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  کریدور

  »یزیشرت داوج«

  

کرد شاید این  ترها فکر می اسماعیل قبل. شب ابری و سرد آمد هاش یک نیمه نظمی شهره مثل همه بی

تاثیر نباشد اما سریع جواب خودش را با دودوتاچارتای  اش بی روزه های پیاپی سی زن توی شیفت

دادند اما  کشیک میای دو شب  طبق برنامه، مردهای داروخانه باید هفته. حق شیفت بقیه داده بود

ی بند آداب شغلش نبود؛ خیل. ایستاد گرفت و جای همه کشیک می اسماعیل شصت هزار تومان می

ساعت یازده که . خیالش از امنیت داروخانه راحت بود. زد چسباند و چرت می ها را به هم می صندلی

خواباند  را هم به پایین می پنجره کریدور. زد گذاشت و در میانی را قفل می شد در اصلی را باز می می

کرد و فقط  چراغهای داخل را خاموش می. تا چیزی شبیه پیشخوان برای تحویل دارو داشته باشد

  .ها دور بماند از دید مشتری های چفت شده گذاشت تا صندلی چراغ کریدور را روشن می

د یا کسانی که از تهیه آین آمیزشی می شب جوانهایی هستند که پی وسایل کمک های نیمه بیشتر مشتری

گذارد و تا جایی  اسماعیل هم کم نمی. خواهند اند و برای فرار از خماری دارو می جنس عاجز مانده

کند که اینجا  گیرد به این فکر می هر بار که از دست کسی پول می. کند که بشود دوالپهنا حساب می

کند  عد از اینکه طرف رفت حساب میو ب. این پولها برای این آدمها چیزی نیست. باالی شهر است

شود  شود و تا شش ماه دیگر که نوبت وام او می اش چقدر می ها توی بانک موجودی که با واریز این

  .گیرد اش تعلق می قدر به چه

. داروخانه نبش میدانی است که مجسمه زن فرزند به بغل وسطش همیشه پشت به اسماعیل است

شود و تا درست و حسابی ماشین را  از خودشان وارد داروخانه میها قبل  نور چراغ ماشین مشتری

  . ایستد شود و پشت پنجره کریدور می پارک کنند اسماعیل هم اجیر می

. خواست اسپری دندان درد می. لرزید که صدایش کمی می اش یک مرد تاس بود آن شب تنها مشتری

  »قطره میخک خوبه؟« : پرسید. وداسماعیل طبق عادت دستهایش را روی پیشخوان دراز کرده ب

. ترسید با لیدوکایین کاری دست خودش بدهد اسماعیل می. رسید طرف دست و پا چلفتی به نظر می

  ».ده همونایی که مزه زهرمار می. خوام از آن خارجیها می! نه« : مرد تاس گفت

برای بی حسی جای خواهشًا . فقط برای دندونه« : گذاشت داخل نایلون گفت جعبه دارو را که می

  »!خطرناکه. دیگه استفاده نکنید
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بعد » .خوامش برای عقلم می. اختیار دارین آقای دکتر« : اش را جمع کرد مرد تاس لب و لوچه

  .شد باز کرد اما اسماعیل متوجه چیزی نشد دهانش را تا جایی که می

اال داشت که وقتی جلوی سیلندر مدل ب یک تویوتای سه. شهره تقریبًا دو ساعتی بعد از مرد آمد

. ماشین را خاموش نکرد. رسید کرد نور چراغهایش تا داخل کریدور بیشتر نمی داروخانه پارک می

اسماعیل که از . آمد و از پشت در نگاهی به داخل داروخانه انداخت و برگشت سمت ماشینش

ن در سمت راننده را باز اما ز. جایش بلند شده بود فکر کرد رفته تا ماشین را خاموش کند و برگردد

شلوار جین خاکستری روشنی پوشیده بود که الغری پاهایش . کرده بود و خم شده بود داخل ماشین

  .دهد اسماعیل فکر کرد باید بهش بگوید که این رنگ شلوار پاهایش را بهتر نشان می. را پوشانده بود

چراغ سمت راننده شکسته شده . اش دستش بود از ماشین که بیرون آمد پاکت سیگار و فندک طالیی

کرد تا  اش را مرور می حافظهاسماعیل . به همان چراغ شکسته تکیه داد و سیگاری روشن کرد. بود

یادش بیاید دفعه پیش که زن را دیده بود چراغ ماشین شکسته بود یا نه؟ یاد داروهای متعدد زن 

شاید . کند تا فلوکسیتین و فنترامین بگیرد ش را بهانه میپسرکرد احتماًال امشب هم باز  فکر می. افتاد

یاد شبی افتاد که برای اسماعیل . داد ی زن که اینطور نشان نمی قیافه. هم کارش با ترامادول راه بیفتد

کرد و  انگشتر نگین زرد درخشانی داشت که نور چراغ کریدور را منعکس می. یک انگشتر نقره آورد

خود زن دست . چرخید داروها می  ی نوری روی قفسه داد باریکه تکان میاسماعیل که دستش را 

اسماعیل را از روی پیشخوان کشیده بود و انگشتر را توی تک تک انگشتها امتحان کرده بود تا 

همان شب گفته بود که اسمش شهره است و . باالخره توی انگشت کوچک دست راست جا داده بود

. باید ببینم چه حالی داره« : چشمانش را تنگ کرده بود و گفته بود. بوداز اسماعیل ریتالین خواسته 

  ».زیاد شنیدم درباره اش

  ».قول بده برای من هم تعریف کنی« : گفته بود گذاشت روی کیف زن اسماعیل که دارو را می

. هر کاری یه ریسکی داره. دوست داری خودت امتحان کن. کنم ات تعریف نمی من چیزی واسه« 

  »!ل بیشتر، ریسک بیشترحا

شد گاهی هم به  گهگاهی به صفحه موبایلش خیره می. آمد سیگار زن تمام شده بود اما داخل نمی

سیگار دیگری . شبی ابری بود و هیچ چیزی برای دیدن توی آسمان وجود نداشت. زد آسمان زل می

  . روشن کرد و نشست توی ماشین و رفت

های او را  تمام قصه. اعیل پوزخندی زد و برگشت سر جایشاسم. مشتری عجیب، عجیبتر شده بود

گذاشت ماجرای پسر نوجوانش را تعریف کند که عالوه بر  می. زد حفظ شده بود اما توی ذوقش نمی
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گذاشت برای بار هزارم فیلم مصاحبه خبرنگار شبکه  می. تنگی شدید هم بود چاقی مفرط درگیر نفس

از هشتاد و  شت هر بار روند افزایش وزن پسرشگذا می. کندچهار با پسرش را از موبایلش پخش 

دانستند  هر دو می. هفت کیلو تا دویست و چهار کیلو و نیم را تعریف کند، بی هیچ کم و کاستی

  .دیگر درمان دارویی تاثیری بر حال رو روز پسرش ندارد

. ماعیل کمی نگران بوداس. داد خرید؛ مرفین و ترامادول را ترجیح می این اواخر بیشتر مسکن می

باید   آن وقت کی. دهد دانست با این حجم مصرف دارو، دیر یا زود، شهره کار دست خودش می می

  از پوریای بیچاره نگداری کند؟

بیست و  اش که ده تا پرستار مونه واسه اینقدر پول می! شه باالخره یکی پیدا می« : گفت شهره می

  .خندید و می» !تر شگلیکی از یکی خو. چهاری استخدام کنه

ای دو سه شب زن را  عادت کرده بود که هفته .اسماعیل نگفت که خودش هم دلتنگ خواهد شد

. کرد، آمفتامین بخواهد تمام داروخانه را پر میکه و بوی تند ادکلنش  مانند بپذیرد که با صدای جیغ

« : گفت بعد شهره می. داد های زن را با فلوکسیتین و فنترامین بدون نسخه جواب می ل عشوهاوای

  »!گیر دادن که فقط عمل. کنن دکترها دیگه دارو تجویز نمی

یک بار که زن . کند از اصرارش برای آمفتامین معلوم بود که خودش هم از داروهای پوریا مصرف می

اینا . ان دستهای مردا همه زمخت و بی روح! چه دستهای قشنگی« : دست اسماعیل را گرفت، گفت

گرفت کار زن را راه همان لحظه اسماعیل تصمیم »  !که توی عمرم دیدم هخوشگلترین دستایی

ور کرد و روی قیمت هر بسته صد و بیست ش داروهای خارجی برایش آمفتامین جخاز پ. بیندازد

  . هزار تومان کشید و گذاشت کف دست زن

  .هر دو خوشحال بودند

آمد داخل . ماشینش بیش از حد معمول کثیف بود. وخانهنور زرد و کمرنگ تویوتا افتاد جلوی دار

از دیروز ظهر تا االن هیچی « : گفت. لبخند کمرنگی داشت. دو تا ساندویچ خریده بود. کریدور

  »شه بیام اون طرف؟ می. راستی سالم. نخوردم

  »این طرف؟« 

  ».تونم سرپا بایستم نمی. ام خیلی خسته! آره« 

یک صندلی دیگر هم گذاشت پیش . ش باز کرد و یک صندلی کشید جلواسماعیل درب میانی را برای

اگر بخوای . آد تا شش و نیم کسی اینجا نمی« : گفت. پای زن تا به عنوان میز شام ازش استفاده کند

  ».حالت اصًال خوش نیست. ها رو چفت کنم یه کم استراحت کنی تونم صندلی می
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خوری؟ ساندویچش  تو نمی. خواب به چشمام نیومدهسه روزه « . یک گاز کوچک از ساندویچش زد

  »!محشره

  »تو چته؟ چیزی زدی؟. شام خوردم« 

الی موهایش  البه. اش سر خورده بود و تقریبًا افتاده بود روی دوشش روسری. ای رفت غره چشم

ام بدی؟ سرم داره مثل ماشین  یه مسکن قوی بهشه  می« : گفت. خورد تارهای سفیدی به چشم می

  ».چرخه لباسشویی می

. از کشوی زیر صندوق یک ورق نوافن بیرون کشید و یک قرص از پوشش آلومینیومی درآورد

  »!شه ات منفجر می معده. با نوشابه نخور« : گذاشت کف دست زن گفت قرص را که می

با گاز . داگ جاسازی کرد الی مخلفات هات زن یک قرص دیگر هم برداشت و هر دو قرص را البه

شاید دیگه . خواد از این شهر برم دلم می« : لقمه را که قورت داد گفت. دی هر دو قرص را بلعیدبع

  »!هیچ وقت دیگه. همدیگه رو ندیدیم

  »کجا؟ اتفاقی افتاده؟« 

داگ  هات. خوردی کاش یه لقمه می« : با بغض گفت. زن خیره شده بود به چشمهای اسماعیل

  »دوست نداری؟

پوریام عاشق « : زن با لبهای تقریبًا بسته گفت. ستش گرفت اما نخورداسماعیل ساندویچ را د

  ».داگ بود هات

سه روزه که گم « : زن گفت. خوشمزه به نظرش آمد. یک گاز از ساندویچ زد. اسماعیل ساکت بود

  ».من گمش کردم. گم پوریا رو می... شده 

و ارتفاع نور مال ماشینهای شاسی  داند این حجم اسماعیل می. افتد داخل داروخانه نور شدیدی می

اش را بی هیچ  آید داخل و نسخه مردی سرآسیمه می. کند اش را درست می شهره روسری. بلند است

اسماعیل نسخه مرد را . نگاهش روی چهره شهره ثابت است. گذارد روی پیشخوان حرفی می

  .کند اش می پیچد و روانه می

  »!شو دیده بود ننهشرف انگار  بی« : گوید زن زیر لب می

  »پوریا چه بالیی سرش اومده؟. رفت. ولش کن« 

صد بار « : گفت. داد سرش را تکان می. زن چند بار دزدگیر ماشینش را زد که مطمئن شود قفل باشد

. تا حاال فکر کرده بودم وقتی خوابه شیر گازو باز کنم برم کنارش دراز بکشم تا همه چی تموم بشه

  ».بودمکاش این کارو کرده 
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اش لطف  می خواستم به. عقلی کردم بی« : گفتزن . کرد اسماعیل با انگشتر توی دستش بازی می

العمل  گفتم تو عمل انجام شده قرار بگیره مجبور به عکس. داد باید یه تکونی به خودش می. کنم

  ».بشه

شب قبلش . طفلیاش رو هنوز کامل نخورده بود  صبحونه« : یک گاز از ساندویچش زد و ادامه داد

مسکن هم خورده بودم اما . تا صبح نخوابیدم. هم سردرد داشتم هم حالت تهوع. حالم خیلی بد بود

گفتم که، صندلی جلو . دست بچه رو گرفتم و به زور نشوندمش روی صندلی عقب. بدتر شده بود

  ».رفتیم همین پارک سر بولوار. شه جاش نمی

پودر را به وضوح  اسماعیل چروکهای رفته زیر کرم .با کف دست کوبید روی پیشانی براقش

کردم بتونه از جاش تکون  فکر نمی« : داد گفت طور که باز سرش را تکان می همین. داد تشخیص می

. باید با دنیا روبرو بشه ؟باالخره که چی. آد گفتم یک ساعتی که بمونه عمق فاجعه دستش می. بخوره

کل . خواستم به ناتوانی خودش پی ببره از ته دل می. ونه راه برهت دونستم سی چهل قدم بیشتر نمی می

. دونستم کل پارک رو هم که گز کنه باالخره باید منتظر من بشه می. شب به این قضیه فکر کرده بودم

  ».کنه اش فکر می تا من برسم یه کم به زندگی

 یه کافه پشت« : گفت .خورد ساندویچ هنوز توی دستش بود اما دیگر نمی.چشمهایش تر شده بود

فقط یه قهوه . قدر گذشت دونم چه نمی. بمونم و استیصالش رو ببینم طاقت نداشتم. پارک بود

مان زیادی زمطمئنم . اش گپ زدم اسبی ای هم با یه پسره درباره موهای دم چند دقیقه. خوردم

  ».وقتی برگشتم نبود. نگذشت

  »به همین راحتی؟« : اسماعیل تقریبًا داد زد

اش را درآورد و یک نخ سیگار گذاشت  پاکت دانهیل آبی. چشمهای زن گشاد شد اما چیزی نگفت

  ».شه برام دردسر می. گیره این داخل بو می« : اسماعیل گفت. الی لبهای قرمزش

زن هیکل الغرش را روی صندلی پالستیکی تکانی داد، بعد نوک سیگار را گرفت و توی هوا تکانی 

نگاهش به آسمان ابری بود و دود را حلقه . بعد بلند شد و رفت بیرون »!ین راحتیآره، به هم« : داد

هوا شروع  اسماعیل بی.  هایش با هر دم و بازدم دود سیگار برجسته می شد گونه. داد حلقه بیرون می

فکر کرد حیف که هنوز چهار ساعت از شیفتش باقی مانده وگرنه . کرد به مرتب کردن قفسه داروها

رفتند یک جای درست و حسابی تا هر قدر که دلش خواست دردودل  گرفت و می ن را میدست ز

ی خودشان؟ آن سر شهر؟ شاید زن تا به حال حتی اسم محله آنها را هم نشنیده  اما کجا؟ خانه. کند

  اش رفته بود یا نه؟ معلوم نبود توی این سه روز خود او خانه. توانستند بروند خانه خود زن می. باشد
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داد؛ ستون یکنواخت  را دیگر حلقه حلقه بیرون نمی نگاه زن هنوز به همان نقطه از آسمان بود اما دود

  . کرد ی لبانش به جلو فوت می و باریکی از غنچه

  »شه یه لیوان آب به ام بدی؟ می« : گفت. وقتی برگشت داخل کمی آرامتر شده بود

توی . بارمصرف نداریم لیوان یک« : رخانه گفترفت سمت آبدا و همینطور که می اسماعیل بلند شد

  »م بریزم؟لیوان خود

  »ایدز که نداری؟« 

ایدز از راه لیوان منتقل ! خر نشو خانوم« : اسماعیل از آبدارخانه داد زد. زن با خنده پرسیده بود

  ».شه نمی

  ».خر شدیمامشب شاید . خب قرار نیست دیگه بیام اینجا« 

  »کالنتری رفتی؟« : داد دست زن گفت اسماعیل که لیوان را می

دو سه بار که رفتم اونجا با . دیم ات خبر می عکسشو ازم گرفتن گفتن تو برو خودمون به! چه فایده« 

  »!ام گفت هرزه شرف به بی. یکی از مامورا دعوام شد انداختنم بیرون

حاال « : پرسید. کند ه میاسماعیل فکر کرد زن دارد به میان پاهای خودش نگا. نگاه زن به پایین بود

  »خوای چکار کنی؟ می

هزار بار از اون روز رفتم و وجب به وجب پارکو . فقط باید از اون پارک فاصله بگیرم. دونم نمی« 

گفته بودم پوریا اینجا به دنیا نیومده؟ راست . شاید برگشتم مشهد. ترسم االن از پارک می. گشتم

. شه زورکی به دست آورد هیچی رو نمی. دونه جز خودم نمیهیچکی ماجرا رو . نگفته بودم. گی می

  ».باالخره یه جایی بندو آب می بره

اش خبر از  چشمها و خطوط چهره. شد زن چیزی مصرف کرده کم داشت مطمئن می اسماعیل کم

فقط کاش زن . تونم بهش بگم تو تنها کسی هستی که می. گم به تو می« : زن گفت. داد ای می فاجعه

  ».تونستی بهتر درکم کنی تا میبودی 

  »!تونستیم خر بشیم اگه زن بودم که نمی« 

  »!پوریا بچه من نبود« : لرزید میصدایش . زن پوزخندی زد

  »یعنی چی؟ پس بچه کی بود؟« : اسماعیل جا خورد

  ».دونم واقعًا نمی. دونم نمی« 

با . خواستم هم خرما هم خرو می« : ادامه داد. کمی عرق کرده بود. اش را گاز گرفت زن لب پایینی

کرد به  فکر می. تر از من اون بود که به من دل بسته بود بدبخت. یک یارو فرار کردم رفتم مشهد
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دونستی  می. خواستم آزاد باشم اما من فقط می. ام خاطر اون از خونواده بریدم و خودمو آواره کرده

  »ناباروری ژنتیکیه؟

  »برای چی؟. هعوامل مختلفی دار« 

ام هم بعد کلی جادو جنبل خل شد افتاد  خاله. دار نشدن هیچ کدوم از سه تا خواهر بزرگ من بچه« 

توی خونواده ما همیشه مسئله . من از بچگی توی بحبوحه ناباروری بزرگ شدم. گوشه تیمارستان

  ».حامله شدن یا نشدن بود

داند باید  اسماعیل نمی. سمت در میانیرود  شود و می ، بلند میزن ابرو گرده کرده. خندد اسماعیل می

اسماعیل . د روی پیشخوانگذار رود داخل کریدور و ساعد دستهایش را می زن می. حرفی بزند یا نه

تونی تصور کنی ازدواج کنی و  می« : پرسد زن می. کند نگارنگ دست زن را نظاره میجواهرات ر

  ».دار نشی بچه

  »کنن؟ دواج میاصًال مگه همه برای بچه از. خب نشم« 

  ».دوست داشتی بیا. رم بیرون سیگار بکشم می! ولش کن... پس برای چی « 

خیلی شبها . خواهد شیفت امشب زودتر تمام شود دلش می. رود ولی اسماعیل مردد مانده زن می

مشرب و بشاش  زن همیشه خوش. کشید که بیاید اما امشب اصًال حوصله او را ندارد انتظارش را می

. کرد  اش غلبه نمی بر ادکلن تند زنانه ی صورتش نماسیده بود و بوی سیگاریچ وقت آرایش روه. بود

کمی دلگیر شده بود ولی . کند کرده بود زن با همه مردها همینطور خوش و بش می یک شب  فکر 

  . خیال شده بود و سعی کرده بود از لحظات حضور زن لذت ببرد بالفاصله بی

ماشین گشت پلیس کنار ماشین زن ایستاده . افتد روی شیشه داروخانه ن مینور یک جفت چراغ گردا

 اش را رود کنار پنجره ماشین پلیس و توی همان چند قدم روسری زن می. شود اما کسی پیاده نمی

. شناسد های این منطقه را می بیشتر گشتی. رود بیرون اسماعیل سریع می. کشد  می اش جلوی پیشانی

ام بزنم  اومدم یه سری به خواهرزاده. این موقع شب چیه دیگه؟ شب و روز نداره که« : گوید زن می

  ».حواسم نبود کارت شناسایی بردارم با خودم

کند که افسر گشت امشب سروان کالنی است وگرنه معلوم نبود زن توی  اسماعیل خدا را شکر می

باز هم که شیفت شبی « : گوید نده میبا خ. شود بیند پیاده می اسماعیل را که می. چه دردسری بیفتد

  »آقای دکتر؟

  »شه کرد؟ حال والده بهتر شد جناب سروان؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چه می« 

  .افسر نگاهی به زن انداخت که حاال آمده بود کنار اسماعیل ایستاده بود
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  »رو بگیرم؟شه وقتتون  یک لحظه می. کنه هنوز همون داروها رو استفاده می. به مرحمت شما« 

  »ایشون خالتون هستن؟« : پرسد افسر می. روند پشت ماشین اسماعیل با افسر می

  »چه طور؟. بله« . کند لحنش تغییر نکند اسماعیل سعی می

. این شبها طرح زدن. بهتره بیان داخل داروخونه. نه مدارک ماشین همراهشونه نه کارت شناسایی« 

  ».شون بگین بیشتر مواظب باشن به

  »!شما ببخشید. خواست داخل سیگار بکشه من اجازه ندادم می. ام ناراحتی اعصاب داره الهخ« 

تا ماشین گشت دور بشود شهره و . افسر زد به پشت اسماعیل و با هم آمدند جلوی داروخانه

  »گفت مرتیکه؟ چی می« : شهره پرسید. اسماعیل برگشتند داخل

  ».نکشه به خالتون بگید. گفت سیگار ضرر داره می« 

  ».اش گفته باشی که به اون مربوط نیست امیدوارم به« 

  »نبود؟. مدارک شناسایی که بهش مربوط بود« : اسماعیل گفت. هر دو خندیدند

مشکل از . مشکل از مدارک نیست« : اش را به صندلی اسماعیل نزدیکتر کرد و گفت شهره صندلی

  ».شه ام تابلو می ترسم بگیرنم، قیافه می. به تته پتهافتم  بینم می هر وقت مامور می. امه خود وامونده

  »شه باز هم برام آب بیاری؟ می« : گیرد باال لیوان اسماعیل را می

شنید که زن  توی راه آبدارخانه می. ای به چشمهای زن خیره شد گرفت لحظه اسماعیل که لیوان را می

کاش . خیلی اذیتت کردم امشب .ببخش عزیز دلم« : گفت می. دوباره همان شهره همیشگی شده

  »...ات  شد یه جوری جبران کنم واسه می

لیوان را از دست اسماعیل گرفت اما . چشمهایش خیس اشک بود. هق قاطی شد صدای زن با هق

  ».خوام برم می. حیفه آخرش رو نشنوی« : گفت. نخورد

وان ای از لی رعهزن ج. بود هایش لق شده یل نشست روی صندلی خودش که یکی از پایهاسماع

. ام بودم با اون یارو عقد کرده به همه گفته« : به خود گرفته بود صدایش دوباره حالت خفه. نوشید

. همه خوشحال شدن. اما برعکس شد. شون گفتم ازش باردارم برای اینکه دل خواهرامو بسوزونم به

من مونده بودم و دروغی که همه باور . کردن که برگردم  منتظر زایمان من بودن و هر روز اصرار می

. خواست برگردم دلم نمی. اما بعد یک سال و نیم من از هیچکی باردار نشدم. کرده بودن، حتی خودم

زنگ زدم به . ام زد برداری از دیواره رحم فکری به کله یک روز که رفتم بیمارستان زنان برای نمونه

هر چی . خوام حواسمو بیشتر جمع کنم پنج ماهمه و این دفعه می. ام مادرم و گفتم دوباره حامله

  ».آم تون می گفتم که با نوه. شون دادم اصرار کردن نه قبول کردم که برگردم نه آدرسی به
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تان بگویید بیشتر مواظب  اسماعیل یاد کنایه سروان کالنی افتاد که به خاله. زن به دیوار تکیه داده بود

تمام بیمارستانهای مشهد رو زیر پا « : شد نفس زدن گم می الی گریه و نفس البه جمالت زن. باشد

یک بیمارستانی بود به اسم . ها بیشتر خرتوخر بودند، اما خیریه  بیمارستانهای دولتی همه. گذاشتم

حق . ندمدو روز توی بخش زنان مو. نداشت حتی نگهبانی درست و حسابی هم. هفده شهریور

کردم یک دختر بردارم با خودم  فکر می. زیر نظر داشتم ها رو تقریبًا همه بچه. م بودانتخاب با خود

و حتی مثل هم گریه همه شبیه هم بودن . کرد م با بقیه فرقی نمیها برا م از بچهکدو ببرم اما هیچ

  ».گذاشتم پوریا همونجا دلم رفت و اسمش رو. ا اینکه یک پسر تپل مپل دیدمت. کردن می

« : خواست بگوید اسماعیل واقعًا دلش می. همینطور که اسم پوریا را زیر لب تکرار می کرد رفتزن 

بلند شد . هنوز بیشتر از سه ساعت از شیفتش باقی مانده بود .اما چیزی نگفت» !مواظب خودت باش

  .و در کریدور را قفل کرد
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