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و از او   کردی برنامه را اعالم م انی که پا دیکارگردان از هدفون به گوشش رس  یصدا 
 کند. ی بحث را جمع بند خواستی م

  ی بایاز شعر ز   یبحث را با خواندن قسمت نشیدلنش یرا ی گرم و گ  ی هم با آن صدا او
 داد:   انی پا یسهراب سپهر

 ست، ین یخال یزندگ

 هست،  یمهربان

 هست،  بیس

 هست  مان یا

 کرد... دیبا  یهست زندگ قیتا شقا یآر

  کی  دنیرو به شن  زیامروز، شما شنوندگان عز  یبرنامه  انیهم اضافه کرد: در پا  تینها در
 روز و روزگار خوش.  کنم،ی دعوت م بایز  فیتصن

و در کنار کاغذ و خودکارش    زیم  یآورد و رو نی که تمام شد، هدفون را از گوشش پا ضبط
بود از    دواریفرستاد. ام رونیاش را بنفس آسوده  یصندل یبه پشت هیگذاشت و با تک

 استرس فراوانش اجرا را خراب نکرده باشد.

  گاهیاو جا  یکه برا  شانیبرنامه ها  یسنده ی ان و نوکارگرد ،یشاهرخ یباز شد و آقا  در
 استاد را هم داشت به همراه چند نفر از همکارانش وارد اتاق ضبط شدند. 

 . یبود یعال  شهی گفت: مثل هم  اشی شگیهم  تیبا جد یشاهرخ یآقا
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مشهود بود گفت:    شیدر صدا  یکه به خوب یبلند شد و با ذوق  یصندل  یاز رو   باالخره
 ن؟ یگی م یجد

درهمش باز شود و   یهابود که باعث شد آن اخم جانیلحنش پر از شوق و ه  یقدر آن
 و لبخند بزند.   ردیفاصله بگ ی شگیهم  تیلحنش از آن جد یکم

 . یای بله، گفتم که از پسش بر م -

  یشاهرخ  یاتشکر کرد و رو به آق  یشان با لبخند کردند. از همه  دی هم حرف او را تا هیبق
مدت رو کمکم    نیو ا   نیگذاشت ارمیفرصت رو در اخت نیگفت: واقعا ممنونم ازتون که ا 

 .نی کرد

 طور هم شد.   نیو هم دیآی و تعارف ردوبدل کردن خوشش نم فی دانست از تعر یم

شروع   دی جد یبرنامه   گهید یقه یکه چند دق رونیب نیبر  نیخب حاال، پاش یلیخ -
 .شهیم

 که برم؟   نیبا من ندار  یهمان لبخند پاسخ داد: چشم، کار با

دستش که مربوط به  یهاتکان داد و همان طور که نگاهش را برگه  نیبه طرف یسر
 دوخته شده بود کوتاه گفت: نه. شدی م یبعد  یاجرا 

  و یرا برداشته و از استود فشیکرد و ک  یدوستان و همکارانش خداحافظ یه یاو و بق از 
 زد.  رونیب

  رونیب فشیاز ک زیرا ن اشیزد، گوش یرا م نیماش  موتیکه ر  یشد و در حال نگیپارک وارد 
 آورد.  

شد و   نمیاش را گرفت و در همان حال هم سوار ماشتماس از مادرش داشت. شماره   کی
 را بست.  اشی منی کمربند ا

 : جانم؟ دیچیمهربانش در گوشش پ  یکه صدا دی نکش یطول



 گره کور 

5 
 

 عمق گرفت: سالم مامان جان.  لبخندش

 ؟ ییکجا  زم،یسالم عز  -

 .افتمی دارم راه م رون،ی اومدم ب وی االن از استود -

 باشه دخترم، مراقب خودت باش. -

 را روشن کرد و سمت خانه راند.  نیگفت و پس از قطع تماس، ماش  یچشم

 

  یبعد جلو یه قی نداشت و باعث شد حدود پانزده دق یادی ز  یشان فاصله از خانه  وی استود
 باز شد. شی رنگ به رو دی را زد و در بزرگ سف موتیخانه باشد. ر

در  یکم د یکه وز  ی سرد یزی شد. با باد پا  ادهیبزرگشان پارک کرد و پ اطی را در ح نیماش
را سرعت   شیفرو برد و قدم ها  شیپالتو  بی خودش جمع شد و دستانش را در ج

 .دیبخش

  یگرفت و سالم بلند یکه به صورتش خورد حس خوب ییخانه شد و از موج گرما وارد 
 گفت.

 . زمیعز  یجوابش را داد و گفت: خسته نباش ی مهرنوش با لبخند  

  نیکه ا دونستمی گل دخترم. م یبود  یمهمان کرد و گفت: عال یهم او را به لبخند پدرش
 . یای قدر خوب از پسش بر م

به   شانی شگیبودن هم ی بودند و از حام دهی را شن شی بود که هر دو اجرا خوشحال
 .دیبال یخودش م

و مادرش گفت: برو لباست رو عوض کن که االناست   دیرفت و هر دو را بوس جلو
 ها برسند.مهمون 
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گرفت. پالتو   شیرفت و راه اتاقش را در پ شانچی مارپ  یهاتکان داد و به طرف پله  یسر
چرخاند و در   شیهالباس  انی داد،  نگاهش را م  یو شالش را درآورد و داخل کمدش جا

 .دیرا انتخاب کرد و پوش یرنگ  یآب نیبه همراه شلوار ج یرنگ دیسف کی تون  زین تینها

  زشیم ی رو  شی انداخت و دستش سمت لوازم آرا شی رو به رو یقد  ینه یبه آ ینگاه
 کرد.  دیکمرنگش را با حوصله تجد شی رفت و آرا

را باز کرد و از اول و مرتب   ش ی بر لبش نشست و موها یزنگ لبخند  یصدا   دنیشن با
از خوب بودن ظاهرش، از اتاق    تی پس از رضا ز ین تی دوباره پشت سرش بست. در نها

 را به طرف سالن برداشت. ش ی آمد و گام ها نی را پا یطوالن یچوب یها زد. پله رونیب

 .دیا یاش بد. قرار بود که با خانواده آمده بود متعجب ش ییکه به تنها رادیه  دنیبا د اما

به احترامش   رادی باال انداخت. جلو رفت و سالم کرد. ه یاکرد و شانه  یرا مخف تعجبش
دراز کرد.   شی جوابش را داد و دستش را به سو اشی شگیهم ییو با خوشرو  ستادی ا

 دستش را فشرد و به نشستن تعارفش کرد. 

 

: پس مامان و  دیپرس یکوتاه یگرفت و پس احوالپرس یهم کنار مادرش جا  خودش
 چرا؟  ییتنها  ومدن؟ی بابات چرا ن

اومد   شی واسش پ  ییهو یسفر   هیانداخت و پاسخ داد: بابام   گرشید  یپا  یرا رو  شیپا
 باهاش رفت.    ذاره،یرو تنها نم که مجبور شد بره، مامان منم که مجنونش

کنم که  یبه کوروش و مهرنوش اضافه کرد: البته گفتن که از طرفشون از شما عذرخواه  رو
 . ومدنی امشب ن

 . ادیم  شیپ گه،ی کاره د ه؟یچه حرف نی جوابش را داد: نه پسرم، ا  یبا مهربان کوروش

  شیکارا خوب پ ؟ی به همراز کرد و لبخند زد: تو چه طور یتکان داد و نگاه یهم سر او
 ره؟ یم
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 ؟ ی دیمنو شن ی : اجرادیپرس جانیه با

 گفت: کدوم اجرا؟  متفکر

 . بهت که گفته بودم.گهی که امشب داشتم د ییاجرا   نیهم -

 فراموش کردم.  زم،ی گفت: ببخش عز ییو با دلجو   دیگز  لب

  یبرنامه   کی آن هم در   اشییوی راد یزنده  ی اما اجرا دیرسی به نظر نم یمهم زی چ دیشا
آن   یبرا  یاد یز  جان یپر مخاطب که تازه به کار در آنجا مشغول شده بود و خودش ه

توقع داشت او هم مثل پدرش با وجود آن همه مشغله و مادرش  نی داشت. همچن
 را فراموش نکند.  یزیچ نیچن

هر حال او هم سرش شلوغ بود و  را بروز ندهد. به  اشیکرد ناراحت  یسع اما
  یزیاز او چ یکه نامزد بودند جز خوب یسه ماه  نیدر ا  ی. از طرفادی ز  زین شیهامشغله 

 . کردیم  یاوقات تلخ یزیچ  نیهم به خاطر چن  دیبود و نبا دهیند

  یلیداد: همراز جان، باور کن سرم خ ح یکرد که توض ری او را به ناراحت شدنش تعب سکوت 
 شلوغ بود امروز.

 خودت رو ناراحت نکن.  ست،یزد: مهم ن شی به رو یلبخند

لبخند اکتفا   نینبودند تنها به ا  ششانیدانست اگر مادر و پدرش پ یهم لبخند زد و م  او
 ! کردینم

رش و  پد یجا برخاست و به آشپزخانه رفت تا در کارها به مادرش کمک کند. صدا  از 
 کردند.   یکارخانه صحبت م یکه درباره دیشن یرا م رادیه

قبال گفته بود و حال به هم  رادیرا ه نیاوضاع کارخانه چندان خوب نبود و ا  ظاهرا
 .کردیرا اثبات م نیهم زیمدت کوروش ن نی ا یخته یر

بود،   دهیآن کارخانه زحمت نکش  یبود اوضاع بهتر شود چرا که پدرش کم برا  دواریام
 گذاشته بود.  شرفتشی آن کارخانه و پ یو عمرش را پا یجوان
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کار    الیخ یجا هم شما دوتا ب نیرفت و غر زد: ا  رونیو از آشپزخانه ب دیرا چ زیم
 شام. نیای ب ن؟یشینم

 جان. رادی. پاشو ه میکه اومد خب، غر نزن  یلیاش گرفت و گفت: خخنده  کوروش

 آمدند.  زیسر م  گر یکد یاز جا برخاست و همراه   یهم با لبخند رادیه

  مهیبرنج به همراه ق یریکنار همراز نشست و ابتدا بشقاب او را برداشت و کفگ  رادیه
 . دیکش  شیدستپخت مهرنوش را برا  یبادمجان خوش رنگ و بو

 از او تشکر کرد و با اشتها مشغول به خوردن شد.  یلبخند  با

و    دیقاشق و چنگال را داخل بشقاب گذاشت و دست از خوردن کش رادی که گذشت ه یکم
مورد صحبت کنند اما االن   نیاالن وقتش نباشه و بهتره بزرگترا در ا  دی شا دونمی گفت: م

 باهاتون حرف بزنم. یدر ارتباط با موضوع خوامی م

 تکان داد و گفت: بگو پسرم، راحت باش.  یسر  مهرنوش

شما و اگه همراز جان هم   ی با اجازه  خواستمیسمت همراز انداخت و گفت: م  ینگاه
 .میکم جلو بنداز  هیرو   مونی موافق باشه، عروس

  میتصم ن یا  یقدر ناگهان نینگفته و ا  یزی مورد چ  نینگاهش کرد. چرا قبال در ا  متعجب
 را گرفته بود؟ 

  ینگفته بود یزیموضوع چ نی : چه طور؟ تو که قبال از ادیپرس اشیامش ذاتبا آر کوروش
 .دیکن یعروس گهیو قرار بود چند ماه د

  یبا لبخند نگاهش را به همراز دوخت و در جواب پدر زنش گفت: درسته، اما م رادیه
سر خونه    میو به نظرم بهتره زودتر بر   میرو دوست دار گهیکه من و همراز هم د دیدون

 .مونیزندگ

 نگاهش را به همراز دوخت تا جواب او را بداند.  سپس
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 همراز جان؟   هینظرت چ -

اگر نظرش    دانستی و م دیدی نم یشان مخالفتبه پدر و مادرش انداخت. از چهره  ینگاه
 مخالفت نخواهند کرد.   زیباشد، آن دو ن یکی  رادی هم با ه

کرده بود و    انی دفعه موضوع را ب کی و کوتاهش را از صورتش کنار زد.   یچتر یموها 
جواب   ستیاز مکثش متوجه شد و گفت: البته االن الزم ن  رادیداشت که ه از یفکر ن یکم
 . میر یمراسم رو بگ  گهیکه تا ماه د یکم فکر کن. اگه موافق باش هی ،یبد

 نگفت.  یزیموافقت تکان داد و چ  یبه نشانه  یسر

 

 شیو پ دی چ ییظرفشو نیرا جمع کرد و ظرف ها را داخل ماش زیرا که خوردند، م  شام
 رفت.  هیبق

 زد و سمتش رفته و کنارش نشست. یاو جا باز کرد که لبخند یکنارش برا  رادیه

 .کردی به دختر و دامادش نگاه م یهم با لبخند کوروش

 . فتهیجلو ب تون یعروس کهن ی ندارم با ا یمن مشکل -

تو لباس   دنتید یکه من چه قدر آرزو یدونی به همراز اضافه کرد: به هر حال م رو
 . ستی مهم ن ادیب شیواسم پ یهر چ گهیاز تو که راحت شه د المیعروس رو دارم. خ

 ن؟ یگفت: بابا! باز شروع کرد  معترض

 رو سرمون باشه. شهیهم  تونه یکوروش خان؟ انشاهلل سا هیحرفا چ ن یهم گفت: ا رادیه

گفت   یدیبه صدا درآمد. ببخش اشی بزند، گوش یزد و قبل از آن که حرف  یلبخند  کوروش
 و از جا برخاست و سمت اتاقش رفت. 



 گره کور 

10 
 

نگرانشم  یلیپدرش گفت: خ یخال یبرگشت و با اشاره به جا رادی سمت ه  نگاهش
طرفم همش داره   هی. از ستیقلبش خوب ن  تی وضع یلیخ گفتی . دکترش مرادیه

 .شهی و حالش بدتر م خورهی حرص و جوش کار و کارخونه رو م

. عمل که بشه حتما  زمی حلقه شد و گفت: نگران نباش عز   شیدور شانه ها دستش
 . پس بد به دلت راه نده. شهی حالشون هم بهتر م

 راد؟ ی ه گمی. مدوارمیکرد: ام زمزمه

 د: جون دلم؟ لحن مهربانش پاسخ دا با

 . نیهم شیحواست به بابام باشه؟ آخه کل روز پ  شتریب شهیم -

 راحت.  التیخ زم،یجواب داد: باشه عز نانیاطم با

  یزیرو، قبلشم چ یموضوع عروس  یگفت  ییهویچه  یزد و گفت: راست شی به رو یلبخند
 شدم. ری. غافلگیبهم نگفته بود

 زد.  یچشمک

رو   مونی که دوست دارم زودتر زندگ یدونی خانوم. بعدشم خودت م گه یبود د  زیسورپرا  -
 برات خب.  شهیازت دور باشم. دلم تنگ م  گهی د تونمیو منم نم میشروع کن

که او را نگران   اورد یبر زبان ن ی نداشت اما حرف یچرا حس خوب  دانستی نگفت. نم یزیچ
 نکند. 

شان آمد و  سمت  وهیبا ظرف مبه نگاه منتظرش زد و همان لحظه مادرش  یمحو  لبخند
 شدند.  گریدک ی کوروش هم به جمعمان اضافه شد و مشغول صحبت با   زیبعد ن یکم

 

گفت و سمت   یریماند و رفت. رو به مهرنوش و کوروش شب بخ  یدو ساعت رادیه
 اتاقش رفت. 



 گره کور 

11 
 

تخت دراز   یکرده و کتابش را برداشت و رو  ضی را با لباس خوابش تعو  شی ها لباس
 و کتاب را باز کرد.  دهیکش

کتاب مطالعه کند و از   یابود که قبل از خواب چند صفحه اششه یطرف عادت هم کی  از 
را خواند   ی ا. ده صفحه بردی اجرا و کارش بهتر بود که اطالعاتش را باال م یبرا  گری طرف د

  یو طول  دیرا کنار گذاشته و پتو را باال کششد؛ کتاب  ن یسنگ شی که کم کم پلک ها 
 که چشمانش گرم شد. دینکش

 

  * * * 

 را پاسخ داد: جانم؟  رادیبه همکارانش گفت و تماس ه ید ینباش خسته

 منتظرتم همراز جان.   رونی من ب -

  یضبط داشتند، اجرا  یکتاب صوت دیتول ی آمد. امروز برا رونیب و یگفت و از استود  یاباشه
و کار  شدی انجام م کباری  یاهفته  زیدر آن مشغول شده بود ن ی که به تازگ ییو یراد
 بود یو دوبلور   یشگیهم کار صدا پ  اشی اصل

 و سمتش رفت. در جلو را باز کرده و سوار شد.   دیرا د رادیه  نیماش  مقابلش

 سالم. -

 ؟ یسالم خوشگلم. خوب -

 کرد که به راه افتاد.  یرا بست و در همان حال تشکر اشی منی ا کمربند

با هم صحبت کرده بودند گفته بود   یانداخت. شب گذشته که تلفن مرخش یبه ن ینگاه
  یخته یو اوضاع به هم ر یاست و حاال دنبال او آمده بود. آن هم در شلوغ ادی که کارش ز 

 .که به او داده بود که حواسش به پدرش باشد یکارخانه و قول
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. ادهی ز  یلیکه کارات خ  یگفت شبی. آخه دی اومد   ییهو یرا به زبان آورد: چه  فکرش
 بعدشم بابام که دست تنهاست و...

  رم؟یاجازه بگ هیاز بق  دیبا نم یزنم رو بب امیب نکهیحرفش آمد: واسه ا  انیتند م یلحن با
 مراقب خودش باشه.  تونهیکه! خودش م  ستیبعدشم بابات بچه ن 

اما   نمیاضافه کرد: منو باش که دلم تنگ شده بود برات و اومدم تو رو بب یزدن پوزخند با
 !یکنیبابام بابام م  یتو ه

ادامه داد: تو که   یچشمان گرد شده نگاهش کرد که خودش با همان لحن تند و عصب با
و همه کس حرف    زیهمه چ از  مینیب یو مهم که هم  یانگار. وقت یفهمی نم ی اصال دلتنگ

  میکن ینداره عروس یانگار برات فرق ی! حترادی ه یجز خودمون دوتا. اصال گور بابا  یزنی م
 نه. ای

متعجب   ختیگونه به هم ر نی او ا  یجمله  کی که به خاطر  اشیلحن عصب  نیاز ا  هنوز 
 بود.

 کرد. هیتوج

بابام   تینداشتم. فقط خودت از وضع ی. من که منظورستین یطور  نیجان، ا رادیه -
قلب   تیکارخونه، اونم از وضع تیچه قدر نگرانشم. اون از وضع یدونی و م یخبر دار

 بابا.

 بود.  رهی خ شی به رو به رو م ینداد. نگاهش مستق یکرد و جواب اخم

 دنده بود گذاشت. یدست او که رو  یرا جلو برد و رو دستش

 .یشد  یطور عصب  نینداشتم که تو ا  ی نظورمن واقعا م راد؟ی جان؟ ه رادیه -

 نداد که لحنش معترض شد.  ی سمتش انداخت و باز جواب ینگاه مین

 شده مگه؟  ی. قهر نکن خب. چگهینکن د یجور ن یا راد،یعه ه -
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 ! رادی ها ه گمیبهت م یزی چ هیبار با حرص گفت:  نیهم جواب نداد که ا باز 

 بر لبش نقش بست و گفت: آها حاال شد. یباز شد و لبخند  شی هاگره اخم  باالخره

 

دلخور بود اما   یکم رادیه  یهاگذراند. هنوز از آن لحن تند و حرف  رادیشب را با ه تا
 داشت نشان ندهد. یسع

نم نم باران اواسط آذر ماه قدم زدند و پس از   ریها گشتند و در پارک و ز  ابانیدر خ یکم
کرد و خودش هم  ادهیشان پخانه یتوران ها همراز را جلواز رس ی کیخوردن شام در 

 رفت.

 

را در قفل چرخاند و داخل   د یدر پارک شده بود. کل یزارع جلو  یرنگ آقا دیسف  یوتای تو
 خانه رفت.

را سرعت ببخشد. وارد خانه شد و با   شی هاشده بود و باعث شد قدم  دتریشد  باران
مادرش   دنیرا به آن سمت کج کرد و با د شی از آشپزخانه گام ها ییسر و صدا دنیشن

 بر لبش نشست و گفت: سالم مامان.  یلبخند

. خوش  زمیلبانش بود جواب داد: سالم عز   یرو شهیکه هم یبرگشت و با لبخند  سمتش
 گذشت؟ 

 جاست؟  نیخوب بود. عمو تورج ا -

 شد.  یمهرنوش پر از نگران  نگاه

 ی. حتزنندی هست که اومده و رفتن تو اتاق و دارند با هم حرف م یدو ساعت  یکیآره.  -
  یزیچرا حس کردم هر دوشون از چ دونمی. نمومدندیشام هم که صداشون کردم ن یبرا 

 افتاده، دلشوره افتاد به دلم. یاتفاق هی کنمیناراحتن. احساس م 
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 شده؟  یچ  ؟ی : چه اتفاقدیمهرنوش به او هم منتقل شد و پرس  ینگران

 باال انداخت.  یاانهش

  یگرفته و ناراحت بودند. فکر کنم باز تو کارخونه مشکل یاد یاما هر دوشون ز  دونمینم -
 اومده. شیپ

 شده؟   یچ نمیمن برم تو اتاق بب  نیخوای م -

 .گهی باشه بابات بهمون م یزیبهتره. اگه چ مینه همراز، مزاحم کارشون نش -

 تکان داد. دی تأ  ینگفت و سرش را به نشانه  یزیچ

 و عوض کنم.لباسام  رمی باشه پس من م -

و نگران   ستادی ا  شیهراسان تورج سر جا  یچهره   دنیبرگرداند و عزم رفتن کرد که با د  رو
 شده؟  یزی: چدیپرس

که به خاطر   یبه راه پله که اتاق کوروش آن جا قرار داشت و در حال یادست اشاره  با
 ها نفس زنان گفت: کوروش... پله  یاز رو  دنیدو

 با هراس و اضطراب سمت اتاق کوروش پا تند کنند. زی حرف باعث شد هر دو ن  نیهم

افتاده بود رفت و همان طور که   نی زم یهوش رو   یبه سرعت سمت پدرش که ب همراز 
 ده.بابا تو رو خدا جواب ب ؟ی شنوی و مزد: بابا؟ بابا، صدام  شیداد صدا  یتکانش م

لرزان از بغض و استرس    یمضطرب خودش را به او رساند و با صدا   زین مهرنوش
 ؟ یشنوی و مزد: کوروش؟ کوروش جان صدام  شیصدا 

 زنگ بزن به اورژانس. هی به همراز گفت:   رو

هول و   یگشت. آن قدر اش ی دنبال گوش بشیاز جا بلند شد و سرگردان در ج همراز 
 . زنمی آورد و گفت: خودم زنگ م رونیب بشیخودش را از ج یدستپاچه بود که تورج گوش
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 منتقل کردند.   مارستانیآمد و او را به ب اورژانس

  تی از وضع یو مضطرب منتظر خبر ستادهی ا  مارستانیب یهر سه در راهرو   زین حاال
 کوروش بودند.

 آورد و تماس را پاسخ داد.  رونیب شیپالتو  بی همراز که زنگ خورد آن را از ج یگوش

 راد؟ ی الو ه -

.  گردندیبرم  گهیخبر از همه جا گفت: همراز جان، پدر و مادرم تا دو سه روز د  یب رادیه
 .یعروس  خیتار   نییتع یتون برا خونه  میایب یبعدش اگه موافق باش

 ...رادی مضطرب نجوا کرد: ه همراز 

  گریکه خودش شروع کرده بود د یلرزان و بغض آلود او شد و بحث ی صدا   یمتوجه  تازه
 فراموشش شد.

 افتاده؟   یاتفاق ؟یشده همراز؟ خوب یچ -

و زمزمه کرد: بابام، حالش   دی از چشمش چک یمقاومتش تمام شد و قطره اشک  باالخره
 .مارستانیب  مشی بد شده آورد

 مارستان؟ ی و نگران گفت: کدوم ب  عیسر 

 نگران نباش. زم،یتو آروم باش عز  ام،ی را که گفت جواب داد: االن م مارستان یب نام

 گفت و تماس را قطع کرد. یاباشه  کوتاه

شده؟   ی: چ دیهراسان سمتشان رفت و پرس رادی گذشته بود که ه یاقه ی دق ستی ب حدود
 حالشون چه طوره؟ 
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ش داشت، در در آرام کردن حال یکه دست مادرش را در دستانش گرفته و سع همراز 
 بوده.  یعصب  یهمان حال گفت: دکترش گفت حمله 

و االنم   شهیداره بدتر م ی قلبش ه تیگفت وضع یو ادامه داد: م  دیچک شی هااشک 
 .  ستی اصال خوب ن

 کرد آرامش کند. یکنارش نشست و سع یناراحت با

 .شهی و خوب م کنهی براش؟ پس عمل م میمگه وقت عمل نگرفت  زم،ی آروم باش عز -

چه؟ پزشکش که اصال از   شدی را پس زد. اگر خوب نم ش یهاو اشک   دیلب گز همراز 
 نداشت.   تی او رضا  تیوضع

  یاز دخترش نداشت رو به تورج گفت: آقا تورج چ یمهرنوش که حال او هم دست کم 
واسه   یعصب یطور شد؟ حمله  نیافتاده؟ چرا ا  ی حالش بد شد؟ اتفاق هویشد آخه؟ چرا 

 آخه! یچ

به   توانستی نم د،یآنها نشست. نگاهش را دزد  یرو به رو  یصندل یرو  یناراحت با تورج 
 دهد. لشانی مهرنوش و همراز نگاه کند و دروغ تحو

به هم و داره روز به روز بدتر هم  ختهیکه اوضاع کارخونه ر دیدونی خودتون هم م -
 .میکن ی اعالم ورشکستگ میکه ممکنه مجبور بش ی. اون قدرشهیم

 

جان گرفتن آن کارخانه  یسرش را تکان داد. پدرش کم برا  یگفت و با ناراحت ییوا   یا
 و عمرش را داده بود.   اشی بود. جوان دهیزحمت نکش

هم وجود دارد اما او در حال کتمان    یگری د زیچ کردی را به تورج دوخت. حس م نگاهش
 . ستیگر ید ز ی چ تیاست و واقع

مادرش از   یکه با صدا  کردیبه او نگاه م  رهیخ یا با نگاه مشکوک و موشکافانه همچنان
 آمد.  رونیفکر ب
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  شی. من خودم امشب پدی خونه، آقا تورج شما هم بفرما دیجان بر  رادیهمراز جان، ه -
 . مونمی کوروش م

 . من خودم هستم. یامخالفت کرد: نه مامان، شما خسته  عی سر  همراز 

ها را  ر چهار نفرشان، مهرنوش آن ه  نیتعارف ب ی پس از رد و بدل شدن کل زین تینها در
 . ماندی کوروش م شیکرد و گفت که خودش پ یراه

 زدند. رونی ب مارستانیاز او، هر سه از ب یرا به مادرش داد و پس از خداحافظ چیسوئ

 ن؟ یبا من ندار یرو به آن دو گفت: کار تورج 

  یو احساس خوب آوردی مانده اما به زبان نم یباق یحرف  کردی مردد شد. حس م همراز 
 نداشت. 

 بابام که حالش خوب بود. هو؟ یشد آخه  یچ -

 است.   ی در حال پنهان کار کرد ی هم حس م باز 

شده.   ختهیبه هم ر یلیو اعصاب پدرت خ  ستی دخترم، گفتم که اوضاع اصال خوب ن -
روز  یلیکه امروز خ بهش استرس وارد شه دیداره و نبا یبعدشم که بابات مشکل قلب

 بود فقط. ن یهم لشیبود، دل ی سخت و پر استرس

و ادامه نداد. با نگاه مشکوکش از او    دینپرس یشتر یب ز یقانع نشد اما چ هیتوج نی ا با
 کرد.  یخداحافظ

 من؟   یخونه می : بر دیپرس رادی شدند و به راه افتاد و ه  رادی ه نیماش سوار

 تکان داد. اصال حال و حوصله نداشت. نیبه طرف یسر

 خودمون. ینه، برو خونه  -

 کرد.  مخالفت
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 من و تو.  یخونه  یعنیمن   یخونه رم یمن نگرانتم، م یجور  نینه همراز، ا -

نکرد. خودش هم دوست نداشت تنها بماند و افکار   یباال انداخت و اعتراض یاشانه
 نگران کننده به ذهنش هجوم آورد. 

  ؟یبابام نموند شی: چرا امروز پدی اش پرسگرفته یداد و با صدا  هی تک  شهیرا ش سرش
. بعد  ستخته یکه اوضاع چه قدر به هم ر یدونیم  ست،یکه بابام حالش خوب ن یدونی م

 !یو خوش گذرون  حیتفر میکه بر دنبال من یاومد   یاون وقت پا شد

 درهم شد. شیها اخم

  هیهم به امروز نداره.  یبه هم و ربط ختهیهمراز؟ اوضاع چند وقته ر   یگی م یدار یچ -
من بوده حال بابات بد   ریاتفاقاتم، انگار تقص نی که انگار من مقصر ا  یگی م یدار یجور

 و مواظبش باشم. آره؟  شهیکه امروز حالش بد م داشتمی م بیعلم غ د یبا  دمیشا ایشده. 

 گفتم؟  یجور نیحرص زد: من ا همراز 

 را با حرص باال برد.  شی هم صدا او

من مراقبت از   یفه یانگار وظ ،یام کرد همراز. خسته  گهی د یختیاعصابم رو به هم ر -
انجام بدم و گوش به فرمان تو باشم. هر    دیبا ی تو بگ یهر چ شهیتوئه، انگار هم   یبابا
کم از  هیکه   نیا  یجا  یول ،یبگم چشم. همراز، من دوست دارم، تو زنم یگیم یچ
  ،یاگه ید  یزایهمش به فکر چ یدوتا حرف بزن ودمونکم از خ هی   مون،یلعنت ینده یآ

ما  ش  یو چهار ساعته خونه   ستی ب دیباز با می هم کن یهمش بابام، بابام. البد عروس
 ! گهی. بس کن دکنهی کار م یمامانت چ کنه،ی کار م یبابات چ مینیکه بب میباش

 فرستاد. رونیاش را بنفس کالفه  کرد،ی نگاهش م یکه با اخم همراز 

 ؟ یکنی م یریقدر بهونه گ  نیچرا ا ه؟یاالن تو مشکلت چ -
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که حواست    یتو به تنها کس کنم؟ی م  یریبه جانب و پر حرص گفت: من بهونه گ حق
  م،یانگار نه انگار که سه ماهه عقد ست،یمنم. اصال انگار بود و نبودم برات مهم ن  ستین

 . انگار..

من فقط نگران    ه؟یحرفا چ  نیا  رادیحرفش آمد: ه انی نگاهش کرد و م یناراحت با
رفتارات   نی ا  لیمن دل  یول یکه چه قدر برام مهمن. توام برام مهم  یدونی امم، مخانواده 

. االنم یدونی م  نویام وابسته ام که خودت خوب ا اصال. من به خانواده   شمیرو متوجه نم
 کنارش باشم.   شهیاز هم  شتری ب دیبا  و  ستیحال بابام اصال خوب ن

 . میر یرو زودتر بگ مونی هم فکر کردم که عروس شنهادتیاضافه کرد: در مورد پ  یدلخور با

 شهیرا برگرداند و از ش شی نگفت، او هم رو یز یهمچنان درهم بود اما چ شیها  اخم
 ماند. رون یبه ب رهیخ

  نیو ناراحت بود و از بابت حال پدرش نگران، ا  ختهیبه هم ر یکاف یبه اندازه  خودش
 حالش را بدتر کرده بود. زیو جروبحث با او ن رادی ه یهای ریبهانه گ

 ه جدل نکند.نگفت تا باز هم شروع ب یگرید زیچ

 

مکث    یشد. همراز هم با کم ادهیپارک کرد و زودتر از او پ نگیرا داخل پارک  نیماش
 رفت.  ره ی دستش به سمت دستگ

را نداشت مخصوصا با وجود   شیاخم ها   نیا  یشد. اصال حوصله   مان یآمدنش پش از 
بود   دواریپدرش جا مانده بود و ام شیو پ  مارستانیکه در ب ی فراوانش و فکر یهای نگران

 نکشد. شی بحث را پ نیا  رادیباز هم ه

 دست او را به داخل تعارف کرد. یرا در قفل چرخاند و با اشاره  دیکل

حرف جلوتر از او وارد شد، او هم پشت سرش آمد و در را بست و همان طور که  یب
 ؟ یخوری م  یزی: چدیپرس رفتی سمت آشپزخانه م
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  یاز مبل ها رها کرد و روسر ی کی یخودش را رو   یتکان داد و با خستگ نیبه طرف یسر
 پالتواش را باز کرد. ی هابزرگش را از سرش درآورده و دکمه 

 شد.  اشره یاو نشست و خ یاش را بازگشت و رو به رو رفته ریهم مس رادیه

 همراز؟  -

 گفت. یا حوصله بله یب

تو   یاز کارا  یوقتا بعض  هیداشتم. فقط همراز جان، من قصد ناراحت کردنت رو ن نیبب -
 .کنهی م تمی اذ

 سمتش رفت.  یاحرفش چشم غره   دنیشن با

   ؟یتو چ ی های ریهمه بهونه گ نیدادن ها و ا  ری گ نیمن؟! پس ا   یکارا  -

 همراز جان...  نیوارد شد: بب هیدر توج از 

 سکوت باال برد. یرا به نشانه  دستش

 ام.خسته  یلی جروبحث ندارم. االنم خ یاصال حوصله  راد،ی بس کن ه -

تو اتاق  میبر ایخب، ب یلیو از جا برخاست و گفت: خ رفتیمقاومت پذ  یب رادیه
 استراحت کن. 

 را برداشت و به دنبالش روانه شد.  فشیجا بلند شد و ک از 

تش گرفت و  را از دس ف یبار خودش جلوتر وارد شد و ک نیاز اتاق ها را باز کرد و ا  یکی در
 کرد. زانیآو یو سپس آنها را به چوب لباس اوردی ب رونیکمک کرد پالتو را از تن ب

 . کنمی به تخت کرد و گفت: تو دراز بکش منم االن لباس عوض م یا   اشاره

سمت کمدش    زین رادیو ه  دیکه تازه با دو نفره عوضش کرده بود دراز کش یتخت یرو
 رفت.
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  یاتاق هم قرار بود به زود نیمشترکشان بود و ا  یهمان خانه  ای  رادیه  یخانه، خانه نیا
 اتاق مشترکشان شود. 

سه ماه پس از عقدشان هنوز    نی بود چرا که در ا راد ی خود ه یقه یدکور خانه هم به سل 
 نکرده بودند.  دایرا پ لی از وسا یبعض ضی تعو ای و   دیفرصت خر 

شان را به  و فاصله  دیراز کشکرد و کنارش د ضی را تعو  شیهاکه لباس  دی نکش یطول
 حداقل رساند. 

  یقبل از آن که بتواند حرف یعقب رفت ول  یشد، کم کی که به صورتش نزد  رادیه  صورت
 را تمام کرد.  انشانیاندک م یکند، همان فاصله  یبزند و اعتراض

از   شتریاو را به عقب هل دهد اما نه تنها تکان نخورد بلکه ب  یرا گرفت تا کم شی هاشانه
  دهیتخت چسب یشد. همراز هم آن قدر عقب رفته بود که کمرش به لبه  کی قبل به او نزد

 . افتادی م نی از تخت پا شد،یم   لیبه آن سمت متما  یبود و اگر اندک

برم   دیردا با بخوابم، ف  خوامی . مرادیرا پس زد و معترض گفت: ولم کن ه دستش
 .مارستانیب

  تیو در نها  کردی نم شی هابه حرف  یتوجه چیو ه دیشنی را نم ش یاو انگار صدا  اما
که  یگرفت و با بغض فشیدستش سمت لباسش رفت، مچ دستش را با دستان ظر یوقت

 برم.  خوامی ولم کن. اصال م  راد،ی : نه هدینشسته بود نال شی در گلو

 همراز! من دوست دارم.  سی اش نشست و زمزمه کرد: هگونه   یرو اشبوسه 

ها و  به او نداد و بدون توجه به مخالفت  گریرا د یشتری حرف زدن ب یاجازه 
 اتفاق افتاد. خواست،ی و همراز نم خواستی آن چه که او م  شیها اعتراض 

 

 * * * 

 رعدوبرق فضا را پر کرده بود. یشدت گرفته و صدا  باران
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بزرگشان عبور کرد و وارد   اطیو از ح   دیرا سرعت بخش ش یهاشد و قدم  ادهیپ نش یماش از 
 خانه شد.

که در وجودش   یند یاز گرما به صورتش برخورد کرد و از حس خوشا یباز کردن در موج  با
 کش آمد.  یبه لبخند  شیهانشست، لب 

به   یالمقبل به خانه برگشته و در کنار مهرنوش نشسته بود. س  ی زودتر از روزها کوروش
شده بود  سی کوتاه خ یفاصله   نیرا که در هم اشیهر دو داد و همان طور که شال بافتن

 کنارشان نشست.  داشتی را از سرش برم

  نی: خوبدیدادند و همراز رو به کوروش پرس شان ی ذات ییسالمش را با خوشرو   جواب
 بابا؟ 

 زد: خوب خوبم گل دخترم.  شی پر مهر به رو یلبخند

به آن دو زد و گفت: برو کم کم حاضر شو که   یکرد و مهرنوش هم لبخند   یتبسم همراز 
 . میبر

 : کجا؟ دیحواس پرس یب

 نا؟ یا  رادی ه یخونه میوا همراز، حواست کجاست؟ مگه قرار نبود امشب بر  -

  رادی امشب را به کل فراموش کرده بود. پدر و مادر ه  ی. اصال مهماند یکش یاکالفه  نفس
 امشب هم آنها را دعوت کرده بودند. یروز گذشته از مسافرت برگشته بودند و برا 

مرخص شد   مارستانیاز آن گذشته بود، روز بعد کوروش از ب یپس از آن شب که سه روز  
خاطر اتفاق آن شب  هنوز به  زی نداشت. همراز ن یف یپزشکش تعر  یحالش طبق گفته  یول

با او   یبه سرد  ای و  دادی را نم شیجواب تماس ها  یبود و گاه نی سرسنگ رادیبا ه
 . کردی صحبت م
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اش  و به خانه شدی که اصال کاش با او همراه نم گفتی بود و مدام با خود م مانیپش
و او    کردی موضوع سفارش م  نیبه ا  میمستق ری و غ  میمادرش چه قدر مستق رفت،ینم

 .گذشتی از آن م الیخی و ب  یسرسر

کرد   زیرا ر  اشی چشمان درشت طوس د،یکه واکنش او و در فکر فرو رفتنش را د مهرنوش
 شده همراز؟  یزی: چدی و پرس

از   یزیپدر و مادرش چ  خواستی تکان داد و از جا برخاست. نم نی به طرف ی سر  عیسر 
 موضوع بفهمند.   نیا

 کم استراحت کنم و بعدشم حاضر شم. هی  رمینه مامان جان، من م -

 نگفت.  یزیتکان داد و چ  یبود قانع نشده اما سر معلوم

زد: همراز، صبر   شی زنگ تلفن بلند شد و مهرنوش سمت تلفن رفت، کوروش صدا یصدا 
 کن دخترم. 

 و سمتش برگشت: جانم بابا؟   ستادی ا

مقدمه و   یشده بود. ب یجد  زیو لحنش ن شدینم  دهیدر صورتش د  گریاز لبخند د یاثر
که  یچه طوره؟ مشکل رادی: ارتباط تو و هدیپرس اش ی شانیپ یکوچک از اخم رو یابا گره 

 ن؟ یبا هم ندار 

  ینه مشکل گرفت،ی کار آن شبش فاکتور م ها،ی ریبهانه گ  نیاش، ا تازه   یرفتارها  نی از ا  اگر
 نداشتند.

 .ست ین ینه، مشکل -

 ؟ یبگ یخوا یشده و نم یزیچ هی کنمی حس مچرا  ؟ ی: مطمئندیدوباره پرس مردد

درک و   نیبر لبش نقش بست و جلو رفت و کنار پدرش نشست. چه قدر عاشق ا یلبخند
احساسات و حالش را به   توانستی از نگاهش و حس و حالش م ی فهمش بود که حت

 درک کند.  یخوب
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 . نیخوبه. شما نگران نباش زیهمه چ ،ییبابا  ستین یچیه -

 را از چشمانش خواند. ینگران شدی فرستاد اما باز هم م رونیاش را ب آسوده  نفس

 سوال؟  هی: بابا  دیشده استفاده کرد و پرس جادی از فرصت ا همراز 

 نگاهش کرد.  منتظر

 شده که اون شب حالتون بد شد؟  یچ قا؟یدق هیمشکل کارخونه چ  -

 رد حال بدش را نشان ندهد.ک یرنگ باخت اما سع لبخندش

 درست کنم. وی کم کم همه چ دی. باگهی د ختهیبه هم ر  یادی دخترم، اوضاع ز  یچیه -

 .نیهست به من بگ  یز ینشد که اصرار کرد: بابا؟ اگه چ باورش

 همراز حلقه کرد. ی هارا دور شانه  دستش

 دختر قشنگم. گفتم که، نگران نباش.  ستین یچیه -

  هیرا به او نداد و گفت: االنم برو کم کم آماده شو،   شتریب یحرف زدن و کنجکاو  ی  اجازه
 ؟ ی . موافقمیزنی گپ م یکل مینیشی م  گهیوقت د

 ! هیگشت: عال یبر لبش جار یتکان داد و لبخند یسر تی بار با رضا  نیا

 شیاز جا برخاست و راه اتاقش را در پ  زیجوابش را داد و همراز ن یهم با لبخند او
 گرفت تا آماده شود.

 

  یرا هم رد م رادی به رفتن به آنجا نداشت اما زشت بود اگر دعوت مادر ه یاعالقه  چیه
 کرد.
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چرخاند و   شی هالباس   انی در کمدش را باز کرد و نگاهش را م یانفس کالفه دنیکش با
  اشیشلوار کتان مشک یآورد و رو رونیرنگش را ب یبلند صورت نی ستبلوز آ  تیدر نها
 .دیپوش

را از   یگرفت و گوش  نهیخودش در آ ری که بلند شد، چشم از تصو اشی زنگ گوش یصدا 
حوصله تماس را برقرار کرد و    یبه ناچار و ب راد،یه  یشماره   دنیبرداشت و با د زیم  یرو

 را به گوشش چسباند.  یگوش

 بله؟  -

جواب داد: سالم عرض شد همراز خانوم. چه عجب باالخره   یهمراز او پر انرژ برعکس
 ! یجواب داد

 کارت رو بگو.  -

 خشک و سرد بود.  لحنش

بکشم و   ش یرو پ یامشب بحث عروس  یاوه چه بداخالق! جونم واست بگه که موافق -
 . گمیخاطر اون شب م به م؟ یری مراسم رو بگ گهید  یبگم تا هفته 

  یخواد م یغر زد: تو که هر کار دلت م یرا پشت گوشش فرستاد و با بدخلق شی موها
 .تهی اهم ینظر من ب یمنم هست ول  ی. مگه من مهمم؟! زندگیچیمنم که ه ،یکن

  شهیاصال نم ا؟ی تازگ یشد یجور نیتو چرا ا  ه؟یچه حرف  نیصدا کرد: عه همراز، ا معترض
 چهار کلمه باهات حرف زد! 

کنه،  یرا نداشت که با اخم گفت: مامانم داره صدام م شیحرف ها   دنیشن ی  حوصله
 خداحافظ. 

انداخت.   زی م یرا هم رو  اشی آن که مهلت پاسخ بدهد، تماس را قطع کرد و گوش بدون
 شد!  یم وانهیداشت از دست او د 

 ؟ ی : حاضردی ل آمد و پرسبه در خورد و مادرش داخ یالحظه بود که تقه  همان
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 تکان داد. یسر

 . امی آره، االن م -

  اشیکوتاه مشک یموها   یرو زیاز جا بلند شد و پالتواش را تن زد و شالش را ن  سپس
 زد. رونیاز اتاق ب یو گوش   فیانداخت و پس از برداشتن ک

 

  ستیآنها نداشت و کمتر از ب یبا خانه   یچندان  یفاصله  رادیه یخانواده  یخانه  ری مس
 بودند.  دهیشان رسخانه ی بعد جلو ی قهیدق

و   یکه از بزرگ اطشان یباز شد. از ح یکیت یزود در با صدا  یلیزنگ را فشرد و خ کوروش
 پر دار و درخت بودن از باغ کم نداشت، گذشتند و وارد خانه شدند.

 زیبعد ن یکردند، کم یحوالپرسسالم ا راد،یستوده، مادر و پدر ه ی هاله خانم و آقا  با
نشان ندهد و   هیبق یاز او را جلو  اشی کرد دلخور یبه جمعشان اضافه شد. سع رادیه

 لبخند بزند.

همراز، کنارش   ی توجه به چشم غره ها یکرد و ب یگرم یسالم و احوالپرس  یهمگ با
 ؟ یاو انداخت و گفت: چه طور  یدور شانه  ینشست و دست

مشکالت    خواستی زد. دلش نم یزورک ین دو بود که لبخندخانم حواسش به آ هاله
 نشان دهد. گرانی د یرا جلو  اشیشخص

  نی با ا یآهسته پاسخ داد: اگه تو بذار ییکه فقط خودش بشنود با صدا یرو طور ن یا از 
 کارات من خوبم. 

 تند. یهم آرام بود اما لحنش کم  رادی ه یصدا 

 . یدیهامم نم  امیجواب زنگ و پ ی من حرف بزنم؟ حت ی تو اصال گذاشت -

 و بلندش کرد. دی کرد و رو برگرداند که دستش را کش اخم
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 لباسات رو عوض کن.  میبر  ایب -

 برو. زمی زد: آره، عز یخانم هم لبخند هاله

دوبلکسشان   یخانه  یسمت پله ها رادیکمرنگ داد و به همراه ه یرا با لبخند  جوابش
 رفت.

بکشد اما اجازه نداد و   رونیکرد دستش را از دست او ب  یکه محو شدند، سع هیبق دید از 
 گرفت.  شی راه اتاقش را در پ

رنگ اتاق را هل داد و وارد   یا در قهوه  گری آن که دست همراز را رها کند، با دست د بدون
 شد و پس از بستن در پشت سرشان رو به همراز کرد.  

 من دو کلمه حرف بزنم؟  یذار یآخه همراز؟ چرا نم یکن یم ی جور نی تو چرا ا -

 تختش نشست و جوابش را نداد.  یرو

آرام گفت: آخه تو   یو لحن  ییبار با دلجو  نیگرفت و ا یجا  کی نزد  یبا فاصله ا کنارش
  ،یزنم  م،یشده آخه؟ کار خالف شرع که نکرد یمگه چ ؟ یقدر از من ناراحت ن یاچرا  

طرف   ه؟ی. االن تو مشکلت چ م یستینامحرم که ن ست،گه یهم د  یاسممون تو شناسنامه 
 که...  کنهینم  یطور نی زنش ا گه،ی د یکیبا   رهیم

و   دیخندکه از او نثارش شد حرفش را قطع کرد و  《ی کوفت》نگاه پر حرص همراز و   با
 گونه اش نشاند. یرو  یعیسر یبوسه  

خودت   ی ام. خودت با پا که نبردمت تو خونه ینگاه نکن خب. بعدشم زور یجور ن یا -
 . یاومد

  یمون ولخونه  رمی! گفتم مراد؟ی نبود ه یاخم نگاهش کرد و حق به جانب گفت: زور با
 . صد دفعه نگفتم نه، صد دفعه نگفتم بذار من برم؟  یمن تنها نمون  شیپ ای ب یتو گفت

 .د یکش یاکالفه  نفس
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قدر تلخ نباش    نیکه افتاده. توام ا  هی. بعدشم حاال اتفاقنی پا اریخب صدات رو ب یلیخ -
 آخه؟ یکن یهمراز، تو چرا دوست داشتن منو باور نم

.  مونیخونه زندگ سر م یری نباش. زودتر م یچینگفت که خودش ادامه داد: نگران ه یزیچ
 خب؟  

 ؟ ی کن یزد: همراز؟ نگام نم شینداد که صدا  یهم جواب باز 

مهربان بر لب   یبا مکث سرش را بلند کرد و نگاهش را به او دوخت. لبخند  باالخره
 داشت. 

 .دیکش کالفه  نفس

 کار کنم آخه؟  یمن از دست تو چ  -

 همراز حلقه کرد.  فی ظر یو دستش را دور شانه ها  دیخند

 درهمت برم آخه خانوم بداخالق من. شهی هم  یمن قربون خودت و اون اخما  -

  رادی ه یول  اوردیب رونیکرد خودش را از آغوش او ب یلبش گفت و سع  ریز  ینکنه ا خدا
 اجازه نداد و محکم تر بغلش کرد.  

 کرد.  یرا دوا نم یدرد  زین اشی موضوع دلخور بود اما دلخور ن یا از 

 

 .هیبق شیپ م یآمد و گفت: بر رونیآغوشش ب از 

 از جا بلند شود اما دستش را گرفت و اجازه نداد.   خواست

 رو.  زایچ ن ی. فراموش کن اگهینکن د ی طور  نیهمراز؟ ا -

گفت فراموش   یکرد و بعد هم م یخواست م یدلش م  ی. هر کاردی کش یکالفه ا  نفس
 کن.
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توجه دستش را پس زد و بدون حرف از جا بلند شد. پالتو و شالش را درآورد   یهم ب باز 
 رفت.  نی منتظرش بماند، از پله ها پا  یآن که حت یو ب

دانست چند   یکه م ییتا جا رادی و هاله خانم در حال حرف زدن بودند. مادر ه  مهرنوش
  یو چهار ساله جوان نشان م  یس یداشتن پسر  یاز مادرش بزرگتر بود اما برا  زین یسال
 داد.

 . زمی عز نیبش ایزد و گفت: ب یهمراز لبخند دنید با

 کن. ییرایاز همراز خانوم پذ  ،یکارشان گفت: شمسبلندتر رو به خدمت  سپس

  یا بعد با اخم ه یهم کم  رادی گرفت. ه یاش جا یقبل  یکرد و سر جا  یتشکر همراز 
بحث   شانیحرف ها  یته همه  شهیبار دورتر از همراز نشست. هم ن ی درهم برگشت و ا
توانستند با هم صحبت کنند و مشکالتشان را   یگاه در آرامش نم  چیو جدل بود و ه

 حل. 

صفحه مشخص بود    یانگشتانش رو عی اش بود و از حرکات سر  یداخل گوش  رادی ه سر
 و چت کردن است.  پی که در حال تا

مادرش و هاله خانم داد. حداقل از حرص   ی از او گرفت و حواسش را به حرف ها  نگاه
 که بهتر بود. رادیه  یخوردن به خاطر رفتارها

 با چشم و ابرو به مادرش داد، شد. رادیکه ه یاشاره ا  یحال متوجه   نیبا ا  اما

دو تا جوون برن   نیا د،یتون اگه موافق باشگفت: خب با اجازه زد و  یخانم لبخند  هاله
 . شونی عروس یسراغ کارا 

هوله    یاد یپسر ما ز  نیکه ا دیدون یگفت: م رادیکرد و با اشاره به ه یخنده ا  سپس
 .گهید

زدند و نگاه منتظرشان را به همراز دوختند که جواب   یلبخند زیو مهرنوش ن کوروش
 د.و نظر خود را بده یینها
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 نیعروس ها در چن شتریکه ب ینداشت و آن شوق و ذوق یهمراز چندان حس خوب یول
 ! افتی  یآن نم یبرا  یلی دل چ یه زیکردند را هم نداشت و خودش ن یم  دایپ یمواقع

 یلیهمراز آمد، دل یکه به خواستگار ینداشت و وقت یو نقص بیع  ا یمشکل و    رادیه
هم به خاطر    دینکرد و با گذشت زمان کم کم به او عالقمند شد. شا دایمخالفت پ یبرا 

نکرده بودند اما همراز از آن که   یگفت، کار خالف یهم نم  راهیب رادیآن شب بود. البته ه 
 نکرده دلخور بود. یبه خواسته اش توجه

  را نی ا زیکش آمد و آن ها ن یبه لبخند  شی کردند که لب ها یمنتظر به او نگاه م  یهمگ
  امی لبش به حرف آمد: پس من فردا م  یرو  یبا لبخند رادی کردند و ه  ری به موافقت او تعب

 .دی خر م یدنبالت که بر

را که برگرداند، نگاهش به کوروش افتاد که   شی نگفت. رو یزیتکان داد و چ  یسر همراز 
... ایحرف نگفته و   ک ی  دیشا ، ینگران کی  ییبود، گو یبه او بود. نگاهش طور خاص رهیخ
نداشت و دوست   یدانست اما امشب اصال حس خوب یدانست، خودش هم نم ینم

 .ندداشت زمان زودتر بگذرد و به خانه برگرد

صحبت   هی کس را نداشت و فقط به ناچار با بق چی ه یو ناآرام بود و اصال حوصله   کالفه
 حس و حالش نکند. یرا متوجه  هیزد تا بق یحواس لبخند م  یهم ب  یکرد و گاه یم

بار همراز به پدرش نگاه کرد و اشاره   نیهم ماندند و ا  گرید  یشام سرو شد و کم باالخره
اشاره بود که گفت: بهتره کم کم رفع زحمت   ن یانگار منتظر هم زی به او داد و او ن یا

 . میکن

 اش را رها کرد. نفس آسوده  زیهمراز ن و

 

  یبه کارها یدو ساعت یکی شب ها را   شهیبه اتاق کارش رفته بود و مثل هم کوروش
 محبوبش بود.  الی سر دنی و مهرنوش هم مشغول د   دیرس یکارخانه م  یعقب افتاده 
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جوابش را داد و او هم راِه پله ها را در   یبه مادرش گفت و او هم با مهربان یریبخ شب
 گرفت. شیپ

  ی ره ی دستگ یامشب و حال پدرش دستش رو  یادآور یاتاقش قدم برداشت اما با   سمت 
عقب   زین  تیحاال موضوع را بفهمد. در نها  نیخواست حتما هم یدر ماند و مکث کرد. م

 زد.  یبا او حرف م د یگرد کرد و راهش را به اتاق پدرش کج نمود. با

د. آورد و  وارد ش نی را پا  رهیگفتن پدرش، دستگ دیبه در زده و پس از بفرمائ یاتقه 
همراز مهربان و   دنیبود. با د  شینشسته بود و سرش در کاغذها  زشیکوروش پشت م

 را برداشت. نکشی زد و ع یگرم لبخند

 ؟ ی خواست یم یزیجانم گل دخترم؟ چ -

 م؟ یحرف بزن دیرا پشت سرم بستم و جلوتر رفتم و گفتم: وقت دار  در

 مقابلش را بست و خودکارش را کنار گذاشت.   ی پوشه

 وقت دارم.  شهی تو هم یمن برا  -

 از مبل ها نشست.  یکی  یبر لبش آمد  و رو  یلبخند

 

 به همراز ماند و منتظر بود حرفش را بزند.  رهی هم خ او

 .نیشد یجور هیشده بابا؟ حس کردم امشب   ی: چدیمقدمه پرس یب 

 نشست اما لحنش آرام بود. اشی شانیپ انی م یاخم

 . گهیموضوع د  هیطرفم  هیاز   خته،یطرف اوضاع کارخونه فکرم رو به هم ر هیاز  -

 .رادهی کوتاه افزود: در مورد ه یاز مکث پس

 در جانش افتاد. یگرد شد و دلشوره ا   چشمانش
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 کرده؟  یمگه کار رادی شده بابا؟ ه یچ -

بلند شد و سمتش آمد.   زشی باز شد و از پشت م شیگره اخم ها  د،یرا که د اشی نگران
 کنار او نشست و گفت: نگران نشو بابا جان. 

 شده آخه؟  ی: پس چ دیطاقت پرس ینگران و ب همراز 

 دست او نشست.  ی رو دستش

  ینگرانت کنم ول یخوام الک یبرطرف شه. نم دیهست که با  ییسوتفاهم ها هی -
 .فتهیجلو ب تونی قدر عروس  نی ه انبودم ک یراستش من امشب راض

 اش همچنان به پدرش بود.پر از دلهره  نگاه

  یمدت طول م هی. چون  می به خاطر شما گفت که قبل عمل شما ازدواج کن رادیآخه ه -
که چه قدر عجوله   دیدون یطرفم که م هیکشه که شما بعدش کامال حالتون خوب شه. از 

 . یواسه همه چ

 تکان داد. یسر

که اگه  ارمیدر ب هیصبر کن تا من سر از قض یچند روز  هیم دخترم. اما توام  دون یم -
 .می حلش کن یجور هیو    میاول بفهم نیهست از هم یمشکل

 . نی کار کرده؟ به من بگ یشده بابا؟ مگه چ ی: آخه چدیپرس یناراحت با

هست و اگه   ی. خودم حواسم به همه چزمیکم صبر کن عز هیگفت:  اشی آرامش ذات با
 کنم. خب؟  یباشه درستش م یمشکل

 آرامش به قلبش بازگشت. یدل همراز را گرم کرد و کم اشی پر آرامش و حام لحن

 .ن ی شما بگ یهر چ -

 کرد.  نیصورت مهربانش را مز   یلبخند
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هم   به خودم بسپار. به مامانت ویهمه چ ار،یبه روش ن یزینگو و چ ی چیبه خودشم ه -
 . گمیباشه حتما بهت م یزی. اگه هم چشهینگران م یکه کل  یدون ینگو، م

دانست هر چه قدر اصرار   ینگذاشته بود. خوب م  یباق یشتریحرف ب ی برا یزی چ گرید
مورد صحبت   ن یکه خودش بخواهد در ا یتا زمان دینخواهد شن یهم کند باز هم جواب 

اعتماد داشت    اش،ی فرد زندگ نیزتر ی و عز یپدرش، حام شی کند. البته کامال به حرف ها
 تکان داد.  دی تا یو سرش را به نشانه  زد ن یشتریاصرار نکرد و حرف ب گریکه د

 چشم. -

 ن؟ ینکرد یاوضاع کارخونه فکر ی: برا دیرا تکرار کرد که همراز پرس لبخندش

 تکان داد. ن یبه طرف یرو س  دی کش یکالفه ا  نفس

  یگرفته و بزود  طیزدم، گفت بل یحرف م دیکه با ام روز ی. دادیکه از دستم برنم یکار -
 . میبکن میتون یکار م یچ نمیکه بب میجلسه بذار  هی. بعدشم قراره  رانهی ا

به  شیکرد، ماه پ یصدا م دی پدرش بود که او را عمو ام ک یو شر  یم یدوست قد  د،یام
 رفته بودند. هیپسرش در ترک  دنیهمراه همسرش به د

کارخانه بود و در کارش هم    لی و هم وک  دیکوروش و ام یمیهم دوست صم زین تورج 
 . یخبره و حرفه ا اریبس

از بار مشکالت کارخانه از   یشد که کم یراحت م یاندک  الشیآمد، خ یهم م   دیکه ام حاال
داشت و   نانیدوش پدرش برداشته خواهد شد و هم به هوش و ذکاوت او اطم یرو
 مسئله را حل کنند.  نی با هم ا یبود با هم فکر دواریام

  یو بستر  مارستانیب یو شما هم کارا  شهی شما سبک م یاز کارا  یکم گهیچه خوب! د  -
 . نیدیشدنتون رو انجام م 

 .کنه یم  یادآوری آره، مامانت هم همش  -
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کارخونه هم باعث شده شما از   نی. انینداز یره خب، شما همش پشت گوش محق دا -
 . نیخودتون غافل ش

 . دیکش  شیموها  ینوازش گر رو ی زد و دست یلبخند

 اتفاقات هم نباش. نی برو بخواب دخترم، نگران من و ا -

 .ریاش کاشت و گفت: شب بخگونه   یرو یاخم شد و بوسه یکم

 . دیپاش شی به رو یپر مهر لبخند

 .زدلی عز ریشبت بخ -

 رفت. رون یرا پاسخ داد و از اتاقش ب لبخندش

 

 * * * 

 شد و آرام سالم کرد. رادیه نیحوصله سوار ماش یب

گفت: سالم خانوم بداخالق   یپر انرژ یمهمانش کرد و برعکس او با لحن  یبه لبخند رادیه
 ؟ ی خودم، چه طور

لباس،   دیخر  یبرا  میری امروز م گفت و او هم حرکت کرد و خودش هم ادامه داد: یخوبم
 .یعروس  یتاالر واسه مراسم و کارت ها  ای دنبال باغ  میر یفردا هم م

  یاگه خواست یو سپس افزود: راست  اوردیرا به خاطر ب شی هابرنامه   ی  هیفکر تا بق یکم
. دوست دارم  میرو عوض کن  یخواست یاله یمون که اگه وسخونه  میبر  دیامروز بعد از خر 

 مون. تو باشه خونه یقه یبا سل

  یرا نم شی انگار حرف ها  رادیآن شب که ه  فتد،یآن شب ب ادینام خانه باعث شد   آوردن
به  ینبود. اصال حس خوب اششه یو مثل هم  کردی م ییاعتنا  یاش بو به خواسته  دیشن



 گره کور 

35 
 

 یتکان داد و مخالفت کرد: نه، همه چ نیبه طرف یسر ع یآن خانه هم نداشت که سر 
 .میتون یبعدا هم م  میکن وضع میرو بخوا  یزیهم چ  خوب بود. اگه

 ؟ ی احوصله یقدر ب  نیشده همراز؟ چرا ا یزی: چ دیسمتش انداخت و پرس ینگاه مین

به مغزش هجوم آورده بودند و نتوانسته بود تا صبح از فکر و   ایدن یتمام فکرها  شبید
 هم بگذارد.    یچشم رو الیخ

  یدلواپسش کرده بود و هزاران احتمال مختلف و حدس ها  یپدرش حساب یها   حرف
 . شدی گرفت و کالفه م ینم  یاجه یمتفاوت در ذهنش به وجود آمده بود و هر بار هم نت

باعث شده بود که نگران تر   گریسو و حال بد پدرش هم از طرف د  ک یموضوع از    نیا 
امروزش را   یاب صوتضبط کت   یبرنامه  یحوصله و خسته بود که حت  یب یشود. آن قدر

  زیرا ن  اشی ندگیصدا و گو  ناتیکدام از تمر چیچند روز ه  نی کنسل کرده بود و در ا زین
 انجام نداده بود.

بود. نه  ب یخودش هم عج یبرا  یحت  نیتفاوت شده بود و ا  یحس و ب   یب یادیز  
مشترک داشت و نه آن    یاز دختران شوق و ذوق عروس شدن و زندگ یمانند بعض

 مشترک.  یقبل از زندگ یو دلشوره ها   ینگران

 آمد. ی لباس عروس و داماد نبود، با او نم دیخر  یبرا رادیه ی هم اگر اصرارها امروز 

پدرش بود   یهیکه او را ناراحت نکند و هم توص اورد یها را به زبان ن ن ی کدام از ا چیه اما
 .اوردین شی را به رو  یزیکه چ

 کسلم.  دمیخوب نخواب شبید ست،ین یزیکوتاه جواب داد: نه چ 

 زنگ خورد و منصرف شد. اشی گوش د،یبگو  یگرید  زیگفت و قبل از آن که چ یآهان

 انداخت و رد تماس زد.  یگوش ی به صفحه   ینگاه

 ؟ یکرد  جکتی: چرا ر دی کنجکاو پرس همراز 
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 اش را فشرد و آن را خاموش کرد. یکنار گوش  یباال انداخت و دکمه   یاشانه

 .یمزاحم چیخوام فقط با تو باشم بدون ه یامروز م -

  یشاد پخش شد. خودش ب ی را گفت و سپس دستش سمت ضبط رفت و آهنگ نیا
و در  یکوتاه و کامال مصنوع   یکرد و همراز فقط با لبخندها  یم یبا آهنگ همخوان الیخ

 کرد.  ی سکوت نگاهش م

 شدند و داخل رفتند.  ادهیمتوقف شد و هر دو پ  کیش ی از پاساژها یکی  مقابل

باال که مزون لباس   ی طبقه   میو راه رفتن نداشت که گفت: بر هودهیگشتن ب ی  حوصله
 .شترهیعروس هاش ب

خورد و دستش   یتکان داد و دست همراز را در دستش گرفت. همراز با ترس تکان یسر
 ؟یکنی م یجور  نیته تو؟! چرا ا متعجب شد: چ  رادی که ه دیرا عقب کش

چرا امروز چرا   دیفهمیاز عکس العملش جا خورد و هم خجالت زده شد. نم  زین خودش
 گونه شده بود.  نیا

 خوام.  یگفت: معذرت م یبار خودش دستش را گرفت و با لبخند نیا

 نگاهش کرد.  موشکافانه

 هست امروز.  تی زی چ هیتو  ؟ی خوب یمطمئن -

از مزون ها    یکیآن که بحث را کش ندهد، به  یتکان داد و برا  نیبه طرف ی تند سر تند
 .دیاشاره کرد و دستش را کش

 .می نیاون لباس ها رو بب میبر  ایخوبم، ب - 

نکرد و زودتر از او وارد مزون شد و نگاهش را   یهمچنان به او بود که توجه  نگاهش
 پر زرق و برق عروس چرخاند. یهالباس  انیم
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از لباس ها   یکیرا در پاساژ راه رفتند و به مزون ها نگاه کردند که باالخره   یساعت  کی
 : اون چه طوره؟ دی پرس رادیتوجهش را جلب کرد و با اشاره به آن رو به ه

 تکان داد. یسر  تینگاه او را دنبال کرد و با رضا  ری مس

 بپوشش. میخوبه، بر -

پشت لباس   پی. ز دیق و برق را پوشو پر زر  یاحلقه نیاتاق پرو رفت و لباس آست داخل
 بود و فقط توانست تا نصفه آن را ببندد

لبش نشست.   یروح رو  یب  یانداخت و لبخند ی قد   ی نهیخودش در آ ر یبه تصو  ینگاه
 . آمدی از لباس خوشش آمده بود و به او هم م یحساب

بلند شد: باز کن   رادیه  یبه در خورد و صدا یا که تقه  دیبه دامن پف دار آن کش یدست
 عروس خانوم.  گهید

ها هم    یباز  کیرمانت نیآمد و از ا یدشوار م ش ی نشان دادن احساساتش برا شهیهم
تفاوت بودن و   یو از همه بدتر حس ب ندینب یبلد نبود که اجازه ندهد او را تا روز عروس

 خوشحال باشد. دادیو اجازه نم  استرس ته قلبش بود که آرامش را از او ربوده بود

 ناچار در را باز کرد و او هم داخل آمد. به

 .میر یکنم م یتو؟ االن لباس رو عوض م یتو چرا اومد  -

 انداخت و جلوتر آمد.  شی به سر تا پا یاعتنا به حرفش نگاه یب

 به به عروس خانوم خوشگل من.  -

 : چه طور شدم؟ دیزد و پرس یکمرنگ و کم جان لبخند

 ! یهمان لبخند جواب داد: عال با

  گریپشت سرش برخورد کرد و د واریکه به د ییتر شد تا جا کی باز هم به او نزد سپس
 عقب رفتن و دور شدن از او نداشت.  یبرا یراه
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کرد، فضا خفه کننده  یبه صورتش برخورد م شی که نفس ها ییرا جلو آورد تا جا سرش
 جا بروند و تنها شود و فکر کند.  نیشده بود و دوست داشت زودتر از ا 

 ... رادیه  میکرد: بر زمزمه

 حرف در دهانش خشک شد. دنش،یتمام شدن همان فاصله و بوس با

 زد. یداد و عقب رفت و چشمک تی رضا باالخره

 .  یهم خوشگل شد یلی. در ضمن خدیبدجور چسب -

چشمانش را    یارفت و در را بست و همراز همان جا وا رفت و لحظه  رونیاتاق پرو ب از 
در دلش جمع   ایبد دن ی کرده بود و تمام حس ها  خی  شیهم گذاشت. دست ها   یرو

مشکوک   رادیگونه به ه نی زد که ا  ی با کوروش حرف نم شبیشده بود. اصال کاش د
 .ماند ی خبر م یب زینشود. کاش از همه چ

. لباسش را عوض کرده و  دیکش ی او نفس کالفه  د یا یتا با خودش کنار ب دیطول کش یکم
 آمد.  رونی اش، از اتاق پرو برژلب پخش شده  دیپس از تجد 

بود و همراز را هم شناخته  یپول لباس را حساب کرده بود. فروشنده که دختر جوان رادیه
عکس با هم   هی شهیرادفر م گفت: خانوم  جانیرو به آن دو با ه  کی تبر یبود پس از کل

 م؟ یبنداز 

تئاتر هم   ش ینما  کیاز همکارانش در   یکیبود و دوبله و با اصرار  ی ندگیکارش گو اصل
و   یمجاز   یدر فضا  شیو گذاشتن کارها  تیفعال  لی کرده بود. اما به دل ینینقش آفر 

مردم    انی م تی از معروف  شتری شناخته شده بود و ب با یمختلف، تقر  یها  ج یداشتن فن پ
درخواست گرفتن عکس  ای و   گرفتندی م امضامردم از او    یداشت و گاه تی محبوب

 داشتند.

هم با  طی شرا نی و در بدتر شهیرا نشان ندهد. هم اشیحوصلگ یکرد ب یسع
 . کردی نم ییاعتنا  یب ایو   یطرفدارانش تند 
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 باعث افتخاره.  زم،یجواب داد: حتما عز  ییزد و با خوشرو  یلبخند 

 را برداشت و سمتش آمد. اشی زد و گوش یلبخند  جانیه با

 کرد. یلباس همراز دستش بود و آن دو را نگاه م یداده و جعبه  هیتک واریبه د  زین رادیه

کرده بود،   قش ی و تشو  نینداشت و بارها خودش تحس یبابت که با کارش مشکل ن یا از 
 خوشحال بود.

 زدند. رونیبا آن دختر جوان گرفتند و از آن مزون ب گری عکس د چند

 

  یبرا  زی ن یو همراز کت و شلوار  دندیچرخ لی وسا ری سا دی خر یدر پاساژ برا  گرید یکم
 شدند. رادیه  نیانتخاب کرد و سپس هر دو سوار  ماش  رادیه

داد و گفت: آخ چه قدر خسته شدم. اسم خانوما فقط بد در رفته،  هیتک   یصندل یپشت به
 .یو سخت پسند  یاز بس که وسواس دار ی تو از اونا هم بدتر

 زد. یسر داد و چشمک یا خنده

خانوم   ه یام فقط مثل انتخاب کردن  قهی خانوم خانوما، من وسواس ندارم، خوش سل -
 خوشگل. 

  یبرا  میجواب لبخندش را داد و گفت: عصر بر  رادی نشست که ه شی بر لب ها  یلبخند
 فردا؟  ای باغ و انتخاب کارت  دنید

 ناراحت شود. رادیهم حرف بزند که ه یطور   خواستی خسته بود اما نم یحساب

ضبط   ویبرم راد دی. عصر هم با ادیهم خوابم م یل یام و خجان امروز واقعا خسته  رادیه -
 نکردم.   نیهم تمر  یچیو ه  لمیف یدارم. فردا هم که دوبله دارم برا 

 تکان داد.  یسر  رادیه
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 .زمیخب باشه عز یلیخ -

 از تو دوست ندارم. شتر یاضافه کرد: بعد بگو کارم رو ب طنتیبا ش سپس

 !  رادیزد: ه شی صدا معترض

 جون؟  -

 نزن.  خودی ب یقدر حرفا  ن یا -

 بازم برم دنبال کارا.  دی. فردا هم بازنمیسر به کارخونه م  هی  رمی خب. منم االن م یلیخ -

 یرفت و گفت: کار ره یخانه، دستش سمت دستگ یتکان داد و با توقفش جلو  یسر
 تو؟   یای نم ؟یندار

 .  زمینه عز -

باز نگاهش   مهین ی شهیلباسش را برداشت و از ش  یعقب جعبه  یشد و از صندل  ادهیپ
 کرد.

 مراقب خودت باش، خداحافظ. -

 زد و پاسخش را داد.  یهم لبخند  رادیه

 * * * 

 

و صدا مشغول بود و سپس از اتاق    یندگیگو  ناتی را در اتاقش و در حال تمر یساعت چند
 زد.  رونیب

: بابا  دیزد که پرس یهمراز لبخند  دنیبود. با د  اشی در آشپزخانه و سرگرم آشپز مهرنوش
 هنوز؟  ومدهین

 تکان داد.  نیبه طرف یسر
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 . دهیزنم جواب نم یهم بهش زنگ م ینه، هر چ -

گرفت   ی پدرش را م یبود را باز کرده و همان طور که شماره که در دستش  یگوش قفل
 جواب داد: تا بازم بهش زنگ بزنم.

 نشد. بشینص ی متوال ی جز بوق ها  ی زیرا به گوشش چسباند اما چ یگوش

حتما بازم   دیبود گفت: نگران نباش اشره یبه مهرنوش که با نگاه منتظرش خ رو
 ست و اون قدر غرق کاره که متوجه نشده.کارخونه

مورد نگفت و   ن یدر ا یزی اما چ ندیتوانست در نگاهش بب یخوب م یلیرا خ ینگران
 دنبال باغ؟  نی ری م یک ؟یکن  یکارا م ی: چدیپرس

 و نشست. دهی را عقب کش یصندل

وقت نشد و افتاد   هگیبودم که د نامیضبط و تمر  ری درگ یول  میگفت امروز بر  رادیه -
 .یعروس  یدنبال کارت ها میواسه فردا. همون فردا هم قراره بر

که در  یو نشست و با مهر و نم اشک دیرا عقب کش اشیکنار یگفت و صندل  یآهان
 دست همراز را در دستش گرفت.   ند،یتوانست بب یم ی چشمانش به راحت

 نرفته دلتنگت شدم همراز.  -

نشست. خودش هم   شی در گلو یماند و خودش هم بغض  رهیبه او خ  یا هم لحظه همراز 
که سر به سرش   ونشیدانه بود و به قول عمه کتا  کی یکی. شدی دلتنگ او و پدرش م

 !وانهیخل و د  گذاشت،ی م

آنها خانه  شیپ یآمده بود که شب شیکم پ یلیخ یبه آن دو وابسته و از طرف یادیز 
هم نداشت   ی ادی ز  قیرا دارد. دوست و رف یحس نیکه چن دیفهمی نباشد. مهرنوش هم م

 شیبود و پ یهم بود فقط در حد همکار یکه با آنها در ارتباط باشد؛ البته اگر ارتباط
  یبه کس شی و رازها یو عادت نداشت از زندگ  شود یمیصم یبا کس یلیبود خ امدهین
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نشان دادن   شی برا یرا به خلوت خود راه دهد. درون گرا بود و گاه یحرف بزند و هر کس 
 .شدی سخت م شی که دوستشان داشت برا یو کسان  انیبه اطراف شی هاحس 

  یکرد طور یم یکه داشت سع یاندک تی به خاطر شغلش و معروف زین گری د ییاز سو  
 ساز نشود.   هیرفتار کند که حاش

 طور.   نیو دست مادرش را فشرد و زمزمه کرد: منم هم را پس زد شیفکرها 

  اشره یدخترش نشست و با لبخند و بغض خ یگونه   ی جلو آمد و نوازش گر رو دستش
اما او هم ته قلبش دلشوره و دلهره   ردیگی شد. خوشحال بود که دخترش سر و سامان م

اش ربط   یو دلتنگ  مادرانه ی ها یآن را به نگران  دیبا دانستینشسته بود که نم ی بد ی
 . دوجود دار  یواقعا مشکل خاص  ایدهد 

 یلیاوضاع فکرم خ  نی. تو ا میگرفت یرو همون موقع م یبود وگرنه عروس رادیاصرار ه -
 بابا و حالشه.  ریدرگ

. نگران  تونی سر زندگ  دیگفت: خب اونم حق داره که دلش بخواد زودتر بر یمهربان با
  یو عملش هم که م  شی بستر یها و کارا  شیدنبال آزما  میافت یباباتم نباش، از فردا م

هم   یفکر توئه و ناراض یزیاز هر چ شتریشما. باباتم که ب یدو روز بعد از عروس یکی افته 
فکر نکن. حال بابات و اوضاع کارخونه هم  زاشیچ نیا  بهموضوع. پس  ن یاز ا  ستین

 . شهید درست مزو یلیانشااهلل خ

باز کرد    یباز کردن حرف یتکان داد و دهان برا  د ی تا یزد و سرش را به نشانه  یلبخند
 زنگ مانع شد. یاما صدا 

دو مرد   یچهره   دنیرفت و با د فونیکنم" از جا برخاست و سمت آ  ی گفتن "من باز م با
 : بله؟ دیرا برداشت و پرس یگوش بهیغر

 کارش دارم.   رونیب ادیاز آنها با لحن خشک و بداخالقش گفت: به اون کوروش بگو ب یکی

 درهم رفت.  شیهااخم   اشیلحن تند و دستور  از 
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 شما؟  -

 دم در. ادیبگو ب گمی باال رفت: م شی بار صدا نیا

 .ستندیپاسخ داد: ن یهم مانند خودش با لحن تند  همراز 

 . رونیب ادیون کوروش نامرد ب . بگو ایگیدروغ م یدار دونمی من که م -

  یو تند حرف م یلحن دستور  نیکرد و با او هم با ا  یم  نیبه پدرش توه یچه حق به
 زد؟ 

 . ستیرا باال برد: درست حرف بزن آقا، گفتم که بابام خونه ن شیصدا 

 همراز؟  هی: کدیبود و متعجب پرس ستادهی کنارش ا مهرنوش

 . رونیب ادیبگو ب  گمیزنم. بهت م یگفت: من هر جور دلم بخواد حرف م تیبا عصبان مرد

گونه   نی کند و ا  نیبه پدرش توه یداد کس یرا با حرص گذاشت. اجازه نم فونیآ یگوش
 کند. یادب یب

 

 در. یجلو  رمیبا بابا کار داره. من م ه،یدونم ک یبه مادرش جواب داد: نم رو

 .ادی صبر کن االن بابات م ؟یر ب یخوا  یمخالفت کرد: تو کجا م  عیسر 

گرفت گفت: من باز   یکه شماره م یسمت تلفن رفت و در حال  عیحرف سر  نیدنبال ا  به
 نه.   ای  دهیجواب م نمیزنم بب یبهش زنگ م

 دو مرد دست بردار نبودند. نیزنگ به صدا درآمد. ا دوباره

  یرفت که مهرنوش گفت: جواب نده همراز. حتما از طلبکارا  فونیآ یسمت گوش   دستش
 ان. کارخونه
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  دهیجواب نم شمیدونم بابات کجا مونده، گوش یتماس را قطع کرد و ادامه داد: نم سپس
 که. 

  یانداخت که پشت سر هم و پ  یآن دو مرد نگاه ری و به تصو  دیکش یکالفه نفس همراز 
 زدند. یزنگ م یدر پ

 . ادیب رادیگفت: مامان اون تلفن رو بده که زن بزنم بگم ه د،یش رسکه به ذهن یفکر با

بود که جواب دهد و به   دواری را گرفت. ام رادیه ی را دستش داد و او هم شماره   یگوش
 .دیا یجا ب نیا

مرد گردن کلفت    نیو از پس ا  ستیاز دست خودش و مادرش ساخته ن یدانست کار یم
بود که   یزیتنها چ   یمتوال یرا به گوشش چسباند اما بوق ها  ی. گوشند یآ  یبرنم یو عصب

 شد.  دشیعا

 نکرد.  افتیدر  یاو را گرفت اما باز هم پاسخ یهم شماره  گریبار د  نیچند

بماند تا   یمنتظر کس  توانستی شد و نم یگونه نم نی فرستاد. ا رونی اش را بکالفه  نفس
 . شدی به کار م کرد و دست یم  یکار دیخودش با   نیکنند بنابرا  یکار

محکم و پر حرصش سمت اتاقش رفت و   یرا دست مادرش داد و با قدم ها  یگوش
لب غر زد:   ری ز  دیپوش یمانتو و شال که دم دستش آمده بود را م ن ی همان طور که اول

 . یستیهر وقت کارت دارم ن راد،یکارت نکنه ه یخدا بگم چ

 آمد. رونیو با سرعت از اتاق ب   دیکش یاکالفه  پوف

 داشت مانع رفتنش شود. یدوباره سع  مهرنوش

 . رنی م شنی باالخره خسته م نایا  ای  ادیکم صبر کن االن بابات م هیکجا همراز؟   -

  یراحت ن یبه هم دادی که نشان م دیرس یزنگ به گوش م یدر پ یپ یهم صدا  هنوز 
 قصد رفتن ندارند. 
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حرف  نمیبرم بب دیکارشون. من با یپ رنینم یزود  نی به ا دمی که من د یینا یا -
 . هیحسابشون چ

 . دیرا کش شیدر رفت که بازو یره یسمت دستگ  دستش

  هی  یدید  هوی  انی قدر عصبان ن یا  نایا  اد؟یاز دستت بر م یصبر کن همراز. مگه تو کار -
دو تا گردن کلفت   نیبا ا یرفت نهیبب ادیبهت گفتند. بعدشم بابات هم اگه ب یزیچ

 .   ادیجروبحث کردن، خوشش نم

و دست رو دست بذارم   نمیجور بش نیهم  نیگیم  یعنی:  دیسمتش برگشت و پرس کالفه
 دلشون خواست به بابا بگن؟   یزنگ بزنند و هر چ یه  یجور نیکه ا

 تکان داد. نیبه طرف ی انداخت و سر  فونیآ ر یبه تصو  ینگاه

 اد،یصبر کن که بابات ب  ی کم  گمیگفتم؟ فقط م یجور نی ا ینه مامان جان. من ک -
 . ادیبر ب نایتونه از پس ا یخودش م

 داد.  هیپشت سرش تک واری و به د  ستادی ا  شی نگفت و سر جا یزیناچار چ به

 هم مضطرب و نگران بود.  مهرنوش

 ده؟ یوقت حالش بد نشده باشه که جواب نم هیبابات   -

 بدهد و آرامش کند. یکرد به مادرش هم دلدار  یبه جان همراز هم افتاد اما سع دلهره

 . دهی کاراشه که جواب نم ری درگ ای  لنتهیسا شی گوش د ینگران نباش مامان. شا -

 . دوارمیکرد: ام زمزمه

اون خبر   نی زنگ به آقا تورج بزن بب هیافتاده گفت:  ادشی  یزیبلندتر انگار چ یکم سپس
 جا.  نی ا ادیتونه ب یاگه م ای ، داره از بابات

بود   نشیاش در مخاطب کردن شماره  دایتکان داد و همان طور که در حال پ ی تند سر تند
 اومد... دیزنم شا  یاالن زنگ م  د؟یگفت: چرا زودتر به فکر خودم نرس
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 و حرفش ناقص ماند.  دیکش  ینیخورد و با ترس ه یتکان شه،یشکستن ش یصدا با

شد و آن   یکه رو به کوچه باز م ییرایپذ  یپنجره   ی شهیهم با ترس به ش مهرنوش
  ینگاه م ،ییرا ی که افتاده بود در وسط پذ  یو سنگ بزرگ نی زم یخرد شده رو  ی ها شهیش

  زین یبود اما دست همراز را در دستش گرفت و نگاه دهی که خودش هم ترس نیکرد. با ا 
 آسوده شد.  الش ی خ یکوروش کم نیماش  دنیانداخت و با د  ونف یآ ری به تصو

 . دینگران نباش دخترم، بابات هم رس -

بار نگران حال   نیراحت شد اما ا  المی خ یفرستاد. کم رونیاش را بهم نفس آسوده  همراز 
 .  رونیب رمی بود که گفت: منم م  مارشیبابا و قلب ب

گذشت و دستش سمت   اطیبلند از ح یمنتظر مخالفت مادرش نماند و با قدم ها   گرید
 در رفت و در را باز کرد. یزبانه 

 

دستانش    انیکوروش را م ی قهی از آن دو مرد افتاد که   یکیباز شدن در، چشمش به  با
 . زدی بلند با او حرف م یو صدا  تیگرفته بود و با عصبان

حسابت   یوقت بده، وقت بده ول  یگیم یه ؟ ی کش یمحل م یحاال چک ب کهیمرت -
پولت   ای االن  نی هم ید یپولم رو م ایخوام.  ی امشب پولم رو م  نی. من همهیخال

 . کنمی م

قلبش به سراغش   یکرد باز هم آن دردها  یبود و همراز حس م دهیرنگش پر  کوروش
 آمده. 

بلند با  یخواباند. رو به مرد که هنوز هم با صدا  یجنجال را م نیو ا   کردی م یکار دیبا
 د؟ یکن یم یزی آبرو ر یزد گفت: چه خبرتونه آقا؟ واسه چ یپدرش حرف م

 ه؟ یآبرو چ دیدون یزد: آبرو؟! شماها مگه م ادیبه همداز افتاد و فر  نگاهش
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  یدیکش یمحل نم یکه چک ب هیآبرو چ یدونست یبه کوروش اضافه کرد: اگه تو م رو
 . هکیمرت

  ی تا حاال بد قول یمحل آخه؟ من ک  یآرام گفت: کدوم چک ب یو لحن  یبا ناراحت کوروش
  ستخته ی. فقط اوضاع به هم ردمیحتما پس م یعن ی دمیکردم آخه؟ گفتم پول رو پس م

 و بعدشم چکتون پاس شه.  ادی و مهلت خواستم که پول به حسابم ب

 نداشت. ی ریو طلبکار تاث یمرد عصبان یگفت رو  یچه م هر

امشب پولم رو   نی. حاال من تا همیامروز و فردا کرد   یکم بهت مهلت دادم مگه؟ ه -
 خورم.  یجا جم نم نی از ا  رمینگ

  هیهم موجب شده بود که چند تا از همسا نیبود و هم یهمچنان بلند و عصب  شیصدا 
به   شانیهم از پنجره ها  یمشاجره نگاه کنند و چند نفر  نیو به ا  ندیای ب رونیب شانیها

 کوچه سرک بکشند. 

. در  شتریب ی حت ای سال و   ستی ب دی کردند، شا یم ی محله زندگ  نیوقت بود که در ا یلیخ
بودند   دهیهم از آنها نشن یبلند یصدا  ای و   یزیها آبرور   هیکدام از همسا چیمدت ه  نیا

 کدام ساخته نبود. چیهم از دست ه یو کار  ختهیاما امشب اوضاع بدجور به هم ر

 .گریخواست د  یبود و حقش را م طلبکار

چند روز هم فرصت   هی ن،ی پا نی اریبار همراز به حرف آمد: آقا شما صداتون رو ب نیا
 . میرو جور کن  تونی که بده نیبد

 زد و لحنش پر از استهزا شد.  یپوزخند

 ! ن؟ی جور کن نیخوا یاون وقت با دو سه روز م دیجور کن نیبعد دو هفته نتونست -

 سمت همراز انداخت و گفت: تو برو تو دخترم. ینگاه بابا

 .مارشیتوانست پدرش را تنها بگذارد آن هم با قلب ب ینکرد. نم یتوجه
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 کوروش را گرفت و همراز هم سمتشان رفت. ی  قهی  دوباره

 .میکن یپول رو جور م دیکم صبر کن هی گفتم   د،یولش کن -

بلند او نکرد و طرف صحبتش کوروش بود و او را مدام   یبه حرف ها و صدا  ییاعتنا 
 کرد.  یم دیتهد

که دستش سمت قلبش   نیکرد. هم  یدرهم نگاهش م یو صورت یبا ناراحت  زین کوروش
 پرواز کرد.  ییز به طرفش گو رفت، همرا

  یپشت سرش سر خورد و رو  یمانیس  واریجدا شد و پدرش از د اش قه یمرد از    دست
 نشست. نیزم

 ؟ یکرد: بابا؟ خوب شیصدا   یبا سرعت سمتش رفت و کنارش نشست و با نگران همراز 

 : قرصتون کجاست؟ دیتکان داد که مضطرب پرس یسر

 ببرد. بشیل تر از آن بود که دستش را داخل جکتش کرد. خودش بد حا  بیبه ج ی ااشاره 

آورد. مهرنوش هم که تازه   رونیداخل کتش برد و قرصش را ب بیج یدستش را تو  عیسر 
 کرد.  یبه همسرش نگاه م  یشان اضافه شده بود با نگرانبه جمع 

   ؟ی: کوروش جان خوب د یهم کنارش نشست و با دلهره پرس او

 تکان داد و قرص را از دست همراز گرفت.  یسر

  اده یپ عی که سر دیکه کنارشان متوقف شد، سرش را چرخاند و تورج را د ینیماش  یصدا با
 شد و به طرف آنها آمد.

 شده؟  ی: چدیشد و پرس یکوروش، نگاهش پر از نگران دنید با

 و ببر تو.  نداشت که همراز رو به مادرش گفت: مامان، شما بابا ر  یحال خوب کوروش

 داخل. من هستم.  دیشما بر گه،یبا حرف او موافقت کرد: راست م عیهم سر  تورج 
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  یمن پولم رو م  ؟ی بر یخوا  یکجا م نم؟یدوباره به حرف آمد: صبر کن بب یعصب مرد
کرد و رو به مهرنوش گفت: شما   ینزن. تورج اخم یخودت رو به موش مردگ یخوام. الک

 داخل.  دیتر بر  عیسر 

حالشو؟   ینیب ینم ؟یکن ی م دادیقدر داد و ب  نی مرد رفت و گفت: چرا اسمت   سپس
 . میکن یرو جور م تی کم صبر کن، بده هیتو کارخونه بهت گفتم   روزمید

 که دست کوروش را گرفته بود با هم داخل رفتند.   یدر حال مهرنوش

آنها را جور   یزود بده  یلیآن قدر  با آن دو مرد سر و کله زد و قول داد که خ تورج 
و   یشدند و باالخره همان مرد عصب یخواهند کرد و آن قدر گفت و گفت که باالخره راض

  یو م  میری گ یاخمو گفت: تا آخر هفته پول تو حساب ما نباشه حکم جلبش رو م
 .ادی جا ب الشآب خنک بخوره تا ح  یهلفدون  مشینداز 

تا   شتریتوانستند آن پول را جور کنند چه؟ سه روز ب یبا ترس نگاهش کرد. اگر نم همراز 
توانستند بکنند؟ کاش مهلت  یسه روز چه کار م نینمانده بود. در ا  یآخر هفته باق

 دادند. یم  یشتریب

. تو سه روز  نی گرفت یازشون وقت م  شتریدو رفتند و همراز رو به تورج گفت: کاش ب آن
 م؟ یجور کن میتون یمگه م

منت دادند.   یمهلت کوتاهم به زور و کل  نیکه هم ید یو گفت: د دی کش یکالفه ا  نفس
سه روز مهلت دادن هم   نی شد و ممکن بود از هم یکردم بدتر م ی اصرار م شتر یاگه ب

 منصرف بشن. 

 نگفت. حق با او بود. یزی تکان داد و چ یسر

تو،   میگفت: بر یبه خودش آمد و با دلواپس کبارهی که تورج به بودند  ستادهی جا ا همان
 بابات حالش چه طوره.  مینیبب

 گفت و هر دو با سرعت داخل خانه رفتند. ییوا   یا



 گره کور 

50 
 

 

 کنارش نشسته بود. یو مهرنوش هم با نگران دهیکاناپه دراز کش یرو  کوروش

 بابا؟  ی: خوبدیپرسو خودش را به آن دو رساند و با دلهره  دیرا سرعت بخش شی ها قدم

 زد: خوبم بابا جان.  یکم جان لبخند

از االن، اونم از تو کارخونه که امروزم بازم حالت بد شد،   نیبار تورج به حرف آمد: ا  نیا
 . مارستانیب میکوروش جان. پاشو بر  شهیکه نم یجور نیا

 و مادرش هم نگران نگاهش کردند. باز هم حالش بد شده بود؟  همراز 

زد و گفت: من حالم   یحال و کم جان یشد لبخند ب شانی نگران یکه متوجه   کوروش
 . دیخوبه، نگران نباش

 . اونا رفتند؟ ستین یزیبه تورج اضافه کرد: خوبم تورج جان، چ رو

از مبل ها نشست و    یکی یراحت شده بود رو  قش یاز بابت رف الشیخ یکه کم تورج 
. االن فقط مهم حال توئه  شهی درست م ینباشه، همه چ زای چ نیجواب داد: تو کارت به ا

 و توام انگار نه انگار. شهی داره بدتر م یکه ه

همش عملت رو عقب   شیپ ی . دفعه گنیکرد: آقا تورج راست م دی هم تأ مهرنوش
 واسه عمل.  یکن یامروز فردا م یدار یدفعه هم ه ن یرفت. ا رانی تا دکترت از ا یانداخت

 شد.  زیخ مین شیسر جا   یکم کوروش

هستم که تا   ییزا ی چ هیمن خوب خوبم. فقط نگران  د،یقدر نگران حال من نباش ن یا -
 .  رمینم یجراح غیت  ر یدرست نشه من ز 

ر  فرات یزیکرد چ یشان گنگ. همراز حس مهمه  یبه همراز بود و حرفش هم برا  نگاهش
 دهد. یوجود دارد که پدرش را عذاب م زیاز طلبکار و کارخانه ن 
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 یدار یاز چ  ه؟یکوروش را از بر بود گفت: منظورت چ ی هم که رفتار و حرف ها مهرنوش
 ؟ یزن یحرف م

 کوروش و تورج رد و بدل شد و پدرش بود که بحث را عوض کرد. نیب ینگاه

 شدند؟   یطلبکارها چ نی حاال ا -

 ه روز ازشون مهلت گرفتم.س یبا بدبخت -

همه پول رو جور کنم؟ بعدشم   نیا  یکوروش مستأصل شد: من تو سه روز چه جور لحن
 کار کنم؟  یرو چ هیرو دادم، بق نایطلب ا

 کرد.  یتورج اخم 

گرده، منم هستم و اگه الزم باشه از  یکه داره برم دیقدر نگران نباش کوروش. ام ن یا -
 .میدی طلبشون رو م یجور هیو   رمی گ یقرض م یپول هیهام  بچه

شناختند. با پدرش به قول معروف دوست گرمابه و گلستان   یم شیرا از سال ها پ تورج 
 بودند.

دختر داشت.  کی بود که از همسرش جدا شده بود و دو پسر و  ش یده سال پ حدود
  ییتا جا شدی ها روز به روز کمتر متورج و همسرش ارتباط خانواده   ییالبته پس از جدا 

  یخبر بودند. فقط به گفته یب گریاو د   یارتباط به کل قطع شد و از خانواده نیکه ا
از  یک یکردند و   یم یکشور زندگو خارج از   کردهتورج، پسر و دختر بزرگش ازدواج 

  رانی هم از چند ماه پس از ازدواج از همسرش جدا شده و فقط او بود که ا شی پسرها
 کرد.  یم یزندگ

  یاما حرف  ستین یدانست راض ینگفت. همراز خوب م یزیناراحت بود اما چ کوروش
 توانست کند. ینم زین یتوانست بزند و مخالفت یهم نم

قبول نکرد، تورج از جا   یبه او اصرار کردند اما وقت  مارستانیرفتن به ب  یهم هر سه برا باز 
 که رفع زحمت کنم؟  نی با من ندار  یبرخاست و گفت: اگه کار



 گره کور 

52 
 

 هم بلند شد. مهرنوش

نگران حال کوروش بودم، از من و همراز هم   یلی. خمیمزاحم شما هم شد  دیببخش -
 زنگ زدم. به شما  گهیاومد، د یبر نم یکار

 .دیاومد حتما خبرم کن  ش ی پ یمهرنوش خانوم. اگه بازم مشکل ن یکرد یخوب کار -

 شهیش هی داخل سالن گفت:   یخورده ها  شهیکرد و تورج با نگاه به ش یتشکر مهرنوش
 .شهیانداختن ش  یبرا ادیسپرم بهش که فردا ب یشناسم، م یبر هم م

 بردارد، دوباره زنگ به صدا درآمد.  یتشکر کردند و قبل از آن که قدم  یهمگ

 رساند.  فونیکنم، خودش را به آ یبا گفتن: من باز م همراز 

  یزی پدرش نباشد و باز هم آبرور یبود که فقط از طلبکارها  دواریبود. ام یمرد جوان ری تصو
 . دیاین شیپ

 را برداشت: بله؟  یگوش

 رادفر هستند؟  یآقا  -

 ما؟ ش -

 رون؟ یب ارنی ب فیتشر  نی بگ شهی من از کارمندهاشون هستم. م -

 .زدی مرد محترمانه و مودب حرف م نیکه آمدند، ا  یدو مرد قبل  برعکس

 را گذاشت. یگفت و گوش یلحظه" ا   کی "

 همراز جان؟   هی: کدی پرس کوروش

 دونم، گفت از کارمندهاتونه. یجواب داد: نم  متفکر

 یاز جا بلند شد و رو به مهرنوش که م  یو به آرام   دستش را به زانو گرفت پدرش
 خواست کمکش کند گفت: خوبم مهرنوش جان.
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 اومده.   یمتعجب رو به تورج گفت: منصور  ریتصو  دنیآمد و با د فون یهم سمت آ  او

 . یالزم بود رو امروز بهش گفت  یکنه؟ تو که هر چ ی کار م یجا چ نی: اون ادیپرس متعجب

 کار داره.  یچ  نمیباال انداخت و گفت: برم بب ی.اشانه

 ام؟ یباهات ب یخوا یم -

 زد.  رونیتکان داد و از خانه ب نیبه طرف یسر

  ایبودند و همراز کنجکاو بود که بداند آن مرد هم از طلبکارهاست    ستادهیطور ا  همان
 هم نگران حال پدرش بود.  ینه؟ از طرف

 را بشنود. شان یرا برداشت تا صدا  یرو گوش ن یا از 

 یکن ی کار م یجا چ نی: ادی مؤدبانه سالم کرد و کوروش هم جوابش را داد و پرس مرد
 پسر جون؟ 

 باهاتون حرف بزنم. دیبا -

هم مونده؟ من باهات قبال اتمام حجت کرده بودم و توام قول   یا   گهیمگه حرف د -
 . یبار اولت هم نبود که خالف قانون کارخونه عمل کرد رش،یز  یاما زد یداد

 اما من گفتم که کار من نبود.  -

 . زدی مرد از چه حرف م  نیو ا   ستی دانست موضوع چ ینم

 جا برو. نیاز ا . االنمیگیدروغ م یدار دونمی به حرف آمد: من که م کوروش

 خورد. یتکان ادشی باال رفت و همراز هم از فر کبارهی  شیصدا 

 .ی کن رونی منو ب یتو حق نداشت رم،ینم -

 شده همراز جان؟  ی : چدیبه همراز بود پرس رهیکه خ تورج 



 گره کور 

54 
 

پدرش رفت   یقه یمرد جوان سمت   یدست ها  یرفت و وقت  یداشت باالتر م شانیصدا 
 مضطرب جواب داد: دعوا شده.

 چه خبره.  نم یگفت و اضافه کرد: من برم بب ییبابا ی و مضطرب ا الفهک

شد  یجور  نیبود مستأصل گفت: امشب چرا ا ستادهی کنارش ا یکه با نگران مهرنوش
 آخه؟

گوش دادن به حرف   یرا گذاشت. حوصله    یو گوش  دیکش ینفس یبا کالفگ همراز 
 نداشت. زیرا ن شانیها

دانست چه قدر گذشته که کوروش   یبودند. نم ستادهیهمان طور ا  یسکوت و با نگران در
 و پشت سرش هم تورج داخل شدند. 

 بود اومده بود دم در؟ ی ک نیشد؟ ا  ی: چدی پرس عیسر   مهرنوش

اومده   نی کارخونه بود. امروز اخراج شد به خاطر هم یاز کارمندها  یک یجواب داد:  تورج 
 جا.   نی بود ا

خواست که برش گردونم سر کارش اما   یاو گفت: اولش م یحرف ها   یر ادامه د کوروش
 حرفا کرد. نیو ا  دیبعدش شروع به تهد

 گفت. ییوا ی ا همراز 

 کنه؟  ینکنه کار -

 بشه.  ستیقرار ن  یچیآرامش گفت: نه دخترم، ه با

بود، زمزمه کرد: خدا به  دهی پر  شیاز من نداشت و رنگ و رو  یهم دست کم مهرنوش
 خبر بگذرونه. 

بود بهم خبر  یتورج رو به کوروش گفت: کورش جان برو استراحت کن. اگه هم کار 
 .نیبد
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 زد.  رونیاز خانه ب یکردند و او هم پس از خداحافظ یتشکر دوباره

 زد.  یلبخند  میکرد  ینگاهش م یبه همراز و مهرنوش که با نگران رو

 . فتهیب یاتفاق بد   ستیقرار ن د،یقدر نگران نباش ن یا -

 د؟ ی خوب دیبابا مطمئن -

برو بخواب   زم،ی مهربانش پاسخ داد: آره عز شهیکرد و با لحن هم دیرا تجد  لبخندش
 شما رو هم نگران کردم.  دیوقته. ببخش ری د گهید

گفت و هر دو جوابش را دادند. او هم  راه    یریرو به پدر و مادرش شب بخ همراز 
 گرفت.   شیاتاقش را در پ

تختش ولو شد. امشب چه شب پر ماجرا و پر   یرو  یو شالش را درآورد و با خستگ  مانتو
 بود. ی استرس

و به   شدی پدرش که روز به روز داشت بدتر م  تی داشت. به خاطر وضع یبد  ی  دلهره
آن مرد جوان، به  دیآمدند، به خاطر تهد  یکارخانه و خانه م یکه جلو  شی خاطر طلبکارها

چه کنند. گرچه تورج باز هم گفته بود که کمک   د یدانستند با  یکه نم یخاطر آن سه روز 
بابت   نی دانست پدرش اصال از ا یاما م ردیگ یخواهد کرد و از فرزندانش قرض م

حال کوروش   نی بودند اما با ا ی می که تورج و کوروش دوست صم نی ندارد. با ا  تی رضا
 اش. و چند ساله   یدوست س یباشد حت یکس  نید ریخواست ز  یدلش نم

افتاد   رادیو نام ه  اشی روشن گوش یبلند شد. نگاهش به صفحه  اشی زنگ گوش یصدا 
 درهم رفت. شی و اخم ها

خودش را   یداشت نبود و حاال که حوصله   از یکه به بودنش ن یبود. وقت نی هم شهیهم
  یو چشمانش را رو  دیکرده و پتو را باال کش لنتیرا سا  یزد. گوش یهم نداشت زنگ م 

 هم گذاشت.

 . ابدیسامان هر چه زودتر بهبود  و نابه   ختهیاوضاع به هم ر  نیبود ا  دواریام 
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  دهیوقت خواب ری د شبیاش را از هم گشود. دخسته  یپلک ها اشیآالرم گوش یصدا با
ز جا برخاست و  حوصله ا یشده بود. ب اشی باعث کالفگ ادیز  ی ها یو فکر و نگران

 را انجام داد. شی کارها

 زد.  رونیرا برداشته و از اتاقش ب  فشیو آماده شدنش، ک  شیلباس ها  دنیاز پوش پس

 را به آن سمت کج کرد. شی که قدم ها دیشنیپدر و مادرش را از آشپزخانه م  یصدا 

به آنها گفت که هر دو که در حال خوردن صبحانه بودند پاسخش را   یر یو صبح بخ  سالم
 دادند.

 : حالتون بهتره بابا؟ دیو نشست و رو به کوروش پرس دهی را عقب کش یصندل

زد:   یاست اما لبخند ریکند و ذهنش به شدت درگ یم  ری س الیدر فکر و خ دیفهم یم
 . زمی خوبم عز

 خودش گرفت. یا بر ی ا گفت و لقمه یزد خدا را شکر یلبخند

 کشه؟  ی: امروز کارت چه قدر طول مدیپرس مهرنوش

 هم طول بکشه. چه طور؟  شتری ضبطم. ممکنه ب ریمن که تا ظهر درگ  -

 . ایتوام ب   یزنگ زد دعوتمون کرد واسه ناهار، گفتم اگه خواست روز یات دآخه خاله  -

 اش را نداشت.  خاله  ی ها یو پر حرف  یمهمان یحال و حوصله  اصال

 تکان داد.  نیبه طرف یرس

 حوصله ندارم.  ام،ینه مامان من نم -
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که  یبر  شهیمونم خونه که اون ش  یگفت و پدرش هم افزود: منم که فعال م  یاباشه
با   یکارخونه چون عصر رمیو کارش رو انجام بده، بعدشم م ادیتورج گفت خبرش کرده، ب

 قرار دارم. د یتورج و ام

 مگه برگشته؟  دی: عمو امدیپرس همراز 

 تکان داد. دی تأ  یبه نشانه  یسر

کم استراحت کنه تا اون موقع. تورج   هیجا. قرار شد   نیا  دیرس شی ساعت پ کی آره،  -
 .شهیم  یشون وقتشون خالتا عصر همه  گهیهم که دادگاه داره امروز. د

  رادیاز ه  امیپاسخ و پ یتماس ب نیانداخت. چند اشیبه گوش یگفت و نگاه  یآهان
  ی هاام یخواندن پ  الیخ یو ب دیداشت. نگاهش که به ساعت افتاد، هول شده از جا پر 

 شد.  رادیه

 .شهیم  رمی برم، داره د گهی من د -

کرد و از   ی و خداحافظ  دیهر دو را بوس شهیاش انداخت و مانند همشانه  یرا رو  فشیک
 زد.  رونیخانه ب

 

وقت از رفتن به آنجا و   چی بود که ه یزیهم تنها چ یندگیتنها جا و گو وی استود  دیشا
کرد و احساس آرامش به او   ی خوب م شهیو حالش را هم شدیانجام دادنش خسته نم

 . دادی دست م

بعد  یامروز در نظر داشتند را بخواند و کم یکه برا  یآخر یرا ورق زد تا صفحه کتاب
 .دیچیدر باکس صدا پ  نشیگرم و دلنش یصدا 

زنان خواهد   غیج ند،ینعشم را بب نی. فکر کردم اگر کارولستادمیصخره ا  یلبه   درست》
الشه له و لورده را دوست داشتم.'' ارتفاع ترسناک را نگاه کردم و دلم   نیگفت:'' من ا 

را به  یتو زندگ  دیفکر وحشتناک به سرم زد: شا  نیو تمام مفاصلم قفل شد و ا   ختیر
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  ،یشو  کی نزد گریآدم د کیبه  یهر چه قدر دوست دار یتوان یم ،یکن  یتجربه م ییتنها
  ،یری م یارتباط است، تنها م رقابلیاز خودت و وجودت هست که غ ی بخش شهیهم یول

که دوستت داشته باشند،  یچند تا تماشاگر داشته باش دیتجربه مختص خودت است، شا 
  یباشد منتها برا یینهااست. اگر مرگ همان ت ری از تولد تا مرگ رسوخ ناپذ   تی انزوا  یول

  دی. شاستی مرگ چ میدان  یامکان ارتباط. ما نم  یو ب ی رحم، ابد  یب ییابد چه؟ تنها
 باشد.  نیهم

 

 《تولتز وی از کل/است جز

 

که همان    یو اس ام اس یرا قطع کرد و نگاهش به گوش کروفنشیتمام شدن ضبط م با
 بود افتاد. دهیلحظه رس

 را باز کرد و خواند: امشیبار پ نی بود. ا  رادیهم ه باز 

خودم    ،یا ین گهید ی  قهیمنتظرتم، اگه تا ده دق رونیهمراز؟ من ب  ید ی"چرا جواب نم
 ." امیم

 آمد. رونیرا برداشته و از جا بلند شد و از اتاق ضبط ب یو گوش د یکش یاکالفه  نفس

گفته بود    رادیکه ه یاز زمان رتری طول داد که د یزدن با همکارانش را عمدا آن قدر  حرف
  ختهیاعصابش را به هم ر رادی ه ینبود اما کارها   یبزند. قصدش لجباز  رونی ب ویاز استود 

 ! کردی م تشیهم اذ  یبود و بد نبود اگر کم

کرده و در را پشت سرش بست و   یگذشته بود که از همکارانش خداحافظ یربع کی
 آمد. رونی افتاد که از آسانسور ب رادینگاهش به ه

آمد گفت: به به همراز خانوم، چه عجب   یزد و همان طور که سمتش م یپوزخند  رادیه
 . میدیما شما رو د 
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درهم رفت و رو برگرداند و داخل آسانسور رفت اما قبل از بسته شدن در او   شیها  اخم
 . ستادیهم وارد شد و کنارش ا 

 ؟ یبهت زنگ زدم جوابم رو نداد  شبیاز د  یچ که هر یکرد  یکار م  یمعلومه چ -

رفت اما قبل از   نگیآمد. سمت پارک رونیو جلوتر از او از آسانسور ب د یکش یاکالفه  نفس
 ؟ ی باال رفت: با توام همراز؟ کر شی و صدا   دیسوار شدنش دستش را کش

 !زنهیداد م یجور نی. همنی پا اری : صدات رو بدیحرص توپ با

 کشاند.  رونیو به دنبال خود ب دیدست او بود را کش ری که هنوز اس دستش

 

کردند، محل کارش بود   یصحبت م  رونی نکرد. بهتر بود ب ینگفت و مخالفت یزیچ همراز 
 .ند یآنها را در حال جروبحث بب یخواست کس یو دلش نم

اشاره کرد و خودش هم زودتر سوار شد و منتظر به همراز نگاه کرد. او هم    نشیماش به
 سوار شد و حق به جانب به او چشم دوخت.   حرف یب

 ؟ ینداز  یراه م دادیداد و ب ی اومد یواسه چ  ه؟یچ -

زنم اون ماسماسک رو   ی هر چه قدر بهت زنگ م  یاز همراز گفت: واسه چ طلبکارتر
 ؟ ی د یجواب نم

 را درهم کرد.  شیها  اخم

کجا   شبی ت دطلبکار باشه منم نه تو. تو معلوم هس  دیکه با  یسر من داد نزن که اون -
 . یستی صد دفعه بهت زنگ زدم. کال هر وقت کارت دارم ن ؟ی بود

 هم اخم کرد.  او

 شده بود؟  یحتما کار داشتم که جواب ندادم. حاال چ -
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کردند. اون   یزیآبرور  یبابا اومدن دم خونه، داد زدند و کل یدوتا از طلبکارا  شبید -
جور موقع   نیوقت ا  چیکه ه رمیموقع بابا خونه نبود و منم خواستم مثال از تو کمک بگ

 یکارخونه که بابا اخراجش کرده بود اومد و کل یاز کارمندا  یکیبعدشم  ،یستیها ن
 کرد، بابا هم حالش خوب نبود.   دشیتهد

 که مقصر خودش است نه همراز. دینگفت. انگار فهم یزیچ

از دوستام   یکیهم   شبید روز،یبودم د  ریدرگ  یه گذشت به حرف آمد: من کلک یکم
  یزنگت نشدم وگرنه که م  یبود که متوجه لنتیهم سا  میاش و گوشدعوتم کرد خونه 

 اومدم. 

 زد. چه قدر هم در مواقع سخت در کنارشان بود. یپوزخند  تلخ

  یزیبه چ نیکف پوش ماش  یرو  شی جابجا شد اما پا یصندل  یرو یبرگرداند و کم رو
 نی به پا ینگاه تی اهم یآورد و ب نی جمع کرد و سرم را پا یرا کم شیبرخورد کرد. پا 

چشمانش گرد شد. سپس خم شد و آن را   د،ی که د یزیبا چ ی انداخت ول  یصندل
 برداشت. 

 کرد.  یاو را نگاه م  یهم کارها رادیه

از همون   نی گفت: ا  یو بدخلق  یجا خورد و همراز با ناراحت دیداخل دستش را که د رژلب
 جا مونده انگار.  یاش بودخونه  شبیدوستت که د 

 . دمیم  حیگفت: همراز جان برات توض عی آن را از دستش گرفت و سر عیسر 

 ی. آن قدر از حرص پر بود که نمشی شد از دست او، حرف ها و کارها یم  وانهی د داشت
 ! دیو از کجا بگو   دیانست چه بگو د

 شد.  اشره ی حرص خ با

بازم سر هم   یخوا یم یها؟ چه دروغ  یدار ی حیچه توض  ؟یبد ی خوا یم  حیتوض -
 راد؟ ی ه یکن یم یدار یاصال معلوم هست تو چه غلط ؟یکن
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: دست  دیکش ادیدست همراز گذاشت که با خشم دستش را پس زد و فر  یرا رو  دستش
 به من نزن.  

 خب، تو گوش بده به من فقط. یلیو گفت: خ  دیرا کش دستش

.  نمتیخوام بب یخوام گوش بدم، نم یرفت و جواب داد: نم رهی همراز سمت دستگ دست
 .رادیولم کن ه

 .را زد یقبل از آن که در را باز کند، قفل مرکز  اما

 باور کن. یکن یاشتباه م یهمراز جان دار -

 خوام برم.  یم  گم،یتکرار کرد: در رو باز کن م تی با عصبان همراز 

 لحظه من حرف بزنم.  هیصدا کرد: همراز، صبر کن  مستأصل

نکرده باشد و   یکار رادیبود که ه دواری داشت، خسته بود، اعصابش متشنج بود. ام بغض
 سوتفاهم باشد.  نیا

دوست   یاز دوستامه که برا   یکیبه حرف آمد: باور کن اون مال   دیاو را که د  سکوت 
دارم   یکه ه یدون یچه قدر دوستت دارم. م یدون یبود، وگرنه خودت م دهیدخترش خر

  هیچون  ،یباش شمیپ شهیخوام هم یچون م مونیسر زندگ میو بر   میکن یعروس گمیم
درموردم فکر   یجور نیوقت ا  چیه کن،ن یجور نی. پس ا شمیدلتنگت م نمتیروز نب

 .کنمی نم یکار نیوقت چن  چینکن. من ه

او    یاگر جا  ی گری نه. کس د ایقانع شود  دیدانست که با  ینگفت. خودش هم نم یزیچ
 ! رفت؟ی پذ یرا م  حاتیتوض نی بود ا

فکر کند و منتظر   شی حرف ها  یهم سکوت کرده بود. انگار فرصت داده بود که درباره  او
 جوابش بود.



 گره کور 

62 
 

اش رفته بود، کرد از آن شب که پدرش حالش بد شد و همراز به خانه یحس م اما
اجبار و   یخالصانه است، نه از رو  شی کرد محبت ها یکرده بود. قبال درک م ر ییرفتارش تغ

 کرده بود. ریی تغ  ییزهایچ  کیار اما انگ ی زیهر چ ای

 از جانب او بود. یکرد و در انتظار حرف   ینگاهش م منتظر

 . رادی ه یکنم عوض شد یرا به زبان آورد: حس م فکرش

قبلم و همون قدرم عاشق   ن ی کار کردم مگه؟ من ع ی: عوض شدم؟! چدیپرس متعجب
 اد؟ یبه ذهنت ب یفکر نیباعث شد همچ یتوام. چ

 شد.  لی سمتش متما  کامل

 .یشد  یجور هیکنم از اون شب   یحس م -

شده که   یآخه مگه چ  ؟یگفت: همراز؟ تو هنوزم فکر اون شب یعصب ی شد و با لحن کالفه
 ؟ یکش یم  شیقدر همش اون شب رو پ  نیا

کار   چیمن، ما ه  زیهمچنان کالفه بود اما شمرده شمرده ادامه داد: همراز جان، عز  لحنش
 نکردم.   یرییتغ چیو منم ه  میانجام نداد یون خالف شرع و قان

 بحث را عوض کرد.  رادی ته دلش آشوب بود و ه یآرام گرفت اما هنوز هم کم یکم

 میبزن یچرخ هی  میبر یتو، موافق شیپ ام یگرفتم که ب یمنم مرخص یندار  یحاال تو کار -
از دوستام که تاالر داره، اگه خوشت   یکی شیپ می که حال و هوات عوض شه؟ بعدشم بر 

 . یواسه عروس  رمیاومد که همون رو بگ

  تیوضع  ؟یو جشن  یتو به فکر عروس یری و ی ری ه نی حرصش گرفت: وسط ا  دوباره
 ؟ یدون  یمنو مگه نم  یبابا

 هم از کوره در رفت. او
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تو اصال به من    ؟یبهونه هات! همش بابام بابام. پس من چ نیمنو با ا یتوام کشت -
. اصال از کجا معلوم که  یاعصاب واسم نذاشت ، یام کردخسته  گهیمگه؟ د  یکن یفکرم م

 ؟ ینداشته باش یسر و سر  ینباشه ها؟ از کجا معلوم با کس ونیدر م ی اگه ید یکس یپا

 گفت؟!   ینگاهش کرد. چه داشت م یبهت و ناباور با

 پوزخند زد.  دیخودش را که د  یهمراز به رو   نگاه

امروز فردا کردنت و بهونه   نیا  لی پس دل ست؟ین ی جور نیا  یبگ یخوا  یم یعنی  ه؟یچ -
 فهمم؟ یمن نم  یفکر کرد ؟یچون یپیچرا همش منو م  ه؟یچ اتیریگ

عمل داشت    یحال پدرش که بزود   دیاو با  یعنیدرک و منطق شده بود؟  یقدر ب ن یا  چرا
 کرد و به فکر خود باشد؟    یرا فراموش م شی ها  یگرفتار نیو ا 

  یطور تأسف! پوزخند نی پر از حرف و هم ینگفت، فقط نگاهش کرد؛ با نگاه چیه همراز 
 زد؛ چه قدر که همسرش به او اعتماد داشت! 

 خوام برم. یقفل رو بزن م -

 تلخه؟  قتیحق ؟ی واسه گفتن ندار یحرف هیچ -

  خوامی دهنت رو ببند، نم  راد،ی زد: بس کن ه اد یرا از دست داد، از ته دل فر  تحملش
 صدات رو بشنوم. 

 المصب رو.  نی برد: باز کن ا رهی سمت دستگ  دست

شدن و   ادهینداشت که بدون حرف قفل را زد و فقط پ اشیرفع دلخور یبرا  یاصرار
 رفتنش را نظاره کرد. 

 یگرفت. ب یو فقط با قدم زدن بود که آرام م دیلرز  یم  شیحرص و خشم دست ها  از 
 شیراهش را پ  رادیه نی ماش ری بود، خالف مس نگیکه داخل پارک نشیتوجه به ماش

  ندش؛ی او نباشد و نب شیخواست پ یهم نداشت فقط دلش م یگرفت. البته مقصد 
 ! نیهم
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 تازه باز شد. شیزد و حس کرد راه نفس ها  رونی ب ابانیاز آن خ  عی سر یقدم ها  با

را کج گذاشت؟   شی و کجا پا ی کرد؟ ک یمحکوم م  انتیچه کار کرده بود که او را به خ مگر
 گونه فکر کند. نی فکر کرده بود؟ حق نداشت در موردش ا یجز او جد یبه کس یحت یک

  یفکر نی چن یبارش کند تا حت دیآ  یخواست برگردد و هر چه از دهانش درم ی م دلش
 . ردی رص و خشمش آرام گح  نی ا  یکم دیبه ذهنش خطور نکند و شا 

کرد که چرا در مقابل آن پرت و پالها   یبه خودش آمده بود و خود را سرزنش م تازه
 کرده است.  شهیسکوت پ

شال    یبرد و کم شی ها  بیاش را درون جزده  خی   یو دست ها   دیکش یاکالفه  پوف
 و به راهش ادامه داد. دی گردنش را باالتر کش

  نیبه ا یبود که توجه  یو عصب  ختهیا آن قدر به هم رداشت ام  یآذر ماه سوز سرد یهوا 
 سرما نکند. 

از   یکی  ی رو زین تیدر آنجا قدم زد و در نها یگام برداشت و کم  یپارک آن حوال  سمت 
 نشست.  دهیدرخت خزان د ریسرد پارک و ز   یها مکتین

داشت، نه ناراحت بود فقط حس   ختنیر یبرا  ی نبود و اکنون نه اشک یو زار هیگر  اهل 
 کرد.  ی تفاوت بودن م یب

  نیو با او ا  شدی دوست داشتن و عشقش م یهمه ادعا  نیبر لبش نشست. ا یپوزخند
 رحمانه قضاوت. یقدر ب  نیو او را هم ا  کردیگونه رفتار م

 ازدواجش را قبول کرده بود. شنهادیگرفته و پ میهم عجوالنه تصم دیشا

بودش که   دهید  یهمان جا دو سه بار یپدرش بود و اتفاق یکارخانه یداخل ری مد  رادیه
کرد   یهمراز را از پدرش خواستگار راد،ی ردوبدل نشده بود اما ه انشانی م  زین یحرف خاص

 . ندیا یب یداد که به خواستگار تی و پدرش هم رضا
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  کرد،یاش کار م که در کارخانه ی دو سال یکیدر آن  زیبود و کوروش ن یپسر خوب رادیه
رو قبول کرد. از   نیبه او نداشت و از ا  یحس بد  زیبود. همراز ن دهیاز او ند ی رفتار بد

  ی ماه نامزد  کی کم کم در آن  ینبود ول یخبر دیشد  اریبس ی و آن عالقه   نیآتش یعشق
ش شده  ااز عقدشان گذشته بود به او عادت کرده و وابسته  هک یقبل از عقد و سه ماه

 بود.

همراز   ،یمعمول  یکوتاه و حرف ها   یگفت که با همان برخوردها یم  شهیخودش هم اما
 و عاشقش شده است.  به دلش نشسته

 حساس و شکاک شده بود.   یاد یهم او ز  دیباال انداخت. شا یاشانه

 نوجوان به خودش آمد. یدختر یصدا با

 گفت: سالم خانوم رادفر.  جانی نگاه پر از شوقش و با ه با

کش آمد و پاسخش را داد که کنارش نشست و تند تند شروع به   یبه لبخند  ش یها لب
 حرف زدن کرد. 

نشسته بودم با دوستام. بعد من به دوستام گفتم که   ییرو به رو مکتیاون ن  یمن رو -
 . وندمت ی ذوق کردم د یاون خانوم خوشگله همون خانوم رادفر صدا قشنگ خودمونه. کل

 از ته دل بر لبانش نقش بست.    یاش لبخندخالصانه یآن همه شوق و مهربان از 

 مردم دارد.  انی در م یتیبابت خوشحال بود که محبوب نیقدر از ا  چه

آخه   رم؟یباهاتون عکس بگ  شهیاش را درآورد و گفت: م یکرد که گوش یتشکر یلبخند  با
 دوست داره. یلیخمن شما رو   نی باهام بعد ع ومدهی از دوستام ن یکی

حوصله و خسته از جا بلند   یتکان داد و پس از گرفتن چند عکس رفت و او هم ب یسر
را برداشته و   نشیماش  وی استود  نگیکرد و از پارک یط  اده یشد و دوباره همان مسافت را پ

 او را از آن حال و هوا دور کرده بود. یآن دختر کم یسمت خانه راند. گرچه انرژ

 اش برنگشته بود، پدرش هم نبود.خاله  یخانه نبود و ظاهرا هنوز از خانه  مادرش 
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 گرفت. شیرو راه اتاقش را در پ نی بود اما اشتها نداشت و از ا اشگرسنه 

 . دیتخت دراز کش  یرا عوض کرد و رو شی ها لباس

دا را فرصت داشت که طلب را جور کند و اگر  از استرس بود. پدرش فقط امروز و فر پر
.  دیلب گز   یافتاد. با ناراحت یکردند و پدرش به زندان م   یم تی کرد، طلبکارها شکا ینم

 کردند؟  یآورد؟ وقت عملش را چه م یکوروش داخل زندان مگر دوام م

  شک یمعرفت به جا یافتاد، ب  رادی ه ادیباشد.  دوار یکرد افکارش را پس بزند و ام یسع
پدرش خواهد کرد   یبرا  دیایاز دستش برب  یحرف آن که اگر کار  یو شبهه بردن به او حت

  یزیتعارف چ  یاما انتظار داشت حداقل از رو کردندی نزده بود. کمک او را قبول نم زیرا ن
 . دیبگو

 خودش بود و در آخر هم با رفتار و حرف زدنش همراز را محکوم کرده بود! ریتقص

 را روشن کرد.  نترنتشیرا برداشت و ا اشیگوش

ذهنش   یآن که کم یپر بود. برا  رکتشی کامنت ها و دا  شهیاش شد. مثل همصفحه  وارد 
ا پست  ضبط کرده بود ر یکه به تازگ ییاز پادکست ها   یکیمنحرف کند،   الیرا از فکر و خ

 یکامنت گذاشت. ب شیبرا  شهیبود و مانند هم رادیهم از طرف ه کی ال  نیکرد و اول
 دلم. زیعز  یهست  یشه عالی حوصله کامنتش را خواند: مثل هم

 زد.  یگذاشته بود. پوزخند  شیقلب و بوسه هم برا  یموجی ا چند

به  یمجاز   یرا در فضا  اشی و اتفاقات زندگ ی خصوص یآمد زندگ یخوشش نم چیه
بود که عکس دو   رادیه ینداده بود ول  زیاز ازدواجش ن یخبر یاشتراک بگذارد و حت

خبر را منتشر کند، او هم با  نیشان را پست کرد و به همراز هم اصرار کرد که ا نفره 
 پست کرد.  راشان دو نفره  یاز عکس ها   یکی یتی نارضا

  ناتیاستراحت تمر یاندککرد و پس از  یسپر ی اجتماع یاز وقتش را با شبکه ها  یکم
دوبله به او واگذار شده بود را انجام داد تا شب   یکه برا  یدی نقش جد نیو تمر  ی ندگیگو
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  رونیاند از اتاق ب دهیرس یا جهیآن که بفهمد به چه نت یو برا  دیپدرش را شن یکه صدا 
 زد.

 

 : بابا کو؟ دیبه آشپزخانه رفت و رو به مادرش پرس دیرا که ند  پدرش

 .اد یو عوض کنه، االن مهاش باس رفت ل  -

 شد.  اشره یتکان داد که موشکافانه خ  یسر همراز 

 افتاده؟  یشده همراز؟ اتفاق یچ -

 باال انداخت. یاداد و شانه  هیتک نتیکاب به

 نه. -

 آمده و او در حال کتمان هست. شیپ زهای چ یلیدانست خ ینگاهش کرد. م  فقط

  رادی خورده با ه هیکوتاه جواب داد:  د،یمادرش نتوانست دروغ بگو  قینگاه دق ریز 
 . ستین یخاص زی بحثمون شد، چ

  زیو همه چ  ستی ن شیسر جا   زیچ چیمدت ه نی دانست ا  ینگران بود. انگار م نگاهش
 است. ختهیبه هم ر

 ؟ ی: مطمئن دیپرس مردد

دلهره. حساب حس   بود، پر از استرس و آشوب و   دی! اصال هم مطمئن نبود. پر از ترد نه
 از دستش در رفته بود...  گریبدش د  ی ها

 . دینداشت که بگو یزینگفت، البته چ یزیچ

 مگه نه؟  گه،ی د یگیباشه حتما م یمهم  زیکرد: اگه چ دیتأک  مهرنوش
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  دی. شازند ی حرف نم  زهایچ  یلیخ یدرون گرا است و درباره  یادیدانست دخترش ز  یم
 کرد اما او نه. یم  تیگله و شکا  ای درد دل و  خت،ی ر یهمراز بود اشک م ی جا ی هر دختر

پس از آن اتفاقات و چه امروز بعد از دعوا و حرف   شبیاشک هم چه د  یاقطره  یحت
 . کردی م  ینیاحساس سنگ یبود اما در قلبش حساب ختهیزد، نر رادیکه ه ییها

 شد.  اشره یدست او نشست و خ ی رو دستش

. اگه واقعا حس  شهیو خوب و بد سرت م  یهست یمنطق  ،یهمراز جان، خودت عاقل -
حواست رو    ذارهیم ری تأث تونی و زندگ  ندهیو رو آ  هی هست که جد  نتونیب یمشکل یکن یم

  یزیو چ  شهیوجه حل نم چیکه به ه یدون یحلش کن اگه هم م   یجور هیجمع کن.  
  یبکن. م  یاگه یفکر د هیرفتنتون   فسق  ریو ز  یتا قبل از عروس  ستی ن یهم درست شدن

و برامون هم فقط خوب بودن   میذار  یاحترام م  متیکه من و باباتم به تصم یدون
 حالت مهمه. 

 . ییواضح بود، جدا  گرید  میاز تصم  منظورش

به  دیشن  یرا م یزیچ نیمانده بود و چن  اشیکه چند روز به عروس  یگریدختر د دیشا
 خواست بشنود. یرا هم نم یینام جدا  یحت  ای و   ختیر یهم م

 اش شده بود واقعا؟ حالش چه بود؟ چه  ن یا  لیدل

  ای کرد و   یم  یاساس  یحل مشکلشان کار یبرا  د یگفت، با یهم مادرش راست م دیشا
از حد غرق در   شی کند و ب یم  یگفت که همراز به او کم توجه  یراست م رادیهم ه دیشا

 اش شده است. مشکالت خانواده 

 خواست. یباز هم فکر کند و باز هم زمان م دیدانست با یرا م نی ا  فقط

  شیرا از او دور کند و ب یزد تا نگران یکرد لبخند  ی جواب مادرش که منتظر نگاهش م در
 گفت.  یینشود و چشم بلند باال  اشی آشفته حال یمتوجه   ن یاز ا
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  یزد و همان لحظه صدا  یبود و قانع نشده بود اما او هم لبخند  یپر از نگران  مهرنوش
 مادر دختر؟    نیگیم یکوروش بلند شد: چ 

آمدند. نگاهش به پدرش افتاد، حس کرد حالش از امروز صبح بهتر   رونیآشپزخانه ب از 
 است.

 جوابش را داد.  یکرد که با مهربان  یسالم

 ن؟ یکار کرد یروز چ شد بابا؟ ام ی: چ دیمبل مقابلش نشست و پرس  یرو

 شد. ره یهم کنار همراز نشست و منتظر به او خ مهرنوش

 از آن منتظرشان نگذاشت.  شیب

 بیکرد اما قرار شد از ج یفعال کار خاص  شهیچون نم دمیکه نرس یخاص  ی جهیبه نت -
  هی. من خودم فتهیکم اوضاع کارخونه دوباره راه ب هیتا  میخودمون پول طلبکارها رو بد 

هم گفت فردا    دیام  ره،یگ یخورده پس انداز دارم، تورج هم گفت که از پسرش قرض م 
  هی  دیتا بعدشم با میدوتا رو بد  نی کنه. فعال طلب ا یبانک از حسابش برداشت م رهیم

 .میکن یفکر اساس

هنوز حل نشده   یا شکر کرد. مشکل اصلفرستاد و در دل خدا ر رونیاش را ب آسوده  نفس
هر دو  تی شکر داشت. از عصبان یکه طلب آن دو مرد جور شد جا نیبود اما هم

ممکن    ای کردند و  یم  تیحتما شکا  شد،یمشخص بود که اگر طلبشان را برگردانده نم
 .اورندیسر پدرش ب  ییبود بال

  نیماش  یتون یم مشکل حل شده، بعدشم نی جواب داد: خب خدا رو شکر ا  مهرنوش
 خونه رو که مشکلت حل شه.  نیا  ای واسه فروش   یمنو بذار

 اخم کرد.  کوروش

 مشکالت خودم بکنم. یحرفشم نزن مهرنوش جان، دوست ندارم شماها رو هم قاط -

 با آرامش لبخند زد. مهرنوش
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خواستم برم   ییکار؟ اگه جا  یخوام چ  یم  نیمشکل منو تو داره مگه؟ بعدشم من ماش -
رو   یبزرگ ن ی. بعدشم ما سه نفر خونه به ا دیمنو برسون تونی کی ای  رمیهمراز م نی با ماش

 .میمون  یکنه و ما دو تا فقط م یم  یعروس ی کار؟ همراز هم که بزود یچ میخوا یم

که   نهیبابا. مهم ا  گهیمادرش به حرف آمد: مامان راست م دی بار همراز در تا  نیا
 ه.مشکالت شما حل ش

که او به ناچار   یهمچنان مردد بود که مهرنوش باز هم با او حرف زد، آن قدر کوروش
جز   یخواهد اما مجبور بود و راه یرا دلش نم یزی چ نیدانست چن یشد. م یراض
 نبود.  رشیپذ

 

 را که خوردند و ظرف ها را که شست به اتاقش رفت  شام

 بود. شی رفع شده بود اما هنوز هم پر از تشو   یتا حد اشی نگران

 داشت.  رادیپاسخ از ه یرا برداشت. چند تماس ب اشی و گوش دیتختش دراز کش یرو

 صفحه افتاد.   یرو  رادی را کنار بگذارد اما دوباره زنگ خورد و نام ه یگوش خواست

هم   دیازود منصرف شد؛ ش یل یقصد داشت رد تماس بزند و جوابش را ندهد اما خ  ابتدا
  یخودش را غرق در زندگ یادیاختالفاتشان خودش مقصر بود که ز  یدر بعض
با هم بودند، همراز از  ایزد و   ی کرده و از او غافل شده بود و هر گاه زنگ م اشیخانوادگ

 زد.   یاش حرف مپدرش و کارخانه 

 حرف بزند.  شتریداشت که دلش بخواهد از خودشان ب حق

کرده بود؟   یکار اشتباه رادیه  یعنیافتاد.   شیش و آن حرف هارفتار امروز  ادی  یطرف از 
 بود.  همراز را رد کرده  ی هاخودش که شک 

  دیبا ینه، به قول ایکرده   یکار رادی که واقعا ه شدی و متوجه م  کردیم  یخودش کار دیبا
 جمع.  شتری ب اشیو حواسش را به زندگ کردی رفتار م استیبا س یکم
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را به گوشش  یرا لمس کرده و گوش کونیافکار قبل از آن که تماس قطع شود آ نی ا با
 داد.  هیچسباند و به تاج تخت تک

 سالم. -

 .یسالم عرض شد همراز خانوم، چه عجب باالخره جواب داد -

حرف زدن با تو را نداشتم و    یکه حوصله دیجواب ندهد و نگو  یکرد با لحن تند یسع
به  یهم مهربان یرا بشنوم! بد نبود کم ت یو صدا  نمیا هم ببر ختتی خواست ر یدلم نم
 .دادی خرج م

 .دمیتو اتاقم بود صداش رو نشن میگوش -

 ؟ ی: خوبدی گفت و پرس یآهان

 گذاشت، خوب بود.  یم   شی او با کارها  اگر

 ممنون.  -

 شد. ییپر از دلجو لحنش

 . گمیدارم م یچ دمیشدم و نفهم یدونم بد حرف زدم، اما واقعا عصب یهمراز جان م -

دلت بود، مگه   یکه حرفا نهیمهم ا ست،یرا در دستش جا به جا کرد و گفت: مهم ن یگوش
 تر؟! واضح  نی. از ا گهید ینه؟ تو بهم شک دار 

شدم و قصد  یگفتم که عصب ه؟یچه حرف نیکرد: عه همراز! ا  شی معترض صدا   عیسر 
 که دوست دارم.  یدون یناراحتت کنم. منداشتم 

 منو؟  یبخش یخودش ادامه داد: همراز جان؟ م  دیاز همراز که نشن یجواب

 دلخور شد.  لحنش
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وقتا واقعا شورش رو   هی  د؟یببخش یگیو بعدشم م یزنی حرفا م  نیاولته که از ا یدفعه  -
 .یاریدر م

 . حق با توئه. زمیعز دونمی شرمزده شد: م لحنش

اگر   ای و  شدی قدم م شیابراز عالقه پ  ایزنگ زدن به همراز و   یمواقع او بود که برا   شتریب
 .آمدی و در صدد جبران برم  کردی م  یزود عذرخواه یلیخ زدیاز او سر م  یاشتباه

 رو کوتاه آمد. ن یا از 

 . ستیمهم ن  الش،یخ یب -

 دنبالت؟ دلم تنگ شده برات.  امی فردا ب ی: حاال موافقدیپرس یپر انرژ یبار با لحن نیا

 آمد. یهم با دل او راه م ینبود اگر کم بد

 ندارم.  یموافقم، منم فردا صبح تا عصر کار -

 بود خوشش آمد. اوردهیهم بهانه ن  دارید یکه دوباره برا  ن یا از 

 دنبالت.  امیپس من فردا صبح م  ،یهم عال یلیخ -

 ؟ ی ندار ی: کاردیگفت و پرس  یا باشه

  میر یفقط م  ؟ی باغ و تاالرم هست دنی: موافق ددیآن که سوال او را پاسخ دهد پرس  بدون
 . خوبه؟ میر یگ یم  یعروس یهر موقع که تو بگ م،ینیب یم

کرد و فردا مفصل با او   یداد و اختالفاتشان را حل م یبه حرف مادرش گوش م دیبا
 به دور از جروبحث صحبت کنند.   خواستی مبار هم که شده   کیزد.   یحرف م

 .میقبلش حرف بزن د یاما با  میری گ یم میفردا تصم نیا  یدرباره  -

 .یتو بخوا  یهر چ زم،یمقاومت قبول کرد: باشه عز  یب

 کردند.  یردوبدل نشد و خداحافظ نشانیب یشتریب حرف
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 را کنار گذاشت و کتابش را دست گرفت.  یگوش

 

آسوده شده بود و باعث شد راحت تر از قبل بخوابد و   یاندک الشیجانب پدرش خ از 
 .شهی از هم شتر یب یشگی برخالف عادت هم

 زد.  رونی و از اتاق ب د یرا پوش شیبه صورتش زد و لباس ها  یجا بلند شد، آب از 

لبخند زد و جواب سالمش را داد و    دنشیکه تازه تلفنش تمام شده بود، با د مادرش 
 ؟ ی ری م یی: جا دیپرس

 تکان داد. یسر

 قرار دارم.   رادی آره با ه -

خواند را    یکه از چشمانش م یای اما لبخندش را تکرار کرد و نگران دی نگاهش را د دیترد 
 پس زد.

 ات رو بخور.برو صبحونه  ادیم رادی. فعال تا هزمی خوش بگذره عز -

 : بابا رفت کارخونه؟ دیرفت پرس یگفت و همان طور که سمت آشپزخانه م  یاباشه

 هم پشت سرش آمد و پاسخ داد: آره، امروز با اون دوتا طلبکارش قرار داشت.  مادرش 

بازم باهاش حرف زدم واسه   شبی و ادامه داد: د د یهمراز را عقب کش  یرو به رو  یصندل
 خونه. نیمن و ا  نیفروش ماش

 : خب؟ قبول کرد؟ دیدش گرفت و پرسخو یبرا  ی القمه 

 کنه.  دایپ یسپره به بنگاه تا مشتر یآره، گفت خونه رو م -

  یرو  رادیاز جانب ه یگفت و قبل از آن که جواب مادرش را بدهد تک زنگ  یآهان
 افتاد.  اشیگوش
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 با من؟  نیندار  یکار گه،یاش انداخت و گفت: من برم دشانه یرا رو فشیشد و ک بلند

 مهربان نگاهش کرد. یلبخند  با

 باشه.  ینه مامان جان، حواست به همه چ -

که گفت با   یاست و صحبت  شبشانید  یگفت اما واضح بود که منظورش حرف ها یکل
 داشته باشد.  رادیه

 زد. یهم لبخند  همراز 

 .دی چشم نگران نباش -

 زد.  رونیاز خانه ب  شیکفش ها  دنیکرده و پس از پوش یخداحافظ

 

داده   هی تک نیو به ماش  ستادهی ا  یدم در بود و خودش هم با ژست جذاب رادیه  نیماش
 بود.

گذاشت و   شی موها ی چشمانش برداشت و رو  یرا از رو اشی آفتاب نکیهمراز ع دنید با
 بر لبش نقش بست و سمتش آمد.  قیعم یلبخند

د: ذهنش بفرست ینقطه نیرا به دورتر  روزشانی د یکرد لبخند بزند و بحث ها  یسع
 سالم. 

 . زمیو پاسخ داد: سالم عز ستاد ی به او ا  کی نزد

که   شی. دست ها دیتمام کرد و در آغوشش کش ز یهمان فاصله را ن د،ی ایبه خودش ب تا
مدت به   نیباال آورد و دور تنش حلقه کرد. واقعا هم در ا  یبود را به آرام زانیکنارش آو 

 داشت.  یاخالق و رفتار خوب  شه یبود و هم دهیاز او ند  ییرفتارها نیچن  ریاز مدت اخ ریغ

 تکرار نشه؟  ید یقول م -
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 به خود فشرد: قوِل قول.  شتریرا ب او

 . کردی حواسش را جمع م  شتری ب دیبود و با  دیاما هنوز هم پر از ترد  دی کش یاآسوده  نفس

 راد؟ یه -

 جون دلم؟  -

 ها. میابونیوسط خ -

 اش نشاند.گونه یرو  ی ارد و بوسه آو رونیآرام کرد و او را از آغوشش ب یا خنده

 دلم برا زنم تنگ شده بود. م،یباش ابونیخب وسط خ -

 .میسوار شو بر   ایب ز،یرفت و گفت: کم زبون بر  نشیزد و جلوتر از او سمت ماش یلبخند

 کرد و سوار شد و حرکت کرد.  یاهم خنده  باز 

 چه خبرا؟  -

بار هم   کی خودشان حرف بزند و   یدرباره  شتریباال انداخت. قصد داشت ب یا شانه همراز 
 و کارخانه را کنار بگذارد.   یکه شده مسائل خانوادگ

 . تو چه خبر؟ ست ین یخبر خاص -

  دهینکش  شیسمتش انداخت. حس کرد متعجب شده که بحث کارخانه را پ ینگاه مین
 است اما تعجبش را نشان نداد.

 شدم. کاریمنم که فعال ب -

 ؟ ی: واسه چدیسمتش برگشت و پرس  متعجب

  هیگرفتند که کارخونه رو  می جلسه داشتن تصم  دیکه بابات با آقا تورج و آقا ام روز ید -
طلبکارها روشن شه. به   نی ا  فی رو هم متوقف. تا تکل دیکنند و تول لی مدت کوتاه تعط
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اگه دستگاه ها کار هم بکنند بازم   یبد هست که حت تیکه اون قدر وضع  نیخاطر ا
 .شهینم جادی ا  طی تو شرا یرییتغ

آن همه   یکاریعقب افتادن کارها و ب یعنی  دیخط تول دنیاز نهادش برخاست. خواب آه
 .  روین

 : بابات بهت نگفت بود مگه؟ دی پرس دیهمراز را د ختن یکه به هم ر  او

 تکان داد.  نیبه طرف یسر

. اگه مشکل به  ارهیرو تو خونه نم شی وقت مسائل کار  چیه ؛یشناس  ینه، بابا رو که م -
 .  میشد یهم نبود من و مامان متوجه نم یبزرگ نیا

که   ییاون کارگرها  یطفل خته،ی به هم ر یاضافه کرد: چه قدر همه چ  یبا ناراحت سپس
 شدند. کاریب

 کنه. یارکنانش مهم واسه ک  یفکر هیبابات   زدلم،ی نگران نباش عز -

 مقابلش چشم دوخت. نی سنگ کی و تراف  ابانیحوصله به خ ی تکان داد و ب یسر

 قدر خودت رو ناراحت نکن.  نیهمراز جان، ا  شهیدرست م -

 . دوارمیکرد: ام زمزمه

داشت سرحال باشد تا او را   یکه سع یسکوت برقرار شد که با لحن نشانیکوتاه ب یقی دقا
 م؟ ی نیکه گفتم رو بب یتاالر نیا  میبر  یحال و هوا جدا کند گفت: خب موافق ن یاز ا

زد و دستش سمت ضبط رفت و   ینکرد و سرش را تکان داد و او هم لبخند  یمخالفت
 شروع به نواختن کرد.  یکالم و آرام یب یقیموس

  یاز سنش نشان م ترن ی پا زین یندکبود و ا افهیدوخت. خوش ق مرخشیرا به ن نگاهش
 بود. شیصورتش صاف و بدون ر  شه یداد و مانند هم

 : مورد پسند واقع شدم؟ دی اش پرسبه چهره  ینگاهش را حس کرد و با نگاه  ینیسنگ
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 ؟ یری توجه به حرفش گفت: کجا م یب

 انداخت.   شیسو  ینگاه  میتعجب ن با

 تاالر اون دوستم. حواست کجاست؟  میاالن گفتم بر  نیهم -

که  یبیعج  اریبس ینگران بود و دلشوره داشت، دلشوره  یادیسرش را تکان داد. ز  جیگ
 دانست.   یرا نم  لشیخودش هم دل

دنده بود گذاشت و آرام جواب داد: ببخش حواسم پرت   یدست او که رو  یرا رو  دستش
 شد.  انی جر نیا

نگفت و به راهش ادامه داد و همراز را با فکر   یزی کرد و چ شانیهابه قفل دست  ینگاه
 تنها گذاشت. الشیو خ

کرد گفت:    یاش را باز م یمنیکه کمربند ا   یدر حال  رادیبه خودش آمد. ه نیتوقف ماش با
 شو.  ادهیپ

و دستش را سمت او    ستادهی افتاد که کنارش ا  رادی شد و نگاهش به ه ادهیپ زین همراز 
 گرفته بود. 

  یتر ق یدستش گذاشت و او هم با لبخند گرم تر و عم یزد و دستش را تو یلبخند
 رنگ رفتند.  دیپاسخش را داد و هر سمت درب بزرگ سف

 

آنجا که همان دوستش بود را صدا کند و هر دو   ری رو به نگهبان خواست که مد رادیه
 منتظر آمدن او ماندند. اط ی داخل ح

از   یبزرگ و پر دار و درخت بود، قسمت اریبس یاطیچرخاند. ح اطینگاهش را در ح راز هم
  زیباغچه ن کیو سرخ، نزد  دیسف   یرز در رنگ ها ی قرار داشت پر از گل ها  یاباغچه  اطیح

در کنار آن آبشار قرار داشت و   ز ین یاطور تاب دو نفره   نیو هم بایاما ز   یمصنوع یآبشار
 را به وجود آورده بود.  ی اکننده   رهی و خ بایز   یامنظره   تیدر نها
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عبور پهن   یبرا زین یکی به اطرافش انداخت. فرش قرمز رنگ و بار یگر ینگاه د  تی رضا با
 شده بود.  نی و گل مز  ینیتزئ یشده بود و دو طرف آن هم با المپ ها 

 . نیمنور کرد راد،یبه به آقا ه -

داد دست از نگاه کردن از اطرافش   ینشان م راد یکه همسن ه یپسر جوان  یصدا با
 برداشت. 

 کردند. یو گرم با هم سالم و احوالپرس مانهی زد و صم قشیبه رف یهم لبخند  رادیه

 به همراز افتاد. نگاهش

 . نیسالم خانوم، خوش اومد -

و    امدینچسب او خوشش ن  یو لحن در ظاهر مؤدبانه اما به قول اش دارانه ینگاه خر از 
بود را   رادی دست ه ری کرد و دستش که هنوز اس کی نزد رادیخودش را به هناخودآگاه 

 جواب داد: سالم، ممنونم.  یجد  یفشرد و با لحن

بر لبش نشست و نگاه از همراز گرفت و با   یعکس العمل او شد و پوزخند یمتوجه
داشت گفت:   یجلوتر از آن دو برم یدست رو به رو را نشان داد و همان طور که قدم

 که داخل رو بهتون نشون بدم.  نیایب

بود و به   بایز  اری و بس  کیاش، شاو داخل تاالر رفتند. داخل هم مانند محوطه   ییراهنما با
 . یالکچر یقول

  یبنفش کمرنگ که با رنگ صندل یشده  یگلدوز  ی ها یزیبزرگ با روم یلیمستط  یزهایم
 آنجا افزوده بود. ییبایبه ز  یو رنگ  ینیتزئ یعروس و داماد ست بودند و المپ ها  ی ها

و در   ستادهینام داشت ا   ان ی دست همراز را رها کرده و کنار آن مرد جوان که پو رادیه
 حال حرف زدن بودند.

  یتاالر خوشش آمده بود. فضا نی از ا  یهم در حال نگاه کردن به آنجا بود، حساب همراز 
 بود. ی طور جذاب و دلباز   نیو هم بایز  اریبس
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او هم   ندیچشم دوخت تا بب  رادیکرد، به ه یخودش حس م یرا رو  انیپو  یره ی خ نگاه
توجه در حال حرف زدن و   یو ب الیخ یب رادی موضوع شده است اما ه  نیا  یمتوجه

 دانست.  یبود که همراز نم  یبه موضوع  دنیخند

از کارکنان و    یکیتوسط  انیبا صدا زدن پو  یداشت ول یبود و احساس بد  نی سنگ فضا
  یانفس آسوده  رهی و خ نیسنگ یاز آن نگاه ها  ی الحظه  یبرا  یها شدن حترفتنش، از ر

 .دیکش

 . نجایبا لب به سمتش آمد و گفت: انگار خوشت اومده از ا یبا لبخند رادیرفت و ه او

 زد و سرش را تکان داد.  یلبخند

 . هیواقعا عال شی طراح ه،یخوب یجا  یلیآره خ -

 . ارمیبد نم  ی من که تو رو جا گه،یبه غبغب انداخت: بله د یباد

 ؟ ی شناس یدوستت رو از کجا م نی: اد یپرس انی پو یادآوری و با  دیخند همراز 

 چه طور؟  م،یباهاش آشنا شدم و از همون موقع با هم در ارتباط یتو سرباز  -

 .هیجور  هی -

 شد و وادارش کرد ادامه دهد.   یپرسش رادیه  نگاه

به من نگاه   یجور هی  ومد،یکه از نگاهش و رفتارش خوشم ن نهی: منظورم اداد حیتوض
 کرد. یم

 . شمیهمراز؟ متوجه نم یگی م ی: چدیو ناباور پرس  متعجب

 ؟ ی تو متوجه نوع نگاهش نشد  یعنی -

 لبش جا خوش کرد و تلخ شد.  یرو  یبه همراز چشم دوخت و کم کم پوزخند یالحظه 
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همه کار و   یکن  یالبد فکر م ؟ی با خودت فکر کرد  یآخه همراز؟ چ ی زن یچرا توهم م -
 کنند؟!  یبه تو نگاه م نند یش یکنند و م یرو ول م  شونیزندگ

 را از او بشنود.    یپاسخ نیچن  کردی ناباور نگاهش کرد. تصور نم همراز 

شان  داخل آمد و مانع بحث  ان یهمراز گرفت و همان لحظه پو  یپوزخند نگاه از چهره  با
 شد.

 

 پشت فرمان نشست و به راه افتاد.  رادیشد و ه نیدرهم سوار ماش یاخم ها  با

  یسمت همسرش انداخت و گفت: االن چرا اخمات تو همه؟ مگه من چ ینگاه مین
 ؟ یریگی جبهه م عیگفتم آخه؟ تو چرا سر 

 تر شد.   میمال رادیرا نداد و رو برگرداند که لحن ه  جوابش

رو نداشتم. اما واقعا جا خوردم   نیتوه ای من قصد ناراحت کردنت  زم، یهمراز جان عز  -
  ستین  یشناسمش، پسر بد  ی. چون من خوب میدار انیدر مورد پو  یفکر نیکه چن

 به ذهنت خطور کرده.  یزیچ ن یدونم تو چه طور همچ یباور کن؛ نم

بوده   یزیو توهم دارم؟ حتما چ  زنمی حرف م خودی من ب  یگفت: فکر کرد  یبا دلخور همراز 
 که بهت گفتم.

 خوام. یگفت: پس اشتباه از من بوده، من ازت معذرت م یلحن آرام و مهربان  با

  نیاعصاب خورد کنش و نه به ا   یوضوح جا خورد. نه به آن تمسخر و پوزخندها به
 کرد.  یو آرامش االنش! اصال او را درک نم  یمهربان

نداشت. بارها و بارها با هم   ینگفتنش هم البته فرق ای و نگفت. گفتن   ی زیچ گرید اما
سر و ته   یعذرخواه  کی با   رادی با هم جروبحث کرده بودند و ه شانی سر اختالف نظرها

 را هم آورده بود و او هم به ناچار لب به سکوت بسته بود.  زیهمه چ
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به  ونشی اوقات خودش را تلخ نکند. به قول عمه کتا  نیاز ا شیرا عوض کرد تا ب بحث
 بودند! هیشب شتر یب یخروس جنگ

 ؟ یر ی م  یحاال کجا دار -

کم  ه یو بعدشم   میخور ی خونه با هم م رمیو م  رم ی گ یمن. سر راه ناهار م  یخونه -
 سر برم کارخونه.  هیو هم من    یکه هم تو به کارت برس  میکن یاستراحت م

از  یدوست ندارد، برعکس بعض د یکه با یشان را آن قدرد خانهتوانست اعتراف کن یم
 نگاهش کرد.  یدارند اما... افکارش را پس زد و پرسش جانیتازه عروس ها که شوق و ه

 له؟ یتعط یمگه نگفت ؟ی کارخونه واسه چ -

 .ستادیتکان داد و پشت چراغ قرمز ا  یسر

 . زاستیچ نیه و ا بابات گفت برم کارم داره؛ حتما بحث کارخون یچرا ول -

آن شب افتاد که با پدرش صحبت کرده بود و پدرش از   ادینزد.  ی گفت و حرف یآهان
سوتفاهم حرف   یسر کی گفته برگزار نکنند و از  راد یکه ه ی را در وقت  یخواست که عروس

 زده بود. 

  یموضوع ارتباط  نیامروزشان به ا دارید یعنی نگاه کرد.   رادیشده به ه زیچشمان ر  با
 داشت؟ 

  نی. اشدی کرد و از انتخابش مطمئن م  یحتما امشب باز هم با پدرش صحبت م  دیبا
  نیها را از بشک  نیا  دیمشترکشان همچون آفت بود و با   یزندگ یبرا  دهایشک و ترد

 .کردی م  یگریصورت فکر د   نی ا ری. در غبردی م

 ماند.  رهیمقابلش خ کی فکر سرش را تکان داد و به حجم انبوه تراف نی ا با

 و سمت خانه به راه افتاد.  دیناهار غذا خر ی از رستوران ها برا  ی کیسر راه از   رادیه
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 کند. ضی را تعو  شی که قرار بود اتاق مشترکشان شود رفت تا لباس ها یبه اتاق همراز 

از حس   یخانه موج نیکرد ا یبه اتاق مشترکشان هم نداشت، احساس م یخوب حس
 کند.  یبد و دلشوره را به قلبش روانه م ی ها

کرد و برگشت تا از اتاق خارج شود که با   زانیآو یو شالش را درآورد و به چوب لباس  پالتو
 رو به رو شد.  رادیه

 لبخند زد و موشکافانه نگاهش کرد. ش یبه رو  رادیه

 شده همراز؟  یزیچ -

 حوصله بود. یو ب کالفه

 نه. -

 نشسته بود را کنار زد. اشی شانیکوتاه او که در پ یاز موها  یبرد و طره ا شیپ دست

که من گفتم اشتباه از من بوده و   انهیاگه بخاطر موضوع پو   ؟یا قدر کالفه نیپس چرا ا  -
 . ها؟ ینش ت یکه توام اذ  گهی تاالر د هی  میر ی و م  میشیاون جا م  الی خ یاصال ب

  نیو در همان حال گفت: نه موضوع ا ندیرا بهتر بب رادیباال گرفت تا ه یرا کم سرش
 قدر امروز دلشوره دارم و نگرانم.  نی دونم چرا ا یاما نم  ستین

 گونه اش کاشت. یرو  یا زد و دستش را دور تن او حلقه کرد و بوسه یلبخند  رادیه

النم من لباس عوض  راه نده. ا یقدر به خودت نگران  نیمن؟ ا  زیعز ی دلشوره واسه چ -
که حال و هوات عوض شه  نیا  یو بعدش برا   میخور یناهارمون رو م میری کنم م یم
 ؟ ی . موافقمیزن یکم دور م  هی میر یم

 تکان داد. ی بر لبش نشست و سر یمحو  لبخند

 



 گره کور 

83 
 

 مشغول خواندن کتابش بود.  اشیشگ یاتاقش نشسته و به عادت هم ی تو

با هم قدم زدند و صحبت کردند البته   یگذرانده بود؛ کم رادیروز را با ه یها نصفه تا
  شتریگفت و همراز هم ب  ی م شانی و زندگ ندهیزد و از آ  یبود که حرف م رادی ه شتریب

 نشد! شانیدعوا یبار بود که در بحث نیاول  دیشنونده بود و شا 

 پدرش رفته بود.  دنی رساند و خودش هم به کارخانه و د  ویاو را به استود  سپس

 را ورق زد و نگاهش به ساعت افتاد. ده شب بود و پدرش هنوز برنگشته بود. تابک

 آمد.  رونی و کتاب را کنار گذاشت و از اتاقش ب  دیکش یاکالفه  پوف

  افتی در یگرفت اما پاسخ یکوروش را م  یهم تلفن به دست مدام شماره  مهرنوش
 کرد.  ینم

زنم جواب   یبهش زنگ م ی هر چ همراز با همان لحن پر از دلهره اش گفت: دنید با
 .دهینم

 کنار مادرش نشست.  یو نگران ی هم با ناراحت او

کاراش بوده. امشب هم   ری کرد، گفت درگ  رینگران نباش مامان. اون شب هم بابا د -
 طوره.  نی حتما هم

 بگم؟  یکرد: چ زمزمه

که  یرا برداشت و در حال  اشی همسرش را گرفت و همراز هم گوش  یشماره  دوباره
ازش خبر داشته باشه؛ آخه امروز قرار بود هم   رادیه د یگرفت گفت: شا ی را م یاشماره 

 . نندیرو بب گهید

  دهی نداشت و دلهره امانش را بر یبه او نگاه کرد. او هم حس خوب دوارانهیام  مهرنوش
 بود.
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منتظر    یگوش سپرد، آن قدر یاپی پ یسباند و به بوق هارا به گوشش چ  یگوش همراز 
او    ییبر عدم پاسخگو یمبن  زیاپراتور تلفن ن یضبط شده  یماند تا جواب دهد که صدا 

 بلند شد.

 ماند. جهینت یدوباره و دوباره شماره را گرفت اما باز هم ب کالفه

 شد. ره یبه مادرش خ زدیدر آن موج م یکه نگران ینگاه با

 . دهیمجواب ن  -

 چیه  زیرا گرفتند اما آن دو ن دیو تورج و ام  رادی کوروش، ه  یهم هر دو شماره  باز 
 ندادند. یجواب

  یم  یبزرگشان را ط ییرایبند نبود و مدام طول و عرض پذ شی پا یرو یاز نگران  مهرنوش
 کرد. 

جواب   یهمسرش بود و از طرف ماری شده بود و نگران قلب ب دهیبه هزاران جا کش فکرش
 نبود. یخوب یو نشانه زدیدامن م  اشی کدام از آنها به دلواپس چیندادن ه

 نداشت. شانشی از مادرش با آن حال پر یهم دست کم  همراز 

  زی ن تیگرفت. در نها یطور تورج را م  نیو هم رادی ه یو پشت سر هم شماره    مضطرب
 دستانش گرفت. انی را کنار گذاشت و سرش را م یگوش دانهیناام

را   ازدهی ی و تاک ساعت که حوال کی ت یدر فضا حاکم بود و فقط صدا  ینیسنگ سکوت 
 سکوت بود. ی داد شکننده  ینشان م

 کرد مادرش را آرام کند. یو سع د یکش یاکالفه  نفس

 . شهیم  داشیکم مامان. االن کم کم پ  هی نیبش ایب -

 رفت.  یاما همان طور سرگردان و مضطرب راه م  مهرنوش
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  شونیشده که همشون با هم گوش یچ یعنیشور افتاده.  یتونم همراز، دلم حساب ینم -
. بابات کار داره،  دیاونم از آقا تورج و آقا ام راد،یاون از بابات، اون از ه  دن؟یرو جواب نم

 بد شده باشه.  وقت حال بابات  هیترسم  یآخه؟ م یچ  یعنی نایا  ؟یاونا چ

رفت،   فونیو سمت آ د یزنگ مانع از پاسخ دادن همراز شد و با سرعت از جا پر یصدا 
 هی: کد یمبل سقوط کرد و پرس  ینداشت رو  ستادنی ا  یبرا  یینا گریمهرنوش هم که د

 همراز؟ 

 . رادهیه -

 باهاش؟   ومدهی : تنهاست؟ بابات ندیپرس عیسر 

 تکان داد.  نیبه طرف یسر

 نه مامان، تنها اومده. -

داخل آمد و آرام سالم کرد. هر دو جوابش را دادند و همراز سوال    رادی لحظه ه همان
آخه  ؟یندار  یاز بابا خبر ؟ی د یزنم جواب نم یزنگ م  یرا شروع کرد: چرا هر چ شی ها

هم جواب  دیعمو تورج و عمو ام یحت ده،ی جواب نم میزن یبهش زنگ م یهر چ
 ؟ ی اومد  رخب یب هو ی. اصال تو چرا ند یتلفنشون رو نم

 از جا بلند شد و سمتشان رفت.  مهرنوش

همراز   یدر پ یجواب سواالت پ  یکرد و حت یانداخته و به آنها نگاه نم  ریسرش را ز   رادیه
 نداد. زیرا ن

 را گرفت و تکان داد.  شیهاکالفه از جواب ندادنش جلو رفت و شانه  همراز 

 ؟ یجواب منو بده. از بابام خبر دار راد،یبا توام ه -

او حس کردند   نی غمگ یچشمان قرمز و چهره  دنیبا مکث باال آمد و با د رادی ه سر
 . ستادی قلبشان از طپش ا 
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با توام،   راد ی حرف زدن هم نداشت و همراز بود که دوباره به حرف آمد: ه  ینا  مهرنوش
 ؟ ی تو رو خدا جواب بده. از بابا خبر دار

 ه وار گفت: نگهبان کارخونه بهم زنگ زد که خودم رو برسونم اون جا.زمزم باالخره

 حرفش آمد: خب؟  انی طاقت م یب همراز 

 و آمبوالنس اون جاست.  سیپل ن یماش دم یدم کارخونه د دمیرس ی وقت -

 اش زد.به گونه  ی ابا دست ضربه مهرنوش

 خدا مرگم بده، حتما باز قلبش گرفته. االن کجاست؟ حالش خوبه؟  -

 تکان داد.   نیبه طرف یسر

 ؟ ی تحملش را از دست داد و گفت: پس چ مهرنوش

 و پر از غم بود.  دیلرز  یم  شیصدا 

 آقا کوروش تو همون کارخونه... -

 کردند.  ی مکث اضافه کرد: خودکش  یاز کم پس

 

  کردی اعتماد نداشت و حس م شی هامات هر دو به او ماند. همراز که انگار به گوش   نگاه
 ؟ یلب زد: چ یبا بهت و ناباور ده،یاشتباه شن

 انداخت.  ریز  ی نداد و فقط سرش را با ناراحت یجواب رادیه

 شد، دروغ بود، حتما دروغ بود! نیسنگ  شیگرفت و نفس ها  دنیلرز   دستانش

کرد و زمزمه وار لب زد: دروغ   یو ناباور  یعصب یاکرد و خنده  خشکش از هم باز  یها لب
 مگه نه؟  گه،ی د یگیم

 فقط لب زد: همراز... ینی هم با لحن غمگ او
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مانده بود. منتظر بود هر لحظه    رهیخ رادیلرزان همراز فقط به ه ی طوس یها  مردمک
 و همان لحظه پدرش بازگردد.  دهیاشتباه فهم د یبگو  ای انکار کند و 

  ی سرش م  یتو   یتلخ را چون پتک تیواقع  رادیه ن ینگاه غمگ نیچشمان سرخ، ا  نیا  اما
 کوباند.

 را نداشتند.  یکدام توان نشان دادن عکس العمل  چیه

 به خودشان آمدند.  رادی که بلند شد همراز و ه  ییبا افتادن مهرنوش و صدا 

 . زد شیپارکت ها نشست و با هراس مادرش را تکان داد و صدا  ی رو همراز 

 مامان؟   ؟ی شنو یمامان، مامان؟ صدام رو م -

 شد و دوباره صدا کرد: مامان؟   یجار شیها   اشک

کن، مامان از دستم   یکار هی  ای کرد گفت: ب  یو نگاهشان م ستادهی که شوکه ا رادیبه ه رو
 رفت.

  دینشن یزد اما باز هم جواب شی خودش آمد و او هم کنار همراز نشست و او هم صدا  به
آورد، آن قدر هول و مضطرب بود که رمز   رونیب بشیرا از ج اشی گوشکه دستپاچه 

 را هم دو بار اشتباه وارد کرد.   اشیگوش

 اورژانس را گرفت. ی را باز کرد و شماره  یقفل گوش  باالخره

 

  یبه زور آرامبخش به خواب رفته بود. همراز نگاه تارش را به مادرش که رو مهرنوش
  شی اشک ها یتوانست رد خشک شده   یکم جان افتاده بود دوخت، م مارستان یتخت ب

 . ندیمادرش بب ی با یصورت ز  یرا رو 
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وضع دچار شده بود و    نیموضوع، به ا  نیاز بابت ا  یوارد شدن شوک عصب  لیدل به
  یکرد که پرستار به ناچار آرامبخش یتاب یو ب ختی آمد آن قدر اشک ر  هم به هوش  یوقت
 به او زد. یقو 

  امدهیبند ن شیلحظه هم اشک ها  کی   یاز مادرش نداشت. حت یهم دست کم  همراز 
کنند،  یدهد که همه اشتباه م  دیخواست به خودش ام یبود و هنوز هم شوکه بود، م
 یچنگ م  شی آن بغض تلخ به گلوکشد اما باز هم  یپدرش زنده است و نفس م

 .کردندی م ی ها به او دهان کج  تی انداخت و واقع

  رادی بار ناخودآگاه سمت ه کی   قهیآن خبر هر چند دق دن یدو سه ساعت از شن نیا در
فقط با   زین رادی دروغ است و ه زیهمه چ دی خواست که بگو یگشت و از او م یبرم

آمد آن بود که تن   یکه از دستش بر م یانداخت و تنها کار یم ر ی سرش را ز  یناراحت
 از درد قلبش سبک شود.  یو کم  زدی و اجازه دهد اشک بر ردیلرزان همراز را در آغوش بگ

 کرد. یاش حرکت مآمده  رونیب یشالش و موها  یگر از رو نوازش  رادی ه دست

شده بود   سی او خ  یاکه از اشک ه  رادیرنگ ه یآب راهن یقرار به پ ی تاب و ب یب همراز 
 چنگ زد.

 . نمیب یکنم. تو رو خدا بگو دارم کابوس م  یتو رو خدا بگو دروغه، من باور نم -

 . دیرا بوس شی موها   یرو رادیه

 آروم باش همراز جان.  -

 هق زد.  تلخ

 کرده؟  یکار نیهمچ یآخه بابام چه جور  -

 تکان داد.   نی به طرف یسر  رادیه

نگهبان بهم زنگ زد و ماجرا رو   یدونم همراز، خودمم هنوز تو شوکم به خدا. وقت ینم -
 ...یکه خودم رفتم و جنازه   یگفت باورم نشد تا وقت
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به ضجه شد، حرفش را قطع کرد و او را   لی تر و تبدهمراز که بلندتر، تلخ  ی  هیگر یصدا 
 محکم تر از قبل به خود فشرد. 

درد داشت، جنازه   شی دو کلمه برا نی ا  بیچه قدر ترک سخت بود و شی برا یاد یز  باورش
 پدرش.  ی

 رفته بود.  شهیهم یو مهربانش برا   یدوست داشتن پدر

 ...؟ نیداغ سنگ نیبا ا کردی م  دی. چه با ختیهم هق زد و اشک ر باز 

 

 بود که پزشک معالج مهرنوش، او را مرخص کرد و هر سه به خانه بازگشتند. صبح

خانه  نی خانه شود، ا  نی خواست وارد ا یبه خانه انداخت. اصال دلش نم ینیغمگ نگاه
 نداشت.  یی رنگ و صفا  گرید  ییبدون پدرش گو

  یاچشمش را سوزاند و نگاهش به مادرش افتاد که او هم مثل خودش لحظه اشک
 اشکش خشک نشده بود.  یچشمه 

را   شی دست ها ادری حال و کم جان بود که همراز با آن حال داغانش و ه  یب یقدر آن
 که مبادا سقوط کند. کردندی گرفته بودند و کمکش م

تو اتاقش   مشیگفت: ببر   رادیاش رو به ه گرفته  یکنان و با صدا  نیف نیف همراز 
 استراحت کنه.

 تکان داد اما مهرنوش مخالفت کرد. یسر  رادیه

 ونه.بم نیجنازه رو زم ستی جان، خوب ن رادی کفن و دفنش رو انجام بده ه یکارا  -

هق هقش    یتا جلو  دیباال رفت و همراز لب گز  اشه یگر   یحرفش باز هم صدا  نیاز ا بعد
 .ردیرا بگ

 تکان داد. ی با اندوه سر رادیه
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خوان   یجا. گفتن که م نیا  انی قرار شد ب دیراحت؛ اما آقا تورج و آقا ام التونیچشم، خ -
 .میکن یزیمراسم برنامه ر یموضوع صحبت کنند و هم برا  نی در مورد ا

 یچ مین یو بب انیکنم تا ب یگفت: پس منم صبر م   نشیگرفته و غمگ  یبا صدا مهرنوش
 ! ؟یشده، آخه کوروش رو چه به خودکش

بهتره   ست،یگفت: شما االن حالتون خوب ن  رادی شروع شد که ه  شیهاه یهم گر  باز 
 .می گی م شد بهتون یهر چ دیاستراحت کن

  یتحمل وزنش را نداشتند به ناچار سر شیپاها  گر ی کرد و مهرنوش که د دی هم تأ همراز 
 تکان داد.

بود، پدرش با   بیو غر  بیعج یزیپدرش چ یحس مادرش را داشت. خودکش زین همراز 
 زه ی و انگ د یآن همه ام

 

 کند؟  یکار ن یتوانست چن یآخر چطور م یزندگ به

  یکارش، پر از عشق به همسر و تنها دخترش بود مگر م یبرا  ده یکه پر از برنامه و ا  ییاو 
 گونه تلخ از آنها بگذرد؟  نی توانست ا

 

زودتر از جا برخاست   رادینشسته بود. زنگ که به صدا درآمد ه نیمستأصل و غمگ همراز 
 کنم.  یو گفت: من باز م

نگاه   رادی ه یو فقط به قدم ها  تکان دادن سرش را هم نداشت یتوان و حوصله یحت
 رفت.  یم فون یکرد که سمت آ 

هم گذاشت. اشک از   یچشمانش را رو   یااش را درهم قفل کرد و لحظهزده  خی  دستان
 .دیاش از بغض لرز آمد و چانه ن ی اش پابسته یچشم ها  یال
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به آنها بکشد تا اشک   یرا باز کند و دست شی باعث شد چشم ها دیشدن تورج و ام وارد 
 را پس بزند. شی ها

در انکارش   یکه مدام سع یتلخ  قتی که آن دو بر تن داشتند به حق  یاهیس  یها لباس
 .زدیداشت دامن م

 دخترم؟  ی: خوبدیبه او نگاه کرد و پرس یبا نگران تورج 

 جواب سوالش بود. خوب نبود، اصال خوب نبود...  شیها   اشک

 به آنها تعارف زد. رادیه

 .دیبشن دی بفرما -

 گرفت.  یو در کنار همراز جا  شانی دو نشستند و خودش هم رو به رو  آن

 بود.  نی از حد تلخ و سنگ شیکه ب  یچهار نفر سکوت کرده بودند، سکوت هر

آمد، کوروش   یشان مبه خانه  یگذشته افتاد که وقت ادیبه اطراف انداخت.  ی نگاه تورج 
آمد. کوروش خونگرم و مهربان،  یاستقبالش مبه  اشی شگیهم ییبا آن لبخند و خوشرو

 اش...و چند ساله  نی دوست چند

 : مهرنوش خانوم کجان؟ دیپرس دیبار ام نیو سوزناکش فضا را پر کرد و ا  ظیغل آه

با خبر شدن حالشون بد   یوقت  شبیاو جواب داد: د یبه جا  دیکه حال همراز را د رادیه
مرخصش کردند. االنم با قرص آرامبخش   مارستانی .  تازه از بمارستانی ب مشونیشد و برد

 خوابشون برده.

  نیا  یسرمون آورده. چه طور تونست ییکه نبودنت چه بال  نی زمزمه کرد: کوروش بب دیام
 معرفت؟  یآخه ب یکار رو بکن
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 یباال رفت. تورج با بغض شی حرف باز هم تازه شد و هق هق ها  نی دل همراز با ا داغ
دور تن همراز حلقه شد و    رادی کرد نگاهش کرد و دستان ه یم ین یسنگ  شیکه در گلو

 کم آروم باش همراز جان.  هیزمزمه کرد:  

را پاک کند رو به هر سه مرد   شی دست او را پس زد و بدون آن که اشک ها همراز 
و اون روز باهاش قرار   نینبود ششیاز بابام؟ مگه پ ن ی: مگه شماها خبر نداشتدیپرس

 ن؟ یکه جلوش رو نگرفت نیشد؟ کجا بود یجور نیپس چرا ا ن؟ینداشت

  نیتو رو رسوندم رفتم کارخونه، بابات هم ع نکهیبعد از ا روز ی داد: من که د حیتوض رادیه
و بعدشم از اون جا زدم    میکم با هم حرف زد  هیهم نداشت.   یبود و مشکل  شهیهم

 م زنگ زد.ازش نداشتم تا اون موقع که نگهبان به یخبر گهی. درونیب

 کارخونه.   نیرفتم شما اومد یمن داشتم م یاضافه کرد: وقت دیبه تورج و ام رو

 تکان داد.  یهم سر تورج 

  یاتفاقات و جور کردن بده نی کم سر ا هیو   میموند  ششیپ یآره، ما هم دو سه ساعت -
شون. منم  بعدش رفت خونه  یگفت سر درد داره و کم دی. اممیطلبکارها با هم حرف زد

  هیجواب داد هنوز کارام مونده و   یول  یگرد یکه خواستم برم بهش گفتم تو برنم یتوق
روز سخت و   روز یخب د یبمونم ول  ششیخواستم پ یبمونم. اولش م خوامی م یساعت

 خورده خسته بودم، باباتم نذاشت و گفت که برم. هیداشتم و  یپر مشغله ا 

. با  شهیکنه؟ به خدا باورم نم یکار  ن ی: آخه بابام چطور تونسته همچدی نال دانهیناام همراز 
کرد و پر بود از   یتالش م شهیبود، هم دواریام شه یاما بابام هم رشیتموم مشکالت اخ

 بیآخه! به نظر شما عج ی شکار رو بکنه؟ خودک نیا  هوی شهیم ی. آخه چه جور زهیانگ
 ست؟ ین

 دست او گذاشت.  یدستش را رو  رادیه

 کرد. شهیهم نم  شیکه افتاده و کار هیاتفاق  زم،ی آروم باش عز -
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و    میو مراسم رو زودتر انجام بد   نیتدف یکارا  دیگفت: با   دیرو به تورج و ام سپس
 .میمهمون ها رو دعوت کن

 بمونه. نیُمرده رو زم  ستیکرد: آره، خوب ن دی هم تأ  دیام

 . سخت بود باور نبودن پدرش و باور مرگش.ختیباز هم اشک ر همراز 

انجام داد. فقط   شهیرو نم یبه آن دو کرد و به حرف آمد: فعال خاکسپار ی نگاه تورج 
 و مقدمات مراسم رو آماده.  دیرو خبر کن هیبق

داد: همون جور که همراز جان هم   حیمتعجب نگاهش کردند که خودش توض  یهمگ
  نی اتفاق و به خاطر هم  نیها مشکوکن به ا سیمحاله. پل  بایکوروش تقر  یگفت خودکش

 انجام بشه. قاتی تحق یسر  هیبازم   دیطور با  ن یکنند و هم یم یگفتند که کالبد شکاف 

  نیگیاتفاق افتاده؟ مگه نم   یاصال مرگ بابا چه جور  ؟یچ یعنیگفت:   ری متح همراز 
 بوده؟  یخودکش

 بذار کامل و از اولش بگم. -

 در انتظارشان نگذاشت.  ادیسه منتظر چشم به او دوختند و او هم ز  هر

و آمبوالنس خبر    دهیکه خودش رو دار زده رو نگهبان د یجسد کوروش رو وقت شبید -
زنگ زده، منم به  رادی ها اومدن و همون نگهبان هم به من و ه سی کرده و بعدشم پل

 اونجا، البته داخل اجازه ندادند.  میخبر دادم. همه رفت دیام

و کارا    ستیجنازه ن عییبهم زنگ زدند و گفتند که فعال امکان تش ی صبح از آگاه  امروز 
  ی ، کارمندهاماها یعنیمون، از همه دیکه گفت با  نی کنند. و ا یانجام شه خبرمون م 

سواالت جواب    یسر  کیبه  می که با کوروش در ارتباط بود  یکارخونه و در کل تموم کسان
 .میبد

. سوال و جواب  دمیمن نفهم  ؟ی چ یعنی ن یحال و مضطرب گفت: خب ا  شانیپر همراز 
 شدم.  جیمن گ  ه؟یچ یکارا برا  نی ا  ه؟یواسه چ
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و چهار    ستیکه هنوز ب دهی حرف به همراز داغ د  نیمکث کرد. گفتن ا  یا لحظه  تورج 
و   دهیرنگ پر یساعت هم از مرگ پدرش نگذشته بود، دشوار بود اما با نگاه به چهره 

  یصحنه ساز   یو جور  دهیکوروش به قتل رس دنیاحتمال م  یعنیهمراز زمزمه کرد:   انیگر
 کرده.  یشده که انگار اون خودکش

 ماندند. هر سه نفر گرد شد و مبهوت   چشمان

 ! قتل؟ ؟یلب باز کرد: چ  یو به سخت ر یبا تح همراز 

 کوروش رو بکشند؟  دیاصال چرا با ؟یچ یعنی گفت:  دیسرش را تکان داد و ام تورج 

 تکان داد. نیبه طرف یسر  جیو گ متفکر

 سیها رو انجام بدن. فعال پل یبررس یسر  هیو   یقانون  یدونم. قراره کارا یخودمم نم -
 .رسندیم  یا جهیبه چه نت می نیو بب  میصبر کن دینشدند. فعال با  یخاص زی چ یها متوجه  

از بابات   یمشکوک  زیمدت چ  نیا  ی: همراز جان، دخترم تو دیرو به همراز پرس سپس
 که باهاش دشمن باشه؟  یکیمثال    ای  یدیند

نام   یحت   کردی لحظه حس م  نید. در اتکان دا  نیبه طرف ی خراب سر یبا حال همراز 
 .یمهم  زیچ نیچه برسد به چن دی آ ینم ادشی خودش را هم 

. حالش رو  ستیحرفا ن نیتشر زد: تورج جان، االن وقت ا  دیکه حال همراز را د دیام 
 ؟ینیب ینم

و چهار   ستیدختر داغ دار که کمتر از ب نیگفت؛ ا   یتازه به خودش آمد. راست م تورج 
  نیبود که بتواند چن یتر از آن نیساعت است که پدرش را از دست داده و شوکه و غمگ

 نداشت.  یدر پ یزی و حرف زدن با او جز بدتر شدن حالش چ  اوردیرا به خاطر ب ییزها یچ

  هیا هم  فرد دم،یمراسم رو انجام م  یبا غم چشم بست و سپس گفت: من کارا  یالحظه 
 نه. ای شده  رشونیدستگ یزیچ نمیکه بب یآگاه رمیسر م

 .نیشد به منم بگ  یبا درد زمزمه کرد: تو رو خدا هر خبر همراز 
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  یکم. احتماال امروز فردا هم زنگ م هیلحن مهربانش گفت: باشه دخترم، تو آروم باش   با
 . نجایا  انیخودشون ب دمیشا ایسوال جواب    یسر  هی یبرا   یآگاه دیزنند که بر

 کرد.  یاخم  رادیه

. از اون طرفم که معلوم  ستی امروز فردا؟ حال همراز و مادرش اصال خوب ن یچ یعنی -
  یبعدشم آقا کوروش رو واسه چ ه؟یکارا چ نی. آخه ادنیم  لمونیجنازه رو تحو یک ستین
 ا قتل!  اومد ت یم  تریمنطق  یکار کرده؟ به نظرم همون خودکش یبکشند؟ مگه چ  دیبا

 تره؟  یمنطق ی: اون وقت چرا خودکش دیبا اخم نگاهش کرد و پرس تورج 

  ستین دیشده بود و بع ادیآقا کوروش ز  ریکه چه قدر مشکالت اخ میدون یچون همه م -
 کار زده باشه. نیموضوعات کم آورده و نتونسته تحمل کنه و دست به ا   نیسر هم

 بود. امدهیاو خوشش ن  یهانشست. از حرف  اشی شانیپ انیم  یهم اخم همراز 

شکست خورده،   ای دونم که هر وقتم کم آورده باشه  یکار رو نکرده، من م نیمن ا  یبابا  -
 کرده. پس محاله.  شتریمحکم تر از قبل بلند شده و تالشش رو ب

 موافق بودند. زیتکان دادند. آن دو ن یهم سر  د یو ام تورج 

. تا  گهید  میشان بود کوتاه گفت: تورج جان بهتره برهمه کم حرف تر از  شهیکه هم دیام
  میمقدمات مراسم رو آماده کن  دیبا  م،یکار دار یهم همراز جان استراحت کنه و هم ما کل

 .میمراسم در شأن کوروش برگزار کن  هیو 

رو به   دیکرد و ام  یخداحافظ  دی گفت و زودتر از ام یاتکان داد و باشه  یهم سر تورج 
 .یدار شیدر پ ی سخت  یکم استراحت کن دخترم، روزا ه یهمراز گفت: توام 

  یرو داشت و روزها  شیپ  یسخت  یگفت، روزها   ی. راست مدیاز بغض لرز  ش یها لب
 دشوار بود و عذاب.  ادیبدون پدرش سر کردن ز 

 ماندند.  رادی هم رفت و فقط همراز و ه او
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 کم استراحت کن. هیهمراز جان پاشو برو تو اتاقت   -

  ری رد تماس زد و دست ز  عی شماره، سر دنی بلند شد و با د اشی گوش  یلحظه صدا  همان
 همراز انداخت و کمک کرد بلند شود.  یبازو

 بر تن داشت را از تنش خارج کرد.  شبیرا به اتاقش برد و پالتو و شالش را که از د او

 راد؟ یزد: ه شی حال صدا  یب همراز 

 تخت نشست و جواب داد: جانم؟  یرو  کنارش

 سر به مامانم بزن، باز حالش بد نشه. هی -

 تکان داد و از جا بلند شد. یسر

 راحت. تو استراحت کن. التیخ زم،ی باشه عز -

 زنگ خورد. اشیآمد و باز هم گوش  رونیاتاق همراز ب از 

را   شی مادرش صدا ای آن که همراز و  یفرو برد و برا شی موها انیم  یدست یکالفگ با
آمد و قبل از آن که تماس قطع   نی پا یو طوالن چیمارپ  ینشنوند، به سرعت از پله ها

 ؟ یزن یقدر زنگ م نیچرا ا  ه؟یتند پاسخ داد: چ یشود با لحن

 صد دفعه بهت زنگ زدم. ؟یهست  یپشت خط هم با حرص گفت: معلومه کدوم گور فرد

تونم جواب بدم،   یهستم که نم یگور هیباال نرود: حتما  شیا کنترل کرد که صدا ر خودش
 .یکن یول نم  گهی توام که د

 ؟ یی را کش نداد: کجا بحث

 قدر زنگ نزن.  نیهم ا   گهیکجا باشم؟ د یخوا  یم گه،یهمرازم د  شیپ -

 صدا.  یحرص تلفن را قطع کرد و آن را هم ب  با
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 * * * 

آمد و لباس ها و قاب عکس او را در  ینم رونیاز اتاق مشترکشان با کوروش ب   مهرنوش
 . ختیر  یآغوش گرفته بود و اشک م

دست از انکار برداشته بود، لباس   گریهم که انگار تازه فقدان پدر را باور کرده و د  همراز 
 بر تن داشت و او هم کنار مادرش نشسته بود.  اهیس

  یروز برا  کی نگذاشته بود؛ فقط  شانیآنها ماند و تنها  شیدو روز پ نی هم در ا رادیه
 آنها برگشت. شیزود هم پ یلیبه خانه رفته و خ  یلباس مشک  ضی تعو

داخل   رادی به در خورد و ه یاخودشان بودند که تقه  یو مهرنوش در حال و هوا همراز 
 آمد.

د انداخت و  خون بو یاچشمانشان متورم و چون کاسه  هیبه آن دو که از شدت گر  ینگاه
 خوان باهاتون حرف بزنند. یاومدن و م  یگفت: از آگاه

گرفته   ییبا صدا  شی برداشت و در حال پاک کردن اشک ها یای دستمال کاغذ  همراز 
 حال مامان؟    نیگفت: آخه االن چه وقت سوال جواب کردنه؟ اونم با ا 

 باال انداخت.  یاشانه رادیه

االن   نی اصرار دارند که هم ی وقت مناسب تر، ول  هیمنم بهشون گفتم که بذارند واسه  -
 باهاتون حرف بزنند. 

 داشت و چشمانش متورم شده بود. جهیاز جا برخاست. سرگ   یبه سخت مهرنوش

انداخت و دست مادرش را گرفت و هر دو با   شی موها  یرو  یهم بلند شد و شال همراز 
 آمدند. نی ن از پله ها پا خسته و کم جا ییگام ها

جوابشان را دادند و همراز که  رلبیدو مرد از جا برخاستند و سالم کردند. آرام و ز  هر
 . دینیبش دیهنوز دست مادرش را گرفته بود تعارف زد: بفرمائ
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و خودش هم  ندینشستند و خودش هم کمک کرد مادرش بنش شانیدو سر جا آن
 گرفت.  یکنارش جا 

 را صاف کرد.  شی صدا  یااز آن دو مرد با تک سرفه  یکی

  یانجام م  دیکارها با یسر کی اما   مید یخدمتتون نرس یمناسب تیدونم تو موقع  یم -
 .شدی م یط ش یشد و روند قانون

 .دی تعارف کردن هم نداشت و همراز گفت: بفرما    یتوان و حوصله   یحت  مهرنوش

آورد و در همان حال   رونیرنگش را باز کرد و چند کاغذ ب اهیسامسونت س  فیک مرد
. همون طور  یهم همکارم سروان کاظم  شونیهستم و ا یداد: من سرگرد اکبر  حیتوض

کارخونه و مرحوم کوروش رادفر گفتن که بهتون اطالع دادند، مرگ    لی زارع، وک یکه آقا
  یم ی. سعمیده هستپرون نی به ا  یدگی رس لرادفر مشکوک هستش و ما هم مسئو  یآقا

 .میو زود از خدمتتون مرخص ش  رمیوقتتون رو نگ ادیکنم ز 

  یرادفر در حوال یآقا یقانون یپزشک  یداد: با توجه به گزارش ها  حیتوض یمکث کوتاه با
صحنه   یطور  زی و در نگاه اول همه چ  دندیبه قتل رس قهی دق یو س ک ی و   ستیساعت ب

 کردند.  یخودکش  شونیشده بود که انگار ا  یساز 

 یکه باهاتون داشتند مربوط به چه ساعت یتماس  نی: آخر دیرو به آن سه پرس سپس
هست رو   شون یکه مربوط به ا یزیو هر چ  ن؟ی هست؟ و شما در اون ساعت کجا بود

 .نی بد حیتوض

 به آن سه نگاه کرد. منتظر

 .میرو کشت شونیما ا   نیقا؟ البد فکر کردآ دیکن  یم  ییبازجو  دی: داردیپرس یعصب رادیه

  نیهمه مجرم هستند مگر ا  س ی پل دیگفت: از د ی آرام اما جد  یاو سرگرد با لحن  برعکس
 . نیکه خالفش ثابت بشه. پس بهتره که جواب بد 
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عصر و بعدشم  یبودم تا حوال رونیمادرش هم جواب داد: من از صبح ب  یبه جا همراز 
طور و اون   نینگرفتم. مادرم هم هم یتماس چی به خونه برگشتم و اون روزم با پدرم ه

  ختهیبابا بدجور به هم ر یاواخر اوضاع کارخونه  نینرفته بود. ا رونیروز اصال از خونه ب
  یخبر یول  م یگشت. اون شب ما منتظرش بود یبه خونه برم  ریاوقات د یبود و بابا گاه

جواب    میزد  یبهش زنگ م یهر چ ازدهی بود. تا ساعت هول و حوش  ازش نشده
  یطور آقا  نی پدرم و هم کی شر ،یافشار ی پدرم، آقا لی زارع، وک یبه آقا  ی. حتدادینم
اما   می گرفت یکارخونه هم هستند، هم تماس م یداخل ر یستوده همسرم که مد   رادیه
همسرم اومدن در خونه   نکهیتا ا مینگران شده بود  یدادند. حساب یکدوم جواب نم چیه

 و خبر رو بهمون دادند.

   ن؟یبا خبر شد ی: شما چه جوردیپرس رادیتکان داد و رو به ه یسر

 نگهبان کارخونه بهم زنگ زد. -

 ن؟ یباهاش در تماس بود  ایو  نید یمرحوم رو د یبار ک نیشما آخر  -

 من باهاشون قرار داشتم همون روز. -

 نگاهش کرد.  موشکافانه

 ؟ یچه قرار -

 . میموضوعات صحبت کرد نیبود و در مورد کارخونه و ا  یقرار کار هی -

 ن؟ یزد  رونیاز اونجا ب یو ک دیبه کارخونه رفت  یک -

 . اوردیرا به خاطر ب قیفکر کرد تا ساعت دق یکم

و اگه اشتباه   د یکارمون طول کش یساعت  کی من ساعت شش باهاشون قرار داشتم و  -
 اومدم.   رونیعت هفت از اون جا بسا  یها کی نکنم نزد

  کیبوده که   یسر چ  قای:  بحث دق دی تکان داد و دوباره پرس دی تا  یبه نشانه  یسر
 ساعته تموم شده؟ 



 گره کور 

100 
 

 او کالفه شد. یدر پ یهمه سوال پ نی از ا  رادیه

 گفتم که در مورد کارخونه. -

  قای تر از قبل باز هم سوالش را تکرار کرد: دق یانداخت و جد  گرشید  یپا  یرا رو  شیپا
 ردوبدل شد؟  نتونیب یچه حرف

 .دیکش ی انفس کالفه  رادیه

همسرشون رو قرار بود   نیطور ماش نیخونه و هم نی ا  هاشونیبه خاطر بده شونیا -
گشت   یم  زیتم  یدست دوم ول نی ماش  هیاز دوستام دنبال   یکیفروش بذارند. منم  یبرا 

 معامله رو جوش بدم.  ن یخواستم ا یو م

 . نیبحث در مورد کارخونه بوده نه ماش نیشما که گفت -

 کارخونه بود. یجور کردن بده ی هم برا  نیتند گفت: فروش ماش یتر از قبل با لحن کالفه

 ن؟ ی: بعد از کارخونه کجا رفتدیمکث کرد و دوباره پرس یکم

 خونه. -

 بهتون تلفن کرد؟  ی نگهبان چه ساعت -

 فکر کرد.  یالحظه 

  ادمی   قیدق دمیراستش نگهبان که موضوع رو بهم گفت از بس هول شدم و ترس -
 قهیدق  ستیراه افتادم که کمتر از ب عیانگار ساعت ده بود و اون قدر سر   ینمونده ول

 اونجا بودم. 

 داشت؟  یخاص  لی دل ن؟یهمسرتون رو نداد ی چرا جواب تلفن ها -

 همراز انداخت. سمت   ینگاه
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به   یهمسرم رو نگران کنم. وقت یخواستم الک یمن خودم باورم نشده بود و نم -
اونا هم گفتن که جواب همراز رو   دم،یرو د یافشار  یزارع و آقا یکارخونه رفتم و آقا 

گفت و منم نگرانشون   یتلفن ایو   ییهو یشد  یرو نم  یخبر نیهمچ یندادند و از طرف
 و خبرشو بهشون دادم.  نجایا  اومدمبودم و  همون طور که همسرم هم گفت 

 کرد.  ادداشتی را  یی زها ی تکان داد و با مکث نگاه از او گرفت و چ یسر  سرگرد

 

 رو به همراز و مهرنوش کرد.  سپس

  ایو   یخانوادگ ا ی ینداشتند؟ حاال چه خصومت شخص یدشمن یمرحوم رادفر با کس -
 ؟ یکار

تکان دادند و باالخره مهرنوش هم لب به سخن باز کرد: نه.  نیبه طرف  یدو سر هر
  ر یداشت،  دست به خ یآروم تینداشت. شخص یکس مشکل  چیوقت با ه  چیکوروش ه

  یهم با کس یکرد، خوش اخالق و مهربون بود و کار یکمک م ه یبه بق شهیبود، هم
 .ستینبوده و ن یاض ازش نار   ایازش بد نگفته و    یوقت کس  چینداشت و ه

روان شد و به هق هق  شی خوششان و همسر مهربانش اشک ها   یروزها یادآوری با
 افتاد. 

سوزناک و تلخ مهرنوش به گوش    یها  هیگر   یسکوت شد و فقط صدا  نشانیب یالحظه 
 . دیرس یم

که خودش   یدست مادرش گذاشت. با بغض و چشمان تار در حال یدستش را رو  همراز 
 در آرام کردن مادرش داشت.  ینداشت سع یاصال حال خوب

تکان داد و رو به همراز گفت: با مادرتون   یسر ی به آن دو کرد و با ناراحت ینگاه سرگرد
 تونند برن استراحت کنند. یم م،یشی و مزاحمشون نم میندار  یاگه یکار د
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و دست مادرش را گرفت و کمک کرد از جا بلند شود و با قدم   رفتیتعارف پذ  یب همراز 
 ها رفتند. سست سمت پله  ییها

 شده بود را به اتاقش برد.  دتریشد  شیها   هیکه گر مهرنوش

کوروش رفت؟   ید یبه سرمون اومد همراز؟ د یچ  ید ی: ددینال شی اشک و ضجه ها انیم
پس من   ؟ ی رفت ییکار کنم کوروش؟ چرا تنها  یتو چ یتنهامون گذاشت؟ آخه من ب یدید
 ؟ یوقت تنهام نذار چیمگه قرار نبود ه ؟یچ

 چرا؟  ا؟یجان تر از قبل زار زد: آخه چرا؟ چرا خدا کم

 . ختیر  یو در آغوش او اشک م شی هم پا به پا  همراز 

ز هم همراز ناچار شد و زار زد که با ختی کرد و اشک ر یتاب ی آن قدر ب مهرنوش
و    دیکش یم  دک یکه فقط نام آرامبخش بودن را  یبه خوردش بدهد، آرامبخش  یآرامبخش

آرامش   توانستی کند و برخالف اسمش نم یکار  چیتوانست ه یداغ نم نیا  یبرا 
 ببخشد... 

  یم نی دوباره پا  دیبا د،یکش  سشیبه چشمان خ یمادرش مرتب کرد و دست ی را رو پتو
 رفت.

و    رهی خ یبود، آن قدر رهیخ رادیبه ه قیموشکافانه و دق  یدر سکوت و با نگاه سرگرد
 شد. یم  ینگاه داشت کالفه و عصب نی از ا  رادیکه ه قیدق

  اشیقبل یکرد و سر جا  ینگاه قطع شد و همراز عذرخواه  نیا  یآمدن همراز رشته  با
 نشست. 

 رادفر دشمن نداشتند؟  یآقا  د،یخانوم رادفر خوب فکر کن -

 قفل شده بود.    ییکرد و گو یبه فکر فرو رفت. مغزش اصال کار نم همراز 

  داتیتو کارش واقعا موفق بود و تول   میریفاکتور بگ ری مدت اخ نیخب بابام اگه از ا  -
ها هم  مصرف کننده  تی کارخونه و هم رضا یطور سود ده نی کارخونه هم باال بود و هم
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خواستند   یکه م ایدشمن داشت، بعض ادیبابا ز  نمیود. به خاطر همب  ادیاز محصوالت ز 
شده   ادیبابا ز  یاواخر هم طلبکارها   نیاز سر راهشون بردارند. ا  ای بابا رو شکست بدن و 

 شب دو نفرشون اومدن در خونه. هی  یبود و حت

 . دیکن فی منتظر نگاهش کرد: خب؟ کامل تعر  سرگرد

داد. زنگ در  یو جواب تلفنش رو نم  میکرده بود و نگرانش بود ریشب بازم بابا د  هی -
  ی شهی ش یکه حت یبودند، طور یهم عصب یل یخونه رو زدند و با بابا کار داشتند و خ

شدند، من رفتم   ری خونه رو هم شکستند. همون لحظه بابام برگشت و اونا با بابام درگ
که داشت، حالش بد شد و مادرم همون موقع به  یقلبو پدرم به خاطر مشکل   رونیب

 اومدند و بعدشم ازشون مهلت گرفتند.  شون یزارع زنگ زد و ا یآقا

 بعدش؟  -

 روز باالخره طلبشو دادند.  نیسه روز مهلت دادند و دوم -

 د؟ یکن یی اون دو نفر رو شناسا  دیتون  ی: شما مدیمتفکر پرس  سرگرد

 آورد.  ادیرا به   کل یه  یو قو یبکرد آن شب و آن دو مرد عص یسع همراز 

 شناسنشون. یم یافشار  ای زارع  ی اما حتما آقا ادی نم ادمیشون  درست چهره  -

به ذهنتون    یا  گهید  زی: چدیکرد و باز هم پرس ادداشتی  یزیتکان داد و باز هم چ یسر
 اد؟ ینم

 داشت و خسته بود. متفکر جواب داد: نه متأسفانه. سردرد

آنها   ییو پاسخگو   یبرگرداند، از همکار فشیرا داخل ک شیسر تکان داد و برگه ها   سرگرد
 م؟ یجنازه رو انجام بد  عیی تش یکارا  میتون یم  ی: کدیتشکر کرد و همراز پرس

و فردا   دمی انجام مشده، کارا رو   لی هم تشک  شونی انجام شده و پرونده ا  یکالبد شکاف -
 . دیری بگ لی جنازه رو تحو دیتون یم
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 * * * 

خواهر کوروش   ون،ی تلخ  مهرنوش، همراز و کتا   یها و ضجه ها  هیگر   یرا صدا قبرستان
تنها برادرش و تنها   یاز شهرستان آمده بود تا در خاکسپار انیجر  نیا   دنیکه پس از فهم

 عضو خانواده اش شرکت کند.

کرده بود که  ادی. آن قدر داد و فر دیکوب  یو بر سر و صورت خودش م زدیزار م مهرنوش
 حال شده بود.  ی گرفته و ب شیصدا 

آرام کردن مادرش   یبرا   یهم آن قدر حال خودش خراب و داغان بود که توان همراز 
 نمانده است.  شی برا یکرد جان یحس م  گرینداشت، د

داشت خواهرش را آرام کند و   یمهرنوش حلقه کرده و سع  یدست دور شانه ها یمهر
جان   یجسم ب یکه رو   یخاک ها نشسته بود و به مرد یکم جان و خسته رو  زیهمراز ن

. چه  ردیاو را بگ یتوانست جلو  یماند و نم  رهیبا نگاه تارش خ ختی ر  یپدرش خاک م
خاک قلب  نیا  ری دارد و ز  یقلب  مشکلفهماند که پدرش  یمرد م  نیبه ا  دیطور با 

 شود؟   یم  تیاذ   مارشیب

قدر نامرد بود؟ مگر پدرش چه کرده    نیکرد؟ چرا ا  یم یرحم یقدر ب  نیا  ایطور دن چه
 داشت؟  یرحم  یو ب یتلخ نی به ا  یبود؟ گناهش چه بود که سرنوشت

 بود؟   دهید یزیاز او چ ی مگر کس یخوب جز

نفرشان هم نبود که از کوروش    کی  یمراسم آمده بودند حت یکه برا  یمام کسان ت انیم در
 داشته باشد.  یکوچک هم حت  یاز او گله ا ای  دی بد بگو

  یکار ی ها  بیاز رق یبعض یو حت انشی کارمندان کارخانه اش، تمام دوست و آشنا تمام 
  یکه برا  یآن مرد بود، مرد  یها  یشان فقط خوبآمده بودند و ورد زبان همه  زیاش ن

همسر و دخترش   یشانه ها  یاز غم و درد رو  یرفت و کوله بار  انشانیاز م شهیهم
 گذاشت.
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 یسمت خواهرش که ب زدیهم م یکه آن را با قاشق یوانیدستپاچه و نگران با ل یمهر
 را سمت لبش برد.  وانی فت و لداد بود ر هیتک  ونی کتا  یحال به شانه 

 آرامش کند. یبود که جلو برود و از حال مادرش مطلع شود و کم یجان تر از آن کم

 شان بودند. نهیرید قیبا قبر رف ره یو خ ستادهی ا  زین د یو ام تورج 

 . دیکش سشیبه چشمان خ یبه همراز و مهرنوش نگاه کرد و تورج دست  یبا ناراحت دیام

گفتند. مهرنوش داغان تر از آن   یم ت یکم مهمان ها عزم رفتند کردند و به آنها تسل کم
 بدهد.  زیآنها را ن تی جواب تسل  یبود که بتواند حت

خواهرش را گرفت و کمک کرد بلند شود و در همان حال رو به همراز گفت:   یبازو یمهر
 .  زمیهمراز جان، خاله، پاشو عز 

به خاک و آن قاب عکس خندان پدرش بود.   رهیو فقط خداد   ینشان نم یواکنش همراز 
  نی رفته بودند و همراز ا شیبه ک یآمد؛ سه نفر یم   ادشی عکس و خاطرات را خوب   نیا

  شانی خاطرات خوب برا یکه کل یعکس و آن روز   نیعکس را نا غافل از او گرفت و حاال ا 
 . ردآو یگونه اشکش را درم نی رقم زد ا

از  ی شان رفته بودند و عده ا یکه عده ا ییقه مهمان ها پس از تشکر و بدر رادیه
 هم قرار بود به خانه شان بروند سمت همراز رفت.  کانینزد

. پاشو  رنی همه،  دارن م زم یزده اش را در دستش گرفت و گفت: همراز عز  خی  دستان
 خونه.  میبر

 را به او دوخت.  سشی خ نگاه

کابوس خالص شم و   نیگوشم که از شر ا  ریدونه بزن ز  هی راد،یتو رو خدا بگو دروغه ه -
 .  شیشگیهم یها  یبا همون لبخندها و مهربون نمیبازم بابام رو بب

 نگاهش کرد.  یبا ناراحت رادیه
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 خونه.  میقدر خودت رو عذاب نده. بلند شو بر  نیپاشو قربونت برم، ا -

از او   یعکس العمل  یروانش دوخته شد و وقت ی ه اشک ها ب رادینکرد و نگاه ه یحرکت
شده   یکه خاک  اهشی س یبه پالتو  یرا گرفت و بلندش کرد و دست شی خودش بازو   د،یند

 .دیبود کش

محو   دشیکه آن قبر از د یهمراز تا وقت  یقرار و اشک یرا با خود همراه کرد و نگاه ب او
 نشد در آن سو بود. 

 کرد و خودش هم پشت فرمان نشست.  نشیسوار ماش  رادیه

 بغض دار و گرفته اش زمزمه وار و کوتاه گفت: مامانم.  یصدا با

 .ادیقرار شد ب  ناینگران نباش، با خاله ات ا -

 داد.  هیبخار گرفته تک یشه ینگفت و سرش را به ش یزیچ

 ...یبی حس غر ،یپناه یداشت، حس ب ی بیعج ییتنها  حس

به آنها فروخته بود؟ مگر جز   یتر زمید؟ مگر پدرش چه هکردن یکار  ن یبا پدرش چن چرا
 قدر نامرد بود؟ چرا حس غربت داشت؟   نیا ا یکرد؟ چرا دن یهم م یگری کار د یخوب

 کدام نداشت. چیه یبرا   یدر ذهنش بود و جواب یاد یز  یچراها 

 خواست.  یدلش آغوش گرم پدرش را م فقط

 

از قبل   شی زده بودند دلش ب  واریکه به در و د یاه یس  یها و پارچه ها هیاعالم دنید با
 ها کابوس بود... نی گرفت. کاش تمام ا 
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خاله اش که مادرش را هم با خود  یبزرگشان پر از مهمان شده بود. خانواده  ی خانه
و ضجه    هیگر یتوانست صدا  یهم م  اطی بودند و از داخل ح دهیآورده، زودتر از آنها رس

 مادرش را بشنود. ی ها

  یشد، به سخت یم دهیکش اطیداخل ح ی ها زهیسنگر  یحالش رو  یو ب نی سنگ  یها قدم
 کرد سقوط خواهد کرد.  یتعادلش را حفظ کرده بود و هر لحظه حس م

  راد،یگرفته و کم جانش گفت: من خوبم ه یکه دستش را گرفته بود با صدا  رادیبه ه رو
 کم و کسر نباشه.  یز یوقت چ  هیتو برو به مهمون ها برس. 

 تکان داد. یسر

 کم استراحت کن. هیبرو تو اتاقت   زم،ی نباش عز زا ی چ نیتو نگران ا  -

 نگفت و نگاه خسته و پر غمش را از او گرفت و داخل خانه رفت.  یزیچ

کوباند و قصد    یم یسرش چون پتک یرحمانه تو  یپدرش را ب  یخال یخانه جا  یجا  یجا
 را داشت. شی بند آوردن نفس ها

جلوتر رفت و کنار   دیپوش چرخاند و مادرش را که ند اهی مهمانان س انی را م نگاهش
 : مامانم کو عمه؟ دینشست و پرس ونی کتا

کرد جواب داد:  یرا پاک م شی برداشت و همان طور که اشک ها یگرید  یکاغذ دستمال
 اتاقش استراحت کنه.حالش خوب نبود، خاله ات بردش تو  

 روان شد. شیو اشک ها   دیکش آه

 

  یخال  یجا  شیاز پ شیکه حاال نسبتا خلوت شده بود، ب یها رفتند و خانه ا مهمان
 .دیکش  یکوروش را به رخشان م



 گره کور 

108 
 

که قرار بود تا هفتم در خانه   ونی او و مهرنوش بمانند. کتا   شیپ ونیو کتا  ی بود مهر قرار
نگران حال خواهر و خواهر زاده اش   زین یشان بماند و بعد به شهرستان برگردد و مهر

 بود.

 امروز.  نیدیزحمت کش  یلیممنونم ازتون، خ یلیگفت: خ دیرو به تورج و ام همراز 

من و  برادر  نیکه ع یدونیم امرز یدخترم؟ کوروش خدا ب هیچه حرف نی جواب داد: ا  تورج 
 بود. دیام

دور آن زده بودند انداخت و سرش را با   اهیس یکه روبان  یبه قاب عکس یهم نگاه  دیام
 تکان داد.  یناراحت

 هم بود حتما بهمون زنگ بزن. یز یچ یهمراز جان، اگه کار گهی راست م -

حوصله به  یاز آن دو کرد. پس از رفتن آن دو ب  یگری هم سر تکان داد و تشکر د همراز 
و خواب برود گرچه   یخبر یب یا یبه دن یذره ا  د یخورد تا شا یرفت و مسکن اتاقش

 شدند... یاثر م یهم ب ایدن ی مسکن ها نی تر یقو  یگاه

 * * * 

 

  دیمرد با کی   دیآنها ماند. به قول خودش چهار زن تنها بودند و با شی پ زین رادیه
 بود. ی حواسش به آنها م

بچه دار   زین  ونیخود بودند. کتا   یدو فرزند داشت که هر دو ازدواج کرده و سر زندگ یمهر
  یرو نگران ن یشد و همسرش بخاطر شغلش مجبور شد به شهرستان برگردد و از ا ینم

 خود نداشتند.   ی خانه  ی برا یخاص

 

 .دندیفهم  یاز گذر زمان نم  زیچ چیگذشت و ه یم یبه کند  روزها
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که در حال خشک   یبه درختان رهی اکش نشسته و از پنجره خر یصندل   یرو مهرنوش
 غافل بود. زیو زمان ن ن یکرد و از زم یشدن بود نگاه م

 نامعلوم بود. یبه نقطه ا  رهی اتاقش کز کرده و خ  یهم تو  همراز 

  یب یکرد اما وقت یگذاشت کنارش بود و با همراز صحبت م ینم شی هم که تنها رادیه
 سکوت کرد.   دیاو را د یرغبت

:  دی رد تماس زد و پرس رادیرا شکست. ه انشان یسکوت م   رادیه یزنگ بلند گوش یصدا 
 کم حال و هوات عوض شه؟  هیکه  رون یب میبر  یا یم

 آهسته جواب داد: نه، حوصله ندارم. همراز 

کم   هی می ر یبه صدا درآمد و باز هم رد تماس زد و گفت: چرا آخه؟ م راد ی ه یهم گوش باز 
 . ادیم جا محوصله ات ه

و   دیهمراز خط کش ی ختهی اعصاب متشنج و به هم ر   یرو رادیه ی گوش یصدا   دوباره
 .رهیاون المصب رو، رو مخ من داره م ی: خفه کن صدا دیتند بگو  یباعث شد با لحن

خوره و رو   ی همش داره زنگ م ،ییجا نیدو سه روز که ا نیبا غر ادامه داد: ا سپس
 خاموشش کن. ایجواب بده   ا ی . رهیاعصاب من م

 خب. چته تو؟   یلیاو گفت: خ یاز لحن عصب  متعجب

حواسم   ی تو؟ فکر کرد  ایو حرص زد: من چمه  د یتخت باال کش  یخودش را از رو همراز 
من با    ی خوره و جلو یزنگ م یماسماسکه و ه  نیچند روزه همش سرت تو ا  ستین

 زنه؟ی قدر زنگ م نیکه ا  هیک ؟یزن  یتلفنت حرف نم

 سمتش رفت.  یغره ا  چشم

 . نی پا اری صدات رو ب -

 .رادی جواب منو بده ه -
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 .دی کش یکالفه ا  نفس

شک   یالک  گمیاز دوستام بود، چون حوصله نداشتم جوابش رو ندادم. بعد بهت م یکی -
 . ادی رو بزرگ، بدت م ی زیچ هیو   یکن یم

اش روز به روز  ینیاو نداشت و شک و بدب یبه کارها  یحس خوب  گریبود که د  یمدت
 بود.  آن روزشان را فراموش کرده  یشد و هنوز بحث ها  یم  شتریب

 !یزنی قدر مشکوک م نیچته که ا   ستی تو معلوم ن ستم،ی من شکاک ن -

 کرد و با اخم از جا برخاست.  یعصب  یخنده ا  رادیه

و حالت رو خوب کنم و چند روزه خونه  جا موندم که حواسم به تو باشه   ن یمنو بگو ا -
 . واقعا که!یکن یم یطور نینرفتم بعدش اون وقت تو باهام ا 

 .دیزد و در را به هم کوب رونی آن که مهلت حرف زدن به همراز بدهد از اتاقش ب بدون

 

  یم وانهید شی کارها  نیفرستاد. داشت از دست او با ا رونی کالفه اش را با حرص ب نفس
 شد!

 هم به مادرش بزند.  یانداخت و از جا بلند شد تا سر   رادیه یخال  یبه جا  ینگاه

 و کنار پنجره نشسته بود.  یآن صندل یهنوز هم رو  مادرش 

  یآن زن با آن لبخندها شد،یگاه آن آدم سابق نم   چیه  گری مهرنوش د  ی. به راستدیکش آه
 دخترش بود. که عاشق همسر و دواریام  شهیو هم زهیپر از انگ ،یشگیو هم بایز 

  فیکه دست ظر  یغرق بود تا زمان الشی در فکر و خ یجلو رفت. مهرنوش آن قدر یقدم
 حضورش نشد.   یدستش ننشست متوجه  ی همراز رو

 خورد و نگاهش را به دخترش دوخت.   یتکان
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 مامان؟  ی: خوب دیپرس یاآهسته  یبا صدا  همراز 

هم محکم    طیشرا  نیدر بدتر  یکه حت شهیهم یاز آن صبور  گریهم گذاشت. د  یرو یپلک
 نبود.  یبود خبر

 وقت.  چیهمراز، ه شمیوقت خوب نم  چیه گهی من د -

 داد. ی حرف زدن به او را نم  یسکوت کرد. بغضش اجازه   همراز 

 .د یکش یآه مهرنوش

کوچه باالتر از ما بود و   هیشون  . خونهمیبود که ازدواج کرد  شیو هشت سال پ  ستیب -
کرد،   یتالش م شهیبود و هم زه یداشت. از همون موقع هم پر از انگ بون ایمغازه سر خ هی

 بود. ضشیکرد و هم حواسش به پدر مر  یخوند و هم کار م یهم درس م

به اون پسر خوش قد و باال داشتم.  یبودم و حس خوب یدانشگاه ش یموقع من پ اون
 یکرد که محال بود کس   یخوش اخالق و مهربون بود و به همه کمک م یاون قدر

  شهیکرد اما هم یمدرسه ام رو دور م  ریکه مس نی با ا ابونی دوسش نداشته باشه. اون خ
 .نمشیبب قهیدو دق یک یشده در حد   یرفتم تا حت یاومدم و م  یم  ابونیاز اون خ

 یسر خونه زندگ میو رفت میگرفت یسزود عقد و عرو یلیو خ  میاومدند خواستگار کهن یا  تا
 خودمون. 

 کرد.  یپر درد و تلخ یا  خنده

ساعتم تحمل    هی. میو مجنون معروف شده بود  یلیاون زمان تو اون محله ما به ل -
 . میرو نداشت گهیهم د یدور

 شد و نتوانست ادامه دهد.  یجار شیها   اشک

 مادرش گذاشت.  یپا یبا غصه نگاهش کرد و سرش را رو همراز 

 دخترش را نوازش کرد.  یمهرنوش جلو رفت و موها   دست
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بود،   شی . کوروش عاشق زندگشدی کرده اصال باورم نم یبهم گفتن خودکش ی وقت -
باهاش   یکرده و چه دشمن یکار نیهمچ یدونم ک ی. نمدادی جونش رو واسه تو م

بشه و به خدا که   دا یاز اون آدم پ یکنم زودتر نشونه ا  یدعا مداشته اما من روز و شب 
به هم  ی جور نی ما رو ا یرو که زندگ یبخشم اون کس یگذرم، نم یوقت ازش نم  چیه
 . ختیر

 از آن فرد ناشناس و قاتل بود.   نهیپر از ک لحنش

نام انسان را   دنیکش دک یکه ارزش  یگذشت از آن آدم یو نم دیبخش یهم نم همراز 
 را به کامشان تلخ کرده بود. یگونه زندگ نی رحمانه ا ینداشت و با آن کار ب هم

 ت؟ یکجا رفت با اون عصبان  رادی: هدیو پرس د یکش یآه مهرنوش

 باال انداخت.  یارا بلند کرد و شانه سرش

به قول خودش من   دمیشا ای شده  بیغر بی کاراش عج کنمی دونم. حس م ینم -
 دونم. یشکاک شدم، خودمم نم

پاسخ داد:   زدی را پس م شیو همان طور که اشک ها د یبه چشمش کش یدست مهرنوش
هم   رادیه   یها  یتوجهات و خوب نی از ا  دیهمراز؛ اما نبا   یستین یخوب طی تو االن تو شرا

ه. اونم تو  افتاد  شیما بوده و از کار و زندگ شیچند روز همش پ  نی . ایکن یچشم پوش
بهش   ادیست؛ پس توام ز نکرده و خسته و کالفه ی چند روز استراحت درست و حساب  نیا

 جروبحث نکن.   یو الک  ری سخت نگ

که چه  نشانیب ی و اختالف ها دیمدت بگو  نی نبود که از اتفاقات ا   یمادرش طور حال
 مشکوک پدرش.  یشده بود و آن حرف ها  ادیقدر ز 

 تکان داد.  دی تا یبه نشانه  یسر نیبنابرا 

 عمه و خاله کجان؟   ی. راستارمیزنم از دلش در م یبهش زنگ م -
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  یو از کار و زندگ میبش هیخواد مزاحم بق یشون، دلم نمخاله ات رو فرستادم بره خونه  -
 کم بخوابه.  هیهم رفت   ون ی . کتامشونیبنداز 

گفت،   یاش با کوروش م  ینطور کنار هم نشسته بودند. مهرنوش از خاطرات جوا  همان
زهر  یکرد به تلخ ی م یآن زمان خنده ا  یادآوریبا  زیو گاه ن زدی تلخ م یلبخندها  یگاه

 کرد.   یهق هقش فضا را پر م  یصدا  زین یو گاه

با وجود دل پر درد و غصه شان   یمادر دختر  یحرف زدن و درد دل ها  نیدو از ا  هر
 داشتند. یحس سبک

زنگ  همراز از کنار مادرش برخاست و سمت   یاز دستشان در رفته بود که با صدا   زمان
  یلیبر لبش آمد؛ برعکس خودش خ یلبخند کم جان رادیه ر یتصو  دنیرفت. با د فونیآ

 .شدی قدم م شی کردن پ یآشت یکرد و برا  یرا فراموش م شانیزود بحث ها

 غذا وارد خانه شد و جواب سالم همراز را داد.  یلونیبا نا رادیه

 .مینیرو بچ زیبا هم م ایدستش گفت: شام گرفتم، ب لونیاشاره به نا با

  یدرست حساب یشد غذا یم  یتکان داد و همراه او به آشپزخانه رفت. چند روز  یسر
  یهمچون زهر م شی خورده بود برا رادیهم که با اجبار ه  ینخورده بودند و چند قاشق

 ماند. 

خواستم خودم   یگفت: م ن یگذاشت و در همان ح ز یم ی ها را رو  وانی ها و ل  بشقاب
 بهت زنگ بزنم.

من قصد   ارم،یخواستم از دلت درب یبه او دوخته شد که پاسخ داد: م رادیه  یسوال  نگاه
 ناراحت کردنت رو نداشتم. 

 . ستمیاحت ن. منم نار زمیدونم عز یزد: م یلبخند

 مانده بود.  یاما ته دلش هنوز هم حس شک باق همراز 
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بازگشتند و با پدرش صحبت کرده بود و پدرش   رادی ه یافتاد که از خانه  یهمان شب ادی
 خواسته بود به همان زو 

 

 صحبت کرده بود. ییرا برگزار نکنند و از سوتفاهم ها  یمراسم عروس ید

 به خودش آمد. راد ی تکان دست ه با

 . زنمی ساعته دارم باهات حرف م هیتو؟   ییکجا  -

 به حرف او نکرد. ییشده اش را به او دوخت و اعتنا  زی ر چشمان

 ؟ یگ یسوال ازت بپرسم راستش رو م هی -

 نگاهش کرد.  یجد  رادیه

 من تا حاال بهت دروغ گفتم مگه؟  -

باهام حرف زد در مورد تو.   ییسوتفاهم ها هی بار بابام از  هیمقدمه به حرف آمد:  یب
 .میموضوع حل نشده ما مراسم رو جلو ننداز  نی گفت بهتره تا ا

 نشست.  رادیه  یشانیدر پ یاخم

 وجود داشته   یچه سوتفاهم راد؟یبود ه  یاون موضوع چ -

 ! نیاز ا ریرا داشت، غ یهر سوال دنیجا خورد. انتظار پرس یلحظه ا   رادیه

 کرد و او هم سکوت کرده بود.  یمنتظر جوابش بود و نگاهش م همراز 

   ؟ی د یچرا جواب نم -

 لبخند نداشت.   گریشده بود و د یجد  رادی ه لحن

 ؟ ی د یمگه خودت از بابات نپرس -
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 را تکان داد.  سرش

 بگم.  یزیتونم چ ینگفت. گفت تا مطمئن نشم نم  یچیه  یول  دمیچرا پرس -

حواس دوباره خودش   یبود را ب دهیکه همراز چ ییها وانی و ل دیرا از او دزد  نگاهش
 مرتب کرد.

 بهت نزده. یحرف گهی پس حتما مطمئن شده که د -

اومد و نخواستم بازم برم ازش بپرسم و فکرش   شی اون طلبکارا پ یآخه بعدش ماجرا  -
 کنم.  ری رو بدتر درگ

 نبود و حل شد.  یمهم زیچ -

 کرد.  ینم ری را به قلب همراز سراز  یدر ظاهر مطمئن بود اما حس خوب لحنش

 ؟ ی: مطمئن دیپرس مردد

 گم؟ یمن دروغ م یفکر کرد  -

خواستم بدونم چه  یفقط م ه؟یچه حرف  نیگفت: نه ا رادی نگاه به چشمان دلخور ه با
 شده.  یچ قایبوده و دق  یموضوع

 که اصال به دل همراز ننشست.  یزد، لبخند یلبخند  رادیه

باز کردن    یبرا  یلیبشه که تموم شده و به نظرم دل یزیچ  ریدرگ یخوام فکرت الک ینم -
مورد صحبت نکن. باشه  نی در ا گهی اون بحث وجود نداره همراز. پس توام لطفا د

 زم؟ یعز

 به او چشم دوخت.  زدی که در نگاهش موج م یشک با

بحث قطعا به  نیا  یدانست ادامه  ینبود. م نیدلنش گریگفتنش هم د زمیعز یحت
تکان   ی بر لب نشاند و سر یزورک یرو لبخند  ن یخواهد شد از ا  ختم یبحث و دلخور

 داد.
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 کرد.  یم یگشت و کار  یمشکالتش م  یبرا یدنبال راه دیبا  خودش

 شام. انیمامانم و عمه رو صدا کنم ب رمیبرگرداند و گفت: م رو

 

  شانیبا غذا یفقط در حال باز  یآورد و اکنون همگ زی را با اصرار سر م ونی و کتا  مهرنوش
 نداشتند. ییکرده بود و اشتها  ریگ  شانیشده و در گلو یغذا به مانند سنگ ییبودند، گو

افتاد و همان طور که    هیکه طاقت از دست داد، قاشقش را کنار گذاشت و به گر  ونی کتا
  یچ نی . ببنمیداداش و خونه ات رو بدون تو نب رمیبم یگفت: اله  زدیم  شیپاها  یرو

 .یخودت رو کشت ی بهت گذشته که زد 

 به مهرنوش شروع شده بود!  ونیکتا  یهم طعنه زدن ها باز 

 دیزن یم هیحرفا چ  نیانداخت و همراز معترض گفت: عمه ا ری با غم سرش را ز  مهرنوش
 . دهیبابا به قتل رس یقانون  یپزشک یها ی آخه؟ طبق بررس

اومدم،   یاش ادامه داد: کاش زودتر م یکه به ناله و زار دیحرفش را انگار نشن  نوی کتا
اومدم   ینداره، کاش م ی خوب یدونستم زندگ یم  ست،ین شهیدونستم مثل هم یم
 . ذاشتمیاومدم و تنهاش نم  یرو نداشت، حداقل من م ی. اون که کس ششیپ

  شی ها هی جواب کنا یبود؛ گاه نیهم ونیکتا  شهی کرد. هم  یحس خرد شدن م  مهرنوش
 . دیبگو  یزی توانست چ یبود که نم نیداد اما اکنون آن قدر بغضش سنگ یرا م

  ه؟ یحرفا چ  نیبه مادرش نگاه کرد. خودش جواب عمه اش را داد: عمه ا  یبا ناراحت همراز 
که بابام   دیدون  ینداشت. شما که م یمشکل چیه  گهیکارخونه د ریمن جز اوضاع اخ  یبابا

 در مامانم رو دوست داشت.چه ق

 به مهرنوش رفت.  یچشم غره ا   ونی کتا

خانوم،    م،یبراش در نظر داشت گهی دختر د هیمون خورش کردند. همه  زی داداشم رو چ -
 کرده و هنرمند.  لی خوشگل، تحص
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و آن فضا را تحمل کند. از جا بلند شد و بدون حرف با    دیبگو  یزینتوانست چ مهرنوش
 زد. رونیافتاده اش از آشپزخانه ب  یتند اما شانه ها  یقدم ها

 زمزمه کرد: عمه!  ری دلگ همراز 

   ه؟یکرد و حق به جانب جواب داد: چ یاخم  ونی کتا

فضا را نداشت که از جا بلند شد و به  نیتکان داد و او هم طاقت ا  یتاسف سر با
 اقش مادرش رفت.ات

 آرام شد به اتاق خودش رفت. یمادرش نشست و پس از آن که اندک شیپ یکم

رفت، وارد اتاق شد و گفت: هنوز   ی خواب به اتاق همراز م یچند روز برا   نیکه در ا  رادیه
 ؟ ی دینخواب

 تکان داد.  نیبه طرف یبه پهلو شد و سر پهلو

 بره. ینه، خوابم نم -

و دستانش را از هم باز کرد و همراز   دیما بزرگ او دراز کشنفره ا  کی تخت  یرو  کنارش
برده بود و   ادی را از  رادیاز ه شی ها یلحظه آن قدر دلش گرفته بود که دلخور  نیدر ا

 داد.  یخودش را در آغوش او جا 

 بود... یچه حس تلخ یپناه یب

که   دمیو فهم  دمی ند شتریکال دو سه بار ب  میکه نامزد یسه ماه  نیمن عمه ات رو تو ا -
 بهش فکر نکن. گهی. دالش یخ یپس ب شهی جوره درست نم چیو ه  نهیاخالقش هم

 ناراحت شد.  یلیمامانم خ یزمزمه کرد: طفل یناراحت با

 نگفت.  یزیو چ  دیکش ینفس یهم با ناراحت  رادیه

نشاند و گفت: بخواب   شی موها یرو  یبوسه ا رادیدر سکوت گذاشت که ه یا  لحظه
 . یچند روز خوب استراحت نکرد  نیهمراز، ا
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  یهم برا  الیفکر نکند اما مگر فکر و خ یزیکرد به چ یچشمانش را بست و سع همراز 
  یاو را راحت م  یو غم لحظه ا  یو سرگردان یمگر آشفتگ رد؟یگ یهجوم به مغز اجازه م

 گذاشت؟ 

  یمنظم شده و نشان از خستگ  شی اانداخت که نفس ه  رادیبه ه ی و نگاه دیکش یآه
 قدر زود خوابش برده. نیکه ا داد   یم  ادشیز 

  یو پنج ساله اش، زندگ  ستی ب ی. از زندگدیچرخ  ر یمدت اخ نی حول اتفاقات ا ذهنش
شدن   گری د  کی  یکه داشتند اما در کنار هم بودن و حام  یخوبشان که با وجود مشکالت

  یجلو  ی شگیهم  یدرش با آن لبخندهامهربان پ  یکرد. چهره  یمشکالت را کمرنگ م
چنگ   شی بغض به گلو  دیکش یکه م ییهاو درد  ماریقلب ب  یادآوریچشمانش آمد و با  

 انداخت. 

خانه آمدند، بد شدن حال پدرش، آمدن تورج و    یکه آن دو طلبکار جلو یبه شب ذهنش
 در آخر هم آمدن آن مرد مرموز.

 آن مرد چشمانش به سرعت باز شد. یادآوری با

 برده بود؟   ادی طور او را از  چه

تختش   یشد و رو زیخ میآمد و  ن رونیب رادی از آغوش ه  یو مضطرب به آرام  جانیه با
 نشست. 

توانست   ی کند اما نم دارشیآمد ب یشد. دلش نم  رهیخ رادیغرق در خواب ه یبه چهره   
 تا صبح صبر کند. 

 جان.  راد یه راد،یزد: ه شی صدا   یاو نشست و به آرام یشانه   یرو دستش رو  ن یا از 

لب گفت که همراز دوباره   ر یز  یا   دهینشد و با چشم بسته هوم کش داریخورد اما ب یتکان
 کرد.  شیبلندتر از قبل صدا  یو اندک

 پاشو، کارت دارم. رادیه -
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 شده؟   ی: چدیپرس جیرا باز کرد و گ چشمانش

 اومده.  ادمی  یزیچ هیمن   -

 طور پر از ترس و اضطراب بود. نی زده و هم جانیه لحنش

بود گفت:   امدهینباال  ندوزشیخواب بود و به قول همراز هنوز و   جیکه هنوز گ رادیه
 اد؟ یب ادتی  دیبا یهوم؟! چ

از آباژور روشن شده    یاتاق که با نور اندک  یکیتخت نشست و در تار ی چهار زانو رو همراز 
 نگاه کرد.  رادیخوابالود ه یبود به چهره  

 گفتم اون شب طلبکارها اومدن دم خونه؟  ادتهی -

 گرفته از خوابش گفت: خب؟   یصدا با

.  ارهی سر بابا م ییبال  هیکرد که    دش ینفر اومد دم خونه و بابا رو تهد  هی بعد از رفتن اونا   -
  زیو چ دی اما بابا خواست ما رو آروم کنه گفت نگران نباش میمنو مامان نگران شده بود 

 حرفا.   نی و ا   ستین یخاص

 بود؟  ی: خب؟ کدینشست و پرس شیشده بود، سر جا اریکه حاال کامال هش رادیه

 باال انداخت. یا شانه

سرکار و به خاطر    ادیبابا گفت که اخراجش کرده و خواسته ب یشناختمش. ول یمن نم -
 بوده. یعصب نمیهم

به   دیبا ؟یآگاه میبر  یا یاش درهم رفت و همراز گفت: فردا ممتفکر شد و چهره   رادیه
 .میسرگرد بگ

 بخواب.  ر یاالن بگ م،یر یتکان داد: باشه م یسر

 به حرفش نکرد.  یو همراز توجه  دیدوباره دراز کش خودش
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   ه؟یک یدون یتو نم -

 را بست.  چشمانش

 نه. -

  ؟ینداشت ر یمگه تو از کارا خ ؟ی دون یاش داد و گفت: تو چه طور نمبه شانه یتکان همراز 
 ش؟ یشناس  یپس چه طور نم

 . دیکش ینفس کالفه ا  رادیه

خب آدم هنگ   یکن یم دارینصفه شب آدم رو ب یبود. وقت یاومد ک ادمی چرا االن  -
 ! کنهیم

 االن به سرگرد زنگ بزنم؟  یخوا   یاصرار گفت: م با

 . دیکش ی پوف کالفه ا رادیبار ه نیا

 بخواب. فردا رو که ازمون نگرفتند.  رینصفه شبه همراز، بگ -

صبح بهم   نویا  یتونست یغر زد: نم دیکش  یخودش م ی همان طور که پتو را رو سپس
 َاه! ؟ی کرد ی زا به راهم م دیحتما با   ؟یبگ

دانست    یداشت؟ چه م یدانست او چه حال یچه م   رادی. هدیبعد دراز کش یکم همراز 
 شان و پدرش آورده؟  یسر زندگ  ییبال نیکه چن ی نفرت قلبش از کس

شود و تقاص   دایانجام دهد تا زودتر آن قاتل پ  یدانست که حاضر بود هر کار یم چه
 رد؟ ی پدرش را بگ ی شده  ختهیخون ر 

و تا فردا صبر کند؛ گرچه    دیآرامش خود را حفظ نما یکرد کم یرا بست. سع چشمانش
 آمد.  یممکن م ریغ  یطاقت او کار یدل پر اندوه و ب یبرا 
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داد   یبه ساعت که هفت را نشان م یبود. نگاه دهیدو ساعت هم نخواب دی بح شاص تا
 به دست و صورتش زد و به اتاقش برگشت.  یانداخت و از جا برخاست. آب

 و آسوده به خواب رفته بود. الیخ یب یل یهنوز خواب بود. برعکس او خ رادیه

پاشو.  رادیاش را درآورد و در همان حال صدا زد: ه   یمشک  یکمدش را باز کرد و پالتو  در
 .گهی د میبر  دیبا

. من تا  گمی با حرص گفت: پاشو بهت م شیها و در حال بستن دکمه  دیرا پوش شی پالتو
  یچیکه انگار ه ید یخواب یقدر راحت گرفت   نیصبح از استرس نتونستم بخوابم بعد تو ا

 نشده.

ر کنان از جا برخاست و پس از آن که او هم  حواله اش کرد و غر غ ی چشم غره ا  رادیه
روند و نگران نشود و   یم یمادرش نوشت که به آگاه   یبرا  یادداشتی آماده شد، همراز 

 زدند. رونیسپس هر دو از خانه ب

 

 کرده بود.   فی او تعر  یساعت بعد در اتاق سرگرد نشسته و همراز ماجرا را برا  ک ی  حدود

  یآقا رو م نی: شما ا دیپرس رادیتکان داد و رو به ه شیگفته ها  یبه نشانه  یسر  سرگرد
 د؟ یشناس

 مکث جواب داد: بله.  یبا کم رادیه

 چرا اخراج شدند؟  -

 از گاوصندوق کارخونه رو داشت.   یقصد دزد -

 اسمشون؟  -

 . یمنصور  هانیک -

 د؟ ی دار شونیهم از ا یشماره تلفن ای: آدرس و  دیتکان داد و دوباره پرس  یهم سر  سرگرد
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 .نه -

  رمیم  نی. اگه بخوا ستمیمکث کرد و افزود: اما مشخصاتش ثبته تو س   یاندک  دوباره
 کنم.  یم  دایکارخونه و پ

کارمندها و کارگرها رو هم    ی  هیمشخصات بق د ی. البته اگه لطف کنشمیبله ممنون م -
اون   یرو درباره   یحاتیتوض هیو    انی ب دیزارع هم با یبهتره. آقا یل یکه خ نیبهمون بد 
 شب بدن.

 تونه بره؟  ی: خانومم مدیپرس رادیدو از جا برخاستند و ه هر

 .دیاومد حتما خبرمون کن ادتون ی  یزیاما اگه بازم چ  میندار شونیبا ا یکار گهیبله، د -

 زدند. رونیب  یاز او از آگاه یگفت و پس از خداحافظ ی"حتما" ا  همراز 

 ؟ یشی: چرا سوار نمدیپرس نشیبا اشاره به ماش رادیه

 . رمی م  یتو زودتر برو کارخونه. من با تاکس -

 . رمی رسونمت بعدش م ی چرا خب؟ اول م -

 مشخص شه. یخوام زودتر همه چ ی. من مرادیتاب گفت: زودتر برو ه یقرار و ب یب

 خب، تو آروم باش. یلیخ -

بلند  یتاکس یبرا  یشد و پس از رفتن او دست نش یکرد و سوار ماش  یکوتاه یخداحافظ
 کرد.

 به تقاصش.   زیبرسند و قاتل پدرش ن  جهیکه زودتر به نت دوار یبود و ام نگران

 به مادرش داد و به اتاقش رفت. ن  یحیتوض دیخانه که رس به

 

 کرد.  ینم شیرها  یلحظه ا  یگران
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دتر از ماجرا با خبر  ماند و زو  یم یدستانش گرفت. کاش در همان آگاه انیرا م سرش
 .شدی اضطراب نم نی قدر هم متحمل ا نی و ا شدی م

 داشت.  یدست از سرش برنم یلحظه ا  الی . فکر و خدی کش یکالفه ا  نفس

 

مادر و   ش یآمد تا پ رونیحوصله و دلواپس از اتاقش ب ینبود. ب رادی از ه یظهر خبر تا
 تلخش مادرش را برنجاند.  یها و حرف ها  هیبا کنا ونیعمه اش برود که مبادا باز هم کتا 

راک پشت پنجره نشسته بود و   یهمان صندل یدر آشپزخانه بود و مهرنوش رو  ونی کتا
 مدت از اشک تار.  نی چشمانش مانند ا

 انداخت.  یکه در حال آبکش کردن برنج بود نگاه ونی آشپزخانه رفت و به کتا به

 عمه؟  ن یخوا  یکمک نم -

هم  یانداخت و تلخ جواب داد: نه عمه جان. مهمون نواز  سمتش  ینگاه مین ونی کتا
مزاحم   گهی د رم،ی مامانت بدم انگار. در ضمن بهش بگو من بعد هفتم کوروش م  ادی  دیبا

 نگران نباشه. ستمیتون ن

عمه اش هم به آن   ینداشت که طعنه ها یفکر ی ری. خودش کم درگد یکش یکالفه ا پوف
 اضافه شده بود. 

 لطفا. دیچه قدر داغونه. حالش رو درک کن د ینیب یمان رو که معمه جان، حال ما  -

 کرد. بغض

  نهیمن خوشحالم که داداشم افتاده س یکن یمن درک ندارم؟ فکر م یکنی فکر م یعنی -
 قبرستون؟ آره همراز؟  ی

 شده بود. یاز دست او عاص همراز 

 لب زد: عمه... 
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 مامانت.  شیتار شد و گفت: برو همراز، برو پ  چشمانش

حرف عقب گرد کرد و از آشپزخانه   یحرف زدن و بحث با او را نداشت که ب ی  حوصله
 رفت.  رونیب

دلش نبود که زودتر ماجرا را بفهمد و مدام نگاه هر دو به   یهم مانند او دل تو  مهرنوش
  یبسته بودند که حرکت نم شیوزنه به عقربه ها  ییکه گو  یشد؛ ساعت  یم  دهیساعت کش

 کرد.

به آن سمت پرواز   ییبرخاست و گو  یکه بلند شد، به سرعت از جا  فونیزنگ آ یصدا 
 کرد.

 درهم داخل آمد. ییبا اخم ها   رادیبعد ه یلحظات

   ؟یکرد  ری چرا د راد؟ی شد ه ی: چدیطاقت پرس یب همراز 

کردن و تذکر دختر عجولش را    تینصح ینا  یکرد. حت یدر سکوت نگاهشان م مهرنوش
  نی تازه کند و بعد سواالتش را ا یو نفس  دیایداخل ب رادی هم نداشت که اجازه دهد ه

 کند. فی گونه پشت هم رد 

 رفت.  ییرا ی حرف از کنار همراز گذشت و داخل سالن پذ  یب رادیه

  یگره خورده به اخمش نفس کالفه ا یشانیاز مبل ها نشست و با همان پ یکی  یرو
 ضرب گرفته بود. نیزم یرو شیبا پاها  تشیو عصبان  یو به عادت مواقع کالفگ دیکش

 ؟ یگینم  یچیچرا ه  رادیه -

از  ییکه انگار جز  ییآمد و با آن اخم ها رونیهم از آشپزخانه ب ون ی لحظه کتا همان
  یایکه ب م یمنتظر نموند یگفت: حرف بزن خب پسر. کل رادیصورتش شده بودند رو به ه

 ! ینگاه کن واری جور به در و د نی و هم

 بار را با او موافق بود. نیپر طعنه و تند بود اما ا  شهیحرف عمه اش مانند هم کهن ی ا با
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 آرام به شانه اش زد تا حواسش را به خود جلب کند. ینشست و ضربه ا  کنارش

 با توام ها.  رادیه -

 باالخره به حرف آمد.  رادیه

 همه سال مهرنوش خانوم.  نیا  نی پرورش داد نتونیمار تو آست -

 ه؟ یمنظورت چ ؟ی چ یعنی: دیبا بهت پرس مهرنوش

مک شما رو  همه سال نون و ن  نیکشه. ا یخجالت هم نم کهیکنان گفت: مرت هیگو  هیوا 
 چشم و رو. یکار زده، مردک ب نیخورده و بعدشم دست به ا 

درست بگو   ؟یآدم حرف بزن  نیع یتون یگفت: تو نم زشیبا همان کالم تند و ت ونی کتا
 آخه. یگی م ویک نمیبب

بهشون؟   یشد؟ مشخصات اون پسره رو داد یخب. اصال امروز چ   گهیعمه راست م -
 ؟ یاومد آگاه ؟ یسراغش رفتند؟ عمو تورج چ

 با آوردن نام تورج از کوره در رفت.  

از دست   میکش  یم یهمراز که هر چ یاریرو ب ی  کهیمرت  نیاسم ا  یحق ندار گهید -
 نی ع  میکنه ما هم خر ی فکر م شه،یکس از کاراش با خبر نم چی کنه ه یاونه. فکر م

 خودش. مردک آشغال.

 را باال برد.  شی سر و ته او کالفه شد صدا یب یحرف ها  نیا که از  همراز 

 ؟ یکن یم   ینیقدر مقدمه چ  نیشده؟ چرا ا  یچ  نمیدرست بگو بب -

 گفت: امکانش هست که تورج بابات رو کشته باشه. یمقدمه ا   چیو بدون ه کوتاه

از حدقه درآمده نگاهش کرد.   یدهانش گرفت و با چشمان یمبهوت دستش را جلو  همراز 
 از او نداشتند و هر دو بهت زده بودند. یهم دست کم  ونی رنوش و کتامه
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 زمزمه کرد: امکان نداره!  ری متح همراز 

 با اخم پوزخند زد. رادیه

 کار کرد؟   یچ یدید  دیهمه شما بهش اعتماد داشت  نیکه شده! ا ینیب یم -

 درهم نگاهش کرد. شهیهم  یبا اخم ها  ونی کتا

 ؟ ی دیرس جهینت  نی به ا یاصال چه جور  ؟یچ یعنی -

 .دندیها رس سی پل دمیمن که نرس -

چه  نمیکن بب فی خب تعر  ؟ی آدم حرف بزن نی ع یتون یبا حرص غر زد: تو نم ونی کتا
 دند؟ یرس جه ینت ن یبه ا یجور

 

 * چند ساعت قبل* 

و  ،یمنصور  هانیکه از کارخانه برگشته بود شماره تلفن و آدرس آن مرد جوان، ک رادیه
 سرگرد گذاشت. زی م ینوشته بود و برگه را رو  ی برگه ا  یکارکنان را رو  ی  هیاطالعات بق

 کرده بود. فی سرگرد تعر  یآن شب را برا  عیوقا  زین تورج 

زارع شما   یآمد: آقا که سرگرد به حرف نیسکوت حکمفرما شد تا ا   نشانیب یا  لحظه
 شب قتل مرحوم رادفر؟  د یزد رونیاز کارخونه ب  یچه ساعت دیگفت

 فکر کرد.  یکم

 اگه اشتباه نکنم ساعت نه بود. -

 . ندیشد تا عکس العملش را بب رهی به او خ موشکافانه

  یکه اون شب تو یاما نگهبان  م،یکرد ییاون کارخونه بازجو ی ما از تموم کارمندها -
 اما خروج شما رو نه.  دهیه وارد شدنتون به کارخونه رو دکارخونه بود
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من    ده؟یند یچ یعنیداد:   حیتوض عی و تورج مبهوت نگاهش کردند و تورج سر  رادیه
 ام کردم.  یباهاش حرفم زدم و ازش خداحافظ یحت

 زد.  یپوزخند سرگرد

 ن؟ یباهاش حرف زد یشده بود، چه جور هوشیب میدیکه ما رس  ی اون نگهبان وقت -

  یادی بزند و خود را تبرعه کند اما ز  یبار باز و بسته شد تا بتواند حرف  نیتورج چند  دهان
 شده بود.  جیشوکه و گ

و    رونیاومده، من که گفتم ساعت نه اومدم ب ش یپ یاشتباه هیجناب سرگرد حتما  -
ا رو چک  ه نیکشته شده. اصال دورب قهیدق یخودتون کوروش نه و س  یطبق گفته ها

 ن؟ ی کرد

 ها از کار افتادند. نیگفت: متاسفانه دورب کوتاه

به او   رادیه د یدستانش گرفت و نگاه پر از شک و ترد انیمستأصل سرش را م تورج 
 ماند. 

 پر اخم نگاهش کرد. ونی کتا

 گفته که اون کشتتش؟  یکنه؟ ک ی ثابت م  وی االن چ ن یا  ؟یخب که چ -

 یرو ثابت کرده مگه؟ سرکارمون گذاشت یزیچ  نی ا گه،ی کرد: راست م یهم اخم همراز 
 راد؟ یه

کنم و سرکارتون   یشوخ ی موضوع نی سر همچ  ضمیتند گفت: مگه مر یبا لحن رادیه
 ؟ ی چ یعنیدروغ گفتن هاش  نیا  ست؟ین بیعج نیبه نظر شما ا  یعنیبذارم؟  

داداشش  نیکوروش ع کار رو کرده باشه؟  نیجواب داد: آخه چه طور ممکنه ا مهرنوش
 بود.

 زد. یپوزخند
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تورج   نی . استین دیکس بع چیاز ه یچیمامان. ه نی او ساده  نی خوشب یادی شما ز  -
 هم که نمک خورده و نمکدون شکسته! 

 همراز هم مانند مادرش بود.  نظر

 . قایشده دق یچ نمیکنم که بب یزنم به عمو تورج و باهاش صحبت م یمن زنگ م -

همراز.  ی بهش زنگ بزن گهید  ی: حق نداردیکش  ادیپر حرص سرش فر  رادیشد و ه بلند
 ؟ ی دیفهم

 نگاهش کرد. دهیخورد و ترس یاو تکان یناگهان  ادیاز فر  همراز 

  یتون ینم ؟یکنی م دادیداد و ب هیتشر زد: چته تو؟ چ زشیبا همان زبان تند و ت ونی کتا
پررو   یاگه باز بخوا  ؟یسرش داد بزن یجور نیا  یاگه باباشم بود حاضر بود  ؟ی آروم تر بگ

 دونم با تو.  یمن م یو چرت و پرت بگ یاریدرب یباز 

کند  یقبلش نشست. نخواست خودش هم تلخ ی دلخور نگاهش کرد و سر جا همراز 
 داد. حی پس سکوت را ترج

آمد اما به ناچار پاسخ داد:   یخوشش نم  ونی. اصال از کتا دی کش یهم نفس کالفه ا رادیه
 خوام.  یعذر م ن،یگ ی بله شما درست م

اون   فی: حاال تکل دینازک کرد و جوابش را نداد و مهرنوش پرس یپشت چشم  ونی کتا
 شد؟  یکارمنده که اخراج شده بود چ

شوکه   یکل دیخبر از همه جا بود و موضوع رو که فهم یبابا، اون بدبخت که ب یچیه -
 شد.

 ؟ ی شیقدر راحت رد م نیپسره ا  نیاز کار ا   یول یزن یبه عمو تورج تهمت م تو چه طور -

 . گمی رو م تیمن تهمت نزدم همراز، دارم واقع -

 کالفه از جا برخاست.  مهرنوش
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 رو بزرگش نکن. یزیچ نیجان، پس توام لطفا همچ  رادی ثابت نشده ه  یزیفعال چ -

خواد تو   یبعدشم نم گه،ی حرف زن برادرش اضافه کرد: راست م دی هم در تأ  ونی کتا
 هستند. ر یگیها خودشون پ سیپل ،یاریدرب یکارآگاه باز 

 به اتاقش. زی هم بلند شد و بع آشپزخانه رفت و مهرنوش ن او

 ناست؟ ینظر توام هم  ؟یکالفه رو به همراز گفت: تو چ رادیه

شدم اما ممکنه که نگهبان   جیمن واقعا گ دونم، یباال انداخت و متفکر گفت: نم یا شانه
 دروغ گفته باشه؟ 

سپره    یکه تورج رفت گفت که م یدروغ بگه؟ بعدشم وقت یواسه چ  دینگهبان با -
که کار تورجه،   میدرصد هم احتمال بد  کی  یحواسشون به اون نگهبان باشه چون اگه حت

 ببره.  نیکنه و تنها شاهد رو از ب یو ممکنه هر کار شهیاون وقت خطرناک م

 بود. ختهیبه هم ر  یبه طرز بد زی. همه چدیدانست چه بگو ینم

به   یقدر همه چ نی چرا ا رادی: هدی دستانش گرفت و نال انیسرش را م  یبا ناراحت همراز 
 بکنه باهاش؟  یکار  نی تونسته همچ یکار کرده؟ ک  یبابام مگه چ خت؟یهم ر

همراز نگران    شهیروز معلوم م هی  یشد و گفت: همه چ دور تنش حلقه رادی ه دستان
 نباش. 

 خواست.  یم  ییکس را نداشت و دلش تنها چیه ی را پس زد. حوصله  دستش

  یخوام تنها باشم. توام خواست  یجان، م رادیتو اتاقم ه رمی جا بلند شد و گفت: من م از 
 . میچند روز همش مزاحمت شد  نیبرو ا

تا   رادیاز جانب او بماند سمت پله ها رفت و نگاه ه  یبدون آن که منتظر حرف سپس
 که از  یلحظه ا 
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 شد. ده یمحو شد دنبالش کش  دشید

صفحه    یرو  امیآورد و نگاهش به پ رونیب بشیاش را از ج یاز رفتن همراز گوش پس
 پس؟"  ییکه نوشته بود: "کجا یکوتاه  یامیافتاد و پ

 افتم.  یالن راه م کرد: ا پی نشست و کوتاه تا بوردیک یرو  انگشتانش

  یکه داخل آشپزخانه بود خداحافظ ونی حوصله بلند شد و رو به کتا  یمتفکر و ب  سپس
 رفت.  رونیزد و خانه ب یپوزخند دی ند یو توجه  دینشن یاز جانب او جواب  یگفت و وقت

 کرد.  ینگاه م رادیرفتن ه رونیاز پنجره به ب همراز 

 بودن را داشت.  یپر بودن مغزش حس ته نیو منگ بود. در ع جیگ

  یم دایشد و قاتل پدرش را پ ی گذشت و تمام م یپر از غم م ی روزها نیزودتر ا  کاش
 .دیرس یکردند و او به تقاصش م

که چشم باز کرده بود تورج را هم در   یو از وقت زدی تورج که او را عمو تورج صدا م یعنی
 کرد؟   یم  یکار نیبود چن دهیخانواده اش د

هم    شانی بود که در ارتباط با فرزندانش و کارها  دهیاخمو بود و از پدرش شن یکم تورج 
بود.  دهیند یزیگاه جز احترام از او چ چیوجود ه ن یاست اما با ا  یو جد ری سختگ اریبس
  یمهربان یطور نشان دادن محبتش نبود ول  نیچندان اهل ابراز احساساتش و هم دیشا

 .ندیبب  انستتو یاش م ی را در چشمان عسل

 بودند.  ده یاز او ند  یا  یبد  چیکدام ه چیشناختند ه یکه او را م یهمه سال نیا در

که  ن یبود و با ا دهیگفت؟ طبق گفته اش خروج او را ند یپس آن نگهبان چه م اما
 شده بود اما تورج ادعا کرد که با او صحبت کرده است.  هوشینگهبان ب

ترش   کی کشتن کوروش، دوست از برادر نزد  یتوانست برا  یم  یا  زهیتورج چه انگ  اصال
 داشته باشد؟ 
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 توانست هم آن را رفع کند.  یدانست کجا و نم یو نم  دیلنگ  یم هیقض  یجا کی

اتفاقات را کنار هم   نیاتوانست   یشده بود و نم ختهیبه هم ر ی ذهنش مانند پازل 
 درست برسد. یا  جهیکه به نت ندیبچ

 شک برده بود. ضی افکار ضد و نق نیو ا  رادیه  ی هم به تورج با توجه به حرف ها او

  هانی. "کاوردی فکر کرد تا نامش را به خاطر ب یشد. کم  دهیبه آن مرد جوان کش ذهنش
 " یمنصور

 قرار داشت و نقشش چه بود؟  هیقض یکجا  او

 گناه؟  یب ی مقصر بود و ک یک

 دستانش گرفت.  انی و کالفه تر از قبل سرش را م دیکش یآه

 حال االنش هم کم بود! یبرا  یوانگی د فی توص

  یکنار رفته  ی. نگاهش از پرده  دیزنگ را شن  یخودش بود که صدا  یحال و هوا  در
 ه خانه بود. افتاد که در حال وارد شدن ب  دیپنجره به ام

  یم دیبداند گرچه بع یزیانداخت. ممکن بود او چ شی موها  یرو  یجا برخاست و شال از 
دانست و هنوز هم از   ینم  یزیآن دو طلبکار و آن مرد چ یدانست؛ چرا که او از ماجرا 

 برنگشته بود.  هیترک

 کند.  دایگرفت تا قاتل پدرش را پ یشناخت کمک م یکه م یاز هر کس  دیاو با  اما

زد و نگاهش به مهرنوش   رونیو از اتاقش ب دیکش ن ی در را پا ی  رهی هدف دستگ نی ا با
  یرفتند و سالم و احوالپرس نی آمده بود. هر دو پا رونیافتاد که او هم از اتاقش ب

 با هم کردند. یکوتاه

 ت.و ناراحت هر سه انداخ   دهیرنگ پر  یبه چهره  ینگاه دیام
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برام   یمشکالت  یسر هیبهتون سر بزنم اما   امیخواستم ب  یدو سه روز همش م ن یا -
 اومده که واقعا فرصت نشد.  شیپ

 افتاده؟   ی: اتفاقدیکنجکاو پرس شهیهم  ونی کتا

 انداخت.  ری سرش را ز   یبا ناراحت دیام

 . زامیچ نی دادگاه و ا  ر یو درگ  شمیجدا م  لوفریبله، دارم از ن -

بود و با مهرنوش هم  یزن خوب و مهربان  لوفریگفت. ن ییوا   یا  یبا ناراحت مهرنوش
 نداشتند. یبا هم مشکل لوفریو ن  دیکه خبر داشت ام ییبودند و تا جا یمیصم

  یاش گذاشت و کم ینیب یباال  نکیوسط ع  یبا اخم طبق عادتش دستش را رو ونی کتا
 : چرا؟ دیآن را باالتر برد و پرس

  ونینبود اما کتا  گران ید ی در زندگ یصال اهل دخالت و کنجکاو مهرنوش که ا  برعکس
 تا به جوابش برسد.   دیپرس  یآورد و آن قدر سوال م یسر درم زیاز همه چ دیبا  شهیهم

  هیخواهد کوتاه جواب داد:   یمورد را نم  نیکه مشخص بود دلش حرف زدن در ا دیام
 .میراهمون رو از هم جدا کن  میگرفت میبه وجود اومد و تصم نمونیاختالف ب  یسر

آن که باز هم او دخالت و   یداشت اما مهرنوش برا یسوال دنیباز هم قصد پرس ونی کتا
 .ادی م ش یبه صالح هر دوتون هست پ ینکند گفت: انشااهلل هر چ یفضول

اتفاق کار  نی ا  گنیکه م نیکرد و همراز گفت: عمو شما هم از موضوع با خبر شد یتشکر
 عمو تورجه؟ 

 .دی کش ینفس یتکان داد و با ناراحت یسر

 شده.  یکه زنگ زدم بهم گفت که امروز چ رادیآره به ه -

 اش فرو برد.  ی کم پشت جوگندم ی موها انی م یدست

 بگم، باور کردنش سخته.  دیبا یدونم چ یواقعا نم -
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  ای یدشمن یکه کوروش با کس دیخبر ندار  ن؟یشک ندار ی: شما به کسدیپرس مهرنوش
 داشته باشه؟  یمشکل

 تکان داد. نیبه طرف یسر   تیبه فکر فرو رفت و در نها  یکم

  ریقدر درگ  نینبودم و بعدشم ا  رانی مدتم که من ا   نی. ا ادینم ادمی یز ینه متأسفانه، چ -
 نداشتم. یخاص زیاز چ یخبر گهی شدم که د یمشکالت شخص

تورج و  شی کیحال حاضر پرونده دو تا مظنون داره. مکث ادامه داد: در  یاز کم بعد
 هم اون پسره. شیکی

 سکوت برقرار شد. یهمگ انیم

خودشان غرق   یو آشفته    شانی در افکار پر  یگفتن نداشت و همگ یبرا  یکس حرف چیه
 بودند.

چند روز. اما    نیخوام اگه از شما غافل بودم ا  یاز جا بلند شد و گفت: در کل عذر م  دیام
 . دیبود حتما خبرم کن یاگه کار

کارا   یخودم همه  د،یاضافه کرد: نگران مراسم هفتم هم نباش دیو ام ستادند یها هم ا  آن
 کنم. یم  فی رو رد

 . میجواب داد: دستتون درد نکنه، باعث زحمت شد مهرنوش

 . میحرفا رو هم ندار  نیا  گهیمهرنوش خانوم؟ ما که د  هیحرفا چ ن یا -

 زد.  رونیاز آنها از خانه ب یتشکر کردند و او هم پس از خداحافظ گرید بار

 

 

داد و خانه شان   یغصه و اندوه م یبو  شانیگذشت. تمام روزها  ی هم م یاز پ روزها
 شده بود. لی خانه نبود، به غمکده تبد  گرید
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نشست و درختان خزان زده و شاخ و   یراک کنار پنجره م یآن صدا  یرو ای  مهرنوش
کرد و آلبوم   یاتاقش کز م یگوشه   ای کرد و  یزرد و خشک درختان را نظاره م یبرگ ها 

 عکسشان را تماشا.  ی ها

روزها لبخند و حال خوب را فراموش کرده بود. حس   نی لبخند به لب، ا شهیهم مهرنوش
روح کوروش و به   ی شاد ید برا کر  یم  ی. هر چه سعندیب یم  ایدن نیکرد جهنم را در ا  یم

توانست؛ سخت بود،   یآرامشش را حفظ کند اما نم یخاطر دخترش هم که شده کم
 سخت...  یادیز 

کام تلخ مهرنوش را   شی ها  هیبا طعنه ها و کنا   یکرد و گاه یم  هیهم هر روز گر  ونی کتا
ت که خواس  یکرد و هر وقت هم که همراز با احترام کامل از او م یتلخ تر از زهر م

کند و من تا   یمرا درک نم یگفت که چرا کس یم زش ی مادرش را درک کند با لحن تند و ت
 .تجا خواهم رف  نیاز ا  یبه زود

برسد اما در   ی ا جهیکرد تا بلکه به نت ی نداشت. صبح تا شب فکر م یهم حال خوب  همراز 
 شد. یحاصلش نم  یزیهم چ  تینها

  یبرا  رادیبه خودش آمد. فردا مراسم هفتم پدرش بود و ه رادیگرفتن دستش توسط ه با
به او اصرار کرد تا   یآن قدر  اورد،یب رونیآن که به قول خودش او را از آن حال و هوا ب

 وقتشان را با هم بگذرانند. یهمراهش از خانه خارج شود و کم

برگه ها    نیا  یاز راه رفتن رو  شهی بود و هم بایز   شی پاها ری خش خش برگ ها ز  یملود 
که در قلبش داشت، غصه،   ی اکنون تنها حس یآمد ول  یبه وجد م ز ی پا ییبایز  دنیو د

 اش بود.  یبه زندگ یتفاوت یغم، ب

 خونه؟  میجان بر  رادیحوصله گفت: ه  یب

 زد. ش یبه رو یرا محکم تر گرفت و لبخند دستش

 .میما که تازه اومد   ؟یخسته شد  یزود  نیبه هم -

 نه خسته نشدم اما حال و حوصله ندارم.  -
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 . گهید رونیب میا یگفتم ب نیخب به خاطر هم  -

درخت خشک   ری که ز  یمکتی راه رفتن را نداشت راهش را سمت ن ی که حوصله   همراز 
 پارک بود کج کرد و نشست.  یشده 

  شهیهم ست ی همراز، قرار ن شهینم یجور نیا یگرفت و گفت: ول  یهم کنارش جا  رادیه
 حال و روزت باشه.  نیا

 شده بود انگار! قشیروزها بغض و اشک رف نی کرد. ا بغض

 ست.   ختهی. ذهنم شلوغ و به هم ررادی ه رهی گ یم ش یکرد: سخته. قلبم داره آت نجوا

 . یایکنار ب دی. با یباش نیقدر غمگ نیا  شهیکه تو هم  ستی اما قرار ن زم،یدونم عز یم -

پر از   یکه دل  نی گشت با ا ی اش برم یبه زندگ د ی گفت؛ با یسکوت کرد. راست م همراز 
 ... گری بود د ن یهم یغصه داشت اما زندگ

 .میجور کن دی. پول طلبکارها رو هم بامی کارخونه رو راه بنداز   یدوباره کارا  دیبا -

 .یهمه چ شهینباش همراز، درست م یچیتکان داد: نگران ه یسر

در ذهنش داشت اما هنوز مردد بود. منطقش از او   ییکرد. فکرها باز هم سکوت همراز 
کارها نظارت    یکند و خودش رو یدگیخواست که به کارخانه برود و به کارها رس یم

وقت عالقه    چیاما او ه  اوردیبفهمد، سر از کار او درب رادیداشته باشد و هم بدون آن که ه
با آن همه طلبکار و   یاداره کردن کارخانه به آن بزرگ یبرا  یا  ییطور توانا نیو هم  یا

 نداشت.  یکار بیرق

  یادامه    ای به درس خواندن و  یوقت عالقه ا  چی و ه یندگیعاشق هنر بود و گو شهیهم 
از او خواستند   زیکه پدر و مادرش ن  نیرا که گرفت با ا پلمشینداشت. د لشیتحص

و    یو به طور حرفه ا رفتیپردازد، اما نپذدرسش را ادامه دهد و در کنارش به هنر هم ب
اش به   یعالقگ  یب نیهم که پدر و مادرش ا  ی. زمانتو صدا پرداخ  ی ندگیتر به گو  یجد

 کردند. تی به خواسته اش احترام گذاشتند و او را حما  دندیدرس را د
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  نمانده بود؛ او تنها یکه دوست داشت دشوار بود اما چاره ا  یزیهم دل کندن از چ اکنون
پدرش را به باد دهد و هر   یطوالن   یخواست زحمات سال ها یفرزند کوروش بود و نم

 داد. یآمد را انجام م  یکه از دستش برم یکار

 کارخونه. امیخوام ب یمقدمه گفت: منم م یب

 باال انداخت. یشانه ا 

 .ایباشه ب -

 بود که اون جا مشغول به کار بشم.  نیاما منظورم ا  -

 سمتش برگشت و متعجب نگاهش کرد.  رادیه

 ! تو؟! ؟یاون جا کار کن  یایب -

 اخم کرد. همراز 

 گفتم؟  یمگه چ ؟ی کن یقدر تعجب م نی چرا ا ه؟یچ -

گفت: آخه همراز جان تو رو چه به کارخونه و سر و کله زدن با اون   یمیلحن مال  با
 از کارا آخه؟   یاریسر درمطلبکارها؟ بعدشم مگه تو  

آدم ها از اولش   یهمه   ستی. قرار نگهی د رمیگ  یم  ادیبه جانب جواب داد: خب  حق
 خب. رندی گ یم  ادیبلد باشند، کم کم  ویهمه چ

 ... نیدوباره مخالفت کرد: همراز جان بب رادیه

و عمو تورج هم   دیعمو ام ،ی. تو هستستمی حرفش آمد: من که تنها ن  انیم همراز 
 . دیکمکم کن دیتون یم   یهستند و همگ

 کرد. یاخم
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کار   نیحرفشم نزن همراز. تو به درد ا گهی دوما د ار،ی که اسم اون تورج رو ن نیاول ا  -
به من که کارا رو خودم انجام بدم که توام   یوکالت نامه بد هیفقط   هی. کافیخور ینم
 . یبرو   یایب  ینخوا  یو به خاطر کارا ه ینش تی اذ

  یراه پدرش را ادامه م دیگفت اما او با  یچه م دی فهم ینگاهش کرد. م یبا ناراحت همراز 
 داد.

نکن  یکارخونه و توام سع  ام یخوام ب یندارم. م زای چ نیبا ا  یمشکل چیمن ه  رادیه -
 . یمنصرفم کن

 خواست او را منصرف کند. ی . هر طور شده مدی کش یکالفه ا  نفس

 من، من دارم  زی عز -

 

همش با کارمندا و کارگرا سر و کله   نکهیا  ه؟یکار راحت  ی. فکر کردگمیخاطر خودت م به
به نظرت   نایکنند. ا  دادیو داد و ب انیطلبکارها ب  یباشه، ه یحواست به همه چ ،یبزن

 ؟ یکار فکر کرد  ن یا  یها یراحته؟ به سخت

 سرش را تکان داد.  میتفه یبه نشانه  همراز 

هم خبر   یگ یکه تو م نایا  یخودم رو گرفتم و از همه  میمن نگفتم راحته؛ اما من تصم -
 دارم.

 اونجا؟    یایب یواسه چ  یخوا  یفهمم تو م یاصال من نم -

 زده اش را درهم قفل کرد.  خیو دستان  دیباال کش ی گردنش را کم شال

  ستی ن یا  گهینداشته و کس د  یکه بابام جز من بچه ا  نی ا  حه؟یبه نظرت الزم به توض -
انجام   ادی از دستم بر ب یاعتنا بمونم و هر کار یتونم ب  یکه دنبال کاراش باشه. منم نم

 .  دمیم
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پس من   همراز! گهیگفت: باشه د یظاهر ینداشت اما با دلخور یچندان تی اهم شی برا
بابات بودم و با طلبکاراش   یچند وقت کم دنبال کارا نی! ا گه؟یوسط برگ چغندرم د  نیا

 سر و کله زدم؟ 

 همراز درهم رفت.  یها  اخم

منت   ی دونم چرا دار ی. بعدشم نمهیاگه ید زیحرف من چ   راد،یرو نگفتم ه نیمن ا -
 . یذاریم

 همراز؟  ذارمیبه جانب گفت: من منت م حق

 بحث را نداشت. یحوصله  جا بلند شد. از 

بار با   هی. نشد  میرس ینم یا   جهیبه نت میمن و تو تا فردا هم بحث کن  م،یپاشو برگرد -
 و تهش نشه دعوا و جروبحث!  میهم حرف بزن

نفس کالفه   دنیکرد. با کش  یشد نگاه م یبا اخم به همراز که داشت از او دور م رادیه
 سرد پخش شد از جا برخاست و دنبالش راه افتاد.  یزی که بخار آن در آن عصر پا یا

 ! دندیرس ی نم یا  جهیکردند به نت یقول همراز تا فردا هم بحث م به

آمدند و هر کدام حرف   یخودخواه و لجباز بودند و از موضع خود کوتاه نم شانیدو  هر
 شد.  ینم دهیدو د ن یا  نیب یمشترک  ینقطه   ونیبه قول کتا  زد؛یخودش را م

 

از دل کندن   یبود و حس خوب مشیخانه هر دو سکوت کرده بودند. همراز نگران تصم تا
آن تالش کرده بود نداشت اما خانواده، پدرش، زحمات او را به   یکه سال ها برا  یزیاز چ

بود که  دواریبکند و فقط ام یدانست و حاضر بود هر کار یخودش مقدم م یعالقه 
 برسد.   یا  جهی بتواند به نت

 بود که سکوت را شکست. رادیه
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  یکه م لمتیاون دوبالژ ف ؟یکن  یکار م یکارخونه پس کار خودت رو چ  یای ب یاگه بخوا -
تو که اون قدر دوست   ،یداشت  جانیو اون قدر براش ه  یقرارداردش رو ببند یخواست
ها و    یبا اون مجر ،یه داشته باشزند یو اجرا  ییو یراد  یتو اون برنامه   یبر یداشت

 ؟ یکار کن   یچ یخوا یرو م نا یا ،یمعروف کار کن  یکننده ها  هیته

 شیمصمم و محکم پ  دیرا پس زد. با شیدها یها اما ترد  نی! سخت بود گذشتن از ا آه
 رفت.  یم

  یحوصله   ی حوصله بودم که حت  یمدتم اون قدر ب  نی. ا رمیگ یم یرو مرخص یمدت هی -
که   گمیو بهشون م زنمی جواب دادن به تلفن هاشون هم نداشتم اما حتما امروز زنگ م

 مدت. هی  امینم

 تکان داد. ی به ناچار سر رادیه

 ! گهیکارت کنم د یخب، چ یلیخ -

حوصله و محو    یب یسر به سرش بگذارد. تنها به لبخند  ایتر از آن بود که بخندد و  خسته
  یبرا  میکن  میتنظ دیکه گفتم رو با  یت: اما اون وکالت نامه ا گف  رادیاکتفا کرد و دوباره ه 

 . ینش تیتا توام اذ   گم،یرفت و آمدها م نیو ا   یادار  یکارا

 نگفت.  یزیتکان داد و چ  یسر همراز 

در بود  یکه جلو ینیماش دنیبا د  رادیخانه شان بودند. ه یکوتاه بعد جلو یقی دقا
 گره خورد. ظیغل یاش به اخم  یشانیپ

 اومده؟   یمردک ک ن یا -

 باال انداخت. یا شانه

 بدونم آخه! دیها، من از کجا با میمدت با هم بود   نیفکر کنم ا  -

  کهیگفت: مرت زدی را م نشیماش موتیهمان طور که ر رادی شد و ه ادهیاز او پ زودتر
 جا؟  نیاومده ا  شه یکشه! چه طور روش م یخجالتم نم
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  رادیبرد و در همان حال گفت: ه فشیداخل ک دشیکل  یدستش را به جستجو همراز 
 ها.    یکن ینم یزی آبرور

 کرد.  اخم

 ؟ ی کن یم یتو چرا از اون طرفدار -

 را داخل قفل چرخاند و در را هل داد. دیکل

  یهم برا  ی لیپس دل رادیه ستمینکردم توام شلوغش نکن. ما مطمئن ن یمن طرفدار -
 .م یرو قضاوت کن هیبق یالک  ستیوجود نداره و درست ن  یاحترام یو ب  تیعصبان

 به من؟  ید یوارد خانه شد و صدا زد: همراز! تو چرا گوش نم زودتر

 به او نکرد و داخل خانه رفت. یتوجه

  ی جهیکرد و آخرش هم نه تنها به نت  یتا شب با او بحث م دیماند با  یهمان جا م اگر
بد   یهم گاه ییاعتنا  یآمد. ب یم شیهم پ یو دلخور  بلکه دعوا دند،یرس ینم یمشترک
 نبود.

 او بودند. ش یپ ونینشسته بود و مهرنوش و کتا  یی رایداخل پذ  تورج 

 کرد که تورج جوابش را داد، او هم جلو رفت و کنار مادرش نشست.  سالم

  دهیسالم داد و وجود تورج را ناد  ونی داخل آمد و فقط رو به مهرنوش و کتا  زین رادیه
 نشان نداد.  یهمراز هم توجه  یگرفت و به چشم غره 

مرد همان عمو تورج اوست که   نی دانست ا یتورج نگاه کرد. نم یجد یبه چهره   همراز 
 دروغگو و قاتل پدرش!  یآدم ایپدرش مانند برادر بود و   یبرا 

 همراز متوقف شد. یبه آنها انداخت و سپس نگاهش رو  ینینگاه غمگ تورج 

.  یکردم، خوب شد اومد یخانوم صحبت م ونیاالن داشتم با مادرت و کتا   نیمن هم -
 ؟ ی همراز جان تو به من شک دار
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 مکث کرد اما تورج ادامه داد: فقط راستش رو بگو.  همراز 

سکوت جواب داد: باورش   ی خواست قضاوت کند. پس از لحظه ا ی داشت اما نم شک
کنم   ییجا  یکار، کار شما باشه و دوست ندارم قضاوت ب نیکه ا همه مون سخته  یبرا 

 که هست...  یاما... خب مدارک

 نگاهش کرد. یرا ناقص گذاشت و تورج با ناراحت حرفش

  یی زایچ هی مشخص شه، دارم به  دیهست که با  یی زایچ هیمنه اما   هی درسته مدارک عل -
 معلوم بشه.  یهمه چ یکه فکرش رو بکن یزودتر از اون یلیرسم و ممکنه خ یم

 هست؟  انیهم در جر  سیپل ه؟ی : منظورتون چدیو کنجکاو پرس  متعجب

 تکان داد.  نیبه طرف یسر

.  شهیوارد ماجرا م سیبگم؛ اما وقتش که برسه پل یزیتونم چ یکس نم چیفعال به ه -
 . دیو بهم اعتماد کن د یبگم که نگران نباش نویتونم ا  یفقط م

شدن   دای نداشتند. پ شی هم جز قبول حرف ها  یو مردد بودند، اما چاره ا  جی گ یهمگ
 مهم تر بود.   شانیبرا  یزیقاتل کوروش از هر چ

 گذاشتند.   یکردند و شکشان را کنار م یبه او اعتماد م  دیبا

 .گرید ز یگفت و آن مدارک و آن نگهبان چ یم ز یچ کی  تورج 

 کردند؟  ی باور م دیرا با کدام

 . دیکش یکرد، پدرش رفته بود و نفس نم یهر چه که بود دردش را دوا نم اما

  فیضع نی به خودش قول داده بود که ا  د،ینشست اما لب گز شی در گلو ینیسنگ بغض
راه    یرفت، خودش ادامه دهنده   یخودش هم جلو م دیبودن ها را کنار بگذارد. با

 .دی رس یعملش م ی رحم به سزا یو آن قاتل ب شدی کوروش م
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 * * * 

 .ختیر یصدا اشک م یآرام و ب زیکرد و همراز ن یم  یتاب یب مهرنوش

 نداشت. یزی هفته که جز غم و اندوه چ کی گذشت،    یهفته از رفتن پدرش م  کی

 و نفرت.  نهیگرفته بود، قلبش آتش گرفته بود، پر بود از غصه، ک دلش

و از    زدیتواند اشک بر  یکند و تا م یپدرش عزادار یخودش قول داده بود امروز را برا به
 راه پدرش. ی باشد و ادامه دهنده   شهیتر از هم یفردا محکم تر و قو 

خواهد آمد را تاب آورد، از  شیپ شی که برا ی و مشکل  یکه بتواند هر سخت یطور
همه   یبفهمد. تورج گفته بود بزود مرگ پدرش را  لی بگذرد، تا فقط بتواند دل قشی عال
دست بگذارد.   یو دست رو  ندیخواست فقط بنش یمشخص خواهد شد اما او نم زیچ
  یکرد به طول م یشتر از آنچه فکرش را میب یلیکه تورج گفته بود، خ  یا  یآن بزود دیشا

 کرد و انگار نه انگار؟!  یاش را م یزندگ ال ی خ یکرد؟ ب یآن وقت چه م د،یانجام

بود و آن اعتماد سابق   دهیشک نسبت به تورج در قلبش نخشک ی شه یهنوز ر یطرف از 
 را به او نداشت. 

داد و از   یکارها را انجام م  یشد، خودش همه  ی خودش دست به کار م دی تنها با پس
 نه! ،یآورد. سخت بود اما نشدن یدرم  زیسر از همه چ

آمد، با   رونی باال رفت، از فکر ب شی گرفت و ضجه زدن ها مهرنوش که شدت یها   اشک
  یمادرش حلقه کرد و صدا  ی لرزان و چشمان تار از اشک دستش را دور شانه ها یچانه ا 

خواند و نوحه   یکه با آن سوز قرآن م یقار یتلخ و سوزناک هر دو با صدا  یهق زدن ها 
 شد. ختهیکرد آم یم  ییسرا

 

کردند. مهرنوش و همراز در ظاهر آرام بودند اما دلشان   یها کم کم عزم رفتن م مهمان
 بود.  یابر
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 بود. ستادهی ا  دیو ام رادیشد که کنار ه  دهیجوان کش یهمراز سمت پسر  نگاه

پسر قد بلند با آن   نیا  یکرد چهره   یکرد و به او دوخت. حس م زیر  یرا کم چشمانش
 آمد.  یآشنا م شیبود برا  شیموها  ی که رو ینکیع

درشت تر و   یاندک کلشیبود اما ه رادیهمسن و سال ه دیشد. شا رهیبه او خ شتریب
 بلندتر از او بود. یقدش کم

نگاهش را احساس کرده بود، سرش را برگرداند و با همراز چشم در  ین یکه انگار سنگ پسر
 پسر سرزنش کرد. نینگاه کردن به ا  رهیخ یچشم شد. همراز هول شد و خودش را برا 

 مانده بودند.   کانین ها رفته و فقط از اقوام نزدمهما   شتریب

 کردند.  یو از مهمانان تشکر م  ستادهی و همراز ا ونی کتا مهرنوش،

تو   یلیو تورج گفت: دستتون درد نکنه، امروز خ دیتر که شد مهرنوش رو به ام خلوت
 . نیزحمت افتاد

کرد و   یکه حس م  یتی آشنا لی که توجه همراز را به دل  یافتاد به همان پسر  نگاهش
 د؟ یگفت: شما از همکاران کوروش جان بود

جان،   احای نکردم.  یخوام من معرف یبدهد تورج گفت: عذر م یاز آن که پسر جواب  قبل
 پسرم هستند.

 دیبه او انداختند و همراز فهم یگری گرد شد و هر دو نگاه د ونیمهرنوش و کتا  چشمان
هم   یکه روز  طانیشناسد، همان پسر شر و ش یپسر را م  نی و ا ستیاشتباه نحسش 

 بود.  اشیبچگ یباز 

 مهرنوش نشست.  یلب ها   یناخودآگاه رو یلبخند

 اصال نشناختم.  ،یکرد  ریی ماشااهلل هزار ماشااهلل، چه قدر تغ -
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  شارای جان،  لدایچه طورن؟   هیرا نداد و گفت: بق احایهم فرصت حرف زدن به    ونی کتا
 جان، مادر؟ 

. عذر  گمیم  تیاتفاق هم تسل ن یپاسخ داد: ممنونم، سالم دارند خدمتنون. به خاطر ا  احای
 . دمیخدمت نرس یمراسم خاکسپار  یخوام هم که برا  یم

کرد. باورش   یبه او نگاه م یچشم  ری ردوبدل شد و همراز ز  انشانیمعمول م  یها  تعارف
کس از   چی کم سن و سال گذشته که ه یاحا یو جوان همان   پ یمرد خوشت ن یشد ا ینم

او با حرص  لقب   یها   تیدر امان نبود و همراز در مقابل اذ شی ها  طنتیدست آن ش
 .ادد یزشت جلف مردم آزار" به او م ی"پسره  

خودشان هم   لوفر،یو ن دیام احا،یکردند و پس از رفتن تورج و   یهم از آنها تشکر  باز 
 شدند و او هم به راه افتاد.   درای ه نیسوار ماش

 کرده بود.   رییمقدمه گفت: چه قدر تغ   یب مهرنوش

 ؟ ی: ک دیسرش را به عقب برگرداند و پرس یبا حواس پرت  همراز 

 . احای  گه،ید گمیپسر آقا تورج رو م  -

ساله با آقا کوروش خدا   یلیتورج خ  نی: مگه ا دیکنجکاو پرس  رادیبار ه نیگفت و ا  یآهان
  نیدیپسره رو ند نی ا یپس چه جور ن؟یدوست نبوده و با هم رفت و آمد نداشت امرز یب

 تا حاال؟ 

با هم رفت و   ی. اون موقع گاهمیخبر  یب گهیوقته از هم د یلیخب خ  ی. ولمیدیچرا د  -
برادر   نی و ع  یمیو کوروش هر سه با هم دوست صم  دی. خب تورج و اممیآمد داشت

و ارتباطمون هم خوب و   م یهر چند کم، اما داشت  ی.  رفت و آمد خانوادگگهیدند دبو
 دوستانه بود. 

ارتباط کم شد. آقا تورج و زنش نغمه با هم اختالف داشتند و نغمه کال   نیکم کم ا  یول
  ی و همش احساس م نندیب یاخالقش با ماها فرق داشت. از اونا بود که همه رو از باال م

اون دوتا    نیب یگاه نی حرفا. به خاطر هم  ن یو ا ست ی در شأنشون ن یکنم هر کس
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ارتباطمون رو   گهی د ادیاها خوشش نماز م  ادیکه ز  دمیفهم یم  یشد و وقت یجروبحث م
 . میکم کرد

و سه، چهار سالش بود که    ستی ب احایموقع ها همراز حدود پونزده سالش بود و   اون
  بتیبچه هاش رفت خارج. البته غ الیخ یپدر و مادرش از هم جدا شدند و نغمه هم ب

  احایاز  یند سالچ اشارینبود.  یاهل زندگ ادینباشه اون موقع هم که هنوز نرفته بود، ز 
 از همراز بزرگتره.   یکه دو سه سال کشونیکوچهم خواهر  لدایبزرگتر بود و  

بابت ناراحت بود و   نیاز ا  یلیاون موقع خ لدا،ی یاضافه کرد: طفل  یبا ناراحت سپس
بود و آقا تورج هم که اخالقش رو   طونیشر و ش  شهیهم احا ی  نیخورد. ا یبد  یضربه 

و سر   دیجنب  یهم کم سر و گوشش نم احای . اون موقع ها رهی و سختگ یجد  دیدون یم
  یبا وجود مخالفت ها  زایچ  نیسر ا  گهی. دداختالف داشتن شهیبا هم هم زایچ نیهم
  انی جر ن یبعد ا گهی جدا واسه خودش گرفت و د یپدرش، خونه   ی ها  ت یو عصبان دیشد

 از اون خانواده فقط آقا تورج بود. گهی و ارتباطمون د میازش نداشت  یها خبر

شون رو    ییجدا  لی وقت دل چ یمن ه  ی: ولدیتکان داد و همراز کنجکاو پرس یسر  رادیه
 .دمینفهم

 سکوتش را شکست.  ون ی بار کتا نیا

 چرا.  دمیمنم نفهم -

باشم، آقا   یمیوقت با نغمه نتونستم راحت و صم  چیهم اضافه کرد: من ه مهرنوش
خواست   ینبود. منو کوروش هم دلمون نم  شیشخص یتورج هم اهل حرف زدن از زندگ

 .میکن  یدخالت و فضول

 زد.  یرو به همراز چشمک رادیه

 هست؟!  هیاز بق یدونه چه انتظار ی ماجرا رو نم ونی عمه کتا یوقت گهید -

 ؟ یکن ی م  با حرص گفت: منو مسخره ونی کتا
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 اش را پنهان کرد.  خنده

 نه جون شما، من غلط بکنم!  -

 رفت و همراز خنده اش گرفت.  نهیدر آ  رشیبه تصو  یچشم غره ا   ونی کتا

 

به آمدن و وجودش   یاز ینمود متقاعدش کند که ن  یبا او صحبت کرد و سع رادیهم ه باز 
 اما حرف همراز همان بود و قاطعانه قصد رفتن داشت.   ستیدر کارخانه ن

به ناچار موافقت   دیرا د  تشیقاطع یاو متعجب شده بود اما وقت میهم از تصم مهرنوش
 کرد.

 شیبود که چه پ شی. نگران فردا و فرداها بردیگذشته بود و او خوابش نم مهیاز ن شب
 شد؟ ی درست م زیهمه چ ای خواهد آمد. آ

اش را برداشت    یافکار پرت کند، گوش  نیآن که حواسش را از ا یو برا  دیکش ینفس کالفه
 شد.  انیصفحه اش نما  یها رو  امیاز پ یلیرا روشن کرد و س نترنتشیو ا 

خواستند بدانند و به  یرا م و ی نرفتنش به استود  لی از آنها همکارانش بودند که دل یبعض
 ل ی کننده شان صحبت کرده و گفته بود به دل هیگفته بودند. امروز با ته تی او تسل

تواند به کارش برگردد و موقت کس   ینا معلوم نم یاش به مدت  یمشکالت شخص
بود و همراز  یکنندگان معروف و حرفه ا هیکنند. او هم که از ته نشیگز یرا جا  یگرید

 د.بو رفتهی پذ یتیخواست درخواستش را با نا رضا  یدلش کار کردن با او را م شهیهم

شده بودند و پس   ایهم از طرفدارانش داشت که علت نبودنش را جو  یگرید  یها امیپ
  رکتشیمرگ پدرش شدند و کامنت ها و دا یهمکارانش، متوجه  تی تسل یاز پست ها 

 پر بود. امی و پ تی از تسل

کرد و هم  یآنها تشکر م ی گذاشت و هم از محبت ها یم  ویال ک یسر فرصت    دیبا
 رساند. ینبودنش به مدت نامعلوم را به اطالعشان م یماجرا 
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 حواسش پرت شود.  یمجاز   یحوصله و کالفه تر از آن بود که با فضا یب

  یم د یهم گذاشت. با  یو چشمانش را رو  دی را کنار گذاشت و پتو را باال کش یگوش
 داشت. شرویرا پ یفردا روز سخت د،یخواب

 

 * * * 

  یو ب دهی پر یادی ز  شی. رنگ و رو ستادی ا  نهیو مقابل آ  دیرا پوش اهشی بلند س یپالتو 
 را هم نداشت. ش یآرا  یداد اما حوصله   یحال نشان م

را برداشت و از   فشیاش را مرتب کرد و ک یچتر  یرا سرش کرد و موها اهشیس  شال
 آمد.  رونیاتاقش ب

 یگفت و مهرنوش با مهربان یر یمشغول آماده کردن صبحانه بود. همراز صبح بخ مادرش 
 جوابش را داد.

افتاد که پدرش   شی رو به رو  ی و نشست و نگاه دلتنگش به صندل دی را عقب کش یصندل
آن نگاه مهربان، آن جمع کوچک سه نفره شان،   ینشست. دلش برا  ی آن م یرو  شهیهم

کرد و مهرنوش و کوروش با لذت به دخترشان   یکه م  یاز ته دل و سرخوش یآن خنده ها 
 کردند.  ینگاه م

. او به خودش قول محکم بودن داده بود،  ردیاشکش را بگ  یزد تا جلو یو پلک دیکش یآه
حالش را    دیکرد. به خاطر مادرش هم که شده با  یم  انیباز هم ضعفش را نما  دینبا

 داشت.  هیگر   یاش وقت برا ییداد. در خلوتش و تنها یخوب نشان م

 نشست.  شیرا مقابلش گذاشت و رو به رو  یاستکان چا   مهرنوش

 سر کار خودت. یگشت ی. توام برمشدی درست م زیکاش زودتر همه چ -

 . دادی م  یدواریبه مادرش ام دیرا داشت اما با ن،حسیهم هم خودش
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 تفاوت بود. ی باال انداخت و جوابش به ظاهر ب شانه

 ! ستینوع هم بد ناتفاقا برا ت کنه؟ی م  یچه فرق -

نگفت و    یزی . حرف دخترش با نگاهش جور نبود اما چکردی فقط نگاهش م مهرنوش
 محو زد.  یلبخند

 وقت...   هیوقت،  هیترسم که   یها همراز. همش م یمراقب خودت باش  -

حرفش چندان هم سخت نبود. نگران بود که   یادامه  دنینشست. فهم شیدر گلو  بغض
تجارت و کار   یدخترش تکرار نشود. گاه یبرا  گری همسرش افتاده بود د یکه برا  یاتفاق
 . شدی رحم م یب ی ادیهم ز 

 دست مادرش گذاشت.  یرا رو  دستش

 بازم اون اتفاق تکرار شه.  ستینگران نباش مامان جان، قرار ن -

فکر کنم که  یتونم حت ینم  ،یدت باش. تو جون منترسم همراز، مراقب خو  یزد: م لب
 ...فتهیب یاتفاق هی

 .دیگونه اش غلت یادامه دهد و اشکش رو   نتوانست

 نشود. ری چشم بست تا اشکش سراز  ی را به هم فشرد و لحظه ا شی لب ها همراز 

 .فتهیب  ستیقرار ن  یاتفاق چ یه  ؟یقدر نگران نی مامان جان چرا ا -

 لبخند زد. هیگر  انی تکان داد و م یناچار سر به

 باشه قربونت برم، برو به سالمت.  -

او نشاند و پس از   یگونه  ی رو  یشانه انداخت، بوسه ا  یرا رو  فشیجا بلند شد و ک از 
راهش شد. اصال   یزد و نگاه دلواپس مهرنوش بدرقه  رونیاز او از خانه ب یخداحافظ
 . زدیکرد افکار تلخش را دور بر یو سعنداشت اما دخترش را به خدا سپرد   یحس خوب
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 دانست.  یرا م ریبه کارخانه رفته بود و مس  یچند بار قبال

 دور بود و در خارج از شهر.  بایخانه شان تقر از 

خواست از   یرا هم رد کرده بود. م ندیای آن که به دنبالش ب یبرا دیو ام  رادی ه درخواست
 .ستد یخودش با  یپا  یروز اول رو  نیهم

کرد. اداره کردن آن کارخانه و با آن همه   ینم شی و اضطراب رها یحس نگران  زیراه ن در
طور قانع کردن آن طلبکارها، اصال کار ساده   نیآمده بود و هم شیپ ش یکه برا   یمشکالت

 نبود.  یا

  نی بود که بتواند از پس ا دواری اش داد. ام یو حواسش را به رانندگ دی کش یکالفه ا  نفس
 .دی ایکار بر ب

 بود.  ستادهی درب بزرگ کارخانه ا  یجلو  میساعت و ن  کی از  شتریپس از گذشت ب باالخره

بلند کرد. با تکان   شی سالم برا یبه نشانه  یدر را باال برد و دست   یمانع جلو   نگهبان
 سرش جوابش را داد و داخل رفت. 

 شد.  ادهیرک کرد و پبزرگ آنجا پا یرا در محوطه  نیماش

 هم متوقف شد و سمت او آمد.  دی ام  نیماش همزمان

 زد و گفت: سالم.  یلبخند  دنشیبا د همراز 

 ؟ ی: خوبدیرا داد و پرس جوابش

 کار کنم. یکجا برم و چ دیدونستم با ی. نم نیممنون. چه خوب شد که اومد  -

  میاالن شروع کن  نیاز هم یزد و گفت: خب همراز خانوم، موافق  شی به رو یلبخند   دیام
 ؟ یکارخونه آشنا بش ی کم با قسمت ها هیکه 
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کرد: خب بخش  حیشروع به توض یبا اشاره به قسمت دیتکان داد و ام یسر  مشتاقانه
به   یگرفتن تموم مواد و قطعات ورود لی تحو تی که همون جلو قرار داره و مسئول لی تحو

 به عهده داره.   کارخونه رو

قسمت ها   ی  هیبه کارخونه به صورت جداگانه از بق هیمواد اول  یبخش در ورود نیا  تو
 نشه. یکه باعث انتقال آلودگ  شهیدر نظر گرفته م

کارگرهاست و تو   یکفش ها  ی ضدعفون یکه مجهز به حوضچه   میهم دار دیسالن تول هی
 قرار داره. ینیب یکه م  یاون قسمت ورود

 او گوش سپرد.  حاتیتوض یسرش را تکان داد و به ادامه   همراز 

بسته   هیکه هر کدوم مخصوص به کار هستند مثال انبار مواد اول  میچند تا انبار دار  -
  گهید  یو انبارها  عاتیانبار ضا   ،ییای میانبار مواد ش ،ییمحصوالت نها   ،یانبار عموم ،یبند

که بعدا   گهید  یو قسمت ها شگاهیسردخونه و آزما   طور نی. همدمیکه بعد نشونت م
ساختمون قرار دارند، اون قسمتش از ساختمون هم    نیهمشون تو ا   دم یم  حیبهت توض

 . هیقسمت ادار

دانستند   یو منگ همراز انداخت و خنده اش گرفت. همه شان م  جیگ  یبه چهره   ینگاه
 خورد.  ینم ییکارها نیکه همراز به درد چن 

 داخل. میبر  ایکارخانه گفت: ب  یاشاره به ساختمان ادار با

 وارد ساختمان شدند.  گر ی د کی قدم با  هم

کارمندها و کارگران چرخاند و   یساختمان بزرگ و رفت و آمدها   انی نگاهش را م همراز 
 : همه اومدند؟ دیپرس

 تکان داد. یسر

  یگفتم که اطالع رسان یومجا به روابط عم نیا  یا یب یخوا  یکه م یکه گفت یآره، از وقت -
 . انیکنه تا همه ب
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دونم از  ینم  یچیکار کنم؟ من ه یچ د ی: حاال من بادیکرد و دوباره مضطرب پرس یتشکر
 کارا.

 .  یریگ یم  ادیآرامش گفت: نگران نباش دخترم، کم کم  با

بود اضافه کرد: اون قسمت،  شانیرو  شیکه پ  یپهن و بزرگ یبه راهرو  یاشاره ا  با
 و معاونت هستش.  یامور مال ،یامور ادار  ،یحسابدار

 قسمت ها را به خاطر بسپارد. نیداشت ا   یو سع دی کاو یهمراز اطراف را م  نگاه

باال هم  یکه سمت چپ راهرو قرار داشت کرد و گفت: طبقه   یبه راه پله ا  یا   اشاره
ما هم  ی . اتاق هاکیو انفورمات  یطور واحد فن نی سالن کنفرانس و جلساته و هم

 .دمیجاها رو هم بهت نشون م ی  هیباال بعدش بق م یباالست. فعال بر

 باال رفتند. یسنگ   یپله ها  ازدهیتکان داد و با او همراه شد. از ده،  یسر

تر و رفت و آمد هم   کیبود اما ش بزرگ نی پا یمانند طبقه   زیباال ن یطبقه   ی راهرو
 کمتر بود.  نی پا ی نسبت به طبقه 

زد و سمتشان   ی همراز لبخند دنیآمد و با د رون یاز اتاق ها باز شد و تورج ب یکی در
 رفت.

تا هماهنگ   میبر  ایگفت: ب  تیر یبا اشاره به اتاق مد  دیکردند و ام یو احوالپرس  سالم
 ومده؟ ی چرا ن رادیه یکارا، راست  یبرا میکن

 باال انداخت.  یقدم برداشت و شانه ا  همراهشان

 جواب نداد.  یخبر ندارم ازش، صبح بهش زنگ زدم ول -

که سمت چپ قرار   یبزرگ زینگاه همراز به م  ت،ی ری رنگ اتاق مد یباز شدن در قهوه ا با
  یخال یبود اما اکنون جا  دهی چرخان بزرگ د  یآن صندل یپدرش را رو شهیداشت و هم

 .زدیذوق م یاز حد تو  شی ش با
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آمده بود و هر بار هم پدرش از   دنشیخبر به د ی کردن پدرش و ب ری غافلگ یبار برا  چند
 او خوشحال شده بود.   دنید

  ر یز  ینگاه ها  یو متوجه    دیرا د  رادیبار ه نیاول   یاتاق برا   نیبار که آمده بود در ا کی
 او شده بود.  یرکیز 

دوست داشت گرداند و   اریمدرن آن را بس یکه طراح کی را در آن اتاق بزرگ و ش نگاهش
 شد.  شی ناگهان بغض مهمان گلو

 بود.  دهیاتاق به قتل رس نی در ا پدرش

 سرش بخورد.  یتو  یپدرش چون پتک یخال یو جا   یتوانست آنجا بماند و دلتنگ ینم

  ی پدرش با آن لبخندها مهربان   یشده. چهره  ختهیگفته بودند که پدرش به دار آو  
 گردنش را گرفته و... یرحم یبا ب یرا تصور کرد که طناب یشگیهم

  یشک اگر حت یچشمانش را بست. ب ینتوانست به تصوراتش ادامه دهد. لحظه ا  یحت
 شد. یم  وانهی ماند د  یجا م  نی ا  گری د یا  هیثان

 تورج به خودش آمد و چشمانش را باز کرد.   یصدا با

 ؟ ی همراز جان خوب -

 

 . نیبش ؟ی سادی جور وا نیهم  چرا

 مرد قاتل پدرش بود؟   نیا ی عنیتا بغضش را پس بزند. به تورج نگاه کرد.  دیکش ینفس

 .شی دندان ها ریزده اش مشت شد و لبش اس خی  دستان

  نیاتاق رو تحمل کنم و به ا  ن یا  یتونم فضا  ینم م؟یحرف بزن گهید  یجا  میبر  شهیم -
 اتاق و با اون وضع کشته شده و...  نیا  یفکر کنم که پدرم تو 
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بغض   نیخواست ضعف نشان دهد اما مگر ا  یو حرفش ناقص ماند. نم  دیلرز   شیصدا 
 داد؟  یاجازه م یلعنت

 .میزن یتو اتاق من. اون جا حرف م م یبر ای نگاهش کرد و گفت: ب یبا ناراحت تورج 

 شان رفتند.  یتکان داد و هر سه به اتاق کنار  یسر  تیبار با رضا  نی ا همراز 

 هم تازه به جمعشان اضافه شده بود. رادیه

جا   نیکه کارکنان بدونند که قرار ا میمعارفه بذار  ه یگفت: به نظر من بهتره که اول  تورج 
 و باهات آشنا شم.   یمشغول به کار ش

 .هیتکان داد: آره، فکر خوب  یهم سر همراز 

 انداخت. گرشی د یپا  یرا رو  شیداد و پا  هیتک ی اما به صندل  رادیه

 من مخالفم. -

 خواست.   حیسمتش برگشت و با نگاه پرسش گرش از او توض همراز 

  ستی کار الزم ن نیاما به نظر من ا  گم،ی قدر رک م نی همراز جان که ا یناراحت نش -
جوره با تو و اخالقت   چیکارخونه که کاراش ه نی تو ا  یدونم که بتون  یم  دیچون من بع

و   ی. فوقش دو روز بمونیمشکالت کارخونه رو تحمل کن یو بتون یاری دووم ب ستیجور ن
 ! یریبعدشم م

 مخالف نبودند.  رادی چندان با حرف ه ییسه مرد سکوت کرده بودند. گو  هر

نه اما او   ایخودش هم شک داشت که بتواند   د؛یغ بگو توانست درو یخودش که نم به
 خود را گرفته و مصمم بود. میتصم

رو   میکه اون تصم یمحکم و مطمئن گفت: من وقت  یدرهم رفت و با لحن شیها  اخم
کدوم از شما هم لطفا   چیدارم و ه نانیفکر کردم. من از کارم اطم شی گرفتم به همه چ
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که  ن یتا تهش هستم. فقط شماها بهم قول بدچون من   د،یمنصرفم کن دینکن یسع
 . دیکن یکمکم م

دخترم. از   می کن ینگفت و تورج جواب داد: معلومه که کمکت م یزیپوزخند زد و چ رادیه
 فقط به خاطر خودته. گمی هم م یزیما هم ناراحت نشو، اگه چ

که همه جمع بشن و   دیبحث را ادامه نداد و گفت: پس لطفا هماهنگ کن گرید همراز 
 .می معارفه رو انجام بد

 تکان داد. یهم تورج سر تیردوبدل شد و در نها دیتورج و ام انیم  ینگاه

 کنم که همه جمع بشن سالن جلسات.  یخب. االن هماهنگ م یلیخ -

 . یاعتماد یهنوز هم پر از شک بود و ب  رادیه  نگاه

دختر از خود  نیاز دست ا   گری اخم کرد. د رادیسمتش رفت که ه  ی چشم غره ا  راز هم
 و مغرور خسته شده بود و حوصله اش را نداشت. یراض

ها انجام شد و اکنون کارمندها در سالن بزرگ   یکه هماهنگ  دیبه طول انجام یساعت مین
 جلسات نشسته و منتظر همراز بودند.

کرد اما حفظ ظاهر کرد و محکم و   ینم شی رهامضطرب بود و آن دلشوره  همراز 
 داشت.   یخونسرد قدم برم

  یهم به واسطه   شترشانیدانستند همراز دختر کوروش است و ب یکارمندها م  یا  عده
شد همراز رادفر، همان دختر   یها هم باورشان نم یشناختند و بعض یشغلش او را م

  شانیو گرمش برا  نیدلنش ی اش، صدا   یاحرفه   یاز کارها  یو دوبلور که در بعض نده یگو
 .نندیاسبق کارخانه شان باشد و او را بب  یرهایاز مد   یکیخاطره ساخته بود، دختر 

  ی رو دیام  یرا حفظ کرد و با اشاره   تشیجد یظاهر یدستپاچه بود اما با خونسرد  یکم
 بزرگ نشست.  زی و پشت م  یصندل  نیباالتر 

 ! دیبگو دیست چه با دان یداشت و هم نم ادیحرف ز  هم
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  نی کنم خدمت شما همکاران. ا یرا روشن کرد: سالم عرض م کروفنی بود که م دیام  ابتدا
به   نیخانوم همراز رادفر، دختر مرحوم رادفر هستش که قراره از ا یمعارفه    یجلسه برا 

  تیخوام که نها یازتون م جه یپدرشون مشغول به کار شن. در نت گاهیبعد کنار ما در جا 
 . دیباش تهداش شونیرو با ا یهمکار

 .دی بفرما دیدار  یرو به همراز ادامه داد: شما هم اگر حرف سپس

کرد   یگرفت و سع یو نفس دینشسته بودند چرخ زیکه دور م یافراد   انیم  نگاهش
خودش آن را   یلمیکه در ف ی آرامش خود را حفظ کند و بشود همان زن مستقل و جوان

 و مطمئن، همان قدر محکم و مقتدر.   یجد  یرده بود، با همان صدادوبله ک

به حرف آمد: سالم و عرض ادب  نیدلنش یرا روشن کرد و با آن صدا  کروفونشیم
  نجایرو ا  یگفتند، قراره من مدت  یافشار ی . همون طور که آقایخدمت شما همکاران گرام

  میو تونست  مید یرس یجینتا به  دیکه شا دیکن ی شما هم باهام همکار دوارمیباشم. ام
 . میقتل پدرم رو متوجه بش لیدال

  قیکه از طر دیدون ی: حاال شما از کجا مدیکه هم سن و سال خودش بود پرس یدختر
 ! د؟ی به قاتل پدرتون برس دیتون یکارخونه م

 حسابدار کارخانه. ، یاسد الی به او انداخت. ژ ینگاه رادیه

به  نکهی کارخونه کشته شده و احتمال ا  نی ا  یکه پدرم تو نی ا  لیپاسخ داد: به دل همراز 
  ن یکه جز ا دیدون یهم همه م ی. از طرفادهیز  یلیکارخونه و کارش ربط داشته باشه خ

داشت،    یری چشمگ  شرفتی بود و پ دهیباال رس یچون کارخونه به سودده ریمدت اخ
 پدرم رو از سر راهشون برداشتند.  ههم هستند ک  یادیز  ی ها   بیدشمن و رق

به   گرید  یاما نگاه از او گرفت و کم  امدیگفت و همراز از لحنش خوشش ن یآهان دختر
 آنها حرف زد و به سواالتشان پاسخ داد. 

 .شدی نم ده یدر نگاهشان د  ید یشک و ترد  گری قانع شده بودند که د یهمگ ظاهرا

 رفت. ی داشت راه را درست م یعنی  نیکرده بود و ان یبا او مخالفت یکس خوشبختانه
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 زد. شی لبخند به رو   دیام

 خوب بود کارت. یلیخ -

اتاق برات آماده کنند   هی گمیدر ضمن م  ،یتون یدونم که م  یکرد: من م دی هم تأ تورج 
 اون اتاق.  یتو  یبر یمجبور نش  گهیکه د

نگاهش کرد. واقعا از او ممنون بود؛ طاقت رفتن در اتاق و تصور مرگ پدرش   یقدردان با
 را نداشت. 

  گهیساعت د  هیبرم،  دیبا  گهی اش پاسخ داد: خب من د یبا نگاه به ساعت مچ تورج 
 همراز جان؟   یبا من ندار یدادگاه دارم. کار

 قدردان بر لب نشاند.  یلبخند  همراز 

 ونم.ممن   نیکمکم کرد  یلینه، امروز خ -

که با هم   نیا یب شهیزحمت کارتون تموم شد، م  یرا داد و همراز گفت: فقط ب پاسخش
 به کمکتون دارم. از یو ن  ارمی چون من سردرنم م؟یکن  یاز پرونده ها رو بررس یبعض

 باشه دخترم، نگران نباش. -

 زد. رونیاز آنها از کارخانه ب ی را گفت و پس از خداحافظ نیا

 

سر به   هی برم   دیگفت: همراز جان من با   دیآمدند و ام رونی ب سه از سالن جلسات هر
بوده و کارا عقب افتاده. فعال  ل یکارگرا بزنم و حواسم به کارا باشه. چند روز کارخونه تعط

 .شتیپ امی منم کارم تموم شه م کنه،یبهت کمک م  رادیه

زده بودند نشسته بود و   تی ر یمد  ی از اتاق ها که تازه به آن تابلو یک ی  زیپشت م اکنون
 اش بود.  یگرفته و سرش داخل گوش یها جا   یاز صندل  یکی یرو  زین رادیه
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 یلیکوچک بود و نه خ یلیساده که نه خ یاتاقش چرخاند. اتاق  انی نگاهش را م همراز 
نسبتا بزرگ که   یا قرار داشت و پشت سرش هم پنجره   زشیم  یجلو  یبزرگ. چند صندل

بزرگ کارخانه و رفت و آمد    یتوانست محوطه   یخورد، م یچرخ م  یصندل یرو  یوقت
 . ندیرا بب لی از وسا یکارکنان و بعض

 کار کنم؟  ی چ دیحاال من با -

 باال انداخت. یشانه ا اوردیب رون یاش ب  یبدون آن که سرش را از گوش رادیه

. پس یرو گرفت  میتصم نیو ا  یفکر کرد  یبه همه چ یدونم! خودت گفت یمن چه م -
هم  یاز یپس ن یکن یبه حرف من توجه نم یو وقت  گهید یکار کن یکه چ یدون ی حتما م

 . ستیهام ن به من و کمک 

دلش   یرا کجا  رادی ه یدلخور دینداشت و حاال با  یخوب طی کرد. خودش اصال شرا یاخم
 گذاشت؟!   یم

 ؟ ی قرار نبود کمکم کن! مگه  رادیه -

 رنگش گذاشت.  یکت نوک مداد  بیج یرا تو  یو گوش  دیکش ینفس کالفه ا  رادیه

 هم از تو؟   یو چه کار ادیاز من برم یچه کمک  یبگ شهیاالن م -

  ایمدت بابا باهاشون قرارداد داشته و    نیکه ا ییفکر کرد و گفت: پرونده ها یکم همراز 
 .گهی شروع کنم د ییجا  هیاز  دی . به هر حال بانمیبب دی رو با یحسابدار  یپرونده ها 

 از جا برخاست.   یبا پوزخند رادیه

 . ارمیخب، االن برات پرونده ها رو م  یلیخ -

اش رفت تا با   یرفتنش نگاه کرد و دستش سمت گوش رونیتکان داد و به ب  یسر همراز 
 . ردی بگ یشد تماس یدلواپسش م شهیاز هم شتر یروزها ب نیمادرش که ا 
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پرونده در  نیبا چند  رادیگذشته بود که ه  یا  قهی با مادرش صحبت کرد و ده دق یکم
 دستش داخل اتاق شد.

.  رهیماه اخ  کی   یپرونده ها نایداد: ا  حیهمراز گذاشت و توض زی م  یها را رو   پرونده
 نه.  ای  یرس یم ی ا  جهیبه نت نینگاشون کن و بب نیبش

  یاز پوشه ها را برداشت و آن را باز کرد و نگاه ی کیبرد و  شیحرف دست پ یب همراز 
  ی و در پرونده   یآن اصطالحات تجار دنیمقابلش نگاه کرد. با د ی به کاغذها  یسرسر

آه از نهادش  یانواع اعداد و ارقام و نگاه کردن به اصطالحات حسابدار دنیبا د یگرید
 ! گر؟یها چه بودند د نیبرخاست. ا 

دوخته شد که برعکس او خونسردتر   رادیبرگه ها باال آمد و به ه یدرمانده اش از رو نگاه
 داد. ی نشان م شهیاز هم

 : خب؟ دی پرس کوتاه

کم   هی ای. تو ب ارمی سردرنم نایاز ا   یزیمقابلش گفت: من چ یبا اشاره به پرونده ها  همراز 
 بفهمم.  ییزا یچ هیبده که   حیبرام توض

سمت   یگاه بدنش کرد و کم هیتک زی م یجلو برداشت و دستانش را رو  یقدم رادیه
 همراز خم شد.

حرف خودت    یو ه یکن یکس رو گوش نم چیخودت حرف ه یبگم؟ وقت دیبا یمن چ -
خوره.   یبهت بر م  گمیم یزی هم که من چ  یوقت  ؟ی جاهاش فکر نکرد نیبه ا یزنی رو م

ذره هم   هیمن  ی. کال حرفا یکن یم  یو تو لجباز   یخور یکار نم ن یتو به درد ا  گمیم
 .یکار کن یچ  یخوا  یم نمیکارخونه؛ بب نمیو ا   هپروند نیتو، ا   نیارزش نداره واست. حاال ا

 نگاه کرد.  رادیمستأصل به چشمان دلخور ه همراز 

  یراه بابام رو ادامه بدم؟ فکر کرد  دیخب؟ به نظرت نبا  یزنی حرف م یطور نی چرا ا -
اون اتاق رفتم    یتو یآسونه که وقت یمنم راحته؟ فکر کرد  یبرا  ت ی وضع نی تحمل ا

  د یبه نظرت راحته که همش با اد؟یکه دارش زدند جلو چشمام م یهمش بابام رو وقت 
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من بابام رو کشتند و قاتلش   یاتاق کنار یکه تو  مفکر نکن نیبغضم رو کنار بزنم و به ا
 چرخه؟   یخودش م یداره راست راست برا

 یجور  نیتونم هم یمحکم ادامه داد: من نم ی با لحن یو به سخت  دیلرز  یم  شیصدا 
قاتلش   ست یو معلوم ن دهیخروار خاک خواب هی  ری که بابام ز  یدست رو دست بذارم وقت

مسخره باشه اما من حاضرم    گهیهر کس د ایمن واسه تو و    یکارا دی. شا هیکدوم گور
شه و با کمک   دایپ کی کوچ ینشونه   هی  دیشاکه   یجزئ یکارا  نیا  یهمه کار بکنم، حت

آب خوش از گلوش   هی  ذارمینم یکنم و اون وقته که حت دایها زودتر اون قاتل رو پ سیپل
 . نی بره پا

گونه اش   یاشک بود که از چشم همسرش رو  د یدرشت مروار  یبه آن دانه  رادیه  نگاه
 .دیغلت

از صورتش پس زد اما هنوز هم  یجلو رفت و اشکش را به آرام یبه آرام دستش
 داشت.  یتفاوت بود و نگاهش رنگ دلخور  یخونسرد و ب

بهت  یمن ک نیبب ،یکنه همراز. بهتره بر یرو درست نم  یچیجا ه نیموندن تو ا  -
 گفتم.

 .دمینشن  ؟یگفت ی: چدیآن نشد و پرس ینجوا کرد که همراز متوجه  ی زیچ رلب ی ز  سپس

سرم و اصال هم وقت و حوصله ندارم که   ختهیکار ر  یتوجه به سوالش گفت: من کل یب
 کنم. ی رو بررس شهینم دای توش پ یچیکه ه یی پرونده ها نیا نمیجا و بش نیا  امیب

  کی رفت.  رونی همراز عقب گرد کرد و از اتاق ب یدر مقابل نگاه ناباور و بهت زده   سپس
 گونه کرد؟   نیدفعه چه شد؟ چرا ا 

 کرد.   یاخم تی همان طور ماند اما در نها یا  لحظه

  یزیچ نیآن را به خاطر نداشت اما چن  قیخوانده و دق شیپ یافتاد که مدت  یجمله ا  ادی
آن  نداز،یب نهیبه آ  ینگاه ،یکن دایرساند را پ یکه به تو کمک م یکس ی خواه یبود: اگر م

 .افت ی  یفرد را خواه
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 آمد.  یاز پس خودش بر م  دیاو گفته بودند. خودش با یجمله را انگار برا  نیحاال ا  و

 برساند.  یاریراسخش  توکل بر خدا کرد که به او   یعزم با

بار در عمرش آرزو کرد کاش   نی اول یگشود و برا  یرا به آرام یو پرونده ا  دیکش ینفس
رفت که   یم یسراغ مهندس  دیمثل پدرش و ام  ای خواند و  یم تی ری مد  رادی مانند ه

 آمد. یکنار م ییزها یچ  نیراحت تر با چن

 .دینوشته ها چرخ ینبود که افکارش را پس زد و نگاهش رو ی البافیخ یبرا  یوقت

 

 . ریپرونده ها بود و با آنها درگ یظهر سرش رو  تا

گرفت تا حداقل   یکمک م نترنتیآورد از ا یهم که سردرنم ییکرد و جا  یآنها فکر م یرو
 از اصطالحات آشنا شود.  یبا بعض

که در گردنش   یو از درد  اوردیباعث شد سرش را باال ب رادیه یبه در خورد و صدا  یا  تقه
چند ساعت    نیدر ا  یپرونده ها  نیا  یدرهم رفت. خم کردن سرش رو   شیاخم ها  دیچیپ

 باعث درد گردنش شده بود. 

 ؟ ی ایسمتش آمد و گفت: وقت ناهاره. نم  رادیه

 به او نداد.  یتکان داد و پاسخ نیبه طرف یسر

 شانه اش گذاشت.  یرو  یو دست ستادیجلوتر رفت و کنار او ا  رادیه

 قهر کنه و دلخور باشه، منم نه تو خانوم خانوما.  دیکه االن با یاون -

:  دیو حق به جانب پرس ندیو سرش را بلند کرد تا او را بهتر بب دیچرخ  یصندل ی رو همراز 
 کار کردم؟  یاون وقت چرا؟ مگه من چ

 . گهی کنم د یم  یبازم خودم منت کش ی. ولیکن یکه کال منو حساب نم نیواسه ا  -
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 گونه اش نشاند.   یرو ی زد و خم شد و بوسه ا  یلبخند  سپس

گفت: پاشو   رادی به بدنش داد که ه یلبش آورد و کش و قوس  یرو یلبخند کم جان  همراز 
 .یخسته شد  ی لیناهار بخور و بعدشم برو خونه که امروز خ ایهمراز، هم ب

اش را مرتب    ختهیبه هم ر ز یم ی مقاومت از جا برخاست و همان طور که کم یب همراز 
 کارم.   یسراغ ادامه   امیخوام ب یکرد گفت: با ناهار موافقم، اما بعدشم م یم

 نکرد.  یمخالفت   گری د رادیه

 . میخب، پس بر یلیخ -

 راد؟ یه گمی آمد و گفت: م رون یهمراه او از اتاق ب همراز 

 دستش گرفت.  یرا تو  دستش

 جونم؟  -

رو، که هنوز  نایو ا   دیمخصوصا اون قسمت تول ؟ی جاها رو نشونم بد ی  هیبق یا یم -
 .دمشیند

 .میر ی. مزمیتکان داد: باشه عز  یمکث کرد اما سر  یلحظه ا   رادیه

از  یکی شدند و پشت   یوارد سالن غذاخور  گری کدی زد و همراه  یباالخره لبخند  همراز 
آن دو   دنیرا گرفت و با د  شی داخل آمد و غذا دینشستند. همان لحظه هم ام زهایم

 زد و سمتشان رفت. یلبخند

 عامل. اوضاع چه طوره؟  ری به همراز گفت: به به خانوم مد رو

 باال انداخت و با صداقت گفت: من که مغزم هنگ کرده.  یشانه ا  همراز 

 کنارشان گفت: اجازه هست؟   یخال یزد و با اشاره به صندل یگری لبخند د  دیام

 . دی کنم، بفرما  یپاسخ داد: خواهش م رادیه
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 و نشست.  دیرا عقب کش یگذاشت و صندل  زیم  یرا رو  شیمصرف غذا   کباریظرف   دیام

و تجربه   تهی . به هر حال امروز روز اول کاریسردرگم  نیا  هیعیراز جان، طبدونم هم یم -
 .یشیو آشنا م   یافت  ی. اما کم کم راه میکار ندار  نیا  یهم تو   یا

 .دوارمیزمزمه کرد: ام  همراز 

  گری به ساختمان د زین رادی سر کارش برگشت و همراز و ه  دیرا در سکوت خوردند و ام غذا
 کارخانه رفتند.

  یدستگاه ها به گوشش خورد و رفت و آمدها   یورودشان به ساختمان، سر و صدا با
 شد.  انی نما شتریکارگران و کارمندها ب

درمورد آن دستگاه   یمختصر  حیبه او توض رادیو ه  ستادندی ا  یم یهر دستگاه کم یجلو
  یسر ید و هرازگاه سپر یاو گوش م حات یو همراز با دقت به توض دادی و کارکرد آن م

 . دیپرس یم یسوال  ای و  دادی تکان م

 . هیامروز کاف ی همراز، برا گهی گفت: بسه د رادی گذشته بود که ه یدو ساعت یکی

 هم که خسته شده بود سرش را تکان داد و گفت: ممنون واسه کمک هات. همراز 

 ؟ ی ریم  ای  یمون یکار دارم، تو م یی: من جا دیتکان داد و پرس  یحوصله سر  یب رادیه

  یو جواب داد: آره، منم خسته ام م دیاش کش ی چتر یبه شالش و موها  یدست همراز 
 خوام برم. 

 گفت. یباشه ا  رادیه

 ؟ یبا من ندار یخب، کار یلیخ -

 ؟ یبر ی خوا  ینه، کجا م -

 کرد.  یاخم  رادیه
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 اومده. خداحافظ.  شیبرام پ یکار  هیگفتم که  -

 جواب دادن به همراز را نداد و از او دور شد. مهلت

 زد.  رونی گره خورده به اخم از ساختمان ب یشانیاش نگاه کرد و با پ  ی خال یبه جا همراز 

شانه اش انداخت و   یرا برداشت و رو  فشیو اتاق خودش رفت و ک  یساختمان ادار به
 زد. رون یز کارخانه بشد و ا نشیسوار ماش دی از ام  یبا خداحافظ

پارک کرد و داخل خانه رفت که  اطی را داخل ح نشیتا خانه راند و ماش یخستگ با
 در افتاد.  یدر جلو  یو پاشنه بلند  اهی س ینگاهش به بوت ها 

  یبه خانه شان آمده حدس خاص یآن که چه کس یباال انداخت. درباره   یشانه ا  متفکر
 نداشت. 

رفت که   ییرا ی اش را پا کرد و داخل پذ یروفرش  یها   ییرا درآورد و دمپا شی ها کفش
کنار او   زیاز مبل ها نشسته و مادرش ن یکی  یافتاد که رو د،یهمسر ام  لوفر،ینگاهش به ن

 بود.

  ضی تعو  یبا او کرد و سپس برا  یگرم یزد و جلو رفت. سالم و احوالپرس یخسته ا  لبخند
 به اتاقش رفت.  شی لباس ها

از   شهیآمد پدرش هم یم ادشی. دیپوش یساده ا  یو شالش را درآورد و بلوز مشک پالتو
نشست. چه قدر   شی رنگارنگ و روشن بپوشد. بغض در گلو یخواست لباس ها  یاو م

اش   یاز پدر مهربان و دوست داشتن یهشت روز سخت گذشته بود و مدام خاطرات  نیا
 آورد. یم  ادیرا به 

آرامش روح پدرش خواند، سپس   یبرا  یلب فاتحه ا  ریز اش خارج شد و  نهیاز س یآه
 زد. رونیو از اتاق ب دی کش اهشیکوتاه س  یبه موها  یشانه ا

کردنش را    هیناراحت است و چشمان سرخش نشان از گر  یزیاز چ لوفر یکرد ن یم  حس
 . دادی م
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 همراز جان؟  ی: خوبد یزد و پرس یهمراز لبخند تلخ دنید با

که  یسخت اون جور  طی شرا  نیکرد که ادامه داد: واقعا شرمنده ام که تو ا  یتشکر همراز 
 بودم.  ریکم درگ هیکنارتون نبودم.  د،یبا

هم شده بود گفت:   باتریز  ح یمل  شیکه با آن آرا  لوفر ین یبایز  یبا نگاه به چهره   همراز 
  یگفت که م  دی. عمو امنی بود یسخت  طیجون؟ شما هم تو شرا  لوفرین هیحرفا چ  نیا

 از هم... نی خوا

 زد. یلبخند سرد و تلخ  لوفرینداد و ن ادامه

شان  سرد شده و دست نخورده  یشده بود که همراز با اشاره به چا  نی سنگ انشانی م فضا
  رمی تونم سرد شد که، االن م ییرا بشکند گفت: چا  نیآن که سکوت سنگ یفقط برا 

 کنم.  یعوضش م

خواست،صحبت   یهمراز نم ی داشت و جلو یکرد. انگار که با مادرش حرف یتشکر لوفرین
 کند. 

  یراحت م یلیخ زشیت  ینبود اما با آن گوش ها ستادنی و فال گوش ا یفضول اهل 
کار کنم مهرنوش.  یدونم چ  یگفت: نم  یرا بشنود که با بغض م لوفرین یتوانست صدا 

از ما و سن و   یی طالق و جدا  نی ابه هم. آخه  ختیر  مونیقدر زندگ  نیدونم چرا ا  ینم
سن   نی . بعد من با امیشیعروس دار م   یزودب م، یپسر بزرگ دار هیسالمون گذشته، ما  

 بشم مطلقه؟ 

 . یهمه چ شهیجان؟ درست م لوفرین  هیحرفا چ نیبا آرامش گفت: ا  مهرنوش

  یآخه؟ به زور مجبورم کرد که طالق توافق شهیدرست م یبا بغض حرص زد: چ لوفرین
 که زودتر مراحلش انجام شه و از دستم خالص شه. میریبگ

  هیتونست   ینم یمهربون بود، حت  دیخوب بود به خدا، ام یزد و ادامه داد: همه چ هق
.  زدی گشت چند دفعه بهم زنگ م  یبرم یرفت تا وقت یروز ازم دور بمونه. سرکار که م

  هویشد که  یشد، چه جور یدونم چ  یاما نم مینداشت. خوشبخت بود منو   یطاقت دور
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کنه و   ی به زور نگام هم م گه ید نه،یاوضاع هم  لهو رو شد انگار. چند سا  ر یز  یهمه چ
رو انجام دادم. مهربون تر از   ی و فکرش رو بکن یاتاقشم ازم جدا کرده. هر کار که بگ   یحت

که دوست داشتم گذشتم و چند ساله کارم   یقبل باهاش رفتار کردم، به خاطرش از شغل
 یکه بهتر بشه، همه چ نی ا  ی . اما به جادمیدوست داره انجام م ی رو ول کردم، هر چ

 . خسته شدم به خدا. شهیداره بدتر م

و   د یعقب کش یا  یدستش نشست و همراز صندل یزد و دست مهرنوش رو  هق
 او شود.  یخواست مزاحم درد دل کردن ها  ینشست. نم

 ونه؟ ی در م یا   گهیکس د ی: پادی مردد پرس  وشمهرن

  یزیچ نیبود و چشمان همراز گرد شد. چن دشی تا  ینشانه   لوفرین ی   هیگرفتن گر  شدت
 توانست تصور کند.   ینم دیام  یرا برا 

خواست اصال؟ همه کار کردم که منصرفش کنم.   یم  یکم داشتم؟ چ یدونم من چ  ینم -
اون   ختنیو ر  ریو فالگ سی دعا نو شیتا رفتن پ ری حرفا بگ  نیو ا  یاز محبت و مهربون

 میاما نشد. مهرنوش من زندگ  ادیبا من راه ب دیدادند، تو غذاش که شا  یکه م ییدواها
  یکارا رو که م نیخواستم از دستش بدم اما ا  ینم رم،رو دوست دا دی رو دوست دارم، ام
 شدم. یکنه از دستش عاص 

از جا بلند شد و کنارش نشست و در    یشدت گرفت و مهرنوش با ناراحت شیهق ها  هق
 . دیآغوشش کش

مهربان   یشناخت، زن یرا خوب م لوفریهمان جا نشسته بود و ناراحت بود. ن زین همراز 
  ستیکرد و توانست به همسرش کمک کند تا ب  تی ری اش را مد  یخوب زندگ یلیکه خ

ها   یکه محکم پشت همسرش در تمام سخت یزنکند.  یداریدرصد از سهم کارخانه را خر
  یداشت دل در گرو  یعاشقانه دوستش م هک یبود و اکنون همسر   ستادهی و مشکالت ا

 برده بود. ادی را از  لوفرین  یها  یداده و تمام خوب یگریشخص د
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  یمرد خوب  دیآمد. ام یخوشش نم یمردان نیوقت از چن چیدرهم رفت. ه شیها  اخم
را   لوفریاز ن  ییقصد جدا ی لیدل نیبه چن کهنی پدرش بود اما ا  یشگ یبود، همراه هم

 . امدیداشت اصال خوشش ن

:  دیاز کتاب شازده کوچولو افتاد که روباه در جواب شازده کوچولو که پرس  یا جمله  ادی
 ؟ یچ یعنی  یوفادار

شق گل خودت  بود، تو باز هم عا یگری گل د ک یات    ارهی س یاگر تو  یعنیداد:  پاسخ
 .یبمان

سرد شده را عوض کرد و    یتمام شده بود که از جا برخاست و چا شانیحرف ها  ظاهرا
 برگشت.  ییرا ی دوباره به پذ

 را پاک کرد و لبخند زد.  شی اشک ها  دنشیبا د  لوفرین

جا بود تا مشخصات آن زن و تمام اجدادش    نی افتاد که اگر اکنون ا  ونشیعمه کتا  ادی
 دست بردار نبود!  دیکش ینم  لوفریزبان ن ریرا از ز 

 عمه کجاست؟   ی: راستدی به مهرنوش پرس رو

 خواد برگرده.  یکنه، آخه امشب پرواز داره م دی خرده خر  هیرفت  -

هم ماند و سپس بعد از  لوفریهم ن  گرید  یساعت  میگفت و سکوت کرد. ن یآهان
نبوده،   ششانیپ دیسخت آن قدر که با  یروزها  نی آن که در ا  لیدوباره به دل یاهعذرخو

 عزم رفتن کرد. 

  یهمه سال زندگ نیحقش بعد ا  لوفر،ین یگفت: طفل  یاز رفتن او مهرنوش با ناراحت پس
 نبود.  نیا  شیساختن اون زندگ  یبرا  دنیو زحمت کش

 از مبل ها ولو شد.  یکی یرو  یبا خستگ همراز 
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همون موقع طالق رو   دیبوده، به نظر من با نی ا  شونیگفت که چند ساله وضع زندگ -
تالشش رو کرده   ست،ین یکه زور یکس یکرد. دوست داشتن و موندن تو زندگ یقبول م

 از غرورش رو بشکنه.   شتریب دینداده و به نظرم نبا جهیو نت

بوده.   شی ه و تموم کاراش به خاطر حفظ زندگهم عاشق  لوفریجواب داد: اما ن مهرنوش
 همراز.  ادهیز  یلیقدرت عشق خ

 دروغ باشه. ایوقتا اشتباه    هیتونه   یاما عشق هم م -

 باال انداخت.  یشانه ا مهرنوش

 تو؟ اوضاع چه طوره؟  ی کار کرد ی . امروز چمیبگم واال؟ حاال بگذر یچ -

بوده   لیچند روزم که کارخونه تعط نیمامان. ا   ستی گفت: اوضاع اصال خوب ن یناراحت با
 سخته.  یلیشده. کارمون خ شهیبدتر از هم

نداره.  دهیفا  یطور نیامروز داد که مهرنوش گفت: ا  یدرباره   یمختصر  حیتوض سپس
 .می فروش تا پول طلبکارها رو جور کن میخونه رو بذار نیا  دیبا

 تکان داد.   یسر همراز 

 .میکن  یبا هم درست م  وی افتم دنبال کارا. همه چ ینگران نباش مامان، خودم م -

 نگفت.  یزیتلخ لبخند زد و چ مهرنوش

 درست شود؟  زی همه چ شدیم یک

 

 

 

 * * * 
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با هن و هن   یطوالن ی و از پله ها دیدنبال خود کش یچمدان بزرگش را به سخت  ونی کتا
 . ستادیآورد و نفس نفس زنان کنار مهرنوش و همراز ا  نی پا

 فعال عمه. یموند  یگفت: کاش م  همراز 

 . یموند  یم گهیجان، چند روز د ونیکتا  گهی هم اضافه کرد: راست م مهرنوش

 کرد.  شانیبه هر دو  ینگاه ونی کتا

 جا. ن یهفته ست که اومدم ا  هیاز   شتریبرگردم، االن ب دیبا  گهیقربونتون برم. نه د -

خونه رو بدون   نیمدتم به زور تحمل کردم ا  نینشست و ادامه داد: هم شیدر گلو  بغض
 کوروش. 

خونه رو بدون   نیمردم و ا  یبرات داداش، کاش من م  رمیبم یزد و بلندتر افزود: اله هق
 خه داداش؟ آ یبرم؟ چرا تنهامون گذاشت اتیآخه قربون اون مهربون یی. کجادمید یتو نم

را در آغوش گرفت   ونی شدند. جلو رفت و کتا  یصورتش جار ی رو زیمهرنوش ن یها   اشک
 هر دو باال رفت. ی  هیگر  یو صدا 

همراز هم   یگرفت و چشمانش پر از اشک شد و برا  دنیهمراز از بغض لرز   یها لب
 آغوش باز کردند. 

 اتفاق بود.  نی ا  یباعث و بان نیهنوز هم در حال ضجه زدن و نفر  ونی کتا

را پاک کرد و گفت:   شی اشک ها  ونی هر سه در آغوش هم ماندند و کتا  یا  قهیدق چند
 . امی چهلم حتما م  یمدت. برا ن یمزاحمتون شدم ا 

 . میاومد  یتا فرودگاه باهات م یذاشتیکاش م -

 حزون زد. م یچمدانش را گرفت و لبخند یدسته   ونی کتا

  هی. همراز جان، قربونت برم عمه، شمیمزاحم نم  نیاز ا  شتریب گهینه مهرنوش جان، د -
 آژانس برام خبر کن. 
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 رسونمتون عمه. یخودم م -

 برادرزاده اش نشاند. یگونه  یرو  یبوسه ا  ونی کتا

 . رمی خودم م  ستم،ی به زحمت ن ی . راضزدلمینه عز -

  یبا آژانس راه ون ی ماند و کتا  جهینت یآن دو ب یاصرارها و تعارف ها   زین تینها در
 فرودگاه شد.

مهربان   زیشد و گاه ن یزبانش چون زهر تلخ و گزنده م یبود. گاه نیاخالقش هم   ونی کتا
را   شانیدانستند که حرف ها   یم  یرا به خوب نیا  زیو دلسوز. هم مهرنوش و هم همراز ن

 گرفتند. یبه دل نم

در دست داشت و آن   یبودند و مهرنوش کتاب ونی ز یتلو   دنی حوصله مشغول د  یدو ب هر
متوجه نشده بود که کتاب را هم برعکس    یبود که حت الیحواس و غرق در خ یقدر ب

 دست گرفته! 

و مشغول خواندن   زدی چرخ م نترنتیسرش داخل لپ تاپش بود و در ا زین همراز 
 هم که شده با کار و تجارت آشنا شود.  یاندک  یکار بود تا حت یدرباره   یمطالب

اش بلند شد. بدون آن که نگاه از   یگوش یبود که صدا  تی در خواندن مطالب سا غرق 
 برداشت و تماس را متصل کرد.  زی م یرا از رو  یدستش را دراز کرد و گوش رد،یصفحه بگ

 بله؟  -

 فر؟ : خانوم رادد یچیدر گوشش پ یمرد   یناآشنا  یصدا 

 جواب داد: بله، شما؟  متفکر

 هستم از حراست کارخونه مزاحمتون شدم. ید یمن حم  ن؟ی سالم خوب هست -

 اش نشست. یشانی در پ فیظر  یاخم

 افتاده؟   یامرتون؟ اتفاق -
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کردند. لطفا   دایزارع رو تو کارخونه پ یآقا  یگفت: بله متأسفانه، جنازه  یبا ناراحت مرد
 .دیتر خودتون رو برسون  عیسر 

 تورج؟!  یماند. جنازه    رهیاز بهت گرد شد و به مقابلش خ  چشمانش

 .دیشن یکرد و همراز نم یهمچنان داشت صحبت م مرد

زد: همراز؟   شیصدا  یبا نگران دیدخترش را د  یدگیکه جا خوردن و رنگ پر  مهرنوش
 شده؟  یهمراز چ

 شده همراز؟  ی: چ دیو او دوباره پرس  دیمادرش چرخ یرو  یبه آرام نگاهش

 . امی تکان داد و زمزمه کرد: االن م  یرا به سخت زبانش

آورد   نی را پا  یگوش جیباشد. شوکه و گ دهیقدر آرام گفته بود که شک داشت مرد شن آن
عمو    یقرمز را لمس کرد و در مقابل سواالت و نگاه نگران مادرش لب زد: جنازه  کونیو آ

 کردند. دایخونه پتورج رو تو کار

 و شوکه. ری بود و متح جیمبهوت نگاهش کرد و همراز از جا بلند شد. گ  مهرنوش

: کجا  دیسست سمت پله ها رفت که مهرنوش پرس ییرا حرکت داد و با قدم ها  شیپاها 
 ؟ ی ریم

 زمزمه کرد: کارخونه. کوتاه

  نیماش  سوار یمادرش چه گفت، ک یدر جواب نگران د،یکه چه پوش  دیهم نفهم خودش
 شد و راه افتاد و چگونه خودش را به کارخانه رساند.  

 روشن کرده بود. یرا اندک  ابانیخ ک ینسبتا تار  یفضا  سیپل نیگردان ماش ی ها چراغ

 دادی آنها را تکان م یکه به سخت ییو پاها   دیلرز   یکه دستانش م یو شوکه در حال  جیگ
 داخل کارخانه رفت. 
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که   ییاز او، اشک ها شی ها  تیبا پدرش و حما   ش یها تی میتورج، صم یجد  ی  چهره
پدرش   شیچشمانش بود و حاال او هم پ یجلو یبود، همگ  ختهیتورج سر مزار پدرش ر

 رفته بود.

 را گرفت.  شی جلو یساختمان که شد سرباز  وارد 

 کجا خانوم؟   -

 بود که قدرت حرف زدن هم نداشت. دهیقدر شوکه و ترس  آن

: با شمام  دیبه او نگاه کرد که سرباز دوباره پرس ریو متح  سیطور با چشمان خ همان
 خانوم؟ 

 به گوشش خورد و نگاهش را سمت او چرخاند. رادی ه یصدا 

 ؟ ی د یهمراز؟ تو از کجا فهم ییتو  -

 کارخونه هستند. دیجد ری مد  شونیرو به سرباز گفت: ا  رادینداد و ه یجواب همراز 

همراز را در  یزده   خی نگران به همسرش نگاه کرد و دست  رادی کنار رفت و ه سرباز 
 دستش گرفت.

وارد ساختمان شد و   رادی حبس شده اش همراه ه  یسست و نفس ها ییقدم ها  با
 داد. یرا فشار م  رادی مدام از استرس دست ه

  دهیکش رادی فقط به دنبال ه ی کوک یاز خودش نداشت که همچون عروسک یاراده ا   انگار
 دوم رفتند.  ی تا طبقه   نیسنگ  یمان قدم ها شد. با ه یم

 آنها فضا را پر کرده بود.  می سیب یبود و صدا  سیپر از پل زین آنجا

ابتدا متعجب شد و   دنشیکه لباس فرم بر تن داشت که همراز را شناخته بود با د  یمرد
 د؟ یکن یکار م یجا چ  نیسپس گفت: خانوم رادفر شما ا 

 .جی به اتاق تورج داد. هنوز هم شوکه بود و گ یبا دست اشاره ا  همراز 
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شده مگه؟ حالش خوب بود امروز.   یجا، زنگ زدند بهم. چ نیا  امیعمو تورج، گفتن ب -
 زنگ زدن گفتند...

 دیکرد را شن یم  فی حواس پشت هم رد یکه همراز ب یو جمالت دیکه حالش را د  رادیه
جا هستند که هشت نه روز  نی ا  ریدختر مرحوم رادفر مد  شون یداد: ا حیخودش توض

 . دندیجا به قتل رس نیهم شیپ

  یبزند اما کس یتکان داد و خواست حرف یشانه اش بود سر یسروان رو  یکه درجه  مرد
 او را صدا زد. 

 .  نیکه به چند تا سوال جواب بد  د یگردم، لطفا صبر کن یبه آن دو گفت: االن برم رو

مات رفتن او را دنبال کرد و چشمش به در باز اتاق پدرش افتاد که  یبا نگاه همراز 
 شلوغ بود.  یحساب

 برداشت. یجلو گذاشت و قدم یرا به آرام  شیو پا  دیدهانش را بلع آب

 ؟ ی ریکجا م -

  کیچل  کیچل  ی. صدادیاتاق رس یبه او نداد و آهسته جلو رفت تا جلو  یپاسخ همراز 
جان   یبود که به گوشش خورد و نگاهش دوخته شد به جسم ب ییصدا  نیها اول نیدورب

آمده بود در حال   یقانون  یکه از پزشک  یبود و مرد نی زم یتورج که غرق در خون رو 
 جنازه بود. ن ی عکس گرفتن از ا

گرمابه و    قیهمان عمو تورجش بود؟ رف یجان و خون یجسم ب  نیرفت. ا نفسش
 گلستان پدرش؟  

داشت   یزی اش را بسته بود، انگار چ یراه تنفس یز یگار چرفت. ان شی سمت گلو  دستش
 توانست نفس بکشد. یکرد که نم یخفه اش م

را   زدی م شی را که داشت صدا  رادی ه یاطرافش گنگ شده بود اما توانست صدا  یصداها 
 دهد.  صیتشخ
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 صدام رو؟   یشنو  یهمراز؟ همراز با توام؟ م -

دهانش    یآن باال آمد. دستش را جلو  اتی و رو شد و تمام محتو ریکرد معده اش ز  حس
 راهرو رساند.  یانتها  یبهداشت س یگرفت و خودش را با دو به سرو 

 .دیکوب یپشت در بود و به در م رادیه

 همراز؟ همراز جان در رو باز کن.   -

بهت  یتو اون اتاق؟ ک یرفت ی بهت بگم دختر؟ تو واسه چ یحرص زد: آخه من چ  سپس
 ؟ یفت برگ

رفت.  یچشمانش کنار نم  یچشمانش حک شده بود که از جلو شیکه آن صحنه پ  انگار
 اش زد. دهیبه صورت رنگ پر یآب برد و آب ری ش ریدستش را ز 

کرد، با دست لرزانش در را باز  یشالش صورتش را پاک م یکه با گوشه   ی در حال سپس
 رو به رو شد. رادی کرد و با ه

 ؟ یخوب -

 شد؟  یجور  نیتکان داد و لب زد: چرا ا  یسر

اون جا   یرفت یتکان داد و گفت: تو واسه چ ن یبه طرف یو سر دی کش یکالفه ا  نفس
  یدو قطره خون غش و ضعف م دنیکه با د یی. تو یآخه؟ صد دفعه صدات کردم که نر

 ...یکن یبه اون جسد غرق در خون نگاه م یواسه من رفت یپا شد یکن

چنگ انداخت و باعث شد او   رادیه  یمانش را بست و به بازوچش   یلحظه ا همراز 
 حرفش را قطع کند. 

 بسه. رادیه -

 خب، تو آروم باش. یلیخ -

 گفت: حالتون خوبه خانوم؟  دنشانیو سروان با د  دیدستش را دوباره کش سپس
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 .نیبه چند تا سوال من جواب بد  د یحال سرش را تکان داد که گفت: با یب همراز 

 رد.اخم ک  رادیه

 ه؟ ی االن وقت بازجو ست؟ ی حال خانومم خوب ن دینیب ینم -

 .میصبر کن م یکه بخوا ستین یطور طیفهمم، اما شرا  یجواب داد: بله م سروان

کند، با اشاره به دفتر کار تورج گفت:    یاعتراض رادیقبل از آن که اجازه دهد ه سپس
 .م یحرف بزن  میاون اتاق که راحت تر بتون  یتو دیار یب فی تشر

که تازه به جمعشان اضافه شده بود   دیو ام رادیجلوتر راه افتاد و همراز و ه خودش
 پشت سرش رفتند.

 همراز جان؟  یهمراز گفت: خوب  ی دهیرنگ پر  یبا نگاه به چهره  دیام

  هیازها گفت: از سرب یکینشست و سروان رو به  رادی سرش را تکان داد و کنار ه  آهسته
 . عیسر  اریآب قند ب

 گذاشت و با گفتن چشم قربان از آنها دور شد. یاحترام  سرباز 

 سروان سکوت را شکست. خود

زارع   یآقا یبار چه ساعت نیکه آخر  نی و ا نیامروز افتاد بگ یکه در ط یخب، از اتفاقات -
 ن؟ ید یرو د

  یآن را از دستش گرفت و به لب ها  رادیآب قند وارد شد. ه یوانی لحظه سرباز با ل همان
 کرد.  کی همراز نزد

 . زمیبخور عز  -

شرح داد و از قتل کوروش هم   شیو ناراحتش اتفاقات امروز را برا  ن یبا لحن غمگ دیام
  یگرده اما گفت کار یصحبت کرد و در آخر هم گفت: امروز گفت که دادگاه داره و برم
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  یو خبر  دمشیند گهی بعد از اونم من د اد،یکارخونه نم گهی مروز داومده و ا شیبراش پ
 هم نداشتم ازش. 

طور همراز با آن حال خراب و به    نیکه الزم بود را شرح داد و هم یحات یهم توض رادیه
 داد. ح یاش خالصه تر از آن دو اتفاقات امروز را توض  ختهیهم ر

  یشان سر  حاتیاز اتمام توض  داد پس یهر سه گوش م یکه با دقت به حرف ها  سروان
کدوم از تهران    چیه ی. اما لطفا تا اطالع ثانوتونی تکان داد و گفت: ممنون از همکار

 .دیخارج نش

  یخانواده   یاز اعضا  یشماره تلفن ای: آدرس و  دی مقاومت قبول کردند که پرس  یسه ب هر
 د؟ ی اون مرحوم دار

. ستندین هیبق  رانه،ی از پسراش ا  یکیگفت: فقط   دیدادند و ام  یجواب منف رادی و ه همراز 
 آدرسش رو نه، اما شماره اش رو دارم.

 لطفا. دیسی سمتش گرفت و گفت: بنو یکاغذ و خودکار سروان

  ی: منو خانومم مدیپرس رادی آنها را از دستش گرفت و شروع به نوشتن کرد که ه دیام
 م؟ یبر  میتون

شه که ما کارا و   لیتعط یدو روز  یکی  دیخونه باکار ی. ولدی تکان داد : بله، بفرما یسر
 . نیبه روند سابق برگرد دیتون  یو بعدش م  میالزم رو انجام بد یها یبررس

 زدند. رونیکرد و دست همراز را گرفت و با هم از کارخانه ب یتشکر رادیه

 .دی رس شیها  هیبه ر  ژنیوارد شدن به محوطه تازه حس کرد که اکس با

 سوار شو.  -

 در تنش نشست و دستانش را در هم قفل کرد.  یآمد و لرز  یسرد  سوز 

 پس؟  یش ی گفت: چرا سوار نم دیاو را که د  مکث
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 خودم... ن یماش -

 و مانع از ادامه دادنش شد. دیدستش را کش  رادیه

   ؟یکن یحالت رانندگ نیبا ا  یخوا  یدنبالش. نکنه م امی بعدا م -

نشست و   یهمان طور که پشت فرمان م رادی شد و ه حرف سوار یبار ب نی ا همراز 
  یغش و ضعف م ی! همیمام زن گرفت  رن،یگ یکرد غر زد: مردم زن م ی را روشن م نیماش

 فهمم. یاون جا رو من نم یرفت یکنه واسه من. آخه تو واسه چ

 اش را کنار بگذارد.  یبا اخم نگاهش کرد و با آن حالش هم نتوانست لجباز  همراز 

  نی. حداقل اامی خودم م ن ینگه دار با ماش یهست   یقدر از بودن من ناراض نیاگه ا  -
 کنم. یمدتت رو تحمل نم  نیاخالق گند ا

 أه!   گهی زد: همراز ببند دهنت رو   بس کن د ادیبا حرص فر  رادیه

 ماند.  رهیبا اخم نگاه از او گرفت و به مقابلش خ همراز 

و پس از    دی گونه اش چک  یرو یداد و قطره اشک  هیبخار گرفته تک ی  شهیرا به ش سرش
 کردند و روان شدند.  دایراه خودشان را پ زین شیاشک ها  ی  هیآن بق

 انداخت.   ینگاه میسمتش ن  دیاش را که شن هیآرام گر  یصدا   رادیه

 نگفتم آخه! فقط نگرانت شده بودم.  یزیمن که چ ؟یکن یم  هیهمراز؟ گر -

نداشت   یتیاهم شی که برا  یزیبود که تنها چ ادیاش ز  ی فکر یها  یری درگ یقدر آن
 بود.  رادیه  یحرف ها   نیهم

 دوخت.  مرخشیگرفت و به ن ابان یرا از خ نگاهش

ان   یآدما ک نی از عمو تورج. ا نمیشد آخه؟ اون از بابام، ا  یطور نی ا ا: چردیغصه نال با
 دارند؟   ی خوان؟ چرا دست از سرمون برنم یاز ماها م  یچ ؟یعنی
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 اش را کنار زد.  ی چتر یموها  کالفه

 شد آخه! یجور نی. چرا ا شمیم وونهی دارم د رادیه -

 فرو برد.  شی موها انیم یکالفه دست  زین رادیه

 .ستی و شوکه ام. حالم بدتر از تو نباشه بهتر هم ن  جیدونم همراز، خودمم گ ینم -

 . دیتلخ و پر غصه کش یو آه   دیلب گز همراز 

حوصله بدون آن که به خانه تعارفش    یحواس و ب  یخانه متوقف شد و همراز ب یجلو
 تو.  امی کرد و او گفت: منم باهات م یکند کوتاه خداحافظ 

درآورد و داخل قفل چرخاند و جلوتر از او داخل   فشیرا از ک دینگفت و کل یزیچ همراز 
 پشت سرش رفت و در را بست.   زین رادیخانه شد. ه

همراز    ی دهیحال و رنگ پر یب ی چهره  دنیبه استقبالشان آمد و با د یبا نگران مهرنوش
   ؟ی دیتو همراز؟ صد دفعه بهت زنگ زدما، چرا جواب نم ییگفت: کجا 

 واقعا آقا تورج... یعنیشده؟   ی: تو بگو چدیپرس رادیرو به ه دیکه از همراز نشن یجواب

 تکان داد. ینگاه کرد که او سر  رادیحرفش را قطع کرد و به ه  یناراحت با

 امشب به ضرب چاقو کشته شدند.  نی بله متاسفانه. هم -

 ! یدهانش گذاشت و با بهت و ترس زمزمه کرد: وا  یوحشت دستش را رو   با مهرنوش

با همان حال خراب از کنار مادرش رد شد و داخل رفت. مهرنوش هنوز هم در  همراز 
 برد. یبه سر م یبهت و ناباور

 کشتنش؟  ی چطور ممکنه آخه؟ واسه چ -

قاتلش هم هنوز  قتلش و لی با غم نجوا کرد: همون طور که بابا رو کشتند و دل همراز 
 معلوم نشده. 
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خودت   ایاز مبل ها نشست و زمزمه کرد: خدا  ی کی  یو رو   دیآه کش  یبا ناراحت مهرنوش
 کمک کن. 

 . دیدستانش گرفت و باز هم آه کش انیرا م سرش

 .یهمه چ شهیدرست م د،یبه همراز و مهرنوش انداخت و گفت: آروم باش  ینگاه رادیه

چه  دی بحث هم نداشت که بگو  یحوصله   یآمد ول  یربط م یهمراز ب  یبرا  حرفش
پدرش که حرف از  یمیدوست صم  ا یشود  ی شود؟ پدرش دوباره زنده م یدرست م

 رد؟ ی زده بود؟ چگونه دل پر غصه شان قرار بود آرام بگ یمدارک

را   شی حال و کالفه لباس ها  یرا سمت اتاقش برداشت. ب شیجا برخاست و قدم ها  از 
از مقابل    یدلخراش لحظه ا   یتخت انداخت. آن صحنه   ی ا روکرد و خودش ر ضی تعو

نگران   د،ی ترس  یداستان م نی ا  یکرد. از انتها  یو حالش را بد م  شدی چشمانش پاک نم
 شود.  یپدرش چه م ی  ندهخواهد آمد و سرانجام پرو شیبود که چه پ

و نگاه خسته اش را به   دیکش رون ی ب االتشی فکر و خ یا یکه به در خورد، او را از دن یا  تقه
 داد که جلو آمد و کنارش رو تخت نشست.  رادیه

 راد؟ یه -

 جان؟  -

  نیو شوکه، چا آخه ا جمی : همش اون صحنه جلو چشمامه. گدی سردرگم نال  یحال با
 شد؟  یجور

همراز را نوازش کرد. او هم حالش خوب   یموها   یکالفه و نگران رو  یبا حال زین رادیه
 نبود.

 . شهیدرست م یکم صبر کن همه چ هیراز، آروم باش هم -

 ؟ ی اری آرامبخش برام م هیاو گفت:    یتوجه به حرف ها یب
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او برگشت. همراز   شیآب پ ی وانی بعد با قرص و ل یتکان داد و از جا بلند شد و کم یسر
گفت: بخواب همراز، من فعال   رادیو ه دیکرد و قرص را خورد و دوباره دراز کش یتشکر

 .شتمیپ

زود  ی لیکرد افکارش را پس بزند. آرامبخش خ یهم گذاشت و سع یا رو ر  چشمانش
 رفت. قیعم یرا گذاشت و به خواب رش ی تاث

مهرنوش ماند   شیهم پ  یا قهی او نشست، چند دق  شیکه خوابش برد پ یتا موقع رادیه
 تنها گذاشت.  شی و سپس رفت و مهرنوش را با غصه ها 

زود به خواب رفته بود، مهرنوش تمام   یلیآرامبخش خ یهمراز که بر اثر قرص قو  برعکس
 بود.  داریشب را ب

قاب عکس کوروش را در دست    زین ینشست، گاه یراک کنار پنجره م یصندل  یرو  گاه
شب آذر   یهم در سرما یگفت و مقدار یاش م یو از دلتنگ   زدی گرفت و با او حرف م یم

 .زدیقدم م  اطی ماه در ح

اتفاقات   نی ا   لیتوانست دل یشده بود و نم  چیبودند، مغزش پر از ه  ر یتأث یب یهمگ اما
 را بفهمد.

غرق در خواب اما   یچهره    دنیبه اتاق همراز زد و با د یصبح بود که ابتدا سر  کی نزد
 بست و وارد اتاق مشترک خودشان شد. یو در را به آرام دیکش یدخترش، آه  نیغمگ

 زده بودند متوقف شد. واریکه به د  ییقاب عکس ها یرا در اتاق چرخاند و رو  نگاهش

بود و   یدو سال گذشته شان به دب یاز قاب عکس ها مربوط به سفر سه نفره   یکی
 بودند. ستادهیکه او و کوروش هم کنار آن دو ا   رادی هم روز عقد همراز و ه گریعکس د

  ییدر عکس خودنما  شانی لب ها ی که رو ییماند به لبخندها رهیحسرت زده اش خ  نگاه
 . دیاز بغض لرز  شی کرد و لب ها  یم

 راه شده و او را تنها گذاشته بود.  مهین قیاش رف یزندگ کی شر
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 کوروش.   یو منو تنها بذار یوفا ش   یو لب زد: قرارمون نبود ب دیاز چشمانش چک یاشک

 

 * * * 

بابت   یگذشتند. همراز و مهرنوش شوکه و ناراحت و از طرف یم تلخ م باز ه روزها
 که تورج گفت و عمرش کفاف رو کردنش را نداد، کنجکاو بودند. یمدارک

 دادند. لی پس از دو روز به خانواده اش تحو ز یتورج را ن یمرگ کوروش، جنازه   مانند

  یاز کارمندها و کارکنان کارخانه که سر ماجرا  یبود. بعض بانهی غر یاد یاش ز  یخاکسپار اما
 بودند.  امدهیمراسمش ن یقتل کوروش به تورج شک برده بودند، برا 

کوروش که   یو برعکس خاکسپار  دندینرس ینبودند و به خاکسپار رانی هم که ا فرزندانش
هم   یهمسر یو حت  امدندی آن مردم هم ن میاو کمتر از ن  یآمدند، برا تی آن همه جمع

 کند.  یضجه بزند و دلسوز  شی و مانند مهرنوش آن گونه برا زدیاو اشک بر   ید که برا نبو

نباشد؛   یبود که هم صاحب عزا بود و هم حواسش به تمام کارها بود که کم و کسر احای
توانست غم   یهم کند و همراز م یعزادار د،یکه با ینتوانست آن طور یکه حت یآن قدر
پسر   نیا  یبار دلش برا  نیاول  یرا از چشمان سرخش بخواند، برا یطور خستگ  نی و هم

و ارتباطش با دخترها و سرکار گذاشتنشان لقب    اه طنت یکه در آن زمان به خاطر ش
کرد، بغض   ی"روباه مکار و گربه نره" به او داده بود سوخت. حالش را خوب درک م

 توانست حس کند. یرا راحت م  شیگلو

 نبود...  یخوب یجا  رگی د ایروزها دن نیا  و

 

 * * * 

 به در خورد. بدون آن که چشمانش را باز کند گفت: بله؟ یا  تقه
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 را. سوی گ یو پس از آن صدا  دیباز شدن در را شن یصدا 

 جان ناهار حاضره. احای -

 ندارم.  لیحوصله پاسخ داد: م یب

نشست که  رهیدستگ ینکرد. دستش رو  یاصرار  گریو د  دیکش ی پوف کالفه ا سویگ
 سو؟ ی کرد: گ شیصدا 

 بله؟  -

 باشه.  لدایگفت: حواست به  کوتاه

 رفت. رونی گفت و از اتاقش ب  یباشه ا آرام

تختش جا به جا شد و دوباره چشمانش را   یو رو  دی دردناکش کش یشانیبه پ یدست
 بست. 

و   اشاری  یکارن، پسر چهار ساله   یکس را نداشت و صدا  چیو ه ز یچ چیه ی  حوصله
 رفت.  یمغزش راه م  یرو  شی و دادها غیو ج  سویگ

جا را تحمل کند   نی توانست ا ی . نمریخانه خفه است و نفس گ نیا ی کرد فضا  یم  حس
 زد.  رونیکرد و از اتاقش ب ضی را تعو شیاز جا برخاست و لباس ها  میتصم  کیکه با 

 دن غذا بودند. جمع و در حال خور زی دور م لدایجز  همه

 ناهار بخور.  ایگفت: ب  دنشیبا د اشاری

 ن؟ یندار ی. کاررونی ب رمیخورم، من م  یحوصله جواب داد: نم یب

افتاد و اخم کرد. انگار نه انگار که  لدایبه کاوه، همسر   احایگفت و نگاه    ینه ا اشاری
و    الیخ یقدر ب نیو ا   ستیو با آن حال داغان کنارش ن تیهمسرش با آن وضع

 خونسرد است. 
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آن   یاز آنها دور شد و ب یگر یتأسف تکان داد و بدون زدن حرف د یبه نشانه   یسر
 از خانه خارج شد.  ادهیپارک بود بکند پ اطیکه در ح نش یبه ماش یتوجه

 .نیغمگ ی فضا نیخواست و دور شدن از ا  ی م  یینداشت. فقط دلش تنها یمقصد 

رحمانه به قتل   یکه آن قدر ناجوانمردانه و ب یروز از مرگ پدرش گذشته بود. پدر چهار
  یو کار دی خودش راست راست چرخ یآزاد بود و برا  زی همه چ یو حاال آن قاتل ب دیرس

 آمد. یهم از دست او برنم 

 کرد.  یخال  ابان یآسفالت خ یرو  زهیبا خشم مشت شد و حرصش را بر سنگر  دستش

از پدر و پسرها   یگاه مانند بعض چیه  دیبا پدرش نداشت، شا یارتباط چندان خوب  دیشا
حال   یبرا  ی وانگی د فی کرد. توص ینم شینبودند اما بغض رها  قیو رف  یمیصم گریکد یبا 

 .دیرس  یاو کم به نظر م

  دیکش رونیاز آن را ب یآورد و نخ رونی رنگش ب اهی س یباران بیرا از ج گارشی س ی  بسته
  یکنجکاو  یاش که از رو  یاول جوان  یآمد سال ها  یم  ادشی و با فندکش روشن کرد. 

خورد و پس از آن چه قدر با هم سر   یلیبار از پدرش س نی اول یدست گرفت، برا  گاریس
 موضوع جروبحث داشتند.   نیا

او و    انی م یمشترک ینقطه   چیفکر کرد که ه نی بر لبش نشست و به ا یتلخ شخندین
  یگفت که بچه   یسر به سر گذاشتن پدرش م  یبرا یگاه ید نداشت و حتتورج وجو

 رفت.  یو تورج به او چشم غره م  ستی او ن  یواقع

  یدر هوا پخش شد. حت یز ی سرد پا یدر هوا   شیهمراه با بخار نفس ها  گاریس دود
 تنگ بود. زیپدرش ن یگرفتن ها  رادی آن جروبحث ها و غر زدن و ا یدلش برا

 . دیکش رونیاوهام و افکارش ب  انی اش او را از م یزنگ گوش یصدا 

شلوار   بی را از ج یخاموش کرد و در همان حال گوش شیپا  ریانداخت و ز   نیرا زم گاریس
 .دیکالفه کش یاسم غزل نفس دنیآورد و با د رونیب اهشیس نیج
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 را به گوشش چسباند.  یسبز را لمس کرد و گوش کونیآ انگشتش

 بله؟  -

 زارع؟  یسالم، آقا  -

 د؟ ی پاسخ داد: بله بفرما متفکر

و سواالت   حات یاز توض یپاره ا  ی تماس گرفتم خدمتتون. لطفا برا  یآگاه یاز اداره  -
 جا.  نیا  دیار یب فی تشر

 رسم.  یحتما خدمت م -

 رفت.  ابانی سر خ  یگرفتن تاکس یتماس را قطع کرد و برا  سپس

 

با او هم تماس گرفته   یهم با او تماس گرفت و گفت از آگاه  اشاریبود که   نیماش سوار
  یوارد آگاه گریکد یو هر دو برادر همراه   دیرس ز ین اشاری  احا،ی  دنیاند و همزمان با رس 

 شدند.

 در اتاق بازپرس پرونده نشسته بودند. زیحاال ن و

رتون  شب قتل پد ی قهیو پنجاه دق  کی و   ستی : شما ساعت بدیپرس احای رو به  سرگرد
 ن؟ ی کجا بود

 پدرم.  یخونه  -

 نگاهش کرد تا ادامه دهد.  منتظر

زدم. اون شبم  یبه پدرم م یسر هیهر روز   یجدا دارم و گاه  یخونه  هیمن خودم  -
کجاست اما جواب نداد و با   نمی. بهش زنگ زدم که ببستی ن دمیرفتم خونه اش که د 

و  گفتم که مزاحمش نشم؛ آخه   دهیدفترش طول کش یخودم فکر کردم حتما کارش تو
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که تمرکزش به هم  لنتیسا   ایکنه و   یرو خاموش م شیگوش شهیبابا موقع کارش هم 
 نخوره.  

مرگ   یهست که برا  ی: کسدیتکان داد و رو به هر دو پرس  دی تأ یبه نشانه  یسر  سرگرد
 ن؟ یپدرتون بهش مشکوک باش

باال   یکه او هم متفکر شانه ا  به برادرش انداخت زین یبه فکر فرو رفت و نگاه احای
 انداخت. 

بخاطر   یگاه ای دادند و  یرشوه بهش م شنهادیوقتا پ هیشغلش   یخب بابا به واسطه  -
  دشیتهد  یشد گاه یاگه به ضرر شخص مقابل تموم م  کرد،ی که قبول م ییپرونده ها 

 .میرو مد نظر ندار  یکردند؛ اما االن کس خاص یم

کردند خبر  یکه پدرتون قبول م  ییهست، از پرونده ها شما که شغلتون مثل پدرتون -
 د؟ یداشت

 تکان داد.  نیبه طرف یسر

خود من  یو حت یپرونده هاش با کس یاومد درباره   یم شیکم پ یلینه، بابا خ -
گرفتم، به هر   یاز پرونده هام از بابا کمک م یبعض یاوقات برا  یصحبت کنه. اما من گاه
رو به   یادی ز  ی  دهیچیمهم و پ یبود و پرونده ها  شتریب یلیحال تجربه اش از من خ

 داشتم. نانیاطم هم سرانجام رسونده بود و به نظراتش 

که   نیمقدمه گفت: پس خبر نداشت  یدر سکوت نگاهشان کرد و سپس ب یلحظه ا   سرگرد
 د؟ قتل مرحوم رادفر بودن یاز مظنون ها   یکیپدر شماها  

ردوبدل شد و هر دو همزمان   انشانی م ری متح یهر دو برادر از بهت گرد و نگاه  چشمان
 ! ؟ی : چدندیپرس

ما و   ی گفته آخه؟ تموم آشناها یما متهم به قتله؟ ک  یبابا یچ یعنی ناباور گفت:   اشاری
چه طور    یزیچ نیبرادر بودند با هم. چن نیدو نفر ع نی دونند که ا ی رادفر م یخانواده 
 ممکنه؟ 
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 رو نشون داده؟  یزیچ نیوجود داره که چن  ی: چه مدارکدیپرس زین احای

  ی برعکس آن دو که مضطرب و آشفته شده بودند با آرامش جواب داد: روز قتل آقا  سرگرد
  شونید انگهبان ورو  یداشته پدر شما بوده، از طرف داریکه باهاشون د  یکس نی رادفر، آخر

 اما خروجشون رو نه. دهیرو د

 سکوت باال برد.  یباز کرد اما سرگرد دستش را به نشانه  یزدن حرف یدهان برا  احای

 زارع، حرفم تموم نشده هنوز. یآقا نیلحظه اجازه بد  هی -

منتظر به او نگاه کردند که ادامه داد: و پدرتون همون موقع گفته بودند که   اشاری و   احای
صحت   نیبوده و ا  هوشیکه نگهبان ب یبا نگهبان صحبت هم کردند در صورت موقع خروج

 کرد.  یحرف پدر شما رو نقض م

رو هم   یز ی باشه و چ یتونه مدرک محکمه پسند ینم نیمعترض شد: اما ا   عیسر   احای
 کنه.  یاثبات نم

 تکان داد. دی تأ  یبه نشانه   یسر

 شدند. دایپ ی دیمدارک جد   هیبله درسته. اما بازم  -

 ؟ ی او کالفه شده بود گفت: چه مدارک  یکوتاه حرف زدن ها نیکه از ا  اشاری

کشته شدند و در گاوصندوق   یافشار یاتاق مرحوم رادفر و آقا  ی اون شب پدرتون تو -
گاوصندوق بوده. از تموم کارکنان اون کارخونه  یباز بوده و اثر انگشت مرحوم زارع هم رو

دونسته.   یدونستند که پدر شما رمز اون گاوصندوق رو م یو همه م میکرد  ییما بازجو
 .یرادفر و افشار یدونستند؛ پدر شما، آقا  یظاهرا فقط سه نفر م یعنی

اش برخاست و    یصندل  یاو بودند که از رو ی حرف ها  یدو در سکوت منتظر ادامه  هر
 مقابل آن دو نشست.   یصندل  یرو

تو کارخونه حضور   یکه کس یچرا شب و وقتکه پدر شما  نهیا ادی م شی که پ یاما سوال -
مرحوم رادفر در    یخانواده  ا یو   یافشار  ینداشته به اون جا رفته و بدون اطالع به آقا
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کارخونه بوده، نه مثل   لی که پدر شما فقط وک یاون گاوصندوق رو باز کردند؟ اونم در حال 
هم  یلیاون اتاق داشته باشه و دل   یرو تو یرادفر که مدرک یک آقا یکه شر  یافشار  یآقا
 باز کردن در گاوصندوق وجود نداشته. یبرا 

و بدون در نظر گرفتن    دیهست  لیزارع، شما که خودتون وک یگرفت و افزود: آقا ینفس
  ریتونه تأث یهم در پرونده م  زها ی چ نیکه هم دیدون یم ن یکه با مرحوم زارع دار ینسبت

 گذار باشه.

 کرد.  یم دی سکوتش حرف او را تأ نیسکوت کرد و هم  احای

سرنخ   کی به  دنیرس یباشد برا  یتوانست نشانه ا یکوچک م زیگفت. هر چ یم راست
 .  جهیبا نت  دنیرس تی بزرگتر و در نها یو نشانه ها

 سکوت را شکست.   اشاری

 شه؟ یم ی حاال چ -

پدر   شون،یپرونده هستند و در صورت عدم رفع اتهام از ا نیا  یپدرتون مظنون اصل -
 . شنیشما قاتل مرحوم کوروش رادفر شناخته م

پدر من قاتله؟  پدر ما کشته شده،   یچ یعنیرا باال برد:  شی از کوره در رفت و صدا  اشاری
  دیانداز  ی هم م گهی جرم د هی   دیکن ری که قاتل پدرمو دستگ نیا  یبعدش جا د؟یفهم یم

که زودتر اون قاتل   دیکن ینم دایپ یزیچ ،یسر نخ  ،ینشونه ا  هیاصال چرا شما  گردنش؟!
 شما؟   دیکن یکار م یچ نی شه؟ پس دار دایپ

 دست برادرش گذاشت.  یرو ی از او آرام تر بود، دست شهیکه هم احای

 بسه، آروم باش. اشاری -

 را با خشم پس زد. دستش

 توام باورت شده بابا آدم کشته؟  یعنی  ؟یگینم  یچیآروم باش؟ تو چرا ه یچ یعنی -
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 . دیو آروم باش  نی پا دیاریزارع صداتون رو ب یو محکم گفت: آقا یجد  ییبا صدا  سرگرد

رادفر به هم  ی: ممکنه قتل پدرم و آقا دیبرادرش پرس یتوجه به جنجال ها  یب احای
 مرتبط باشند؟ 

 . احتمالش باالست.کر پاسخ داد: بلهساکت شد و سرگرد متف  اشاری

پدرش وجود داشت مشکوک بودند و قتل   هیکه عل  یسکوت کرد. مدارک  یلحظه ا  زین احای
 او هم مشکوک تر.

دست   یتوانست دست رو یکرد. نم یم دایقاتل پدرش را پ  دیکرد، با یم یکار دیبا
 بگذارد. 

و پرونده   رمی گ یپدرم رو به عهده م یگفت: من وکالت پرونده   یجد  یو با لحن کوتاه
 مطالعه کنم.  دیاش رو هم با 

 تکان داد. یسر

که همکارانم هم  دمیالزم رو انجام م ی ها ی. هماهنگ ستین یخب، مشکل  یلیخ -
 داشته باشند. یباهاتون همکار

  رونیب ی آگاه از او، غرق در فکر از  یکوتاه یکردند و پس از خداحافظ یدو تشکر هر
 زدند.

 

 م؟ یکار کن ی: حاال چدیپرس ج یسردرگم و گ  اشاری

 دونم! یگرفته بود را روشن کرد و کوتاه جواب داد: نم  لی اش را که تازه تحو یگوش احای

 را زد. نشیماش موتیو ر   دیکش یحوصله و ناراحت نفس یب

 . میسوار شو بر -



 گره کور 

188 
 

 خونه رو ندارم.  یحوصله    ام،ی من فعال نم -

قدم برداشت و   اشاری  نیبدون آن که منتظر جوابجواب او بماند، خالف جهت ماش سپس
 از او دور شد.

 و قدم زدن کند و به خانه برگشت.  ابانیشده بود که دل از خ کیتار   هوا

 .دیرا شن  لدای یوارد خانه شد و صدا  یخستگ با

 جفت کرد و داخل رفت.  یجا کفش یرا رو  شی ها کفش

 و با تلفن در حال حرف زدن بود.  دهیکاناپه دراز کش  یرو لدای

چشم حتما،   د،ی. سالم برسوندمیخوشحال شدم صداتون رو شن ن،یممنون که زنگ زد  -
 خدانگهدار.

 اش به برادرش نگاه کرد.   هیرا قطع کرد و با چشمان متورم و سرخ از گر تلفن

 ؟ ی زد یحرف م ی: با کدی مبل مقابلش نشست و پرس  یرو احای

 با مهرنوش جون. -

 ه؟ ی نگاهش کرد: مهرنوش جون ک یپرسش

 کمرش گذاشت و چهره اش درهم شد. یرو  یدست

 خانوم عمو کوروش. -

 ستند؟ ین هیگفت و با نگاه به خانه که خلوت تر از ظهر بود گفت: بق یآهان

  سوی کرد، گ  یم  یریو جواب داد: کارن همش بهونه گ  دیشکم برآمده اش کش یرو  یدست
  یدور هی  رونی بردشون ب اشاری  گهی ما. د  شیبه موندن پ ستین یدونم که راض یهم م

 از دوستاش. یکی  دنید رهیبزنند. کاوه هم گفت م

 درهم رفت. شیها  اخم
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زن پا به ماهش رو تنها ول   د یذره فکر نداره که نبا هیدوستش؟   دنی رفته د یچ یعنی -
 کنه و بره؟ 

که در شکمش   یجابجا شد و از درد  شیدر جا یبود کم  شی پهلو یکه رو   یبا دست لدای
 حبس شد.   ینفسش لحظه ا دیچیپ

 ؟ ی: تو خوبدیپرس یاش افتاد و با نگران دهیعرق کرده و رنگ پر یبه چهره   احای  نگاه

 گفت و جواب داد: درد دارم. یآرام آخ

  نیا  ستیوضعت الزم ن نی و غر زد: صد دفعه بهت نگفتم با ا  دیا دلهره از جا پرب احای
 جا؟ من کم بهت گفتم؟ دکترت کم گفت؟  نی ا  یای همه راه رو ب

. اکنون فرصت  ستادیکه از درد در هم رفته بود، جلو رفت و کنارش ا  لدای  یچهره  دنید با
 سرزنش کردن و غر زدن نبود.

 .مارستانیب میپا شو حاضر شو بر -

را   شی برد و بازو  شیدست پ احاینشست که  شیسر جا  یو به سخت  دیلب گز   لدای
 گرفت و کمک کرد از جا بلند شود.

 . یبپوش ارمیب یز یچ هیگفت: صبر کن من برم    دستپاچه

 تکان داد.  نیبه طرف یسر

 تونم. یخودم م ست،یالزم ن -

 پشت سرش روانه شد. زین احا یآرام سمت اتاقش رفت و    ییبا قدم ها  سپس

و شال بافتش    دیرنگش پوش اهیو شلوار س کیهمان تون یرنگ بافتش را رو  اهی س شنل
 رنگش مرتب کرد.  یبلوط  یموها یرا رو 

 لبش گذر کرد.   یاز رو یلبخند محو   احاینگاه هراسان و دلواپس   دنید با
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 دردا. نیا  هیعیقدر نگران نباش، طب ن یا -

 م؟ یکه بر یبه حرفش نکرد: اگه آماده ا یتوجه احای

. اگه  یدیرو م  میبود گفت: اون گوش شش یآرا  زیبه م کینزد  احایتکان داد و چون   یسر
 وقت کاوه زنگ زد نگران نشه.  هی

  شهیرفت نق زد: چه قدرم که اون نگران م یم رونیکرد و همان طور که از اتاق ب یاخم
 آخه!

 

را   یکمک کرد و صندل لدایبه  نیدر سوار شدن به ماش احایآمدند و    رونیب مارستانیب از 
 خواباند که راحت تر باشد و خودش هم پشت فرمان نشست و به راه افتاد. یکم

 ؟ یبهتر -

 جابجا شد.  شیدر جا یکم

 نداره.  ینگران ی و جا هیعیخوبم، گفتم که طب  -

 به خواهرش انداخت. ی نگاه میحرص ن با

مگه گفت که ممکنه   یدیگفت؟ نشن یم یدکترت چ ید ی! ندلدا؟ینداره   ینگران یجا -
   ؟یبه عمل داشته باش از ین

  یزیچ  نیشوخ و آرامش که اکنون اخم اول شهیبرادرش بود. برادر هم مرخ یبه ن لدای  نگاه
 آمد. یبود که در صورتش به چشم م

 . هیگربود و  هیروزها فقط کارش گر نی از او نداشت. ا یهم دست کم خودش

  یو حت دی رس رانیبه ا  ری د طی بل امدنین ری گ لیپدرش. به دل دنید گری بار د  کی حسرت  و
 بود.  نی بابت غمگ ن ینتوانست برسد و چه قدر از ا زیپدرش ن یبه خاکسپار
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آن هم مسافت   ییکرده بود که سفر هوا هیبارها توص تشیبا توجه به وضع پزشکش
 ایخواستند که بعد از به دن زین اشاریو    احایو   ستی خوب ن شی لندن تا تهران برا یطوالن

 و بازگشت.   دیو خطر را به جان خر   اوردیاما نتوانست، دلش طاقت ن د یای آمدن فرزندش ب

و هق زده بوده که   ختهیسوزناک و تلخ اشک ر  احای در فرودگاه و در آغوش  یقدر آن
 کردند.  ینگاهشان م  یبا ناراحت زین از افراد حاضر در فرودگاه یبعض

آمدن دخترش و پدرش   اینمانده بود به زمان به دن  یزیشکمش نشست. چ ی رو دستش
 . ندینوه اش شوق و ذوق داشت، نبود که نوه اش را بب یکه آن قدر برا

 . دیاز بغض لرز  ش یها لب

بچه ذوق داشت؟ بابا با اون اخالق خشکش اما هر   نیا  دنید یچه قدر بابا برا  ادتهی -
که براش   ییها  یو عروسک ها و اسباب باز  دی پرس یو حالم رو م  زدیروز بهم زنگ م

 . دادی بود رو نشونم م دهیخر

 که اون جور آرزو به دل رفت. یاله  رمیو هق زد: بم  دیچک اشکش

 کرد. نگاهش یبا ناراحت احایو   دیچیدر فضا پ  لدای  ی  هیگر یصدا 

 کرد؟   یبه پدرشان را آرام م ادی ز  یبا آن وابستگ یدختر احساسات نیا  دیبا  چگونه

 .دیپارک کرد و کامل سمتش چرخ ابانیخ یرا گوشه    ن یزد و ماش راهنما

کم آروم   ه ی ست؟یبرات خوب ن یمگه دکترت نگفت استرس و ناراحت  لدا،ی  گهیبسه د -
 باش. 

توانست آرام باشد،  یهم گذاشت. نم یچشمانش را رو  ی و لحظه ا  دیغصه لب گز  با
 فراموش کند.  یتوانست خاطرات پدرش را لحظه ا  ینم

  تیفهمم حالت رو اما تو االن تو وضع یدستش نشست گفت: م یرو  احایبزرگ   دست
 کم آروم باش، حداقل به خاطر بچه ات.  ه ی.  یهست یحساس
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 تکان داد.  یال و ناراحت سرح  یشکمش نشست و ب ینوازش گر رو  لدای  گری د دست

 برات؟  رمیبگ  یخور یم یزیچ -

 ندارم.  لینه، م -

رفت گفت : االن   یم ره یتوجه به حرفش همان طور که  دستش سمت دستگ یب احای
 . میخور  یخونه با هم م میر یم  رمیگ  ی م یزی چ هی رمیم

 احا؟ ی گمیکرد: م   شیصدا   لدای

 جان؟  -

طرفم   ه یخودت؟ آخه تحمل اون خونه بدون بابا برام سخته، از   یخونه   میبر  شهیم -
 رو ندارم.  سویگ ی ناز و اداها ی حوصله 

چند روز را به زور آنجا دوام آورد و فقط به خاطر خواهر و برادرش بود   نی هم ا خودش
 که به آنجا رفت.

 شد. اده یحرف با تکان دادن سرش موافقت کرد و پ یب

 

 ی بخورد و سپس برا   شیتزا یتکه کوچک از پ  کیتوانست  فقط  احای  یاصرارها  با
 از اتاق ها رفته بود.   یکیاستراحت به 

 تخت بلند شد. یهم با همسرش صحبت کرد و سپس از رو  یکم

 داشتند.  یبرد و خاطراتش با پدرش و بغض دست از سرش برنم ینم خوابش

که به   یآرام و دست یآمد و با قدم ها  رونینشست و از اتاق ب رهی دستگ ی رو دستش
 راه افتاد. احایکمرش گرفته بود با آن شکم بزرگ و برآمده اش سمت اتاق 

 به در زد و در را باز کرد و وارد شد.  یو تقه ا   ستادی ا
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اش بود، با باز شدن در سرش را باال  یتختش نشسته و سرش در گوش  یکه رو احای
 گرفت. 

 ؟ ی د یتو هنوز نخواب -

 . دیکش یو آه تکان داد نیبه طرف یسر

 بره.  یخوابم نم -

 . نستایسر پا وا ن،یبش  ایرا کنار گذاشت و گفت: ب اشیگوش

  یتخت نشست و نگاهش به خرس بزرگ پشمالو  یجلو رفت و کنارش رو  یبه آرام لدای
 افتاد.  یرنگ و بامزه ا یصورت

  لداینار زد و از جا بلند شد و خرس را بلند کرد و دوباره ک یحال یو ب یلبخند محو   احای
 نشست. 

 . دمیخر  ییخوشگل دا یبرا نویا -

 صورتش دوخته بودند را در آغوشش گرفت.   یرو  ی زد و خرس نرم که لبخند یتلخ لبخند

بهم گفت. گفت که امروز تو   ویهمه چ  اشاری گفت:  شان یربط به حرف ها یمقدمه و ب یب
 شده. یچ یآگاه

 کرد.  اخم

 .ستین تت یاز داداشمون، کال حواسشون به تو و وضع نمیاون از شوهرت ا  -

  زایچ نی ندارم توام به ا  یرو بدونم؟ من مشکل  یمهم ن یموضوع به ا  دیمن نبا یعنی -
 واقعا بابا عمو کوروش رو کشته؟   یعنیفکر نکن و راستش رو بهم بگو. 

 روغ گفته.د اشاری  ای  دهیاشتباه شن دیو مضطرب بود. منتظر بود که بگو  دانهیناام لحنش

 نگاهش را به او دوخت. تی با جد احای 
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 ؟ یتو به بابا شک دار  -

کنه که نکنه  یکه نگرانم م نهیباباست. ا هیاما مدارک همشون عل  احا،ی : نه دینال یکالفگ با
 کرده باشه.  یبابا کار

 کنه آخه؟  یم  یکار نیبابا به نظرت چن  ؟یشناس  ی! تو بابا رو مگه نملدایزد:   تشر

 کرد.   ی نم شیرها  ی و دلشوره لحظه ا  دلهره

 . رمی م یم  یلب زد: دارم از نگران  یآشفتگ با

 فرستاد.   رونیخسته و کالفه اش را ب نفس

و همه کار   رم ی گ یبابا رو به عهده م یفکر نکن. من خودم وکالت پرونده    یچیتو به ه -
اتفاقات و    نیا  لی شه و زودتر دل دا یبرسم تا قاتل بابا پ ینشونه ا  هیکنم که زودتر به  یم

 ربط قتل بابا به آقا کوروش مشخص شه.

 ؟ یرو دار نایعمو کوروش ا  ی: آدرس خونه دیسکوت کرد و سپس پرس   یلحظه ا  لدای

 آره، اون دفعه واسه مراسمش دسته گل سفارش دادم بردند در خونه اش. چه طور؟  -

 سر بهشون بزنم.   هیتا برم  -

همراز  ی . طفلنیما داغدارن و غمگ  نیبغض دار و لرزان ادامه داد: اونا هم ع ییصدا با
 کنم.  یخوب درکش م یلیکه خودم خ

 تکان داد. یسر

  یندارم، خودم م یعصرش کار یول  یآگاه رمی سر م  هیخب، فردا صبح من  یلیخ -
 برمت.

 را کنار گذاشت و از جا برخاست. خرس

 چند روز. نیا  یخسته شد یلیحت کن، خخرده استرا هیباشه ممنون، توام  -
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 اگه باز حالت بد شد حتما صدام کن.   ای یداشت یگفت و اضافه کرد: کار یریبخ شب

 به اتاق خودش برگشت.  ،یریتکان داد و پس از گفتن شب بخ  یسر  لدای

 

 * * * 

مشخص بود تازه ازدواج کرده اند، نگاهشان را در    شانیو زن جوان که از رفتارها  مرد
 بزرگ خانه چرخاندند. سالن

که آن زن و مرد با عشق   یو به آن دو چشم دوخته بود. آن قدر  ستادهی ا  یگوشه ا  همراز 
کرد.   ین یدلش سنگ یرو یز یبود که چ انشان یم   یکردند و احترام ی را نگاه م گریهم د

 دلش خواست.   رادیخودش و ه یرا برا  یاحساس نیحسود نبود اما او هم چن

که با هم بودند  یاز زوج ها نبودند. وقت یبعض ایدو و   نیگاه مانند ا  چیه رادی و ه  او
  نیگاه چن چی امکان نداشت با هم بحث و جدل نکنند و در آرامش با هم حرف بزنند و ه

 وجود نداشت.   انشانی توام با عشق م یاحترام و ادب

 شهی خانوم م دیزن به خودش آمد: ببخش ی لبش نشست و با صدا  یرو  یپوزخند
 م؟ ینیپزخونه و اتاق ها رو هم ببآش

 تکان داد و گفت: بله حتما.   یسر همراز 

  د،ی رفت گفت: بفرما یبه آشپزخانه داد و همان طور که خودش جلوتر م یاشاره ا   سپس
 کنم. یتون م  ییمن راهنما 

  یبا یو ز  کیبه دکور ش جانیو مرد پشت سر او وارد آشپزخانه شدند. زن با شوق و ه زن
 آشپزخانه سمت اتاق ها رفتند. دنیآن جا نگاه کرد و پس از د

 خونه شدم. نی من عاشق ا  نجا،یخوبه ا یلیگفت: خ تی با رضا زن
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خانه نداشتند، آن هم خاطرات مشترک   نیکه در ا یآهش را خفه کرد. چه خاطرات همراز 
 با پدرش. 

گونه شوق   نیرفته بود، اصال ا  رادی مشترکشان با ه ی بار اول به خانه   یبرا  یوقت  یطرف از 
 نداشت.  زهی و انگ

همسرم   م؟ یقولنامه و سند رو انجام بد  یکه کارا   نیبار مرد گفت: خب شما موافق نیا
 جا خوشش اومده. نیاز ا یلیخ

  د ی صبر کن  یکم دیاما با   ستین یحس گفت: بله مشکل  یزد و همراز ب  یخندبا شوق لب زن
 .میکن دایرو پ ییکه ما هم جا 

 .  زمیپاسخ داد: حتما عز شدیلبش دور نم  یاز رو  ی که لحظه ا  یبا لبخند زن

 حس نشان ندهد. یقدر ب نیکرد او هم لبخند بزند تا ا  یسع

 کشه. یهم طول نم یلیکنند و خ دایکه زودتر پ میالبته به چندتا بنگاه سپرد  -

  دایتا شما هم خونه پ می! پس بهتره قولنامه رو امضا کنهیجواب داد: عال یبا خوشحال زن
 .دیکن  یو اثاث کش دیکن

  یوقت بنگاه و دفتر اسناد برا  نییبه خانه انداختند و پس از تع  یگر یو مرد نگاه د  زن
 زدند. رونیلنامه و سند، از خانه بقو

 خورد.  یراکش نشسته و آرام تکان م یصندل   یرو مهرنوش

اون زمان افتادم، خودم و    ادیبودند،  یگرفته گفت: چه زن و شوهر خوب ییصدا با
واسه شروع    میداشت زهیانگ یقدر ذوق و شوق و کل  نیکوروش. اون موقع هر دومون هم

 .مونیزندگ

 . یاثاث کش ی برا میرو جمع کن لمونیکم کم وسا دی و بحث را عوض کرد: با دیکش یآه
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رفتن   یسالن انداخت. امروز حوصله   یبه ساعت گوشه   یتکان داد و نگاه  یسر همراز 
عوض   یادی روزها ز  نیکه ا  یرادیسپرده بود؛ ه رادیرا به ه زیبه کارخانه نداشت و همه چ

 شده بود. 

صفحه   کی  یدو سه ساعت حت نی کتاب دستش که در ابه مادرش انداخت و آن   ینگاه
 اش را هم ورق نزده بود.

  یبرداشت و شماره   زشیم   یاش را از رو  یو او هم به اتاقش رفت. گوش دیکش یآه
 را گرفت.  رادیه

دستگاه   شی اطراف که نشان از بودنش در کارخانه و پ  یکه ابتدا سر و صدا دی نکش یطول
 ها داشت.

 جانم همراز؟  -

 که بخوام من انجام بدم؟  ستین یجان؟ کار رادی ه ومدهین  شیکه پ یمشکل -

 . نگران نباش. رهیم شیو خوب داره پ  هیعاد ی همه چ زم،یخسته بود: نه عز شیصدا 

 .امی. خودم فردا حتما مخب مزاحم کارت نشم یلیرا کنار زد و گفت: خ شی موها

 ؟ یکجا رفت راد؟ ی: ه دیسکوت شد که مردد پرس  یا  لحظه

 .دیچیدر گوشش پ شیصدا 

 بود، اومدم تو محوطه. ادی دستگاه ها بودم سر و صدا ز  شیجاام. اون جا پ نیهم -

 نه؟ یاومد خونه رو بب  یشد؟ اون مشتر ی: خب چدیپرس راد ی گفت و ه یآهان

باهاشون.  میبود دهیهم که قبال به توافق رس مت ی خوششون اومد. سر ق یلیآره، خ -
 .م یکن یو اثاث کش می کن دایجا رو پ هی دی بعدشم خودمون با 

باهام   یبرم، کار دیعجله گفت: خوبه پس معامله جوش خورده. همراز جان من با  با
 ؟ یندار
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 . خداحافظ.رمی برو وقتت رو نگ زمینه عز -

خزان زده   اطیو به ح ستادیرا داد و تماس را قطع کرد. خودش هم کنار پنجره ا  جوابش
 شد.  رهیشان خ

 

 * * * 

در  اشاری  یاش را جواب داد و صدا  یاش بود گوش  یطور که حواسش به رانندگ همان
 . دیچیگوشش پ

 احا؟ ی  یی: کجادیمقدمه پرس یب

 خونه ام، چه طور؟  رمیدارم م -

 حس گفت: مامان برگشته.  یو ب کوتاه

 ! ؟ی: چدی پرس ری گرد شده متح یاست که با چشمان دهیکرد اشتباه شن  حس

 .ش ی دو ساعت پ یکی  نی تکرار کرد: مامان برگشته، هم  اشاری

  ندیسال بب  نیتوانست پس از چند  یماند. مادرش برگشته بود و او را م ابان یبه خ مات
 نداشت؟!  یحس خاص چیچرا ه یول

حس   چیشوند؟! پس او چرا ه  یدلتنگش نم نندیمادرشان را نب یمدت یقتبچه ها و مگر
 بابت آمدنش را نداشت؟!  یحس خوشحال ای و   یدلتنگ

 با توام.  احای -

 خودش آمد و از فکر خارج شد.  به

 ؟ ی گیم یچ -

 ؟ ی رو چرا با خودت برد لدای یجا. راست نیا  نی ایب لدایزودتر با   گمیم -
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 .میا یخب م یلیخ -

رو مگه   لدای: در ضمن تو حال  دیبا حرص غر لدا یروز گذشته و حال   یادآوریبا   سپس
و اون   یبهش گفت  ویهمه چ روز ی پس چرا د ه؟ی تیتو چه وضع یدون یمگه نم  ؟ی دیند

 تو خونه؟   نیجور تنهاش گذاشت نیبعدشم هم ؟ ی طور نگرانش کرد 

 شد. یهم عصب او

شده و منم گفتم، چون اونم حق داشت   یاصرار کرد تا بهش بگم چ یکل  روز یچته تو؟ د  -
 تنهاش گذاشتم؟ پس اون کاوه برگ چغندره؟   یگیبدونه. بعدشم مگه بچه ست که م

. دکترش  مارستانیحالش خوب نبود، بردمش ب شبی هم با لحن تندش جواب داد: د او
از اون   تشیبه عمل داشته باشه. در ضمن برگ چغندر خاص از یگفت ممکنه ن یم

 ! شترهیشوهرش ب

 ؟ ی ستین ششیخوبه االن؟ تو پ ؟ی نگران شد: االن چ لحنش

  یبابا. م یپرونده   یبرا یاش زد و پاسخ داد: نه، اومدم آگاه ییجلو  نی ماش  یبرا یبوق
 کشه به خاطر تنهاش گذاشتم. ی طول نم یل یدونستم که کارم خ

 .دی کش یکالفه ا  نفس

 .  میرس یکاوه هم م  کهیعدا حساب اون مرتجا. ب ن یا  نیایخب، زودتر ب یلیخ -

بعد همراه   یزنگ زد تا آماده شود وبه راهش ادامه داد و کم  لدایرا قطع کرد و به  تماس
 پدرش حرکت کرد. یسمت خانه   لدایبا 

 خواد برگرده؟  یمامان م ی: تو خبر داشت دیانداخت و پرس لدایسمت  ینگاه مین احای

 تکان داد. نیبه طرف یجابجا شد و سر شیدر جا یکم

باهاش حرف   یهمون شب قتل بابا بهم زنگ زد و منم حالم خوب نبود و کل یعنینه،  -
 . ادیدونستم که قراره ب یزدم و درد دل کردم اما نم
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 اومد هم مهم نبود.   یحس و سرد گفت: نم  یب احای

 اخم کرد.  لدای

که خودم    نی. با ااحایاز هم جدا شدند  مهم نبود؟ مامان و بابا ده ساله یچ یعنی -
  شیزندگ یموضوع ناراحت بودم اما مامان هم حق داشت برا   نیاز همه از بابت ا  شتریب

تو سرش داشت   ییاها ی که مامان چه قدر بلند پرواز بود و چه رو یدون ی. مرهیبگ میتصم
 کنه. تحملرو  یزندگ  نیتونست ا  یو نم

 اخم کرد.  زین احای

کرد    یکارش کرده بود؟ اون همه دوسش داشت، اون همه بهش محبت م یمگه بابا چ -
 ول کرد و رفت. و یدعوا داشت و آخرشم همه چ یسر همه چ  ؟یاما اون چ

کردم   ی حس م شهی. همادمهیآره. بابا دوسش داشت اما من دعواهاشون رو خوب   -
طرفه هم به  کی که بابا مامان رو دوست داره، مامان دوسش داره و احساس   یاون قدر
 خوره و بهتره تموم شه. یدرد نم

 بر لبش نقش بست. یپوزخند

 بزرگ.  یاومد که تمومش کنه؟ اونم سه تا بچه   ادشیبعد اومدن سه تا بچه  -

مونه و هر جور  ب ششیکه مامان پ نیانجام داد به خاطر ا   یکرد همه کار فی بابا که تعر -
به خواسته   دیشده نگهش داره. به نظرم همون قدر که مامان مقصره، بابا هم مقصره. با

حاضره    یو حت کنهی ذاشت. آدم عاشق به خاطر عشقش همه کار م ی مامان احترام م ی
 ازش بگذره.

 اصال به فکر ما بود؟   ؟ی پاسخ داد: بابا رو دوست نداشت اما ما رو چ تلخ

 اجازه نداد. احایدهد که   یکرد تا جواب دهان باز  لدای

 رو ندارم. یبحث تکرار نیا  یاصال حوصله   لدا،یبسه  -
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 و بحث را عوض کرد.  دیکش  ینفس کالفه ا  لدای

 . نایعمو کوروش ا  یامروز قرار بود برم خونه  -

خوام   یگفت: فردا م  نیشد و در همان ح یگری د ابانی فرمان را چرخاند و وارد خ احای
 .گهی د ارمیدر ب هیشده و چه طور شده. کال سر از قض یچ نمیبرم اون کارخونه که بب

 دو تا قتل به هم ربط داره؟  نی ا یعنی -

را   نی را زد و همان طور که ماش موتی را متوقف کرد و ر نیرا تکان داد و ماش سرش
 ی، هر جوربوده ونیم  نیا   یزیچ هی. حتما  ادهی ز  یلیبرد گفت: احتمالش خ ی داخل م
 .ارمیدرب هی سر از قض دیشده با 

 بپرسد اما باز هم اجازه نداد.  یخواست که سوال لدای

 دونم فعال. ینم یچیهم نپرس که خودمم ه  یزی شو. چ ادهیپ -

 نسبتا بزرگشان داخل رفتند.  اطیشدند و پس از گذر از ح ادهی دو پ هر

 

و   دی را سرعت بخش شی قدم ها لدایزد و از جا بلند شد.  یلبخند دنشانیبا د نغمه
 پرواز کرد.  یی سمت مادرش گو

  یبود و به آن دو نگاه م ستادهیبا فاصله از آنها ا  احا یدخترش را در آغوش گرفت و   نغمه
 کرد.

اما مهر و محبت   ردیبگ میخودش تصم یزندگ یحق داشت برا   لدایکه به قول  یمادر به
 بودند. دهید را از او ن یچندان

که سه   یبه خواهر بزرگترشان شباهت داشت تا زن  شتریکه ب یپنجاه و هفت ساله ا  یزن
 شد.  یم ز یدومش ن یصاحب نوه  یفرزند  بزرگ دارد و به زود

 . ختیر یهمچنان در آغوش مادرش بود و اشک م  یاحساسات شهیهم یلدا ی
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برات خوب   یاسترس و ناراحت میبهت بگ دیچه قدر با لدا،یبود که تشر زد: بسه  اشاری
 ست؟ ین

  رونیکرد از آغوش مادر ب یرا پاک م ش یکه اشک ها یرا به خودش آورد و او در حال لدای
 آمد و گفت: دلم براتون تنگ شده بود. 

 زد. یلبخند زین نغمه

 دلم. زیطور عز نی منم هم -

 .ی س العملعک چیکرد، بدون ه  یافتاد که همان طور نگاهش م  احای به  چشمش

جز   نیکه لبخند اول ییرفتار او متعجب بودند. او  ریی همه تغ نی از ا   زین لدایو    اشاری
 آمد.  یبود که در چهره اش به چشم م یز یچ  نیصورتش بود، حاال فقط اخم اول

 . احای سالم عرض شد آقا  -

 جواب داد: سالم.  کوتاه

حس به او   یباز هم ب احای در آغوش گرفتنش از هم باز کرد که  یدستانش را برا  نغمه
 چشم دوخت و از جا تکان نخورد.

 ! احایتشر زد:   لدای

فاصله شان را   ی  هیآرام جلو رفت. بق ییکالفه با گام ها  ینفس دنیو با کش  لیم  یب احای
 .دیهم نغمه جلو آمد و پسرش را در آغوش کش

 بود.  زانیکنارش آو  زین  شی و دست ها ستادهی اما همان طور خشک و سرد ا  احای

خبر که    هی. یکرد  رییاو انداخت و با لبخند گفت: چه قدر تغ یبه سر تا پا  ینگاه نغمه
کار دارم و وقت ندارم. اما از  گهیم یه زنمیاز من و هر وقتم که زنگ م  یریگ ینم

 .یبهتر  یلیعکسات خ
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مبل تک نفره   یتوجه به مادرش رو  یسرد کج کرد و ب یرا به لبخند   شیناچار لب ها  به
 نشست لبخند زد.  شی پا ینشست و به کارن که رو یا

کرد که چه   یفکر م نیبه ا  احایاش گفت و   یکنار مادرش نشست و باز هم از دلتنگ لدای
 کرده است.  ریی که از پدرشان جدا شده تغ  یده سال ن یقدر مادرشان در ا 

بود که دنبال   دهید جورواجورش را  یکرد، آن عکس ها  یاش را دنبال م یمجاز   ی صفحه
خودش    یاز بچه ها   شتریب ش یفالوئرها  یبرا  یکنندگانش چند صد هزار نفر بودند و حت 

 گذاشت.  یوقت م

  اشاریاز آشپزخانه برگشت و به آنها تعارف کرد و خودش هم کنار  ی چا  ینیبا س سویگ
 نشست. 

باال رفته   ی ادی ز  ژشیپرست یکرده بود و به قول رییتغ  زشیبه نغمه نگاه کرد، همه چ دوباره
 بود.

که مطابق با مد روز بود، حرف زدن با   ششیسبک آرا  دن،یدر لباس پوش لشیو استا  پیت
 نازش و حرکات طناز ش.

  یداشت به خصوص چشمان عسل یکننده ا  رهیخ  ییبایشد. واقعا هم ز  رهیبه او خ شتریب
 و نافذش.

طور رفتار و حرکات طنازش از او   نینقصش و هم یمتناسب و ب کلی چهره و ه ییبایز 
 .ادیساخته بود با طرفداران نسبتا ز  نگیمدل  یدر حرفه  یمدل خاص و حرفه ا   کی

کرد گفت: چه خبرته کارن؟ کم سر و صدا   یم یو شلوغ کار  طنتیرو به کارن که ش اشاری
 کن.

 ن؟ ید یرس یمامان؟ ک  نیخبر اومد  یقدر ب  نیرو به نغمه گفت: چرا ا  سپس

شده بودند،  ن یمز اهیس ی بلند و مرتبش با الک  یکه ناخن ها فشیدست ظر با  نغمه
 بلوندش را کنار زد. یموها 
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  امیخبر ب یکنم و ب زتونیبار سورپرا  هیخواستم   یشماها تنگ شده بود و م یدلم برا  -
با   گهیاومد و گفتم که خودم رو حداقل به هفتم باباتون برسونم که د  شی اتفاق پ نیکه ا

 کردم. رتونی شماها و هم غافلگ  شیدو نشون زدم. هم اومدم پ ریت هی

 مادرش گذاشت.  یشانه   یسرش را رو   لدای

 .  نیاومد  نیخوب کرد  -

 نکردند؟  دایپ یزیهنوز چ سای: پلدیو پرس دی کش لدای ی موها ینوازش گر رو  یدست

 بابا بشه. ی پرونده  لیقراره وک احایبود که پاسخ داد: نه هنوز.  اشاری

 شد و لبخند زد.  دهیپسرش کش یچهره   یمکث رو   ینغمه با کم نگاه

خرده کار دارم   هیکه تمام آن مدت را سکوت کرده بود از جا برخاست و گفت: من  احای
 لدا؟ ی  یا یبرم. توام با من م دیبا

کم حرف رفت که در  شهیهم   یهم سمت کاوه    یاز اتمام جمله اش چشم غره ا پس
 داد.  یآنها گوش م یسکوت به حرف ها 

  شیخوام پ یدستش گرفته بود جواب داد: نه من م ی که هنوز دست مادرش را تو لدای
 .میمامان بمونم. توام بمون خب، بعد مدت ها دور هم جمع شد

که با پدرش داشت اما دورهم  یف نظر و مشکالتزد. با تمام اختال یشخند ین احای
 خواست.   یبودنشان بدون حضور پدرش را نم

حرف زدن را    یکند که اجازه   یم  یدانست تلخ یشناخت و م  یخوب برادرش را م اشاری
 . دیبه او نداد و دستش را کش

 مونه امشب رو. یم -

 . زنهی اعتراض باز کرد که ادامه داد: غر هم نم یبرا  دهان

 ! اشاریزد:   رصح
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که  شبمی د  دمت،یساله ند هی . گهید  نیبش ریو زهر مار! بگ اشاریآورد:  نی را پا شیصدا 
 قدر برم برم نکن و اعصابمو خورد نکن.  نی . االنم اینموند

 نشست. شی و به ناچار سر جا د یکش یکالفه ا پوف

بود که   طانشیحواسش به پسرک شر و ش  زین سوی در حال صحبت بودند و گ لدایو  نغمه
 رفته است. شی همه شان معتقد بودند به عمو

  کی بودند انداخت و بلند شد و نزد  رهیکه با اخم به او خ ش یبه برادر زن ها ینگاه کاوه
 به آنها نشست. 

 شده.  یبهم گفت چ شبید لدایممنونم.   شبیجان به خاطر د احای -

  شیاون موقع شب؟ مگه قرار نبود تو پ نیداشت  فی ر: کجا تش دیتند پرس یبا لحن اشاری
 ؟ یبمون لدای

 کرد.  یمنتظر نگاهش م  زین احای

هم اون موقع حالش خوب بود   لدایاز دوستام بهم زنگ زد.   یکیمونده بودم خونه اما  -
 رفتم. یوگرنه که من نم

باز هم سکوت کرده بود. فکرش   احای به او تشر زد و  یکم زشیبا لحن تند و ت اشاری
طور رفتار کاوه.  نیکه به پدرش نسبت داده بودند و هم یموضوع بود و اتهام  نیا  ریدرگ

 کرد.  یم یاساس  یفکر دیو موشکافانه اش را از او گرفت. با یاما نگاه جد 

 داد. هیحوصله و خسته حواسش را به بق یفرو برد و ب شی موها انیم  یدست یکالفگ با

  یم یبودند و غذا همچون سنگ نیو غمگ  لیم یب  یدورهم خوردند اگر چه همگرا  شام
 ماند و طعمش مانند زهر بود. 

  یروزها  ادی خانه بدون پدرش را نداشت و مدام  نیکه تحمل ا  احا ی از خوردن غذا   پس
خاطرات تلخ   یلیو خ لدای  یها هیپدر و مادرش، گر  یافتاد، دعواها  یگذشته شان م
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خودش   یماندن رد کرد و به خانه   یو مادرش را برا   اشاری و  لدا ی  ی. اصرارهاگرید
 برگشت. 

 

 * * * 

 کرد.  یمقابلش نگاه م  یو کالفه به پرونده ها   جیگ همراز 

 یو مشکل ستین حیصح  انی م  نیا  یزیکرد چ یاش اما حس م  یتجربگ یتمام ب با
 . زدی من ماش دا   یهم به کالفگ نی دانست کجا و هم  یوجود دارد اما نم

اش رفت تا با    یداد و دستش سمت گوش هیاش تک یصندل یو به پشت دیکش ینفس
داخل   رادی به در خورد و ه یمورد با او مشورت کند که تقه ا نی و در ا  ردی تماس بگ رادیه

 آمد.

 خسته زد. یلبخند  همراز 

 . یایخواستم بهت زنگ بزنم ب یاالن م نیهم ،یخوب شد اومد  -

 شده؟  یزیها نشست و گفت: چرا؟ چ یاز صندل  یکی  یرو یبا خستگ  زین رادیه

 .نی بب نویا  ایخم کرده بود گفت: ب یکاغذ  یهمان طور که سرش را رو  همراز 

 کاغذ خم شد. یو سرش رو   دیخودش را جلو کش یهم کم رادیه

 خب؟  -

 گذاشت. یعدد  یکاغذ و رو  یرا رو  دستش

 ومده؟ ین شیپ یبه نظرت اشتباه ن،ی جا رو بب ن یا -

بعد پاسخ    ی شد و کم رهیو با دقت به آن محاسبات خ دیدستش کش   ری کاغذ را از ز  رادیه
 .نمیب یتوش نم یداد: من مشکل
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نداره؟ پس   یمشکل چیه یعنیگذاشت و همراز متعجب گفت:   زیم  یرا دوباره رو  کاغذ
 وسط وجود داره. نیا  ی رادی ا هی کنم   یچرا حس م

 نگاهش را از کاغذ به همراز سوق داد.  یبا کالفگ رادیه

چرا حرف منو    ؟یکن یم  زایچ  نیا  ری قدر خودت رو درگ  نیمن، چرا ا   زی همراز جان، عز -
 ! گهی د ستین  یمشکل  گمی خب دارم م ؟ی کن یباور نم

نشده همراز که  ری االنشم د نی ادامه داد: هم رادیبه کاغذ انداخت و ه  ینگاه مردد  همراز 
از پسشون   یتون یرفته که طلبکارها اومدند؟ تو م ادتیسر کار خودت. اون دفعه رو   یبر
کارخونه به درد تو   نی کار تو ا زم،یجا. همراز جان، عز نی امروزم دوباره اومدند ا  ؟ی ایبرب
 خوره.  ینم

بزرگش را جمع   زیم  یرو  ی ختهیبه هم ر  یو کاغذها دیبه شالش کش یکالفه دست همراز 
. اصال  راد یه میکرد و داخل پوشه گذاشت و در همان حال گفت: ما قبال حرف زد  یآور

 بحث ندارم.  یهم حوصله  

 تلفن بلند شد. یبا اخم نگاه از او گرفت و همان لحظه صدا  رادیه

 تلفن را پاسخ داد: بله؟  همراز 

خوان شما رو   یاومدند که م  ییآقا هی: خانوم رادفر، دیچیدر گوشش پ یمنش  یصدا 
 . نندیبب

 ه؟ ی: کدیپرس ی کنجکاو با

 .نیلحظه اجازه بد  هی -

 .امرز یزارع خدا ب ی زارع، پسر آقا یآقا  گنیبعد اضافه کرد: م یا  لحظه

 توانست داشته باشد؟!  یم ی کرد و با او چه کار  یجا چه م نی زارع ا احایشد.   متعجب

 شده؟  یچ: دی شده بود پرس رشیکه متوجه تح  رادیه
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 داخل.  د یشون کن ییکه منتظر پاسخش بود گفت: راهنما  یمنش به

 گفت: پسر عمو تورج. رادیرا قطع کرد و رو به ه تماس

 خواد؟!  یم  یجا چ نیهم متعجب شد: اون ا  او

گفتن همراز    دی به در خورد و با بفرما یباال انداخت و همان لحظه تقه ا  یشانه ا  همراز 
 داخل آمد.  احای در باز شد و 

  ش یهمان طور سر جا   رادی شد و جواب سالمش را داد اما ه زیخ میبه احترامش ن همراز 
 . دی پاسخش را داد و همراز با اشاره به مبل ها گفت: بفرما یرلبینشست و با اخم و ز 

 . دیبگودانست از کجا شروع کند و از چه  یسکوت کرد. نم   ینشست و لحظه ا احای

 ارن؟ یبگم ب دیدار ل یم  یو سرد را بشکند گفت: چ نیکه آن جو سنگ همراز 

. فقط چند تا سوال دارم ازتون در ارتباط با قتل  رمی گ یوقتتون رو نم ادی ممنون، من ز  -
 پدرم.

تند سکوتش را شکست: اون وقت   یبا لحن رادیه  دیای از آن که همراز به حرف ب  قبل
 داره؟  یبه ما چه ارتباط م؟یجواب بد دیبا  یواسه چ

 کارخونه کشته شده. نیآرام بود: چون پدر من تو ا  احایلحن    رادی ه برعکس

 باال انداخت. ی شانه ا رادیه

سوال بوده به   یداشته باشه. در ضمن ما هر چ یکنم به ما ربط یبه هر حال فکر نم  -
  میبد حیبازم اون اتفاقات رو توض  میکه بخوا نمیب  ینم یو االنم لزوم  میجواب داد سیپل

 . دی . پس بفرماشهیاون اتفاقات حالش بد م یادآوری و خانومم هم با 

رو   مقات ی تحق د یدونم اما با یرو م نایپاسخ داد: بله، خودم ا  یکرد و جد یاخم  احای
 شروع کنم.

 ! قات؟یباال انداخت: تحق ییابرو  رادیه
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 داد.  یحرف زدن به همراز را نم  یکرد و اجازه  یبود که فقط صحبت م رادیه

 منه.  یپدرم به عهده  ی سرش را تکان داد: بله، وکالت پرونده   احای

 زد.  یبار پوزخند نیا  رادیه

مدارک    یازش اما همه   ی رفع اتهام کن یخوا   یاون تورج؟! البد م  یوکالت پرونده   -
 ! لیوک ی ست آقا  دهیفا  یاونه و تالش هات ب هیعل

 جان!  رادیبه خاطر لحن تند او اخم کرد و تشر زد: ه زین همراز 

 سکوت باال برد. یرا به نشانه   دستش

 آقا صحبت کنم.  نیبا ا  دی نگو. خودم با یزیتو لطفا چ -

. میبهت بکن میتون ینم یکمک چیما ه ل،ی وک یآقا  نیاضافه کرد: بب احایرو به  سپس
که اثر انگشتش رو   یکشته شده وقت  تیر یتو اتاق مد  یکه پدر جنابعال یاونم وقت

پدر  یعنی  نی! ا یچ یعنی  نیکنم که ا متیگاوصندوق بوده و گاوصندوق هم باز. بذار تفه
 کنه از گاوصندوق کارخونه.  یشما خواسته دزد

 . رادی شد و لحنش هم تندتر از ه ظ یغل احای  یها  اخم

 مواظب حرف زدنت باش. -

 اگه نباشم؟!  -

بلند رو به آن دو که   ییبا صدا  رادیه ندیآن دو و رفتار ناخوشا  یکالفه از بحث ها  همراز 
 لطفا.  دیشد گفت: بس کن یداشت بلندتر م شانیصدا 

 نگاهش را به همراز دوخت.  احایدند و  هر دو ساکت ش یا  لحظه

 یمن اومده بودم با شما حرف بزنم خانوم رادفر. چون که بع -
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مشترک   نی ب نیا  یزیچ ای پدر من و پدر شما به هم مرتبط باشه   یپرونده   ستین د
رادفر   یآقا  یراجع به پرونده   ییزایپدرم امکان داره به چ یباشه. و با حل شدن پرونده 

 از همسرتون!   یرفتار زننده ا نیداشتم از شما نه چن ینتظار همکارهم برسم و ا

هم   راهی او دوخته شد. چندان ب هیاز جا بلند شد و نگاه همراز باال آمد و متفکر    سپس
  شتری شدن قاتل کوروش هم ب دایپدرش و پ یگفت؛ امکان حل شدن پرونده   ینم
 . شدی م

 فرصت را از دست دهد. ن یخواست ا ینم

 زارع.  یآقا  دیکرد: صبر کن  شی در نشست که همراز صدا ی  رهیدستگ یرو احای  دست

نکرد و   ییآمد اما او اعتنا  شی برا ییبا اخم چشم و ابرو  رادیبرنگشت. ه ی ول  ستادی ا
 کنم. یم  یگفت: من باهاتون همکار

 کار کرده؟  یباباش چ یدون یحرص زد: همراز! م  رادیه

 . ستادی همراز ا   زیرفته را بازگشت و کنار م ریسمتش برگشت و مس  احای

 گذاشت. زشیم  یدرآورد و رو  یاش رفت و کارت  یمشک یباران ب یسمت ج  دستش

 .می حرف بزن  میتون یوقت مناسب تر م هیکارت منه. تو   ن یا -

 حرف زد. شهینم گهیافزود: االن که د یانداخت و با پوزخند رادیسمت ه  ینگاه مین

الزم   ریاو جواب داد: نخ  یبه جا رادی به کارت انداخت و ه ینگفت و نگاه یزیچ همراز 
 نکرده.

از   رادیزمزمه کرد و بدون توجه به ه  یاش گرفت و رو به همراز خداحافظ  دهیناد  احای
 زد.  رونی اتاق ب
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 را باال برد. ش یبا حرص صدا  رادیاز رفتن او ه پس

کردم که بره رد   شیهمراز؟ من خودم خوب حال یکن  یم کار یچ یمعلوم هست دار  -
 کنم؟  ی م یباهات همکار ی گی کارش بعد تو م

چه طرز رفتار   نی ا  ؟یکن یکار م یبلند گفت: تو مگه معلومه چ یهم با اخم و صدا  همراز 
 ؟ ی باهاش حرف بزن یادب  یبدون ب یتونست یو حرف زدن بود؟ هان؟ نم

 با ترس چشم بست.  یکه همراز لحظه ا  د یکوب زی م یرو  یبلند شد و مشت رادیه

مشکوکه به قتل    یکن یم تی پسره که ازش حما  نی ا  یهمراز. بابا  یشد وونهی تو د -
  تیسراغت؟ که رو مخت بره و راض ومدهیاز کجا معلوم که با نقشه ن  ؟ی فهم یبابات. م
 کنم؟  یکمکت م هگیم  ادیاهلل م  لی سب یف یفکر کرد  ؟ یبد  تیکنه رضا

 .ستادی ا  شیبلند شد و رو به رو زشیهم از پشت م همراز 

 ؟ ی نیقدر تو بدب نی. چرا ا رادیمشخص نشده ه  یچیهنوز ه -

 کرد.  یعصب یزد و خنده ا یپوزخند

 آخه دختر؟  یقدر ساده ا  نیتو چرا ا  نم؟ یمن بدب -

درهم داخل آمد و تشر زد: چه خبرتونه؟ صداتون   یی با اخم ها  دیبه در خورد و ام یا  تقه
 کل ساختمون رو برداشته! 

 با حرص به همراز اشاره کرد. رادیه

 . شمیم وونهی. آخرش من با کاراش د نیبپرس نی از ا -

 با قهر رو برگرداند.  همراز 

 کارات.  نیاز دست تو و ا شمیم  وونهیمنم دارم د  -
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  یتو؟ من بودم به پسر اون قاتل گفتم همکار یکارا   ایمن    یزد: اون وقت کارا پوزخند
 ! دهیازش کارت گرفتم؟ پسره پررو اومده به زن من شماره م ای کنم باهاش  یم

 ! رادیبا اخم تشر زد: ه همراز 

کن   فی أه! همراز جان تو درست تعر  گه،ید دیکالفه از بحث هر دو گفت: بس کن  دیام
 شده. یچ نمیبب

  یخواست که بتونه به نشونه ا  یجا و از من کمک م نیپسرِ عمو تورج اومده بود ا  -
گفت احتمالش هست که قتل عمو تورج و    یکردن قاتل پدرش. چون م دایپ ی برسه برا

 بابام به هم ربط داشته باشه.

قتل   یپدرش متهم اصل یراست گفته؟! اونم وقت د یکن یشما فکر م یعنیهم گفت:   رادیه
 وروشه؟ آقا ک

 باال انداخت.  یمتفکر نگاهشان کرد و سپس شانه ا  دیام

 دروغ.  ایتونم بگم که حرفاش راسته   ینم یبگم واال! به طور قطع یچ -

 نداره که دروغ بگه. یلیگفت: به نظر من دل دیاو را د دی که تأ همراز 

اما    د،یریبگ ن یخوا  یم یمیزمزمه کرد و رو به آن دو گفت: هر تصم یدونم" ا  ی"نم  دیام
آشنا هم   لی وک  هیمن  ینداره که! همراز جان اگه خواست ادیطور جروبحث و داد و فر   نیا

 رو پرونده کار کنه. ادیکه ب گمی دارم بهش م

تو   مینداره پاشو بر  یتوام اگه همراز کار راد،یتکان داد و او اضافه کرد: ه   یسر همراز 
 طلبکارها حرف زدم زبونم مو درآورد.   نیقدر با ا نی کارگاه حواست به کارگرا باشه. من که ا

. دهیهم اومده و پسند یواسه فروش و مشتر می گفت: خونه رو گذاشت  یبا ناراحت همراز 
 بابا.  یها  یبده یبرا  میری گ یو پول رو م میزن یسند م میکن دایجا رو پ هیکه   نیهم

 زد. یلبخند   دیام
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 .میکن یخوام بفروشم. کم کم جورش م یشمالم رو م یال ینگران نباش دخترم. منم و  -

 رفتند.  رونیاز اتاق ب  زین دیو ام  رادیمحزون بسنده کرد و ه  یبه لبخند همراز 

 گرفت.  یاش جا  یصندل  یبرگشت و رو  زشیپشت م همراز 

 راه انداخته بود! یچه جنجال احای

 شد و آن را برداشت و خواند:  ده یگذاشته بود کش زش یم ی که او رو یسمت کارت   دستش

 " یدادگستر کی هی پا لی زارع، وک احای "

 آن هم آدرس دفترش همراه با شماره تماس خودش و دفترش بود. نی پا

از  با آن قد بلند و الغر که طانیشر و ش یاحا یچشمانش آمد. آن   ی اش جلو  چهره
  ژیبا آن پرست افهیو ق پی خوش ت یاحا ی نی کجا و ا ختیر یم  طنتیچشمانش ش

 و محکمش کجا!  یجذابش با آن حرف زدن جد 

  یآنها را سرکار م یبود و گاه یاش هر روز با دختر  یجوان لی و اوا  ی زمان نوجوان یوقت
 گذاشت، لقب "روباره مکار و گربه نره" به او داده بود! 

  یوجود حام  نیگذاشت اما با ا   یاش گرفت. چه قدر آن روزها سر به سرش م خنده
 بود. یخوب

  لدایو   احایبا   یتورج رفتند، در هنگام باز  یبار که به خانه  کی آمد آن زمان  یم ادشی
  یمراز توپ را محکم شوت کرد طورهم سن و سال آن محل، ه   یو چند نفر از بچه ها

 یآن را گردن گرفت و پس گردن احای خورد و شکست.  هیهمسا  یخانه  ی شهیکه به ش
را داد   شهی اش خسارت ش یب یج یخورد و خودش هم با پول تو  هیهم از مرد همسا   یا

 نگفتند.  یزی چ شانیکدام هم به خانواده ها  چیو ه

 آمد. ادشی از او به   گری د یو باز هم خاطره ا  دیرو کارت کش یداد و دست هیتک یصندل به
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در شمال رفته   دیام  یال یبه و ی نغمه، همگ احا،یمادر    یها ییوجود اخم و ترش رو  با
 بودند.

  یباز  انیشدند که در م یشان بودند مشغول باز  هیکه همسا  ییبا دو تا از بچه ها آنجا
از خجالت   احای افتاد و  نیزم یاد که رو همراز را هل د  هیشان دعوا شد و پسرک همسا

همراز شش ساله را    یوقت یکه خودش هم کتک خورده بود ول  یآن پسر درآمد با وجود
کند با خودم طرف   تت ی بخواهد اذ یزد و گفته بود کس دبه او لبخن د ی د انیو گر   دهیترس

 کردن و سر به سر گذاشتن تو را دارم!   تیاست و فقط خودم حق اذ 

 بود. ییچه روزا  ر،یبخ ادشی لبش آمد و زمزمه کرد:   یرو  یا  خنده

  یکرد و دوباره سرش را تو  و یزارع س احای اش را برداشت و شماره اش را به نام  یگوش
 پرونده ها برد. 

 .دی رس یم یا  جهیحتما به نت  دیبا  خودش

  احای بردارد تا با  شی ها یزد تا دست از لجباز  ی حرف م رادیبا ه دی طرف هم با  کی  از 
کرد؛ هر روز با بحث و دعوا   یم  یاساس ی اش فکر یزندگ یبرا  دیکنند و هم با یهمکار

  نی خودشان نرفته بودند و ا یشد. تازه هنوز هم سر خانه و زندگ  ینم یگذراندن که زندگ
 وضعشان بود. 

در   شانی برا  یکه مشاور امالک  ییخانه ها  دنیهمراه مادرش به د دیبا  زین گری د ییسو  از 
فروش به  یپدر و مادرش را برا  نیرفت و پس از آن هم ماش ینظر گرفته بود م

 . بردیم   نیماش شگاهینما

 قدر کار داشت!  چه

 

 * * * 
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که ساعت ها وقت صرف پخت آنها  ییو غذاها   دهیچ  قهیکه با سل یزی به م ینگاه
 دوخت. زی روشن دور م یگذاشته بود گرفت و به شمع ها

شب با   ک ی شده  یساعت وقت گذاشته بود که حت نیچند  یزد. با چه عالقه ا  یپوزخند
  یغذاها و دسرها نیبا ا  زیم ن یو ا   لوفریهم به ن ی نگاه مین یهم شام بخورند اما او حت

 بود.  نداختهیرنگارنگ ن

 بلند شد. یصندل  یاز رو یکرد به آرام یم  ینیسنگ شی که در گلو یبغض با

بلند را فوت کرد و همزمان اشکش   یخم شد و شمع ها  یانداخت و کم زی به م ینگاه
 .دیهم چک

 توجه به غذاها و بدون جمع کردن آن ها سمت پله ها قدم برداشت.  یب

 تار شده بود. سست و کم جان بود و چشمانش از اشک   شی ها گام

 عجله نداشت.  زی چ چیه یبرا  گریباال رفت. د یها را به آهستگ  پله

 . دیکش قیعم یزده اش از نرده کنده شد و آه هیتک دست

که هنوز  ید یانداخت. ام دی ام یبه در اتاق بسته   یو نگاه  ستادی ا  یجا لحظه ا  همان
سال ها غرورش را    نیهم عاشقانه دوستش داشت و به خاطرش بارها و بارها در ا

 شکسته بود تا از دستش ندهد.

 او نبود.  شیپ گری د  دینداشت. دل ام  یری بود و تأث دهیفا  یها ب ن یتمام ا اما

نداشت، چه برسد   شی اشک ها  یرو یاریاخت ی. حت دی از چشمش چک  گری د یاشک  قطره
 اش!  یبه زندگ

د و باز هم ادامه  مانند سابق نخواهد ش زیچ چیدانست ه  یکه م نی زد. ا یتلخ شخندین
 ...ریتلخ و دردناک بود و دلگ  یاد یداد، ز  یم

 معرفتش حرف بزند.  یهم که شده با عشق ب یکلمه ا  یحت دی جلو گذاشت تا شا یقدم
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هوا    انی دستش م دیبلند ام یخنده  یصدا  دنیدر زدن جلو رفت اما با شن یبرا  دستش
 خشک شد و معلق ماند. 

و راحت   دیق یگونه ب نیا  شدی که باعث م یدر قلب همسرش بود، کس  ی گرید کس
 زد؟!  یاو لبخند هم نم یبرا  یبخندد. چند وقت بود که حت

 طوفان شد؟  نیدستخوش ا  شانیقدر زندگ نی شد که ا چه

دانست   ی نم یکه حت  ییآمد و سمت صورتش رفت و اشک ها نی پا  یبه آرام دستش
 یبودند که اشک آن تمام شدن لی چشمانش چون س شدت گرفته اند را پس زد اما  یک

 نبود... 

خنده ها و قربان صدقه رفتن ها   نی به ا گرید  یکه اگر لحظه ا شدی جا دور م ن یاز ا  دیبا
 .دادی جان م نیح  نیسپرد قطعا در هم یگوش م

خم شده اش نشسته بود، سمت اتاق خودش   یشانه ها یکه رو  یبرگرداند و با اندوه رو
 رفت.

 نگاه کرد.  انیبه صورت گر  نهیآ  مقابل

که به خاطر اشک اطراف چشمش پخش شده بود و چشمان   شیبا یچشمان ز   شیآرا
 ساخت. یم  نهیرا از او در آ ینیغمگ ری سرخ و اشک بارش، تصو

 نبود...  یهم درست شدن گریخراب شده بود و د زهایچ یلیخ

 

 * * * 

 . دیچرخ یم یمجاز   یاش دستش بود و در فضا  یوشگ

  نستاگرامشیا  یامروزش با همراز افتاد و ناخودآگاه نام همراز را در صفحه  دارید ادی
 شد. جشی کرد و وارد پ پی تا
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 یقبل از مرگ پدرش، که شعر یعنیقبل بود،   یپستش مربوط به حدود دو هفته  نیآخر
 و گرمش خوانده بود.  نیدلنش  یرا با آن صدا بایز 

همراز در  یآن را باال برد و صدا  یاش رفت و صدا یکنار گوش یسمت دکمه   دستش
 بلند شد. یکالم یآرام و ب یقیموس انیم

 

 تلخ تو سوگند، نشد  ی"به خداحافظ

 بند نشد  یا هیو دلم ثان  یتو رفت که

 

 همه جا گشتم و گشتم در شهر  یچراغ با

 به تو مانند نشد نجایکس ا  چیکس، ه چیه

 

 خودش را دارد  یدر دل من جا یکس هر

 خداوند نشد... نهیس  نیتو در ا نیجانش

 

 شاعر ها  یشب ندیاز تو بگو خواستند

 با قلم شرم نوشتند :"نشد"  عاقبت

   ی_نظرفاضل 

 از آرامش در قلبش نشست.  ی ، حسدختر نهفته بود نیا  یکه در صدا  یآن همه آرامش از 

 داد.  یرا نوازش م شیگوش ها  شیداشت. انگار که صدا   یخوب ی صدا عجب
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 یبود و بعض وی و استود  ویراد یاز فضا   شترشانینگاه کرد. ب  زیرا ن شی پست ها ی هیبق
 . رادی دوبله اش و چند عکس مشترک با ه ناتیتمر  زیها ن

اش کرد. چه قدر از آن پسر خودخواه که تهمت قاتل   یشانیاخم را مهمان پ رادی ه ادی
 آمد. یبدش م زدی بودن به پدرش م

  یهمراز را منصرف کند تا با او همکار راد،یرا کنار گذاشت. ممکن بود ه یحوصله گوش یب
 .شدی م دی ناام دش ینکند و تمام ام

  دنیو با دحوصله از جا برخاست و در را گشود   یزنگ آپارتمانش که بلند شد، ب یصدا 
 نغمه جا خورد. 

 تو؟!  امیبر لبش آمد و گفت: ن یسالم کرد که نغمه لبخند  آرام

 خودش آمد و از کنار در کنار رفت.  به

را از   متشی چرم اصل و گران ق  یبه اطرافش انداخت و پالتو یداخل شد و نگاه نغمه
 آورد.  رونیتنش ب

 ؟ یداد ی بهت زنگ زدم جواب نم ی چرا هر چ -

 کس به خصوص او را نداشته. چیحرف زدن با ه  یحوصله   دیبگو  میمستق  نخواست

 جا؟  نیا  یشده که اومد یزیبودم. چ ر یکم درگ هی -

 انداخت.   گرشید ی پا  یرا رو  شی از مبل ها نشست و پا یکی  یتعارف رو  یب

 اشم؟ داشته ب لیدل  دیبا دنش یپسرم و د یاومدن خونه  یبرا  -

  یداد پاسخ حیپوزخند زد و سمت آشپزخانه رفت و قهوه سازش را روشن کرد و ترج احای
 ندهد.

 نزد.  یکه قهوه آماده شد همان جا ماند و نغمه هم حرف یموقع تا
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سوال مادرش را    ریگذاشت و با تأخ  زیم  یآمد و آن را رو رونیقهوه از آشپزخانه ب ینیس با
 نشده؟  ری د ییزا ی چ هیپاسخ داد: به نظرت واسه 

 ! احایو زمزمه کرد:    دیلب رژ خورده اش را گز نغمه

قدر   نیگفت: تو چرا ا   یریفنجان قهوه اش را برداشت و سمت لبش برد و نغمه با دلگ او
 آورد.  یهات که خنده رو لب همه م  طنتیو ش  یکجا رفته اون مهربون احا؟ی  یتلخ شد 

و خنده ها تنها    طنتیدانست که تمام آن ش یچه م ینگفت و کس یز یزد و چ یشخندین
پوشاندن اندوهش و پنهان کردن عذاب وجدانش، اکنون با مرگ   یبرا   ستین شیب ینقاب

و   یشگی هم یاحا ی نقاب از او برداشته شده و او هم شده بود همان  نیا  ییپدرش گو 
 که واقعا بود. یزیچ

 یلینداد. بگذار کامش تلخ شود، نه که خ یتیقهوه کامش را هم تلخ کرد اما اهم یتلخ
 هم داشت!  ینیریش یزندگ

  دنیشن ی حس که کامال با گذشته اش متناقض بود گفت: من حوصله  یب یلحن با
 بحث، شروع نشده تموم بشه.  نیها رو ندارم. پس بهتره ا  هیو اون توج یتکرار  یحرفا

 ،یتلخ تر از قبل اضافه کرد: فکر کن کال دوتا بچه دار احای گاهش کرد و ن یبا ناراحت نغمه
 چرا. یدون ی وجود نداره، دست از سرم بردار. چون خودت خوب م ییاحا یفکر کن  

وجود    نی. اما با اختندیسرش ر  یآب داغ رو  یسطل  ییدر دهانش خشک شد و گو  حرف
و آن نفر سوم از آن خبر    احایکه فقط او و    یداد که به خاطر آن راز  یبه او حق م

 داشتند.

 زد.  یگذاشت و از جا بلند شد و پوزخند ز یم ی اش را رو  یفنجان خال احای

 درم پشت سرت ببند.  یرفت -

مادرش سمت اتاقش رفت و در را پشت سرش به    یوارفته   یتوجه به چهره   یب سپس
 . دیهم کوب
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 * * * 

 

 دادن بود. حیامالک در حال توض مشاور

داره واسه شما که دو تا   تیمنطقه ست. هم امن نی ا  یآپارتمان ها  نیجا از بهتر ن یا -
  یو ی و دی نیب یداره. همون طور که خودتون م یخوب  یها  هیو هم همسا دیخانوم هست 

 داره.  یخوب

افه. اون طرف   یخودش با اشاره به آشپزخانه گفت: اونم آشپزخونه ست که ام د  سپس
  ونهی مورد واقعا اوکاز   نی. خالصه کنم که اسهی سمت هم سرو  نیتاق خوابه و ا هم دو تا ا

 از دستش داد.  دیو نبا 

  یقبل ینسبتا به خانه   یبزرگ بود ول بایبه دور تا دور خانه انداخت. تقر ینگاه همراز 
 داد.  یکوچک نشان م یلیشان خ

نداشت   تیخانه اهم یو بزرگ یکوچک شی خانه بود. برا یهم در حال تماشا  مهرنوش
 و گرفته بود.  شدی آن خاطراتشان در آن خانه دلش تنگ م یفقط برا 

 . ادیم یخوب یمامان؟ به نظر جا هیو گفت: نظرت چ  ستادی کنار مادرش ا همراز 

 باال انداخت. یتفاوت شانه ا یب مهرنوش

 .یمن نداره. هر طور که تو موافق باش یبرا  یفرق -

 ه؟ ی: خب نظرتون چدیهم سمتشان آمد و پرس مرد

 .هیخوب یپاسخ داد: خونه  همراز 

 م؟ یسی پس قولنامه رو بنو -
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خودمون   یخونه   یکشه که مشتر یطول م یتکان داد: بله اما دو سه روز   یسر همراز 
 کنه.  زیپول رو وار

 .مید یچند روز کارا رو انجام م نیتو ا  ست،ی ن ی: مشکلرفتیپذ

 

کم کم اثاثمون رو   دیخودشان بودند که مهرنوش کوتاه گفت: با  یراه برگشت به خانه  در
 . میجمع کن

صبح   یادآوری اش کرد اما با  یتکان داد و در سکوت حواسش را جمع رانندگ  یسر همراز 
  کی شلوغ و پر تراف ابانیبه خ  رهی سمت مادرش که خ ینگاه میبه کارخانه ن احایو آمدن  

 پسر عمو تورج اومده بود کارخونه.بود گفت: امروز 

 ؟ ی گیرو م احای : دیسمتش برگشت و متعجب پرس  مهرنوش

 آره. -

 خواست؟  یم یخب چ -

نه.  ای میبهش اعتماد کن دیدونم با یکرد و افزود: نم فی تعر  شیاز ماجرا را برا  یا  خالصه
تهام از اون َمرده  عمو تورجه. االن تنها مظنون پرونده بعد از رفع ا  هیکه عل یاونم با مدارک

چون از   میبهش اعتماد نکن  گهی هم م رادیکرد فقط عمو تورجه. ه دیکه اومد و بابا رو تهد
 پسرش هم از کار باباش خبر نداشته.  نیکار عمو تورج نبوده و ا علومکجا م

 هم به فکر فرو رفت.  مهرنوش

درخواستش بوده باشه. و اگه هم   نیپشت ا یتی کنم ن یبگم واال! اما من فکر نم یچ -
 بابات هم بشه. یتو پرونده  یبرسه ممکنه کمک یا  جهیاون به نت

 شنهادش؟ یبا پ نی شما موافق یعنی -
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اما هنوزم تو    میخبر بود یکه چند ساله ازش ب  نی . با اهیپسر خوب  احایربط گفت:   یب
 . ستیحرفا ن نی و ا یی. اهل دروغگو نمیب یرو م یو پاک   یچشماش مهربون

  نیگزی تونه جا یبه نظرم م یندارم و حت یکرد و سپس ادامه داد: من مخالفت یمکث
 پدرش تو کارخونه هم بشه.

 کارخونه؟  لی بشه وک یعنی: دیپرس ری متح همراز 

 شد.  رهی دخترش خ مرخ یتکان داد و به ن یسر

  یباهوش بود و زبر و زرنگ و هر کار شهیبابات. هم یآره، هم کارخونه و هم پرونده   -
برسه.   جه یکرد تا به نت یو اون قدر تالش م ذاشتیخواست اون قدر زمان م یرو که م
 کردم.   یم نی دوست داشتم و تحس یلیو اراده اش رو خ هیروح نیا  شهیمن هم

 گفت. یهم نم  راهیبه فکر رفت. مادرش ب همراز 

به خانه شان آمدند. تورج  احا ی که تورج و  اش بود  ییراهنما  یدوره    یاضی امتحان ر  سر
را هم آورده بود چون هم تورج و هم کوروش به ذکاوت اون   احای با پدرش کار داشت و 

  یدرمورد اوضاع کارخانه م یخوب  یداشتند و با وجود سن کمش اما راه حل ها  نانیاطم
 داد.

از حال و   یو خنده کم  یابتدا با شوخ احای دانست امتحانش را خراب خواهد کرد اما  یم
درس را   شی او نشست و آن قدر برا شیاسترسش کم کرد و سپس خودش پ  یهوا 
  جهیوقت به درس عالقه نداشت حرف زد که آرام شد و نت چیداد و با او که ه حیتوض

 نوزده اش.  ی اش هم شد نمره  

 توانست دروغگو باشد؟!   ی پسر مهربان و خوش قلب م آن

 کرد.  یذات آدم ها را عوض م یها بود که از هم دور بودند و زمان گاهسال  اما

 کنه.  یمخالفت م رادیه  یول -
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  یاتفاقات بهش شک کنه اما اگه بفهمه که شکش ب نیجواب داد: خب حق داره بعد ا  
بهش خبر بده که   یو فروش خونه و اثاث کش  دیخر  نینداره. بعد ا  یجا بوده، مخالفت

  یبابات و وکالت کارخونه رو قبول م یاصال پرونده  مینیبب میت کنتا باهاش صحب  ادیب
 مراسم هفتم پدرشه.  گهیدو روز د گه،ید  رهیدرگکه اونم حتما  نینه هم ا  ایکنه 

 را فشرد.  موتیتکان داد و ر دی تأ یبه نشانه  یسر همراز 

 * * * 

 

را از داخل کارتن   یوانی رفت و ل دشانیجد یخانه  یسمت آشپزخانه  یبا خستگ همراز 
 . دینفس سر کش کی آب گرفت و آن را  ریش ری آورد و ز  رونی ب لشانیوسا

 خسته اش کرده بود.  یحساب  لشانیوسا  دنیو دوباره چ یو اثاث کش لی کردن وسا  جمع

کوچک بودن خانه و جا نشدن آن مجبور به  ل ی به دل زیرا ن لشانی از وسا یبعض یحت
 فروختن شدند.

  یا  هیچهار پا  یرو زین رادی بود و ه لی و مرتب کردن وسا دنیهمچنان در حال چ مادرش 
 کرد.  ینصب م شانی رفته و پرده ها را به پنجره ها

در حال درآوردن ظرف و ظروف از داخل کارتون گفت: همراز زنگ بزن واسه   مهرنوش
 سفارش بده.   یزیچ  هیناهار 

کرد و همان طور که   دایپ  یآن همه شلوغ انی اش را م  یتکان داد و گوش  یسر همراز 
 شما؟  نیخور  یم ی: چدیگرفت پرس یرستوران را م یشماره  

اش را با پشت دست خشک کرد و   یانشیآمد و عرق پ نی پا هیچهارپا  یاز رو   رادیه
 برم. دیبا ،یچ ی جواب داد: من ه

 . میخور یبمون با هم ناهار م ؟یگفت: کجا بر مهرنوش
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 بمون. گه،ی کرد: مامان راست م دی هم تأ همراز 

 برم حتما.  دیدارم با  یکار هیکرد: ممنون، اما   مخالفت

  ینگاهش شد اما به رو ی هم متوجه   رادیو ه  دینپرس ینگاهش کرد اما سوال همراز 
زد و پس از بسته شدن در   رون ی آن دو را رد کرد و از خانه ب یو تعارف ها   اوردیخودش ن

 گرفت.  یدرآورد و شماره ا  بشیاش را را از ج یگوش

 راد؟ ی الو ه -

 شد؟ اوضاع چه طوره؟  ی: چدیپرس عی مقدمه و سر  یب

 مخاطب پشت خط پر از غم شد.  یصدا 

 ؟ یا ی م یبه هم، پس ک ختهیر یهمه چ -

 رفت.  نشیسست و کم جان سمت ماش  ییاز نهادش برخاست و با قدم ها  آه

 زود. یلیخ ام،یزود م کنم،ی درست م ویدارم همه چ -

 فرمان گذاشت.  ی شد و سرش را رو نیخراب سوار ماش یرا قطع کرد و با حال تماس

 * * * 

و او پشت    دیچیپ یم نی شما  یو خسته کننده  نی برف پاکن در سکوت سنگ یصدا 
 و کالفه کننده مانده بود.  نیسنگ کیچراغ قرمز و در تراف 

  ری مس نیا   یزود نی. به همدی کش یشمار چراغ قرمز بود و نفس کالفه ا  هیبه ثان نگاهش
 .شدیباز نم

  یکرد که صدا  ینگاه م شهی هدف به حرکت برف پاکن و برخورد قطرات باران به ش یب
 اش سکوت فضا را شکست.  یگوش
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  یصفحه، انگشتش رو   یرند و ناشناس رو یاش را برداشت و با نگاه به شماره  یگوش
 تماس لمس کرد.  کونیآ

 بله؟  -

 زارع؟  یسالم، آقا  -

که   ییو برنامه ها لمیف شدی بود. مگر م آشنا یادی صدا ز  نی نداشت. ا یاز یکردن ن فکر
 برد؟  ادی همراز دوبله و اجرا کرده بود را از 

 خانوم رادفر. دی سالم، بفرما -

کرد و "راز"   یفاصله افتاده بود که همراز که گاه اسمش را مخفف م نشان یقدر ب چه
 شده بود "خانم رادفر!"  زد،ی م  شیصدا 

 لب همراز آمد، شناخته بودش.   یرو یمحو و کمرنگ  لبخند

که اون روز تو کارخونه با هم   یمالقات یخوام مزاحمتون شدم. اما درباره   یعذر م -
و   می قرار مالقات با هم بذار  هیخواستند که   شون یبا مادرم صحبت کردم و ا میداشت

 دارند. شنهادیپ ه یمادرم هم براتون  

 . ستادیه چراغ قرمز شد و ا جلو رفت و دوبار  یکم یالک پشت یبا حرکت احای

 باشه، پس جا و زمانش با شما.  -

امروز  نی دستش را ورق زد و پاسخ داد: مامان گفتن که اگه هم یجلو ی پرونده  همراز 
 ما.   یخونه  نیایب  دیعصر فرصت دار

 تکان داد.  یسر  احای

 .امی م ه،یخب من امروز وقتم خال یلیخ -

 فرستم.  یگفت: ممنونم، پس آدرس رو براتون م تیبا رضا  همراز 
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 با مادرش گرفت تا به او خبر دهد.  یکردند و همراز تماس   یکوتاه یخداحافظ

 نبود.  یخانه شان خبر یختگیاز به هم ر گریو د  دهیرا کامال چ لشانیوسا

آرام باشد و جنجال راه   احایصحبت کرده بود که موقع آمدن   یکم رادی هم با ه مهرنوش
 درهم به ناچار قبول کرده بود. ییبا اخم ها رادی و ه ندازدین

 رفت و دکمه را فشرد.  فونیزنگ که بلند شد همراز سمت آ یصدا 

در کنار رفت و به داخل   یافتاد و سالم کرد و از جلو  احایواحد را باز کرد و نگاهش به   در
 تعارفش کرد. 

 را داد و داخل آمد.  جوابش

 

گذشته ها افتاد که گفت: ماشااهلل اون قدر   ادیکرد.   یبا لبخند نگاهش م زین مهرنوش
 متولد شده.   دیجد  یاحای  هیکه انگار   یکرد  رییتغ

  ختنیکرد و همراز در آشپزخانه در حال ر  یحق به جانب و با اخم به او نگاه م  رادیه
 بود. یچا

  نیجان چه طوره؟ تو ا لدای : دیکج کرد و مهرنوش پرس یرا به لبخند شی لب ها  احای
 نتونستم باهاش حرف بزنم، دلم تنگ شده بود واسش.  یمدت درست حساب

 که... دنتونی د ادیخواست ب یجابجا شد و جواب داد: اتفاقا اونم م شی سر جا  یکم احای

ز  سخت بود آن هم پس از آن رو  شیمادر هم برا   یگفتن کلمه   یمکث کرد. حت  یکم
 نحس و آن اتفاق منحوس. 

 یاول مرگ بابا هم اصال حال خوب  یفرصت نشد. روزا گهیکه مامانم برگشت و د -
 نداشت. 

 .د یکش یآه مهرنوش
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 چه قدر نغمه جون عوض شده.   ی. راستمیجان. هم درد  احا یکنم   یدرک م -

 . دیکش ینغمه عذاب م یبر هم گذاشت. از حرف زدن درباره  یپلک احای

جواب دادن فرصت   یبرا  یدر مقابلش باعث شد کم  یچا  ینیو گرفتن س همراز   آمدن
 آرام شود. یبخرد و اندک

زمانه و   تیکرد و در جواب مهرنوش گفت: خاص رلب ی ز  یبرداشت و تشکر یاستکان
و   شهیکه انگار اون آدم به کل عوض م ذارنیم ری آدم تأث یاون قدر رو  یاتفاقات که گاه

 مونه.  یازش نم یچیه

بمانند و نگاه همراز   رهیکه باعث شد هر سه به او خ  یتلخ اما معنا دار بود طور لحنش
کرده بود؟   رییصد و هشتاد درجه تغ احای افتاده بود که   یبه او موشکافانه بود. چه اتفاق

بود و لبخندها   احا یآمد   یم  ادشی قدر تلخ شده باشد. تا  نیآمد ا  ی نم ادشی گاه  چیه
 .شی و خنده ها

که به خاطر حرفش در فضا حکمفرما   ینیکرد جو سنگ یسع د،یکه واکنش آنها را د احای
 . دیکارم دار نی گفته بود م،یشده بود گفت: خب بگذر

 داغش را مزه کرد.  یچا  ی و جرعه ا دی کش ینفس مهرنوش

کارخونه و هم وکالت   لی وک یخواستم ازت بخوام بش  یهمراز بهم موضوع رو گفت. م -
حتما انجام   ادی هم از دست ما برب ی. هر کمکیری کوروش رو به عهده بگ یپرونده  

 . میدیم

 که طلبکارانه به او دوخته شده بود.  رادیرفت سمت ه نگاهش

 من؟  -

  یبهت اعتماد دارم که م یو اون قدر  ستندیربط به هم ن یدو پرونده ب نی بله، چون ا -
 .یا ی دونم از پسش برم

 درست نباشه! سیپوزخند زد و نتوانست ساکت بماند: البته اگه احتمال پل رادیه
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 تورج بود.  هیواضح بود. اشاره اش به مدارک عل  منظورش

ادامه   شی زدن ها هیو کنا شی ماند و او باز هم به ن  یبا حرص از جا بلند شد. اگر م احای
 نشود. ریاو درگوجود نداشت که با  ینیداد، تضم یم

 تونم قبول کنم.   یمتأسفم خانوم رادفر، من نم -

 بس کن!  رادیتشر زد: ه همراز 

 اخم کرد و مهرنوش هم برخاست.   رادیه

 نداشت. یمنظور  رادیجان صبر کن، ه احای -

 زد. یپوزخند

 نداشت!  یبله، واضحه که منظور -

 دنبالش روانه شد.  زی سمت در رفت و مهرنوش ن  یقدم

 ؟ یبر  یخوا  یجان، صبر کن. کجا م احای -

به پدر من بزنه کار   یکه تهمت قتل و دزد یتونم با کس یکالفه جواب داد: من نم احای
 کنم خانوم رادفر. با اجازه. 

  رادیجان، اصال ه احای گفت: صبر کن  عی نشست که مهرنوش سر رهی دستگ ی رو دستش
 پرونده رو قبول کن. نیحرفا نزنه. فقط ا   نیاز ا گهید  دهیمن قول م  شیجا و پ نیهم

  دیکش یانداخت که او هم نفس کالفه ا  رادیبه ه ی سمتش برگشت و نگاه چپ چپ  احای
 نگفت.  یزیو چ

  یرا فرد  احای . مادرش دیفهم ی اصرار مادرش را م  ل یکرد. دل  یدر سکوت نگاهش م همراز 
پدر خودش   یپرونده  یپا یداشت و از طرف نانیدانست و از کارش اطم  یقابل اعتماد م

 کند.  یخوب یپرونده هم کمک ها   نی توانست در حل ا یبود و م انیدر م



 گره کور 

229 
 

 آقا کوروش رو حتما مطالعه کنم.  یپرونده  دیخب قبوله. فقط من با یلیگفت: خ احای

همراز و مادرش خداحافظ  رو به  راد،یبه ه یبا نگاه پر اخم احای زد و  یلبخند  مهرنوش
 زد.  رونی گفت و بدون آن که منتظر جوابشان بماند از خانه شان ب  یرلبیز 

 

 * * * 

 را در قفل چرخاند و وارد دفتر پدرش شد.  دیکل

 فرو رفت. ییبرق را فشرد و فضا در روشنا  دیکل

و    زیم  یآمد، سوت و کور بود و رو یبه اطرافش انداخت. برعکس هر وقت که م ینگاه
 ها گرد و غبار نشسته بود.  یندلص

از   گرید  یکیبودند گرفت و   دهیچ  نیمراجع یکه برا  ییها   یو صندل  یمنش  زیاز م  نگاه
را در قفل اتاق پدرش چرخاند و وارد شد و آه از نهادش  دشیدسته کل یدهایکل

 بود.  یخال زیم  نیتورج پشت ا  یخال یبرخاست. چه قدر جا

آمد،   یم ش یسوال پ شی برا ش یپرونده ها یدرباره  ایو   زدی اوقات که به او سر م یگاه
نشست و   یم  زیچشمانش پشت آن م یرو  نکیو آن ع  یشگیهم ت ی پدرش با آن جد

 کرد.  یاش م  ییسپرد و راهنما  یاو گوش م یبه حرف ها 

  یاز صندل  یکی یزد و کاپشنش را درآورد و رو  یپلک عی از اشک سوخت اما سر   چشمانش
 ها انداخت و خودش هم جلو رفت. 

 و رو کرد.  ریآن را ز  اتیپدرش نشست. دانه به دانه کشوها را باز و محتو  یصندل  یرو

  دایپ یزی گشت فقط ممکن بود چ  یم یزیدانست دنبال چه چ ینم قای هم دق خودش
 کند که به قتل پدرش مرتبط باشد. 
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از خودش   یدر دلش نشست. عکس ی دست از جستجو برداشت و غم دی که د یزیچ با
 فرو برد. شی موها انی م یآورد و دست رونیبود. قاب عکس را از کشو ب

تند و   یرا باز کرد و با نگاه زی م ی رو یبار  پرونده ها نی گذاشت و ا زی م یرا رو  قاب
 نکرده بود.  دا یپ ی زیگذشت اما باز هم چ یمتون آن م یاز رو   یسرسر

  امدهیماند که هنوز صفحه باال ن  رهیخ ندوز یرا فشرد و به باال آمدن و   سی پاور ک ی دکمه
 فرو رفت.  یکیخاموش شد و اتاق در تار

قطع   نیهم  ریو و   ری ه نیداد. در ا ی صندل یاش را به پشت  هیو تک دی کش یکالفه ا  نفس
 شدن برق را کم داشت.

 د،ید یرا نم  یزیچ  یکیکه در آن تار ینشست و کورمال کورمال در حال ز یم ی رو دستش
  دایرا پ یعادت نکرده بود و گوش یکیاش گشت. چشمانش به تار یبا دستش دنبال گوش

 کرد تا چراغ قوه اش را روشن کند.  ینم

جستجو   نیو دستش ح دی باز شدن در را شن ی حال جستجو بود که حس کرد صدا در
برخاست که   یصندل ی. چشمانش گرد شد و مبهوت از رو ستادیخشک شد و از حرکت ا 

 صورتش افتاد و چشمش را زد.   یرو  یهمان لحظه در اتاق باز شد و نور چراغ قوه ا 

جمع شده بود، مبهوت   یک یآن تار انی م دیکه چشمانش از آن نور سف یدر حال احای
 ؟ ی هست  یزمزمه کرد: تو ک

  دایاش را پ یبرد و باالخره توانست گوش زیم ی همان حال هم دوباره دستش را رو در
 کند. 

  ینفس ها ینگفت و فقط صدا  زیچ چیو ه ستادیهمان طور ا   یشخص لحظه ا  
که آمده بود با همان   یزود با همان سرعت یلیخ  یخورد ول یبلندش بود که به گوش م

. در واحد را که آن مرد بسته  دی پشت سرش دو ز ین احای سرعت هم از اتاق خارج شد و 
 بود را باز کرد و به دنبالش روانه شد. 
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اش   یکه توسط چراغ گوش  یگرفت و با نور اندک  شینفس زنان راِه پله ها را پ نفس
 .دیدو  یناشناس م به دنبال آن فرد شدی روشن م

از پله ها سر خورد اما قبل از    یکی یرو  شی که هول و دستپاچه بود که پا  یقدر آن
 کرد.  یاخم دیچیپ شی پا یکه تو یافتادنش تعادلش را حفظ کرد و از درد

انداخت و سرعت    ینگاه شدی خارج م یرا چرخاند و به آن مرد که از در اصل یگوش
  دیزد و آن فرد را که ند رون یاز در ب  یباال برد اما وقت شی را با وجود درد پا دنشیدو

 ماند. شی نفس زنان سر جا 

انداخت. مغازه ها در حال بسته شدن بودند و چراغ مغازه و    ابانیبه دو طرف خ ینگاه
 آن اطراف روشن بود.  ی ساختمان و خانه ها   یپاساژ رو به رو 

  یرفت و آمدها عاد  یانداخت. همه  ابانیهر دو طرف خ به یگریو کالفه نگاه د د یناام
  دشیعا ز یچ  چیشد. کالفه از آن که ه ینم دهید ن یب نیدر ا  یمشکوک زی چ چیبودند و ه

 فرو برد. شیموها   امی م ینشده بود، دست

 نبود.  یخبر یکیاز تار گریعقب گرد کرد و دوباره وارد ساختمان شد و د أسی با

 زارع؟  یشده آقا  یز ی: چدیپرس دنشیساختمان با د  نگهبان

 ن؟ یدیرو ند یتوجه به سوالش گفت: شما کس یب

 !  ؟ی : کدیپرس متعجب

 فرو برد. شی موها انی م یدست

 ن؟ یجا نبود نیمگه شما ا  -

 وز یف  دمیمشکل از کجاست که د نمیرفت پا شدم رفتم بب هویچرا بودم اما برق که  -
 .دهیپر

 ست؟ یجا ن ن یا  یا  گهی کس د -
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 کنم تو ساختمون باشه. یفکر نم  گهید  یرفتند و کس شترشونیب -

 ! یبا حرص زمزمه کرد: لعنت احای

 جا؟  نی اومده بود ا  یا  گهیخبر از همه جا گفت: مگه کس د یب نگهبان

 ها قطع شده؟   نیدورب لمیاعتنا به حرفش گفت: ف یب

  نایدو روزه همش دورب یکی رفت جواب داد: بله، البته  یم زشیطور که سمت م همان
  انیکنند. امروز زنگ زدم ب یهاشون کار نم یوقتا بعض  هیکرده و اختالل داره،  دایمشکل پ

 . انیاومده، قراره فردا ب شیپ  یچه مشکل نندیبب

فرستاد و دوباره سمت پله ها رفت و در اتاق پدرش را   رونیکالفه و پر حرصش را ب نفس
 گشود.

که نتوانسته بود اصال  یدر صورت اوردیآن مرد را به خاطر ب یکرد چهره   یم یسع
 .ندیصورتش را هم بب

  یهم آن شخص نور چراغ قوه اش را تو   یو وقت دی از او د یا  هیاتاق سا   یکیدر تار تنها
 چشمانش انداخته بود، نور چشمش را زد و پس از آن هم مرد عقب گرد کرد و رفته بود.

مچش درد   یاندک د،یبه آن کش یراستش را باال آورد و دست یولو شد و پا   یصندل  یرو
 بود. ختهیداشت اما مهم فقط آن شخص ناشناس بود که از دستش گر

 ه بود. عصر در دفتر خودش بود و با همراز مالقات کرد  تا

و    دیایبه دفترش ب رادی کرده بود که بدون ه دیبا او تماس گرفته و تأک  احای گذشته  شب
 کوروش با هم صحبت کنند.  یپرونده   یدرباره 

قتل کوروش و   ی  هیبه دفترش رفت و قض ییهم حرفش را گوش داد و به تنها  همراز 
 کرده بود. فی تعر زین احای  یهم گفته بود را برا  سیکه افتاده و به پل یتمام اتفاقات
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کرده بود  یاز رفتن همراز او هم به خانه اش برگشت اما آن قدر فکر کرد و سع پس
. قصد دی ای در ذهنش زده شد که به دفتر پدرش ب یکه جرقه ا  ندیاتفاقات را کنار هم بچ

امشب به دفتر آمد و   نیو هم  اوردیصبح فردا بگذارد اما طاقت ن ی داشت آمدن را برا
 کرده بود. جشیش سردرگم و گیاز پ شیاتفاق ب  نیاکنون هم ا 

و اجازه ندهد    ردی او را بگ  یبود که نتوانسته بود جلو یو عصب یقدر از خودش شاک  چه
 فرار کند. 

اتاق رفت و دانه به    یگوشه   یدر اتاق زد و سمت کتابخانه  یهدف چرخ یشد و ب بلند
  یشده بود را درآورد و به همه شان نگاه دهیکه آنجا چ  یین ها دانه پوشه ها و زونک
 .شدی از قبل م دتر یانداخت و هر بار ناام

 را روشن کرد.  وتری نشست و کامپ زیپشت م دوباره

نبود را   ادیکه تعدادشان هم چندان ز  ییها لی را باز کرد و تمام فا وتری کامپ یما   ی پوشه
بود و   یمقاالت حقوق زیبود، چند تا از آنها ن شیپرونده ها لی فا شانی ها ینگاه کرد. بعض

 که به دردش بخورد وجود نداشت.  یز یچ ای و   زیشک برانگ زی چ چیه ن؛یهم

  ج یگ یهم گذاشت. حساب  یداد و چشمانش را رو  هیتک یصندل یبه پشت یو عصب کالفه
 شده بود. 

کرد و کاپشنش را تن   را خاموش وتری کامپ یهمان جا ماند و سپس با خستگ یساعت چند
به در انداخت. هر که بود   یآمد و نگاه رونیزد و پس از خاموش کردن المپ ها از آنجا ب

قفل در و   یری . قالب گبهیهم غر  دیشا ایجا را داشت، ممکن بود آشنا باشد و   نیا دیکل
 نبود. یشکلچندان کار م دیساختن کل

بود که از  یاما تنها کار د یرس یبه نظر م دهی فا  یب دیکرد، شا  یقفل را عوض م  دیبا
 آمد.  یدستش برم

 * * * 
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  شی هم که برا یکرد و سواالت یکارکنان نظارت م یبود و به کارها  دی در کارگاه تول همراز 
 .دیپرس یم دیام  ای و   رادی ه ایآمد را از آنها،  یم شیپ

سر و   نی ا  یحوصله  تو اتاقم،   رمی گفت: من م رادیرو به ه ،یاز سر و صدا و شلوغ کالفه
 صداها رو ندارم. 

در محوطه   احای  نی گفت و همراه همراز تا دم در رفت و همان لحظه ماش یباشه ا  رادیه
 چشمانش برداشت.   یرا از رو نکشیشد و ع ادهیو خودش هم پ  ستادی ا

 ها.  یجنجال راه ننداز  رادیدرهم رفت و همراز گفت: ه رادی ه یها  اخم

 . نمشیبب دیپسره، همش هم با   نیاز ا  ادیگفت: خوشم نم ظیبا غ رادیه

 ه؟ یموشکافانه نگاهش کرد: تو مشکلت با اون چ همراز 

طرفم خوشم   هینرفته؟ از  ادتیتوئه.  یباباش هنوزم متهم قتل بابا  اد،یازش خوشم نم -
 زنم.  دنید  ادیم یپسره ه نیکه ا  ادینم

 به او انداخت. یچپ نگاه

که  یدون  ی. خودتم خوب می من که انگار بهم اعتماد ندار دن ید ادیم   یگیم  یجور هی -
 بحث ما فقط کاره. 

بار نشد   هیتو رو ندارم.   یجروبحث و بعدشم قهر کردن ها یهمراز بس کن. حوصله   -
 و تهش دعوامون نشه!  میبا هم حرف بزن

 .گهی م یچ  نیبرگرداند و افزود: برو بب رو

را تند کرد و صدا زد:   شیقدم ها  زیهم دوباره داخل کارگاه برگشت و همراز ن خودش
 زارع؟  یآقا

 و سمتش برگشت.  ستادی ا  احای

 سالم. -
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 از پله ها باال رفتند. گری کد یجوابش را داد و هم قدم با   همراز 

 .دی در را گشود و تعارفش کرد: بفرما  همراز 

  یم زشیجلوتر از او داخل رفت و همراز همان طور که پشت م رلبیز  ی با تشکر احای
 نشست سفارش دو قهوه داد.

 گذاشت.  ز یم  یرا در هم حلقه کرد و رو  دستانش

 ن؟ ید یرس یا  جهیزارع، چه خبر از پرونده؟ به نت یخب آقا - 

صبح در دفتر پدرش و   یها  یکیتا نزد  شبی. ددیبه چشمانش کش یدست یخستگ با
 بود. امدهی شبانه روز خواب به چشمش ن نیدادگاه داشت و در ا زیح نجستجو بود و صب

 تره.  دهیچ یکردم پ یکه فکرش رو م ی زینه متأسفانه، پرونده از چ -

گفت:   دیاش را د ختهیکه حال به هم ر احایانداخت و  ری سرش را ز   یبا ناراحت همراز 
 .میکن یهر طور شده درستش م  د،ینگران نباش

  یبه در خورد و مرد  ینگفت و همان لحظه تقه ا  یزیزد و چ  یلبخند سرد  همراز 
با من   ی: کاردیگذاشت و رو به همراز پرس زی م یبا دو قهوه داخل آمد. آنها را رو  انسالیم

 خانوم؟  نیندار

 آن پرونده ها افتاده بود متفکر جوابش را داد: نه ممنون.  ادیکه  همراز 

  ی کارخونه رو بررس ری ماه اخ ک ی  ن یا  یفت: من پرونده ها گ احایرفت و همراز رو به  مرد
 کردم. 

 ؟ ی: چه پرونده ا دیانداخت و پرس گر ید  یپا یرا رو  شیپا  احای

 .  یحسابدار  یمدت بسته شده و پرونده ها  نیکه تو ا  ییقراردادها -

 خب؟  -
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ندارم. تازه هم   زایچ  نیکارخونه و ا  یدر کارا  یسر رشته ا  چیراستش من ه دینیخب بب -
  دیگرفتم. اما خب عمو ام ادی  دیو عمو ام  رادیرو از ه ییزا ی چ هیجا و فقط  نی اومدم ا

 نداره.  یمشکل  نایهم گفته که ا   رادیوقت نداره که همش به سواالت من جواب بده و ه

 نم؟ یبب شهیم -

 گرفت.  احایمورد نظرش را برداشت و سمت    یتکان داد و پوشه ها  یسر همراز 

 شد.  رهیمقابلش خ یگرفته بود به کاغذها  یاش جا  یشانیکه در پ یبا دقت و اخم  احای

قهوه اش در سکوت به  دنیهم فنجان قهوه اش را سمت لبش برد و در حال نوش همراز 
 کرد.  ینگاه م احای

حسابدار کارخانه، با پرونده   ،یاسد   الیبه در خورد و ژ  یبود که دوباره تقه ا  نیهمان ح در
 در دست داخل اتاق شد.  یا

باعث شد، مات و مبهوت   ال ی ژ یآشنا  یصدا  دنیبود که شن نی همچنان سرش پا احای
 بماند.

 .دیامضا کن د یپرونده ها رو با نیخانم رادفر ا -

 هستند؟  یچ نا ی: ادیجا، پرس نیدر ا الیژ  دنیاز د احای  رتیخبر از بهت و ح یب همراز 

  یخورد و به آرام احای کفش او به گوش  یپاشنه  یهمراز رفت و صدا  زی سمت م  الیژ
 سرش را بلند کرد. 

که همراز هم متوجه شد و متعجب و   یبه وضوح جا خورد طور  دنش یهم با د الیژ
 موشکافانه به آن دو نگاه کرد. 

باز  یزدن حرف  یدهان برا   الی نشست و ژ یپوزخند احایتعجب در صورت   یکم جا کم
  هیمواد اول  یدهایحواس رو به همراز گفت: حساب خر   یو ب دی کرد اما ندانست چه بگو

 امروزه.  ی
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کاغذها را   یمتن رو  نی به فاکتورها انداخت و خودکارش را برداشت و پا ینگاه همراز 
 امضا زد.

. پس امضا زدن همراز پرونده را برداشت و با گام  دیکاو  یرا م احایمدام   الی نگاه ژ یول
 .ردیاش را بگ یکنجکاو  یزد و همراز نتوانست جلو رونیاز اتاق ب عی سر   ییها

 ... یشناس  یخانوم رو م  نیندارم ها، اما شما ا  یقصد فضول د،ی : ببخشدیپرس مردد

 داره تو کارخونه؟  یچه ِسمت شونیشناختم. ا ی حرفش آمد و جواب داد: م  انیم  احای

 هستند.   یحسابدار  ری مد -

و   یحسابدار یکارا  نیا  یتو  یگفت و سپس بحث را عوض کرد: من تخصص یآهان
 شناسم.  یحسابدار خوب م  هیمحاسباتش ندارم اما 

  یرا ندارد که جد الی اش با ژ  ییآشنا  یکه متوجه شده بود قصد حرف زدن درباره   همراز 
 تر از قبل شد. 

 ل اعتماده؟ هست؟ قاب  یک -

 تکان داد. یسر

 برادرم.  گم،یرو م اشاری . نشیشناس  یآره شما هم م -

 کنه. یکه بدم بهش بررس نیر یبگ نایاز ا ی کپ هیافزود:   احایگفت و  یآهان همراز 

بود که از  احای  نیکه خواسته بود را انجام داد و نگاهش از پنجره به ماش یکار همراز 
 رون یکارخانه ب

 رفت.  یم

 .دیچیپ نی اش در سکوت ماش یزنگ گوش یصدا 

 بر لبش نشست.  یانداخت و لبخند محو   اشاری  یبه شماره   ینگاه
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 سالم خان داداش. -

 هم لبخند زد.   اشاری

و   یکن یبعدشم توام ناز م دمتی ساله ند  هی کی بهت بگم آخه؟ نزد یسالم و کوفت، چ  -
 . یجا. امروز صبحم اومدم در خونه ات نبود نی ا  یاینم

خونه ام. کارت   یایخواستم بهت زنگ بزنم که ب  یصبح دادگاه داشتم. بعدشم االن م -
 دارم.

  دیگفتند، تو با  یکیگفتن کوچ یبزرگ شت؟یپ امیبعد من ب یجواب داد: تو کار دار اشاری
 خان داداشت.  شیپ یایب

 . امی چرا اون جا نم یدون یخودت م اشار، ی نکن  تی حوصله جواب داد: اذ یب

قدر   نیپس ا  ؟ی فهم یچه بد مادرمونه، م ای دونم. نغمه چه خوب  یزد: نه من نم  حرص
 نه من نه تو.  گهیهم د  یومد ی ن ،یاومد ی. اومد اریادا درن

را عوض   رشیکالفه مس احای ع کرد و را نداد و تماس را قط  احایحرف زدن به  ی  اجازه
 کرد.

دوشش   یکه رو  یعذاب و رنج  یکس متوجه   چیکرد؟ چرا ه  یکس درکش نم چیه  چرا
 شد؟  یبود نم

 

 خوبه؟  ییاون خوشگل دا  ؟ی : تو چه طوردی پرس لدایبه  رو

سر   هیکه   رهی م  ادمی  یفکر نکن یهر دومون ول  میسمتش رفت و گفت: خوب یغره ا  چشم
 بهمون. یزن ینم

 زد. یخسته ا  لبخند
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بابا و آقا کوروش،   یطرف پرونده   هیخودم  یپرونده ها  رمیکه چه قدر درگ یدون یم -
 طرف. هیرفتن به کارخونه هم 

 زد. شیمهربان به رو ی لبخند  لدای

 باره.  یاز سر و روت م یکم استراحت کن. خستگ هیدونم قربونت برم، برو  یم -

 هم که تا آن لحظه ساکت بود گفت: آره پسرم، برو.  نغمه

اش را برداشت و همان طور که گام   یسامسونت مشک  فیحرف از جا بلند شد و ک یب
 کارت دارم.  ایب اشاری داشت گفت:  ی را سمت اتاقش برم شی ها

حرف بلند شد و پشت سرش   یدارد ب  ادیگفتن ز  یبود برادرش حرف برا  دهیکه فهم اشاری
 وارد اتاق شد. 

 که کارت دارم. نیبش ا یگفت: ب  عیسر   احای

  فیاو در ک  یتخت نشست و به جستجو  یرا پشت سرش بست و کنارش رو در
 سامسونتش نگاه کرد.

 شده؟  یچ -

 خوام. یازت م یکار هی درآورد و گفت:  فشیها را از ک پوشه

  نی. بشزاستیچ ن یو ا یحسابدار یپرونده   یسر  هیداد:  حینگاهش کرد که توض منتظر
 نه.  ای ی نیب یتوش م یمشکل ن یکن بب یبررس

 را از دستش گرفت و آن را باز کرد.  پوشه

 ه؟ یمال ک نا یا -

 واسه کارخونه ست. -

 انداخت.  یسرسر  یرا نگاه کاغذها
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 هست؟  ی چرا؟ مگه مشکل -

 افته که کال به همه مشکوکم.  یداره م  یدونم اما اتفاقات یخودمم نم -

 برادرش نگاه کرد. یکالفه و خسته  یکاغذها بلند کرد و به چهره   یرا از رو  سرش

 .نمیشده مگه؟ درست حرف بزن بب یچ -

 کرد. فی فرو برد و تعر شی موها انی م یدست

 کنم که به دردمون بخوره.  دایپ یزیچ هی  دیرفته بودم دفتر بابا که شا  شبید -

 ؟ یکرد   دایپ یزیخب؟ چ -

  هویرو روشن کردم که  وتریکردم، بعدش کامپ یداشتم پرونده ها رو نگاه م شبینه. د -
 اومد داخل.  یکیدفعه  هیبرق رفت و  

 ؟ ی: کدیپرس ری گرد شد و متح  چشمانش

 انداخت.  ریسرش را ز   یناراحت با

بعدشم اون   دمش،یند  یکیاصال تو اون تار یعنیدونم،  یکه من نم نهیخب مشکل هم -
 بهش و فرار کرد.  دم یرفت که شوکه شدم و رفتم دنبالش. اما نرس  هویاومد و   هویقدر 

برق رفتن و   نی مطمئنم که ا نمیو ناراحت سکوت کرد و خودش ادامه داد: و ا  متفکر
دو روزه مشکل   یکی نی ا نی گفت که دورب یبود، نگهبان ساختمون هم م یعمد  یکیتار
 باشه.  یتونه اتفاق  ینم زایچ نی کرده و قطعا ا دایپ

 ؟ یگفت  سیهمچنان متفکر بود: به پل  اشاری

 تکان داد. یسر

مشخص   ی زی چ دیاون اطراف رو چک کنند که شا  یها  نیکنند و دورب  یری گیآره، قراره پ -
 دونم.  یم دی شه که البته من بع
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 گفت. یآرام یوا   یا

فهمم که  یطرف نم هیطور شد؟ از  نیچرا اوضاع ا  خت؟یقدر همه به هم ر نی چرا ا -
که   یمدارک  نیا  یخوام به بابا شک کنم ول ی نم گهیطرف د هیچرا بابا رو کشتند، از 
درصد قتل آقا کوروش رو بابا انجام داده   هی ی. اگه حتاحای کنه  یهست داره داغونم م

 باشه... 

 خراب سکوت کرد.  یادامه دهد و با حال  نتوانست

 بود. شهی از او نداشت و داغان تر از هم یهم دست کم احای  حال

روح و   یب  یلبخند  احای سکوت کردند که در باز شد و کارن داخل آمد و   یدو لحظه ا هر
 برادر زاده اش زد.  یخسته به رو 

بر  یبود نگاه کرد و لبخند تلخ شیآمد و به کارن که در آغوش عمو  رونی از فکر ب  اشاری
 لب نشاند. 

 او نشست و گفت: عمو؟   یپا یرو کارن

 و جواب داد: جونم؟ ختیاش را به هم ر ی کوتاه مشک یموها 

 .کویجا؟ آخه امشب فوتبال داره، اونم الکالس نیا   یمون  یامشب م -

و   نیسنگ یفضا  نی خانه و تحمل ا نی ماندن در ا  ینگفت. حوصله    یزی زد و چ یلبخند
ش همچون کارن چهار ساله که  پدرش را نداشت. کا  یخال یعذاب آور و از همه بدتر جا 

 مورد عالقه اش بود.   میو برد ت  شیدغدغه اش کلکل با عمو 

 دغدغه.   یماند، همان قدر راحت و ب یم یدر همان کودک  کاش

گرفت جواب پسرش را داد:   یبلند شد و در همان حال که پرونده ها را در دست م  اشاری
 مونه. مگه دست خودشه که نخواد بمونه؟  یبله که م
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سر و صدا هم نکن که عموت   ه،یبق شی کارن را گرفت و گفت: االنم برو پ دست
 استراحت کنه.

  رونیگفت و از اتاق ب  یراحت شده بود، چشم شیاحا یکه از بابت ماندن عمو   کارن
 رفت.

من  ؟ی د یبه بچه قول م یگفت: چرا الک اشاریبه رفتن او کرد و رو به  ینگاه احای
 کار دارم.  یخودم، کل یخواستم برم خونه  

 کرد.  اخم

 چه مرگته.  نمیبخواب که بعدش بب   ری . بگاحای اریدرن یقدر لوس باز  ن یا -

هست.   تی ز یچ هیفهمم  یداد: فکر نکن که نم حی نگاهش کرد که خودش توض متعجب
 کنم. یهم ولت نم  یتا نگ

که متوجه شود باز  یش. آن قدرشناخت  یخوب م یلینزد. برادر بزرگترش خ یحرف  احای
  یاگر حال او را نم اشاریوجود دارد. به قول خود  ختهیحال به هم ر  نی ا  یبرا یلیهم دل

 خورد!   یم  واریکه به درد جرز د دیفهم

 کنم. یپرونده ها کار م نیرو ا  نمیش یگفت: منم سر فرصت م  اشاری

 گفت که متعجب نگاهش کرد.   ینه ا عیسر 

 .یرو بهم بگ جهی و نت  یکن یبررس دی امشب با  نی . تا هماشاریعجله دارم   -

 بهت بگم آخه؟  یامشب؟! من چ  نیزد: تا هم غر

 لبش نشست.  ی کمرنگ رو  یلبخند

 کن و بذار منم کپه مرگم رو بذارم.  یرو بررس نایغر زدن برو ا  یجا -

لبش نقش   یرو  یآرام و کم جان یخنده   احای کرد و  نثارش یرا درآورد و زهر مار شی ادا
 بست. 
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  یو شلوار  شرتیرا با ت شیرفت و او هم از جا بلند شد و لباس ها   رونیاز اتاق ب  اشاری
 شانشیطور افکار پر  ن یو هم یو با خستگ  دیتختش دراز کش یکرد و رو  ضی تعو

هم که شده از   یساعت یخواب باعث شود حت  د یهم گذاشت که شا یچشمانش را رو 
 و حس و حال داغان خارج شود.  یآشفتگ نیا

 

 

 

 

اش   یوارد خانه شان شد و نگاهش به مادرش افتاد که در حال حرف زدن با گوش همراز 
 تمام شد.  زیبود و همزمان با ورود او تماس مادرش ن

 بود. لوفریرا کنار گذاشت و گفت: ن یگوش یناراحت با

 گفت؟  یم  ی: چدیپرس اوکنجک

 ناراحت بود. یلیخ یطالق. طفل یمحضر برا  رنیگفت فردا م یم -

 گرفت. شینگفت و راه اتاقش را پ یز یتکان داد و چ یسر   یبا ناراحت همراز 

 

از دستگاه ها آمده بود   یک ی ری تعم یکه برا  یهنوز در کارخانه بود. رو به مهندس  رادیه
 بشه؟ کشه درست  ی: چه قدر طول مدیپرس

قطعه اش    دیدونم درست بشه. با یم دیو جواب داد: من بع دیدست از کار کش  مرد
 عوض شه. 

 تر لطفا.   عیفقط سر  ن،یالزمه انجام بد  یتکان داد و گفت: هر کار یسر
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 تخت. التونیگفت: خ نی دست به کار شد و در همان ح دوباره

بود   دهیدستگاه پرس ری تعم ینگاه از او گرفت و جواب اس ام اس همراز که درباره   رادیه
 . دیدر دستش لرز  یرا داد که همان لحظه گوش

تماس   کونیدور شد و سمت محوطه راه افتاد و دست لرزانش آ یاز آن شلوغ   مضطرب
 به گوشش چسباند.  زیرا ن یرا لمس کرد و گوش 

 بشنود.  یبود خبر خوب  دواریام

 شد؟  یچ -

و خون در   ستاد ی حس کرد قلبش از طپش ا دیپشت خط را که شن ی  هیضجه و گر یصدا 
 منجمد شد.  شیرگ ها 

 ...رادیه -

سر و صداها واسه   نی شده؟ ا یچ  گمیرا باال برد: بهت م شیو مضطرب صدا  دلواپس
 ه؟ یچ

 بود. نیفرد پشت خط گرفته و غمگ یصدا 

 االن تموم کرد. نیهم راد،یه یتموم شد همه چ  -

 بست.  خیگرفت و تمام وجودش   دنیلرز   دستانش

سر خورد و    واری لرزانش خم شد و از د  یمقاومت خود را از دست داد و زانوها   شیپاها 
 و سرد نشست.  یخاک  نیزم یرو

 چه تمام؟!  یعنی

 ن؟ یشده؟ خوب یزیچ راد؟یستوده؟ آقا ه یآقا  -
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  یچه م دی شن یروحش را باال آورد و به او دوخت. نم ینگهبان نگاه مبهوت و ب یصدا با
 .دید یرا م  شی فقط تکان خوردن لب ها د،یگو

 ن؟ یخوب -

  نی از ا ش ی خواست ب یرفت، نم یم  دیبلند شد. با یگذاشت و به آرام نیرا زم دستش
 شده بود.  ری د یلیوقت را از دست بدهد؛ هر چند که اکنون هم خ

 رفت.  نشی سست و کم جانش سمت ماش  یآن که پاسخ نگهبان را دهد با قدم ها  بدون

 

 * * * 

 کدام چندان اشتها نداشتند. چیرا دورهم خوردند. گرچه ه شام

 بود.  دهیخانه پاش  نی شده و انگار که گرد مرده در ا لی شان به غمکده تبد خانه

سال    هیغر زد: بعد از  اشاریو رو به  دیچ ییظرفشو  نیظرف ها را داخل ماش سویگ
حواسم به  دی با ای تو بشورم و بپزم.  یجا که من همش واسه خانواده  نی ا  میاومد

  ا یماسک بزنه واسه پوستش    یه نهیبش ایاوامر مادرت رو اجرا کنم که  ای خواهرت باشه، 
 کنه!  یو استور  رهی کس بگکنه و همش ع شیآرا نهیبش

 شنوند. یم هی. بقنی پا اریصدات رو ب  سو؟ی! چه خبرته گسیه -

 . دیکش ینفس کالفه ا  سویگ

 . ستمیتو که ن یخب بشنوند. کلفت خانواده   -

وضع   لدای که  یدون یکم تحمل کن. م هیجان    سوی گفت: گ انهی جلو رفت و دلجو اشاری
 نداره.  یخوب

مامانت   یجا و اون ناز و اداها   نی موندن ا  یمن حوصله  م،یلجاجت گفت: پس برگرد  با
 رو ندارم. 
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  تیوضع  نی. من چه طور تو ا ینیب یرو م طیشرا  یمن، خودت دار زی جان، عز سویگ -
کار کنه؟   یدست تنها چ احای  م؟یدار یچه اوضاع ینیب یول کنم برگردم؟ نم  ویهمه چ

 .میتا چهلم بابا بمون دیحداقل با

 را گرد کرد و با قهر رو برگرداند. چشمانش

ماه    هیرو واسه  ییجا هیجا موندن رو ندارما. اصال   نیا  یمن حوصله    اشاری تا چهلم؟  -
 خودمون باشه. یاجاره کن که برا

 فرستاد.  رونی ب نفس کالفه اش را اشاریزد و   رونیجوابش نماند و از آشپزخانه ب منتظر

شناخت   ی نبود. مادرش را م راه ی اخالقش تند بود اما حرفش آن قدر ها هم ب  یکم سویگ
 ! گرید

 هیو رفتن به آتل یو استور  وی گرفتن ال ایزمانش را در روز صرف گرفتن عکس و   شتریب
 کرد. یم

  احای: دیپرس  لدایبرادرش نگاه کرد و رو به   یخال ی رفت و به جا  رونیاز آشپزخانه ب کالفه
 کجا رفت؟ 

ازش    امی بود. هر چ ختهی هم به هم ر یلیخ  اط،یگفت: رفت تو ح اطی اشاره به ح با
 شده جواب نداد. یچ دم یپرس

 . ششیپ رم ی زد: نگران نباش، االن م ی سرد و محو  لبخند

 مبل مانده بود را به دستش داد.  یکه رو  احا یاز جا بلند شد و کاپشن    لدای

 خوره. یسرما م رون،یرفت ب  یجور نیهمبده بپوشه،   نمیا -

 گام برداشت.  اطی حرف سمت ح  یرا از دستش گرفت و ب کاپشن

 نشسته بود.  ق یکه کنج آالچ دیرا د احای دور قامت  از 
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سرعت اضافه کرد و   یچاشن  شیو به قدم ها  دی جلو کش یخودش را کم یپالتو ی  قهی
  نیا  ینشست یسرما و بارون اومد  نیتو ا  وونه،ید  یو با اخم گفت: پسره   ستادی کنار او ا
 ؟ یجا که چ

 نداد.  یآن شب سرد بود و جواب یهمچون هوا   نگاهش

  خی  یانداخت و کنارش نشست و دست ها  شی شانه ها  یرفت و کاپشن او را رو جلو
 زده اش را به هم زد.

که بهش بستند حال   یچته تو آخه؟ باور کن همه مون به خاطر مرگ بابا و اون اتهام -
طور که خودت رو عذاب   ن ی. باور کن ا احایصبور بود  دیوقتا با  هی اما   میندار یخوش

 . ستین ی بابا هم راض ی دیم

  یو عصب  یقدر تلخ شد   نیچند روز ا نیبر لبش نشست و او ادامه داد: ا  یتلخ شخندین
  طونیشر و ش یاحا ی. کجاست اون  یباهات دو کلمه حرف زد. همش تو خودت شهیمکه ن

 ینم گهیکه د  یحس شد  یقدر تلخ و ب نی تو ا شد؟یکه خنده از رو لباش دور نم
ترسونه. اون نگاه گرم و مهربونت کجا   یشناسمت. چشمات اون قدر سرده که آدم رو م

 رفته آخه؟ 

 که بخارش در هوا پخش شد.  دیکش یزد و نفس  یپلک احای

نقاب به   هی دی گرفت که با اد یقبل از مرگ بابا. فقط   ی وقته مرده، حت  یلیخ احایاون   -
کنه،  ی. که عذاب وجدان خفه اش نمفتادهین یاتفاق  چیصورتش بزنه و نشون بده که ه

 خوابه.  یها با آرامبخش نمکه شب 

 برگرده.  ستیوقت قرار ن چ یتلخش اضافه کرد: دنبالش نگرد، ه شخندین با

 .ارمیسر درنم  ؟ی گیم یدار ی: چ دی اش پرس دانهی تلخ و ناام یو مبهوت از حرف ها  جیگ

به  گر یداشت و د  یراز را در قلبش نگه م نیا ینیسنگ شهیهم دینگفت. با یزی چ احای
 کرد.  ینا فرجامش فکر نم یگذشته 
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 چته آخه؟ حرف بزن. ؟یقدر نا آروم نی چرا ا -

را به قطرات باران دوخت که شدت گرفته بودند و نور رعدوبرق فضا را روشن   نگاهش
 کرده بود.

 ؟ یکرد  یربط گفت: پرونده ها رو بررس یب

مشکل داشت    ییجاها هینگرفت اخم کرد: آره، حدست درست بود.  یاز آن که جواب   اشاری
  یماه ها   یبذاره. بهتره پرونده ها  ریتأث  جهیتو نت  یلیکه خ ستین یالبته مشکلش جور 

 نه. ای وجود داره   یگرفت که واقعا مشکل جهینت شهی بهتر م یاون جور نم،یقبل رو هم بب

 برات. ارمی شون رو هم م هیتکان داد: باشه، پس بق یسر  احای

رو تو   الیمقدمه گفت: امروز ژ  ینزند و ب یسکوت کرد و نتوانست از امروز حرف  یا  لحظه
 . دمیکارخونه د

به اطراف انداخت که مطمئن شود   یاز بهت گرد شد و ناخودآگاه نگاه اشاری  چشمانش
 . ستی ن رامونشانیپ یکس

 کنه؟ یکار م ی! اون تو کارخونه چال؟یژ -

 کارخونه ست.  یقسمت حسابدار سیرئ -

 نشست.  اشاری  ی لب ها یرو  یندپوزخ

 ! یحسابدار سیخودشم باز کرده، رئ یخوب جا  -

 ؟ یبهش دار ی: هنوزم حسدیپرس اشارینگاهش را به برادرش دوخت که   احای

 ؟ یندارم. تو چ  گهیوقته د یلیتکان داد: نه، خ نیبه طرف یسر

 . دیدهانش گرفت تا گرم شوند و خند  ی زده اش را جلو خی  یدست ها  اشاری
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با تموم غر زدناش، با اون اخالق تندش   سویداشته باشم؟ گ یبهش حس دیبا  یواسه چ -
هم با هم خوبه.  مونیکارن نفس منه. زندگ م،ی شش سال شده عشق زندگ نی اما تو ا

بابت هنوز بعد هفت سال   نی داشته باشم؟ فقط از ا  یبه اون دختره حس د یپس چرا با
 که با  یفتارکنم به خاطر اون ر یودم رو سرزنش م خ

 داشتم.   تو

 شد. ره ی و به بخار آن در هوا خ دیکش ینفس

کنار هم   شهیجوره نم چیمونند که ه  یپازل م هیاشتباه   یها  کهیت نی وقتا دو نفر ع هی -
 . رندی قرار بگ

اشتباه    یکه هر دو به فرد یگذشته و آن حس  یسکوت کردند و فکر هر دو سو  یا  لحظه
 بود که سکوت را شکست و از جا برخاست.  اشاری شد و  دهیداشتند کش

سرما نشسته   نی اومده تو ا ست،یآدم ن نیزدم. دل گرفتنت هم ع  خی تو  میپاشو بر  -
 جا. نیا

 و بلندش کرد.   دیدستش را کش  اشاریزد و نگاهش کرد و   یلبخند  احای

که  یکن یم   فی برام تعر ینیش  یوقتم م هیتو،   میبر  ا یلبخند ژکوند واسه من نزن. فعال ب -
 شده.   یچ

که شدت گرفته بود   یباران ر ی آمدند و در ز  رونیب  قیتکان داد و با هم از آالچ یسر  احای
 سمت خانه رفتند. 

 احا؟ ی ی: خوبدینگران پرس لدای

 خواهرش زد. یبه رو یلبخند

 خوبم، تو نگران نباش.  -

 نشده از پرونده؟  یگفت: خبر د یکش یرا سوهان م شیهمان طور که ناخن ها  نغمه
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خودمون   ن یب زای چ نیبود گفت: ا  ستادهی که هنوز کنارش ا اشاری داد و رو به  یمنف  جواب
 بمونه.

 راحت.  الت یلبخند زد: خ  نانیاطم با

 سمت اتاقش رفت.  ه یبه بق یریفرو برد و با شب بخ شی موها انیم  یدست احای

 

 همراز را گرفت.   یاش را برداشت و شماره   یتختش ولو شد و گوش یرو

را دوست   شی و او چه قدر صدا  دیچیگرم همراز در گوشش پ  یکه صدا دی نکش یطول
که توسط او اجرا   ییخبر از هم بودند، برنامه ها  ی که ب ییسال ها نی در ا یداشت و حت

 شد را از دست نداده بود.  یم

 زارع.  یسالم آقا  -

 ن؟ یزد و جواب داد: سالم، خوب هست یغلت شیجا در

حرف    احایکرد و   یدر دست داشت تشکر یتختش نشسته و کتاب یهم که رو  همراز 
 بازگو کرد.  شی در مورد پرونده را برا اشاری  ی ها

 کارخونه؟  ن یای موافقت کرد: باشه، فردا م همراز 

 . اوردیرا به خاطر ب شی فردا یتا برنامه  فکر کرد یکم

 . امی فردا فکر نکنم فرصت بشه ب -

ها چه شده و آن شخص   نیچک دورب ی جهیکه بفهمد نت زدی م یبه آگاه یسر دی با فردا
 نشیموکل ی  هیبه بق دیبود و با  ادیز  شی نه، در دفترش هم کارها ا یشده   ییشناسا 

 کرد.  یم  یدگیرس

 ن؟ یانجام بد   شهیم یکار هیآمد خودش اضافه کرد:  ادشیکه   یزیچ با
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 ؟ یچه کار -

نه.   ای دیکن یم دایپ یخاص زیکه چ  نیرو بگرد  لشیوسا  یاتاق پدرتون و تو  یتو   دیبر -
 خونه و هم کارخونه. یهم اتاقش تو 

  یزی چ یهمه جا رو گشته بود ول سی متعجب کتابش را کنار گذاشت و گفت: اما پل همراز 
 نکردند.  دایپ

کرد   فی تعر شی موضوع شب گذشته و رفتن به دفتر پدرش و آن فرد ناشناس را برا  احای
 شدم.  جیمن واقعا گ  نا؟یا یچ یعنی:  دیو همراز سردرگم و آشفته پرس

 و منگ. جی هم کالفه بود و مانند او گ احای

  یوسط هست که هر دوشون م  نیا  یزیچ ه یدونم اما به نظرم   یمن خودمم نم -
... هیسند،    هیمدرک،  هی د یتونه باشه. شا یم  یا  گهید ز یهر چ ایو    دیدونستند که نبا

 وجود داشته باشه.  دی هم با  گهید زیچ  هی  دیکنم با  یدونم؛ فقط حس م ینم

حرف ها خودش هم مشکوک    نیا  دنیداد. با شن یگوش م یبا دقت به حرف ها  همراز 
 شده بود. 

 دونند؟  یماجرا نم ن یاز ا  یزی چ رادیه ا ی  دیعمو ام یعنی -

 بزنند.  یبدونند و نخوان حرف دمیدونم. شا ی: نمدیکش ی نفس کالفه ا  احای

 کنه؟  یم  دشونیتهد  یچرا؟ نکنه خطر -

 . ستین دیو متفکر جواب داد: بع کوتاه

 پاسخگو نبود.  زدی شد که هر چه به او زنگ م یرادی دلواپس ه همراز 

 سرش آمده باشد؟  ییبال نکند

 اومده.   شیپ یمشکل هیگفت:    مضطرب
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 جاخوش کرد. احای  یشانیپ یرو  یاخم

 ؟ ی چه مشکل -

زنم جوابم   یبهش زنگ م یندارم. هر چ  رادیاز ه یامروز من از بعدازظهر تا حاال خبر -
 .  دهیرو نم

 ازش ندارند؟  یخانواده اش خبر  -

در   رمیزنم و فردا هم م یراستش بهشون نگفتم که نگران نشن. حاال بازم بهش زنگ م -
 باشه. فتادهیبراش ن یوقت اتفاق   هینگران شدم که  دیگفت نویخونه اش. االن شما ا

 لبش گذر کرد.   یاز رو  یحالت یمحو و ب لبخند

 دا نگران بود.خ ی  شهی هم یاحساسات یدختر اخمو  نیا

و خنده   یافتاد تا مانند گذشته با شوخ  یفاصله نم انشانیقدر م نیخواست ا  ی م دلش
پر   یاحا یداد و هم نه او   یاما هم فاصله ها اجازه نم  اوردیسرحالش ب تی اذ  یبا چاشن

 شور سابق بود و نه همراز آن دختر پانزده ساله. 

و حواستون رو   دیباش انی م که در جرفقط گفت د یرو نگفتم که شما نگران بش نا یمن ا -
 .ادینم شیپ یانشاهلل مشکل د،ی. نگران همسرتون هم نباشدیجمع کن شتریب

  شیها  تی از حما  یتکان داد و از ذهنش گذشت آن پسرک مردم آزار که جدا  یسر همراز 
 کجا!  دیچک یم  شیپسر که ادب از سر و رو  نیگذاشت کجا و ا   یسر به سرش م

 مزاحم شما نشم. گهی . خب ددوارمیام -

  شتریکارخونه ب امیکنم، من اگه وقت کنم فردا و اگه نه هم پس فردا م  یخواهش م -
 .میزن یحرف م

را گرفت و باز هم  رادی ه یاز او دوباره شماره    یکرد و پس از خداحافظ یتشکر همراز 
 .شدی م بشیبود که نص یمتوال  یبوق ها
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 * * * 

 

 که سرگرد سمت او چرخانده بود دوخت.  یتوریمان یرا به صفحه  نگاهش

  زیگرفت و خانه ها ن یآن اطراف فقط داخل خود مغازه را م یچندتا از مغازه ها  نیدورب
  لی گرفته شده و به دل  ابانیخ ی هم از همان  پاساژ آن سو  ری تصو نینداشتند و ا  نیدورب
چندان   ز ینسبتا دور چ یطور فاصله ا نی و هم د یبار  یکه م یشب و باران اندک یکیتار

 با قطع برق مرد وارد ساختمان شده بود. قای مشخص نبود. انگار که دق  یواضح

پوش را   اهی س یبود که فقط مرد  ابانیخ نیکه نشانش داد مربوط به دورب یگری د لمیف و
 فرو رفته بود که نی زم یآب شده و تو  ییآن هم از پشت نشان داده بود و پس از آن گو 

 هم از نمانده بود.  یاثر چیه

 اصال.  ست یازش مشخص ن  یزیکه چ ن یا -

 به تأسف تکان داد. یهم سر  سرگرد

  دیکنند اما بازم بع تیفیرو با ک ری کم تصو هیبله متأسفانه، البته گفتم به همکارانم که  -
رو از   یرد چ یازش معلوم بشه. اون شخص فکر همه جاش رو کرده که ه  یزیدونم چ یم

 خودش به جا نذاره. 

که   ییاون آقا  یگفت: راست یموضوع  یادآوریسرش را تکان داد و با   یبا ناراحت زین احای
  دیرادفر رو تهد یخانوم رادفر در موردش حرف زده و گفته بود اومده در خونه شون و آقا

 شد؟   کرده چه طور تبرئه

در   یدهاینبود و فقط در حد همون تهد هشی عل یمدرک چیه ،یمنصور  هانیک یآقا  -
رو تحت   یکه مدت نیهم نداشتند و بعد از ا  یسوسابقه ا  چی. هنیخونه بود و هم
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. البته قراره  میکه بازداشت شون کن  میدیازشون ند  یمشکوک زیچ چی ه م ینظرشون داشت
 و از شهر خارج نشه   یکه تا اطالع ثانو

 

 هم بازم دورادور حواسمون بهش هست.  ما

  دانهی سست و ناام  ییاز او با قدم ها یگفت و از جا برخاست و پس از خداحافظ یآهان
 شد و سمت دفترش راند. نشیزد و سوار ماش رونیب یاز آگاه

بود که   نی و بدتر از همه ا بردی م  یبودن پرونده پ دهیچیبه پ شتریگذشت ب  یچه م هر
 بودند. دهینرس یا جهینت  چیهنوز هم به ه

 

 * * * 

 کارگران در محوطه بود. یبه رفت و آمدها  رهیو خ  ستادهیاتاقش ا   ی کنار پنجره  همراز 

را هم جواب   لشیبود و موبا  امدهینداشت. امروز به کارخانه ن رادی از ه یخبر روز ید از 
 گ زد، در را باز نکرده بود. . صبح هم در خانه اش رفته بود و هر چه زندادینم

در جانش نشسته بود و به قول معروف انگار که    ینگرانش شده بود و حس بد یحساب
 شستند.   یدر دلش رخت م

  یاش را برداشت و دوباره شماره    یاش نشست و گوش یصندل یرا انداخت و رو  پرده
 پاسخ ماند.  یرا گرفت و باز هم ب رادیه

انداخت اما منصرف   راد،یهاله خانم، مادر ه  یبه شماره  یشد و نگاه نشیمخاطب وارد 
 خواست او را هم نگران کند.  یشد. نم

 افتاد.  احا یبا   شبشید یمکالمه  ادی گذاشت و  زیم  یرا رو  یگوش
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بود که   رادی آن قدر نگران ه شبیپدرش را جستجو کند اما د لی او خواسته بود که وسا از 
ش در کارخانه هم که هم پدرش و هم تورج در آن کشته شده  تمرکز نداشت و اتاق پدر

  دیام ای رادیداشت در حضور ه میو تصم ندیخواست بب یبود که م ی زی چ نیبودند، آخر
به آنجا   احای خود  ا یو طالقش بود و    یخانوادگ مسائل ریدرگ شیاز پ  شیمدت ب  نیکه ا

 برود.

 کرد.  یچشمانش بود و حالش را بد م  یتورج جلو  نیخون  یهم جنازه   هنوز 

آن روز افتاد و   ادیشد.  یزد و وارد قسمت حسابدار  رونی جا برخاست و از اتاقش ب از 
 .گرید  کیبه   احایو    الینگاه ژ 

 شناسند.  یرا م گر یبود که ارتباط آن دو را بداند و بفهمد چگونه هم د  کنجکاو

 قدر بد. ! چه زمیعز  یوا  ی: ادیرا از دم در شن الیژ  یصدا 

را با مخاطب پشت   شی و حرف ها  دیاش بود که همراز را د  یحال صحبت با گوش در
 مراقب خودت باش.  زنم،ی خطش خالصه کرد: من بعدا بهت زنگ م

 زد.  یرا قطع کرد و رو به همراز لبخند سرد تماس

 خانوم رادفر؟  نیداشت  یامر -

 رفتار کند. یو کامال عاد دیاز مشکل محاسبات به او نگو  یزیکرده بود که چ دیتأک  احای

 خواستم. یسال م نی رو از اول هم یحسابدار  یپرونده ها  -

 گرد شد.  یلحظه ا  ال یژ  یشده  شیآرا  چشمان

چون   د؟ ینینه ماه رو بب یپرونده   نیخوا یاومده که م شیپ یاز اول سال؟! مشکل -
 . ادنیز  یلیخ

اما من همشون    ادهیدونم ز  ی کرد: بله از اول سال. م دیباال انداخت و تأک  یشانه ا  همراز 
 خوام. یرو م
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  یمکث پاسخ داد: چشم، آماده شون م  یدر حدقه چرخاند و پس از لحظه ا  یچشم الیژ
 براتون.  ارمیکنم و م

زمزمه کرد:   یبا درماندگ الیزد و ژ  رونیعقب گرد کرد و از اتاق ب یبا تشکر کوتاه همراز 
 کشم از دست توئه!  یم یکه هر چ  رادیکارت نکنه ه یرفت، خدا بگم چ میبدبخت شد

 او آماده کند. یرفت تا پرونده ها را برا  شی با تکان دادن سرش سمت قفسه ها سپس

که از رو   دی ام  دنیزد و با د رونی را برداشت و از اتاق ب فشیبه اتاقش برگشت و ک همراز 
 زد.  یآمد لبخند کمرنگ یم  شیبه رو

 سالم. -

زد و پاسخش را داد: سالم،   ی داد اما او هم لبخند یحوصله و خسته نشان م  یب دیام
 ؟ ی ریم یدار

 ن؟ یندار  رادی از ه یشما خبر یبله، راست -

 ! راد؟ی: هدیپرس متعجب

شما خبر داشته   دیندارم ازش، نگرانش شدم. گفتم شا یخبر روز یتکان داد: آره، از د یسر
 .دیباش

 .یازش دار یامروز اما گفتم حتما خودت خبر  دمشیهم متفکر جواب داد: منم ند او

 گفت.  ینه ا یبا ناراحت همراز 

 . شهیم  داشیپ  یکه سر به هواست. به زود شیشناس  ینگران نباش، م -

بار سوالش را از نگهبان   نیکرد و داخل محوطه رفت و ا ینگفت و از او خداحافظ یزیچ
تلفنشون زنگ خورد   نیکه شما رفت ن یبعد ا روز یکه جواب داد: واال خانوم رادفر، د  دیپرس

بهش گفت که حالش بد شد و بعدشم پا  یپشت خط بود و چ یدونم ک یو بعدش نم
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نگاهمم   یاون قدر داغون بود که اصال حت یول  دمیشد با سرعت رفت. ازش هم پرس
 نکرد. 

 افتاده بود مگر؟   یمتفکر و دلواپس تر از قبل شد. چه اتفاق همراز 

اش در فضا   یزنگ گوش یشد که صدا نشیکرد و سوار ماش یحواس از نگهبان تشکر یب
 .دیچیپ

دستش را به فرمان گرفت و حواسش را به   کی  عی باشد سر رادیه  دی که شا  نیفکر ا با
به شماره   ی درآورد و نگاه فشیباز ک پیز  بیرا از ج یگوش گرشیجلو داد و با دست د

اش پرت   یگذاشت که حواسش از رانندگ کریاسپ   یرا رو  یناشناس انداخت و گوش ی
 نشود.

 اش جواب داد: بله؟  یلحن جد  با

قتل   یبدون  یخوا  یمقدمه گفت: م یکه ب دیچی در گوشش پ یو سرد مرد یجد  یصدا 
 ه؟ یبابات کار ک

 : شما؟ دیپارک کرد و پرس ابانیرا کنار خ نی گرد شد و با زدن راهنما ماش  چشمانش

باهاش   یتون یدست منه که م یتو   یمدارک ه یام. فقط    ینداشته باش من ک یکار -
 .یقاتل بابات رو بشناس

 .نی زده جواب داد: خب اون مدارک رو برام بفرست جانیه

 مرد پر از تمسخر شد.   یصدا 

 ! ست؟ین  یامر ؟ی چ گهید -

 همراز درهم شد. یها  اخم

 آقا.  دیمزاحم نش -

 کامل دارد. نانیاز حرفش اطم  ییمرد خونسرد و قاطع بود و گو   یصدا 
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 دنبال مدرک!  نی بگرد یهم الک لهیکنم. تو و اون وک  یخب قطع م  یلیخ -

 کار کنم؟   یچ دیگفت: خب من با  عی از آن که قطع کند همراز سر  قبل

 گرفت.  تی رنگ رضا شیصدا 

اما... اما   گمی که بهت م یبه آدرس یا یم  یشیخوب پا م یدخترا نیآها حاال شد. خب ع -
که اگه به  یخبر بد  یبخوا  هیبه بق ای  یزنگ بزن یحت لهیکه به اون وک نی تنها. بدون ا

 . یا یتنها م ؟ی د یفهم ست،ی از مدرک ن یخبر یحرف من گوش نکن 

شد و مردد بود. از کجا معلوم   ابانیبه خ رهیدرهم خ یکرد و متفکر و با اخم ها  سکوت 
 د؟ یمرد ناشناس راست بگو  نیکه ا

 کار نباشه؟  یتو  یرا به زبان آورد: از کجا معلوم که دروغ فکرش

 کرد.  یعصب  یخنده ا مرد

و مدرک رو   یا یب یتون ینه من! م رهیخوبه تو کارت گ ؟ی اریقدر ادا اطوار درم نی چرا ا -
  یخودیجور ب نی و هم  یایهم ن یتون یبابات چرا کشته شده، م یو بفهم  یری بگ لی تحو

 قطع کنم؟  ای  یا ی! میخود دان گهی. دیبمون جهینت یو ب  یدور خودت بچرخ

و نگران شده بود    دهیترس یبود، نه آنها! دروغ چرا؟ حساب  ری گفت. او کارش گ یم راست
  نیخواست به خاطر ا  یگفت چه؟ نم یمرد راست م  نیدرصد هم ا کی  یاما اگر حت

رفت و اطالعات را   یخود را از دست بدهد. به آنجا م تی شانس موفق یو نگران  دیترد 
  مانیبود، الاقل پش یاگر هم سرکار ای گشت و  یگرفت و برم  یو مدارک را م  دیفهم یم

 رفت. ی قرار م  نیا  کاش سر ی شد که ا ینم

 ام؟ یب دیکجا با  -

فرستم اما حواست باشه که من حواسم   یکرد و سپس گفت: آدرس رو برات م یمکث مرد
جا   نیقدر ا نی . االنم اهیمدرک منتف یخبر بد یوقت به کس هی بهت هست و اگه  

 دوره. ری . مسفتیراه ب نستا،یوا 
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آن فرد   ی. ولدیرا ند  یشخص مشکوک چیبه اطرافش انداخت اما ه یبا ترس نگاه  همراز 
 !دید  یانگار واقعا او را م

 ؟ ینیب یکه منو م ییکجا   ؟یشناس  یمنو از کجا م ؟یهست  یاصال تو ک -

 . فتیراه ب عی نکن دختر. سر  چیقدر منو سوال پ نیگفت: ا  یحوصله و عصب یب

گذشته بود که   قهیدق کی کرد و کمتر از  آن که منتظر جواب همراز بماند تماس را قطع  یب
 ارسال شد.  شیاس ام اس آدرس برا 

  کیاز   شتری. خارج از شهر بود و بدیکش یبه آدرس انداخت و نفس کالفه ا  ینگاه
 شد. یم  کی راه بود و هوا هم داشت تار  یساعت

 داد؟  یبه او خبر م دیبا یعنیانداخت.   یزارع نگاه احای شد و به نام  نشیمخاطب وارد 

خبر   یو فکر نکن که به ک یقدر زل نزن به اون گوش   نیصفحه اش آمد: "ا   یرو  یامیپ
 !" فتیراه ب ،یخبر ند  یبه ک یبد

 یزی پا  ی را روشن کرد. ساعت شش بود و هوا  نیرا کنار گذاشت و ماش یترس گوش با
  یعت نه به خانه مسا  تایو تا نها  دیکش  یشده بود. کارش هم چندان طول نم کی زود تار

 .دیرس

 بی در حال تعق یفکر نکند که کس نیدهد و به ا  یدواریداشت به خودش ام یسع
وجود دارد، ممکن است سر کارش گذاشته باشند و    یاوست، که امکان وقوع هر خطر

پدرش حل خواهد شد و   یو پرونده  دیرا خواهد فهم زیفکر کند که همه چ نیفقط به ا
 .دا یپ زیقاتل پدرش ن

 لرزانش دور فرمان حلقه شدند و به راهش ادامه داد.  دستان

افتاد چه؟ اگر آن آدم ها خطرناک بودند  یم یاتفاق  شی کرد؟ اگر برا یچه کار م داشت
 چه؟ 

 به تنش افتاد و سرعتش را کم کرد. یفکرها لرز  ن یا از 
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در  ینداشت و مشخص نبود که واقعا مدرک یانن یراست و دروغ حرف آن مرد اطم به
درصد هم    کی کرد که   ینه. اما ذهنش وسوسه اش م ایدست دارد که به دردش بخورد  

 حل خواهد شد. زیهمه چ  یآن مرد راست است و بزود یکه شده فکر کند حرف ها 

 کمکم کن.  ایو زمزمه کرد: خدا  دیکش ینفس

 پدال گاز فشرد.  یا رو ر شی پر از دلهره پا  یو قلب  دیبا ترد سپس

  یرفت و فضا  یاش هم باال م یاسترس و نگران شد،ی تر م کی چه به محل قرار نزد هر
 وحشت را به دلش راه داده بود. یکم رفت و آمد حساب  اریو بس  کی تار

خواست زودتر خودش را برساند و از موضوع باخبر شود.  یهمه دلش م  نیبا ا  اما
 کارش هدفش بود.  یاو به جزا  دنی شناختن قاتل و رس

اما باز   دش یکه از استرس سراغش آمده بود و شک و ترد  یبا وجود طپش قلب نیبنابرا 
 رفت. یتا تهش م  دیهم به راهش ادامه داد. با

  ریاست. مگر غ ده یکه رس دیبود فهم ستادهی جلوتر ا  یکه کم ینیچراغ روشن ماش دنید با
 آمد؟  ی م ابانی ب نیبه ا یک یسرما و تار  نیدر ا یاز آن دو چه کس

بود و   یک یکرد تار  یبه اطرافش انداخت. تا چشم کار م یرا متوقف کرد و نگاه نیماش
 خودش و آن مرد فضا را روشن ساخته بود. نیو فقط چراغ ماش  یکیتار

کردم اومدم، کاش   یبه جانش نشست و زمزمه کرد: عجب غلط شیاز پ  شیب وحشت
 اومدم.  ینم

خورد با   شهی که به ش یطور در حال حرف زدن و سرزنش خودش بود که با ضربه ا  همان
 قلبش گذاشت. یو دستش را رو   دیکش ینیترس ه

 شو. ادهیخشن و سردش گفت: پ یبا صدارفت و  ره ی مرد سمت دستگ  دست

که خودش هم   یو با قلب  یزد و به آرام شیعرق کرده از استرسش را به پالتو  دستان
 شد.  ادهیپ دی شن یضربانش را م
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 .ایکه صورتش را پوشانده بود جلوتر رفت و گفت: دنبالم ب  مرد

 مدارک رو بده که برم.  ام؟ی خودش آمد و جواب داد: کجا ب به

همراز را در چنگش گرفت که همراز   یو پر از تمسخر کرد و بازو  یعصب  یا  خنده مرد
در مقابل    شی را از حصار دستان او خارج کند اما تقالها شی کرد بازو یخورد و سع یتکان

 حاصل بود. یب کلیه یمرد قو  یقدرت باال 

 .اریولم کن، مدارک رو ب -

  رونیداشت مقاومت کند و دستش را از دست او ب یرا دنبال خود کشاند. همراز سع او
 اش را نداشت.  ییاما توانا   اوردیب

مدارک رو   گم یبهت م ؟یبری منو کجا م ؟یکن یم   یکار دار یبا حرص داد زد: چ همراز 
 بده.

 نیاشکه از م یکشاند. کم  یو فقط او را دنبال خود م دیشن یرا نم شی انگار صدا مرد
که تعادل همراز به هم خورد و   یهمراز دور شدند، مرد دستش را به شدت رها کرد، طور

 خودش را جمع و جور کرد و بلند شد. عی اما سر دی چیدر بدنش پ یافتاد. درد نیزم یرو

 قرارمون اون مدارک بود.  ؟یکن یم  یچه غلط یدار -

  دنیعقب رفت و با د یقدم از حدقه درآمده با ترس یجلو آمد و همراز با چشمان مرد
و چشمان گرد شده از وحشتش را به او   دی کش ینیمقابل صورتش ه  ییبرق چاقو

 دوخت. 

شر    یدوست دار یآره؟ واسه چ ،یگرد  یتو اون پرونده ها دنبال مدرک م دمیشن -
 ؟ینیب یدخالت نکن که بد م  هیهان؟ سرت تو کار خودت باشه و تو کار بق یدرست کن

 ؟ ی شد رفهمیش

 سراغ من؟  ی اومد  یواسه چ  ؟ی هست ی با حرص نگاهش کرد: اصال تو ک همراز 
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  یتوانست رو   یترسناک آن را م یکه سرد  یصورتش قرار داد طور ک ی را کامل نزد چاقو 
 پوستش حس کند. 

 .دیکوب یتند شده بود و قلبش با ترس م شی ها نفس

  یری . وگرنه توام مینکن هینداره، فقط خواستم بگم که پا تو کفش بق ی ربط ناشیبه تو ا  -
 بابا جونت. شیپ

 اغراق نکرده بود اما با جسارت جواب داد:  دهیگفت تا حد مرگ ترس یم  اگر

و ماها   ی کشوند   نجایمدرک ا  یکه منو به بهونه   یهست  یدروغگو ک  یدونم تو  ینم من
 دارم...  یمن دست برم یاگه فکر کن  یاما کور خوند یشناس  یرو از کجا م

 .دیچیپ ابان یخوف آور ب  یبلندش در فضا غیتمام نشده بود که ج حرفش

 

 * * * 

و   دیبرداشت و پوش یرا جمع کرد و کاپشنش را از چوب لباس لشیوسا  یبا خستگ احای
 رفت. رون یاز اتاقش ب فشیپس از برداشتن ک

 اش برخاست.   یزنگ گوش یشد و همان لحظه صدا  نگیپارک داخل

انداخت و همان طور که در جلو را    یصندل  یرا رو فش یو کرا باز کرد   نشیعقب ماش در
 را پاسخ داد: بله؟  لشیشد موبا یکرد و سوار م  یباز م

 . امدیجز نفس نفس زدن ن ییصدا   چیه یا  لحظه

 صدا زد: خانوم رادفر؟  مردد

 ! احای:  دیو پر درد همراز به گوشش رس  فیضع یصدا 

 ؟ یی شده؟ تو کجا ی: همراز؟ چدیپرس ینگران با
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 و نفس زنان پاسخ داد: کمکم... کن.  یبه آهستگ همراز 

 افتاده؟   یشده همراز؟ اتفاق  یدستپاچه شده بود: چ یحساب  احای

 . ایزمزمه کرد: زود ب یبه سخت همراز 

را روشن کرد و گفت:   نیماش  عیشد که چندان توان حرف زدن ندارد که سر  متوجه
 . عی بفرست سر شنیلوک ؟یی کجا

 گفت و تماس را قطع کرد.  یفیضع ی باشه

گاز فشرد و زمزمه   یرا رو  شی خارج از شهر چشمانش گرد شد و پا  شنیلوک دنیبا د احای
 کار؟  یچ یکرد: آخه تو اون جا رفت

تر خودش را به    عیهر چه سر   دیبه چراغ قرمز نکرد. با  یتوجه یراند و حت یسرعت م با
 رساند. یهمراز م

هوا و    یرسانده بود تا از سرما نشیو با درد خودش را داخل ماش یکه به سخت  یهمراز 
او را گرفته   یشماره   یکه شدت گرفته بود در امان بماند و به سخت یشدن از باران  سیخ

 بود. 

دانست او را در   یو درخواست کمک کند؛ مادرش که م ردینبود که با او تماس بگ یکس
  ی هم که گوش  رادی حالش از خود همراز هم بدتر خواهد شد، ه ندیحال زار و داغان بب  نیا

خواست   یاش بود که نم  یمشکالت شخص ریآن قدر درگ ز ین دیداد، ام یاش را جواب نم
 . احای نفر؛  کی ماند    یمزاحمش شود و فقط م

بودش به نظرش   دهیکه پس از چند سال د یکه پدرش متهم قتل پدر او بود، پسر یپسر
 شخص بود. نی به او بهتر یکمک رسان یبرا 

ناله اش برخاست. آن قدر از آن مرد کتک   دیچ یکه در تنش پ یخورد که از درد یتکان
 نمانده بود. یباق ش یسالم برا   یخورده بود که جا 
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به او   یاش حس بد  یشانی پ یخون رو  یسیگذشتند و خ یم  شیبرا  یبه کند لحظات
 آورد.  یرب چاقو نفسش را داشت بند م کرد و درد و سوزش دستش از ض یمنتقل م

 کند. دایبتواند او را پ  یکیتار  نی آمد در ا احای هنوز هم روشن بود تا اگر   نشیماش  چراغ

که  دیدر دلش تاب ید ینور ام ینیماش یصدا  دنیدانست چه قدر گذشته که با شن ینم
 .ستیتنها ن  گرید

او ترس    دنیهمراز را باز کرد و با د نیشد و سمت او آمد. در ماش ادهیبه سرعت پ احای
 دختر آورده بودند؟  نیسر ا  ییدر دلش نشست. چه بال

 ؟ ی شنو یصدام رو م  ؟یهمراز؟ خوب -

  یدوخت و ناله ا احایرا از هم باز کرد و به چشمان نگران   نشیسنگ  یپلک ها همراز 
 کرد.  رلبیز 

برد و گفت: دستت رو بده به من کمکت کنم   شی دست به کار شد. دست پ عیسر   احای
 .یش ادهیپ

که سمتش دراز شده بود   احا ی هم شده بود را در دست  یدست سردش که خون همراز 
 خودش کرد.  نیشود و او را سوار ماش ادهی کمک کرد تا پ یبه آرام احای گذاشت و 

همراز رفت    نیدوباره سمت ماش احای شده بودند.  سیشدت گرفته بود و هر دو خ باران
  موت،ی را هم خاموش کرد و پس از زدن ر  نشیاش را برداشت و ماش یو گوش  فیو ک

 خودش شد و بدون مکث و با سرعت به راه افتاد.  نیسوار ماش

 بال رو سرت آورده؟  نی ا یک -

رفت. از درد   یگذاشت که هنوز داشت از آن خون م گرشی دست د یدستش را رو  همراز 
 و اشکش درآمده بود. زدی نفس نفس م

دستش شد و   یزیخونر  یسمتش انداخت و تازه متوجه   ینگاه دیکه سکوتش را د احای
 متوقف کرد.  یرا گوشه ا  نیماش
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 و دستپاچه شده بود.   هول

  میرس یکه م یقطع شه تا وقت یزی دستت رو ببندم که خونر یزی چ هیبا  دیبا -
 .مارستانیب

 سر تکان دادن را هم نداشت و تنها به شال گردن نازک دور گردنش اشاره کرد.   ینا همراز 

دور زخمش را بست   یو شال را از دور گردنش باز کرد و به آرام دیخودش را جلو کش احای
 .دیکه هنوز بند شال بود چک احایدست   ی گفت و اشکش رو   یکه همراز آخ بلند 

کم تحمل کن،   هیگفت:   نی ماش  یروشن کردن دوباره  نگاهش کرد و پس از  یناراحت با
 .مارستانیب میر یاالن م

جواب دادن   ینگفت، البته نا  یزیداد و چ رون ی را ب نشینفس پر درد و سنگ همراز 
 نداشت. 

چشم بست اما آن قدر درد داشت که باز  ی داد و لحظه ا هیتک یصندل  یرا به پشت سرش
 هم به سرعتش افزود.   احایهم ناله کرد و  

و کوچه پس کوچه ها   یفرع یها   ابانینخورد از خ  کیآن که به تراف یشهر که شد برا  وارد 
همراز باز   یشد و در را برا  ادهیپ عی سر مارستانی ب یجلو  دنیراند؛ با رس یو با سرعت م

توانست به   یمتش دراز کرد. تمام تنش کوفته بود که نمکرد و باز هم دستش را س 
طور دستپاچه دستش را دور کمر او   نیو هم  عیسر   احای که  ودتکان بخورد و راه بر   یراحت

او باشد و    یحلقه کرد و دست سالمش را دور گردن خودش انداخت تا تمام وزنش رو 
 بکشد. یهمراز درد کمتر

 بود. دهیپر  یحساب شی نداشت و رنگ و رو  یحال خوب همراز 

 دیسف یاو را به قسمت اورژانس برد و با آمدن پرستار و پزشک و افتادن پرده    احای
 محو شد.  دگانشیهمراز از مقابل د   یرنگ و رو یب یرنگ، چهره  

 داد. واریاش را به د هیفرستاد و عقب گرد و تک رونیپر استرسش را ب نفس
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  یشده بود، افتاد و سمت انتها یز خونکه به خاطر زخم همرا  شیبه دست ها نگاهش
 زد.  رونی ب مارستانیاز ب ش،ی رفت و پس از شستن دست ها  یبهداشت سیراهرو و سرو 

اش خودش برداشت و دوباره   یهمراز را به همراه گوش فیرفت و ک  نشیماش سمت 
 رفت. مارستانیداخل ب

سرعت    یچاشن  شیرنگ را کنار زد، به قدم ها   دیسف ی پزشک همراز که پرده  دنید با
 شود.  ای همراز را از او جو ت یاضافه کرد و جلو رفت تا وضع

 حالش چه طوره خانوم دکتر؟  -

 د؟ یدار شون یبا ا یشما چه نسبت -

قدر نگرانش شده بود؟ که قلبش از   نی با همراز داشت و ا یفکر فرو رفت. چه نسبت به
با   ینسبت چی دور ه یدوست کی آرام نگرفته بود؟ همراز که جز موکل و   یاضطراب لحظه ا 

 او نداشت. 

همراز، به خودش لقب نامزد    یو نامش در شناسنامه   گرینبود با وجود شخص د درست
 کند. یف همسر همراز را بدهد، اصال هم دوست نداشت خودش را برادر او معر ای و 

 هستم.  شونیمن از دوستان خانوادگ -

نذاشت و با   یبه جراح یاز ینبود و ن قیتکان داد: خوشبختانه زخم دستش عم یسر
داشت که اونم پانسمان   ییجز  یشکستگ هیو پانسمان برطرف شد. سرش هم  هیبخ
 .شهیبدنش هم با استراحت بهتر م یها  یها و کوفتگ  ی. کبودمیکرد

 وارد اتاق شد.  زین احا یپس از رفتن او،   از او کرد و  یتشکر

کوچک   زی م یهمراز را رو  فیجلو رفت و ک  احایقطرات سرم بود که  می در حال تنظ پرستار
 انداخت.  ی همراز نگاه ی  دهیرنگ پر  یکنار تخت گذاشت و به چهره  
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 ؟ ی: خوبدی پرس ردیاز رفتن پرستار بدون آن که نگاهش را از همراز بگ پس

خوام که   یحال جواب داد: ممنون. عذر م یهم گذاشت و آرام و ب  یرو  یجان پلک کم
نبود ازش کمک   یکار کنم و کس  یدونستم چ یمزاحم شما هم شدم اما اون لحظه نم 

 . رمیبگ

کار   یگفت: تو اون جا چ شی رف هاتوجه به تعا یکنار تختش نشست و ب  یصندل  یرو
 ؟ ی کرد یم

 . یمنطق ریهم غ دیبود و شا  سکی . کارش ردیگز  لب

کنه و آدرس   یداره که تو پرونده بهمون کمک م ی مدارک  هینفر زنگ زد بهم و گفت  هی -
کرد و گفت که پا تو کفششون نکنم و سرم تو کار   دم یداد که برم سراغش و اونجا تهد 

 خودم باشه. 

 ش؟ یشناخت یبود؟ م یدرهم شد: ک شیها  اخم

 سرش زد.  یچیبه باندپ یتکان داد و دست نیبه طرف یسر

 صورتش رو پوشونده بود.  نمش، ینتونستم بب -

 ؟ یخبر نداد  سی پل ایچرا به من   -

گفت و جواب داد: تحت نظرم   یآخ آرام دیچی که در دستش پ یخورد و از درد یتکان
 . ستی از مدارک ن ی خبر بدم خبر یداشت، گفت اگه به کس

  ن یصورت ا  یکرد خودش را کنترل کند تا مشتش تو  یو سع دیکش ی نفس کالفه ا  احای
 شده بود. وانهی دو سه ساعت از دلهره د  نی! در اندیدختر خودسر و غد ننش

به تو بگم دختره   یل کند: آخه من چرا در لحنش کنتر تشینتوانست حرص و عصبان اما
با  ینگفتم؟ چ  ای نکن، ها؟ گفتم  یکار چیخودسر و لجباز؟ صد دفعه نگفتم تو ه ی

گردن کلفت؟ تو اصال   هیسر قرار با   یرفت یکه تنها و اونم تو شب پا شد یخودت فکر کرد 
  ؟ی کرد  ی خودسرانه عمل م د یحتما با  ؟یبه من بد  برخ هیشد  یمگه؟ نم  یکن یفکرم م
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  یم  یهر کار  یهماهنگ یو ب یجور  نیخودت ا  یپرونده ام! وقت  نیا  لی سرم مثال وک ریخ
  یکی  یاصال تو فکر کرد  ؟ یکرد   یمشورت با من م ه ی  دیکار؟ نبا یچ یخوا  یم  لیوک ،یکن

  ی ه درصد شک نکردیبهت بدمش؟ تو   ایمن مدرک دارم ب  گهیم ادی خدا م یدر راه رضا 
کردم؟ جواب    یکار م یاومد من چ یسرت م  یبدتر یکه ممکنه دروغ باشه؟ اگه بال 

 دادم؟   یم  یمامانت رو چ

  یاو را م  یقدر عصب نی بار بود ا نی با چشمان گرد شده و دلخور نگاهش کرد. اول همراز 
 قدر نگرانش شده بود؟  نی ا یعنی. دید

 تند رفته بود. یاد یفرو برد. انگار ز  شی موها انیم  یتدس یبا کالفگ دی نگاه او را که د احای

آمد؛   یهم خوشش نم شیها  یخودسر نی ناراحت کردن همراز را نداشت. اما از ا قصد
  یاو رخ دهد، تا مرز جنون م یبرا  یکرد که ممکن بود اتفاق بدتر یفکر م   نیبه ا یوقت

 رفت. 

  یشب شد و صدا یو گرفته   رهی به آسمان ت  رهی برگرداند و سمت پنجره رفت و خ رو
  یدادم ول یبهتون خبر م دیدونم کارم اشتباه بود و با  ی را پر کرد: م  شی همراز گوش ها

موضوع فکر نکرده باشم اما من حاضرم    نیکه به ا ستمیمنطق ن یفکر و ب یاون قدرم ب
اون مرد ازم خواست  شه.  دایبرسه و اون قاتل پ  جه ینت بههمه کار بکنم که زودتر پرونده 

بازم   ادی هم سرم ب  نایبدتر از ا  یکارخونه بشم اما من حت یاون پرونده ها  الیخ یکه ب
 کنم.  ی. من تموم تالشم رو مدمی و ادامه م  شمینم الیخ یب

 ...گریتوانست درکش کند، هم درد بودند د یسکوت کرده و پشتش به همراز بود. م  احای

  رادیاز همه ه شتریکارخونه، همه و ب امی گرفتم ب می که تصم یهمراز ادامه داد: وقت  دوباره
کارا به   ن یا  ارم،یتونم دووم ب  یبود که مانعم شد چون همشون معتقد بودند که من نم

خوره اما من هر طور شده موندم، موندم تا اون قاتل پست فطرت رو هر طور   یمن نم
 نشه. مالیپا  مکنم و خون پدر دایشده پ

 داشت باز هم مصمم باشد.  یاما سع دیلرز   شیصدا 
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  نیخواست یکردند، شما هم که هر چ  یو تو کارا پشتم رو خال یتون  یهمه گفتند نم -
که  هیچ  یکوفت یهمه که مشکل اون پرونده ها م  نیفقط ا ست،یاما مهم ن نی بارم کرد
 شد.  یجور نی امشب ا

نبود، فقط تنها   فیسکوت کرد و نگاهش تارش را به قطرات سرم دوخت. او ضع همراز 
 اطرافش حس تنها بودن داشت.   یتنها. با وجود آدم ها  یادیبود، ز 

  اجی و احتکه هر موقع به ا رادیو مرور خاطرات بود، ه هیکه مدام در حال گر  مادرش 
 که پشتش را به آنها گرم کند. یخاص یداشت کنارش نبود و نه دوست و آشنا 

خودش   یرا تو  شیتنه تمام مشکالت را به دوش بکشد، تمام دردها  ک یمجبور بود    فقط
 . زدی و در خلوت خودش اشک بر زدیبر

اخمو و اخالق سردش اما   ی  افهیدختر برعکس ق نی باالخره سرش را برگرداند. ا احای
 ینیسنگ فش ینح یشانه ها یکه رو  یبود و با وجود کوله بار اندوه یاحساسات  یادیز 
 و مشکالتش مقابله کند.  یو با دشوار ستدی داشت باز هم محکم با یکرد سع یم

 . ندیرا در چشمانش بب یدلخور اورد ی. طاقت ن ستادیرفت و کنار تختش ا  جلو

هم گذشت. فقط    یکه اشتباه کرد نی از ا شهیند رفتم اما نمت یادیمن ز   ،یگیدرست م -
 یکن یاون طور که تو فکر م   یجمع کن. چون همه چ شتریبه بعد ب نیحواست رو از ا 

 .فتهیب  یجور اتفاقات نیمراقب باش چون امکان داره بازم ا  یلی. پس خستی ساده ن

براشون   ویو همه چ یآگاه میری م  یتکان داد و او افزود: فردا که مرخص شد یسر
 . یکن یم فی تعر

زنم  یبه زحمتتون انداختم. االن زنگ م یلیهم سرش را تکان داد و گفت: امروز خ باز 
 .دیشما بر   شم،یپ ادیمامانم ب

 هستم فعال، تو زنگت رو بزن.  -
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شده   یچی دستش باندپ کیهد اما خورد و خواست دستش را تکان د  یحرف تکان یب
 سرم وصل بود.  زین گرشی بود و به دست د

زحمت داده بود   احایامشب به  یکاف یانداخت. به اندازه   فشیبه ک  ینگاه یدرماندگ با
 خواست مزاحمش باشد.  ینم گریو د

را   فشیزودتر جلو رفت و ک احایرا بردارد اما دست   فشیکرد هر طور شده ک یسع
 برداشت و آن را به دستش داد.

گاه   چی خورد. ه یبودنش به هم م فیضع نیکرد. حالش از ا  یبا خجالت تشکر همراز 
 ندیاشکش را بب یداد کس یاجازه نم  یو حت ندی ضعفش را بب یخواست کس یدلش نم

 عوض شده بود.   زیاما اکنون همه چ

 رون یب فشیک  یاش را از تو یاش هر طور که شده گوش  یدست زخم با

  رونیاز اتاق ب  احایبار هم به او زده بود را گرفت و   نی مادرش که چند یو شماره    آورد
 رفت.

خواهد رساند و   عیسر  یلیبا مادرش صحبت کرد و مادرش گفت که خودش را خ  یکم
 در دست داخل آمد.  یلونیبا نا احای همان لحظه 

را در آن فرو کرد و به  یآورد و ن رونیب یا   وهیآبم لون یگذاشت و از داخل نا  زیم  یرا رو آن
 دستش داد.

 . دهیبخور، رنگ و روت پر  ریبگ -

 نشد؟  ی: از شوهرت خبردیپرس احای را از دستش گرفت و  وه یکرد و آبم یآرام تشکر

  انی جر نی ترسم اونم گرفتار چن ی. مدهی جواب نم زنم ی زنگ م یزمزمه کرد: نه، هر چ آرام
 شده باشه.  ییها

 از نگاهش دور نماند.  احای پوزخند
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 .یکن یحست رو پشت غرورت پنهون م  یول ی. ساده و احساساتیاتی بچگ نی هنوزم ع -

کرد و او از   یمدت به گذشته اشاره م  نیبار بود پس از ا  نینگاهش کرد. اول متعجب
 آورد.  یحرفش سر درنم

 فهمم. ی منظورتون رو نم -

  ی بود برا فی ح یاد یو ز  دیدرخش یمدختر   نیدر نگاه ا  یو پاک   ینگاهش کرد. سادگ یکم
 .یمشکالت  نیبا چن ییارو یرو

تونم بگم چشمات رو باز کن و   یدخالت کنم فقط م هیبق یمن دوست ندارم تو زندگ -
 بده.  انتیو اطراف یبه زندگ شتریحواست رو ب

 تر نگاهش کرد. جیگ همراز 

 کار کرده؟  یچ راده؟ی منظورتون ه -

ات رو بخور، منم   وهیربط گفت: آبم یماند و سپس ب  رهی به او خ ینگفت فقط کم یزیچ
 برم کم کم. خداحافظ. دیبا

 زد.  رونیجواب همراز نماند و از اتاق ب منتظر

 

 * * * 

 پرونده ها رو ببرم دفتر خودم؟  یاز پرونده ها گفت: موافق یکی دن ید یدر حال احای

شده بود و همراز هم مشکل  حرف زدنش با همراز مفرد    یآن شب فعل و فاعل ها از 
 نداشت.  ه یقض نی با ا یخاص

  یبرا  احایمادرش و   یتوجه به اعتراض ها  یاز آن شب گذشته بود و همراز ب یروز  سه
 در خانه بماند و استراحت کند، به کارخانه آمده بود.  شتریآن که ب
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شده و    یچیبدنش کم شده بود اما سرش و دستش هنوز باندپ یاز درد و کوفتگ  یکم
 درد داشت. 

 او آمده بود.  شیحال تنها بگذارد و پ نی که او را در ا  اورد یهم که طاقت ن  احای

 د؟ یمشکوک هست  یجا به کس ن ی: چرا؟ نکنه ادیمنظورش را گرفته بود. پرس عی سر  همراز 

  یاما بله مشکوکم. حاال نم یبگم ک  تی تونم با قاطع یتکان داد: راستش نم یسر متفکر
 شغلمه.  یبه خاطر اقتضا ایدونم َشکم درست باشه 

 موافقت کرد.  همراز 

 .ستی ن یباشه مشکل -

مرد   ن یبه ا یهمه اعتماد را به او از کجا آورده که ذره ا  نی دانست ا یهم نم خودش
 دورش شک نداشت.  یجوان و آشنا 

. به نظرم بهتر هم هست  یرو عوض کن  مکارتتی نرفته بگم که بهتره س ادمیتا   یراست -
 کارخونه. یایکمتر ب  یچند روز  هی

 آخه...  -

هست. بذار اونا فکر کنند   یو حواسم هم به همه چ  امی. من خودم مگهی آخه نداره د -
 . یو دست از پرونده ها برداشت   یکه تو به حرفشون گوش داد

همراز، من شک ندارم که هنوزم اونا ما   نیداد: بب حیوضنگاهش کرد که خودش ت  متفکر
 به نفعته. یش یکمتر آفتاب یرو تحت نظر دارند. پس هر چ

خوب   یلیرا خ تشی مدت کم حسن ن  نیمرد در ا  نی در سکوت نگاهش کرد. ا یا  لحظه
 ثابت کرده بود.

  نیو امنم ت  یکن  یشوهرت فکر م نی: نکنه توام عدیپرس دیکه مکث همراز را د احای
 ؟ ی ماجرا دست داشتم و بهم اعتماد ندار
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