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 هايمرياك

 رضویخراسان  – محمد گلي

 

 نمِمَّا لَا ََْْلَمُ  َسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ و

 س ره َس -36آَه       

  

نرم نرم از شيشه پنجره سر مي خ رد و پاَين  قطرات بارانداد،  نشان ميغروب را  آژانس، نماي روي دَ ار ساعت چ ب

 ، ج اد گ شي را برداشت. كردتلفن دوباره صدا  مي آمد.

 «آد. االن مي...باشه... االن، اشتراكت ن»

روَش گذاشت از ردَف دفترهاي چيده شده روي ميز دفتر زرد رنگي را برداشت. مي دانستم دفتر من است. گ شي را كه 

 «َا َكي دَگرو بفرستم؟  مرداركش ن ري  احمد! مي»را به من كرد: 

 ها سرك كشيدند.راننده بقيه

 «.آره»خندَدم: 

گ َد:  ت باران خ رده و چرب ب د. ج اد هميشه ميخيابان زمان رفتم. سطح آسفال 767را برداشتم و به اشتراك مدفتر

 «لت و پار شده. ،تا بياَي ترمز بزني .كارش ساخته است ،اگر ت  اَن ه ا كسي جل َت بياَد»

دهد براي  شد، اَن ه ا جان مي پاَيزي، چند روز ب د كه باران مرتب قطع و وصل مي ه ا گرفته ب د. از آن ه اهاي گرفته

ش د، ت ي دلش  خ رد... نيش ج اد باز مي زنگ آژانس مرتب مي .آَد راه برود آدم زورش مي ،ه ابري باشدمسافركشي! ه ا ك

 اندازد... با خ دش چرتكه ميو كند  قند آب مي

، مرد و زن ج اني وسط ك چه اَستاده ب دند. مرد دست بلند زمان رسيدم به ك چهاز چند خيابان و ك چه رد شدم تا 

 كرد:

 «ج اد؟ آژانس»

 «؟767اشتراك »پرسيدم: 

 «ن  فرستادن! ماشينچه عجب »مرد لبخند زد، سرش را پاَين آورد. گفت: 

 «برَن؟ كجا تشرَف مي»خندَدم: 

 «مرداركش ن، اگه زحمتي نيست.»

كه  ي وسط نگاه كردم به هم چفت كرده ب دند...چشم دوختم به جاده در را باز كردم، عقب نشستند، اول زن. از آَينه

چيز باالتر از پيچ كارخانه، از شهر خارج شده ب دم. جاده ساكت ب د و خل ت... تقرَبا خ رد.  پيچ و تاب مي ،سياه يمثل مار

، با خ دم گفتم البد ب ق زدمزدند.  تر شدم...دو َاكرَم به هم ن ك ميوسط جاده نشسته ب د، خيلي ك چك. نزدَك سياهي

وسط دَدم، با فاصله از هم افتادند  جل ، پرت شدند عقب. از آَينه  اما خ ردند به شيشه -ندپرواز هم كرد -كنند پرواز مي

 روي آسفالت سياه.

 «َا امام رضا: »زن جيغ كشيد

 «چي ب د؟»مرد گفت: 

 «دو َاكرَم.»گفتم: 
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  «آدم نب د! ،خ ب ب د»مرد گفت: 

 «حي ونيا!»زن گفت: 

 ...شدند تر مي ك چك و  دَدم كه ك چك ها را مي وسط َاكرَم  از آَينه حالم بدج ري گرفته شد. سرعتم را كم كردم،

كامل ب د و پيدا و پنهان . ماه هن ز ابري ب دبرگشتم. ه ا  ،گذشته غروباز  كميپياده كردم.  «مرداركش ن»مرد و زن را 

ها را زَر گرفته ب دم. جاَي كه َاكرَم نرسيده به پيچ كارخانه،تر شده است.  احساس كردم آسمان به زمين نزدَك شد. مي

 واقْاً نمي دانم ـ نمي .تر كه شدم، مرد و زن ج اني اَستاده ب دند. مرد سفيد پ شيده شد. نزدَك چيزي كنار جاده دَده مي

ي داد. به سرعت و آرام تكان م ـ چرا ترسيدم س ارشان كنم. از كنارشان رد شدم. از آَينه نگاه كردم. دست مرد باال ب ددانم

ها كنار جاده اَستاده ب دند. مرد  باز همان مرد و زن را دَدم! خيال نب د، آن ،تقرَباً َك كيل متر باالتركارخانه را رد كردم...

زد، چط ر خ دشان را  دستش را باال آورد، زن چادرش را باز و بسته كرد. َك لحظه مانت ي سفيدش دَده شد. دلم ش ر مي

چشمم به آَينه ب د،  و دنده را ع ض كردم. گذاشتم كالجترس برم داشت، پاَم را روي  ؟جا رسانده ب دند! آنبه  زودتر از من

 پدال گاز را تا ته فشار دادم... ...ك چك و ك چك تر شدند...روي زمين نشستندزن و مرد با فاصله از هم 

را كم كردم. مهتاب با ن ر المپ هاي فل رسنت مخل ط  كه رسيدم، پاَم را از روي پدال گاز برداشتم و دندهشهر نزدَك 

 شده ب د...

  ...ها افتادم. دلم گرفت، به طرف خانه پيچيدمسر دو راهي آژانس و خانه َاد َاكرَم

  «چه خبرته سر كه نياوردي!؟» :م نس در را باز كرد .ب قبه خ دم كه آمدم جل ي در خانه ب دم و دستم روي 

 .باالي سرم اَستاده ب دم نس  ،و زَر ساَه بان تاك ها پارك كردم. در ماشين را كه باز كردم حياطرا آوردم ت ي ماشين 

 گفت:

 ...« چه خبره، همساَه ها »

 چيزي نگفتم. م نس نگاهم كرد: 

 «رنگت مثل گچ سفيده!»

 «كارَم نيست!»

 . گفت:ياوردبگاوزبان براَم گل دَگر چيزي نگفتيم. ت ي پذَراَي آمدم و دراز كشيدم. م نس رفت تا 

 «حالت جا مي آد!َه لي ان بخ ري  گل گاوزبان مْركه اس،»

 : كه ج اد از آژانس زنگ زدخ اب و بيداري ب دم شب ب د  7 ساعت

 «كجاَي پسر؟»

 «دلم گرفته ب د، اومدم خ نه.چيزي نيست، »خميازه كشيدم: 

بيچاره ها ك پيكان سفيد زن و مرد ج اني را زَر گرفته، َ ،پيچ كارخانهنرسيده به خدا را شكر! دل اپست شدَم. »گفت: 

 «...اندسر تير تمام كرده

رَخته شده ب د. َاد زن و مرد  سفيد به حياط دوَدم. ماشين سالم ب د. چند قطره خ ن روي كاپ ت و  انداختم گ شي را 

 لرزَد...  يج ان كنار جاده افتادم؛ وقتي روي زمين نشستند. اطرافم را نگاه كردم. بدنم م

خ ني چسبيده ب د، نفسم را  عقب چند پر روي شيشه شد! دست كشيدم روي ماشين، اثري از فرو رفتگي دَده نمي

 ها و مرد و زن را براَش گفتم.زنگ زدم به ج اد، جرَان َاكرَم بيرون دادم.

 «ه!شچند روزي استراحت كن. آخر هفته بيا، شل غ مي»گفت:  «.صدقه بذار كنار»گفت: 

 هم مي هاَشان را زَر پر دو َاكرَم نشسته ب دند. ن كزَر ن ر مهتاب دَ ار افتاد،  چشمم به لبه. گ شي را قطع كردم

 كردند...
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 «به چي خيره شدي؟»م نس كنارم نشست، گفت: 

 «ها را ببين! َاكرَم»گفتم:  دَ ار را نشانش دادم. كردم، لبه گرماي بدنش را احساس مي

 «؟!حالت خ به»خيره شد، گفت: به ص رتم 

 ؟!ها ... َاكرَم

 

 

 


