
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

ها که هیچ، دلت از آسمان ابری از آدم .همه گرفته یک روزهایی دلت از
دلت با همه سر جنگ دارد و آن  .هم گرفته! از زمین خاکی هم گرفته

ات را سر کسی خالی کنی. دلیدق حتماً دوست داریهاست که وقت
تر از همه را تا کنی همان دیوار کوتاهگردی و باالخره پیدا میگردی میمی

پا ا سرش خالی کنی و بعد با خیال آسوده پا روی ات رناراحتی یهمه
بدهی و با لذت سر را بین انگشتانت فشار  بیندازی و لیوان خنک موهیتو

توانستی ... زندگی برایت خوابی دیده که در خواب هم نمیبکشی! گاهی اما
چرخیدی تا دیوار چرخیدی و میتصورش کنی. همان وقتی که داشتی می

دهد که قرار است ، زندگی کسی را سر راهت قرار میکوتاهت را پیدا کنی
لبخند بزند. تو با  اتیحالو به آشفته درا به هم بریز تیهامعادله یهمه

کنی، این همان دیوار کوتاه است. بدون اینکه خبر داشته دیدنش فکر می
باشی، خودت هم قرار است نقش دیوار کوتاه را برای او بازی کنی. زندگی، 

نه؟ بچرخ و بچرخانش. شاید  ،فرتان را به بازی گرفته. جالب استهر دو ن
آرامش هم  یایک جایی روی خوشی هم دیدی. شاید یک جایی جرعه

نصیبتان شد. شاید قرار است این بار در کنار او لیوان موهیتو را دست 
بگیری و پا روی پا بیندازی و با آرامش خیال بنوشی. همیشه به دنبال انتقام 

گاهی هم به دنبال پیدا کردن لذتی باش که آرامشش به آرامش بعد از  .نباش
 ست.ا گاهی آرامش در جای دیگری !چربد. آری دوست منانتقام می



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الی . از البهکردرا به سختی باز  شبا شنیدن صدای گوشی، چشمان
نوری که با  .دنور را ببین توانستیرنگ متیره یاتمام مخمل قهوه یهاپرده

محکم را  شیهابا خشم پلک. دادیمچشمانش را آزار  ،سو بودنوجود کم
از آن . شدینمکمی بیشتر بخوابد ولی  خواستیمدلش . دادروی هم فشار 

باید اما مگر به دل او بود؟  ی کار کردن نداشت،روزهایی بود که حوصله
 .رفتیم

را  شیهاپلک ،و شست و با انگشتان سبابه وردرا باال آ شدست راست
باالخره دست از تنبلی کشید و چشمانش را گشود. محکم فشار داد و 

درهم  یهابا اخم نشست. را به بیرون فوت کرد و لب تخت شکالفه نفس
. زیر کشید و ایستاد شصورت غرق خواب رویدستی  و کنار زد الحاف ر

 لب غرغر کرد:
 وز خاکستری نحس!ــ ر

دوش  دیدبا کابوسی که شب قبل دیده بود بهتر راه افتاد سمت حمام. 
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شده بود.  بگیرد. از عرقی که روی تنش نشسته بود تمام جانش چسبناک
شرت با صبر و حوصله تی .هم طول نکشید هپنج دقیق شدوش گرفتن

از داخل کمدش بیرون کشید و پوشید.  سفیدرنگی را با شلوار کتان مشکی
ی چرمی ساعت اقهوهکه بند  طورینهمقدی اتاقش ایستاد و جلوی آینه

به خودش خیره شد. عادت  بستیمرا به دور مچ دست راستش  اشیمچ
داشت ساعتش را برعکس همه به دست راستش ببندد. موهایش هنوز خیس 

ساعت که فارغ شد به ولو بودند. از بستن  اشیشانیپو بالتکلیف روی 
رس را از کشوی اول و بُ خم شد و سشوارکنار آینه  کوتاهسمت میز پایه

اش دارش همیشه عصبیبیرون کشید و به برق زد. موهای سیاه و کوتاه موج
 قدراینموهایش صاف باشد تا مرتب کردنشان  دادیم. ترجیح کردندیم

وقتش را نگیرند. وقتی خشک کردن موهایش تمام شد، سشوار و برس را 
 .با وسواس سرجایش برگرداند و از اتاق بیرون زد

 یانبهطبق عادت دیرینه بدون خوردن صبحانه، فقط یک لیوان آب  
 ی مشکیهاکالجو موبایل و پوشیدن  بعد از برداشتن سوئیچ نوشید و غلیظ

راکد و یکنواخت شده  اشیزندگ پیش،خیلی وقت از  از خانه بیرون زد.
ش . دلش به هیچ چیز خورفتندیمو  آمدندیمروزها شبیه به هم  یبود. همه

به دنبال ایجاد هیچ تنوعی هم نبود. انگار به این همه تکرار خو گرفته  نبود.
. کم رفت و قرار داشتسه طبقه  یسوم ساختمان یدر طبقه اوواحد بود. 

العاده بود. بدون استفاده از فوق خاصش یآمد و خلوت! برای روحیه
حوصله بیبه قدری  شب گذشتهها را دو تا یکی پایین رفت. آسانسور پله

آن با این تصور که شاید داخل پارکینگ پارک نکرده بود. بود که ماشین را 
تکمیل شود در چوبی  اشیماشین سر جایش نباشد و روز خاکستر لحظه

ورودی ساختمان را باز کرد و وارد کوچه عریض، پر دار و درخت و 
 اپتیمای .اندکی قصد خودنمایی داشت شخلوت شد. خب گویا شانس

 شصورت روی. کالفه از آفتابی که پارک شده بود، همان جای دیشب مشکی
و سوار شد. قبل از اینکه ماشین را قدم برداشت سمت ماشین افتاد، سریع 
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را  اشیعینک آفتاب ی، خم شد و از داخل داشبورد جعبهدروشن کن
زد تا از شر این نور لعنتی خالص  شبرداشت و سریع عینک را به چشمان

دنده را در حالت  ،عینک را روی صندلی کناری پرتاب کرد یجعبه د.شو
 اشیخطی صبحگاهدرایو قرار داد و با یک گاز اساسی که از اعصاب خط

 راه افتاد. گرفتینشأت م
که دفتر مجله در رسید بعد از چهل و پنج دقیقه باالخره به ساختمانی 

ماشین  شدیم داشت که یکنار ساختمان فضای باز یآن قرار داشت. کوچه
جا پارک کرد و  ماشین را همان ،پارکینگخیال بیباز هم  کند.را آنجا پارک 

پاسخ دید و سه تماس بی اشیگوش یپیاده شد. با نگاهی به صفحه
بلند سمت  یهاتوجه گوشی را از این دست به آن دست داد و با قدمبی

نیال این ساعت نیاز به چک کردن نداشت. کسی جز دا ساختمان راه افتاد.
ی دانیال هازدنزنگ  کردیم. همین که چند دقیقه دیر گرفتینمبا او تماس 

 .شدیمشروع 
دفتر مجله واقع راست سمت آسانسور رفت. وارد ساختمان شد و یک

از آسانسور که بیرون  پیکر و عظیم بود.در طبقه هشتم این ساختمان غول
ی بالغ عریض که چیز قدرنآکریدوری عریض مقابلش قرار داشت.  ،رفت

روی آسانسور جای داده بود. همان در روبه بر دوازده شرکت را در خود
 .انداخت یلحظه ورود به تابلوی کنار در نگاهمتعلق به دفتر او بود. 

 «فرهنگی هنری پیشرفت نامههفته» 
بهتر از قبل  ند. اوضاعشانمکان کرده بودنقلجا دو سه سالی بود به این 
ببیند.  هیاهوی تحریریه را توانستیممستقیم  شدیماز در که وارد بود. 
تا دورش پر از میز  شکلی قرار داشت که دوررویش سالن بزرگ مربعپیش

از هم جدا شده بودند و هر کس  یاشهیش یهاشنیبود و اکثر میزها با پارت
د که فهمی شدیحاکم بر دفتر م یبه کار خودش مشغول بود. با دیدن همهمه

اما برعکس روزهای قبل با ورود  ،رسیده بودند اوها قبل از مثل همیشه بچه
. هر همه از جایشان به نشان احترام بلند شدند .سکوت شد غرق جاهمه او
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ولی سکوت امروز و صاف  کردندیم، هر روز سالم گذاشتندیمروز احترام 
به  شخطر در ذهن یهازنگغیرعادی بود.  یحاکی از اتفاق شانیهاستادنیا

 آمد:صدا در
 ه اتفاقی افتاده!ــ ی
 ،زیری و سکوتاین سربه ولی ،بردندیمحساب  اوها همیشه از بچه

 عمیق کشید و گفت: ینفس د.سعی کرد خونسرد باقی بمان طبیعی نبود.
 الم.ــ س

را که موقع  اشیعینک آفتاب .دیگر طاقت نیاورد .همه آرام جواب دادند
ا صدایی که و ب برداشت ،ه بودگذاشت شختمان روی موهایوارد شدن به سا

 گفت: تُنش از یک حدی فراتر نرود، کردیمسعی 
 تونه؟ این چه وضعشه؟هــ چ

لحظه به لحظه  شنگاه دانستیمش خوب کسی چیزی نگفت. خود
 اوبه شکلی نگاه از  کردندیها هر کدام سعی مکه بچه شودیبارتر مخون

، دبیر سرویس عکس محسنبلند شود باالخره  شکه صدایقبل از این .بدزدند
 مجله این پا و آن پایی کرد و گفت:

 استش...ــ ر
 سردبیر مجله پرید وسط و حرفش را قطع کرد: دانیالهمان موقع 

 ونباهات آمیخودم مبرومند، شما بفرمایید داخل دفترتون.  آقایــ 
براتون یه لیوان چایی  حسنگم مشنایستین. االن می نجای. اکنمیصحبت م

 بیاره.
 وقتهیچرا  دانیالدیگر از دستشان به نهایت کالفگی رسیده بود. 

فتاده و یاتفاق خوبی ن کردیم شاین بیشتر مطمئنپریشان ندیده بود!  قدراین
خبر بدی در راه است. انتظار دیگری هم از این روز خاکستری نداشت! 

باعث شد  ،ز اینکه چه اتفاقی افتادهعصبانیت و کالفگی به همراه نگرانی ا
با . اخمی کرد و درا حفظ کن شبیشتر از آن خونسردی و آرامش دکه نتوان
 گفت: یبلندصدای 
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گین چه اتفاقی نمی آدم یبازیا چیه؟ چرا مثل بچهاین مسخره انیالــ د
 افتاده؟
، فرد در این جمع به او بود نیترکینزدو  که سردبیر مجله دانیالاز 

 دانیالالعملی از جانب نداشت. انگار همه منتظر عکس یکارتظار پنهانان
سرش را دیدند سریع پشت میزهای خودشان  یهمین که اشاره وبودند 

 تر است.از بقیه خراب محسنبرگشتند. آن وسط واضح بود که حال 
ی به اضربه ، دانیال آهستهدالعمل دیگری نشان بدهعکس اینکه از قبل 

 و گفت: پشتش زد
 بگم. ونتا برات ین. بیاونبریم اتاقت ین، بیاینجوش نیار شمااشه! ــ ب

 وتوی قضیه رو دربیارین؟خواین تهوسط میهمین االن و همین 
مطمئن بود  .کردیکم نمبرومند  جانیار آرامش دانیال هم چیزی از خشم

 دگویچیزی ب دانیالاند! بدون اینکه در جواب همه با هم یک غلطی کرده که
که انتهای سالن سمت چپ قرار  راه افتاد شبلند سمت اتاق یهابا قدم

. مستقیم سمت دادین را پوشش ماکامل فضای خیاب شیهاداشت و پنجره
حرف پشت میز نشست و سوئیچ و کیف رفت و بیانتهای اتاق میز بزرگ 

 پول و عینکش را روی میز پرتاب کرد و به دانیال که بالتکلیف وسط اتاق
چیده شده بود  جانیار ی میزروروبهندلی راحتی چند ص ایستاده بود زل زد.

 .شانتر برگزار شدن جلساتبرای راحت
و مشخص بود  زدیکه تردید از چشمانش بیرون م طورناهمدانیال  

جانیار نشست.  هایآهسته روی یکی از صندل ،باید بگوید یا نه داندینم
 ،آرامش خودش را حفظ کند کردیمعی که سدرحالی و کالفه پوفی کرد

 گفت:
 منتظرم دانیال، بگو.ب، ــ خ

دانیال تکیه داد به پشتی صندلی، نفس عمیقی کشید و بعد از نگاهی 
 ، گفت:جانیار طوالنی به چشمان

 که هر کسی ممکنه اشتباه ن، این رو قبول داریبرومند آقایین بینــ ب
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 کنه؟
 «پس از یک نفر خطایی سر زده بود!»
نگاه  .دانیال هنوز هم جدی و آرام بود جانیار این را در دلش گفت. 

. برای همین هم وسط حرف ترساندیمکم داشت جانیار را نگرانش کم
 دانیال پرید و گفت:

 انیال برو سر اصل مطلب!ــ د
 دانیال هر دو دستش را باال گرفت و گفت:

 د دقیقه!چن ینگم. فقط آروم باشاشه، االن همه چی رو میــ ب
خم شد و  جانیار دانیال از جا برخاست، روی میز .فقط نگاهش کرد

جانیار که تمام مدت را گرفت.  «نه»سیم را برداشت و عدد گوشی تلفن بی
سری به نشان افسوس تکان داد و  ،کردیمحرکات او را با نگاه دنبال 

 شهر به اقالً توانستیم شپشت سر یهارا چرخاند. از پنجره اشیصندل
کردن به دانیال بود که  . بهتر از نگاهدنگاه کن شوجوش زیر پایجنبپر

 :زدیداشت با تلفن حرف م خونسرد
 ؟برومند آقایاتاق  یتو یآریدو تا چایی م حسنشــ م

ی روی زمین زد و صندلی اضربه، جانیار با پایش تماس را که قطع کرد
 :ر هم گره خورد با خشم گفتبرگرداند. نگاهشان که د اشهیاولرا به حالت 

کشی کنی؟ دانیال زودتر حرف بزن جوری وقتخوای این؟! میاقعاًــ و
 م!کنشاید باید سریع یه اقدامی ب .بفهمم چی شده

دانیال باز جدی شد و خواست دهان باز کند که در اتاق باز شد و 
با یک سینی حاوی دو فنجان چای داخل شد. تنها کسی که در  حسنمش
بود. هر  حسنمششود همین  جانیاردر نزده وارد اتاق  توانستیدفتر م این
گرد ان گذاشت و سریع سری تکان داد و عقبشروی میز مقابل فنجان رادو 
خدا هم فهمیده بود اوضاع عادی از اتاق خارج شد. حتی این بنده و کرد

پیدا  اشزودتر از همیشه هم سروکله نیست که یک کلمه هم حرف نزد!
دفترشان که قبالً بود حسن نگهبان ساختمانی مش شده بود. گویا منتظر بود.
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او را  ند،گرفت ییجاها تصمیم به جابه. همان زمانی که آنقرار داشت آنجا
تصمیم گرفته حسن مشفهمید  جانیار کار کردند. همین کهاز کار بی هم

ت سریع با اطالعی که از کمردردش داش ،کار کند یاروی تاکسی اجاره
 آنبرایش بهتر از مسافرکشی با  مسلماً دفتر جانیار استخدامش کرد. کار در 

حجت کرده ها اتمامبا بچه ، جانیارآنجا بیاید . قبل از اینکهبودوضع کمرش 
االمکان باید در امور به بود که هیچ کار سنگینی نباید از او بخواهند و حتی

برای تمیز کردن دفتر و  آمدیر مکادو روز هم تمیز یااو کمک کنند. هفته
او  .به نوعی به او مدیون بودجانیار حسن توی زحمت بیفتد. نیاز نبود مش

سروصدا راه انداخت و  جلوی دفتر به موقع یهایریبود که در یکی از درگ
 ...جان ندا را

عصبی سرش را تکان  ،جانیار که باز افسار ذهنش از دستش در رفته بود
 به او هم حرام بود!فکر کردن داد. 

 جمع شد: شبا صدای دانیال حواس
 یخ کرد. ینخوربرو  وناییتــ چ

تلخ تلخ  ،را برداشت و بدون قند فنجان چای دبدون اینکه نگاهش کن
 دوست داشت. اشیرا با طعم اصل سر کشید. چای
 را گذاشت روی میز و گفت: اشیخال دانیال فنجان

 ب بگم؟ــ خ
چیزی را بگوید محال بود لب از  یکردیاصرار م دانیال بود دیگر! اگر

خودش به ولع حرف زدن  ،یاخیال شدهبی دیدیاما همین که م ،لب باز کند
شد و با  ریزسربهدانیال  .بدون جواب فقط نگاهش کردجانیار . افتادیم

 گفت: ،کردیکه با انگشتان دستش بازی م طورهمین یاصدای آهسته
ها یه اشتباه سهوی کرده موقع آماده کردن از بچه استش، دیروز یکیــ ر

 مجله واسه چاپ. سر همون امروز به مشکل برخوردیم.
که مجله را از صفر رسانده بود به  ییهااین سال جانیار جا خورد. در

 ،و خام ندتجربه بودابتدایی که بی یهانامه معتبر، جز در همان سالیک هفته
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را به  شرای مجله پیش نیامده بود. دستدیگر حتی یک بار هم مشکلی ب
. کالفه هر دو خوردیمشرتش برد. دو دکمه در باال ی تیسیانگلقهیسمت 

 دکمه را باز کرد.
 !ه مشکلی؟ــ چ

 نیتردر زندگی یکی از مهم دانستینش را قورت داد. مادانیال آب ده
طایی و بس! از هیچ خ استهمین مجله  اردوجود د جانیار مسائلی که برای

. حتی اگر به قول دانیال سهواً گذشتیبه خاطرش نم یو از هیچ خطاکار
 ومن گفت:بوده باشد! باالخره با من

دیروز سر طراحی جلد قرار شد واسه اینکه تو چاپ به  ونهادتــ ی
 مشکل برنخوریم یه چندتا اصالحیه بزنیم رو جلد؟

 و گفت: دجا شجابه اشیروی صندلجانیار 
 بگو دیگه! ب؟ کاملــ خ

 سریع گفت:قسمت اصلی حرفش را دانیال چشمانش را بست و 
واسه  سهندداده به اصالح نشده رو  ییشب محسن اشتباهی نسخهــ د

 چاپ.
. اما باز هم فکر شدیم جانیار کم داشت یک چیزهایی دستگیرکم

جانیار  او. رددرستش ک شدیخیلی کار بیخ پیدا کرده باشد. حتماً م کردینم
به جلد آمد. محسن چند تایی  ش. یادکردیمسلمًا درستش م .رومند بودب

کنارش یک عکس خارجی هم مونتاژ  سهند عکس گرفته بود که قرار بود
محسن اما چون عکسش مشکل ممیزی داشت، قرار بر این شد که  ،کند

 .برای کارهای نهایی آن را اصالح کند و بعد بفرستدخودش به شخصه 
 و گفت: برخاستاز جا  .گذاشتیمدست نباید دست روی 

 س چرا نشستی؟ــ پ
از جا بلند  جانیاررا زیر نظر داشت، همراه  او تک حرکاتدانیال که تک

 شد:
 جا برم؟ــ ک
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 با عصبانیت گفت:جانیار 
؟ پیش آقا شجاع! بگو خانم احمدی یه زنگ یپرسیسؤاله م ،انیالــ د

جوری اشتباهمون رو  بزنه به هیئت نظارت وصل کنه به من تا یه
 کنم. شاید بتونم جلوی گندی که زده شده رو بگیرم! یمالماست
جلویش ایستاده با  ریزسربهچنان تی دید دانیال بدون هیچ حرکتی هموق

 عصبانیت کف هر دو دستش را روی میز کوبید و گفت:
 حتماً باید توقیف بشیم تا یه تکونی به خودت بدی؟ ــ

را  اشینیایستاده بود با انگشت سبابه کنار ب ریزربهکه س طورهماندانیال 
 رفته گفت:پس یخاراند و با صدای

 .برومند آقای دیمــ ش
 شهر دو دستتوجه به وسواسی که نسبت به موهایش داشت، جانیار بی

ولو شد.  شحال روی صندلی پشت سربی شو بدن بردفرو  شبین موهایرا 
 بود.بدجور تکمیل شده  اشیخاکسترروز 


