
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ستا یشگیبه نام او که همیشه و هم»

 

 ی کار به نام من دیوانه زدندقرعه

 0931تهران/ پاییز 

های چراغ به در حال طلوع است. دیآسمان، خورش یپس خاکستر از
 .شودیثابت م الدیبرج م یرو نگاهش و دوزدیروشن شهر چشم م

 یلیبار خنیآخر. کردینم ییبرج وسط تهران خودنما نیبار انیآخر
 کدستیخوشگل و ی هایتاکس ها،بزرگراه ...مثل حاال نبود زهایچ

 !خراش و پلهمه آسمان فرودگاه، این
کشد تا نور وارد را می پرده .شودیباعث آرامشش م هتلاتاق مرتب 

، دارد یبه چند ساعت خواب اساس ازینشود و بتواند راحت بخوابد. ن
 ها شود.خیال باز کردن چمدانبی دهدیاجازه نم یوسواس موروث یول

را هنوز نداده  دنشیخبر رس آوردیم ادشیها لباس یرو تاپلپ 
هتل، در  یفا یکند. خدا را شکر اطالعات و رمز وامی روشنش است.

 کنار تلفن هست. یمنو
 شده. دهیهای مرتب چسر وقت لباس رودیکند. مرا باز می پیاسکا

 فیها را ردکند و کفشها را در کمد آویزان میتک، لباسدقت و تک با
تخت  یدهد رومی لم. شودیبلند م پیزنگ اسکا یصدا .ندیچیم نییپا

چسبانده به  ،هایش را با آن رژ براقلب ،یجس! کندو تماس را برقرار می
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 :دیگویم زند و خندانرا به گوشش مى هدفون. یگوش نیدورب
 ــ برو عقب!

 :دیگویکشد و سرحال مسرش را پس می یجس
 .کردمت سیــ هنوز نرفته م

 .خنددیم
 !؟یخوای بر! کجا میداسیت پــ از قیافه

 کند.ساعتش نگاه می به
 ؟یدیرس یها... کبا بچه میریلباس بگ نیهالوو یبرا میــ رفته بود

 ؟ییکجا
و فندک را  گاریس یکند از چمدان باز کنار تخت، بستهدراز می دست

 .آورددرمی
 هتل. دمیساعته رس میــ ن
 :دیگویم جانیبا ه یجس
اتاقتو  یوی! برو کنار پنجره، و؟یدیتهران رس یاالن الرد یعنیــ 

 .نمیبب
 کند.را روشن می گاریس

 تاپم. سخته!ــ با لپ
 زند.لبخند مى طنتیکند و با شهایش را جمع میچشم یجس

 ! تنها تنها؟!گارت؟یــ س
 کند.می اخم

 !دم؟یت خندــ باز به
 .خنددیم یجس

 ؟ی! به مامانت خبر دادیهان یزیا تیآ کی... تنیدیــ جاست ک
 منتظره.
 دهد.تکان می سر

 !ی! تا روشن کردم مزاحم شدزمیعز یــ مگه تو مهلت داد
 کند.خودش را لوس می یجس

 روقتیتا د رونیرم بمی هطور... حاال که اینیــ من مزاحمم؟! اوک
 !یبا رفتم...کنم! می یطونیش

 زند.مى شیصدا بلند
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 !یــ جس
 :دیگویمثل همیشه بامزه م ،یجس

 ــ جان جان!
 که بغلش کند.این یکشد براپر می دلش

 رونیب گهیبابا!... د نیدی! کگهید یطونیش یــ خب تو هم رفت
 .میکن تماشا لمیف ییو جو تیرم... قراره با کنمی

 دهد.تکان می زند، سرک مىپُ گاریکه به س طورهمان
 دوستات. شی... خوبه... حاال برو پیــ اوک

 .بردیرا عقب م لشیموبا یجس
 ؟یدیخوای به مامانت خبر بدم رس... مینیبب ستن،یــ هنوز ن

 گم.ــ نه... االن بهش مى
تهران حرف  ی! اصلنم با دختراسینایباش... ب ی... پسر خوبیــ اوک

 نزن!
 .خنددیم

 ر من دخالت نکن!ــ برو دختر! تو کا
 اندازد.ابرو باال می یجس

 یخوای دختر تومی یگفتیم یبه کت یگم داشتــ منم به مامانت مى
 .یریتور بگ

 .شودیصدادار م اشخنده
 نه، تور کنم. رمیتور بگ یــ تو
 دهد.می نیبه دماغش چ یجس

 !؟آریخوبه از من اشکال درمی تیفارس یلیــ خ
 !یدیتره کبه یلیتو خ یــ از فارس

 کند.هایش را جمع میلب یجس
 یپارت یپارتنرت بشم توی دیچرا خجالت نکش ام،یدیک هــ اگ

 همکارت؟!
 یول ،شودوقت خسته نمیهیچ ...هایششود از صحبتنمی خسته

 اش کرده.حوصلهساعت، بی رییو تغ بودن ساعت در راه ستیاز ب شیب
! االن ی؟! جس... چرا خجالت بکشمیمن طونیش یدیــ چون ک

 .میزنیبعد حرف م ،مخسته
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 زند.و چشمک مى خنددیم یجس
 تا برم! یــ بگو دوستم دار

 کند.را طرف سقف فوت می گاریس دود
 ... حاال برو!ویــ الو 

 دهد.می نیباز دماغش را چ یجس
 تو! ی... میو یبات ان ستیجوری قبول نــ این

دهد و دست تکان می ،دبوسیرا م یگوش نیاول مکالمه، دورب مثل
بوق  نیدوم! کند و کالمی کیمادرش کل یدیآ یرو .رودیم رشیتصو

زود  چهکند. می هول .شودیظاهر م رشیکه تصو چدیپیهدفون م یتو
را در  لتریکند و فرا با دست پخش می گاریدود س عیجواب داد! سر

 دهد.کنار تخت فشار میی گاریرسیز
 !ــ پسرم

 زند.مى لبخند
 ـ سالم مامان!ـ

 .خنددیهایش ملب !تنگ است هم خوشحالهم دل هایشچشم
 !؟یبه سالمت یدیــ سالم مامانم... رس

 دهد.تکان می سر
 !؟یتاپ بودلپ یــ هتلم... پا

 دهد.هم سر تکان می او
 ؟ینشد تیاذ ؟یــ منتظرت بودم... راحت رفت

 منتظر؟! ینشست ی... از کدمیــ نه؛ راحت رس
 .ندیرا بب وارید یتا ساعت رو گرداندیرش را مس مادر،

 ــ از عصر.
 هنوز؟! ییــ تنها
 کشد تا لبخند بزند.هایش را میلب دوباره
 آد... تازه ساعت دهه.ــ می

خیال لبخند بزند و سر تکان کند بی یاو هم مثل مادرش سع دیبا
ماند می رهیتواند. فقط خنمی ...شودنمی یول "نشده! ریآره! د"بدهد که 
با نامدار  دوباره قبل از پرواز دآیمی ادشیهای مهربانش و به چشم

 تماس گرفته و سفارش کرده مراقب مادرش باشد.
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 طوره؟ سرد نشده؟تهران چه یــ هوا
 اندازد.باال می شانه

 !فهیکث یلیخ ی... ولستیــ سرد ن
 ــ شهر عوض شده؟

 .دیشد و نچسب مهیکه نصفه ن یخواهد. اولمی یگرید گاریس دلش
از شهر فاصله داشت...  یلی... فرودگاه که خدمیند یادیز زیــ چ

که با  الدهیبرج م دمیکه د یزیچ تنها هتل... فعال دمیم بود رسکیتار
 توش دونم چند تا رستورانفرودگاه، حتی می یراننده تاکس یحایتوض

رم دور کم بعد می هیشهر رو  یهیبق! قدرهغذاهاشون چه متیهست و ق
 .نمیبیم زنم،یم

 ــ اول استراحت کن، بعد برو.
 دهد.تکان می سر

 .یعمه کت شیپ یرفتیــ کاش م
 .فهمدیبودنش را کامال م یو او، مصنوع خنددیم مادر

 ام؟!ــ مگه بچه
 کند.بحث را عوض می ند،یبیصورت پسرش را که م تیجد و

 س پسرم... برو بخواب.ــ چشمات خسته
هایی که کنارش وقت یمثل همه ،م مدت سفر نگرانش باشدتما دیبا

 کشد.می یبلند نفس! شترینبوده و حاال ب
 .یمو داشته باششماره زنمیکارت گرفتم زنگ م... سیمیــ اوک
 ی!کند مراقب خودش باشد و خداحافظسفارش می مادر،
به سقف دود  رهیو خ گیراندمىی گرید گاریدرازکش، س طورهمان

 یهاکند به سفر و برنامهمی یسع شده. شتریب پنجره رونیب نورد. کنمی
 !نامدار یشگیهمی هایخیالو حال مادر و بی یینه تنها ،خودش فکر کند

 .بردیطور با لباس و کفش خوابش مچه وقت، همان فهمدینم و

 
 کند.اندازد و روشنش میمی یرا در گوش کارتسیم

فرودگاه خدمت  دیکنیودتونو اعالم مــ پدرتون فرموده بودن ور
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اقامت و  تیدیم. مسئولآپارتمانتونم می و لیاتومب بیترت یبرسم. به زود
 .ماستی شما به عهده یفراهم کردن امکانات رفاه

 دارد.برمی یدهد و چشم از گوشمی لشیتحو بندیمیلبخند ن
 ونیشم زودتر ماش... ممنون مییملک یتون سرد نشه آقاــ قهوه

کارها  یهیبق یبرا یا... عجلهلهیوس . عادت ندارم بدوندیبد لمیتحو
 ندارم.

همه  این از. چشدیاش را مو قهوه دیگویم یظیغل "چشم"ی ملک
 تیچون موقع خوب! هم بد دارد،ی تملق و احترام، هم حس خوب

 کهکشد و بد، به خاطر اینو به رخ می داندیرا م گاهشیو جا یخانوادگ
ها برخورد داشته، فقط که با آن ییهایرانیاز ا یلیمخاطبش مثل خ نددایم

کند و به قول احترام می یقلب ادا میو از صم خالصانه طوردر ظاهر این
 .دستنین "یکیباطن "عمو جان 
 نی... انیو پرسرعت دار یشگیهم نترنتیدونم عادت به اــ می

.. به محض آماده شدن نسبت خوبه. به نترنتشونی... ادنیکارتا جدسیم
 دیی... فقط بفرمادممی اونجا هم یپر سرعتو برا نترنتیا بیآپارتمان، ترت

 مد نظرتونه؟ یچ لیاتومب
 گذارد.را کنار می یگوش

 شه.می دایپ نجایبخوام ا یانگار هر چ دیپرسیم یــ طور
 .شودیکامل باز م یملک شین

 چند لحظه. دیشما بعله! اجازه بد یــ برا
و پنج سال  یاز س شیب .شودیکشد و مشغول مرا جلو می دشپیآ

 ساعت طال کیطال در دست راستش دارد و  نیانگشتر سنگ کیندارد. 
خواهد اسم کوچکش را پوشی دارد. دلش میبه مچ چپ. ظاهر شیک هم

 خیرههنوز زود است.  ،یرانیا کیبا  ارتباط داند برایمی یبپرسد ول
افتد که می یجس ادو ی ون انگشتر خودشهای بدبه انگشت شودیم

که فقط همان  اندازد و بعد مادرشیهمیشه حداقل چهار انگشتر م
 ازدواج را همیشه به انگشت دارد. نینگ تکی حلقه

 زشیداند چه چ. طعمش را دوست ندارد. نمیچشدیاز قهوه م یکم
کنار را  فنجان .ستیآنابل ن یشگیهم یهامثل قهوه یول ،پسنددیرا نم

 .زدریمی یخودش چا یبرا ،یزند و از قورمى
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 .چرخاندیرا طرفش م پدیآ ،یملک
مدال  نیفکر نکنم باالتر از ا گهیتهران موجودن... د یاالن تو نایــ ا
 کرد. هیته سرعت براتون نیبشه با ا

 !ویام دبلیب ،یکند. پورش، بوگاتها نگاه میعکس به
 شه.نمی دایپ نجایا یخارج ینایماش گفتنیــ م
 زند.مى یلبخند مغرور ،یملک

 !دیدار اریــ اخت
 کند.اشاره می پدیآ یچشم به صفحه باو 

 !دیــ شما فقط انتخاب کن
 :دیگویبه پورش بژ م رهیخ

 کنم.می یرانندگ یخوام راحت باشم وقتــ می
 متوجه منظورتون نشدم! ...خوامــ عذر می

از  ترنییامکانات کم و پابا  یدر کشور یزندگ یرا برا خودش
 کند.می نگاهبه ملکی  اش آماده کرده است.همیشه
 یشهر رانندگ یهم باهاش راحت باشم، هم راحت بتونم تو یعنیــ 
 .ستمین ییطال پورش قرمز و یاهل فرار کنم...

 .زدیفاحش در تهران حرف م یهمیشه از اختالف طبقات مانینر عمو
. مثل خودش فهمدیرف مقابلش را نمست که طا یمثل کس یملک نگاه

 دیطرفه را ندارد. شا دو دنینفهم نیای حوصله !فهمدیکه او را نم
کار او  تش،یریکه با مد باشد مزیج یاز اندازه شیشناسی بوظیفه ریتقص

 فقط کافی است ،یهر موضوع یقدر راحت کرده که براو نامدار را این
ببرد  شیطور پرا چه زیهمه چ داندیگذاشت؛ خودش م انیرا در جر او

 یو شناخت هم، قدم دنیفهم یبرا دیبا .باشندی که او و نامدار راض
 .باشد های نامدار مطابقت نداشتهبا سفارش هر چند ،بردارد

 !ه؟یچ کتیــ اسم کوچ
 .شودیم یچراغان یهای ملکسؤالش، چشم از

 هستم. دیشما، وح کیــ کوچ
 کند.می تعجب

 !یتر باشمن کوچیکــ فکر نکنم از 
 کند نخندد.می یسع یملک


