نداری؟!... می -

ساعت اطراف بچرخیم؟!... پارکی... جنگلی... انگار تو  

 ره. ت سر می خونه حوصله 
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 دیار با لحن متعجبی جواب داد: 

جوری به این نتیجه  مرسی از لطفتون... ولی چه -

 رسیدین؟! 

از اونجایی که ساعت هشت شبه و تنها رفتی بیرون  -

 شام بخوری. 

 
 ای کوتاه لب زد: دیار با خنده 

آهان! نه من از اون آدما نیستم که شبونه تنها تو  -

شهر بچرخم واسه خودم... در واقع االن اصالً... تهران  

 نیستم. 

 تهران نیستی؟!... کجایی پس؟ -

 
داد برای جواب  های پشت سر هم دیار نشان می مکث 

  تک سواالت گرشا مردد است. اما گرشا هم دادن به تک 

بردار نبود. این دختر بیشتر از چیزی که فکرش  دست 

کرد برایش مهم شده بود و البته هرجمله و  را می 

 کرد. هرحرف دیار هم او را کنجکاوتر می 

م تصادف کرده بود، مجبور شدم  اومدم مراغه... عمه -

 بیام پیشش... االن بیمارستانم. 
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 ابروهایش باال رفتند. 

 خبر! عجب! چه بی -

 
 زده پرسید: ت دیار حیر 

 دادم؟! باید خبر می -

 
دانست جواب  های گرشا بسته ماند... خودش هم نمی لب 

قدر او را  خواست دیار آن این سوال چیست. ته دلش می 

نزدیک به خود و دوست خودش بداند که حتی سفرش  

را هم به او اطالع دهد. از طرفی هم حق با دیار بود.  

بطی نداشت. دستی  شاید اصالً سفر رفتن او به گرشا ر 

اش کشید و خودش را لعنت کرد. اصالً به او  به پیشانی 

 چه ربطی داشت؟  

گی... خیلی خب، مهم نیست. کی  راست می -

 گردی؟ برمی 

 
پرسید که دیار را  گفت مهم نیست و باز سوالی می می 

کرد. دیار این بار خیلی واضح خندید  بیشتر متعجب می 

 و سریع گفت: 

مشخصه براتون مهم نیست، ولی دقیقاً  با اینکه کامالً  -

 معلوم نیست کی برگردم... فعالً هستم چند روز. 
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های کالم دیار تمام شدنی نبود. لبخندی زد و با  طعنه 

ای به در خورد و با دیدن  تأسف سر تکان داد. تقه 

 بهنود در چارچوب در، در گوشی گفت: 

خبر نذار... مراقب خودت  باشه، من رو از خودت بی -

 م باش. فعالً. ه 

 
حتی منتظر نماند جواب دیار را بشنود. تماس را قطع  

کرد و بهنود با نگاه مشکوکی به او، به ظرف غذای  

 تقریباً پرش اشاره کرد. 

 نخوردی که! -

 
نگاهی به غذایش انداخت و در آن را بست. اشتهایی  

 برای خوردن آن همه غذا نداشت. 

 میل ندارم فعالً. -

 مونیم؟! یم یا می ر چی کاره ای؟! می -

 
از جا بلند شد و بعد از برداشتن وسایلش از روی میز  

 گفت: 

 ... کاری نمونده. نه دیگه بریم -

 * 
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زده را در دهان گذاشتم و ابرو درهم  قاشقی از غذای یخ 

وقتش، غذایم را از دهان  کشیدم. گرشا با آن تماس بی 

انداخته بود. کمی دیگر از دوغ داخل بطری نوشیدم تا  

 ای سرد را پایین بفرستم. غذ 

 
کرد  شد. مردک مغرور هر کاری هم می ام جمع نمی خنده 

گذرد. من  خواست مستقیم بگوید چه در ذهنش می نمی 

هم آدم باج دادن نبودم؛ اما خبر گرفتنش در آن شرایط،  

ی »کم پیدایی« که  حال دلم را خوب کرد؛ و آن جمله 

ش برای  گفت، نشانم داد حرفی که راجع به درخواست 

زبانی و دوستی زده بود خیلی سرسری نبوده و آن  هم 

را از ته دل گفته است. مشکل از من بود که هنوز  

ای  نتوانسته بودم با درخواستش کنار بیایم. تمام هفته 

که گذشت، وقتی شب شد و تنهایی و سکوت خانه به  

ذهن و فکرم فشار آورد و کمبود یک همدم را حس  

ش رویم ردیف شد، اما باز هم  کردم، جمالت گرشا پی 

نتوانستم خودم را راضی کنم که حتی پیامی ساده بدهم  

و او را به حرف بکشم. از قدیم گفته بودند: »در دیزی  

باز است، حیای گربه کجا رفته«. حاال او یک تعارفی  

 کردم.  زده بود، من چرا باید سوءاستفاده می 
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ندم.  در ظرف را بستم و آن را در نایلون برگردا 

باقیمانده دوغ را یک نفس نوشیدم و وقتی حس کردم  

حس شدن است، به  کم تنم از سرمای آنجا در حال بی کم 

ساختمان بیمارستان پناه بردم. از بوفه یک لیوان  

رفتم آن  طور که طبقات را باال می نسکافه گرفتم و همان 

را مزه مزه کردم. حس و حالم بعد از صحبت کوتاه با  

یان زیادی خوب و خوش بود. این حالت  گرشا بلورچ 

کرد. باید باز هم با خودم تکرار  خودم را هم نگران می 

 های او وابسته شوم.  کردم که نباید به محبت می 

من آدمی نبودم که خودم را تحمیل به کسی کنم. گرشا  

تأثیر اتفاقاتی که بینمان افتاده بود، به من  هم حتماً تحت 

شد، قطعاً خودش  که زیاد می مان  کرد. فاصله فکر می 

 کرد. رفت و فراموشم می کم کنار می کم 

 * 
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عیسی و مهسا، دوقلوهای عمه، از وقتی من را دیده  

ها از بار قبل و  شناختند. طفلکی بودند سر از پا نمی 
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توانند زیاد به  کردند نمی آخرین دیدارمان هنوز فکر می 

و ممکن است هنوز ناراحت باشم. اما    من نزدیک شوند 

وقتی در نبود عمه و بعد از آن هم، موقع ترخیصش،  

کنارشان بودم و با هم به امور خانه پرداختیم، تمام  

اتفاقات را فراموش کردند و با هم حسابی آتش  

سوزاندیم. تخت مهسا را به هال آورده بودیم تا عمه در  

و صدای بلندش    اتاق تنها نماند. تلویزیون روشن بود 

کرد  فضای خانه را پر کرده بود. مهسا داشت کمکم می 

بساط شام را آماده کنیم. عیسی هم کنار پدرش نشسته  

داد. دیس برنج  اش را انجام می بود و کارهای مدرسه 

های  را به دست مهسا دادم و خودم هم همراه بشقاب 

خورش از آشپزخانه بیرون رفتم. عمه برای هزارمین  

 ام رفت و گفت: آن روز، قربان صدقه   بار در 

 م کردی عمه! حسابی افتادی تو زحمت ها! خجالت زده -

 
 خندیدم و مشغول کشیدن غذا برایش در بشقاب شدم. 

زحمت چیه عمه؟!... ما با هم از این حرفا داریم  -

 مگه؟! 
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خان که حسابی حواسش به برنامه تلویزیونی  به کامران 

شیند. نگاهش را با مکث  بود گفتم بیاید و سر سفره ب 

 از تلویزیون گرفت و رو به من لبخند زد. 

 شام بخوریم یا خجالت دیارجان؟! -

 
لبخندی زدم و به جای جواب، دیس برنج را جلویش  

 گرفتم. 

طور که مشغول کشیدن غذا شد دوباره توجهش  همان 

را به صفحه تلویزیون داد. خود به خود برای دیدن  

او را جذب کرده بود کنجکاو  ای که تا این حد  برنامه 

 گفت: شدم. مجری داشت می 

»در راستای پیام سال که به رونق تولید اختصاص پیدا  

های گذشته، درصدد براومدیم  کرده و طبق روال برنامه 

های بخش تولید رو خدمتتون  تا یکی دیگه از کارآفرین 

ی این کار هم افتتاح بخش جدید این  معرفی کنیم. بهانه 

 ست. با هم تصاویری رو ببینیم!« کارخونه ا 

 
تصویر مجری قطع و دوربین مشغول نشان دادن  

ای بزرگ شد که داشت از محصوالت و نوع  کارخانه 

خان تا این  کردم کامران زد. فکر نمی فعالیتش حرف می 

 های مستند عالقه داشته باشد. آرام گفتم: حد به برنامه 
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ین تو  عمو غذاتون سرد شد که!... خیلی عمیق رفت -

 بحر این برنامه ها! 

 
سرش را چرخاند و بعد از مکث کوتاهی خندید. عمه  

 گفت: 

های  همیشه همینه ها دیار! یه جوری محو برنامه -

شنوه من چی دارم  شه گاهی اصالً نمی تلویزیونی می 

 گم بهش. می 

 
 خان اخمی همراه با لبخند رو به عمه کرد. کامران 

 باز شروع کردی معصوم!   -

 گم مگه؟! ی دروغ م -

 
 ام گرفت. مهسا گفت: ها من هم خنده ی بچه از خنده 

 شروع شد. -

 
ای مرغ  های عمه، تکه توجه به غر زدن خان بی کامران 

در بشقابش گذاشت و بعد از تعریف از دستپخت من،  

 دوباره رو به تلویزیون کرد و گفت: 

مگه بده آدم باخبر باشه اطرافش چه خبره ؟!... تازه  -

ه فرق داره. یکی رو دیدم اونجا موقع  این برنام 
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مصاحبه گزارشگرش، خیلی به چشمم آشنا اومده...  

 شناسم یا نه. منتظرم دوباره نشونش بده ببینم می 

 
 عمه با حرص گفت: 

 دن؟! حاال مثالً بشناسی! بهت مدال می -

 
خان باز عمه را با حیرت نگاه کرد و کالفه لب  کامران 

 زد: 

بردار نیستی ها! االن دیار فکر  ت اکبر... امروز دس هللا -

 ی ما این شکلیه. کنه همیشه تو خونه می 

 
 عیسی با دهان پر و قلدرمآبانه گفت: 

 نیست مگه؟!... بساط همیشه است دیگه. -

 
خان  این بار من و مهسا با صدای بلند خندیدیم. کامران 

 ضربه آرامی پشت گردنش زد و غرید: 

ترها  م تو کار بزرگ اوالً که با دهن پر حرف نزن. بعد -

 دخالت نکن پدر سوخته. 

 
سرم پایین بود و با لبخند مشغول خوردن غذا شده  

های پر از غرغر عمه با  بستان بودم که از میان بده 
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خان، صدای آشنایی توجهم را جلب کرد. سر باال  کامران 

بردم و نگاهی به صفحه تلویزیون انداختم. اشتباه  

جواب سؤاالت    کردم، خودش بود که داشت نمی 

داد. گرشا بلورچیان بود و فضای  گزارشگر را می 

ها در آن  ای که شهریار سال پشتش هم همان کارخانه 

 مشغول به کار بود. 

خان قاشقش را سمت صفحه تلویزیون گرفت و  کامران 

 زده گفت: هیجان 

 گم ها! آهان! دیدی گفتم... همین َمرده رو می -

 
 حواس پرسیدم: بی 

 کدوم عمو؟! -

اون که پشت این یارو وایساده داره با گوشیش حرف  -

 آد این کیه! زنه... ای بابا! چرا یادم نمی می 

 
 مات جوابش را دادم: 

خان! اینم که داره  اینجا کارخونه ی شهریاره کامران -

 کارشه! زنه صاحب حرف می 

 
 عمه متعجب پرسید: 

 واقعاً دیار؟! -
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نکته    خان خوشحال از کشف سر تکان دادم و کامران 

اش، این بار قاشق را به سمت من نشانه  مجهول ذهنی 

 گرفت.  

احسنت... خودشه... اون پسره هم از طرف کارخونه  -

 شناسمش. اومده بود بیمارستان. دیدی گفتم می 

 
 هایش را بهم زد. عمه حرصی دست 

آفرین... دیگه کاپ قهرمانی رو بردی... حاال غذات  -

 حمت کشیده آخه. رو بخور یخ کرد. دیار این همه ز 
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عیسی و مهسا باز هم خندیدند، ولی من نتوانستم  

چنان به گرشا و اخم و جدیت  بخندم، چون حواسم هم 

های کارخانه  آشنایش بود که داشت در مورد فعالیت 

داد. چقدر تصویرش زنده و صدایش به  توضیح می 

ود. جوری محو  گوشم آشناتر از یک آشنای معمولی ب 

هاست که ندیده  تصویرش شده بودم، انگار سال 
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بودمش و حال و هوای دلتنگی به سرم زده است.  

ام کشیدم و لبم را گزیدم. چرا این  دستی به پیشانی 

دو شب پیش نبود  شکلی شده بودم؟! مگر همین یکی 

که با خودم عهد کردم دور شوم و فراموش کنم... پس  

این رو به آن رو شدم؟    چرا با دیدن تصویرش از 

 خان مرا به خودم آورد. کامران 

 خودت هم که هیچی نخوردی دیار! -

 
 معذبانه خندیدم. 

واال شما یه جوری واسه دیدن این برنامه اشتیاق  -

خود کنجکاو شدم ببینم چیه... بعدم  نشون دادین، خودبه 

 که فهمیدم محل کار شهریاره... یه جوری شدم. 

 
 . عمه زیرلبی نالید: سکوتی فضا را پرکرد 

م حیف شد... پرپر شد... هللا باعثین اِوین  بچه -

 یخسین!*  

 
های عمه به جان  وقتی که با حرف لبم را از بغض بی 

گلویم افتاد، گاز گرفتم. دیگر اشتهایی برای خوردن  

نداشتم. برای اینکه حواسم را پرت کنم، به غذایش  

 اشاره کردم و با لبخند گفتم: 
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پختم  ور... یه کاری نکنید فکر کنم از دست جان بخ عمه -

 خوشتون نیومده ها! 

 
موفق شدم و عمه کامالً یادش رفت که داشت از چه  

 اش زد. نالید. محکم به گونه می 

خدا مرگم بده، این چه حرفیه... خیلی خوشمزه است.  -

 عیسی... مهسا... بخورین چیزی نمونه ها! 

 
رسید. اما  ها می ام گرفته بود. زورش فقط به بچه خنده 

خواست روی آن تختی که نشسته بود  نه، انگار می 

 خان تشر زد: فرمانروایی کند. به کامران 

ای وای کامران! ول کن وامونده تلویزیون رو...  -

 بخور دیگه، ببین دیار ناراحت شده! 

 
خدا را شکر بحث کامالً عوض شد و همه، حتی زورکی  

فره که جمع شد  هم شده مشغول تعریف از غذا شدند. س 

ها دست بزنم. من هم  مهسا اجازه نداد دیگر به ظرف 

یک سینی چای ریختم و پیش عمه و بقیه برگشتم.  

خان هم با  عیسی به اتاقشان رفته بود و عمه و کامران 

زدند. سینی  های بیمارستان حرف می هم در مورد هزینه 
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را روی تخت کنار دست عمه گذاشتم. با اینکه  

 وضوع صحبتشان دقیقاً چیست، گفتم: دانستم م نمی 

عمه اگه پول الزم دارین، من یه مقدار دارم ها!... نیاز  -

 هم ندارم. 

 
 خان به جای عمه جواب داد: کامران 

انداز داشتم  دستت درد نکنه دخترم! یه مقدار پس -

کارمون رو راه انداخت. خدا هیچ بنی بشری رو اسیر  

 ها نکنه. این بیمارستان 

 
دستش را باال برد و »الهی آمین« از ته  عمه هر دو  

 دلی گفت. 

ها بمانم.  چای را که نوشیدم، دیگر جایز ندیدم پیش آن 

خان هم به  خوابید، کامران از آنجایی که عمه در هال می 

همان جا نقل مکان کرده بود و اتاقشان را در اختیار  

من گذاشته بودند. شب بخیری گفتم و وارد اتاق شدم.  

ام را که روی تخت عمه انداخته  اصله گوشی نگاهم بالف 

اجازه از من خودشان را  هایم بی بودم پیدا کرد و دست 

به آن رساندند. قبل از آنکه حتی فرصت کنم از مغزم  

بخواهم کار درست و غلط را تشخیص دهد، انگشتانم  

ی گرشا لغزیدند و  بدون توجه به ساعت، روی شماره 
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قط فرصت کردم  وقتی صدایش توی گوشی پیچید، ف 

 نفسم را در سینه حبس کنم. من چه کار کرده بودم؟! 

 
 ی باعث و بانیش رو ویرون کنه!( *)خدا خونه 

 *** 

ی خاموش کنترل را فشار داد و آن را روی میز  دکمه 

 انداخت. بهنود با خنده گفت: 

خب دیگه معروف شدیم... مخصوصاً من با اون  -

م رو توی  جوری خود استایلم! خدایی حال کردی چه 

 دوربین جا دادم؟! 

 
طور سرپا،  گرشا خندید و با تأسف سر تکان داد. همان 

ی میز روی هم انداخته بود  رو به او که پاهایش را لبه 

 کرد تشر زد: اش نگاه می و با لبخند به صفحه گوشی 

خوای بری خونه؟!... حکایت کنگر و لنگره  نمی -

 دیگه! 

 
 کرد. بهنود با ابروهای باالرفته نگاهش  

 شه؟! حاال یه شب اینجا بمونم جات تنگ می -

 
 بعد هم نیشخندی زد و با شیطنت پرسید: 
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نکنه قرار مهمون برسه برات!... خدایی اگه آره، بگو  -

 شم. ها... من سه سوت غیب می 

 
 گرشا اخمی از سر نفهمیدن کرد. 

 چه مهمونی این وقت شب؟! -

 بیه! های این وقت ش اتفاقاً منظورم از همون مهمون -

 
های پرشیطنت بهنود زل زد و وقتی  چند ثانیه به چشم 

 متوجه منظورش شد، با اخم غرید: 

ام که از  قدر اراجیف نباف... منم آدمی پاشو برو این -

 های مدنظر تو بیارم زیر گوش ننه بابام! اون مهمون 

 
 خیالی به مبل لم داد و با خنده گفت: بهنود با بی 

رایی که شب جمعه ها  آری؟! پس این دخت جدی نمی -

زنن التماس دعا دارن، کجا شیرین کام  زنگ می 

 شن؟! می 

 
 بردار نبود. با تشر نامش را صدا زد ولی بهنود دست 

خوام ببینم اگه به جز اینجا خونه  نه، جدی بگو... می -

 ای داری، کلیدش رو قرض... مجردی دیگه 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

لرزش گوشی گرشا روی میزی که درست به پای  

ی  ه بود، توجه هر دوشان را به صفحه بهنود چسبید 

بار  روشن آن کشید. بهنود گردنی کشید و شیطنت 

 چشمکی زد: 

بیا اینم یکی دیگه... البته احتماالً حواسش نیست  -

 امروز پنجشنبه نیست. 

 
 #مقلوب  

 213#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
گرشا با دیدن نام »دیار« در یک لحظه هم قلبش به  

که بهنود راجع به او  تپش درآمد و هم از تصوری  

داشت، خونش جوشید. اخم غلیظی کرد و جلو رفت و  

بعد از برداشتن گوشی، دست بهنود را به زور کشید و  

 او را بلند کرد 

تون بخواب... دنبال خونه مجردی هم  پاشو برو خونه -

 زنی. نباش، تو آدمش نیستی فقط حرف می 

 
  طور که کنش را برداشت و همان بهنود باخنده گرم 

 رفت، گفت: سمت در می 
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 تو خونه رو جور کن ببین من آدمش هستم یا نه. -

 
به زور او را از خانه بیرون کرد و در را پشت سرش  

 بست. همین که بهنود ضربه به در زد و گفت: 

 منتظرما! -

 
اش گرفت و فحشی نثارش کرد. تا خواست تماس  خنده 

ی گوشی خاموش شد. اخم کرد و  را برقرار کند، صفحه 

ای صبر کرد تا شاید دیار دوباره  لعنتی فرستاد. دقیقه 

تماس بگیرد، اما خبری نشد. حین رفتن به اتاق،  

اش را گرفت و منتظر پاسخ ماند. بعد از بوق  شماره 

 سوم، صدایش با کلی خجالت توی گوشی پیچید. 

سالم... تو رو خدا ببخشید. اصالً حواسم به ساعت  -

 شدم. وقت مزاحم می نبود، نباید بی 

 
 هایش از دو طرف کش آمد و با مالیمت گفت: لب 

 مگه من چیزی گفتم؟ -

 
آن طرف خط سکوت شد و گرشا فرصت کرد باالخره  

 حرف بزند. 

 خوبی دیار؟... برگشتی تهران؟! -
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 من کنان گفت: دیار من   

 خوبم... من... نه. برنگشتم هنوز... شما خوبین؟ -

 
بالش  روی تخت نشست و خودش را از پشت روی    

 انداخت. 

خوبم... خوب... این تماس شبانه و یهویی رو پای چی  -

 بذارم؟ 

 
زد. دستپاچگی  پته حرف می دیار هنوز هم داشت با تته 

 از تمام لحنش پیدا بود. 

زدما... خب آخه من توی تلویزیون  گفتم نباید زنگ می -

زده شدم... شنیدم یه بخش  دیدمتون... یه لحظه هیجان 

تون... خواستم تبریک  توی کارخونه   جدید افتتاح شده 

 بگم. 

 
تک کلماتش  پلک روی هم گذاشته بود و در سکوت تک 

بلعید. وقتی ساکت شد، به  را با آن صدای نرمش می 

 هایش را باز کرد و با رضایت لب زد: سختی الی پلک 

مرسی از تبریکت. تا یه ساعت پیش فکر می کردم  -

یمون بودم...  اصالً از اون مصاحبه راضی نیستم و پش 
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ای داشت به تماس این وقت  ولی االن فهمیدم هر بدی 

 ارزید. تو می 

 
ای فکر  آن طرف خط جوری سکوت شد که گرشا لحظه 

کرد تماس قطع شده. برای اینکه مطمئن شود، صدا  

 زد: 

 الو دیار!... هستی هنوز؟! -

 
 صدای دیار به سختی به گوش رسید. 

 ین قطع کنم. هستم... من... من... اگه اجازه بد -

 
 توجه به درخواست دیار پرسید: گرشا بی   

 خوای برگردی؟!... مگه کار نداری؟ نمی -

 
 دیار نفس عمیق کشید و جواب داد: 

آد به  تنهاست. دلم نمی دارم... ولی عمه یه مقدار دست -

 این زودی تنهاش بذارم.  

 
 گرشا نجواکنان گفت: 

 قدر فکر بقیه هم بودی. کاش همین -
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 د پرسید: دیار مرد   

 چیزی گفتین؟! -

 
 لبخند روی لبش را جمع کرد و خیلی جدی گفت: 

نه، خوبه که به فکر دیگرانی... خواستی برگردی،  -

 خبرم کن. 

 
 هوا پرسید: دیار بی 

 چرا؟ -

 
 گرشا با پررویی جواب داد: 

چرا من برای هر کار و درخواستم باید برات دلیل  -

 بیارم؟! 

 
 دیار آرام و با شیطنت خندید. 

شاید چون من از اون آدما نیستم که الکی زیر بار  -

 زور برم. 

 خوام برای هرکاری دلیل بیارم، زورگوییه؟! اینکه نمی -

 نه... ولی خیلی هم حالت دموکراتیک نداره! -

 
 اش را بگیرد و سرخوش لب زد: نتوانست جلوی خنده 
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طور!... خب من آدم دموکراتیکی نیستم کالً...  که این -

 گردی بهم خبر بده. دلیلش هم نپرس. پس خواستی بر 

 
باز هم سکوت شد. خوشش آمده بود، باالخره توانسته  

بود برای یک بار دیار را خلع سالح کند. دیار هم  

 نشینی کرد و مظلومانه گفت: باالخره عقب 

 بخیر. کنم... شبتون  باشه سعی می -

 شب بخیر دیار. -

 
 #مقلوب  

 214#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ا کنار انداخت و هر دو دستش را زیر  گوشی خاموش ر 

هایش از دو طرف کشیده  سرش در هم قالب کرد. لب 

شد. هرچند دیار برای  شدند و لبخندش جمع هم نمی 

رفت و دنبال راه فرار  حرف زدن با او مدام طفره می 

شان را زودتر تمام کند، اما هربار،  گشت تا مکالمه می 

تنها قلبش که    همان چند کلمه حرف زدن با او هم، نه 

تمام روانش را آرام می کرد. اعترافش کار آسانی  

آمد این آرامش همیشگی باشد. فقط  نبود، اما بدش نمی 
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کرد دیار از آن مدل دخترها نیست که چنین  حس می 

هرحال فکر بدی به  پیشنهادهایی را روی هوا بزند. به 

توانست  توانست امتحانش کند. می رسید. می نظر نمی 

خودش را به چشم این دختر سرتق اما شیرین  قدر  آن 

بیاورد که او هم به وجودش عادت کند. اصالً مگر کم  

ی دخترهایی که  از این کارها کرده بود؟! همه 

مند  شناخت، خیلی زود به او وابسته و حتی عالقه می 

شدند. دیار هم از همان جنس بود و با همان  می 

و بدبین بود  ها و افکار خاص، فقط کمی بدقلق  لطافت 

آمد. حاال که بعد از پیوند قلب،  که از پس آن هم برمی 

فرصتی برای یک زندگی جدید و دوباره به دستش آمده  

 بود، چه بهتر که آن را با کسی مثل دیار تقسیم کند! 

 * 

صدای اذان که به گوشم رسید، آه از نهادم بلند شد و  

ام.  فهمیدم تمام شب را خیره به درودیوار بیدار مانده 

کردم فقط چندکلمه حرف زدن با یک نفر  فکرش را نمی 

طور مرا از خواب بیندازد. مشکل اینجا بود که این  این 

یک نفر دیگر هرکسی نبود. وقتی تصویرش، صدایش،  

کردکه تمام  لحن کلماتش... جوری مرا درگیر می 

شد گفت او  کردم، نمی اتفاقات اطرافم را فراموش می 

ت؛ مثل تمام افرادی که در  یک انسان معمولی اس 
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رفتند. من به شکل  آمدند و می ام بودند یا می زندگی 

عجیبی درگیر این یک نفر شده بودم. اعترافش کار  

مشکلی بود اما نسبت به این مرد احساسی داشتم که  

 دانستم باید نامش را چه بگذارم. نمی 

قدر عقب کشیدم تا  از جایم بلند شدم و خودم را آن 

تر دور خودم  تخت تکیه بدهم. پتو را محکم   بتوانم به 

هایم را بغل کردم. تمام تالشم را کردم که  پیچیدم و زانو 

خاطر پیشکش کردن تخت  ام، مهسا، که به به هم اتاقی 

خودش به عمه، پیش من آمده و روی تخت مادر و  

 پدرش خوابیده بود، بیدار نشود. 

پنجره  سوی مهتاب، که از  در تاریکی اتاق به نور کم 

داخل اتاق افتاده بود، زل زدم و با خود فکر کردم. به  

اجازه از من در  خودم، به احساسم، به او که داشت بی 

 شد. تر می ام پررنگ وپررنگ زندگی 

روی این احساس را  باید هرچه زودتر جلوی پیش 

تر از  گرفتم، احساسی که از نظر خودم خطرناک می 

. قطعاً این توجهات  شد به آن فکر کرد چیزی بود که می 

خاطر همان حس  ، یا به و این شکل کالم، از سمت گرشا 

ی احساسات  گفت، یا نتیجه مسئولیتی بودکه خودش می 

جنسان او هم سراغ داشتم. مردها  ای که از هم مردانه 

دادند و  ها، خیلی زود وا می در برابر جنس لطیف زن 
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  شد رفتار او را کردند. پس نمی احساس صمیمیت می 

پای دلیل خاصی گذاشت. باید جلوی احساس خودم را  

گرفتم تا پایش را از گلیمش درازتر نکند. قطعاً گرشا  می 

بلورچیان با آن جایگاه اجتماعی و سبک زندگی کسی  

مند شوم! عالقه!...  نبود که من بخواهم به او عالقه 

شدم و این  مند می همین بود... من داشتم به اون عالقه 

ن احساسی بود که از خودم سراغ داشتم.  تری وحشتناک 

امکان نداشت به خودم اجازه بدهم درگیر احساسی این  

 چنین، با مردی مثل گرشا شوم! 

 * 

 
 #مقلوب  

 215#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
خواست بیشتر پیش عمه بمانم و  با اینکه دلم می 

کمکش کنم و حتی خودش دوست داشت بیشتر من را  

خان مبنی بر اینکه من  ن ببیند، اما اصرارهای کامرا 

شود به کارم لطمه  کنم و ماندنم باعث می تعارف می 

بخورد. عمه را وادار کرد از من بخواهد به تهران  

برگردم، البته با این شرط که باز هم اگر تعطیالتی بود  
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پیششان بروم تا این بار خودش بتواند بهتر ازم  

 پذیرایی کند.  

های  و نزدیکی بلیطم برای غروب دوشنبه شب بود  

شنبه به تهران رسیدم. با آن حجم از خستگی،  صبح سه 

حتی تصور اینکه بخواهم سر کار بروم و تا عصر  

پشت میز بنشینم برایم غیرممکن بود.  برای همین قید  

آن روز را هم زدم و با خیال راحت به رختخواب پناه  

بردم. هرچند در نهایت باز هم ساعت ده صبح بیدار  

 بودم.  

فرصت پیش آمده استفاده کردم و بدون وقت قبلی به    از 

مطب دکتر مهدوی سر زدم. با توجه به ساعت کاری  

شد حدس زد سرش خلوت باشد و امیدوار  مطب می 

بودم بتوانم بدون نوبت و یا نهایتاً بین مریض، دکتر را  

طور هم شد. در  ببینم. شانس با من یار بود و همین 

ب رسیدم و وقتی دکتر  آخرین ساعات تایم کاری مط 

آخرین بیمارش را ویزیت کرد، منشی من را داخل  

 فرستاد. 

ی دلنشین مرد شبیه عکسی بود که از او دیده  چهره 

بودم. پیرمرد مهربانی که با خوش رویی جلوی پایم  

بلند شد و دعوت به نشستنم کرد و بعد هم با مهربانی  

 پرسید: 
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 مشکلت چیه دخترم؟! -

 
محبتش بدون خجالت سر اصل مطلب  تأثیر لحن پر  تحت 

 رفتم. 

خودم مشکلی ندارم آقای دکتر... دنبال یه گمشده  -

 گردم. می 

 
های پرپشت سفید رنگش را از نفهمیدن حرفم  ابرو 

 درهم کشید. 

 یعنی چی؟! -

 
موضوع را تمام و کمال برایش شرح دادم. هر چه  

شدند و  ی ابروهایش بیشتر باز می گفتم گره بیشتر می 

هایم که تمام شد، لبخند  گرفتند. حرف فاصله می از هم  

 دلنشینی زد وگفت: 

 قدر برات مهمه؟! خوای بدونی؟ یعنی این چرا می -

 
سوالش را جوری پرسید که حس کردم این یکی هم  

 تصمیم گرفته دست به سرم کند. ناامیدانه لب زدم: 

دکتر، تا حاال شده ذهنتون روی یه موضوع متمرکز  -

ای انجام بدید؟! االن  نتونید کار دیگه   بشه و تا حل نشه 
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من تو همین شرایطم... شاید اصالً خیلی مهم نباشه  

اون آدم کیه، اما ذهن ناخودآگاه من روش کلید کرده و  

 گیرم. تا نفهمم آرامش نمی 

دلیلت منطقی نیست دخترم... شاید اون آدم نخواد تو  -

ب  رو ببینه... به این فکر کردی که ممکنه اون رو معذ 

 کنی یا باعث عذاب وجدانش بشی... یا هرچیز دیگه! 

 ولی من قصدم این نیست که...  -

 
دستش را باال آورد و من را دعوت به سکوت کرد.  

خودش چند ثانیه ساکت ماند و فکر کرد. درست زمانی  

 اش ناامید شده بودم، پرسید: که از همکاری 

 این عملی که مد نظرته چه تاریخی انجام شده؟! -

 
شد آن تاریخ را فراموش کنم؟ تاریخ زیر خاک  ر می مگ 

رفتن تنها همدم و رفیق و برادرم. تاریخ را گفتم و در  

دفترش نگاه انداخت. چند دقیقه ای با دقت تمام، تمام  

 صفحاتش را ورق زد و در نهایت گفت: 

 نه دخترم! من اون روز عملی نداشتم. -

 
  باز همین که جواب داده بود، جای شکر داشت، 

 پرسیدم: 
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ای بگیرم، ممکنه بیام و روی کمک  اگر نتونستم نتیجه -

 شما حساب کنم تا اون آدم رو برام پیدا کنید؟! 

 
 ای گفت: لبخند زد و با لحن پدرانه 

دم... ولی  من هر کاری از دستم بر بیاد انجام می -

بیشتر فکر کن دخترم... به عواقب این دونستن بیشتر  

 فکر کن.  

 
صندلی برداشتم و بلند شدم. جلوی    کیفم را از روی 

 میزش ایستادم و با قدردانی لبخند زدم. 

 کنم... ممنون از اینکه درکم کردید. چشم، فکر می -

 
حرف پلکی روی هم گذاشت و با خداحافظی کوتاهی  بی 

 از مطب بیرون آمدم. 

محض خروج  فقط یک پزشک دیگر باقی مانده بود. به 

 گرفتم.  از ساختمان، شماره مطب سوم را  

منشی، دختر جوانی بود که برخالف صدای ظریفش،  

لحنی کامالً تهاجمی و عصبی داشت. تا گفتم برای آن  

 خواهم، عصبی لب زد: روز وقت می 

 تا دو ماه دیگه نوبت خالی ندارم خانوم! -
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لحنش روی اعصاب من هم تأثیر گذاشته بود. اما  

 فتم: تر گ خواستم کار به بحث و جدال بکشد. آرام نمی 

دو ماه دیگه خیلی دیره عزیزم... حتی اگه وقت بین  -

آم. کارم واجبه، اما وقت زیادی از  مریضم بهم بدی می 

 گیره. دکتر نمی 

کنن. دکتر هم  ی بیمارا مثل شما فکر می خانوم! همه -

 ذاره. برای همه یه میزان وقت می 

 
 نفسم را با کالفگی بیرون دادم. 

 خر وقت ببینمشون چی؟ اگر بیام تو مطب بشینم تا آ -

 
 حوصلگی جواب داد: او هم با بی 

دکتر هر زمانی که مطب باشن، معموالً تا آخرشب  -

دم بیاین و حتماً بتونین  سرشون شلوغه... من قول نمی 

 ببینینشون. 

 
 رو قدم برداشتم و ناچاراً پرسیدم: در پیاده 

 تونم اونجا ببینمشون؟ تو بیمارستان چی؟... می -

 
تر فحش بدی داده باشم، با عصبانیت  انگار به دخ 

 غرید: 
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نخیر خانوم! دیگه چی؟!... دکتر تمام وقتشون تو  -

 بیمارستان پره و معموالً هم جراحی دارن! 

گم شما یه »نه« توش  ای بابا! خب من هر چی می -

آرین که... یه وقت بین مریض به من بدین  می 

 مزاحمتون نباشم دیگه. 

 
آدم سمجی مثل من به سطوح  کل کردن با  دختر که از کل 

 آمده بود، با کالفگی گفت: 

 یه لحظه صبر کن! -

 
 #مقلوب  

 216#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی ماه  شنبه چند دقیقه بعد با کلی منت، برای آخرین سه 

دهد نوبتم  وقت داد و باز هم تأکید کرد که قول نمی 

شود. همین هم غنیمت بود. تماس را قطع کردم و  

های شهریار زیر خنده  یکی از حرف اختیار به یاد  بی 

شد،  زدم. شهریار هروقت با چنین مواردی درگیر می 

دفتر  کنن رئیس ها فکر می گفت: »بعضی از منشی می 

جمهورن. یه جوری تو وقت دادن وسواس به  رئیس 
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مونه.« اگر شهریار  دن، خود دکتر تو کف می خرج می 

 باز  شد احتماالً اینجا بود و با این یکی هم آشنا می 

آورد و جفتمان را به خنده  بازی درمی مسخره 

داشت. لبخندم به آهی تلخ تبدیل شد و نفسی از  وامی 

هوای غبار آلود و سرد اطرافم گرفتم. طبق معمول با  

خاطر آوردن شهریار، تمام حس و حالم از بین رفته  به 

روح  قدر گرفته و بی بود. نگاهی به آسمان انداختم، آن 

امکان داشت باران ببارد. هوای دل  بود که هر آن  

هایم  آسمان هم مثل هوای دل من ابری شده بود. دست 

را در جیب بافتم فرو کردم و به جای رفتن به خانه،  

روی خیابان شلوغ شریعتی  راهی پیاده روی در پیاده 

شدم. خاطرات شهریار قطعاً روزی من را از پا  

 آورد. درمی 

 *** 

ه بودم و به باران تندی  زیر طاق ورودی شرکت ایستاد 

کردم. هرچند تالش  که خیال بند آمدن نداشت، نگاه می 

کرده بودم روی تصمیمم پافشاری کنم و از گرشا دور  

بمانم، نشده بود، درواقع خودش نگذاشته بود. انگار  

او هم تصمیمی مشابه من گرفته بود و سعی کرده بود  

و این    تر شود شوم او نزدیک هرچقدر من از او دور می 

کردم، از نو به  فاصله را، که خودم باکمال میل ایجاد می 
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توانستم حدس هم بزنم که دقیقاً  صفر برساند. حتی نمی 

گذرد. و البته، خوشبختانه یا  چه در سرش می 

توانستم تصور کنم که فکر بدی در ذهن  متأسفانه، نمی 

دارد... اما آخر من و او هیچ سنخیتی باهم نداشتیم!  

این قدر خواهان ایجاد رابطه با من بود...  پس چرا  

 فهمیدم! نمی 

حاال هم به درخواست او، منتظر ایستاده بودم تا بیاید و  

ی خودش، با هم به جایی برویم... آن هم زیر  به گفته 

های بافتم را به  این باران تند و اعصاب خردکن!... لبه 

تر کردم و بیشتر زیر سقف پناه گرفتم.  هم نزدیک 

نگاه کردن به باران را دوست داشتم، از خیس    هرچند 

شدن زیر آن متنفر بودم. بعد از دقایق زیادی که آنجا  

ایستاده و پاهایم از سرما در حال خشک شدن بود،  

ای رنگش روشن شد.  چشمم به جمال اپتیمای نقره 

لبخندی روی لبم نشست. مدل ماشینش را تازه شناخته  

ها نبودم و  ه مدل اتومبیل مندی ب بودم. اصوالً آدم عالقه 

ها را بشناسم.  توانستم ماشین برای همین هم سخت می 

ماشین گرشا را هم به تازگی شناخته و مدلش را پیدا  

رو  کرده بودم. تک بوقی زد و به سرعت عرض پیاده 

محض نشستن در ماشین،  را دویدم تا سوار بشوم، به 

سر و صورتم را از قطرات باران پاک کردم و به  
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ام لبخند به لب  ی کالفه رفش چرخیدم. از دیدن چهره ط 

داشت. ناچار خندیدم و سالم کردم. جوابم را داد و  

 گفت: 

بینی این بارون و ترافیک  ببخش منتظر موندی... پیش -

 بعدش رو نکرده بودم. 

 کنم... خیلی هم منتظر نبودم. خواهش می -

 
 ابرویی باال انداخت و به ساعتش اشاره کرد. 

یه جوری تعارف کن که آدم باورش بشه. طبق  حداقل  -

 ساعته که اینجا ایستادی! ساعت من نیم 

 
با خنده لب گزیدم و سرم را پایین انداختم. ماشین که  

 راه افتاد، پرسیدم: 

 خواین بگین کجا قراره بریم؟! هنوز هم نمی -

 
اش حالت درمانده ای  نگاهی به آسمان انداخت و چهره 

 به خود گرفت.  

خیالش بشم... هوا زودتر از  م باید امروز بی فکر کن -

 کردم، تاریک شده. اونی که فکر می 

خب این تاریکی که به خاطر ابری بودن آسمونه...  -

 ولی مگه کجا قرار بود بریم؟! 
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نگاهی سمتم انداخت و با نگاهی دوباره به مسیر  نیم 

 پیش رویش، بعد از مکثی کوتاه پرسید: 

 برمت. ترسی... می و نمی   اگه بگی بهم اعتماد داری -

 کجا؟! -

 
 با خنده گفت: 

قرص »کجا« خوردی امشب؟ اعتماد داری یا نه...  -

 همین! 

 
ها شکل گرفته بود،  تر از این اعتمادم به او خیلی قبل 

 انداخت. اما سوالش خود به خود دلهره به جان آدم می 

 کنم اعتماد کنم... حاال بگین کجا! سعی می -

 
ود به بزرگراه و باز شدن راه،  نیشخندی زد و با ور 

 پایش را روی گاز فشرد. 

 بریم خودت ببین. -

 
راهی که انتخاب کرده بود، زیادی طوالنی و پر ترافیک  

بود که البته بارش باران هم این ترافیک را تشدید  

کرد. مسیرش به سمت غرب تهران بود و وقتی  می 
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شد، ابروهایم باال رفت.  داشت از شهر خارج می 

حال روی حرفم ماندم و با اعتماد به او، سکوت  بااین 

کردم. جواب اطمینانم را هم خیلی زود گرفتم، درست  

زمانی که وارد مسیری آشنا شدیم، مسیری که مطمئن  

ی بلورچیان« ختم  ی »بلور و شیشه بودم به کارخانه 

 خواهد شد. با تعجب پرسیدم: 

 این وقت شب... اومدیم کارخونه؟! -

 
 و اخم محوی بین ابروهایش نشست.   دم عمیقی گرفت 

 فهمی. صبرکن... می -

 
 #مقلوب  

 217#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
جلوی ورودی ایستاد و تک بوقی زد. نگهبان از اتاقک  

برایش دست تکان داد و درهای بزرگ جلوی ماشین  

ی  باز شد. وارد محوطه شدیم، ماشین را در منطقه 

. آن  ها نگه داشت سرپوشیده ی مخصوص پارک ماشین 

را خاموش کرد و به طرفم چرخید. از دیدنم با همان  

 اخمی که روی صورت داشت، لبخندی زد و پرسید: 
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 چرا این همه متعجبی؟! -

 
 مات نگاهش کردم. 

 تعجب نداره؟!... آخه چرا باید بخواین بیارینم اینجا؟! -

 
 ربط پرسید: بی 

 ترسیدی؟! -

 
 کفری و کالفه غریدم: 

ترس من حساب بازکرده    نه نترسیدم!... خیلی روی -

 بودین؟! 

 
 با تعجب ابروهایش باالرفت. 

منظورم این نبود... حاال پیاده شو، برات توضیح  -

 دم. می 

 
زمان با او  نفسی گرفتم و آن را محکم بیرون دادم. هم 

پیاده شدم و وقتی جلوی ماشین ایستادم، چتری باالی  

سرم گرفته شد. سرم را به طرفش چرخاندم و بی  

 پرسیدم:   اختیار 

 شما که گفتین پیش بینی بارون رو نکرده بودین! -
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 نگاهی به چتر باالی سرمان انداخت. 

گم... برای این ساعت و این لحظه توقع  هنوز هم می -

بارون رو نداشتم... ولی وقتی چند روزه هوا ابریه،  

 گه به فکر باشم. عقل سالم می 

 حتی وقتی سقف ماشین باالسرتونه؟! -

 
ام چشم دوخت. لبخند زد و سر تکان  چهره با مکث به  

 داد. 

شه... یا حتی  شه... پنچر می ماشین هم گاهی خراب می -

 ممکنه کاری بیرون از ماشین داشته باشم. 

 
 لنگه ابرویم باال پرید. 

 تون قابل تحسینه. نگری آینده -

 
اش از حجم  رویش چرخاند و سینه سرش را به روبه 

 زیادی هوا، پر و خالی شد. 

ای که تازه چندماهه دارم معنیش رو درک  نده آی -

 کنم. می 
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آب دهانش را قورت داد و با دست آزاد اشاره کرد  

 همراهش شوم. 

 
 #مقلوب  

 217#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
با ورود به سالن بزرگ کارخانه چترش را بست. از  

ی کنار در چند کلید بزرگ را پایین داد و تمام  محفظه 

. با اینکه تصاویر آنجا را  های سالن روشن شدند چراغ 

در تلویزیون دیده بودم، اما درک آن همه بزرگی از  

های بزرگی که کنار  نزدیک کار سختی بود. به دستگاه 

 هم قرار گرفته بودند، نگاه کردم. از کنار گوشم گفت: 

هام  وقت، برنامه تونستم اجازه بدم این بارون بی نمی -

، مجبور شدم یه  رو به هم بریزه... برای االن و امشب 

 شیفت کاری رو کامل تعطیل کنم. 

 
مبهوت و سوالی نگاهش کردم. درجواب نگاه پرحرفم  

 گفت: 
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خوام بهت بگم که... خب فکرکردم  یه چیزایی می -

خوام بزنم از  بیارمت یه جای متفاوت... حرفایی که می 

 نظر خودم خیلی متفاوته و خب...  

 
رو اشاره  روبه ای بیرون داد و با دست به  نفس کالفه 

 زد: 

 چینی هم نیستم آخه... بریم صحبت کنیم. آدم مقدمه -

 
هایی بلند و آرام جلو رفت. چند  جلوتر از من، با قدم 

هایش را با خودم مرور کنم.  ثانیه طول کشید تا حرف 

فهمیدم. به ناچار به  هایش نمی چیزی از معنی حرف 

ا  زمان هر قسمت آن سالن ر دنبالش راه افتادم و هم 

کردم و از دیدن مکانی به آن بزرگی حسی  نگاه می 

 گرفتم. عجیب می 

ای بعد، با یادآوری شهریار و اینکه او هم همین  دقیقه 

کرده، لبخند تلخی  ها، کار می جا، پشت همین دستگاه 

خواست یک روز بیایم و محل  زدم. گفته بودم دلم می 

ست  کارش را ببینم، او هم گفته بود محیط آنجا مردانه ا 

ها نیست. حاال کجا بود که ببیند به تنهایی و  و جای زن 

داشتم،  همراه رئیسش در همان محیط مردانه قدم برمی 

دانستم چرا آنجا هستیم.  درحالی که هنوز هم نمی 
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انتهای سالن را دور زد و جلوی قسمتی ایستاد. مثل  

 یک راهنمای کاربلد توضیح داد: 

ح شده و کارگراش  اینجا همون قسمتیه که تازه افتتا -

کنن... در واقع االن همه باید سر  شیفت عصر کار می 

کار باشن... ولی به لطف حضور تو، امروز به  

 شون مرخصی دادم. همه 

 
 با خنده گفتم: 

دونن که باید این مرخصی یهویی رو  خوبه که نمی -

 ممنون کی باشن. 

 
 او هم لبخند زد و سر تکان داد. 

فت. جلوی قسمت دیگری  دوباره راه افتاد و جلو ر 

ی دستگاه کشید.  ایستاد و کف دستش را چند باری لبه 

وقتی کنارش رسیدم، با تعلل سرش را باال گرفت و  

 بندی زد. لبخند نیم 

های آخر... پشت این دستگاه کار  شهریار... ماه -

کرد... سرپرست کل این قسمت بود... خیلی حیف  می 

آورده بود  شد که نتونست از موقعیتی که به دست  

 ی بهتری کند. استفاده 
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اختیار جلو رفتم و دستم را روی  هایم تر شد. بی چشم 

همان قسمتی گذاشتم که گرشا چند باری لمس کرده  

ی این دستگاه  بود. از تصور اینکه گوشه به گوشه 

های شهریار لمس شده، به سختی  بارها با دست 

به  هقم را در گلو خفه کردم و کف هر دو دستم را  هق 

 ی روی دستگاه چسباندم. با درد نالیدم: صفحه 

دونید هر  چرا من رو آوردین اینجا؟! شما که می -

خاطره و هر حرفی از شهریار چطوری به همم  

 ریزه! می 

 
هایم بسته بود اما حضورش، گرمای  کنارم ایستاد. چشم 

اراده کمی  کردم. بی تنش را درست کنار خودم حس می 

باز کردم. درست مثل من  درخودم جمع شدم و پلک  

ای که به  هایش را به صفحه ایستاده بود و کف دست 

رسید در حالت روشن دستگاه، غلتان باشد  نظر می 

 چسبانده بود. 

هایی که در گلو خفه کرده بودم، به نفس  هق از هق 

نفس افتاده بودم. برخالف من، او با آرامش زمزمه  

 کرد: 

ینجا... دقیقاً جایی  دونم آوردمت ا دونم... و چون می می -

 هاش رو کشیده. که شهریار آخرین نفس 
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 قلبم تیرکشید و صدایم باال رفت: 

 تو رو خدا بس کنید! -

 
هایم پشت سرهم روی دستگاه چکید و صدای  اشک 

گرشا، که آن لحظه برایم شبیه ناقوس مرگ شده بود،  

 باز هم بلند شد. 

 برگرد نگام کن دیار! -

 
تر روی هم  هایم را محکم ک از جایم تکان نخوردم. پل 

های فکم از فشاری که به تمام  فشار دادم و استخوان 

ای ساکت  آوردم، درد گرفتند. لحظه اجزای صورتم می 

هایم را گرفت و من را به  شد؛ بعد خیلی ناگهانی، شانه 

هایم با ضرب باز شد و  طرف خودش چرخاند. چشم 

 خودم را محکم عقب کشیدم. با گریه گفتم: 

جوری عذابم بدین  خواین ازم؟!... از اینکه این ی چی م -

 چی قراره عایدتون بشه؟! 

 
رفت و در فضای بزرگ  مالحظه باال می صدایم بی 

گرفت. با اخم ولی خونسرد، انگشت  کارخانه پژواک می 

 اش گذاشت. روی بینی 
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 هیش! آروم تر! -

 
 توجه به هشدارش باز داد زدم: بی 

اینجاست؟! اصالً مگه    خوام آروم باشم... مگه کی نمی -

من رو نیاوردی اینجا که کسی صدام رو نشنوه؟!... یا  

خوای، یا راه  همین االن بگو چرا اینجام و چی می 

رم و دیگه هم یه کلمه  افتم و تا خود تهران پیاده می می 

 زنم. باهات حرف نمی 

 
کنج لبش که باال رفت، کفرم درآمد و تمام صورتم از  

ت. عصبی شدم و خواستم از  اش ُگر گرف خیالی بی 

کنارش رد شوم که با مالیمت بازویم را گرفت و دوباره  

توجه به آتشی که به جانم کشیده بود،  سد راهم شد. بی 

 با لبخند و خونسرد لب زد: 

شد یاد بگیری قبل از قضاوت عجوالنه و  کاش می -

طور بال بال زدن، یه کم صبر کنی... فکر کنی...  این 

 گوش کنی! 

 
هایم بیرون  آتش تنم یخ کرد، آب شد و از چشم   تمام 

 ریخت. هق زدم: 

 دم... حرف بزن. خیلی خب... گوش می -
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 #مقلوب  

 218#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
های من مشت شد تا  لبخندش باز عمق گرفت و دست 

جلوی خودم را بگیرم و کیفم را توی صورت خوش  

نقشش و آن لبخند مضحکش نکوبم. قدمی عقب رفت و  

گرفت. همان یک قدم فاصله انگار راه نفسم را    فاصله 

اختیار، دمی عمیق گرفتم. با بغضی لرزان  باز کرد و بی 

 لب زدم: 

 من منتظرم. -

 
اش چسباند و  ی سینه کف دستش را به سمت چپ قفسه 

هایم گرد شده بود. اگر  نفس محکمی بیرون داد. چشم 

کار  دانستم باید چه  شد، نمی این وسط، حال او هم بد می 

 اختیار پرسیدم: کنم. بی 

 خوبی؟! -

 
سرش را پایین انداخت و تکان آرامی به آن داد. هر دو  

دستش را در جیب کتان سیاه رنگش فرو کرد و با  
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هایم نگاه انداخت. بالفاصله هم  مکث به چشم 

ابروهایش را در هم کشید و خط اخم عمیقی، باز  

تگاه  ی دس بینشان ظاهر شد. چرخید و پشتش را به لبه 

دری روی هم گذاشت و بعد  تکیه داد. پاهایش را ضرب 

کشت، شروع به حرف  از مکثی که داشت من را می 

 زدن کرد. 

خواست یه چیزایی رو بهت بگم... ولی با حالی  دلم می -

که االن ازت دیدم پشیمون شدم. تو آمادگی شنیدن خیلی  

 وقت هم پیدا نکنی اما... حرفا رو نداری... شاید هیچ 

 
 اهی به صورتم کرد و نفس عمیقی کشید. نگ 

...  وقت فکر نکن شهریار ترکت کرده دیار!... هیچ -

زنی... به یادش  اونجوری که تو ازش حرف می 

کنی، پس کنارته،  هستی... خاطراتش رو مرور می 

ست... فقط حضور فیزیکی نداره... من مطمئنم  زنده 

  ای که تو به تصور خودت داری مراقبته... هر لحظه 

کنی، شهریار نگاهش به توئه... اگر  تنهایی سر می 

 نبود... اگر... 

 
نفس دیگری کشید و بدون اینکه بازدمش را بیرون  

 بدهد، به سختی لب زد: 
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گرفتم تا شر یه آدم  وقت من سر راهت قرار نمی هیچ -

 مزاحم رو از سرت کم کنم... یا اینکه... 

 
ان  دانم چه سری در کلماتش بود که داشت ضرب نمی 

کرد. هرچند انگار هر کلمه  ی قلبم را آرام می باالرفته 

آورد.  گفت به خودش فشاری مضاعف می که می 

های بزرگ سالن کارخانه  اش زیر نور چراغ پیشانی 

اش نشسته بود.  زد و عرق روی شقیقه برق می 

اختیار قدمی نزدیکش شدم. چند نفس طوالنی کشید  بی 

هایی  یین شد. با چشم اش سخت باال و پا ی سینه و قفسه 

 سرخ به صورتم زل زد و لبخندی روی لبش نشست. 

 باید یه اعترافی بکنم. -

 
 اش باال رفتند. ابروهایم از جمله 

 اعتراف؟! -

 
سری تکان داد و با دستش به جایی کنار خودش اشاره  

 کرد. 

بیا اینجا وایسا... نگاه کردن به صورتت، وقتی  -

 آسونی نیست. چشمات اینجوری پر از اشکه، کار  
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قلبم دوباره ضربان گرفت، این بار نه از عصبانیت، که  

به خاطر جادوی کلماتش... خدایا! امشب را به خیر  

دانم چه در سر این مرد عجیب  بگذران که هنوز هم نمی 

 گذرد. و غریب می 

کنارش ایستادم و مثل خودش به دستگاه تکیه دادم.  

و ساکت و  هایم را روی سینه در هم گره کردم  دست 

 منتظر ایستادم. 

از همون بار اولی که شهریار رو دیدم... نه از همون  -

اوِل اول... زمانی که بهم معرفیش کردن و گفتن توی  

پذیره... اون موقع بود  کوشه... مسئولیت کارش سخت 

که خواستم باهاش مستقیم صحبت کنم... از همون  

ن  موقع ازش خوشم اومد. شاید مسخره باشه، ولی همو 

لحظه گفتم نیازی به مصاحبه نیست... شهریار همون  

تونه کاری رو که مد نظرمونه انجام بده.  کسیه که می 

حال، روال اداری رو طی کردیم... باهاش حرف  این با 

زدم... صداش... نگاهش... نوع انتخاب کلماتش همه  

داد با یه آدم خوش قلب و آروم طرفم  شون نشون می 

رفش هیچ ضرری به کار من وارد  که امکان نداره از ط 

اندازی قسمت محصوالت  بشه... من برای راه 

مون، تالش زیادی کرده بودم. وقتی سرکارگر  صادراتی 

قبلی، شروع کرد به گذاشتن چوب الی چرخ کار این  
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قسمت، بدون یه لحظه فکر، کنار گذاشتمش. کنار  

گذاشتن که نه... درجا اخراجش کردم... من روی این  

ا احدالناسی شوخی نداشتم... اما شهریار،  قسمت ب 

 تونه آدم مورد اعتماد من باشه. نگفته نشون داد می 

 
قدر مهربان و  ریختم. شهریار من آن صدا اشک می بی 

مرد بود که حتی نگاهش هر کسی را به خود جذب  

کرد. اعترافات این مرد، حقایقی بود که من یک  می 

چیزی غیر از    ها زندگی کرده بودم. اگر عمر با آن 

گفت، آن موقع بود که باز  ها در مورد شهریارم می این 

شدم. صدایش این بار که بلند شد، حاضر  عصبانی می 

بودم قسم بخورم بغض داشت؛ بغض یک مرد، که  

 توانست جان یک زن را بگیرد! می 

شنیدن خبر اتفاقی که براش افتاد، من رو تا مرز مرگ  -

یار... اون روزا کالً من  بُرد دیار... نه به خاطر شهر 

شرایط جسمی خوبی نداشتم و خب خبر هر اتفاق  

تونست حال من رو بد کنه... اما بعدش تو  ناگواری می 

اومدی... بعد از اون فهمیدم اتفاقی که برای شهریار  

افتاده یه دعوای ساده نبوده و اون پسر از دست  

 های تو... دیدن اون فیلم...  رفته... دیدن گریه 
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 هایم گرد شد و به طرفش چرخیدم. م چش 

 فیلم؟! -

 
 دستش را باال آورد. 

 اصالً فکرش هم نکن که ازم بخوای نشونت بدم. -

 
 #مقلوب  

 219#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
تپش قلبم به هزار رسیده بود. کف دستش را روی  

ای در  هایش کشید و بی توجه به اینکه چه زلزله چشم 

 جانم انداخته، ادامه داد: 

هایی که تو، در  اون روزا فکر کردم... به حرف تمام  -

اوج عصبانیت زده بودی، اینکه نگاه من به شهریار،  

قدر واضح بوده که همه رو  صمیمیتم با اون پسر، اون 

به اشتباه و سوءتفاهم انداخته و تصور اینکه یه اشتباه  

باعث افتادن اون اتفاق برای شهریار بوده... باورت  

 رسوند.   جنون به  رو  شه اما من  نمی 
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کرد،  تمام وجودم داشت برای دیدن آن فیلم التماس می 

اما به خودم آمدم و در دل به تمام اجزای بدنم نهیب  

ی کشته شدن شهریار دیدن ندارد، که  زدم که صحنه 

تواند من را از پا دربیاورد چه  فقط تصورش هم می 

  برسد به دیدنش. لب برچیدم و به بغضم اجازه دادم باز 

اش را از  تر شوم. گرشا تکیه هم ببارد، شاید کمی سبک 

دستگاه گرفت. چند قدم جلو رفت و روی پا چرخید تا  

 ای عصبی غرید: رویم قرار بگیرد. با خنده روبه 

چینی نیستم... خیلی حرف  حاال خوبه گفتم اهل مقدمه -

 زدم، اما هنوز اصل مطلب مونده. 

 
شده بود حواسم  دو جمله موفق  به راحتی با همین یکی 

هایم را  را پرت کند. دستی به صورتم کشیدم و اشک 

 پاک کردم. کنجکاوانه نگاهش کردم و او گفت: 

 تا حاال به معنی اسمت فکر کردی؟ -

 
خواست. از زمانی که توانستم یاد بگیرم  فکر کردن نمی 

حرف سر تکان  دانستم. بی و بخوانم، معنی اسمم را می 

 دادم. 

 . بندی زد لبخند نیم 
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تونه اونجا  دیار... سرزمین... وطن... جایی که آدم می -

آرامش پیدا کنه... راحت زندگی کنه... خودش رو  

 متعلق به اونجا بدونه... درسته؟! 

 
 باز هم در سکوت سر جنباندم. 

 نفس پری کشید و تلخ لب زد: 

کنم، اما هیچ  وچهارپنج ساله که دارم زندگی می سی -

م، با یه قلب وحشی که همه  جای این دنیا آرامش نداشت 

م، نه  داد آرامش معنایی نداره. نه تو خونه جا نشونم می 

م، نه اینجا، نه تو سفر، نه خارج از  پیش خانواده 

جا... هیچ جای دنیا این قلب آروم    کشور... هیچ 

 گرفت. نمی 

 
اش و نگاه  انگشتش را چسبانده بود به سمت چپ سینه 

ت مانده بود. قدمی  من هم همان جا روی انگشتش ثاب 

به جلو برداشت... نزدیکم شد. با هر قدمی که جلو آمد،  

ای باال رفت تا زمانی که کامالً چهره به  سر من هم ذره 

ی هم قرار گرفتیم. سر من به باال و نگاه او کمی  چهره 

های خیس و  رو به پایین بود، درست و مستقیم به چشم 

 متحیرم. 
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حضورت توی زندگیم...    دیار!... تو با اومدنت... با -

 درست مثل اسمت برام آرامش آوردی... 

 
این بار کف دستش را کامل به سینه چسباند و  

 کننده لب زد: مسخ 

تر از هر  کوبه... آروم م می این قلبی که داره تو سینه -

ها... انگار سرزمین و  تر از تمام این سال وقتیه... آروم 

 دیارش رو پیدا کرده. 

 
هایم که از تعجب گشاد  ا طوالنی... چشم خندید، آرام ام 

 شدند، با خنده گفت: 

ها هم از  داره!... آخه حتی این حرف حال و روزم خنده -

هایی  ها، هیچکس چنین حرف من بعیده... تمام این سال 

رحمانه باشه... شاید  رو از دهن من نشنیده. شاید بی 

نباید اینجوری بگم... اما شهریار تو زندگی من پیداش  

د... حضورش کوتاه بود... خیلی زود رفت، اما تو رو  ش 

برای من گذاشت. اگه شهریار نبود... شاید من تا آخر  

 کردم تا کنارت آرامشم رو برگردونم.  عمر پیدات نمی 

 
ساکت ماند و به من هم اجازه داد سکوت کنم... سکوت  

کنم و منتظر بمانم تا بفهمم قلبم چرا فراموش کرده  
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هایش را نشنوم، که اگر  ر صدای تپش بتپد... که اگ 

تکان نخورد... ممکن است همان جا، جان به  

آفرین تسلیم کنم. خواب بودم... قطعاً خواب بودم...  جان 

امکان نداشت من آنجا ایستاده باشم جلوی مردی که  

.. با حضور من... با وجود  کرد با من. داشت اعتراف می 

ا و چطور این  من به آرامش رسیده... اما نفهمم چر 

اختیار دست روی قلبم گذاشتم و  اتفاق افتاده است. بی 

ام را سخت  های به هم چسبیده انگشتانم مشت شد. لب 

های کنجکاوش  از هم فاصله دادم و ملتمس به چشم 

نگاه کردم. با نگاهم التماس کردم بگوید تمام این  

ها یک شوخی ساده است و همین حاال با خنده از  حرف 

رویم. اما گوش نکرد، به درخواست نگاهم  اینجا می 

توجهی نکرد و فقط سیبک گلویش به سرعت باال و  

 پایین شد. با صدایی خفه لب زد: 

 دیار! -

 
شد. خدایا! این چه  گرفت و سرد می تنم مدام گر می 

گفت  حالی بود که دچارش شده بودم. هر دیاری که می 

های  ب زدم. ل کرد، یخ می گرفتم و سکوت که می آتش می 

 ام را به سختی تکان دادم. از هم بازمانده 

 من... من... -
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 سری تکان داد. 

 تو چی؟! -

 
 نفسم را به سختی پیدا کردم 

 دونم... چی باید بگم. نمی -

 
با دهانی باز هوا را کامالً بلعید و طرحی از لبخند روی  

 لبش نشست. 

 قرار نیست تو چیزی بگی. -

 آخه... -

 
 سکوت دعوتم کرد. دستش را باال آورد و به  

تا هر جایی که بخوای... تا هر وقت که الزم باشه...  -

تونی و فرصت داری من رو بشناسی. من نیازی  می 

ندارم بشناسمت دیار... تو تنها آدم توی زندگی من  

زنی،  هستی که دل و زبونت یکیه... که راحت حرف می 

کنی، حتی افکار اشتباهت رو هم به زبون  سکوت نمی 

دی هر سوءتفاهمی به وجود اومده  و اجازه می آری  می 

 رفع بشه. من نیاز ندارم به شناختت... 
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 #مقلوب  

 220#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 کف دستش را نشانم داد و در ادامه گفت: 

تونی هر جوری  تو واسه من کامالً رو هستی... اما می -

که خودت بخوای و دوست داشته باشی من رو  

باهام معاشرت کن، حرف  بشناسی. ازم سوال کن...  

کنم اونی باشم که  بزن... رفت وآمد کن... سعی می 

تونه راضیت کنه... بعدش هر تصمیمی بگیری قبول  می 

خوام که این فرصت رو به من و  کنم. ولی ازت می می 

 خودت بدی... باشه؟! 

 
هرچه بزاق در دهانم جمع شده بود به زور قورت دادم.  

توانستم درست  د؟! چرا نمی کر خدایا! چرا مغزم کار نمی 

خواهد؟! چرا باید او را  و دقیق بفهمم از من چه می 

شناختم؟! گنگ نگاهش کردم و لب بستم شاید از  می 

. فهمید  نگاهم بفهمد چقدر گیج و منگم. همین هم شد.. 

 و با لبخندی توضیح داد: 

چیز عجیبی ازت نخواستم دیار... من از تو خوشم  -

عتراف کردم. گفتم آدم دموکراتی  اومده، صادقانه بهش ا 
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نیستم، اما توی این یه مورد انتخاب رو به تو  

سپرم. سعی کن من رو بشناسی و تصمیم بگیری که  می 

 خوای کنارت باشم یا نه. تا آخر عمرت می 

 
هایش زل زدم و  آمد. به چشم نفسم یکی در میان باال می 

او هم نگاهش را درصورتم چرخاند. چند ثانیه در  

 ت نگاهم کرد و در نهایت پرسید: سکو 

 دی شام رو با من باشی؟! امشب افتخار می -

 *** 

ی  از سالن کارخانه بیرون رفتیم. هنوز هم شوکه 

های پشت  درخواستی بودم که ازم کرده بود. چراغ 

سرمان را خاموش کرد. وقتی کنارم ایستاد، نگاهم به  

 بارانی بود که قصد بند آمدن نداشت. 

ناگهانی به تنم نشست، خودم را جمع  از سرمایی که  

هایم را زیر بغلم زدم تا گرم شود. چتر را  کردم و دست 

 باالی سرم بازکرد و آرام پرسید: 

 خوای بریم؟! نمی -

 
سرم را باال گرفتم و به آسمان گرفته و تاریک خیره  

 شدم. مسخ شده لب زدم: 

 یه لحظه صبر کن. -
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های  حبت ها و در نهایت ص ها، جدال تمام آن حرف 

دیدم.  اش به اینجا رسید که دیگر او را غریبه نمی نهایی 

سخت نبود... دیگر مفرد خطاب کردنش سخت نبود...  

کردم، باید بارها و بارها یک  اما من باید فکر می 

کردم و درست و  ساعت گذشته را با خودم مرور می 

فهماندم چه شد... چه اتفاقی افتاد و  دقیق به خودم می 

 ! چه شنیدم 

 صدایش من را به خودم آورد. 

 خوری! سرما می -

 
هایم کش آمدند... نگرانم بود؟! بود! لحنش این را  لب 

 گفت و من هم هوس کرده بودم خودم را لوس کنم. می 

 خورم... صبر کن دیگه... ببین چه هواییه! سرما نمی -

 
ی خوابیده در صدایش  دیدم، اما خنده صورتش را نمی 

 ر لب دارد. داد لبخند ب نشان می 

البد از اون دخترایی هستی که عاشق قدم زدن زیر  -

 بارونن. 
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ای از سرمای هوا  صورتم را درهم کشیدم و تنم لحظه 

 لرز برداشت. 

اصالً! از خیس شدن متنفرم... ولی نگاه کردن به  -

 بارون و گوش کردن به صداش رو دوست دارم. 

 
 با شیطنت پرسید: 

 تنها؟! -

 
اش انداختم. در  هی به چهره سر چرخاندم و نیم نگا 

 تاریکی چیزی از صورتش مشخص نبود. 

ها  تا حاال کسی رو نداشتم که ببینم کنارش این حس -

 ده. ای می چه مزه 

 
 قلبم برای یک لحظه ریخت و بغض کردم. 

گفت بارونی که  البته به جز شهریار... ولی اون می -

نخوای زیرش قدم بزنی دیگه لطفی نداره... برای همین  

 کرد. هم همراهیم نمی 

 
 شه زیر بارون قدم زد و خیس نشد! می -
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ی چشم به چتر باالی  نگاهش کردم و او هم با اشاره 

سرمان اشاره کرد. حق با او بود. به اینجایش اصالً  

شد تنها نبود... زیر چتر کنار  فکر نکرده بودم... می 

کسی ایستاد، زیر باران قدم زد و خیس نشد... در  

از صدا و بوی باران لذت برد. چقدر  کنارش هم  

 شد داشت! احساس خوبی می 

 لبخندش جمع شد و باز هم با نگرانی زمزمه کرد: 

 لرزی! بریم سوار شیم دیار... سردته، داری می -

 
 منظور گفتم: به پیراهن خاکستری تنش نگاه کردم و بی 

 شه؟ تو چرا چیزی نپوشیدی؟! سردت نمی -

 
 با لبخند سر باال انداخت. 

تا االن که سردم نبوده... ولی اگه قرار باشه بیشتر  -

 اینجا وایسیم... 

 
 نگذاشتم حرفش را تمام کند و سریع گفتم: 

 پس بریم. -

 
همراه هم، هم قدم با هم، زیر یک چتر، تا کنار ماشین  

رفتیم. منتظر ماند تا سوار شوم و بعد هم خودش چتر  
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را جمع کرد و پشت فرمان نشست. هردو دستش را  

روی فرمان گذاشت. بدون اینکه ماشین را روشن  

رویش خیره ماند چند لحظه سکوت کرد  ... به روبه کند 

 و در نهایت، به آرامی پرسید: 

 خوای چیزی بگی؟! نمی -

 
داد در سکوت، فقط  پرسید و اجازه می کاش چیزی نمی 

 فکر کنم. 

 چی بگم؟! -

 اون همه حرف زدم... -

و بهم فرصت    خودت گفتی الزم نیست چیزی بگم -

 دی... می 

 
هایش  خش ساییده شدن لباس چرخید و صدای خش 

بهم، سکوت را در هم شکست. به نیم رخم زل زد و  

 آرام گفت: 

 این یعنی قبول کردی؟! -
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 مکث کرد، نفس عمیق کشید و با تعلل جواب داد: 

کسی که هر فکری تو سرش باشه، خیلی سریع به  -

 . آره ون می زب 

 
هایم مشت شد و در حالی  آب دهانم را قورت دادم، دست 

 که هوا برای نفس کشیدن نداشتم، جان کندم و گفتم: 

طوریه و اگر اینجوری من رو شناختی... اگه  اگه این -

هنوز اینجام... اگه بهت پشت نکردم و از جلوی چشمت  

 غیب نشدم... 

 
 ای حرفم را ادامه داد: با تک خنده 

 ی اشتباه فکر نکردم. یعن -

 
 هایم را باز کردم و مردد به سمتش چرخیدم. چشم 

 یعنی چی؟! -

 
 اش را خیلی واضح جمع کرد و سر باال انداخت. خنده 

قدر زیاد  دونم چرا امشب این یعنی هیچی.. بریم که نمی -

 ضعف کردم! 
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لب گزیدم و سرم را به سمت مخالف چرخاندم. اگر یک  

اهش دلم عمل کردم همین دفعه  بار با تمام وجود به خو 

بود. فقط از خدا خواستم درست و غلط را خیلی زود  

خواست جایی که بین عقل و  نشانم بدهد. دلم نمی 

احساس، پا روی عقلم گذاشتم، پشیمان بشوم. هر چند  

در پا گذاشتن به این راه، بعد از این، بیشتر باید از  

دش  همان عقل زیرپامانده کمک بگیرم و به قول خو 

بیشتر بشناسمش. در مدت کوتاهی که گذشته بود  

خواست این  اشتباهات زیادی کرده بودم... دلم نمی 

انتخابم هم به جمع آن اشتباهات اضافه شود، یعنی  

 امیدوار بودم که نشود. 

 *** 
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همانطور که نگاهش به گوشی و منتظر جواب پیامش  

ن خداحافظی کرد و وارد راهرو  حواس ازکیا بود، بی 

 شد. جوابی که نگرفت، دوباره نوشت: 

 » هنوز منتظرما!« 
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پا روی اولین پله گذاشته بود که باالخره جوابش  

 رسید: 

 »آخه تازه با هم بودیم!« 

 
ی لبش را جوید و با  ی سوم ایستاد. گوشه روی پله 

 حرص تایپ کرد: 

 ؟« »باشه، ایرادش کجاست؟... کار خاصی داری مگه 

 
ها را با سرعت پایین  پیام را ارسال کرد و باقی پله 

دوید. صدای دویدن کسی از پشت سرش توجهش را  

 جلب کرد و سر چرخاند. بهنود با نگاهی مبهوت گفت: 

کردی با هم بریم، حداقل یه  قبالًها اگر تعارف نمی -

 کردی جلوی در! بای می بای 

 
د،  در محوطه سری چرخاند و ماشین بهنود را ندی 

 پرسید: 

 مگه ماشین نداری؟! -

 
 شرتش را تن زد و متأسف سر تکان داد. بهنود سوئی 
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گه لیلی زنه یا مرد... جدی  آقا رو! تازه داره می -

ی شما مهمونیه؟! ماشین رو  دونستی امشب خونه نمی 

 گردم دیگه. گذاشتم واسه بابا، خودم هم گفتم با تو برمی 

 
 پاهای گرشا به زمین چسبید. 

 ما؟! ی  !... خونه امشب؟ -

 
 همان لحظه گوشی در دستش لرزید. 

دونی... ولی  »جواب سوالی که پرسیدی رو خودت می 

 شه باشه یه روز دیگه!« اگه می 

 بهنود مشکوک پرسید: 

زنی؟! با دکترت  ها! چیزی می چند وقته کالً تو هپروتی -

 مشورت کنا... واسه قلبت ضرر نداشته باشه. 

 
های بهنود فحشی داد و  رت زیرلب در جواب چرت و پ 

 سمت ماشین رفت. 

 آی بیا بشین، من عجله دارم، جایی باید برم. اگر می -

 
 قدمش شد. بهنود با سرعت جلو رفت و هم 

 خوای من بشینم؟ می -
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 عاقل اندر سفیه نگاهش کرد و دزدگیر را فشار داد. 

خیال  ول کن نیستی... نه؟!... امیرمحمد خودش بی -

 ی. کن شده، تو ول نمی 

 
 بهنود با خنده سمت شاگرد سوار شد و گفت: 

 کنه که. به هرحال کار از محکم کاری عیب نمی -

 
بی توجه به او، پشت فرمان نشست و قبل از اینکه  

 ماشین را روشن کند، در پیامی نوشت: 

دو  »خیلی خب... نه حرف من، نه حرف تو... فقط یکی 

 ساعت... ببینمت.« 

 
که هنوز نگاهش به  سوئیچ را چرخاند، در حالی  

 ی گوشی بود. پیامی باال آمد: صفحه 

 شه حریفت شد؟! باشه، منتظرم.« »مگه می 

 
بارضایت لبخندی زد و گوشی را روی داشبورد  

های او را زیر نظر گرفته  انداخت. بهنود که تمام حالت 

 بود، متعجب گفت: 
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به غیر از اینکه یه مدتی تو هپروتی، چند وقتم هست  -

گم نکنه این قلبه که  خونه. می کبکت خروس می 

 ت کار گذاشتن، کل تنظیماتت رو ریست کرده؟! واسه 

 
بوقی برای  ماشین را از محوطه خارج کرد و بعد از تک 

 نگهبان، پا روی گاز گذاشت. 

 ی تغییراتم رو باید بهت بگم؟ دلیل همه -

 
بهنود با پررویی، دست به سینه نشست و سر تکان  

 داد. 

قدر  گرم... مخ من تاب برداشت این اگه بگی که دمت  -

 بهش فکر کردم. 

 
زده  چند ثانیه سکوت کرد و در نهایت با لحنی هیجان 

 سرش را جلو کشید. 

 کنم. فقط نگو عاشق شدی که باور نمی -

 
گرشا سرخوش خندید و به چهره مبهوت بهنود نگاه  

 کرد. 

 باورش سخته؟! -

 از تو آره! -
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 مگه من آدم نیستم؟! -

 ولی قلبت از...   آدم که هستی، -

 
با دهان باز نگاهش کرد و انگار که کشف بزرگی کرده  

اش را به سمت او  باشد، بشکنی زد و انگشت اشاره 

 گرفت. 

دیدی گفتم!... هر چیه زیر سر این قلب جدیده است...  -

 بیا! باالخره کار دستت داد. 

 
 گرشا با لبخندی محو لب زد: 

کارکردهای  اونی که گفته مرکز احساسات قلبه، از  -

 مغز خبر نداشته! 

 
 ای گفت: بهنود با لحن مسخره 

 احسنت!... کمرم رگ به رگ شد. -

 
 هر دو با صدای بلند خندیدند و بهنود دوباره پرسید: 

 خوای بگی چته؟ حاال جدی... نمی -

 
 گرشا اخمی کرد و غرید: 
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پرسم هرروز داری چه غلطی  مگه من از تو می -

 کنی؟! می 

 یدی که جواب نگرفتی؟! خب بیا بپرس... پرس -

 دست پیش گرفتی؟ -

 
 بهنود با خنده سر تکان داد. 

شه حرف کشید. باید خودم کشف  نخیر... از تو نمی -

فهمم چه  کنم... منم که عاشق اکتشاف، باالخره می 

 مرگته. 

 
تر شدن  گرشا نرم خندید و سکوت کرد. عمیق 

قدر روی روح و روانش تأثیر  اش با دیار، آن رابطه 

ه بود که همه متوجه تغییرات خلق و خویش شده  گذاشت 

بودند. شب قبل هم گلناز پیله کرده بود بفهمد چه چیزی  

قدر خوب باشد. با یادآوری  باعث شده حال او آن 

اش، تازه منظور  حضور شب قبل گلناز جلوی در خانه 

قدر از ظهر  بهنود را فهمید و آه از نهادش برخاست. آن 

رای دیدنش شده بود که پاک  درگیر راضی کردن دیار ب 

فراموش کرده بود گلناز گفته شب خانواده عمویش به  

آیند و حوریه خواسته گرشا هم خودش را  آنجا می 

ی خودشان پیاده کرد و  برساند. بهنود را جلوی خانه 
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دو ساعتی جایی کار دارد و  گفت به بقیه هم بگوید یکی 

 رساند. برای شام خودش را می 

اش زنگ  ابان اصلی شد، گوشی همین که وارد خی 

خورد. با دیدن شماره امیرمحمد اخمی کرد و گوشی را  

 روی حالت اسپیکر گذاشت. 

 چطوری دکتر؟... یاد من کردی! -

 
 امیرمحمد با لحنی عصبی جواب داد: 

گرشا! به خداوندی خدا... وجدان پزشکی و  -

ذارم کنار دیگه نه من، نه  دوستیمون و همه چی رو می 

 تو! 

 
 د و متعجب پرسید: خندی 

 چته باز آمپر چسبوندی؟... دیگه چیه؟! -
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کارم هی واسه  آخه مرد حسابی... مگه من بی -

جنابعالی وقت خالی کنم، با سالم و صلوات درخواست  

کنم تشریف بیاری واسه ویزیت، بعد تو مثل اون  

یوون نجیب، محل نذاری و پشت گوش بندازی؟!...  ح 

دیگه چند بار باید بهت بگم تا شیش ماه، باید هرماه  

فهمی یا مترجم پیدا کنم  چکاپ بشی؟!... این رو می 

 برات؟! 

 
از آینه نگاهی به پشت سرش انداخت و با مالیمت  

 گفت: 

گی نفهم  درگیر بودم به جون امیر... اون قدرم که می -

 نیستم. 

 
 یر با حرص توپید: ام 

هستی... به خدا که هستی، وگرنه بعد از این همه  -

فهمیدی سالمتیت از  مدت، بعد از این همه سال، می 

 تره. هرکاری مهم 

 گی چی کار کنم االن؟! می -

دی؟ واال اگه  االن مثالً من بگم چه کاری کنی انجام می -

فرستی  کنی می بدی... تو من رو با دست خودت کفن می 
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ذاری به  قبرستون، ولی دو زار محل نمی سینه  

 های من. حرف 

 
ی پرصدایش را بگیرد و همین هم  نتوانست جلوی خنده 

 امیرمحمد را بیشتر کفری کرد. 

بخند برادر من... خدایی نکرده اون قلب یهو پس زد و  -

 خندم. افقی شدی، منم می 

 
 ی مانده در صدایش گفت: اخمی کرد و با ته خنده 

گم شورش رو  یر... هیچی نمی بس کن دیگه ام -

کار کنم االن؟! تایمی که گذشته  آری... چی درمی 

 کار کنم. گرده... االن رو بگو چی برنمی 

 
تر  امیرمحمد چند نفس عمیق و پرصدا کشید و آرام 

 گفت: 

گم برات وقت مشخص کنه. آخر وقت هم  به منشی می -

ی کار و درگیری نداشته  گم بذاره که دیگه بهانه می 

آی... اگه نیومدی  شی با زبون خوش می ی. پا می باش 

گرشا... دیگه حتی اگه در حال مرگ هم بودی به من  

زنگ نزن، دکترت رو عوض کن... یه خبطی کردیم با  

 تو طرح دوستی ریختیم، تا آخر عمر باید تاوان بدیم. 
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 باز هم خندید و سر تکان داد. 

حرص    آم. این قدر خیلی خب... بهم خبرش رو بده، می -

 نخور، قلب خودت هم وایمیسته. 

 
 امیرمحمد غرید: 

 از دست کارهای تو بعید نیست... خیر پیش. -

 
روی شرکت  حرف دیگری قطع شد. روبه   تماس بی 

محل کار دیار توقف کرد و گوشی را برداشت. با  

اش را ماساژ داد و نفسش را به بیرون  کالفگی پیشانی 

چ کس جای او  فوت کرد. امیرمحمد حق داشت، اما هی 

هایش را بسنجد. با دیدن دیار که  نبود تا میزان مشغله 

آمد، نگاهش رنگ دیگری  داشت از ساختمان بیرون می 

ای که تازه داشت طعم داشتنش را  گرفت. برای آینده 

های امیرمحمد،  چشید، شاید عمل کردن به توصیه می 

رفت.  تر، جای دوری نمی آن هم کمی سفت و سخت 

 دلش تکرار روزهای نحس بیماری و  اصالً و ابداً 

 خواست. ناامیدی را نمی 
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دیار وقتی فهمید گرشا مجبور است برای شام به خانه  

دو ساعت را به خانه  برگردد، پیشنهاد داد همان یکی 

ای ساده، از گرشا پذیرایی کند.  بروند و او با عصرانه 

ی دیار  اولین بار بود که گرشا با خیال راحت پا به خانه 

 گذاشت.  ی م 

های  دیار بعد از رفتن به اتاق و عوض کردن لباس 

بیرون، با بلوزی بلند و شیری رنگ، شلوار و شالی  

 مشکی، برگشت. 

رختی آویزان کرد، بعد هم  کت گرشا را گرفت و به چوب 

تعارفش کرد بشیند تا مدتی که دیار در آشپزخانه  

مشغول است خسته نشود. به ظاهر پذیرفت، اما وقتی  

هایش را در جیب  ار وارد آشپزخانه شد، او هم دست دی 

شلوارش فرو کرد و در فضای نسبتاً کوچک خانه قدم  

روی قاب عکس شهریار ایستاد  ای روبه زد. چند ثانیه 

ی آرام او خیره شد. باور از دست دادن  و به چهره 

تپید، کار  ی او می کسی که قلبش، زنده و سالم در سینه 

که لبخند شهریار در آن  مشکلی بود. به خصوص  

تر از یک تصویر ساده بود. دمی عمیق  عکس، زنده 

نگاهش را از قاب برداشت. چشمش به  گرفت و  

های پشت پنجره افتاد. بدون اینکه پنجره را باز  گلدان 

هایش را کنار قاب پنجره  کند، همان جا ایستاد، دست 
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ی ساده اما زیبای آن پشت خیره  گذاشت و به منظره 

رغم هوای  های گیاهان، علی راوت و سبزی برگ شد. ط 

ای از روح لطیف دیار و  شد نشانه سرد بیرون، می 

ها  توانست از گلدان ها باشد. نمی اش به آن رسیدگی 

تر از  چشم بردارد. دیدنشان ناخودآگاه حالش را خوب 

کردکه به پیشنهاد دیار برای آمدن به این  زمانی می 

ست آخر هم نتوانست  خانه جواب مثبت داده بود. د 

اش را بگیرد و پنجره را باز  ی قلبی جلوی وسوسه 

کرد. هوای سرد اواخرآبان، در خانه پیچید و گرشا  

 ترین گلدان کشید. انگشت روی برگ سبز نزدیک 

 آد؟ از گل و گیاه خوشت می -

 
سر چرخاند و لبخندی رو به دیار زد که کنارش ایستاده  

 بود. 

شون  ی نگهداری حوصله خیلی نه اهلش هستم و نه  -

 کنن. رو دارم... اما اینا قشنگن، آدم رو جذب می 

 
ها کشید و سر  دیار هم سرانگشتانش را روی برگ 

 تکان داد. 

 برای همینه که دوسشون دارم... حالم باهاشون خوبه. -
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گرشا انگشتش را روی نرمی انگشت دیار کشید و لب  

 زد: 

صالً انگار  مشخصه که حال اونا هم با تو خوبه... ا -

 شه! خاصیتت همینه... هرکی کنارته حالش خوب می 

 
ها نگرفت، اما آرام خندید و  دیار نگاهش را ازگلدان 

 باشیطنت گفت: 

گی یا همیشه نظرت درمورد من  اینا رو االن می -

 اینجوری بوده؟! 

 چطور؟ -

 
 #مقلوب  

 224#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 ن کشید. دیار به نرمی انگشتش را از زیر دست او بیرو 

تا چند وقت پیش رفتارم خیلی توی برخورد باهات  -

 خوب نبود... اون موقع هم نظرت همین بود؟! 
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گرشا سر جایش چرخید و به دنبال او، دیار هم سر  

چرخاند تا بتواند صورتش را ببیند. گرشا با اخم محوی  

 جواب داد: 

هیچ وقت رفتار اون موقعت رو قضاوت نکردم دیار...  -

ها وکارهای  اغ دیده ممکنه خیلی حرف آدمی که د 

ای هم انجام بده که از تو سر نزد! تنها چیزی که  دیگه 

جهت،  داد، این بود که بیخود و بی بابت تو، آزارم می 

 نسبت به من بدبین بودی! 

 
 ای جدی گفت: لبخند دیار جمع شد. با چهره 

هنوزم همونم گرشا!... اسمش بدبینی باشه یا هر چیز  -

. از نظر من دنیای آدما دو بخشه... همیشه یه  ای.. دیگه 

عده ازآدما باالن... باالی باال!... اون روزا... حتی  

 ترش... تو برای من جزو آدمای همون باال بودی. قبل 

 
توجه به اینکه کارش ممکن است تمرکز دیار  گرشا بی 

ی شال او را بین انگشتانش گرفت  را به هم بریزد، لبه 

زمان نشان دادکه حواسش به  و با تکان سر، هم 

 های اوست. حرف 

قدرسختی دیدم و سختی کشیدم که حتی  من اون -

تونستم تصور کنم، آدمایی که اون باال زندگی  نمی 
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کنن هم ممکنه یه روزی این دردا رو بچشن. برای  می 

ها،  ی از دست دادن کنم همه همینه که فکر می 

برای مایی  ها... همه مال ماست...  ها، گم کردن رسیدن 

کنیم. اونا هیچ وقت  ها زندگی می که جدا از اون باالیی 

 شن حتی! کنن... گم نمی دن... گم نمی از دست نمی 

 
 هایش زل زد و نجوا کنان پرسید: گرشا به چشم 

 حاال چی شد که فکر کردی من از اونا نیستم؟! -

شهریار همیشه مخالف نظر من بود... از رفتار خوبت  -

فت... از توجهت... از اینکه خودت رو  گ با کارگرا می 

کردم، باورش سخت بود،  بینی... باور نمی باال نمی 

غیرممکن بود، برای منی که همیشه وقتی اسمت  

اومد تو رو درست وسط آدمای اون باال تصور  می 

ی اتفاقایی که این مدت افتاد،  کردم... اما همه می 

ولی آخه چه  باورهام رو تغییر داد... الاقل در مورد تو!  

 شه؟! جوری می 

 
 تر شد. اخم گرشا کمی پررنگ 

 شه؟ چی چه جوری می -

 
 ای به پنجره کرد و پرسید: دیار با احساس لرز، اشاره 
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 اشکال نداره ببندمش؟ -

 
گرشا سر تکان داد و خودش آن را بست. تا دیار  

خواست حرفش را ادامه بدهد، صدای زنگ فر بلند  

آشپزخانه دوید. گرشا    شدو با گفتن »ببخشید« به طرف 

اش را به  های آرام به همان سمت رفت. شانه با قدم 

چارچوب درآشپزخانه تکیه داد و درسکوت به حرکات  

 او خیره ماند. 

دیار ظرفی را که از فر بیرون آورده بود، کنار سینک  

های فر را درآورد و کنار گذاشت. بعد  گذاشت. دستکش 

رد و داخل بشقاب  هم با چاقو، محتویات ظرف را جدا ک 

چید. چرخی زد و با دیدن گرشا که مشغول تماشای او  

 بود، لبخند معذبی زد. 

 چرا وایسادی؟ -

 راحتم... تو کارت رو انجام بده. -

 
دمی را که آماده کرده  دیار سریع چرخید و چای تازه 

ها ریخت، بعد هم همراه سینی و بشقاب  بود، در فنجان 

ت. گرشا بشقاب را از  به طرف در آشپزخانه قدم برداش 

 های کیک انداخت.  دستش گرفت و نگاهی به تکه 

 با این سرعت کیک پختی؟! -
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 دیار خندید. 

 اوهوم... فقط امیدوارم خوشت بیاد. -

 
 گرشا از آشپزخانه بیرون زد و با سرخوشی گفت: 

 فکر کن خوشم نیاد! -

 
خوردن کیک دستپخت دیار، همراه چای داغی که عطر  

ینشان را پر کرده بود، درکنار تعریف  دارچینش فضای ب 

تمام  اش، باعث شد بحثشان نیمه دیار از خاطرات کودکی 

بماند؛ بحثی که گرشا در نهایت دوباره آن را وسط  

 کشید. 

نگفتی... چرا تغییر باورهات نسبت به من این همه  -

 عجیبه! 

 
اش حلقه کرد و با  هایش را دور فنجان خالی دیار دست 

 مکث پرسید: 

 خوای بدونی؟! اً می حتم -

 
ی آخر کیک را هم در دهان گذاشت و بی  گرشا تکه 

حرف سر تکان داد. دیار ضمن اینکه فهمیده بود گرشا  
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ی  چقدر از کیکی که پخته بود خوشش آمده، گوشه 

لبش را جوید و بعد از کلی تعلل برای گفتن یا نگفتن،  

 تحت تأثیر نگاه نافذ گرشا زمزمه کرد: 

یه شکاف بزرگ هست بین دنیای ما  چون از نظر من  -

و دنیای آدمای اون باال... نه راهی هست که بشه نگاه  

به این پایین انداخت و نه راهی هست که یکی از طرف  

ما بتونه خودش رو به اونجا برسونه... تا حاال شیب  

طور سخت و  نود درجه دیدی؟... زاویه قائمه... همون 

بتونه و برسه    دست نیافتنی... که حتی اگر کسی هم 

 باال، دیگه راه برگشتی نداره. 

 
حرف به او  نگاهش را باال آورد و وقتی دید گرشا بی 

 خیره شده، دستپاچه لب زد: 

 کنی؟ طوری نگام می چرا اون -

 
 گرشا پلکی زد و نفسش را به بیرون فوت کرد. 

دونم چی شده که تصورت این قدر تلخ و تاریکه...  نمی -

ا از جایگاه و ثروت و مقامشون...  ی آدما... جد اما همه 

هایی که  از نظر من مثل هم هستن. حتی به نظرم آدم 

کنن خوشحال ترن... من رو ببین!...  تر زندگی می سالم 
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درضمن همه ی آدما از همون اول، به قول تو اون باال  

 ها کلی سختی کشیدن... نبودن... خیلی 
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 ندی میان حرفش پرید: دیار با پوزخ 

دونم... ولی گفتم که... خصلت اون باال  اینا رو می -

همینه... که هر کی رسیده، حتی با کلی سختی... دیگه  

یادش رفته از چه راهی رد شده و رسیده اونجا... حتی  

تونه تصور کنه برگرده و دست چندتا آدم  دیگه نمی 

مرز    دیگه رو بگیره و با خودش باال بکشه. انگار یه 

 یه طرفه داره... یه ورودی بدون برگشت! 

 
گرشا مابقی چای داخل لیوانش را هم یک نفس نوشید.  

قدر به مذاقش خوش آمده بود  عطر دارچین چای، آن 

 تعارف فنجانش را سمت دیار گرفت. که بی 

 شه یه چایی دیگه برام بریزی؟ می -

 
 دیار با لبخند سریع از جا بلند شد و فنجانش را گرفت. 
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 حتماً! -

 
های  وقتی برگشت همراه فنجان، قندانی پر از نقل 

 درشت در دست داشت که آن را هم در سینی گذاشت. 

کنه با  های شهرمونه... اگه اذیتت نمی اینم از شیرینی -

 چایی بخور. 

 
گرشا فنجان را گرفت و تشکر کرد. عطر چای را بو  

 کشید و گفت: 

ن از این مدل  گم نگاهت خیلی بدبینانه است... چو نمی -

گی اتفاقاً کم نیستن... اما هیچ وقت  آدمایی که تو می 

ها هم  ی آدما رو به یه چوب نزن... خیلی از آدم همه 

هستن که به هر جا رسیدن، بازم فراموش نکردن کجا  

هاشون دارن از موقعیتی  بودن و االن کجا هستن. خیلی 

کنن، به آدمای  که به دست آوردن استفاده ی درست می 

خوام بگم که  کنن... در کل می تر کمک می دست پایین 

آدما رو از روی ظاهر قضاوت نکن دیار... سعی کن  

 هر کسی رو اول بشناسی!... 

 
 دیار بی معطلی لب زد: 

 مثل تو! -
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العملی  کنج لب گرشا کمی باال رفت و بدون هیچ عکس 

ای نامعلوم نگاه  ی دیار شد که داشت به نقطه باز خیره 

انگار در فکر فرو رفته بود. چند لحظه بعد،    کرد و می 

ی  دیار از آن حال و هوا خارج شد و با دیدن نگاه خیره 

 ای کرد. گرشا، تک خنده 

ها!... چرا هی  شه نخیر... تو امروز یه چیزیت می -

 زنی به من؟! اینجوری زل می 

 
 ای لب زد: گرشا با لحن مسخ کننده 

رو خوب    چه اشکالی داره نگاهت کنم وقتی حالم -

 کنی؟! می 

 
ی شالش را کمی  دیار آب دهانش را قورت داد و گوشه 

پروا خودش را جلو کشید. دست  صاف کرد. گرشا بی 

دیار را از روی شالش گرفت و پایین آورد. کف دست  

خبر از انقالبی  دیار را روی زانوی خودش گذاشت و بی 

که در جسم و روح آن دختر به وجود آورده بود،  

 : زمزمه کرد 

 بهشت چه شکلیه دیار؟! -
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 دیار متعجب نگاهش کرد. گرشا ادامه داد: 

من اعتقادی به بهشت و جهنم نداشتم... ولی یه مدتیه  -

کنم  کنم بهشت من دقیقاً کنار توئه... نگاهت می فکر می 

دونی با  کنم... نمی انگار دارم به بهشت نگاه می 

 اومدنت به زندگیم چی کار کردی! 

 
 ی صدا لب زد: دیار ملتمس و ب 

 کنم! گرشا... خواهش می -

کنی من رو بشناسی... اینم  دونم داری تالش می می -

کشی  دونم خیلی چیزا تو سرته که حاال یا خجالت می می 

بپرسی یا با خودت تعارف داری... دیار، من قبل از تو،  

قبل از دیدن تو، قبل از این زندگی جدیدی که نصیبم  

نداشتم. احتماالً با این    شده، زندگی درست و درمونی 

کنی... اما من توی روابطم تا قبل  حرفام باز قضاوتم می 

 کنه؟! از تو هیچ قید و بندی نداشتم... این... اذیتت نمی 

 
دیار با مکث دستش را از زیر دست گرشا بیرون کشید  

و روی پای خودش گذاشت. سرش را پایین انداخت و  

هایش  گوش کرد تمام صورت و  در حالی که حس می 

 سرخ شده پرسید:  

 گی؟!  چرا داری اینا رو به من می -
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چون برام مهمه که بدونم راجع بهم چه جوری فکر  -

 .  کنی می 

خودش    ی هر آدمی به گفت گذشته شهریار همیشه می -

مربوطه... تا وقتی که اون گذشته پاش رو نذاره وسط  

 شه ازش رد شد.  زندگی حاالی آدم... می 

 ت مهم نیست؟!  یعنی برا -

 
 دیار زیر چشمی نگاهش کرد و با بدجنسی لب زد:  

 از اول هم مشخص بود خیلی عابد و زاهد نیستی! -

 
گرشا نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و با لبخندی  

 بند دستش را روی موهایش کشید. زیرلبی گفت:  نیم 

کاش درمورد همه چی همین قدر ساده فکر کنی و  -

 بگذری! 

 
 مکث سر باال آورد و کنجکاو نگاهش کرد.    دیار با 

 ای هم هست که باید بدونم؟! چیز دیگه -

 
گرشا به سختی بزاقش را پایین فرستاد و سر باال  

 انداخت.   

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ش دیگه به خودت ربط  این اولیش با من بود! بقیه -

 گم. داره... تا نخوای بدونی چیزی نمی 

 
 هایش را باریک کرد. دیار با تردید چشم 

ترسی که نظرم درموردت عوض بشه و دیگه من  نمی -

 رو نبینی؟! 

 برای چی؟! -

کاری اعتراف  برای اینکه واضح داری به پنهان -

 کنی. می 

خوای بدونی، چرا باید به  چیزی رو که خودت نمی -

 زور به خوردت بدم؟! 

قدر  ممکنه وقتی که خودم بفهمم دیگه این -

 فکرانه درموردش نظر ندم! روشن 

 
 ا لبخندی پرشیطنت گفت: گرشا ب 

 بینانه فکر کنم. کنم درموردش خوش سعی می -

 
تلفن همراه گرشا زنگ خورد و حال و هوایی را که هر  

 درگیرش بودند، تغییر داد. دیار با ناراحتی گفت:   دو 

 باعث شدم دیرت بشه! احتماالً همه منتظرت هستن. -
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اش را از  طور که خم شده بود تا گوشی گرشا همان 

 شلوارش بیرون بیاورد، با لبخند جواب داد:   جیب 

دونستن جایی که االن هستم چقدر  اگر می -

 کردن. وقت برای رفتنم اصرار نمی   ترم، هیچ خوشحال 

 
ی گوشی انداخت و با دیدن نام گلناز  نگاهی به صفحه 

 اراده اخمی کرد. بی 
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با دیدن نام گلناز  ی گوشی انداخت و  نگاهی به صفحه 

اراده اخمی کرد. گوشی را کنار گوشش گذاشت و  بی 

 خیره به دیار جواب داد: 

 بگو گلی... اگر مامان گفته زنگ بزنی، بهش بگو... -

 
دیار که نگاهش به اخم درهم گرشا بود، در سکوت با  

انگشت اشاره، وسط ابروهای خودش را فشاری داد و  

 صدا لب زد:  بی 

 بازشون کن.  -
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 ی گلناز از پشت خط بلند شد.  صدای پر دلهره 

گی گرشا؟! به مامان چی کار داری؟ زنگ زدم  چی می -

ریم بیمارستان... اگر تا االن نیومدی،  بگم ما داریم می 

 خیلی عجله نکن. 

 
 ابروهای گرشا از هم فاصله گرفتند و باال رفتند.  

 بیمارستان؟... برای چی؟! -

ره یهو حالش بد شد. با دکترش  نفهمیدیم چی شد... گال -

تماس گرفتیم و همه چی رو گفتیم... گفت احتماالً باید  

 بچه رو به دنیا بیاره. 

 یعنی چی؟ چرا یهویی؟! -

دونم... عصری اومد باال حالش خوب بود  به خدا نمی -

 آخه. 

 
آور بود که این  قدر دلهره لحن گرشا و نگاه نگرانش آن 

 کرد. اختیار اخم  بار دیار هم بی 

 رین بیمارستان؟ االن دارین می -

 آره دیگه، گفتم که! -

 کدوم بیمارستان؟ -
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ی بیمارستان، دیار را هم نگران کرد. گلناز نام  کلمه 

 بیمارستان را گفت و گرشا پرسید:   

 الزمه منم بیام؟ -

نه بابا! تو کجا بیای؟! ... حاال فردا اگه دوست داشتی  -

ی نشه فقط... حالش  بیا مالقاتش... گرشا دعا کن چیز 

 خیلی خوب نبود. 

 
 گرشا با یادآوری چیزی، خیلی ناگهانی پرسید: 

 عمو اینا مگه اونجا نبودن؟! -

چرا بابا! دیگه عمو دید اینجوری شد خودش گفت  -

شیم دور  شون، حاال یه روز دیگه جمع می رن خونه می 

 هم. 

 باشه، کاری نداری؟ -

 
ماس را قطع  گلناز با گفتن »نه« خداحافظی و گرشا ت 

ای  کرد. گوشی را به لبش چسباند و متفکر به نقطه 

 روی زمین خیره ماند. دیار محتاطانه پرسید: 

 کسی چیزیش شده؟! -

 
 حواس لب زد: گرشا با مکث نگاهش را به او داد و بی 

 کنه! گالره داره زایمان می -
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 خواهرت؟! -

 
 با تکان سر گرشا دیار لبخند زد. 

 چرا پس دمغ شدی؟! خب اینکه خیلی خوبه...  -

 
اش انداخت. در سکوت  ی گوشی گرشا نگاهی به صفحه 

ی بهنود را  ای بعد، وقتی شماره به آن نگاه کرد و لحظه 

 گرفت، زیرلبی گفت: می 

 دونم... امیدوارم اشتباه کرده باشم! نمی -

 
از جا بلند شد و در انتظار شنیدن صدای بهنود، گوشی  

ی  روی پنجره روبه را  به گوشش چسباند، درحالی که  

ی  رو به خیابان ایستاده بود. به محض شنیدن »بله« 

 بهنود خشک لب زد: 

 فقط بگو اتفاق امشب هیچ ربطی به تو نداره! -

 
 تر غرید:   سکوت بهنود قلبش را به تپش انداخت. محکم 

؟! یه کالم بگو »نه« بفهمم اشتباه  زنی چرا حرف نمی -

 کردم. 
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کشنده، با صدایی خفه    بهنود باالخره بعد از مکثی 

 جواب داد: 

رم برسونمشون  بابا و مامان تو ماشینن... دارم می -

 خونه. 

 
 اش تشر زد:   های به هم کلید شده از بین دندان 

 بهنود! طفره نرو! -

 آم حضوری حرف بزنیم. کجایی؟! می -

 
هایش کشید و صدایش تحلیل  کف دستش را روی چشم 

 رفت. 

آخرم کار خودت رو    این یعنی جوابت »آره« است. -

 کردی. 

 
 لحن بهنود کامالً ترسیده و عذرخواهانه بود. 

گم االن  کنی نیست... می جوری که تو فکر می اون -

 تونم حرف بزنم، پشت فرمونم. نمی 

 
 صدای عمویش را شنید. 

 کنن! ت می قطع کن بابا! جریمه -

 شنیدی؟! -
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حرف تماس را قطع کرد و یک »اَه« بلند و پرحرص  بی 

قریباً داد زد. صدای مردد دیار، از پشت سرش او  را ت 

 را به خود آورد. 

 گرشا!... خوبی؟! چیزی شده؟! -

 
گوشی را در جیبش انداخت و به طرف دیار برگشت که  

 کاوید. با نگرانی، تمام زوایای صورتش را می 

شد که بیشتر پیش هم  مهمونی به هم خورده... می -

 باشیم، ولی... 

 
ی  با حالتی کنجکاو، منتظر ادامه حرف و فقط  دیار بی 

اش ماند. گرشا دستی به صورتش کشید و با  جمله 

 اخمی غلیظ ادامه داد: 

باید برم جایی... اگر نفهمم دقیقاً چی شده ممکنه  -

 دیوونه بشم. 

 
تر  دیار آب دهانش را قورت داد و قدمی به او نزدیک 

 شد. 

 هر طور راحتی... اما... -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ن دو ابروی گرشا گذاشت و  اش را بی سر انگشت سبابه 

 به باال کشید. 

اول این رو باز کن... بعدم یه جوری مطمئنم کن که  -

 افته. اتفاق بدی نمی 

 
دست دیار را گرفت و آن را از صورتش جدا کرد. تا آن  

روز هیچ کس به این شکل نسبت به اخم او واکنش  

داد. دست دیار مشت شد، اما گرشا آن را در  نشان نمی 

 داشت و لب زد:   دستش نگه 

 چرا؟ -

آد عصبانی هستی  چون بیشتر از چیزی که به نظر می -

 و دوست ندارم اتفاق بدی بیفته... یا حال خودت... 

 
های تقریباً  دست دیگر دیار را هم گرفت و به چشم 

 روشنش زل زد.   

دم عصبانی نشم... اما تا وقتی بدونم یکی  قول نمی -

 هی نکنم. کنم اشتبا اینجا نگرانمه، سعی می 

 خودت چی؟! -

 
چند ثانیه طول کشید تا منظورش را بفهمد و با لبخند  

 بندی گفت: نیم 
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 من خوبم! -

 خوای باهات بیام؟! می -

 
کمی برای انجام کاری که قصدش را داشت مردد بود.  

حال دل را به دریا زد و  ترسید، بااین از واکنش دیار می 

ند و  باالخره تصمیمش را گرفت؛ دست دیار را چرخا 

ی نرمی زد و  هایش بوسه باال برد، پشت انگشت 

طور که نگاهش به دیار و لب گزیدنش بود، کمی  همان 

 لبش زاویه گرفت. 

دوست دارم باهام بیای... ولی نه اینجایی که االن دارم  -

 رم! می 
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کرد لرزش صدایش حال  دیار که داشت سعی می 

 دهد، با جان کندن پرسید: اش را لو ن درونی 

 پس کجا؟! -

 آم با هم بریم دیدن گالره! فردا... می -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 های دیار از شدت تعجب گرد شد. چشم 

 شوخیش هم قشنگ نیست گرشا! -

م آشنا  خوام با خانواده کنم عزیزم! ... می شوخی نمی -

 بشی. 

 
هایش را از دست او بیرون  باالخره جرئت کرد و دست 

کنان  من ترسیده و من   کشید. قدمی عقب رفت و 

 اعتراض کرد. 

 آخه... اینجوری؟... تو این شرایط؟! ... فکرش هم... -

 
 هایش با لمس انگشتان داغ گرشا به هم چسبید. لب 

 ریم بگو چشم. ازت نظر نخواستم که... گفتم می -

 
هایش جدا کرد. این  با حرص دست گرشا را از لب 

گرفت و  های پشت هم داشت جانش را ذره ذره می لمس 

 توانست زورگویی گرشا را تحمل کند. از طرفی هم نمی 

 ام؟! گی آخه! پاشم بیام بگم من کی داری زور می -

 کنم. تو چیزی قرار نیست بگی... خودم معرفیت می -

 
از موضع عصبانیت خیلی سریع دست برداشت و  

 ملتمس نالید: 
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گرشا! اصالً روش خوبی برای اذیت کردنم انتخاب  -

 نکردی! 

 
ا به طرف جالباسی کنار در رفت، کت کتانش را  گرش 

کرد به طرف دیار  طور که تنش می برداشت و همان 

 برگشت. با خونسردی گفت: 

ممنون از پذیراییت، این چند ساعت خیلی حالم خوب  -

گیرم ساعت فردا رو  بود کنارت... باهات تماس می 

 کنم. هماهنگ می 

 
ر را  مرغش یک پا داشت و همین رفتارش حسابی دیا 

رفت،  کفری کرد. با دیدن گرشا که به سمت در می 

 سریع جلو دوید و جلوی در آخرین تالشش را هم کرد. 

آم گرشا! الکی خودت رو به زحمت ننداز...  من نمی -

 اصالً من مرخصی ندارم. 

 
های او را نشنیده باشد، با  گرشا انگار که اصالً حرف 

 هایش زل زد و مصرانه گفت: لبخند به چشم 

 نتظر تماسم باش... شب بخیر! م -
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قبل از اینکه دیار فرصت اعتراضی دوباره پیدا کند، در  

اش را به در  پیچ راه پله گم شد. دیار با کالفگی پیشانی 

 چسباند و با خودش غر زد: 

 خدایا! عاقبت من رو با این مرد زورگو بخیر کن. -

 *** 

هوا  ی عمو ناصر، ماشین را بی جلوی ساختمان خانه 

خیابان نگه داشت و خیلی سریع پیاده شد. بهنود    کنار 

رو قدم  پشت به او، دست در جیب، داشت در پیاده 

اش را گرفت و او را به  زد و سرش پایین بود. شانه می 

 ضرب سمت خودش برگرداند. 

 باز چه گندی زدی؟! -

 
ی بهنود که افتاد، جا  پریده ی رنگ چشمش به چهره 

 یده زمزمه کرد: خورد و قلبش لرزید. بهنود ترس 

کنی، تقصیر من  جوری که تو فکر می باور کن اون -

 نبود. 

خودت بگو چه جوری باید فکر کنم، وقتی انکار  -

کنی، وقتی این حال و روزته، وقتی فکرم پیش  نمی 

 بدترین احتماالته. 
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بهنود از زیر دست گرشا شانه خالی کرد و عقب رفت.  

هم عمود    پشتش را به دیوار چسباند و یک پایش را 

 دیوار کرد. 

نیم ساعتی بود که رسیده بودم خونه تون. تو نبودی،  -

منم از صبح تو کارخونه باال و پایین رفته بودم، خسته  

تون کسل کننده بود؛ بابا و  شده بودم. کالً فضای خونه 

عمو سرشون به هم گرم بود، دامادتون هم که هنوز  

ز اتاقا یه کم  رم تو یکی ا نیومده بود. به گلناز گفتم می 

استراحت کنم. هیچی نگفت که کجا برم، کجا نرم، فقط  

 گفت باشه. 

 
اش کشید و  کف دستش را با درماندگی به پیشانی 

 زورکی ادامه داد: 

... همون که قبالً اتاق تو  رفتم تو همون اتاق آخریه -

بود. فکر کردم خالیه دیگه! در رو بستم... بدون اینکه  

رو درآوردم و تا اومدم دراز    شرتم چراغ روشن کنم تی 

زنه. سریع چراغ  بکشم دیدم یکی داره نفس نفس می 

ی ترسیده  رو روشن کردم، دیدم گالره مثل یه جوجه 

چسبیده به دیوار. تا دیدمش، خواستم برم بیرون، ولی  

دونم چی شد... خریت کردم... گفتم حاال که اونجا  نمی 
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ودم مثل  تنهاست، بذار حرفم رو بهش بزنم. مطمئن ب 

 آد. اون موقعیت دیگه گیرم نمی 

 
هایش را مشت کرد تا  گرشا فکی به هم سایید و دست 

 ی بهنود را نگیرد. هوا یقه بی 

مگه بهت نگفتم فعالً ولش کن...  مگه شرایطش رو  -

دونستی؟! اون دختر هنوز که هنوزه  ندیدی... نمی 

 ... کنه. بعد تو شنوه سکته می اسمت رو می 

 
 ایستاد و مصرانه گفت: بهنود صاف  

صبر کن گرشا... باور کن کاری نکردم... گوش بده به  -

 ش... بقیه 

 
روی بهنود  گرشا پشتش را به درخت تنومند روبه 

چسباند و نفس داغش را با عصبانیت بیرون فرستاد.  

اصال انگار نه انگار هوا آن همه سرد بود. از تمام  

 زد. جانش داشت آتش بیرون می 

 .. جون به لبم کردی. بجنب دیگه. -

 
 بهنود هردو دستش را پشت گردنش درهم قالب کرد. 
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گفت برو بیرون، برو بیرون... سعی  هی پشت هم می -

کردم آرومش کنم و بهش بگم باهاش کاری ندارم. اما  

نخواست گوش بده. اومد از اتاق بره بیرون، جلوی در  

وایسادم بهش اجازه ندادم، گفتم باید صبر کنه حرفام  

 و گوش بده، بعد هرجا خواست بره. ر 

 
 ابروهای گرشا سفت و سخت به هم پیچیدند. 

 چی گفتی بهش؟! -

بندازه.    دونستم آدمی نیست که بخواد سروصدا راه می -

رم، رفت عقب و گفت  وقتی دید از جلوی در کنار نمی 

ها تو دلم بود و  حرفم رو بزنم. منم هرچی که این سال 

 . رو گفتم منتظر فرصت بودم بهش بگم  

 
 گرشا بلندتر گفت: 

 گم چی گفتی بهش؟! می -
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بهنود آب دهانش را قورت داد و نفسش نصفه بیرون  

 آمد. 

هیچی به جون تو!... فقط گفتم یه معذرت خواهی  -

بهش بدهکارم. گفتم پونزده ساله که هر دفعه  

 . گفتم... شه... گفتم.. بینمش دنیا رو سرم خراب می می 

 
 لبش را جوید و نگاهش را به جایی جلوی پایش داد. 

ها... تو عالم بچگی... ازش  بهش گفتم اون موقع -

اومد، ولی بلد نبودم چه جوری باید بهش  خوشم می 

 بفهمونم... اون اتفاق... اون روز... دست خودم نبود. 

 
 نهایت گرد شد. های گرشا بی چشم 

 گی بهنود؟! می چی  -

 
ون اینکه سرش را باال بیاورد، لحنش رو به  بهنود بد 

 خفگی رفت. 

دونست و  کس نمی دروغ نگفتم بهش... این رو هیچ -

وقت نفهمید. یه گندی زده بودم که اگه  کس هم هیچ هیچ 

تونستم از چیزی که توی دلم  خواستم هم، دیگه نمی می 

 بود جایی حرف بزنم... 
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مهبوت  اش را از درخت گرفت و جلو رفت.  گرشا تکیه 

 پرسید: 

 ترش کردی که! کار کردی احمق؟!... خراب تو چی -

 
 بهنود پوزخندی به احوال خودش زد. 

 جوری کارم توجیح بشه. گفتم شاید این -

 چرا گالره حالش بد شد؟ -

 
 سرش را فوری باال آورد 

ی حرفام رو زدم و سریع از  دونم واال... من همه نمی -

از بدو بدو اومد  اتاق بیرون رفتم. نیم ساعت بعد، گلن 

کشه و از  گفت گالره حالش خوب نیست و داره درد می 

عمو رفتن پیشش، یه کم  ها... مامانم و زن این صحبت 

ور زنگ زدن، تهش به این نتیجه رسیدن  ور و اون این 

 آد. ش داره به دنیا می که باید بره بیمارستان، بچه 

 
  ها را تا گرشا هردو دستش را روی موهایش کشید و آن 

پشت گردنش ادامه داد. رگی عصبی درست از پشت  

اش  کشید و روانی سر تا وسط قلبش داشت تیر می 

توانست همان جا، بهنود را کمی  کرد. از اینکه نمی می 

گوشمالی دهد تا روح خودش آرامش بگیرد عصبی  
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ی  اختیار با یک دست، یقه حال، بی بود. بااین 

ام به دیوار  شرت بهنود را مشت کرد و او را آر سوئی 

های گشاد شده به  پشت سرش چسباند. بهنود با چشم 

ای  ی او زل زد و گرشا با لحن خفه صورت برافروخته 

 زمزمه کرد: 

ش نیاد.  برو خونه و دعا کن بالیی سر خودش و بچه -

آد. اگه  اون بچه خیلی زودتراز موعدش داره دنیا می 

 . اتفاقی براش بیفته... دیگه نه من نه تو 

 
جا رهایش کرد و چرخید تا برود. بهنود با  همان  

 درماندگی صدا زد: 

 گرشا! -

 
گرشا ایستاد، اما برنگشت. بهنود هم که این شرایط را  

پسندید، پشت سرش ایستاد و بعد از مزه مزه  بیشتر می 

 کردن حرفش، آرام گفت: 

امیدوارم هیچ اتفاق بدی نیفته... ولی باور کن قصد  -

 بدی نداشتم. 

 
 ث لب زد: گرشا با مک 

 کنم. باور می   -
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ای  بهنود نفس راحتی کشید و با لبخند نصفه نیمه 

 ی او زد. دستش را آرام روی شانه 

 کنی. ممنون که درکم می -

اما اگه اتفاقی بیفته، توقع نداشته باشه دوباره  -

 ببخشمت. 

 
دست بهنود با بهت پایین افتاد. گرشا خیلی سریع سوار  

دیگری به بهنوِد مات    ماشین شد و بدون اینکه نگاه 

 . مانده بیندازد، از آنجا دور شد 

 *** 

هنوز کامالً وارد خانه نشده بود که تلفن همراهش  

زنگ خورد. با تصور اینکه از بیمارستان خبری  

رسیده، سریع جواب داد، اما صدای نگران دیار  

 گوشش را پر کرد: 

 گرشا خوبی؟! -

 
 دل.   اراده لبخند زد، از آن لبخندهای از ته بی 

 خوبم...تو خوبی؟! -

 
 ربط او پرسید: توجه به سوال بی دیار بی 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 خواهرت خوبه؟!... خبر داری ازش؟! -

 
با یادآوری گالره و بحث ساعتی پیش با بهنود، تمام  

 حس خوبش پرید و خشک جواب داد: 

 خوام زنگ بزنم. خبر ندارم هنوز... االن می -

 
 دیار بدون اینکه معطل کند، گفت: 

گیرم... زنگ بزن، به منم خبر  وقتت رو نمی   باشه پس -

 بده. 

 
با »باشه« آرامش تماس قطع شد. دست دیگرش روی  

کرد ماند و نگاهش به  ی پیراهنی که داشت باز می دکمه 

ی خاموش گوشی چسبید. شنیدن همان چند  صفحه 

اش را از بین برده  ی کوتاه، تمام دردهای عصبی کلمه 

صدای این دختر بود که    دانست چه دارویی در بود. نمی 

تابی کند.  ی الزم بی داد قلبش بیشتر از اندازه اجازه نمی 

این روزها به شکل عجیبی از انتخابش احساس  

کرد، رضایتی که هیچ وقت تا قبل از این در  رضایت می 

مورد هیچ چیزی حسش نکرده بود، در مورد هیچ کدام  

بعد از  های قبل از دیار! دیگر برایش مهم نبود  از آدم 

این قرار است چه شود... همین حاال و همین دقیقه،  
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وقتی کسی بود که با نرمش کالمش او را به آرامش  

خواست؛ انگار تمام سهمش  رساند، دیگر چیزی نمی می 

ها از او دریغ  از دنیا را پیدا کرده بود، سهمی که سال 

 شده بود. 

 *** 
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یگه جلوی در شرکتم... زود بیا که وقت  تا نیم ساعت د -

 مالقات تموم نشه! 

 
ام چسباندم و آهی  با کالفگی کف دستم را به پیشانی 

 . کشیدم 

گوش کن گرشا! ببین، منم دوست دارم بیام و حال  -

خواهرت رو بپرسم، ولی آخه با چه عنوانی؟ با چه  

 نسبتی؟ ... به خدا خوبیت نداره! 

 
 ه راه فراری وجود ندارد. اش بهم فهماند ک صدای جدی 
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پات رو  به رخم نکش دیار...  قدر اون مرغ یه این -

اصالً الزم نیست تو نگران این موضوع باشی، اون با  

 من! 

 آخه...  -

پشت فرمون درست نیست با موبایل صحبت کنم...  -

 بینمت، فعالً. می 

 
دیگر فرصت اعتراض بیشتر نداد و تماس را قطع کرد.  

وی میز انداختم. هر چه فکر  گوشی را با حرص ر 

بگویم! اصالً    فهمیدم باید بروم آنجا و چه کردم نمی می 

اش نداشتم. اینکه با دیدنم در  هیچ تصوری از خانواده 

موردم چطور فکر خواهند کرد یا چه چیزهایی پیش  

خودشان خواهند گفت، اصالً برایم قابل حدس نبود.  

دنبالش    گرشا توقع داشت مثل همیشه اعتماد کنم و 

بروم، اما آخر این بار شرایط فرق داشت! نفسم را با  

درماندگی بیرون دادم و خودم را باز به دست او  

 سپردم. امیدوار بودم اتفاق بدی نیفتد. 

اش را  بعد از سوار شدن به ماشین، جواب احوالپرسی 

رمق دادم. وقتی صدایم زد با مکث  خیلی آرام و بی 

 ت: نگاهش کردم و او با اخم گف 

 گم همه چی با من؟ تو نگران چی هستی وقتی می -
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 با درماندگی نالیدم: 

من نگران خودمم و تصویری که با همین مالقات اول  -

 شه. ت از من ساخته می تو ذهن خانواده 

 
ماشین را به حرکت در آورد و با خونسردی توضیح  

 داد: 

دیار! تصویری که قراره امروز توی چشم و ذهن  -

شکل بگیره چیز عجیب و غریبی نیست!  ی من  خانواده 

هاست که از سبک زندگیم خبر  ی من سال خانواده 

دارن، اما تا حاال نشده دست دختری رو بگیرم و با  

خودم ببرم پیششون. پس وقتی تو داری همراه من  

بینی، خود به خود جایگاهت پیِش  آی و اونا رو می می 

رم  شی منظو شه... متوجه می من و اونا، روشن می 

 رو؟ 

 
آب دهانم را قورت دادم و با تکان سر، سعی کردم هم  

به او و هم به خودم بقبوالنم که منظورش را فهمیدم؛  

اما در واقع ذهنم آنقدر درگیر و بهم ریخته بود که  

بهم    قدر روشنفکرانه راجع توانستم قبول کنم، این نمی 
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قضاوت شود. به شکل وحشتناکی هیچ ذهنیتی از  

 نداشتم. اش  خانواده 

ماشین را در پارکینگ کنار بیمارستان نگه داشت و با  

کوچکترش، بخش و  هم پیاده شدیم. تلفنی از خواهر 

پناه دنبالش را  شماره اتاق را پرسید. مثل یک کودک بی 

افتاده بودم و جرئت زدن هیچ حرف دیگری هم نداشتم.  

اما سکوتم فقط تا پشت در اتاق ادامه داشت و وقتی  

ل رفتن دوباره مردد شدم،کالفه نگاهش را به  برای داخ 

 من داد. 

 باز که وایسادی! -

 شه. به خدا روم نمی -

 
 لبخند محو و پر از شیطنتی روی لبش نشست. 

دی خودت بیایی تو، یا دستت رو بگیرم و  ترجیح می -

 ببرمت داخل؟ 

 
 چشم هایم از کاسه بیرون زدند. 

 دیوونه شدی؟... دیگه چی؟! -

 
و خودش قدمی عقب رفت. با دست به  در را باز کرد  

 داخل اشاره کرد 
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 پس بفرمایید! -

 
انگشتانم دور دسته گلی که به اصرار من تهیه کرده  

بودیم، مشت شد و با هزار شک و تردید جلوتر از او پا  

به اتاق گذاشتم. با ورودم سرهای همه به طرف در  

ی تک تکشان از آن  برگشت و وقتی سالم کردم، چهره 

بگی در هم شد. اما با شنیدن صدای شنیدن  همه غری 

شان تغییر  ی غربیه های گرشا از پشت سرم، چهره قدم 

ی  کرد و حالت متعجب به خود گرفت. بزاق نداشته 

دهانم را پایین فرستادم، دسته گل را روی میز پایین  

تخت گذاشتم و رو به زن جوانی که روی تخت خوابیده  

 بود با بدبختی لبخند زدم. 

 رسیده مبارک. گم... قدم نو ک می تبری -

 
زن نگاهش را با تعلل از گرشا گرفت و رو به من، بعد  

 از مکثی کوتاه، لبخند زد: 

 ممنون عزیزم، لطف دارین. -

 
نگاهم را بین تمام افراد حاضر در اتاق چرخاندم و با  

 من و من، لب زدم: 
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تون شدم. از  ببخشید که مزاحم جمع خانوادگی -

 قتم. تون خوشو آشنایی 

 
زنی چادری و میانسال که از نگاه پر از ظنش به من،  

طور که به  شد حدس زد مادر گرشا باشد، همان می 

گرشا خیره و گویا منتظر توضیح یا معرفی بود، زمزمه  

 کرد: 

کنم، مراحمید، زحمت کشیدید... آقا  خواهش می -

 گرشا؟! 

 
فکر کردم شاید گرشا فقط برای دلگرمی من گفته که  

را به او بسپارم و این سکوتش یعنی خودم    همه چیز 

 باید دست به کار شوم. وقتی با جان کندن گفتم: 

 حقیقتش آقای بلورچیان گفتن...  -

 
صدا و نفسش از کنار گوشم، نفسم را بند آورد و  

 صدایم را برید. 

 اجازه بده دیار جان! -

 
خیلی سعی کردم نسبت به »دیار جان«ی که خرجم کرد  

هایم مشت شد و این بار  هم. دست واکنشی نشان ند 
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چشمم به دختری افتاد که سمت دیگر تخت گالره  

کرد.  ایستاده بود و با لبخندی پر از شیطنت نگاهم می 

لبخندی در جواب به رویش زدم و کمی خودم را کنار  

کشیدم تا گرشا جلو بیاید. لحن خونسردش، وقتی  

ما  ام کم کرد و گر شروع به صحبت کرد، کمی از دلهره 

 به قلبم بخشید. 

 پس کوچولوت کو؟ -

 
این جمله را خطاب به گالره گفت. گالره با لبخندی که  

 معلوم بود به زور روی لبش نشسته جواب داد: 

 شه. نوید رفت که بگه بیارنش، االن پیداش می -

 
 گرشا دوباره پرسید: 

 عمو اینا نیومدن؟ -
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اش تا حدودی شبیه به گرشا  چهره   مرد میانسالی که ته 

 بود گفت: 
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 آن دیدنش. نه دیگه، گفتن خونه می -

 
 مادر گرشا میان حرف همسرش پرید: 

خوای بدی، داری  االن برای توضیحی که می -

 کنی؟! حضوروغیاب می 

 
 گالره با تعجب به سمت مادرش برگشت. 

 خدا! مامان! زشته به -

 
قدم به عقب    اجازه از من، یک اراده و بی پاهایم بی 

کشیده شدند، اما نگاه گرشا من را سرجایم نگه داشت.  

 رو به مادرش که با اخم به من چشم دوخته بود، گفت: 

تر دیار  من باید توی یه شرایط بهتر و جایی مناسب -

کردم... اما از اونجایی که دیار با  رو بهتون معرفی می 

شنیدن خبر زایمان گالره، خیلی نگران بود، گفتم  

ارمش تا هم خودش از نگرانی در بیاد و هم حاال که  بی 

 همه دور هم جمع هستید، یه باره باهاش آشنا بشید. 

 
 تر به رویم زد. گالره این بار لبخندی واقعی 

 ببخشید که نگران شدید. -
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 به سختی لب باز کردم 

نه بابا! این چه حرفیه؟ مهم اینه که االن هم خودت و  -

 هم کوچولوت سالم هستید. 

 
ام  تر گرشا نزدیکم شد و دست روی شانه خواهر کوچک 

گذاشت در حالی که نگاه من، زیرچشمی، به زنی بود  

 ام شده بود. که به شکلی وحشتناک و طلبکارانه خیره 

 خوای بگی چه جوری با گرشا آشنا شدین؟! نمی -

 
نفسم بند آمد و مستأصل به گرشا نگاه کردم، او اصالً  

درگیر یک دوئل چشم در    حواسش به من نبود بلکه 

چشم با مادرش شده بود. مادری که باالخره طاقت  

طور که  نیاورد، چادرش را روی سرش کشید و همان 

 رفت، آرام گفت: به سمت در اتاق می 

 گرشا! بیا بیرون یه لحظه! -

 
زن بیرون رفت و گرشا قبل از اینکه دنبالش برود، به  

 گلناز گفت: 

دم  مه چی رو توضیح می کنی! خودم ه پیچش نمی سوال -

 بعدا.ً 
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بعد هم رفت و من را بین سه نفر دیگر از اعضای  

 اش تنها گذاشت. خانواده 

آقای بلورچیان بزرگ، برخالف همسرش، با لحن  

 پدرانه و لبخندی دلنشین خطابم قرار داد: 

خیلی خوش اومدی دخترم! امروز یک اتفاق نادر توی  -

اید حضورت رو،  ی ما افتاده... احتماالً ب خانواده 

زمان با به دنیا اومدن این نور چشمی، به فال نیک  هم 

کنی به این  بگیریم. گلناز چرا شیرینی تعارف نمی 

 خانوم؟! 

 
خورم.« اما  سریع گفتم »زحمت نکشید، چیزی نمی 

ی شیرینی را برداشت و آن را جلویم  گلناز در جعبه 

 نگه داشت. 

دقمونه. االن  زحمت چیه؟... شیرینی به دنیا اومدن فن -

 بینی چه جوجه اردک زشتیه. آد می خودش هم می 

 
 گالره به سرعت به او تشر زد: 

باز گفتی ها! آخه نه که خودت وقت دنیا اومدن  -

 سفیدبرفی بودی! 
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ای شیرینی برداشتم و  ام گرفت. تکه کلشان خنده از کل 

بارمصرف آبمیوه تعارفم  گلناز این بار در لیوان یک 

هر سه نفرشان داشتم از خجالت آب  کرد. زیر نگاه  

 قراری، سربرگرداندم و به در نگاه کردم. شدم. با بی می 

گرشا و مادرش آن طرف راهرو، چسبیده به دیوار  

زدند و خب اصالً حدسش کار  داشتند با هم حرف می 

طور جنگجویانه با  چیزی آن سختی نبود که درمورد چه 

رف خودش  هم در جدال بودند. گلناز حواسم را به ط 

 جلب کرد و کنار گوشم پچ زد: 

فکرت رو درگیرشون نکن... اگه مامان درجا قبول  -

 تر بود. زد، اتفاقاً عجیب کرد و حرفی نمی می 

 
از اینکه نگاهم آن قدر واضح بود، خجالت کشیدم و  

 سرم را پایین انداختم. 

صدای پدر گرشا که با مالطفت، بار دیگر من را خطاب  

 روی لبم نشاند. قرار داد، لبخند  

 اسمت چی بود دخترم؟! -

 
 سعی کردم با صدای واضحی جواب بدهم. 

 دیار هستم! -
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 زمان گفتند: گالره و گلناز هم 

 چه اسم قشنگی. -

 
لبخندی به رویشان زدم و با شنیدن صدای پایی از  

اختیار سر برگردانم. از اینکه به جای  پشت سرم، بی 

به وضوح وا    گرشا، فرد دیگری وارد اتاق شده بود، 

رفتم. مرد هم با دیدن من جا خورد، اما گالره سریع  

 توضیح داد: 

 دیارجان همراه گرشا اومدن دیدنم! -

 
 مرد ابرویی باال انداخت و لبخند زد. 

 عجب! خیلی خوش اومدین. -

 
 تشکری زیر لبی کردم. مرد جوان رو به بقیه گفت: 

  پرستار گفت چند دقیقه دیگه میارتش... من که طاقت -

نداشتم، خودم یه سر رفتم تا بخش کودکان دیدمش،  

بینمش دلم  پدر سوخته یه جوریه که دو دقیقه نمی 

 . شه براش تنگ می 

 
اش  روی لبم لبخندی نشست. چقدر احساس پدرانه 

 داشتنی بود. گلناز با خنده گفت: خالص و دوست 
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آخه اون سیاه سوخته چی داره که دلت هم براش تنگ  -

 شه؟! می 

 
ه فکر کنم اسمش نوید بود، با همان خنده و  مردی ک 

 حال خوشش جواب داد: 

ای وقت به دنیا اومدن سفید  واال ما که ندیدیم هیچ بچه -

ای  ی دیگه باشه، مهم اینه که واسه مِن پدر از هر بچه 

 تره. خواستنی 

 
 پدر گرشا با لبخند سر تکان داد. 

 آفرین!... تحویل بگیر گلناز خانوم! -

 
زمان با ورود چرخ  و جوابی نداد. هم گلناز خندید  

داد، گرشا  کوچکی که پرستار آن را داخل اتاق هُل می 

هم پیدایش شد، اما خبری از مادرش نبود. چند ثانیه به  

نوزاد پیچیده شده در پتوی صورتی رنگ نگاه کردم.  

ی کوچک شبیه  کرد. بچه انصافی می گلناز داشت بی 

تکان دست و  عروسکی ریزه میزه بود که فقط از  

شد فهمید زنده است. نگاهم به گرشا افتاد، با  سرش می 

زده جلوی تخت ایستاد و سر انگشتش را  حالتی شگفت 
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های کوچک دخترک کشید. بعد هم با مکث  نرم رو دست 

 سر باال برد و از گالره و نوید پرسید: 

 اسمش چیه؟ -

 
 #مقلوب  

 231#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 گالره جواب داد: 

 نوگل! -

 
ای بود...  ابروهایم باال رفتند. چه اسم هوشمندانه 

ترکیبی از اسم پدر و مادرش که در عین حال معنی  

 زیبایی هم داشت. 

 خیلی عالیه!... اسم قشنگیه! -

 
 گالره با لبخند تشکر کرد و رو به گرشا پرسید: 

 کنی؟! بغلش نمی -

 
 گرشا صاف ایستاد و محکم سر تکان داد. 

 ترسم. ون بگیره بچه، االن می فعالً نه، بذار یکم ج -
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ام گرفت. با آن  زمان خندیدند، حتی من هم خنده همه هم 

هیکلش از بغل کردن یک نوزاد واهمه داشت. نوید  

ولی منتظر درخواست کسی نماند. جلو آمد و به کمک  

پتوی صورتی رنگ نوزاد را از تختش بیرون آورد و  

 همزمان رو به گرشا گفت: 

ر من! ببینش چه حس خوبیه!  ترس نداره که براد -

خوای بغل کنی،  ی خودت رو می باالخره که بچه 

 خوای؟! نمی 

 
دانم چرا نگاه همه، با این حرف به سمت من  نمی 

برگشت. قلبم به تپش افتاد و باز قدمی عقب کشیدم.  

 پروایی گفت: گرشا هم با بی 

 آد. کنم قلقش دستم می تا اون موقع تمرین می -

 
داد و زودتر از آنجا  ت می ای کاش گرشا رضای 

اش به  های پرمعنی افراد خانواده رفتیم. نگاه می 

ی جای خالی مادری که هنوز به اتاق برنگشته  عالوه 

کرد. کامالً واضح بود که مادر  ام می بود، داشت کالفه 

گرشا از حضور من در آنجا خوشش نیامده و با  

م  برنگشتنش به اتاق، این را علنی نشان داد. بقیه ه 
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ها و  ها، شوخی کردند تا با لبخند داشتند تالششان را می 

ایجاد حس صمیمیت، این غیبت کمتر به چشم بباید، اما  

شدند. در نهایت وقتی همه مشغول  متأسفانه موفق نمی 

صحبت با هم شدند و گرشا ساکت کنارم ایستاد، فوری  

 گفتم: 

خوای بمونی  بهتر نیست بریم؟! البته اگه تو می -

 رم. ها، من خودم می   نداره   اشکالی 

 
سرچرخاند و با کنجکاوی نگاهم کرد. تمام التماس و  

حس درماندگی که در نگاهم ریخته بودم کار خودش را  

 کرد و باالخره رضایت داد: 

 خیلی خب، بریم. -

 
 رو به گالره گفت: 

خوشحالم که حال خودت و بچه خوبه... برام خیلی  -

 مهم بود! 

 
م گرشا خوابیده بود که بالفاصله  دانستم چه در کال نمی 

نگاه گالره را ابری و او را وادار کرد تا سرش را  

 پایین بیندازد. گرشا این بار به نوید گفت: 

 بابا شدنت مبارک باشه... مراقب هردوشون باش. -
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 نوید سری باال داد و لبخند زد. 

 هستم! -

 
به پدرش مختصر توضیح داد که باید من را به خانه  

از گلناز هم خداحافظی کرد. عقب ایستاد تا    برساند و 

من هم با همه خداحافظی کنم و بعد هم همراه هم از  

 اختیار پرسیدم: اتاق خارج شدیم. بی 

 پس... مامانت؟! -

 
 تفاوت زمزمه کرد: بی 

 رفته نمازخونه... حاال بعداً می بینمش. -

 
 ولی من خداحافظی نکردم... اینجوری زشت نیست؟! -

 
 د و نگاهم کرد. روی پا چرخی 

 خوای صبرکن تا برگرده! مگه نگفتی بریم؟!... می -

 
لحنش تقریباً عصبی و تا حدودی هم تهاجمی بود...  

 خیال شدم. برای همین بی 
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نه دیگه... بریم...پس خودت بهشون توضیح بده که  -

 سوءتفاهم نشه. 

 
»باشه«ای سرسری تحویلم داد و به طرف در خروج  

داد، شاید  ناگهانی جوابم را نمی حرکت کرد. اگر آن قدر  

هایی بین او و مادرش ردوبدل  پرسیدم چه حرف می 

شده، اما در حال حاضر مشخص بود تمایلی به حرف  

زدن ندارد. سوار ماشین که شدیم، خودم را مشغول  

 بستن کمربند کردم وآرام لب زدم: 

 اومدم! شاید بهتر بود نمی -

 
 طرفم برگشت. دستش از روی سوئیچ برداشته شد و به  

 ازکجا به این نتیجه رسیدی؟! -

 
 سعی کردم نگاهم به او با نهایت خونسردی باشد. 

کار سختی نبود... رفتار مادرت همه چی رو نشون  -

 داد. 

 
 اخم کرد. 

غیر از مادرم چهار نفر دیگه هم اونجا بودن دیار...  -

 چرا رفتار اونا رو ندیدی؟! 
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 اخم کردم. ی او  ی گرفته تأثیر چهره من هم تحت 

دیدم... اما رفتن و برنگشتن مادرت بیشتر از رفتار  -

بینی  بقیه تو چشم بود... و البته اینم بگم که پیش 

 همچنین اتفاقی رو کرده بودم. 

 
 گرشا سمت فرمان برگشت و زیرلبی غرید: 

خودش این رو خواسته بود... پس چرا باید مخالفت  -

 کنه؟! 

 
میده بودم چرا اصرار  کنج لبم کمی باال رفت... حاال فه 

 اش بکشد. داشت من را به رخ خانواده 

تو مطمئنی مادرت همچین چیزی ازت خواسته؟!... که  -

هوا دست یه دختر رو بگیری و ببری وسط  بی 

جمعشون بگی »سالم، این خانوم از این به بعد با  

 منه!« 

 
 #مقلوب  

 _ادامه 231#پارت 

 #کپی_ممنوع  
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توانستم خیلی  سکوت کرد و من هم با اینکه می 

ای  های دیگر به او بگویم، لب بستم. دقیقه چیز 

رو خیره ماند و در نهایت ماشین را  طور به روبه همان 

ی راه گفت که شام را با هم باشیم  روشن کرد. در میانه 

خواست به خودم و به او  اما من مخالفت کردم. دلم می 

 اجازه و فرصت فکر کردن بدهم. 

معادالت گرشا به هم خورده و  مشخص بود که نیمی از  

باید فکری به حال اوضاعی که درست کرده بود بکند،  

دانستم چه  ضمن اینکه من هنوز درست و دقیق نمی 

توانستم از  جایگاهی در زندگی این مرد دارم. پس نمی 

توانستم بگویم که خود  حضور خودم دفاع کنم. حتی می 

اش  گی دانست من قرار است در زند گرشا هم هنوز نمی 

اش عمل  چه نقشی ایفا کنم. شاید باید زودتر به خواسته 

دادم، تا برسم  کردم و فرایند شناختنش را ادامه می می 

به جایی که در نهایت بفهمم هدف گرشا از نزدیک  

کردن ما دو نفر به هم چیست. هرچند که همین حاال هم  

دانستم که حداقل او در زندگی من جایگاه  این را می 

کرد که  پیدا کرده است. اگر گرشا اعتراف می   ای ویژه 

خواهد، با اینکه سخت بود، اما  دقیقاً چه از من می 

اش دفاع  حاضر بودم خودم، از وجود خودم در زندگی 

ها و شاید برای اولین بار در تمام  کنم. بعد از سال 
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مند شده  عمرم، به مردی غیر از پدر و برادرم عالقه 

 این راه شکست بخورم.   خواست در بودم و دلم نمی 

 *** 

 
 #مقلوب  

 232#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایی که زمانی برایش فرستاده بود، اصالً باب  گزارش 

تأسیس طبق برنامه پیش نرفته  میلش نبود. بخش تازه 

بود. با اینکه توقع داشت آن ماه حداقل درآمد و هزینه،  

سر به سر شوند، اما زیان باالیی به کارخانه تحمیل  

طور که نگاهش به آمار روی سیستم  بود. همان شده  

بود، هر دو دستش را روی سرش در هم قالب کرد و  

شد، با این شرایط  پوف بلندی کشید. این طوری نمی 

شد و همه چیز  کلی ضرر به کل کارخانه وارد می 

درست زمانی که انتظار سوددهی داشت به هم  

، با  ریخت. زمانی که تا آن لحظه ساکت نشسته بود می 

 تردید گفت: 
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دونم شرایط اون طوری نیست که انتظار  آقا، می -

کم  داشتین، ولی به نظرم بهتره یه مقدار صبر کنید، یه 

 بهشون فرصت بدید. 

 
هایش را پایین انداخت و درحالی که ریتم قلبش با  دست 

 شدت زیادی باال رفته بود، غرید: 

ها حرف نزدیم؟  ی این فاکتور ما مگه روی همه -

ریزی نکردیم؟... انتظارمون این همه زمان نبود  امه برن 

شایان! چرا زودتر بهم نگفتی تا یه فکری براش  

 بکنیم؟! 

 
 »شایان زمانی« با ترس جواب داد: 

جهت  خواستم بی کردم درست بشه، نمی فکر می -

 نگرانتون کنم. 

 
االن درست شده؟! االن که بیشتر به هم ریختم... مگه  -

 د بازار نشده؟! تولیدات اون بخش وار 

شده آقا... ولی تقاضا خیلی اومده پایین... وضعیت  -

اقتصادی اصالً باب میل هیچ واحد تولیدی نیست... این  

 موضوع مختص ما نیست فقط! 
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اش بلند شد و پشت شیشه ایستاد.  گرشا از روی صندلی 

آسمان آن روز هم از صبح باریدن گرفته بود و خیال  

ش را به شیشه چسباند و  نداشت بند بیاید. کف دست 

هایش را بست. دیدن باران، او را یاد  ای چشم لحظه 

ی همین کارخانه  ی آن شبشان در محوطه دیار و خاطره 

ای سعی کرد تمام ذهنش را فقط روی  انداخت. لحظه می 

دیار و صدا و نگاهش متمرکز کند، شاید قلبش کمی  

آرام بگیرد. حواسش را به این موضوع داد که اگر  

تواند در کنار دیار و  اران تا شب ادامه پیدا کند، می ب 

ی دیگری برایش  ی او به تماشای باران، خاطره عالقه 

رقم بزند. صدای زمانی، او را درست انداخت وسط  

 تشویشی که مصرانه سعی داشت از آن فرار کند. 

آقا نظرتون چیه محصوالت این بخش هم به کاالهای  -

 اونجوری بیشتر سود بده. صادراتی اضافه کنیم؟ شاید  

 
میلی باز کرد و خیره به باران تند  هایش را با بی چشم 

 پاییزی جواب داد: 

هنوز از کیفیت محصوالت جدید مطمئن نیستیم... اینا  -

تونم  اول باید تو بازار داخلی امتحانش رو پس بده. نمی 

های خارجی هم ریسک کنم.  روی اعتبارم پیش مشتری 
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ی بخش رو توی سالن غذاخوری  به کیان بگو کارگرا 

 جمع کنه، باید باهاشون اتمام حجت کنم. 

 
زمانی»چشم« آرامی گفت و از اتاق بیرون رفت. روی  

پا چرخید و با حالی خراب، دنبال قوطی داروهایش  

ها همان موقع که باید جلوی  روی میز گشت. لعنتی 

شد. جیب شلوارش را هم  چشم باشند، پیدایشان نمی 

شان نکرد. با دیدن گوشی روی میز،  گشت و پیدای 

حواسش پرت شد. پشت صندلی نشست و سریع وارد  

 هایش با دیار شد. برایش نوشت: ی پیام صفحه 

»قرار امشب سرجاشه دیگه؟!... ساعت چند  

 ببینمت؟!« 

 
 ای بعد جوابش رسید. دقیقه 

»من بعد از شرکت باید یه جایی برم، کارم تموم شد  

 دم.« بهت خبر می 

 .« من منتظر خبرتم... دیرنکنی   »باشه، 

 
گوشی را در جیبش انداخت و از اتاق بیرون رفت. از  

بهنود هم خواست همراهش شود و هر دو وارد سالن  

غذاخوری شدند. ده کارگر اصلی بخش تازه افتتاح  
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ها به سالن، از  شده، منتظر نشسته بودند. با ورود آن 

سرتکان داد  جا بلند شدند و سالم کردند. گرشا با اخم،  

و با دست اشاره کرد که سر جایشان بشینند. خیلی  

 جدی گفت: 

بین شما کسی هست که از کار توی شیفت دوم  -

 ناراضی باشه؟! 

 
همه به هم نگاه کردند و کسی جوابی نداد. وقتی  

 سکوت جمع را دید، با صدای بلندتری تشر زد: 

اگر ناراضی نیستید، پس چرا کارتون راندمان نداره؟  -

ا خروجی، اون چیزی نیست که انتظار داشتم؟!  چر 

تولید اون بخش نصف چیزی هم نیست که اول کار  

 ریزی کرده بودم! براش برنامه 

 
کارگرها در سکوت سر پایین انداختند. گرشا نگاهی به  

ها که از همه  تک تکشان انداخت و خیره به یکی از آن 

تر بود و خودش او را سرپرست بخش کرده  میانسال 

 د، بلند گفت: بو 

یعقوبی، جواب این سوال رو مستقیم خودت باید بدی.  -

رم، برای اینه که  کنم و می اگر من اون ساعت ول می 

 به تو و مدیریتت اعتماد کردم. چه جوابی داری بدی؟! 
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زد، صدایش در کل سالن پژواک  هر بار که فریاد می 

افتاد.  های کارگرها بیشتر پایین می گرفت و شانه می 

 قوبی از جایش بلند شد و با اعتماد به نفس گفت: یع 

خود راندمان توی  آقا منصفانه در نظر بگیرید، خودبه -

 آد پایین. اون تایم می 

 
 گرشا داد زد: 

 چرا؟! -

 
 یعقوبی با خونسردی گفت: 

 خب با توجه به ساعت و تاریکی هوا و... -

 
 گرشا فریاد زد: 

پاداش  ی  مگه خودتون داوطلب نشدین؟... مگه وعده -

 کاری ندادم بهتون؟ زورکی وایسادین مگه؟! و اضافه 

 
ی او و پیشانی  بهنود از صدای دورگه شده 

 گرفت، آرام لب زد: اش حس خوبی نمی کرده عرق 

 کنی االن! تر بابا... سکته می یواش -
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 بعد هم خودش رو به یعقوبی گفت: 

کسی رو واسه وایستادن توی شیفت شب مجبور  -

 کردیم؟! 
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ی کارگرها سر باال انداختند و یعقوبی جای همه  همه 

 گفت: 

نه آقا! منظورمون به اجبار نیست... بحث خستگی  -

 کارگراست.  

 
 بهنود اخم کرد: 

 زنین؟! چرا االن دارین این حرفا رو می -

تونستیم سختی  دادیم، نمی چون تا کار رو انجام نمی -

 کار رو تخمین بزنیم. 

 
گرشا با پوزخندی سر چرخاند و بهنود با اخم غلیظی  

 گفت: 
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هر کی ناراضیه، همین االن اعالم کنه تا جایگزین  -

 براش تعیین بشه. 

 
های  همه سکوت کردند. گرشا برگشت و با دیدن لب 

 ی هر ده نفر، ناگهانی داد زد: بسته 

چرا ساکتید پس؟... اگه راضی هستید، پس چرا کار  -

 کنید؟ نمی 

 
 غرید:   بهنود 

 گرشا! آروم تر! -

 
دست بهنود را از روی بازویش پس زد و با صدای  

 بلندتری گفت: 

از اونجایی که خودتون داوطلب کار توی شیفت اضافه  -

بودید و هیچکس مجبورتون نکرده بود... اگر ماه بعد  

هم به همین منوال پیش برید، نه تنها از شیفت شب که  

 شید. ر گذاشته می کالً از کار توی این کارخونه کنا 

 
صدای اعتراض تک تکشان بلند شد و یعقوبی سریع  

 گفت: 
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آقا این چه جورشه دیگه؟! شما دارید صورت مسئله  -

 کنید. رو پاک می 

حل باید کالً پاک بشه... وگرنه کل  ی غیرقابل مسئله -

ندازه. فکراتون رو بکنید... یا  سیستم رو به اختالل می 

تون... یا  د سر کار قبلی خودتون انصراف بدید و بمونی 

با همین روش ادامه بدید و ماه بعد با هم خداحافظی  

 کنیم... ختم کالم. 

 
توجه به اعتراضات ده نفرشان از سال بیرون رفت  بی 

و وارد محوطه شد. زیر باران ایستاد و اجازه داد  

خنکی آب باران و هوای آزاد، آتش تنش را کمی  

 و غرید: سردتر کند. بهنود کنارش ایستاد  

شون رو  خوری؟ همه بیخودی چرا حرص می -

گردوندی سر کار قبلیشون بدون دعوا. چهارتا  برمی 

کارگر جدید بگیری صبح تا عصر کار کنند اونجا،  

 بهتره که. 

 
راه افتاد و وارد ساختمان اداری شد. بهنود هم پشت  

رفت. گوشی همراهش که  سرش به سرعت راه می 

د بهنود چه گفت. با دیدن  زنگ خورد اصالً فراموش کر 

نام امیرمحمد اخمش دوباره شدت گرفت. این پسر  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

داد.  انگار حال بد گرشا را از راه دور هم تشخیص می 

سعی کرد صدایش حال بدش را نمایش ندهد و با تالش  

 فراوان موقع حرف زدن، لبخند روی لبش نشاند. 

دکترجان! باز یاد من کردی که... نکنه دوباره  -

 کار شدی؟ ه کشیده بی مریضات ت 

 
 توجه به شوخی او خیلی جدی گفت: امیرمحمد بی 

م گفته ده دفعه زنگ زده به گوشیت و  منشی بیچاره -

 جواب ندادی، باز دست به دامن خودم شده 

 برای چه کاری؟ -

گم  آلزایمر هم گرفتی؟! مگر نگفتم واسه آخر ماه می -

 بیای مطب؟ 

 
 ابروهایش درهم شد.  

 است مگه؟!   امروز چند شنبه -

 
 امیرمحمد با کالفگی گفت: 

شنبه است مهندس! من امروز فقط تا هشت هستم،  سه -

خوام حتی بیفته  خودت رو برسون تا اون موقع... نمی 

تونم این حجم از  ی بعد، چون اصالً نمی به هفته 

اطالعی از شرایط جسمیت رو تحمل کنم. این همه  بی 
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ن تن و بدن  سال واسه پیدا کردن یه قلب، مناسب او 

ناسازگارت، جون نکندم که حاال با ندونم کاری  

 جنابعالی همه زحمتامون هدر بره. 

 آخه امشب... -

کنم ها... همین امشب  نه بیاری یه چیزی بارت می -

 دقیقاً. ساعت هشت... فعالً. 

 
نچی کرد و نگاهی به ساعت انداخت. هنوز تا هشت  

ایی برود.  کلی وقت داشت. دیار هم که گفته بود باید ج 

کرد، اما با  کاش اصالً قرار شبش با دیار را کنسل می 

جوره دیار را  قرار خودش و بارش بارانی که همه دل بی 

 کرد. کرد، چه می برایش تداعی می 

از پله ها باال دوید و وارد اتاقش شد. بهنود پشت  

طور سرپا،  ای همان سرش به اتاق آمد و چند ثانیه 

ا نگاهش را از سیستم گرفت و  پا شد. گرش پا و آن این 

 به او داد. 

 خوای خبردار وایسادی؟! یا بشین، یا برو... چی می -

 
 بهنود دستی به گردنش کشید و من من کنان پرسید: 

 چرا از اون شب هیچی نگفتی؟!... گالره حرفی نزد؟! -
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 سرش را با مکث باال گرفت و پر از ظن نگاهش کرد. 

 رسی؟! توی این مدت اومدی حالش رو بپ -

خواستم  از طرف مامان و بابا در جریان بودم... نمی -

 باهات برخورد داشته باشم و باز عصبانیت کنم. 

 پس االن چرا حرفش رو پیش کشیدی؟ -

 
 بهنود قدمی جلو آمد و نگاهش پر از درماندگی شد. 

 کالفه بودم... گفتم شاید حرفی زده باشه. -

 
 تفاوت سر پایین انداخت. گرشا بی 

صحبت نکردم... ولی فهمیده از همه چی خبر  باهاش  -

 دارم. 

 
با ضرب سرش را باال گرفت و نگاهی پرخط و نشان به  

 بهنود انداخت. 

وقت تا قبل از اینکه من رو در جریان  دیگه هیچ -

 زنی! فهمیدی؟! نذاشتی باهاش حرف نمی 

 
های خطاکار سرش را باال و پایین  بهنود مثل پسر بچه 

اق بیرون برود، نگاهش به گرشا  کرد. تا خواست از ات 

هایش را  داد و دست افتاد که پلک روی هم فشار می 
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خیال رفتن شد. با  ی میزچسبانده بود. بی محکم به لبه 

ی  سرعت به طرف میز برگشت و دستش را روی شانه 

 او گذاشت. 

گم بیخودی حرص  باز چت شد یهو؟!... هی بهت می -

 دی که. نخور، گوش نمی 

 
 ای لب زد: نکه چشم باز کند، با لحن خفه گرشا بدون ای 

وآشغال، قوطی قرصم رو  بگرد ببین وسط این همه آت -

 کنی؟! پیدا می 

 
بهنود سریع دست به کار شد و کاغذها را روی میز  

 زیر و رو کرد، اما چیزی پیدا نشد. 

 نیست چیزی! -
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تکیه داد.    گرشا به زحمت پشتش را به صندلی 

سوئیچش را از جیبش بیرون آورد و به طرف بهنود  

 گرفت. 
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توی داشبورد ماشین یه قوطی دیگه هست... برام بیار  -

 لطفاً. 

 
بهنود سوئیچ را گرفت و از اتاق بیرون دوید. گرشا به  

های باالیی  سختی آب دهانش را قورت داد و دکمه 

اش  پیراهنش را باز کرد. کف دستش را به سینه 

باند و چند نفس عمیق کشید بلکه درد وحشتناک  چس 

ی عوامل دست به  افتاده به جان قلبش آرام بگیرد. همه 

دست هم داده بودند تا حتماً آن شب به خواست  

امیرمحمد عمل کند و به مطب برود. این دردها بیشتر  

شد. با توجه  کننده می از حد معمول داشت زیاد و نگران 

ر مورد رد کردن پیوند،  های امیرمحمد د به هشدار 

اش ریسک کند،  توانست بیشتر از آن روی سالمتی نمی 

بست، تصویر  به خصوص حاال که هربار چشم می 

 گرفت. ی آرام دیار، پیش چشمش جان می چهره 

 *** 
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قطعاً منشی دکتر با من سر لج افتاده بود، وگرنه بعد از  

، باالخره باید من را داخل  دو ساعت نشستن در مطب 

ی دیر  فرستاد. نگاهم روی ساعتم بود و دلهره می 

رسیدن به قراری که با گرشا داشتم، استرسم را بیشتر  

کرد. هوای بارانی بیرون، نوید یک راه پرترافیک  می 

اش  ترسیدم بیش از اندازه باعث معطلی داد و می را می 

سالن انتظار  شوم. سر چرخاندم و نگاهی به افراد داخل  

چهار نفری باقی مانده بودند و از آن  انداختم. هنوز سه 

خواست  شد. دلم می طرف هم باز مریض وارد مطب می 

سرم را به دیوار بکوبم. باید جوری به منشی  

فهماندم که قصد ندارم وقت دکتر را زیاد بگیرم. با  می 

این تصمیم، بلند شدم و تا جلوی میزش رفتم. سرش را  

 فت و با دیدنم اخمی کرد. باال گر 

خوای بین مریض بری داخل؟! هنوز  شما مگه نمی -

 کنم. نوبتت نشده، بشین صدات می 

 
خواستم به او هم انتقال دهم، سریع  با آرامشی که می 

 گفتم: 

ببینید من اصالً بیمار نیستم، فقط در حد پنج دقیقه  -

 گیرم. خوام دکتر رو ببینم. وقت هیچ مریضی رو نمی می 
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تر شد. با نگاهی پرمعنا سر تا پایم را  گار کار خراب ان 

 رصد کرد و غر زد: 

دکتر برای مسائل غیر کاری وقت ندارن خانوم... یه  -

 نگاه به پشت سرتون بندازین. 

 
 بدون اینکه برگردم کفری لب زدم. 

آمار دقیق تمام حاضرین توی مطب رو دارم...  -

رد  ی منم غیر کاری نیست. یه سوال در مو مسئله 

 کارشونه اتفاقاً... فقط گفتم که خودم بیمار نیستم. 

 
 با کالفگی سر پایین انداخت. 

گین! بشینین نوبتتون شه  فهمم چی می من که نمی -

 زنم. صداتون می 

 
گویم کامالً مشخص بود! بحث  فهمید چه می این که نمی 

خیال شدم و  برد. بی کردن با این زن راه به جایی نمی 

در اتاق دکتر باز شد، بیماری بیرون  سر جایم برگشتم.  

اخالقش را صدا  آمد و دکتر از همان داخل، منشی خوش 

زد. منشی جلوی در»بله«ای گفت و دکتر با صدای  

 بلندی گفت: 
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وقت مریض ساعت هشت رو به کسی ندی ها! طرف  -

 خواد زود بیاد و بره. عجله داره، می 

 چشم. -

 
ربع بود و اگر  و نگاهی دوباره به ساعتم انداختم. هفت 

گرفتم، احتماالً  جناب مریض ساعت هشت را در نظر می 

آخرین نفری بودم که چشمم به جمال آقای دکتر روشن  

ی  ام را از جیبم بیرون آوردم و به صفحه شد. گوشی می 

اش زل زدم. از گرشا هم خبری نبود، یعنی واقعاً  خالی 

 منتظر خبر من مانده بود؟! 

در صفحاتش چرخ زدم، در    وارد اینستاگرامم شدم و 

حال حاضر جز این کار، راهی برای سرگرم کردن خودم  

و کمتر حرص خوردن از دست منشی ازخودراضی  

 سراغ نداشتم.  

آخرین باری که سرم را باال گرفتم، دیگر مریضی  

هایم نشست، اما با  اراده به لب اطرافم نبود. لبخندی بی 

نده بود، آهم  دیدن ساعت که فقط پنج دقیقه تا هشت ما 

بلند شد. گوشی را در کیفم انداختم و دست به سینه به  

شد انتظار داشته  در اتاق دکتر زل زدم. خوشبختانه می 

باشم که مریض بعدی چند دقیقه دیرتر برسد تا من هم  

کارم را انجام بدهم و زودتر بروم... البته معضل اصلی،  
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به حرف  ام بود. با توجه  همراهی کردن دکتر با خواسته 

دو پزشک دیگر به احتمال زیاد، پزشکی که حاال قصد  

دیدنش را داشتم همان کسی بود که دنبالش بودم، اما  

کردم. در اتاق  اگر نخواست اطالعات بدهد باید چه می 

باز شد و با بیرون آمدن مریض آخر، فرصت فکر  

اضافی ازم گرفته شد. سریع بلند شدم و به سمت میز  

 منشی رفتم. 

 تونم دکتر رو ببینم؟! م ببخشید... دیگه می خانو -

 
زن نگاهی به پشت سرم انداخت و با دیدن سالن خالی،  

ای بعد نگاهی به  انگار تیرش به سنگ خورد، اما لحظه 

 ساعت کرد و نیشخندی زد. 

 یه مریض دیگه هستن که ممکنه االن برسن. -

 
 دیگر کفرم درآمد و عصبی توپیدم: 

خودتون کردین؟... واسه    ی خانوم، شما منو مسخره -

مریضی که هنوز نیومده و معلوم هم نیست کی بیاد،  

 کنید؟! وجدان کاری ندارید شما؟! دارین عالفم می 

 
 اخم کرد و رو به من غرید: 

 من وظیفه ندارم به شما جواب پس بدم خانوم! -
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 اختیار باالتر رفت. صدایم بی 

که منم  بگید دقیقاً وظیفه دارید به کی جواب پس بدید  -

 پیش همون شخص ازتون شکایت کنم. 

 
در اتاق دکتر باز شد و مرد جوانی که روپوش سفید به  

 تن داشت، متعجب به بیرون نگاه کرد. 

 خانوم چه خبره اینجا؟! -

 
هایی که شکایت دوستانشان را به  منشی مثل بچه 

 کنند، نالید: پدرشان می 

 خوان شما رو ببینن! این خانوم می -

 
 یدم و طلبکار گفتم: وسط حرفش پر 

لطفاً بفرمایید که تقریباً چهار ساعت هم هست که  -

 منتظرم. 

 
 گرانه گفت: ابروهای مرد باال رفت و رو به زن، توبیخ 

 گید کسی دیگه نمونده؟! پس چرا می -
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های گشاده شده به زن نگاه کردم و او هم با  با چشم 

 ای به من رفت. طلبکاری چشم غره 

 گفتن مریض نیستن. اینکه خودشون  برای -

 
ترسیدم،  ای باال رفت و اگر نمی حرارت بدنم برای لحظه 

 زدم. قطعاً سیر کتکش می 

 دکتر با اخمی عمیق تشر زد: 

 شما موظفید هر کسی که نوبت داره، بفرستید داخل. -

 آخه خودتون گفتین ساعت هشت... -

 
نگاه دکتر به ساعت دیواری سالن افتاد و زیر لبی  

 هم دوباره رو به منشی توپید: چیزی گفت. بعد  

 حاال که نرسیده هنوز! این خانوم رو بفرستید داخل. -
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ی زن نماندم  خودش جلوتر وارد اتاق شد. منتظر اجازه 

ام  قدر چهره و خودم دنبال دکتر وارد اتاق شدم. آن 
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عصبانی و برافروخته بود که دکتر با نگاهی به  

 ام گفت: صورتم، آر 

 خوام... بفرمایید... امرتون! بابت رفتار منشیم عذر می -

 
اش کمی دلم گرم شد و آرام گرفتم. روی  از عذرخواهی 

صندلی نشستم و بعد از چند نفس عمیق، برایش  

کاری آنجا هستم.  توضیح دادم که دقیقاً برای چه 

اش بیشتر تغییر  رفتم، حالت چهره هرچقدر جلوتر می 

رفتند و مدام دستی به سر و  ایش باال می کرد. ابروه می 

دو باری هم به ساعتش نگاه کرد  کشید. یکی گردنش می 

 هایم تمام شد، سریع گفت: و وقتی حرف 

پذیر  خانوم مگه به شما نگفتن این مورد امکان -

 نیست؟! 

 
ی تکراری، لب  ی یک جمله کالفه از شنیدن چند باره 

 زدم: 

 گفتن... اما من...  -

 
 حرفم پرید: سریع میان  

 تونم براتون کاری انجام بدم. پس منم نمی -
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 فوری خودم را مطلع نشان دادم و گفتم: 

تونم  من مطمئنم اون عمل رو شما انجام دادین... می -

تضمین بدم که قرار نیست مشکلی به وجود بیارم...  

تونید با اون شخص هماهنگ کنید و اگر خودش  می 

ر من بذارید... یا  راضی بود، اطالعاتش را در اختیا 

خواین مطمئن بشین که من قصد بدی  حتی اگر می 

جا، تو  تونید یه تایمی رو مشخص کنید همین  ندارم، می 

بار ببینمشون کافیه  مطب خودتون ببینمشون... فقط یه 

 به خدا. 

 
های من، با اخمی غلیظ گوشی  توجه به سخنرانی بی 

هم    ای را گرفت. نگاهی همراهش را برداشت و شماره 

اش انداخت و با شنیدن صدایی از پشت  به ساعت مچی 

 زده گفت: خط، شتاب 

تو کجایی؟!... ببین خیلی اصراری نیست که زود  -

 ها، عجله نکن من هستم فعالً... برسی 

 
ای فکر کردم  ابروهایش درهم شد و من برای لحظه 

چقدر صدا و تصویر این مرد برایم آشناست. با نگرانی  

 ش تشر زد: به مخاطب پشت خط 
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از دست تو... تا یه کاری دست خودت ندی راحت  -

 شی که!... چند دقیقه دیگه؟! نمی 

 
 نگاهی به من کرد و سریع از جایش بلند شد. 

 باشه بیا پس. -

 
زده  تماس را قطع کرد و به طرف در اتاق رفت. حیرت 

 از رفتارش از جا پریدم و عصبی گفتم: 

 های من شدید؟ شما اصالً متوجه حرف -

 
 در اتاق را باز کرد و تند گفت: 

من متوجه شدم، اما شما انگار متوجه نیستید... من  -

تونم بکنم. دست و بالم بسته است و اگر  کمکی نمی 

 خوام تشریف ببرید! امکان داره ازتون می 

 
 ام چسبیدند. ابروهایم از تعجب به باالی پیشانی 

 کنید؟! شما دارید من رو از مطبتون بیرون می -

 
 خندی روی لبم نشست. پوز 

تون شکل صحیح رفتار رو  خب مشخصه دیگه منشی -

 از چه کسی یاد گرفته... واقعاً براتون متأسفم. 
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مرد با کالفگی در را باز کرد و به جای آنکه جواب  

 هایم را بدهد، فقط گفت: توهین 

شم اگه تشریف  کنم خانوم... ممنون می خواهش می -

 ببرید. 

 
دم و از اتاق بیرون رفتم.  با حرص از جلویش رد ش 

دکتر بالفاصله منشی را صدا زد و زن با نگاه و  

لبخندی پرمعنی به من، از کنارم رد شد و به اتاق رفت.  

اش کردم و به  هرچه ناسزا بلد بودم نثار دکتر و منشی 

طرف خروجی رفتم. جفتشان بویی از ادب و نزاکت و  

ها رسید،  پله تکریم ارباب رجوع نبرده بودند. تا پایم به  

آمدند،  با دیدن دو نفری که دوشادوش هم باال می 

هایم چهارتا شد و جلوی دهانم را به موقع گرفتم  چشم 

 تا صدای فریاد متعجبم بلند نشود. 

 *** 
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ی  های آخرین طبقه، یک دستش را روی شانه روی پله 

ا، به سختی  ه بهنود گذاشت و با کمک گرفتن از نرده 

گرفت و  باال رفت. همان چند پله داشت جانش را می 

اش به  قدر، وضع جسمانی فهمید چرا آن شب این نمی 

هم ریخته است. فقط نگران دیار یود و قراری که با او  

توانست  ماند، نمی داشت، اگر احوالش همین شکلی می 

 پیش او برود، اما... 

زبان آورد،  ای که نامش را با بهت به  صدای ترسیده 

 پله، با تعجب سرش را باال بگیرد.  باعث شد وسط راه 

خدا مرگم بده... گرشا!! چرا این شکلی شدی؟!...  -

 کنی؟! اینجا چی کار می 

 
از دیدن دیار، درست باالی سرش، دهانش از تعجب باز  

 درد را به کل فراموش کرد. متحیر پرسید:   ماند و 

 تو خودت... چرا اینجایی؟! -

 
های باقیمانده تا او را پایین دوید و با نگرانی  له دیار پ 

 حالش زل زد های بی به چشم 

 باز حالت بد شده... آره؟!.. چرا خبر ندادی به من؟! -
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بعد انگار تازه متوجه حضور شخص سومی شده باشد،  

به طرف بهنود سر چرخاند و خجالت زده »سالم« کرد.  

نداشت    زدگی دست کمی از گرشا بهنود هم که درحیرت 

صدا جواب سالمش را  و اتفاقاً وضعش بدتر هم بود، بی 

 داد. دیار رو به گرشا پرسید: 

 تو رو خدا یه چیزی بگو... حالت خوبه؟! -

 
گرشا باالخره از بهت درآمد و با لبخندی زورکی، سعی  

 کرد صاف بایستد. 

 شه همه چی. خوبم بابا... یه سر به دکتر بزنم حل می -

 
 د گفت: بعد هم رو به بهنو 

 شه بری باال؟! می -

 
 بهنود با نگرانی پرسید: 

 خوای؟ مطمئنی کمک نمی -

 
گرشا با نگاهش برای او خط و نشان کشید و اخمی  

 کرد. بهنود گفت: 

 آهان فهمیدم... حله! -
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ها را باال  ببخشیدی گفت و از کنار دیار با سرعت پله 

 رفت و گرشا رو به دیار گفت: 

 ی؟ کن نگفتی اینجا چی کار می -

 
 دیار متعجب پرسید: 

 این دکتره... دکتر توئه؟! -

 
 حرف سر تکان داد و دیار متفکر گفت: گرشا بی 

 گفتم چقدر صداش آشنا بود! -

 
 بعد هم با اخم گفت: 

ولی اصالً ادب نداشت. من رو از مطبش تقریباً بیرون  -

 انداخت. 

 
 گرشا اخم محوی کرد 

 بیرون انداخت؟! -

 
ان داد. نفس عمیقی کشید و  ی دیار لرزید و سر تک چانه 

 فوری گفت: 

ولش کن، مهم نیست... برو باال دیگه. حال و روزت  -

 خیلی بهم ریخته است... بریم باال. 
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ی بعدی گذاشت، دوباره رویش را  پایش را روی پله 

من کرد. گرشا با مکث  سمت گرشا برگرداند و کمی من 

 پرسید: 

 خوای بگی؟! بگو!... چی می -

 
 را قورت داد و مظلومانه گفت: دیار آب دهانش  

تونی زیاد سرپا  آخه تو حالت خوب نیست، نمی -

 وایسی. 

 به من کاری نداشته باش، من خوبم... بگو! -

 
 دیار با کمی مکث، دل را به دریا زد و لب باز کرد. 

من... اومده بودم پیش این دکتره که... اسم یا آدرس  -

انگار    یکی رو بهم بده، ولی نداد، طفره رفت... تو 

شه ازش بخوای کمکم کنه...  خیلی باهاش رفیقی... می 

کنم...  دونم دارم سوءاستفاده می البته ببخشیدا... می 

 ولی واقعاً برام مهمه. 

 
گرشا که دیگر نایی برای ایستادن نداشت، پهلوهایش  

 رمق پرسید: ها چسباند و بی را به نرده 

 خواستی؟! اسم و آدرس کی رو می -
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 تر کرد و با جان کندن جواب داد: دیار لبش را  

 اون کسی که قلب شهریار رو گرفته. -

 
های راه پله مشت شد. قلبش برای  دست گرشا دور نرده 

ای به شدت تیر کشید، طوری که نتوانست صاف  لحظه 

 نفس لب زد. بایستد. خم شد و بی 

 دیار!... آخ! -

 
دیار دست و پایش را گم کرد و جلوی پای گرشا روی  

 زده صدایش زد: ت. هول پله نشس 

 گرشا! چت شد؟!... ای خدا! -

 
وقتی جوابی نگرفت، بلند شد تا برود و دکتر را خبر  

اش اسیر دست گرشا شد و با  کند که دست یخ کرده 

 حالتی زار به طرفش برگشت. 

 بذار برم بگم دوستت بیاد کمکت کنه بری باال... -

 
 زنان نالید: گرشا نفس 

 . آم خودم خواد... می نمی -
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کرد،  دیار که داشت از دیدن حال گرشا قالب تهی می 

ی کناری او رفت و زیر بازویش را  بالفاصله روی پله 

گرفت تا کمکش کند. گرشا چند نفس عمیق کشید و  

توانست کمی صاف بایستد. به کمک دیار و با گرفتن  

های باقیمانده را هم طی  ها، باالخره توانست پله نرده 

. بهنود در حال صحبت کردن با  کند و وارد مطب شود 

امیرمحمد بود، با دیدن گرشا و حال نه چندان  

اش سریع به طرفش دوید. امیرمحمد با دیدن  تعریفی 

دیار همراه گرشا، »وای«آرامی گفت و دستش را روی  

هایش کشید. بعد هم انگار تازه متوجه گرشا و  چشم 

 اش شده باشد، سریع جلو دوید. رنگ پریده 

 دی با خودت؟! چی کار کر -

 
های یکی در  گرشا نگاهی به او انداخت و از میان نفس 

 حال زمزمه کرد:  میانش بالبخندی بی 

 مگه خودت نگفتی... بیام؟! -

 
 توجه به حضور دیار تشر زد: امیرمحمد بی 

ت رو بیارن برام  ذاشتی جنازه جوری؟! یه دفعه می این -

 دیگه. 
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هایش»آخ«  میان خنده خیالی خندید و  گرشا با بی 

 پردردی گفت. دیار با اخم رو به دکترگفت: 

این چه حرفیه دکتر؟!... تو رو خدا یه کاری کنید  -

 براش! 

 
 ی دیار، با درماندگی لب زد: امیرمحمد با دیدن دوباره 

 مگه من از شما نخواستم تشریف ببرید؟ -

 
دیار صدایش را بلندتر کرد و با دست گرشا را نشان  

 داد 

 جوری ببینمش و ولش کنم؟! ه این توقع نداشتین ک -

 شناسید؟ مگه همدیگه رو می -
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گرشا نفس محکمی بیرون داد و این بار، درحالی که  

دیگر لبخند به لب نداشت، مستقیم به امیرمحمد نگاه  

 کرد: 

 دم... االن چی کار کنم؟! برات توضیح می -
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زد که گیج و کالفه شده  ی امیرمحمد کامالً داد می چهره 

حواس سمت اتاقش  است. دست گرشا را رها کرد و بی 

 رفت. هم زمان با صدای بلند گفت: 

 بهنود کمکش کن بیاد تو اتاق! -

 
دیار پشت سرشان قدم برداشت، اما گرشا با اشاره  

 دست مانعش شد. 

 زنیم. گردم حرف می بمون دیار... چیزی نیست، برمی -

 
اش بگیرد، مطیعانه »باشه«  گریه   دیار که کم مانده بود 

های سالن  آرامی گفت و خودش را روی یکی از صندلی 

انتظار انداخت، درحالی که تمام فکر و ذکرش همراه  

 گرشا داخل اتاق بود. 

 *** 

امیرمحمد سرنگ خالی را داخل سطل انداخت و لب  

ی صندلی  تخت نشست. نگاهی به بهنود انداخت که لبه 

ضرب به زمین  ش را آرام و یک نشسته بود و یک پای 

کوبید. سر برگرداند سمت گرشا، ساعدش را روی  می 

کشید.  هایش گذاشته بود و با ریتم آرامی نفس می چشم 

 باری گفت: با لحن شماتت 
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ی رد پیوند حادی!... این  گرشا! تو االن تو مرحله -

ها ضد رد پیوندن! مصرفشون عقب بیفته، شاید  دارو 

به قلبت بزنه، ولی هر بار این  فقط یه آسیب کوچیک  

اتفاق تکرار بشه، قلبت یه مرحله به پس زدن  

شه! یه کم به فکر خودت و سالمتیت و  تر می نزدیک 

زندگیت باش... اگر نتونی این قلب رو نگه داری، پیدا  

ها!... خودت یه  کردن یه مورد جدید دیگه آسون نیست 

 بار این پروسه رو گذروندی. 

 
 های بسته لب زد: ا همان چشم رمق و ب گرشا بی 

 خیلی خب... فهمیدم. -

فردا بیا بیمارستان برای بیوپسی  حتماً فردا یا پس -

قدر فاصله  بعدی... ماه قبل هم انجام ندادی، نباید این 

 بیفته بین دو مرحله. 

 
 گرشا با نفس عمیقی باز جواب داد: 

 باشه. -

 
هایش برداشت. امیرمحمد که  دستش را از روی چشم 

خواهد بلند شود، دستش را گرفت و کمکش  ید می فهم 

کرد بشیند. گرشا پاهایش را از تخت آویزان کرد و  
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های لباسش شد. امیر نامطمئن  مشغول بستن دکمه 

 پرسید: 

 راهی؟ االن روبه -

 
 گرشا سر تکان داد و امیرمحمد با مکث گفت: 

ولی نوار قلبت هنوز نامیزونه! کمتر به خودت فشار  -

 بخش برات بنویسم؟ خوای آرام می بیار لطفاً،  

 
 هوا پرسید: بهنود بی 

 خوای باهاش چی کار کنی؟ حاال می -

 
گرشا دستی به موهایش کشید و جلوتر رفت تا  

هایش را بپوشد. بدون نگاه به دو نفر دیگر،  کفش 

 محکم و جدی گفت: 

 رم بهش بگم. می -

 
زمان سر جایشان ایستادند.  بهنود و امیرمحمد، هم 

 م کرد. بهنود اخ 

 دیوونه شدی؟! -

 
 امیرمحمد هم آرام گفت: 
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 االن وقتش نیست... اصالً من که دست به سرش کردم. -

 
های  گرشا آب دهانش را محکم قورت داد و به چشم 

 نگران امیر خیره شد.  

وقتی تا اینجا اومده، یعنی خیلی دنبالش بوده... یعنی  -

ارش  خواد اون آدم رو ببینه... چرا باید آز مصرانه می 

 بدیم؟! 

 خواد بفهمه؟ اگه ما حرفی نزنیم، از کجا می -

 
بهنود در تأیید حرف امیرمحمد سر تکان داد و رو به  

 گرشا آرام هشدار داد. 

ی تصوراتش  دونی ممکنه با فهمیدن موضوع، همه می -

از تو و نزدیک شدنت بهش به هم بخوره؟... یادته چند  

 وقت پیش بهت چی گفتم؟! 

 
ای دچار تردید شد. هر دو دستش را  گرشا برای لحظه 

ای روی  های تخت فشار داد و متفکر به نقطه به لبه 

کرد،  زمین خیره شد. اگر این موضوع را پنهان می 

چقدر امکان داشت که دیار باالخره و از جایی دیگر  

اش گفته بود  ای که در خانه حقیقت را بفهمد؟ یاد جمله 

کردی، شاید    افتاد: »اگر خودم بفهمم چی رو پنهان 
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دیگه روشنفکرانه درموردش فکر نکنم.« نفسی گرفت  

گفت...  و مصمم سرش را باال برد. باید خودش می 

توانست اتفاقات بدتری را رقم بزند و  اش می کاری پنهان 

خواست دیار را از دست بدهد، به  گرشا اصالً دلش نمی 

 هیچ قیمتی! 

واست  وقتی روی پایش ایستاد، امیر برای بار آخر درخ 

 کرد: 

 حداقل بذار برای یه وقت بهتر. -

 
 گرشا عصبی خندید و امیر را نگاه کرد. 

پله بهم گفت حاال که فهمیده من و تو با هم  توی راه -

 بازی کنی. رفیقیم، بیام ازت بخوام پارتی 

 
 امیر با اخم غرید: 

 خب بهش بگو راه نداره!... بگو دکتره گفته... -

 
 . گرشا میان حرفش سر تکان داد 

 خیال! بذار تمومش کنم. بی -
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به طرف در رفت و بهنود و امیر هم پشت سرش از  

اتاق بیرون رفتند. دیار با دیدن گرشا از جا پرید و جلو  

 رفت. 

 بهتری؟! -

 
 گرشا با لبخندی سر تکان داد. 

 پله دیدمت، بهتر شدم اصالً. همون موقع که تو راه -

 
نگاه دو    دیار با خجالت سر پایین انداخت تا سنگینی 

نفر دیگر آزارش ندهد. امیرمحمد برگشت و رو به  

منشی که پشت میزش مشغول تماشای نمایش پیش  

 رویش بود، محکم گفت: 

 تونید برید! شما می -

 
ها را داشت  منشی با ناامیدی، از اینکه دیدن آن لحظه 

داد»چشم« آرامی گفت و بعد از جمع کردن  از دست می 

 ترک کرد.   وسایلش، خداحافظی و مطب را 

 دیار رو به گرشا گفت: 

 برو خونه استراحت کن... منم از همین جا ماشین... -

 
 های پشت سرشان اشاره کرد. گرشا به صندلی 
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 دیار!... بشین باید با هم حرف بزنیم. -

 
 دهان دیار باز ماند و بعد از مکثی گفت: 

 راجع به چی؟! -

 
به  گرشا نیم نگاهی به امیرمحمد انداخت و دوباره رو  

 دیار کرد. 

 خواستی! در مورد چیزی که از دکتر می -

 
 #مقلوب  

 238#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
زده نگاهش را بین  ابروهای امیر درهم شد و دیار مات 

آن دو چرخاند. تا خواست حرفی بزند، امیر به بهنود  

 ای کرد و به گرشا گفت: اشاره 

 ما تو اتاقیم... -

 
و وقتی در بسته  بهنود و امیر وارد اتاق دکتر شدند  

 ها را نشان داد. شد، گرشا دوباره صندلی 

 بشین دیار. -
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دیار نگاهی به در بسته انداخت و مردد قدمی به قدمی  

 به عقب برداشت. 

پس چرا خودش رفت؟... گفته منصرفم کنی... آره؟!  -

یعنی درخواستم این قدر غیرممکنه؟! مگه من چی  

 خواستم ازش؟! 

 
و او را که هنوز روی پا    گرشا آستین دیار را کشید 

ایستاده بود، وادار کرد روی صندلی بنشیند. خودش با  

اینکه هنوز توان نداشت و تمام اجزای بدنش التماس  

روی دیار  کردند، یک جا آرام بگیرد، اما روبه می 

دو باری  مشغول قدم برداشتن در عرض سالن شد. یکی 

ر  به موها و گردنش دست کشید و درست زمانی که دیا 

رویش  شد، چرخید و روبه طاقت می داشت کامالً بی 

ایستاد. نگاه دیار به باال کشیده شد و منتظر به او چشم  

هایش را در جیب شلوارش کرد و  دوخت. گرشا دست 

دانست چطور و از کجا باید  انگشتانش مشت شدند. نمی 

کرد گفتنش کار آسانی باشد، اما  شروع کند. فکر می 

لرزاند.  دیار، دست و پایش را می قرار  دیدن نگاه بی 

توانست حدس بزند دیار بعد از شنیدن حقیقت،  حتی نمی 

ی بهنود هم مدام در  چه واکنشی نشان خواهد داد. جمله 
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قدر طوالنی شد که  شد. سکوتش آن سرش تکرار می 

 طاقت لب زد: دیار بی 

کنی؟!... نکنه... نکنه اون  چرا این قدر دست دست می -

 اینه که اصالً زنده است؟!   طرف... منظورم 

 
های گرشا گرد شد و زبانش بند آمد. برای یک  چشم 

ی دنبال کردن دروغی که خود دیار  لحظه وسوسه 

اش را زده بود، تمام وجودش را پر کرد.  جرقه 

توانست حدس او را تأیید کند و همه چیز تمام شود،  می 

اما آن وقت تا آخر عمر با وجدان خودش چه باید  

 . کرد می 

اش  شد و چانه تر می های دیار لحظه به لحظه براق چشم 

به لرز افتاده بود. پنهان ماندن این موضوع به ناراحت  

ای ناراحتی گرشا را نداشت،  کردن دختری که تحمل ذره 

های  ارزید؟ قدمی به جلو برداشت و به مردمک می 

رقصان او زل زد. دل را به دریا زد و خیلی ناگهانی  

 گفت: 

 زنده است... حداقل هنوز زنده است. نه...  -
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ی چشم دیار پایین افتاد و قلب  ی اشکی از گوشه قطره 

گرشا را به تپش انداخت. دیار نفس راحتی کشید و  

 فوری اشکش را پاک کرد. خفه پرسید: 

 هنوز؟!... چرا؟!... مگه چی شده؟! -

 
اش کشید و قلب دیار با این کارش  گرشا دستی به سینه 

ودش نبود که ابروهایش در هم شد.  لرزید. دست خ 

 گرشا فرصت هیچ سوال دیگری را به دیار نداد و گفت: 

هنوز زنده است، چون قلبش تازگیا خیلی داره بازی  -

های دختر  زنه به چشم آره... چون وقتی زل می در می 

خواد از سینه بیفته بیرون...  ش، دلش می مورد عالقه 

ه نگهش داره؟...  تونه زند به نظرت... قلب شهریار می 

 آره؟! دووم می 

 
نهایت گرد شدند و خودش را کمی  های دیار بی چشم 

روی صندلی جلو کشید. گیج شده بود و چیزی از  

 آورد. های گرشا سر در نمی حرف 

 فهمم... منظورت چیه؟! نمی -

 
گرشا جلوتر رفت، جلوی دیار روی پنجه نشست و بعد  

گرفت و کف    از مکثی طوالنی، با تردید دست دیار را 
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زنان و  ی خودش گذاشت. نفس آن را سمت چپ سینه 

آمد، جان کند و لب  طاقت، با صدایی که به زور درمی بی 

 زد: 

 اینجاست! -

 
شد. مات نگاهش کرد و  تر می نگاه دیار هر لحظه گنگ 

حرف باز و بسته شد. گرشا  دو بار بی فقط دهانش یکی 

خواند  می آب دهانش را قورت داد. از نگاه دیار واضح  

 که منظورش را متوجه نشده. دوباره تکرار کرد: 

اینجاست دیار!... قلب شهریار اینجاست!... اونی که  -

 گردی... منم! دنبالش می 

 
ای فراموش کرد نفس بکشد. دستش  دیار برای لحظه 

روح شد. همین که گرشا باز صدایش  سرد و نگاهش بی 

 زد: 

 دیار! -

 
دستش را عقب کشید.    ها گرفته تکانی خورد و مثل برق 

ترسیده از جا پرید و از صندلی و گرشا، تا چایی که  

 توانست فاصله گرفت. با بغضی کشنده لب زد: می 
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گی دیگه؟!...  گی!... داری دروغ می دروغ می -

خوای دست به  خوای دیگه نگردم دنبالش!... می می 

 سرم کنی! 

 
گرشا که تمام توانش ته کشیده بود، با کمک گرفتن از  

صندلی، به زور سر پا ایستاد. پشت گردن و کمرش از  

کرد دیگر جانی برای  عرق خیس شده بود و حس می 

ی این بازی ندارد؛ اما وقتی دیار، این بار بلندتر  ادامه 

 تر، داد زد: و عصبی 

 گی!! بگو داری دروغ می -

 
حرف سرش را  گرشا دستی به پشت گردنش کشید و بی 

راست تکان داد. از    به نشانه ی مخالفت به چپ و 

صدای بلند دیار، بهنود و امیرمحمد از اتاق بیرون  

 آمدند و امیرمحمد با تعجب پرسید: 

 چه خبر شده؟! -

 
 #مقلوب  

 239#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

های  توجه به حرف امیرمحمد، مصرانه به چشم دیار بی 

حال گرشا زل زد. این نگاه و این حال نزار اصالً  بی 

پای شوخی یا دروغی وسط باشد.  داد که  نشان نمی 

نگاه هراسانش را بین سه نفری که اطرافش ایستاده  

های پازل را به هم چسباند؛ دکتری  بودند چرخاند. تکه 

دلیل  های بی خواست حقیقت رو شود، محبت که نمی 

های نامفهومی که هیچ وقت چیزی از  گرشا، حرف 

هایش را روی هم  آورد و... . پلک ها سر درنمی آن 

فشار داد و دنیا روی سرش خراب شد. با بغضی که  

 ترکید، پرسید: داشت می 

دونستی! درسته؟! ... تو هم االن  خودت نمی -

ی  دونستی... بگو که همه فهمیدی... بگو که نمی 

 ی کارهات نقشه نبوده... بگو که... حرفات... همه 

 
های عجوالنه و همیشگی دیار،  گرشا کالفه از قضاوت 

  برد و با اخم تشر زد: دستش را باال 

 بس کن دیار... صبر کن و گوش بده! -

 
صدا هق  دیار هردو دستش را به دهانش چسباند و بی 

زد. گرشا قدمی جلو رفت و با لحنی که سعی داشت  

 دیار را آرام کند زمزمه کرد: 
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خواستم بهت بگم... اون شب توی کارخونه... یا  می -

ما تو آمادگیش  ت... چندبار خواستم بگم، ا توی خونه 

 کنی! دونستم چنین برخورد می رو نداشتی... می 

 
بهنود دستی به موهایش کشید و آرام امیر را صدا زد.  

 امیر محمد، زیر لبی گفت: 

 کنه! هیچی نگو... خودش حل می -

 
گرشا قدم دیگری به جلو رفت و دیار هم همان قدم را  

ر  ت نشینی او، اخم گرشا عمیق به عقب برداشت. از عقب 

 شد. با لحنی عصبی گفت: 

دونستم و باور کن  ها نمی دونستم... تا مدت منم نمی -

وقتی فهمیدم کم مونده بود سکته کنم... قضاوتم نکن  

دیار! ... اصالً چیزی که تو ذهنته از اساس غلطه!  

تر شدی، با هم حرف  هیچی نگو و هروقت آروم 

 زنیم. می 

 
گرفت و    هایش را خشونت بار دیار با پشت دست اشک 

عقب به سمت در رفت و روی پا  باز عقب رفت. عقب 

ی آخر  برگشت تا از مطب بیرون برود، اما لحظه 

ی  زده های مات پشیمان شد. دوباره چرخید و به چشم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

هایش بدون افسار، پشت هم  گرشا نگاه کرد. اشک 

توانست جلوی  دویدند و نمی روی صورتش می 

به طرف گرشا  قدر ناگهانی  ریزششان را بگیرد. آن 

اختیار یک قدم به عقب برداشت و با  رفت که گرشا بی 

های گرد شده نگاهش کرد. دیار آب دهانش را  چشم 

قورت داد. صورتش خیس اشک و دیدش تار بود.  

درست سینه به سینه ی گرشا ایستاد. وقتی لب باز  

صدا، خفه و  های بی هق کرد، صدایش از بغض و هق 

 خش دار شده بود.  

 خوام... به صدای قلبش... گوش کنم. ه بار... می فقط ی -

 
 اش را باال گرفت و تکرار کرد. انگشت اشاره 

 فقط یه بار... لطفاً. -

 
های خیس او نشست.  نگاه گرشا با حیرت به چشم 

مستأصل نگاهی به امیرمحمد انداخت و او هم با تأسف  

 فقط سر تکان داد.  

دیار بدون  ی دیار داد،  نگاه بالتکلیفش را به چهره 

 حرف دیگری، قدم آخر را برداشت. 

ی گرشا  با مکث و تردید، سرش را سمت چپ سینه 

ی قلب او، گوشش را  های تند و کر کننده چسباند. تپش 
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هقش را بگیرد و پیراهن  پر کرد. نتوانست جلوی هق 

 های لرزانش مشت شد. گرشا میان انگشت 

د و  اش پایین افتا نفس گرشا بند آمد. عرق از شقیقه 

رمق خودش،  لرزش بدن دیار، چسبیده به اندام بی 

گرفت. نفهمید چه شد که  داشت جانش را می 

هایش را دور دیار حلقه کرد و او را بیشتر به  دست 

 هق دیار اوج گرفت. خود فشرد. هق 

ی گرشا  کشید، قفسه سینه هرچه بیشتر طول می 

اش منتشر  تر و درد وحشتناکی در کل سینه منقبض 

از در هم شدن چهره ی گرشا، امیرمحمد  شد.  می 

 احساس خطر کرد و سریع جلو رفت. 

 گرشا! ... بس کن. -

 
گرشا به زور چشم باز کرد و رو به امیر فقط سر باال  

توجه به او، این بار دیار را صدا  انداخت. امیرمحمد بی 

 زد. 

کنم... گرشا حالش خوب  خانوم مهرآرا... خواهش می -

 نیست. 

 
 زد:   گرشا خفه تشر 

 امیر! -
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 تر شد و دیار را بلندتر صدا زد: امیرمحمد عصبی 

 کنم! خانوم مهرآرا، خواهش می -

 
دیار باالخره متوجه موقعیش شد و سریع عقب کشید.  

همین که دست های گرشا از دور او جدا شد، نتوانست  

رمقی گفت و دستش  دوام بیاورد. خم شد و »آخ« بی 

و دوید. در برابر  روی سینه مشت شد. بهنود سریع جل 

های او را  ی دیار، امیر و بهنود شانه های ترسیده چشم 

ی  گرفتند و کمک کردند تا روی صندلی بنشیند. چهره 

 شد. بهنود با واهمه داد زد: تر می رنگ گرشا مدام بی 

 تونه نفس بکشه! امیر!... نمی -

 
امیرمحمد فوری به اتاق دوید و با سرعتی بیشتر،  

همراهش آورد. ماسک را روی  کپسول اکسیژن را  

تر نفس  صورتش گذاشت و از گرشا خواست آرام 

بکشد. دیار سر جایش خشک شده بود. حتی نفس  

کشیدن و اشک ریختن هم فراموش کرده بود. گرشا  

وسط هول و شتاب دو نفر دیگر، نگاهش به دیاری بود  

کرد. همین که  ها نگاه می که مات و ترسیده، به آن 
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صدا تکان  های گرشا بی تالقی کرد، لب نگاهشان با هم  

 خورد: 

 نترس! -

 
 #مقلوب  

 240#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی پیش رویش داشت  شد نترسد، اما صحنه کاش می 

دانست باید چه کار کند. اصالً  گرفت. نمی جانش را می 

نفهمید چه اتفاقی افتاد. فقط متوجه شد که حال گرشا  

ی امیرمحمد  دهد، وقت بدتر از چیزی است که نشان می 

سریع گفت: »باید برسونیمش بیمارستان!«، انگار دنیا  

ی متحرک، زل  روی سر دیار آوار شد. مثل یک مرده 

زده ی آنها که داشتند تالش  زده بود به حرکات شتاب 

اراده دنبالشان راه  کردند، گرشا را بیرون ببرند. بی می 

افتاد و وقتی سوار ماشین شدند، رو به بهنود  

 لب زد:   ملتمسانه 

ً منم می -  آم... لطفا

 
 امیرمحمد در جواب نگاه بالتکلیف بهنود، سریع گفت: 
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 تر... وقت نداریم. کنی فقط سریع هر کاری می -

 
 بهنود رو به دیار گفت: 

 تونی همون پشت کنارش بشینی؟! خیلی خب... می -

 
دیار به خودش آمد و سرش را تکان داد. گرشا روی  

ده بود، از سمتی که  صندلی عقب ماشین دراز کشی 

سرش قرار داشت، سوار شد و از گرشا خواست سرش  

را روی پای او بگذارد. گرشا به کمک اکسیژن، سخت  

کشید. نگاه دیار تمام مدت به  و پرصدا نفس می 

ی او بود و نفهمید کی آن همه صورتش  های بسته چشم 

از اشک خیس شد که قطراتش روی پیشانی گرشا  

رمق  در صورت او  با تعلل و بی   های گرشا چکید. چشم 

باز شد. دیار دست روی دهانش گذاشت تا صدای  

 صدا لب زد: هقش بلند نشود. فقط بی هق 

 ببخشید! -

 
گرشا دستش را باال آورد و دست دیار را که روی  

ی خودش بود، گرفت. آرام و از پشت همان  سینه 

 ماسک، به زور لب زد: 

 شه! نترس، چیزی نمی -
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ایش را دوباره روی هم گذاشت و تا خود  ه بعد هم چشم 

 بیمارستان، هیچ واکنش دیگری نشان نداد. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 241#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
کنج راهروی اورژانس روی یک صندلی سفت و  

ناراحت نشسته بودم، صورتم را میان دستانم پنهان  

کرده بودم و اتفاقات ساعتی قبل را برای هزارمین بار  

کردم. هربار که جمالت گرشا در ذهنم  می با خودم مرور  

کرد. باورش به  شد، مغزم بیشتر داغ می تکرار می 

فهمیدم چرا  شکل وحشتناکی غیرممکن بود. تازه می 

دکتر اصرار داشت من را دست به سر کند. نزدیک  

شدن گرشا به من، احساس مسئولیتی که مدام از آن دم  

ای که  ی عجیب و غریبش... و زد، ابراز عالقه می 

کردم، بیشتر از زمین و  هرچه بیشتر بهشان فکر می 

خواستم بلند شوم و سر  شدم، اما تا می زمان عصبی می 

رنگ و حال  ی بی گرشا داد و بیداد کنم، یاد چهره 
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کرد.  افتادم و تمام وجودم از ترس یخ می ناخوشش می 

من راضی نبودم هیچ بالیی حتی سر بدترین آدم دنیا  

 دیگر...   بیاید، گرشا که 

هایم را با تعلل پایین  با نزدیک شدن صدای پایی، دست 

روحم را باال کشیدم. همان مردی بود  آوردم و نگاه بی 

که از صدا زدن های دکتر یگانه فهمیده بودم نامش  

 بهنود است. دستی به گردنش کشید و مضطرب لب زد: 

 شما بهتره برید خونه... دیروقته. -

 
از او گرفتم. خانوادگی عادت    پوزخندی زدم و نگاهم را 

داشتند برای دیگران تصمیم بگیرند. او هم با دیدن  

اعتنایی واضحم، نفسش را محکم بیرون داد و با  بی 

 تری گفت: لحن مالیم 

خانم مهرآرا!... گرشا اگه بفهمه تا این موقع اینجا  -

 موندید... 

 
سرم را با ضرب به طرفش برگرداندم و اخمی غلیظ  

 م جا خوش کرد. بین ابروهای 

 خواد چی کار کنه مثالً؟! می -

 
 ام جا خورد و خودش را کمی عقب کشید. از حمله 
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 شه. منظورم اینه که نگرانتون می -

 
 اش ایستادم. از روی صندلی بلند شدم و سینه به سینه 

 دلیلی نداره نگران من باشن. ما نسبتی با هم نداریم. -

 
ارش رد شدم و  اش از کن شده   های گرد توجه به چشم بی 

آمد، به  با دیدن دکتر یگانه که داشت به طرف ما می 

همان سمت رفتم. نگاهی سرسری به تخت پشت سرش  

و گرشایی که روی آن خوابیده بود انداختم. دکتر با  

فهمیدم. کسی که این  دیدنم، اخمی کرد که دلیلش را نمی 

ها با  دستی آن کاری و هم وسط باید طلبکار این پنهان 

شد، من بودم و آن وقت این مرد با نگاهش  ی هم م 

 کشید. با لحن تندی غرید: داشت برایم خط و نشان می 

ی کافی  شما قصد ندارید تشریف ببرید؟ به اندازه -

 زا بوده و هست! حضورتون تنش 

 
 ابروهایم را تا حد امکان باال دادم و عصبی شدم. 

االن من باعث به وجود اومدن این اوضاع شدم؟!...  -

ودتون بودید و دیدید که با چه حالی وارد مطبتون  خ 

 شد. 

 اخمش شدت گرفت. 
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درخواست نامعقول شما و حرفاتون به حال بدش دامن  -

 زد. 

 
ام را که به لرزش افتاده بود، منقبض کردم و با  چانه 

 صدایی پربغض لب زدم: 

توقع داشتین هرچی رو که گفت، بشنوم و بعدش با یه  -

 تشکر کنم و بذارم برم؟   لبخند از این افشاگریش 

خواستین اون آدم رو ببینین... مگه  شما خودتون می -

 برای همین تشریف نیاوردید مطب؟ 

 
 ای هیستریک سر دادم. از عصبانیت خنده 

دکتر شما انگار کالً دوست دارید ماجرا رو یه جور  -

کنه اونی  دیگه جلوه بدید!... چیزی که داره اذیتم می 

 گذره. نیست که تو سر شما می 

 
توجه به حالی که من را دچارش کرده بود،  بی 

 پوزخندی زد. 

مهم نیست چی تو سر منه... مهم اینه که با همون کار  -

ای که شما کردید، ممکنه جونش رو از دست  ساده 

جوری  بده... ممکنه قلبش پیوند رو پس بزنه... اگه این 

 شه که... خیالتون راحت می 
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هایم نگهشان  پلک   هایی که به زور پشت سد اشک 

 ها پایین افتادند. داشته بودم، با شنیدن این حرف 

 منظورتون چیه؟ -

 
 نگاهش رنگ باخت. 

واضح گفتم خانم!... خیلی دوست داشتید صدای قلب  -

برادرتون رو بشنوید، درسته؟!... پس در جریان باشید  

که همون قلب ممکنه خیلی دووم نیاره و دیگه تپشی  

ی صداش  ن رو به شنیدن دوباره نداشته باشه که دلتو 

 خوش کنید. 

 
 #مقلوب  

 242#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایش را زد، قلب و روحم را ویران کرد و من را  حرف 

جا به حال خودم گذاشت. تا خواستم چیز دیگری    همان 

بپرسم، از جلوی چشمم ناپدید شد و تصویر گرشای  

  خوابیده رو تخت، چشمم را پر کرد. صدای دکتر را از 

شنیدم که داشت به پرستاری توصیه  پشت سرم می 
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اش را چک کند.  کرد به صورت مداوم عالئم حیاتی می 

وار مشغول صحبت با بهنود شد. اختیار  بعد هم زمزمه 

پاهایم دست خودم نبود وقتی تنم تا کنار تختش  

هایم تصویر مانیتور باالی سر او  روی کرد و چشم پیش 

 را با تمام وجود بلعید. 

اش نرم  ی سینه هش کردم، آرام خوابیده بود، قفسه نگا 

دید،  شد و اگر کسی از بیرون او را می باال و پایین می 

شد که چه لحظات سختی را پشت سر  اصالً متوجه نمی 

 گذاشته است. 

ی چشمم پایین افتاد. با  قطره اشک دیگری از گوشه 

ی سمت  سر انگشت آن را پاک کردم و با احتیاط لبه 

قدر آرام که حتی تخت از نشستنم  شستم، آن چپ تخت ن 

ی آرام و غرق خوابش نگاه  تکان نخورد. به چهره 

هایی که موقع دم و بازدم ماسک  کردم، به بخار نفس 

کرد. دوست نداشتم به این  اکسیژنش را پر و خالی می 

شد و جواب تمام سواالتی  حال ببینمش... باید بلند می 

داد.  جوید، می خوره می   که داشت بند بند وجودم را مثل 

کرد تا من هم مثل همان  باید مثل همیشه نگاهم می 

طور که خودش  هایش زل بزنم و همان اوایل در چشم 

های تلنبار شده در قلبم را  من را شناخته، تمام حرف 
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بیرون بریزم و او هم بگوید قضاوت نکن! بگوید و من  

 کنم. به این فکر کنم که باز دارم اشتباه می 

قدر به  حرکتش گذاشتم و آن دستم را کنار دست بی کف  

جلو خم شدم تا به تصور خودم صدایم به گوشش  

برسد. با بدبختی جلوی هق زدنم را گرفتم و خفه لب  

 زدم: 

حق نداری چیزیت بشه... فهمیدی؟!... باید از روی  -

این تخت بلند شی، سالم و سرحال... باید بیای و بهم  

 ام کردی! بگی چرا این کار رو باه 

 
های  هایم کشیدم تا اشک پشت دستم را عصبی به چشم 

کرد، داشت  ام می لعنتی را پس بزنم. بغض داشت خفه 

 گرفت. گلویم را فشار دادم و نالیدم: جانم را می 

ی سهم  زنه، همه ی تو داره می این قلبی که تو سینه -

من از زندگیه گرشا!... به خاطر ِدینی که به گردنته،  

 م نگهش داری... فهمیدی؟! باید سال 

 
ام بلند نشود.  بغضم را محکم قورت دادم تا صدای گریه 

ی افتاده به جانم مقابله کنم. سرم را،  نشد که با وسوسه 

طور که پایین برده بودم، آرام و با احتیاط روی  همان 

هایی که بر خالف ساعتی  اش گذاشتم. صدای تپش سینه 
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هایم  به ریزش اشک قبل و در مطب، آرام و منظم بود،  

سرعت بیشتری داد. روزی برای زنده ماندن صاحب  

کردم، التماس  دادم، دعا می این قلب داشتم جان می 

کردم، اما راه به جایی نبردم، قلب ماند، اما صاحبش  می 

نه!... حاال همان قلب داشت برای ماندن یا نماندن بازی  

به  ی مردی که قلب من را  آورد، آن هم در سینه درمی 

 تپش انداخته بود. 

با نزدیک شدن کسی به تخت فوری سرم را بلند کردم  

 اش را پاک کنم. و دست به صورتم کشیدم تا خیسی 

دکتر از سر عصبانیت یه چیزی گفت... نگران نباشید،  -

 قدرا هم بد نیست. حالش اون 

 
های مغمومش نگاه  ی تخت پایین آمدم و به چشم از لبه 

صورتم دید که با لبخندی محو  دانم چه در  کردم. نمی 

 گفت: 

دم دو  بخشه... بهتون قول می خواب االنش تأثیر آرام -

سه ساعت دیگه که بیدار بشه و بفهمه تا االن اینجا  

کنه... اگه اشکال نداره،  بودین، یه چیزی بار من می 

 بریم که من شما رو برسونم خونه. 
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با    با اینکه هنوز دلم آنجا کنار تخت جا مانده بود، 

ام روشن نبود،  اینکه تکلیفم با خودم و تناقضات روحی 

اما قبول کردم و از تخت فاصله گرفتم. ماندنم آنجا  

ای نداشت، جز اینکه مدام فکر کنم و مرور  دیگر فایده 

ام، وقتی تنها  کنم و با خودم کلنجار بروم. در خانه 

شدم، وقتی مردی جلوی چشمانم روی تخت نبود که  

توانستم فکر کنم و  گرانی بلرزاند، بهتر می قلبم را با ن 

 تصمیم بگیرم. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 242#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ها، از رفتنش مطمئن شد و  با دور شدن صدای قدم 

اش را رو به سقف سفید و  های خسته توانست پلک 

روح اورژانس باز کند. دستی را که سرم به آن  بی 

اکسیژن را از    وصل نبود، با کرختی باال آورد و ماسک 

محض جدا شدن ماسک از  روی صورتش باال زد. به 

صورتش، نفسش دوباره تنگ شد، اما با لجبازی تمام  

نفسی را به جان خرید. صدای پربغض دیار  این بی 
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همین چند دقیقه پیش جانش را گرفته بود. اگر داشت  

کشید، به لطف وفاداری قلبی بود که در  هنوز نفس می 

تپید و قصد نداشت از کار بیفتد،  می   چنان اش هم سینه 

قلبی که دیار با لحن پردردی آن را تمام سهمش از  

 زندگی خوانده بود. 

یک زانویش را روی تخت تا کرد و تصمیم گرفت سر  

ی زنی جوان  جایش بنشیند، اما صدای هشدارگونه 

 مانعش شد. 

کنید آقای بلورچیان؟... دکتر هنوز اجازه  چی کار می -

 ز جاتون تکون بخورید. ندادن که ا 

 
کشید از دست  پوزخندی روی لبش نشست. هرچه می 

همین دکتر بود. اگر آن شبی که داشت با میل خودش  

کرد و کمر به نجاتش  داد، امیرمحمد رهایش می جان می 

شد و حاال این  بست، وسط زندگی دیار پیدایش نمی نمی 

ماند  حرکت ب قدر بی شد آن لحظه، اینجا نبود تا مجبور با 

که دیار تمام دردهایش را بغض کند و کنار گوش او  

ببارد، در حالی که او حتی نتواند دستش را بلند کند و  

او را در آغوش بگیرد و بگوید هرچه در موردش فکر  

 کرده اشتباه است. 
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وقتی دوباره خواست تکان بخورد، این بار زن کامالً  

گه  جلو آمد و با گرفتن مچ دستش، او را روی تخت ن 

 داشت. 

کنم، اجازه بدید دکتر بیاد وضعیتتون رو  خواهش می -

یو، تخت خالی  سی چک کنه... ما منتظر بودیم توی سی 

وقت شما دارید  بهمون بدن که منتقلتون کنیم... اون 

 شید؟! جوری بلند می همین 

 
توجه به سرمی که با تکان  دست زن را کنار زد و بی 

رمق و  ه بود، بی او، پوست دستش را به سوزش انداخت 

 نفس، غرید: بی 

 پس بهش بگید... زودتر بیاد. -

 
 همین که خواست سر جایش بنشیند، زن هشدار داد: 

شما حالتون خوب نیست... خودتون این رو متوجه  -

 شید؟! نمی 

 
 پراخم نگاهش را به زن دوخت. 

تونم درک  کنید... شرایط خودم رو نمی چرا فکر می -

به جای هشدار دادن بی    شم اگه کنم؟!... ممنون می 

 کنید. مورد به من... دکتر رو خبر  
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زن که از جواب دادن به او عاجز مانده بود، پوفی کرد  

 و عقب کشید. 

 خب، چند لحظه صبر کنید لطفاً. خیلی -

 
های بلند و سریع به طرف استیشن پرستاری  با قدم 

اورژانس رفت. سرش را از پشت روی بالش انداخت و  

ف سفید زل زد. دست آزادش را روی  دوباره به سق 

اش کشید و تا زمان آمدن  ریخته هم موهای به 

اش را روی هم گذاشت.  های خسته امیرمحمد، پلک 

بالفاصله از یادآوری تصویر نگاه دلخور و در عین  

ی دیار، قلبش باز تیر کشید. دستش را  حال ترسیده 

هایش را  اش فشار داد و پلک ی سینه روی قفسه 

به هم فشرد. امروز و به فاصله ی یک    تر محکم 

های  هق اش دو بار میزبان سر دیار و هق ساعت، سینه 

او شده بود، در حالی که نتوانسته بود کاری برای آرام  

کردنش انجام بدهد. مقصر مستقیم به وجود آمدن آن  

اش دیار را دچار  کاری شرایط نبود، اما با پنهان 

رفت  یار بود، باید می سوءتفاهم بدی کرده بود. حق با د 

و به تمام سواالت به وجود آمده در ذهن او پاسخ  

ی آن نگاه را از او  داد. دیگر تحمل دیدن دوباره می 
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فهمید در زندگی گرشا چه  نداشت. دیار باید می 

 جایگاهی دارد. 

خوای از  بینی و باز می خوبه که داری وضعیتت رو می -

ش نزده بودن؟!  جات بلند شی! اصالً مگه به تو آرامبخ 

 چرا بیداری پس؟! 

 
 #مقلوب  

 243#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایش را رو به نگاه نگران امیر  پوزخندی زد و چشم 

 باز کرد. 

ها روی روح و روان ناآروم من تأثیرش  این آرامبخش -

تری تو دست و  رو از دست داده دکتر. اگه چیز قوی 

م  بالت هست، تجویز کن، یا یه چیزی بده زود سرپا ش 

 برم به کار و زندگیم برسم. 

 
امیرمحمد جلو رفت، آستین پیراهن گرشا را باال داد و  

طور که دستگاه فشار را روی بازویش تنظیم  همان 

 کرد، با طعنه زمزمه کرد: می 
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کار و زندگیت فعالً رضایت داده با پسرعموجان  -

برگرده خونه، تو هم به نفعته که امشب رو بمونی تا  

 شه. وضعیتت نرمال ب 

 
محض  ساکت ماند تا امیرمحمد فشارش را چک کند. به 

 بازکردن دستگاه، جواب داد: 

 بهم اعتماد کرده بود! -

 
 های او زل زد. امیرمحمد خیلی جدی به چشم 

کار کنی! من هر کاری کردم    خوای چی دونم می نمی -

گو نبودم  فقط به خاطر خودت و سالمتیت بود... غیب 

وای دست خواهر پسره رو  خ که فکر کنم یه روزی می 

بگیری و بیاری تو زندگیت، که بخوام به عواقبش فکر  

قدری درک داشته باشه که  کنم... ولی امیدوارم اون 

 نخواد این شرایط رو گردن تو بندازه. 

کنه با  ایه امیر... فکر می اون تصورش چیز دیگه -

 نقشه بهش نزدیک شدم. 

 
رماندگی لب  هایش کشید و با د امیرمحمد دستی به چشم 

 زد: 
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امشب وقتی دختره جلوم نشست و گفت که دنبال چی  -

اومده، برای اولین بار دعا کردم کاش باز به سرت  

دونستم دختره  بزنه و نخوای بیای مطب... با اینکه نمی 

رو راه دادی تو زندگیت، ولی بازم دلم گواهی خوبی از  

 داد. این رودررویی نمی 

گذاشت. دلش    هایش را روی هم گرشا باز پلک 

خواست همان لحظه برود و همه چیز را برای دیار  می 

قدر سرش سنگین و گیج بود که  روشن کند، اما آن 

 تواند پنج دقیقه هم روی پا بایستد. مطمئن بود نمی 

ها آماده  منتظریم یه تخت خالی توی بخش مراقبت -

 کنن. 

 
فوری پلک باز کرد و درمانده به صورت امیرمحمد  

 ت. نگاه انداخ 

 تونم زیاد بمونم. دونی نمی تو که می -

 
امیرمحمد که تعلل او را دید، لبخند محوی زد و دستش  

 را روی پای او گذاشت. 

دونم... برای همین هم وقتی اومدم و دیدم هنوز  می -

اینجایی حقیقتش هم جا خوردم هم خوشحال شدم. این  

همه حرف گوش کن بودن از تو بعید بود. واسه یه  
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شده، حرف من رو گوش بده گرشا. تا فردا  بارم که  

بمون، بیوپسی هم انجام بشه؛ که خیال منم راحت باشه  

 و تحت نظر خودم باشی. 

 
 گرشا با دلخوری نگاهش را از او گرفت. 

یو و این حرفا رو  سی ی بستری شدن تو سی حوصله -

 ندارم. 

 
گرفت.  ها داشت بهانه می امیرمحمد لبخند زد. مثل بچه 

 حکم بیرون داد و سری جنباند. نفسش را م 

یو، نه بخش... اگه بگم بمون تو اتاق  سی اصالً نه سی -

شی؟... فقط برای اینکه تا صبح  خودم، راضی می 

 حواسم بهت باشه! 

 
های امیرمحمد نگاه کرد تا  سری چرخاند و به چشم 

ببیند چقدر در گفتن حرفش جدی است. امیرمحمد سری  

ی  د. گرشا با سرگیجه به معنای کسب تکلیف تکان دا 

ای که به جانش افتاد و توانی که فعالً  قصد  دوباره 

برگشت به بدنش را نداشت، به ناچار سری باال و پایین  

دانست که نیازی به رفتن به بخش و  کرد. باز حداقل می 

های نافرم بیمارستانی نیست. فردا که  پوشیدن لباس 
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حالش بهتر بود و قدرت فکر بیشتری داشت،  

تر پیش دیار برود و تمام  توانست با خیال راحت می 

ای  سوءتفاهمات را رفع کند. برگرداندن دیار به رابطه 

شدن، فقط به یک نخ نازک بند    که ریسمانش برای پاره 

 ارزید. بود، به این صبر چندساعته می 

 *** 

با پیامکی که بهنود در آن خبر از رسیدنش داد، کتش  

اتاق بیرون رفت. امیرمحمد  را تن کرد و با احتیاط از  

 که کنار استیشن ایستاده بود، با دیدنش فوری جلو آمد. 

 خوای تا پایین باهات بیام؟ ری؟... می داری می -

 
چپ نگاهش کرد و امیرمحمد لبخندی سرسری به  چپ 

 رویش پاشید. 

کنی حاال؟!... چیزی نگفتم که... فقط  چرا ترش می -

خودت فشار نیار.  یادت نره چی گفتما، دو سه روز به  

 دم. برداری آماده شد خودم بهت خبر می جواب نمونه 

 
سری به معنای موافقت تکان داد و بعد از دست دادن با  

او، به طرف انتهای راهرو قدم برداشت. داخل  

ی دیار را گرفت، اما  آسانسور، برای دهمین بار شماره 

هایی  ی پیام های آن روز و همه تماسش، مثل تمام تماس 
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ه از دیشب فرستاده بود، بی پاسخ ماند. با کالفگی  ک 

ی  گوشی را در جیبش انداخت و به سمت محوطه 

بیمارستان رفت. هوای بارانی شب قبل هنوز هم پابرجا  

ی کتش را کامل باال داد و به سرعت، مسیر  بود. یقه 

مانده تا ورودی بیمارستان را طی کرد. شدت باران به  

ی موها  وار ماشین شد، همه قدری زیاد بود که وقتی س 

محض  های کتش کامالً خیس شده بودند. به و سرشانه 

نشستن در ماشین کتش را درآورد و نم موهایش را با  

دست گرفت. بهنود بخاری ماشین را یک درجه بیشتر  

 کرد و کمی به طرف او چرخید: 

 بهتری؟ -

 
حرف سرش را باال و پایین کرد. هنوز فکرش درگیر  بی 

هایش بود. با یادآوری چیزی رو به  ندادن   واب دیار و ج 

 بهنود پرسید: 

 دیار رو دیشب تو بردی؟ -

 
 بهنود هومی کرد. 

 رفت خونه خودش؟ -

 
 بهنود استارت زد و سر تکان داد. 
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 ای هم داره بره؟ مگه جای دیگه -

 
 #مقلوب  

 244#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
تا گرشا خواست سوال دیگری بپرسد، بهنود دستش را  

ی فرمان برداشت و دوباره رو به گرشا کرد.  از رو 

ی لبش را بین دندان گرفت و وقتی نگاه  گوشه 

طور که پشت گردنش  ی گرشا را دید، همان موشکافانه 

 داد محتاطانه گفت: را ماساژ می 

 تا خود خونه نبردم... یه خیابون باالتر پیاده شد. -

 
 ابروهای گرشا در هم پیچید. 

 ش کردی؟! بون پیاده اون وقِت شب، وسط خیا -

 خودش خواست. -

قدری شعور  خودش خواست که خواست... هنوز اون -

پیدا نکردی که یه دختر تنها نصفه شب جاش تو  

 خیابون نیست؟ 
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دانست اشتباه کرده، با  بهنود که خودش هم خوب می 

 من و منی لب زد: 

باور کن منم همینا رو بهش گفتم، ولی خیلی آتیشی  -

باهاش مخالفت کنم یه جوری قاطی    اومدم بود، تا می 

خواد تا  کرد کم مونده بود من رو بخوره... گفت می می 

خونه پیاده بره، گفتم خطرناکه و شبه و از این حرفا،  

ش راهی نیست ضمن اینکه به من ربطی  گفت تا خونه 

 کار کنه... حتی گفت... خواد چی نداره می 

 
ز بیوپسی  توجه به بیشتر شدن فشاری که بعد ا گرشا بی 

کرد، با عصبانیت  اش حس می ی سینه روی قفسه 

 پرسید: 

 چی گفت؟ -

 
بهنود انگشتانش را دور فرمان مشت کرد و نگاهش را  

 دزدید. 

شی، گفت به  حتی بهش گفتم اگه تو بفهمی ناراحت می -

 کنه! کنه یا نمی تو هم ربطی نداره چی کار می 

 
 پوزخندی زد و سرش را سمت مخالف چرخاند. 

 ش. دم خونه برو  -
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 بهنود فوری جواب داد: 

خوای بری خونه استراحت کنی، وقتی بهتر  نمی -

 شدی... 

 
گرشا بدون اینکه سرش را سمت او برگردادند، محکم  

 تشر زد: 

ری پیاده شم ماشین  ش، اگه نمی گفتم برو خونه -

 بگیرم! 

 
بهنود »باشه«ی آرامی گفت و فرمان را سمت خیابان  

 چرخاند. 

جیب بیرون آورد و یک بار دیگر    اش را از گوشی 

جواب ماند. اینکه  ی دیار را گرفت. باز هم بی شماره 

های او را  گوشی را خاموش نکرده بود و یا حتی تماس 

داد  کرد، بیشتر نگرانش کرده بود. ترجیح می رد نمی 

هر رفتاری از او ببیند، فقط برای اینکه بفهمد حالش  

اش هم  ود، نگرانی خوب است. با کاری که بهنود کرده ب 

بیشتر شد. گوشی را با حرص روی پایش انداخت،  

پشتی صندلی را خواباند و تا زمان رسیدن جلوی  
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های خسته و  ی دیار، ساعدش را روی چشم خانه 

 حالش گذاشت. بی 

با توقف ماشین، حتی صبر نکرد بهنود ماشین را  

خاموش کند. پیاده شد و با بیشترین سرعتی که توان  

داد، به طرف ساختمان رفت.  ش اجازه می ا نداشته 

انگشتش را روی زنگ گذاشت و چندبار پشت هم آن را  

کرد.  اش می خبری و نگرانی داشت دیوانه فشار داد. بی 

های باالیی  تر ایستاد و نگاهی به پنجره بهنود کمی عقب 

 انداخت. 

 شاید خونه نیست! -

 
 آلود نگاهش کرد. گرشا اخم 

ده؟!...  رو چرا جواب نمی خونه نباشه... گوشیش  -

طبق معمول نتونستی یه کار رو درست انجام بدی!...  

 اگه بالیی سرش اومده باشه... 

 
 تر کرد و با آرامش گفت: بهنود خودش را به او نزدیک 

زنی تو؟!... البد خونه نیست،  چرا نفوس بد می -

گوشیش هم جا گذاشته تو خونه دیگه!، یا گوشیش  

کارش باشه!... حاال چون دیشب    سایلنته... شاید محل 

شه چیزیش شده  یه خیابون باالتر پیاده شده دلیل نمی 
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باشه که!... اون دختری که من دیدم و شناختم، از اون  

 جهت اذیتش کنه. دخترای شل نیست که بذاره کسی بی 

 
تر شد. اصالً  با این حرف بهنود، کمی ریتم قلبش آرام 

با بهنود بود،  حواسش به محل کار دیار نبود. حق  

شد خوشبینانه تمام احتماالتی که او داد را تصور  می 

پذیرتر از چیزی  دانست دیار آسیب کرد، ولی بهنود نمی 

دهد.  است که رفتار خشن و گاهی ناآرامش نشان می 

دو بار دیگر زنگ را فشار داد و  برای اطمینان یکی 

 وقتی خبری نشد بهنود با کالفگی غرید: 

 هش زنگ بزن خبر بگیر. بیا بریم، شب ب -

 
دستش را در جیب شلوارش فرو کرد و قدمی عقب  

های پشت  رفت. سرش را باال گرفت. نگاهش به گلدان 

پنجره افتاد و نفسش را محکم بیرون داد. آسمان هم  

کرد.  باریدن را فراموش کرده بود. باید دیار را پیدا می 

همین که تصمیم گرفت برگردد و جلوی محل کار دیار  

ای  رود، در ساختمان باز شد و زنی همراه دختربچه ب 

کوچک بیرون آمد. نگاه پر از شکی به آن دو انداخت  

و وقتی متوجه نگاهشان به ساختمان شد، فوری  

 پرسید: 
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 بفرمایید... با کی کار دارید؟ -

 
کس«، اما گرشا جلوتر  بهنود لب باز کرد بگوید »هیچ 

 از او گفت: 

نگ زدیم در رو باز  با خانم مهرآرا... هرچی ز -

 نکردن... انگار خونه نیستن! 

 
ها را  زن کمی آن دو را برانداز کرد و از اینکه آن 

 شناخت، ابرو در هم کشید. نمی 

 باهاشون نسبتی دارید؟ -

 
 گرشا هم متقابالً اخمی کرد و طلبکارانه جواب داد: 

 بینم نسبتم رو برای شما شرح بدم. نیازی نمی -

 
خورد و با حالتی عصبی، دست    زن از جواب گرشا یکه 

ی جلوی ساختمان پایین  دخترش را گرفت. از تک پله 

هیچ حرفی خواست رو بگیرد و برود. بهنود    آمد و بی 

ی  نفسش را محکم بیرون داد و با تکان سری به نشانه 

 تأسف برای گرشا، جلو دوید و سر راه زن قرار گرفت. 

جه نیست  ببخشید این رفیق من یه مقدار عصبیه، متو -

گه. ما از آشناهای خانم مهرآرا هستیم... دیروز  چی می 
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اومد خونه حالش خیلی خوب  هم با هم بودیم؛ وقتی می 

ده،  نبود، االن هم تلفن همراهش رو جواب نمی 

 نگرانش هستیم. 

 
 #مقلوب  

 245#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
زن با همان اخم گره خورده نگاهش را از بهنود به  

 وری گفت: گرشا داد. بهنود ف 

 ایشون نامزدشونه. -

 
ابروهای زن به آنی از هم فاصله گرفت و یک دور  

دیگر سر تا پای گرشا را کامل رصد کرد. با لحن  

 مشکوکی لب زد: 

 خبر! نامزدشه؟... چه بی -

 
گرشا پوفی کشید و قدمی جلو رفت تا دوباره جوابی  

 دستی کرد. شکن بدهد، اما بهنود فوری پیش دندان 
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یتش پیش نیومده... تازه این اتفاق افتاده...  شاید موقع -

حاال بگذریم، اگه شما ازشون خبر ندارید یه فکر دیگه  

 بکنیم. 

 
دانست باید حرفی  زن لبی تر کرد و کالفه از اینکه نمی 

بزند یا نه، مدام بین گفتن و نگفتن در کلنجار بود.  

گرشا از این وضع کالفه شد و رو به بهنود با لحن  

 ی گفت: آمیز تحکم 

 بشین بریم دم شرکتش. حتماً اونجاست. -

 
به سمت ماشین راه کج کرد. بهنود از اینکه گرشا دقیقاً  

کند، رو به زن  دانست دارد چه می خودش هم نمی 

 مشغول عذرخواهی شد. 

 ببخشید وقتتون رو گرفتیم... با اجازه. -

 
همین که از کنار زن رد شد، لحن مردد و متعجب زن  

 نگه داشت.   او را سر جایش 

 واقعاً نامزدشه؟! -

 
 بهنود ترجیح داد جوابی ندهد، اما زن دوباره گفت: 

 دونم محل کار باشه... شاید خوابه. بعید می -
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گرشا با مکث سر جایش چرخید و بهنود با کنجکاوی  

 پرسید: 

 چطور؟ -

 
زن کمی دست دست کرد و با توجه به حالی که از دیار  

 توضیح داد:   دیده بود، دل را به دریا زد و 

ره، همون  همسر من صبح خیلی زود از خونه می -

موقع من دم در بودم دیدم دیار... یعنی خانم مهرآرا، با  

 ش! رفت تو خونه وضعیت بدی داشت می 

 
های  های رفته را به سرعت برگشت و با چشم گرشا قدم 

 گرد شده پرسید: 

 تو چه وضعیتی بود مگه؟ -

 
 تر گرفت. محکم   زن معذب خندید و دست دخترش را 

خدا مرگم بده... منظور بدی نداشتم... یعنی آخه...  -

دیدم سر تا پاش خیسه، بهش سالم هم که کردم، خیلی  

حال و نزار جوابم رو داد، ازش پرسیدم خوبه،  بی 

 هیچی نگفت و رفت تو خونه. 
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بهنود نگاهش را به گرشا داد و او هم با کالفگی بین  

 موهایش کشید. 

 کنه؟! و باز نمی پس چرا در ر -

 گفتم که... شاید خوابه... آخه صبح زود... -

 
 زده جلوتر رفت و درخواست کرد: گرشا شتاب 

 شه در رو باز کنید من برم باال؟ می -

 
 زن ابروهایش را با سردرگمی باال داد. 

واال آخه... تو رو خدا ناراحت نشید... درسته گفتید  -

 شناسمتون! نامزدشید، ولی من که نمی 

 
ای کرد و همان موقع بهنود دوباره  قروچه شا دندان گر 

 به داد وضع نابسامان بین آن دو رسید. 

شه خودتون هم تشریف بیارید باال...  اگه دیرتون نمی -

 خوایم از سالم بودنش مطمئن بشیم، همین. ما فقط می 

 
زن با این پیشنهاد، دیگر تعلل نکرد. کلیدش را از کیف  

و جوان، پا به ساختمان  بیرون آورد و جلوتر از د 

 گذاشت. 

 *** 
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روی واحد دیار،  زن جلوی واحد خودش، درست روبه 

ایستاده بود و در سکوت به تالش مردی که گفته بود  

کرد. گرشا چندباری کف  نامزد دیار است نگاه می 

دستش را محکم به در کوبید و دیار را صدا زد. بهنود  

 که تا آن لحظه عقب ایستاده بود گفت: 

ا شاید واقعاً نیست. چه اصراری داری این همه در  باب -

 بزنی! 

 
گرشا کف دستش را به در چسباند و سرش را پایین  

اش، گواهی بد  انداخت. دلش، همان قلب ناآرام و کوبنده 

توانست مثل بهنود آن همه خوشبین باشد.  داد و نمی می 

های زن همسایه از حال و  به خصوص که تعریف 

کرده بود. اگر زن همسایه آنجا    روزش، بیشتر نگرانش 

شکست و  ها در را می نایستاده بود، خیلی زودتر از این 

 شد. بهنود رو به زن پرسید: داخل می 

 مطمئنید که ندیدید دوباره از خونه بیرون بره؟! -

 
زن لبش را گاز گرفت و با نگاهی به حال و روز  

 من کرد: ی گرشا من آشفته 

داشتم دخترم رو حاضر    نه واال، مطمئن نیستم... من -

 کردم ببرم مهد... ولی آخه... می 
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ی حرفش  گرشا با مکث سمت او برگشت و منتظر ادامه 

 ماند. زن باز لبخندی معذب زد. 

دونم واال... من فقط چیزی رو که  شایدم رفته، نمی -

 دیدم گفتم. 

 
بهنود با درماندگی پلک روی هم فشرد و نفسش را  

باره مشتی به در کوبید و  محکم بیرون داد. گرشا دو 

 این بار با صدای بلندتری گفت: 

 شکنمش. ای در رو باز کن، وگرنه می دیار! اگه خونه -

 
زمان گرد شد. بهنود  های بهنود و زن همسایه هم چشم 

 غرید: 

 گی؟ دیوونه شدی؟! معلومه چی می -

 
مالحظه  و با چشم به زن همسایه اشاره کرد. گرشا بی 

 گفت:   و با همان صدای بلند 

مگه نشنیدی گفت تو چه وضعی اومده خونه... مثل  -

رسوندیش جلوی در خونه، االن الزم نبود  آدم دیشب می 

 کل ساختمون بفهمن... 
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صدای چرخیدن کلید در قفل در، داد گرشا را خواباند و  

نگاه متعجب هرسه به سمت دری چرخید که با مکثی  

حال و  هایی بی طوالنی باز شد. قامت دیار، با چشم 

قید  هایی رنگ گرفته، در حالی که شالی را بی گونه 

اش انداخته بود، میان در  ریخته هم روی موهای به 

ای به گرشا انداخت و با صدایی  ظاهر شد. نگاه غریبه 

 گرفته گفت: 

 بله! -
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 گرشا با درماندگی صدایش زد: 

 دیار! -

 
ی  و بعد هم به زن همسایه نگاه دیار از او به بهنود  

 رویی افتاد. روبه 

 چی شده خانم سلیمانی؟! -

 
 خانم سلیمانی، با نگرانی پرسید: 
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 خونه بودی عزیزم؟! -

 
 حال لبخند زد. دیار بی 

 بینین که! می -

 
 گرشا باز ناباور لب زد: 

 دیار! -

 
رمق روی هم فشار داد و با تعلل  هایش را بی دیار پلک 

 نگاهش را به او داد. 

 له! ب -

 
ی دیار حس خوبی  خانم سلیمانی، با دیدن نگاه غریبه 

از حضور آن دو مرد در آنجا نگرفت و برای اینکه  

 خودش را تبرئه کند، فوری گفت: 

خبر عزیزم!  دیارجان! این آقا گفت نامزدته... چه بی -

 ترسیدی ازت شیرینی بخوایم؟! 

 
نگاه پرمعنایی به صورت درهم و پراخم گرشا انداخت.  

ثانیه در سکوت به هم نگاه کردند و در نهایت رو  چند 

 به سلیمانی گفت: 
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 یهویی پیش اومد عزیزم، فرصت نشد چیزی بگم. -

 
سلیمانی با دیدن نگاه آن دو به هم، از تصور اینکه  

شاید مشکلی بینشان پیش آمده، و با خیالی راحت از  

ای را به ساختمان راه نداده، نفسی راحت  اینکه غریبه 

 اد. بیرون د 

اشکالی نداره، مبارکتون باشه... با اجازه من برم  -

 دخترم رو ببرم مهد، همین االن هم خیلی دیر شده. 

 
جان به رویش زد و با رفتن سلیمانی،  دیار لبخندی بی 

 بهنود هم به گرشا گفت: 

 من تو ماشینم. -

 
ها را به سرعت پایین  گرشا سری تکان داد و او هم پله 

های  از زمین گرفت و در چشم دوید. دیار نگاهش را  

 گرشا زل زد. با لحن سردی پرسید: 

 بهتری؟! -

 
 گرشا پوزخندی تحویلش داد. 

دونی چه بالیی سرم  باید خوب باشم االن؟!... می -

 دی؟ آوردی؟... چرا جواب تلفنم رو نمی 
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دیار تا خواست حرفی بزند، از شدت سرگیجه، دستش  

را روی هم  هایش  ی در گرفت و پلک را محکم به لبه 

فشار داد تا نقش زمین نشود. گرشا با دیدن حال و  

روزش، با نگرانی جلو رفت و دست زیر بازویش  

انداخت. حرارت تنش را از روی آستین پیراهنش هم  

 کرد. حس می 

حالت خوب نیست... چی کار کردی با خودت؟!... چرا  -

 قدر داغی؟! این 

 
ن کشید و  رمقی بازویش را از دست او بیرو دیار با بی 

 قدمی عقب رفت. 

تونی  من خوبم... شما هم اگه نگرانیت رفع شد می -

 بری... همین حاال هم... 

 
این بار نتوانست جلوی ضعفی که تنش را گرفته بود  

بگیرد و زانوهایش خم شدند. قبل از اینکه روی زمین  

بیفتد، گرشا در را کامل کنار زد و دستش را دور او  

ر مدام برای بسته شدن با هم  های دیا حلقه کرد. پلک 

دادند. خواست خودش را از آغوش گرشا  مسابقه می 
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حالی او چربید و  بیرون بکشد، اما زور گرشا به بی 

 اجازه نداد. 

 برو از اینجا... ما با هم نسبتی... -

 
 گرشا با اخم و محکم لب زذ: 

 ت شنیدی! نسبتمون رو همین حاال از زبون همسایه -

 
ش برای روی پا ماندن، با صدایی که  دیار با تمام تالش 

 رفت، زمزمه کرد: کم تحلیل می داشت کم 

 خوام ببینمت. اشتباه کردی... من دیگه نمی -

 
گرشا کمکش کرد تا روی صندلی میز تلفن بنشیند و  

خودش هم بدون اینکه دستش را رها کند، جلوی پایش  

 روی سرپنجه نشست. 

هر نسبتی که    اشتباه یا درست... االن من اینجام، با -

بخوای فکر کنی... و محاله تو رو با این حال ول کنم و  

 برم... 

 
ی محو  ی مصمم او خیره شد. دیدن هاله دیار به چهره 

های گرشا، باعث شد ناخودآگاه، اشکی از  زیر چشم 

 ی چشم دیار پایین بیفتد. گوشه 
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 چرا؟ -

 
گرشا ابرویی در هم کشید و با حدس اینکه منظورش  

تش را نرم پشت دست دیار کشید و جواب  چیست، انگش 

 داد: 

 ی این چراها رو بهت بدم. اومده بودم که جواب همه -

 
دیار دستی به پیشانی داغش کشید و کالفه از  

 ای که دست از سرش برنمی داشت، لب زد: سرگیجه 

گم...  فهمم چی دارم می االن حالم خوب نیست... نمی -

 فعالً برو تا... 

 
د در حالی که هنوز هم دست دیار  گرشا روی پا ایستا 

 در دستش بود. 

بینم خوب نیست، واسه این  حالت رو که دارم می -

وضعیتت باید به وقتش یه توضیح درست بهم بدی.  

فعالً بلند شو بریم دکتر، تا بعد در مورد همه چیز حرف  

 بزنیم. 

 الزم نیست. -

 
 گرشا با کالفگی غرید: 
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ف گوش ندادن من  پاشو دیار... توی دکتر نرفتن و حر -

شی، بلند  ترم... حریف من نمی دنده از تو سرتر و یه 

 شو. 

 
دستش را کشید و وادارش کرد روی پا بایستد. تا دم در  

 اتاق او را برد و وقتی داخل اتاق فرستادش، گفت: 

فقط پنج دقیقه وقت داری آماده شی، من همین جا  -

 منتظرتم. 

 
ی همان  همین که دیار را پشت سرش بست، گرشا رو 

ای قبل دیار رویش نشسته بود،  صندلی که دقیقه 

هایش گرفت.  خودش را انداخت و سرش را بین دست 

ی رو شدن  تصور اینکه حال و روز حاالی دیار نتیجه 

حقیقت در شب قبل باشد، او را دچار عذاب وجدان  

کرد و به شرایط عادی  کرد. چطور باید قانعش می می 

دانست. صدای رسیدن  گرداند، خودش هم نمی برمی 

پیامک وادارش کرد گوشی را از جیب شلوارش بیرون  

 بیاورد. 

 »چی شد؟« 

 »منتظرم آماده بشه ببریمش دکتر.« 

 قدر حالش بده؟!« »یعنی این 
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جا سر بهنود یک فریاد بلند    خواست از همان دلش می 

بزند. تمام عصبانیتش را در سرانگشتانش ریخت و  

 تایپ کرد: 

 و روزش رو؟... روی پا بند نیست.« »مگه ندیدی حال  

 
 ای جواب داد: بهنود بعد از دقیقه 

 »خیلی خب، منتظرم.« 
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گوشی را خاموش کرد و نگاهی به ساعتش انداخت.  

ای که به دیار فرصت داده بود، تمام شده  پنج دقیقه 

 ای با پشت انگشت به در زد. بود. بلند شد و ضربه 

 ده شدی دیار؟ آما -

 
صدایی از اتاق بیرون نیامد. ابروهایش درهم شد و  

 بلندتر صدا زد: 

 دیار... من منتظرما! -
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باز هم جوابی نگرفت. تپش قلبش تندتر شد و این بار  

 ی دیگر به در گفت: با یک ضربه 

 آم تو دیار. دارم می -

 
در را با احتیاط باز کرد و نگاهی سرسری در اتاق  

دن دیار جا خورد. کامل وارد اتاق شد و  چرخاند. از ندی 

اش کنار در  دور خودش چرخید. از دیدن تن مچاله شده 

کمد دیواری، در حالی که زانوهایش را بغل گرفته و  

اش  ها گذاشته بود، چیزی درون سینه سرش را روی آن 

فرو ریخت. سریع جلو رفت و پیش پایش نشست.  

 ش داد. اش گذاشت و آرام تکان دستش را روی شانه 

 دیارجان!... چرا نشستی اینجا؟... نگام کن. -

 
های  تر از یک تب معمولی بود. صدای نفس تن دیار داغ 

داد.  دار و ممتد دیار هم زیادی غیرعادی نشان می کش 

های دیار  با دو دست سر او را گرفت و بلند کرد. پلک 

 تکان آرامی خورد و به زور باز شد. 

 د. آ ولم کن گرشا... خوابم می -

 
 اختیار اخم کرد. نفسش را محکم بیرون داد و بی 
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کشی آخر... بلند شو بریم دکتر،  تو من رو امروز می -

 بعد بیا هرچقدر خواستی بخواب. 

 
دیار مانتویی را که روی پایش مچاله شده بود، با  

کرختی کنار انداخت و با تکانی به تنش، نشان داد قصد  

گرشا متوجه  دارد همان جا روی زمین دراز بکشد.  

تصمیمش شد و با انداختن دستی زیر بازوان او،  

 مانعش شد. 

چقدر لجبازی دختر؟... شهریار هم بود همین جوری  -

 زدی؟ رو حرفش حرف می 

 
دیار با شنیدن نام شهریار، تمام تنش یخ کرد و به لرز  

هایش یکی یکی و بدون مقاومت روی  افتاد. اشک 

 صورتش ریخت. 

ه نیست... من خیلی تنهام...  مشکل اینه که... دیگ -

 خیلی! 

 
لرزید. گرشا کالفه از این وضع،  تنش به وضوح می 

مانتو را از روی زمین برداشت و به زور مجبورش  

 زمان با لحنی عصبی غرید: کرد بپوشد، هم 
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فقط منتظرم حالت خوب بشه تا نشونت بدم چقدر  -

 تنهایی. 

 
  طور که با یک دست نگهش داشت بلندش کرد و همان 

تا مانع از دوباره نشستن یا احیاناً افتادنش شود،  

ژاکتی را از کمد بیرون کشید. وادارش کرد آن را هم  

بپوشد و بعد دستش را گرفت و از اتاق بیرون برد.  

ی آرامی به  موقع رفتن به سمت در ورودی، دیار اشاره 

 کنار در کرد و لب زد: 

 کلید... -

 
کنار در را هم در  تنها دسته کلید آویزان به جاکلیدی  

جیبش انداخت و بعد از بیرون رفتن از خانه، تمام  

 بستن در نشان داد.   اش را با محکم عصبانیت و نگرانی 

 *** 
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چشمم را در تاریک و روشنی اتاق باز به سختی باز  

هایم به شدت برای دوباره بسته شدن تالش  کردم. پلک 

غزم کامالً بیدار بود، و البته با تصور  کردند اما م می 

ام در خانه، بهتر بود که بیشتر از  تنها نبودن احتمالی 

 خبری نشوم. آن غرق دنیای بی 

خودم را باال کشیدم و سر جایم نشستم. پتو را که کنار  

زدم، تنم لرز برداشت. بدن درد داشتم و جایی از دستم،  

ل کردن  رحمی پرستار درمانگاه در وص هنوز از بی 

سوخت. از بیرون سر و صداهایی  آنژیوکت سرم، می 

رسید و این یعنی در مورد تنها  هرچند آرام به گوش می 

 نبودنم اشتباه نکرده بودم 

حواسی همان  بافتی را که موقع برگشتن به خانه، با بی 

کنج اتاق رها کرده بودم، پوشیدم و شالم را هم سرم  

یطی با سر و وضع  خواست در هر شرا انداختم. دلم نمی 

رو شوم،  ی خودم، با او روبه نامرتب، آن هم در خانه 

آمد زمانی که در را به رویش  هرچند که اصالً یادم نمی 

 باز کردم در چه وضعی بودم. 

هایم از  صدا بیرون رفتم. چشم در اتاق را باز کردم و بی 

شدت نور وارد شده بهشان سوخت و بسته شد. برای  

جه پخش زمین نشوم، دستم را به  اینکه از شدت سرگی 

ای سر جایم ایستادم تا تعادلم  دیوار گرفتم و لحظه 
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های سستم را جلو کشیدم و با دیدنش وسط  برگردد. قدم 

دانستم بخندم یا عصبانی باشم. هیچ  ام، نمی آشپزخانه 

توانستم او را در حال انجام کاری در  وقت نمی 

 آشپزخانه تصور کنم. 

مان جا ایستادم تا باالخره متوجه  قدر گنگ و گیج ه آن 

حضورم شد و به طرفم برگشت. قاعدتاً باید از دیدن  

شد، اما  سرپا بودنم خوشحال یا حداقل خیالش راحت می 

با اخمش تصوراتم را به هم ریخت. فقط دو قدم جلو  

 آمد و خیلی جدی گفت: 

 انگار حالت بهتر شده! -

 
نگاهم    همین! نپرسید بهتری؟ یا حالت چطوره؟، فقط 

دید را به زبان آورد. ترجیح دادم  کرد و چیزی که می 

ها و  ادبی بود بعد از تمام نگرانی جوابی ندهم. بی 

کارهایی که برایم کرده بود، بپرسم آنجا دقیقاً دارد چه  

کند، اما انگار از خط نگاهم خواند چه در سرم  کار می 

 گذرد که با همان لحن خشکش توضیح داد: می 

دم تا از خوب بودنت مطمئن بشم و بعد  منتظر مون -

 تونستم توی اون وضع ولت کنم. برم، نمی 
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یادم آمد که بعد از برگشتن از درمانگاه و قبل از اینکه  

برای خواب به اتاقم پناه ببرم خواسته بودم برود، اما  

ها را آن موقع هم گفت و من هم که توان  حرف   همین 

 تنها گذاشتم.   مبارزه نداشتم، او را پشت در اتاق 

زنم، او هم  ام و حرفی نمی وقتی دید ساکت ایستاده 

برگشت، لیوانی را از کنار اجاق گاز برداشت و بعد به  

طرفم آمد. لیوان را جلوی صورتم گرفت و با همان  

 اخمش لب زد: 

 همین االن تا گرمه بخورش، برای گلوت خوبه. -

 
و به    با مکث لیوان را از دستش گرفتم. از کنارم رد شد 

جهت روی لبم لبخندی  سالن رفت. از رفتارش بی 

خواست دلیل عصبانیتش را بدانم. این  نشست. دلم می 

وسط انگار من بدهکار هم شده بودم، بعد از فهمیدن  

افتادم قلبم به لرزه  حقیقتی که هروقت یادش می 

کاری واضحی که خودش به آن  آمد و بعد از پنهان درمی 

های دیروزش،  آوردن حرف   اعتراف کرد. با به یاد 

 ابروهایم در هم شد و روی پا به طرفش چرخیدم. 

شه بگی االن چرا عصبانی هستی؟!... جامون  می -

 عوض شده؟... یا دست پیش گرفتی که... 
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جوری به طرفم برگشت که ناخودآگاه ترسیدم و نطقم  

 کور شد. 

 
 #مقلوب  

 249#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
دآگاه ترسیدم و نطقم  جوری به طرفم برگشت که ناخو 

هایم را دور لیوان مشت کردم و از  کور شد. دست 

ای قلبم گرم شد. جلو آمد، سینه به  گرمای شیر لحظه 

ام ایستاد، جوری که مجبور شدم برای چشم در  سینه 

چشم شدن با او سرم را باال بگیرم، صورتش هنوز  

حال بود، اما عصبانیتش در آن لحظه  رنگ و بی بی 

 ها و گردنش سرخ شود. بود کنار گوش باعث شده  

قدری تنها زندگی نکردی که بخوای به  هنوز اون -

خبر گذاشتن دیگران از خودت عادت کنی. ضمن  بی 

اینکه حداقل واسه سالمتی خودت ارزش قائل باش، که  

 نخوای به این حال و روز بیفتی. 

 
طور که نگاهم را به مایع  کنج لبم کمی باال رفت و همان 

 گ توی لیوان دادم، زمزمه کردم: سفیدرن 
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 این چیزا رو هم بلدی پس! -

 
ام کرد که توقع چنین جوابی  های صدادارش حالی نفس 

را ازم نداشته. از کنارش رد شدم و به طرف صندلی  

میز تلفن رفتم. هنوز توانم کامل برنگشته بود و پاهایم  

کرد. لیوان را کنار تلفن  برای بیشتر ایستادن یاری نمی 

شتم و رو به او که با اخم به طرفم برگشته بود و  گذا 

 کرد، گفتم: نگاهم می 

گفت  دکتر یگانه دیشب از دستت خیلی کفری بود، می -

اصالً به فکر خودت نیستی و درمانت رو جدی  

 گیری. نمی 

 
نفسش را با حرص بیرون داد. دستش را در جیبش  

فرو کرد و نگاهش را از من گرفت. لیوان را سر جایش  

 خاندم و بدون اینکه سرم را باال بگیرم، ادامه دادم: چر 

 دار خوبی باشن. آدما باید یاد بگیرن امانت -

 
با مکث سرم را باال گرفتم و نگاه پر بُهتش را روی  

خودم دیدم. کمی از شیر را مزه مزه کردم و گرما و  

ام را تا حدی برگرداند. لبخند  اش توان نداشته شیرینی 

 کردم. محوی زدم و نگاهش  
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تونی دیگه بری خونه و  ممنون که تا االن موندی، می -

 استراحت کنی. من حالم خوبه، ولی تو هنوزم انگار... 

 
اخمش شدت گرفت، جلو آمد و زل زد به صورتم.  

روح هست که  مطمئن بود نگاهم به قدر کافی سرد و بی 

 ترش کند. عصبی 

 دیشب کجا بودی که این حال و روزته؟! -

 
 هایش زل زدم. ه چشم با پررویی ب 

چرا باید جواب بدم؟ شاید به خاطر حس مسئولیتی که  -

داری! یا شایدم عذاب وجدانه... آره؟! گفته بودی  

نگران تنهایی منی... البد خودت رو انداختی وسط  

زندگی من، که ترحمت رو نشون بدی، که از تنها  

نموندنم وجدانت راحت بشه... خیالت راحت آقای  

چ دینی گردن شما نیست، نیازی نیست  بلورچیان. هی 

وقتت رو صرف من کنی، برو به زندگیت برس... منم  

کنی تنها نیستم. آدمایی که نگرانم  قدرا که فکر می اون 

 گذرونم. بشن کم نیستن، یه جوری می 
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هایم  کرد و به حرف با ابروهای باال رفته نگاهم می 

مه  داد. سکوت که کردم، با لحن ناباوری زمز گوش می 

 کرد: 

هات برای شناختن من همین  ی تالش ی همه نتیجه -

 بود؟! 

 
ی شیر را که خوردم حس کردم جان به تنم  باقیمانده 

برگشت، لیوان خالی را کنار دستم گذاشتم و دوباره  

 رویش ایستادم و محکم گفتم: سرپا، روبه 

گیری کمکم کردی... خودت و  خودت توی این نتیجه -

 دلیلت. های بی بت کاری مضحکت و مح پنهان 

 
هایی که در کارخانه زده بود، دلم  از یادآوری حرف 

خواست سرم را به دیوار بکوبم. ابروهایم در هم و  می 

 نفسم تنگ شد. 

م و  فکر کردی اگه دست بذاری رو احساسات دخترانه -

از تنهاییم و نبودن برادرم به نفع خودت استفاده کنی،  

ه؟!... اصالً باید  ش شه... جبران می همه چی درست می 

زدی، اونم  ای که ازش دم می به شکل گرفتن اون عالقه 

 کردم. به این سرعت و تو زمان کم، شک می 
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ام  داشتنی ی دوست از کنارش رد شدم و جلوی پنجره 

های پنجره و  ایستادم. انعکاس تصویرش را در شیشه 

دیدم.  ی تاریکی فضای بیرون، راحت می به واسطه 

ام،  های بعدی نصافی است، گفتن حرف ا دانستم بی می 

فهمید  ترسیدم باز حالش را بد کند، اما باید می حتی می 

جهت شب تا صبح، در بارانی که از خیس شدن زیر  بی 

ام را  آن متنفر بودم، راه نرفته بودم تا افکار منفی 

 بشورد و ببرد. 

خوای بدونی چقدر شناختمت، این  در ضمن... اگه می -

دیگه جای من بود و اتفاقات چند ماه    رو بگم که هرکی 

ذاشت، احتماالً ذهنش سمت بدترین  قبل رو پشت هم می 

 رفت. احتماالت هم می 

 
 در شیشه دیدم که به سمتم برگشت. 

 منظورت چیه؟ -

 مهم نیست. -

 
 جلوتر آمد. 

مهمه دیار... االن واقعاً برام مهمه که چی تو سرته...  -

ز چیزی که فکر  تو و افکارت خیلی بیشتر و زودتر ا 

 کنی برای من مهم شدین. 
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 فکر نکنم از شنیدنش خوشحال بشی. -

 
پشتم را به او کردم و خواستم به آشپزخانه بروم. از  

شد جمعش کنم.  مطرح کردنش پشیمان بودم، اما نمی 

تفاوت نشان بدهم او هم  فکر کردم شاید اگر خودم را بی 

تی فهمیدم  کردم. این را وق خیال شود، اما اشتباه می بی 

که دستم از پشت با خشونت کشیده شد و تا به خودم  

روی خودش نگه داشته بود در حالی  بیایم، من را روبه 

 هایش بودند. که هر دو بازویم اسیر دست 

 یا یه حرفی رو نزن یا اگه گفتی تا تهش رو بگو. -

 
 فکر داد زدم: از واکنشش عصبانی شدم و بی 

 
 #مقلوب  

 250#پارت 

   #کپی_ممنوع 

 
چی رو بگم؟... هان؟ چی رو بگم؟... بگم از اینکه  -

ایه که خیلی  ی رئیس کارخونه قلب برادرم تو سینه 

جا کشته شده، و خیلی    اتفاقی برادرم هم همون 

ام؟...  شه، شوکه تر، قاتلش چند ماهه که پیدا نمی اتفاقی 
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بگم که شب تا صبح زیر بارون راه رفتم که فکر  

جوه، با همون بارونی  رو می مسمومی که داره مغزم  

که از راه رفتن زیرش متنفرم، شسته بشه و بره؟... که  

خواد بشنوی به چه مزخرفاتی فکر  حتی دلت نمی 

 خواستی بشنوی؟! کردم!... اینا رو می 

 
هایش با ناباوری از روی بازوهایم شل شد و  دست 

حرف  های گرد شده و دهانی که بی عقب رفت. با چشم 

کرد. آب دهانم را قورت دادم و  د نگاهم می باز مانده بو 

گلوی دردناکم از بغضی که پایین فرستادم سوخت.  

 مستأصل لب زدم: 

ی افکار مزخرفم  برو گرشا!... برو و بذار من با همه -

 تنها بمونم و باهاشون کنار بیام. 

 
دار و پرصدایش ترس به دلم انداخت،  های کش نفس 

م اما جلوی خودم  خواستم جلو بروم و حالش را بپرس 

هایم، این  ی رگباری با حرف را گرفتم. بعد از آن حمله 

نگرانی واقعاً مضحک بود. دستش را بین موهایش  

کشید و سرش را به سمت دیگری چرخاند. تنفسش  

ها  غیر عادی بود و من فقط نگران قلبی بودم که تازگی 

آورد. پشتش را به  اش زیادی بازی درمی وسط سینه 
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ای از اینکه بخواهد با آن حال از خانه  حظه من کرد و ل 

برود، دلم ریخت؛ هرچند که خودم گفته بودم برود. اما  

وقتی دیدم رفت و همان جایی نشست که من چند دقیقه  

پیش نشسته بودم، نامحسوس نفس راحتی کشیدم.  

عقب به طرف آشپزخانه رفتم و بعد از برداشتن  عقب 

شده بود و سرش  لیوانی آب خنک، پیشش برگشتم. خم  

هایش گرفته بود. لعنت به من و زبان  را بین دست 

راند. لیوان را  فکر بیرون می سرخم که هر حرفی را بی 

کنار دستش گذاشتم. از احساس حضورم در کنار  

ای به لیوان  خودش، با مکث سرش را باال آورد. اشاره 

آب کردم و عقب رفتم. کنار پنجره به دیوار تکیه دادم و  

ایم را پشتم در هم قالب کرده و به دیوار  ه دست 

چسباندم. منتظر بودم تا واکنشی نشان دهد، اما هیچ  

زد و صدایی موذی  کرد، هیچ حرفی هم نمی کاری نمی 

گفت: »شاید اشتباه  در ذهنم داشت نجوا کنان می 

کند.« سرم را به شدت تکان دادم  نکردی که انکار نمی 

ی کافی از  اندازه تا صدای وحشی را خاموش کنم. به  

شب قبل تا آن لحظه با این فکر وحشتناک روح و  

 روانم را آزار داده بودم. 

چند ثانیه در سکوت به همدیگر نگاه کردیم و دست  

آخر این من بودم که در این دوئل، کم آورد و نگاهش  
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را دزدید. همین سر برگرداندن مجوزی شد تا او، بعد  

 د. ای عصبی به حرف بیای از تک خنده 

 همین یه قلم رو از طرف تو کم داشتم! -

 
هایم را روی هم فشار  لبم را بین دندان گرفتم و پلک 

 دادم. 

رویم  شدن عطر پیراهنش، فهمیدم که روبه   از نزدیک 

ایستاده. مصرانه چشم بستم و منتظر ماندم. وقتی  

 دوباره لب باز کرد، صدایش زخم داشت. 

رفه به قاضی  دیار! تو واقعاً آدمی هستی که یه ط -

ری!... تو دادگاه تو، هیچ متهمی حق دفاع نداره.  می 

کنی!... گفتم با  دی و مجازات می برای خودت حکم می 

کنم که درست  آم، گفتم کمکت می این اخالقت کنار می 

شی... که دست برداری از این رفتارت!... ولی این  

یکی خارج از تحملمه... اونم وقتی که صادقانه از حسم  

 تو و برادرت گفته بودم. به  

 
صدای قورت دادن آب دهانش را شنیدم و نفسم بند آمد.  

ام نشست و وادارم کرد سر  اش زیر چانه انگشت سبابه 

هایم را که باز کردم، تنها  برگردانم و نگاهش کنم. چشم 
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چیزی که نگاهم را پر کرد، خطوط اخم عمیق بین  

 ابروهایش بود. 

غ نگفتم، اما سعی کردم  گم تا حاال به کسی درو نمی -

ی صداقتم رو  برای اونایی که دوستشون دارم، همه 

وسط بذارم... اگه گفتم ازت خوشم اومده، صادقانه  

لنگید که باورش نکردی و  گفتم... کجای این صداقتم می 

 طوری بهم شک کردی؟! این 

 
دستش را عقب کشید و همان انگشت اشاره را به  

 . حالت هشدار رو به صورتم گرفت 

ذارم برای وقتی که حالت بهتر باشه و  جوابت رو می -

با چشم بسته قضاوت نکنی... برای وقتی که گوشی  

 برای شنیدن داشته باشی. 

 
پشت به من کرد و به طرف جالباسی کنار در رفت،  

کتش را برداشت و روی دستش انداخت. به طرفم  

 برگشت و با جدیت گفت: 

اون همه آدمی که    تا من اینجام، زنگ بزن به یکی از -

گفتی ممکنه نگرانت بشن و بگو یکی بیاد پیشت.  

تونم  دونم دوست نداری اینجا بمونم... اما منم نمی می 

 تو رو با این حالت تنها بذارم. 
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سرم سنگین بود و رفتار او هم باعث تشدید سردردم  

شده بود. به طرف تلفن رفتم، گوشی را برداشتم و  

را که اینجا، در این شهر،    ی تنها کسی خواستم شماره 

توانست پیشم بماند، بگیرم. جلو آمد و کنارم  بود و می 

ی محدثه از ذهنم فرار کرده بود و  ایستاد. شماره 

داد.  ی تمرکز بهم نمی حضور او در کنارم هم اجازه 

اش را به خاطر آوردم،  باالخره بعد از کلی تالش شماره 

 اما از بخت بدم در دسترس نبود. 

 
 وب  #مقل 
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گوشی را پایین آوردم و دستم دور آن مشت شد.  

های گرشا را با  هایم را روی هم فشار دادم. حرف پلک 

خودم مرور کردم. برق نگاهش وقتی خیره به صورتم  

شد، از اینکه تفکراتم را به زبان آورده بودم  می 

فانه  حال راه برگشتی نبود و متأس کرد، بااین پشیمانم می 

هایم در سینه  من هم آدمی نبودم که اجازه بدهم حرف 
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تلنبار شوند. صدایش من را از کارزاری که با خودم  

 راه انداخته بودم بیرون کشید. 

 زنی؟ زنگ نمی -

 
 تر گفت: سکوتم را که دید، محکم 

تونی دست به سرم کنی  فکر نکن که چه جوری می -

آدم این    ترین دیار... حتی اگه خودت نخوای، تو مهم 

روزای زندگی منی... کسی که به خاطرش خیلی کارها  

رفتم... تا از  کردم که تا قبل از این زیر بارشون نمی 

خوب بودن و تنها نبودنت خیالم راحت نشه، جایی  

 رم. نمی 

 
نفس عمیقی کشیدم و دوباره شماره را گرفتم. این بار  

تماس برقرار شد و صدای محدثه، با هیجان و تعجب  

 گوشی پیچید: در  

 دیار! خودتی؟ کجایی دلم برات تنگ شده بود دختر؟! -

 سالم... آره خودمم، یه کم درگیر بودم ببخشید. -

 
ام خوابید که البته قابل  هیجانش با شنیدن صدای گرفته 

 بینی بود. پیش 

 خوبی؟! چرا صدات گرفته؟... اتفاقی افتاده؟! -
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  راحت حرف زدن در حالی که یک نفر مثل نگهبان 

 ای نبود. پشت سرم ایستاده بود کار ساده 

 چیزی نیست، یه کم سرما خوردم. -

ای وای! چرا زودتر خبرم نکردی؟!... تنهایی سخته  -

 آم پیشت. که... می 

 
قدر این دختر بامحبت بود  لبم به لبخندی کش آمد. آن 

که اجازه نداد درخواستم را به زبان بیاورم. تعارف  

 کنان گفتم: 

 شی خودت هم! بیای؟!... مریض می نه بابا کجا  -

 
صدای بیرون دادن نفس پرحرص گرشا از کنار گوشم،  

هایم را محکم به هم  لبخندم را باز وسعت داد. لب 

 چسباندم و محدثه سریع گفت: 

نه بابا، دیگه چی؟!... تو فقط باید استراحت کنی... من  -

 هم مراقبم مریض نشم، خوبه؟ 

 
ندن گرشا بود و من هم  ی ما زمینه نیامدن محدثه، پیش 

نیاز داشتم مدتی از او دور بمانم تا اتفاقات پیش آمده  
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را برای خودم هضم کنم. پس حضور محدثه را بدون  

 چون و چرای دیگری پذیرفتم. 

 افتی تو زحمت آخه. می -

 شه دهنت رو ببندی؟! دیار... خیلی ببخشیدا... ولی می -

 
 هر دو به لحنش خندیدیم و فوری گفت: 

 ا یه ساعت دیگه اونجام... فعالً. من ت -

 
اش دیگر فرصت تعارف بیشتر نداد. تماس  با خداحافظی 

که قطع شد گوشی را سر جایش گذاشتم و با تعللی  

 کوتاه به طرف او برگشتم. 

 ممنون که تا االن موندی! -

 
 ام، گفت: بدون توجه به تشکر خشک و خالی 

 گفته بودی هیچ دوست و آشنایی نداری اینجا! -

 
اش  ای های پیراهن سرمه بدون اینکه نگاهم را از دکمه 

 بردارم، زمزمه کردم: 

 نامزد شهریار بود. -
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ای از ریتم  اش جلوی چشمم چند ثانیه ی سینه قفسه 

هایم  اختیار با حرف دانستم چرا هر بار بی افتاد. نمی 

کشیدم، اما انگار چیزی در  آتش به جانش می 

را مدام در مواجهه به    ناخودآگاهم کمر بسته بود که او 

مرگ ناگهانی شهریار دچار عذاب وجدان کند، هرچند  

 خودم اصالً دوست نداشتم این اتفاق بیفتد. 

دستش دور کت کتانی که میان انگشتانش جا خوش  

 کرده بود، مشت شد. نفسی پرصدا کشید و خفه لب زد: 

 مونم تا بیاد. خوبه... می -

 
 به زحمت سرم را باال بردم. 

 ، نیازی نیست بیشتر از این زحمت بکشی. آد می -

 
حالش نگاه انداختم و صادقانه ادامه  های بی به چشم 

 دادم: 

حواسم بود که یه راست از بیمارستان بلند شدی  -

 اومدی اینجا، برو خونه استراحت کن. 

 
هایم زل زد. نگاهش پر از حرف بود  مستقیم به چشم 

افتاده  هایش گیر  هایش در سکوت بین دندان اما لب 

ی ابروهایش باز کور شد، بعد از مکثی  بودند. گره 
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تقریباً طوالنی، کف دستش را به صورت داغم چسباند  

 و زمزمه کرد: 

رم... اما فعالً... این رو یادت باشه که  خیلی خب، می -

مثل همیشه راجع به من اشتباه کردی و من هستم تا  

هروقت که تو متوجه اشتباهت بشی!... بعد از اون  

خوای من رو ببینی  تونی تصمیم بگیری که بازم می می 

 یا نه! 

 
ای سردم شد  با جدا شدن دستش از صورتم، برای لحظه 

و تنم لرز برداشت. انگار آتشی که درونم روشن شده  

اختیار بازوانم  بود، به یک آن خاموش و سرد شد. بی 

را بغل گرفتم و در خودم جمع شدم. کتش را پوشید، به  

ت و با یک خداحافظ کوتاه، بیرون رفت،  طرف در رف 

ای تکان نخوردم تا  در حالی که من از جایم ذره 

اش کنم. تنها به این فکر کردم که این ساعت از  بدرقه 

شب، با هوای سرد و ابری بیرون، بدون ماشین چطور  

 به خانه برخواهد گشت. 

 *** 
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ی در  گذشت. در آستانه ی ساعت داشت از دوازده شب م 

آشپزخانه ایستاده بودم و به محدثه که با اصرار سعی  

کردم  داشت آن وقت شب برایم سوپ آماده کند نگاه می 

 زدم. و لبخند می 

 واقعاً نیازی به این کارا نبود محدثه! -

 
 برگشت و اخم با نمکی تحویلم داد. 

 پس فکر کردی اومدم اینجا که بشینم نگات کنم؟! -

 که گفتم زحمت نکش. من  -

 هاست دیارجان! تعارف کردن خصلت بارز ما ایرانی -

چندثانیه نگاهم کرد و بعد در حالی که پشت به من  

کشید، با صدایی  کرده و داشت توی بشقاب سوپ می 

 خفه زمزمه کرد: 

ترسید...  شهریار همیشه از اینکه تو مریض بشی می -

رت  گفت به فکر خودت نیستی و اگه کسی به فک می 

 نباشه... 

 
قلبم در سینه فشرده شد. شهریار هنوز هم نگرانم بود  

جوره، از آن دنیا  هایی بود که بدانم همه ها نشانه و این 
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موقع را  هم مراقبم است. پلکی زدم تا جلوی اشک بی 

 بگیرم و با لبخندی زورکی گفتم: 

جا من رو  این پسر آبرو برای من نذاشته بس که همه -

 زنازی معرفی کرده. یه آدم لوس و نا 

 
برگشتن محدثه کمی طوالنی شد و وقتی دستش به  

هایش رفت، فهمیدم او هم مثل من با  طرف چشم 

هایش درگیر بوده. با یک بشقاب پر از سوپی  اشک 

های سرخ و  ورنگ به طرفم آمد. خیره به چشم آب خوش 

 لبخند روی لبش گفتم: 

 خودت هم بخور. -

 
 جنباند. بشقاب را به دستم داد و سری  

 آم. باشه، تو برو بشین، منم می -

 
ی کوچکمان جا گرفتیم،  وقتی هر دو، دو طرف سفره 

 بدون مقدمه به او گفتم: 

قدر درگیر  خواد تو رو این محدثه! اصالً دلم نمی -

ای ببینم که دیگه چیزی ازش باقی نمونده... اگه  رابطه 

شه که نتونی شهریار  کنی حضور من باعث می فکر می 

 دم دیگه مزاحمت... راموش کنی، قول می رو ف 
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 با اخم نگاهم کرد و غرید: 

 چرت نگو لطفاً دیار!... -

 
هایش  هایم را به هم فشار دادم، اما نگاهم را از چشم لب 

نگرفتم. با نگاهم نشان دادم که هنوز پای حرفم هستم.  

نگاهش را دزدید، کمی با قاشق سوپش را زیر و رو  

گاهم هنوز روی اوست، با  کرد و وقتی متوجه شد ن 

 لبخندی معذب سر باال آورد. 

ی من  خوای بشنوی آخه دختر خوب؟!... رابطه چی می -

و شهریار مال یه ماه و دو ماه نبود که با سه چهار ماه  

گذشت زمان فراموش بشه!... ما دو سال با هم بودیم و  

تونیم با هم  بعد از این مدت به این نتیجه رسیدیم که می 

مون به  کنیم... خاطراتمون کم نبوده، عالقه   ازدواج 

خوای به  همدیگه هم الکی شکل نگرفته... حاال می 

همین سادگی فراموشش کنم؟!... این موضوع اصالً  

ربطی به حضور تو توی زندگیم نداره دیار!... باور  

 کن. 

 
شد، بغضش هم بیشتر  تر می جمالتش هرچه طوالنی 

هایش تمام شد،  ی حرف کرد. در نهایت وقت نمود پیدا می 
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قاشق را در بشقاب رها کرد و کف هر دو دستش را به  

صورتش چسباند. آهی بلند کشیدم و من هم قاشقم را  

کنار بشقاب گذاشتم. دستم را چندباری روی زانویش  

های خیسش نگاهم کرد، پربغض  کشیدم و وقتی با چشم 

 گفتم: 

گی این  آخرش که چی عزیزم؟!... درسته که می -

وع ربطی به من نداره، اما هردفعه که تو رو توی  موض 

شم که دیگه اطرافت  این حال ببینم بیشتر مصمم می 

ت هم توی این  ترسم نفرین خانواده پیدام نشه... می 

 وانفسا گردنم رو بگیره. 

 
 ای غر زد: غره اش را باال کشید و با چشم بینی 

 ای به خدا! دیوونه -

 
هایش کشید  ی به چشم نگاه پرحرفم که طوالنی شد، دست 

 بار او دستش را روی زانویم گذاشت.   و این 

دیار! تو واسه من، جدا از اینکه خواهر شهریار  -

بودی، یه دوست خوبی!... به خدا اگه خودت رو ازم  

فهمیدم  دونی اگه بعدها می بخشمت... می دریغ کنی نمی 

که یه امروزی رو از سر گذروندی و خبرم نکردی،  
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گذشتم... ولی ازم نخواه که شهریار رو  ی قطعاً ازت نم 

 به این سادگی فراموش کنم... کار راحتی نیست. 

 
 نفسی گرفت و لبخند زد. 

حاال بخور سوپ دستپخت رفیقت رو، ببین محدثه چه  -

 کرده! 

 
کردم، اما من هم به خاطر خودش  حالش را درک می 

اش  قدر اصرار داشتم. دوست نداشتم ناراحتی بود که آن 

ها بود و باید  ینم، این دختر بامحبت، الیق بهترین را بب 

ماند. لبخندی تشکرآمیز به رفاقت و  همیشه شاد می 

اش زدم و مشغول خوردن شدم و الحق که  مهربانی 

ام  سوپی که به خوردم داد، حسابی انرژی از دست رفته 

را برگرداند، جوری که با وجود مریضی، تا  

ر ماندم، از  های صبح همراه محدثه بیدا نزدیکی 

خاطراتمان حرف زدیم و من تا حدودی تمام اتفاقات آن  

 دو روز را فراموش کردم. 

 *** 

باشد، تماس شما  »مشترک مورد نظر در دسترس نمی 

 از طریق پیامک به ایشان اطالع داده خواهد شد.« 
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برای چندمین بار در آن روز این پیام را شنید و با  

کجاست، گوشی را  دانست از  عصبانیتی که منشأش نمی 

 پشت فرمان انداخت. بهنود متعجب گفت: 

باز اعصاب نداری که!... با این قیافه بخوای بری  -

 زنه زیر همه چی! وسط جلسه، طرف حرف نزده می 

 
 چپ نگاهش کرد. چپ 

 چه ربطی داره؟ -

 
 بهنود نیشخندی زد. 

جوریش اعصاب  گه این یارو همین هیچی دیگه، می -

دن بارهاش دیر و زود بشه،  نداره، اگه یه وقت رسی 

 کشه. البد ما رو به صالبه می 
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های  ربط بهنود، دستی به چشم های بی کالفه از حرف 

اش کشید و به چراغی که قصد سبز شدن نداشت  خسته 
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اش را که دید  نگاه انداخت. بهنود سکوت و کالفگی 

 محتاطانه پرسید: 

؟!... هنوز نتونستی با دیار صلح  چرا دمغی چند روزه -

 کنی؟ 

 
 پوزخندی زد و نگاهش را به اتومبیل کناری داد. 

 ده که بخوام حرف بزنم؟! اصالً جواب می -

 یعنی چی؟! -

های سرسری  ده، یا با جواب یا خاموشه، یا جواب نمی -

کنه. دیروز بعد از اینکه  و سرباال دست به سرم می 

ه و خودش زنگ  تونستم پیداش کنم گفت مهمون دار 

زنه، ولی خبری نشده تا االن... حاال هم که باز در  می 

 دسترس نیست. 

ش؟!... مثل اون روز... البد باید  ری دم خونه چرا نمی -

شده بذاریش... با این جماعت  دوباره تو عمل انجام 

 ده انگار. نسوان زبون خوش جواب نمی 

 
  نفسش را محکم بیرون داد و بهنود کفری از دیدن آن 

 حال گرشا، زیر لبی غرید: 

 حاال چی شده مگه؟! آسمون به زمین نیومده که! -
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باالخره چراغ سبز شد، پا روی گاز گذاشت و عصبی  

 لب زد: 

کاری ساده من رو تو ذهنش تا مرز قاتل  یه پنهان -

 بودن هم برده. 

 
 های گرد شده به طرفش برگشت. بهنود با چشم 

 گی؟! چی می -

 
 داد. تلخندی زد و سر تکان  

گفت حتی به این احتمال که ما خودمون باعث مرگ  می -

شهریار شدیم هم فکر کرده، البته خودش این احتمال  

رو رد کرد... ولی با همین فکرا اون شب تا صبح  

ش حال و روزی بود که  خودش رو آزار داده و نتیجه 

 ازش دیدیم. 

 
 بهنود پوفی کشید و دستش را در هوا تکان داد. 

. دختره رسماً دیوانه است. تو عاشق چیش  برو بابا.. -

شدی آخه؟!... نه اخالق داره، نه اعصاب درست و  

فردا هر بالیی  حسابی، توهم توطئه هم که داره. پس 

خواد گردن تو بندازه... دختر قحطه  سرش بیاد البد می 

 مگه؟!... ولش کن برو دنبال یکی دیگه. 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
کالفه شد  کرد،  هایی که بهنود سر هم می وپرت از چرت 

 و اخم کرد. 

ببند بهنود... هرکسی دیگه جای اون بیچاره بود،  -

 فکرای بدتری هم ممکن بود بکنه. 

رسه که  قدر عقلش نمی چه فکرایی آخه!... یعنی این -

 زمانی، فقط یه اتفاق بوده؟! این هم 

 
ماشین را کنار خیابان متوقف کرد و با پوزخندی به  

 طرفش برگشت. 

ده... بیشتر از ده تا مورد پیوند  ای نبو اتفاق ساده -

برای من پیدا شد که هیچ کدوم با شرایطم جور نبود!  

ی خودمون  درست همین قلب، قلب کسی که تو کارخونه 

 کشته شده، باید با بدن من جور دربیاد؟! 

 
 بهنود با تمسخر خندید. 

 
 خوای پسش بده! حاال تو چرا ناراحتی؟... می -

ربط  دانست چرا بی گرشا از اینکه خودش هم نمی 

هایش را پرباد کرد و نفسش را طوفانی  گوید، لپ می 

 بیرون داد. 
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ریخته. ولش کن، پیاده    دونم... فکرم خیلی به هم نمی -

 شو. 

 
وارد ساختمانی چهارطبقه شدند. تابلوی اطالعات  

طبقات، کنار در آسانسور بود. با دیدن نام شرکت  

ی  گرشا دکمه   ونقل اردالن، وارد آسانسور شدند و حمل 

ی سوم را فشار داد. تمام مدت فکرش درگیر دیار  طبقه 

 هایش بود. و دوری کردن 

وارد شرکت شدند، منشی بعد از پرسیدن نامشان، با  

ها را به داخل اتاق راهنمایی  مدیر شرکت هماهنگ و آن 

ها دست داد و دعوتشان  کرد. مرد جوان با هر دوی آن 

به منشی دستور پذیرایی    کرد تا بنشینند. بعد از اینکه 

رویشان نشست و یک پایش را روی دیگری  داد، روبه 

 انداخت. 

 خب... جناب بلورچیان، چه کمکی از من ساخته است؟ -

 
گرشا نفسی گرفت و بعد از متمرکز کردن ذهنش روی  

داد، برای  کاری که در حال حاضر باید انجامش می 

به    ی ذهنش خاموش کرد. مدتی فکر به دیار را گوشه 

 ی جدی مرد خیره شد و گفت: چهره 
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ی ما تا امروز برای حمل اجناس و کاالها به  کارخونه -

بازار فروش و برعکس، حمل و نقل مواد اولیه به  

های پیمانی و قراردادی استفاده  کارخونه، از راننده 

کرده، که البته تعهدی به کار با ما نداشتن و اگر هم  می 

شون کار خیلی مشکلی  ی خوردیم ردیاب به مشکلی برمی 

بود. شرکت شما رو جناب ملکی، وکیلمون معرفی  

کردن و من خواستم اگر بشه با شما قرارداد بلندمدت  

به بعد به  نقل بارها رو از این و داشته باشیم تا حمل 

 های شما بسپریم. راننده 

 
 ابرویی باال انداخت.   مرد لنگه 

 منظورتون به وجود اومدن چه جور مشکالتیه؟ -

 
 این بار بهنود جواب داد: 

بذارین براتون مثال بزنم... این اواخر ما متوجه شدیم  -

یکی از همون راننده ها با یکی از کارگرها تبانی کرده  

و یه بخشی از اجناس انبار رو بدون رد کردن گزارش  

خروج، از کارخونه بیرون بردن. پیدا کردن اون راننده  

نداشتن قرارداد  کار سختی بود، بعدش هم به خاطر  

ثابت نتونستیم ازش شکایت کنیم. در واقع اون به  
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راحتی همه چی رو گردن همون کارگر انداخت و  

 خودش رو تبرئه کرد. 

 
ای به در اتاق خورد و آبدارچی، برای پذیرایی به  ضربه 

 اتاق آمد. میز را چید و رو به مدیر شرکت پرسید: 

 امر دیگه ندارین؟ -

 
و آبدارچی بیرون رفت. مرد    مرد سری باال انداخت 

طور که پشت میز  جوان، از جایش بلند شد و همان 

 رفت گفت: می 

های من کامالً قابل  خب از این بابت که راننده -

ی تعهدها  اعتمادند، ضمن اینکه توی قراردادمون همه 

شه خطایی رخ نده قید شده.  هایی که باعث می و تضمین 

 باشه.   تونه از این بابت راحت خیالتون می 

 
 #مقلوب  
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ای از قرارداد خام را پرینت گرفت و برگشت. آن  نسخه 

 را جلوی گرشا روی میز گذاشت و سر جایش نشست. 
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ای هم  شما قرارداد رو مطالعه کنید، اگه مورد دیگه -

 باشه من در خدمتم. 

 
 ی روی میز اشاره کرد. های قهوه بعد هم به فنجان 

 بفرمایید. -

 
گرشا قرارداد را برداشت و نگاهی به مفادش انداخت.  

جدیت و کاربلدی مرد، به مذاقش خوش آمده بود. با  

 رضایت سری تکان داد و نگاهش را باال کشید. 

شم با همین شرایطی که خودتون گفتید و  خوشحال می -

 تو قرارداد ذکر کردین، با هم همکاری کنیم. 

 
 مرد لبخند محوی زد و سر تکان داد. 

طور... پس بگم منشی قرارداد اصلی رو  منم همین -

 تایپ کنه بیاره خدمتتون. 

 
ای از اتاق بیرون رفت. بهنود  بلند شد و برای لحظه 

 زمزمه کرد: 

گیرم، این بابا تو جذبه و  آقا من حرفم رو پس می -

 جدیت دست تو یکی رو بسته. 
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گرشا که دوباره ذهنش سمت دیار کشیده شده بود،  

ری تکان داد و گوشی را از جیب کتش  حواس س بی 

بیرون آورد تا یک بار دیگر با او تماس بگیرد. صدای  

ملودی آرامی توی اتاق پخش شد و نگاه هر دو را به  

سمت گوشی روی میز کشید. مرد فوری به اتاق  

 برگشت و با برداشتن گوشی، رو به آن دو لبخندی زد. 

 ببخشید. -

 
 تر لب زد: دی وسیع انگشت روی گوشی کشید و با لبخن 

 جانم آیه! -

 
رفت، آرام مشغول  طور که از اتاق بیرون می همان 

 صحبت شد. بهنود با نیشخندی لب زد: 

شنا... فقط من  ی مردا جلوی جنس لطیف شل می همه -

 اینجوری نیستم پس. 

 
ی پیامش با  گرشا متأسف سری تکان داد، در صفحه 

 دیار رفت و نوشت: 

دوری کردن توجیه خوبی    »امیدوارم برای این همه 

آم  داشته باشی... امروز عصر بمون شرکت می 

 دنبالت.« 
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گزارش تحویل پیامش نرسید و این یعنی هنوز هم  

خطش در دسترس نبود. پوفی کرد و با برگشتن آقای  

اردالن به اتاق، گوشی را به جیبش برگرداند. مرد که  

 هنوز مشغول مکالمه با تلفن بود، آرام گفت: 

من االن جلسه دارم... اومدم دنبالت در    عزیزم، -

 زنیم... مراحمی... فعالً. موردش حرف می 

 
ها سر  روی آن طور که روبه تماس را قطع کرد و همان 

نشست، گوشی را دوباره روی میز  اش می جای قبلی 

 گذاشت. 

 دادم. ببخشید، همسرم بود، باید جواب می -

 
 بهنود با شیطنت گفت: 

جواب بمونه، عذرخواهی  ما بی بله دیگه، تماس خانو -

 بعدش اصالً توجیه اقتصادی نداره. 

 
ی تأیید تکان داد و  اردالن با لبخند سری به نشانه 

قراردادها را روی میز به سمت جلو ُسر داد. گرشا  

نویسش را از جیب داخلی کتش بیرون آورد. نگاه  روان 

دیگری به قرارداد اصلی انداخت و زیر آن را امضا  
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ها را تحویل مرد داد و او هم بعد از امضای  ه کرد. برگ 

 ها، سرش را باال گرفت. آن 

بندی ارسال بارها رو برام  ی زمان من منتظرم برنامه -

 ها رو هماهنگ کنم. بفرستید تا بتونم ماشین 

 
بندش بهنود از جا بلند شدند. با اردالن  گرشا و پشت 

 دست دادند و گرشا گفت: 

 کنم. ونه براتون ایمیل می به محض اینکه برگردم کارخ -

 
ها را تا بیرون اتاق  ی محکمی گفت و آن مرد »خوبه« 

همراهی کرد. وقتی سوار ماشین شدند، گوشی در جیب  

اش انداخت، دیار راضی  گرشا لرزید. نگاهی به صفحه 

دو کلمه بفرستد و این  شده بود جوابی بیشتر از یکی 

 یعنی باالخره راضی به حرف زدن شده. 

گم مهمون دارم توجیه خوبی نیست،  نکه می »اگه ای 

 دیگه چطور باید توضیح بدم؟!« 

 
این چه مهمانی بود که بعد از سه روز قصد رفتن  

 نداشت؟!... در جواب نوشت: 

 »هر توضیحی هم بدی، باز قرار امروز سر جاشه.« 

 »قراری که خودت گذاشتی.« 
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 بهنود کالفه غرید: 

ور، خودم بشینم  ن کشه، بیا بشین ای اگه کارت طول می -

 پشت فرمون. 

 نه دیگه تموم شد. -

 
 فوری توی گوشی تایپ کرد: 

جوری پیش  شه پیدات کرد، باید همین »وقتی نمی 

 رفت!« 

 
قدر حرف  گوشی را در جیبش انداخت و استارت زد. آن 

برای گفتن داشت که فقط منتظر بود با دیار چشم در  

بود، باید  چشم شود. حاال که دیار او را درست نشناخته  

 شناساند. خودش، خودش را درست به او می 

 *** 
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تاب را  ها برای شرکت اردالن، لپ بعد از فرستادن لیست 

های سالن  بست و سرش را به طرف نمایشگر دوربین 

تولید برگرداند. در ظاهر همه چیز خوب و آرام پیش  

شد؛  معلوم می   اش یک ماه دیگر رفت، اما نتیجه می 

وقتی قرار بود مجدداً راندمان تولید بخش جدید بررسی  

هایش  اش انداخت و چشم شود. نگاهی به ساعت مچی 

را با دو انگشت ماساژ داد. همین امروز که قصد کرده  

بود تکلیفش را با شک و تردیدهای دیار معلوم کند،  

روی  زمان سوار یک حلزون فلج شده بود و قصد پیش 

هایش را باز  با صدای باز شدن در اتاق چشم   نداشت. 

 کرد و اخم غلیظی تحویل بهنود داد. 

خوای بیای تو، در  قرار نیست یاد بگیری وقتی می -

 بزنی؟ 

 
بهنود نیشخندی زد و با حالتی نمایشی، کف دستش را  

 به پیشانی کوبید. 

آخ! شرمنده... قبل از اینکه بیام تو گفتم باید یه کاری  -

 ولی ذهنم یاری نکرد.   انجام بدما، 

 
ای به تصاویر  چپ نگاهش کرد و با سر اشاره چپ 

 سالن کرد. 
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 چه خبر بود؟! -

 
ها لم داد و پا روی پا  بهنود روی یکی از صندلی 

 انداخت. 

دیدن، کامالً احساس  از اینکه من رو جای تو می -

کار    کردن... معلوم نیست باهاشون چی رضایت می 

 سن! تر کردی که مثل چی ازت می 

 
اش  ابروهایش بیشتر در هم شد و بهنود انگشت اشاره 

 را به طرف او گرفت. 

ری پایین که جرئت  البد همیشه با همین قیافه می -

 کنن نگاهت کنن دیگه! نمی 

 
ای  پوفی کرد و از پشت میز بلند شد. کنار دیوار شیشه 

 ی کارخانه غرید: اتاق ایستاد و خیره به محوطه 

... پرسیدم چه خبر بود تو  گی؟! وری می چرا دری -

ی  خواستم بحث هفته سالن!... خودم نرفتم چون نمی 

گیرم،  پیش باز باال بگیره... یه مدت ازشون فاصله می 

 ببینم قراره چه گلی به سرم بزنن. 

 
 زد. از معدود دفعاتی بود که بهنود با جدیت حرف می 
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پرسیدن چرا نرفتی بهشون سر بزنی!...  اتفاقاً همه می -

گیری...  الً مشخصه که داری ازشون زهر چشم می کام 

خاطر اینکه همیشه هواشون  هات، به ی بداخالقی با همه 

 رو داری، دوست ندارن این شکلی ببیننت. 

 
 بدون اینکه سر برگرداند پوزخند زد. 

 بازیه؟! ت مسخره های دیگه اینم مثل حرف -

 
با نزدیک شدن صدای پای بهنود، نفس عمیقی کشید.  

 کنارش ایستاد و مثل او به بیرون نگاه انداخت. بهنود  

کردم  نه... این یکی رو جدی گفتم... اوایل فکر می -

حتماً باید از کارگر جماعت زهرچشم گرفت تا از زیر  

کار در نره، ولی اینجا همه چی با تصورات من فرق  

داشت. با اینکه تو کار جدی هستی و حتی گاهی توپ و  

ترسه،  دلیل نمی ازت بی   زنی، ولی کسی تشر هم می 

 کنن. بلکه همه از ته دل اینجا کار می 

 
 با لحن پرتمسخری میان حرف بهنود پرید. 

گشتن بگن  اگر اینجوری بود که اون روز برنمی -

 کنیم. ایم و کار نمی خسته 
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 بهنود بی ربط گفت: 

ت ناز کرده، بیخودی انتقامش رو از  یکی دیگه واسه -

 کارگرات نگیر. 

 
گرداند و استفهامی نگاهش کرد. بهنود با  سرش را بر 

 خیالی شانه باال انداخت. بی 

منطق شدی چند وقته... درسته اونا هم دارن  آخه بی -

گن دیگه، بعد  آرن، ولی خستگی رو درست می بهانه می 

از هشت ساعت کار، یه شیفت اضافه وایسادن کار  

 آسونی نیست. 

 
 تا خواست لب باز کند، بهنود مانعش شد. 

از نگو خودشون خواستن... اونا مجبورن گرشا... یه  ب -

قدر درهم برهم  عده کارگر بیچاره وضع زندگیشون اون 

هست که پیشنهاد یه شیفت کار بیشتر رو روی هوا  

بگیرن برای دو زار حقوق بیشتر... وقتی هم پیشنهاد  

 دی دیگه بدتر! پاداش و اضافه حقوق می 

 
بهنود کرد و    های چند لحظه نگاهی پرمعنا به چشم 

 ناباورانه لب زد: 
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گفتی کارگر  تو اونی نیستی که چند ماه پیش می -

جماعت دنبال فرصته که سوار کارفرما بشه و نباید  

 بهش رو داد؟! 

 
بهنود دست به سینه رو به پنجره ایستاد و نفسی مثل  

 یک آه بیرون داد. 

اینکه راجع به یه موضوع تصورات نامشخص داشته  -

کنه تا اون چیزا رو به چشم  می   باشی خیلی فرق 

ببینی... من حتی وقتی بابا هم توی خونه راجع به  

تونستم درکش کنم...  زد، نمی جور چیزا حرف می این 

زدن با خود کارگرا و شنیدن حرفاشون، خیلی    حرف 

 توی تغییر افکارم تأثیر داشت. 

 
 گرشا زمزمه کرد: 

 کردی؟!   قدر فرق یعنی باور کنم تو این چند ماه، این -

 
اش را جوری به پنجره چسباند که  کمی چرخید و شانه 

 رخ متفکر بهنود را واضح ببیند. بتواند نیم 

 عمو باید خوشحال باشه که بزرگ شدی! -

 زنم. دستم ننداز گرشا... دارم جدی حرف می -
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 ی آرامی گفت: با خنده 

هات  خیالی همه جدیت!... به بی آد آخه این بهت نمی -

 اشتم! بیشتر عادت د 

 
بهنود نفس محکمی بیرون داد و طوری چرخید که  

روی گرشا قرار گرفت، مثل او به پنجره  دقیقاً روبه 

 تیکه داد و لبخند زد. 

خودمم عادت ندارم... االن کم مونده فاز و نول قاطی  -

 کنم جون تو... زیاد جدی نگیر. 

 
 لبخند گرشا را که دید، گفت: 

ض نکن...  ولی تو رفتارت رو با کارگرات عو -

جوری که تو عادت نداری من رو این شکلی  همون 

 ببینی، اونا هم عادت ندارن که اصالً نبیننت. 

 
 ی همیشگی گفت: نیشخندی زد و با همان لحن لوده 

ی سرتق، سر این  هات رو از اون دختره دق و دلی -

 ها خالی نکن تو رو خدا. مادرمرده 
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ف بهنود، باز یاد دیار افتاد و نگاهی به  با این حر 

ساعتش انداخت. هنوز دو ساعت تا پایان ساعت کاری  

دیار مانده بود. پوفی کرد و سر تکان داد. کاش  

دو ساعت مرخصی  اش کند که یکی توانست راضی می 

 بگیرد. گوشی را از جیبش بیرون آورد و بهنود گفت: 

 جایی برسون.   من تو اتاقمم... خواستی بری منم تا یه -

 
به معنی باشه سر تکان داد و همین که بهنود از اتاق  

ی گوشی را روشن کرد. با دیدن  بیرون رفت، صفحه 

پیامک دیار روی صفحه ابروهایش باال رفت، چطور  

 متوجه نشده بود؟! 

های آن، یک آن حس  پیام را باز کرد و با دیدن جمله 

 کرد کم مانده از عصبانیت دیوانه شود. 

کاری برام پیش اومد، مجبور شدم زودتر برم  »یه  

 خونه. باشه واسه یه فرصت دیگه.« 

 *** 

قبل از اینکه وارد خانه شوم، باز به گوشی نگاه کردم،  

قدر  خبری نبود، و این یعنی یا پیامم را ندیده و یا آن 

خور شده که ترجیح داده جوابی ندهد. آن قسمت از  دل 
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ط همین یک نفر را  وجودم که همیشه آماده بود تا فق 

بچزاند، در باالترین سطح رضایت از خودش قرار  

داشت، در حالی که خودم با احساسات ضد و نقیضم  

درگیر بودم. با کالفگی نفسی بیرون دادم و برای اینکه  

تر  کمتر به عواقب کاری که کرده بودم فکر کنم، سریع 

 وارد خانه شدم. 

هایم را در  ی عمه جلوی در، چشم از دیدن ساک آماده 

 کاسه چرخاندم و با ناراحتی صدایش زدم: 

عمه! این همه عجله الزم بود واقعاً؟!... آخه این چه  -

 اومدنی و رفتنی بود؟ 

 
از اتاق بیرون آمد. با دیدنم لبخند زد و سالم کرد.  

 جواب سالمش را دادم و فوری گفتم: 

 خواستی صبر کنی که برگردم؟! یعنی اصالً نمی -

 
 ام را بوسید. رم گونه جلو آمد و ن 

 من نباشم که بخوام ناراحتت کنم. -

 خدا نکنه. -

کامران گفت واسه امروز و فردا، فقط همین یه جای  -

 خالی رو پیدا کرده. 

 موندی! خب فوقش دو روز بیشتر می -
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های اون دو  قربونت برم قشنگم، دو روز دیگه امتحان -

شه، تا من باال سرشون نباشم  تا وروجک شروع می 

 خونن. رست درس نمی د 

 
ام را از سر بیرون کشیدم و مشغول در آوردن  مقنعه 

 مانتو شدم. 

ی اومدن یهوییت بودم... بعد با یهویی  من هنوز شوکه -

 رفتنت هم سورپرایزم کردی! 

 
طور که داخل کیفش را  نگاهش را فوری دزدید و همان 

 گشت، تند تند گفت: می 

م... پیداش  دونم کجا انداخت این دستبندم رو نمی -

 کنم. نمی 

 
این چندمین باری بود که در طول آن سه روز،  

محض شنیدن سوالم از علت آمدنش، بحث را عوض  به 

شدم که حتماً چیزی  کرد و دیگر داشتم مطمئن می می 

خواهد من بدانم. کیفش را از دستش  وجود دارد که نمی 

 بیرون کشیدم و با جدیت پرسیدم: 

 کنی؟ ون می عمه! چی رو داری ازم پنه -

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 چند ثانیه فکر کردم و بالفاصله دوباره گفتم: 

نکنه محدثه خبرت کرده که یهو این همه راه رو  -

تنهایی گز کردی اومدی اینجا؟!... من اگر این دختره  

 رو نبینم! 

 
 های گرد شده نگاهم کرد. با چشم 

 بینی؟! مگه هنوز محدثه رو می -

 
 این بار من بودم که متعجب شدم. 

حدثه بهت خبر نداده؟!... معلومه که  یعنی م -

 بینمش... ما با هم دوستیم. می 

وقت تو چیزی  دونست مریضی و اون بعد محدثه هم می -

 به من نگفتی؟ 

وای عمه! خودت که دیدی، یه سرماخوردگی ساده  -

بود... قبل از اینکه تو بیای هم تقریباً خوب شده  

گرانت  گفتم و از راه دور ن بودم... چرا باید بهت می 

 کردم بیخودی؟! می 

 
 سکوتش باعث شد با حالتی مبهوت نگاهش کنم. 

اگه... محدثه بهت نگفته، پس از کجا فهمیدی  -

 مریضم؟! 
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 دستش را دراز کرد تا کیفش را بگیرد. 

 بده ببینم باالخره این دستبندم رو... -

 
از فکری که در ذهنم جان گرفت، به مرز انفجار رسیدم  

اه با حالتی عصبی بین حرفش  و برای همین ناخودآگ 

 پریدم. 

ول کن عمه، هی دستبندم دستبندم... تو اومدی اینجا  -

ری؟ تو رو خدا  دستبند نداشتی اصالً... چرا طفره می 

 بگو کی خبرت کرده تا دیوونه نشدم. 

 
با دیدن نگاه منتظرم، اخمی کرد و بعد از چند ثانیه زل  

ندشان را  هایم، با لحن مادرهایی که فرز زدن به چشم 

 کردند، گفت: بازخواست می 

االن دست پیش گرفتی؟ من باید عصبانی باشم یا  -

پرسم دیار چه خبر!... دیار!  تو؟... سه روزه هی می 

کنی تو این شهر؟... دیار!  تنهایی داری چی کار می 

خوای چیزی به من بگی؟... بعد اونی که  مطمئنی نمی 

گی  رگشتی می ره منم؟... وقتی خونسرد ب داره طفره می 

همه چی امن و امانه، پس اون مرد غریبه که زنگ  

زده به کامران و خبر مریضیت رو داده کیه؟... چند  
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گم ببینم  کنم، ولی چیزی نمی روزه دارم بهش فکر می 

آی یا نه... که بگی این مرد کیه  خودت به حرف می 

ی شوهر منم داره...  قدر بهت نزدیکه که شماره این 

خوای حرف  کنی اینجا؟!... نمی کار می ی دیار، داری چ 

ها به هم  کردم بیشتر از این بزنی با من؟!... فکر می 

کردم اگه جای مادرت نبودم،  نزدیک باشیم... فکر می 

تونی روم حساب کنی!...  ی یه دوست می حداقل اندازه 

 گی؟! پس چرا چیزی نمی 

 
دادم، اما ذهنم  با دهان باز به گله و شکایتش گوش می 

خان تماس گرفته  یش آن مرد غریبه بود که با کامران پ 

 ام را داده... و خبری بیماری 

 
 #مقلوب  

 257#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
خواست  یکی که از تنها بودن من ناراضی بود و می 

دانسته  ام را با این کارش جبران کند، اما نمی کاری کم 

ای گرفتار کرده. آخ اگر آن یک  من را در چه مخمصه 

 دیدم... ا می نفر ر 
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خیلی سریع جلوی نگاه سرزنشگر عمه دست و پایم را  

 جانب گفتم: به جمع کردم و حق 

این همه راه پا شدی اومدی که از من بپرسی چرا یه  -

غریبه به شوهرت زنگ زده؟ خب از خودش  

 افتادی دیگه! پرسیدین کیه، تو زحمت هم نمی می 

 
 با اخم تشر زد: 

 ر هم خودتی! من رو دست ننداز دختر... خ -

 
 با خنده لب گزیدم. 

 وا عمه!... منظورم این نبود که. -

 
کردم بیشتر اصرار کند، اما در کمال تعجب، خم  فکر می 

شد، کیفش را از کنار پایم برداشت و با خونسردی  

 ناگهانی گفت: 

خیلی دیرم شده دیار... این اتوبوس هم اگه بره، اسیر  -

 شم... یه ماشین برام بگیر. می 

 
 وت لب زدم: مبه 

 عمه! -
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 خیالی سرش را باال آورد. با بی 

 جان عمه؟! -

 
 ام را فهمید و شانه باال انداخت. معنی نگاه خیره 

تونم توقع داشته  وقتی تو این مدت چیزی نگفتی، نمی -

باشم که توی ده دقیقه بگی جریان چیه! هروقت حس  

تونی به من  خواد حرف بزنی و می کردی دلت می 

 نگ بزن بهم. اعتماد کنی، ز 

 
اش را روی سرش انداخت و جلوی آینه  روسری 

 مشغول بستنش شد. 

 کنی نیست به خدا! طوری که فکر می عمه! اون -

 
 هایم گفت: برگشت و خیره به چشم 

به من ربطی نداره دیار... که چطوریه و اینکه اصالً  -

کنی!... ماشاا... دختر بزرگ  کار می تو داری اینجا چی 

منم به تربیت برادرم اطمینان دارم و    و عاقلی هستی و 

کردم  زنه... فقط فکر می دونم اشتباهی ازت سر نمی می 

 تونم برات محرم باشم که انگار تا حاال نبودم. می 

 
 پوفی کردم و دستش را گرفتم. 
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دونم چی به چیه...  عمه، به خدا خودمم هنوز نمی -

 گفتم. چی رو بهت می   تر، همه وگرنه کی از تو محرم 

 پس یه چیزی هست دیگه! -

 
بندی زد و مانتویش  حرف سر تکان دادم. لبخند نیم بی 

 را برداشت. 

برام ماشین بگیر دیار، دیرم شد... فکر نکنم دلت  -

گردم  وقت برمی بخواد از اتوبوس جا بمونم، جون اون 

 اینجا و دیگه راه فرار نداری! 

 
 زده زدم و او مادرانه گفت: لبخندی خجالت 

و بخور که مریضی کامل از تنت در بره،  داروهات ر -

شی... تنهایی  ش مریض می وگرنه تا آخر زمستون همه 

جوری سخته، وای به اینکه مدام مریض هم    همین 

باشی... خیلی مراقب خودت باش... برات غذا هم  

کنی پخت  دونم وقت نمی درست کردم گذاشتم فریزر، می 

 و پز کنی. 

 
 درمانده نالیدم: 

 عمه! -
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 ام را با مهربانی نوازش کرد. گونه 

 خبرم نذار از خودت. عمه قربونت! بی -

 
 بغلش کردم و محکم به خودم فشردمش. 

 قدر مهربونی آخه؟! چرا این -

 
 دستش را آرام به پشتم زد و با خنده گفت: 

اون همه زحمتی که سر شکستن پام کشیدی، با این  -

وری  ج خواد دیگه این شه... فقط دلم می چیزا جبران نمی 

 خبرم نذاری. بی 

 
 از هم فاصله گرفتیم و سرم را تکان دادم. 

 چشم، ممنون که اومدی... به همه سالم برسون. -

 
برایش یک تاکسی اینترنتی گرفتم و خواستم همراهش  

بروم که با جدیت مانعم شد. وقتی خانه را ترک کرد  

دانستم باید گریه کنم یا از شدت عصبانیت سرم را  نمی 

وار بکوبم. اصالً حاال که فکرش را می  به تیزی دی 

کردم، کار خوبی کردم این مدت جوابش را درست  

ندادم، کسی که به جای دیگران و برایشان تصمیم  

خواست یک پیام  گیرد، باید تنبیه شود. دلم می می 
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برایش بفرستم و در آن حسابی از خجالتش دربیایم، اما  

فتنش ادامه  محلی و نادیده گر بعد تصمیم گرفتم به بی 

بدهم تا حساب کار دستش بیاید. با این فکر، لبخند  

ی پر شرارت  ای روی لبم نشست. باز آن نیمه خبیثانه 

وجودم کمر بسته بود تا او را آتشی کند و من هم اصالً  

 سعی نداشتم مانعش شوم. 

 
به آشپزخانه رفتم و سرکی در یخچال و فریزر کشیدم.  

د. لیوانی شیر برای  عمه حسابی سنگ تمام گذاشته بو 

نوشیدم،  طور که آن را ذره ذره می خودم ریختم و همان 

به سالن برگشتم. نگاهم که به پنجره افتاد، به خاطر  

های بیچاره آب  آوردم از روزی که مریض شدم گل 

ی پنجره گذاشتم و آب  جا لبه   اند. لیوان را همان نخورده 

 م. پاش کوچکم را برای پر کردن به آشپزخانه برد 

هایشان  ها را آب دادم. دستی به برگ تک تک گلدان 

شدند. باید  کشیدم که به خاطر سرما داشتند خشک می 

بردم تا از  ها را به داخل خانه می در فرصتی مناسب آن 

سرمای زمستان در امان بمانند. سرم را که باال گرفتم،  

ای رنگ آشنایی که همان لحظه،  از دیدن اتومبیل نقره 

هایم گرد شدند. فوری  ابان ایستاد، چشم آن طرف خی 

ی سمت راننده  پنجره را بستم و عقب ایستادم. شیشه 
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که پایین آمد، از اینکه اشتباه نکرده بودم آه از نهادم  

طوری  کردم که بخواهد این بلند شد. فکرش را نمی 

جواب پیامم را بدهد. گوشی را که کنار گوشش گذاشت،  

نه پیچید. اگر جوابش  صدای زنگ تلفن همراهم در خا 

شد؟ بعید  خیال می شد؟ یعنی بی دادم چه می را نمی 

 دانستم. می 

با تعللی فراوان، به طرف کیفم رفتم و گوشی را بیرون  

ها  تر از این حرف کشیدم. تماس قطع شد اما او سمج 

بود. بالفاصله دوباره نامش روی گوشی افتاد. بعد از  

 دادم: چند ثانیه مکث، باالخره جوابش را  

 بله! -

 
 پرسی، متحکم امر کرد: بدون هیچ سالم و احوال 

 بیا پایین دیار. -
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 بیا پایین دیار. -
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 خودم را به نفهمی زدم. 

 پایین؟!... پایین کجا؟! -

 
 حوصله بود. لحنش کامالً کالفه و بی 

مگه نگفتی رفتی خونه؟... بیا پایین، من جلو در  -

 . تم خونه 

 
ای  سعی کردم خودم را غافلگیر نشان دهم و از بهانه 

 که این چند روز دستم گرفته بودم، استفاده کنم. 

ی ما؟!... شوخیت گرفته؟... من که گفتم  پایین خونه -

 مهمون... 

آم باال... هرچند اگه  گفتم بیا پایین، نگفتم من می -

آد بیام و ببینم این چه  زیادی لفتش بدی، بدم نمی 

 یه که سه روزه قصد رفتن نداره! مهمون 

 
از سوالش، عصبانیتم با قوت بیشتری برگشت و طعنه  

 زدم: 

مهمونیه که خودت دعوتش کردی... پرسیدن نداره  -

 دیگه. 
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سکوت کرد و از اینکه درست وسط خال زده بودم،  

اش  پوزخندی روی لبم نشست، اما سوال بعدی 

 ابروهایم را در هم کرد. 

گی؟!...، منم یه  وپال می چرا پرت   بیا پایین دیار... -

 م نکن. ظرفیتی دارم، بیشتر از این کالفه 

 
کرد. حیف که عمه رفته  چقدر خوب داشت حاشا می 

بود، وگرنه حاضر بودم بگویم بیاید باال تا با عمه  

حرف  پال را نشانش دهم. بی رویش کنم و پرت روبه 

اش کرد و  تماس را قطع کردم. این کارم حسابی عصبی 

توجه به صدای  دوباره شروع به تماس گرفتن کرد. بی 

زنگ گوشی، در کمال آرامش، لباس پوشیدم و از خانه  

بیرون رفتم. وقتی در ورودی ساختمان را باز کردم، او  

را پشت در دیدم که قصد داشت زنگ خانه را فشار  

 دهد. با دیدنم اخم غلیظی کرد و غرید: 

ر سخت بود که دو  این چه رفتاریه دیار؟!... این قد -

ساعت صبر کنی تا حرفام رو بشنوی؟... یا باز فهمیدی  

 کنی! اشتباه کردی که داری مدام فرار می 

 
های بافتم را به هم نزدیک کردم تا سرمای هوا، تن  لبه 

جانب  به ام را دوباره نلرزاند. حق تازه بهبود پیدا کرده 
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ها را زیر  های سردرگمش که تالش داشت آن به چشم 

 می غلیظ کمتر به نمایش بگذارد، زل زدم. اخ 

زنی آقای بلورچیان؟...  از کدوم اشتباه حرف می -

خوای بگی هرچی که ازم شنیدی غلط بود... مگه  می 

 گفتی احساس مسئولیت... خودت نمی 

 
 کف دستش را فوری باال آورد. 

ش دلیل  دونم چیا بهت گفتم و برای همه خودم می -

 زدن بدی!   رف دارم... البته اگه فرصت ح 

 
تفاوت نشان دادم و با دست به پشت سرم  خودم را بی 

 اشاره کردم. 

 گفتم که مهمون... -

زنیم و  همین جا بشین تو ماشین، حرفامون رو می -

بعدش برگرد خونه... فکر نکنم دیگه این یکی ایرادی  

 داشته باشه. 

 
سرش  به شد دست نگاه نافذش جوری بود که دیگر نمی 

پیشنهادش هم جوری بود که رد کردنی  کرد، در واقع  

حرف، به  نبود. نفسم را محکم بیرون دادم و بی 
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ی موافقت سرم را باال و پایین کردم. خودش را  نشانه 

 کنار کشید و با دست ماشین را نشان داد. 

 پس برو بشین. -

 
بسته قرار دادم و به  در را پشت سرم به حالت نیمه 

الم آمد و با  طرف ماشینش رفتم. خودش هم به دنب 

نزدیک شدن به ماشین، صدای دزدگیرش بلند شد.  

سوار شدم و او هم با مکث کوتاهی پشت فرمان  

 نشست. بدون مقدمه و با حالتی متعجب پرسید: 

گی چیه؟!... همون...  ماجرای این مهمونی که می -

نامزد شهریاره که اون روز خواستم بگی بیاد  

 ینجا؟ پیشت؟!... یعنی از اون روز مونده ا 

 
هایش چرخاندم. به آن نگاه شفاف  نگاهم را در چشم 

قدر در نقشش فرو برود، خودش هم که  آمد این نمی 

کند همیشه صادق باشد، پس چرا باز  گفته بود سعی می 

رفت. سعی کردم  کرد و طفره می داشت انکار می 

 ام را حفظ کنم و آرام پرسیدم: خونسردی 

با اصرار خودم  نخیر، محدثه که فردای همون روز  -

م  برگشت خونه... ولی دو ساعت بعدش یهو دیدم عمه 

 پشت در خونه است! 
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 لنگه ابرویش باال رفت. 

 کنه؟ ت؟!... همون که مراغه زندگی می عمه -

 
کنج لبم کمی باال رفت و سرم را باال و پایین کردم. بعد  

 هم با حالتی عصبی گوشزد کردم: 

اشته بود و  درضمن... دو تا بچه و همسرش رو گذ -

 اومده بود که به من برسه. 

 
 لبخندی زد و با رضایت سر تکان داد. 

 خب! خیلی خوبه که... دیگه تنها هم نبودی این مدت. -

 
 اش اعصابم را به هم ریخت و بلندتر گفتم: خونسردی 

خواستم،  آره خوب بود در صورتی که خودم ازش می -

ن رو  نه که به خاطر حرف یکی دیگه بلند شه بیاد و م 

 خبر گذاشتمش. بازخواست کنه که چرا بی 

 
 با گیجی نگاهم کرد. 

 فهمم... مگه خودت بهش خبر ندادی؟ نمی -

 
 درمانده لب زدم: 
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من چرا باید واسه یه سرماخوردگی ساده، اون  -

 خدا رو این همه راه بکشونم اینجا؟ بنده 

 
 وقتی ساکت و گنگ نگاهم کرد دوباره اخم کردم. 

م  طر یه سرماخوردگی ساده پای عمه و چرا باید به خا -

 رو بکشی وسط؟! 

 
 هایش گرد شد. چشم 

 من؟! -

 
دیگر نیازی نبود با طعنه حرف بزنم. عصبانیتم باز  

 شد. داشت تشدید می 

عمه گفت یه مرد غریبه زنگ زده به شوهرش و گفته  -

 من مریضم. 

 
چند ثانیه متعجب نگاهم کرد و بعد آرام ابروهایش از  

کمال ناباوری خندید، در صورتی که    هم باز شد و در 

 کردم باز بخواهد حاشا کند. فکر می 

دونی چی کار کردی؟... من یه دختر  خندی؟!... می می -

م از دست  جوری اعتماد خانواده تنهام گرشا... این 

 ره. می 
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 هایم. با همان خنده زل زد به چشم 

من چرا باید چنین کاری بکنم؟!... اصالً مگه من  -

 ت رو دارم که... شوهرعمه   ی شماره 

 
 #مقلوب  

 259#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
هایم زل زد. فکر  لبخندش جمع شد و ساکت به چشم 

خواهد حقیقت را بگوید، اما تغییر حالت  کردم می 

اش کنجکاوم کرد. رفته رفته ابروهایش به هم  چهره 

 تر شدند و در نهایت با عصبانیت لب زد: نزدیک 

 لعنتی! -

 
طور که گفت »جایی نرو،  داشت و همان اش را بر گوشی 

گردم.«، از ماشین بیرون رفت. جلوی کاپوت  االن برمی 

ای، مشغول صحبت کردن  ایستاد و بعد از گرفتن شماره 

اش  توانستم چهره شد. پشتش را به من کرده بود و نمی 

داد  را ببینم، اما حرکات عصبی دست و سرش نشان می 

ن هم داشتم به  از چیزی یا کسی عصبانی است و م 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ت  ی شوهرعمه ای که گفته بود»مگه من شماره جمله 

گفت، او از کجا باید  کردم. راست می رو دارم.« فکر می 

ی کامران خان را داشت که تماس بگیرد.  شماره 

هایم را تنگ کردم و ذهنم رفت به چند ماه  ی چشم گوشه 

پیش، وقتی کامران خان از ارتباطش با یکی از  

ار در رابطه با خرج و مخارج  همکاران شهری 

 بیمارستان حرف زده بود. 

سوار شدن گرشا به ماشین فرصت تحلیل بیشتر را ازم  

مقدمه و با لحنی  گرفت و وقتی نگاهش کردم، بی 

 پوزش طلبانه گفت: 

دونستم، امکان  دونم چی بگم... اگر می واقعاً نمی -

نداشت بذارم چنین کاری بکنه... االن... اگه مشکلی  

 ، خودم بیام صحبت کنم و حلش کنم. هست 

 
 متوجه منظورش نشدم، گیج و مات پرسیدم: 

 فهمم. کی؟... چی؟... نمی -

 
 اش را ماساژ داد و نگاهش را دزدید. با کالفگی پیشانی 

فکریش رو  کار بهنود بوده... من بعداً جواب این بی -

 دم... فعالً تو بگو مشکلی برات پیش اومده؟ می 
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حرفش جا خوردم که نفهمیدم چرا    قدر از شنیدن آن 

 صادقانه لب زدم: 

نه بابا، مشکلی نبود... آخه چرا پسرعموت باید یه  -

 چنین کاری رو انجام بده! 

 
 عصبی خندید. 

کنه  ها یه کارایی می دیوانه است دیگه... بعضی وقت -

قابلیت اینکه بزنم ناکارش کنم رو داره... اون روز که  

زنگ زد حالت رو پرسید،  از پیش تو رفتم خونه، بهم  

ی  منم از نگرانیم به خاطر تنها موندنت گفتم... پسره 

فکر برداشته زنگ زده که تو رو از تنهایی  بی 

دربیاره... احتماالً اونا به خاطر اینکه از ارتباط ما  

 اطالعن، بهنود رو یه فرد غریبه در نظر گرفتن. بی 

 
بل  ام کشیدم. عصبانیتم قا کف دستم را به پیشانی 

توصیف نبود، قطعاً اگر روزی دوباره چشمم به این  

افتاد، خودم حسابش را می  پسرعموی خودسرش می 

 ام پرید و گفت: جویانه رسیدم. وسط افکار انتقام 

ت بیشتر حساس  گیرم که عمه خیلی وقتت رو نمی -

 نشه... من... 
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 حواس وسط حرفش پریدم: بی 

 نیستش... نیم ساعت پیش رفت. -

 
شدم سکوتش سرم را باال بردم. نگاه پر اخم    با طوالنی 

و مبهوتش نشانم داد چه سوتی بزرگی دادم. لبخند  

کوتاهی زدم و شانه باال انداختم. با تأسف سری تکان  

داد و صاف پشت فرمان نشست. نفسی عمیق کشید و  

خواست  هر دو دستش را روی فرمان گذاشت. دلم نمی 

ش پی به علت  خواهی کنم، احتماالً خود حتی معذرت 

هرحال باید  دروغی که گفتم برد که او هم حرفی نزد، به 

فهمید چقدر از رودررویی با او گریزان  به شکلی می 

بودم که حتی متوسل به دروغی کوچک شدم. سر جایم  

ی خالی دادم  صاف نشستم، مثل او نگاهم را به کوچه 

که تقریباً در تاریکی فرو رفته بود. صدایش من را به  

 آورد.   خودم 

دم...  اون شب بهت گفتم همه چی رو برات توضیح می -

خوب گوش بده، اولین و آخرین باره که این حرفا رو  

شنوی و امیدوارم بعد از این دیگه من رو متهم به  می 

 ای نکنی! کار نکرده 

 
 نفس پری کشید و ادامه داد: 
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روز اولی که اومدی توی کارخونه، از جسارتت  -

اون روز، تا همون لحظه،    خوشم اومد... من تا 

دونستم شهریار زنده نمونده. عین احمقا، هر لحظه  نمی 

منتظر بودم خبر به هوش اومدن اون پسر رو بهم بدن،  

ولی اومدن تو، کار بقیه رو خراب کرد و هرچی که تا  

اون موقع ازم پنهان کرده بودن، لو رفت... گفتن  

که با    شهریار زنده نمونده و من فقط فکر تویی بودم 

ی دردی که داشتی اومده بودی دنبال حق  همه 

ها  برادرت... به این فکر کردم که چقدر زدن اون حرف 

ترین چیز نفرتی بود که از  برات سخت بوده و عجیب 

 دادی. من توی چشمات نشون می 

 
 بعد از سکوتی قابل توجه، گفت: 

ی اینا  دیدنت، شنیدن حرفات، خبر فوت شهریار، همه -

ت هم دادن تا اون روز من به حال مرگ  دست به دس 

 بیفتم. 

 
قدر ناگهانی و کاری بود که باعث  اش آن ی جمله ضربه 

های گرد شده  تفاوتی ظاهری، با چشم خیال آن بی شد بی 

 به طرفش برگردم. 

 گی؟! چی داری می -
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 پوزخندی زد و سر تکان داد. 

شد و اتفاقات اون روز یه  اون روزا حالم مدام بد می -

یی تیر خالص بود برای قلب ناسازگار من. اون  جورا 

شب رو با تمام دردی که کشیدم و حال بدی که داشتم  

کامالً یادمه... هیچ امیدی به دیدن صبح فرداش  

نداشتم... اما بار بعدی که چشمام رو باز کردم ،داشتن  

 کردن. م می برای عمل پیوند آماده 

 
 #مقلوب  

 260#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
پش افتاد و نتوانستم نگاه متعجبم را از او  قلبم به ت 

 بردارم. با لبخندی پرتمسخر زمزمه کرد: 

من حتی هیچ اختیاری نداشتم برای اینکه رضایت به  -

اون عمل بدم یا ندم... همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد  

دیار، خیلی سریع، بدون اینکه بخوام بفهمم داره چی  

گی من رو محکوم  وقت تو... به ساد آد و اون پیش می 

کردی... به چی؟!... به اینکه مقصر مرگ برادرتم؟!...  

 قدر من رو پست و... این 
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 سریع در جا پریدم و خودم را جلو کشیدم. 

نه... منظور من این حرفا نبود... داری اشتباه  -

 کنی... من فقط گفتم... می 

 
اش را به طرفم چرخاند و با لبخند محوی، نگاهم  تنه 

که یک آن حس کردم بعد از سه روز  کرد، طوری  

دوباره تبم برگشته. با مکثی کوتاه دستم را گرفت.  

نتوانستم نگاهش را به خودم تحمل کنم و سرم را  

ام  برگرداندم، اما او اجازه نداد و با دست دیگرش چانه 

را گرفت و صورتم را به طرف خودش چرخاند. یک  

شد و  دستش بند دست من بود که مدام سرد و گرم می 

 ام. دست دیگرش چسبیده بود به گونه و چانه 

اشتباه یا درست، منظورت هرچی که بود، این فکر  -

 توی ذهنت اومده... مگه نه؟! 

 
کرد و از  موقعیتمان جوری بود که من را دستپاچه می 

طرفی مانده بودم جوابش را چطور بدهم که سوءتفاهم  

گرفتند و  جدیدی به وجود نیاید. ابروهایم از هم فاصله  

 با من و من جواب دادم: 
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من... اون شب... حالم خیلی بد بود... حق داشتم... تو  -

 هم که همه چی رو از من پنهان کرده بودی... من... 

 
 دم عمیقش را با بازدمی طوفانی بیرون داد. 

های من  کدوم از حرف گوش ندادی دیار... به هیچ -

م اولین  دونستم و وقتی فهمید گوش ندادی... منم نمی 

های تو بود و  چیزی که جلوی چشمم اومد تصویر چشم 

 اینکه چطور باید این حقیقت رو بهت بگم. 

 
گرمای کلماتش و حرارت دستش روی صورتم، یخ قلبم  

را آب کرد و اشکی از چشمم پایین افتاد. با دلخوری  

 نالیدم: 

خواستم... تا کی  اومدم دنبالش، اگه خودم نمی اگه نمی -

 ازم پنهانش کنی؟! خواستی  می 

 
 پلکی زد و با مالیمت گفت: 

کردی... تا وقتی که  تا هروقت که آمادگیش رو پیدا می -

 رحمی من رو متهم نکنی. طوری با بی اون 

 
 هقی از گلویم بیرون آمد و صدایم لرزید. 
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ی اون  تونم باور کنم بودنت در کنارم، همه ولی نمی -

ده... اگه قبالً  ها... به خاطر ترحم نبو کارها، اون حرف 

 شک داشتم، االن مطمئنم... 

 
دست دیگرش را هم سمت دیگر صورتم چسباند و این  

ای به تپش افتاد. به  بار قلبم به شکل وحشیانه 

ام زل زد و با لبخندی که دلیلش را  های اشکی چشم 

 دانستم، جواب داد: نمی 

 کنی. بازم داری راجع به من اشتباه می -

 
ریختم. با انگشت شست    گنگ نگاهش کردم و اشک 

قطرات اشک را از روی صورتم پاک کرد و بعد از  

مکثی کوتاه، سیبکش باال و پایین شد. نگاهش را در  

 کل صورتم چرخاند و نجواکنان گفت: 

حضورت اون اوایل، اون موقع که خودم هم از هیچی  -

خبر نداشتم، توجهم رو جلب کرده بود دیار... اما وقتی  

تنها چیزی که برام مهم شد این بود    ماجرا رو فهمیدم، 

که این تنهایی تو رو آزار نده... اصرارم برای اینکه  

حق شهریار رو بهت برسونم برای همین بود... بعد از  

اون هم فقط و فقط خودت بودی که برام مهم بودی...  

کنم و  ای هستم دیار... با مغزم فکر می من آدم منطقی 
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تو ذهن من جا باز کردی    گیرم... تو ذره ذره تصمیم می 

و ازت خوشم اومد... این وسط شاید تنها چیزی که به  

شدت گرفتن این احساس کمک کرد، قلبی بود که تو  

 ام بود. سینه 

 
هایش از  خودم را آرام عقب کشیدم و با این کار دست 

صورتم جدا شد. پشتم را به در چسباندم و با آستینم نم  

ستم چه بگویم.  دان صورتم را گرفتم. هنوز نمی 

گفتم که صداقتش از کلماتش  رحمانه بود اگر می بی 

ام  مشخص نیست. تعلل و سکوتم را پای تردید دوباره 

 گذاشت و گفت: 

کنی من با نقشه بهت نزدیک شدم، به این  اگه فکر می -

فکر کن که بعد از تموم شدن ماجرای چک، من سعی  

شت  کردم دور باشم، ازت فاصله بگیرم و مزاحم آرام 

نباشم، اما اونی که پای من رو دوباره به زندگیت باز  

کرد خودت بودی... منم بعدش نتونستم دیگه فراموشت  

کنم... بیشتر از تو، این من بودم که نیاز داشتم کنار  

کسی مثل تو باشم... تا بفهمم که واقعاً صاحب یه  

 زندگی دوباره شدم. 
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اختم. حق با  آب دهانم را قورت دادم و سرم را پایین اند 

فکر او را برای بار  او بود، من بودم که با آن تماس بی 

ام راه دادم و همان جا بود که خودم هم  دوم به زندگی 

کردم وقتی  دلم را باختم... او را متهم به چه چیزی می 

متهم ردیف اول خودم بودم. وقتی دوباره سکوت را  

  توانست به راحتی جانم اش می کننده شکست، لحن مسخ 

 را بگیرد. 

دیار!... من از روزی که دیدمت... از زمانی که دارم  -

گذرونم، از اون موقع به سرنوشتی که  باهات وقت می 

ام... وگرنه تا قبل از  دوباره برام رقم خورده راضی 

اون، زندگی برام یه اجبار بود که هر لحظه منتظر بودم  

چی تموم  یه جایی، یه نقطه گذاشته بشه تهش و همه 

ه... اما حاال... چه بمونم، چه این قلب بازم بازی  بش 

 خوام بدونی که من... دربیاره و... می 
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مکثش وادارم کرد سرم را باال بگیرم و از دیدن  

شان رو به سرخی رفته و برق  هایی که سفیدی چشم 
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خورد، قلبم در  ها به چشم می اشک، به وضوح در آن 

اش حرف  تپش بیفتد. اینکه از نماندن احتمالی   سینه به 

کرد. هرچقدر هم که ناخودآگاه دست  ام می زد، دیوانه می 

ای نبودنش مرا به  زدم، اما تصور لحظه به آزارش می 

 فکر لب زدم: کشاند. بی جنون می 

 این چه حرفیه؟! -

 
کنج لبش باال رفت. پشت دستش را به نرمی از کنار  

جا    کشید و انگشتانش را همان ام  چشمم تا زیر چانه 

طور که تک تک اجزای صورتم را  نگه داشت. همان 

 کرد با صدایی دورگه زمزمه کرد: رصد می 

این عقلم بود که تو رو برای عاشق شدن انتخاب  -

کرد... قبل از قلب شهریار... بدون اینکه متوجه بشم،  

احساسم بهت توی خونم جریان پیدا کرده بود... اما بعد  

 هام رسید. پیوند، این احساس به تک تک سلول از  

 
گرفت، از  نفسم بند آمد. شنیدن کلماتی که به کار می 

زبان مردی که تا آن روز شناخته بودم، از بعیدترین  

اتفاقات روزگار بود و حاال او، در ان لحظه، به  

ترین حالت، داشت آن لغات را به وجودم  غافلگیرکننده 
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کرد.  ی خودش می انه تزریق و من را مست و دیو 

 نفس نامش را بر لب راندم: بی 

 گرشا! -

 
ام بود، شستش را  طور که انگشتانش زیر چانه همان 

زیر لبم کشید و تنم از این حرکت کوچک، یک لرز  

خفیف و خوشایند برداشت. داشتم زیر دستش جان  

دادم. صدای بلندی در ذهنم، من را به فرار تشویق  می 

ی تحرک را  کار افتاده بود و اجازه کرد، اما مغزم از  می 

اش گرفته  ی اندامم گرفته بود. قلبم هم بازی از همه 

رفت و  زد. نفسم می زد و چندتا نمی بود... یکی می 

دانم.  کرد برگردد. چه مرگم شده بود، نمی فراموش می 

ای از تصور کاری که  سرش را جلو آورد و برای لحظه 

دچار مرگ مغزی  ی انجامش را داشت،  در ذهنش نقشه 

هایم خیره مانده بود به تمام حرکاتش،  شدم. چشم 

ام  شده های گشاد روی صورتم مکث کرد، به چشم روبه 

 نفس زمزمه کرد: خیره شد و بی 

گیرنده تویی دیار!... من تا  از حاال به بعد، تصمیم -

 مونم. هروقت که الزم باشه منتظر می 
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ر گذراند و  یک بار دیگر تمام اجرای صورتم را از نظ 

هایم، عقب رفت و دستش  بعد از مکثی کوتاه روی لب 

ام جدا شد. نفسم برای بیرون آمدن از ریه،  از زیر چانه 

جا، روی    ترسیدم همان اش گرفته بود و می بازی 

نفسی جان بدهم. جان کندم تا  صندلی ماشین او، از بی 

باالخره توانستم یک دم عمیق بگیرم و بازدمم را  

هایی که  یرون رها کنم. در جواب تمام حرف محکم به ب 

زده بود چیزی نداشتم بگویم. به خیال خودش تصمیم  

را به من واگذار کرده بود غافل از اینکه تصمیم من  

واضح بود، حتی قدرت فکر کردنم را هم از دست داده  

بودم. برای اینکه اشتباهی دیگر نکنم، بدون هیچ  

ز ماشین پیاده شدم.  حرف و جوابی، در را باز کردم و ا 

در را با مکثی طوالنی بستم. چند دقیقه ایستادم تا شاید  

بخواهد برود، اما او هم مثل من منتظر ماند. دیگر  

هایی که اختیارشان  ایستادن بیشتر جایز نبود، با قدم 

دست خودم نبود، به طرف خانه رفتم و وقتی دستم را  

رضایت  ی در ساختمان گذاشتم باالخره  روی دستگیره 

داد من را به حال خودم بگذارد و برود. برگشتم و به  

مسیری که رفته بود خیره ماندم... قطعاً بخشی از روح  

من هنوز هم روی همان صندلی، کنار او جا مانده و  

 رفته بود. 
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توجه به صدای باز شدن  از آسانسور بیرون آمد و بی 

ی باال، کلید را در قفل  دهای طبقه در یکی از واح 

انداخت. وارد خانه شد و بدون اینکه چراغی روشن  

کند، به آشپزخانه رفت. لیوانی آب را از شیر پر کرد و  

یک نفس نوشید. لیوان را روی کابینت گذاشت و هر  

ی سینک چسباند. با اینکه از ته  دو دستش را به کناره 

ش پیش دیار  های خواست بعد از گفتن حرف قلب می 

ی قلبی داشت که  بماند، اما به این موضوع هم عقیده 

باید او را به حال خودش بگذارد تا با خود کنار بیاید و  

 تصمیم درستی بگیرد. 

اش را شکست.  صدای زنگ در واحد، سکوت خانه 

ابرویی در هم کشید و فکر کرد اگر در را به روی کسی  

شد. واقعاً در    که آن پشت ایستاده باز نکند، چه خواهد 

بشری را نداشت. با این  ی هیچ بنی حوصله   آن لحظه 

فکر، به طرف اتاق رفت، اما شخص پشت در، دستش  
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را روی زنگ گذاشت و این بار به شکل مداوم سه بار  

آن را فشرد و با این کار نشان داد از حضور گرشا در  

 خانه کامالً آگاه است. 

پرت کرد.    کتش را درآورد و با کالفگی روی تخت 

دستی به موهایش کشید و به طرف در خانه رفت.  

نگاهی از چشمی به بیرون انداخت. آن لحظه فقط دیدن  

ی اخمو و طلبکارش را کم داشت.  حوریه، با آن چهره 

اش را به در چسباند. مطمئن بود قرار است باز  پیشانی 

کلی گالیه بشنود. در گیرودار تصمیم برای باز کردن یا  

خراش  ی صدای گوش ، با پیچیدن دوباره نکردن در 

معطلی دستگیره را پایین داد و در را باز  زنگ در، بی 

خور مادر تالقی کرد و چند  کرد. نگاهش با نگاه دل 

ثانیه هر دو بی هیچ حرفی به هم خیره ماندند. در  

 نهایت این حوریه بود که باز سکوت را شکست. 

 علیک سالم. -

 
 حوصله سر تکان داد. بی 

 الم. س -

 
حوریه با دست به قامت او که کامالً جلوی در را گرفته  

 بود اشاره کرد. 
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 خوام بیام تو... حرف دارم. برو کنار می -

 
با مکثی کوتاه، نفسش را بیرون داد و خودش را کنار  

دارش را از سر  کشید. حوریه وارد خانه شد، چادر گل 

رفت، آن را  طور که سمت آشپزخانه می درآورد و همان 

روی کانتر انداخت. کتری برقی را روشن کرد و با  

 های باالیی و پایینی پرسید: نگاهی به کابینت 

 این چاییت کجاست؟ -

 
 ابرویی باال انداخت. در را بست و طعنه زد: 

 واسه چایی خوردن پا شدی اومدی پایین؟ -

 
حوریه نگاهش را از کتری در حال جوشیدن گرفت و با  

با حرص جوید و دو قدم به    اخم به او زل زد. لبش را 

 تر شود. طرف کانتر برداشت تا به او نزدیک 

من و بابات هیچی... ما که عادت کردیم به این  -

مهری تو، اصالً هم توقع نداریم پاشی بیای باال  بی 

ایم یا مرده... ولی نباید توی این دو سه  بپرسی زنده 

ش  هفته، پاشی بیای یه سر به خواهرت و بچه 

شه یا نه!  هی صبر کردم ببینم ازت خبری می   بزنی؟!... 

 هایی. تر از این حرف رگ دیدم نخیر... بی 
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هایش را  گرشا ابرو درهم کشید، جلو رفت و کف دست 

به کانتر چسباند. حوریه هم جلوتر آمد و پرتحکم ادامه  

 داد: 

کنم!...  کارخونه رو بهانه کنی یه چیزی بارت می -

نیستی!... فقط اگر    نگفته هم مشخصه چرا چند وقته 

ش پیدا شده تو  بفهمم این دختره کیه که یهو سروکله 

 زندگی تو... 

 
حرف پشتش را به حوریه کرد.  گرشا پوزخندی زد و بی 

خودش را روی کاناپه انداخت و سرش را به پشت  

ی  تکیه داد. حوریه تلفن خانه را برداشت و شماره 

بسته  ی خودشان را گرفت. از گلناز خواست یک  خانه 

ای پایین بیاورد. گوشی را روی کانتر رها  چای کیسه 

رویش نشست و  کرد و عصبی پیش گرشا رفت، روبه 

 مقدمه گفت: بی 

 شنوم. خب... می خیلی -

 
طور که به سقف سفید خانه زل زده بود،  گرشا همان 

 زمزمه کرد: 
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هام  گوشی برای شنیدن نداری مامان! وگرنه من حرف -

 رو زدم. 

 
 د مالیمت بیشتری به لحنش ببخشد. حوریه سعی کر 

مقدمه دنبال تو راه  خوای باور کنم دختری که بی می -

ت، آدم درست و  آد وسط خانواده افته می می 

راهیه؟!... دختره از همین االن پای تو رو از  سربه 

 خونه بریده، وای به اینکه... 

 
گرشا سر بلند کرد و بعد از نگاه متعجبی به مادرش،  

. حوریه با اخم نگاهش کرد و گرشا با  زیر خنده زد 

 تمسخر گفت: 

حسابی برای خودت بریدی و دوختی دیگه!... اینکه  -

من صبح تا شب پام توی کارخونه گیره، چه ربطی به  

 اون بیچاره داره؟ 

 
حوریه با زهرخندی سر تکان داد و رویش را به سمتی  

دیگر چرخاند. صدای زنگ در باز در خانه پیچید. گرشا  

شد و در را باز کرد. گلناز با ورود به خانه متعجب    بلند 

 پرسید: 

 وا! شماها چرا تو تاریکی نشستید؟ شام غریبانه؟! -
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 ی چای را در هوا تکان داد. خودش خندید و بسته 

 کارش کنم؟ این رو چی -

 
 گرشا با سر به آشپزخانه اشاره کرد. 

 آب جوشه... چای بریز برای مامان. -

 
مادرش، دست در جیب ایستاد و با    روی برگشت و روبه 

 جدیت گفت: 

خواد ازدواج کنم، منم  یه روز برگشتی گفتی دلت می -

خوام شاهد و باعث بدبخت شدن یکی دیگه  گفتم نمی 

باشم، وقتی معلوم نیست چند روز یا چند ماه دیگه  

زنده باشم... حاال که تقریباً مطمئنم بیشتر از چیزی که  

زندگی کنم، تصمیم گرفتم    تونم کردم می فکرش رو می 

 مونی؟! آرزوت رو برآورده کنم... چرا رو حرفت نمی 
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 حوریه با نگاهی پر خشم سرش را باال گرفت. 
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سروپایی که پیدا شد، باید دستش رو  یعنی هر بی -

 ت که... بگیری و بیاریش تو خونه 

 
 فش باز داشت. ی حر صدای پربهت گلناز او را از ادامه 

اومد  مامان!... این چه حرفیه؟! اصالً به اون دختر می -

 گی؟! اینی باشه که شما می 

 
های گرشا نگاه کرد.  با این حرف گلناز، حوریه به چشم 

داد  ابروهای گره خورده و نگاه آتشینش نشان می 

حرف مادرش به مذاقش ننشسته. گرشا دستش را  

 مشت کرد و غرید: 

قع قضاوت نابجا داشتم ااّل شما! شما  من از هرکسی تو -

که اهل خدا و پیغمبر و دعا و قرآنی دیگه چرا! دیار  

حتی ظاهرش هم نادرست نبود که بگم از رو ظاهر نظر  

دادی! اون روز هم من ازش خواستم بیاد، تصمیم  

 داشتم بهتون معرفیش کنم. 

 
های چای را روی میز گذاشت و  گلناز سینی لیوان 

دانست بنشیند یا نه، اصالً  ا ایستاد. نمی بالتکلیف سر پ 

باید آنجا بماند یا زودتر صحنه را ترک کند. وقتی دید  
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ی مبل  کسی توجهی به حضور او ندارد، آرام گوشه 

 ها شد. ی آن نشست و در سکوت شاهد مکالمه 

حوریه خم شد، لیوانی را از سینی برداشت، کمی از  

تی سرش را  طور تلخ و داغ نوشید و وق چای را همان 

 باال گرفت، غر زد: 

 بگیر بشین، گردنم درد گرفت. -

 
اش بلند نشود.  گلناز لبش را گاز گرفت تا صدای خنده 

گرشا با کالفگی نفسش را بیرون داد و بعد از مکثی  

هایش را به  روی مادرش نشست. آرنج روی مبل روبه 

هایش را در هم مشت کرد. با یک  زانو چسباند و دست 

ی میز خیره  ین ضرب گرفت و به گوشه پایش روی زم 

ای  ماند. اصالً آن ساعت از شب، بعد از روز پر مشغله 

ای که با دیار داشت،  که گذرانده بود و بعد از مکالمه 

دیگر توانی برای سرو کله زدن با مادرش را در  

دید. ساکت نشست تا ببیند مادرش این بحث  خودش نمی 

ه بعد از اینکه چند  خواد پیش ببرد. حوری را به کجا می 

ای با اخم در سکوت فکر کرد، در نهایت، تا  دقیقه 

نشینی کرد و سرش را  حدودی از موضع خودش عقب 

 باال گرفت. 
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ی  خیلی خب... پس اگه خیلی برات مهمه، شماره -

ش قرار آشنایی  ش رو بده. زنگ بزنم با خانواده خونه 

 بذارم. 

 
ایش  گرشا بعد از هضم حرف مادرش، دستی به موه 

هایش را روی هم فشار داد. همین یکی را  کشید و پلک 

توانست واکنش مادرش را در  کم داشت، نگفته هم می 

هایش  بینی کند. چشم قبال شنیدن خبر تنهایی دیار پیش 

حرف به مادرش خیره شد. نگاهش که  را باز کرد و بی 

 طوالنی شد، مادرش با سوءظن ابرو باال انداخت. 

کنی... چیز بدی خواستم ازت؟...  چرا فقط نگاه می -

 خوای؟! گی دختره رو می مگه نمی 

 
گرشا به پشت تکیه داد و یک پایش را روی دیگری  

 انداخت. زیرلبی غرولند کرد: 

با منطقی که االن نشون دادی از خودت، موندم چی  -

 بگم. 

 
 حوریه حرفش را شنید و خودش را کمی جلو کشید. 

 کنی؟ هان می چی رو بگی؟!... چی رو داری پن -
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گلناز که سکوت گرشا را دید، برای اولین بار خودش  

 را در بحث دخالت داد و رو به مادرش گفت: 

جوری نیست که یکی، یکی  مامان! االن دیگه این -

دیگه رو بخواد زرتی برن خواستگاری!... باید اجازه  

 بدی خودشون با هم آشنا بشن و بعد... 

 
 . حوریه رو به گلناز چشم گرد کرد 

الزم نیست تو یاد من بدی االن چه جوریه و چه  -

جوری نیست! از پشت کوه که نیومدم... دختری که بلند  

آد که بهمون معرفی بشه،  شه دنبال پسر من می می 

 یعنی کامالً با این پسر آشنا شده. 

 
گلناز با لبخند لبش را گاز گرفت و رو به گرشا با حالت  

هایش را مشت  ا دست معناداری ابرو باال انداخت. گرش 

 کرد و بعد از کمی فکر، با تردید گفت: 

 گم کی تماس بگیری. فعالً زوده... خودم می -

 
 حوریه مشکوکانه نگاهش کرد. 

دوونی؟!... چی رو  چرا؟... چرا داری من رو سر می -

 مالی کنی؟! خوای ماست می 
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گرشا پوزخندی به لحن طلبکار مادرش زد و از جا بلند  

رفت و پیراهنش را  که به طرف اتاق می طور  شد. همان 

 آورد، با صدای بلندی گفت: درمی 

 گلی خواستین بری چراغا رو خاموش کن. -

 
اعتنایی پسرش، مثل اسپند روی  حوریه حرصی از بی 

 آتش از جا جهید و پشت سرش راه افتاد. 

شی،  کردم قلبت رو عمل کنی بهتر می فکر می -

بینم هنوزم همون  ی شی... ولی االن م تر می اخالق خوش 

 جوری... 

 
 آلود زمزمه کرد: گرشا روی پا چرخید و اخم 

قلبم رو عوض کردن، مغزم که عوض نشده... خیالت  -

ی  ام که نتیجه راحت، هنوزم همون گرشای بداخالقی 

 تربیت خودته. 

 
تر از  تفاوت ابروهای مادرش که با حیرت باال رفتند، بی 

 قبل ادامه داد: 

خیلی چیزا رو الزمه بدونی... ولی    راجع به اون دختر -

ی سروکله زدن با شما رو دارم،  االن، نه من حوصله 

نه تو ظرفیت شنیدنش رو... هر وقت حس کردی  
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تونی بدون قضاوت گوش بدی، بگو بیام توضیح  می 

 بدم. 

 
زنان به او خیره شده  نگاهش را از مادرش که نفس 

ی آرامی با  بود، باال کشید و رو به گلناز، بعد از اشاره 

 سرش به در خانه، بلند گفت: 

 شب بخیر. -

 
ها کرد و به طرف اتاق رفت. بدون  پشتش را به آن 

اینکه در را ببندد، سمت حمام اتاق قدم برداشت. چند  

لحظه بعد صدای محکم کوبیده شدن در خانه دیوارها  

را لرزاند. سر جایش ایستاد و نفس عمیق و پر حرصی  

ی شلوارش بود که از  دکمه بیرون داد. دستش روی  

 شنیدن صدای گلناز جا خورد. 

 گرشا! -

 
 #مقلوب  

 _ادامه 263#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 بدون اینکه برگردد، غرید: 
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 تو چرا نرفتی؟ -

 
 گلناز قدمی برداشت و کنار در اتاق به دیوار تکیه داد. 

 ری؟! کنی همیشه جلوی مامان زیادی تند می فکر نمی -

 
ر تکان داد. بدون دادن  پوزخندی زد و متأسف س 

 ی شلوارش را کامل باز کرد و فقط لب زد: جوابی دکمه 

 خوای همین جا وایسی؟ می -

 
 لبخند تلخی روی لب گلناز نشست. 

 رم... ولی کاش... هیچی... خداحافظ. نه می -

 
تر بود و  صدای باز و بسته شدن در خانه، این بار آرام 

با حرص    داد. پیراهنش را رفتن گلناز را نشان می 

کناری انداخت و نفسش را محکم به بیرون فوت کرد.  

شناخت و واکنشی که امشب  با اخالقی که از مادرش می 

از او دید، مطمئن بود کار سختی در پیش داشت. پدرش  

داد. شاید بهتر بود  تر نشان می این طور مواقع منطقی 

جهت  از او کمک بگیرد، حداقل منصور او را بی 

خواست هیچ حرف و  د کرد. دلش نمی بازخواست نخواه 

اش باعث رنجش دیار شود.  حدیثی از سمت خانواده 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دیگر فقط بحث احساس مسئولیت و دینی که به گردنش  

قدر به او عالقه  داشت، نبود. آن لحظه در قلبش، آن 

ای ناراحتش کند و او را  کرد که نخواهد ذره حس می 

 ها بداند. الیق بهترین 

 *** 

 
 #مقلوب 

 264#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
خبری از گرشا نبود. بعد از آن بعدازظهری که جلوی  

خانه پیدایش شد و با توضیحاتش خواست من را از  

اشتباه در بیاورد، دیگر نه تماسی گرفت و نه پیامی  

گیری را به من  داد، انگار به معنای واقعی تصمیم 

کرد  سپرده بود و با ناپدید کردن خودش وادارم می 

لش بروم؛ منی که از همان روز و همان  خودم دنبا 

دادم، اما  ساعت برای دوباره دیدنش داشتم جان می 

بخشی از وجودم برای برقراری ارتباط دوباره با او،  

 شد. مدام دچار تردید می 

کم صداهای  گذشت و کم چهار روز از آن بعدازظهر می 

نوایی و  موافق و مخالف درونم داشتند با هم به هم 
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سیدند تا من را ترغیب کنند سراغی از او  ر اتحاد می 

بگیرم و شاید به او بفهمانم دیگر برای پا پس کشیدن  

هایش را، نگفته هم باور  دیر شده، که من تمام حرف 

داشته ام و اینکه چیزی به نام  دلتنگی، هر ساعت که  

 آورد. گذشت، بیشتر به قلبم فشار می می 

ابری روزی    از شرکت بیرون آمدم و با نگاه به هوای 

اختیار آهی از  شد بی که داشت به غروب نزدیک می 

هوای من  سینه بیرون دادم. دل هوا هم مثل دل بی 

گرفته بود و هوای بارش به سر داشت. سوار تاکسی  

مترو شدم. همین که کیف پولم را برای پرداخت کرایه  

باز کردم، چشمم به عکس شهریار و لبخند  

ین قلبم با دیدن عکس،  اش افتاد. هوای سنگ همیشگی 

اراده از  تاب و تحملش را از دست داد و اشکی بی 

چشمم پایین افتاد. چقدر دلم برایش تنگ بود. کاش بود  

توانستم کنارش بدون دغدغه درددل کنم و بگویم  و می 

گذرد. او هم مثل همیشه با همان آرامش  چه در سرم می 

هم  حلی  اش گوش بدهد. لبخند بزند و هیچ راه ذاتی 

ارائه ندهد، فقط پلکی بزند و بپرسد: »آروم شدی؟« و  

من در کمال تعجب ببینم بدون شنیدم حتی یک کلمه  

راهکار یا سرزنش یا هر چیز دیگری از او، قلبم خنک  

 شده و روح و روانم آرامش گرفته است. 
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کرایه را حساب کردم، کیف پولم را داخل کیف انداختم  

م. جلوی دوراهی انتخاب  های مترو پایین رفت و از پله 

ام  ای تعلل کردم. نگاهی به ساعت مچی مسیر لحظه 

انداختم. غروب نزدیک بود. با احتساب زمانی که برای  

رسیدن به بهشت زهرا نیاز داشتم، قطعاً موقع رسیدنم،  

شد تا  شد و شب قبرستان هم که... می هوا تاریک می 

صبح خواب    فردا صبر کنم، اما با آن قلب ناآرام قطعاً تا 

آمد. نگاهم را با حسرت از مسیر خط  به چشمم نمی 

بهشت زهرا گرفتم و راهی مسیر منتهی به خیابان  

 خودمان شدم. 

جا شدن  قطار مثل همیشه شلوغ بود. بعد از کلی جابه 

خودم را به کنج واگن رساندم و به دیوار تکیه دادم.  

ی  ها میان آن شلوغی، با همهمه فروش صدای دست 

شد چه  ان قاطی شده بود و مشخص نمی مسافر 

گویند. تلفن همراهم را از کیف بیرون آوردم و برای  می 

تر شود خودم را مشغول کار با آن  اینکه مسیر کوتاه 

کردم. از گردش در صفحات اینستاگرام و باالپایین  

ی  های تلگرام، نفهمیدم که رسیدم به صفحه کردن کانال 

 مان شدم. های قبلی م شخصی گرشا و مشغول خواندن پیا 

ترین عکسی را که  عکس پروفایلش را باز کردم. ساده 

توانست آنجا قرار دهد، انتخاب کرده بود. کنار  می 
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دریاچه به حفاظ تکیه داده بود و دست به سینه، به  

کرد. عینک آفتابی به چشم داشت  جایی نامعلوم نگاه می 

داد عکس مربوط  و بلوز آستین کوتاهش هم نشان می 

به تابستان است. از عکس بیرون آمدم و به صفحه  

ام وادارم کرد  پیام خیره ماندم. حال و هوای ابری 

 اختیار تایپ کنم: بی 

 »دلم عجیب گرفته.« 

 
پیام را ارسال کردم، اما درجا پشیمان شدم. تصمیم  

ام را پاک کنم. همین که انگشتم را روی  گرفتم نوشته 

یر پیام، باعث شد  پیام زدم، آنالین شد و دو تیک ز 

هایم را باز  هایم را محکم به هم فشار دهم. چشم پلک 

 اش را خواندم: کردم و پیام رسیده 

 آد برات انجام بدم؟« »چرا؟!... از دست من کاری برمی 

 
آمد، وقتی علت حال و  واقعاً از دست او چه کاری بر می 

ام، فکر کردن به خودش بود. نفسم را  ریخته هم روز به 

 له به بیرون فوت کردم و نوشتم: حوص بی 

 دادم... ببخشید.« »نه... نباید بهت پیام می 
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ده ثانیه هم از ارسال پیام آن نگذشته بود که شماره و  

اسمش روی صفحه گوشی نقش بست. پس منتظر من  

مانده بود و همین یکی دو پیام، مجوز برقراری ارتباط  

گن  ی داخل وا را برایش صادر کرده بود. از همهمه 

چشمی در حدقه چرخاندم. سریع هندزفری را از کیفم  

بیرون آورده و در گوش گذاشتم. تماس را برقرار کردم  

 و بعد از مکثی گفتم: 

 سالم! -

 سالم... کجایی؟ -

 
گیر وجودم غر  ابروهایم در هم فرو رفت و قسمت بهانه 

خبری، حتی حالت رو هم  زد: »بعد از چند روز بی 

 میلی جواب بدهم: با بی نپرسید« همین باعث شد  

 گردم خونه. تو مترو... دارم برمی -

 فکر می کنی چند دقیقه دیگه برسی؟ -

 
 متعجب پرسیدم: 

 پرسی؟ برای چی می -

 تم. همین االن تو راه خونه -
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ام این بار از هم فاصله گرفتند. چه  رفته ابروهای درهم 

خبر و ناگهانی! انگار تعلل در جواب دادن، میزان  بی 

 را کامالً نشان داد که خیلی جدی گفت: تحیرم  

تونی دلیلش  آم ببینم چرا دلت گرفته که نمی دارم می -

 رو هم برام بنویسی. مگه اینکه... 

 
 تر گفت: مکثی کرد و آرام 

مگه اینکه مثل این چند روز بازم نخوای من رو ببینی  -

 یا صدام رو بشنوی. 

 
 #مقلوب  

 265#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
 لبم نشست.   لبخند تلخی روی 

 اومدم. باید با خودم کنار می -

 االن یعنی با خودت کنار اومدی که بهم پیام دادی؟ -

 
داد لبخند به لبش نشسته. من هم  تغییر لحنش نشان می 

 هوس بدجنسی به سرم زد و صادقانه لب زدم: 
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خواستم پاکش کنم... خیلی سریع خوندیش...  می -

 غافلگیر شدم. 

 
 گفت: اش  با همان لحن پرخنده 

دیگه راه برگشتی وجود نداره دیار!... چهار روزی که  -

 ام. منتظر همین لحظه 

 
 لبخندم جمع شد. 

 خواستی منتظر بمونی؟ تا کی می -

 
 این بار او بود که با تمام بدجنسی زمزمه کرد: 

 شه. مطمئن بودم خیلی طوالنی نمی -

 
کنج لبم باال رفت. از بس که هر چه در سر داشتم،  

آوردم، دست و دلم برایش رو بود.  ان می جلویش به زب 

قطعاً از آخرین نگاهم قبل از لحظه خداحافظی در آن  

بعدازظهر، به این نتیجه رسیده بود. سکونم که کش  

 آمد، پرسید: 

 نگفتی! -

 چی رو؟ -

 رسی خونه؟ چند دقیقه دیگه می -
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با اعالم ایستگاهی که قطار در آن متوقف شد، جواب  

 دادم: 

 یقه،یک ربع دیگه. فکر کنم ده دق -

 رسم بهت... فعالً. خوبه... می -

 
مقدمه قطع کرد و نگاه متعجب به من روی  تماس را بی 

قرارم هم با شنیدن صدایش  صفحه گوشی ماند. قلب بی 

کرد.  در سینه به رقص درآمده بود و داشت رسوایم می 

یک بار دیگر عکسش را باز و نگاه کردم. هیچ وقت  

ی تا این حد دلتنگ شوم. حاال  کردم برای کس فکر نمی 

دانستم قلب شهریار همین جاست، درست کنار  که می 

 خواست کنارش باشم. گوش خودم، بیشتر دلم می 

گفت با عقلش عاشق شده و وجود قلب شهریار  او می 

به این عشق بیشتر دامن زده... اما من با تمام قلبم به  

رش  خواستم کنا مند شدم و حاال عاقالنه می او عالقه 

ها، کلمات و حتی  باشم، کنار کسی که صداقت از چشم 

هایش پیدا بود. جلوی خانه رسیدم و نگاهی  لمس دست 

حال  به اطراف انداختم. هنوز نرسیده بود. بااین 

ارزید برای چند دقیقه، آن همه پله را باال بروم و  نمی 

هایم را زیر بغل زدم و خودم را  دوباره برگردم. دست 
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رفتم تا سرما کمتر به تنم رسوخ کند.  تنگ در آغوش گ 

نگاهی به آسمان تقریباً تاریک شده و ابری انداختم و  

آمد که در  لبخند زدم. باز بدجنس شده بودم. شاید او می 

ام میزبانش باشم، اما جلوی در ایستاده بودم تا او  خانه 

ترسیدم... نه از  را از این کار منصرف کنم. شاید هم می 

دم... که این دلتنگی کار دستم بدهد و  او... که از خو 

حاال که دیگر هیچ مانعی میان خودم و او حس  

بوقی،  کردم، دست و دلم خطا برود. با صدای تک نمی 

نگاهم را از آسمان گرفتم و به خیابان دادم. لبخندی زد  

و دست تکان داد. از ماشین پیاده شد و حین جلو آمدن  

او عمیق و دقیق،  سالم کرد. جواب سالمش را دادم و  

 تمام زوایای صورتم را از نظر گذراند. 

قدر سرخ  چی باعث شده که دلت بگیره و چشمات این -

 و تر باشن؟ 

 
هایم کشیدم، گویا هنوز آثار  با تعجب دستی به چشم 

اشکی که کوتاه ریخته بودم، در صورتم باقی بود.  

 ای روی لبم نشست. زده لبخند شرم 

طوری شدم... هوا زود  ا این دونم... نفهمیدم چر نمی -

شه وگرنه دوست داشتم برم پیش شهریار تا  تاریک می 

 از این حال و هوا دربیام. 
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 لنگه ابرویش باال رفت و من کودکانه توضیح دادم: 

شم...  زنم، آروم می هنوز هم وقتی باهاش حرف می -

 هر چند اگر دیگه خودش نباشه. 

 
 یمت گفت: ی لبش را کمی باال کشید و با مال گوشه 

 یادته توی کارخونه بهت چی گفتم؟ -

 
های زیادی  هایم شد. در کارخانه حرف لبم اسیر دندان 

زده بود که آن لحظه حضور ذهن نداشتم بدانم  

منظورش به کدامشان است. وقتی جوابی از من  

نگرفت، دستش را پیش آورد. یک دستم را گرفت آرام  

 مشغول نوازشش شد. 

ده... فقط حضور فیزیکی  گفتم شهریار ترکت نکر -

 ست... کنارته. نداره... وگرنه همین جاست... زنده 

 
اش چسباند و دست خودش  دستم را به سمت چپ سینه 

را هم روی آن گذاشت. از گرمای دست و تنش، تمام  

های آن شبش را  وجودم گرم شد. تازه معنی حرف 

فهمیدم. تند تند پلک زدم تا دوباره اشکم جاری  می 

کردم،  توانستم حرفی بزنم، اگر لب باز می ی نشود. نم 
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ام را  افتادم. درگیری هق می شکست و به هق بغضم می 

 با خودم دید و لبخند زد. 
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تر میان  دستم را پایین آورد، اما رها نکرد. آن را محکم 

 انگشتانش فشرد و کمی من را جلوتر کشید. 

ها  آخر شب کاری کنم این چشم   تونم تا بریم ببینم می -

 دیگه اشکی نباشه یا نه! 

 
نفسی گرفتم و با لبخند و تکان سر موافقتم را اعالم  

کردم. دستم را کشید و سمت ماشین برد و تا زمانی که  

سوار نشده بودم، رها نکرد. روی صندلی ماشینش  

نشستم و عطر پراکنده در فضای آن را نفس کشیدم.  

زیک مالیمی را پلی کرد و  پشت فرمان نشست، مو 

بدون اینکه بپرسد»کجا بریم؟« یا » جایی مد نظرته که  

بریم؟«، پایش را روی گاز گذاشت. نیم ساعت بعد، در  

فضای باز بالکن یک کافه، در باالترین نقطه از غرب  

توجه به  تهران، دو طرف یک میز نشسته بودیم و بی 
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نگاه  های روشن شهر  سرمای وحشتناک هوا، به چراغ 

زد، سکوت کرده و من را به حال  کردیم. حرف نمی می 

دانست اینکه  خودم گذاشته بود. انگار خودش هم می 

ست. باالخره نگاهم  حضور داشته باشد برای من کافی 

را از شب  شهر گرفتم و سرم را به طرفش چرخاندم.  

ام  طور خیره نگاهش به من بود و معلوم نبود از کی آن 

هایم را دو طرف  د زد، لبخند زدم، دست مانده بود. لبخن 

 فنجان سفید پر از قهوه چسباندم. باالخره لب باز کرد: 

 خب... هر وقت بخوای حاضرم حرفات رو بشنوم. -

 
 به بخار فنجان خیره شدم. 

 در مورد چی؟ -

 در مورد هر چی که باعث بشه سبک بشی. -

 
نفسم مثل یک آه بیرون آمد و بخارش در هوای سرد  

 شد.   پراکنده 

دونه دقیقاً چی یا کی باعث شده که  گاهی وقتا آدم نمی -

ها یه ساعت گریه  قلبش سنگین بشه... بعضی وقت 

کردن یا قدم زدن... یا شاید درددل با یه دوست،  

 تونه کمک کنه حالت خوب بشه. می 
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 با لبخند پرشیطنتی گفت: 

گزینه اول رو که اصالً دوست ندارم. قدم زدن هم که...  -

دم  ل حاضر تو این نقطه بیشتر ترجیح می در حا 

روت بشینم و نگاهت کنم تا اینکه بخوام کنارت  روبه 

ی سوم  راه برم و نبینمت... پس برای انتخاب گزینه 

 تونی روی من حساب کنی. می 

 
هایش خوب بود، حس تنها نبودن را در من  دلگرمی 

آورد،  کرد و حضورش را بیشتر به چشمم می تقویت می 

که چه باید بگویم و از کدام درددلم برایش حرف  اما این 

 ام بود. ترین معضل زندگی بزنم، آن لحظه بزرگ 
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ام را نوشیدم تا زمان بخرم و فکر کنم به  کمی از قهوه 

اینکه از کجا شروع کنم. سرمای هوا هم در آن ارتفاع،  

سر جایش  لرزاند. فنجان را  بیشتر تن و بدنم را می 

سینه نشستم و کمی در خودم جمع  به گذاشتم. دست 
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شدم. این حرکتم از چشمش دور نماند و با اخم کمرنگی  

 پرسید: 

 اگه سردته، بریم داخل. -

 
 با نیشخندی سر باال انداختم. 

سرد که هست... ولی فضای اینجا رو بیشتر دوست  -

 دارم. 

جوری سرما خورده  خیلی نگذشته از روزی که اون -

 دی... مطمئنی اینجا خوبی؟! بو 

 
سرم را باال و پایین کردم و برای این که حواسش از  

 مقدمه گفتم: های من پرت شود، بی سرما و واکنش 

اگه بگم دلم برات تنگ شده بود، در مورد چه فکری  -

 کنی؟ می 

 
داد، با مکث باال  نگاهی را که داشت به فنجانش می 

نگاهم کرد. لبخندم  های تقریباً گرد شده  آورد و با چشم 

وسعت گرفت و لبم را گاز گرفتم. هر چه منتظر ماندم  

حرفی نزد، انگار حسابی غافلگیرش کرده بودم. سرم  

های روشن شهر ادامه  را چرخاندم و خیره به چراغ 

 دادم: 
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خیلی هم خوب نیست آدم هرچی رو که به ذهنش  -

 رسه، به زبون بیاره. می 

 
 شم رسید. تر به گو صدایش از جایی نزدیک 

 اتفاقاً خیلی هم خوبه. -

 
اش  سرم را برگرداندم. فنجانش را کنار گذاشته بود، تنه 

هایش روی  را از پشت میز کمی جلو کشیده بود و دست 

 میز در هم گره خورده بودند. 

 چرا؟ -

 
 هایم گرداند و شانه باال انداخت. نگاهش را بین چشم 

مونه...  ی کاری و دروغ باقی نم دیگه جایی برای پنهان -

کنه... تعارف و رودربایستی  دیگه کسی خودخوری نمی 

هایی که رک و واضح  وجود نداره... من از آدم 

رسونن  زنن و منظورشون رو می حرفشون رو می 

 آد. خیلی بیشتر خوشم می 

 
 دست خودم نبود که پوزخند زدم. 

اون وقت دلخوری و ناراحتی ممکنه پیش بیاد، ممکنه  -

 ر مشکل و کدورت بشن. ها با هم دچا آدم 
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کاری ها...  شن؟!... االن هم بعضی پنهان مگه االن نمی -

تونه باعث دلخوری  یا نرسوندن درست منظور می 

دونه چیز  طوری طرف مقابل می شه. حداقل اون می 

ها  پنهانی نداشته یا سوءتفاهمی به وجود نیومده... آدم 

تونن  گذره، می وقتی بدونن دقیقاً چی در اطرافشون می 

 تری بگیرن. تصمیم درست 

 
از گفتن حرفی که روی زبانم آمده بود، خیلی مطمئن  

ام را نوشیدم تا شاید کلماتم  ی تلخ قهوه نبودم. ته مانده 

اش  را همراهش قورت بدهم، اما نگاه منتظر و خیره 

 وادارم کرد آن را به زبان بیاورم. 

پس... برای چی... برای چی موضوع قلب رو پنهان  -

 دی ازم؟ کر 

 
دم عمیقی گرفت و برای پس دادن بازدمش کمی  

تکه بیرون داد.  خساست به خرج داد. نفسش را تکه 

نگاهش را به تاریکی شب داد و بعد از مکث کوتاهی  

 دوباره سرش را به طرفم چرخاند. 

قرار نبود پنهان بمونه... فقط دنبال یه فرصت مناسب  -

ت نشون داده  بودم و... تو با اخالق خاصی که از خود 
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بودی... مشخص بود به هر حرفی که در لحظه  

کنی. واکنشت برام غیرقابل  شنوی درست فکر نمی می 

 بینی بود و برای همین مردد بودم. پیش 

 
دستش را جلوتر آورد و نوک انگشتانم را به نرمی  

 لمس کرد. 

جوری که هستی باش!... خوبه که  دیار! همیشه همین -

قدر  قت، دفاع کنی... تو اون تونی از خودت، از ح می 

درصد هم به سرم نزد  قوی هستی که تمام این مدت یک 

فقط به صرف تنها بودنت بهت نزدیک بشم... تو رو  

تونه  جوری دیدم که اعتقاد قلبی پیدا کردم کسی نمی 

 بهت آسیب بزنه. 

 
هایش قفل قفس قلبم شکست و احساساتم مثل  با حرف 

ده، به پرواز درآمد.  ی تازه از بند رها ش یک پرنده 

هایش را که تا آن لحظه  دستم را جلو بردم و دست 

تر گرفتم.  مشغول نوازش انگشتانم بود، کمی محکم 

لبخندی روی لبش نشست و او هم قفل دستانش را  

 ای از بغض لب زدم: تر کرد. با صدای خفه محکم 

خواد فکر کنی اگر قراره کنارت بمونم... به  دلم نمی -

 خاطر قلب... 
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همراه لبخندش اخمی محو و جذاب کرد و میان حرفم  

 پرید. 

 کنم. اصالً اینطوری فکر نمی -

 
ی اشک دیدم را تار کرد. بغضم را محکم قورت  پرده 

 دادم و او صدایم زد: 

 دیار! -

 
هایم را به هم فشردم و فقط سرم را به معنای »بله«  لب 

تکان دادم. سر انگشتانش را به آرامی پشت دستم  

 و پرسید: کشید  

 تونی به من اطمینان کنی؟! می -

 
 صدایم لرزید. 

 برای چی؟ -

 
های آماده بارشم یک لحظه هم  اش از چشم نگاه خیره 

 شد. جدا نمی 

برای اینکه از اینجا به بعد زندگیت رو کنار من  -

 باشی...که تنها نباشی... که تنها نباشم! 
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تمام تنم از شدت باال رفتن ضربان قلبم نبض گرفت و  

به تپش درآمد. لبم را تکان دادم حرفی بزنم، اما در  

دانستم چه بگویم. با آنکه تا آن روز از  واقع اصالً نمی 

خواهد،  هایش کم و بیش حدس زده بودم چه می حرف 

اش اشاره  اما این بار واضح داشت به خواسته 

دانستم  دانستم چه کار کنم... نمی کرد... و من نمی می 

ه که تردید داشته باشم... نه! بلکه  چه باید بگویم... ن 

دانستم با چه زبانی...  با چه لغاتی... موافقتم را  نمی 

ام با کسی  ابراز کنم. من در آن لحظه به ادامه زندگی 

 کردم. جز او، دیگر فکر نمی 
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داد حرفی بزنم. متوجه  هایم اجازه نمی ریتم تند نفس 

. فکر کردم مدارا کند و کوتاه بیاید،  دگرگونی حالم شد 

اما برعکس، با بدجنسی تمام همراه لبخندی محو بر  

 روی لبش پرسید: 
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شه امیدوار باشم که جوابت به درخواست ازدواجم  می -

 مثبت باشه؟! 

 
هایش را  اراده دست هایم را روی هم گذاشتم و بی پلک 

تر فشار دادم. پاسخم را متقابالً با فشار  محکم 

شد جایی غیر از آنجا بودیم،  تانش داد. کاش می انگش 

توانستم با یک فریاد بلند، هیجانم را بروز  کاش می 

دهم. سکوت و یک جا نشستن در چنین شرایطی  

ام یک جا  ترین کار دنیا بود. تمام هیجان خفته سخت 

ی  های پشت هم، از گوشه جمع شد و به شکل اشک 

اه متعجب او به  چشمم پایین افتاد. از این اتفاق و نگ 

ام گرفت. پشت دستم را روی صورتم  صورتم، خنده 

هقی خفه  ای که توأم با هق کشیدم و بلندتر خندیدم. خنده 

شده بود. از حالی که دچارش شده بودم، خودم هم  

متعجب بودم. همراه نگاه متحیرش لبخند زد و  

 زده پرسید: شگفت 

اب  االن این اشک و لبخند رو پای چی بذارم؟... جو -

 مثبتت؟! 

 
طورکه  چند ثانیه با لبخند نگاهش کردم و همان 

های پشت هم جاری از چشمم را با نوک انگشت  اشک 
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ای  گرفتم، سرم را باال پایین کردم. لبخندش به خنده می 

اش را به صندلی داد. نفس  صدادار تبدیل شده و تکیه 

 طور با خنده لب زد: راحتی کشید و همان 

 تاریخ ثبت کنم.   این لحظه رو باید تو -

 
 با لبخند نگاهش کردم و خودش توضیح داد: 

ترین و  ی خواستگاری گرشا بلورچیان از سخت لحظه -

ی  شناخت... به قیافه ترین دختری که می سرتق 

 خونسردم نگاه نکن... قلبم داره وایمیسته. 

 
هایش را بست و دستش را سمت چپ سینه اش  چشم 

م کشید، لبخندم  فشرد. از حرکتش و ابرویی که در ه 

خشک شد. خودم را جلو کشیدم و ترسیده صدایش  

 زدم: 

 گرشا!! -

 
ای که برای من قد یک عمر طول  با مکث چند ثانیه 

 کشید، چشم باز کرد و سریع پرسیدم: 

 خوبی؟! -
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هایش تند و منقطع شده بود، اما با همان حال و  نفس 

 روزش لبخند زد و ابرو باال انداخت. 

ه در تمام عمرم تجربه کردم، همین  بیشترین هیجانی ک -

آورد... هر روز  لحظه بود... قلب قبلی مطمئنم کم می 

 شم. بیشتر از قبل مدیون برادرت و قلبش می 

 
نگاهمان به هم بیشتر از چیزی که باید، طوالنی شد.  

دانستیم دیگر چه باید  هر دو سکوت کرده بودیم و نمی 

را طوری    بگوییم تا لحظاتمان سپری شود. درخواستش 

ناگهانی مطرح کرد که مجال هر کالم دیگری را گرفت  

و سکوت بینمان سایه انداخت تا هم من با درخواستش  

و جوابم کنار بیایم هم او از شدت هیجانی که به قول  

خودش متحمل شده بود، تجدید قوا کند. صدای غرش  

بخش سکوتمان شد. سرمان را چرخاندیم  آسمان پایان 

ای که همان لحظه آسمان را روشن  ه و از دیدن صاعق 

کرد، لبخند به لبمان نشست. ریزش قطرات ریز باران  

روی صورتمان، وادارمان کرد آن مکان زیبا و  

 انگیز را زودتر ترک کنیم. خاطره 

هایم جای خودشان  ی رسیدن به ماشین، دست تا لحظه 

را پیدا کرده بودند و از بین انگشتانش بیرون  

هر چند لحظه یک بار، فشاری به    آمدند. او هم نمی 
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کرد.  تر می داد و دلم را به حضورش قرص انگشتانم می 

چند دقیقه بعد از خروج از پارکینگ، وقتی باران  

بندانی  ها دچار راه حسابی شدت گرفت و خیابان 

اجتناب شدند، گرشا به خیابانی فرعی پیچید و  غیرقابل 

داشت.  ماشینش را در جایی ساکت و بدون تردد نگه  

 چشم از اطراف گرفتم و به طرفش چرخیدم. 

 چرا اینجا ایستادی؟ -

 
رویم قرار  سر جایش جوری چرخید که تمام رخ روبه 

ام کشید و در  بگیرد. پشت انگشتانش را آرام روی گونه 

حالی که احتماالً با این کارش، دوسه درجه رنگ  

 کرد، گفت: تر می صورتم را سرخ 

رو دوست داره، اگر    گفت بارون یکی بود که می -

زیرش خیس نشه... اومدیم اینجا که بتونه یه دل سیر  

زل بزنه به بارون و خیالش راحت باشه که یه ذره هم  

 شه. خیس نمی 

 
نفسم در سینه گیر کرد و قلبم دوباره به رقص درآمد.  

امشب این مرد، با جدیت تمام، قصد کرده بود من را با  

من اگر به خانه  کلماتش بسوزاند و خاکستر کند.  

شد... دیگر هیچ چیز  رسیدم... اگر این شب صبح می می 
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های عمرم  خواستم؛ آن لحظات بهترین ثانیه از خدا نمی 

کردم یک غروب دلگیر ابری  بود. هیچ وقت فکر نمی 

به چنین شب عاشقانه و زیبایی منتهی شود. با من من  

 ام پرسیدم: حاصل از هیجان درونی 

 کار کنم؟ . االن... چی خب... یعنی االن.. -

 
اش را خواباند و سرش را به پشتی  کمی پشت صندلی 

 ای گفت: کننده آن چسباند. با لحن مسخ 

هیچی... تو بارون رو نگاه کن... منم تو رو نگاه  -

 کنم. می 

 
 ملتمس نگاهش کردم و لب زدم: 

 گرشا... آخه...  -

 
 انگشت روی لبم گذاشت و صدا و نفسم را با هم برید. 

چی نگو... فقط نگاه کن... این شب و این لحظه  هی -

 شه. دیگه تکرار نمی 

 
 #مقلوب 
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هایش خیره شدم و  دار به چشم ی تب چند ثانیه 

ام ماند. تاب نیاوردم و نگاهم را  طور خیره همان 

دزدیدم. نگاه کردن به باران اواخر پاییز، آن هم وقتی  

ا روی خودت حس  سنگینی نگاهی پر تب و تاب ر 

ترسی که برنگردی و  کنی و هر لحظه از خودت می می 

هوا در آغوشش فرو نروی، کار بسیار سختی است.  بی 

ی  نامحسوس کمی خودم را کنار کشیدم و از شیشه 

سمت خودم به آسمان زل زدم. صدای برخورد قطرات  

ی ماشین، همراه شده  درشت باران به سقف و شیشه 

که از دستگاه پخش ماشین به    بود با موسیقی آرامی 

های آرام مردی  رسید و همچنین صدای نفس گوش می 

ام تمام وجودم را گرم  متری که حضورش در چند سانتی 

ای به سکوت و  سوزاند. چند دقیقه کرد و می می 

های من به بارش باران پاییزی گذشته بود. کف  نگاه 

های خیابانی روشن  خیس خیابان زیر تابش نور چراغ 

های زرد درختان چناِر دو  زد. برگ ده بود و برق می ش 

طرف خیابان هم با بارش باران، بیشتر روی زمین  

ریخته بودند؛ تصویری زیبا که آدم از دیدنش سیر  

ی آسمان و پیچیدن  شد. با روشن شدن دوباره نمی 

ی  صدای غرشی دیگر، باالخره دل از تماشای منظره 
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با شروع بازی    زمان بارانی پیش رویم کندم و هم 

انگشتانش روی بازویم، با مکث سرم را به طرفش  

چرخاندم. لبخندی روی لب داشت و با انگشتانش مسیر  

رفت.  رفت و برگشتی را روی بازویم باال و پایین می 

دانست با این کار چه به روز اعضا و  دانم می نمی 

دانستم  دانست، بعید می آورد یا نمی جوارح بدنم می 

های  کند، که چطور تمام حس ار دارد می نداند چه ک 

کشد. برای  کند و به آتش می ام را بیدار می ی زنانه خفته 

اینکه به این بازی خطرناک ادامه ندهد، مثل خودش  

چرخیدم و سرم را از کنار به پشتی صندلی چسباندم.  

دستم را روی دستش گذاشتم تا حرکتش را متوقف کنم.  

دستش را چرخاند و  نیشخندی روی لبش شکل گرفت.  

موقعیت دستانمان را طوری تغییر داد که دستم روی  

بازوی دست دیگرم قرار گرفت و گرمای دست او، هم  

دست و هم بازویم را احاطه کرد. دچار یک اسارت  

 شیرین شده بودم. نفسی گرفت و آرام زمزمه کرد: 

هیچ وقت... حتی از همون بچگی... هیچ چیزی رو با  -

دم نخواستم. اگر چیزی میخواستم و  اصرار برای خو 

شد، که هیچی، اما اگر نمی شد،  برام فراهم می 

فراموشش می کردم... به نظرم چیزی که با اصرار و  

اومد دیگه ارزش  خواهش و التماس به دست می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

نداشت... وقتی فهمیدم قلبم مریضه... اولش خیلی  

گفتن باید مراقب خودم باشم تا  ناراحت شدم... می 

ط بدتر نشه... اما من حتی سالمتی را هم به زور  شرای 

قدر بد شد که کار به پیوند  خواستم. وضعیت اون نمی 

داد و هیچ قلبی  ای جواب نمی کشید. هیچ درمان دیگه 

شد. بارها خواستم انصراف بدم...  هم سازگار با من نمی 

طبق همان قانون که تو بچگی برای خودم وضع کرده  

گفتند، به  ست این قلبی رو که می خوا بودم... دلم نمی 

هر قیمتی به دستم برسه... ناامید نشده بودم... اما...  

 دونم چه جوری بگم! نمی 

 
رقص انگشتان دستش روی پوست دستم به سختی  

هایش تمرکز کنم. دم عمیقی  داد روی حرف اجازه می 

ام را سرجایش برگردانم.  گرفتم تا حواس پرت شده 

ای از پوستم را که لمس  طه مشکل اینجا بود هر نق 

رفت، تا  کرد دمای آن نقطه چند درجه باالتر می می 

جایی که دیگر از سرمای هوای بیرون چیزی حس  

های براقش کردم تا برای  کردم. نگاهم را بند چشم نمی 

ای موقعیتی که در آن قرار گرفته بودم را  لحظه 

 فراموش کنم. نفسم را بیرون دادم و او گفت: 
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آشنایی با تو... بعد از همه ماجراهایی که از  بعد از  -

سر گذروندیم... وقتی که حس کردم تو همون کسی  

جهت  هستی که احتیاج دارم کنارم باشه، کسی که بی 

زنه، لبخندش،  کنه، حرف دلش رو واضح می محبت نمی 

عصبانیتش، حتی اشکاش، همه واقعیه... فکر کردم چه  

االن حاضرم برای  قانون بیخودی توی بچگی داشتم...  

داشتن تو بارها اصرار کنم، نه فقط به خودت، به همه  

 هایی که ممکنه مخالف داشتنت باشن. آدم 

 
چینی  چیزی در وجودم تکان خورد. این همه مقدمه 

قطعاً هدفی داشت. من که ساعتی قبل نشان داده بودم  

 زد؟ دیگر مخالفتی ندارم، پس از چه حرف می 

 منظورت چیه؟ -

 
شد، برق نگاهش هم که  ز روی لبانش پاک نمی لبخند ا 

کرد، اما جدیت در کالمش کامالً  ذره ذره آبم می 

دیدم. به جای اینکه  متناقض با ظاهری بود که از او می 

 جواب سوالم را بدهد خودش پرسید: 

 تو چقدر حاضری بجنگی؟... برای بودن با من! -

 
 گنگ و گیج سر تکان دادم. 
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 رای چی؟ بجنگم؟!... باکی؟... ب -

با هر کسی که مخالف بودن ما با هم باشه... با  -

 م. ت... خانواده خانواده 

 
اختیار باال رفتند. احتماالً منظور از  ابروهایم بی 

اش فقط مادرش بود، نگفته هم از ظاهر  خانواده 

های سفت و سخت و زیادی  مادرش پیدا بود از آن زن 

قادات  خواهد چیزی خالف اعت معتقد است که دلش نمی 

 و باورهایش اتفاق بیفتد. آرام گفتم: 

ترین آدم به من  ی من... فقط خودمم... نزدیک خانواده -

هام  گیری مه که اون هم توی تصمیم در حال حاضر عمه 

ی تو... مادرت!... چرا فکر  دخالتی نداره... اما خانواده 

 کنی مخالفه؟... کسی دیگه رو برات در نظر داره؟ می 
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 خندید و سرش را باال انداخت 

 دونم. بعید می -
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 بعد از مکثی کوتاه گفت: 

 ت. خواد باهات آشنا بشه... با خانواده مامانم می -

 
 پوزخندی روی لبم نشست. 

 کنم! بهشون نگفتی تنها زندگی می -

 
ام خبری بود. از حرفی که زد  سوال نکردم. جمله 

م به مادرش نگفته و این  ا واضح بود چیزی از تنهایی 

یعنی ممکن است مادرش جور دیگری فکر کند و یا  

حتی قضاوتم کند. نفسی گرفتم و پلک روی هم گذاشتم.  

 بعد از کمی فکر گفتم: 

دم خودم رو قاطی  برخالف نظر تو، من ترجیح می -

خوام از همین  نکنم. بحث جنگیدن نیست... چون نمی 

.. من تنها هستم،  اول با مادرت سر جنگ داشته باشم. 

 خانواده نه! اما بی 

 
ابروهایش باال رفت و خواست چیزی بگوید که مانعش  

 شدم. 

دونم منظورت چیه!... این رو نگفتم که فکر کنی  می -

قراره عقب بکشم، نه!... اما قرار نیست جنگ و جدالی  

تونه منو  وسط باشه... مادرت اگر بخواد، می 
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دچار یه قضاوت  جوری که هستم بشناسه. اون  همین 

اشتباه شده که مقصرش، هم تویی و هم من... تویی که  

مقدمه من رو بردی و نشونش دادی و منی  اون روز بی 

که محکم جلوت نایستادم که این کار رو نکنی.  

خواد من  دونم چی بین تو و مادرته... اما دلم نمی نمی 

ی لجبازیت با مادرت... این مورد رو  بشم بهانه 

تره،  کنی درست ه خودت. هرطور که فکر می سپارم ب می 

تونم هر زمانی که  من رو با مادرت آشنا کن... منم می 

خواستی، از عمه و شوهرش بخوام که بیان اینجا  

 کنارم باشن. 

 
باالخره حرکت انگشتانش را متوقف کرد و هر چند  

سلول به سلول تنم در همان چند دقیقه داشتند معتاد آن  

ما با فاصله گرفتن دستش از دستم  لمس ها می شدند، ا 

طور  خیالم راحت شد. کمی فکر کرد و در نهایت همان 

هایم خیره مانده بود خودش را جلو کشید.  که در چشم 

نگاهش جوری بود که دست و پایم را قفل و توان هر  

کرد. یک لحظه، درست جایی که  حرکتی را ازم سلب می 

حبس شد،    از نزدیکی زیادش به خودم، نفسم در سینه 

سر جلو آورد و باالی بازویم را بوسید. نفسم رفت و  
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توجه به اینکه چه به روز من  دیگر برنگشت. بی 

 آورده، آرام گفت: 

شم که انتخابم  گذره، بیشتر مطمئن می هر لحظه که می -

درست بوده. مطمئنم مامان هم اگر با خودت حرف  

 آد. بزنه، از اشتباه درمی 

 
ند و باالخره فاصله گرفت. سر  چند ثانیه همان جا ما 

جایش درست نشست و صندلی را به حالت اولش  

برگرداند. جان کندم تا توانستم نفسم را بیرون بدهم و  

سر جایم برگردم. این مرد قصد کرده بود همین امشب،  

در همین هوای بارانی و سرد، تمام من را به آتش  

  هایم را روی هم بکشد. به صندلی تکیه دادم و پلک 

فشار دادم. ماشین را روشن و درجه بخاری را کمی  

بیشتر کرد. بعد هم موزیکی که در حال پخش را تغییر  

داد. بعد از عوض کردن سه چهار آهنگ، یکی را  

 زد، گفت: طور که استارت می انتخاب کرد و همان 

این رو یکی دو هفته پیش شنیدم... مطمئنم تو   -

دم،  گوش می   فهمی. هر وقت که معنیش رو کامل می 

 آی. فقط تو به ذهنم می 
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ماشین را حرکت داد. موزیک آذری قشنگی در فضا  

ی خودم بود. لبخندم  طنین انداخت. آهنگ مورد عالقه 

وسعت گرفت و سرم را به طرفش چرخاندم. انگشتانش  

اش  با ریتم آهنگ روی فرمان ضرب گرفته بود و ترانه 

 ده پرسیدم: کرد. با خن را زیر لب با خودش زمزمه می 

 گه؟ شی چی می خودت چی؟... متوجه می -

 
 تفاوتی به پایین متمایل کرد. هایش را به حالت بی لب 

زنه...  نه زیاد. ولی مطمئنم حرفای خوبی می -

 گه... مخصوصاً که همه رو داره از طرف من به تو می 

 
صدا لب  لنگه ابرویی باال انداخت و همراه خواننده بی 

 زد: 

 حضرت عشق! -

 
نما به رویش زدم و آرام آرام معنی متن  شخندی دندان نی 

 ترانه را برایش زمزمه کردم. 

 
 میرم » عشق یعنی تو بگی بمیر می 

 خاطر تو خاطر تو، به کنم به عمرمو با تو نصف می 

 مونم عشق یعنی تو بگی بمون می 
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 خاطر تو خاطر تو به ندازم به به کل دنیا ولوله می 

 هر نفسم قربان عشق تو شوم 

 هر نفسم قربان دوست داشتن تو شوم 

 چقدر صدای تو قشنگه، دل من چیکار کنه 

 ای وای حضرت عشق 

 شم ها به چشمان تو نگاه کنم سیر نمی ساعت 

 ذارم خودم هم تنها بمونم تو رو تنها نمی 

 تو برای من کافی هستی دل من برات چیکار کنه 

 ای وای حضرت عشق« 

 
زد و  ر برق می گفتم چشمانش بیشت ای که می هر کلمه 

قلب من هم از اینکه گفته بود آن کلمات را خطاب به  

داند، تپشی تند و شیرین گرفته بود. آهنگ که  من می 

 تمام شد، با خنده گفت: 

 ش حرف دل من بود. نگفتم؟!... همه -

 خندیدم و با خجالت گفتم: 

 م می کنی. شرمنده -

  ام را با نگاهش را از خیابان گرفت و خیلی سریع گونه 

 دو انگشت آرام کشید. 

 این قدر مظلوم بشی.   آد اصال بهت نمی -
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قدر بارها  لبم را گاز گرفتم و ترجیح دادم حرفی نزنم. آن 

پرخاشگرانه با او رفتار کرده بودم که حق داشت دیدن  

این روی من برایش تعجب آور باشد، من هم حق  

 اعتراض نداشتم. 

ترافیکی    شد، در طبق معمول همیشه که هوا بارانی می 

سنگین افتاده بودیم که قصد باز شدن نداشت. گرشا  

آهنگ را روی تکرار زد، اما صدایش را کمتر کرد و با  

 لحنی جدی گفت: 

 
 #مقلوب  

 270#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
دیار! از امشب، هر شبی رو که توی اون خونه  -

تنهایی صبح کنی، من خواب درست و درمونی ندارم.  

دم این  آشنا بشه و منم ترجیح می   خواد باهات مامانم می 

کنی اول با خودت  اتفاق زودتر بیفته... اگه فکر می 

ت رو بده که بدم  ی عمه حرف نزنه بهتره، پس شماره 

 بهش. 
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لبخندی که تا آن لحظه روی لبم بود، با دیدن جدیت  

 گرشا، پاک شد و من هم مثل خودش جدی گفتم: 

ول باید  نه که نخوام حرف بزنم... ولی ایشون ا -

 ی من رو بدونن. وضعیت خانواده 

 کنم. اون که مشکلی نیست... باهاش صحبت می -

اگه موافقت نکنه... اگه در مورد تنها زندگی کردن من  -

 ای... فکرهای دیگه 

 
بندان جلوی ماشین گرفت و با اخم به  نگاهش را از راه 

 من داد. 

کنی؟... مامان  مگه چند وقته که داری تنها زندگی می -

 منطق نیست. قدرم بدبین و بی من این 

 
 خندی روی لبم نشست. کج 

 پس چرا از مخالفتش گفتی؟ البد یه چیزی هست دیگه. -

 
های قرمز  انگشت شستش را زیر لبش کشید و به چراغ 

 های جلویی زل زد. ماشین 

حق با توئه... شاید در مورد رفتنمون به بیمارستان  -

نشه حلش کرد.  اشتباه کردم، ولی مشکلی نیست که  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

بینه  مامان منم مثل خودته... در مورد هر چیزی که می 

 کنه. زود قضاوت می 

 
 معترض صدایش زدم: 

 گرشا! -

 
 نگاهم کرد و با نیشخندی ابرو باال انداخت. 

 فکر کنم حرف همدیگه رو خوب بفهمین. -

 
هایم را محکم به هم فشردم تا  با صدای بلند خندید. لب 

گیرد. فکر کردم اگر مادرش مثل  ام ن اش، خنده از خنده 

شود با او کنار آمد. من که  من باشد چقدر سخت می 

کردم اخالقم را تغییر دهم، اما قطعاً از  داشتم سعی می 

سن مادر گرشا گذشته بود که بخواهد در اخالقش  

تغییری ایجاد کند. زیر لبی زمزمه کردم »خدا به خیر  

 کنه پس.« 

پشتی ماشین  ی الک ها از ماندن در ترافیک و حرکت 

کالفه شده بودم. همین که غر زدم »عجب ترافیکیه«،  

 گرشا با مالیمت گفت: 
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خوبی این ترافیک بیشتر موندن کنار همدیگه است.  -

کنم بعد از امشب، دیگه چه جوری شبا رو  دارم فکر می 

 تو اون خونه تنهایی سر کنم. 

 
 متعجب نگاهش کردم. 

 نیستی؟   ت چرا تنها؟!... مگه با خانواده -

هستم و نیستم... با هم تو یه ساختمونیم، اما من تو یه  -

 کنم. واحد جدا زندگی می 

 
 هردو ابرویم باال پریدند. 

 چرا؟ -

 داستانش مفصله... چند سال پیش که... -

 
زنگ تلفن همراهش، کالمش را نصفه گذاشت. گوشی  

اش،  را از پشت فرمان برداشت و با نگاهی به صفحه 

نامحسوس در هم شد. زیر لبی غرید  ابروهایش خیلی  

ام گرفت و  اش خنده گیری »خروس بی محل«. از بهانه 

اش را با بدخلقی آغاز کرد،  رویم را برگرداندم. مکالمه 

کم لحنش حالتی متعجب و کمی هم عصبی به خود  اما کم 

 گرفت. 
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بهنود، فقط اگه بدونم بیخودی... چی؟!... چرا  -

 کدوم بیمارستان؟ آخه؟!... از کجا زنگ زده؟...  

 
ی بیمارستان قلبم ریخت و به طرفش  از شنیدن کلمه 

برگشتم. ابروهایش را سفت و سخت درهم کشیده بود  

 داد.  های بهنود گوش می و به حرف 

به همین راحتی؟... مگه دست خودشه؟... خیلی خب،  -

 زنم. رم بیمارستان باهاش حرف می می 

 
ه انداخت و  با همان اخمش نیم نگاهی به مِن ترسید 

 گفت: 

 شم... خداحافظ. کار خوبی کردی گفتی... پیگیرش می -

 
تماس را قطع کرد و متفکر به جلو خیره شد. همان  

موقع راه کمی باز شد. پایش را محکم روی گاز فشرد  

و مسیر کوتاه باز شده را در کسری از ثانیه طی کرد.  

 با نگرانی پرسیدم: 

 چی شده گرشا؟!... کی بیمارستانه؟ -
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آن قدر غرق فکر بود که انگار صدایم را نشنید. دستم  

را آرام به بازویش کشیدم و باز صدایش زدم. با گیجی  

 به طرفم برگشت: 

 هوم؟ -

 پرسیدم کی بیمارستانه؟!... اتفاقی افتاده؟ -

 
حواس سر باال  هایم زل زد و بی ای کوتاه به چشم لحظه 

 انداخت. 

 نه، چیزی نشده. مهم نیست. -

 
 گاهش کردم. مشکوک ن 

 مهم نیست و این طوری رفتی تو فکر؟ -

 
دستم را گرفت و روی پایش گذاشت. دست خودش را  

 هم روی آن گذاشت و متفکر لب زد: 

 چیزی نیست که تو رو نگران کنه. -

 
گفت مهم نیست، حتماً  اصرار بیشتری نکردم. اگر می 

ی در  آن قدری مهم نبود که من نگرانش باشم. اما قیافه 

گذاشتم. نفسم را محکم  اش را باید پای چه می ه هم رفت 
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بیرون دادم و در حالی که حواسم پی بازی انگشتش  

 رو خیره شدم. روی پوست دستم بود، به روبه 

ام کرد و بعد از اینکه ازم خواست  جلوی خانه پیاده 

ی عمه را برایش بفرستم، سریع خداحافظی کرد  شماره 

و رفت. شب    و با سرعتی عجیب، پا روی گاز فشرد 

قدرها که انتظار داشتم  خوبمان با تماس بهنود، آن 

خوب تمام نشد. آمده بود حال من را خوب کند، بیشتر  

ام را عوض  کردم روحیه از چیزی که تصورش را می 

کرده بود و حتی با پیشنهاد ازدواجش کاری کرده بود  

که کامالً فراموش کنم چند ساعت قبل چقدر دلگیر و  

، ولی با تماس بهنود تمام آن حال خوب  افسرده بودم 

دود شد و به هوا رفت. با اینکه گفته بود جایی برای  

ی  ای از ذهن من پیش قیافه نگرانی من نیست، گوشه 

توانستم دعا کنم  نگران و متفکر او مانده بود. فقط می 

 اتفاق بدی نیفتاده باشد 

 *** 

 #مقلوب  
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اختمان بیمارستان بیرون زد. وسط  کالفه و عصبی از س 

توجه به اینکه نباید مریض شود، زیر  محوطه، بی 

باران ایستاد تا آتش درونش کمی خنک شود. خبری که  

شنیده بود تمام خوشی آن شب را نابود کرده و دلهره و  

 نگرانی را جایگزینش کرده بود. 

ای،  زمان به دنبال شماره به سمت ماشینش رفت و هم 

ی  طبانش را زیرورو کرد. روی دکمه لیست مخا 

برقراری تماس زد و پشت فرمان نشست. صدای جدی  

و خشک مرد که در گوشش پیچید، سالم کرد و بعد از  

 معرفی خودش، طلبکارانه پرسید: 

شه بپرسم برای پیدا کردن اون دزد و قاتل  می -

 شرف، چه کاری کردین؟ بی 

 
 سروان محرمی با خونسردی کامل زمزمه کرد: 

 کنیم جناب بلورچیان. ما داریم تمام تالشمون رو می -

 
 مالحظه باال رفت. صدایش بی 

کنید سرکار؟!... کمترین  از کدوم تالش صحبت می -

ش بود  های خانواده شد بکنید کنترل تماس کاری که می 

دونم این کارم کرده باشید. چون االن با  که بعید می 

دین، در  ی تالشتون رو کر گفتین همه خونسردی نمی 
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صورتی که مهرداد با پدرش تماس گرفته و گفته داره  

 شه. از کشور خارج می 

 
 گرانه پرسید: مرد پشت خط پرسش 

 زنید؟ از کدوم تماس حرف می -

 
 پوزخندی زد و غرید: 

زدم فقط قصد سردووندنمون رو داشته  حدس می -

 باشید. 

 
 محرمی متحکم جواب داد: 

استون باشه با چه  کنم حو جناب بلورچیان، پیشنهاد می -

گم  کنید. وقتی می لحنی دارید با مأمور قانون صحبت می 

های  ها و کنترل تالشمون رو کردیم، قطعاً ما هم برنامه 

خودمون رو داریم. حاال لطفاً آرامشتون رو حفظ کنید و  

 گید چیه؟ بگید جریان تماسی که می 

 
گرشا که ماشین را روشن کرده بود تا با آن اعصاب  

ها را به سرعت طی کند، با شنیدن لحن  خیابان   خرابش، 

نشینی  آرام و محکم محرمی، کمی از موضعش عقب 

کرد. سوئیچ را چرخاند و ماشین خاموش شد. دستی به  
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های  سر و گردنش کشید، از فشاری که به استخوان 

اش وارد شده بود، ابرو در هم کشید و  ی سینه قفسه 

 نفسش را محکم بیرون داد. 

پیش، شوهرخواهر مهرداد زنگ زده به  یک ساعت  -

عموی من و گفته حال پدرزنش به هم خورده و بردنش  

ی قلبی داشته، علتش هم تماس  بیمارستان. یه حمله 

ناگهانی مهرداد و خبر فرارش بوده... هرچند پدرش  

قصد نداشته این خبر رو به ما بگه، اما وقتی حالش بد  

در جریان    گیره ما رو شه، دامادشون تصمیم می می 

 بذاره. 

 دامادشون چرا باید این خبر رو به شما برسونه؟! -

دونم... االن چیزی که مهمه تماس  دلیلش رو نمی -

 مهرداد و فرارشه... نه چیزهای دیگه! 

 
 محرمی بعد از سکوتی کوتاه لب زد: 

گم پیگیری  خیلی خب... ممنون که اطالع دادید. می -

 کنن. 

 
 با طعنه گفت: 

 هم مثل تالشی باشه که گفتید داشتید...   اگه پیگیریتون -
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محرمی میان حرفش پرید و این بار با لحن یک مرد  

 قانون گفت: 

جوری  جناب بلورچیان، اجازه بدید ما کارمون رو اون -

که باید، پیش ببریم. نگرانی شما قابل درکه، ولی اینکه  

 شه. بخواین قانون رو زیر سؤال ببرین به ضررتون می 

 
 لبش نشست.   زهرخندی روی 

کنم هشدارتون رو جدی بگیرم... امیدوارم  سعی می -

شما هم درک کنید که موضوع فقط مبلغ ناچیزی که  

دزدیده شده نیست... پای جون یه انسان وسطه که به  

 ناحق گرفته شده. 

 متوجهم. -

 شبتون بخیر. -

 
با شنیدن شب بخیر محرمی تماس را قطع کرد و گوشی  

انداخت. سرش را به    را محکم روی صندلی کنارش 

هایش را بست. تصویر دیار پشت  فرمان چسباند و چشم 

شد فرار  هایش جان گرفت. اگر مهرداد موفق می پلک 

فهمید، دوباره حال و  کند و دیار این موضوع را می 

ریخت. حاال که قرار بود با هم برگ  روزش به هم می 

  جدیدی از زندگی را ورق بزنند، این اتفاق اصالً اتفاق 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

شد از کشور خارج  خوبی نبود. مهرداد اگر موفق می 

شود، مطمئن بود پلیس دیگر تالشی برای برگرداندن و  

های باز مجرمان و  مجازاتش نخواهد کرد؛ پرونده 

ای که به راحتی از کشور خارج شده  گنده مفسدان کله 

بودند و هنوز هم خبری از آنها نبود، این موضوع را  

 کرد. اثبات می 

وی فرمان برداشت و به سستی ماشین را به  سر از ر 

حرکت درآورد. فقط چند ثانیه الزم بود تا برای انتخاب  

اش تصمیم بگیرد. آن شب را اگر در تنهایی  مسیر بعدی 

گذاشت.  کرد، قطعاً تا صبح پلک روی هم نمی سر می 

خواست آن شب را کنار دیار  احمقانه بود، اما دلش می 

 به صبح برساند. 

 *** 

 
 لوب  #مق 

 272#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
روبه روی خانه ی دیار پارک کرد و پیاده شد. با سری  

پایین افتاده تمام مسیر تا جلوی ساختمان را طی کرد.  

متفکر قدم برمی داشت و بی حواس سوییچ را بین  
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انگشتانش می چرخاند. دستش را با هدف فشردن زنگ  

به ساعت  باال برد اما میانه ی راه پشیمان شد. نگاهی  

مچی اش انداخت. نزدیک نیمه شب بود. دستی بین  

موهایش کشید و به زمین پیش پایش خیره شد. اصال  

اینجا چه کار می کرد. واقعا قصد داشت شبانه به خانه  

ی دیار برود؟ هرچقدر هم که آن دختر چیزی نگوید و  

مهمان نوازی کند، باز هم می تواند در آن خانه، با  

عت قبل، واضح از او خواستگاری  دختری که چند سا 

کرده بود تنها بماند و هیچ کاری نکند. اصال مگر  

میتوانست دیار را بدون هیچ مانعی پیش رویش داشته  

باشد و نخواهد که خودش را از وجود او سیراب کند!  

نه، امکان نداشت بتواند جلوی وسوسه هایش را  

بگیرد. نوک کفشش را روی خیسی پیاده رو کشید و  

لک بست. میتوانست تمام آن شب تا صبح را خودش  پ 

به تنهایی سپری کند، خیابان ها را گز کند و فکر کند و  

شاید از شدت فکر و خیال زیاد به مرز جنون هم برسد،  

اما این را نمی خواست، برعکس دنبال بهانه ای بود  

که فراموش کند چقدر به احتمال فرار مهرداد فکر کرده  

رسیده است. دو قدم بلند به عقب  و به نتیجه ای ن 

برداشت. سرش را باال برد و با دیدن روشنایی کم  

سوی پنجره ی خانه ی دیار، کمی دلش گرم شد به  
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اینکه شاید او هنوز بیدار باشد. شاید میشد همین پایین  

در ماشین بنشیند و چند دقیقه ای با او حرف بزند تا  

ویه گرفت و  دلش آرام بگیرد. با این فکر کمی لبش زا 

نفسش را محکم بیرون داد. عقب گرد کرد، گوشی  

همراهش را از روی صندلی ماشین برداشت و همان  

طور که شماره ی دیار را می گرفت، به بدنه ی خیس  

ماشین تکیه داد و خیره ی پنجره ی نیمه روشن خانه  

 ی دیار شد. 

 *** 

مسواک را تازه داخل دهانم فرو برده بودم که صدای  

لفن همراهم از بیرون، بلند شد. کار مسواک  زنگ ت 

زدن را به سرعت به اتمام رساندم و از سرویس  

بهداشتی بیرون دویدم. فکر نمی کردم اصال دندان هایم  

ذره ای تمیز شده باشد. تا به گوشی رسیدم تماس قطع  

شد. با دیدن نام گرشا در لیست تماس های از دست  

واستم شماره اش را  رفته، لعنتی به خودم فرستادم و خ 

بگیرم. فرصت نداد و بالفاصله دوباره خودش تماس  

گرفت. لبخندی زدم و جواب دادم. بعد از شنیدن سالمم  

 با صدای خسته و آرامی گفت: 
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فکر کنم بیدارت کردم... بعد از اینکه زنگ زدم حدس  -

زدم خوابیده باشی، ولی بعدش دلم خواست یه کم  

 خودخواهی کنم دیار. 

 
 لگیرش ابروهایم را در هم کشید. صدای د 

خواب نبودم... شاید مسخره باشه ولی بعد از چیزایی  -

که امشب بینمون گذشت، بعید میدونم تا صبح خواب به  

 چشمم بیاد... خوبی تو؟ 

 
در جوابم فقط سکوت کرد. به اتاقم رفتم و روی  

رختخوابی که وسط اتاق پهن کرده بودم نشستم. با  

 نگرانی پرسیدم: 

 شده گرشا؟... صدات چرا اینجوریه؟   چی -

 
 نفس کش داری کشید و بی ربط به سوالم گفت: 

حاال که خوابت نمیبره بدم نمیاد از این بی خوابیت سو  -

 استفاده کنم. 

 چه جوری مثال؟ -

مثال... خب مثال اینکه یه لباس گرم بپوشی و بیای  -

 پایین، بریم تا صبح تو خیابونا بچرخیم و حرف بزنیم. 

 ی میکنی؟... تو این هوا؟ شوخ -
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برای همین گفتم لباس گرم بپوش... فردا تعطیلی  -

 دیگه؟ 

 
 با گیجی هومی کردم و گفت: 

خوبه... میتونم همون جوری که میخواستی، صبح هم  -

 ببرمت پیش شهریار. 

 
قلبم لرزید. لحنش جور خاصی بود که هم دلنگرانی ام  

بگویم.    را بیشتر میکرد و هم اجازه نمی داد به او نه 

پیشنهاد آخرش هم آن قدر وسوسه انگیز بود که نتوانم  

به هیچ وجه مخالفت کنم. روی زبانم آمد بگویم "خب  

بیا باال"، اما بعد صدایی تشر زد "معلوم هست چته  

دیار؟... همین چند ساعت پیش بود که از تنها بودن با  

اون میترسیدی که کار دست خودت بدی! االن چی فرق  

کوتم که طوالنی شد فکر کرد مخالفم و  کرده؟". س 

 گفت: 

 خیلی خب، اگه دوست نداری مهم نیست... -

 
 فوری میان حرفش پریدم. 

 اگه بیام بهم میگی چی شده و چرا ناراحتی؟ -
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 بعد از مکثی کوتاه جواب داد: 

 سعی میکنم. -

 
دست از جویدن ناخنی که نمیدانستم کی اسیر دندان  

 بلند شدم. هایم شده بود کشیدم و از جا  

 باشه... چند دقیقه دیگه میرسی؟ -

 من پایینم. -

 
چشمهایم با تعجب گرد شد و به طرف پنجره ی رو به  

خیابان رفتم. واقعا آنجا بود،آن طرف خیابان، به  

ماشینش تکیه داده بود و بی هدف اطراف را نگاه  

 میکرد. 

 چرا زودتر نگفتی؟... االن میام. -

یه شب تا صبح وقت  عجله نکن دیار... اندازه ی  -

 داریم. 

 
لبخندی بی اراده روی لبم نشست. واقعا قصد داشت  

شب زنده داری و خیابان گردی کند! فقط باید میفهمیدم  

چه اتفاقی باعث شده به این حال و روز بیفتد و چنین  

تصمیمی بگیرد. گفتم "زود آماده میشم" و تماس را  

دم.  قطع کردم. به پنج دقیقه هم نکشید که حاضر ش 
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بلوز بافتی را تنم کردم و پالتو و شال ضخیمی هم  

برداشتم. کلید خانه و گوشی ام را توی جیبم انداختم و  

با توجه به اینکه قرار بود با گرشا باشم و با او هم  

برگردم، وسیله ی اضافه ی دیگری نیاز نداشتم. لباس  

 هایم را پوشیدم و پله ها را به سرعت پایین دویدم. 

 
 #مقلوب  

 273#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
همین که در را باز کردم، او هم تکیه اش را از ماشین  

گرفت و با لبخند محوی، به نشانه ی سالم برایم سر  

تکان داد. به طرفش دویدم و وقتی جلویش ایستادم،  

نگاه دقیقی به صورتش انداختم. مشخص بود که از  

 فکر به موضوعی نامشخص آزار میبیند. 

 ؟ خب... چی شده -

 
 نگاهش را دزدید و درهای ماشین را باز کرد. 

 بشین حاال... حرف میزنیم در موردش. -
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خب باز جای شکر داشت که نمیخواست طفره برود. به  

قول خودش هم تا صبح فرصت داشتیم، پس سوار شدم  

و منتظر ماندم تا خودش در وقت مناسب حرف بزند و  

 سبک شود. 

لین سوالش این  به محض اینکه پشت فرمان نشست، او 

 بود: 

 شام خوردی؟ -

 
آن قدر ضربتی پرسید که نشد بهانه بیاورم یا به جوابی  

مناسب فکر کنم. یک "نه" ساده که از دهانم بیرون  

 پرید، سوییچ را در جایش چرخاند. 

 پس اول بریم یه چیزی بخوریم. -

 
 فرمان را چرخاند و با اخم محوی گفت: 

میخواستی    ساعت دوازده شبه دختر! بدون شام -

 بخوابی؟ 

 
 لبم را گاز گرفتم و توضیح دادم: 

من معموال شبا چیزی نمیخورم. امشبم که با هم  -

 بودیم، کیک و قهوه و... واقعا اشتها نداشتم. 
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حاال درسته منم خیلی اهل شام شب نیستم، ولی این  -

 عادت رو از سرت بنداز. 

آخه واقعا اشتها ندارم... شبا خیلی خسته ام و فقط  -

 وست دارم بخوابم. د 

 
 با نیشخندی ابرو باال انداخت. 

 عادت شب زود خوابیدن هم از سرت بنداز. -

 
سعی کردم نسبت به طعنه ی خوابیده در کالمش،  

عکس العملی نشان ندهم و در عوض مثل همیشه  

 طلبکارانه گفتم: 

 اون وقت چرا باید شما زور بگی و منم بگم چشم؟ -

 
 رد. با چشم های گرد شده نگاهم ک 

 کجای حرفام زورگوییه؟ -

 
 مثل خودش نیشخندی زدم. 

همه جاش... خودت میدونی که دیکتاتوری رو من  -

 جواب نمیده... این عادت رو از سرت بنداز. 
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فکر نمی کرد از جمله ی خودش علیه خودش استفاده  

کنم. ابروهایش که باال رفت خنده ام گرفت و با بی  

 خیالی گفتم: 

ری ما رو نصفه شبی؟... االن  حاال کجا میخوای بب -

 وقت شام خوردنه مگه؟ 

تو این شهر درندشت واسه آدمایی که مثل من و تو  -

 بی خوابی به سرشون زده، جا زیاده. 

 
به نیم ساعت نکشیده سر از خیابان سی تیر درآوردیم.  

آن قدر جمعیت درون خیابان باال و پایین میشد که اصال  

آخر شب. انگار    نمیشد تشخیص داد، سر شب است یا 

نه انگار تا دو سه ساعت پیش جوری باران می بارید  

که نمی شد یک دقیقه هم وسط خیابان ایستاد. آنجا، در  

انتهای پاییز، درست انگار وسط تابستان بود، گرم و  

 پرحرارت و پر انرژی. 

از ماشین پیاده شدیم. دست هایم را در جیب های  

ای آن خیابان  پالتویم محکم مشت کردم و به جای ج 

سنگ فرش شده نگاه انداختم. خاطرات قدم زدن های  

شبانه مان با شهریار در آنجا، دورتر از چیزی که  

تصور می کردم در ذهنم تداعی میشد. هنوز شش ماه  

هم نشده بود که شهریار را نداشتم، اما حال و هوای  
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زندگی ام جوری شده بود که انگار از ازل برادری در  

ود نداشته. جای خالی اش خالی تر از  زندگی ام وج 

 همیشه کنارم حس می شد. 

 چرا ساکت شدی؟ -

 
با بی حواسی به طرفش سر برگرداندم. از دیدن چهره  

 ام اخم غلیظی کرد. 

 از حرفای تو ماشینم ناراحت شدی؟ -

 
 بی حرف سر باال انداختم. 

دستم را گرفت و من را روبه روی خودش نگه داشت.  

 و محکم گفت:   زل زد به چشم هایم 

 لطفا... حتی برای خوشایند من هم بهم دروغ نگو. -

 
ابروهایم که باال رفت، پشت انگشت اشاره اش را زیر  

 چشمم کشید. 

 پس برای چی گریه کردی؟ -

 
مات و متعجب دستی به زیر چشمم کشیدم و از خیسی  

آن یکه خوردم. دلتنگی برای شهریار کاری کرده بود  
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می ریختم و خودم متوجه    که دیگر ناخودآگاه اشک 

 نمیشدم. سریع خیسی چشمم را گرفتم و لبخند زدم. 

چرا جناییش میکنی؟... سرمای هوا چشمم رو  -

 سوزوند. 

 
 قانع نشد، برعکس ابروهایش را بیشتر درهم کشید. 

 همین االن گفتم دروغ نگو. -

 
 دم عمیقی گرفتم و به نشانه ی موافقت سر تکان دادم. 

گم... ولی همین قدر بدون که به  خیلی خب، دروغ نمی -

 تو و حرفات ربطی نداشت. 

 
گره ی ابروهایش باز نشد، اما به ظاهر قانع شد و از  

سر راهم کنار رفت. کنارم ایستاد و انگشتان یخ زده ام  

را در دست گرمش فشرد. در سکوت، روی سنگ فرش  

های خیابان قدم میزدیم. همهمه ی خیابان نشاط و  

لقا می کرد، جوری که بعد از چند  انرژی مثبت را ا 

دقیقه حال و هوایم عوض شد و انرژی به تمام وجودم  

برگشت. سرم را به طرفش چرخاندم. هنوز هم اخم  

داشت. نگاهم را به روبه رو دادم و با لحن به ظاهر بی  

 تفاوتی پرسیدم: 
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کدوم یکی از دوست دخترای قبلیت بهت گفتن با اخم  -

راه این گره رو میندازی بین    جذاب تر میشی که راه به 

 ابروهات؟ 

 
از سوال ناگهانی ام ابروهایش از هم باز شدند و  

 متعجب نگاهم کرد. با لبخند شانه باال انداختم. 

واال... یه جوری تو هم می پیچیشون که آدم می ترسه  -

 نگات کنه. 

 
 سر برگرداند و آرام لب زد. 

 هیچکی... اتفاقا همه میگفتن ترسناک میشم. -

 
 لبم را گزیدم و محتاطانه لب زدم: 

 پس من اولین نفرم! -

 
 هومی از سر نفهمیدن کرد و گفتم: 

باید خوشحال باشم که اولی ام... اولین نفری که میگه  -

با این اخم به شکل وحشتناکی جذاب میشی... فقط  

 امیدوارم راه به راه این جذابیت رو تحویل خودم ندی... 

 
 #مقلوب  
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 274#پارت 

 وع  #کپی_ممن 

 
سرم را به طرفش برگرداندم و رو به نگاه متعجبش  

 نیشخندی زدم. 

 آخه لبخندت هم به اندازه ی اخمت جذابه. -

 
باالخره توانستم اخم را از چهره اش پاک و لبخند را  

جایگزینش کنم. لنگه ابرویی برایش باال انداختم و  

 شیطنت بار لب زدم: 

 آفرین پسر خوب... همینه. -

 
ای بلند خندید و به دستم فشار آرامی داد.  این بار با صد 

نفسم را محکم بیرون دادم و قلبم از شنیدن صدای  

خنده اش به تپش افتاد. واقعا چرا قبول کردم امشب  

دوباره پیشش برگردم، وقتی همان دو سه ساعتی که  

کنار هم بودیم به اندازه ی کافی برای از خوشی  

 ایستادن قلبم کافی بود. 

ذاهای مختلفی که در فضای سرد خیابان  بو و گرمای غ 

پیچیده بود، حتی من بی اشتها را هم سر ذوق می  

آورد. به پیشنهاد گرشا مرغ سوخاری خوردیم.  
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اشتهای او با آن قد و هیکل از من هم کمتر بود، اما  

پابه پای من و برای اینکه بهانه برای نخوردن نداشته  

 باشم بیشتر غذایش را خورد. 

سوار ماشین و دقایقی بعد پیاده شدیم،    بار بعدی که 

فهمیدم این بار هوس پیاده روی به سرش زده. من هم  

که آن روز دیوانه تر از همیشه شده بودم، دست رد به  

سینه ی به هیچ کدام از پیشنهاداتش نمی زدم. حقیقتش  

این بود که کنار او ذره ای از سرمای هوا را حس  

 نمیکردم. 

کل پارک ملت را با قدم هایمان    شاید نزدیک به ده بار 

متر کردیم، جوری که دیگر جانی در پاهایم حس  

نمیکردم. برایم از خانواده اش گفت، از زندگی خودش،  

از تصمیمش برای جدا زندگی کردن از خانواده، فقط و  

فقط به خاطر حساسیت نشان دادن های بی جای مادر و  

خانه و  خواهرهایش در مورد بیماری قلبی اش. از کار 

زحماتی که سال ها برای آنجا کشیده بود، گفت. به  

درخواست خودم از تک تک دخترهایی که قبل از من به  

زندگی اش راه پیدا کرده بودند گفت، هرچند اصرارهایم  

جواب نداد و با همان اخم جذابش جلوی سوالم در  

مورد نحوه ی رابطه اش با آنها ایستاد و حرفی نزد،  

یح داد که قبل از عمل قلبش، به هیچ  فقط سربسته توض 
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آینده ای، امید و اعتقاد نداشته، بنابراین هر کاری که  

در لحظه دلش میخواسته انجام میداده. همین حرف ها  

و امتناعش برای توضیح بیشتر، ظنم را به یقین تبدیل  

میکرد که رابطه هایش خیلی سالم نبوده، هرچند  

ته بود. سعی  خودش قبال هم یک چنین چیزهایی گف 

کردم اهمیتی ندهم. هنوز روی عقیده ی قبلی ام پابرجا  

بودم که گذشته ی هرکسی تا وقتی که پا به حال و آینده  

اش نگذارد، در همان گذشته باقی می ماند و پس  

اهمیتی نخواهد داشت. مهم حاال و این لحظه و لحظات  

 بعد از اینش بود که چطور می خواست سر کند. 

اد، نزدیک یکی از آالچیق ها دستش را  از خستگی زی 

کشیدم و به آن سمت بردم. خودم را روی نیمکت چوبی  

انداختم. بالفاصله کفش هایم را درآوردم و مشغول  

 ماساژ پاهایم شدم. 

 خسته شدی... ببخشید. -

 
سرم را باال گرفتم. باالی سرم ایستاده بود و لبخند  

 میزد. 

 اهی نداره جناب. اون لبخندتون اصال نشانی از عذرخو -

 
 نیشخند دندان نمایی زد و شانه باال انداخت. 
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 به خاطر اینکه به من خیلی خوش گذشته. -

 
 با نگاهش من را مجذوب کرد و مسخ کننده لب زد: 

با تو که حرف میزنم نمیفهمم زمان چه جوری می  -

 گذره. 

 
نگاهش را به ساعتش داد و رو به من ابرو باال  

 انداخت. 

 هار صبحه دیار! ساعت نزدیک چ -

 
چشم هایم با تعجب از کاسه بیرون زد. بیخود نبود که  

تمام سلول ها و استخوان های پاهایم به التماس افتاده  

 بودند. یقه ی پالتویش را کمی باال داد. 

 هنوزم سردت نیست؟ -

 
 با سرتقی سر باال انداختم. 

 ابدا... نمیدونم چرا. -

 
دستم را بین    جلو آمد، کنارم روی نیمکت نشست و یک 

 دو دستش گرفت. 

 من میدونم. -
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خودم هم میدانستم اما نمیتوانستم مثل او به این  

موضوع که کنار او بودن، دست در دستش گذاشتن و  

تکیه کردن به حضورش، چقدر وجودم را گرم میکند  

اعتراف کنم. آب دهانم را قورت دادم و با مکث به  

ند ساعتی  طرفش چرخیدم. سعی کردم همانطور، مثل چ 

که کنارش بودم، ماسک بی تفاوتی را روی صورتم  

نگه دارم. سوالی که از لحظه ی دیدنش در سرم چرخ  

 میزد و فرصت نمیشد بپرسم را باالخره به زبان آوردم. 

نگفتی چرا برگشتی؟... چزا ناراحت و بی خواب  -

 بودی؟ 

 
دستش را دور شانه ام انداخت. وادارم کرد در آغوشش  

دهم و انگار با این کار میخواست از نگاه    به او تکیه 

 کردن به چشم هایم فرار کند. 

 امیدوار بودم اصال این سوال رو نپرسی! -

 
 دلم گواهی بد میداد، با این حال خوشبینانه لب زدم: 

چرا آخه؟!... خب باشه، اگه موضوعیه که ناراحتت  -

 میکنه، نگو. 
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ه  صدای فوق العاده آرامش از باالی سرم، واضح ب 

 گوش رسید. 

 تو رو بیشتر ناراحت میکنه. -

 
جا خوردم. خواستم برگردم و نگاهش کنم، اما با فشار  

 دستش این اجازه را نداد. 

همین جوری بمون دیار... اینجوری کنترلت راحت  -

 تره. 

 
میان دلنگرانی حاصل از شنیدن آن جمله، از لحن  

 شوخش خنده ام گرفت. 

اری من رو  مگه قراره چی بشنوم گرشا؟... د -

 میترسونی! 

 
کف دستش را آرام روی شانه ام باال و پایین کرد و بعد  

از مکثی کوتاه که برای من قد صد سال طول کشید  

 گفت: 

هوا که روشن شد، می ریم سر خاک شهریار... بعدش  -

اگه هنوز خسته نبودی و خوابت نمی اومد، می ریم  

 آگاهی. 
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نگ زد و بی توجه به تالشش برای نگه داشتنم  گوشم ز 

 نزدیک به خودش، سر جایم چرخیدم و نگاهش کردم. 

 آگاهی؟!... خبری شده؟... پیدا... پیداش کردن؟ -

 
بعد فکر کردم اگر پیدایش کرده باشند پس من چرا باید  

از شنیدن خبرش ناراحت شوم. نگاه مغمومش بهم  

 باشد. فهماند قرار نیست خبر خوبی در راه  

بذار صبح بریم پیگیری کنیم... شاید تا اون موقع  -

 خبرای بهتری بشنویم. 

 
 ملتمس نالیدم: 

 گرشا!... چی رو داری پنهان می کنی دوباره؟ -

 
احتماال به خاطر کلمه ی "دوباره" بود که ابرویش  

درهم شد، اما حق داشتم به رویش بیاورم که چقدر  

ود. پوزخند  پنهان کاری اش میتواند باعث رنجشم ش 

 تلخی روی لبم جان گرفت: 
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نتونستن پیداش کنن... درسته؟... میخوان بی خیال  -

ماجرا بشن حتما!... آره دیگه، جون یه آدم ساده چه  

ارزشی داره که بخوان نیروهای پلیس رو برای گرفتن  

قاتلش بسیج کنن. گور بابای جوون بیچاره ای که کل  

 ک. امید و آرزوهاش با خودش رفت زیر خا 

 
جمالت آخرم را با هق هق به زبان آوردم. گرشا با  

دیدن حال و روز به هم ریخته ام دست پشت شانه ام  

انداخت و من را در آغوشش پناه داد. حاال دیگر هوا  

سرد بود، خیلی سرد، حتی میان آغوش او هم گرما را  

حس نمی کردم. لرز گرفته بودم و خون در بدنم داشت  

تم را به آرامی نوازش کرد و از  یخ می بست. گرشا پش 

 میان صدای هق هقم شنیدم که گفت: 

زود قضاوت نکن دیار... این قدر سریع حکم نده  -

 عزیزم... گفتم می ریم ببینیم چه خبر شده. 

 
 غر زدم: 

چرا خودت چیزی نمیگی که من رو مجبور به قضاوت  -

 کنی؟ 

 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

دست روی موهای بیرون زده از شالم کشید و برایم از  

دن خبر فرار قریب الوقوع مهرداد گفت، اما  رسی 

امیدوارانه میگفت که چون آگاهی از ماجرا مطلع شده  

ممکن است اتفاق بهتری رخ بدهد، برای همین هم  

 میخواست صبح به آگاهی برود. 

از آغوشش دل نکندم. در آن لحظه، امن ترین مکان  

دنیا همان چندوجب جا بود. دنیای بیرون از آغوش او  

و بی رحم تر از چیزی بود که همیشه میدیدم.    سردتر 

دلم نمیخواست خون برادر جوان مرگم پایمال شود و  

گرشا با نوازش آرام جای جای تنم، زیر گوشم میخواند  

 که اجازه ی این اتفاق را نخواهد داد. 

وقتی گریه هایم آرام گرفت و حتی دیگر خبری از هق  

صورتم را با دو  هق های ریزم نبود، سرم را باال برد و  

دستش قاب گرفت. به چشم های خیسم زل زد و با  

 مالیمت پرسید: 

چقدر امید داشته باشم همین اندازه که شهریار رو  -

 دوست داشتی، میتونی منم دوست داشته باشی؟ 

 
دهانم از سوالش باز ماند. فکر نمیکردم چنین جایی و  

در چنین موقعیتی این سوال بپرسد، حتی تصورش را  

نمیتوانستم بکنم که روزی عشق خواهرانه ام به  هم  
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شهریار، با عشق و عالقه ای دیگر سنجیده و مقایسه  

 شود. زبانم بند آمد و نتوانستم جوابی بدهم. 

انگشت شستش را روی نقطه نقطه ی صورتم به بازی  

درآورد و با لحنی که میتوانست هر جنبنده ای را با آن  

 خواب کند، زمزمه کرد: 

ین همه احساس عالقه ی تو به برادرت  من به ا -

حسادت میکنم دیار... همین االن، همین جا، نشونم بده  

چقدر از قلبت سهم منه... نشونم بده میتونم جایی تو  

قلبت پیدا کنم یا قراره همه ی زندگیت بازم به شهریار  

 فکر کنی! 

 
 دست خودم نبود که از حرفش ناراحت شدم. 

نمیتونی خودت رو جای    بی انصاف نباش گرشا... تو -

من بذاری و درکم کنی... شهریار واسه من فقط یه  

 برادر نبود، همه ی زندگیم بود، خانواده و دوست و... 

 
زبانم برای بار دوم بند آمد. شهریار برای من همه چیز  

بود، حتی از اینکه بخواهم به مرد دیگری تکیه کنم بی  

ای دیگرم  نیازم میکرد، اما پس جایگاه عشق و نیازه 

کجا بود... شهریار خودش هم این را میدانست که خیلی  
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زود سودای ازدواج به سرش زد تا به من بفهماند قرار  

 نیست تا آخر عمر هر دویمان تنها کنار هم بمانیم. 

از سکوت ناگهانی ام لبخندی خبیثانه روی لبش نشست  

 و لنگه ابرویی باال انداخت. 

لبت قراره سهم من  جواب من چی شد؟... چقدر از ق -

 باشه دیار؟ 

 
بغض کردم، نه به خاطر اینکه میخواست خودش را با  

شهریار من قیاس کتد، برای اینکه داشتم کم کم  

میفهمیدم خیلی وقت است جایگاه او در قلبم بیشتر از  

 حد تصورم شده. بی اختیار نامش را زمزمه کردم: 

 گرشا! -

 
 بی صدا لب زد: 

 جانم! -

 
 بغضم شکست. 

 نمیتونم هیچ وقت شهریار رو فراموش کنم. من  -

 
 لبخندش عمق گرفت. 
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من اینجام دیار... با وجود من اصال مگه میتونی  -

 فراموشش کنی؟ 

 
 به چشم های تیره اش زل زدم و با گریه گفتم: 

 با همه ی وجودت باید مراقب قلبش باشی. -

 هستم... دیگه؟! -

 
 گنگ نگاهش کردم و مصرانه پرسید: 

 ت؟ چقدر از قلب -
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پلکم را لحظه ای روی هم فشار دادم. فکر کردم، به  

او، به شهریاری که او را با قلبش به سراغ من  

فرستاده بود، به حمایت و نگهبانی از من، برای تنها  

نماندنم، به اویی که بارها نشانم داد هیچ ترحم و  

ده و من را  دلسوزی ای در وجودش نبوده، خودم را دی 

 برای خودم دوست دارد. 
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چشم هایم را که باز کردم هنوز نگاهش پر از سوال  

بود. رد انگشتش از هر جای صورتم که می گذشت می  

سوخت و اثرش را باقی می گذاشت. از اعماق قلبم  

 جوابش را دادم: 

تو قلب شهریار رو برای من زنده نگه داشتی و قلب  -

نگه داشته... پس همه  شهریار، تو رو برای من زنده  

ی قلبم سهم خودته... خیلی بیشتر از چیزی که خودت  

 تصور می کردی. 

 
چشمانش برق زد، برقی به روشنی صاعقه ای که  

ساعت ها پیش آسمان را روشن کرده بود. هنوز جمله  

ی "دوستت دارم دیار"ش را هضم نکرده بودم که  

نفسم با نفس گرمش یکی شد. پلک هایم ناخودآگاه  

وی هم افتادند و انگشتان دستم روی بازویش مشت  ر 

شد. غافلگیرم کرده بود و عجیب بود که من از این  

حس خوشایندی که داشت در تمام اندامهایم جاری می  

شد، ذره ای احساس نارضایتی یا عذاب وجدان نمی  

 کردم. 

همین چندثانیه پیش تمام قلبم را پیشکشش کرده بودم  

ن داد جایگاهش را با تمام وجود  و او هم با این کار نشا 

 پذیرفته. 
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قطره اشکی که پشت پلکم حبس شده بود، پایین افتاد.  

بعد از ثانیه هایی متمادی باالخره عقب کشید، اما نه  

زیاد، فقط در حد و اندازه ی بازگشتن هوا به ریه های  

من و خودش. پیشانی اش را به شانه ام چسباند و  

آرامشی دوست داشتنی    دست هایش دورم حلقه شد. با 

 زمزمه کرد: 

امشب بهترین شب زندگی من تا امروز بود... بیشتر  -

 از چیزی که فکرش رو کنی دوستت دارم. 

 
بیشتر در آغوشش فرو رفتم، سرم را به سرشانه اش  

 چسباندم و با بغض خفه ای لب زدم: 

 منم دوستت دارم. -
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گزارشی که چند ساعت قبل به    محرمی نگاهش را از 

 دستش رسانده بودند گرفت و گفت: 

ش تحت  ی خطوط مربوط به اعضای خانواده همه -

کنترل بود... اون تماسی که شما گفتید رو هم بررسی  

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

کردیم، خود مهرداد صحبت نکرده، یه غریبه از طرفش  

تماس گرفته و سربسته پیغامش رو به پدرش داده،  

متوجه نشده بودند... وقتی شما    ها برای همین هم بچه 

های دیروز رو  اطالع دادین، گفتم دوباره تمام تماس 

 چک کنن. 

 
گرشا نگاهش را از دیاری که با اخم به جلوی پایش زل  

 زده بود گرفت و رو به محرمی پرسید: 

 ای هم داشت؟! خب... نتیجه -

 
فهمید چرا آن دو نفر، با هم  محرمی که هنوز هم نمی 

 جواب داد:   آنجا هستند، 

ردش رو زدن... یکی از شهرهای مرزی بود... مسلماً  -

تونه قانونی خارج بشه... امیدوارم بشه قبل از  نمی 

 اینکه از مرز رد بشه پیداش کنن. 

 
 نگاه پر اخم و سوالی دیار که باال آمد، گرشا پرسید: 

 چطور؟ -

 
توجه به  اش، بی محرمی با همان خونسردی ذاتی 

 نگاه آن دو نفر توضیح داد: تشویش خوابیده در  
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ها رد  از زمانی که تماس گرفته تا زمانی که بچه -

 چهار ساعتی گذشته بود. تماسش رو گرفتن، سه 

 
 دیار زیر لبی غرید: 

 کثافت! -

 
گرشا نفسش را محکم بیرون داد و محرمی با دیدن  

 واکنش آن دو، با مالیمت بیشتری گفت: 

ه دستگیرش  نیازی نیست نگران باشید... هرطور شد -

 کنیم. می 

 
گرشا بعد از تشکر کوتاهی، همراه دیار از اتاق بیرون  

رفت. دیار که تا آن لحظه، فقط به درخواست گرشا،  

خودش را کنترل کرده و سکوت کرده بود، باالخره  

 صدایش را باال برد. 

فهمم... یعنی چی که نفهمیدن؟!... نفهمیدن یا  من نمی -

داد،  . اگه کسی خبر نمی اصالً براشون مهم نبوده؟!.. 

تونست قسر در بره و هیچی به هیچی؟!...  راحت می 

گه معلوم نیست بتونن بگیرنش...  همین االن هم که می 

 اسم خودشون هم گذاشتن مأمور قانون؟! 
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گرشا در سکوت کنارش قدم برداشت و اجازه داد  

ی  خودش را خالی کند، در نهایت، وقتی از در اداره 

ند، دستش را گرفت و او را نزدیک  آگاهی بیرون زد 

 خودش کشید. کنار گوشش، با آرامش زمزمه کرد: 

دیشب چی بهت گفتم دیار؟... ناراحت نباش، عصبی  -

 ذارم به همین راحتی گم و گور بشه. هم نشو... من نمی 

 
 حواس تشر زد: دیار بی 

وگور نبود؟... پلیس  جوری آخه؟... مگه تا االن گم چه -

ش نتونسته پیداش کنه... تو چی کار  با اون همه قدرت 

 خوای بکنی مثالً؟ می 

 
سرش را برگرداند و با دیدن نگاه پرحرف گرشا،  

 خجالت زده سر پایین انداخت. 

های مأموره به هم  ببخشید... اعصابم از شنیدن حرف -

 ریخت. 

 
اش را فشرد و  حرف شانه کرد، بی گرشا که درکش می 

 نشد.   ای از او جدا تا کنار ماشین لحظه 

وقتی جلوی خانه رسیدند، دید که دیار سرش را به  

قدر  هایش را بسته. احتماالً آن پشت تکیه داده و چشم 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

خسته شده بود که خوابش گرفته بود، اما هنوز هم آثار  

های آرامش پای مزار شهریار و اخم غلیظی که  گریه 

موقع ورود به آگاهی و بعد از آن، بین ابروهایش بود،  

ش پاک نشده بود. پشت انگشتش را به آرامی  ا از چهره 

ی دیار کشید. با این کار خواب سبک او را  روی گونه 

 پراند و وقتی دیار با گیجی نگاهش کرد، لبخند زد. 

ای!... فکر کردم برای ناهار هم نگهت  حسابی خسته -

 بینم بری بخوابی بهتره. دارم، ولی االن می 

 
ای  گرفته   دیار دستی به صورتش کشید و با صدای 

 گفت: 

 ای... بیا باال یه چای یا نسکافه بخور. تو هم خسته -

تونم یه لحظه هم ازت جدا بشم، شکی  در اینکه نمی -

نیست... ولی باید برم... یه مقدار کار دارم که باید  

 بهشون برسم. 

 
ی در را کشید. گرشا از  دیار سری تکان داد و دستگیره 

الً نای ایستادن روی  اش فهمید که اص حالی و کرختی بی 

 پایش را ندارد. دستش را کشید و فوری گفت: 

 صبر کن یه لحظه. -
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خودش پیاده شد و ماشین را دور زد. دست دیار را  

گرفت و کمکش کرد از ماشین پیاده شود. دیار با  

 ی آرامی گفت: خنده 

 رم. ولم کن بابا... خودم می -

 
ت و  بدون اینکه دستش را رها کند، در ماشین را بس 

 دزدگیر را فشرد. با جدیت گفت: 

خوابی که مسببش من بودم،  خواد به خاطر بی دلم نمی -

شم رفتی تو  ها یه بالیی سرت بیاد. مطمئن می وسط پله 

 رم. خونه و بعد می 

 
دیار بعد از مکث کوتاهی موافقتش را با یک »باشه«  

آرام اعالم کرد و تالشی برای بیرون آوردن دستش از  

کرد. جلوی در خانه، به درخواست گرشا  دست گرشا ن 

کلیدش را تحویل او داد. گرشا در را باز کرد و  دسته 

ها باال رفتند. در واحد هم باز به دست  همراه هم از پله 

هایش وارد  گرشا باز شد و دیار بعد از درآوردن کفش 

های پالتویش بود که  خانه شد. دستش روی دکمه 

ستاده. همین که به  متوجه شد گرشا هنوز کنار در ای 

 طرفش رفت، گرشا کلیدها را باال گرفت. 

 مراقب خودت باش. -
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دیار چند ثانیه نگاهش را بین دست او و صورتش باال  

های پالتویش را رها کرد و جلو  و پایین کرد. دکمه 

ی در  کلید، سرش را به لبه رفت. به جای گرفتن دسته 

 تکیه داد. 

ولی خیلی خوابم    دونم کار داری و باید بری... می -

کنم  قدر فکر و خیال می آد گرشا... اگه تنها بشم اون می 

 که نتونم یه ساعت هم استراحت کنم. 
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ای مات ماند. تمام شب قبل تا صبح  گرشا برای لحظه 

گرد کرده بود که با هم تنها  خودش و او را خیابان 

شش را نادیده  نشوند، حاال دیار داشت تمام تال 

ی  گرفت. مانده بود چه جواب بدهد. نگاه مظلومانه می 

دیار کار خودش را کرد و گرشا را که منتظر یک اشاره  

 بود تا پیشنهادش را قبول کند، به داخل خانه کشاند. 

مونم فقط  خورم و می ای که گفتی رو می همون نسکافه -

 تا وقتی خوابت ببره... خوبه؟ 
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شان بست و با لبخند سر تکان داد.  دیار در را پشت سر 

آورد با  طور که داشت پالتویش را درمی گرشا همان 

 بدجنسی زمزمه کرد: 

 ترسی از اینکه منم نذارم بخوابی؟ نمی -

 
خیالی شانه باال  دیار متوجه منظورش شد و با بی 

 انداخت. 

همیشه بهت اعتماد داشتم و خودت این رو خوب  -

 دونی. می 

 
اش لبخندی زد. دستش را گرفت و  از جواب هوشمندانه 

های  آرام به طرف خودش کشید. نگاهی به چشم 

ای هوس کرد حس خوبی  خمارش انداخت و برای لحظه 

را که چند ساعت قبل در پارک تجربه کرده بود، دوباره  

هایش مقابله کرد و تنها به  ی وسوسه بچشد، اما با همه 

اکتفا    زده از شالش ای روی موهای بیرون کاشتن بوسه 

 کرد. 

با همین یه جمله دست و بالم رو بستی... زودتر  -

 بخواب تا از اعتمادت سوءاستفاده نکردم. 
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دیار نفسش را با خنده بیرون داد و به طرف آشپزخانه  

هایش را در جیب فرو کرد و به طرف  رفت. گرشا دست 

ی زیبای خانه چرخید. چند دقیقه بعد،  پنجره 

به آن سمت کشاند. دیار    سروصداهای آشپزخانه او را 

منتظر ایستاده بود تا آب کتری جوش بیاید. ماگ  

چکان برداشت. محتویات یک بسته  سفیدی را از آب 

طور که  نسکافه فوری را درون آن سرازیر کرد و همان 

 گشت، گفت: سمت کتری برمی 

شه کارات  امیدوارم پشت فرمون خوابت نگیره... نمی -

 رو بعداً انجام بدی؟ 

 
سرش را باال انداخت. دیار لیوان را از آب جوش    گرشا 

پر کرد و بعد از گذاشتن قاشقی، آن را به سمت گرشا  

 گرفت. 

جوری  دونم االن که قراره اینجا بمونی، چه فقط نمی -

 باید بخوابم. 

 خوای برم! می -

 
 دیار به آرامی خندید. 

نه... منظورم اینه که... خب آخه بده تو اینجا باشی و  -

 بم... خیلی مؤدبانه نیست. من بخوا 
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 اش گرفت و با شیطنت گفت: گرشا از حرف او خنده 

افتاده رو زدم ها... اتفاقاً خودمم  شاید قید کارای عقب -

 آد. خیلی خوابم می 

 
اش بلند نشود.  دیار لبش را گاز گرفت تا صدای خنده 

گرشا با همان لبخندش، دست دیار را گرفت و سمت  

ینکه رختخوابش از شب قبل روی  اتاق کشید. دیار از ا 

زمین جا مانده بود، پلکش را روی هم فشار داد. گرشا  

ماگ را روی میز باالی سر دیار گذاشت. چندثانیه مردد  

ماند و در نهایت تصمیمش را گرفت. شال دیار را به  

ی  شده توجه به نفس حبس آرامی از سرش کشید و بی 

د در  اش گذاشت و وادارش کر او، دست روی شانه 

 جایش دراز بکشد. 

دیار با تمام تردیدهایش باالخره تسلیم شد و سرش را  

اش  روی بالش گذاشت. گرشا پتو را آرام تا روی شانه 

باال کشید. کنار رختخوابش نشست و به دیوار تکیه  

اش و بالش قرار داد و به  داد. دیار دستش را بین گونه 

داشت،  ی خندان او نگاه کرد. گرشا ماگش را بر چهره 

را مزه مزه کرد. با دست دیگرش    کمی از نسکافه 

 موهای او را نوازش کرد و آرام گفت: 
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ای فکر کنی دیار... فقط با  نیازی نیست به چیز دیگه -

دم چیزی ناراحتت  این فکر که من هستم و اجازه نمی 

 کنه، راحت بخواب. 

 
در گیرودار جنگیدن با میل وحشتناکش به بستن  

 حالی گفت: بی   ها با لبخند چشم 

از اون بابت اصالً نگرانی ندارم... فقط دارم فکر  -

کنم اگه مامانت بفهمه چه شب و روزی رو با هم  می 

 شه یا نه. گذروندیم، بازم نظرش در مورد من مثبت می 

 
 گرشا با خنده گفت: 

 از کجا باید بفهمه؟! -
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 شانه باال انداخت. 

 دونم... شاید بفهمه دیگه. نمی -
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برای اینکه اطمینان او را جلب کند، با لحن محکمی  

 گفت: 

زنم و همه چی رو بهش  همین امروز باهاش حرف می -

تونن بیان؟!... اگر  ت کی می ی عمه گم... خانواده می 

کنی سختشونه، من مامان و بابا رو بردارم  فکر می 

 ببرم اونجا! 

 
 د. ابروهای دیار باال پریدن 

شه... همین  نه!... حتی اگه منم بگم، عمه راضی نمی -

که بفهمه موضوع چیه، خودش دوباره شال و کاله  

 آد. کنه و می می 

 
های  های آرام گرشا، مقاومت پلک از تکرار نوازش 

 شد. گرشا زمزمه کنان لب زد: دیار داشت شکسته می 

کردم که یه روز بشینم و  تا قبل از این فکرشم نمی -

به خواب رفتنت باشم... ورودت به زندگیم خیلی  شاهد  

 کنم... عجیب و غریب بود دیار... دارم فکر می 

 
های دیار کشید تا  پشت انگشتش را آرام روی پلک 

 مقاومتشان را درهم بشکند. 
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کنم معجزه ای که از خدا خواستم نشونم  دارم فکر می -

بده، بیشتر از پیدا شدن قلب، پیدا شدن تو بود...  

تونستم حتی تصور  ش این لحظه رو هیچ وقت نمی آرام 

 بکنم. 

 
ی دیار و لبخند جامانده روی صورتش،  های بسته چشم 

کم آرام و  های دیار کم قلب پرتپشش را لرزاند. نفس 

دار شدند. تمام حواسش جمع شده بود روی  کش 

لغزاند.  سرانگشتانی که میان تار به تار موهای او می 

ه بود، از همین لحظه  افتاده بهان کارهای عقب 

خواست فرار کند، از این لحظه که با او تنها بماند و  می 

برای دوباره در آغوش کشیدنش، حل کردن او در  

خود، با خودش سر جنگ نیفتد. فقط به خاطر احترام  

به اعتماد دیار، به چشم برهم زدنی از جا پرید و سریع  

 خانه را ترک کرد. 

 *** 
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باز شدن در اتاق کالم گرشا را نصفه و نیمه گذاشت.  

گلناز با سرخوشی، وارد شد و نوگل را روی دستش  

 باال گرفت. 

خاله، ببین کی اومده... خان دایی باالخره افتخار دادن  -

 تشریف آوردن! 

 
گرشا با لبخند اخمی به او کرد و نوگل را که گلناز به  

د، در بغل گرفت.  خواست در آغوشش جا ده زور می 

پشت سر گلناز، گالره با یک سینی چای وارد اتاق شد.  

گرشا سرش را باال گرفت و با دیدن مادرش که با  

جدیت غرق فکر بود، نفسش را بیرون داد. رو به  

 گالره گفت: 

 خوره؟! دی می چقدر بزرگ شد یهو!... چی می -

 
 جیغ گفت: گلناز به جای گالره با جیغ 

عاً!... یهو؟!... این دختر خون دل  یهو؟!... نه واق -

قدری کرده... قضیه مال دیروز  خورده این بچه رو این 

و پریروز نیست ها گرشا خان!... فکر کنم سه هفته  

 طرفا پیدات نشده. شه که این می 
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نگاهی به مادرش انداخت که با پوزخند و از روی  نیم 

ه  تفاوتی سر برگرداند و گالر تأسف سر تکان داد. با بی 

 را مخاطب قرار داد: 

دونی چقدر مشغله دارم... بهشون بگو که  خودت می -

 پرسم. هر روز دارم حالت رو می 

 
هایش سر  ی تأیید حرف گالره لبخندی زد و به نشانه 

 تکان داد. رو به گلناز گفت: 

گه. هر روز صبح یه پیام  انصافی نکن... راست می بی -

 پرسه. ده و حالم رو می می 

 
 نت چشمکی زد و شانه باال انداخت. بعد با شیط 

 البته فقط در همین حد. -

 
گرشا ابرویی در هم کشید و گالره ابروهایش را برای  

او باال انداخت. سعی کرد توجهی نشان ندهد و مشغول  

بردار نبود و با  بازی با نوزاد کوچک شد. گلناز دست 

 خنده گفت: 

مه  خب دیگه... ما که خاله شدیم رفت... ِکی قرار ع -

 دونه. بشیم، خدا می 
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 حوریه با تحکم غرید: 

خانوم! مگه قرار نبود بیای ببینی گالره کاری داره  گلی -

 انجام بدی؟!... پس چرا اومدی نشستی؟ 

 
 خبر از همه جا گفت: گالره بی 

 کاری نداشتم که مامان!... بذار بشینه. -

 
 گلناز خندید. 

دا  نه گالره جان... موضوع کار نیست... بحث سر پی -

ته... کجا داری برم یه  های تو خونه کردن نخود سیاه 

 مشت بردارم. 

 
گالره و گلناز با هم خندیدند. گرشا سرش را باال برد و  

 مستقیم به مادرش گفت: 

نیازی نیست کسی جایی بره... اگه حرفی داری بزن،  -

 منم کار دارم باید برم. 

 
 گالره اعتراض کرد: 

این همه وقت اومدی،    ای بابا! کجا بری؟!... بعد از -

 شام رو بمون دیگه. 
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 گلناز فنجان چایش را برداشت و سرخوشانه گفت: 

اگر هم نگرانی گالره تو زحمت بیفته، اشکالی نداره...  -

نی هم  خودت شیرینی دایی شدنت رو بده که مامان نی 

 ممنونت باشه. 

 
 ای به گلناز رفت و فوری گفت: غره گالره چشم 

شه کمک  کنه... خودش بلند می نه بابا... شوخی می -

 کنیم. کنه یه چیزی سرهم می می 

آد بعد از این همه وقت که گرشا اومده  جدی دلت می -

 فقط یه چیزی... 

 
 ها بلند گفت: جای آن حوریه کالفه از بحث بی 

ای  بسه دیگه گلناز!... گرشا برای کار دیگه -

اینجاست... وگرنه مطمئن باش امروز هم پیداش  

 شد. نمی 

 
 حوصله صدایش زد: گرشا بی 

 مامان! -

 
 جرعه نوشید و با اخم گفت: حوریه چایش را جرعه 
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چرا این چیزا رو همون اول نگفتی؟!... پس صحبت  -

 عشق و عاشقی نیست... ماجرای قلب وسطه که... 

 
های گلناز و گالره با هم گرد شد و گرشا نچ  چشم 

 غلیظی کرد. 

قسمتش رو    از اون همه توضیحی که دادم، فقط این -

 متوجه شدی؟! 

 
 حوریه پوزخندی واضح زد: 

شم... چرا االن  شم... واقعاً متوجه نمی آره! متوجه نمی -

تونی دست روی هر دختری که  که حالت خوبه، می 

خوای بذاری، بند کردی به خواهر اونی که قلبش  می 

رو بهت دادن؟... که تقی به توقی بخوره، دختره منت  

 رت؟! یه قلب رو بذاره رو س 

 
گالره که متوجه کالفگی گرشا شده بود، روی پا بلند  

 شد و نوگل را از دستش گرفت، بعد هم پرسید: 

 شه به ما هم بگید؟ ماجرا چیه؟... می -

 
 حوریه با حرص جواب داد: 
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خواد بره با خواهر کسی که قلبش رو بهش اهدا  آقا می -

کردن، ازدواج کنه... شاید لطف و محبتشون رو جبران  

 . کنه 

 
 گرشا غرید: 

خانوم!... گفتم من قبل از اینکه  گوش ندادی مامان -

بفهمم و بدونم قلب داداشش رو به من دادن، دیده  

 بودمش. 

دیده بودیش، ولی بعد از اینکه موضوع رو فهمیدی  -

 یهو به سرت زد بگیریش. 

 
گلناز که کامالً ساکت شده بود، بعد از نگاهی به  

شور و حال همیشگی    ی خروشان گرشا، بدون آن چهره 

 با جدیت گفت: 

کنی... حداقل مایی که  مامان، فکر کنم داری اشتباه می -

دونیم آدمی نیست که  شناسیم می گرشا رو از بچگی می 

بخواد واسه جبران، یا هرچیزی مثل این، خودش رو  

 تر از این حرفاست. درگیر کسی کنه. موضوع جدی 

 
هایش را روی  ک گرشا رو به گلناز کرد و با قدردانی پل 

 هم فشار داد. گالره گفت: 
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خوای ازدواج کنی؟... خودش هم  حاال جدی جدی می -

 دونه؟! می 

 
 حرف سرش را باال و پایین کرد. گالره دوباره گفت: بی 

دونه تو اونی  منظورم موضوع قلبه ها!... خودش می -

 هستی که... 

 
باز هم گرشا سر تکان داد و سوال گالره، به اتمام  

جواب گرفت. گرشا هنوز اصل موضوع را    نرسیده 

دید که هرچه  نگفته بود. حاال که تا اینجا آمده بود و می 

بگوید، گلناز و گالره طبق یک قانون نانوشته در  

 ی او هستند، تیر آخر را زد. جبهه 

 یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی! -
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زمین گرفت و طلبکارانه به  حوریه نگاه پراخمش را از  

 او داد. 
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پدر و مادر دیار چند ساله که فوت شدن، تا چند ماه  -

کرده که برادرش هم...  پیش با برادرش تنها زندگی می 

 کنه. االن تنها زندگی می 

 
 های حوریه گرد شد، ادامه داد: محض اینکه چشم به 

درسته تنهاست، ولی سبک زندگیش کامالً سالمه...  -

تر زندگی کرده. اگه کسی هم الیق  من سالم   حداقل از 

 اون یکی نباشه... اون منم. 

 
 گلناز متحیر لب زد: 

 گرشا! -

 
با جمالت آخرش دهان مادرش را بست و بعد از بیرون  

دادن نفسی عمیق به صندلی تکیه داد. دستی به  

اش کشید و عرق سردی که روی آن نشسته بود  پیشانی 

شد و  باال و پایین می را پاک کرد. دمای بدنش مدام  

خوابی  زد از بی فهمید چه مرگش شده. حدس می نمی 

اند. فقط  های بدنش قروقاطی شده شب قبل تمام سیستم 

خواست این بحث فرسایشی زودتر به نتیجه برسد و  می 

تمام شود، تا بتواند خودش را به تختش برساند و تا  

 خود شنبه بخوابد. 
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مادرشان تا ببینند این  گالره و گلناز زل زده بودند به  

ی مخالفتش کند.  خواهد بهانه بار چه چیزی را می 

حوریه بعد از سکوتی طوالنی با نارضایتی زمزمه  

 کرد: 

االن باید چی کار کنیم؟ این همه آدم پاشیم بریم  -

 ش و از خودش خواستگاریش کنیم؟ خونه 

 
گرفت،  ذره شدت می کالفه از سردردی که داشت ذره 

های بسته  ماساژ داد. با همان چشم اش را  پیشانی 

 غرید: 

ی بهتری پیدا نکردی؟... اون روز تنها نیست،  بهانه -

 الزم نیست نگران باشی. 

 
 

حالی از جا بلند شد. گالره فوری از جا پرید و  با بی 

 راهش را سد کرد. 

 ری؟ مگه قرار نشد شام بمونی؟ کجا می -

 ام گالره... باشه برای یه روز دیگه. خسته -
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حرف  حالش انداخت و بی های بی الره نگاهی به چشم گ 

کنار کشید. روی سر نوگل را بوسید و هنوز پایش را  

 از اتاق بیرون نگذاشته بود که حوریه گفت: 

ش رو بگیر  خوای باشه... شماره اگه تو اینجوری می -

 بهش زنگ بزنم و هماهنگ کنم. 

 
.  گرشا نیم دور چرخید و نگاه دقیقی به مادرش انداخت 

خواست مطمئن شود درست شنیده. مادرش با اخم  می 

به انگشتان دستش زل زده بود و سرش را باال  

آورد. معلوم نبود اگر موفق به تماس با خود دیار  نمی 

شود چه چیزهایی را بلغور کند. برای اینکه تیر  

مادرش به سنگ بخورد، همان چیزی که دیار خواسته  

 بود را در جوابش گفت: 

 تماس بگیر... با اونا هماهنگ کنی بهتره.   ش با عمه -

 
نگاه پرغضب مادرش که باال آمد، نیشخندش را قورت  

داد و با خداحافظی سریع از اتاق بیرون زد. نوید که  

مشغول صحبت با منصور بوذ وقتی او را در حال رفتن  

 به سمت در دید فوری بلند شد و به طرفش رفت: 

 بگیرم.   خواستم برم غذا کجا گرشا؟... می -
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ی نوید گذاشت و با لبخند جواب  دستش را روی شانه 

 داد: 

 آم باز. ام نوید... یه روز دیگه می خسته -

 
 نوید با خنده گفت: 

 این یه روز دیگه ات دوباره نره تا سه هفته دیگه. -

 
در جوابش فقط لبخندی دوباره تحویل داد و رو به  

 کرد آرام گفت: حرف نگاهش می منصور که بی 

 ش با شما. مامان همه چی رو گفتم... بقیه به  -

 
 منصور با لبخند سری تکان داد. 

 خیالت راحت... برو. -

 
ی گالره بیرون رفت و به انتظار پایین آمدن  از خانه 

زدن با مادرش    ای که از حرف آسانسور ایستاد. نتیجه 

اش  قدری خوب بود که به تغییرات جسمی گرفته بود آن 

از اینکه به خانه رسید و برای    توجهی نشان ندهد. بعد 

رفع خستگی دوش گرفت، حس کرد حسابی خسته است  

ها بدون دغدغه بخوابد. پیامی برای  تواند ساعت و می 

دیار فرستاد تا جویای حالش شود و وقتی بالفاصله  
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جواب گرفت، با رضایت کامل، چشم بست و خودش را  

به دست خواب عمیقی سپرد تا شاید از دست سردردی  

 گرفت، زودتر خالص شود. که مدام داشت اوج می 

 *** 

 
 #مقلوب  

 281#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ها به مدرسه،  عمه صبح زود و بعد از راهی کردن بچه 

گوشی را برداشته بود و به من زنگ زده بود تا زودتر  

خبر تماس مادر گرشا را بدهد. حاال هم بعد از نیم  

ه بدهد من به  شد که اجاز خیال نمی ساعت حرف زدن بی 

 کارم برسم. با خنده گفتم: 

آن  ای انگار دارن می زده عمه، یه جوری هیجان -

 خواستگاری خودت. 

 
 با استرس خندید. 

دونم  کار کنم واال!... تا حاال دختر شوهر ندادم، نمی چی -

جوری باید خودم رو کنترل کنم... دیار من بهشون  چه 

 ها... اشکالی که نداره؟! گفتم آخر هفته 
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نگاهی به ساعتم انداختم. زمان مثل بار داشت  

 گذشت. می 

کنه... شما ببین  جان، برای من که فرقی نمی نه عمه -

 افتین تو زحمت! تون چه جوریه... شرمنده می برنامه 

های برادرم  این چه حرفیه دختر؟!... دیگه واسه بچه -

 هم کاری نکنم که باید برم بمیرم. 

 اخم کردم. 

هات باشه  ت باالسر بچه د سال سایه دور از جون... ص -

دونم  جونم... می و اونا رو عروس و داماد کنی... عمه 

هیجان داریا... ولی من یه کم دیرم شده، بعدازظهر  

 زنم صحبت کنیم. برگردم باز زنگ می 

 
با حرف من، انگار متوجه ساعت و گذر زمان شد که  

 سریع گفت: 

گی پس؟!...  ای وای خدا مرگم بده... چرا چیزی نمی -

 برو، برو به کارت برس... مراقب خودت باش. 

 
 خندیدم. 

دونه راه به راه از جونت  خان می خدا نکنه... کامران -

 ذاری؟ مایه می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

 
او هم خندید و باالخره راضی شد با هم خداحافظی کنیم.  

با عجله پالتو و کیفم را برداشتم و از خانه بیرون زدم.  

، آه از نهادم بلند شد.  همین که در را پشت سرم بستم 

دسته کلیدم را پشت در جا گذاشته بودم. حاال چطور  

گشتم. کالفه و عصبی از دست  باید به خانه برمی 

ها را پاکوبان پایین رفتم. حتی  حواسی خودم، پله بی 

ای ساختمان خالی کردم و  عصبانیتم را سر در شیشه 

اصالً هم برایم مهم نبود صدای ناهنجارش چندتا از  

ها را بیدار خواهد کرد. همین که با اخم پا به  همسایه 

رو گذاشتم، صدای بوقی مرا از جا پراند. برگشتم  پیاده 

و با دیدن گرشا تمام عصبانیتم به آنی پر کشید و رفت.  

ای سرخوش به طرفش پرواز کردم. هرچند  مثل پرنده 

ی  ام دوامی نداشت و از دیدن چهره خوشحالی 

هایم در هم شد. سالمش را جواب  اش ابرو برافروخته 

دادم و وقتی دستم را در دستش گرفت، داغی پوستش  

 باعث شد بیشتر نگران شوم. 

 این چه حال و روزیه؟... خوبی؟... مریض شدی؟ -

 
 رمقی زد. لبخند بی 
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چیزی نیست، فکر کنم یه مقدار سرما خوردم... خوب  -

 شم... فعالً بیا بشین که یه خبر مهم دارم. می 

 ر؟ خب -

 
 سری تکان داد و به ماشین اشاره کرد. 

 ری دیگه؟ سر کار می -

 
 با یادآوری تأخیرم نالیدم: 

 آره، اتفاقاً خیلی هم دیرم شده. -

شانسی من بوده... توی ترافیک مونده بودم  از خوش -

و شک داشتم بتونم بهت برسم، هرچی هم زنگ زدم  

 خطت مشغول بود. 

 
 زدم.   با خنده پوفی کردم و ماشین را دور 

شانس بودم  اینم داستان داره... پس منم خیلی خوش -

 شه زودتر برسم شرکت. که رسیدنت باعث می 

 
اش نگاه  سوار ماشین شدیم. در راه مدام به چهره 

انداختم. مطمئن بودم ماجرا فراتر از یک  می 

سرماخوردگی ساده باشد. حالش اصالً خوب نبود.  

 صدایش زدم و با گیجی نگاهم کرد. 
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جوری هستی؟... نکنه از  تر رفتی؟!... از کی این دک -

 اون شب... 

 
ی سمت خودش را پایین داد و هوای سرد  کمی شیشه 

تر از این  صبحگاهی در ماشین پیچید. مسلماً تنش داغ 

ها بود که به این سرما واکنشی نشان دهد.  حرف 

 اش را کمی ماساژ داد و گفت: پیشانی 

فقط قبلش باید تو رو    رم دکتر، مهم نیست... امروز می -

 دیدم... دیشب بهنود زنگ زده بود. می 

 
اخم کردم. تماس بهنود چه ربطی به من داشت؟ نگاه  

 منتظرم را که دید، ادامه داد: 

 باالخره پیداش کردن. -

 
 ابروهایم از هم باز شدند. 

 کی رو؟ -

 چی تموم شد.   مهرداد رو... دستگیرش کردن... همه -

 
ور شدن در استخر آب  ل غوطه قلبم فشرده شد. حسی مث 

ام با شنیدن این  یخ را داشتم. انگار تمام التهابات روحی 

اس دوام  خبر فروکش کرد، اما این احساسات فقط دقیقه 
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داشت. وقتی فهمیدم که حاال آن قاتل فراری از همیشه  

توانم انتقام مرگ ناحق برادرم  تر است و می در دسترس 

تمام وجودم از    هایم مشت و را ازش بگیرم، دست 

خشمی چندماهه پر شد. دست داغ گرشا، روی مشت  

کرده ام نشست و وقتی نگاهش کردم، با مالیمت  گره 

 گفت: 

 کنی؟ به چی فکر می -

 
اختیار اشکی از چشمم پایین افتاد و با صدایی لرزان  بی 

 آلود زمزمه کردم: و لحنی حرص 

سم  تونم وای به اینکه باالخره تموم شد... باالخره می -

ش رو بگیرم و  جلوش و تو صورتش تف بندارم، یقه 

گناه من چی کار کرده بود باهاش که  داد بزنم داداش بی 

با کشتنش من رو به خاک سیاه نشوند... ازش  

 گذرم. گذرم گرشا... نمی نمی 

 
هق افتادم. دستم را  هایم از اشک پر شد و به هق چشم 

را به کنار  گیرم، ماشین  فشار داد و وقتی دید آرام نمی 

خیابان کشاند. آرام من را به سمت خودش کشید و من  

قدر هق  خواسته به آغوشش پناه بردم. آن هم ازخدا 

قدر گوشم از صدای قلب پرتپشش پر شد، تا  زدم، آن 
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های آرام او روی  باالخره دلم کمی آرام گرفت، نوازش 

ام که قطع شد،  اثر نبود. صدای گریه کتف و پشتم هم بی 

 وشم لب زد: کنار گ 

 
 #مقلوب  

 282#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
تو هر تصمیمی بگیری حق داری... فقط دیگه این  -

همه خودت رو عذاب نده. مطمئنم شهریاره م دوست  

 قدر آشفته ببینه. نداره تو رو این 

 
های خیسم زل زد و نرم  سرم را عقب کشید. به چشم 

 گفت: 

  شه، اما اصالً تر می رنگ چشمات وقتی خیسه خوش -

تر شدنشون  رنگ حاضر نیستم حتی به قیمت خوش 

 طوری ببینمت. این 

 
 با درد نالیدم: 

چقدر دیگه باید بگذره که آروم بگیرم گرشا؟...  -

 تونم فراموش کنم؟ جوری می چه 
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حرف نگاهم کرد. معلوم بود که جوابی ندارد. هیچ  بی 

راهی برای فراموشی وجود نداشت. من تا عمر داشتم  

رنگ  توانم به چشمان خوش که دیگر نمی   رفت یادم نمی 

های  برادرم نگاه کنم، ببوسمش و گوشم از صدای خنده 

 قشنگش پر شود. 

نفسی عمیق کشیدم و از او فاصله گرفتم. از خودم هم  

ام را برای گرشا  آمد که همیشه درد و غصه بدم می 

ماند و  آوردم. هرچند همیشه با صبوری کنارم می می 

خواهم  خواست فکر کند می دلم نمی   کرد، اما آرامم می 

اش آرام گرفته را مدام به  ماجرای قلبی که در سینه 

رویش بیاورم. دستی به چشمم کشیدم و با تظاهر به  

 خونسردی گفتم: 

 شه زودتر بریم؟ خیلی دیرم شده گرشا... می -

 
حرف دوباره ماشین را به خیابان کشاند و دیگر  بی 

 بردار نبودم. پرسیدم: چیزی نگفت. خودم بودم که دست 

 شه؟ حاال چی می -

 
 رویش توضیح داد: خیره به مسیر روبه 
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شنون و  شه، حرفاش رو می احتماالً دادگاه برگزار می -

 دن. حکم می 

 
شدند. زیر لبی  اراده روی هم ساییده می هایم بی دندان 

 غریدم: 

 امیدوارم بره به درک. -

 
و  قدر عصبی  دیگر تا خود شرکت حرفی نزدم. آن 

ترسیدم باز حرفی بزنم و  برافروخته بودم که می 

اوضاع را به هم بریزم. توی ذهنم انواع و اقسام  

توانستم رودرروی آن مردک ترسو  هایی که می حرف 

بزنم با خودم مرور کردم و خشم موجود در قلبم مثل  

آتشی گر گرفت و شعله کشید. هیمن که ماشین توقف  

های  دم. با دیدن پلک کرد، سرم را به طرف گرشا چرخان 

رفت،  اش می سرخش و دستی که مدام سمت پیشانی 

تمام افکار و اتفاقات فراموشم شد. این مرد امروز  

اش، اول  ی بدحالی اصالً حال خوبی نداشت. با همه 

صبحی آمده بود تا خبر دستگیری مهرداد را به من  

اش نکرده بودم.  بدهد و من هیچ توجهی به بیماری 

دم فرستادم. دستش را از روی فرمان  لعنتی به خو 

 هایم گرفتم. برداشتم و بین دست 
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 گرشا، ببینمت. -

 
 حالی زد. نگاهم کرد و لبخند بی 

 تو مطمئنی فقط سرما خوردی؟ -

 
 ام را نوازش کرد. لبخندش کمی عمق گرفت و گونه 

 چیزی نیست... برو تا دیرت نشده. -

 
 نامطمئن نگاهش کردم. 

 ؟ ری دکتر دیگه حتماً می -

 
سرش را باال و پایین کرد. باز هم دلم قرار نگرفت.  

خیالش شوم. او زمانی که من  طور بی توانستم همین نمی 

بیمار شده بودم، تا وقتی که خیالش از خوب بودن و  

انصافی بود اگر  تنها نبودنم راحت نشد، ترکم نکرد. بی 

 خواستم با این وضعیت بگذارمش و به کارم برسم. می 

کرده بودم را دوباره بستم و در جوابش که    دری که باز 

پرسید »پس چرا نرفتی«، فقط یک »صبر کن« گفتم و  

گوشی را از کیفم بیرون آوردم. با شرکت تماس گرفتم  

و به منشی خبر دادم که امروز برایم مرخصی رد کند.  
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وقتی تماس را قطع کردم، داشت با تعجب نگاهم  

 کرد. فرصت سوالی ندادم و گفتم: می 

 بریم دکتر. -

 
 این بار او بود که اخم کرد. 

 برو به کارت برس دیار... من خودم... -

 طاقت میان حرفش پریدم. بی 

آی... اما اگه  دونم خودت از پس هر کاری برمی می -

گردیمون با هم باشه، یعنی خیلی  ی شب این حالت نتیجه 

هم برات مهم نیست... یعنی دوسه روزه که تب داری  

ادی، یعنی اگر خبر دستگیری مهرداد هم  ولی اهمیت ند 

رسید، قرار نبود بیای و ببینمت که تو چه وضعی  نمی 

 هستی. 

 
از اصرارم کالفه شده بود ولی من هم اهل جا زدن  

نبودم. وضعیت او نرمال نبود. یک قلب پیوندی که  

بیشتر از هر چیزی به مراقبت احتیاج داشت، نباید با  

رفت. در حال حاضر  ی های او از بین م انگاری سهل 

اصالً مهم نبود که قلب، قلب شهریار است یا قلب  

گرشا، االن فقط و فقط سالمتی خودش مهم بود. وقتی  
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نگاه پراخمش را از رویم برنداشت کم نیاوردم و  

 غریدم: 

ور، خودم بشینم پشت فرمون  یا برو، یا بیا بشین این -

 و ببرمت. 

 
 اش خندید. ی ناراضی برخالف چهره 

 ا ببری؟ کج -

 ای بابا گرشا... دکتر دیگه! -

خوای  االن ساعت نه صبحه دیار! پیش کدوم دکتر می -

 بری االن؟ 

 
توانستم خودش را  قدر عصبی بودم که می آن لحظه آن 

 هم بزنم. حرصی گفتم: 

ری!... هرجا باشه... حتی اگه  پیش دکتر خودت می -

 ش باشه. خونه 

 
 فتم: تا لب باز کرد، اجازه ندادم و فوری گ 

تو رو خدا مخالفت نکن. من امروز حسابی پرم... اون  -

از دیر رسیدنم، بعدم که کلیدم رو تو خونه جا گذاشتم و  

اعصابم رو به هم ریخت... خبری که تو دادی هم...  

 پس لطفاً پسر خوبی باش و حرف گوش کن. 
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اش فرار کرد و زیر خنده  تمام اخم و بدخلقی از چهره 

اش کمی حالم را خوب کرد.  خنده زد. عصبی بودم اما  

دستی به بازویش کشیدم که حرارت تنش از زیر آستین  

زد. قلبم لرزید و با مالیمت  کلفت پالتو هم بیرون می 

 گفتم: 

 کنم. بریم دیگه... خواهش می -

 
 #مقلوب 

 _ادامه 282#پارت 

 
دیگر نه نیاورد. استارت زد و بعد از کلی ماندن پشت  

ارستان توقف کرد. قبل از  ترافیک صبحگاهی جلوی بیم 

اینکه پیاده شویم، با دکترش تماس گرفت. خوشبختانه  

او هم در بیمارستان بود و انگار وقتی شنید گرشا  

خواهد او را ببیند، حسابی عصبی  برای چه چیزی می 

شد. صدای باال رفته اش از پشت گوشی گرشا هم به  

هایش را  رسید. وقتی نگاهش کردم، پلک گوش می 

های دکتر  م فشار داده بود و فقط داشت به حرف روی ه 

آم باال حرف  داد. در نهایت با گفتن »می گوش می 

DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

ی  زنیم«، تماس را قطع کرد. نگاهش که به چهره می 

 متعجب من افتاد، با خنده گفت: 

 اومدیم. بهتر بود اینجا نمی -

 چرا؟ -

 
 لبخندش را خورد و سر تکان داد. 

ن معلوم نیست چقدر  هیچی... تو برو سر کارت... م -

 کارم طول بکشه. 

 
 این بار متعجب تر پرسیدم: 

 چرا آخه؟! -

 
تر شوم. حاال دیگر  جوابی نداد و همین باعث شد نگران 

امکان نداشت یک لحظه هم ترکش کنم. زودتر از  

 خودش پیاده شدم و با جدیت گفتم: 

بریم باال گرشا، دکتر منتظره... منم مرخصی گرفتم،  -

 رم. دیگه کاری ندا 

 
نگاه مستأصلی به من انداخت و در نهایت رضایت داد  

تر  پیاده شود. تا خود اتاق دکتر از کنارش یک قدم عقب 
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کردم همه چیز به همان  نرفتم. فقط دعا می 

 سرماخوردگی ساده ختم شود. 

 *** 

 
 #مقلوب  

 283#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
ی رنگ  چند مشت آب به صورتم پاشیدم و به چهره 

آینه نگاه انداختم. صدای دکتر با آن لحن    ام در پریده 

 شد. پرشماتتش مدام در سرم تکرار می 

کنی نقص سیستم  »به خاطر داروهایی که مصرف می 

ایمنی داری گرشا!... یه سرماخوردگی ساده، یه  

تونه کل  عفونت کوچیک، اگه بهش اهمیت ندی می 

وقت تو دو روزه تب داری و  بدنت رو درگیر کنه... اون 

 نکردی؟«   کاری 

های دکتر جوری ترسیده بودم که گرشا  با شنیدن حرف 

از دیدنم تمام درد خودش را فراموش کرد. با  

دانست درد  هایش سعی داشت آرامم کند، اما نمی حرف 

من چیست. من طاقت از دست دادن یک عزیز دیگر را  
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نداشتم و حاال او عزیزترین کس من در دنیا بود. چطور  

 اهمیت باشد. ه این موضوع بی توانست نسبت ب می 

دکتر برایش دستور آزمایش، بستری اورژانسی و  

تزریق دارو نوشت. هرکاری کرد نتوانست من را  

راضی به برگشتن به خانه کند. گفتم تا وقتی خیالم از  

بابت خوب شدنش راحت نشود، یک لحظه هم ترکش  

حال وادارم کرد بیایم و آبی به دست  نخواهم کرد. بااین 

گفت، جوری خودم را باخته  صورتم بزنم. راست می و  

 بودم انگار خدایی نکرده خبر وحشتناکی شنیده بودم. 

هایم بدون  هایی سست به اورژانس برگشتم. قدم با قدم 

کردند، چون فکر من جای  اراده راهشان را پیدا می 

کرد. پرده را کنار زدم و او با  دیگری داشت سیر می 

 دیدنم لبخند زد. 

 جوری مجبورت کنم برگردی خونه؟ بگو چه   خودت -

 
 اخمی کردم و روی تنها صندلی کنار تختش نشستم. 

 رم. دونی که زیر بار زور نمی خودت می -

 
 با مالیمت گفت: 

 اگر خواهش کنم چی؟ -
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کردم که خودم را  شانه باال انداختم. تمام تالشم را می 

 خونسرد نشان دهم. 

 ونم. بازم فایده نداره، فعالً باید بم -

 چرا؟ -

گفتم که... کلیدم رو توی خونه جا گذاشتم. فعالً  -

ی برگشتن و پیدا کردن کلیدساز و سروکله زدن  حوصله 

با اون رو ندارم. وقتی فکرم پیش توئه، بهتره خودم و  

 فکرم یه جا باشیم. 

 
اش را زیر سرش  دستش را باال برد و آرنج تا کرده 

هایش  گاهم از چشم گذاشت تا بتواند بهتر من را ببیند. ن 

دانستم بتوانم بیشتر از چندثانیه به  فراری بود. بعید می 

هایم نشوم.  هایش زل بزنم و مانع ریزش اشک چشم 

ام را از جیبم درآوردم و سعی  برای همین هم گوشی 

کردم خودم را با آن مشغول نشان دهد. احتماالً فهمید  

  که با بیرون دادن پرصدای نفسش، سکوت کرد و دیگر 

 چیزی نگفت. 

گردنم از زیاد خم ماندن درد گرفته بود. به ساعت  

شد که یک ثانیه  گوشی نگاه انداختم، بیست دقیقه می 

کردم در این مدت  هم سرم را باال نبرده بودم. فکر می 

خوابش گرفته باشد، اما وقتی سرم را باال بردم از  
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دیدنش که در سکوت، با لبخندی محو، به من زل زده  

های گردنم را ماساژ دادم  هایم گرد شد. مهره بود چشم 

 زمان گفتم: تا از دردش کمی بکاهم و هم 

 نخوابیدی؟! -

 
 با همان لبخندش گفت: 

خوابیدم؟!... تو این سرم پر از آنتی بیوتیکه،  باید می -

 آور. نه خواب 

 
نفسم را از بینی بیرون دادم. خواستم سرم را دوباره  

 ایم زد: پایین بیندازم که با جدیت صد 

 دیار! -

 
 نگاهش کردم. 

زنم بیاد دنبالت، سر راه هم یه  به بهنود زنگ می -

کلیدساز مطمئن رو برداره و با خودتون ببرید که کارت  

 راه بیفته. 

 
چندثانیه با دلخوری نگاهش کردم تا شاید باالخره  

بفهمد اصالً دوست ندارم او را تنها بگذارم. وقتی  

 از صدایش درآمد: خواستم دوباره سر خم کنم، ب 
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اگه قرار باشه اینجا بشینی ولی نذاری نه چشمات رو  -

 ای داره؟ ببینم و نه صدات رو بشنوم، چه فایده 

 
هایم را روی هم فشار دادم. حق داشت، اما  پلک 

ام نه از او. نگاهش  دانست که من از خودم فراری نمی 

 کردم و مستأصل لب زدم: 

 جوری تحملم کن. همین -

 
 برو باال انداخت. با شیطنت ا 

تر و باهام حرف بزن،  تونم... یا بیا بشین نزدیک نمی -

 یا پاشو برو بیرون. 

 
بعد از مکثی طوالنی، بلند شدم، صندلی را به قدری  

ی تخت  جلو بردم که موقع نشستن پاهایم به پایه 

طور  قدری شده بود که همان مان آن چسبید. حاال فاصله 

ام را باال  بتواند چانه   درازکش دستش را جلو بیاورد و 

 بکشد. 

 ببینمت. -

 
همین... همین اشاره، همین لمس کوتاه کافی بود تا سد  

هایم تخریب شود و تمام صورتم زیر هجوم  اشک 
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ها غرق شود. ابروهایش  از دیدن حال و روزم  اشک 

 کرد. جوری درهم شد که هرکسی از دیدنش وحشت می 

 کنی باز؟ چرا گریه می -

 
رف بزنم، بغض راه گلو و نفسم را با هم  توانستم ح نمی 

بسته بود. با همان اخم، لبخندی زد و با انگشت شست  

های  ام گذاشته بود اشک دستی که زیر چانه 

ام را از روی صورت پاک کرد. با صدای  نشدنی تمام 

 ای زمزمه کردم: خفه 

ترین درد و مشکلت  هروقت خواستی به کوچک -

من بیفت. باور کن طاقت  تفاوتی نشون بدی، فقط یاد  بی 

یه غم دیگه رو ندارم. بالیی سرت بیاد من زودتر از تو  

 بره. نفسم می 

 
 #مقلوب 

 284#پارت 

 #کپی_ممنوع 

 
لبخندش جمع شد، اما ابروهایش هم از هم فاصله  

گرش  گرفت. ترجیح داد حرفی نزند، همان نگاه نوازش 

کم آرامش بگیرم.  و لمس آرام صورتم کافی بود تا کم 
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دقیقه بعد شروع به حرف زدن کرد، در مورد    چند 

چیزهای عادی صحبت کرد تا حواسم را از موقعیتی که  

در آن بودیم پرت کند. کلی به خاطر اینکه کلیدم را در  

 خانه جا گذاشته بودم خندید و با شیطنت گفت: 

قدر هولت کرد که  یعنی شنیدن خبر خواستگاری این -

 همه چی رو فراموش کنی؟ 

 
اش با خنده مشتم را به بازویش کوبیدم. کم  سی از بدجن 

 نیاورد و با جدیتی نمایشی گفت: 

الزم شد یه سری از کلیدات بدی برای احتیاط دست  -

 من باشه. 

 
اش دیدنی بود.  وقتی بدون معطلی گفتم »باشه« قیافه 

اش همین  ی بعدی کرد مخالفت کنم. جمله شاید فکر می 

 را نشان داد. 

 ت رو بدی دستم؟ خونه ترسی کلید  پس نمی -

 
هایم را  هایم را از آرنج روی تخت گذاشتم و مشت دست 

 گاه صورتم کردم. تکیه 

خوام بیای و وقتی خوابم  وقتی با میل خودم ازت می -

 کنارم باشی، دیگه این چیزا مثل یه شوخیه. 
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در سکوت لبخند زد و نگاهم کرد. انگشت یک دستم را  

 یین کشیدم. روی بازویش به آرامی باال و پا 

شنبه قرار گذاشتن... رو  عمه گفت با مامانت برای پنج -

راست بگم، با اینکه کامالً منتظر بودم، ولی بازم  

غافلگیر شدم. شاید واقعاً به خاطر همین هم کلیدا رو  

 جا گذاشتم. 

 
خندیدم و او هم فقط با لبخند نگاهم کرد. بعد هم به  

 آرامی گفت: 

گم  اری، به مامان می کنی آمادگی ند اگر فکر می -

 تر بندازن. عقب 

 
 چشمانم را باریک کردم. 

 گی دیگه؟ این رو از ته دلت داری می -

 
چند ثانیه ساکت ماند و با نیشخندی بانمک سر باال  

 انداخت. 

برای یک لحظه، وقتی پلک روی هم گذاشت و باز  

کردنشان بیشتر از اندازه طول کشید، فهمیدم خسته  

 دم: شده. شیطنت بار لب ز 
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 آور نداره. فکر کردم گفتی تو ِسُرم خواب -

 تو این نه... ولی اینجا چرا. -

 
 هایم اشاره کرد و ادامه داد: به چشم 

 کنه دیار. نگاهت بدجوری آرومم می -

 
انگشتم را جلو بردم و جایی میان دو ابرویش، همان  

جایی را که خط اخمش عمیق و واضح بود، لمس  

باال و پایین کشیدم و با  کردم. سرانگشتم را به نرمی  

 هایش را ببندد. این کار واداراش کردم چشم 

پس حاال که آرومی... یه کم بخواب و به هیچی هم  -

 فکر نکن. 

 
هایش  با دست آزادش انگشتم را گرفت و تا پیش لب 

ی نرمش حس خوبی را از  پایین کشید. بوسه 

سرانگشتانم به تمام تنم تزریق کرد، آرامشی که از آن  

زد، با این کارش، مثل الکتریسیته به وجود  می   حرف 

من هم القا شد. دستم را رها نکرد، آن را میان  

اش  انگشتان خودش نگه داشت و دستش را روی سینه 

گذاشت. فقط چند دقیقه طول کشید تا مطمئن شوم واقعاً  

ام زدم و  خوابش برده است. دست دیگرم را زیر چانه 
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خیره شدم. حتی در  ی غرق خوابش  به تماشای چهره 

خواب هم اخم داشت، شاید هم نداشت، اما رد اخمش  

گذاشت.  اش را در خواب هم به نمایش می جدیت چهره 

ام حتی پیش درد و  تاز آن روزهای زندگی مرد یکه 

های دکتر  کرد؛ این را از حرف بیماری هم سر خم نمی 

شد فهمید. این مرد، تا الزم نبود به خودش اهمیتی  می 

دادم  اد، اما از اینجا به بعد من بودم و اجازه نمی د نمی 

ای از خودش غافل شود. این روزها او برایم از  لحظه 

 تر بود. همه چیز و همه کسی مهم 

ها که رسید، دکتر هم آمد و بعد از  ی آزمایش نتیجه 

شان، با کلی غرغر، ُدز داروها را باال برد و  بررسی 

شان بماند. گرشا  حتی گفت گرشا شب را هم باید مهمان 

اصالً از این موضوع راضی نبود، اما وقتی اصرار من  

های دکتر شد، دیگر حرفی نزد و  ی توصیه هم ضمیمه 

قبول کرد بماند. نگاه دکتر یگانه به من، کامالً گویا  

 شد مقداری قدردانی را هم در آن دید. بود، حتی می 

  تمام شب تا صبح را کنارش بیدار نشستم. دکتر بعد از 

دیدنش، به من گفت اصالً جای نگرانی نیست و اگر  

کمی پیازداغ حرف هایش را زیاد کرده، فقط برای  

ترساندن گرشا بوده. گفت مشخص است که این روزها  

دهد و مطمئن  اش اهمیت می گرشا بیشتر به سالمتی 
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دانستم باید  است مسببش حضور من است. نمی 

، تا کجا  خوشحال شوم و یا از اینکه اگر من نبودم 

خواست خودش را نادیده بگیرد، حرص بخورم.  می 

 دیدنش، وقتی خواب بود، عالم دیگری داشت. 

کشید، یکی از  ترها، وقتی هنوز شهریارم نفس می قبل 

نشستم  ترین لحظات، وقتی بود که کنارش می بخش لذت 

کردم. لبخند  و او را در حالتی که خوابیده، تماشا می 

ی زیبایی که حاال  زها و چهره تلخی از یادآوری آن رو 

 دیگر نبود، روی لبم نشست. 

های  حاال کنار مرد دیگری نشسته بودم، به چشم 

های عمیقش را  اش زل زده بودم و نفس بسته 

شمردم. اصالً انگار خاصیت تمام مردها بود که  می 

ترین و  وقتی غرق خواب بودند، شبیه مظلوم 

وری که هوس  شدند، ج های دنیا می ترین پسربچه ساکت 

شان را نرم ببوسی. قطعاً اگر  کنی خم شوی و گونه 

آنجا، وسط اورژانس بیمارستان و در حضور آن همه  

کردم.  بیدار نبودیم، این کار را می ی  پرستار و خدمه 

ی آرامش  سره به چهره مطمئن نبودم چند ساعت یک 

های صبح بود که سرم را روی  زل زدم، اما نزدیکی 

و بهترین خواب دنیا را، در  بازویش گذاشتم  

 ترین شرایط ممکن، تجربه کردم. ناراحت 
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ترین روز ممکن را امروز پشت سر گذاشته  پر استرس 

ام  ی گرشا، چهره قدر بعد از رفتن خانواده بودم. آن 

ی هیچ کاری را نداد و به زور  دیدنی بود که عمه اجازه 

د تا استراحت کنم. روسری را از  من را به اتاق فرستا 

حوصله کنار انداختم. به تصویر  سرم برداشتم و بی 

ی اضطرابم را زیر  خودم در آینه نگاه انداختم. همه 

آرایشی مالیم مخفی کرده بودم و طرحی از لبخند،  

داند  شکل ماسکی روی صورتم بود، اما فقط خدا می 

ه  وقتی چشم در چشم مادر گرشا دوختم چه شکلی شد 

بودم که گرشا برای اینکه زیر خنده نزند داشت خودش  

 کرد. را کنترل می 

رفتار خواهرهایش مثل همان روز در بیمارستان،  

گرم و صمیمی بود. پدرش هم لبخندی داشت که از  خون 

شد، حتی مادرش... فکر  روی صورتش پاک نمی 

ای درهم ببینم، اما  کردم مادرش را با اخم و قیافه می 

 کردم، لبخندی محو زد و جواب داد:   وقتی سالم 
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 سالم عزیزم! -

 
ام از دید گرشا دور نماند. برایم ابرو  شده های گرد چشم 

خواست  باال انداخت و فوری نگاهش را دزدید. دلم می 

همان جا بابت تصویری که از مادرش برایم ساخته  

بود، شماتتش کنم. آن زن، مهربان بود، فقط کمی به  

شد که  دیسیپلین در رفتارش دیده می ها  قول ما امروزی 

 خیلی هم بعید نبود. 

های مجلس، بین آقا و خانم بلورچیان و  تمام صحبت 

خان، رد و بدل شد. حتی کسی بابت  عمه و کامران 

اینکه من و گرشا دیگر صحبتی نداشتیم تا در خلوت با  

هم بزنیم اعتراضی نکرد، به خصوص مادرش که فکر  

ای بزند یا چیزی  حرف طعنه کردم با شنیدن این  می 

اش را ابراز کند. همه چیز  بگوید که بخواهد نارضایتی 

ی  دانستم چرا نیمه بهتر از تصوراتم بود و من نمی 

ام  داد از اتفاقات خوب زندگی تاریک ذهنم اجازه نمی 

کرد »پشت  لذت ببرم، مدام با صدایی منحوس تکرار می 

بیده، که لذت  تمام اتفاقات خوب زندگی، رخدادی بد خوا 

ها را به زودی از بین خواهد برد.« در دل ناسزایی  آن 

ام فرستادم. بعد از عوض کردن  به این همه بدبینی ذاتی 

ی اتاق نشسته و  هایم، گوشی را برداشتم، گوشه لباس 
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ی آخر قبل از  به دیوار تکیه دادم. گرشا لحظه 

خروجشان از خانه، گفت منتظر تماسش باشم و من هم  

دانستم که فقط  کاری جز انتظار کشیدن نداشتم. می حاال  

های متناقض  تواند با حرف زدن، تمام حس خودش می 

 درونم را به احساسی واحد تبدیل کند. 

انتظارم زیادی طوالنی نشد. گوشی در دستم لرزید و  

معطلی جواب دادم. »بله«ی پرهیجانم، او را به خنده  بی 

 انداخت. 

 هستی دیار.   بینی واقعاً غیرقابل پیش -

 لبخند زدم. 

 چرا؟! -

کردم تا این حد مضطرب ببینمت... اصالً تا  فکر نمی -

ت، هیچ تصوری از رفتارت  قبل از اینکه برسیم خونه 

رسید اون  نداشتم، اما تنها چیزی که به ذهنم نمی 

ای بود که ازت دیدم. وقتی داشتی با سینی چای  چهره 

 که ترسیدم.   اومدی بیرون یه چیزی تو چشمات دیدم می 

 
 با تعجب پرسیدم: 

 از چی ترسیدی؟ -

 
 ی دلنشینی جواب داد: با خنده 
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 از اینکه سینی چای رو روی من برگردونی. -

 
ام  گفت، نتوانستم جلوی خنده ای که می از تصور صحنه 

خندیدم و او به شکل عجیبی ساکت  را بگیرم. من می 

آتش    اش ی بعدی هایم که آرام شد، جمله مانده بود. خنده 

 به جانم انداخت. 

ت بدجوری  من نگران این قلبم دیار... صدای خنده -

 تپشش رو باال می بره. 

 
توانستم  صدا تبدیل شد. چیزی نمی ام به لبخندی بی خنده 

بگویم، حس خوب کلماتش با هیچ جوابی قابل ابراز  

نبود. سکوتمان در هر دو سمت خطوط تلفن زیادی  

حال و هوا دربیاییم، با    کش دار شد. برای اینکه از آن 

 شیطنت پرسیدم: 

 مامانت چیزی نگفت؟ -

 چی مثالً؟ -

 کردیم بگه. هرچیزی که قبالً فکر می -

 
 بعد از مکثی کوتاه جواب داد: 

 نه... هیچی. -
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 اش وادارم کرد بپرسم: لحن جدی 

 چیزی شده؟ -

 نه. -

 مطمئنی؟ -

گم چیزی نگفت یعنی واقعاً هیچی... اصالً  اینکه می -

کردم این همه ساکت بمونه... یه جورایی  فکر نمی 

 کنه این سکوت. نگرانم می 

 
کم داشت  جدیتش در ادای آن کلمات، استرسی را که کم 

 رفت، دوباره برگرداند. از بین می 

 فهمم منظورت رو... نمی -

 
 ی آرامی گفت: با خنده 

الزم نیست تو نگران باشی... فقط برام عجیب بود،  -

 همین. 

 
سعی کردم هم استرس خودم و هم    با شیطنتی کوچک 

 نگرانی او را کمتر کنم. 

خب جای تعجب نداره... مامانت از عروسش خوشش  -

 اومده و دیده چیزی برای مخالفت وجود نداره. 
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 باز هم خندید. 

 طوره... دیار! حتماً همین -

 
»جانم« را با تمام جانم گفتم و سکوتش لبخندم را کش  

 ادامه نداد و پرسیدم: داد. هرچه منتظر شدم حرفش را  

 خواستی بگی؟ چی می -

 هیچی... یعنی... یادم رفت. -

 
 #مقلوب 

 286#پارت 

 #کپی_ممنوع  

 
بعد از سکوتی کوتاه، نفس عمیقی کشیدم و با تمام  

 وجود گفتم: 

ای رسیده بودم  گرشا... من... چند ماه پیش به نقطه -

کردم ته دنیاست... دیگه هیچی برام معنایی  که فکر می 

شت. زندگی کردن برام شده بود خوابیدن و بیدار  ندا 

شدن، نفس کشیدن و... اولین باری که دیدمت دلم  

 خواست سر به تنت نباشه. می 

 
 زده خندیدم. خجالت 
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کردم تو تنها  دونم چرا... ولی اون لحظه حس می نمی -

هام رو  ی بدبختی تونم انتقام همه کسی هستی که می 

بهتر شد از طرز تفکر  ازش بگیرم... بعدها که حالم  

کنم باید  اون روزهام خجالت کشیدم... و االن فکر می 

کنم، می بینم  ازت حاللیت بخوام... حاال که فکر می 

ریخته، تو رو سر  هم انگار خدا وسط اون شرایط به 

راهم گذاشت تا دوباره من رو به زندگی برگردونه...  

 ممنون که تو زندگیمی گرشا. 

 
 د: با مالیمت زمزمه کر 

کنی... یه روزی تصمیم  طور فکر می خوشحالم که این -

گرفتم هر کاری بکنم تا دیگه توی چشمات غمی  

گم نه تنها هر کاری... که حاضرم  نباشه... االن می 

 زندگیم رو برای خوشحالیت بدم. 

 
 اخم کردم. 

من فقط وقتی خوشحالم که خودت کنارم باشی...  -

یت... دوست ندارم  زندگیم به زندگیت بنده... به سالمت 

دیگه تحت هیچ شرایطی روی تخت بیمارستان  

ببینمت... لطفاً به خاطر من، همیشه مراقب خودت  

 باش. 
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 ی آرامش باعث شد با دلخوری بپرسم: خنده 

خواد همیشه سالم  خندی؟... اینکه دلم می چرا می -

 داره؟ باشی، خنده 

 
 با لحنی کشنده نجوا کرد: 

ای که  خندم... به فاصله می نه دختر خوب... به االن  -

ها  دونی این حرف بینمونه... به اینکه تو هم خوب می 

دونم  رو کی و کجا بزنی که در دسترسم نباشی... نمی 

شانسی توئه یا بدشانسی من، که تنها نیستی،  از خوش 

 گشتم اونجا. وگرنه همین االن برمی 

 
شد  لبم را با خنده گاز گرفتم. از گرمای صورتم می 

ید رنگم مثل لبو شده. انگار فهمید چه به روزم  فهم 

 ی بلندتری گفت: آورد که با خنده 

 خیلی دوستت دارم خانم مهرآرا... خوب بخوابی. -

 
این را گفت و بدون انتظار برای گرفتن جوابی از من،  

تماس را قطع کرد. من ماندم و حس خوبی که تمام تنم  

ی که من  حسی شیرین کرده بود. احساس را دچار یک بی 
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ای دلنشین بیدار نگه  را تا خود صبح، با فکر به آینده 

 داشت. 

 *** 
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 بخش آخر 

هایی که از صبح به محتویات پاکت باز شده در کنار دستم انداخته بودم، از دستم در رفته شمارش نگاه

یدن وکیل، سردردها و اعصابی که به  د  بود، بعد از تقریباً یک ماه انتظار،باالخره موعدش رسیده    بود.

ی دادگاه به دستم رسید؛ دادگاهی که  خاطر یادآوری آن روزها، تحلیل رفته بود، صبح امروز احضاریه

 در آن قرار بود قاتل برادرم محاکمه شود.

یخ ار اسبی است، با وکیلم تماس گرفتم تا ت نکه حاال دیگر زمان منانداختم. با فکر به ای  منگاهی به ساعت

دادگاه را به او هم اطالع بدهم. صدای نرم و آرامش وقتی در گوشم پیچید، مثل تمام آن روزها که با  

 کرد، قلبم کمی آرام گرفت.حرف زدنش هم آرامم می

 سالم خانم شکیبا... مهرآرا هستم، دیار!-

 دوستانه گفت: 

 احتماالً برای تاریخ دادگاه زنگ زدی.دیار جان؟... خوبی -

 تین؟ اشخبر د-

گم اصالً الزم نیست نگران  آره عزیزم... صبح زود دادسرا بودم، خبرش رو گرفتم... مثل همیشه می-

 پرونده.  هیچی باشی، مدارکمون تقریباً کامل شده... اون فیلم رو هم رسوندم دست قاضی 

م کرد. راهای گرشا، دیدنش خواب شب و روزم را حمخالفتبا وجود تمام  فیلم... آخ از آن فیلم که  

 هایم خیلی واضح بود که دوباره مثل همیشه سعی کرد آرامم کند. صدای نفس

راه  چی روبهدی دختر خوب؟... گفتم که همه چرا با یادآوری چیزهای دردناک خودت رو عذاب می-

 شه.می

 صدایم لرزید. 

کنم  ه. خواهش میبدگرده... اون نامرد باید تقاص پس  دیگه برنمیشه، برادر من  راه بهرچی هم روبه-

 هر کاری که الزمه بکنید که به سزای کارش برسه.

کنم، هرچند همین االن هم تقریباً حکمش مشخصه... فقط باید دفاعیاتش من هر کاری که بتونم می-

 . نرو بشنون تا عادالنه حکم بد
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و از خودش  ا  گناه من، حتی جلوی ت دفاع کند وقتی برادر بیخواساز چه میدستم روی میز مشت شد.  

گیرد. شکیبا باز هم  افتم قلبم درد میترین دفاعی نشان نداد. آخ که هر بار یاد آن صحنه میکوچک

 مان برای دادگاه گذاشته شد.هایش به من اطمینان دهد و قرار بعدیسعی کرد با حرف

ی خودم را هم  لههایم پنهان کردم. آن روزها اصالً حوصین دستتم و سرم را بگوشی را روی میز انداخ

اینکه تماس  طفلکنداشتم.   با  را یکی درمیان میگرشا،  ازم دریغ هایش  را  باز هم خودش  اما  دادم، 

کرد حواسش به من باشد. حتی وکیل را هم خودش برایم پیدا کرد. خانم شکیبا  کرد. مدام سعی مینمی

جنس بودنش با من، همین هم  ماا  . سنش چندسالی از من بیشتر بودنهاد داده بودل کارخانه پیشرا وکی

حرف مرا خوب می فهمد و هر کمک بزرگی به روح و روانم بود. گفته بود خودش هم یک برادر دارد و  

 دهد. کاری که بتواند برای گرفتن تقاص خون برادرم، انجام می

 ا باال گرفتم.ام بود، سرم ر اتاقیبا صدای دختری که هم 

 تونی انجام بدی که.کاری نمیجوری هیچصی بگیر برو... اینرخمهرآرا، اگه حالت خوب نیست م-

 نفسم را محکم بیرون دادم و سرم را باال انداختم. 

 کنه.م میفکر و خیال دیوونه ،نه خوبم... اگه کار نکنم-

داغ آن را سر کشیدم. بعد هم برگشتم و  داغریختم و  به آبدارخانه رفتم، یک لیوان چای برای خودم  

طوری کمتر به اینکه چه خواهد شد و چه اتفاقی در انتظارم است، فکر  ام کارهایم شدم. ایننجمشغول ا

 کردم.می

ی ام فهمید حال و حوصله پرسیساعت ناهار بود که عمه به تلفن همراهم زنگ زد. از همان سالم و احوال

 ندارم. درست و حسابی 

 چته عمه؟ چرا پکری؟ -

 ؟ چیزی نیست... کاری داشتی عمه-

های تکمیلی رو  خوان یه قرار بذارن، بیان صحبتآهان... حوریه خانوم زنگ زده بود امروز... گفت می-

 بکنن. 

 آه از نهادم بلند شد.
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 عمه با تعجب پرسید: 

شه موضوع رو هوا بمونه که...  می شته... نشون گذمگه االن چشه عمه؟!... دوسه هفته از خواستگاری-

 بشه.  شنباید تکلیفتون رو

 اختیار دلگیر بود.لحنم بی

 االن فقط باید تکلیف یه چیز مشخص بشه، اونم قاتل شهریاره. -

 عمه ساکت بود و این یعنی منتظر توضیح بیشتر است. 

خود گرشا هم    وضوعه...تاریخ دادگاه مشخص شده عمه؛ فکر من هم در حال حاضر فقط پیش این م-

 زنه. دونه که حرفی نمی می

 گی چی بهشون بگم؟گی دیار... ولی میمی  چیفهمم می-

 هایم را روی هم فشار دادم.ام را به کف دستم چسباندم و پلکپیشانی

ها  دونم عمه، خودت یه کاریش بکن... من این روزا حال و روز خوبی ندارم. دوست ندارم این اتفاقنمی-

 ی چیزایی که بهش ربط داره فکر کنم.یهبقدم با فکر آزادتری به ازدواج و  قاطی بشه... ترجیح میهم    با

 هومی کرد و بدون اصرار بیشتری گفت:

 کنم، نگران نباش... تاریخ دادگاه چندمه؟... منم بیام. من باهاشون صحبت می-

راه هدت رو برای دادگاه و این چیزا زابی خونه نیا عمه... تو رو برای کارای بهتری الزم دارم... بیخود-

 نکن. 

 گفت: ی با دلخور 

 رو بشی؟! خوای تنها بری و با اونا روبهاین چه حرفیه دیار؟!... تو که نمی -

- 

سر  

 وجود رو ببرن باالی دار. اون بی

 تلخ خندیدم. 

 عمه... اینا تا ما رو پیر نکنن که... ت به همین راحتی نیس-

تنها نیستم... گرشا هست. 

-باشه... ولی دل خودم طاقت نمیآره دختر... باید بیام با چشمای خودم ببینم چهجوری میخوان 
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 مگه دست خودشونه!؟ -

روند دادرسی  بود  به خاطر داشتم شکیبا گفته  آهی کشیدم و ترجیح دادم جوابی ندهم. همین که 

 ه را هم ناراحت کنم. خواستم عمها طول بکشد، برای سکوتم کافی بود. نمیممکن است ماه

 خب نگفتی تاریخ رو! -

خان چه  ها رو بذاری به امان خدا... کامرانشه که باز بچه.. وسط هفته است، نمی ه.شنبه است عمسه -

 گناهی کرده آخه که باید پاسوز من بشه!

 هق عمه بلند شد. نچی کردم و سر جایم صاف نشستم.بالفاصله صدای هق

 کنی آخه؟ چی گریه میه... برای تو رو خدا عم-

 میان گریه و زاری لب به شکوِه گشود. 

ی گفتم نمونید تو شهر غریب، برگردید بیاین پیش خودمون زندگی کنید... پاتون رو کردید تو یه  ه-

و دل من هم   ترید... حاال خوب شد؟... شهریارم که پرپر شد... تو هم موندی تنهاکفش که اونجا راحت

کار کنم از دست  ن چیم  ری باید بزنیم تو سر خودمون که راه دوره و اِله و بِله...واسه هر کاپیش تو...  

 تو دختر؟

ای که به اشک پر شده در چشمم  خنده  ،ام گرفتاختیار خندهاما بی  ،شدمهایش ناراحت میباید از گلگی

 کرد. دهن کجی می

گم... منم دیگه بچه ر خودت میمن به خاط  االن آخه چه وقته گله کردنه عزیزم؟... خب پاشو بیا،-

 ... این چه طرز رفتاره آخه؟!الًدی مثنیستم، داری شوهرم می

 اش کم شد اما هنوز هم لحنش ناالن بود.از شدت گریه 

ره... چشمش کور،  میهای برادرم در دونه جون من واسه بچهآم... کامران خودش میپس چی که می -

 بت کنه... ده سال من کردم، ده روزم اون. ازشون مراقها و بمونه باال سر بچه

 جایی دورتر به گوش رسید:  از خان صدای کامران

هات هم که دیگه  کار داری آخه؟... بچهخوای بری برو، دیگه به چشم و چار من چیمعصوم جان، می -

 شه.بچه نیستن، دو روز دیگه قدشون از من و تو بلندتر می
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 ار مان بودند. انگهای زندگیداشتنی ارزشمندترین انساندوست   زن و شوهر  ام شدت گرفت. اینخنده

 خان اثر کرد و عمه با آرامش بیشتری گفت: اعتراض کامران

دیدی که خودش هم راضیه... پس من برم وسایلم رو جمع کنم که بیام... تا هروقت که الزم باشه  -

 دونه دختر بود.فکرم پیش تو یه مونم پیشت... دق کردم بس که این سر دنیا،  می

تم و بعد از کمی حرف زدن تماس قطع شد. حالم از  گفای  شد روی حرفش حرفی بزنم، باشه دیگر نمی 

بود، آن  بهتر  به دستم، خیلی  احضاریه  از زمان رسیدن  از یک هفته خودم صبح و  بهتر که بعد  قدر 

اینکه وسط ساعت کاریکار شوم و بی بهدست ا بگیرم و برای شنیدن ی گرشا ر ست، شمارهتوجه به 

 شماری کنم.صدایش لحظه

 *** 

گرشا که گفته بود در راه است تا    امکیبا پ  ،امدی خواب به چشمم ن  یالحظه  که  یشب طوالن  ک یبعد از  

لقمه صبحانه   کیاز جا بلند شدم تا آماده شوم. هر چه عمه اصرار کرد    یبا کرخت   ،دیای به دنبالمان ب

افتاده بود    نمبه جا  یها اشتها نداشتم بلکه از شب قبل حالت تهوع وحشتناکنه تن  ،بار نرفتم  ریبخورم ز 

 نرفته برنگردد. نییپا میبخورم، از گلو یزینبودم اگر چ نئداشت. مطمیو دست از سرم برنم

نگاه انداختم. از تصور   نهیدر آ  میرنگ و رو  یب  ریم به تصو تانداخی سرم م  یام را که رو یمشک  یروسر

در   بیعج ی. بغضفتدیتفاق با ییرودرو ن یا نکهیبه ا  ی ، وادادممی داشتم جان  ار یقاتل شهر با  ییارویرو

 انداخته بود.  شمارهم را به هاینفسفقط و شکستن نداشت  الیکه خبود  جا خوش کرده  میگلو

 چارچوب در اتاق ظاهر شد. انی. عمه جواب داد و بعد هم مدی چینه پادر خ فونیزنگ آ یصدا

 . نهییپا گرشا ار،ید-

و    ستادمیحاضر نشدن در دادگاه ا  یام براینرود   یهامام خواهشت  یدادم. جلو  رونیرا محکم ب  نفسم

 رفتم.  رونیاز اتاق ب بعد از برداشتن پالتو و کیفم،کردم محکم قدم بردارم.  یسع

 . میام... برمن آماده-

به  یو فقط جوابش تکان سر دیسمن بودم. گرشا حالم را پر نیتنها فرد ساکت در ماش ر،یتمام مس در 

من را هم    یو گاه  زدیدهد، با گرشا حرف م  ریی خواست فضا را تغیمبود. عمه مدام    «خوبم»  یمعنا

م  انیم جواب  ،دیکشیبحثشان  اصالً  یاما  بدهم.  بهشان  حرف  نداشتم    نها ت  ،شدمینم  شانیها متوجه 
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  بلکه بزنم    ی کرده بودم تا به آن نامرد عوضبود که آماده    ییهاحرف   ،شدیکه در ذهنم تکرار م  یکلمات

 سردتر شود. ،ی کم ط قف ،ی آتش قلبم کم

لبم نشست. حضورش و آن نگاه مصممش    یرو  ی دادسرا، لبخند سرد  یدر راهرو  با،یشک  هیآ  دنید  با

انداخت. هم رنگ نبود، اما روشن  یم  ار یشهر   ادی  یبیمن را به شکل عج  شیها قوت قلبم بود. رنگ چشم 

 هم بود. هیشب باًیتقربودنشان 

 : دیو آرام پرس ستادی. گرشا کنارم ادمآن آوار ش ی رو ،یصندل نیاول دنیبا د

 ؟یخواینم یزی... چ !ار؟ید یخوب-

درخواست خودم بود که در    شلوارش نگه داشته بود.  بیرا باال انداختم. دستش را محکم در ج  سرم

حت عمه،  بگیریمالمقدور  یحضور  فاصله  هم  هرچند  از  عج،  شکل  به  لحظه  آن  گرم  یبیدر    ی به 

 داشتم. اجیدرتش احت قپر یبه بازو هیو تک شیهادست

که   یبرگزار شود، حضور خبرنگاران  یعلن  . دادگاه قرار بود کامالًمیوارد سالن شد  با خوانده شدن ناممان،

 موضوع بود. نیا یایکرده بودند، گو  دایپ اتشانیحوادث نشر  یصفحه یداغ برا یاسوژه

زن و مرد    کی  ؛الف نشستندمخسمت    یهایصندل  یمهرداد پشت سر ما وارد شدند و رو  ینوادهخا

  ی که اخم به چهره داشت و زن جوان  یپدر و مادرش باشند، همراه مرد جوان  دیرسی مسن که به نظر م

  مرد میانسالی هم روی اولین صندلی در ردیف  داشت.یافتاده پشت سرشان قدم برم ن ییپا یهم با سر 

 کرد.های روی کاغذی نگاه مینشسته بود و به نوشتهاول 

را تصور هم    ییروزها  نیچن   یقت در زندگو  چی شدم. هیچسباندم. داشتم خفه م  میرا به گلو  تمدس

 .کردمنمی

راه آبی زندان را به تن داشت، وارد یک بار دیگر در سالن باز شد و دو مأمور، همراه مردی که لباس راه

نگاه کردم. اصالً در ش  ا های وحشینش تمام تنم به شکل محسوسی لرز برداشت. به چشمشدند. از دید

اما جوری اخم کرده بود انگار که   ،شد، سرش فقط کمی پایین بودپشیمانی دیده نمیآن نگاه اثری از  

فته  هایم به هم، درد گر او شاکی است و برای احقاق حقش وارد این سالن شده است. فکم از فشار دندان

 بود.

ی آن  هاز کردند و روی اولین ردیف از صندلیبابندش را  همراه دو مأمور، از جلوی ما رد شد. دست

میانسالطرف مرد  همان  کنار  می   ،  خط  اعصابم  روی  مادرش  و  پدر  وزوز  صدای  انداخت. نشست. 

ش نداشتند  هایی که با لجبازی قصد ریزهایم از هجوم اشکو پرصدا شده بودند. چشم  هایم تندنفس
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ت شا روی قول و قرارش پا گذاشت و دست مشگرمد که  آدانم حال بدم چقدر به چشم  سوخت. نمیمی

 اش کنار گوشم، مثل آبی روی آتش بود.شده روی ران پایم را محکم فشرد. صدای مردانه

 آروم باش دیار... آروم باش!-

 کنم، هرچند خیلی موفق نبودم. اش عملهایم را روی هم فشار دادم و سعی کردم به توصیهپلک

  هر دو وکیل و از    شدخوانده    یقاض  یتوسط منش  فرخواستیکست.  نشقاضی وارد شد و در جایگاهش  

های آرام پشت میز ایستاد با قدم شکیبا بعد از وکیل مهرداد،  د.  نخواستند تا توضیحات مربوط را ارائه ده

شنیدم. اگر دست لرزانم میان قات آن روز را می و شروع به صحبت کرد. برای چندمین بار بود که اتفا

شنیدن اتفاقات   دوباره  کردم. دیگر توانار میشدم و از آنجا فرنبود، حتماً بلند میس  دست گرشا حب

  هر دو نفر ام به شکل وحشتناکی به هم ریخته بود. قاضی از  روز مرگ برادرم را نداشتم. حال روحی

 تشکر کرد و رو به مهرداد گفت: 

 .ید، ارائه بددداری از خودتون اگر دفاعی قای مهرداد ستوده، آ-

مخصوص ایستاد، صورتم از انزجاری شدید درهم شد. اصالً  همین که از جایش بلند شد و پشت میز  

ی اشک به او خیره شدم، بیشتر اش نگاه کنم. وقتی از پشت پردهتوانستم به چهرهیک لحظه هم نمی

 اگر فیلمد  کنند، نبود. شایکشند، دزدی یا کالهبرداری میی که آدم میاش شبیه کسانشکستم. قیافه

مداربسته کارخان دوربین  نمیی  کس  هیچ  نداشت،  وجود  کارهای ه  به  دست  آدمی  چنین  فهمید 

 وحشتناکی مثل قتل و دزدی زده باشد.

 به هیچ کس نگاه نکرد. مصمم سر باال نگه داشت و رو به قاضی گفت:

 اضحه، دفاعی ندارم بکنم. وقتی همه چیز و-

ار دستش، مرا سر جایم نگه  طور با فشم فشار دادم. چرا گرشا آن ه  هایم را از شدت وقاحتش رویدندان

ام را دانست که هر لحظه امکان دارد از جا بلند شوم و تمام بغض و خشم و دلتنگیداشته بود؟ مگر می 

 صورتش بکوبم؟ در همراه مشتی 

 تر گرسید:پدر و مادرش سوهان روحم شده بود. قاضی محکمی و گریه صدای ناله 

 قتول چی بود؟ ؟ مشکلت با مت از این کار چی بودزهگیان-

 پوزخندی کریه روی لبش نشست. 

 توضیح دادم. بازجو وکیل و من همه چیز رو هزار بار برای-
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در فضا پخش   مردک پررو قاضی را هم کالفه کرده بود. صدای کوبیده شدن چکش قضاوت روی میز،

 شد.

 ده و نظم دادگاه رو به هم نریز. ب شه درست جواببه سوالی که ازت پرسیده می-

شد فهمید که مستقیم اما با کمی دقت می  ،را به طرف جمع چرخاند. نگاهش به سمت ما بود  سرش

 به گرشا زل زده. همان یک نگاه و دوباره رو کرد به سمت قاضی.

 زدم. اق بود... فقط داشتم باهاش حرف میقرار نبود بکشمش... یه اتف -

 کشیده شد؟ فیزیکی  برخوردود که کار به دعوا و ب زدنی این چه حرف-

 ای کرد و جواب داد:تک خنده

 خوره. عجیب نیست که.زنه و یکی هم می کنن آقای قاضی!... یکی میتو دعوا که حلوا خیرات نمی-

 شکیبا سر جایش ایستاد.

 بپرسم؟  متونم سواالتی از مته.. میببخشید جناب قاضی.-

روی ی که دقیقاً سمت دیگر سالن، روبهست به جلو اشاره کرد. شکیبا پشت میزد  قاضی سر تکان داد و با

 کرد. با اخم واضحی پرسید: میز متهم بود ایستاد. اقتدارش حال خرابم را کمی بهتر می

به خاطر پیشنهاداتی خارج از عرف از طرف  افرادی که با مقتول ارتباط نزدیک داشتن گفتن ایشون  -

 دین آقای ستوده؟!بواون همکارشون شما ن دام ناراحت و رنجیده بودن. احتماالًم یکی از همکارانشون

 های شکیبا زل زد و شانه باال انداخت. مهرداد با پررویی به چشم

 پرسین؟چرا از خودش نمی-

خیز شدم. گرشا باز هم دستم را کشید و کنار خودش اراده سر جایم نیماش عصبانی و بیشرمیاز بی

هم کم نیاورد و با پوزخندی   شکیباردک عوضی کردم.  زیرلبی نثار م  ،هرچه ناسزا بلد بودم.  نگه داشت

 جواب داد:

شدیم و شما هم االن ترین توانی در پاسخگویی داشتن، مزاحم وقت دادگاه نمی اگه ایشون کوچک -

 ضور نداشتین. اینجا، توی این لباس، ح

انه پوفی کرد  و واضح جواب سواالت را بدهد. طلبکار ت  قاضی یک بار دیگر به مهرداد تذکر داد که درس

 و دوباره به وکیلم خیره شد. شکیبا گفت:
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 سوالم رو دوباره تکرار کنم؟-

این    زد. میزان عصبانیتم به قدری بود که به نفس نفس افتاده بودم. کاشسکوت کرده بود و حرفی نمی

 بلندتر گفت:  شکیبا.  شددادگاه کوفتی قبل از اینکه جانم را بگیرد تمام می

ی بلورچیان  ی سرقت از کارخونهپروندهپرسم... مدارک و شواهد  خیلی خب... سوالم رو یه جور دیگه می -

ده شما قصد داشتید  که مرتبط به متهم همین پرونده است و همچنین ادعای افراد مطلع، نشون می 

رو همب اهدافتون کسی  پیشبرد  پیشنرای  آیا  کنید.  به  هادست خودتون  که  دادید دی  مرحوم مهرآرا 

 همین نبوده؟ 

 گفت:با خونسردی به قاضی  وکیل مهرداد بلند شد و مثل خودش،

 . کنن ورات خودشون رو به موکل بنده القا مین تصاین خانوم دار اعتراض دارم جناب قاضی... -

 ی باز جلوی رویش انداخت و سرش را باال گرفت. قاضی نگاه به پرونده

 ید خانم شکیبا! ادامه بد ..وارد نیست.-

 بعد هم مهرداد را مستقیم مخاطب قرار داد.

... برای دادگاه محرز و مسلم شده  جا هم  آقای مهرداد ستوده، اعترافات شما و شواهد موجود، تا همین-

بفرمایید تا وقت   ،. اگه حرفی برای گفتن نداریدشماست..  اگر اینجا هستیم برای شنیدن ادله و دفاعیات

 نشه. هم گرفته ار حض

دانست فکر هایش روی میز مشت شد. هرکسی نمی مهرداد اخم کرد، سرش را پایین انداخت و دست

کرد شاکی اوست، طلبکار اوست و بقیه باید جواب پس بدهند، بس که با پررویی و وقاحت رفتار می

 اضی گفت: ققدر طوالنی شد که  آن کرد. سکوتش می

 برای... تهم حرفی م خیلی خب... از اونجایی که-

 زد:  دمهرداد دا

خواستم بکشمش... کجای پیشونی من  نمی   که   ؟... گفتمتهش معلومه چی قراره بشهچی بگم وقتی  -

اگه دهنش    ،خوردنوشته قاتل آخه؟!... خودش چموشی کرد... فکر کرد مثالً کیه!... آب از آب تکون نمی

 کرد من رو تهدید کنه.بست و هوس نمیرو می
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توجه به هشدار اراده و بیزد، به لرزش افتاده بود. بیهایی که میی فریادش و حرفنم از صدات  تمام

 گرشا و فشار دستش، داد زدم:

 کاری بقیه ببندن؟! فکر کردی همه مثل خودت حیوون و پستن که چشم روی کثافت-

 ت غرید: گرشا با عصبانی

 گفتم آروم باش دیار. -

 با صدای بلند تذکر داد: ،های من بیچارهدن کرتوجه به جلزولز قاضی هم بی 

دارید، اما اجازه بدید روند دادرسی دونیم شما داغنظم دادگاه رو رعایت کنید خانم مهرآرا!... همه می-

 به درستی طی بشه.

 پس زدم و با صدای گریان رو به قاضی گفتم: هایم راسوخت. اشکاش میشرمیقلبم داشت از بی

ب- روندی طی  اعتراف می  شهچه  داره  وقاحت  با  وقتی خودش  ثابت !کنهدیگه؟...  قراره  دیگه  ... چی 

اصالً گناه باشه؟...  شه بیمگه می  ،گناهیش؟!... کسی که یه آدم بیچاره رو کرده زیر خاکبشه؟... بی

 ی من که به ناحق رفته زیر خاک و تمومش کنید؟ادر بیچارهردن برخواین همه چی رو بندازین گمی

کِی آمد و به کمک گرشا وادارم کردم روی صندلی بنشینم. گرشا که دیگر به    خانم شکیبادانم  مین

بود. صدای هقهای کش شد، فقط نفستنهایی حریفم نمی  را پر کرده  به  دارش گوشم  هق عمه هم 

را به م  قراری سر جایم نشستم. تنشد و سردردم را تشدید کرد. با بی وجود اضافه  های مادر آن بیناله

کردم. قاضی این بار با جدیت آمد زیرلبی بارش میدادم و هرچه روی زبانم میجلو و عقب تکان می

 متذکر شد: 

 رغم میلم بیرونتون کنم.اگر یک بار دیگه باعث اخالل در نظم دادگاه بشید، مجبورم علی-

   ام هم بلند نشود.یهگرسوخت. زبانم را گاز گرفتم تا دیگر حرفی نزنم و حتی صدای  مغزم داشت می

 دوباره بلند شد و بعد از کسب اجازه از قاضی، از مهرداد پرسید: شکیبا

شم اگه توضیح بدید دقیقاً اون روز بین شما و مرحوم مهرآرا چی گذشته که  آقای ستوده، ممنون می-

 بین شما و ایشون شده.منجر به برخورد فیزیکی 

همان نگاهم گویا کافی بود که بفهمد دقیقاً آن لحظه و آنجا   م.با چشمانی پر از آب و آتش نگاهش کرد

رف زدن کرد، که ای کاش دهانش همیشه  حچه جایگاهی دارد. سرش را پایین انداخت و شروع به  

 داد.قدر با جزئیات همه چیز را شرح نمیماند و آنبسته می
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ها بدبختیمون رو از پولدارایی که الخواستم... حق س.. من فقط حقم رو میار نبود کسی کشته بشه. قر-

م که سی سال واسه این پولدارا بندن روی زندگی کارگرای بدبخت. حق بابای بیچارههمیشه چشم می

مه سال جون  کار کرد، اما تهش با یه تهمت از کار بیرونش کردن... نه حقی بهش رسید نه مزد اون ه

 موند. اساس میمتی که به بابام زدن نباید بیتهشدیم... آش نخورده و دهن سوخته می  کندنش. چرا

 ی پدرش بلند شد. صدای ناله

 ... این چیزا چه ربطی به تو داشت؟ گی بچه؟چرا دری وری می-

 فت:با تذکر قاضی، باز هم سکوت شد. مهرداد با اخم رو از پدرش گرفت و رو به قاضی گ

افتاد... یه قرون دو زاری که از جیب قی نمیفاهیچ ات  ،دادموند... اگه حرفم رو گوش میمیاگه ساکت  -

با همینا هم زندگیمون از    ،زنه... ولی من و امثال منشه هیچ ضرری بهشون نمی دارا کم میاین مایه

  نصف و فقط  بست  ادش رو میدهن گش  ،خواست بفهمه اگه اون پسرهشد... کی میاین رو به اون رو می

 کرد.احمق حتی به پر شدن جیب خودش هم فکر نمی ..داد.تولیدش رو هر ماه گزارش نمی

کردم... فقط همین؟!... این بار گرشا بود که داشت با عصبانیت زیرلبی  ریزان نگاهش میناباورانه و اشک

ی  قاضی حرف دل سوختهی بعدی  . جملههایم را از دست داده بودمکرد. اختیار اشکاش میناسزا حواله

 من بود. 

 کنه.ها کشتن یه آدم رو توجیه نمیآری آقای ستوده... این حرفاه میگنعذر بدتر از -

 رغم ظاهر خونسردش خروشید. مهرداد علی 

خواستم بکشمش... خواست بچه مثبت بازی دربیاره، نصیحتم کرد که منم قید ه نمیکچندبار بگم  -

... تهدیدم کرد که اگه یه  نهپس زر اضافه هم نز ، خواد کمک کنهم اگه نمیزنم... بهش گفتاین کار رو ب

.. حرصم گرفت... بهش گفتم  ذاره کف دست بلورچیان.ره همه چی رو می خوام، میبار دیگه بگم چی می

و،  ری با اون بلورچیان داری و آدم فروشی. عصبانی شد و اومد جلسِ  و  رگن که یه سَپس راست می

ه چی گیر کرد که افتاد و سرش خورد  ب  ترسیدم بالیی سرم بیاره، هولش دادم عقب... نفهمیدم پاش

 بغل دستگاه.

هایم را گاز گرفتم و صدایم را به زور خفه کردم. درون خودم شکستم و  صدای هق هقم بلند شد. لب

 آتش گرفتم که مبادا مرا از دادگاه احقاق خون برادرم بیرون کنند. 
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اون سالن مجهی سآقا- نبودین که  بوده... توی ز  توده، احتماالً اصالً در جریان  به دوربین مداربسته 

ی مرحوم مهرآرا به طرف شما نبود... فیلمی که از اون لحظه ضبط و ثبت شده، هیچ اثری از حمله

رفتن...  میقب  مدام ع  ، شونهای شما به قفسه سینهایشون نه تنها قدمی به جلو برنداشتن، بلکه با ضربه

 حرفاتون اصالً صحت نداره. 

 اما از موضعش کوتاه نیامد.  ،ب دهانش را قورت داد آ رنگ مهرداد پرید.

چه تصویری و چه جوری ضبط شده... من فقط از خودم   به من ربطی نداره توی اون دوربینای کوفتی-

 دفاع کردم. 

 قاضی با تحکم پرسید:

  عاهات صحتاد  ی چیزی به اسم دفاع نیست... اگردهندهشون  ناز چی دفاع کردی؟ تصویر موجود اصالً-

 اشته باشه، یعنی مخالفت مرحوم مهرآرا به مذاقت خوش نیومده و خواستی با این کار تالفی کنی.د

 با لحن ترسناکی گفت: 

 خواستم بکشمش... فقط خواستم بترسونمش.گفتم که نمی -

گاه اصابت کرد، رهاش کردی؟ چرا کسی رو  دستاگه این هم درست باشه، پس چرا وقتی سرش به  -

 ؟! یسوزی راه انداختی؟ چرا صحنه سازی کردی و آتشردبرای کمک خبر نک

پر کرد، حتی صدای گریه  را سکوت  دادگاه  مادر مهرداد هم قطع شد، همه  تمام  و  و عمه  های من 

قدر پایین که اخت، آناندخواستند بدانند جواب او برای این حجم از رذالت چیست. سرش را پایین  می

که لب باز کرد دیگر از آن مهرداد خونسرد و طلبکار خبری نبود.    یاش به گلویش چسبید. بار بعدچانه

 بغض داشت.

 کشید. ترسیدم... ترسیدم به جون مادرم... آخه... آخه نفس نمی-

 مادرش از آن عقب با صدای خفه نالید: 

 ای خوردی که این شدی؟!تو چه لقمه نخوری...مادرت بمیره که جونش رو قسم -

 مش گفت:راقاضی نفسی گرفت و با آ
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ای که به سرش وارد شده به کما رفته... شدت خونریزی  طبق گزارش پزشکی، مرحوم مهرآرا بر اثر ضربه -

کردی، اگر  مغزی و دیر رسیدن به بیمارستان، باعث مرگ مغزی شده... پس اگر وجدانت رو قاضی می

 دی که خودت رو نجات بدی، شاید اون مرحوم االن زنده بود. کرش نمیرها 

هایم سیاه شد. قلبم انگار ایستاد و ار پتک محکمی در سرم کوبیدند. سرم گیج رفت و جلوی چشمنگا

 پیچیدند. . صداها مثل هوهوی باد در سرم می نفسم برید

 فکر نکردی ممکنه گیر بیفتی؟-

 با وقاحت گفت: 

 کردن.های فضول سرشون رو تو هر سوراخی نمیوشدم اگه مافتاگیر نمی-

اش نشسته بودند، اما توانی نداشتم که برگردم و ببینم دقیقاً منظورش بود که خانواده  یینگاهش به جا

نداشتم، چه   سربرگرداندن  زد، اما قدرتشنیدم که آرام نامم را صدا میبه کیست. صدای گرشا را می

صدایم    همت  شمالید و پهایم را میهق کنان از پشت سرم شانهعمه هق  برسد به اینکه جوابش را بدهم.

 کرد، شاید شهریار حاال زنده بود.« شد »اگر رهایش نمیزد. فقط یک جمله مدام در سرم تکرار مییم

 ،ی دادگاه، وکیل مهرداد و حتی خودشاز آن لحظه به بعد هیچ چیز از دادگاه نفهمیدم... آیه شکیبا، قاض

ها و لبخند مانده بودم. چشمق وزن معلشنیدم. وسط فضایی بیهیچ چیزی نمی حرف زدند، اما باز هم

 ریختم. ریختم و اشک می ریختم، اشک میشهریار جلوی چشمم جان گرفته بود و من فقط اشک می

دم. فهمیپیش رو و صداهای اطرافم هیچ چیزی نمیها و تصاویر  نفهمیدم دادگاه چطور تمام شد. از چهره

هایم به خود آمدم. به خودم آمدم و با  نهشاهای آرامی به صورت و تکان  گیج و منگ بودم که با ضربه

توجه به دیگران، در آغوشی که به  هقم بلند شد. بی دیدن نگاه نگران گرشا، یک بار دیگر صدای هق 

شرفش را  دم و قاتل بی ز ریار را صدا می هنیدن هر بار تپش قلبش، شرویم باز شده بود فرو رفتم. با ش

 وشم، تمام شدنی نبود. گ ی عمه کنار کردم. صدای گریه لعنت می

دانستم کجاست به  مالید و نفر دیگری اصرار داشت لیوان آبی را که نمیهایم را مییک نفر داشت شانه

 کسی بود.خوردم بدهند. فقط صدای گرشا برایم آشناتر از هر

 دیارجان یه لحظه نگام کن. -

 آغوشش نالیدم: میان 
DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

   
 

651 
 

خبر شده... یکی که بویی از انسانیت نبرده... آخ بیا  برادر دسته گلم قربونی طمع و هوس یه از خد-

شم زیر بار این غصه... خدایا!... چرا  شم... دارم له میمامان... بابا... کجایین که ببینین دارم خورد می

 میرم من؟! نمی

 کرد:عمه از پشت سرم التماس می

 ... آروم بگیر دخترم... آروم بگیر. تقربونت برم دیار من... الهی من برات بمیرم با این همه غصه الهی -

کردم. صدای آرامش کنار گوشم مدام  شد حس میگرمای دست گرشا را که روی پشتم باال و پایین می

 کرد. تکرار می

 عزیزم... آروم باش.  ریه نکنقربونت برم، گ-

 ر در فضا پیچید. صدای مردی از فضایی دورت

 تر سالن رو ترک کنید. لطفاً سریع -

، بلند شدم و بیرون رفتم. وقتی خانم شکیبادانستم عمه است یا  رشا و یک نفر دیگر که نمیگ  به کمک

 وری گفت: دوباره وادارم کردند بشینم، گرشا لیوانی را به دستم داد و با لحن دست

 بخور دیار! -

اسید ا  دادم ولی حالت تهوعم شدت گرفت. دستم را روی دهانم فشردم تای از آب را به زور قورت  جرعه

بار مصرف را به سستی  سوخت. لیوان یکام بیرون نریزد. گلویم به طرز وحشتناکی میی خالیمعده

صداهای اطراف   به دیوار تکیه دادم.  هایم را بستم و سرم راهای لرزانم نگه داشتم، چشم میان دست

 کردند.مه میالشدند. سه نفری که باالی سرم ایستاده بودند، با هم مکح میکم داشتند واضکم

 . آرمش، میبهتر شد که  شما برید خونه، حالش-

 آره گرشاجان!... این دختر امانته. دلم طاقت نمی -

 خانوم!... نگران نباشین. حواسم بهش هست عمه -

 خواین من شما رو برسونم؟ م مهرآرا! میخان-

 ی کافی تو زحمت افتادی! اندازه نه عزیزم! به-

DONYAIE MAMNOE کنم. اون نیاز داره کمی خلوت کنه تا آروم بشه. رو درک می ار این حرفا چیه؟ من حال دی-
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 شه؟!می حاال چی-

حکم اعتراض کنن و  باید منتظر اعالم حکم بمونیم... حتی با اینکه همه چی واضحه، امکان داره به  -

 دادگاه تجدید نظر برگزار بشه.

 داغش بمونه به دل پدر و مادرش که داغ گذاشت روی دل ما. الهی -

خواستم بیشتر از آن چیزی بشنوم. باز در مغزم هیاهویی تر به هم فشار دادم. نمیهایم را محکمکپل

 . ام پایین افتاداختیار از کنار پلک بستهافتاد و اشکم، بی  هرا

 دیار!... بهتری؟-

 با بغض زمزمه کردم:

 . ترکهکنم گرشا... قلبم داره میخوب باشم االن؟ دارم دق میجوری باید چه-

 ام گذاشت و انگار کنارم نشست. دست روی شانه 

 .یو از حق برادرت دفاع کن  یمحکم باش االن فقط بایدفهممت عزیزم... ولی می-

ه بودند. رفت  یباز کردم. خبری از عمه و خانم شکیبا نبود. نفهمیدم کهای پر از دردم را با زحمت  چشم

 گرشا با نگرانی نگاهم کرد.

 ذاره. یط اینجا بیشتر روی اعصابت تأثیر منفی میمح پاشو بریم بیرون... -

هایم برای خودم نبود. سوار ماشین که شدیم عطر پراکنده در فضای  دستم را گرفت و بلندم کرد. قدم 

ر آن و گرم را گرم و حالم  بهتر کرد. اشک ای بخاری که گرشا بالفاصله روشن کرد، تنم  هایم تمام ا 

 شدند. زیر لبی نالیدم: نمی

 بخشمش.گذرم... به روح بابام، به خاک شهریار، نمی نمیش از -

، فقط نفسش را بیرون داد و ماشین را راه انداخت. دقایقی بعد، با اینکه گفته بودم  گرشا چیزی نگفت

ف کرد و ازم خواست پیاده شوم. دستی  حالم خوب نیست و اشتها ندارم، اما گرشا جلوی رستورانی توق

 کرد. ام میگلویم مثل یک طناب گره کرده شده بود و داشت خفه ویبه صورتم کشیدم. بغض ت

 تونم بخورم گرشا... اشتها ندارم. هیچی نمی-
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خوری که یه وقت مریض  زی نخوردی! حتی شده دو قاشق میگفت دیشب و امروز صبح چیعمه می-

 تر از هروقتی باشی.که باید قوی  هستی تو وضعیتیاالن . نشی..

 رمقم بیرون کشید و روی صندلی عقب انداخت. های بیرا از دستف کی

 ری.خواد این رو بیاری... خودت هم به زور راه مینمی-

ض محگرفت. بههای دادگاه آرام نمیپیاده شدم. لرزش تنم از شنیدهحرف سرم را پایین انداختم و  بی

که به    یآب  یخنک  اشتی کج کردم.هدن، بدون هیچ حرفی راهم را به سمت سرویس بورود به رستورا

پاش درون  یکم  م،دیصورتم  التهاب  کرد  امیاز  کم  در    .را  وجودم  آتش   .بود  تناقضتمام  مثل  درونم 

 .داشتیم برنماز سر هم که دست  درد سر .شدیمتوقف نم ماما لرزش اندام  ،سوختیم

  از   بود و  ستادهیا  بیدر جت  دس  ؛ کردم  دایراحت پرا  شلوغ نبود و گرشا    یلیهنوز خ  .رگشتمب  سالنبه  

را کنار    یصندل  مدنیمن برگشت و با د  یپا  یاز صدا  .کردیرا نگاه م  ابانیخ  یاشهیتمام ش  یهاپنجره

 :دیپرس .جمع شده بود مافتاده و گوشه چشمان نیچم سر م از دردایشانیپ م.نی تا بنش دیکش

 ؟ یسردرد دار -

  ر پ  یوانیل  زیم  یآب رو  یاز بطر  .دیکش  رونیب  صر ق  یگبرش  شلوار   بیاز ج.  کردم  نییپاو  سرم را باال  

 .ها به طرفم گرفتاز قرص  یکی کرد و با 

 ه. مسکن-

هم همراه   راام  یتمام نشدن  بغضتالش کردم    لعیدم.از آب ب  را با کمی  لبخند زدم و قرص  یبا قدردان

 .و نگاهش کردم مدیکش امیشانیپ ی بهدست .بفرستم نییاز آب پا یاجرعه

 ؟یبهتر-

 .را فشار دادم میهاپلک  ،کم کنم شا یاز نگران نکهیا یراب

 ی. دردسر افتادبه   یخاطر من کل بهامروز  ،دیببخشممنون... -

 .کرد ینیریاخم ش

من  نیا- به  گوش   ومدمایم  دیبا  دیار...  همربوط  مموضوع  با  م  یهاو  چرا  دمیشنی خودم  مردک   اون 

 . همچین کاری کرده

 .نگاهش النه کرده بود انیم یمغ ، نگاهم کرد یبار وقت نیساژ داد و امارا با دو انگشت  شیهاچشم
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که کاش    گمیاما از ته دل م  م،یریهم قرار نگ  هراسر  وقت    چیممکن بود ه  نکهی با ا  ...اریدفم  سأمت  واقعاً-

 . افتادینم ار یشهر یراکاش اون اتفاق ب ...بود گهید ر جو  ماجرا

  ... آن وقت م زنده بودار یشهر  شکا  یه اک  ،مانیاممکن هردو ن  یداشت آرزودرد  چقدر    .حق با او بود

 . ردرقم بخو یگریقصه جور د نیخورد و ا گرشا گره نسرنوشتم با ممکن بود تا آخر عمر  

 :گفت او گرش دیغذا سر رس ینیهمراه س یخدمتپیش

 .یفرصت اعتراض و مخالفت نداشته باش گهیکه د دمسفارش داغذا  ،یایب نکهیقبل از ا-

 . اشتها ندارم عاًاقو-

 : گفت یجد یلیگذاشت و خ را در بشقابم یقاشق و چنگال

 . ار ینه ن و باش  یدختر خوب تخود پس ...برام نداره  یکار  ،کنم مجبورتبخوام  ه که اگ یدونیم-

قدر خوب بود که هر  آن  یزعفران  یهاجوجه  طرع  . نگاه کردم  میرو  ش یبه بشقاب پ  و   گرفتم  دم عمیقی

گرشا که نگاه   .داشتی بود که دست از سرم بر نم ی اما مشکل من حالت تهوع ،اوردیبا اشته هرا ب یکس

 :کرد زمزمه متیو مال یبا مهربان ،دید هابه بشقابمرا  دیپر ترد

 . لطفاً ...بخور دیار... ولی بخور  یستهر چقدر که تون-

منشأ  که    یحال بد  بهم  کرد  ی سع  م.ها را در دهان گذاشتاز جوجه   یتکه کوچک  م وداشتبر  چنگالم را

از حال جا    کی  ،رسنگیضعف ناشی از گ  خواست به خاطریدلم نم  قتاًیحق  .غلبه کنم  عصبی داشت،

  م، گرشا نفس محکمی دهان برد   به  ی دوم را که. تکهدرست کنم  رشاگ  یبرا   یشتریب  دسردر   وبروم  

به چشم    بیعج  دیتیج  اشچهره اما در    ،نداشت  خم ا  .برداشت  راقاشق و چنگال خودش    داد و  رونیب

که انگار    کردیرفتار م  یر و ط  .رفتمنگ  شاما نگاهم را از صورت  ،آمد  نییدستم همراه چنگال پا  .خوردیم

  ، دید  که  ام رارهینگاه خ  .ردیوادارش کرد سرش را باال بگ  منگاه  ینیسنگ  . کندی فکر م  یمهم  زیچبه  

 . زدی بندمیلبخند ن

 ؟ شده یچ-

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 . میزن یحرف م اًبعد ،و بخور ر  غذات-

DONYAIE MAMNOE . مجبورم آروم آروم بخورم ...ستیحالم خوب ن ...خورمیم-
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 . انداخت و خودش را مشغول نشان داد نییسرش را پا

 . بخورم م روخوام غذایاالن فقط م ام...گرسنه یلیاما من خ-

ست  نم کم غذاابد  که  شناختمشیم  قدر آن  .رفتی واضح و تابلو طفره م  یلیخآمد.    ش ک  یم به لبخندلب

مشغول    ساکت ماندمبه ناچار    .در وخنخواهد    پیش رویش را هم  ینصف غذا  ،یدر اوج گرسنگ  یو حت

که باز هم تا اتمام غذا  یتیموقع ،کند دایحرف زدن را پ یتا خودش زمان مناسب برا شدمخوردن غذا 

 . امدیرستوران به وجود ن از  فتنمانر  رونیو ب

 م:لب زد ددمر ،نیک ماشار پ لبه مح یمنته ریدر مس

 .کم راه برم هی خوادی دلم م ...خونه گرشا مینر-

  ی نیبدون مقدمه چ  .را همراه خودش کردم  روادهیپ  ریدستم را گرفت و در مس  ،مخالفت  ایرهذبدون  

 : گفتم

 ؟ شده یچ ؟...یچرا تو فکر یبگ یخوایهنوز هم نم-

 :گفتی لب ریز 

 .کردمیمهرداد فکر م یهاحرفبه -

تابلو بود    ی ادیز سکوتم    ؟مهرداد ارزش فکر کردن هم داشتند  یاهحرف   گرم  م.دیکشتم را در هم  ور ص

 :گفت اکه گرش

 . نگفتم یزیچ نی هم یبرا ...یبشنو یخوایمن دونستمیم-

 : دمیم پرسلیبرخالف م 

 کرده؟  یفکر یر نجویا ور وش ترفاحاز  ی کیکدوم -

 . زده بودند گفتش  به  که یکه راجع به انتقام و پدرش و تهمت ییزایچ-

 :انداختم و خفه زمزمه کردم نییرا پا پوزخندی روی لبم نشست. سرم

 .بود یآدم مزخرف نیافکار چن هیطرز فکرم شب یروز  ه یسفم که أمت-
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آدما  این- همکه  نس   ر،اید  ستین   بیکنند عج فکر    مثل  آدما  بهواکنش  مهردادمهمهر  افکا  اون   بت   . 

  ی دور   ،ون باالا  به قول خودت   یهااز آدم   سعی کردیکه فقط  تو    برعکسِ   .دانتخاب کر  وراه ر   نیترهدسا

 . گرفت بقیهاز  ر یکی روانتقام کاچوب زد و  کی به  ور  ههم ، مهرداد یکن

 : ادامه داد کمی مکث کرد و

همم بف  نکهیقبل از ا  ...مدارک  لیاگر قبل از تکم  ... نبود  و بهنود  من  انگاریلکنم اگر سه یدارم فکر م-

انگار   ؟...داافتیاتفاقات م  نیبازم ا  ...مشغول به کار بشه  خونهتو کار   دادمیاجازه نم  ،سابقه داره  ادردمه

 ه. کن یادآور یرو  زایچ یلیخ ی کیرفت که حداقل به من  شیپ ینجور یا ریتقد

 . نگاه انداختم شفکر غرقرخ به نیم

 ثالً چی؟ م-

دونم ینم  .رخ دادهسهواً  که    یرصت جبران اشتباهاتف  دیشا  ای  ...میبد  حیبه آدما فرصت توض  هالزم  گاهی-

اساس بوده و بدون ین تهمت واقعاً باواما اگه    ، بوده  زدن چی  پدرش  به  که  یمنظور مهرداد از تهمت

  ی ه و باعث به وجود آمدن آدمدادرو ن  ش این فرصت به  ی کس  ی عنی  ، کردن  کار ی کار ب  از   ون ر او  حیتوض

 ،دارن  ادی اعتیا    نهیشی که سوء پ  ییخود به خود به کسا  ،م کارگرادامن موقع استخ  .مهرداد شده  مثل

  ، که اشتباه کرده   یگه کس م  .قضاوت نکنم  شیاز پ  رو   آدما  رمیبگ  اد یمنم    هبهتر  دیاما شا  م، دیکار نم

 ؟دوباره نداره یحق زندگ

ر  د   شاید   . فکر کردم  ش یهاو به حرف   م ضربه زد  نوک کفشم   بود با  م یپا  یکه جلو  ی سنگ کوچکبه  

توانستم  کردم، اما حاال که تمام تمرکزم روی تقاص پس دادن مهرداد بود، نمیشرایط عادی تأییدش می

 بشری فکر کنم.به جبران اشتباهات هیچ بنی

هر کدام فکرمان درگیر چیزی رفتیم و  حرفی نزند. همراه هم فقط راه میسکوتم باعث شد او هم دیگر  

ر خودم غرق بودم که با افتادن دانه برف سفیدی جلوی صورتم، کابود که دیگری خبر نداشت. در اف

ی باالی سرم نگاه انداختم. امتداد پاهایم از حرکت واماند. سرم را باال بردم و با تعجب به آسمان گرفته 

 شدند.های برف داشتند بیشتر و بیشتر می. دانهی گرشا و لبخند روی لبش کشیده شدبه چهرهنگاهم  

 آد؟میداره برف -

 نگاهش رنگ شیطنت گرفت. 

DONYAIE MAMNOE ای نیست. شبیه به چیز دیگه -
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 بعد از شب و روزی طوالنی و پرغصه لبم به لبخندی باز شد.

 خیلی بدجنسی. -

ا با سخاوت های سفیدش ریدم و باز به آسمانی که دانهخندید و شانه باال انداخت. نفس عمیقی کش

 ریخت نگاه کردم.روی سرمان می

 ... چه حس خوبی داره... اصالً حالم عوض شد.لهاولین برف امسا-

گفت. خواستم باز هم لبخند اما چیزی نمی  ،خندیدهایش میکرد. چشمحرف ایستاده بود و نگاهم می بی

 تم:که تنم را لرزاند، اخم کردم و سریع گف بزنم، اما با احساس سرمای هوا

 برگردیم تو ماشین.-

 ابرویی باال انداخت. 

 آد؟ ف هم مثل بارون بدت میبرچرا؟... از -

 ویم سر تکان دادم. طور که وادارش کردم راه بیفتد و به طرف ماشین بربازویش را گرفتم و همان

 کنه، ولی برف مهربونه، کاری به سرووضعمون نداره. اصالً... بارون سر تا پای آدم رو خیس می-

 اختیار باال رفت. هایم بیسرعت قدم 

 کنی؟ پس چرا عجله می-

 هایش نگاه کردم و با جدیت گفتم:نار ماشین ایستادیم. مستقیم به چشمک

 تو خوب نیست... نباید مریض بشی.برای اینکه سرمای هوا برای -

کف دستش را به  کند، حرف بدی که نزده بودم. دانستم به چه فکر می چندثانیه مات صورتم ماند. نمی

 ام چسباند و با لحن پر از مهری گفت:گونه

 کنم.ار تو یه لحظه هم احساس سرما نمیکن-

 با شوخی گفتم: گرمای دستش از پوست صورتم رد شد و تمام وجودم را گرم کرد.

 سوخت من بودم. پس اونی که سرما خورد و سه روز تو تب می-

DONYAIE MAMNOE واب دیگری بدهد، دستم را باال بردم و مانعش شدم. هایش را تنگ کرد، تا خواست جی چشمگوشه 
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ی تو بگی... ولی االن بهتره بشینیم تو ماشین... خب؟!... این روزها بیشتر از هرکسی به  رچباشه، ه-

 اج دارم، پس بیشتر از اینکه به فکر من باشی، مراقب خودت باش.بودنت احتی

. دستش را از روی صورتم برداشت و روی بازویم اش را بست و لبخند محوی زدهای باز هم بازماندهلب

در تمام حرکاتش نرم و آهسته آن را روی آرنج و ساعدم سُر داد تا به انگشتانم رسید.  م  گذاشت، بعد ه

اش چه خواهد بود. سرش را جلو شد حتی به این فکر کرد که قدم بعدی د که نمیآرامش خاصی بو

 را پر کرد. کنار گوشم زمزمه کرد: اش مشاممداشتنیآورد. عطر گرم و دوست

 جوری باید نشونت بدم. دونم چهیدوستت دارم دیار... نم-

هایش، جایی  ساس گرمی لباش را هضم کند که احقلبم هنوز فرصت نکرده بود هیجان ناشی از جمله 

همیدم  هایم خود به خود بسته شد. نفها، تنم را این بار از حسی ناب لرزاند. چشمهمان حوالی گوش

کردم بخندد کردم و نگاهش کردم. فکر می   از اجازه از من روی صورتم راه گرفت. چشم بچرا اشکم بی

ود. فوری اشکم را پاک کردم و لبخند زدم.  یا دست کم باز لبخند بزند، اما نگاهش رنگ نگرانی گرفته ب

 با دستپاچگی ناشی از آن لحظات، گفتم:

قطعاً اشک .  دونم..شدم... امروز روز نحسی بود... ولی... این یکی نمی  غافلگیرببخشید... من... یعنی...  -

 دونم... گرشا... من... من... ناراحتی نبود، این رو می

 بار شد. دستم را فشرد و با خنده گفت:شیطنتاش رفت و باز نگاهش نگرانی

 خیلی خب... هیچی نگو... یه نفس عمیق بکش.-

ادم.  د  مم پایین افتاد. نفس پر و عمیقی کشیدم و محکم آن را بیرونخندیدم و اشک دیگری باز از چش

 خواهم بگویم.دانستم چه میحاال دقیقاً می

کنه... امنیت  ه... کنار تو امنیت، معنای واقعی پیدا میگم به بودنت احتیاج دارم برای همینوقتی می-

ایسته، تو و دستات، تو و  یت داره میکردم قلبم از عصبانروحی و روانی... امروز، هر لحظه که حس می 

 گردوند. ندگی برمیز  صدای آرومت، من رو به

اشت خوب بود و به من  اما هرچه د  ، شد ترجمه کردپلکی زد و سیبکش باال و پایین شد. نگاهش را نمی 

 داد که ادامه بدهم.قدرت می
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من از   ، گرشا، اگه تو نبودی  فهمم یعنی چی...یه روزی گفتی هر اتفاقی یه حکمتی داره... حاال می-

ی تو، یه نشونه است  اومدم... حضور تو، قلب شهریار تو سینهعاً برنمیاقاومدم... وپس این روزا برنمی

 ره. وقت یادم نمیبرای من... این رو هیچ

 العاده گرم بود. ثانیه ای بعد دستمای که بر خالف سرمای هوا، فوق اشک دیگری باز پایین افتاد، قطره 

لرزیدم، نه از سرما، نه از ترس و نه  نمی   گر دی  کشیده شد و تا به خودم بیایم در آغوشش فرو رفته بودم.

ها و آرام بودم و این به تمام بدی ،ای آرام قلب اوهاز خشم... کنار او، در آغوش او، هنگام شنیدن تپش

 ارزید. های دنیا مینامردی

 *** 

 شیدایپشت در خانه پ  ،یاطالع قبل  چیمقدمه، بدون هیدم. بمان بوحضورش در خانه  یهنوز شوکه

 .دمیترسیم  یناگهان  یمکالمه   نیحرف بزند و من چقدر از عواقب ا  یخواهد با من کم ی و گفته بود م  دهش

کردم تا ی هم وقت تلف م  د یفراهم کنم، شا  ار   ییرایتا بساط پذ  دمیچرخیآشپزخانه دور خودم م  در 

ر چارچوب در د  یمتعجب  یافهیمعطل کرده بودم که عمه با ق  یادیز   ایشوم. گوبا او هم کالم    رترید

 و گفت:  شد شیدایآشپزخانه پ

 بشه؟  یکه چ یبنده خدا رو منتظر گذاشت ...ار ید یکنیکار م یچ-

 جواب دادم: دستپاچه

 .کنمیحاضر م  وهیو م یدارم چا-

 .شسته شده را از دستم گرفت یهاوهیجلو آمد و آبکش م یفور 

 سر زده اومده.  یور جن یکارت داره که ا یچ نیبب ،نیبرو بش کنم،یبده من حاضر م-

را برداشت و به طرفم    وهیدندان گرفتم. عمه ظرف م  نیو ناخودآگاه ناخن شستم را ب  ستادمیا  عقب

 برگشت. 

 . یینجای... تو که هنوز اار ید یوا-

 زمزمه کردم: یاخفه یصدا با

 ترسم عمه.یم-

 تعجب گرد شد. با شیهاچشم
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 حرف بزنه باهات.  دخوایآخه؟ گفته م یترسیم یاز چ ...،ابسم-

 اومده منصرفم کنه. ومدهیخبر اومده؟ نکنه از من خوشش نیبگه که ب خوادیم یآخه چ-

 شتریب  چ،یاش حالم را خوب نکرد که ه. خندهدیخند   یرامآ  یبا بهت نگاهم کرد و بعد با صدا  یکم  عمه

 انداخت. دلهره به جانم 

 خب؟ یخندیچرا م-

ت شاخ و شونه  واسه  ی.. جلو مادرشوهر وا نده، پس فردا حساب.ردخت  یبترس  دآی چقدرم که بهت نم-

 کشه.یم

 را در کاسه چرخاندم.  میهاچشم

 ندارم.  دیمن به فرداش هم ام ،اومده نیکه ا ینجور یفردا عمه؟... اکدوم پس -

 هلم داد. رونیرا پشتم گذاشت و به سمت بگذاشت. دستش   نتیکاب  یرا رو وهیم ظرف

 کارت داره.  یچ نیبب ن،ی بش رونفوس بد نزن... ب-

در هم    یهامرتب کردم و با دست   یتر کنم. لباسم را کمتا قلب پر تپشم را آرام  دمیکش  یقیعم  نفس

 رفتم.  رونیگره خورده از آشپزخانه ب

 یهای به پشت  نشست ومی  نیزم  یشد، رویم  نمهمانما  یهرکس.  م ینداشت  یمان مبل و صندلخانه  در 

که روز   ییهمان جا  قاًیخانم هم همان جا نشسته بود، دق  هیداد. حور یم  هیتکم  مادر   یه یزیجه  یمیقد

هم دور گردنش انداخته بود.   را  اشی نشستن انتخاب کرد. چادرش را برداشته و روسر  یبرا  یخواستگار 

آمدند. با احساس حضورم سرش  ی به چشم م ییبایبه ز اش، دهیسشوار کش مرتب و رنگ شده و یهامو

 گذاشت و گفت: شیرا کنار پا ی زد. گوش یناجلبخند کم دنمیباال آورد. با د یوشگ یرا از رو

 . رمی. چند کلمه حرف دارم و میار یب ستیالزم ن یزی... چ زمیعز نیبش-

 زده لبخند زدم.به حالت دو زانو نشستم و خجالت شیروروبه

 .شمونیپ دیبمون دایب شام هم ،نیینجای... حاال که ان یخوش اومد یلی... خن یدار  ار ی اخت-

 زد.  لبخند
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خواست، آن هم  یچه م  نجایبود که منصرفم کند؟ پس ا  امدهیاز کنار قلبم عبور کرد. ن  یخنک  مینس

 شد و با لبخند گفت: دهیبه پشت سرم کشخانم  هیحور  نگاه خبر و سرزده؟یب

 جان! معصومه دیشمن که گفتم زحمت نک-

کنار من    نیزم  ی در آن بود، رو  وهیهمراه دو بشقاب پر از م  ،یچا  یهارا که فنجان  ی بزرگ  ینیس  عمه

 .ستادیگذاشت و ا

 . دیرم اتاق، شما راحت صحبت کنیمن م-

 انداخت و گفت:  مانیبه هر دو یخانم نگاه هیحور 

 . نیجان حرف بزنم، همار یکلمه با دد ندارم... فقط اومدم چن یای... حرف خصوصزمیعز ستیالزم ن-

 که در نگاهم بود گفتم: ی و نگاهم کرد. لبخند زدم و با التماس ستادیمردد ا عمه

 . ... لطفاً!جان عمه نیبش-

را جلوه یحور   یوهیمبشقاب  و    یچافنجان  نشست.    کنارم را    یگرید  ین چاگذاشت. فنجا  شیخانم 

 من بگذارد که مانعش شدم. یخواست برا

 ندارم.  لیخور عمه، من مب خودت-

 را در دستش گرفته بود. یخانم که فنجان چاهیتکان داد. رو کردم به حور  یحرف سریب

 من در خدمتم. -

 . دیمزه کرد و نگاهش را باال کشچقدر داغ است، مزه دادیکه بخارش نشان م یاز چا یکم

  ، داده بود  حیشما رو برام توض  ییآشناو  قلب    یسفم. گرشا ماجراأبرادرت افتاده مت  یکه برا  یت اتفاقباب-

 دادگاه و اتفاقات کارخونه برام گفت.  از  روز ینگفته بود. تازه د شناختهیبرادرت رو م نکهیاز ا یزیاما چ

 انداختم و ادامه داد: نییرا پا سرم

 انمارستیکه اون روز تو ب  یحرف زد. به خاطر رفتار   زیرد همه چدر مو  یلیشد خ ینم  یروز خواستگار -

 .یمن رو درک کن دوارم ی اما ام ،بهت بدهکارم ی عذرخواه هیباهات داشتم 

 کردم و لبخند زدم.  نگاهش
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م- مکنمیخواهش  چ   فهممی...  اصالًهیمنظورتون  منم  اون  ...  روز،  اون  نداشتم  و  قدر  دوست  یهویی 

 حاضر بشم، اما...  ستان مار یتو ب  رکنندهیغافلگ

های ما  بتحکنم. عمه با اخم داشت به صم وادار کرد نگاهش  ه  خانم به سمت عمه، من رانگاه حوریه

هایم را روی هم فشار دادم. عمه از خیلی چیزها خبر نداشت داد. آه از نهادم بلند شد و پلکگوش می

هایمان به خوردش هایش را میان صحبتانستهخانم مأموریت پیدا کرده بود تمام ندو حاال انگار حوریه

 انم برگشتم.خیج عمه گرفتم و به طرف حوریهی گام را از چهرهدهبدهد. نگاه شرمن

تونم امید داشته باشم که تا حدودی با اخالق خاص پسرم آشنا شدی و کار من  پس با این اوصاف می-

 شه. تر میهم ساده 

 سوالی نگاهش کردم و او لبخند زد. 

اما خبری از    ،اری رو مشخص کنیمتگجان تماس گرفتم و گفتم بیایم تکلیف این خواسمن با معصومه-

ساعدت برام مجواب شما نشد. با خود گرشا حرف زدم، اونم گفت فعالً درگیر دادگاه هستین، از حال نا 

فکر کنه... تونه با خیال راحت به چیزای دیگه  گفت و خب مشخصه تو این شرایط هرکسی هم باشه نمی

 ولی... 

 اختیار پرسیدم: ام کرد. بیاش حوالهی« کشیدهولچقدر حرف پشت آن نگاهی بود که بعد از »

 کار کنم؟ گید چیشما می -

کرد  ی چایش را نوشید و فنجان را روی نعلبکی گذاشت. انگار داشت حرفش را سبک سنگین میماندهته

 بندش را روی لب نشاند و گفت:د نیمکه مکثش زیادی طوالنی شد. باز هم همان لبخن

نگاه- میاز  و  یه  شه  ن صمیمیتتون میزاهای شما  پای  نیست،  آشنایی ساده  یه  فقط  فهمید موضوع 

ی سفت و سخت وسطه... شما جوونای امروزی هم وقتی پای عشق و عاشقی وسط باشه، دیگه  عالقه

 جز اینکه...  ،براتون چیزی مهم نیست

  ، دانستیخواست بگوید که پشیمان شد، خدا مپشت آن »جز اینکه« چه میحرفش را نصفه گذاشت. 

قدر ناگهانی بود که بیشتر از زمان دیدنش پشت در خانه غافلگیر شدم، یک  اش آناما پیشنهاد بعدی

 شد گفت کیش و ماتم کرد.جورهایی می

 نظرت چیه که قرار عقد رو مشخص کنیم؟-

 داد غافلگیر شده. گشتم، نگاه او هم نشان میهایم گرد شد. فوری سمت عمه برچشم
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 نم؟خاریه حوبه این سرعت -

شناسن که حتی تو مراسم خواستگاری با هم حرفی قدر همدیگه رو میوقتی این دو تا جوون اون-

 ندارن بزنن، چرا باید دست دست کنیم؟ 

 آخه... -

 دست روی پای عمه گذاشتم.

 عمه اجازه بده. -

یچ چیز از ه  کردم.نمیش کردم. منظورش را از این همه اصرار و عجله درک  برگشتم و با جدیت نگاه

 آن نگاه خاصش قابل خواندن نبود. نفسی گرفتم و سعی کردم در کمال احترام حرفم را بزنم. 

... الزمه یادآوری کنم که از زمان مرگ برادرم فقط  تون قابل درکه، اما خانم... نگرانیهببخشید حوری-

بهتر کرده شکی نیست،  ی خیل زم روه؟... در اینکه حضور گرشا تو زندگی من، حال و روچند ماه گذشت

کنم که واقعاً پسرتون رو دوست دارم و کنارش احساس  همین جا اعتراف می ،حتی اگه جسارت نباشه

 تونید از بابت من مطمئن باشید که تا وقتی کنم... اما این همه عجله برای چیه؟... شما میآرامش می

 زنه. زمانش نرسه، هیچ خطایی ازم سر نمی 

 ه گرفتند تا حرفی بزنند، اما مجال ندادم و گفتم:صلاز هم فا هایشلب

ای پام رو کج بذارم...  باعث نشده که ذره ،کنماین رو به پسرتون هم گفتم... اینکه من تنها زندگی می-

دم. ده به خانواده چقدر اهمیت میمیم همین االن و اینجا، نشون  درسته تنها هستم، اما حضور عمه

دم یه کم شرایط زندگیم پایدارتر بشه و بعد در موردش تصمیم بگیرم...  ترجیح می  ،دبرای عق.  ..حالبااین

کنم. میحاال نه اینکه بخوام تا سالگرد برادرم صبر کنم، اما حداقل تا روشن شدن تکلیف قاتلش صبر  

دونه. من میختر نرمال و بدون مشکل نیست، این رو گرشا هم زندگی من در حال حاضر، زندگی یه د

به ازدواج و مسائل مربوط به اون فکر کنم.    ،حق دارم مثل هر دختری، با خیال راحت، با آرامش  هم

با عجله، فقط همه چی پیچیده میاین اونی که ممکنه هیچ حس خوطوری،  از لحظهبشه و  های ی 

 هم بود.قشنگ زندگیش نگیره، فقط من خوا

از هیجان ایجاد شده در وجودم بود را    شیهایم که ناسساکت شدم و سعی کردم جلوی تند شدن نف

لرزششان شدم. نمیبگیرم. دست را محکم در هم پیچیدم و مانع  از مطرح  هایم  فهمیدم مادر گرشا 

ایی هستم خواهد برسد، اما دوست نداشتم فکر کند چون دختر تنهکردن این موضوع به چه چیزی می DONYAIE MAMNOE
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بگیرد.می تصمیم  برای من هم  آس  تواند  بینمان  برای شکستنش  نکوت  عمه  قدری طوالنی شد که 

 سرسری بگوید:

 بفرمایید میوه میل کنید. -

 خانم نفسش را بیرون داد و رو به عمه لبخند کمرنگی زد.حوریه

 دستت درد نکنه عزیزم، گفتم که زحمت نکشید... همین چای کافی بود.-

 زد، رو به من گفت:ه می گررا زیر گلو  های آنطور که لبهاش را روی سرش کشید و همانروسری

کردم گرشا داره تصمیم عجوالنه  خوشحالم که دختر عاقلی مثل تو سر راه گرشا قرار گرفته. فکر می -

د، فکر  جوری ادامه پیدا کنه، اتفاقی بیفته که نشه جبرانش کرگیره، ترسیدم اگر این ارتباط همینمی

 ت فکر اشتباهی به سرش نزنه، حتی... وق د کنم تا یه پیشنهاد بتونم دستش رو بناین کردم با 

داد،  طور که سرش پایین بود و آن را در کیفش جا می گوشی همراهش را از کنار پایش برداشت. همان

 با لحن مرددی گفت:

گرفته بود بمونه. دخترای امروزی   جایی که توی ذهنم شکلخواستم فکرم درگیر قضاوت بیمن... نمی-

شنوه که چشمش  قدر حرف و حدیث از این طرف و اون طرف میم اونآدنی نیستن...  بیقابل پیش

 ترسه. می

سرش را باال آورد. از آن اقتداری که تا دقایقی قبل در نگاهش بود، خبری نبود. اخم داشت، اخمی  

 . دادزده نشان میروی لبش بود کمی او را خجالتهای همیشگی گرشا، اما لبخندی که شبیه به اخم

گم که اگر امروز اومدم اینجا و این  قدر میگم که باعث سوءتفاهم نشه... فقط همیننمیی  چیز بیشتر-

 برای این بود که یه سری چیزا برای خودم روشن بشه... که شد. طها رو زدم، فقحرف

یم. چادرش را روی سرش انداخت. دستش را جلو از جا بلند شد و همراهش من و عمه هم بلند شد

تر تر و واقعی بار لبخندی وسیع ام کشید. این فت و انگشتان دست دیگرش را روی گونهگرآورد، دستم را  

 از تمام لبخندهایش در آن یک ساعت زد. 

خوشحالم که قراره دختر خوبی مثل تو عروسم بشه. مطمئنم حضورت توی زندگی گرشا، خیلی چیزا -

 دیت مراقبش باشی.ج همیشه، با همینکنه... قول بده رو تو وجود اون پسر عوض می

DONYAIE MAMNOE لبخند زدم. 



DONYAIE M
AM

NOE

   
 

665 
 

 چشم. -

، اما بهم حق بده که برای  ی ندارم که تکلیف مراسم و چیزای دیگه زودتر مشخص بشهاصرار دیگه  -

دمت، باز هم برای دیمون بخوام عجله داشته باشم... قطعاً اگر قبل از گرشا، خودم میورودت به خانواده

دادگاه و مشکالتت زودتر به خوبی و خوشی تموم بشه و با ی  امیدوارم ماجرا..  کردم.پسرم انتخابت می

 خیال راحت بشینیم در مورد باقی مسائل صحبت کنیم.

دستم را رها کرد، با عمه هم دست داد و بعد از کلی تعارف، خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. در  

 خنده گفتم:ا بیرون دادم و بت سرش بستم و روی پا چرخیدم. نفسم را محکم خانه را پش

 آخیش! به خیر گذشت.-

سرم را باال گرفتم. فکر کردم عمه به حرفم بخندد، اما دست به کمر و با لنگه ابرویی باال رفته داشت  

 کرد.نگاهم می

 کنی؟جوری نگام میچی شده اون، ...ابسم-

 ام؟دیار، من غریبه-

 هایم را برایش گرد کردم.چشم

 چی شده مگه؟ !عمه؟گی چی می-

 !بیمارستان کجاست؟ ...گفت؟... ماجرای قلب چیها چی بود مادرشوهرت مییزاین چ-

ت بخواهد بازخواست کند. نیشخندی  سرعکردم عمه به این  ام چسباندم. فکر نمیکف دستم را به پیشانی

 زدم و گفتم:

 ضیح بدم؟ چیز خاصی نیست آخه!شه بعداً سر فرصت تو می-

واقع  ساکت در  اما  کرد،  بی ن  نگاهم  دیدم  وقتی  بود.  از حرف  پر  نشانش گاهش  و  پر خط  نگاه  خیال 

 شود، نفسم را مثل یک آه بلند بیرون دادم.نمی

 ی گرشاست.کردم مهم باشه که بدونی قلب شهریار تو سینهچی رو بگم خب... فکر نمی-

 هایش گرد شد.ماین بار او بود که چش

DONYAIE MAMNOE کار شهریار بوده؟فتی گرشا همون صاحبنگمگه  !...شه؟.. مگه می.!گی دیار؟چی می-
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 آره بوده... اما خب این وسط یه سری اتفاقات دیگه هم افتاده که... -

 های خطاکار نگاهش کردم و گفتم:مثل بچه

 خیلی گشنمه عمه... بعد از شام حرف بزنیم؟-

با گفتن » از دست . زنمحاال حاالها نمی ،نمدانست اگر نخواهم حرف بز، اما میمعلوم بود ناراضی است

ها  ها و بشقابتو دیار« به طرف آشپزخانه رفت. با نیشخندی از سر رضایت، روی زمین نشستم تا فنجان

 را جمع کنم که عمه صدایم زد:

اد، خودش هم گفت عجله نکنیم، حاال این اومده بود چی بگه؟... من که نفهمیدم... خودش پیشنهاد د-

 .م نبود چند چنده با خودشمعلو

 لبخندم را فرو خوردم و سر تکان دادم.

خوام  پسرش کیسه دوختم و می  یبالبد فکر کرده من به خاطر قلبی که بهشون اهدا شده، برای ج-

 الب کنم یا نه!خودم رو زودتر ق تاقاپم باج بگیرم... اومده بود ببینه پیشنهاد عقد رو روی هوا می

 با تعجب گفت: 

 گی؟.. جدی میوا.-

 ن انداختم و خودم را مشغول نشان دادم.ییسرم را پا

 رسید. طور به نظر میاین-

صدا خندیدم. فهمین«. بیگفت: » تو و مامانم حرف همدیگه رو خوب میی گرشا افتادم که مییاد جمله 

من و   ی آشناییمشخص بود با شنیدن نحوه  کرد و خبمادرش هم مثل خودم بود، زود قضاوت می 

گیرد. باز جای شکرش باقی بود که توانستم نظر مساعدش را  ذهنش شکل میر  د  فکرهاییگرشا چه  

 آمیزتر کنم. ی گرشا با مادرش را صلحای شود برای اینکه بتوانم رابطهجلب کنم. شاید این مقدمه

 *** 

 نی صدم  یآسانسور برا  یعمو رفت. جلو  یو به طرف خانه  را زد    ریشد. دزدگ  ادهیپ  نیسرعت از ماش  به

زنگ واحد را زد،   یشد. وقت   نیآمدن کاب   نییکرد و منتظر پا  جکتیر   ،کن او نبودکه ولرا    یاسبار تم

 :داش نشان ندهد. در باز شد و بهنود زمزمه کررا در چهره تشیتوانست خشم و عصبان  ینم

 . یاومد ع یچه سر-
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 . ند یتا بتواند داخل سالن را بب  دیزد و گردن کش یپوزخند

 رفتن؟ -

 ا حرص گفت: ب کرد و ینچ بهنود

 . خورن ی از جاشون جم نم رنیبستن تا حاجت نگ لیدخ یجور  هینه بابا... -

ب  شیهاکفش آرام  رونیرا همان  با سالم  رو   ی درآورد و  از  ناصر  با   یوارد خانه شد.  بلند شد و  مبل 

 گفت:  یزورک یاخنده

 بود پسر.  رتیعمو! ذکر خ یازادهچه حالل-

 از جا بلند شدند.  دندیمهمانشان که تا او را د متناصر دست داد و رو کرد به س با

 بده. رتی. خدا خ یاومد ی کرد یسالم پسرم... چه کار خوب-

انداخت و نشست. ناصر    یامبل تک نفره  یدسته  یرا رو  شیهر دو نفرشان تکان داد. پالتو  یبرا  یسر

 : دیپرس

 عموجان؟  ارمیب یچا-

 باال انداخت.  سر

 زود برم. دی، بارمخوام عمو. کار داینم یزیچ-

 :دیتوجه به مهمانان، از ناصر پرسیپا انداخت و ب یگرشا نشست. گرشا پا رو  گریسمت د بهنود

 د؟ آیاز دست من برم یچه کار -

انداخت. ناصر کنار دستش    ی عسل  یرا خاموش کرد و رو  ی کرد، گوش  جکتیباز زنگ خورد. ر   تلفنش

 کرد. یدستشی پ نشایروخواست جواب سوالش را بدهد که مرد روبه

 ... یبکنم. ول دیکار با  یکه پسرم کرده، چ یجبران خبط  یبرا دونمینم پسرم... واقعاً اههیروم س-

 با اخم سرش را باال گرفت. گرشا

برگردون  دهیدزد  یجنسا  رمیگ- رو  آت  ای...  ن یشده  بدکارخونه    یسوز شخسارت  گرفته    ن،یرو  جون 

 د؟ین کنراجب نیخوایم یجوون رو چه جور  هی یشده

 و ناصر گفت: دیبه صورتش کش یدست مرد
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 گرشا... االن موضوع خودت و کارخونه است. میرسیبه اونم م-

 لب زد: یاسرفه با تک بهنود

 بذار خودشون حرفاشون رو بزنن.  ؟ینگ یزیچ شهیبابا م-

 . دیابرو در هم کش ناصر

 بود که. ه خدا هم کف دستش رو بو نکردبنده نیباالخره ا ...؟یچ یعنی-

 : دیپرس تیرو به پدر مهرداد با جد بهنود

 .نیداشته باش یهینگه داشتن پسرتون توج یمخف یکنم برای فکر نم-

 مهرداد باالخره به حرف آمد و ناالن گفت:  مادر 

 شهینم یراض یپدر و مادر  چی. هنیو درک کنحال ما ر نی... هنوز بچه ندار نیمجرد ن،ی شماها جوون-

 . غیت ریت خودش بذاره ز دسش رو با سر بچه

 رو کرد به سمت مادر مهرداد. گرشا

اون زمان    ن،ینکرد  یو پدر   یخانوم!... شما با پنهون نگه داشتن پسرتون در حقش مادر   دیاشتباه نکن-

از راهش    ،هیاگه دنبال حق خواه  نیبد  د ایکه به پسرتون    نیبه مادر بودنتون افتخار کن  نیتونست یم

 و مثل بزدال فرار نکنه.  سهیپاش وا ،کنهیم یاگه اشتباه نیدب ادشیکه  ...وارد بشه

 سف سر تکان داد. أجلو و عقب کرد و با ت شیزانو یستوده دستش را رو یآقا

پاش رو    کستم،شیدستش رو م  گفتی به خودم م  رو که تو دادگاه زد، قبالً  یی خدا شاهده اگه حرفا-

 کشه.ب رونیب گهید یهاآدم یوگلمن رو از  یکردم که نخواد حق نگرفتهی قلم م

 گنگ نگاهشان کرد. ناصر

 ؟یچه حق !...؟یگیم یچ-

 نگاه مغمومش را به ناصر داد. ستوده

 یکردن به اتهام اختالس و دست بردن تو حسابا  رونمیبهت گفتم از اون شرکته ب  شیده سال پ  ادتهی-

 خونه؟ کار 

 . دیمبل جلوتر کش یناصر گرد شد و خودش را رو یهاچشم
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 مشکلت رو باهاشون؟ یمگه حل نکرد... ادمهیآها... آره -

 : دینال ستوده

  ت یعز و التماس من، منت گذاشتن که ازم شکا  یبار نرفتن. فقط بعد از کل  ری... ز !... نه!نه برادر من-

 نداشته باشم. یو حقوق بازنشستگسنوات  یرو ییشرط که منم ادعا نیبا ا ،نکنن

 ؟یوقت نگفت چیچرا پس ه-

 یچیانداختن و ه  رونمیسال کار کردن براشون، مثل دستمال ب  یبعد از س  گفتمیم  ...گفتم؟یم  یچ-

گرفتن که اگه    شی... اونا هم دست پ، اماکن، رفتم  تیو شکا  ریش رو بگیبرو پ   یگفت  ... تو؟یچیبه ه

 . میترما محق ته، یبه شکا

 . دیکشیم بشل یو رو کرد به سمت گرشا که با اخم انگشتش را رو دیکش یآه

و دستش رو اونجا بند    شم یکرد من واسطه میمهرداد اون موقع تازه از خدمت برگشته بود، فکر م -

شد.    نیهاش عقب انداخت. به عالم و آدم بدببچه رو هم از همه برنامه  ینا  ،اون اتفاق  یول  کنم،یم

و    حرف  ی... بدار لیصتحتونست بشه  یته تهش م  ،یزورک  پلم ید  ه ینداشت. با    که   یحسابمدرک درست  

پ  ،اعتراض تق    نیهم   یرفت  ی که توش کار  ش دراومد که گاوصندوق شرکتجور کارا، چندوقت بعد 

  ه یباز    ...رونیب  مشیآورد م،یگرفت  تیرضا  م یخسارت داد  ...شش ماه زندان بود  ..کرده.  یرو خال  کردمی

بره حبسش رو   کنم،ینم  یار ک  براش  گهیرو راه انداخت. بهش گفتم د  یزیهمون آبرور   نیع  گهیجا د

دردت    دمیپرسیتر شد، پرخاشگر شد، مچموش  ،یچیبرگشت، آدم که نشد ه  ، آدم بشه  دیبکشه شا

گفتم تو    ،نگفت. با ناصر صحبت کردم  یچیه  ره،ی کم گذاشتم که دستت کج م  تمیترب  یکجا  ه،یچ

  ی غلط اضاف  گهی د  ،و ناصرن  به حرمت رفاقت م   دی سربه راه بشه، شا دیستش رو بند کنه، شاکارخونه د

 نکنه که... 

 اش گفت: هیگر انیمهرداد م مادر 

  ده،ی، ضربه دهدست خودش نبوده. زخم خورد  یکرده درست، ول   یدستم به دامنتون آقا... پسرم بچگ-

 خطا نکنه. گهید به حرمت گذشت شما،  دیکه برگرده، شا دیشما گذشت کن

 باال انداخت و صاف نشست.  ییابرو گرشا

بدترش رو   ،هردفعه برگشته  نیگیم  نیخودتون دار   نکهیبا ا  ...ن؟ی زنیاز گذشت حرف م  نیدار   عاًواق-
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 به ناصر گفت:  ه یبا گر ستوده

ر از آب دراومد.  طونی دونم چرا اینم  ،... ناخلف نبودپسر رو دارم   هی  نیناصرخان، تو وساطت کن. من هم-

بچه به خاطر من خودش رو تو  نی. اکشمی عذاب م شتری، بدهکارا رو کر نی چرا ا دمیحاال که فهم اصالً

 دردسر انداخته. 

 به گرشا و بهنود انداخت.  یصلأنگاه مست ناصر

 ضامن بشم؟ ایعموجون؟... الزمه من وساطت کنم  یگیم یچ-

 گفت:  تیبا عصبان بهنود

و   رونیب  ادیمعلوم با  از کج  !برامون نذاشته  یماهه زندگ  شیکار مهرداد ش  !...من؟  پدر   یبش  یضامن چ-

 ! تر نکنه؟گنده یخطا هیباز 

 . دیدست خودش کوب یمحکم رو ستوده

م از  بچه دینذار  زتونیفقط تو رو به روح عز کنم،یخدا شاهده... خودم ادبش م  کنمی دستش رو قلم م-

 دستم بره.

 رو کرد به بهنود. یبا پوزخند د،جز مر توجه به عز وی ب گرشا

 گه؟ ید هیم کشتن چآدتر از گنده ییخطا-

 ناصر و ستوده چرخاند.  نیرا برگرداند و نگاهش را ب سرش

حقم که نه، حق خودم    ... بر فرض که من از حقم...ن یزن یآوردنش حرف م  رونیاز ب  نی راحت دار   یلیخ-

 دونین؟.. حکمش قصاصه، مگه این رو نمی است.  گه ید  ی کی   ی اصل  ی عموم بگذرم، شاک  یو پدرم و خانواده

 گفت: یدواریتوده با لحن امس خانم

... گهید  نشیشناسیخوب م   تماً... ح نیاون روز تو دادگاه هواش رو داشت  دمیآقا... د  نیکن  شیشما راض-

رو اعدام پسرم    نیکنم بدم. فقط نذار میرو جور    امرز ی اون خداب  یه ید  فروشمیرو م  میبه خدا همه زندگ

 .گهمونه دیکنن... بعد از اون هیچی از منم نمی

 و گرشا را صدا زد: دیبه صورتش کش یدست ناصر
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 در هم شد. شتریگرشا ب یابروها

راحت در خودت اومده بود، باز    یبال سر بچه  نی... اگه اینکن... تو خودت پسر دار   یمنطقی عمو، ب-

 ؟ یزدیموردش حرف م

 بود.  نیو با اخم نگاهش به زم نهیبه س ستبه بهنود کرد که د ینگاه ستوده

 ه؟یچه حرف نیستون بدنش سالم باشه. ار خدا نکنه... جوون مردم صد سال چها-

 تر خود ستوده را مخاطب قرار داد. رحمانهی ب گرشا

 ن؟یدادی م خواست،یم تیاومد ازتون رضایرد و مآوی بال رو سر مهرداد م نیا ی کیخود شما... اگه -

زد.    هیگر  ریبلند ز   یخم کردند. زن با صدا   نییبه هم انداختند و سرشان را به پا  یسفأه متگاو مرد ن  زن

 ستوده با بغض گفت: یآقا

ه  مرد  ه یمن با    یاالنم بچه  ینخواد... ول  یپدر و مادر   چیه  ی... خدا برایپسرم... حق دار   یگی درست م-

 فرق نداره. 

 را سمت ناصر برگرداند.  سرش

 نداشت.  ینشاط جوون گهیاصر... نگاهش مرده بود، د ن تو دادگاه ینبود-

 گفت:  یازدهبه ساعتش انداخت و با لحن شتاب ینگاه گرشا

  گه یه کنه، نمئو زد تا خودش رو تبرر هم همون حرفا    شسرقتمربوط به  دادگاه    ی شازده پسر شما، تو-

 یمونیسر سوزن اظهار پش  یزهاندا ،خدا ی... محض رضاکنهیرو دوا نم یز گناه آوردن، دردعذر بدتر ا

چه    نایا  یجلوه بده، برا  گه یجور د  ه یرو    قتینکرد... واسه کشتن اون بنده خدا، با دروغ خواست حق

 ن؟یدار  یهیتوج

برا  ،سکوت شد  یالحظه واقع   ینداشت. صداکننده  قانع   یجواب  ی گرشا کس  قت یحق  یهاحرف   یدر 

ناصر که از وضع موجود کالفه  .  شکستیسالن را مت  سکو   ، مادر مهرداد   یها کردن   نیفنیها و فه یگر

 گفت: متیشده بود، با مال

بده...   تیو رضا  ریخسارتت رو بگتو  .  میستی... ما که از خدا باالتر نزالخطاستی گرشاجان، عمو! انسان جا-

وساطت کنم و    امیخودم ب  یخوایم  کن... اصالً  شیراض  با اون دختر طفل معصوم هم صحبت کن و

خبط پسرشون بشه نقل    ی. آبرودارن... ماجراشناسمیهاست مانواده رو سالخ  نی... ارم؟یو بگر   تشیرضا DONYAIE MAMNOE
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دار   ینکرده باال ییخدا ای. موندن اون پسر تو زندون رنیسرشون رو باال بگ  توننی نم گهیدهن مردم، د

و بزنه    رهیرو بگ  هینه واال!... اما د  شه؟یبرادرش زنده م  ...کنه؟یون دختر مبه ا  ی رفتن سرش، چه کمک

 بهتر باشه.  یلیبراش خ دیشا ش،یزخم زندگ هیبه 

  ش یپ  ار ید  یهاو چشم  دیرا مال  شیهاانداخت. با دو انگشت چشم  نییزد و سرش را پا  یپوزخند  گرشا

از آن   الیر   ک یبه    یبود حت  نئود که مطمب  ریآن قدر چشم و دل س  چاره،ینگاهش جان گرفت. دختر ب 

  د برادرش را در قلبش سر  یآتش مرگ ناگهان  ی قیبه طر  خواستیفقط م  ار ید.  کندیفکر هم نم  هید

 گفت:  یتفاوتیکند. سرش را باال گرفت و با ب

ی اون پسر هم  شما خودتون بگید... مجازات کاری که مهرداد کرده چی باشه خوبه، که دل خانواده-

چند سالی حبس بکشه!... این رو د  بگیره؟... قصاص هم که نباشه، حتی اگه منم رضایت بدم، بای  آروم

 دونید! که دیگه می 

 افتاد.  نیستوده سرش را تکان داد و نگاهش به زم

 زندون حروم بشه.  یهالهیاون بچه پشت م  یجوون ستیانصاف نولی -

 !؟یخاک بره چ ریز  یکی یجوون-

 هق گفت: زد و با هق ه یگر ریمهرداد ز  مادر 

 دونمیآقا، خدا شاهده م  دونمیپسر... م  یخفت انداخت  نیاه  مهرداد که من رو ب  یمادر بش  یب  یاله-

 . دیکن یمردونگ د،یکن ییشما آقا یول ...دیگیم یچ

 باز هم خودش را دخالت داد. ناصر

د ی. تو باهاش حرف بزن، شاکار رو بکنه   نیخودش ا  رهیبگ  میتصم  دیکه با  یگرشا، بذار اون  ایکوتاه ب-

 من!  ز ینرو عز یه به قاضرفط هی... !... هان؟شد اصالً یراض

 گرشا به فکر فرو رفته، ادامه داد:  دیکه د نیهم

افتاد، ی اگه اون اتفاق هم براش نم  دیبوده... شا  یطور نی... اون جوون هم قسمتش امیستیما که خدا ن-

رو    شمااگه مهرداد گذشت    دیدونه؟ شایم  ی... کدی رسیم  بعد، باالخره اجلشدو روز    دو ساعت بعد،

ستوده؟    ی گیم  ی... چیعذرخواه  ادیب  ، ی دست بوس  ادیبشه، خودش ب  مونیش پشباالخره از کرده   ،نهی بب

 گم؟یبد م

 گفت:  جانیبه پدر مهرداد داد که با ه یا جان تازه ،ناصر یهاحرف
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اون    یبه پاشون بگه غلط کرده... به جا  فتهیب  رمشآیمخودم کت بسته    اصالً...  یگینه واال... حق م-

سر سوزن جبران   هی  د یشا  ،ش انجام بدهخانواده  یبرا  ادیاز دستش برب  یدست رفته، هر کار   از جوون  

 . نیریرو بگ تشیاشتباهش بشه... فقط رضا

کالم هم    هی  به خودش بود اصالً.  دی اش کشیشانیبه پ  یهم فشار داد و دست  یرا رو  شیهاپلک   گرشا

ها را گرفته بود و داشت  نبود. طرف ستوده  ایتاه بکوزد، اما ناصر  یحرف نم  اریموضوع با د  نیراجع به ا

بهنود را کنار   چپچپ  یهنوز بسته بود که صدا   شی هازد. چشمیاش ماعصاب برادرزاده  یشهیبه ر   شهیت

 . دیگوشش شن

م به  کرده که داره دَ  ریگ  یستید تو رودربا. بابا هم البیبه حرفشون گوش کن  یستیگرشا، مجبور ن-

 .دهیمشون مدَ

  ک یها به  و زنش هم مثل افسرده  زدی باز کرد. ستوده داشت آرام و زمزمه کنان با ناصر حرف م  شمچ

 شده بود. رهیگوشه خ

انداخته و من   ه یتو سرم بزنه که    خوادیبابات مدام م  نینکنم پس فردا هم  یکار   چیه- بار بهم رو 

 ندادم.  تیاهم

 سرخ او زل زد.  یهابه چشم  بهنود

 بده؟ تیضار  ار ید یکنی فکر م-

 یرو  گاهیگاه و ب  یفشارها  نیفوت کرد. ا  رونیگرفت و نفسش را پرصدا از دهان به ب  ینیبا ب  یقیعم  دم

 ی دانست. با کالفگیقرار بود دست از سرش بردارند، نم  یک  شدند،یم  شتریب  یکه با هر تنش  نه،یقفسه س

 کان داد. سر ت

.  صه قصا  یفکر و ذکر اون دختر رو  ی... همهشهیمن  ی که راض  نمئمطم  باًیتقر  کنم، ینه تنها فکر نم-

 بشه باهاش حرف زد.  دونمیم دیبع اصالً

 گفت:  یبلند یبا صدا ناصر

 ؟یکنی پسرم؟ درستش م گهیگرشاجان، حله د -

  ی گرینگاه د   نکهیا برداشت. بدون ار   شیبهنود گذاشت و پالتو  یشانه   یرو  یدست  د،یاز جا پر  گرشا

 با اخم گفت:  دازد،نیستوده ب   یسمت خانم و آقا

 .دمی بهتون نم یقول چیه-
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را که جا  ی بهنود گوش  د،یپا چرخ  یزد. رو  شیرفت که بهنود صدای در م  سمت به  اش  بود  گذاشته 

 منصرف شد و فقط گفت:  یول  ،دیبگو یزیدستش داد و گرشا تشکر کرد. خواست چ

 بهم زنگ بزن. ، یداشت یکار اگه -

را    ی زد. داخل آسانسور گوش  رونیاز خانه ب  ه،یاز بق  ی سرسر  یفظخداحا  کی گفت و بعد از    یا«باشه»

رفت و   امشیپ  یدر صفحه  رد، یتماس بگ  نکهیا  یمکث کرد. به جا  ار ید  یشماره  یروشن کرد و رو

بنویسد بزن  هی   میبر  یآیم»  :خواست  حرف  چندکلمه  هم؟یجا،  اما  مثالً «،  شد.  پشیمان  موقع  مان 

از خون برادرش بگذرد، آن هم درست وقتی که تمام فکر و ذکر    هدخواست چه بگوید، از او بخوامی

به  دیار خون بود؟  نمی خواهی  فکر می همین سادگی  درست  باید  کرد.  راضی  را  او  اصالً  شد  کرد که 

 شود روی گرفتن رضایت از دیار حساب کرد یا نه.می

خت و استارت زد. هنوز  دا کنارش ان  یصندل  یرا رو  ی گوشزد و پشت فرمان نشست.    رونین بساختما  ز ا

که   یاهمان شماره  دنید و با دپخش شد. نگاهش کر  نیدر ماش ی زنگ گوش یبود که صدا فتادهیراه ن

 گفت:  تیبا عصبان د،یصفحه کش یکرد و انگشت رو ینگذاشته بود، پوف ی باق یاعصاب شیاز صبح برا

 ندارم.  یوقته که کار  یلیدارم... خ ن ی... من با تو کار ؟یزنیچرا دوباره زنگ م ،یریگیجواب نم یوقت-

 گوشش پر شد.  یتو یپربغض یصدا

  ی چمه که ه   یو بپرس  یبد  تی ارزن بهم اهمیه    یاز اون همه با هم بودنمون، اندازهتوقع داشتم بعد  -

 . زنم یزنگ م

 :دیزد و غر پوزخند

نم و    یدی م  امیپ  یدار   ی... سه ماهه ه؟یزنینگ م ز   ی چه مرگته که ه- .. مگه بهت  .یریگیجواب 

 .گهیبدبخت د ه ی ی... برو پ؟!ردمنگفتم فکر کن مُ

 گفت:  ه یشکست و با گر بغضش

دور؟!...   یانداخت  رو  من  یجد  یتو جد  یول  ،میبا هم حرف بزن  گردمیگرشا... گفتم برم  یانصافیب  یلیخ-

به    کسچیه  ...دهیموعدش رس  دن،یم  لیها دارن خونه رو تحوکه برم، بچهندارم    ییجا  چیگرشا من ه

 ... یبخوا کردمی ... فکر مدهینم تیمن اهم ییتنها

 شد.  ابانیرا با حرص چرخاند و وارد خ فرمان

 .دادمیاز اون همه تماست رو جواب م ی کیمدت  نیا ،خواستمیم یزی... اگه چیاشتباه فکر کرد-
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 م برم. ندار  ییجا گمیم-

 نداره.  یموضوع به من ربط نی... ایل یبرگرد خونه شا-

 داد زد: هی با گر یلیاش

 !برگردم به اون خراب شده تونمیچرا نم  یدونستی تونم... تو که می... نم؟یفهمیتونم... مینم-

 .میندار   گه یبه همد  یربط  گه یوقته که د  یلی. من و تو خیلیت رو خودت حل کن شامشکلت با خانواده-

تماس را قطع   یگریحرف د  ی. بختیر به هم    شتر یاش را ب اعصاب نداشته  ،یلیشا  زیهق ت هق  یصدا

 ش یرو  شیپ  ریحواسش را به مس  ، یلیشا  یدرپیپ   یهاتوجه به تماسیرا کنار انداخت. ب  یکرد و گوش 

 و اتفاقاتی که قرار بود بعد از این بیفتد، بدهد.  ار یکرد توجهش را به د یداد و سع 

 *** 

شد.  هیچ چیز متوجه نمی  ،دادمیخانه  ار ی کبه گزارش ماهانه  عراج  «زمانی  »شایان  از توضیحاتی که

هایش روح و روانش را به هم ریخته بود. شب قبل هم منصور تیر یک هفته بود که عمو ناصر با تماس

به قول خودش کار  آخر را زد و با آن زانوی پر دردش یک طبقه پایین آمد تا از اصرار ناصر بگوید و  

: »دیار دختر عاقلیه گرشا!... باهاش منطقی صحبت ه بودفتباوری گنکرده را تمام کند. منصور با خوش

شناخت.  ی گرشا دیار را نمی کنه.« نه تنها منصور، که هیچ کس دیگری هم اندازهکن، حتماً قبول می 

اش گرفتن  شی بوده و تمام دلخوتوانست بفهمد دیار در آن چند ماه چقدر تحت فشار  کس نمیهیچ

 ی روحش آرامش بگیرد.که کمبلانتقام خون برادرش شده، تا 

 زمانی نگاهی به او انداخت که مسیر نگاهش جایی نامعلوم بود.

 آقا، اگه حوصله ندارید باشه برای یه وقت دیگه. -

 هایش کشید و او را نگاه کرد.دستی به چشم 

 نه... خوبم... بگو. -

 اش کشید و توضیح داد:دستی به پیشانیزمانی مردد 

صه... فقط خواستم خیالتون رو راحت کنم که اوضاع یه مقدار نسبت  ا مشخهاصل موضوع تو گزارش-

تونیم امیدوار باشیم که برای سال جدید، جوری پیش بره، میاگر همینبه دو ماه پیش بهتر شده...  

DONYAIE MAMNOE با نیروی کار جدید، کار کنه و پیش بره. هاپای باقی بخشتونه همبخش تازه تأسیسمون می
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توانست روی یک تصمیم درست  سیستم جلوی چشمش به رقص درآمده بودند و نمی ی  اعداد و ارقام رو

 حوصله برای زمانی سر تکان داد.تاب را بست و بیتمرکز کند. لپ

بفرست چکش    ،تیکنم. لیست حقوق این ماه رو اگه بسخوبه... باشه، من اینا رو سر فرصت چک می -

 رو امضا کنم. 

هایش را بست. از اتاق بیرون رفت. سرش را روی میز گذاشت و چشم«  با گفتن »چشمزمانی بلند شد و  

توانست روی یک موضوع خاص متمرکز شود. صدای زنگ گوشی باعث  قدر شلوغ بود که نمی ذهنش آن

د و گوشی را برداشت، تماسی که  شد ابرویی در هم بکشد. بدون اینکه سر بلند کند، دست دراز کز

شد. با  خیال نمیگیرنده هم بیکرد و آن را کنار انداخت، اما تماسد  دانست از طرف کیست را ر نمی

میلی سر جایش صاف نشست و نگاهی به صفحه انداخت. شماره ناشناس بود. فکر کرد دوباره رد  بی

ی دیگری تماس بار با شمارهایلی باشد که این تماس بزند و گوشی را سایلنت کند. بعید نبود باز هم ش

قدر گوشی را نگه داشت تا تماس قطع اش را باز تکرار کند. آنمعنیهای بیخواهد حرفب  گرفته باشد و

 ای وارد اتاق شد.ای به در خورد و کیان با پوشهشد. ضربه

 ها رو دادن بیارم امضا کنید. آقای زمانی چک-

مان شماره  ه  وشی را کنار بگذارد که باز همگنزدیک میز جلو رفت. خواست    سری تکان داد و کیان تا

ها را امضا کرد و وقتی کیان از اتاق زدن کرد. بدون اینکه گوشی را کنار بگذارد، چک  شروع به زنگ

اشت، با این  بیرون رفت، از پشت میز بلند شد. پشت پنجره ایستاد و مردد گوشی را کنار گوشش گذ

 ای تماس را قطع کند. گر باز شایلی باشد، بدون کلمه تصمیم که ا

 د. یی بفرما-

 ی مردی در گوشش پیچید.صدای شکسته 

 شاا...؟سالم پسرم... حالت خوبه ان-

 ای نگرفت پرسید: اخمی کرد و در ذهنش دنبال صاحب صدا گشت. وقتی نتیجه

 ممنون... به جا نیاوردم. -

 لب زد: مرد آهی کشید و 

 .. بابای مهرداد خیر ندیده! ام جوون.ستوده-

 اد. ستوده خودش توضیح داد:د پوزخندی زد و با تأسف سر تکان
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 آره. دونم... ولی چه کنم که دلم طاقت نمیت رو با اصرار از ناصر گرفتم... مزاحم شدم، میشماره-

 دست دیگرش را در جیب شلوارش فرو کرد و با لحنی جدی گفت:

 تکراری تماس گرفتین، باید بگم... های برای زدن همون حرفاگه -

ش... که هرچقدر هم تکرارش کنه درخواست یه پدره برای نجات جون بچه ی  آره، حرفام تکراریه، ول-

 شه... تونستی کار براش بکنی؟ با اون دختر حرف زدی؟خسته نمی

 !من به شما قولی داده بودم؟-

 صدایی لرزان جواب داد:کمی مکث کرد. کمی بعد با مرد از جواب او جا خورد و 

 کشم.ذاری جای پدرت تا بفهمی چه رنجی دارم میب نه... قول ندادی... اما کاش من رو-

 نگاهش را به آسمان ابری داد.

 مگه درخواست تجدید نظر ندادین؟-

 ستوده مغموم زمزمه کرد: 

گفت ممکنه این همه  بره... تازه میگفت زمان دادیم... براش وکیل جدید گرفتم، درخواست داده، ولی-

 شه. ن دوندگی کنه، آخرش تغییری تو حکم ایجاد

 با بغض ادامه داد:

 تونید رضایت بگیرید... تجدید نظره، هیچیش معلوم نیست. اگه میحتی وکیلش هم گفته -

 گرشا سکوت کرد و مرد دوباره گفت: 

اید من رو ببینه، مادرش رم به پاش میفتم... شمی  خودم   ،آدخدا شاهده اگه بدونم مشکلی پیش نمی -

 ایت بده. رضرو ببینه، دلش به حالمون بسوزه و 

 تر گفت:خواهد حرفی بزند، مصمموقتی دید گرشا هنوز هم نمی

جوری شما هم  اصالً اینجوری بهتره... یه لطفی کن آدرسش رو بده خودمون بریم سروقتش... این ،آره-

 به زحمت نمیفتی. 

بینی کند چه  شپیتوانست  رو شود. نمیخواست دیار با این دو نفر روبه نمیروهایش را باال داد. اصالًاب

 اتفاقی ممکن است بیفتد. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت:
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 فکر نکنم رفتن شما پیشش کار درستی باشه.-

 محابا زیر گریه زد و گفت: مرد بی

کنی... منم که صالح ی نمیکار کنم؟... خودت که کمکگی چیمیای خدا! انصافت رو شکر... پس  -

 ! م بره باالی دار؟... آره؟بچه سر نیست برم... پس بشینم نگاه کنم 

 کنان گفت: کالفه دستی بین موهایش کشید و مرد گریه 

کنم... تو پسرم... آقای بلورچیان... آقایی کن مرد... روی من رو زمین ننداز... بذار تا عمر دارم دعات  -

فهمین...  میر  ر برای خودت دعای خیر بخر... شما جوونا حرف همدیگه رو بهتاین لطف رو بکن و یه عم

کنم... هر کاری  شم... براش پدری می تا آخر عمر مدیونش می  ،بهش بگو اگه از جون جوون من بگذره

ی برادرش بهش  بیشتر از دیه   دم که آب تو دلش تکون نخوره... یه چیزیاز دستم بربیاد براش انجام می

گم، اگه زبونم الل این دلم دارم می  تهکه این غصه رو تا عمر داره فراموش کنه... خدا شاهده، از    دممی

دادم... آخه انصاف نیست... مگه سر یکی بره باالی دار، اون افتاد، رضایت میی خودم میاتفاق برای بچه

 شه؟ یکی زنده می

کرد، برای بستن دهان او مته سوراخ میهای مرد که داشت مغزش را مثل  هقها و هقحرفخسته از  

 سرسری گفت:

 دم اثری داشته باشه.گم، قول نمیزنم... ولی بازم می. من باهاش حرف می.. خیلی خب-

 خدا خیرت بده، خدا بهت سالمتی بده، داره، مطمئنم اثر داره... قلب اون دختر هم از سنگ نیست -

 خوای بهت بده.می آد... خدا هرچیکه... باالخره دلش به رحم می

 من باید برم جناب ستوده، امری ندارید؟ -

 شاا... دست پر برگردی پسرجان... خدا حفظت کنه... خداحافظت. نه... نه... برو پسرم، ان-

ش فرو کرد و  تماس را قطع کرد و گوشی را با حرص در جیبش سُر داد. هر دو دستش را میان موهای

ت بین باشد و به این فکر کند که دیار رضایمثل این مرد، خوشتوانست هایش را بست. کاش میچشم

داد یک همین یک قلم بود و حتی اجازه نمیدیار  شد. آن روزها تمام فکر و ذکر  خواهد داد، اما نمی

خواست تجدیدنظر داده شده ای دیگر حرف بزنند. از وقتی هم که فهمیده بود در کلمه راجع به مسئله

وع را هم با او وضخواست این مافتد، عصبی شده بود. حاال اگر میبه تعویق میها  و اجرای حکم مدت

DONYAIE MAMNOEمطرح کند، بعید بود اصالً بخواهد گوش بدهد، چه برسد به اینکه به آن فکر هم بکند. روی پا چرخید  
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توانست برود و تا رسیدن به داشت، حداقل میو سوئیچش را از روی میز برداشت. برای کار که تمرکز ن

چه بگوید که این قائله زودتر ختم    ودششود با دیار حرف زد و اگر می میران، به این فکر کند که  ته

 شود.  

 *** 

با عمه در مورد موضوعات تکراری،   نکالم شددر و دیوار خانه برایم تنگ شده بود. ماندن در خانه و هم

ن و حرف زدن، بدون فکر موافقت برای همین هم با پیشنهاد گرشا برای بیرون رفت ام کرده بود،  کالفه

می کشیدن  نفس  دلم  شنیدنستخواکردم.  از  چقدر  اینکه  به  کردن  فکر  از  دور  به  تنفس  کمی   ،  

ممکن است رسیدگی    حکم مهرداد عصبی شده بودم. خانم شکیبا گفته بود   درخواست تجدید نظر روی

 توانستم بکنم.خورد و کاری نمی. خون خونم را میا طول بکشده به درخواستشان مدت

رو منتظرش  پوشیدم و با وجود هوای سرد بیرون، در پیادهس  تر از محیط خانه، زودتر لبابرای فرار سریع 

های بلند خودم را کنار خیابان رساندم. ماندم. همین که ماشینش از انتهای خیابان ظاهر شد، با قدم

 پایم توقف کرد و شیشه را پایین داد.جلوی 

 لی وقته منتظری؟ چرا پایینی؟ خی-

 تنم و با لبخند سر تکان دادم.اخهای پنهان شده زیر بغلم را پایین انددست

 نه زیاد... اومدم یه کم هوا بخورم. -

جا   اش را از همانماشین را دور زدم و سوار شدم. گرشا قبل از اینکه من روی صندلی بشینم، گوشی 

 گری به کل صورتم انداخت. ش انداخت. نگاه کنکاشقیدی روی صندلی عقب، کنار پالتویبرداشت و با بی 

 خوبی؟-

 میقی کشیدم و سر تکان دادم.ع نفس

 کنم خوب باشم.سعی می -

انگار میلب خواست حرفی بزند، اما پشیمان شد و دهانش را بسته نگه  هایش از هم فاصله گرفتند، 

 مان صاف نشست و پرسید:داشت. پشت فر

 کجا بریم حرف بزنیم؟-

DONYAIE MAMNOE را با حالت متفکری، رو به پایین متمایل کردم. هایملب
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  ، ایی که سقف نداشته باشه، که بشه راحت نفس کشید... ولی هوا خیلی سردهجبریم یه  م  دوست داشت-

 انگار قراره دوباره برف بیاد. 

 کمی فکر کرد و گفت: 

 سقف نداشته باشه و خیلی هم سرد نباشه... خوبه؟ریم یه جایی که  پس می-

 ی چنین جایی رو؟شناسمی-

 شانه باال انداخت. 

 شه دیگه.یباالخره یه جا پیدا م-

ماشین را حرکت داد و صدای پخش را کمی بلندتر کرد. صدای جیپسی کینگ بود که داشت پخش  

 شد. می

Un amor 

Un amor vivi llorando . 

Y mi decia: 

Las palabras de Dios , 

Llorando por ti- es con amor . 

Un amor 

Un amor vivi llorando 

ya tormentado. Already tormented 

Las palabras de Dios , 

Llorando por ti- es con amor1 . 

 

 
 عشق  1

 دیگر یكردم م یبا آن زندگكه من  یعشق
 د یگو یبه من م و

 خدا را :  كالم
 تو با عشق همراه است   یبرا ستنیگر

 عشق 
 دیگر یكردم م یكه من با آن زندگ یعشق

 ده ی رنج كش نیاز ا  شیپ
 را :  خدا كالم
 تو با عشق همراه است   یبرا ستنیگر
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و   ی آن روزهاهای روشن و سرمازدهی پنجره تکیه دادم و حین نگاه کردن به خیابانآرنجم را به لبه

کردم که  نشست، فکر می کافی به دلم میاما به حد    ،فهمیدماش را نمیگوش دادن به آهنگی که معنی

مربوط به دادگاه زدم شاید حاال که ماجراهای  ار است حرف بزنیم. حدس میقردر مورد چه چیزهایی  

 ای برای عقبنهتا حدودی تمام شده، بخواهد دوباره بحث ازدواج را پیش بکشد، موضوعی که دیگر بها

گرم شود تا فراموش کنم برای چه چیزی آن همه    آمد سرمانداختنش نداشتم و خودم هم بدم نمی

 .ه استعایدم نشد هنوز  خواستمای که مییجهنتتالش کردم و 

 

Hay para ya vivir acunto a ti . 

Me enamore alla de ti. 

Ya sin tus besos yo no puedo 

vivir en el acordar . 

Yo quisiera 

Para entender un amor y saber 

Que me queria ya tormentado. 

Las palabras de Dios , 

Llorando por ti- es con amor . 

Hay para ya vivir acunto a ti . 

Me enamore alla de ti. 

Ya sin tus besos yo no puedo 

vivir en el acordar2 .... 

 
 ی من هست یزندگ لی تو دل  گریحاال د 2

 عشق تو شده ام  ریاس من
 توانم  ی تو نم ی ن بوسه هابدو و

 خاطره ها زنده بمانم  در
 را بفهمم و بشناسم  یعشق لمیما
 داد یداشت و آرام م یمرا دوست م كه

 خدا :  كالم
 تو با عشق همراه است   یبرا مستیگر

 كردن با تو یزندگ یبرا  یلیدل  گرید حاال
 دارد  وجود

 عشق تو بودم  ریاس من
 توانم  ی تو نم ی بدون بوسه ها و

 ره ها زنده بمانم خاط در
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انصاف نبود   القلبی نبودم که منتظر مرگ کسی بمانم، اماهایم را بستم. آدم قسیآهی کشیدم و پلک

. کمتر از این حکمی ببرند راحتی فرار کرده بود،    بهبرای کسی که جان یک انسان را گرفته و بعد هم  

 یرد. قصاص شاید لغتی سنگین بود، اما برای منِ داغ دیده، نهایت آرزویم بود تا دلم خنک شود و آرام بگ

ای نداشت، ای که نتیجهکنندهخسته  افکار   ز خواند، من را اریتم آرام گیتار و صدای دلنشینی که می

ی جدی و غرق فکر گرشا نگاه انداختم. تا خواستم بپرسم را چرخاندم و به چهرهم  اتنهبیرون کشید. نیم

 ست که پیاده شویم. خوا چه چیزی او را آن همه به فکر فرو برده، کنار خیابان نگه داشت و 

های چیده شده اژی در وسط شهر بود. میز و صندلیی آخر پاسانتخاب کرده بود، بالکن طبقهجایی که  

داد و سرمای آن نقطه را  که کنار هر کدام چیزی شبیه به بخاری برقی حرارت می ،بالکنز در فضای با

ام را به بخاری نزدیک کردم. خواست. با لذت صندلیبرد، درست همان چیزی بود که دلم می بین می  ز ا

  بههایم را سمت حرارت گرفتم. گرشا منو را روی میز  ختم و دستدری روی هم انداپاهایم را ضرب

 سُر داد و پرسید:طرفم 

 دوست داری سفارش بدم؟ چی-

مرا در کنار او،    نفس کشیدن  انگیز و البتهی دل نگاهی سرسری به منو انداختم. آنجا بودن، در آن نقطه

 اش گفتم: ی جدیکرد. لبخند زدم و رو به چهرهنیاز میاز هر چیز دیگری بی

 چسبه. یاالن تو این هوا فقط یه چای دارچین داغ م-

ی آرامی گفت. سفارش دو لیوان چای دارچین داد. خودش آن طرف میز نشست لبخند محوی زد و باشه

 و نگاهم کرد.

 اینجا خوبه دیگه؟ -

 رویی دادم.های خیابان روبهسری تکان دادم و نگاهم را به روشنایی

 شد تصورش کنم.ن چیزیه که میاوهوم... همو-

 معطلی پرسیدم:بی ، را شکار کردم فکرش  رقبرگشتم و وقتی باز آن نگاه غ

 م؟ یحرف بزن یخواستیم ی شده؟ در مورد چ یچ-

 گفت: یزورک یو با لبخند د یلبش را با دندان جو کنج
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صاف نشستم. با دقت به   زیدور کردم و مثل خودش پشت م  یرترا از منبع حرا   میهادست  یلیمیب  با

کارش مطمئنم کرد باز    نیو هم  دیچشم دزد  د، یو کنجکاوم را که د  رهیش نگاه کردم. نگاه خرتصو

گذاشته بود و    یگوش  ی. انگشتش را روشودیناراحتش کرده که احتماالً به من هم مربوط م  یموضوع

ا سرش را باال گرفت ب  یهمان دستش گذاشتم و وقت  یدستم را رو  .چرخاندیم  زیم   یرو  هدفیآن را ب

 : دمیپرس ینگران

 .کنهیم تتیداره اذ یبدجور  یزیچ هی یعن ی ، یشیم ی شکل نیشده گرشا؟... تو هروقت ا یچ-

گذاشت و رفت. دستش را چرخاند   زیم  یرو  یکیرا همراه بشقاب ک   یچا  یهاوانیجلو آمد، ل  یشخدمتیپ

ه کرد و  لقح  یچا  وانیرا هم دور ل  گرشیرمش مشت شد. دست ددست گ  انی م مکه انگشتان  یطور 

 گفت: 

 ؟یر آیکه تو ذهنته، به زبون م یراحت هر حرف یتو چه جور -

 زد و منتظر جواب ماند. متعجب نگاهش کردم. یشخندین

 ؟یچ یعنی نیاالن ا-

 باال انداخت.  شانه

  ست، ین  یه ناراحت کنه، کار آسوننبلت رو ممکطرف مقا  یدونیکه م  ییزایحرف زدن در مورد چ  یعنی-

 . تونم یمن نم ی... ولی کنیم یکار خوب ... که اتفاقاًیکنیو مر  کار  نیاما تو ا

 .کردی دار نبود بلکه نگرانم مخنده شیهاحرف یچون معن ،بخندم نتوانستم

 قراره من رو ناراحت کنه... درسته؟ ،یبزن یخوای که م  ییکه حرفا نهیمنظورت ا-

 لب زد: یرا به هم فشار داد و با مکث شیهالب

 . دیشا. دونم..ینم-

 :دمیمقدمه پرسیب ن،یم در ماشدخو یهاینیب شیپ ریث أت تحت

 شدن.  مونیپش یبگ یخوایم زده؟... حتماً یمامانت حرف-

 کرد و صاف نشست. یاخم

DONYAIE MAMNOE نباشن؟! ایباشن  مونیپش دیاونا با... مگه ؟ یفکر کرد یجور نیچرا ا-
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 دستم را در هوا تکان دادم. یکالفگ با

 ...نکهیبه خاطر ا دی... گفتم شاگهیفکر اومد تو ذهنم د نیا هویدونم... یچه م-

 :دیحرفم پر انیطاقت میب

  ی بگ  یداشت  یبه مامان نداره... اون فقط ازم خواسته هر موقع که خودت آمادگ  ی... موضوع ربطار ینه د-

 رو مشخص کنن. مراسم خی صحبت کنن و تار  انیتا ب

 کرد. کیرا بار  شیهاو چشم دیرا جلو کش سرش

مثبت شده و هردفعه    که نظرش کامالً  یبه مامانم گفت  ییزهایرچند من هنوزم کنجکاوم بدونم چه چه-

 .پرسهی م طتیاز حال و روز تو و شرا نهیب یمن رو م

 چرخاند و غرغر کرد: تخس سرش را  یها . مثل پسربچهردیام نگتا خنده دمیرا تو کش میهالب

در    یصبح و شب جلو  ،به کارم نداشت، باز هر روز   یکار   کهمدت    هیوجود تو بهونه شده تا بعد از  -

 بشه و در مورد تو سوال کنه. داشیخونه پ

 با تعجب گرد شدند.  میهاچشم

 مادرته ها! ... اون !ه؟یگرشا!... خب اشکالش چ-

 شیهالب  ک یرا برداشت و نزد  شیچا  وانی. لدمیهمفیاش را نمیلبش نشست که معن  یرو  یپوزخند

 و هوا نگه داشت.  نیزم  انی را همان جا م وانیمن ل یبعدل برد. با سوا

 ش باشه.که نگران بچه  هیحق هر مادر   نیا  ...؟یکنی م  تشیقدر اذنیکه ا  هیمشکل تو با مامانت چ  جداً-

 برگرداند.  زیم یروچندان آرام را نه وانید و لیرا با اخم نوش شیاز چا یمین

 . میش کن، در موردش حرف نزنول... کنهیم مکالفه یافراط یهاینگران-

 و نگاهش کردم.  دم یرا نوش میاز چا یاجرعه

 بگو. م،یاومد نجایرو که براش تا ا یزی... اون چمیحرف بزن یباشه... تو بگو در مورد چ-

ش  أدانستم منشیکه نم  یتی . با عصباندیکشو باز ابرو در هم    دینوش  عیرا هم سر  شیچا  گرید  یمهین

 : دیغر یلب ریکجاست، ز 

 . یلعنت-
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 : دمیطاقت پرسیحالش ب دنید از 

 شده!  یگرشا، بگو چ-

لمس کوتاه،    ن یبار بود که از ا  نیگذاشته بود گرفت، اول  زیم  یرا کنار گذاشت. دستم را که رو  وانشیل

ممکن   شیهاودش هم اعتراف کرده بود حرف چرا. از آنجا که خ  دانستمیو نم  گرفتمی نم  یحس خوب

با   یدو نفره و جد  یها صحبت  نیاز ا  یخوب  یداد. من خاطرهیم  یبد  یگواه  لماست ناراحتم کنم، د

 فکر کنم و گفت: شیهابه ناگفته شتر یاو نداشتم. اجازه نداد ب

راجع به حرفار ید- . دو ساعته که  ینه احساس  یفکر کن  یمنطق  کامالً  زنمیکه بهت م  ییها! الزمه 

 یاجهیاما به نت  ،یدینشون م  یچه واکنش  ،یشنویم  رو  زایچ  نیا  یوقت  نمیبب  ، تو گذاشتم  یخودم رو جا

 . ینکن  رمیغافلگ گهیبار د نیا دوارمیفقط ام ،یهست ینی بشیپ  رقابلیغ یلی. تو خدمینرس

 کردم و محکم گفتم: اخم

تر و ذهنم رو نسبت به من رو نگران  یفقط دار   یکنینم  رالزمه گرشا؟ فک  ین یچ همه مقدمه  نیا  واقعاً-

 ؟ یکنیتر منیبدب ه،یچ دونم ی هنوز نمه ک یموضوع

 سر تکان داد. کالفه

 .یاجازه بدم خودت در موردش فکر کن دی... بایگیدرست م-

 خواست یکند. انگار که م  ریرا به کمک گرفت تا دست سرد من را با هر دو دستش اس  گرشید  دست

 کند. ی ریام جلوگیاحتمال از فرار 

حتی   ،هفتادین  اتفاقهنوز    یکردی که تصور م  یزیود... اون چب  یحکم دادگاه چ  یدی! خودت دار ید-

مهم  خیلی  فکر نکنم    گه یپس د  گم؟ها انتظار، بفهمی حکم عوض شده... درست میممکنه بعد از ماه

 شه.میباشه که مهرداد چطور مجازات 

حس م  انهیس  یقفسه  یرو  یحالم را بد کند. احساس فشار   توانستیمخود    یمهرداد به خود  اسم

 : دمیپرسآمد یدرم  ر که به زو یکردم و با نفس

 ؟یبگ یخوایم یچ-

ها تحت فشار گفتن آن حرف  ی، برامکه شنونده بود  یمن  یاو هم به اندازه  ای سرخ شده بود، گو  صورتش

DONYAIE MAMNOE بود.
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.  از قصاص بگذریو    یبش  هیبه گرفتن د  ی... که راضرن یبگ  تی ازت رضا  خوانیپسره م  نیمادر ا  و  پدر -

 دن یفهم  یوقت  یبکنن، ول  دیکار با  یچ  دوننیهستن که نمقدر از کار پسرشون شرمنده  تا اونبخاون بد

که اشتباهش رو   کننیبه خاطر پدرش اون کارا رو کرده، دارن تالش م  یعنیمهرداد به خاطر اونا...  

 جبران کنن. 

مبهوت نگاهش    قطآمد و فی . نفسم درنمدیدو  رون یب  شیهااسارت دست  یاز حلقهناخودآگاه    دستم

 حرفش به او داد. یادامه یبرا یشتریت بأ. سکوتم جرکردمیم

ب- قبول کردم  ا  امیمن  به  فقط  و  فقط  کنم...  آدما    نیباهات صحبت  باور کردم  خاطر که خودم هم 

 گفتم؟ ین روز بهت چاو  ادتهیفرصت دوباره...  هیمستحق بخششن، مستحق  

 دانستمی م  دیبود که بع  قدر خفهآمد آن  رونیکه از حلقم ب  ی یاز هم فاصله گرفتند، اما صدا  میهالب

 بشنود:  یزیچ

قاتل حرف   ه یبه  ،فرصت دوباره هیاز  ی... دار ؟یزن ی م یتو دار  حرفا رو واقعاً  نیگرشا... ا شهیباورم نم-

د ر   ماشین بهت زده، اجازه بدی دنده عقب بگیره و دوباره از روت... مثل اینکه به کسی که با  ؟یزنیم

 غیرمنطقی! قدر شه... همین

 را باال گرفت تا آرامم کند. دستش

حق دارن نگران  به قول خودت...  اما اونا مادر و پدرشن،    ،یگیم  یچ  فهممی... من مار یگوش کن د-

 ها هم که شده...چارهیبه خاطر اون ب دیباشن، شا

 ز یم  یکه از رو  یه قطرات چاب  توجهیبرگشت. ب  زیم  یرو  یچا  وانیخورد و ل  یتکان  ار یاختی ب  دستم

را تار کرد و   دمید  یجلو  یاشک  ی. پردهدم یخند  کیستریه  ختند،یر یم  میپالتو  یشدند و رویم  ریسراز 

 به زحمت لب زدم: 

ترم؟...  من از اونا بدبخت  ینگفت  ،یزنی ازشون حرف م  یکه دار   ییهاچارهی... به اون ب !گرشا؟  یمن چ-

...  کنه؟یکه داره بهم نگاه م  نمیبیداداشم رو م  ،یخال   یاون خونه  یه هنوز که هنوزه گوشه گوش  ینگفت

کنه رو   یخداحافظ  مآخر تو صورتم نگاه کنه و از   ر با  یداداشم برا  نکهیفرصت ا  یحت  یاون عوض  ینگفت

فرصت    هیکه بشه به اون قاتل    ،تهیاهمیقدر ب  ن یدم اآ   هیکشتن    یکنیچرا فکر م  بهش نداد؟... واقعاً

 ؟ اد د گهید

خفه  بغض مداشت  هرکسکردی ام  از  ا  ی .  داشتمحرف  نیانتظار  را  با  ال   ،ها  را  معادالتم  تمام  گرشا.  ا 

گاهم خواهد بود، به  ه یو تک  یاست که تا آخر عمر حام  ی او کس  نکهیتصور ا  ؛ ختیبه هم ر   شیهاحرف
DONYAIE MAMNOE
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هم   فکرمن    یحترا به نا  یابود و لحظه  ستادهیدشمن ا  یرفت. او در جبهه  نیب  دود شد و از   یراحت

نبود، زمزمه   ریباورپذ  میبرا  یاکه ذره   ی. با نگاه مغمومردی. دستش را جلو آورد تا دستم را بگکردینم

 کرد:

 لحظه. هی! گوش بده ار ید-

ضعفم را به    شهیام که همیلعنت  یها. لبم را محکم گاز گرفتم تا اشکدمیرا با خشونت عقب کش  دستم

پشت    یخراشگوش  یبا صدا  یصندل  یهاهیبلند شدم و پا  زی. از پشت م ندزینر  نیی پا  گذاشتندیم  شینما

خواستم چیزی بگویم، اما منصرف شدم و فقط پشتم را به او کردم تا زودتر  شد.    دهیسرم به عقب کش

ه حتی هوایش هم برایم مسموم بود، خارج شوم.  داشتنی نبود بلکتنها دوست از آن محیطی که دیگر نه 

 شده بودم که بازویم را کشید و من را به طرف خودش برگرداند. ن هنوز قدمی دور 

کنی به من و آد، پشت میری؟... این چه اخالقیه که تا حرفی به مذاقت خوش نمیباز کجا داری می-

 ری؟ می

 بازویم را عقب کشیدم و مثل خودش اخم کردم. 

تو دلت به سادگی من بخندی؟!... و  چی کار کنم؟ وایسم که با افتخار بازم وساطت اونا رو بکنی  پس  -

 کردی؟!کار میکردی؟... بگو دیگه!... چیکار میچی  ،گرشا اگه خودت جای من بودی

 کند. هایش از هم فاصله گرفتند، لحنش را مالیم کرد، شاید در منِ افسارگسیخته تأثیری ایجاد ابرو

.. ولی این راهش نیست... بیا منطقی م.کردبر کن حرف بزنیم... منم اگر بودم، شاید مثل تو فکر می ص-

 فکر کنیم.

 ای عصبی تکرار کردم:خندهبا تک

.. آدمی که داغ عزیز دیده منطق  خورده منطق نداره جناب بلورچیان.منطقی؟!... آدم زخممنطقی!...  -

  تی ه این مسئله منطق داشته باشم... منطق اون عوضی کجا بود وقراجع ب  خوادشه... دلم نمی سرش نمی

 داداش من رو کشت؟!... وقتی همه کس من رو ازم گرفت؟!... هان؟! 

 خواستم بروم که باز صدایم زد:

 گم نرو... صبر کن ببینم. مگه نمی-
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ما من آدم  کشید، اای مکث کردم و بعد روی پا به طرفش چرخیدم. با دیدن سکوتم نفس راحتی  لحظه

فراموش کرده بود، فراموش کرده بود من چه روز ه  ماندن و دوباره حرف شنیدن نبودم، آن هم از او ک

 هایی را گذراندم. لبخند مرددی زد، جلو آمد دستم را بگیرد. و شب

 بشین حرف... -

 م. اش کوبیدقدر ناگهانی کف دستم را تخت سینهدستم را عقب کشیدم و نفهمیدم چرا آن

 غیرت! بی-

 گرانید  یبرا  یناب  شی چه نما  نکهیتوجه به ایب  و  ممات و مبهوتش گرفت  یام را رو به چهرهانگشت اشاره

 : دمیام غرشده دیکل یهادندان ان یبه راه انداخته بودم، از م

اعضاش   یبه اهدا  تیوقت رضا  چیمثل تو بدن، ه  یرتیغی رو قراره به آدم ب  ار یدونستم قلب شهری اگه م-

 .ادمدینم

نامم از زبان او، با سرعت از آنجا   یناباورانه  نزدتوجه به صدا  یو بام باالتر کشیدم  روی شانهرا    فمیک

به خودم آمدم وسط    ی کردم و وقت  یدوان طها را دوانمنتظر آسانسور هم نماندم، پله  یخارج شدم. حت

 ی و به محض توقف خودم را رودست تکان دادم    ،شدی م  کیکه نزد  ینیماش  نیاول  یبودم. برا  ابانیخ

ام، زودباور یدلساده   یبدهم و برا  ختنیاشک ر   یهبه خودم اجاز   دشیعقبش انداختم. حاال م  یصندل

وقت او را   چی. همیبگو راهیو زمان بد و ب نیکنم و به زم هیام، گررفتهازدست یتمام آرزوها یبودنم، برا

 .دم یبخشیقاتل برادرم کند، نم دنیمن را وادار به بخش خواستیم نکهیبه خاطر ا

 *** 

به قلبم   یچه آتش  شی هاکردم تا فراموش کنم گرشا با حرف  یشغول به هرکار م  روز تمام خودم را  دو

جوابش را ندهم، اما انگار او    ،دیبگو  یزیگرفته بودم اگر تماس گرفت و خواست باز چ  میانداخت. تصم

کردن که    یعذرخواه  ؛ هم نداد  امیپ  ک ی  یت، بلکه حتگرفته بود که نه تنها تماس نگرف  ش یهم دست پ

 . شششکیپ گرید

و مات    جیگ  ی شد و وقت  دهیخودم بودم که دستمال آشپزخانه با خشونت از دستم کش  الیفکر و خ  در 

 گفت:  تیبا عصبان ، سمت عمه برگشتم

  ی ط ضرر مالخونه فق  وار یو در و د لیوسا دنیبکن، با ساب گهیفکر د  ه ی یخودت رو بکش یخوای اگه م-
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 . دم یهرچه در فکرم بود فراموش کردم و آرام خند یاهلحظ یبود که برا نیریآنقدر ش تشی عصبان

 !کنمیم یخب دارم خونه تکون ه؟یچ ی... خودکش!عمه؟ یگیم یچ-

هوس پس گرفتنش را   گرید نکهی ا یو برا دیتر کشاما دستش را عقب رم،یدستمال را ازش بگ  خواستم

 انداخت.  گریسمت د نتیکاب ین را رونکنم، آ

... برو خودت رو  زتره؟یکه از گل تم  یا... اونم واسه خونه!د؟ی دو ماه مونده به ع  !االن؟  ...!؟یخونه تکون-

 .هیدردت چ دونمی... من که مار یکن د اهیس

 برگشتم.  نکیو سمت س  دمیرا در هم کش میجمع شد. ابروها لبخندم

اگه م- پر    یدونیخب  به  نپ  یو پاپس  هه خونه  ما  ه ی  گهیخان نمکامران  نم،یبب  عمه... اصالً  چیمن 

 ... نگفت برگرد؟؟یکجا رفت یرو ول کرد یزندگ

 !گهید یکنیم رونمیب یدار -

خونسرد باشم هرچند   کردمیتالش م  یلیچسباندم. خ  نکیس  ی را از پشت به لبه    میهاو دست   برگشتم

 موفق نبودم.  یلیخ دانمیم

بکن- غلط  امن  من  خاطر  به  که  گرفتم  وجدان  عذاب  فقط  عمه...  وقت  ن یم  تنها  چهب  همه  رو  هات 

 . یگذاشت

 را گرفت. میناباورانه جلو آمد و بازو  عمه

 عقب!  یباز مراسم رو بنداز  یخوای خانم منتظر تماس ماست. نگو که مهیحور  ار،یکجا برم؟... د-

 کدوم مراسم عمه؟ -

ت که  اشحرف و سوال دقدر  . نگاه نافذش آنرمیام را بگ لرزش چانه  یرا به هم فشردم تا جلو  میهادندان

 بدوزم.  نی مجبور شدم نگاهم را به زم

همه   ریز   یبزن  یخوایحرف ساده نم   هیحرف؟ تو که به خاطر    نیا  یچ  یعن یمن رو...    نی!... بب ار ید-

 ! ز؟یچ

 .دمیو پربغض خروش یاخم نگاهش کردم و عصب  با

  میراش نداشتب  یارزش  چین، هنه م  ار، ینشون داد نه شهر  حرفش علناً   ن یبا ا  کدوم حرف ساده عمه؟ اون-

 . میو ندار 
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 لبخند زد. یدستم را در دستش گرفت و با خوش باور  عمه

 ی گفتیکلمه م  هی   ،یخواستی... نمیشلوغش کرد  یخودیگفته... تو ب  یزیچ  ه یحاال    زم، یعز  ریسخت نگ-

 بود؟  یچ یقهرت برا گهینه، د

توانستم ی جا نم کیداشتم و ن رفتم. آرام و قرار  رون یو از آشپزخانه ب  دمیکش رونیدستش ب را از  دستم

از آن کم   یکه در من بود و بعد از دو روز ذره ا یبمانم. وسط سالن به طرفش برگشتم و با تمام خشم 

 نشده بود گفتم:

به   دیا نبانه تنه  شناسه،یم  ور   که من  شدی. اگه ادعاش مکردیمطرحش م  د ینبا  ... اصالًگفت یم  دینبا-

دادن    تیکه من آدم رضا  فهموندیم  دیکه ازش خواسته بودن هم با  ییبلکه به اونا  زد،یم  یمن حرف

 . ستم ین

 م یهادست  انیگذاشتم و صورتم را م  میزانوها  ییرا رو  میهاچهارزانو نشستم. آرنج  ن،یزم  یجا رو  همان

 پنهان کردم.

به    امفرصت دوباره داد که من بخو  ه یبهش    ی نداشت؟ ک  یمگه حق زندگ  ...برادر من مگه جوون نبود؟-

 بدم؟ یکیاون 

 اراده لب زدم:ی کردم و ب نگاهش

 ...نکهیچه برسه به ا ،نمشیبب  خوامی نم یحت گهیمن تموم شده... د یگرشا برا-

 گذاشت.  میهالب یشست و انگشت رون می روآمد و روبه یک دمینفهم

 یگذره وقتب  بذار چند روز   ،یهست  ی... االن عصبار ید  ی بش  مونیکه بعدا پشنگو    یزیچ  هی!...  سیه-

 تر فکر کن.درست دیخواب  تتی عصبان

 زدم و از او رو گرفتم.  یپوزخند

اون    نهی زنگ نزده بب  هی  ی... حتستین  ی... دو روزه ازش خبر!کجاست؟  ...!کو؟  دلت خوشه عمه!... اصالً-

دم بونه!... براش مهم نبود... براش مهم ن  ایخونه    دم یزنده رس  ،ازش جدا شدم  یعصبان  یجور شب که اون

 . اصالً دمی... خوب شد فهمدمیفهم ور  نی... االن استمیو ن

حال و روز   یکجا  د؟ی خندیمن م  تیکه لبخند زد تمام وجودم از خشم گر گرفت. عمه به عصبان  عمه
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 د ای  یبهت برخورده... آره؟... از ک  ...ه چرا ازت خبر نگرفتهک  یراحت... نا؟یهست  یعصبان  یپس بگو از چ-

 !تو؟ یناز کن یگرفت

 . ستادمیپا ا یدستم را در هوا تکان دادم و رو ،دیفهمیعمه منظورم را نم نکهیاز ا کالفه

 !گم؟ی م یچ یشیمتوجه م ولم کن تو رو خدا... اصالً ؟یگیم یعمه... چ یوا-

 رو به او گفتم: ،تر شدمآرام یکم  یو وقت مدیکش یقیعم. نفس ستادمیدر اتاق ا کنار 

به کارم نداشته باش... اگه دوست   یکار   فکر کن... فقط لطفاً  یدوست دار   ی... هرجور یهرچ  اصالً-

 مادر موندن. ی ماهه ب هیام که تا بچه ندارم، فقط فکر اون دو یهم بمون، من که مشکل یدار 

  را دادم و سرم    هیتک  وار یبه د  ،نشستم  نیزم  یه گذاشتم. روبست  مه یاتاق رفتم و در را پشت سرم ن  به

 جمع شده در بغلم گذاشتم. یزانو یرو

باشد، باز هم    نیاگر ا  یگرفته شدن از سمت گرشا بود، اما حت  دهیحق با عمه بود و درد من ناد  دیشا

 ک یدو روز، حداقل  نداشته که نخواسته بعد از    ت ی اهم  یاذره  شیبرا  متی و عصبان  یمن و ناراحت  یعنی

 .«؟یخوب » :بفرستد و بپرسد امیپ

خفه کردم و در    نهیهقم را در س شدند. هق  یجار   دخود به خو  میهاافتادم و باز اشک   شیهاحرف  ادی

تم و لعنت گف  راهیکرده بود بد و ب  حرام  من  ربرا    ی که خوش  یماجرا و به روزگار   نیا  یدل به باعث و بان

 فرستادم.

 *** 

 زیخمین  میفاصله دهم. سر جام  ام را به زور از هدهی چسبهمبه   یهاوادارم کرد پلک   ، یگهنآ  یخفه  یصدا

  دم یکرده بودم که نفهم  ه یصدا گریقدر بشده بود. آن  کیتار   باًیشدم و به اطرافم نگاه انداختم. هوا تقر

را    آهنگآرام    یدا. باز صبودبالش و پتو آورده    م یبرامتوجه عمه نشده بودم که    یخوابم برد. حت  یکِ

 یآوردم. شماره  رونیرا از داخلش ب  یرفتم و گوش،  فمیکر  کنا  ،اتاق  یگوشه پا تا  ودست. چهار دمیشن

 تلفن همراه ناشناس بود. مردد جواب دادم:  کیصفحه از  یرو

 . دییبله، بفرما-

 گفت:  یامردانه یصدا
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 با تعجب باال رفت.  میابرو

 !ما؟بله خودمم... ش-

 کند گفت: یرفمعخودش را  نکه یا یآشنا بود، به جا یادیز  ش یکه صدا مرد

 م؟یصحبت کن نییپا یر آیم فیتونم... تشردر خونه یمن جلو-

ام را هم  آدرس خانه  یکه حت  ستیآشنا ک  یبهیغر   نیو باز با خودم فکر کردم ا  دمیرا تو کش  نمیریز   لب

و با همان سر و وضع    دمیتماس قطع شده بود. از جا پر،  «شما؟»بلد است. تا خواستم دوباره بپرسم  

  ش ی صدا  نکهیو با ا  دروشن نشسته بو  ونیزیتلو  یرفتم. عمه جلو  رونیب  قاز اتا  ختهیر همبه   یو موه  آشفت

 ، رومیکه به طرف پنجره م  دی. تا من را دکردیبا دقت نگاه م   رشیبه تصاو  ، داشت را تا ته کم کرده بود

 گفت: 

 ! ار؟یشده د  ی... چ؟یشد دار یب-

 جیو گ  دمی. چرخنمیبب  ، بود  ستادهیدر ا  یکه جلورا    یتم مردنس توای معلوم نبود و نم  یزین باال چ ای  از 

 شدم. رهیو گنگ به عمه خ

 ؟یشونیچرا پر !...زم؟یشده عز یچ-

 : دمیتکان دادم و پرس یچیه یبه معنا یسر

 زنگ خونه رو زده؟ ی من خواب بودم کس-

 .ستادیا شیسر جا  ،ودنجکاو شده بهم که حاال ک عمه

 ؟ مثالً ینه... ک-

 :دیرفتم. پالتو و شالم را برداشتم و عمه پرس یلب گفتم و به طرف جالباس ریز  ی«مدانینم»

 ؟یر یکجا م-

 .گردمیتا در و برم رمیم-

 در دستم افتاد و لبخند زد.   یشوبه گ نگاهش

 خب. باال  ادی. بگو بحرص نخور.. یخودیگفتم ب یدیگرشا اومده... آره؟ د-

 . دمیجفت کفش پوش کی  یسرسر
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 .گمی بهت م مآیشا کجا بود... االن مگر ،نه بابا-

 ی رفتنم از خانه، مرد  رونیمحض برفتم. به  نییها را به سرعت پااش نماندم و پلهیسواالت بعد  منتظر

. . مغزم هنوز خواب بودو سالم کرد ستادیصاف ا ، داده بود هیساختمان تک یرو درخت روبه یکه به تنه 

جواب سالمش    یسردبه    ؟کردیم  چه کار   نجایهنود بود، اما اب  تا بشناسمش.  دیطول کش  یاهیچند ثان

 را دادم. 

 . دیی بفرما-

ر داد. سُ  بشیج  یتو  ،همراهش را که تا آن لحظه در دستش بود  یآمد و گوش  شیپ   یآرام  یهاقدم  با

 با اخم گفتم: 

حداقل خودتون    ای...  نی گفتی م  یهمون تلفن  نیداشت  ی... کار !؟واقعاً  زم بودال  یباند باز مزیهمه ج  نیا-

 .نیکردیم یرو معرف

 گفتم:  یبا پوزخندو  ستادیا میرو یجلو

 ... اونم بعد از دو روز! ! یعذرخواه یاومد که بخواد واسطه بفرسته براینم انیبلورچ یبه آقا-

 کاپشنش فرو کرد و گفت:  بیدر جرا   شیهادست یام، با خونسردتوجه به طعنهیب

 الزم نداره.  یوص  لی... وک دآیخودش برم  یاز پس کارا  شهیباشه، هم  وبحالش خآره خب... گرشا اگه  -

دق»بپرسم    خواستم تو  ب  یخانه  یجلو  قاًیپس  از پسرعمویمن،  غلط  ،تیخبر  اما ؟!«یکنیم  یچه   ،

شدم که    شیهاچشم  ی دیسف  انیسرخ م  یهااش فکر کردم و تازه متوجه رگجمله  یبه معن  یالحظه

کردم،    خی  «.ستیحال گرشا خوب ن»... مغزم هشدار داد  زدی ذوق م  یجور تود ب  ،ینور چراغ شهردار   ریز 

ام سرش را  ختهیر همتوجه به حال به ی صدا باز و بسته شد. بیب  یمثل ماه  میهاو لب  دیتنم لرز   متما

 داد. نسف تکاأمت

  دم یودم د خ  یهاا االن با چشم... امیر یم  یطرفه به قاضه یزود و    شهیمکه ه  یهست  یگفته بود آدم-

 . دمیو منظورش رو فهم

 و با جان کندن لب زدم:  م دهانم را قورت داد آب

کجاست؟- ا!گرشا...  م!ده؟یجد  یباز   هی  نمی...  کن  نیخوا ی...  سوءاستفاده  من  احساسات  به    دیاز  که 
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 ی هانفس  نای نبود. م  یردر صورت و حرکاتش خب  هیاول  یاز آن خونسرد  گری . ددیاش را درهم کشچهره

 تندش گفت: 

 ییهاحرف نی... به خاطر هم!کار دارم؟ ینگفتم چ ایردم کن ی چرا پشت تلفن خودم رو معرف یدونیم-

 یزکشبخواد نا ،هایباز بچه نیکه با ا هیتی!... به نظرت گرشا تو سن و سال و موقعیزنیم یکه االن دار 

 !مثل تو رو بکنه؟ ینفهمدختر زبون

 گفتم: ی اده بود، عصبد به منه ک ینسبت از 

 حرف دهنت رو بفهم. -

 . دیخندی عصبی با حالت

گرشا   یدونی... مرون؟یب  یزیر یم  دآیبه اون زبونت م  یو هرچ  یفهمی... تو حرف دهنت رو م!؟یتو چ-

...  !زنده است؟ ا یمرده  یدو روز ازش بپرس  نید تو ا... به سرت نز!ه؟یتو چه حال یدونیم !االن کجاست؟

اگه   بودم  یجامن  نم  اصالً  ،اون  ا  کردم،ینگاهت هم  به  برسه  به خاطر    نکهیچه  تو،  به خاطر حرف 

 ! مارستان یرو تخت ب فتمیو ب سهیقضاوتت، قلبم وا

  م یپاها  توان از   .مد ایرا حس نکردم، نفسم باال ن  شیهاتپش  گر ید  ،ستادیا  یواقع  یبه معنا  ،ستادیا  قلبم

. به جان  فتم ین  نیزم  یبند چهارچوب در کردم تا با مغز رو   متشد. دستم را به زح  ی خال  میاپ  ر یرفت، ز 

 هوا، لب زدم:ینفس، بی در آوار شدم و ب یجلو یتک پله یکندن رو

 !یگی... دروغ... دروغ م!مارستان؟ی... ب یب-

هم  نیهم یراباور کنم ب خواستمیبه من کرد. نمقلبم را هدف گرفت و پشتش را  میمستق پوزخندش

 باز گفتم: 

  ی اگه پا  دیدونیتاتون مدو  خبرم؟... هری ... پس چرا من بمارستانهی؟... اگه بیگیدروغ م  یا دار چر-

بهش زنگ بزنم و ببخشمش...   یکنی م  کمیتحر  ی... دار شمی م  یوسط باشه، من چه حال  شیسالمت

 ! آره؟

 باال گرفتم. . سرم را به زور ستاد یام ازدههتب یچهره یو جلو دیچرخ

 !قلب برادرت؟ ای اون یسالمت-

DONYAIE MAMNOE بافتنش داد زدم: سمانیر از آسمان کالفه
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 خوره؟ یبه چه درد من م  ،ییبه تنها ار یچرت نگو... قلب شهر -

 تکان داد و گفت: یسر د،یلرز یم یگرانتمام تن و بدنم داشت از ن نکهیتوجه به ایب

...  یخواستن نگران بشینمبگه...    یزیبه تو چ  یعمو قدغن کرده کس... زن!خبرت کنه؟  یک  یتوقع داشت-

اگه بفهمن  یکنی... فکر مننشی بب قهیبست نشستن که بتونن ده دق CCUشون پشت در  دو روزه همه

که    نهی به خاطر ا  دونمیم  یزیمنم اگه چ  رن؟آیتوعه، بازم اسمت رو م  ری حال خراب پسرشون تقص

تر از تو، ... اونم احمقرستانمایمش بیاغونش برسونبا اون حال و روز د  نکهیگفت... قبل از اخودش  

 .نه تو رو دونه،یخودش رو مقصر م

 :دمیغر ،ستادمیایلرزانم م یاپاه یطور که روگرفتم و همان وار یبه د دست

 ؟یگیم یدار  ،دآیاز دهنت درم یحواست هست هرچ-

 کرد. نییباال و پا بار  سرش را چند ییپررو با

قط  ف...  گمینم  یزیچ  گه یارت کنم، فقط به حرمت گرشا دب  دیبا  نایا  از   شتریخوب حواسم هست... ب-

که    یو خوشحال باش  یو رفت  یحرفت رو زد  یوقت فکر کن  هیرو بهت بگم که هوا برت نداره    نای اومدم ا

 شد، یمو شده که اگه حالش بد نخام ت  یجور   ،شناسمیکه من م  یی... هرچند گرشایحال طرف رو گرفت

اومد و از دلت  یبه توپ... م  یو طرف رو ببند  یمسمومت سر کن   االتیخا  روز ب   امکان نذاشت بذاره دو

باز    وردآیدرم د  هیو  با    گهیجا  ساده   ه یکه  تحرف  به  برم  جیریش  دلت    یدوباره هرچ  خورد،یقبات 

 ی ساز   به هر  یتونیم  ،شهنهیقلب برادرت تو س... چون  !؟یکه چ  ی ... فکر کردیگفتیبهش م  خواستیم

 ش؟یونقصبر ،یزنی که م

 زدم: غیو ج دمیاش پریرگبار  یهاحرف انیم

 تمومش کن.بس کن... بسه... -

از ترس در خودم جمع شدم. در چشم  یجور  که  آمد  با   یآماده  یهابا خشم جلو  و  زد  بارشم زل 

 گفت:  یعصب یزهرخند

رو خودت  ه بطرا نی... ا یدور و برش بپلک نمتینب  گهیتو هم تمومش کن... د... کنمی... تمومش مباشه-

 تمومش کن و بذار نفس بکشه.

 لب زدم: یافتاد و بغض نییچشمم پا یاز گوشه  یاشک

 . یانصافیب یلیخ-
DONYAIE MAMNOE
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 هق کنان داد زدم:زد و رو برگرداند. هق یپوزخند

گفتم   ی... مگه من چ!؟یکنیقضاوت م  یجور نیکه در مورد من ا   یهست  ی... ک!؟یهست  یتو ک  اصالً-

از  !بهش؟ گفتم  فقط  واسه  گذرمینم  برادرم  نخو ...  اومده  که  کرده  اشتباه  گفتم  وساطت    هی...  قاتل 

 . خوادیو فرصت دوباره م کنهیم

شد. یم  نییباال و پا  عیاش تند و سرنهیس  یبه خون نشسته نگاهم کرد. قفسه  یهاو با چشم  برگشت

 ام گفت:ی اشک یها در چشم رهیجلو آمد و خ

 ستن؟ ین طور نیا هیبق ی چرا فکر کرد؟ ... آرهدآی از قضاوت شدن بدت م-

به طرفم    ی دیتهد  یاش را با حالت خفه کردم و او انگشت اشاره  نهیهقم را در سمد. هقآیباال نم  نفسم

 گرفت:

 ! باشه یکه زد یحواست به عواقب حرف رت،یغی ب یگیمرد م هیبه  یوقت-

 . ندبا چس یشانیو چهارانگشتش را به پ دیلبش را با تمسخر باال کش کنج

 نم مهرآرا. شب خوش خا-

از کجا آوردم که جلو رفتم و کاپشنش را از   بارهک ین همه توان را  آ  دمیکه برود. نفهم  دیرا کش  راهش

 .دمیپشت، با قدرت کش

 صبر کن.-

 :دمیاما برنگشت. پرس ،ستادیا

 مارستانه؟یکدوم ب-

 : دمیتر پرستابیداد و من بلندتر و ب ن جواب

 . نمش یبب دی... باه؟انمارستیکدوم ب گمیم-

 لب زد: یجد یبا لحن ، که پشتش به من بود طور همان

 ؟!ریکه گفتم سراغش رو نگ یدیاالن نشن نیهم-

 :دمی. به صورت پر اخمش زل زدم و غرستادمیا شیروزدم و روبه دورش

 فقط سوالم رو جواب بده.  ،یکن فیتکل نیی من تع یبرا ستیالزم ن-
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 ن وارد ساختما نکهیقبل از ا ،آخر ی. لحظهدمیه سرعت به طرف خانه دوب را گفت و من مارستانیب نام

 بلند گفت: یشوم، با صدا

 رسونمت. یمنتظرم... خودم م نییمن پا-

 *** 

  ن یه قدر به هم تون. آمینگو  یزیچ  دادمیم  حیکلمه هم حرف نزد. من هم ترج  کی  مارستانیتا ب  بهنود

با لحن آرامش در گوش نگهبان    دمینفهم  ینگهبان  ی . جلومیم شوکالهم  می که حاال نخواه  م یکرده بود

نگاهم   نکهیاازش جدا شوم، بدون    نکهیباال رفتنم را گرفت. قبل از ا  یزمزمه کرد که اجازه  یزیچه چ

 با اخم گفت: ،کند

 به بعدش رو  نجایرن. از ایخونه هم نم  یبرن تو، ول  دنیزن عمو و گالره اونجان... بهشون اجازه نم-

 بکن. شیکار  ه ی دتخو

به کم    یقرار ی آسانسور را زدم و با ب  یگفتم و او با تکان سرش از من جدا شد. دکمه   یاخفه  «ممنون»

عددها رفت  یرو  یشدن  از  بدم  خاطرات  زدم.  زل  مراقبتوشمارشگر  بخش  به   ی ژهیو  یهاآمد 

 همکفآسانسور به    ن یابک  همبگذارم. هرچقدر    مارستانیده بود با دلشوره پا به ب اعث شب  مارستان،یب

 ی طبقه یدکمه  ،طبقات ی. طبق راهنماختیر یتند و تند در دلم فرو م  یز یانگار چ  شد،یتر مکینزد

ها  تن  ،پا به سالن آن طبقه گذاشتم  یمنتظر ماندم. وقت  نیکاب  ی فلز  وار یبه د  دهیدو را فشردم و چسب

بود.   شیوا عالمت ورود ممنوع ر ب  ،نحس  یدهیهمان دو در به هم چسب   دمید  میرو  یکه جلو  یزیچ

که نامم را خواند،    یفیظر  ی لرزان به آن سمت رفتم. با صدا  یهاافتاد. با قدم  نییاجازه از من پای اشکم ب

  ی رو   یگریآمد و دیمداشت به سمتم   یکیخانم که هیگالره و حور   دنی. از ددمیپا چرخ  یبا دلهره رو

رفتم. سالم کردم و با    شانرا پاک کردم و به طرفرتم  صو  کرد، یجب نگاهم معتنشسته و با    یصندل

 گالره دست دادم. گالره پربهت گفت:

 !چقدر دستات سرده!... حالت خوبه؟-

 : دمیجواب به سوالش، پرس یجا به

 حالش چطوره؟ -

 زمان گفت: مادرش ببرد و هم شی تا پ دیدستم را کش گالره

DONYAIE MAMNOE ؟ یدیاز کجا فهمه. تو اشتحت نظر ب دیدکترش گفته با یول ست،یبد ن یلیخ-



DONYAIE M
AM

NOE

   
 

698 
 

 خانم هم سالم دادم و رو به گالره گفتم:هیحور  به

 ن؟یبهم نگفت یزی. چرا خودتون چدمیفهمیباالخره که م-

 گالره جواب داد: یخانم به جاهیحور 

  گه ید  م یها... بعد از عملش فکر کردعمر شدن نصفه ن یبه ا م ی... ما که عادت کردینگران بش مینخواست-

 که...  ستیا نبر خ نیاز ا

... چقدر !شد خبر نداشتند؟   دهیکش  مارستانیکه کارش به ب  یاز دو بار قبل  یعنی گرد شد،    میهاچشم

م. هم فشار داد  یرا رو  میهانم را گاز گرفتم و پلکافتاد... زبایم  شیبرا  یشق بود. اگر اتفاقپسر کله  نیا

حال امروز پسرش حاصل   دم بفهمخانهیحور ر  کنم اگ  ینیب شیپ  توانستمیبهنود افتادم. نم  یجمله   ادی

 : دینشان خواهد داد. گالره پرس یمن است، چه واکنش یهاحرف

 ! یدیاز کجا فهم ینگفت-

 دادم.  لشانیتحو ،ببافم شدیکه م را یدروغ نیرتی دست دم

 نگران شدم... آقابهنود بهم گفت. ،دادینم دو روز ازش خبر نداشتم، جوابم رو-

 م انداختم و دوباره به طرفشان برگشتم. پشت سر یستهب یبه درها ینگاه

 نمش؟ی بب تونمیم-

 سف سر تکان داد.أبا ت گالره

تو... االن که ساعت   میاجازه ندادن بر  قهیقهم پنج د  یرو  م،یینجایدلت خوشه دختر... ما دو روزه ا-

 ... ی... چه جور ستیمالقات هم ن

 .دیخانم وسط حرفش پرهیحور 

  دونستم ی. منمیتو خونه بش  رهآی که دلم طاقت نم  نهیا  یبرا  ،موندم  ینیبی... منم اگه مار یبرگرد خونه د-

 د یشا  ا،ی... فردا ساعت مالقات ب هیبرام کاف  نیترم. همکیبهش نزد  کنمیحس م  نجایا  یول  دن،یاجازه نم

 . شین یبب  یبتون

. مگر  دمشیدیامشب م  نیهم   دیبا  .میایب   نجایماند که بخواهم دوباره به اینم  یباق  میبرا  یجانفردا    تا

صلم أرا نداشت. نگاه مست  دنشید  یهم اجازه  یبود و کس  یچه شده بود که دو روز پشت آن درها بستر

 خانم باز گفت: هیرا به گالره دادم. حور 
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خود    دیبا  ی کیگلناز...     دیرو گذاشته خونه به ام  کشیچکو  ی. بچهدیبر  ییدوتا  ر، یدخترم بگ  نیدست ا-

 نکنه.  یچهار ساعت خرابکار وستیه تو بتر رو تر و خشک کنه کدخاون 

 دلخور به مادرش نگاه کرد.  گالره

شما رو   ی... چه جور د آیست. از پس نوگل هم خوب برمین   یچلفتپاودست  یگیکه م  قدرمنیاگلناز  -

 تنها بذارم؟  نجایا

 ؟!ی رو بکنن م یپرستار  یاومد ، یخودت رو ول کرد یگالره... بچه ستمیه نمن بچ-

 ؟یکار کن یچ یخوای تو، م دنیراهت نم یوقت نجا،ین، تک و تنها، اآخه مادر م-

بودند که انگار حضور من فراموششان    ریبا هم درگ  یآرامم را به عقب برداشتم. آن دو طور   یهاقدم

 . دیچ یپ یدر سالن خال یزن یرفتم و زنگ را فشردم. صدا CCUدر نوک پا به طرف  یشده بود. رو

 !بله-

 صحبت کنم چند لحظه.  باهاتون خواستمیم-

 چه کار کنم گفتم:  خواهمیم دیپرسی باز شد. در جواب گالره که متوجه رفتن من شده بود و م در 

 . نمشی بب قهیچند دق دنیاجازه م نمیباهاشون حرف بزنم بب رمیم-

رفتم. زن    شنیطرف است  بهخودم را داخل راهرو انداختم و    ،خر قبل از بسته شدن در آ  یلحظه  در 

 باال آورد.  خوانشیسرش را از پشت پ  یپوش یاسرمه

 . دیی بفرما-

 را تر کردم و مردد گفتم: لبم

 . نمی رو بب انیبلورچ یآقا خواستمیم-

 به من انداخت.  یهینگاه عاقل اندر سف زن

 . ونمالقات آشنات نیایب نیدوست داشت یکه هر ساعت ستیهتل ن نه،مارستایب  نجایخانم ا-

  ی کرد. کف دستم را رویم  وانهیخاطرات تلخ من را د  نیاب خردکن... اآشنا، جمالت آشنا و اعص  کلمات

 گذاشتم و سر تکان دادم. شخوانیپ
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تا فردا   تونمینم  دی... باور کنهیاالن متوجه شدم که بستر  نیخانم... من نامزدش هستم، هم  دونمیم-

 .نمشید ببیهم صبر کنم، با

 جواب داد: نوشتیم یزیطور که چنداخت و همانا نییرا پا سرش

 . مالقات ممنوعه. کنهی نم یفرق یل یخ یتا فردا هم صبر کن-

مو از    کیدلخور بودم، اما اگر    شیهاهنوز هم از حرف  نکهی. با اختیدر دلم فرو ر   یزیچ  گریبار د  کی

 : د یلرز  ار ی اختیب می اصد م،که لب باز کرد گری. بار ددمیبخشیخودم را نم امتیتا ق ،شدی سرش کم م

 چرا؟... مگه چقدر حالش بده؟-

 تر گفت: تر و دوستانهم یمال یکم  دنم،یخودش را گذاشت که زن با د  ریثأت یو لحنم به قدر  نگاه

هم وارد بخش    ی باشن و کس  یبستر  نجایا  فعالً  دنیدکترشون صالح د   ی... ولزمیعز  ستین  ینگران  یجا-

 است. زولهیا اطرافشون طیمح باًینشه. تقر

 قورت دادم.  یدهانم را به سخت آب

 گانه؟ یدکترشون؟!... دکتر -

 حرف سر تکان داد.یب زن

 نمش؟ یبب تونمیم ...مارستانه؟یاالن تو ب-

 .نآینبودن، فردا م فتینه امروز ش-

  الم یاگر از خوب بودن حالش خ  دمش، یدینم  م. اگر امشبساعدم گذاشت  یو سرم را رو  دمیکش  یآه

انگار   به زن انداختم که اصالً  یماندم. سرم را بلند کردم و نگاهیا صبح زنده نمت  دیشا  شد،ینمراحت  

 عقب رفتم.  یشانه سر خورد و کم یاز رو  فمینداشت. ک یتیاهم شیحضور من در آنجا برا

 ممنون.  یلیخ-

 کردم، گفت: که پشتم را به او نیهم

 .یبدم داخل اتاق بره اجاز تونمی نم یول ش،ی ن یلحظه بب  چند یتونیم-

کرد. یقلبم را گرم م  دم،یدیرا م  دنشیکه نفس کش  نیبود، هم  یهم کاف  ن ی به تنم برگشت. هم  جان

DONYAIE MAMNOE برگشتم و با لبخند سر تکان دادم.
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 باشه... خوبه. -

و بزرگ    یاشهیش  یاکه پنجره  ی. کنار اتاقدمیدو  باًیراهرو رفت و من هم به دنبالش تقر  یسمت انتها  به

 ره کرد.و به داخل اشا ستادیا ،داشت

 . نجان یا-

 م یسرش انداخت و نگاه من مستق  یباال  تور ی به مان  یو خودش وارد اتاق شد. نگاه  ستادمیا  شهیش  پشت

  ، خواب است  دمکری. فکر مد یکشید و آرام نفس مگذاشته بو  شیهاچشم  یبه او بود که ساعدش را رو 

. اندبرگرد  شهیبه سمت شش را برداشت و سرش را  ست د  یکنار گوشش گفت، فور   یزیپرستار چ   یاما وقت

 خواست ی هم دلم نم  نداشتم. اصالً   یخوانگفت. قدرت لب  یزیباال رفت و در جواب پرستار چ  شیابروها

از    یاثر  چیکه ه  نیهم  زد،ی که داشت حرف م  نیکه سالم بود، هم  نیهم  ند،یگوی بفهمم با هم چه م

پس چرا    ،بود  ار یهوش  ی ه قدر کاف، اما او که حالش خوب و بود ب  ی کاف  میدر صورتش نبود برا  یحالیب

من گذاشت   یشانه  ی رو  یآمد. دست  رونیتکان داد و از اتاق ب  شیبرا  یمالقاتش ممنوع بود. زن سر

 گفت: 

 گردم.یاالن برم من نی جا بمون نیهم-

قع داشتم با اخم و  تو  ینگاهم کند، حت  کردمیت. نگاهم را باز به او دادم. فکر مو رف  مگفت  یا«باشه»

بود که با وجود خبرداشتن از حضورم،   نیا  کردمیکه تصور نم  یزیاما تنها چ   رد،یبگ  افهیق  میابر  یدلخور 

 ادیز  ن شده بودم، بائ مطم   باًیرا نگاه کند. حاال که از سالم بودنش تقر  یگریو سمت د  ردیازم رو بگ

از او خواسته  مگر من    گرفت؟ یا او از من رو مچردر هم شد.    میام افتادم. ابروهایو ناراحت  شیهاحرف

قاتل برادرش ببندد و از   یاش عمل کند؟ مگر من وادارش کرده بودم که چشم روبودم خالف خواسته 

ظاهر   میروزن پرستار روبههمان موقع    ماو برگشتم تا از آنجا بروم، ا  دمیدر هم کش  ییابرو  او بگذرد؟

 شد و گفت:

 . یاجازه دار  قهیده دق ،یت کنحب باهاش ص یخوایاگه م-

 باال انداختم.  ییوابر

 مالقات...  نیشما گفت یول-

  شون یخودشون با دکتر تماس گرفتم، ابله ممنوعه، البته به دستور دکترشون... االن هم به درخواست  -

DONYAIE MAMNOE قات بدم. هم اجازه دادن فقط به شما اجازه مال
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 لبش تکرار کردم: یتوجه به لبخند مضحک رویب

 خواست خودش؟در به -

 تکان داد.  یسر

 . ستین یکه اصرار  نیخوایخودتونه، اگه نم لیخودشون خواستن... حاال بازم م بله -

  خواست یبود. اگر نم  گریبه سمت د  شینگاهش کردم. هنوز هم رو  شهیاز پشت ش  گریو بار د  برگشتم

جبور به تماس با دکتر م  را آن همه به زحمت انداخته و چارهیکه پرستار ب ی س درخواستنگاهم کند، پ

بار   کی  ر شد؟ در کلنجار با خودم بودم که پرستایچه م  رفتمینم  دنشیبه د  بود؟ اگر   کرده بود، چه

 گفت:  گرید

 ؟ یکنیفکر م یپس به چ ش؟ین یبب یخواستیمگه نم-

  ن ی. با استیمشکل چ  دمیپرسیو از خودش م  رفتمی کردن، مهمه فکر    نیا  یبهتر بود به جا  دیشا

 ر یمکث، تخت را دور زدم و درست در مس  یاون لحظهاز زن تشکر کردم و وارد اتاق شدم. بد  ،میتصم

که او    میبگو  یزیدر هم گره کردم و با اخم لب باز کردم چ  نهیس  یرا رو  م یها. دستستادمینگاهش ا

 :دیکرد و پرس یدستشیپ

 ؟یکن یکار م ی... چنجای. اتو..-

با وجود کانوال در    ید و حتآمیبه زور درم  شیماند. صدا  ز با  مهینم نهااز هم فاصله گرفت و د  میابروها

؛ چیزی که از پشت شیشه خیلی  دیکشیباز هم انگار به زور نفس م  ،ژنیو تنفس مداوم اکس  اشینیب

 ه لب زدم:تر شدم و خفک یقدم به تخت نزد کی د.قابل تشخیص نبو

 گرشا!-

 :تکرار کردا گرفت و دوباره سوالش ر  یقیدم عم یسخت به

 خبرت کرد؟ ی... کدمیپرس-

 گفتم:  ،برد یپبه آن   شدی نم شهیکه از پشت ش یاحوال دنیاز د مات

مردم و زنده شدم...   ،نجای... تا برسم ا؟یچرا خودت خبرم نکرد...  !؟یینجای... تو چرا اکنه؟یم  ی چه فرق-

 وباره... چرا د
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 ی برا  خواستیانگار که م  ، دم و بازدم گرفت  یبارنددهانم بسته شد. چ  ار یاخت یرا باال آورد و ب  دستش

 کند.  رهیذخ شیهاه یزدن هوا در ر  حرف یکم

 . یمدت تنها باش هی... یدار  از ی... نگفتم بهت... چون فکر کردم نهیموقت طیشرا نی. ا.. مونمی... نمنجایا-

دست   انیرا م تمشوم. مردد پا جلو گذاشتم و دس  کشی فم گرفت و اشاره کرد نزددستش را به طر کف

 سردش قرار دادم.

بهش... فکر نکن...   . اصالًکردمیموضوع رو باهات... مطرح م  ن... اودینبا  ردم... اصالً!... من... اشتباه کار ید-

 فکر نکن. گهید

هم فشار دادم تا مبادا    یرا رو  میهاپلکآمد فشرده شد.  یم  رونیکه سخت ب  ییصدا  دنیاز شن  قلبم

 .دادمیضعف نشان م دیاست پس نبا یموقت ط یشرا نیفته بود اگ .زدیبر رونیب یاشک

 گفتم:  یزورک یاخنده با

  ، هردفعه باهات قهر کردم   یگرفت  ادیمن تندتند ناز کنم، تو    نکهیعوض ا...  گهیجامون برعکس شده د-

 . مارستان یسمت ب  یراهت رو کج کن

دلم   نجایتا ا  مارستانیمام راه ب ت  نبود که  خودی. ب ختیرا بست. دلم ر   شیها زد و چشم  یمحو  بخندل

 با تعلل، چشم باز کرد، لرزان زمزمه کردم: یزدم و وقت شی. صدازدیشور م

... یو اون حرفا رو به من بزن  یایب  یبودم... توقع نداشتم... از تو توقع نداشتم که بخوا  یمن عصبان  من...-

حال  نیمن به ا یهاکلمه از حرف هیاطر خ که به ستمی نبودم و ن ی... راضار یبه خدا... به روح شهر یول

 ا!گرش نی... من رو بب ی فتیب

 و گفتم:  دیآخرم باال کش یانداخته بود، با جمله  نییرا که پا ینگاه

 بودم... فقط...  ینداشتم... فقط عصب یاز گفتن اون حرف... منظور -

 که داشت فشار داد و اخم کرد.  یتمام زور را با  دستم

 بهش فکر نکن.  گهیه... دک نگو... گفتم یزیچ-

 ! ؟یینجایتو االن ا ی فکر نکنم وقت یچه جور -

گفت و    یکوچک، آخ بلند  یتخت باال بکشد، اما بالفاصله بعد از تکان  یرو  یخودش را کم  خواست

 رد شد.با ترس گ میهااش چسباند. چشمنهیس یدستش را به قفسه 
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 شد؟  یچ-

 باال انداخت.  سر

 !کنهیم ردهام د... دندهست ین یزیچ-

 قلب گرفتم. تپش

 ؟یچ یبرا-

جمله از دروس   کیبودن موضوع تکان داد، اما    تیاهم ی ب  یمعنابه    یهم گذاشت و سر  یرو  یپلک

ا وجود هامکان شکستن دنده  ،یتنفس  یقلب  یایهنگام اح»  :در ذهنم تکرار شد  رستانیدب  یدوره  ستیز 

تا   دمتخت چسبان  یزادم را به لبهآنند. دست  ک  وزنم را تحمل   توانندینم  می احساس کردم پاها  «دارد.

 : دمیپرس نفسینشوم. ب نی نقش زم

 ! شکستن... آره؟-

 میها. چشمدیپر  رونیاز دهانم ب  «یوا»مثل    یهم گذاشت. صوت  یرا رو  شی هانداد و فقط پلک   جواب

  ش یپ  زیچ  ، ودب  که قلبم به آن دچار شده  یحال  یتپش داشتن برا   گرینداختم. دا  نییرا بستم و سرم را پا

که    یبه اتفاقات  نو فکر کرد  یت ترس و نگرانام از شدنهیس  انیفعال م  یچهیبود. تک ماه  یاپا افتاده

 خواستیم  ر انگا  ،دیکوبیم  وار یخودش را به در و د  یو او از سر گذرانده بود، جور   فتدیممکن بود ب

 زد: میبه آن داد و صدا یر آرامشابپرد و فرار کند. دستم هنوز در دستش بود. ف رونیان لحظه بهم

 !ار ید-

 ه لب زدم: خف ،رمیسرم را باال بگ نکهیا بدون

 ! ی افتاد... اگه... اگه... وایبرات م یمن بود... اگه اتفاق ریمنه... تقص ریتقص-

 تکرار کرد:  مصرانه

 .!... نگام کنار ی... دار ید-

خودم را   ،افتادندیتخت م  یملحفه  یروو    خوردندی ر مکه سُ  ییهاتوجه به اشک ی تکان دادم و ب  یسر

 سرزنش کردم.

باز شد، مسببش من بودم... احمقانه است،    مارستانیفعه که پات به بشش هفت ماه، هر د  نیا  یتو-

 ... من... ندازه یتو رو به خطر م یوجود من سالمت یول
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 گفت:  یبلندتر یصدا با

 . نم ی... نگام کن ببار یچرت نگو د -

لبخند    میهاپاک کردن اشک   نیبود. دستش را باال آورد و ح  سیگرفت. صورتم خ  الرا با مکث با  سرم

 زد. 

  ری... تقصیبار... مقصر تو نبود  نی... نه دفعات قبل... نه ا؟یکنی... خودت رو سرزنش میخودیچرا ب-

م سالم... آد... وگرنه  کنمیدکتر گوش کنم که... نم  یهاهیبه توص  دیبا  ام...بندزده  ینیخودم بود... من چ

 .شهیر ساده... کله پا نم تش هیبا 

اما نشد. من هنوز هم خودم را مقصر حال بد    شود، ی خوب م  اشی حال من با شوخ  کرد ی. فکر مد یخند

 . با بغض گفتم:دانستم یاو م

 . دم یشبخیافتاد، خودم رو نمیبرات م یاگه اتفاق-

که عمق خطوطش   ییهااز همان برد،یم غمایه ب که قلب و روح آدم را ییهااخم کرد، از همان اخم باز 

 .کردیدر خودش غرق م چاله اهیرا مثل س نندهیمن ب

 منم. بخشتت،یکه نم ی... اونیو بزنر حرف  نیهم... ا گهیبار د هی... فتادهیحاال که ن-

 ر گفت: اتاق باز شد و همان زن پرستا در 

 استراحت کنه.  دیبا مارتی. بیموند نجایا رشتیب یلیده بود خکه دکتر مشخص کر یمیاز تا زم،یعز-

خواهد، اما یرا نم  ییرفتن و جدا  نیبود که اموضوع    نیا  یایکردم، نگاه او هم مثل من گو  نگاهش

 گفت: یگرید زیزبانش چ 

 .رمیگیبرو خونه... مراقب خودت باش... باهات تماس م-

 را آرام فشار دادم. ستشد

 . نرفتن خونه.نجان یم اه ه... مامانت و گالر مآی فردا هم م-

 کرد و گفت: ینچ

 گالره.  م... مخصوصاًخواست ازشون نداره... بگو خودم یا دهیفا ونبگو برن، موندنش-
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 . یدیفهم  یچطور  یآخرم نگفت-

 جواب دادم: صادقانه

 داد.د خبر بهنو-

 گفت: یلب  ریجمع شد و ز  لبخندش

 نزنه.   یدم حرفبو... گفته یلعنت-

 گرفتم و گفتم: یقیعم دم

 . زایچ یل ی... راجع به خمیبا هم حرف بزن باز  دی. زود خوب شو... با..کرد اتفاقاً یکار خوب-

ز پرستار تشکر رفتم. ا   رونیکان دادم و از اتاق ب دست ت  شیتکان داد و دستم را نرم فشرد. برا  یسر

شدنش خبر   یانستم مادر و خواهرش از علت بستردیبخش رفتم. نم  یکیکردم و به طرف در الکترون

باز شد و من    در نگرانشان کنم.    دیکه نبا  دانستمی را م  نینه. اما ا  ایکرده    یقلب  ستیا  دانندیدارند و م

وباره از جا بلند شد. به طرفشان رفتم  د  دنمیرفتم. گالره با د  رونیلبم ب  یرو  یزورک  یبا نشاندن لبخند

 و گفتم:

بخش    ط یاطر شرادکتر به خ  ی . حالش خوبه، ولنمشیبب  قهیس باالخره گذاشتن چند دقماالت  ی با کل-

 نداره.  ی ادهیموندنتون فا نجایخونه، ا دیمالقات رو محدود کرده... گفت بهتون بگم برگرد

 گفت:به گالره انداخت و  یخانم نگاه معنادار هیحور 

 برو خونه. گهیگفتم بهت!... حاال د یچ-

 کردم. نگاهش

 . تشدیتر دبشه راحت دیشا میآی فردا همه م د،یاستراحت کن دیا هم برشم-

 مخالفت تکان داد.  یبه نشانه یسر هیحور 

 .نیگالره برگرد... تو و رم ینه... نم-

 معترض گفت:  گالره

 مامان! -

 : دیتر غرخانم محکمهیحور 
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 ت... حرف گوش کن.ودخ یبچه شیمونم... تو هم برو پ یم مبچه شی مامان... من پ یمامان ب-

در نظرش   یرییتغ  دی د  ی به مادرش نگاه کرد و وقت  هیثان  . چندردیرا بگ  مشیماندم تا گالره تصم  ساکت

 برداشت و گفت:  یصندل  یرا از رو فشیشود، برگشت، چادر و کینم جادیا

 خونه. یکه جات بمونم و شما برگرد مآیم دیبا نوصبح زود  ی... ولرمیباشه م-

 مصرانه سر باال انداخت. م خانهیحور 

 در کار باشه. یتازه اگه مالقات ،هیکاف یایالزم نکرده... همون ساعت مالقات ب-

 فتم:گالره را گرفتم و گ دست

 . میبر ایکار کنن!... تو هم حرف گوش بده، بگو چشم و ب یچ دوننیخانم بهتر مهیخود حور -

. موقع خروج از  میرفت  نییو پا  میکرد  یحافظدازد و سر تکان داد. از او خ  یخانم لبخند محوهیحور 

 : دیآسانسور گالره پرس

 دنبالمون.  ادیب دیکن زنگ بزنم نوصبر -

  ، داده بود   هیتک  وار یو اخم کرده به د  نهیسبهبهنود، که دست  دنیانداختم و با د  یالب  یبه ورود  ینگاه

 گفتم: 

 . یمونی منتظر شوهرت هم نم گه ید  ،میگردیباهاش برم نجاست،یمن با پسرعموتون اومدم... هنوزم ا-

 : دیو با تعجب پرس ستادیا یناگهان یلیخ

 ؟ی!... بهنود؟!... تو با بهنود اومد؟یک-

  ی اش نگه داشته بود، مشت شد و قدم چانه  ریکه چادر را ز   یم و نگاهش کردم. دستتکان داد  یسر

 ت. عقب رف

 . دینو زنمیزنگ م-

 . دندیباال پر میابروها

 ؟تمگف یچ یدیشن-

 ... دینو گمی... تو برو... من مدمیشن-
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که سالم کرد. گالره اخم کرد و نگاهش را   دمیرا از پشت سرم شنبهنود  یبزنم، صدا  یخواستم حرف تا

 : دیداد. با تعجب به طرف بهنود برگشتم. او هم هنوز اخم داشت. پرس  یگریبه سمت د 

 ش؟ یدید-

 کردم. نییرا باال و پا سرم

 حالش چطور بود؟-

 به گالره کردم و گفتم: یاچشم و ابرو اشاره با

 منتظر شوهرش بمونه.  خوادیخونه... گالره هم مرو برگردونم خوب بود... به من گفت گالره -

 گفت: یجد یلیخ بهنود

 . رسونمتونی... خودم مست یالزم ن-

 و به گالره گفتم: برگشتم

 پسرعموته. ست،یکه ن بهیگفتم... غر یدید-

گ  نگاه بهنودالپراخم  به  و  کردم  دنبال  را  ب  دمیرس  ی ره  بود.  زده  زل  او  به  اخم  با  او هم    ن یا  نیکه 

ا  یزیپسرعمو چه چ  دخترعمو، برا  نیبود که  م وهم خط  یطور خاموش،  با    !دند؟یکشینشان  بهنود 

 ره باز گفت: زد. گال رونیب مارستانیاز ب «منتظرتونم»گفتن 

 . ممونیم دیجان... منم منتظر نو ار یبرو د-

 . دمیابرو درهم کش  شیبار من بودم که برا نیا

فکر کن راننده آژانسه... تا شوهرت    ،یدار   یاگه با پسرعموت هم مشکل  ی... حتی گالره، چقدر لجباز   یوا-

 خونه. یتو برگشت نجا،یبرسه ا ادیو ب فتهی راه ب

که تنم را   یدسر  ی. از هوا میرفت  رونیب  مارستانیو از ب  دمیش را کشمخالفت کند که دست  خواست

دستش را رها کردم    ،ام ده رشدم گالره را همراه خودم ک  نئکه مطم  نیلرزاند در خودم جمع شدم. هم

  ردم کینشستم. فکر م  نیعقب ماش  یصندل  ی. من رومیرفت   مارستانیب  یو کنار هم به سمت خروج 

  ی نگاه   نه یبهنود از آ.  را به طرف پنجره چرخاند  شیم کنار من سوار شد و رواما او ه  ند،یجلو بنش  رهگال

داد و    رونینگاه کرد. نفسش را محکم بتر به گالره  یطوالن  ی به عقب انداخت، اول به من و بعد هم کم

 گفت:  ،شدیم دهیکه به زور شن یی استارت زد. گالره با صدا
DONYAIE MAMNOE
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 . دیاول من رو برسون شه، ی نم رشید ار یاگه د-

 داد:  ابکه بهنود زودتر جو ،ندارم  یمن مشکل میبگو واستمخ

نصفه شب    ،دوباره برگردم  دور برم باال و  هیبخوام    کیتراف  نیتره. تو اکینزد نجای به ا  ارخانمید  یخونه-

 .شهیم

 که گفت: کردیم یمنطقیبود، اما گالره داشت ب یمنطق حرفش

 خب... پس نگه دار من اسنپ...  یلیخ-

  یاش را چرخاند و جلوتنهمین م، یت شدپرنفرمان به جلو  که هردو  یجور  ،ترمز زد  یرو یناگهان بهنود

 گرفت: دهیرست یاش را رو به گالرهچشمان متعجب من، انگشت اشاره

نکن و  میام... پس کفرپونزده ساله یگالره... نه تو دوازده سالته، نه من اون پسربچه ار یشورش رو درن -

 برسونمت خونه. راحت  الیتا با خ  نیبش

ود نفسش را و سرش را دوباره به طرف پنجره چرخاند. بهن دیعقب کش نیخودش را تا کنج ماش  گالره

کدورت    کی  رو به من، صاف پشت فرمان نشست. قطعاً  یآرام  «دیببخش »داد و بعد از    رونیمحکم ب

مشکلشان   قاًیحدس زد دق  شدی اما نم  ،بود  یاز او فرار   طور نیها وجود داشت که گالره اآن   نیکهنه ب

و روشن   کیتار   یهاابانیباال انداختم و نگاهم را به خ  یانداشت. شانه  یربطم  البته به من ه  ست،یچ

مد.  در خانه آ  ی شد و همراهم تا جلو  ادهیشدم، بهنود هم پ  ادهیمان پخانه  ی جلو  یشهر دوختم. وقت

 داندنم تشکر کردم، گفت:که بابت بردن و برگر نیهم

  ی ول  ، فهممی که اون حرفا رو به گرشا زده نم  یسرفتن رو از ک  مارستانیب  یی هویو    ینگران  نیا  یمعن-

 نداره.  یرابطه سرانجام خوب نیا نمکیهنوزم فکر م

 هم فقط گفتم: نیهم یکنم، برا یاحترامیباز هم به او ب  خواستمینم

 . میمن و خودش رندهیگمی تصم تیها... در نیکنیم ی شما چه فکر ستیمهم ن-

 و گفت: دیدر هم کش ییابرو

 نفس... گهی که اون ممکن بود د ینشده هنوز متوج-

به   ینامحسوس  یبه سکوت وادارش کردم. اشاره  یادهیکش  سیو با ه  گذاشتم  ینی ب  یرا رو  انگشتم

DONYAIE MAMNOE که به لرزش افتاده بود گفتم:  ییپست سرش کردم و با صدا
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بابتش ، نفهمن... متوجه شدم یزیهم چ نیاگه بعد از ا شمی خبر ندارن و ممنون م موضوع نیاونا از ا-

شکر کردم... شما هم بهتره    کشهیه و نفس مهنوز سالم  نکهیبار خودم رو لعنت کردم و خدا رو از ا  هزار 

خودشه و    ط که االن برام مهمه فقط و فق  یزیبوده. چ  ی من و گرشا چ  ییشناعامل آ  یفراموش کن

 . انیچ بلور  یآقا ریبخکنه... شب دایپ یشتریب تیرسم نیکه قراره بعد از ا یارابطه

بزند،   یشتریحرف ب  دینبا  گر ید  دیم که فهمدر را زدم و منتظر ماندم تا عمه در را باز کند. بهنود ه  زنگ

  ی گالره دست تکان دادم و او هم با نگاه  ی. براین رفتسمت ماشعقب گرد کرد و    یآرام  ریبا شب بخ

 .م را با تکان دست و سر دادایجواب خداحافظ دم،یفهمینم را اشیمعن که

 *** 

تازه متوجه هم فشار داد و    یرا رو  شیهادور فرمان مشت کرد. چشمرا    شی هاشد و دست   نیماش  سوار 

  یشد. برا  رهیگالره خ  گرد شده به  یهاشد. بالفاصله درجا برگشت و با چشم  یو آرام  زیهق ر هق  یصدا

 : دیپرس یبا نگران کرد؟ی م ه یچه داشت گر

 زنگ زدن؟ رستانمایشده؟ از ب  یشده گالره؟... خبر یچ-

 :دیغر تی اش را به او دوخت و با عصبان یاشک یهاچشم گالره

 نشده.  یخبر  ری... نخر یزبونت رو گاز بگ-

 :دیپرس یو حرص دیکش یراحت نفس

 ؟یکنیم ه یپس چرا گر-

 اش پشت چادرش پنهان کرد.رو برگرداند و چهره گالره

 . رمیبگ نیخودم ماش ایزودتر من رو برسون خونه  اینداره...  یبه تو ربط-

 او را درآورد. یادا یکالفگ با

 رسونمتون. ی !... شروع شد دوباره... الزم نکرده، خودم مرمیبگ نیخودم ماش-

   چراغ که توقف   نیگاز فشرد. پشت اول   یرا رو  شیرا روشن کرد و بعد از چرخاندن فرمان پا  نیماش

فرمان ضرب    یآمد. با انگشتانش رویم  یشتپ  ی از صندل  ینیب  دنیو باال کش  ه یگر  یکرد، هنوز صدا

گر با  یبزند. به گرشا قول داده بود د  یلبش شد تا مبادا برگردد و حرف  یگوشه   دنیگرفت. مشغول جو

بلندتر    یضبط را کم یشدند. صدا  نیسنگ  مهین   کیرد ترافگالره هم کالم نشود. چراغ سبز شد و باز وا DONYAIE MAMNOE
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بدهد،   تیکمتر اهم  خواستیاما هرچقدر م  ،دندازیب اعصابش خط    یکمتر رو  هی گر  یصدا  دیکرد شا

با گذشت   خترد  نیا  دیفهمی. نمدادیگالره را م  یهیگر  زیر   یفرمان توجه به صدا  شتریانگار مغزش ب 

او به    دنیچطور هنوز هم با د  ، بچه  ک یموفق و حاال با    ید از ازدواجشانزده سال از آن اتفاق، بعپانزده

داد، پس چرا باز هم    حیتوض  ش یرا برا  زیهم کرد و همه چ  یکه عذرخواه  اوافتد.  ی حال و روز م  نیا

تر پررنگ  یدر ذهنش جان گرفته و ه  هبود ک  یسوال   نیا  ؛کردیمثل تمام آن پانزده سال با او رفتار م

 . شتر یدانستن جوابش هم به مراتب ب یاو برا قایو اشت شدیم

چشمش  که به    یفرع  ن یباز شدن ندارد، اول  الیخ  ، هرا  دید  یانداخت و وقت  شیرو  شیپ  ابانیبه خ  ینگاه

گالره را از    یدهیترس  یرا در آن انداخت. همان موقع صدا  نیفرار انتخاب کرد و ماش  یخورد را برا

 :دیکه با من و من پرس دیپشت سرش شن

 ؟ یچرا... راهت رو... عوض کرد-

گاز فشرد تا زودتر   یرو   شتریرا ب   شیواب به سوال او، پاسف سر تکان داد. بدون جأزد و مت  یپوزخند

 : د یاش راحت شود. گالره دوباره پرسدهیترس  یدخترعمو الیبروند و خ رونیخلوت ب یچهاز آن کو

 ؟یر یم یکجا دار  دمیپرس-

 کالم فقط جواب داد:  کی

 خونه! -

 !؟یتو کوچه فرع یپس چرا اومد-

انتخاب   یترمز کرد، برا  یدوراه  کیر  داد جوابش را ندهد. س  حیهم فشرد و ترج  یپلک رو  یکالفگ  با

 ی کوچه  کیبعد سر از    قهیدق  کیفرمان را به سمت راست چرخاند.    تیمردد ماند و در نهاراه درست  

نقشه،    یواش را برداشت تا از ر ی چه، گوشکرد و بعد از نگه داشتن کنار کو  یبست درآوردند. نچبن

باز و بسته شدن در    یان نقشه بود که با صدندکند و برگردند. حواسش به خوا  دایت را پ درس  ریمس

وقتآبه خود    نیقب ماشع را د  ، برگشت  یمد و  از ماش  دیگالره  با سرعت  م  نیکه داشت  . شدی دور 

 داد زد: نی شد. همان جا کنار ماش ادهیلب گفت و پ ریز  «یلعنت»

 گالره؟...گالره!  یر یکجا م-

  ن یکرد. بهنود با کف دست محکم به سقف ماش  تر شیفقط سرعتش را ب  ،بدهد  یجواب  نکهی بدون ا  گالره

DONYAIE MAMNOE و داد زد: دیکوب
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 شقه.دختر کله  نیلعنت بهت بهنود... چقدر ا-

ید... اگر رسیانه برگردد، اما اگر خبرش به گوش گرشا مآمد او را رها کند و خودش به خبدش نمی

تبرئه  ه خودش را د تا دوبار کرسال دیگر باید وثت صرف می پانزده  افتاد، آن وقت می گالرهاتفاقی برای 

. دیبه سرعت به طرفش دو  ریرا برداشت و بعد از زدن دزدگ  نیماش  چیئسوکند. پوف بلندی کشید،  

 یتیاهم  زد،یم  شیکرد. هرچه بهنود صدا  شتریباز هم سرعتش را ب  او،  یهاقدم  یصدا  ندیگالره با شن

طور  . هماندیترسیم  ها آن کوچه   یخلوتو    یکیبرسد. از تار   یاصل  ابانیبه خ  خواستی فقط م  داد،ینم

کرد. تا به خودش   ریگ  یکوچک  یهدر چال  شیحواسش پرت شد و پا  کرد،ینگاه م   افشکه داشت به اطر

آن    دنیگفت. بهنود از د  یشدن پوست دستش، آخ  دهیافتاد و از شدت خراش  نیزم  یبا زانو رو  دیایب

 نشست. ه پنج یاو رو یدوان به طرفش رفت و جلوصحنه دوان

 . نمت ی... بب ؟ی ... خوب!شد؟ یگالره... چ-

  دو. کف دستش را باال گرفت. بهندند یبار از شدت درد دست و پا جوش  نی گالره دوباره و ا  یهااشک

 هوا دست جلو برد و گفت: یب

 ... دستت زخم شد؟ نمی بب-

 :داد زد  انیو گر دیدستش را عقب کش یفور  گالره

 به من دست نزن.-

 باال رفته نگاهش کرد. یش را باال گرفت و با ابروهاتسهر دو د بهنود

 ؟ یها فرار کرددهیدمثل جن یچ ی بود دختر؟... برا یچه کار   نیخب بابا... آخه ا یلیخ-

 : دی. بهنود پرسسوختیم انداخت و دستش را مشت کرد. تمام وجودش از درد نییسرش را پا گالره

 ؟ی دید مهصد  ای یبلند ش یتون یخورده؟... م چیپات پ-

 زد: غیاز اشک ج سیجواب به سوال او، سرش را باال گرفت و با صورت خ یبه جا گالره

 ! ؟یلرزونیبدن من رو مآخه؟... چرا هردفعه تن و  یخوا یاز جون من م یتو چ-

 : دیرا به دندان گرفت و با اخم نگاهش کرد. گالره باز خروش نشیریلب ز  بهنود

و روح و روانم رو به هم    نیشیم  دایجا پ  هیاسمت از    ایدت  خو  ای  ، کم آروم باشم  ه ی  مآی هردفعه م-

 . نیزیر یم
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 داد. پا بلند شد و دستش را در هوا تکان یرو بهنود

 . وونهیبرو بابا د-

 یکنیندارم... چرا ولم نم  یوقته که روح و روان سالم  یلی... من خیم کردوونهیام... تو دوونه یآره د-

 ؟!آخه

 و حق به جانب گفت:  ستادیو اا یبه کمر، جلو دست

 !؟یترسینم ین ئ جا؟... مطم نی ... هم!؟شیمیراحت  االن ولت کنم-

 برگردم. تونمیخودم م-

 زد و با تمسخر گفت: یادار صد پوزخند

  دا یراه برگشتت رو پ  ،یکیتار   نیا  یتو  یخوایم  یچه جور   ،یدیپات رو ند  یچاله جلو   هی... تو  !؟یجد-

 ؟!یکن

 شیپا  یجلو  دکرد خودش را از وسط کوچه جمع کند. بهنو  یو سع  دیرتش کشصوبه    یتدس  گالره

 زانو گذاشت.  یسرپنجه نشست و آرنجش را رو یرو

نزدگالره  هیدردت چ- با هم حرف  برات همه چ  م؟ی؟... مگه ما  ... مگه ؟!ندادم  حیرو توض  یمگه من 

 نکردم؟ پس چرا هنوز...  یعذرخواه

 ،شیمچ پا  دنیچی. از درد پستادیا اپ  یروگذاشت و به زحمت    نیزم   یکف دست سالمش را رو  گالره

کمک گرفتن از آن    تا با  دی کش  وار یبه بهنود نگاه کند خودش را سمت د  نکهی. بدون ازدیلنگ م  یکم

 قرار گرفت و مانع رفتنش شد. شی روراه برود. بهنود باز روبه

 جا... خوبه؟  چی...هینیبیمن رو نم گهید  ،یبرسونت، بعدش اگه تو بخوا میبر ایب-

 رو گرفت. بهنود با خنده گفت:  یبا دلخور  گالره

 . ییو زرزرو ینازناز  ایاون شوهرت از دست تو... هنوزم مثل بچگ کشهیم یچ-

 : دیبا اخم غر گالره

 .یگیم یبفهم چ-

DONYAIE MAMNOE باال گرفت. میرا به حالت تسل شیهااش را خورد و دست خنده
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اوضاعت    نیباز باعث ا  ای  ،ول کردم رفتم  نجایه تو رو ارشا بفهمگ،  بفهمم... گالره  کنمیم  ی باشه، سع-

 خودت رو لوس نکن.، ای... بذارهیم نمشدم، زنده

 : دیبا بغض پرس گالره

 گرشا؟! -

 زد.  یلبخند تلخ بهنود

 بدون اطالع اون، باهات حرف بزنم.  گهیکالم د  کیبله... داداشت قدغن کرده  -

 گفت: ود هنانداخت و ب نییسرش را پا گالره

کثافت نگاه    هیبه من به چشم    گهی... که د!بشه؟  میکار کنم که جبران اشتباه بچگ   ی خودت بگو چ-

 ؟ینکن

به د  دیچرخ   گالره انداخته بود، خسته  کی  یکه رو  یباند. وزنچس  وار یو پشتش را  اش کرده بود.  پا 

در خودش جمع  د و  کرکاپشنش فرو    بیرا در ج  شیهاسوال بهنود نداشت. بهنود دست  یبرا  یجواب

 شد.

  ک ی ،هم  ی... اگه نخواستمیزن یاونجا حرف م  ن،یتو ماش  م یبده برگرد  تیسرده... رضا  یلیهوا خ  انصافاً-

 . زنمینم تا خونه حرف  گهید یکلمه 

 :دیکوتاه پرس ینگاهش کرد و بعد از مکث دیبا ترد گالره

 نجا؟ یا یچرا اومد-

 گفت:  یابا تک خنده بهنود

بزنم   برونیرو... خواستم م  کیتراف  یدیخودت که د  ه؟!. دختر عقلت کجا رفت..! نه؟یا  دتآهان!... در -

 سرم. ریخ

 خلوت پشت سرشان اشاره کرد.  یبا تمسخر به کوچه گالره

 نجا؟ یا از -

 . کردمیم دایداشتم رو نقشه راه درست رو پ ،یدادی ... اگه شما مهلت مدمیچ یکوچه رو اشتباه پ هی-
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که به خاطرش بارها    ی... اونم غلط!اشتباه رو دوباره تکرار کنم؟  هی من اون قدر احمقم که    ی فکر کرد-

 به گه خوردن افتادم؟!

 یدیکم به پرچم سفره کم انداخت. بهنود که متوجه شد گال نییش را گاز گرفت و سرش را پالب گالره

 تکان داد و گفت: یر س تیبا رضا ،دادد که تکان داده، واکنش نشان خواه

 . ارمیرو ب نی جا، برم ماش نیهم سایوا-

  ی پا  یزد و جلو  دور   ک،یبار   یجا شدن در آن کوچهجابه  یرفت و بعد از کم  نیدوان به سمت ماشدوان

 : دیسر برگرداند و پرس شود،یم نیو با زحمت سوار ماش یگالره به سخت  دید یاو نگه داشت. وقت

 . یدرمانگاه ،یتانسمار یب میبر ،دهید یجد بیسآ  اگه پات-

 گفت:  یاخفه یبا صدا ،به او بکند ینگاه نکهیبدون ا گالره

 . می... برست ین یزیچ-

 نکه ی شد حالش خوب است، پشت فرمان صاف نشست. قبل از ا  نئمطم  ینگاهش کرد و وقت  هیثان  چند

 چ یخاطر بدون ه  نی کرده بود و به هم  ادینقشه پ  یراه درست را رو  اورد،یگالره ب  یپا  یرا جلو  نیماش

قدم شد و    شیبار گالره پ  ن یساختمان نگه داشت، ا یجلو  یراند. وقت  شیعمو  یتا خانه  ی گریتوقف د

 آرام گفت: 

 ممنون. -

  او، صحبت کردن با    یبرا  گریبود. حداقل د  متیهم غن  نیلب بهنود نقش بست. هم  یرو  یحوم  لبخند

  ی شدن کم  ادهیره در را باز کرد. موقع پ. گالدادیدان نشان نمدنچنگ و    ای  شدی رنگش مثل گچ نم

 تعلل کرد و دست آخر رو به بهنود گفت: 

 ؟یسر قولت بمون یتونیچقدر م-

 با تعجب به طرفش برگشت. بهنود

 کدوم قول؟!-

 ! نمتینب گه یکه د نیهم-

 . دندیبا بهت باال پر شیابروها

 !؟یگی که نم یجد-
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 .و سرش را تکان داد دیکش باال یچادرش را کم گالره

 دنی و نشن  دنتی... ندیکه من هستم نباش  ییکن هرجا  ی... سعیجبران کن  یخوا ی... اگه مگمیم  یجد-

 تر فراموش کنم. راحت کنهیاسمت کمکم م

 لبش نشست.  یرو یدپوزخن 

 . می... رفت و آمد دار میلی... ما با هم فامشه؟یم یکنی فکر م-

 . دینگاهش را دزدو شانه باال انداخت  گالره

 . یجبران کن یخوایم بشه... اگه واقعاًکن که   یسع-

اه بهنود به او بود که لنگ لنگان سمت  شد. نگ  ادهیپ  گر ید   یو گالره با تشکر  دیکش  ینفس پر  بهنود

نبود،    یفوت کرد. کار سخت  رونیبه چپ و راست تکان داد و نفسش را به ب  یسف سر أ. با ترفتیخانه م

 . شدیم دهیاق هم فراموش و خودش بخشآن اتف دنش،یبا ند گفتیطور که منفقط کاش هما

 *** 

 رداندم.خانه گرفتم و سر برگ یروروبه یگلناز چشم از منظره یصدا با

 هاتون سرد شدا.ییچا-

 جان. گلناز  یتو زحمت افتاد-

 گذاشت.  زیم یرا باز کرد و آن را رو ینیریش یدر جعبه گلناز 

چون خودت    یکرد، ول  ییرایازت پذ  شدیم... باال بهتر  نییپا  یاینبود تو ب  یکه راض  انمام ...  یچه زحمت-

 .مینگفت یزیچ گهید یخواست

 خواد؟ یمامان کمک نم ، یگل-

 را با لبخند به پشت سر گلناز دادم، او هم برگشت و با خنده گفت:  نگاهم

 . رمیبرو، خودم م یبگدبانه ؤکه م ن ی... هماهیدنبال نخودس یمن رو بفرست  ستین  یاز ین-

 خم کرد.  یزد و سرش را کم یشخندین گرشا

 . پس برو... لطفاً  ،باشه-

 گفت: عیآتو دست خواهرش ندهد، سر نکهیا یباال انداخت و گرشا برا ییرو به من ابرو گلناز 
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 باال.  میآی حرف بزنم، با هم م ار یمقدار با د هی-

 ،رفتیکه به طرف در م  ر طو ش انداخت. همانسر  یو رو  دیشانه باال کش  ی اش را از رویروسر  گلناز 

 گفت: 

 . نیار یب  فیتشر نیمونده... هروقت دوست داشت یلیتا وقت شام خ ست،ین یاحاال عجله-

رفت. با خنده نگاه از در گرفتم و به او دادم که    رون یبه من زد و از در ب  یچشمک   ، گرشا  از چشم  دور 

 بود. لبخندم جمع شد. ستادهیهنوز سرپا ا

 ؟یستادیا نجای... پس چرا ا!؟یار نبود شما استراحت کنقر گهم-

سش  کاناپه نشاند. موقع نشستن متوجه حبس شدن نف  یآمد. دستم را گرفت و همراه خودش رو  جلو

 .کردیم یکدندگیو جمع شدن صورتش از درد شدم. پسرک لجباز، با خودش هم  نهیدر س

برات استراحت   گفتمیم   گانهیکاش به دکتر    ... اصالًیناستراحت ک  دی... بایتو هنوز کامل خوب نشد-

 کنه. زیمطلق تجو

 برگرداند. با خنده گفت: رو داد و به طرف من  هی مبل تک یرا به پشت سرش

 دم؟یم تیاون اهم یزا یمن به تجو یکنی فکر م-

 جواب دادم: تی. اخم کردم و با جدامدیاز حرفش خوشم ن !اصال

خودم حواسم هست که رو حرف دکتر... و البته من    نیاز ا... بعد  یافتاد  الح  ن یکه به ا  ینداد  تیاهم-

 . ینزن یحرف

 . دیام کشه گون یونشسته بودم که تمام رخم به سمت او بود. پشت انگشتانش را ر یمبل جور  یرو

 .ی نبود ییتو که آدم زورگو-

 نازک کردم. یچشم پشت

 که در من اثر کرده.  نهی کمال همنش یایاز مزا-

  ش ینامعلوم بود. صدا  یا. نگاهم به نقطهدمیاز آن نوش  ی را برداشتم و کم  می چا. فنجان  دمیخند  دو  هر

 من را به خودم آورد. 
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 میر ی م  ،یباش  نایمامان ا  کینزد  یخوای نمخوشت نیومده یا  اگه    گمی... هنوزم م؟یدیهمه جا رو د-

 .گهید یجا

 بود. ادیز به کل خانه انداختم. از سرم هم  یگرید  یسرسر نگاه

  م یتنها بود  ونهر دو تامقدر  ز خوبه... منم که صبح تا عصر سر کارم... بعدم اونتر اخوب   یلینه بابا... خ-

 بده.  یو بهم حس زندگهم خوشحال کنه  وت من ر که حاال بودن کنار خانواده میکرد یو تنها زندگ

 گفت: تی هاخودش مزه مزه کرد و در ن شیرا پ یحرف گرشا

خونه زده بشه و    نیبهانه، زنگ ابهانه و بای وقت، بیکه وقت و ب  یباش  نیمنتظر ا  دیبا  ،یبمون  انجیاگه ا-

ت  دل  ییوقتا  هی  دی... به هر حال شاکنه؟ینم  تتیاذ  نیتو... ا  ادیب  یمنتظر باشه که دعوتش کن  یکی

 . ینتون با این شرایط اما ،یاستراحت کن ای یبخواد تنها باش

 باال انداختم.  شانه

  ، یبوده... تو تنها بود  یعیکه البته طب  افتاده...یم  ییاتفاقا  نیچن  ، ی تنها بود  نجا یاون موقع که تو ا  دیاش-

قراره همه    گهیحاال د  یتن نگرانت باشن و بخوان ازت باخبر بمونن... ولشخاص بود، حق دا   طتیشرا

اخالقشون   نیا  ز ا  که دست  یگی و م  یکنیکه خودت باهاشون صحبت م  نهیا  تشیرق کنه... نهاف  یچ

 بردارن. 

 یماندهیسر تکان داد. باق  تیفکر، از سر رضا  یو بعد از کم  دیاش کشینیانگشت شستش را کنار ب  توک

 فش برگشتم.برگرداندم. با احساس لمس انگشتانم به طر زیم یو فنجان را رو دمیرا هم نوش میچا

 !ار ید-

 کردم و گفت: یهوم

 ... اده کننمدو هفته آ  یکی نیهم یابا و مامان بگم که خودشون رو براب به خوام ی م ،باال میاالن که بر-

 هاشون رو بکنن. ین امروز صحبت... همت هم که هستعمه

 باال انداختم.  ییابرو

 ؟یچ یبرا-

 عقد!  یبرا-

 بعد...  ،ی!... بذار بهتر بشه؟یاچه عجله-
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  ن یسال درد رو تجربه کردم که ا  چند  ن یا  یقدر تونباشم... او  دیکه با  مایزیاالنم بهتر از چ  نیمن هم-

 حلقه. دیو بعدم خر شیآزما یبرا م یدنبالت، بر مآی. فردا مستین یزیدر برابرش چ زایچ

همه شتاب حس    نی. من به اکردیم  یزیر را برنامه  زیداشت همه چ  یضربت  یلیشدم. خ  پاچهستد

نبرد. پشت  نیز و قدرت فکرم را از برکش، تملمس انگشتان یبلند شدم تا گرما میم. از جانداشت یخوب

 و گفتم: ستادم یو رو به ا ونیزیبه تلو

 رو ندارم.  شیخه من آمادگ... آ ی جور نی... من ای نیچیبرنامه م  یدار   عیسر یلیخ-

چشم بست و    ستاد،یپا ا  یکه رو  نیاز جا بلند شد. هم  یمبل فشار داد و به سخت  یرا به دسته  دستش

 به خودش اشاره کرد.  تما دس. بدیکش یقینفس عم

 ... مگه واجبه؟ ؟ینیدوباره پشت فرمون بش یخوایم یچه جور  تیوضع نی حالت رو... با ا نیبب اصالً-

رخ به    ام را باال داد تا کامالًچانه  گر، یام را در دستش گرفت و با دست ددر هوامانده  آمد، دست   جلو

 رخش شوم.

 مانعم بشه که...  خوادیم  یچ  یکنیفکر م  ،یستادیمن ا  یاالن که تو وسط خونه  نی واجبه... هم  یلیخ-

 شدیصورتم م  یتو  دهیاش را خورد و لبخند زد. از حرارت دوجمله  یمهرا که گاز گرفتم، او هم ادا  لبم

 ام که لبخند او هم وسعت گرفت.به هم زده ییحدس زد چه رنگ و رو

 ! هیاه چه عجل یگیبعد م-

 به شماره افتاده بودند، زمزمه کردم:ه ک ییهادر کنترل نفس یسع با

 !میما قرار بود صبر کن-

 کرد و با غرغر گفت: یاخم

  نکه یدادگاهش برگزار شد و حکمش هم دادن... حاال ا  ،شد  دای... مهرداد پم؟یصبر کن  گهید  یچ  یبرا-

طول   هاپروسه ممکنه ماه  نی... اشهیوط نمتو مرب  یبه زندگ  گهیدنظر دادن د یدوباره درخواست تجد

 .یکنار خودم باش خوامی م ،یهم بکش یبکشه... اگه قراره انتظار 

نگاهم  میهادندان  ریاس  بمل و  چشم  شد  پارهیخ  یهااز  خ   نییاش  ت  یقهیبه    رهیآمد.  شرت  ی گرد 

 اش لب زدم: یاسرمه

 مونده.  ار یهنوز چند ماه تا سالگرد شهر-
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 هش کنم.گا را قاب گرفت و باز وادارم کرد ندو دستش صورتم  با

  یجور خونه رو    یمدت تو هم فرصت دار   نی... تو امیکن یتا اون موقع صبر م  یمراسم اصل  یباشه... برا-

 ... خوبه؟یآماده کن یخوای که م

همه شتاب،   نیچرا ته دلم هنوز هم نسبت به ا  دانستم یبود، اما نم  یبه ظاهر ساده و عمل  شیهاحرف

  ی مشکل  کردیم  نه چندان خوب او بود که مصرانه تظاهرل  به خاطر حا  دینداشتم، شا  یوباحساس خ

 ی کمو بعد از    دمیلبم کش  یشود. زبان رو  به روح و جسمش وارد  یفشار   فعالً  خواستیندارد. دلم نم

 فکر نگاهش کردم. 

 یو دکتر اجازه  یخوب نش  که خودت کامالً  ی... من تا وقتیهمه عجله کن  نی ا  ستیالزم ن   یباشه... ول-

بکشه    مارستانیکارت به ب  گه یبار د  هی  خوادی... دلم نممآیجا نم  چیاره رو بهت نده، باهات هوبد  تیفعال

  ی باشم، وقت  هاحساس عذاب وجدان و مقصر بودن داشت  کنم،یمادرت نگاه م  یاتو چشم  یو من وقت

 خبره. یب  زیاون بنده خدا از همه چ

دستم نگه    انیگرفتم و م  ، کردی مد مآ  رفت و   م یو گوش و موهاگونه    نیرا که داشت مدام ب   دستش

 میهاصحبت  یتا رو  داشتم   از یگرفت و من در آن لحظه نیکارش داشت تمام تمرکزم را م  نیداشتم. با ا

  انسته نتو  نیهم  یو برا  شدیگوشم تکرار م  یبهنود تو  یهامتمرکز باشم. هنوز بعد از چند روز حرف

 . میایبودم با خودم کنار ب

 ؟یکنیفکر م  یچه !... بار؟ید هیچ-

 لب زدم: انهیناش یام کار دستم داد و از سر صداقتیحواسیب

خودش   ریجمله چند روزه من رو درگ نیو... خب ا ستیتو ن  رابطه به نفع ن یا یادامه گفتیبهنود م-

ند روز قبلت اشتباه من، باعث بشه تو به حال و روز چ  یهامن، قضاوت  یها کرده... اگه هردفعه حرف

 ... یبار بعد یول ،گذشت ریبار به خ نیکه ا نهی... خب منظورم ایبشر دچا

 :دیغر تیکرد و با جد اخم

 . ر ایوجود نداره د یبار بعد-

 ادامه داد:  تیدهانم را قورت داد و او با عصبا آب
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ر  داده... هزار با  ما، صحبت کرده و نظر  نیب  یارابطه  کرده که با تو در مورد بود و نبود  خودیبهنود ب-

  ی رفتار بدتر  تونستیم  یاگه ی... هرکس دیچند روز بهت گفتم که مقصر اون اتفاق تو نبود  نیا  یتو

 از خودش بروز بده. 

 انداختم.  نییرا پا مسر

، اگر افتادیاگر اون اتفاق برات نم  دونمیداشتم. نم  یاون دو روز چه حال  یتو  نم  یدونیگرشا!... تو نم-

  یی اون روزت من رو به جا  یهانه... حرف  ایبودم    نجایمن بازم االن ا  ،ردکیو خبرم نم   اومدینم  دبهنو

 .تو و ارتباطمون رو زده بودم دیق باًیرسوند که تقر

 زد. میصدا ناباورانه

 !ار ید-

 را قورت دادم.  بغضم

  ن یا  ی رم. تو توکه الزمه توقع داشتم و دا  یزیاز چ  شتریب  ، من بود که از تو  رادیاز منه... ا  راد یا  دیشا-

و من... من توقع   یاز حد وابسته کرد  ادیز   ، گاه بودنت، به وجودتهیمدت کم، من رو به خودت، به تک

 م. خون برادر  یچشم ببندم رو یاو ازم بخو یاینداشتم ب

 هم اخم داشت. نگاهش کردم هنوز  ی. وقت دیام را باال کشچانه باز 

 کردم! یمن که بابتش ازت عذرخواه-

وقت  یب  نکهیا  یبه سوزش افتاده بود، فقط برا  ،قرار گرفته بود   میهافشار دندان  ریز   قدر آن  مینوایب  لب

 نزنم. ه یگر ریز  جا،یو ب

که نسبت به من   ییتو با تمام باورها  یوقت  دمیفکر کردم... د   یلیب بعدش... منم خخ  ی... ولدونمیم-

... پس منم... منم یت کن حبص  ت یرضابا من در مورد    یایکه ب  یشد  یبازم راض  ، یم داشتو خواسته

باشه و    اشتهند  یبا تو کار   یکس  گه یکه د  شهیباعث م   نی... اگه ایخوایم  ینجور ی... اگه تو اتونمیم

 . دمیم تیرضا رمی... مرمیفشارت نذاره... من م تحت 

 نشد... برعکس،   طور نی ت کند، اما ایدست کم بابتش ابراز رضا  ایاز حرفم خوشحال شود    کردمیم  فکر

 لب زد: تیجد اگرفت و ب یشتریاخمش شدت ب

DONYAIE MAMNOE نه!-
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 متعجب باال رفتند.  میابروها

 ؟یخواستینم یطورنیچرا نه؟!... مگه تو ا-

اش اجازه  نهیکه درد س  یسرعت  نیشتریجدا کرد و فاصله گرفت. نگاهش کردم، با ب  را از صورتم  دستش

ب برداشته بود و داشت  آ  یوانیرفتم. لو  جل  شخوانیتا کنار پ  د، یبه طرف آشپزخانه رفت. به ترد  دادیم

  ک ی وان آب را  یدهان انداخت و ل  در آورد. قرص را  یم  رونیرا ب  ی کوچک  یقوط   یتو  یهااز قرص   یکی

متوجه حضورم شد سرش را به طرفم چرخاند.    یو وقت  دیکوب  نکیس  یرا رو  وانی. لدیتا آخرش نوش  نفس

 آن چسباند.  یرا رو  ش یهاو کف دست   ستادیا  می ور روبه  شخوان،یبرگشت و جلو آمد. درست آن طرف پ

  یبه انجامش راض  که خودت قلباً  ی. نه تا وقتانجام نده..  گرانید  ندیخوشا  یو برار   یوقت کار   چیه-

 . ی ستین

 بود. ی گرید زیاما مشکل چ ،دمیفهمیرا م منظورش

 . خوامی رو نم  نیمن ا  ...!؟یکنن، اگه تحت فشارت بذارن چباهات حرف بزنن و مجبورت    ناگه باز بخوا-

 دمینم  اجازه  ی... حتشهیتموم م  یو همه چ  ینشد  ی تو راض  گمی. من مستیدر کار ن  یفشار   چیه-

که    یتاوان اشتباهش رو بده... به هر شکل  دیکه اشتباه کرده، با  یبشه. کس  ک یبهت نزد  گه ید  یکس

 . کنهیقانون مشخص م

 پنهان کردم. میهادست انی ورتم را مچسباندم و ص شخوانی ا به پر  میهاشدم، آرنج  خم

 یطرف هنوز قلبم به خاطر اتفاق  هی!... کالفه و درمونده شدم... از  ه؟یکار درست چ  دونمیگرشا!... من نم-

طرف فکر    هی... از  کنهیبرادر جوونم درد م  یبرا  میخودم، از دلتنگ  ییتنها  یافتاد، برا  ار یشهر  یکه برا

 ه؟یچ یمن با اون عوض فرق یجور ازم دوا کنه... اون تونهی رو م یردچه د گه یآدم د هیکشتن  کنمیم

. کردندیام را باز میمغز  یهابسته در رگخ یدند، خون  به نوازش افتاده بو  می موها  یکه رو  یانگشتان  رد

 بخش بود.آرام یزمزمه کیکنار گوشم، مثل  مشیمال یصدا

 تیه که منطقت به کار افتاده، اما خودت رو اذخوبه... خوب   یلیخ  یکنیبهش فکر م  یکه دار   یزیچ-

 نگام کن. ...یفرصت دار  یکاف  یبرسه، به اندازه جهی افکارت به نت نکهیا ینکن. برا

 لبخند زد و نجواکنان گفت:  طنتیانداختم و نگاهش کردم. با ش نییرا پا دستم

DONYAIE MAMNOE ... االن به خودمون فکر کن. یریبگ میفرصت تصمفکرا رو بذار کنار تا سر  نی... اادهیحاال که وقت ز -
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 گفت: یزده لبخند زدم، اما لبخند او جمع شد و با اخم کمرنگخجالت

  ی... تا وقترابطه نداشته باشه خواهشاً  نیبه ا  یربط   ،یریگی که م  یمیتصم  هر  ،یکنی که م  یهر فکر-

 .یفکر کن دینبا گهید  یام، به کسمن زنده

 کردم. اخم

 ! وونهی... ده؟یچه حرف نیا-

 گفت: ،رفتیطور که سمت اتاق مرفت. همان رونیو از آشپرخانه ب ستادیا افص

 . مونهیفردا هم سرجاش م یبرنامه-

 گفتم و دنبالش تا دم در اتاق رفتم.  یی«بابا یا» یکالفگ با

 .گمی نکن... من به خاطر خودت م یگرشاجان... لجباز -

و تکان خوردن نداد و    یریگم یمن فرصت تصمداخت. به  تخت ان  یآورد و رو  رونیرا از کمد ب  یور یپل

ا از اتاق  و سر برگرداندم ت  دمیکش  ینی . هدیکش  رونیشرتش را از تن ب  یحرکت ت  کیچشمم، با    یجلو

 بروم.  رونیب

 ندا بده خب.  هی بابا! گرشا، قبلش  یا-

 بعد از پشت سرم گفت:  یاقهیو دق دی خند یبلند یصدا با

 !؟یباش  یقراره شاهد چ ،یآیم  یفتایخوابم راه م در اتاق تا دم یوقت یکنی فکر م-

  ی پر کرد. از رو  اش مشامم رایشگیادکلن هم  ی. از کنارم که رد شد، بو دمیرا گاز گرفتم و خند  لبم

 را برداشت و به طرفم آمد. آن را به سمتم گرفت و با خنده گفت: فمیمبل ک

 خودش نساخته.  یبرا ویسنار  یکل ن،ییپا نیباال تا مامان از تنها موندمون ا میبر-

طبقه را با آسانسور باال    ک یاو،    طیتا اول من خارج شوم. به خاطر شرا  ستادیرا باز کرد و عقب ا  در 

آن چند روز از ذهنم گذشته بود فکر    که  ییزهایخندانش انداختم و به تمام چ   یبه چهره  ی. نگاهم یرفت

که   ی. واکنششودیخواهم داد، خوشحال م  تیرضاو  به خاطر ا  میکردم اگر به گرشا بگویکردم. فکر م

 نیاو    رمینگ  یمیتصم  گرانید  ندیوشاوقت به خاطر خ  چیقابل تصور نبود. گفته بود ه  میارب  ،نشان داد

لحظه به دور شدن از او و    کی  یحت  نکهیبودم از ا  مانیتر بود. پشارزشتر و بامهم  یزیاز هرچ  میبرا

 شیهاتیها و حمایتمام مردانگ   بارا    ار یبودم. من کنار گرشا، شهره  رابطه فکر کرد  ن یدادن به ا  انیپا
DONYAIE MAMNOE
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ام، یدر زندگ  یالحظه  گریبود تا د  گذاشته  یباق  م یتمام عمرم، برا  یگرشا را برا  ار،یهنوز هم داشتم. شهر

، االب  یآسانسور در طبقه  ستادنیبعد از ا  ،افکار   نی هم  تأثیرحتتنداشته باشم.    یو ناامن  یاحساس ناآرام

متوجه بشود چه در سر دارم،    نکه یز اپا بلند شدم و قبل ا  یپنجه  یدرست قبل از باز شدن درها، رو

 لش یتحو  یاام، بوسه یبودنش در زندگ  یش چسباندم و از سر تشکر برادار   شی ر ته  یرا به گونه  میهالب

نگاه   ینیهم متوجه سنگ  دهیدرفتم. ن  رونیب  یانداختم و فور   نییکه درها باز شد، سرم را پا  نیدادم. هم

ام هم از ینکند و البته لبخند پر از بدجنس  میها رسواگونه  یقرمز  تا  اوردمیبودم. سرم را باال ن  بشمتعج 

کنار   یبار طنتیدر را باز کند، با لحن ش  نکهیدر انداخت و قبل از ا  یرا تو  دیمش دور بماند. کلچش

 گوشم گفت:

 تر بنداز. وز عقبر  هیقرار فردا رو  ،یت دار ئاگه جر-

داد و باز کنار    یدر را باز کرد. سالم بلند  ،یاسرخوشانه  یهباال انداخت و با خند  یینگاهش کردم ابرو  تا

 ش شوم. ایپدر  یاول من وارد خانه تا ستادیا

 *** 

  ن یدرها پشت سرش بسته شوند. هم  منتظر ماند تا  ی پل فلز  یبرد و رو  رونیب  نگی را از پارک  نیماش

بود،    ستادهیا  ابانیکه آن طرف خ  ی کس  دنیرو داد، از دبه روبهو    گرفت وسط    ینه یهش را از آکه نگا

 خاطربماند و او را به    دانستی شد. نم  ادهیپ  نیاز ماش  تیو با عصبان  دیدر هم کش  ییوجا خورد. ابر

کارش برسد. شود و به    نیر ماشاسو  رتش،یبگ  دهی ناد  ا یند،  بازخواست ک  نجایو حضورش در ا  یاطیاحت یب

 . دیرسیم ار یبه د ریخ أت قهیدق ستیافتاد با بیحاال هم اگر راه م نیهم

لحظه    نیبود، با حضورش در ا  ستادهیا  ابانیکه آن سمت خ  ی انتخاب کند، اما کسراه دوم را    توانستیم

ا بزند و گ  یگرید  یکارها   دادینشان م  نجایو  درست در   خواستیرشا نمهم ممکن است ازش سر 

 .تسر آن را به وجود آورده اسسبک  یشود که دختر یچالش ریدرگ ار یاش با دیشروع زندگ ینهآستا

سرعت او، ناخودآگاه    دنیاز د  یلیرساند. شا  ابانیسرعت خودش را به آن طرف خ  را زد و به   ریدزدگ

 ،ه اوب  دنیمحض رس. گرشا بهدیرو کشادهیاش را پشت درخت تنومند کنار پعقب رفت و تنه  یقدم

 : دیبدون مقدمه غر

 داتیم پدور و بر خونه   خوامی وجه نم  چی... مگه بهت نگفته بودم به ه؟یکنی م  یچه غلط  نجایتو ا-

 شه؟ب

 نگاهش را در صورت او گرداند و با بغض گفت: یلیشا
DONYAIE MAMNOE
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 ؟ شده یزیچگرشا؟!  دهیخط اخمت... چرا رنگ و روت پر نیا یود... براچقدر دلم برات تنگ شده ب-

 ش را مشت کرد و اخمش شدت گرفت.دست گرشا

  ه گ ینگفتم ما د  ،میکه حرف زد  یبار   نیخرآ... مگه  ؟یکنیم  یچه غلط  نجایا  گمیچرت و پرت نگو... م-

 م؟ یندار  یبه هم ربط

صورتش گشت. تازه متوجه   در افتاد و سرش را تکان داد. نگاه گرشا    نییپا  یل یچشم شا  یاز گوشه   یاشک

نشانش   دهینداشت و رنگ پر  شی. صورتش آراستیاش ندر چهره   یشگیمه  ی شاداباز آن    یشد که خبر

 . دادیم

  خواست یکه م  یباالخره کار   یاون عوض یول  ...یت حل کن... رفتم ولبرو مشکلت رو با خانواده  یگفت-

 رو کرد... 

 . دیخند کیستریه ی لیگرشا از هم فاصله گرفتند و مات نگاهش کرد. شا یوهاابر

 ره یگفت داره م  یبرم تو خونه، ول  خواستمی نبود... به جز اون... اولش نم  یشک یخونه ه  دمیرس  یوقت-

بمونم    یاتو خونه  تونمی نم  گفتمیبهش م  دیم... باراحت رفتم که منتظر مامان بمون  الیمنم با خ  رون،یب

 . کنهی م دمیو تهد کشهیمدام برام خط و نشون م ،که پسر مجرد شوهرش

 فت: گ  هیگر انیو م دیترک بغضش

داد و هوار سر من، به زور مجبورم    ی خودش برگشت و بعد از کل  ی... اون عوضدیکار به اونجا نکش  یول-

 مجبورم کرد...  کرد...

 کرد و گفت: یسیه گرشا

آروم... االن من چ  یلیخ- تو که م  نموتیکار م  یخب...  بکنم؟...  تو   یاون کثافت چ  یدونست یبرات 

 ؟ یموند بود، یخونه خال یوقت یچ یسرشه! برا

 بود زار زد:  ستادهیکه در آن ا یو مکان تیبدون در نظر گرفتن موقع یلیشا

من رو حواله   ، یم کمکم کنوقع که ازت خواست... اون میچی... معلومه که ه!؟ یبکن  یتونی کار م  یتو چ-

ن او  یکنیکر م!... فکنن؟یباور م ،شده یبرم بهشون بگم چ  مثالً یکنیم... االن فکر مبه خانواده یداد

 ش برسه.اون به خواسته یتو باعث شد طفق ر،ی!... نخ ره؟یبار م ریکثافت، ز 

DONYAIE MAMNOE باال برد. ی را کم شیمالحظه، صدایطاقت و بی ب گرشا
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 کایت کن خب!برو ازش ش... ؟یبش زونشیآو  ینکرد دای... بهتر از من پیلینداره شا یربط به من-

 :دیخروش شد و رهیدر صورت او خ تیبا عصبان یلیشا

وقت کمک برسه  ،  دی ... فقط فکر منافع خودتوناصالً   دی... همه تون مثل همیتر  یتو از اون هم عوض-

 زنید. تون جا میهمه

 تی. با جدستادیا  شی و نگهش داشت. جلو رفت و روبه رو  دیشرا ک  شیاما گرشا بازو  ،را به او کرد  پشتش

 ودش بود، گفت: داده شده به خ یهانسبت دنیاز شن ی که ناش یو خشم

من فقط واسه منافع خودم   یو البته فکر نکن  ی من گم کن  یورت رو از زندگکه گ  یخوایچقدر م-

 دنبالت بودم؟! 

 رو گرفت. یندبا تلخ یلیشا

 ؟! انقدر بدبختم ی باج گرفتن؟!... فکر کرد اومدم دنبال یفکر کرد-

 گرفت.  یقیهم گذاشت و کالفه دم عم یرو ی پلک گرشا

  ی ول  م،تس ین  یموندن  تیدنبال من نباش، من تو زندگ  تش گفتمقرو نگفتم... به و  نیمنم ا  ...یستینه ن-

  ، یمن نبود  اد ی  هات به راه بود، یگذرونخوش  یدنبالم... تا وقت   یاومد  یدشتو مخت فرو نرفت و باز پا 

ت بودن،  آدم باها  همه  نی!... ا؟یکه کمکت کنم... چه کمک  یکرد  لهیپ  یحاال که از همه جا رونده شد

  ی زیچ  هیکه به    نهیا  ی شک ندارم برا  ،ی... اگه فقط من رو انتخاب کردیکردیشون بند م  گه ید  یکیبه  

 شه؟ ی... میراه بنداز  دیجد یزندگ هیواسه خودت   شهیکه نم ی... با دست خالیبرس

 : دیاش غربه هم قفل شده یهادندان نیو از ب دیکش رونیرا از دست او ب شیبه زور بازو یلیشا

  و بگم دستم   امیانجام بدم، نه که ب  تونستمیم  گهیهزار تا کار د  ،تو  مثل  ییاستفاده از آدماءسو  یمن برا-

باه ای!... اما اشتکردم مردتر از بقیهکر می... فشد  دامیطرفا پ  نیغلط کردم ا  گمی... االنم میریو بگر 

 .یاگه ید یمردا یمهه یهتو هم لنگ ،کردممی

 رون یب ینفس تیشد. گرشا با عصبان ابانیرو، وارد خادهیشا دوباره مانع رفتنش نشود، از پگر نکهیا یبرا

 د: ز  شیداد و صدا

 .یل یصبر کن شا-

DONYAIE MAMNOE گفت: یبلند یسر برگرداند و با صدا  یلیبرداشت تا دنبالش برود. شا یقدم
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 به درک. نیتون برهمه-

جو   یآمد. گرشا از روی عت به طرفش مکه به سر ینیدار ماشبوق کش  یزمان شد با صدااش همجمله

 و داد زد:  دیپر

 نار.برو ک یلیشا-

برگشت تا علت هشدار گرشا را    ی لیکه شا  نیشده بود. هم   ر یاما د  ، ترمز زد  یرنگ رو  اهیس  نیماش

حبس شد. انگشتانش را   نهیافتاد. نفس گرشا در س  نیزم   یروشد و    دهیبفهمد، از پهلو به کابوت کوب

 یانندهفت. رر   ابانیلرزان و مردد تا وسط خ  یها را بست. با قدم  شیهااند و چشملغز  شیموها  انیم

رو  ادهی پ  نیماش دختر پخش شده  به  مبهوت  و  بود  م  نیزم   یشده  روکردینگاه  گرشا  سرپنجه   ی. 

اسفالت گذاشت    یدستش را رو  ک یابراز وجود کرده بود.    یشتریبا قوت ب  ش یهانشست. درد استخوان

 :دیلرزان پرس ییو با صدا دهی آرام او را تکان داد. مرد راننده ترس شگریو با دست د 

 مرده؟-

 خشم داد زد:  تیو با نها دیباال کش سر

 برو دعا کن زنده بمونه.-

 . ابونیوسط خ دیآقا، به خدا خودش پر-

ر   بلند مرد  به طرف  و  با  شد  لبقه یدست    کیفت.  گرفت.  را  رو   شیهااش  م  یرا  فشار  و    دادی هم 

بلند   ی لیشا  یناله  یا بار مرد کند که صد  یزی. خواست چدادیم  رونیب  ینی را تند تند از ب  شیاهنفس

آرام جوابش را    دید  یزد و وقت  شیصدا  گریبار د  کیاو برگشت.    شیشد. مرد را به عقب هل داد و پ

 اورژانس را گرفت. یآورد و شماره رونیب  بشیرا از ج ی داد. گوش رونیب داده، نفسش را محکم

 *** 

تحو  فرم و  کرد  امضا  گوش  رشیپذ  ولئمس  لیرا  زنگ    نیپنجم  یبرا  بشیج  یتو  یداد.  داشت  بار 

فرصت    یبا او قرار داشت و حت  شیپشت خط است. دو ساعت پ  ار ید  دانستیهم م  دهی. ندخوردیم

تماس را   رفت،یاورژانس م  یطور که سمت راهرو. همانرسدیم  رترید   بدهد که  امیپ  کینکرده بود  

 رقرار کرد.ب

 !ار ید-

 پس؟ یدی! نصفه عمر شدم، چرا جواب نمیگرشا!... وا-
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 هینشد بهت خبر بدم... تا    یاومد، حت  شیبرام پ  یضرور   یلیکار خ  هی...  یببخش معطل شد  ر،اید-

 .مآیم گه یساعت د

 با آرامش گفت:  ار ید

 نگران شدم. یلی. من فقط خ... به کارات برس..گه یروز د هی یباشه برا ، من که گفتم اصالًسرت  یفدا-

 . دیرمق خندیب

 ؟ینگران شد یچ یبرا-

... خب گهید  دمیترس  ،یدادی هم جواب نم  تیبعد گوش  ،یباش  نجایا  شیود دو ساعت پبآخه تو قرار  -

 .پس... مراقب خودت باش... فعالً

 .فعالً-

 رون یود. آن را بخودش ب  ی کنار گوش یلیشا یبرگرداند. گوش  بشیرا به ج  ی گوش  را قطع کرد و  تماس

 طور نینه. ا  ایاش خبر بدهد  خانواده  به  دیبا  دانستیخاموشش انداخت. نم  یبه صفحه   یآورد و نگاه

  ی کس   هم که به آن دچار شده بود قطعاً  یتیوضع  ماندن نداشت و با  یبرا  ییجا  فعالً  ،گفتی م  یل یکه شا

به    یلیشا  دانستیم  یخبر داشت و حت  اشکه از او مراقبت کند. از مشکل او با خانواده  خواستیمرا  

  ، جمله ک یبا گفتن  کردی است، اما فکر نم یآنجا فرار اش در خانه، مدام از خاطر وجود پسر پدرخوانده

 فتد. یافتاد، بیم دی که نبا یکند و اتفاق ترا درست وسط ماجرا پر یلیشا

جواب پس  یانتظام  یرویمور نأبخت برگشته هنوز هم داشت به م یافش انداخت. رانندهبه اطر ینگاه

. جرم او فقط داشتن سرعت باال دیپر  بانایکرد و وسط خ  یاطی احتیب  یلیاو نبود که شا  ریتقص  .دادیم

 بود.  یمسکون هایبا ساختمان کیبار  یابانیدر خ

 به خودش آمد.  یپرستار  یصدا با

 ه؟یک گانیهمراه خانم شا-

 رفت.  شنیف استطر به

 . دیی بفرما-
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  ی دست و پاست... شکستگ  یفقط شکستگ  ده،یند  یجد  بی. آسدنیرو د  ضتونیمر  اسکن  دکتر عکس و-

همراه الزمه، شما امضا  تیعمل هم رضا  یعمل بشه، برا  دیاما پاش با  شه، یم  گچ گرفته  ه، ییدست جز

 د؟ یکنیم

 سر تکان داد. یکالفگ با

 با هم.  میندار  ینه خانم، ما نسبت-

 :گفت تیو در نها دیلبش را جو یکم

 . انیب رمی گیش تماس مبا خانواده-

 تکان داد. یسر زن

 بهتون. دمیم رمیگیرو از دکترش م یخوبه، منم دستور بستر-

پا و آن پا کرد و بعد به طرف   نیا  یبه سالن اورژانس انداخت. کم  یفاصله گرفت و نگاه  شنیاست   از 

  ستاد،یکنارش ا  یبگذارد. وقت  انیدر جراش را  خانواده  خواهدیکه م  گفتیم  به او   د یرفت. با  یلیتخت شا

صورتش   یو رو  دادینشان م ظاهر شده بود    شی که جلو  یتر از زمانده یبسته بود. رنگ پر  شیهاچشم

 زد.  شی. مردد و آرام صداشدیم دهید ابانیآسفالت خ یشدن رو دهیاز افتادن و کش یناش یهاخراش

 ! ؟ی... خوبیلیشا-

  ی لیرا به هم فشرد. شا  شیهارا باز کرد. گرشا لب  شیهاچشم  ، یمکث  تکان خورد و بعد از   ی لیشا  پلک

 گفت: ه یبغض کرد و با گر

 . رم یمی... دارم مهکنی همه جام درد م-

 کرد و زمزمه کرد: ینچ گرشا

 .شهیم خوب دست و پاته،  ی... درد شکستگیریمینم-

 را سمتش گرفت و گفت:  یگوش

 بزنم؟ من  ایت به خانواده یزنیخودت زنگ م-

 رو برگرداند و سر باال انداخت.  یلیشا
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ت الزمه... بعد با دست و  خانواده  تیو رضا  یعمل بش  دینداره... با  یتیخواستن و نخواستن تو االن اهم-

 ؟یبر یخوای شکسته کجا م یپا

 برگردم تو اون خونه.  خوامیمن نم-

 به جلو خم شد.   داد،یاجازه م   نهیس  یهاکه درد استخوان  ییو تا جا  تخت گذاشت  یش را لبه دست  کف

 ؟!یتا حاال شده با مادرت در مورد مشکلت حرف بزن-

 داد.  رونیهق بنفسش را با هق یلیشا

 .کردیبا اون مردک ازدواج نم ، اگه براش مهم بود-

 بار امتحان کن.  هی... یرشمه، تو دختبراش مه حتماً-

 : دیغر یعصب یلیشا

 کار کنه؟  یچ خوادیبدونه م حاال مثالً-

 و شانه باال انداخت.  ستادیصاف ا گرشا

 ؟یزنی... حاال زنگ مست ین یکار  چیه ی... فرار چارهکنهیم یکار  هی حتماً ی... ولنمدوینم-

 . ختینگفت و فقط اشک ر  یزیچ یلیشا

 . رم یمادرت رو بگو خودم باهاش تماس بگ یارهخب... پس شم یلیخ-

 نگاهش کرد که باالخره از رو رفت و شماره را   رهیآنقدر گرشا خ  یول  ،دیای کوتاه ب  خواستی نم  یلیشا

تماس را قطع کرد،    ی او با مادرش تماس گرفت و خبر تصادفش را داد. وقت  یرو  یگفت. گرشا جلو

 سف سر تکان داد. أمت

 . رسونهیودش رو ماالن خ نی... گفت همشی هنوز خوب نشناخت  دی. شانگران شد.. یلیمادرت خ-

 گفت: تیرو برگرداند. گرشا با جد یبا دلخور  یلیشا

  گه یه... دئمکالمه و برخورد من و تو  نیآخر نیا ی بدون خوامی... و میلیشا رمیمادرت که برسه، من م-

 .یوقت سر راهم سبز ش  چیه خوامینم

 : دیبود نال ی گریمت دبه س ش یطور که روهمان یلیشا

 . دیذار یراحت آدم رو کنار م یلی... خ دین یتون همبرو... همه-
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 داد.  رونینفسش را ب ی با کالفگ گرشا

  یپررو باز   ،یکنیتشکر نم  میو عقب افتادنم از کار و زندگ  مارستانیرسوندنت به بحداقل اگه به خاطر  -

 . ار یهم درن

 د و گفت: ز  شیصدا ه یبا گر یلیکه خواست برود، شا نیهم

 کار کردم؟  ی... مگه من چم؟یبا هم باش باز  یذار یچرا نم-

لحن ممکن   نیترمیمالهم فشار داد. برگشت و با    یرو  صالیرا با است  شیهاگرفت و پلک   یقیعم  دم

 گفت: 

ما چرا با هم   یدونی... خودت هم م م یش بدتا ابد ادامه  مینبود که بخوا  یجورمن و تو اون  یرابطه-

 داشته باشم.  یکه با تو ارتباط خوامیو نه م تونمی خودم رو دارم، نه م یالنم من زندگ... امیبود

 فکر کرد و ادامه داد:  یکم

دنبال منافع خودش   هیهم مثل بق   یکی  نیا  یکه نگ  کنمیم  ودم پرداختو عملت رو خ  یبستر  ینهیهز-

 بود.

 زده لب زد:بهت  یلیشا

 گم از کجا... بگم... ب یآخه... من... به مامانم چ یول-

 زد و گفت: یپوزخند

  ن م  یبده اون بدبخت رو ول کنن بره. وسط دعوا  تیپرداخت کرده... بعدم رضا  ، هت زدهکه بِ  یبگو اون-

 تر از همه است. گناهیب  بدبخت یرانندهو تو، اون 

ب  یلیشا  یگوش از سالن  تکان دست  با  و  بالشش گذاشت  کنار  زن  هقیدق  بیسترفت.    رونیرا   ی بعد، 

وقتشتاب و  شد  اورژانس  وارد  شاگ  ی زده  مادر  او  متوجه شد  خ  ی لیرشا  و    الشیاست،  شد  از  راحت 

بود که    ی لیاش ظاهر شد. شای گوش  یرو  یامیپ   ن، یسوار شدن در ماش  یزد. لحظه  رونیب  مارستانیب

 کوتاه، فقط نوشته بود: یلیخ

 « ممنون»

 *** 
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که    یعقد  یهم نبود، چشم دوخته بودم به سفره  ادیز   یلیکه تعدادشان خ  ینانمهما  یاهویه   انیم

 ینه یمان در آدونفره  ریتصو  دنید. دبودن  یدهچشان  سالن خانه  انیم  یقگی گالره و گلناز با خوش سل

و    یاحساس سرخوش  یاول  کرد؛یم با هم در وجودم زنده مأمتفاوت را تو  دو حس کامالً  ،سفره  یباال

عنوان    رسماً  شیپ  یقیاکه دق  یمرد  اها بود و بودن گرشا در کنارم،تمام ماجر   افتنی  انیاز پا  یخوشحال

  ار یشهر  یشگیاز نبودن هم  ،یو ناراحت  یس تلخ دلتنگام را از آن خودش کرده بود، و دوم احسایهمسر

  ی و به شوخ  گذاشتیسرم م  ربه... چقدر بارها سنی ام بعد از ایلحظه و تمام لحظات خوش زندگ  نیدر ا

ب  ی پشت سر مرد بود  قرار  بگ  دیایکه  را  ب ذاشتگمیصفحه    رد،یو دست من  آه  و    دمیکش  ییصدای. 

 را به هم نزند.   شمیاشک، آرا یهوایب زشیبار پلک زدم تا ر  نیچند

 !یتو فکر باش نمیم، نبخانعروس-

 شیند ماه پ شد. چ  ریاز دلم سر  یخندانش، غم عالم رو  یهمحدثه و چهر  دن یرا چرخاندم و از د  سرم

گرفتم و لبخند  یقیاجازه را به او نداد. دم عم نیا ریاما دست تقد ،باشد یگاه یجا نیقرار بود او در چن

 زدم. 

  ن یمراسم و ا  ن یا  یبرا  د یشا  دونم،ی... نمکنمیمدت از سر گذروندم فکر م  نیکه ا  ییزایچدارم به  -

 ... کردمیصبر م  دیبا دیمقدار زود بود، انگار عجله کردم، شا هیها اتفاق

 گفت: ینیریش تیو با جد دستم را فشرد د،طور که خم شده بوهمان محدثه

نکن... شهر  یجور نیا  اصالً- آسا  یو خوشبخت  یخوش  دنبال  شهیهم  ار یفکر  بود... مطم  شی و   نمئتو 

 قلبش گوش کن.   یبه صدا  گم،ی م  ی چ  یبفهم  یخوا ی... مهیراض  یکه گرفت  یمیحاال هم از تصم  نیهم

به گرشا انداختم که کنار   ینگاه  مینچشم و ابرو، به پشت سرم اشاره کرد. با لبخند سر برگرداندم و  اب

فرو کرده   بشیکتش را کنار داده و دست در ج  یر که گوشه طوبود و همان  ستادهیمان امبل دونفره

بود. هربار که من  عادتم شده    باًیروزها تقر  نیقلبش، ا  یصدا. گوش دادن به  زدی بود، با بهنود حرف م

و خدا را بابت    سپردمیآرامش گوش م  یهابه تپش  و با لذت  بستمیچشم م  فشرد،یرا در آغوشش م

  یاش، سالمترخواهانهیخ   میبودم که با تصم  ار یروزها، ممنون شهر  . تمام آنکردمیاش شکر میسالمت

به گرشا گفت. او هم نگاهش    یزیو چ  اختدبه سمت ما ان  یکرد. بهنود نگاه  هیرا به گرشا و امثال او هد

  یزیشد، بعد هم چ  رهیبه محدثه خ  یاهیرو به من، چند ثان  ینیلبخند دلنشسمت داد و بعد از    نیرا به ا

 در جواب بهنود گفت که متوجهش نشدم. به طرف محدثه برگشتم و گفتم: 
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با   یامانهیصم  یدوست  نیل از اازت ممنونم... من تا قب  یلیخ  یلیخ  ،ی دعوتم رو قبول کرد  نکهیابابت  -

 ار بمونه. دهادام یدوست نیا دوارمی و ام یمن هست یمیصمدوست  نیتو اول دیکس نداشتم. شا چیه

 جواب داد: بایز  یه با چشمکزد و همرا یلبخند

 عمه معصومه. شیپ رمی... من ممونهی شک نکن که م-

 : دیکنارم نشست، پرس. گرشا دوباره ندیتکان دادم و او رفت تا کنار عمه بنش یسر

 ؟یالزم ندار یزی... چ!؟یخوب-

اشتم  سفره گذ  یرو  میپا  یعرق کرده بود. آن را جلو  میبایگه داشتن دسته گل کوچک و ز دستم از ن  کف

 و به ساعتم نگاه انداختم. 

 کجا گذاشتم. دونمیرو نم میکه... نه... فقط گوش  یزیچ-

 کرد. یمحو اخم

 ؟ یالزمش دار -

 گ زده باشه.تا االن زن دیو... خبر بده... گفتم شا رهیقرار بود تماس بگ بایم... خانم شکاِ-

 آورد.  رونیب من را یکرد و گوش بشیدست در ج  تیو در نها دییفکش را به هم سا یکم

 . یجوابش رو بد یاالن بخوا نیهم حتماً کردمی فکر نم یلتماس گرفت... و اتفاقاً-

 انگشتانم فشردم و زمزمه کردم: نایرا از دستش گرفتم. آن را م ی گوش دیترد با

از   تونمیوضع نم  نیمونده و با ا   رشیفکرم درگ  ی... ولستیکه االن وقتش نخب... راستش... درسته  -

 لذت ببرم.  ،قدر که الزمهاونمراسم  نیا

 رو داد.اخم نگاهش را به روبه با

 پس بهش زنگ بزن.-

او    دیشا  نکهیگرشا، شک کردم به ا  بیش عجاز واکن  ،یالحظه  یاما برا  رم،یاش را بگشماره  مخواست

 : دمینگاهم کرد پرس ی. دستش را گرفتم و وقتداند یم یزیچ

 ؟ی... باهاش حرف زد؟یدونیم یزیتو چ-

 :دیپرس متیرا بدهد، اخمش باز شد و با مال مبجوا نکهیا یاج به
DONYAIE MAMNOE



DONYAIE M
AM

NOE

   
 

734 
 

ا- برات مهمه د  نیحکم  اار؟یدادگاه چقدر  اگه بفهم  نهی... منظورم   یخواستی که م  یزیاون چ  ی که 

 ؟ینشده، چقدر ممکنه ناراحت بش

 شده بهم بگو.  یچ یدونی... خب اگه مفهممینم-

 باال رفت و گفت:  یلبش کم کنج

 بزن از خودش بپرس. ... زنگ ال یخیب-

  یی صحبت کردن، به اتاق انتهار  تراحت  یبرا  توانمی کنار سفره بلند شدم، او هم بلند شد و گفت که م  از 

تخت انداختم.    یسر برداشتم و رو  از را    دمیبروم. وارد اتاق شدم. شال سف  ،ودش بودهاتاق خ  که قبالً

آرامش   یصدا  ی. وقتودجهت مضطربم کرده بیگرفتم و منتظر ماندم. سوال گرشا ب را    بایشک  یشماره

 : دمیکه سالم کرد، جوابش را دادم و پرس دیچیدر گوشم پ

 ؟ !... درستهنیتماس گرفته بود نکهیمثل ا-

ببخش زمیآره عز- مناسب  اصالً  د،ی...  نب  یزمان  آهم  تو چه شرا  انیبلورچ  یاقود...    یطیبهم گفتن که 

 .گمیم کی... بهت تبریهست

 زدم.  لبخند

 ون... من در خدمتم. ممن-

همون - در جر  یجور خب،  تجد  ،ی بود  انیکه خودت  دادگاه  بود حکم  قرار  بشه...   دنظریامروز  ابالغ 

 ...یول میتالشمون رو کرد یکه ما همه یدونیخودت م ارجان،ید

 لب زدم: طاقت یب

 . بایخانم شک ستین ینیچ به مقدمه یاز ین-

 دادن نفسش گفت: رونیکرد و بعد از ب یمکث

شد... فقط چند سال حبس و   یدرسته... خب پس، دادگاه حکم قتل شبه عمد داده... قصاص منتف-

 ... هیپرداخت د

 . دمیحرفش پر انیم

DONYAIE MAMNOE ؟ یچ یسوز ش یسرقت و آت یبرا-
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 بود... حبس و پرداخت خسارت. ابالغ شده  اونم که حکمش قبالً-

کرده بود،    ریکه خودم را هم غافلگ  یهم فشار دادم. با آرامش  یرا رو  میهاتخت نشستم و پلک  یلبه

 گفتم: 

 مآیچند روز، م  نیهم  یتو  تماًبگم. ح  یچ  دونمیمن نم  د،یدیزحمت کش  یلیمدت خ  نیا  یشما تو-

 ازتون تشکر کنم. یدفترتون تا حضور 

 گفت: یمشم او هم جا خورده باشد، با لحن ناباورکه از آرا  انگار 

 من کارم رو انجام دادم. ست،یبه تشکر ن یاز ی... ن زمیعز نمکیخواهش م-

 دانستمیخودم هم نمرا در هم گره کردم.    میهارا کنار گذاشتم و دست  ی. گوشمیکرد  یهم خداحافظ  با

 .دیسرش را تو کش ،در  انیبه در خورد و گرشا از م یاآرامم. تقه در قنیچرا ا

 ؟یخوب-

سرپنجه  یرو م،یروروبه ،شدن کتور بعد ار درآ تاق شد. جلو آمد و وارد ا  لبخند سر تکان دادم. کامالً با

 :دیگذاشت و پرس میبازو  ینشست. دستش را رو

 ؟ یباهاش صحبت کرد-

 هم فقط سر تکان دادم.  باز 

 ؟!خب-

 و گفتم:  دمیخند

 .یبود انیخب... تو که در جرخب که -

 نگاهش را در صورتم گرداند. دیترد با

االن باهاش حرف   خواستمینم  هم  نیهم  ی... براتنم یخونسرد بب  قدر نیا  کردمیفکر نم  یآره... ول-

 . یبزن

 کوتاه گفتم:  یو بعد از مکث دمیلبم را جو یگوشه 

به حرفات فکر    یلیبعدش خ  دم،ید  مارستانیب  یکه تو رو تو  یروز   ... من اون روز... اونیوندیخب... م-

تمام عمرم سرم    یکه توبود    یاتفاق  نیبدتر  ار یمدت افتاد. مرگ شهر  نیکه ا  یاتفاقات  یکردم و به همه  DONYAIE MAMNOE
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بابا رفت من   یهم... وقت بابابود و  ضیحد دردناک نبود... خب مامان مر نیاومد... رفتن مامان و بابا تا ا 

 رو داشتم. ار یهرهنوز ش

 . انداختم و لبخند زدمپر سوالش  یهابه چشم ینگاه

ها، من و تو رو د و اون اتفاقجون تو رو نجات دا  ار یشهر  نکهیاتفاق فکر کردم... به ا  نیبعد به حکمت ا-

هم نگا  گهید  ی... حتستمیتنها ن   گهیندارم... د  یکمبود  گهیسر راه هم قرار داد. من حاال... با وجود تو... د

و هم تو رو با    شمداشته می  دوستو من با وجود تو هم    ی. تو هستستین  نانه ی و آدماش بدب  یبه زندگ

 . دیبخش یحد هیاتفاقا... مهرداد رو تا  نیا یه خاطر همهبشه ب دیتمام وجودم دوست دارم... پس شا

 باال رفت و من ادامه دادم: شیابرو لنگه

نشد، از قصاص    دجایتو حکم ا  یریینظر اومد و تغ  دیدگاه تجدب دابا خودم عهد کرده بودم اگه جوا-

بفهمه چه  تا  کشهی... مهرداد هم حبس م خواستمیشد که من م یزیکنم... حاال همون چ یپوشچشم

 کرده. دایپ یرو مرتکب شده و در ازاش باز هم فرصت زندگ یریناپذاشتباه جبران

.  دیم را نرم بوسایشانیشد و پ  زیخمین  ت، یداد و در نها  نرویتکه بشد، نفسش را تکه  نییباال و پا  بکشیس

 شتریش را بآرام  ،یداشتن با آن لحن دوست  شی و در خودم جمع شدم. صدا  دی لرز   یبیتنم از لذت عج

 کرد. یجار  میهادر رگ ژنیقبل، مثل اکس قیاز دقا

 .یریبگ میو تصم یفکر کن یمنطق یخوشحالم که تونست-

 ام هم مطلعش کردم.یبعد میمرا گرفتم و از تص دستش

 ...یزیچ هیفقط -

 و گفتم: تکان داد یسر

اما... اما  ،کنم یبرادرم زندگبا پول خون  تونمیبهش دست بزنم. نم تونمی... من بخوام هم نمهیپول د-

 گرفتم اون پول رو بدم به تو. میتصم

 کرد. اخم

 ؟یچ یبرا-

 زده گفتم: خجالت
DONYAIE MAMNOE
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خودم ارزشمنده...    یاما بازم برا نداره،    یادیز   یانجام بدم ارزش ماد  مخوایکه م  ینسبت به کار   دونمیم-

  ار، یخودم، بلکه از طرف شهر  کنم، نه از طرف  یگذارهیتون سرماکارخونه  یکه اون پول رو تو  خوامیم

  ی کارگر   چیه  گه،یوقت د  چیکارگراتون بشه... تا ه   یکارخونه و باال بردن رفاه کار   یکارها  یصرف توسعه 

  ، یکارگرات رو داشت  یهوا  شه یکه تو هم  دونمیالبته م  به سرش نزنه...  یگری اغیهرداد، هوس  مثل م

 باشه. ی شگیروند هم نیبهم گفته بود... دوست دارم ا ار یشهر

 وجود داشت.  دیهم در نگاهش ترد باز 

 ها!  یبکن یتونیم گهید یکارها یلی... با اون پول خ؟ینئ.. مطم تو.-

 هم گذاشتم. یرو را  میهاپلک نانی اطم با

 نداره.  ییجا چیمن ه ی شخص یل تو زندگ... اون پونمئمطم-

گونه و گوشم را   انیم   ییبار جا  نی. استمیدست من را هم گرفت و کمکم کرد با  ستاد،یا  شیجا  سر

 گفت:   ،کرد  دمیسرخ و سف یکاف یبه اندازه یو وقت دیبوس

 . نممویم ونشیتا آخر عمر ممنون و مدمن گذاشته...  یبرا یدوست داشتن یادگار یدو تا  ار یشهر-

دانست چقدر یکردم. فقط خدا م  ی کیرا با او    میهاس را جلو آورد و زودتر از او، من بودم که نف  سرش

. کنمیش دارم و چقدر از وجودش، حضورش و کوه بودنش پشت خودم، خوشحالم و خدا را شکر مدوست

ن آوا، تا  یش، اتپ نیقلبش گوش دادم. ا   یبه صدابار  نیهزارم یخودم را به آغوشش دعوت کردم و برا

 خواهد بود. ایدن یقیموس نیتر وازنگوش  میعمر، برا انیپا

 

 ان یپا

9/11/99 
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