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چستانیه یحوال  

ِعشــــق•°  ربــــِ   °•بِســـمِ   

 

د ییآ  یم  اگــــر من  ســـراغ  به  

 

چستانم ی ه پشت   

 

است یی جا  چستانی ه پشت   

 

است ییقاصدها پر هوا  یها  رگ  چستانی ه پشت   
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خاک  بوته ن یدورتر واشده  گل از  آرند ی م  خبر  که  

 

  ی ف یظر سواران   اسبان سم  ینقشها هم  شنها  یرو

 است

 

رفتند  قیشقا   معراج  سرتپه  به صبح  که  

 

است باز خواهش چتر چستانی ه پشت   

 

بدود  ی برگ بن  در یعطش  مینس تا  

 

د یآ  ی م  صدا  به باران  زنگ  

 

تنهاست نجا ی ا آدم  
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است یجار ت ی ابد تا ی نارون  هی سا  یی تنها نیا  در و  

 

د ییآ  ی م  اگر  من سراغ   به  

 

بردارد  ترک که مبادا دییایب  آهسته و  نرم  

 

... من  یی تنها  نازک ینیچ  

 

( یسپــهر  ســـهراب)  

 

1پارت#  

 

  و  گرفت  را  اشی ن یب  سمت   کی  اشاره، انگشت با

. گذاشت یدالر صد رول یرو  را  اشی ن یب  گرید سوراخ   
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. دیکش  باال را اشی ن یب  محکم  

. شد  اش ی ن یب  وارد یخاص نظم با  نیکوکائ  نیال  

. آورد باال یق یعم نفس با را  سرش  

  با و  دیکش اشلثه یرو  را  رنگ دی سف  پودر  از  ی کم

. زد  رون یب  ی بهداشت  سی سرو از  کوک ی ف یک  

  اجازه بود محال زده کوک  دوباره دیفهمی م  الدیم  اگر

  نیسنگ  موتور ی لومتریک  صد  از  ی حت  امشب دهد

. شود  رد هم  اشی داشتن  دوست   

. گرفت ی م  تپش  داشت قلبش   

. بود شده خشک دهانش  

. بودند  ستاده ی ا ستی پ  کنار باش   آماده پسرها  

  چنگ را محوطه مکتین  یرو یخورده  مین آب  یبطر

. زد  

.بود افتاده  سوزش  به  ی خشک  از  ش یگلو  

. رفت باال  نفس کی   را آب  یبطر  
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  آب شوکه شد؛ زده  کمرش به  که  الدیم  محکم  ضربه  

:کرد  تف  رونیب  نداده قورت را  

شم؟ یم  خفه ی گ ی نم احمق؟  آخه یدار مرض مگه  -   

  و  زرد دار  پف کاپشن کی نزد را  دماغش  مشکوک  الدیم

. آورد  ل ی آه یمشک  

: دیکش بو هار  سگ   بدتر نه  

ها؟  امشب ینزد که  مل گل  -   

  یمشک موتور سمت  و داد هول  را الدی م حوصله  ی ب

: رفت   کشی متال  

! نمایبش موتور  پشت  خوامی م  خلم  مگه بابا   گمشو -   

:داد تکان  سر  تاسف با الدیم  

!واال یتر   اونوور ی چ  هی  خل از  تو -   

  حرف  از  کلمه کی  ی حت  نکهیا  از کالفه سونیج

  لب   ریز  و داد تکان  سر  د یفهمی نم  هم را  شانیها

. کرد  روانشان   و روح  نثار یزشت  فحش   
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  ی فارس  هستم  من که  ی جمع  در گفت ی م  هرچه

  خراب  کله احمقِ  دو نی ا  گوش در  باز  دینکن  صحبت 

! رفت ی نم  

  رفته   باال ضربان و  خورده  فحش  از سرخوش ل یآه

. زد شخند ین  

. زد  برق  ی ک یتار آن  در  شیطال  شین  دندان  

. گذاشت سرش   یرو را  کاسکت  کاله  

  شانی ها  نیسنگ  موتور سوار  ی همگ  داور  باش  آماده با

. شدند   

. شد  شروع  معکوس  شمارش   

  با  ها موتور   داور کی شل  با  بعد  و دادن گاز  یصدا 

... شدند   کنده  جا  از ینکردن   باور  ی سرعت   

 

2پارت#  
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  از مغزش   است  ممکن لحظه   هر کردی م  احساس

. بترکد تی فعال شدت  

. کردی م  برخورد تنش  با   شدت  به باد و  دادی م  گاز  

  جهنم در کردی م  گمان گرما از  او  و  بود  سرد  هوا

. زندی م   پا  و دست  

  ز یخ م ین نیسنگ   موتور یرو . بود افتاده   کار از عقلش

. درآورد سر  از را  اشی مشک   کاسکت  کاله  و  شد  

  دست  با  و کرد حفظ را  موتور  تعادل دستش  کی  با

. گرفت  را کاله گرشید  

  موتور  یبدنه از را  خودش و  کرد شتر ی ب را  سرعتش

. داد  فاصله  

  تحمل را  کاله  ین یسنگ  نتوانست  ن یا از شیب  مچش

. کند  

  سمت کی . شد  رها ست ی پ ن یب دستش از  کاله

  ی جنگل  گری د طرف  و بود  دره شانی خصوص  ست یپ
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  چشم به چکدامشان ی ه شب  ی ک یتار  در که  انبوه

. آمد ی نم  

  احساس  که  را  کنارش در الد یم  موتور شدن  دهیکش 

. برد باال را  سرعتش کرد؛  

  مانند  شیبرا  الدی م  کاله پشت از  ،خفه یعربده یصدا

. نبود شیب  یمگس  وزوز  

  ی ب  یحت شدی م  باعث داشت که  ی مضاعف  ی انرژ

. نفهمد  هم را سرما  از صورتش عضالت یحس  

  باز   هم از را دستش  ستادی ا  موتور  یرو احمقانه  نباریا

. کرد  

  شدنش بلند   از  هیثان کی  و  دیکش  داد سرخوش 

. شد   واژگون یوحشتناک  طرز به  موتور  که بود نگذشته   

 ن یهم  اما دیند چشم  به ی کس   را خورد  غلت چندبار 

  شده؛   پرتاب ست یپ  هی جنگل طرف به  دره یجا به که

! است  قرن معجزه  خودش  

ل؟ ی آه و  دیچرخی م   هوا  در موتور یها چرخ  
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!بود شده خرد ن یسنگ  موتور  آن ر یز  در تنش که د یشا  

! ست یواه  دی ام  ماندنش زنده  که دانستند ی م   همه   

. شد  بلند   یگری د از  پس  یکی  ها  موتور اف کی ت یصدا  

  و  ترس  نیب یحالت  با و درآورد سر  از را کالهش  الدیم

... دیدو لی آه جان مهی ن جسم سمت   بهت   

. زدی م  صدا را حی مس ی ک ی  

. کردی م  دعا  یک ی و  دادی م  فحش  ی ک ی  

  تا گرفته   بودا  و غمبر یپ  و خدا  از بماند هم  خودش

! نزد صدا  که  را  ی کسان  چه  امامش  

 ضد  رفتار و  لیآه   ی طوالن  رفتن  یی دستشو بود مطمئن 

  کش نیکوکائ یها  بسته به ی ربط  قطعا   ضشینق  و

! بود کرده  گذر  ی سرسر  ی ل یخ کنارش  از اما دارد رفته  

  به را  قش یرف  جان که ی انگار  سهل  نیا یبرا  را خودش

. کرد  لعنت انداخته،  خطر  

  داد به  شروع  د،یرس که لی آه نیخون  تن سر  یباال

. کرد  زدن  
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  شده  مهی ق مهی ق ن یسنگ حجم آن  ر یز  لیآه   نبود  معلوم

!کشدی م  نفس  همچنان ای  

  د یدی م  را دلخراش ی صحنه ن یا که  ی سالم  مغز  هر

... شدی نم  آدم  گری د بعدش  

!  داشت  خود یجا که  برادر الدِ یم  

  به  رو  یاشک   ینشسته خون به  چشمان  با  ی عصب 

:دی کش اد یفر مبهوت  جماعت   

... بچه مرد!  دیبجنب د -   

  را  حرفش یکس غربت   کشور در که  نبود  ادشی

. فهمدی نم  

  را کلمه کی . کرد  زدن حرف  به شروع  کیستر ی ه دوباره 

. ی فارس  را  کلمه  ده  و  گفت ی م   ی س یانگل   

  یسر  کی تنها مردم   گفت،ی م  که  ی کلمات  تمام نیب  از

  خوب اصال   لی آه حال  نکه ی ا  هم آن  دند؛ی فهم را  زهایچ

!بزنند  زنگ آمبوالنس به  تر  عیسر   هرچه  دیبا و  ست ین  
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3پارت#  

 

  لباس  آن  در ؛ی ران ی ا محبوب سوپراستار  طهماسب   رها

  الماس  همچو مت؛ی ق یب  دارِ  پوشش عروس 

! دیدرخشی م  

  یبرجسته یچهره فتاح، حاج پسر تنها افخم ل یآه

  اشی ون یل یم  شلوار  و  کت   آن در  ب ی عج  هم  ی اس یس

. زدی م  برق   

. ی ران ی ا سرشناس  یها چهره  

. قدرتمند  استمدارانیس  

. خبرنگاران  

. لی آه همکاران   

. رها  دوستان  

. کننده منزجر  دخترک آن  و  فتاح حاج  ی اغهی ص زن  
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  مثل  بعد، و  زدند ی م   لبخند هم ی رو به. بودند همه

... دند یخواب ی م  باز   چشمان با  گرگ جماعت   

  یکنار را  فتاح حاج  د،ید  مادرش  کنار  در  را  نیطن تا

  شروع  را ی شگ ی هم یها  بحث  همان دوباره و  دیکش

:کرد  

  رو خوابت  ریز  دختر ی کش ی نم  خجالت خودت ی حاج  - 

پسرت؟  ی عروس   یآورد  

  در را  مقصودش شاه   درشت  دانه حیتسب  فتاح حاج

. چرخاند  دست  

 با  و  دیکش دشیسف دست کی  محاسن  به  ی دست  

  را پشتش   ی رحم  ی ب  لی آه تنها که  یاجذبه

:دی غر  گوشش در دانست ی م  

  دم یم  بوده  خوابم ری ز آذر  ی گ یم  بشنوم گهی د بار ه ی - 

! بدوزن بهم  دهنتو  

  فتاح حاج.  زدند  برق خشم از لی آه یخ ی  چشمان 

! نداشت  ی شوخ   
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 شد ی م   واقعا   دوزد؛ ی م  بهم  را  دهانش گفت ی م  ی وقت 

  لی آه دهان بردارد   سوزن و  نخ  که  داشت  را  انتظار  نیا

! بدوزد  بهم را  

  که بکشند آغوش  در را  گریکد ی  رفتندی م  شی ها اخم

  داشت  توان  در که ییتاجا را  لی آه یشانه  ی حاج

: زد لب  رو  گشاده و  فشرد  

 دوست! عکسا تو  ننداختن   بستوی  افهیق تا  بزن   لبخند - 

 فتاح   حاج پسر  ی ت ینارضا بشه  فرداشون  تری سرت یدار

. نشکوندم گردنتو   تا  شتوی ن کن وا  ست؟ ی چ از  

. زد لبخند  و داد قورت  را دهانش  بزاق  خشم  با  

  یحاج گردن دور ی ادشمنانه یِ دوست   با  را دستش 

.داد  سر   را  اشقهقهه و  انداخت  

! فتاح حاج ن یا بود ی قابل  استمداریس  که ی حق  

. بود  نشسته  کنارش متانت  و  ی ذات  یلوند با رها  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
15 

  دخترک. ندآمد گاهیجا  سمت  دخترش   همراه به  آذر

 در  واقعا    زد؛ی م   بهم را  لیآه  حال  تنها  که ی مردن   الغر

کرد؟ ی م  چه  اشی عروس   

  زرق از پر ها ده یرس دوران  به  تازه  ماننده  ش یها لباس

. بود خود یب  برق و  

 

4پارت#  

 

  باعث  که  ی کوچک  زیهرچ کل در و  نداشت  شی آرا

  خود از را ندازدیب  سمتش  ینگاه  مین ل ی آه  شدی م

. بود کرده غیدر  

  را  آذر صورت و  شد بلند  جا از ی ن یری خودش با رها

: دیبوس   

. جون  مادر د یآورد ف یتشر د یدیکش زحمت  یل یخ -   

 را   دهانش خودش مخصوص  ی شارالتان   همان  با آذر

: گفت  و  داد کش  
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  دوم. دارم  دوست شتری ب. زمی عز   کن صدام  آذر  که  اول - 

  شهیم  مگه  نداشتمه پسر  یجا لی آه  نکهیا هم

نباشم؟   شیعروس   

. د یکش آغوشش در و  شد  بلند  جا از  باز  یرو با  ل یآه  

  بلند   شود  جلب  دورشان افراد ی همه توجه که یطور

: گفت   

! داشته لطف  من  به  شهیهم   جون آذر  -   

  آذر، ف یظر  ی خنده همراه  به  ی گرید بلند  یقهقهه و

.  داد  سر  

: زد پچ  آذر  گوش در بکشد  عقب   سر نکهیا از  قبل  اما  

  ی عروس   از  رون ی ب  گمشو  ریبگ   مزاحمتو  دختر دست  - 

... ییهرجا  کهیزن  بدم  کفاره  دیبا جفتتون  دنید برا .  من  

  در را  ل یآه  بازوان و  دیکش عقب  سر  محبت   با آذر

: گرفت  دست  

. پسرم   دمید رو   روز  ن یا باالخره  شهینم  باورم -   
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  ظ یغل و کرد پاک را اشنداشته  اشک شالش  پر با

:کرد زمزمه  

  هواتون شتر ی ب  ازدواج بعد  از  گم ی م  ی حاج به حتما   - 

!فتاح حاج  دونهی یک ی باشه داشته  رو  

! انسان غالب   در بود ی طان یش  زن، نی ا شک   ی ب  و  

. بود  بلد را  فتاح  حاج خواب رگ  خوب  

 را  سفارشش  فتاح حاج  به خواستی م  او  که  یی هوا

 ضعفِ  فتاحِ  حاج و  بود  ی بدبخت  ی ماورا یزی چ قطعا   کند،

... کند رد را  درخواستش  بود   محال زن؛  

! شد  کنده گورت برگشته؛ بخت لی آه.  آه  

.  داد  فرو  بغض و  دی شن.  را حرفش  دی شن  اما ن یطن  

. لی آه از  گرفت  رو  و  دی شن  

.  گرفت  هم  آذر از دلش  

  ی ان ی اع  بزند، پیت  ی ان ی اع   خودش  توانستی م  چطور

نکند؟  حساب  هم آدم  جزو  اصال    را ن یطن  و کند  شی آرا  
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  یزیچ و  کند رفتار  عشوه  با  انقدر توانستی م  چطور

ندهد؟ دخترش ادی  

  ی عروس  گذشت که یکن صدا  و سر   ی ب  و  ی ناراحت  با

! را  نبودش د یفهم یکس  اگر  که وهلل به و  کرد ترک را  

 بودن  خواب ریز  از  دانستی م   چه ساله  زدهی س  دخترک

 مادرش؟ 

فتاح؟ حاج نفوذ  و  قدرت از دانست ی م  چه  

! مرده مادر  لِ ی آه یهاعقده  از دانستی م  چه و  

 

5پارت#  

 

.  گشود هم از  ی سخت   به را  شی ها  پلک  

  منفجر  را اشی خال  مغز  ی دستگاه  منظم بوق یصدا

. کرد یم  

! نداشت  حس  چپش  ی پا و  بود نی سنگ  سرش  
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. کردی م  حمل  را  یمزاحم ز ی چ هم اش اشاره انگشت  

  سرم  سوزن و   صورتش یرو ژنیاکس ماسک  یسرد

. خت یر ی م  بهم را  حالش دستش، پشت   

.  داد تکان را  گردنش یکم   

. گرفت  فرا را جانش  یهمه درد،  

! بود ده ید را  اشی عروس  خواب  

  به ییرسوا که  یی کذا ی عروس  همان . شی پ  سال  پنج

. آورد بار  

.  بودند  همان ها صحنه  یهمه  

! نیع   به  نیع   

. چاندی پ بهم را  اش معده مارستانیب  یبو  

.  زد  زل دیسف   سقف  به  

  دور اش،شده بنا  آب  یرو ی زندگ  و  رها فکر از را او درد

. کرد  

. دهد تکان توانستی نم  هم را  فکش  ی حت  
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. شد  وارد پرستار تا  ماند حال  همان در  ی کم  

  لحظه  آن در  لی آه و کرد  صحبت  به  شروع  ی س یانگل 

  چه  بود؛ کرده فراموش هم   را اش یمادر زبان  ی حت

! ها یاجنب زبان  به  رسد  

  سرمش  در  چه و  دندیپرس چه و  کردند چه د ینفهم

. رفت   فرو خواب به  دوباره که کردند  ق یتزر  

.  بود  کرده  گم را  مکان  و زمان   

  ارتباط اطرافش  ط یمح   با توانستی نم  و آمدی م  بهوش 

. کند برقرار  

  بزند یحرف  نکهیا  از  قبل  و  دید را نگران  الدیم  بار کی

. رفت فرو  خواب به دوباره و   تار اشچهره  

  موجود آن ر یدرگ  فکرش  یال یخ  ی ب  و خواب  ن یع  در

. بود  پناه  ی ب  کوچک  

  اما، دانست ی نم  را  آمدی م   بهوش که بود بار   نیچندم

  فک کرد یسع  الدی م  دنی د محض به دفعه نیا

. دهد تکان  را دردناکش  
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. بود  خفه از فراتر یز یچ  شیصدا  

  وسطش  کدفعهی و  دی شنی م  را  الدیم ی ها  سرزنش

. شدی م  محض  سکوت  به  لی تبد  شیصدا  

بود؟ کجا پناهش یب  موجود  

. رفتی م   فرو خواب به دوباره  و  

  مارستانیب  از  کرده؛  یسپر  روز   چهارده از  خسته الدیم

. زد  رونیب  

. داد حرکت ی جنگل  یالیو مقصد  به  را  لی آه یپورشه  

. گذاشت بلندگو  یرو را  تلفن و  گرفت  را  اششماره  

  ن یطن  گرش عشوه  نازکِ   یصدا گذشت که ی کم

: انداخت   

الد؟ی م جانم  -   

 

6پارت#  
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. کن  وا  رو  در -   

. کرد پارک الیو  کوتاه  وارید کنار را نیماش   

  ی چوب  درِ  به منتظر   خودش  و  بود کرده  باز  شیبرا   را در

. بود  زده ه یتک سالن   یشده  کار  

  با یریگ  چشم تضاد رنگش،  ی زرشک  ربدوشامبر 

. داشت  دشیسف  پوست   

. بود  کرده  اتو  ی شالق   را رنگش   ی مشک  بلند  یموها  

  چندان  دو  را اشیی بای ز  داشت، که  ی مات  شی آرا

. کردی م  

  ی زنانگ   تمام  گذاشت،  در ی دهانه در  را ش یپا  الدیم  تا

. کرد خرجش را وجودش   

  اشگونه یرو  به  ی ابوسه ناز با  و  شد  زانی آو گردنش از

. گذاشت   

. زد  کنارش خراب  ی اعصاب  با  اما، الدیم  

. برداشت قدم انینو  اتاق  سمت   
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:کرد ی خط خط را  الدیم اعصاب دوباره نازکش  یصدا  

  تا  اومد در پدرم .  دهی خواب تازه کن  ول رو انینو - 

. خوابوندمش   

: داد ادامه و  دیکش ی آه  حسرت با  

. باهام  کنهی م   ی بگ ی غر  هنوز  مبچه هفته دو  بعد -   

:دی غر  و  رفت  پسرک  اتاق  سمت   مصرانه   الدیم  

. دیندار   ت یاهم   برام هم ذره  هی  احساساتت  خودتو -   

 رفتارت تو مارستانی ب گوشه   افتاده لی آه یوقت از  چرا  - 

    کرده؟ فرق من  با درجه  هشتاد و صد

. کرد  باز   را ان ینو  اتاق در آرام  

  ی طراح  اتاق کی  شه یهم لی آه  ی اختصاص ی الهایو

. داشتند انینو مخصوص  شده  

. نبود  مستثنا هم  الیو  نیا  

  خود در وار   نیجن  اش،ی ن یماش  تخت  یرو پسرک

.  بود شده  مچاله  
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. فشرد  بهم را  پلکش محکم د،یشن  را  در  یصدا تا  

  است   مادرش  کنار در یوقت تا انینو بود مطمئن   الدیم

.  کند ی نم   ی راحت  احساس هم  لحظه  کی  

. بخوابد نکه ی ا به  رسد چه  

: کرد صدا را  انینو آرام و  بست   سرش  پشت   را در  

. یکن باز  چشاتو  ی تون ی م . انینو ست ی ن مامانت -   

 از  را چشمانش و  کرد فوت  را نفسش  معصومانه انینو

. گشود  هم  

  از تر یخون ی حت  یارابطه که  زدی م  ادیفر ش یها ی خی

. دارد لی آه با  یپسر و  پدر  

: گرفت   بهانه   کودکانه و کرد زانیآو را شی ها لب  

! ترسمی م  خانومه ن یا از  من ببرتم؟  ادینم چرا بابا -   

  به  وصله  جسمِ  کنار که  یاهفته دو از  خسته الدیم

  و  داد هیتک   در به را سرش  بود؛ گذرانده  ل یآه تخت 

. بست چشم  
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  سمت   و  آمد نیی پا  بلندش تخت  ی رو از  اطیاحت  با  انینو

. رفت الدیم  

. د یرسی م  الد یم یزانوها  تا د یشا  زور   به  قدش  

  که ییصدا  با  و  گرفت  را الد یم  دار  زاپ شلوار   یپاچه

:زد  لب  شد؛ ی م  یباران  داشت  

  بابا . خودمون  خونه  ببرم . شدم   بزرگ گهی د من عمو   - 

. ذاشتی م  تنهام   خونه تو شهیهم  

:زد  هق و  شد  روان  اشکش  

  نیا از  شتری ب  رو  لورل من . خوام ی م  رو لورل من  - 

. تره  مهربون  لورل . دارم دوست  خانومه  

 داشت که یای روان  ، ی روح  فشار  شدت از  الدیم  گردن

. بود شده  منقبض  کرد ی م  تحمل  
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... او   به  لعنت   

  یراض خود از  را پسرکش نبود بلد  یحت که  او  به  لعنت 

. دارد نگه  

  یبار چند هم لی آه که بود انینو جوان  پرستار  لورل

. بود  شده  تختش   مهمان  

  به  ژهیو  طور  به  که یی رو و  بر خوش و  جوان پرستار 

. داد ی م  سی سرو  لی آه به  تر ژهیو  و  کردی م  توجه انینو  

: دیکش آغوش  در را  انینو و  نشست  زانو  دو یرو  

  نداشتم دوست  خودمم وگرنه  مسافرت   رفته لورل - 

.  گرده ی برم  بابات. کن تحمل  گهی د کمی.  نجای ا ارمت یب  

 ان ی نو  یها اشک از الد،یم  دیسف یهود  یشانه  سر

. شد  تر  

: زد هم  را زورش   نیآخر عجز  با پسرک  

 دست بهم بهی غر  ادیم  بدم من .  نکنه بغلم بگو  حداقل - 

. بزنه   
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  هم  ی ارث  قضا از که وسواسش ن یا به  بود آگاه  خوب

!بود  

 شناسدی نم  که را  ی کس  نکهی ا از  بود متنفر  هم ل یآه

. بزند  دست  تنش  به ندارد؛  او با ی خوب  یانهیم  ای  

. دی بوس را  انی نو  رنگ  یاقهوه و  نرم  یموها یرو  

  ای ب راه   باهاش  کمی  هم تو فقط عمو گمی م  بهش  - 

!که  ینخورد  غذاتو  باز روز ی د گفت ی م  خب؟  

: کردی م  خفه  را  پسرک   داشت  بغض   

. بود کرده درست یرنگ توت ی فرن  -   

  پسر دانستی م  هم  الدیم  ی حت!  رها  به  لعنت 

  بود مادرش  که او  و دارد یآلرژ  ی فرنگ  توت به قشیرف

دانست؟ ی نم  

:دی کاو را ان ینو صورت نگران  

که؟ ینخورد -   

  راست  و  چپ   به را  سرش  و  فشرد بهم را شی ها لب

:داد تکان  
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  شدن  خفه. شم یم  خفه باز بخورم اگه گفته  بابا - 

. بشم   خفه ندارم دوست. عمو  ترسناکه   

. فرستاد  رونیب  صدادار را نفسش  

  ق یدق زبانش و  عقل  اما،  بود سالش  چهار تنها انینو

! بود سنش برابر  دو  

  از  محبت  با و  داد فشار  را اش ی گوشت  و  نرم  یها لپ

. کرد  بلندش  ن یزم  

  چوقت یه.  یدی م  گوش  بابات  حرف به  که نیآفر - 

شما؟   یدینخواب   روزه  چند نم،ی بب بگو  حاال . نخور  

  باز   هم از انگشت  پنج و آورد  باال را دستش کی  بامزه

. گرفت  الدی م  صورت یجلو را اش شده  

 را  ان ینو  داشت؛  مهارش در  ی سع  که یا خنده با الدیم

. خواباند  تختش یرو دوباره   

  خودش  که داد را  ی قول  دوباره و کرد نوازش را  سرش

: نداشت  دیام  آن  به  درصد کی  
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  من ؛ ی بخواب خوب  پسر هی   مثل االن  یبد   قول اگه  - 

قبوله؟ . بابات شی پ ببرمت  نده یآ  روز چند  تا دمی م   قول  

 

8پارت#  

 

  با. داد فاصله صورتش از   ی کم  را ژنی اکس ماسک

: گفت  شده  بم یصدا  

هوشم؟ ی ب  روزه چند  -   

. فشرد  را چشمانش  یگوشه انگشت  دو با الدیم  

  ر یتغ  یه تی هوش ب ی ضر. یبود کما تو   هفته کی  - 

 کامل  تویاریهوش هنوز هم  بعدش  هفته   کی.  کردی م

  اصال    که هم گذشته  هفته   ک ی. یبود اوردهین  دست  به

. یزدی م  حرف  نه ،یدی شنی م  یزی چ نه  

 یز ی چ ش؛یصدا  اما بود، مشهود  چشمانش در ی نگران 

. دادی نم  بروز  

وقت؟  چند  نیا  بوده ی ک  شی پ انینو -   
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 اگر  اصال  . آورد  زبان  به را رها  اسم نداشت  جرئت الدیم

  رها کنار  در را یی کذا یهفته  سه  تمام انینو  گفتی م

  یم  را سرش  زنده  زنده  لی آه که اول   کرده،  یسپر

:کرد یم  سوال  اشمرده روحِ   از  بعد؛ و  دیبر  

ه؟ یچ رها  به  تو  دخل -   

  که را یقتیحق دهد؟ توانست یم  ی جواب  چه الدیم  و

کند؟  فاش   کرده پنهان آزگار  سال چهار  

  طول  در چون . نزند  رها از ی حرف  هم ان ینو  داشت  دیام

  زبان  بر را  رها  نام  هم  بار   کی  ی حت  وقت   چند نیا

. بود اوردهین  

. کردی م  چندان  دو  را  الدیم  جرئت  و  دل نیهم  

  هفته یمرخص ست ی پ میبر   ما  نکهیا  از قبل  که  لورل - 

.  بود  گرفته دشو یجد  

: داد ادامه و  دیکش  دندان به را  لبش ی گوشه  

. گرفتم  دی جد پرستار  -   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
31 

  فرق که  بود ز ی ت یآنقدر هم، بدش  حال در  ی حت  ل یآه

. دهد صی تشخ را دروغ  و  راست  نیب  

  چشمش،  و دنبال  را الدی م  زانیگر  چشمان مردمک

  شکار را  شدی م   فشرده ها  دندان  ریز  داشت  که  ی لب 

. کرد  

  را ی زی چ الدیم ببندد شرط  شاهرگش  سر  بر  بود  حاضر

. کندی م  یمخف  

:دیپرس  شده  ز ی ر  چشمان با  

  مبچه نه، ینب رو روز اون  چشمم نکرده، ی خدا الدیم  - 

خراب؟  کهی زن  اون دست ینسپرد  که  رو  

:کرد ب ی تکذ  عی سر  الدیم  

. ازش  ادیم بدت چقدر  دونمی م  م؟وونهید  مگه  بابا نه  -   

!بود  وانه ید الدی م شک   ی ب  و  

:کرد عوض  را بحث  حوصله ی ب  ل یآه  

شم؟ ی م  مرخص  ی ک  -   
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  ازت هم ها شی آزما. یشد   چکاپ ی مرخص   گهی د - 

  واست  خوره  جوش  تا که برداشته  مو تدنده. گرفتن 

.  ستساده  ی شکستگ   دستت . کننی م  زیتجو  مسکن

  یقطع نظر ی نکن  وا  گچتو  تا گفت ی م  دکتره . پات  اما

. بده تونهی نم  

 

9پارت#  

 

( تهران   -  بعد ماه شش )  

 

  ی پول  با  فقط. بود نرفته زادی آدم به  هم مردنش   ی حت

  شی پ را  خودش قبر سنگ   بودنش؛ زنده زمان  در که

. داد نجات  را  ی زندگ ک ی شد ی م  بود کرده دیخر  

. کرد نگاه  قبر سنگ یرو شده  هک  عکس  به  

  اول، یوهله در  دیدی م  را عکس  ی کس  اگر  د یشا

  کدست ی محاسن  و یشانی پ بر شده  حک  مهر یجا
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  اشچهره د او اما؛ کردی م  جلب  را  توجهشان دش ی سف

  را  اشرفته هدر  ی جوان   و  ی کودک یها  سال  فقط

. د یدی م  

. د یکش شده  خشک یها ول یگال به  ی دست پوزخند با  

  تو  ومدین هم  پسرت  ی حت  فتاح حاج ی بدبخت  انقدر  - 

!  ت ی سپار  خاک مراسم  

  قبر سنگ ی رو را  شی پا  زده، سرباز  یاعقده  با

:کرد  صدا لی آه رسم  به  را  مادرش و  گذاشت   

 فقط اول همون   هم ت ی داشتن  دوست  رخوابیز  ی حت  - 

  تو رفت  پوالت  تا! خت ی ر تمساح  اشک   مردنت  واسه

  حاج یروز  ه ی که  نموند ادشی اصال    وراثت  انحصار 

... بگذشت  و بود  یفتاح  

 دست فتاح حاج یگرفته خاک عکس یرو . د یخند تلخ

: گفت  ی باران   ی چشمان  با و  دیکش  

   نه؟ خاکت سر اومدم من چرا یکرد  تعجب - 

. زد لبخند  دل ته  از  
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 بگم اومدم! مردنت   از  کنمی م  عشق   دارم بگم اومدم  - 

  زودتر  کاش بگم اومدم! یمرد که  شد  خوب چقدر

! یمردی م  

: فرستاد رونیب  صدادار را نفسش  

  راحت  نفس  هی مردنت  از بذاره خانومت آذر اگه  - 

  االن  ی راست  اه. یحاج شهی م خوب  ی ل ی خ بکشمم

  نیا  چرا که ت پاچه تو  نکردن چوب ی هست که اونجا

؟یکرد بد رو  ها ی حاج  اسم سال  همه  

: زد قهقهه زی آم  جنون  

  بس. االن  تا  دهنت  کردن داغ سرب  مطمئنم  واال  - 

. یبود  کثافت  و لجن   

  به یاضربه فاتحه از  بعد که ی کسان  مانند و  شد خم

. گذاشت  سنگ   یرو را انگشتش زنند؛ی م   قبر سنگ   

: گفت  ی تصنع   ی ناراحت  با  
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  تو چون. شتر ی ب  ی ل ی خ. بکش  زجر  نای ا از  شتر ی ب  لطفا   - 

 کنن  زنده  و بزنن شی آت هم  هزاربار  ی روز  اگه  ی حت  رو

. کمه  بزنن شت ی آت دوباره  و  

 

10پارت#  

 

  خودش با خورد؛ اولش ازدواج در که  ی شکست   از بعد

. نکند رحم  هم  ماده  مگس  به ی حت  کرد عهد  

.  داشت  قانون کی  فقط هم اشی خواب  تخت روابط در

! ممنوع دا  یاک  شوهردار  زن  با رابطه   

  را  اشی زندگ  که باشد ی لجن  آن  مانند  نداشت  دوست 

. کرد زار  لجن   

  مکرر  اصرار به . بود  برگشته ران ی ا به  سال  پنج از بعد

. بود  آمده  زهرا بهشت  به اقامتش   دوم روز  در بانو،  ماه  

 دا یپ  بودند، کرده دفن را پدرش که یاقطعه یبدبخت با

. بود کرده  
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  با  دارد که دی د را یجوان  زن  د،یرس مزار   سر  بر  ی وقت  

.  کندی م  ی خوشحال  اظهار فتاح،  حاج مردن   از  نفرت  

  شه یهم مثل اما،  بود  دهیند  هنوز را  دختر  صورت

  کل ی ه کرد؛ جلب را  نظرش  اول نگاه در  که ییزهایچ

. بود  شی ها لباس  نوع و  دختر فرم  خوش یادیز  

. نبود علت   ی ب  هم  نوازش گوش  یادی ز  یصدا البته  

  بعد   شیپا . زد  نیزم  را  اش شده  یطالکار  دِ یسف یعصا

  لطف  به  اما، داد دستش کار شوم،   تصادف  آن  از

  مشخص زدنش لنگ کم  یلی خ ؛ی مت یق  یعصاها

.  شد ی م  

 کمال  در بار  نی ا  و  نکرد عصا  یصدا به ی توجه دخترک

. نشست  قبر سنگ   یرو  ی احترام   ی ب  

: شد  بلند دوباره اشنهی ک پر و  بخش آرامش  یصدا  

  دلم.  قبرت  سر امیب  خواست ی نم  دلم اصال   - 

  هم عکس  تو یحت نحستو  خت ی ر دوباره   خواستی نم

... یول نم یبب  
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 سنگ   یرو یچندبار  را دستش و  زد یصدادار شخند ین

. د یکوب  

  و یدی خواب خاک من  هی  ریز  که نی ا دن ید لذت  - 

. خونه تو  بتمرگم  نذاشت  ؛ی کن  ی غلط  چی ه  ی تون ی نم  

  حس  ی حت  را  حضورش  اصال   دخترک . رفت  جلوتر ی کن

. نکرد هم  

.  ندیبب درست  را ن یطن  صورت  توانستی م  حاال  

. زدی م   برق بودن خوب شدت  از  پوستش  

  شده  شی آرا یی بایز  ی ل یخ طرز به  سبزش   یها چشم

. بود  

!نه ها، زندی م  را  دلت   که ییها شی آرا  آن  از  نه  

  و  یشوی نم  اش متوجه  ی نکن   دقت  تا که ییها  آن  از

. ند ینش ی م  دلت  به  ب ی عج  

  دورش بند و  دی ق ی ب  را اش ی تون ی ز و  لخت  یموها

. بود  ختهیر  
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  به شتریب  را  ش یموها  یی با یز  اش،افتاده  سر  از شالِ  

. دی کشی م   رخ  

 عمل   دیبگو  توانست ی م  هم بسته  چشم را  اشی ن یب

ش؟ یها  لب  و  کرده  

. بود  ل یآه ی داشتن  دوست یهاشده  قلوه همان از  

 

11پارت#  

 

  دختر ن یا . کرد  صاف  را  شیصدا یا سرفه  تک با

. خواست ی م  را شده   ی وحش   

. شب   کی یبرا  یحت شده  

  اشغهیص  هم  تو.  ازش   خونه  دلت  ی ل ی خ که مثل  - 

؟یبود  

 از  دستش  کنار قا  ی دق هم آن  ل،یآه  بم یصدا  با ن یطن

. دی پر جا  
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  قیعم را  شی پا  تا سر کند؛  توجه  حرفش  به  که آن  ی ب

. د یکاو  

  لی آه چشمان   ی خی  آمد  چشمانش به که یزی چ نیاول 

. بود  

  کرده شانه باال  به رو مرتب  را رنگش یی خرما یموها

. بود  

  تنش تیف  قا  ی دق دوختش؛  خوش دی سف  شلوار  و  کت 

. بود  

  شدت از   هم کتش ری ز یآب دیسف  راهِ  راه راهنیپ

  را  اول ی دکمه دو. شدی م  منفجر داشت ی جذب

. بود نبسته  

  چیپ  یتتوها با  ی خاص  تضاد  گردنش، دور کلفت  ریزنج

  بود؛ شده زده گوشش پشت   تا نه یس  از  که ی چی پ در

. داشت  

  خبر شی طال شِ ین  و نتیلم  از هم ش ینما  دندان لبخند

. داد ی م  
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  عقاب   سرش.  گرفت را  دشیسف یعصا  چشمش

. طال   یشده  یکار تراش  

  کی نزد از اگر  که  ی براق   دیسف چوب  هم  اشبدنه

. است  خالص مرمر  یکردی م  گمان یدی دی نم  

 ی طال  از  ی پهن نسبتا یحلقه با  عصا،  ی ن یی پا سوم دو

  عصا  عقاب  سر  و  باال سوم ک ی با  شده؛  یتراشکار

  چپش دست  به  که  ی ساعت .  بود شده وصل  بهم

  ایدن در ساعت   یها برند ن یتر گران جزو بود، بسته 

 در  چی پ یگها تتو  همان  از هم چپش  دست پشت .  بود

  ی ساعت   پشت  و  ساعت  با دوباره که  ود  زده  چیپ

. داشت  ی قشنگ   تضادِ  ش یطال  

. رنگ  دیسف  اصلِ   چرم هم  ش یها کفش  

  به یفرد لی آه  که دیفهم شدی م  نگاه  کی  با  کل در

. گراست  تجمل شدت  

!طال عشقِ   یگرا تجمل  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
41 

  یلی خ رفت،  رانیا  از که ش یپ  سال پنج  به  نسبت 

.بود شده   عوض  

  ل یآه  او  که دینفهم اول  نگاه  در نیطن  که یحد در

! است   افخم  

 ادی به را  اشی کودک  قاتل  دوم نگاه  در شدی م  مگر  اما

. اوردین  

  باال  را گردنش . آمد  خوشش   نیطن   یرهیخ  نگاه از  ل یآه

. داد قرار شی نما معرض در  را  شی گلو ب ی س  و  دیکش  

! ی زن  مخ  ی نهیزم  در خودش یبرا  بود یاستاد  

  بود  درونش یاخنده ته  که بمش   همچنان یصدا با

: گفت   

  در. بخوابم  باهات  شهینم  یبود فتاح حاج غهی ص اگه  - 

. کنم  صدات جون  مامان تونمی م  عوض  

 

12پارت#  
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.  بود  لیآه واقعا   او پس  

! است  نشناخته هنوز را نیطن   قضا از  و  بود ل یآه  او  

  ؛ی مردن   الغر یسوخته  اهیس  دخترک! داشت  هم حق

  ن یطن  و کجا  شکسته ی ن یب  و  جوش  پر ی صورت  با

... کجا  

  راحت  نفس دستش  از  که  سال پنج  از بعد چرا

بود؟  برگشته   کدفعهی د یکشی م  

نزد؟  زنگ  فتاح دفن  ی برا  آذر مگر  

  ت ی اهم  شی برا   ی ارزن  فتاح یمرده  و زنده  نگفت  مگر

 ندارد؟ 

نگفت؟  مگر  

بود؟   برگشته چرا پس  

: گفت  دخترک ی طوالن   سکوت از  کالفه  ل یآه  

!  دختر که ی خوندی م یکر  ُمردم   یبابا  واسه  خوب - 

  خار ما  ای خورد؟  گربه زبونتو دیرس   ما به  تا شد  ی چ

فقط؟  میدار  
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  شدن  ی خودمان  از حجم نی ا بود رفتنش  فرنگ راتی تاث

  مزخرف یها  خصلت  به د یجد  خصلت  رها؛  انتیخ ای

کرده؟   اضافه قبلش   

  توانستی م .  زد سرش  به  یآن ی طان ی ش  یفکر

 اش شده  عوض  یچهره نیا   از  را تمام  یسوءاستفاده

. ببرد  

  د یجد خصلت  حق در را  خباثت  ت ینها توانست ی م

. دهد  خرج  به  ل یآه  

  جا پا چگونه بود  گرفته ادی خوب سال  کی  ن یا در هم او

. بگذارد  مادرش  یپا  

  لبخند. رساند آخر حد  به  لی آه شی برا   را  یلوند

. شد  مشخص دندانش دو  و  ی س  که زد ی ادوستانه  

؟ ی فتاح حاج  پسر -   

  سبز چراغ  داشت دخترک . داد کش  را لبخندش ل یآه

. داد ی م  نشان   

. بد  بخت  از  -   
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. زد ندانستن به  را  خودش  ن یطن  

  خوب فتاح حاج  که گنی م  بد؟  بخت از  چرا  - 

! بوده شل   شهیسرکس  

  سر  یرو هم، سر پشت و  ب ی ترت  به را  شی ها انگشت

. آورد فرود  عقاب   ییِ طال  

  جلو نکهیا  از بعد   حداقل! خانوم نگو گه ید  که تو - 

... نگو رونیب  یدیکش  گور از شوزنده مرده   چشام  

. زد قهقهه  طناز ن یطن  

؟ ی کن ی م  حسابش ورت  هی به  انقدر   و  ی پسرش  -   

. انداخت  قبر سنگ   به ی نگاه  شده  تلخ ل یآه  

. ندارم  ازش یخوش دل  منم -   

  یخودساخته جهنم  فتاح؛ حاج عمارت.  دانست ی م

!بود  لی آه  و ن یطن  

 

13پارت#  
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  را قرار مقدمه   ی کم  فتاح، قبر   سر  قبرستان همان در

 فتاح،  دادن  دست  از  سوگ   در بعد،   ی ساعت و  دندیچ

 آب  خنده و  ی شوخ   با  ل؛یآه در  دو نِ یماش در  نشسته

. کردند ی م  جان نوش یبستن  ج یهو  

. دیکش  لبش  گوشه به را انگشتش وسط بند  ن یطن  

: دیپرس و  دیچرخ  ل یآه سمت  کنجکاو   

ه؟ یچ اسمت. دمی نپرس  اسمتو یراست -   

  که دیکش باال ین  با هم را  جشی هو  آب  آخر ل یآه

. شد  بلند  آخرش خرت  خرت یصدا  

. انداخت  باال ابرو   

.یکار  اصل  سر  میبر  م یخواستی م  فقط  م یهول بس -   

  ساعت  کی   نیهم در. دی خند عشوه با  دوباره ن یطن

  کردی م   گمان  کاره  همه لِ یآه  که بود کرده رفتار  یطور

! است  کاره  نی ا  اصال   ن یطن  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
46 

  به  رو  که  دلبر دختر نیا دی شا  نکرد فکر هم   درصد کی

  در  لحظه هر  را داشتنش هوس  و نشسته شی رو

  یاساله  زدهی س  دختر همان کند؛ی م  تر  پررنگ  سرش

  نگاهش  کردی نم  رغبت ی حت  شیپ  سال  پنج  که باشد 

!کند  

؟یچ تو . افخمم ل یآه  منم -   

 دوست. نشست نی طن یها  لب  ی رو شرورانه  لبخند

. دهد آزار  را ل ی آه شده  یهرطور  داشت  

... رها -   

  و ز یر یرهی خ دقت  با و  کرد ی معرف  رها  را خودش

. نشست  لیآه یها  العملعکس  درشت   

: گفت  تعارف   ی ب.  رفت هم در صورتش  ی کم  

  صدات یهو  دمیم  حی ترج. اد ینم خوشم  رها اسم از  - 

. رها  تا کنم  

. دیخند  دوباره ن یطن  

چرا؟  -   
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... بماند  -   

. درآورد کردن فکر  یادا و  کرد زی ر را  چشمش ی کم  

  رها شوهر  لی آه همون تو که نگو! نه...  نکنه  - 

! ی طهماسب   

 را  جش ی هو آب وانیل  و  دیکش ی پوف  حوصله ی ب  ل یآه

  رون یب نی ماش  یشهی ش  از ی فرهنگ  ی ب  ن یع  در

. انداخت  

.می شد  جدا. بودم شوهرش   -   

. دیکوب  بهم را  دستش ذوق با  

  شد؟  ی چ . کرد  صدا بمب مثل  طالقتون  پسر اه - 

... انت ی خ دختره  

. خورد را  حرفش ادامه لی آه  بلند نسبتا  یصدا با  

  مورد در ندارم   دوست  اصال    ؟ی ش  خفه شهی م  - 

!کنم صحبت میشخص   ی زندگ   

  را یباز دختر فقط . بود سابق  اخالق گند همان هنوز 

... بود  کرده  اضاف شی ها نکرده  ست یل  به  
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14پارت#  

 

:زد نق  لب   ریز  

. دماغ  گند که ی مرت -   

  داده رخ ی اتفاق  که انگار نه   انگار  ال،یخ  ی ب  اما ل یآه

. کرد  روشن را نیماش   

. من  خونه میبر -   

. شد  ی خال  حرفش دنی شن  از  نیطن دل  ته  لحظه  کی  

  گرم  لیآه هدف دانست ی م   یباز یابتدا  همان از

  در که  حاال  اما؛ بس و  است   تختش یروزه کی  کردن

.زدی م  جا داشت بود  گرفته قرار تشیموقع  

  لبخند   نیتر  ی ع یطب   و فرستاد رونیب  لرزان را نفسش

. نشاند لب   یرو را  ای دن ی تصنع   

. تو  خونه م یبر.  حله  -   
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. رفت ی م  شی پ ل یآه  لی م  طبق داشت زی چ همه  

  انداخته راه به  یباز  نیا  از را  قشی دق هدف ی حت  ن یطن

.  دانستی نم  

است؟   یباز بچه  زی چ همه  کردی م   گمان  

. بود گرفته  میتصم فکر  ی ب  دوباره   

چه؟  آوردی م   سرش  یی بال ل یآه  اگر  

... بود  دهیند را  افخم  ل ی آه  دیجد ورژن  نیا که  او  

رود؟ی م  ش یپ  کجا  تا  دانستی م   چه یکس  

. راند  آپارتمانش  سمت   نور سرعت با  را  ن یماش ل یآه  

  نگه طبقه  ستی ب  ساختمان  یجلو را نی ماش  عجله  با

. شد  اده یپ و  داشت  

  سمت   در و  انداخت   نگیپارک  نگهبان بغل  در را چی سو

.داد باال  را ن یطن  

. شو   ادهیپ  -   
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  احساس را  عضالتش تک تک  شدن  منقبض  ن یطن

. کردی م  

... هم را کمرش یرهی ت  یرو گرفته راه  سرد  عرق  

چنده؟  طبقه  تخونه -   

. ایب  زنمی م  رو آسانسور تا. پنجم  -   

. بود نیطن  تصور   یفرا یز ی چ مجلل ساختمانِ   ی الب   

 کم  وارنگش و  رنگ یها ی همان یم و  فتاح   حاج لطف به

. بود ی گرید  زیچ  تجمالت نیا  اما؛ بود ده ی ند تجمالت   

  ؛ی الب   یگوشه چهار در برهنه مهین یمجسمه چهار

. بودند  شده دهی کش سقف تا مانند  ستون  

  از  گری د ی ک ی  و لوفر ی ن ی ها گل با یبزرگ  ی آبنما

  رنگ ی استخوان  یبرهنه مه ین یها  مجسمه 

. وسطش  

  آبنما وسط به قا یدق  را  نورش  ساختمان؛  بزرگ ری نورگ

. دی تابی م  

. گه ی د ایب  د -   
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  ساختمان،  یالب   ینما از شد  باعث  لیآه  بلند یصدا

. رد یبگ چشم  

  یی طال  بزرگ آسانسور در  نیب  را ش یعصا  ل یآه

. بود گذاشته  

. د یدو سمتش  عی سر  

 

15پارت#  

 

 پروا  ی ب  را  نگاهش لی آه شد،  بسته که  آسانسور در

. دوخت  ن یطن به  

.  چاند ی پ  بهم را  دستش مضطرب  

. کرد  دور لی آه  از ا  خودش  ی کم  

بود؟  کرده یغلط چه  

. خورد گوشش  به  لی آه  نگاه  از تر  ص یحر یصدا  
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  هم روز   هی و   نجایا  تا  ورکی وین  خود از . ترکمی م  دارم - 

نداشتم؟  رابطه   روزه چند ی دون ی م ! ایخدا . اقامتم  

. د یپر  شیگلو  در خجالت  شدت از  دهانش  آب  

 حرف  ن یا مال   که  تو ی حساب  زن آخر دیبگو نبود یکس

! یی آی م  ی قپ  ی کن ی م  غلط  ی ست ی ن ها  

  آماده هم نیا  از  بدتر یها حرف  یبرا ی حت  را خودش

 تر  دردناک  یزی چ تش؛یموقع  در گرفتن  قرار اما بود کرده

... بود  مردن از  

. دیکش  یاکالفه پوف ل یآه  

  آخر  یراست!  ی حاج  یغهی ص که  یشد  لنت ی سا  باز - 

  رو  محارم  با   دنیخواب  نه؟ ا ی یبود شغهی ص ینگفت

  نجایهم  از  بگو که یبود اگه. آخه  ندارم  دوست 

. م یبرگرد  

  ی کم  را  شالش و  داد گوشش پشت را  ش یموها  آرام

. دیکش  جلو  

!نبودم شغهی ص -   
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.  گهی د حله  پس -   

. کرد حلقه ن یطن گردن  دور را  دستش  درنگ ی ب  و  

. د یکش  نفس   گردنش در  و  آورد نیی پا را  سرش  

  رابطه از . ایب  پام به  پا و کن  نگاه  چشام تو همش - 

! زارمیب  آروم یها  

. بود  هزار یرو نیطن   قلب   تپش  

  ل؛ یآه  یدهیدر  یها  ی خی که  کرد بلند را  سرش   ی کم

.کرد دیص را  شی ها ی شم ی  

. دندیرس نظر مورد یطبقه  به  کرد اعالم  زن یصدا  

. شود باز  کامال   در نداد امان ی حت  ل یآه  

. زد  چنگ را کمرش و  دی کش را  نیطن  دست  

  لب  ی رو یابوسه و  دیکش  خودش طرف  را  او  هوا  ی ب

. نشاند   شیها  

  از برهنه گردن  در سر  و داد رونیب  را  نفسش آرامش با

.کرد نیطن شال  
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  از کرده؛  فرو  گردن  در سر همانطور را  آپارتمانش کارت

. گرفت ن یطن گردن از  یزیر  گاز و  دیکش  حفظ  

! ی خال  تو  بود؛ ی طبل  اما ن یطن  
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. رفتی م  جی گ سرش و بود شده   خشک دهانش  آب  

. شد  باز یکی ت یصدا با در  

. دش یکش  باال  و   گرفت  ن یطن  کمر  از  ل یآه  

. شد  ول دستش از  عصا  

. بست   سرش  پشت  را در پا  با  

  مهین  یها لب  نباریا  و آورد رونی ب ن یطن  گردن از  سر

. داد قرار ش ی ها  دندان هدف  را بازش  

. دی لرزی م  خورده  باران  یاجوجه مانند ن یطن  

. داشت  ی همراه  در یسع  و  دیلرزی م  
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. کرد حلقه ل یآه  کمر دور را ش یپا  

 تن  از را کتش  بود؛ دن یبوس   مشغول  که همانطور ل یآه

 کارشان . گرفت یقلوه یها  لب  از  یگرید  ز یر  گاز و  کند

  انینو آلود خواب یصدا  که گرفت،ی م   باال داشت

. پراند  جا از  را جفتشان  

ش؟ یخور ی م  یدار بابا؟ -   

. دیپر نییپا  لیآه  کمر از یاخفه  نیه  با ن یطن  

  تا  دیکش دهانش دور را  دستش خورده حال  ضد ل یآه

. کند پاک   را یاحتمال ی جامانده یها رژلب   

ان؟ ی نو  ی کن ی م  چکار نجای ا تو -   

. فتاد یم  کار  به  داشت کم  کم مغزش اما ن یطن  

. ماند   انینو یرهی خ و  دیکش بهم را  اش رفته  کنار یقهی  

  لی آه  اصل برابر  ی کپ  رنگش  ی خی  درشت  چشمان 

. بود  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
56 

  دش، ی سف  درشت یها  لپ  و  ی عروسک   ی ن یب  و لب

  د یتشد ی انسان   هر وجود در  را  گرفتنشان گاز  ل یم

. کردی م  

  هم  در شلخته  هم خوشرنگش یا قهوه یها مو

. بود ده یچیپ  

بود؟  لی آه پسر   

. ماند  باز تعجب  از دهانش  

  لیآه  و  رها  یبچه از  یخبر روزنامه یها  صفحه در

! نبود  

... یخبر چیه  

. خاراند را  سرش خواب  از جی گ انینو  

. بود  سررفته   م حوصله. اومدم یماه با  -   

  پسرش . گرفت فاصله  یجی گ حالت  از  ی کم  ن یطن

. بود  فرشته سرش؛  دو وید  خودِ  برخالف   

. داده نجاتش  بزنگاه سر  که کرد شکر  را  شیخدا  
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: دیپرس ج یگ ل یآه  

؟یاومد بانو  ماه با  -   

. داد تکان  سر  بامزه انینو  

االن؟  کجاست بانو  ماه -   
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. شد   رهیخ  انی نو  دهان به زده  وحشت   

!بود  لی آه  بزرگ مادر بانو  ماه  

. اش مرحومه  مادر  مادرِ   

 مراسم  در جز  بود نگذاشته  فتاح عمارت در  پا گاه چیه

! ختمش  

  بحثش نی طن  با ی حساب  بد  بخت  از هم  روز  آن که

. بود  شده  
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  از  دور بود؛ی م  هم  شمر اگر  ی حت  فتاح حاج  گفتی م

. ختمش مجلس  در قهقهه است  ت ی انسان  

  با  را  جوابش  و  درآورد یباز  پررو  شهیهم  مثل  نیطن و

. داد  اشیمتر  ک ی زبان   

.  باشد کرده فراموش را  اش افهیق  بود  محال  

  از  آذر  دخترِ  آذر،  دخترِ  لحظه   کی هم  روز   آن  ی حت

!افتادی نم   دهانش  

  دراز ها خواب اتاق  یراهرو  سمت   را دستش  انینو

. کرد  

. کنه ی م  خوشگل رو ت یی طال اتاق  داره -   

. شد   بلند اتاق داخل از  بانو ماه یصدا  

؟ ی زن ی م  حرف یدار یک با  انینو -   

:داد را  جوابش ل یآه  

. بانو  ماه اومدم  من  -   
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  و انداخت ن یطن  به  ینگاه می ن  معذب حرفش اتمام با 

:زد  غر  لب   ریز  

حاال؟   ی شد یرنگ ن یا  چرا تو.  کنسله برنامه -   

:زد  لب  آرام   و خفه ییصدا با  

. خوبم  -   

 کرد ی م   شیصدا آذر  دختر دوباره و  آمدی م  بانو  ماه اگر

 چه؟

. برود لو  کار اول  نیهم خواست ی نم  دلش  اصال    

  شد؛ ی م   تر ک ینزد اشکلمه هر با  که بانو ماه یصدا

. کرد  دایپ  را  خروج راه  چطور  د ینفهم  

فتاح؟ حاج  خاک  سر  ی رفت  آخر ل یآه  -   

  تمام با را خودش و  کرد باز ندشیبب  نکه ی ا از  قبل  را در

. انداخت  رون یب واحد از  بود تنش  در که ی توان   

. خورد  گوشش به  بانو ماه  زی ر یصدا  

کرد؟ ن یهمچ  چرا  گه؟ید بود ی ک  نیا...  وا -   
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  عی سر.  دهدی م   ی جواب  چه لیآه  ند یبب  ستادی نا  گرید

  یدکمه یرو  را  دستش تند تند و  شد  آسانسور سوار

. دی کوب همکف  

  عزا دوباره   امده،ی درن عزا   از که  ی دل  از گرفته ل، یآه

. انداخت  نگاه  بسته در  به  بود؛ گرفته   

   خانوم؟  ماه یکرد ی م  کاری چ نجایا  یی خدا آخه  - 

  صدا خانوم ماه را  او  دستش  از شد ی م  کالفه  هروقت 

. کردی م  

  آخر و  اول او شکست ی م  که هم را ی هرکس  حرمت 

.  بود اشفرشته مادر  

. کند  هتک را حرمتش ی سوزن  سر   بود  محال  
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. زنهی م  زر  چقدر یری پ خرفت که ی مرت اه -   
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  یرو از را سرش نی طن یها  غرولند  از شده   جیگ  لدای

. کرد بلند  ی گوش   

شده؟   ی چ  -   

  آلودش خواب  یها چشم به ی دست  کالفه  ن یطن

. گذاشت فش یک یرو  را سرش دوباره و  دیکش  

:زد نق حسابان  استاد سی تدر یصدا  از  ی عصب   

.  خبرش  بذارم  مرگمو کپه ذارهی نم  -   

. ست ی ن خواب  یجا کالس  که  د یببخش -   

  ی واشک ی  را  اشی گوش  که  یی لدا ی  به  شخندی ن  با ن یطن

. زد  اشاره بود، گذاشته کتابش  نیب  

. هست  کردن چت  یجا که خداروشکر باز -   

  دوباره و کرد  نثارش یلب ری ز یفحش طنت یش  با  لدای

. شد  کردن  چت مشغول  

. د یپر جا از فنر مثل  نیطن  شد  بلند که زنگ یصدا  
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...  لدای یهو.  مزخرفتو   کالس خودتو ببره  شور  مرده - 

. کالس تو  زدم  کپک. نییپا  میبر کن جمع لش پاشو  

  پ ی تا داشت  نور   سرعت  از  تر  ع یسر که  همانطور لدای

. برود تنها نیطن   زد اشاره یپرت   حواس با  کرد؛ی م  

  و کرد  پرتاب شی برا را  اشیجامداد  اعصاب ی ب  ن یطن

. افتاد   راه  به پله   راه سمت   

  خانوم  یصدا  که بود نرفته نییپا هم  پله ک ی هنوز 

. شد  پخش بلندگو از مدرسه  ر یمد  ؛ی کرم   

.داد گوش  شیها حرف به دقت  با و  ستادی ا ش یجا سر  

  از  ی کرم  خود که آمدی م  شی پ هزار   در  دو معموال 

  هم را بارش دو همان  که بزند  حرف  بلندگو  پشت 

!کرد ی م   احضار دفتر به  را نی طن  بالاستثنا  

  سالن  ی همگ   ازدهی  ساعت  ز یعز یآموزها دانش - 

. دفتر  ادیب هم مهرگان .  میدار  جلسه . دیباش   کنفرانس  

  زد ی نم . زدی م  شی صدا دیبا  حتما  . د یکش یاکالفه نچ

. شد ی نم  
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  زرد یهود  و یمشک  نود پاچه  شلوار   به  ی نگاه 

. انداخت  گشادش   

  نقض  خاطر  به  را شانیها خی توب دیبا  دوباره احتماال 

. دیخری م   جان به مدرسه نی قوان  

  سر. کرد لمس  را  اشی گوش  مانتو یرو   از  دست  با

. بود شیجا  

  دیجو ی م  دیق  یب  را  آدامسش که همانطور الیخ  ی ب

. برداشت قدم ریمد  دفتر سمت   

 

19پارت#  

 

. شد  وارد در به  یاتقه با  

د؟ یداشت  کار من   با  خانوم -   

  وضع  و  سر به  ینگاه شده  گرد چشمان با ی کرم 

. انداخت ن یطن  
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  چه من ان یب  اداره از ؟ی کن ی م   ت ی اذ منو انقدر  چرا  تو - 

تو؟  یها رفتار  خاطر به  زم یبر  سرم  تو  ی خاک  

. انداخت  ن ییپا حوصله  یب  را  سرش  

. د یببخش. خانوم  بله -   

. آمد ن یطن  سمت  و  شد بلند  جا از ی کرم   

.  یداریبرم که  رو ابروها -   

. زد  اشاره لباسش   به  دست  با  

.  یپوشی م  که  نیج شلوار . یندار که مدرسه   فرم - 

  که  هم شی آرا .  یندازی م   رونیب  که هم  پاهاتو مچ

.  رنگه  که موهاتم.  یکنی م  

 داد و  دیکش سرش  یرو را اش افتاده یمقنعه  حرص با

:زد  

نه؟  ه یقشنگ  واسه فقط که هم  صاحب  ی ب  ن یا -   

: گفت  لب   ریز  

. د یببخش -   
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. نم ی بب  درآر بت ی ج از  دستتو  -   

.  رندیبگ  را  شی ها  ناخن دادی نم  اجازه  هم   درصد کی  

. شهی نم تکرار  گه ی د خانوم -   

 نبود  فتاح حاج  خاطر به  اگه.  مهرگان  نکن  بحث من  با  - 

  که فیح. بودم کرده اخراجت  مدرسه  از اول همون 

. نمیبب  ناخناتو .  هی حاج مال  فرشته یمجموعه  تمام  

. رفت  عقب  قدم کی  

. ست ی ن بلند  ی ل یخ ناخنام  -   

: دیکش داد ی کرم   

! طهیسل یدختره ناخناتو نم یبب -   

. فرستاد رونی ب را  نفسش حرص با  

. کنم پ ی تا ی زی چ تونمی نم  رمیبگ ته  از  ناخنامو اگه  -   

شلخته؟ انقدر   هم  دختر. یبرد   دختره ی هرچ  ی آبرو -   

. شماست   با  حق بله -   

. نکن  یدراز زبون  -   
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. شد   دفتر وارد  و  کرد باز را  در  یمنصور  لحظه  همان  

: گفت  زد  تعارف ی کس  به  هول  

. آوردن  فیتشر  افخم جناب ؛ی کرم  خانوم. دیی بفرما -   

. دیچرخ در سمت   شده گرد چشم با ن یطن  

. بود  رفته  هزار یرو دوباره   قلبش ضربان   

. دوخت چشم در  به مضطرب  
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 روز ی د که یدیسف  آن  برخالف ،یی طال  ی مشک  یی عصا

. شد  اتاق  وارد خودش از  قبل داشت؛ دست  در  

  کردن  مفقود  ی برا  یی تنها به   عصا  همان  که البته صد

  کیالل  یبو  اما،   بود بس  اتشیح عالئم  تک به تک

  یبرا  یفشار  گری د د؛یچیپ  اتاق در که هم اشمردانه

. نماند ن یطن  
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  کرم  راهن یپ .  بود مات  ی مشک  امروزش شلوار  و  کت 

  دوباره .  داشت را ی مات  همان  هم  رشیز جذب

  ساعت  و ر یزنج   و  باز ی ها دکمه  از گر ی د یامنظره

. ش یطال  

. بود  نشده  کنده نیزم از  هنوز رنگش  ی خی  نگاه   

  درست  را اشمقنعه  عی سر  زد  اشاره دست  با ی کرم 

. کند  

: دیکش  اد یفر سرش  در ی کس  و  

  حرف  رقته  عقب  ی مقنعه از  تو. ما   الیخ  خوش ر یمد  - 

.  دم یبوس  واحدش  در را مرد ن یا روزید من، و  ی زن ی م  

. تصورش  از شد یطور   کی  دلش  

. انداخت  ن ییپا داشت  امکان  که ییجا تا را  سرش  

. رفت  جلو  شواز ی پ  یبرا ی کرم   

  تیتسل  یی گو آمد  خوش  ضمن. افخم   جناب به  به  - 

  خبرها . رو پدرتون  دادن  دست از غم کنم ی م  عرض
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  ما  دیگفتی م .  ران ی ا دیدی رس   چندروزه تازه   که د یرس

.افخم جناب شوازتونی پ  میایب  

: شد  بلند تفاوتش یب و  سرد یصدا  

  کل  فتاح   حاج گفتن لمیوک . نبود  یاز ین . سالم   - 

  ارث به من  یبرا رو  فرشته یآموزش مجموعه

  چه نبودم در  نمیبب  کنم  ی سرکش  ه ی اومدم. گذاشتن 

. داده رخ ی اتفاقات   

: گفت  ی لودگ با ی کرم   

  ارزشمند مجموعه نیا  مواظب   چشمامون مثل  ما - 

. باشه راحت  التونیخ شما.  م یهست  

.  د یچرخ باال  و  قد  خوش دخترک یرو چشمش ل یآه

  یرستان یدب  بچه با که بود  دهینرس  درجه نیا  به هنوز 

. زدیبر هم یرو ها  

  از  معذب  د،ی د نیطن  به  رهیخ را  نگاهش  که یمنصور

: گفت  نیطن   وضع  و  سر  
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 یکرم خانوم . گهی د یبر ی تون ی م  شما   جان ن یطن - 

هنوز؟  باهاش  د یدار یکار  

: گفت   خواسته  خدا  از  هم ی کرم   

. ندارم  تیکار . گه ی د برو تو  مهرگان.  نه  نه  -   

. زدند  زنگ لی آه  یها گوش همران به نیطن   قلب  و  

. بود  شده  بدبخت   

. بود کرده خطابش مهرگان  یگرید  و ن یطن  ی ک ی  

 کردی م   ی قاط  روغن   و آب  داشت  لیآه  مغز طرف  آن  از

. افکارش  از  

  در  را نی طن اول همان از  فتاح حاج  که  بود  ادشی

. بود کرده نام ثبت  خودشان یها مجموعه  

 اتاق   نیا  در و نجا یا  که است کوچک چقدر  مگر  ای دن آخر

بود؟  دهید را دخترک  
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  یی رها همان  مهرگان   ن یطن  نیا  نداشت  خبر  تازه 

 او، با سرانجامش  ی ب  یرابطه فکر  از شبی د که  است 

. بود  کرده حرام خودش بر  را  خواب  

کرد؟ی م  خطاب چگونه  را  ایدن د یفهمی م  اگر  

  از  عجله با و  انداخت  نیی پا شتریب  را  سرش ن یطن

. شد رد  لیآه  یجلو  

: زد شی صدا لی آه که  بود، نشده  خارج در از هنوز   

. کن  صبر -   

!شدی م   زنده داشت کی  به  کی ش یها کابوس  

. فرستاد   رونیب  منقطع را نفسش  

: شد  بلند دوباره  لی آه  بم یصدا  

؟یآذر  دختر  تو -   

. آذر دختر . آذر  دختر. آذر  دختر  

. زاریب . بود  زار یب   رابطه ن یا از  
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. داد  فرو  یسخت  به  را  دهانش یشده خشک  آب  

  ک ینزد ی قدم  و  زد نیزم   را ش یعصا  کنجکاو ل یآه

. شد  ن یطن  

. کن بلند سرتو  -   

. ندی نب را   روزها ن یا و  ردیبم  داشت  دوست ن یطن  

  نگاه  گری کدی  به  متعجب   و ج یگ یمنصور و  ی کرم 

. کردندی م  

  کار به دست  خودش لی آه که  اوردین باال  سر ن یطن

. شد  

  باال   را  صورتش و  انداخت  ن ی طن  یچانه ر یز  را دستش 

. آورد  

  را  نگاهش تا  فشرد بهم محکم  را  شیها  چشم ن یطن

. ند ینب  

  توانست ی نم   ی حت  ی زدگ  بهت شدت  از  ل،یآه  و

!کند فکر درست   

. زد دو  دو دخترک  صورت  یرو ش یها ی خی  
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  صورت از ل ی آه  دست  و  خورد سر دستش از  عصا

. ن یطن  

  که را  ینی طن  ل،ی آه  یروز  شدی م   باورش ی کس  چه

  او  با  یهمخواب  فکر به و ببوسد   بود منزجر  او  از آنقدر 

فتد؟یب  

:داد  تکان سردرگم  را  سرش  

؟ ی ن یطن   تو...  تو -   

. گشود هم از را سبزش چشمان  آرام ن یطن  

  عقب  یقدم تعادل ی ب  چشمانش، برق   دنید از  ل یآه

. رفت  

!  ی نی طن تو -   

.  شدند دهیچ هم کنار  ها  پازل  حاال  و  

  سال  کی  و ستیب  حداقل  کردی م  گمان که یدخترک

  آذر یساله هجده   دختر همان  باشد، داشته را  باال به

. بود  
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  کرد،ی م  ی خوشحال  ابراز  فتاح مرگ   از نفرت با  که یزن

. بود  اشخوانده دختر  و  نه ش یا غهی ص زن  

  در کرد؛ ی معرف  رها را خودش خباثت   با  که یکس

  خبر رها با ی زندگ در شکستش   از که بود ی ن ی طن  اصل

. داشت  

بخوابد؟  ن یطن با خواست ی م  او  و  

 

22پارت#  

 

  از  زود هم نی طن و  بود کرده جور و  جمع  را خودش زود

. بود رفته در قسر  دستش   

 ل یآه  و  کردی م  دش ییتا یمنصور   زد،ی م   حرف ی کرم 

. شد ی نم  متوجه  هم کلمه کی  رسما    

. گرفت ی م یجد  را ز یچ همه یادی ز شی پ  سال  پنج  

.  نه ها، باشد شده خوب آذر با  اشانهی م حاال  که نه  
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  مثل. کرد ی م  بزرگ  هم را ارزش ی ب  یزهای چ قبال   فقط

. آذر  وجود  

  همه  آن یبرا یمنطق  لیدل  چ یه  کردی م  فکر  که االن 

. نداشته  ن یطن  از نفرت سال  

. بود  دهید یگری د نکیع   با را ن یطن که  حاال  

. یگری د کس یجا  

. نبود آذر  دختر که یکس  

  نفرت یرو از  همه نیطن  به ش یآزارها و تی اذ نفرتش،

  او  به  مربوط  ی زهای چ و  مادرش  نیگز یجا  به اشیزی غر

. بود  

د؟یموافق  شما   افخم جناب  -   

. داد تکان را   سرش  جیگ  

؟ ی چ با  -   

  رو جلسه نیهم  برا دیای ب ازده ی می کردی م   فکر - 

  یزحمت د یاومد زودتر   اما ازدهی ساعت  میگذاشت 

د؟یکن صبر  گهید  ساعت   مین ه ی  اگه  ست ین  
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. کرد دیی تا سر،  تکان  با پرت  حواس   

د؟ یدی م  کنفرانس در را  او دوباره ی عن ی  

  پنج در رییتغ   همه نیا آمدی م   در جور  عقل  با اصال  

 سال؟

. بود  شده  تر ده یکش قدش  

  عمل را  زدی م  چشم در بد اشی شکستگ   که یای ن یب

. بود کرده  

  نشسته شی ها استخوان  ی رو گوشت  پر کی  ی قول  به

. بود  

  و  تر صاف نهی آ  از جوشش؛   و  لک از  پر و  اهی س  پوست 

. بود شده  دتر ی سف  

  ی تون یز  و لخت  اش،ی تلفن میس  یکالغ  پر   یموها

. بود  شده  

. قبل  از تر  یوحش و  تر درشت   شی ها چشم  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
76 

 سالم   نداشت   زبان  ی حت  شناخت ی م   لیآه   که ینی طن

  پونزده یمرد   با  که بود  شده عوض  انقدر حاال  کند؛

کرد؟ی م  تاک   و کی ت  بزرگتر، خودش از  سال  

  افق  به و کرده  کز اطیح  یگوشه نیطن  طرف  آن  از

.بود شده  رهیخ  

  سالها  از پس خجالت  احساس ی کم  کردی م  احساس

. شده دای پ  وجودش در  

 

23پارت#  

 

. نداشت  دوست را  لی آه  حضور کال  

. انداخت ی م  اش رهیت  یگذشته ادی را او  

! نداشت  ز یچ چ یه که  یاگذشته  

! زی چ چیه  و  ت ی هو نه نفس،  عزت  نه  

. دانستند ی م   آذر دخترِ  را او همه  
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... بود  متنفر  هم بودن آذر  دختر از   نیهم یبرا  

. شد  بلند   جا از  زنگ   یصدا با  

  ساختمان  سمت  و  دیکش سرش یرو  را  اشمقنعه

. برداشت  قدم مدرسه  

. کرد خفتش ی گرید معاون   راه نیب  بدش بخت  از  

  د؟ یباش کنفرانس سالن   ازده ی  نگفتن مگه  مهرگان  - 

؟یری م  یدار کجا  

. کرد نگاه  خشکش یادی ز معاون  به عاجز   

. بخونم  درس خوامی م   خانوم -   

  حالت در تو. نم یبب  سالن   برو  ایب . خود یب  خود ی ب  - 

  هست   جلسه که  حاال یخونی نم درس یعاد

. سالن تو  برو  االی. یبخون یخوای م  

  ک ی معاونان  تک  به  تک خواستی م  دلش  یگاه

. کند  ی سالخ را  اش مدرسه یدنده  

  شناختی نم  را مادرش  ی کس  مدرسه  در خوشبختانه

. است فتاح  حاج یخوانده دختر  او  که  دانست ی نم  و  
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 دخترک  که  است  ی ریخ فرد  فتاح کردند ی م   گمان همه

. کرده  یمعرف  مدرسه به  را  

 قدم  سالن  سمت   و  نشاند لب  یرو ی زورک   یلبخند

. برداشت  

د؟ یدی م  را  لی آه باز  

. خدانکند  

  آخر  یها ی صندل  تمام و بود  شده حاضر  سالن  در رید

  گرفته جا  دوستانشان  یبرا دخترها  ا ی بودند، پر ای

. بودند  

  گور و گم را  خودش  یی جا  معمول طبق  که هم  لدای

  ی قبل  یهماهنگ با  هم  گرید  پوک کله  دو آن   و بود کرده

. بودند   غائب   

  ی خال  یجا  دو  تنها وسط  ی حت  و  آخر یها فیرد در

  ح یترج  خب  که. حسابانش استاد کنار  یکی  بود،

!نه   خرفت  ر یپ آن  کنار اما ندی بنش ل یآه  بغل در  دادی م  
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 حد از  شیب  ی س ی سرو هم  الر،یآ کنار  هم  گری د یجا و

. کنش خرد اعصاب  

. دادی م  حیترج  را ل یآه  بغل  همچنان و  

. نشست   اول فیرد  ی خال  ی صندل  نی اول   یرو  ناچار  

 

24پارت#  

 

  سن  یرو یطب یها ی صندل  از یی تا  پنج فی رد کی

. بودند  شده  دهیچ  

 و   یمنصور بعد و  معاونان از  گری د ی ک ی  بعد  و یکرم اول 

. نشستند   ها یصندل ی رو ل یآه  سرش  پشت   

  و  چرخاند چشم سالن در  نشستن محض به  ل یآه

. کرد  دای پ را  نیطن  کار  اول  همان  

  ی صندل  یدسته یرو الیخ  ی ب  را سرش  اما ن یطن

. بود بسته  چشم و  بود گذاشته  
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  تن ن؛ یطن  و دخترک  یالی خ ی ب  از  خورد حرص ل یآه

. ل یآه  نیسنگ  نگاه از  کرد منقبض  

  گونه از  و گرفته نبض شی ها  گوش کردی م  احساس

... کشد ی م   زبانه آتش   شیها  

 از   چشم هم زدن   پلک ه یثان  صدم ک ی یاندازه به  ل یآه

. برنداشت  شی رو  

  یسخنران  متن یرو  از و  ستادی ا بلندگو پشت   یمنصور

. خواند  

 جناب  قدر  یعال موسس  فوت از  که ماه  شش   از بعد - 

  از همچنان  ما گذرد؛ ی م   افخم فتاح حاج یآقا

  از سوگ در  را  ما  که میخواه ی م  مرحوم  یخانواده

. بدارند کی شر  مرد  بزرگ نی ا  دادن دست  

 با  ؛ی صندل  یرو  ده یخواب  دخترک به  رهیخ  لِ ی آه پوزخند 

. شد  همزمان آرنج به  چسبانده سر ن یطن  

  از شتری ب آنها  نکهیا  مثل  و  بزرگمرد و  قدر یعال 

. بودند   عزادار اش خانواده  
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:داد ادامه  یمنصور  

  سال چند از  بعد   فتاح؛ حاج مرحوم بزرگوار   پسر - 

.  بازگشتند  وطن خاک  به  غربت  در سخت  ی زندگ   

: بکشد ادیفر  داشت  دوست ن یطن  

  فتاح  حاج همان  جز کلمه کی  لیآه  اگر که وهلل به  - 

  که را  ت یخوار  پاچه کن  تمام.  باشد ده یفهم  را اول 

! ست ین  فتاح حاج  ل، یآه  

. د یچرخ لیآه سمت  لبخند  با  یمنصور  

  ما  همراه  رو یکالم چند کنم ی م  خواهش ازشون - 

. باشن   

. شد  بلند  ی صندل  یرو از  جذبه با  ل یآه  

.ستادی ا بون ی تر پشت و  گرفت  نیطن از  نگاه  

  هم  گوش در دختران  پچ پچ  شد،  بلند که  بمش  یصدا

. ترکاند را  سالن   

  دانش  و  پرسنل تمام  خدمت  ری بخ  وقت   و  سالم  - 

 افخم  لی آه من. فرشته  ی آموزش   ی مجموعه  آموزان
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  از که کنمی م   رو تالشم تمام. مجموعه  وارث   هستم

  هم کنار در شرفت یپ  به  رو یامجموعه بعد   به االن 

  یب  یهمکار و  ی همراه  از ممنون. م یباش داشته 

. زانی عز  شما ی وقفه  

 

25پارت#  

 

  که  کردی م  را  شی سخنران  نفس  به اعتماد پر داشت

.کرد بلند سر  نی طن  دفعه کی  

  ن یطن  کدفعهی  که  کردی م  خرجش  ی توجه ی ب  داشت

. کند را  لبش   پوست  دندان با  

  در طان یش  کدفعهی  که کردی م  را  اشی زندگ  داشت

! زد را  روزشانی د یصانهی حر ی بوسه  سورِ  مغزش   

. کرد مکث   ابهتش پر ی سخنران   وسط  قا  یدق  

. شدند پاک   ذهنش از ها کلمه  

شد؟   نازل سرش  بود یبتیمص چه  
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بود؟   بوسه کردن دوره  یجا ی سخنران   وسط آخر  

  کرد ی سع   و داد قورت  را دهانش  آب  یسخت  به

. ردیبگ  دست دوباره را  افکارش یدهیترک یرشته  

  به ل؛ یآه  ی آن   ی ختگ یر  بهم به توجه  ی ب  اما ن یطن

. رفت رونیب  و  شد  بلند جا  از  یی دستشو یبهانه  

  نفس ل یآه  نیسنگ  یها  نگاه  ری ز کردی م  احساس

. د یبری م  

  رنگ   ریتصو   ی رهیخ . خت ی ر صورتش یرو  یآب مشت 

. شد  نهیآ در  خودش یدهیپر  

  نسبت  ل یآه  مرز  و حد  ی ب  نفرت لطف  به بود؛ که بچه 

. کرد ی م  بودن  یاضاف حس شهیهم  خودش به  

  هیکنا  و  سرکوفت  و  بود فتاح  حاج  هم رفتنش  از بعد

. ش یها  

. شیها ی ت یمسئول   یب  و  بود آذر  

. د یکشی م   نفس که شد ی م  یماه شش   قا  یدق  

. بود  رفته  اشی خوشگذران   ی پ   دوباره آذر  
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!بود  مرده  فتاح و   شدی م  سقط  داشت  غربت   در ل یآه  

  شده تمام  ل؛ ی آه یناگهان  ورود با ها نی ا  یهمه اما،

!بود  

  باز  شومش  ی زندگ  یرو  به را   شی بالها ی اه یس  دوباره 

. بود کرده  

بود؟   حرام او بر  دن یکش راحت   نفس چرا  

. زد رون یب یبهداشت  سی سرو  از کالفه  

. شد  ی کس  ینهیس  به نهیس  

  او که  زدی م  ادی فر  تلخش کی الل  ندازد،یب نگاه  نبود الزم 

! ست یک  

. دیکش  باال  لی آه یشده کار  یعصا  از  را نگاهش  

 نفرت  نباریا  اشی زندگ  تمام برخالف  ل،یآه  یها ی خی

! نداشت   

. گرفت ضربان   قلبش و  شد  خشک دهانش دوباره   

داشت؟ ی برنم  سرش  از  دست  چرا  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
85 

شد؟ی م   الشی خ یب  کرده، غلط  گفتی م  

. نداشت  را ها  یباز  گربه و  موش نیا  اعصاب  ن یطن  

... شیبرا  بودند  نگذاشته   ی اعصاب   

 

26پارت#  

 

. شد   بلند دارش  خش یصدا  

آره؟ ییرها   که -   

  زدن  حرف خواست ی م . خت ی ر نییپا  یهر دلش

کند؟  انتخاب را  میمستق  

  حرف و بود جذبه  پر فقط شناختی م  او که ی ل یآه

. زدی م  پرده  ی ب  را  درست   

  و  کردی نم  ن یچن هرگز بانو ماه ی پرورده  دست  وگرنه 

  ماه ی پرورده دست قاموس در یدخترباز که  صدالبته

!نبود بانو   
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  کرده نقض  شه یر  از را حکم کال   شیرفتارها با  ل یآه

. بود  

... خودش یبرا بود  یخلف برهان  

. کرد  گل اشآذروارانه یگر هیسلط   رگ  

. شد  رهیخ چشمانش  در  دهیدر  

؟ ی چ  که حاال . نمیطن  یدیفهم  -   

 ن یطن   یپا تا  سر دارانه یخر و   کرد خم گردنش یرو  سر

. دیکاو را  

. موند نصفه  کارمون روز ید -   

. کرد  شی صدا زده بهت  ن یطن  

ل؟ یآه  -   

. بود  چشمانش لیآه یبرنده نگاه   یبعد هدف  

نه؟  یکنی م  صدام ی نجوریا  باره نیاول   ل؟یآه  جون -   

. لی آه یپرده  ی ب  رفتار از  نشست  نی طن   تن بر  لرز   

! تو یشد  یوی د چه -   
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  و  شد  کشینزد قدم  به  قدم. انداخت  باال  ابرو ل یآه

. گرفت تنش با  یمواز  را ش یعصا  

. بود خلوت  اطیح و  بودند کنفرانس سالن  در همه  

. شد  خم نیطن صورت یرو  

. شد  ادغام گریکدی با شانی ها نفس که یطور  

: زد لب  بم  

  دمیفهم دمتیچش  روزید تازه   هم؟ با می ابهیغر مگه  - 

! ی هست  ی عسل  چه  

  اشگونه یرو درست   نیطن   درنگ یب  ی دهیکش

. نشست  

 حالش  خوش  ی موها و  شد  کج طرف  کی  به  صورتش 

. ختیر  اشی شان یپ  یرو  

  لِ یآه  به  توجه  یب  و دی کش عقب   را  خودش  ن یطن

: زد لب  شده؛   خشک  

 هم  با  کی نزد یلی خ یرابطه هی  تو منو! نه م؟یا  بهی غر  - 

  باعث  میبچگ   تمام که یهست  ی اون   تو  مثال  .  میدار
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  یکار خوادی م  هنر ی ل یخ! ادی ب بدم  خودم از یشد

  یهنرمند تو! ها شه  متنفر   خودش از  آدم  هی  ی کن

... ل یآه  

: داد ادامه  و. زد پوزخند   

 نکن ی ک ی  ورت  و  دور یخرابا  با منو ؟یدیچش  طعممو - 

! ی حاج پسر   

 

27پارت#  

 

. گذاشت  ی ل یس  یجا یرو  را  دستش بهت،  با  ل یآه  

  مادر   از هنوز   ؟ی کن ی م  ی غلط   چه یدار یکرد فکر - 

!کنه  بلند دست افخم  لیآه  رو  که یکس نشده  زاده  

. کرد نگاهش شده  یوحش  یها  سبز  با ن یطن  

 از   پاتو. کرده  بلند هم  شده،  زاده  مادر  از هم  که  فعال   - 

!نره  هرز منم  دست  تا ی حاج پسر نکن  تر  دراز مت یگل  
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  را سرش. ستادیا  اشنهی س  به  نهی س حرص  با  ل یآه

  به  مردمک کرد؛ی م  احساس که  برد کش ی نزد آنقدر 

. چسبانده چشمش مردمک  

  یجور هی آذر؟  دختر ی اریم  در رو غمبری پ دختر  ادا چرا  - 

  پسر یدونی نم  شدی م باورم   کم کم داشت ی ایم  لفظ

. شهی م  سرت محرم  نا  محرم  ه؛ی چ دختر  هیچ  

. کرد برانداز  را ن یطن  ن ییپا تا  باال از  و  زد شخند ین  

  یی کوچولو تهیعفر  همون تو  افتاد ادمی هو ی ی ول  - 

  و  کمرم دور  یکرد حلقه پا  من  از  تر  هول که  ی هست 

. ی گرفت  لب  ازم  

. شد  قطع  وقفه  ی ب  نبار ی ا  نیطن   نفس  

  اما، بزند  حرف  رک  انقدر یکس نداشت  عادت هنوز 

!بود لی آه او؛ چون کردی م   عادت  دیبا  

 چشمش  مردمک. انداخت  نگاه   لی آه شرور   یافهی ق به

:دیپرس  لرزان  یصدا  با و  زد دو دو  

ل؟ یآه یخوای م  جونم از  ی چ  -   
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  دهیدر  و  شد ش یها  ی شم ی  یرهیخ جوابش، در ل یآه

:زد لب  

. بخواب  باهام! کن تموم  رو  ی دار که یتموم  مهی ن کار  -   

  ن یچ را اشی ن یب  یها پره. کرد نگاهش ناباور ن یطن

: گفت  انزجار  با و  انداخت  

! تمبچه یجا  من که ی مرت -   

. انداخت باال شانه الیخ  ی ب  

  کردم شننه خرج که یتوان  همه  اون   با فعال من  بچه - 

  مبچه مامان  یجا ،ی کن  هنر  ی ل یخ تو . سالشه  چهار

! ی باش   

  ی حت  نگذاشت  لی آه که برداشت عقب  یقدم مین

. بگذارد ن یزم   را ش یپا  

. د یکش خودش  سمت   را  او دوباره  و  زد چنگ را  کمرش  

  باهام یگفت . شه ینم سرم   مابرو آبرو من  نیبب - 

  ذارمی نم شرف  ی نخواب !  ی بخواب  دی با ی خواب ی م

! مدرسه  تو  واست   
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. کرد نگاه رنگش ی آب   یها چشم به  نفرت با  

  خراب  همون  تو  کاش. افخم ل یآه  متنفرم ازت  - 

. ی مردی م یبود که ی اشده  

:د یپرس  را  خودش سوال و داد تکان را سرش  دیق  ی ب  

م؟ خونه یایم  ی ک  -   

 

28پارت#  

 

  کرد دعا موقعش  به  آمدن یبرا را یمنصور  بار چند

. بماند   

. داشت  استرس  اما   همچنان  

  روز در  که بود یاکله یب  آن از  تر کله  ی ب  ل یآه

. انداخت رون ی ب  تاالر،  از را  او  اشی عروس   

!دی ترس  دیبا روزها  نیا ل یآه  از  
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  کالس کل  همهمه و  بود  امدهی ن استادشان  ساعت  نیا

.بود  برداشته را  

. کرد شی پهلو   خرج یا سقلمه  لدای  

؟ی عفر  ی کن ی م  ری س  کجا -   

  به  و  کند ش ی رو شی پ نامعلوم ینقطه از  را نگاهش

. شد  ره یخ  لدای  

. کند دل درد یکس  با داشت  دوست   

  ی کس  ی برا را اشی زندگ  نبود حاضر عنوان  چیه  به  اما

.زدی بر  رهی دا یرو  

!نبود درونش ی افتخار قابل  زی چ چیه  

  ی آزارها از ای  گفت ی م  اششده رخوابیز  مادر از

اش؟ یناپدر  

  یها ری تحق ای  گفت ی م  یکودک در  پدرش  دنیند  از

ل؟ یآه  

د؟ ینازی م   کدامش  به و  گفت ی م   کدامش از  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
93 

  که گفت ی م   هم را  نیا  دیبا دیبگو  خواست ی م  اگر

  سمت   به  لیآه  کوپه  نیماش سوار  اشاره  کی  با روز ید

شده؟  روانه  اشخانه  

ده؟ یبوس   را  او فکر یب که  کردی م  اشاره  حتما   دیبا  

  از  قبل  ل یآه  که گفت ی م  را  نیا دی با  صددرصد و

  نکند؛  گرم  را تختش  تا  کرده دیتهد یمنصور  دنیرس

!داردی برنم  سرش  از دست  

  راز و  رمز پر  نِ یطن کار  به  کردن  دل درد  جه ی نت  در پس

! آمدی نم  

  زنگ  گه ی د چقدر! کهی زن خرابته یعمه ی عفر  - 

خوره؟ ی م  

. انداخت   اشیی طال  یمچ ساعت  به ی نگاه   مین  لدای  

... دو... کی  -   

. شد بلند زنگ یصدا  نگفته را  سه  

. بودما   دهیپرس  زودتر  کاش -   
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  از  لدای یپا   به پا  و  انداخت  دوشش ی رو  را  فشیک

. شدند   خارج  کالس  

  و زد  حرف  دش یجد  پسر  دوست  از لدای راه؛   نیب در

 را   مغزش مذاب یها  گدازه  ی کم  داشت  ی سع  ن یطن

  را  لدای یها  حرف از کلمه کی  حداقل تا کند خاموش

. بفهمد  

 

29پارت#  

 

. شدند خارج  لدا ی همراه  به  مدرسه  در از  

  اما؛ ادتری ز  شده  پارک ی ها  نیماش و   ادیز  ت ی جمع

 دی سف یشان یپ  گاو  یادیز  لی آه  بنفش یکوپه نیماش 

... ابانی خ آن در بود  

. گرفت  ضربان  نور از  تر عی سر قلبش   

  ت ی جمع دل در  شتر یب  و کرد  پنهان   لدای  پشت  را خودش

. رفت   فرو  
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
95 

. کرد نگاهش   متعجب   لدای  

وونه؟ ید  ی کنی م  ی نجوریا  چرا  دختره؟ تو  شده  چت  -   

  یبرا  دارند که  دیشنی م  را   دختران اکثر  پچ  پچ یصدا

. روندی م  ضعف و  غش نشی ماش  و ل یآه  

  یی ها  آدم نی همچ  به  هم نگاه   که آمدی م   ی قپ  یکس

. کندی نم  

  شوهرها   نیا از  هم من  ا یخدا گفت  ی م  یکس

. خواهمی م  

  کی  کار یپسر  نیهمچ  مخ  زدن  گفت ی م   ی کس  و

. است ه یثان  

  نظر داشت هم  لدای  ی حت  و  بود گرفته  باال  همهمه

. داد ی م  

... خداست !  باش  نوی ماش  نیطن یوا -   

.  برداشت  را  نیماش سقف   خباثت  کمال  در ل یآه

  رنگش یخ ی  چشمان   یرو مارکش   یدود نکیع 

. کرد ی م   یی خودنما  
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  یموها  یرو را نکیع   جذاب، یبس  حرکت  کی  با

  به  که ی ن یطن  به میمستق   و  گذاشت  حالتش  خوش

. زد  زل بود؛ شده  پنهان  خودش  الیخ  

. ش یبرا بود  یدردسر هم بلند قد  

. کرد  خم را  خودش  ی کم  

. د یدو سیسرو  سمت   عیسر   و کرد رها  را  لدای دست  

. شد  ادهی پ  نشی ماش از غرور  با  ل یآه  

. رفت  ن یطن  سی سرو  سمت   مبهوت  جماعت  آن نیب  

  کله  حد نی ا در  لی آه کردی نم  فکر  وقت  چی ه ن یطن

! باشد خراب  

! وجه  جی ه به  

  بود قرار که  ییها  حرف  از امان  و ها  نگاه از  امان  اما،

. شود  زده سرشان  پشت   بعدا    

  یشهی ش  به  ی اضربه تفاوت   ی ب  و خونسرد ل یآه

. زد   نیطن طرف  
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. شده   خارج تنش  از   روح کرد احساس ن یطن  

 که  کردی م  تصور نگونهیا  را مدرسه   اطراف  یها ابان یخ

 تق یصدا و دو  آن  یرهیخ همه است؛ ساکت   جا همه

.چرخدی م  سرها  در وار ناقوس  شه یش  تق  

. بود  یگری د طور  داستان اما  

 

30پارت#  

 

. ن ییپا ایب  -   

. کرد نگاهش   باز دهان  با ن یطن  

! بود  وانهید رسما   مرد، نیا  

:زد لب  حرص با  آرام  و  داد ن ییپا را شه ی ش  عی سر  

؟یکن ی م  ی غلط  چه یدار -   

  و  داد هیتک  نی ماش  سقف  به  را دستش   ک ی خونسرد

. کرد خم نی طن  صورت یرو  را خودش  
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: زد لب  آرام خودش مثل   

  باال صدا  تا ن ییپا ایب  پاشو.  م یرد مخ من  گفتم بهت  - 

. یبخواب  باهام  یداد قول بگم  نبردم   

  هضم را  لیآه  یها رفتار  قبل از  شتری ب لحظه هر  ن یطن

. کردی نم  

  لی زا  عقلتو  که ییها  دراگ ای رفتنه  فرنگ راتی تاث - 

 کرده؟ 

  اقسام  و  انواع در  ی بچگ  از  که نیطن   مثل ی کس  یبرا

  سخت  بود؛ شده   بزرگ ممنوعه  یها یگذران  خوش

  اثرات لی آه چشمان  گشاد مردمک  نکهیا  حدس نبود

! است  اشکرده مصرف مخدر  مواد  

. نبود قبل ل یآه  آن واقعا   انگار  ل یآه  

  پاره را  نیطن  دهان  بود، شی پ  سال  پنج لی آه  همان اگر

  نکرد توجه اصال    اما، اشی گستاخ  خاطر به  کردی م

. دیگو ی م  چه نیطن ند یبب  
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  بلند یصدا با شمرده  شمرده  و  دیکش عقب   را  سرش

: گفت   

؟ یای ب من  با  نبود قرار  امروز مگه شما   جان ن یطن -   

  بلندتر ها  پچ  پچ  و دیچرخ سمتشان  شتریب  سرها

. شد  

. د یپر نیطن  یرو  از  رنگ  

! نداشت  یفرق چی ه تیم  با  صورتش رنگ  

: زد لب  لرزان  

  ه، یک آذر  دونهی نم   نجایا  ی کس . اریدرن یباز  آبرو  ی ب  - 

! ی هست  ی ک  تو. م یک من  

  صورت در آرام  یصدا با دوباره، اشدهیدر  چشمان با

. شد  براق ن یطن  

 صد یبگ  نگفتم  ی چ  هی  تا نیی پا  ایب  آدم بچه مثل  پس - 

! آذر شغل  از زدن  حرف به رحمت  

  صورت  با  بود  سشیسرو  راننده که یرمردیپ  ،یرازی ش

: دیپرس نی طن  از متعجب   
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؟ی بر گهید کس با  امروز بود قرار  جان بابا -   

  نظر  به ی سالم   زن.  بود  دهید  را آذر قبال رمردیپ

  ت ی اهم  شی برا دخترش روابط  دانست ی م . آمد ی نم

.  ندارد  

. بود  برخورد خوش و مهربان برخالفش، اما ن یطن  

. نداشت   را آذر  یها شه یش  خرده  

. بود  ده یفهم خوب دهید ایدن  رمردی پ را  نیا  

 

31پارت#  

 

  رسونمی م  رو خانوم  نی طن   من امروز  جان  پدر بله - 

. خونه  

. تکان سر   رمردیپ  

  داشته  یی آشنا  گری کدی  با قبل از  دیرس  نظرش به

. باشند  
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... مادرتون  به  من  پس -   

  وقت   نیطن  با  تو  از  تر  شیب  من  دیبگو  نکهی ا یبرا ل یآه

  دانمی م  تو  از  بهتر  را  اشی زندگ  بم و  ری ز  و  امگذرانده

: گفت   

  ی ری م  جان  نیطن. دمی م  خبر  خانوم  آذر   به خودم  - 

گه؟ ید عمارت  

  نیماش  سوار  اگر  ن یطن  دانستندی م  دل در  جفتشان و

  یگری د قبرستان چیه  رنگ آپارتمانش  جز شود، ل یآه

! ندیبی نم  را  

. کرد  نگاهش  عجز   با ن یطن  

  از را اشی مشک   و زرد  فیک و  گشود شیبرا   را در

. گرفت  دستش   

. زم یعز   میبر -   

 یم  که  کس هر  به را  تو بزند، زار داشت  دوست ن یطن

. بردار  سرم از   دست  قسم یپرستی نم  و  ی پرست   
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  کردم غلط   اصال   کردم، ی خام  کردم، یجوان من

! کنم یباز تو  با  خواستم  

  حد از  شیب  نیماش  در آموز،  دانش صد  چشم یجلو

. برد باال  نیطن ی برا را چشمش  در  

  را دستش مابانه  دخترباز شتری ب نه،  که وارانه  جنتلمن 

.شود سوار  نیطن   تا  کرد دراز  

. بود  شی ها رگ  در امرزش ی خداب پدر خون  ن یطن  

. دور  به آذر  یها یبار و  بند  ی ب  از  

  اما شدی م  مرگ ذوق توجه ن یا از  دیبا  االن  بود آذر  اگر

. آمدی نم  باال نفسش ن؛ یطن  

. شد  نیماش  سوار  کندن جان  با  

. سرش   پشت  هم ل یآه  

  و یکرم کند،  حرکت  نیماش  نکهیا  از قبل آخر  یلحظه

  نیماش  درون از باز  دهان  با که دی د را  یمنصور

... کنندی م  نگاهش  شانیها  

. را لی آه کند  لعنت  خدا  
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! بود کرده زهر  کامش به را یزندگ  امدهین  

. شد  کنده جا از  سرعت  با نیماش   

. داد هی تک شهی ش  به  را سرش  ج یگ ن یطن  

  میباش ر یپن  و  کارد دیبا  تو  و  من  بابا! کنمی نم درکت  - 

! من از حالت  هم تو خوره،ی م   بهم تو از حالم من.  االن 

گه؟ ی د هی چ ایباز  ی هوچ  نیا  

. زد شخند ی ن ل یآه  

  یبود  بلد نه  ، ی داشت افهیق  و ختی ر نه  موقع  اون - 

  رو  تازه  حاال! یبد ی خال  و  خشک  سالم  هی  ی حت

! دارم دوست س قلوه لباتم... ی اومد  

 

32پارت#  

 

: گفت  حرفش توجه   ی ب  

.  عمارت  ببر  منو -   
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! من  آپارتمان یایم  تو -   

. کرد  نگاه ل یآه  به  تمسخر با  

  مثل  منم ی کرد فکر  خودت؟ شیپ یکرد فکر ی چ  - 

   م؟ هرزه زنت

. شد سخت   لیآه  نگاه  

. ار ین  من  جلو اونو  اسم -   

. گرفت  رنگ  نیطن پوزخند   

  بهت  زنت  نکهی ا از ؟ی کن ی م  حماقت  حس ه؟ یچ - 

... انت یخ  

: زد عربده ن یطن ناتمام حرف نیب  

! دهنتو ببند گفتم -   

:کرد تکرار و دی کوب فرمان یرو   محکم  چندبار را دستش   

! ببند تویکوفت دهن  اون -   

. کرد  جمع خود در  را  تنش  ل، یآه  ترسناک داد  از ن یطن  

. یاوونهی د تو خدا به . یاوونهید تو -   
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. من  آپارتمان میری م  -   

  به دیبا  چه یبرا کند  درک  توانست ی نم ی حت  ن یطن

   بروند؟ او  آپارتمان 

  انقدر  ی وقت   بخوابم؛ باهات خوامی نم من ی وقت  - 

  من؟  به یکرد بند چرا ابونایخ تو  خته ی ر یپول  فاحشه

  اضافه  هات  نکرده ستی ل  به هم  تجاوز بخواد خدا

 شده؟ 

. د یجو را  لبش حرص  پر  ل یآه  

. یخواب ی م  باهام  یگفت -   

!  گفتم  دمیخند  بابات گور  به  من  -   

: داد ادامه را حرفش  غی ج با  

! دارم توبچه سن  من لجن،   کثافتِ  که ی مرت -   

. انداخت   باال شانه خونسرد ل یآه  

 ی خوای م . دادم حیتوض  تواسه  رو  بچه فلسفه بار ه ی - 

  شکل  رسم  با  یسر  نیا تا  فتادهی ن تیدوزار هنوز اگه

 بگم؟ 
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. د یکوب ی صندل  ی پشت  به را  سرش  ناله  با ن یطن  

. خر  نفهم زبون  -   

توئم؟   سرنوشت  من  یکن قبول   یخوای نم  چرا نیبب -   

:زد  غر  لب   ریز  

  زبون عمارت  ببر  منو. بود اه یس  سرنوشتم   اولم از  - 

!نفهم  

  بعد؛   ی کم  و شد   فشرده لی آه  یپا ری ز شتری ب پدال 

. داشت نگه لی آه  آپارتمان ی جلو دوم بار  یبرا نیماش   

 

33پارت#  

 

. کرد باز  شیبرا   را در  

. گهید ن ییپا ایب  -   

. خوام ی نم  -   

! میکن توافق  ه ی  هم با ایب  -   
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. ببره  هم  با توافقتو  خودتو  شور  مرده -   

. ن ییپا  ایب  حاال  باشه  -   

! خونه برم خوامی م  من  -   

.کنم صحبت  باهات  رک  بذار  ن؛یطن   نیبب -   

نبود؟ رک االن  تا  ی عن ی  

  دو کف  عی سر  و  کرد نگاهش   شده گرد چشم با ن یطن

. گرفت صورتش یرو به  رو  را دستش   

  لطفا. اوضاعمونه و  وضع نی ا و  ینبود رک.  قربونت نه  - 

. دارم  دوست شتری ب!  کن صحبت  لفافه  تو همون من  با  

  رابطه  به تونمی نم  لحظه  هی  دمت یبوس   نکهیا  از بعد - 

  اگه من  دست بده خودتو! بده  پا  و  ای ب. نکنم فکر باهات

.می دی نم   ادامه  آقا  ینخواست  

. گرفت بهانه ساله  دو یها بچه   پسر مثل   

!بخوابم باهات  خوامی م  -   

. امی نم  من! ینخوا  خوامی م  -   
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. داد هیتک  نی ماش  یبدنه به   را ش یعصا  

. نشست  نی طن ی پا یجلو زانو  دو یرو  

  امروز هی  ی ول   ؛یبود نفر  چن با  حاال تا ندارم کار . نیبب - 

  تو  بزن گذشت   بد  بهت  اگه من   دست  بده  خودتو ایب  رو

! دهنم  

: گفت  التماس با و  زد خودش یگونه یرو   را دستش   

 بهم  ها راهبه   حس. گهید بده  وا  رهی بم تن  نیا ن یطن - 

.  هستم  یز یچ ی مرتاض  کنم ی م  حس.  داده دست

  دستم  از نبودم یکس  با  که ییروزا   کتاب حساب

. ا ی ب کوتاه رو امروز هی . دررفته   

. کرد  نگاهش فقط  ن یطن  

  کاره  همه ی ها زن مثل اول   از که  بود خودش  مقصر

بود؟ کرده  رفتار   

! بود خودش  مقصر  

  انقدر  ی ک  بودم؟ نفر چند با کنم؟ ی نم درکت  چرا  - 

؟یشد خراب  
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. د یکش  یکشدار نچ  

  ای ب یول عالم   دو خراب  من  ترزا  مادر  تو...  باشه  باشه  - 

  آذر  بشه؟ ی چ  عمارت یبر   یخوای م . ناموسا ن ییپا

! داره  بچه  ادینم ادش ی  ی حت  االن شه ی گذرون خوش  ی پ

!کمی بگذرون  خوش هم  تو  ایب  

  خوب  انقدر چگونه. دادی م  پس  درس ششیپ  طانیش

کرد؟ی م  وسوسه   

 

34پارت#  

 

. کرد  باز  را  در و  دیکش را واحدش یت یامن  کارت   

.  رفت ی نم  جلو ش یپاها ن یطن  

  ی ن ی بب  ختشوی ر یندار چش  که ی کس  با  اومده د یجد - 

؟ ی بگذرون   خوش  

.  گذاشت نی طن کمر  پشت را  دستش و  دیکش ی پوف 

. داد هولش  جلو به  آرام  
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  ا یب.  باال  آوردمت  تا  شد  سی سرو دهنم...  بابا  تو ایب  - 

... تو  

. شود  وارد  نبود رضا  دلش همچنان  

  رگ لی آه درصد  کی  اگر که  داشت  استرس  دلش در

. زدی بر سرش   بر ی خاک چه کند؛  گل اش ی وانگید  

  آن با باشد داده  خودش دست  کار  دیترسی م

. انداخت  جانش به  لی آه که یاوسوسه  

ست؟ ی ن خونه  تبچه -   

. ه ی ماه خونه -   

.کرد نگاه اطرافش  به  یشتریب  دقت  بار نیا  

  اشیپدر عمارت  به  اشی بزرگ   که ی آپارتمان 

. دیرس ی م  

. بود  یی طال و  دیسف خانه  دکور  

  برق و  زرق  به  بود مشخص زشیچ  همه  از کال  

. دارد یدی شد  ی عالقه  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
111 

  یرو را نگاهش پشت  از و بست سرش  پشت را  ل یآه

. کرد نیی پا  و باال  ن؛ی طن  یمدرسه  فرم و  مقنعه  

  یامدرسه بچه  دهیرس   کجا به  کارم  ی لی خداوک نیبب - 

  یدرآر اتاق تو  یتونی م  لباساتو  ن یطن.  کنم ی م   بلند

. مبل  رو بنداز نجا یهم هم ینخواست  

  را  ش یها لباس  تا  رفت  اتاقش  سمت   هم  خودش

. کند عوض  

  سالن  از یا گوشه بالفاصله  ل،یآه  رفتن از  بعد ن یطن

  را ش یمانتو و  یهود بعد و مقنعه   اول، عی سر  و ستادیا

. درآورد  

! بود ستادهی ا لی آه یخانه وسط ری ز  لباس کی  با  

. د یخند ناباور  خودش  رفتار از  لحظه  کی  

. کرد تن و  زد چنگ را  رنگش زرد یهود  درنگ  ی ب  

:دی غر  حرص با لب   ریز  

! یآذر دختر که ی حق  -   
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 شرت یت  و  شلوارک.  آمد  رون ی ب  اتاقش از  زنان عصا  ل یآه

. بود  زده  تن  ی مشک  و  زرد یورساچه طرح  

 یبو   رقم چ یه که  کردی م  دود لبش   یگوشه یگاری س

.دادی نم  گار ی س  

؟ ی کش ی م   ی چ  یدار -   

. زد شخندین  و  فرستاد رون یب  اشی ن یب  از را دود  

. زهیج ها  بچه واسه -   

 به   یی بای ز یبطر و  رفت اشخانه یگوشه بار سمت 

. آورد  جام  دو همراه  

 

35پارت#  

 

. گذاشتش  نی طن یجلو  ز یم  یرو  

. ز یبر -   
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  دور  را  دستش و  انداخت  نیطن  کنار  را خودش

. کرد حلقه اششانه  

. لرزاند ی م  را  دلش رنگش  یتونیز  لخت  یموها  

. داشت  دوست   

  بز یشهی ش.  داد گوشش   پشت را  شی موها ن یطن

. شد خم  زیم  یرو و  برداشت  را  مشروب  یشده  

  پر را جام نصف نه یطمان  با  و کرد خم ی کم  را یبطر

. کرد  

  جام  ینطوری هم دوباره  و  چرخاند را یبطر  سر  ی کم

. مهی ن تا را یبعد  

  نازک یهیپا  طرف دو  را اشاشاره و  وسط  انگشت  دو

. داد جام به  یآرام و  ی دوران  تکان  و  گذاشت  جا  

  بو  را درونش  سرخ  شراب لذت با  و  کرد بلند را جام بعد

. د یکش  

. بود گرفته  نظر   ریز  را شی رفتارها  تک  تک  ل یآه  

. زد خند  تک  
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.  نذاشتم  یکس بد رو   دست . اومد  خوشم نه  - 

  یریگ چشم  شرفت ی پ  سال پنج  ن یا تو  معلومه 

. ی داشت   

. کرد نگاهش   شده  سخت  ن یطن  

! شهی نم نیا  از بهتر  یحاج پرورده  دست  -   

.زد  قهقهه ل یآه  

! باباش گور -   

. داد ل یآه  دست  را  جام  

. خورمی نم  من  -   

. انداخت  باال را  شی ابرو  یتا کی  

حال؟   ضد ی عن ی بخورم یی تنها -   

. د یچرخ سمتش  و  کرد باز گردنش دور  از  را دستش   

!  بهم لحظه ه ی کن  گوش -   

 همانطور  و  دینوش  دستش درون  شراب از ی اذره ل یآه

: گفت  کردی م  یباز جام  با  داشت  که  
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. توئه  با  گوش -   

  یها ی خی  به میمستق  را چشمانش سبز ن یطن

. دوخت  اشدهیدر  

  ر ید ی وقت  دینبا  اما،   سخت   یلی خ. گفتنش  بود  سخت 

!جنباندی م  دست  شدی م  

. داد قورت ی سخت   به را  دهانش  آب  

... من...  من  -   

: گفت  ضرب کی  و  فرستاد رونیب  محکم را نفسش  

! دخترم من  -   

 

36پارت#  

 

  کار  دستش؛  درون یشده  رول گل  همان  ای گار ی س

. زد  قهقهه د یق  ی ب . بود  کرده را خودش  
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  گل لباسات  کم ی  درسته  حاال ؟یپسر گفتم من مگه  - 

... نه  یول زنهیم  گشاد  

.داد  تکان  نیتحس  با را  سرش  

.  پسندمی م.  خودت  واس یساخت  ی بدن و  تن  خوب -   

 هم  درصد هزارم  ک ی. کرد نگاهش ناباور همچنان ن یطن

!کردی نم درک را مردک  نیا  فاز  

... ل یآه  -   

:گفت  کشدار  

  اول از  صدات... که  بزن صدا  منو فقط  تو ... ل یآه  جون - 

؟ ی ساخت  صداتم  ا ی بود نیهم  

. داد تکان  سر  تاسف با  و  دیخند  

  ییها ییبای ز گهید نه یهم... کافر  منِ  سر  تو  خاک  - 

 ازم  نعمتو  خدا  شده نعمت کفر  گرفتم؛  دی ند رو  تو  مثل 

  چهل! دمیند  جماعت  زن سهفته ه ی که نه ی هم! گرفت 

... شدم  تو  دم هول ساعته هشت و  
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  پرت   و چرت بند  کی.  بود  گرفته زدن  حرف و  خنده فاز

. گفت  یم  

. دیکش  رون ی ب  دستش از را  گل رول تیعصبان  با ن یطن  

؟یخر  به  یزد خودتو ای  یخر... گاو  که ی مرت -   

.  بود  افتاده خنده یرو  

 عقب  خنده شدت  از سرش  و  گذاشت  زیم  ی رو را  جام

. شد  پرت  

!  گاو... گاوم -   

. فرستاد رونی ب را  نفسش  حرص پر  

!  هنوز دخترم! نبودم ی کس  با حاال تا گم ی م  دارم - 

... نفهم  

  دفعه کی بعد . کرد  نگاهش تفاوت ی ب  ی کم  ل یآه

. گرفت راه چشمانش از  اشک که افتاد خنده  به  انقدر   

. بود  شده  کبود خنده فرط از  صورتش   

! خوشبختم  پسرم منم -   
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. دی خند دوباره  و  

!  ی فهم ی نم  ی چی ه! لی آه دهیپوک مغزت تو بقران -   

. خورد  زنگ لحظه  همان لی آه  تلفن  

. داد تکان نیطن یبرا را  دستش خنده با  

 ن یا نمی بب نیم  ه ی نگو  ی چیه ... یگی م  راست  تو آره - 

.  خدمتتون رسمی م   زنهی م  زر یچ  شارالتان  

. درآود گاو  یصدا شدی م   بلند از که همانطور بعد و  

کنم؟  عوض  تموی ر ای  ی پسندی م ... ما ... ما... ما -   

  بزند   حرف ی حت  ی اکلمه مبهوت نِ یطن  نگذاشت  بعد و

.زد را تماس یبرقرار  یدکمه  

. الدیم  بنال  -   

 

37پارت#  

 

! رانمی ا من  -   
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کنم؟  کار ی چ ی گ ی م ... ی ران ی ا که ورم ه ی به  -   

. شد  صورتش یرهیخ  دقت با ن یطن  

  ی ب   شیها  حرف  و  داشت کش  همچنان لبخندش

. زدی م  ادی فر  را خط پشت شخص  بودن ت ی اهم  

. نمتی بب  خوامی م  -   

  ش یپ هم یاردیلیم  معامله   االن  یزد زنگ  موقع بد  - 

.  فقط   ضرره نبودت و بود که تو.  رم ی نم  واسم  ادیب

! کم شرت  

  یدکمه دهد؛ یخداحافظ فرصت  نکهیا بدون  بعد و

  پرتاب  یاشهی ش  زی م یرو را  ی گوش  و فشرد  را  قرمز

. کرد  

: دیپرس نی طن  به رو   چشمک با  

م؟یبود کجا ... خب  -   

  نگاه  لی آه ینداشته  معاشرت  آداب به  زده بهت  ن یطن

. کرد  

. میزد ی م  حرف تو  ی نفهم   زبون  از م یداشت -   
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. افتاد خنده به  دوباره   

: گفت  سرخوش  و  گرفت  دست  را  شرابش جام  

داستانا؟ ن یا و  ماما  همون -   

. زد  چنگ را ش ی موها حوصله ی ب  ن یطن  

... با من... دخترم  من گفتم ی م  داشتم! ری نخ  -   

. درآورد  را  جفتشان داد لی آه  تلفن  یدوباره زنگ  

.داد جواب  را ی گوش  ی عصب   

  یی سای م  یدار الد؟ی م  جونم از یخوا ی م  ی چ  - 

! اعصابمو  

؟ ی آپارتمانت  تو -   

؟ ی فضولم  -   

برخورده؟  طرز  چه نمتیبب  خوام ی م   ماه  شی ش  بعد -   

؟یخوا ی م  یچ. یکن ی م  ور  ور  ی ل یخ ... اه -   

  را  شیپاها  تیعصبان   و اضطراب نیب  ی حالت  با ن یطن

. دادی م  تکان  
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. شد  بلند  واحد زنگ یصدا  لحظه  همان  

. شد  ده یکش در  سمت  جفتشان  نگاه  

: گفت  شده  روزیپ  الدیم  

! درم پشت  کن  وا  رو  در ایب . زدم  حدس درست پس -   

! دیپر  کال   لی آه  خوش فاز  

. رفت درهم شی ها اخم  

  سمت یحرص یها قدم  با  و  گذاشت  زیم  ی رو را  جام

. رفت  در  

 خنده  به را  نیطن  در؛  گشودن از  قبل آخرش، یجمله 

. انداخت  

  تنها   نه... ی باش  در پشت خرمگست  خودِ  واقعا   اگه  - 

  هم  حاملت  بلکه کنم؛ی م  بلند نیطن   یجا رو تو

. پدر  سگ   کنمی م  

 

38پارت#  
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زدم؟  در یبود کار رو -   

. کرد نگاهش نشسته خون  به چشمان با  ل یآه  

. کردم ی نم حسابت  هم بز پشم که بودم کار  رو اگه  -   

. زد  کنار را لی آه لبخند  با الدیم  

. شد  واحد وارد دست به چمدان  

نفرن؟  چند  -   

  لرزش  تنش تمام گر ید یپسر  یصدا دنیشن  با ن یطن

. گرفت  

. کرد  احساس  را  فشارش  یناگهان  افت  

  رون،ی ب یشی م گم  ای... خودمه مال! خور  سگ  ی ک ی  - 

. اد ینم در هم کتیج اتاق  تو  ی تمرگ ی م  ای  

. چدی پی م بهم دارد اشمعده کردی م  احساس ن یطن  

  یتو  و کرد  رها  در یجلو  همان را  چمدانش الدیم

. آمد سالن   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
123 

  ییباال  بلند سوت  نی طن   یِ وحش  صورت  دن ید با

. د یکش  

  قرار  خطاب را  لیآه  باشد، آنجا  نیطن  که  انگار نه انگار

:داد  

! یکرد تور  یماه  شاه...  که نمیب ی م  -   

  کله و  سر آنان با  که ییدخترها یبرا شان،یها حرف

. بود  هم فی تعر بلکه  نبود  ترسناک تنها نه زدند؛ی م  

  دندان  شان پرده ی ب  یها  حرف دنی شن  با  نیطن   اما

. گرفت لرز هم  شیها  

  و زد الدی م  گردن به یا ضربه پشت از  ی عصب  ل یآه

. بردش   مهمان  اتاق  سمت  کشان  کشان  

. مزاحم  تو برو  ای ب. درآد چشات  تا  -   

. کرد  نگاه  بدنش و تن به  لی آه از تر   دهی در الدیم  

  سرش  را ی هود کاله و شد   بلند جا از معذب ن یطن

. انداخت  

. برداشت  را  فشیک  و  زد چنگ را  ش یها لباس  
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. آمد ن یطن  سمت   و کرد اتاق داخل را الدی م  هول ل یآه  

؟یکنی م  کاله  و  شال  کجا -   

  ادا  را  مطلب  اصل  نباری ا و کرد نگاهش می مستق  ن یطن

:کرد  

! مباکره من  -   

. افتاد  طرفش دو  از شده شل   لی آه دست  

  تا  شد س یسرو  دهنم ناموسا   نکن تیاذ  هن؟ - 

االن؟  یگی م  هیچ ... یایب  کردم ت ی راض  

. رفت  در سمت  و زد کنار  را  ل یآه  

  که ستمین  یآدم  من کنم؛ی م  فکر که ی جور هر - 

.  کنم آذر  از نفرت خرج بکارتمو   

  و  کرد نگاه  لی آه  یزده بهت   صورت به  بار  نیآخر یبرا

: زد لب یجد  

  آذر که حاال  ذارمی نم  هم مویزندگ دی سف  نقطه تنها - 

!رهیبگ   ازم فکرش   ست ین  
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؟ یی کجا -   

. خونه رمی م  دارم تازه  االن -   

. عمارت  ایب  -   

! امینم باشه  آذر که یی جا من  -   

. بده  حالم. ا یب.  ساعت ن یا ستی ن خونه  آذر  -   

  یی صدا  با بعد و  کرد سکوت  لحظه  کی خط  پشت فرد

: دیپرس   بود شده ادغامش ی نگران  و  حرص که  

؟یداد آب یگل  دسته چه باز  ن یطن -   

. بگم تا ایب  -   

.  کرد قطع  ن یطن  یرو به  را تلفن حرف  ی ب  

. دیای ب  داشت  دیام  

. د یآی م   دانست ی م  
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  حاج عمارت ی جلو بود، گرفته که  ی دربست  ی تاکس 

. داشت  نگه فتاح   

. کرد ی م   ی حکمران  درونش  آذر حاال که  ی عمارت   

.کرد باز  را  یآهن  یورود  در و  انداخت  دیکل  

. بود گرفته افرا  درخت  را عمارت   ساختمان دور  تا  دور  

. بود  باغ  یِ چپ سمت  وارید به دهیچسب درست  عمارت  

  سنگ قلوه   با  که یشکل  ی ض ی ب استخر  ش یرو به رو

. داشت قرار بود،  شده ن یتزئ  

  کف  و  استخر آب  یرو افرا، یِ نارنج و زرد یها  برگ

. بودند   شده  پخش  اطیح  

  سنگ  مخلوط  از  را  اشیی با یز  عمارت  ی اصل   ساختمان

. گرفتی م  اه،ی س  یفلز ینما  با  دی سف  

  تراس از  که آذر یعالقه  مورد یها  تال ی پاپ البته

  سبز  یاپرده  مانند اول،  یطبقه یورود تا دوم  یطبقه

. نبود ر یتاث یب هم بودند   شده  زانی آو  زرد و  
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 عشق  و  گذاشت  شده   خشک یها  برگ  یرو  را ش یپا

. شدنشان خرد  یصدا از کرد  

. شدی نم وارد ی اصل  در  از چوقت یه  

  ساختمان  یراهرو  وارد   ی پشت  در از و زد  دور  را  عمارت

. شد  

.ندارد یادیز  وقت  برسد،  او تا  دانست ی م  

. کرد  باز   را یورود در  پشت   قفل  

  لشیموبا  با شد، ی م  خانه  وارد کفش  با که  همانطور

.داد  سفارش را  امروزشان نهار  

: گفت  نامطمئن  و  برد باال صدا  اطیاحت  محض  

؟یا خونه آذر؟ -   

 

40پارت#  
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  و  کرد عوض  را  شی ها لباس   عی سر  آذر نبود  از سرخوش 

. د یکش اشدهیترک  اتاق  یرو و  سر به  ی دست   

. شد بلند زنگ یصدا  

. داد صی تشخ   را طرالن  درهم  یافهیق  

  محض  به  ی انرژ پر شهی هم  مثل  نداشت  حوصله

. شود زانیآو  کولش  و سر   از دنشید  

. کند شیصدا"   طر   طر"   و بپراند   نمک نداشت  حوصله  

  حرص از و  اوردیدرب را دادش  نداشت  حوصله  اصال  

.بخندد  خوردنش  

. بود ده یکش را اشیانرژ  تمام  تنه ک ی ل یآه  

. شد  وارد   شانی سفارش   نهار پاکت با  طرالن  

  اششده یجد یِ شم ی  چشمان با در یجلو  همان از

. کرد نگاهش  

  ک یعل و  سالم  ی ب  برداشت،   نه و  گذاشت نه  ن یطن

. یاصل ل یدل  سراغ رفت ضرب  کی  
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!برگشته ل یآه  -   

  سر   طرالن  یشده شل   انگشتان نی ب از غذا پاکت

. خورد  

. شد  گشاد چشمانش مردمک  

 ش ی برا عمارت  در  لی آه حضور  با  ن یطن  یِ جهنم  دوران

. شد   دوره  

: دیپرس و  داد تکان ج یگ  را  سرش  

؟ یدیفهم کجا از  تو -   

. برداشت نیزم  یرو از را  پاکت  و  رفت سمتش  

. هیطوالن  ن یبش ایب  -   

. انداخت  نگاه  نیطن   به ض یغ   با  

  تک تک یباش  آورده بار  به  گند باز   اگه خدا به ن یطن - 

!کنمی م   موهاتو  

  را یک ی و  درآورد را همبرگر  یها جعبه الی خ ی ب  ن یطن

.داد  طرالن دست  
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. فتاح  خاک  سر رفتم  بار  نی اول برا  روز ید -   

. شد سخت   طرالن نگاه  

: داد ادامه  

  خوب حالم بدم فحش  شمرده قبر   به اگه  کردم فکر - 

  آوار  سرم هم  لی آه  چ،یه نشد  که خوب  یول  شه ی م

! شد  

کرد؟ تتیاذ دوباره  -   

.کرد یباز همبرش پاکت  یگوشه با ن یطن  

...  طرالن  یوا . منو نشناخت اصال  ! بود خودم  از کرم - 

! فتاح حاج  به رحمت  صد اصال   که شده  یدخترباز هی  

 

41پارت#  

 

: گفت  باز دهان با  طرالن  

! ی برن  مخشو   ی خواست ی م   احمقا  مثل   که نگو -   
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  نگفته را  نیطن افکار  که بود یکس تنها  طرالن

... خواند ی م  

. کرد  نگاه سبزش   چشمان به  

!افتاد راه  زود  کارمون بود که  بود  نیهم قصدش  اونم -   

. داد  قورت مضطرب را دهانش آب  طرالن  

؟ی کرد یغلط  چه ... خدا ا ی -   

...  اونجا . آپارتمانش رفت . شدم نشیماش  سوار  -   

. بزند  ی حرف  توانست ی نم   ی حت . دی پر  طرالن   پلک  

  دو یسست  با  و  گذاشت  ز یم  یرو را همبرگر   جعبه

. گرفت  را  نیطن  دست  

:دی پرس  رفته لی تحل  یصدا با  

  ه ی خونه  یرفت یپاشد ن؟ی طن  یکرد بدبخت  خودتو - 

مطلقه؟  مرد  

. بود اونجا بانو  ماه -   

. کرد  حبس دوباره نفرستاده،  رونی ب را نفسش  
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!ی ن یطن   شناخت   -   

. داد تکان  راست  و  چپ   به را  سرش  

  طرالن .  رفتم  کنه یکار نکهیا  از  قبل. دی نفهم اونجا - 

شده؟   معتاد ل یآه  ی دونست ی م  

. کرد نگاهش   شده گرد چشم با  طرالن  

.  بود  تو  سر  اشیباز   سگ  خالفش ته ل ی آه  ل؟یآه  - 

  تو! خودش  و  بود خودش  ی حاج  خلف بچه   که وگرنه 

... لی آه تا  تره  هضم   قابل برام  ی ش  معتاد  

. شد  ره یخ ش یرو  به  رو  به متفکر ن یطن  

  مواد  ی وقت. بود  شده  آذر   هیشب   چشاش مردمک  - 

. زنه ی م  

.داد تکان راست  و  چپ  به را سرش   طرالن  

  چه آخه لیآه ... کنه ی م  مصرف   یزیچ یقرص حتما   - 

مواد؟ به  کارش   

. دیچرخ  سمتش  جانی ه با  
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  شی د یدی م  دیبا!  نشناختمش اصال    لحظه  هی  خدا به  - 

 دستش  پشت. ش نهیس  رو  تا  گردن از  زده تتو !  طرالن

  نشو ییپا  تا  باال! دمی د من که بود یی اونا نا یا  تازه!  کامل

 اصال  ... بود  زده  ی پ یت  هی.  بود  کرده  وصل  طال  ی زاغ مثل 

. برات  نگم  

  کنند، ی م   پرواز  ها پنگوئن  گفتند ی م  شی برا   اگر  طرالن

  حاج خلف پسر  شدنِ   ی خت یر  نیا  تا بود تر   قبول قابل 

! فتاح  

  بود  بسته خالدون  هایف  تا  ش قهی که  همونه ن یا - 

. کنم ی نم  درک  اصال   یوا شه؟یهم  

داره؟  بچه  ی دونست ی م  -   

 

42پارت#  

 

. افتاد سرفه  به شوک شدت  از  طرالن  

. بار  نیا  بود  شده  گرد صورتش   یاجزا  تمام  
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
134 

. برگام  ی وا... پشمام یوا...  پرام  یوا -   

 رو   به دوباره  و  داد تکان  سر  شده ز یر  چشمان با ن یطن

.زد زل ش یرو به  

.  باشه  سالش پنج   ت ینها  داره پسر ه ی ... درسته  - 

  دلم نبود  لی آه بچه   اگه ! طرالن عروسکه  هی شب

. رمیبگ گازش  خواستی م  

بود؟ شخونه -   

. داد  تکان  سر  

! هیگوگول ی لی خ . انهینو  اسمش... آره -   

  به  توجه یب  بود، زانیگر ها  بچه  از شهی هم  طرالن

:دی پرس  حرفش  

شده؟  ی خت ی ر نی ا  لیآه  چرا  -   

  ی دونست ی م  ی راست   ی ه...  کرده انت یخ  بهش رها - 

!رهی م   راه  عصا با  داره؟ مشکل  لیآه  یپا  

  خدا سالو؟  پنج نی ا جنگ  بوده رفته نی ا! هللابسم - 

... ها ساخته   اول از  رو   ی قبل   لیآه دهیکوب کامال  
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 کنه ی م   یباز دختر  خوره،ی م  مشروب  کشه،ی م  گل  - 

! ی کن  فکرشو که  هیز یچ از  تر کله ی ب   ی لی خ ی ل ی خ... و

. ممدرسه تو  اومد  مجموعه وارث عنوان  به  امروز  

! ی ن یطن  د یفهم  اونجا -   

  تو  تونمی نم  فردا  که درآورد هم ی زیر آبرو  ه ی... آره - 

.کنم نگاه معاونا   و  ریمد  چشم  

.داد  قورت را دهانش آب  طرالن  

. بود  شده  کور کامال   شیاشتها   

. آمد عمارت یورود  در  خوردن بهم یصدا  

:گفت  زده بهت  طرالن  

... که  ادینم  آذر یگفت آذره؟ -   

  و  شد بلند جا  از  دستپاچه خودش  مانند  هم ن یطن

. رفت  تراس سمت   

  به  هم  شبا مرده  فتاح یوقت  از ن یا بابا  ادی ب  نبوده  قرار - 

. یکن داشیپ  عمارت  تو  شهی م  زور  
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. د یکش سرک  اطیح  داخل و  کرد باز   را  بالکن در  

!د یند را  یکس  

  هی همسا  خونه  در  صدا احتماال. ستین  ی کس  طرالن - 

. بهم  خورده محکم بوده ها  

. فرستاد رونی ب را  نفسش راحت  ال ی خ با  طرالن  

  دار  حهیجر  غرورش ند یبب  را آذر  اگر کردی م  احساس

. شود ی م  

  در  و  رفت  اتاقش ی ها پله  سمت   ی ال یخ  ی ب   با ن یطن

: گفت  حال همان  

. ام یب  رمیبگ دوش ه ی من  بخور  نهارتو  -   

 

43پارت#  

 

  در یرو  دیکل که  بود نگذشته  ن یطن رفتن  از  قهی دق کی

. شد  باز آرام در و  دیچرخ  
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. کرد  جمع  را خودش مبل یرو دهیپر  رنگ   با  طرالن  

!بود آمده آذر  

. رفت ی م   نییپا شتر ی ب  لحظه  هر  فشارش  

  ه یکنا با آذر تا شد منتظر و  فشرد بهم را  شی ها چشم

  یامردانه یصدا  دن یشن با اما،   کند ییرایپذ  بودنش از

. د یپر سرش از فاز سه برق   

  ی پ  االن آذر  گفتم  یدید ! عمارت یاومد آخر  پس - 

ه؟ ی اشیع   

. کرد  نگاه  شیرو  به  رو  مرد  به زده بهت  طرالن  

  دست  پشت و  نهیس  یرو  تا  گردنش چیپ  در چ یپ  یتتو

  زی ر  بافت  ش؛ی طال  شی ن و  گردنبند و  ساعت   چپش،

  مارک یراحت شلوار با  هفتش یادیز  قهی   یِ گوچ  طرح

  زدی م  داد شده یطالکار یمشک  یعصا  آن و  دارش

  ن یطن  توسط شده فیتوص لِ ی آه همان  مرد  نیا که

. است   

:دی پرس  لکنت  با  
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؟ ی کن ی م  کار  چه نجای ا -   

  زیم  یرو را  شی پاها و  انداخت  مبل یرو  را خودش

. گذاشت   

  من خونه  با حتما   گفتم  ه؟ی سوال  چه! خودمه خونه - 

. عمارت  ام یب  گفتم ی کن ی م  ی ب ی غر  

  طرالن   او بود  دهینفهم شکر،  مرتبه هزار صد  را خدا

. است   

  ی حت  که بودند یاافسانه  یقلوها دو طرالن   و ن یطن

  انجام هم ه یشب   را  ششانی آرا  و ییبایز  یها عمل

  متوجه یکردی م  توجه ی کم  اگر آخر در  اما، دادند ی م

. یشدی م  نشانی ب  فرق  

: دیپرس ز یم  یرو  یها همبرگر به یزیت   نگاه با  ل یآه  

؟یبود  یکس منتظر  ؟یداد سفارش  تا  دو چرا  -   

  او  که  شدی م  متوجه  زدی م   حرف گری د کالم دو اگر

. ست ی ن ن یطن  
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  از  تر  جواب  حاضر و  صداتر و  سر پر  شهی هم ن یطن

. بود  طرالن  

  کنان من  و  من  و شد  دور ل یآه  از ی قدم  ده یترس 

: گفت   

... نا یا...  نیا ... بودم  گشنه... من  -   

  دندان تعارف ی ب  و  برداشت را  ها برگر   از  یکی  ل یآه

.  زد  

: کرد اضافه هم پررو  پررو  

. جونم  نوش!  بابامه مال  -   

  نیطن بفهمد ل یآه  بکشد نفس  دیترسی م   طرالن

. ستین  

: گفت  پر  دهان  با  

بچه؟  یشد   الل چرا  -   

 

44پارت#  
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.بود کرده  قفل  مغزش   طرالن  

. بود  خارج تصوراتش سقف   از دی جد ل یآه  نیا  

. کرد نگاهش  مشکوک  لی آه که  نگفت  ی زیچ دوباره   

. کرد  زی آنال رهی خ رهیخ را شی پا  تا  سر  

: گفت  و داد  قورت را  دهانش  یغذا نه یطمان  با  

...  نبود تنت   مدرسه  لباس! مشکوکه ی زیچ ه ی - 

... تر دهیتراش هم کلتیه  

:دی پرس جان ی ه  با و  دیپر باال کدفعهی  شی ابروها   جفت   

؟ ی طرالن  تو -   

! دیفهم  

  عمرش تمام  اندازه  قتایحق. رفت   عقب  یگر ید قدم مین

. بود دهیترس  طالپوش   جانوور  ن یا از  
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  بودنشان،  تنها ال یخ  به  برگشته بخت  نیطن  طرف  آن  از

  انگشت  چند تا نهی س یرو  از ی وجب  م ین  یحوله با

. شد سالن   وارد باسنش؛   از تر  ن ییپا  

 شد   کنده طرالن ی رو از  ل،ی آه  یدهیدر و  طانیش  نگاه

!داد قورت   را ن یطن  ی برهنه یسرتاپا بار ن یا و  

  یرو محکم  را کوچک  یمربع یحوصله  که  همانطور

: گفت  د یکشی م  سشیخ  یموها  

... حا  گرمیج اصال   -   

. افتاد  پس  لی آه دنید با  نشده، تمام   حرفش  

  و تن  نگاه با ها  حرف ن یا  از  تر  الیخ  ی ب  اما ل یآه

:زد  لب  ایح  یب  و کرد وجب   را  بدنش  

! تره دهیتراش  نیطن کلیه ... درسته  -   

  را  نشانی ب فرق ش یرفتارها از بود  نگران  چارهی ب  طرالن

  دهدی نم ت ی اهم که ی زی ج تنها به او  نگو  بفهمد؛

!هست اخالق  

بود؟  شده  خراب انقدر  ی ک  لی آه یراست  
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. چرخاند  طرالن و  نیطن  نی ب  را  نگاهش رت یح با  ل یآه  

  گذاشته  کاربن انگار!  باباتون توان  به دستخوش بابا - 

... کرده  حامله رو  آذر  

. آمد  خودش به  باالخره ن یطن  

  درون یحوله و  دیکش غیج شده  گرد چشمان با

. د یکوب لی آه صورت یتو   را دستش   

  ست   نیاول  و دی وید خواب  اتاق سمت سرعتش  تمام با

. د یپوش را آمد دستش دم که یا ی راحت   لباس  

. بکشد  توانستی نم   نفس  بود؛ ادیز  بس  قلبش ضربان   

  و د یکوب اش نهیس  یقفسه یرو محکم  را دستش 

. بکشد  قیعم نفس کرد ی سع   

. دیلرزی م  هم دستش   

. بود کرده  تجربه را یبد  حس یلیخ  

 

45پارت#  
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! بود دهی نپوش لباس باز انقدر ی کس  یجلو  حال  به  تا  

... لی آه  یزیه  به یکس  هم آن  

  خارج اتاق از  ی عصبان  س،ی خ شانِ ی پر یموها   همان با

. شد  

 ی شده جانور  ل ی آه به  داشت زده  بهت  همچنان  طرالن

! کردی م  نگاه روزها  نیا  

. انداخت   سر  یرو صدا کنترل ی ب  ن یطن  

  به  تو؟  یاومد نییپا  ی انداخت سرتو  وون ی ح  مثل چرا  - 

... یحق چه  

  شود،  خارج  دهانش از  گری د  یاکلمه نگذاشت  ل یآه

  نیب  و زد دستش  درون  برگر  به ی گرید  گاز خونسرد

. د یپر  حرفش  

سننه؟   رو  تو! بابامه خونه -   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
144 

  ندازی م   سرتو  گاو مثل که صفره ر یز شعورت انقدر  - 

 بارته  قدر نیهم کال  ! تنها دختر هی  خونه یری م  نییپای

... گهید  

  دوستانش جمع در که  یها وقت برخالف  طرالن

  دیرس ی م  جماعت  پسر به  تا  بود؛ سر  دو یاژدها

. شدی م  یچ ی ق  بن و  خی ب از  زبانش  

! تازه  جماعت پسر   

... داشت خود ی جا که ل یآه  

  ننداخته رو طرالن   آذر مگه   ی ول ...  عالم   شعور  ی ب  من  - 

دور؟  بود  

. زد  چشمک  لرزان طرالنِ  به  شخند ین  با  

کلک؟  ی کن ی م   چه آذر خونه  تو پس -   

  نشانه  را  طرالن  ضعف نقطه صاف دارش شی ن زبان 

. گرفت  

:دیکش  داد ن یطن  

!  شو خفه  -   
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.  لرزاند  چشم طرالن  

... نفس و  

. شی برا بود سخت  چقدر دن یکش نفس  

. بود برگشته  ل یآه  

! دیکشی م  شعله  داشت  جهنم و  بود  نجای ا عذاب ملک   

  عذاب  خواست ی م  هم  را طرالن   حاال نبود، بس  ن یطن

. دهد  

: دیپرس   عجز   با ن یطن  

   جونمون؟  از  یخوای م  ی چ . برو   تبچه  جون ل یآه  - 

  زی م ی رو را  دستش درون چی ساندو مانده   ته  رغبت   ی ب

. کرد  پرت  

: گفت  ن یطن  به رو شده مچاله صورت با  

  ،یبر در دستم از شتر ی ب یهرچ ی دونست ی م  چی ه - 

ارم؟یب  دستت  به  خوادی م  دلم شتری ب من  

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
146 

46پارت#  

 

! داشت  یغرور مانده   ته هنوز   

  در  دیفهمی م  ی وقت   که بود  یمغرور  لیآه همان هنوز 

  شتریب  هیثان  ک ی خواهد؛ی نم  را بودنش یکس  جمع

... نماند  آنجا   

. رفت  و   زد را  حرفش  

  و  کندی م   تر ص ی حر مرا  ت یتقالها  گفت  دی مف   و خالصه

! رفت   

... رفت هم طرالن  و  شدند  کی نزد  آذر آمدن ساعت  به  

 یکی پالست یکاسه یتو را پزش  نی طن یها  کورن پاپ

. نشست پروژکتور  دئویو  یپرده یجلو  و  خت یر  

  به  خواب ماه  کی  د،یدی م  ترسناک لمیف  قهی دق کی

  ی آزار خود  داشت  قصد  امروز و  بود حرام چشمش

!کند  
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  ترسناک  لمیف  از ی ک ی  و کرد خاموش کامال را  ها  چراغ

  بزرگ یصفحه یرو  و دانلود را  لدای یشنهاد ی پ یها

. کرد  پخش پروژکتور  دئویو  

  دستش   یتو را  کورن  پاپ  مشت  کی  استرس  با

. فشرد  

  را  لمیف  یها صحنه از دن یترس  اضطراب که انقدر 

. نبود  ترسناک  لمیف  خود داشت،   

 صحنه  وارد  ی سرگردان  روح   که هربار اش،یانرژ  تمام

. رفتی م  لی تحل  شد؛ی م  

  وقوع حال  در ی ترسناک   اتفاق  کردی م  احساس تا

. گرداندی برم  صورت  و  بست ی م  چشم  است،  

  یاصل ت ی شخص  که ییجا  لم،یف  حساس ی جا قا  یدق

  سرگردان  جن ا ی روح و  دیکش ی وحشتناک  غیج

  و  باز سالن   در  کرد، فرو  ن یدورب  یتو ته  تا را  صورتش 

  لمی ف خراش گوش یصداها با همزمان ن یطن غیج

... شد  همراه  
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  داده بو یها ذرت و  افتاد دستش از  کورن  پاپ  یکاسه

! شدند  پخش ن یزم  ی رو برف،  یها  دانه  مانند   

  ترس  از  لحظه  کی  خانه ی ک ی تار و  صداها  دن یشن  با آذر

.کرد ی ته  قالب   

 برد  لوستر  کنترل موت یر  سمت  را  دستش  لرزان ن یطن

. کرد روشن را ها چراغ ی همه و  

. کرد نگاهش  زده  بهت  آذر  

ن؟ یطن یکنی م  کار ی چ  یدار -   

  ینعره یصدا دوباره دهد، جواب ن یطن  نکهیا  از  قبل

. شد   بلند لمیف   سرگردان یشده  روح جنِ   

: گفت  کشدار  و کرد بلند  صدا آذر  

! صاحابو ی ب  نیا  کن خفه... مار   زهر -   

 

47پارت#  
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. دیچرخ آذر  سمت   و  کرد استپ   را  لمی ف ن یطن  

. نداشت  دعوا یحوصله  

. یاومد دم ینفهم -   

  عوض  پاپوشش  با را  رانش  وسط تا ی چرم  نیپوت آذر

. کرد  

  رو در صدا  بود  گوشم تو  خراب  مادر اون صدا  منم - 

. دم یشن ی نم  

  یها  پول با  شده ی داریخر ، ی ونیلی م چند خز  یپالتو

 رش یز  کرم ی اسک  قهی با  و  درآورد را  فتاح   حاج زبان  ی ب

. انداخت  را  خودش دیرس دستش که  ی مبل  نیاول  یرو  

  یرو  از را  شده حرام  یها  کورن پاپ  لی م  ی ب  ن یطن

.کرد جمع ن یزم  

. فرستاد رونیب  را  نفسش خسته آذر  

  گردن به ی دست  و  داد هیتک  مبل  ی پشت  به را  سرش

. دیکش  دردناکش  

. خشکه دهنم  من  بده  آب وانیل  ه ی -   
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  پاپ  ظرف با همراه  و  شد  بلند  جا از  حرف ی ب  ن یطن

. رفت  آشپزخانه  سمت   کورن  

  پر  را آذر دار دسته  وانیل  و  انداخت  نکیس  ی تو را  ظرف

.کرد سرد   آب از  

  پروژکتورِ  دئوی و  یصفحه به را  چشمش  آذر  طرف  آن  از

. بود دوخته ن،یطن لی موبا  به  وصل  

  یرو  درشت  درشت ها امیپ   و بود باز لشیموبا  نترنت یا

! شدندی م  ظاهر  پرده  

. بود   پرانده  ی چرت دوستانشان گروه  در لدای  را اول ام یپ  

 اعالن   سوم امیپ و  بود دوستانش از  گرید  ی ک ی  دم ام یپ

. بود  نستاگرامشی ا از  

  یزی چ  بود فرستاده   امی پ که یمرد ل یپروفا از

  ید یآ  و امیپ  مستهجن  متن  اما، نشد  رشیدستگ 

! پراند آذر سر   از  فاز سه  برق  شخص؛  

  به زده  وق  چشمان با  و  نشست  مبل یرو خ یس

. زد زل صفحه   
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. گرفت  شیجلو را وانیل  حال ی ب  ن یطن  

  االن  نیهم انگار که بود ده یپر شی رو  از  یطور  رنگ

!دهید  ش یجلو را لمیف  داخل یها جن از ی ک ی  

... دیرس  ل ی آه ام یپ  به و   گرفت  را  نگاهش رد ن یطن  

  گذشته ساعت  چند  ی ط   هزارم،  بار ی برا  فشارش

. افتاد  

 

48پارت#  

 

  با  برخورد  از بعد   و خورد  سر   دستانش نیب  از وانیل

. شد   تکه هزار سالن،  کف یها  کی سرام  

. دوخت  چشم نیطن   به زده وحشت آذر  

فتاحه؟  پسر افخم،  ل یآه  -   

. بود  شده  خشک نی طن  یها لب  

بود؟ کرده دا یپ  کجا از را  نستاگرامشیا  جی پ ل یآه  
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  جواب  و  کرد جدا پروژکتور  دئویو  از را لشی موبا رمق   ی ب

. نداد  را آذر  

: دیپرس اشدهید جن یافهیق  همان با  دوباره  اما آذر  

ن؟ یطن داره تو  با  یصنم چه ل یآه  -   

. کرد دراز پرده سمت  را  دستش  جیگ  و منگ   

 برات  امایپ  نیا  از  که ن یشد ک ی ج تو کیج  باهم  انقدر  - 

فرسته؟ ی م  

:داد  ادامه  شده  گشاد چشم  با  

  تو ! فقط کترهیکوچ  من از  سال   چهار ل ی آه  ی روان  - 

  تو  ن؟ یطن  ی کن ی م   ی غلط   چه ی دار! ی ش بچه یجا

! سالته  جدهیه  فقط  

  جز هرکس  بود،  ی منطق   زدی م  هرکس را حرف نیا

!آذر  

. دیخند ناباور ن یطن  

  گی د المثل  ضرب  اون بارز   مصداق االنت   حرف قای دق - 

  یپسر یبابا زن یشد  تو!  اههیس  روت  گه یم  گ ید به
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
153 

  یبود  بزرگتر من  از  سال  هی تو ... خودته همسن که

! ی داشت  طرالنو و  من  

. شد  براق سمتش برافروخته   صورت با آذر  

  ی چ  واسه یکرد فکر پس! احمق یدختره! احمق - 

  تجربه گهی د خر ی تو منو  تجربه نکن؟ گم ی م  بهت 

... نکن  

. زد  اشاره وضعش و  سر   به  تمسخر  با ن یطن  

  شد  کباب  دلم. گذره ی م  بد بهت  داره  که  هم  قدر  چه - 

!اصال    

: کرد تکرار  دوباره عجز   با آذر  

؟ی کن ی م  چت  باهاش  یدار نجای ا از! ی ش بچه  یجا -   

! نه ها،  کند دفاع  لی آه از بخواهد   که نه  

... بچزاند  را آذر  داشت  دوست  فقط  

  مثل را  شی ها  بچه  حالش و عشق  یبرا  که را یآذر

. بود   کرده سوا   بار   تره وهیم  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
154 

  خرج  پول و  فتاح مردن از  کردی م  عشق  که را یآذر

  به  امر  و رفتی م  منبر یرو  آخر در  و  هوار  هوار کردی م

!کردی م   منکر  از ینه  و معروف   

شم؟ بچه یجا گفته ی ک  -   

. داد آذر  لی تحو مو به مو  را  لی آه حرف  

 

49پارت#  

 

  ش بچه کرده، رها خرج که ی توان  همه  با  فعال   اون - 

! سالشه  چهار  

. شد  سست   آذر تن  

. زد رونیب  کاسه از  شی ها چشم  

:دی پرس  لکنت  با  

داره؟  بچه ...  بچه... ب -   
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  نبودن  ی خال  جهت  و داد تکان  سر  تفاوت ی ب  ن یطن

:کرد  اضافه ضه ی عر  

هنوز؟  ورکهیو ین  لی آه گفته یک  تازه -   

. رفت آذر  نفس  

. درآمد دماغش  از  االن، تا صبح  ی ها ی خوش   

: داد ادامه خباثت  با ن یطن  

! رانی ا اومده روزه  دو -   

  درآورد، شهی ر از  وار   خوره را آذر  مغز که یفکر نیاول 

... بود  لیآه  راثیم  و  ارث یادعا  

!را   مرده مادر پسر نیا حق بود  نخورده کم  

. رفت   سرش  سمت  دستش   

 چ ی بپ پسره یپا  و  پر  به  انقدر... ن یطن کنه  لعنتت   خدا - 

. کنه  بدبختمون اد یب که  

. انداخت   باال شانه  
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  از ی نلرزون  بدن  و  تن ینجور یا  که نخور  مردمو  حق - 

! اومدنش  

  یاقهیدق چند که  ی اضطراب  از  بود گرفته تهوع  حالت

. بود  شده  رش ی گ دامن  

. کردی م   سوراخ  را  مغزش مختلف فکر  هزاران  

  دنیچ ی پ  به توجه ی ب  ،یظاهر  ی ال ی خ ی ب  با  اما ن یطن

. کرد  تند پا اتاقش سمت  خودش؛ به  آذر یها  

. افتاد ل یآه  امیپ  به  ادشی  

. شد  داغ  شی ها گوش   

!بود کرده ی ق  را  آبرو و  خورده را  ا یح مرد نیا  

. کرد  باز   را ام یپ  

  ی جنس  یشوخ  خطش دو بود، داده امیپ  خط کی

... بود  

. زد  جشی پ یرو  و  کرد ارسال  شیبرا   ی عصبان  ی موج یا  

. بود  باز اشی ونیلی م  جیپ  
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. بود گرفته هم  را  نستاگرامیا  ی آب   کیت  

  مشهور گر یباز  از  طالقش و   ازدواج  با که  بود  یاآقازاده

  کرده چندان  صد  را خودش  ت ی معروف ران؛یا  ینمایس

!بود  

 

50پارت#  

 

  منتظر و   کرده ارسال  نیطن برا یامیپ  طنت یش  با

. بود  نشسته دست  به  یگوش واکنشش،  

 و   اسم اشیکاربر  نام که ینستاگرام یا ج یپ  کردن دایپ

... نبود هم  ی سخت   آنچنان کار  است،  نیطن   خود لی فام  

. زد  یمجاز یفضا  در ی چرخ ندیبب  را  امشیپ  نیطن تا  

.بود  کرده غارت   را  خچال ی  تعارف  ی ب  الدیم  

  یغذاها  از بند کی  و  نشسته لی آه  یرو به رو

. کردی م  فیتعر   اشخوشمزه  
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. کرد پرتاب ش یبرا را  سرش   ریز  بالشت  ل یآه  

  هایف  تا  شد جا  به جا م روده  و  دل... فیکث  دهنتو  ببند - 

! دم ید  خالدونتو  

. کرد باز شتریب  را  شیغذا  از پر دهانِ  و   دیخند  الدیم  

  در دوباره  را سرش  و  برگرداند را اشمچاله صورت  ل یآه

. کرد فرو  ی گوش   

  تا  نه پست،  ده هر از ،یبی غر  ب ی عج  طرز   به  امروز

. بود  طهماسب  رها  به  مربوط  

  باعث   هم یگوش در  دخترک نحس  خت ی ر  دنید ی حت

  تکه هزار را  یگوش یصفحه بخواهد دلش  شدی م

. کند  

  باال رها  به مربوط   یخبرها دوباره کردی م   رد هرچه

. آمد ی م  

  حداقل که  یی ها امی پ از  شده  پر نستاگرامشی ا رکت یدا

!بود درونش رها  نام  بار کی  

. کرد باز را ها امیپ  از  یکی  درهم یها اخم با  
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. خواند نفرت  با توام  ی کنجکاو  سر از  نباری ا و  

  خبر! رانیا اومده  امروز سابقتون  زن افخم ی آقااااا" 

"  د؟ یداشت  

  زن  شیپ  پس  هستن؟  دوستتون ی توکل  الدیم " 

کنن؟ ی م  کار  چه سابقتون  

! " برگشته...  زنِ "   

. " پره یم  مشاورت  با زنت تو؟  یدار رت یغ "    

 ی پاپاراتز که بود یی ها عکس  همراه  به ها  امیپ  یهمه

  فرودگاه از الدیم  همراه  به رها خروج ی صحنه از  ها

... بودند  گرفته  مهرآباد   

! شد  ی گوش  ی صفحه مات  

  ده یخواب  رها  با  که را یمرد  آن  وقت  چی ه وقت،  چیه

... نکرد  دایپ بود  

! نگشت  دنبالش وقت   چیه  

  مسموم  احتمال  دیترس ی م  چون دیشا  وقت؛  چیه

!دی ا یدرب آب از درست  ذهنش  
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! درآمد آب  از درست و  

 

51پارت#  

 

  چه  الدیم  و ماند ی نم  ابر پشت ماه  اندگفته م یقد از

خودش؟  شیپ بود  کرده یفکر  

  که ی پاپاراتز خود نبود، واضح  ها عکس  در صورتش 

  همراه مرده که  بوده گفته کرده پخش را  ها  عکس

! است   افخم  لی آه مشاور  و  ی منش   ی توکل الدیم  رها،  

  که یروشن رنگ یها لباس  اما  نبود   مشخص صورتش 

. بود واضح کامال   بود  آمده لی آه  خانه به  ها همان با  

  با بعد و  دیچرخ  و  دیچرخ  سرش  دور ایدن  کرد  احساس

!شد  دهیکوب سرش ی تو عظمتش  تمام  

. شد   خشک ی آن  لبش   

. دیپر  بود  زده هرچه و د یچسب  بهم ش یگلو  
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  را  لرزشش   که د یچ ی پ  لیموبا دور  تر محکم  را دستش 

. کند  یمخف  

. دوخت  الدیم  به  را  چشمش ثبات  ی ب  مردمک  

. زد خند  تک الدیم  

بدم؟  نشونت  غذامو  یخوای م  باز ه؟ یچ -   

:دیپرس  شی ها  یباز لوده  به توجه   ی ب  

؟ یدار هم یخبر رها از  -   

  در گرید یالقمه  ببازد، را خودش  یالحظه نکه یا بدون 

  زل لی آه یها  چشم به م یمستق و  گذاشت  دهانش

. زد  

  واس  اون؟ به چه منو  ؟ی گ یم  طهماسبو  رها رها؟ - 

؟ ی چ  

  پرورش نیآست   در که بود ی مار  همان  ت ی حکا الدیم

. بود  افته ی  
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  یمخف  همه آن با  کردی نم   فکر داشت  هم  حق خب 

  را  عکسشان  ،ی سمج یپاپاراز  آخر  اندکرده که یکار

! باشد کرده  پخش   

!بود خودش  اما هنوز کرده، رییتغ هم چقدر هر  ل یآه  

  الدیم  یها رفتن  ی رآب ی ز که بود  خودش ی قدر  به هنوز 

!نگذارد ی تالف  ی ب  را  گوشش ریز  درست  هم آن  

 تمامش  که یخونسرد  لبخند با و  کرد قفل را  ی گوش 

: گفت  بود  ظاهر حفظ  

. رها رانیا  اومده امروز -   

. د یپر باال  تعجب   فرط از  شی ابروها  

؟ی دون ی م  کجا از  -   

. دی دی م  را ش یها  عکس  که زود  ا ی رید  

!زد ی م  ینفهم به را خودش  دیبا  لی آه اما  

  از  ها مخدر مواد خاطر  به مغزش   کردی م  گمان  که  او

افکارش؟   به ندهد  بها  لی آه چرا  پس  افتاده؛ کار  
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: گفت  تفاوت  ی ب  

  فرودگاه  تو  عکسش.  رانی ا اومده امروز پسره  ه ی با  - 

! جفتشون عکس.  شده  پخش امام   

 

52پارت#  

 

  خشک هم شی ها شش   ی حت  بلکه دستش، تنها نه

! شد  

بود؟  رفته  لو  

. عکسشو نم یبب -   

 توهم  چون  کنم فکر  ی ول   ست ین  واضح پسره صورت - 

  حاال. کردن  پخش  عهی شا  واست  رانیا ی دیرس   امروز

. کنمی م  ی ری گی پ خودم  

  ها نیا  و دارم اعتماد تو به  کورکورانه هنوز من  ی عن ی

! نارواست  تهمت همه  
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: گفت  ی عصب   و  دیکش درهم را  شی ها  اخم الدیم  

  شدن  ی عوض  آخه  قدر  چه! سوزونم ی م  پدرشونو من  - 

 به  دست شه  دهید خبرشون  نکهی ا واسه.  خبرنگارا  نیا

. زنن ی م  ی چ  همه  

: گفت  دوباره  و زد چنگ  را  شی موها  کالفه  

  حسابشونو خودم. ی کن  ی ریگی پ خوادی نم  تو - 

! رسمی م  

  محار  را  ندیبنش   لبش   یرو رفت ی م  که یپوزخند  ل یآه

. کرد  

. کرد ی م  یری گ یپ  هم د ینبا  

. کرده  فرو  برف در سر  همچنان لی آه خامش، الیخ به  

. داشت فرق  دفعه  نیا اوضاع  اما  

 از  قیرف تاک و  کیت  اگر شدی م  وارد لطمه  رتشیغ   به

! گرفت ی م  د یند را  ناموسش  با ،زده خنجر  پشت   

. رفت خوابش  اتاق  سمت   و شد  بلند   جا از  
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! بخوابم  برم خستمه منم  گهی د حله  پس -   

. پراند تکه  و  کرد نگاه  اشافهیق  به تمسخر  با  بعد  

. باش راحت هست  خودتم  خونه -   

. گرفت را  راهش و  ستادی نا  گرید  

  تمام  تا بگذارد نیطن   سر  به سر خواستی م  دلش

. کند فراموش را  االن نحس  اتفاقات  

. کردی م  خوب حالش ب ی عج  شده؛  سرتق  دخترک  

  در الدی م حضور از  که  ی تهوع حالت  به  کرد ی سع 

. نکند  فکر  گرفته؛ را  بانشیگر  اش،خانه  

.کرد گرم ی گوش  با را  سرش  

. بود  داده امی پ ن یطن  

. یعصبان   ی موج یا  کی  

. زد شخند ی ن  خسته و  کرد تصور  را  اش افهیق  

: نوشت   شیبرا  تمام  یدیپل با  

. " ادین  بگو ستی سرو  به  مدرسه  برمت ی م  من  فردا"   
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  غلت   افکارش  هجوم از  صبح تا  و بست  را  نترنتشیا 

. زد  

 

53پارت#  

 

  را  کوچه یزیی پا  سکوت   باال، مدل ن یماش کشدار بوق 

. شکست   

  د؛ی دی م  را ن یطن   عنق  خت یر  صبح هرروز که  یرفتگر

. شد  رهی خ ناآشنا کروک نیماش  به متعجب   

  یافهیق  به  و کرد بلند را  سرش  آلود  خواب ن یطن

. کرد  نگاه  ل یآه  شنگول  

. کردی نم تعجب   گرید  

  کرده  جا به جا نیطن   یبرا را   تعجب  یها  مرز مرد، نیا

!بود  

  موج "   ی روان  احمقِ "   یجمله نی طن یها  یشمی در

. زدی م  
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 صبح، هفت  تا باشد   کاریب  توانست ی م  آدم  کی  قدر چه

فتد؟ یب  راه  بچه  دختر کی  دنبال و بزند  نازش  خواب  از  

  ی ب  که بود   افتاده جا ش ی برا کامال   روز چند نیا در

. دهد ی نم  جواب ل یآه  ی برا  ی توجه  

. رفت نشیماش   سمت   و د یکش ی پوف حوصله  ی ب  

. انداخت   باال ابرو باز،  شی ن با  ل یآه  

 ل ی تبد شبه هی  مونیوحش  اسب که نمیبی م...  به  به  - 

! شده  رام یآهو به  

. چرخاند  حدقه  در چشم حوصله  ی ب  

  هفت  ی خوای م  ی چ! یدار  ی روان  مشکل تو بقران - 

خونمون؟  جلو صبح  

... خونه -   

:دیپر   حرفش نیب  

. ی بگ  خوادی نم ! دونمیم  باباته  خونه آره ...  آها -   

. کرد د ییتا خاطر  ت ی رضا با  ل یآه  
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. یی ولو   میبر باال  ا یب ... درسته  -   

. انداخت  باال ابرو  تک  

  محض  دارم مدرسه االن اونوقت؟ حساب چه رو - 

 ادیب  که واسم ذاره ی نم  ه یما  هنوز  اونقدر هم  آذر  اطالع

! کنه موجه   بتامویغ   

. زد شخند ین  

... باال بپر ! جون  دختر باش نداشته غم  یدار منو تا  -   

. دیچی پ کوچه در  یرازی ش  یآقا نیماش   لحظه  همان  

. زدی م  شخندی ن که  بود نی طن نیا  حاال  

  رنگ یبادمجان نیماش   یبدنه به را دستش  جفت 

. رفت عقب   ی قدم   و  دیکوب  ل یآه  

  تومن  پونصد  با... باالتر  برو ری بگ ابونوی خ نیهم  - 

  تازه یکن افت یدر  رو  سای سرو  اقسام و انواع  ی تون ی م

گه؟ ی د امر. موننی م  شتی پ  هم شب  تا  

  دندان  به لب  متفکر و  کرد نگاهش   شده  زی ر چشم  با

. د یکش  
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54پارت#  

 

  تکان  سر  تاسف با . د ید را  ل یآه نیماش   دور از رمردیپ

.داد  

  ی ل یخ برخورد کی  با ،ی زندگ   سال همه نیا  از بعد

! است  قماش کدام  از  لی آه که دانستی م  خوب  

  یب  لی آه وضع و  سر  دنید  با  یی نایناب انسان هر  اصال  

  خوش  و باره  زن مرد چه بفهمد توانست ی م  برگرد برو 

... است ی گذران   

. زد  اشاره سر با  ل یآه  

!نفهم زبون  شو سوار  -   

. کرد گرد  چشم ن یطن  

  دهنتو  حرف کهی مرت آبادته و  جد هفت  نفهم زبون  - 

!بفهم  
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. د یکش گردن سمتش  ل یآه  

 رو   مدرسه  خداته از تو دونمی م  که من  ی کرمک  باال  ایب  - 

 بخوابم   باهات  خوامی نم ... م یبگرد  میبر باال ای ب! ی چی بپ

. امروز  

  حال  و  عشق ک ی  به شبش،ی د ی سم   افکار از بعد

  دور زیچ  همه از را مغزش  که یکس با  ی اساس 

. داشت ازی ن کردی م  

! اشیدی اس مغز  یبرا  بود باز  ن، یطن  

  توقف لی آه کروک  کنار درست  یرازی ش  یآقا نیماش 

. کرد  

. داد نیی پا را  شهی ش  

. ره ید می بر  شو   سوار زود  جان بابا -   

. چرخاند سر شرور  لبخند  با  ل یآه  

: گفت  خودش مثل   و کرد نگاه  رمردی پ  به  میمستق  

! برو شما   ادیم  من  با نی طن  جان بابا -   
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. کرد نگاه  ن یطن  به ی سوال  رمردی پ    

کرد؟ ی نم  ا ی  کردی م  اعتماد لی آه به دی با.  بود دل دو  

  در یرو  که ی دست  شد  ماتش،یتصم سرانجام و

 به   یرازی ش یبرا  که ی سر و   دیلغز  لی آه کروک  نیماش 

... داد تکان. " سالمت  به "  ینشانه  

  گری د نیطن  ای  زدن؛  مخ در  بود استاد یل یخ ل یآه  ای

. شد ی م شل   داشت یادیز  

:د یپرس ی سرخوش  با  ل یآه  

م؟ی بر کجا خب  -   

  بخورم بتیغ   ممدرسه.  موقع ن یا فقط  بازه قبرستون - 

  اگه  کنمی م  پوستتو  لی آه ها کنه  موجه ره ینم  آذر

! شه کمتر  هست که  ی ن ی ا از  انظباتم  

. داد کش  را  کجش  لبخند  

  باحاله.  بودم نذاشته  قرار   ی رستان ی دب دختر با  تاحاال - 

! داده دست  بهم یدد شوگر  حس! ها  
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  ی نهیآ حرف  یب  و کرد نگاهش ی چپ  چپ ن یطن

. چرخاند خودش یرو  را نیماش   

 

55پارت#  

 

. افتادی م   سرش  از  داشت  اشی مشک  یمقنعه دوباره   

  غشیج قرمز  یهود بار  نی ا و  نبود تنش  مدرسه  فرم

. بود  روزشی د رنگ زرد یهود نیگز یجا  

  و  فیک  با شده   ست   ی مشک   نِ یج که  هم  شلوارش

. بود   اشی مشک  قرمز کفش  

  نکه ی ا از  قبل و  کند سر از را  اشمقنعه  حرکت  کی  با

  درآورد؛ را ل یآه داد بادش، در  شده شانیپر   یموها

. انداخت سرش   یرو را   یهود کاله  

  ی ب  صورت به  یی صفا و  درآورد را  شی آرا لوازم  فیک

. داد  روحش  
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  اگر که حد در.  کرد  ماالن ملیر  را پشتش   پر  یها مژه 

! شدیم   پرواز  به موفق زدی م  پلک محکم  بار  دو  

  و  دیکش اشقلوه یها لب یرو را عیما   قرمز لب رژ

. کرد پرت ی رانندگ از  کل به را  لی آه حواس   

  فرمون نیهم  با  یبخوا ی اله   قوه و  حول به...  خب  - 

.  نزنم  خونکی س  دم ینم  قول  یبر  شیپ  

  نیطن   سرخ ی ها لب  و  رو به  رو یجاده ن یب  چشمش

. بود  گردش  در  

  که دیرس شش ی آرا یادامه به توجه  ی ب  اما ن یطن

: گفت   کشدار ل یآه  

  ره؟یم  خوابم  شب   مگه نمی بی م  رو  لبا نیا  من  المصب  - 

! فقط سی سرو  دهنت ... نیطن   دهنت   

. کرد مرتب  دورش  را  اش ی تون ی ز شانیپر   یموها  

  سپس  و  خت ی ر صورتش  ی رو حالت  خوش  را  تکه

. برگشت  ل یآه  سمت   

. یی دستشو برم  دار  نگه  جای  -   
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! یپز کله ببرمت  خوام یم  -   

. کرد  مچاله صورت  

. متنفرم کله  از  -   

  میبرو دی گوی م  که انگار  متفکر، و تفاوت ی ب  ل یآه

:گفت  ،ی بقال   

شمال؟  میبر  یخوای م  -   

. داد سرتکان  ناباور ن یطن  

. بده عقلت   خدا -   

. ازم  شسته  دست ... بابا ده ینم  -   

  را  نیماش  دفعه ک ی ابان یخ  کنار ی کوچک   پارک دن ید با

. گرفت  کنار  

! کن حاجت  رفع برو... یی دستشو  نم یا  ایب  عه  -   

. کن م مدرسه  واسه یفکر  هی  امیم من   تا  هم تو -   

 

56پارت#  
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  بلند   یمانتو  آوردن در رفتن  یی دستشو از قصدش

. بس و  بود یهود  ر یز  از مزاحم  

  ی خاص  نظم با  را  شیموها   دوباره مانتو، درآوردن  از بعد

. انداخت سرش  یرو را  کاله و  کرد مرتب   

  مچ یدی سف  و  زد تا دور چند  را  شلوارش ی ها پاچه

. انداخت رونیب  را  شیها  

  از بعد و  بست   شیپا  مچ دور را کفش یمشک  بند

.زد  رونیب  ی بهداشت  س یسرو  

  گرگ و  سرد یهوا  و  بود نکرده طلوع  کامل هنوز  آفتاب

. کردی م  تازه  را ن یطن  روح  ش،یم  و  

  لشی موبا با  و بود  داده لم  ی صندل  یرو الی خ ی ب  ل یآه

. رفت ی م  ور  

  بهم را  لبش شد ی م   نیماش سوار   که ن یح همان در

. شود پخش   کسان ی  کامال  رژش  تا  دیمال   

. گه ید... میبر -   
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. گرفت باال را  اش اشاره انگشت  

. ت مدرسه بزنم  زنگ کن صبر لحظه  ه ی -   

. کرد نگاهش زده  بهت   

  به  باز نشو خل  ؟ی چ  ی بگ  ممدرسه  ی بزن   زنگ - 

!ید یم  چخمون  

  تا  بود شتریب  اثرش خواندی م  خر  گوش در نیاس ی

! لیآه  یبرا حت ی نص  

. گذاشت  گوشش  یرو  را  تلفن  

  شده شروع  کالسشان نیاول که شدی م  ی ساعت   مین

. بود  

 در  را لبش  الیخ  ی ب  ل یآه  و کرد مشت   دست  مضطرب

. دی کش دهانش  

. افخم لی آه. هستم  افخم . یکرم  خانوم  سالم  -   

  ی کرم  اول  ی  جمله ک ی همان با  که  یی ها  هندوانه از

  انزجار  با و افتاد   نیچ چشمش گذاشت،  بغلش  ریز

. کرد جمع صورت  
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. دی پر  ش یها یی گو اوه ی  نیب  

  نیطن  امروز  بگم   زدم زنگ... شما دیدار  لطف  بله - 

. مدرسه  ادینم  مهرگان   

.کرد سکوت زده  بهت  ی کرم   

  آسفالت  را  لی آه دهن بودن  ریمد  رسم به  دانست ی نم

  گردن  و  ببندد  چشم ل یآه  بودن مالک رسم  به ا ی کند

کند؟  کج  

:دی پرس  لکنت  با  

  مادرشون داده؟ رخ   ی اتفاق  نکرده یخدا  مگه ...  مگه  - 

کنن؟  موجه  رو بتشیغ تونن ی نم  

  از شتری ب نبودنش که یا رابطه یبدجنس با  ل یآه

. د یکش وسط را آمدی م  چشم به  بودنش  
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  مگه! ها  ی کرم  خانوم  دیزن ی م   حرفا چه - 

  خدا  فتاح  حاج خونده  دختر  نیطن  د یدونستی نم

امرزه؟یب  

. کرد شاد  را روحش  نیطن  ی خفه" ن یه"  

  لی آه یبازو  به  ی مشت   ده یپر یی رو و  رنگ  با ن یطن

: گفت  اشاره با و  دیکوب  

! رو  ی گوش  کن قطع... یزنیم  گند یدار  شو خفه  -   

. ن یطن خوردن حرص از کردی م  عشق   

  ذرت مثل ن یطن  یوقت  شدی م  تازه روانش و  روح کال

. دیپری م   نییپا  و  باال داغ  ظرف در  داده بو  یها  

 راحت د یتونی م !  هستم شخونده برادر  منم  گهی د آره - 

. گنی م   نوی هم دی بپرس  خانومم   آذر  از.  دیباش   

! آذر نام از  گرید ی اسواستفاده دوباره   

  ک ی  را خاندانش  کل دنیدر ییتوانا  شده،  گرگ مردک

! داشت  هم  با جا  

!خدانگهدار.  د یکن موجهش  شمی م  خوشحال بله -   
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  مرگ  حال در  نیطن   به کرد  قطع  را  یگوش یروزیپ  با

. کرد  نگاه  

؟یکرد حال بدونم خوام ی م  نه ؟ یکرد حال -   

"   شود  خفه"   زد  اشاره و پوشاند  دست  با را  صورتش   

گه؟ ید  شمال  میبر -   

.کرد بلند را سرش ضرب  کی  

   کنم؟ ی نم درکت  چرا  - 

  که  نیطن  از  کردی نم  درک را  خودش خودش، ل یآه

!نبود ی توقع   گرید  

  ی افکار تمام از  مغزش  دارد دوست  دانست ی م  فقط

  رها  بکشد،  خی س  به  زنده  زنده   را  الدیم خواهد ی م  که

... شود  

! شمال  میر یم  پس -   

  هفت   خر، کله لی آه  کردی نم  باور  همچنان  نیطن خب،

! شود  رامسر یراه چهارشنبه، صبح  
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  یالیو  یجلو ن یماش  ی وقت بعد ساعت  پنج   حدود و

  یبرا داشت؛   نگه فتاح حاج  ی روم  ینما  سنگ  ال یمتر 

  یخراب  کله هر  از تر کله ی ب   لیآه  دیفهم  هزارم بار

! دهید حال به   تا که  است   

  باز شانی برا را یکنترل  در نگهبان نش،یماش  بوق تک با

. کرد  

 ی جا نداشت حشم  و  خدم اگر  ی ان ی اع  یال یو  نیهمچ

. بود  تعجب  

  آمده الی و نیا  به لی آه  ی حت و  فتاح حاج  و  آذر  با بارها 

. بودند  

 

58پارت#  

 

کجاس؟  من اتاق  -   

! من اتاق  -   

. کرد نگاهش ی سوال   
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  دوشش ی رو را ن یطن  ی پشت   کوله یخونسرد با  ل یآه

  ی ها پله از  اشیی طال ،یمشک  یعصا  با و  انداخت

. رفت باال   الیو  

. ی مون ی م   خودم اتاق تو  باال  ایب  -   

! ایکن  تعارف اگه ی عالم   دو ونیمد  گه؟ی د امر -   

  حله ی بخواب  تختم تو  که ن یهم... ست ین  ی عرض   - 

. یمرس  کنم ی نم   تعارف  

  لی آه سر   پشت  مادرش؛  دنبال به اردک  جوجه مانند 

. افتاد  راه  

 تو  شه ی م  دایپ  یدانشمند ه ی  آخر  دارم دی ام  من  ی ول  - 

  ر یذخا عنوان  به   موزه ببرنت  دیبا المصب ! کنه  کشف رو

. کنن خشکت ی مل   

  یرو داشت ن یطن  یهیکنا از  که یاخنده ته با  ل یآه

: گفت  گرفت،ی م  شکل  لبش   

! کن درک. تی شخص  یب  دارم ایفوب مونو من  -    

. کرد  برانداز را  شی پا تا  سر زی آم تمسخر  یافهی ق با  
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ه؟ یفرنگ  مرضاتونم  ها  رفته  فرنگ شما  ؟یچ ی چ مونو  -   

. داد تکان  سر  تاسف با  

  نیا!  ها کردنش ت ی ترب  ن یا با دهیر آذر...  نچ نچ نچ - 

. ستی ن  درست  اصال    ماریب  آدم هی  با  برخورد نوع  

!  وخی الحمدهلل که شعورم  -   

. بود  ها  اتاق  یهمه یسوا ل، یآه ی شگ ی هم اتاقِ   

  یبرا بود  ت یسوئ   پا ک ی که  یمتر هشت   و چهل  ی اتاق 

! خودش  

  تا  باکس، کسی ا و  ید ی س  ال   نفره، دو تختخواب از

. شدی م دایپ  اتاقش در زر یفر  و  خچالی  

. بودنش شازده   و بود  فتاح  حاج پسر   تک  گرید  

  همان  در و کرد پرتاب  تخت   یرو  را ن یطن  یپشت  کوله

.داد ح یتوض حال  

...  ییتنها از  ترس ! هیروان   یماری ب هی  ا یفوب مونو  -   
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  به رو و زد  اشاره تختش به  زیآم   طنت یش  لبخند با

: داد ادامه ناباور نِ یطن  

  ول   تنها  رو یروان   ماری ب هی  کنهی م  حکم ت ی انسان - 

. زمیعز   ی نکن   

 

59پارت#  

 

. انداخت   تخت  یرو  را خودش  

  بود،  کرده تحملش  ساعت  شش  پنج، که  یای گرسنگ 

  دلش  در ن یخشمگ یاژدها صورت  به داشت  حاال

. کرد ی م   غرش  

. دیچی پ  بهم دلش  

. نشست   تشک  یرو  خسته  

... گشنمه  -   

... نو یا  ایب  -   
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  یکلمه لی آه  نگذاشت   و  افتاد کار  به  ع یسر مغزش 

. د یبگو را  دوم  

. کرد قطع را حرفش  غی ج با  

! شعوریب  -   

. انداخت  باال  شانه پوزخند با  ل یآه  

! گشنمه  نگو پسر  هی به  چوقت ی ه -   

. بود  افتاده قور و  قار به گر ی د شکمش  

  چفت  ی ها دندان ن یب از  و  گرفت  دلش یرو   را دستش 

: دیغر  شده  

  و  ی قحط  شدت   از  داره صاحاب  یب نی ا! سلطان  - 

  که شما   لطفا    شهی م .  زنهی م   عر  ی خشکسال 

داره؟ نگه  خودشو پسر  هی جلو  ی بگ   ی فهمی م زبونشو   

  ن یطن  یپا ی جلو یلودگ  با و  کرد جمع  را  لبش ل یآه

. نشست  

. د یکش نیطن تخت شکم   یرو وار   نوازش  را دستش   
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  نیا  از رو ی مامان  االن کن  کنترل خودتو  کم ی  یی بابا - 

! جلوش  ندازم یم  ی چ ه ی  رونی ب برمیم   شده خراب  

  بلند جا از  و  دیکوب  دستش  ری ز ی لگد حرص  با ن یطن

. شد  

!کال   یباز  وونهی د واسه ساختنت  -   

. ستادیا  پا  سر  لی آه رفت، رونی ب اتاق از که ن یطن  

  ی پا تا سر به ی نگاه  ش،ی رو به  رو  توالت  زی م  ینهی آ از

. انداخت  خودش  

. شد  رهی خ شیها  ی خی  به می مستق و  جیگ  

  ی رستان ی دب بچه  هی  با یحساب  چه رو  ی ل یخداوک - 

  شمال؟  یاومد

. داد تکون  سر  تاسف نشونه به  

  چه  نجایا  یخوای م  تنها و  تک! دهینم  پا  که ن یا - 

نفهم؟  زبون ل یآه  یبکن  ی غلط   

. فرستاد رونی ب  بار  حسرت را نفسش  
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  رو ما بچه الف ه ی روزگار؟  و  وضع شد  نمیا   ی ل یوک  هللا  - 

! کرده خودش منتر  عنتر  بتی ه ن یا با  

: برد  باال  صدا سپس  و  

  خندق  ببرم خبرم  تا  شو  نیماش  سوار  برو . ن یطن - 

... کنم پر  بالتو  

 

60پارت#  

 

:داد ادامه   حرص با  لب  ری ز و  

... بابا عجب! مومن   مرد چه  تو به  آخه  د -   

. بود  زده ه یتک یورود در یجلو  نه،یس  به دست  ن یطن  

. بود  سرش  یرو  همچنان کاله  

. کرد برانداز را  لیآه  یپا  تا  سر  
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  ده یپوش یخاکستر  یاندام شرتیت  و اسلش   شلوار

  و  ر یزنج  تمام  و  شی رو یمشک  یباد  کاپشن با  بود

. شیطال  یها قالده  

  یعصا  که بود پوش  خوش  و  افهیق  خوش انقدر 

  را  ابهتش از  هزارم کی  ی حت  دستش، درون  یمشک

!کردی نم  کم هم  

... افکارش  نیا  با سرش  بر خاک  

شود؟  آدم خواستی م  ی ک  

. کردند انتخاب نشستن  یبرا را یباز  سر  رستوران  

. بودند شده جدا گرید ک ی از ها  تخت  ق،ی آالچ  ق،یآالچ  

. بود یابر  و سرد   همچنان هوا  اما  بود  شده   ظهر  

  یبرا رو ها  قیآالچ از ی ک ی  یورود یکی پالست یپرده

. زد کنار ن یطن  

... سرده .  ع یسر  داخل برو -   

. شدند   داخل سرش  پشت   خودش و  نیطن اول   
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  و  کرده روشن  را  ی برق  ی بخار یکس  ها آن  از  قبل

. بود  شده  ق یآالچ مطبوع و  گرم یهوا  موجب   نیهم  

  را  منو نیطن   و  گرفت  غذا  سفارش آمد شخدمتیپ

.داد لی آه دست  

. گذاشت او اریاخت به  را  سفارش  

  و  خواست   دلش هرچه  از و  نکرد ینامرد هم ل یآه

. داد  سفارش تا  دو یال پرس  کی  نخواست   

  تمام  کنار  در  هم انی قل و  یچا مخصوص ین یس

. سفارشاتش   

. بود گذاشته  کنارش  را ش یعصا  

: دیپرس عصا به  رهیخ ن یطن  

شده؟ یچ پات  -   

  اش ی گوش  قفل   داشت  که همانطور تفاوت ی ب  ل یآه

:داد جواب  کردی م  بسته  و  باز را  

  موتور نشستم؛   نیسنگ  موتور پشت . بودم زده  دراگ - 

! رفتم چخ  به. کرد  چپ   
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. کرد ی مخف   شیها  لب  پشت را خنده  

گه؟ ید  شه ی نم خوب.  شدم   قانع -   

. کرد نگاهش  ده یپر باال یها ابرو با  ل یآه  

  به  ی نی بب  یکن ی م  تا  چهار تا دو دو  یدار ه؟ یچ - 

نه؟  ای شم  ت ی دد شوگر ستصرفه  

 

61پارت#  

 

  پرتاب ل یآه  صورت سمت   را  کنارش بالشتک  ی حرص

. کرد  

. واسم  شد  سوال! بانمک -   

  یها ماه ! گذره ی م  تصادفم  از  ماه  شیش   تازه خب  - 

  برم   دیبا. زنمی م  لنگ  االن. برم تونستمی نم  راه اول 

.  ارتوپد دکتر شیپ  
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  لی آه صورت و  زد  اشچانه ر یز  را دستش   کنجکاو ن یطن

. دیکاو را  

 پرسم ی م   رو یک ی فقط  یول.  دارم  ازت  سوال یل یخ - 

. بده جواب  

. کرد نگاهش  منتظر  ل یآه  

:دی پرس پرده   ی ب  

؟یشد  ینجوریا که  شد  ی چ  -   

: گفت  ج یگ ل یآه  

پام؟  -   

  که نی ا واسه  تو...  یبود فتاح  حاج پر  تک پسر  تو! نه -  

  ی سالگ  یاخرده و  ست یب  تو ی نش  دهیکش  فساد به

  ی زندگ  نوع اون از  کال   که  شد یچ... ی کرد ازدواج

؟ ی برگشت  

.  لحظه کی  شد؛  خشک ل یآه  

  اشی زندگ   کردن  نابود به م یمستق  حال به  تا یکس

. بود نکرده اشاره  
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. گرفت  را  حرفش  یادامه  کنجکاو همچنان ن یطن  

  خورا  عرق  با ،یزدی م  عق  یدیشن ی م  گاریس  بو تو - 

  نجاست   نیع   چون ی نشست ی نم  سفره   هی  سر

! شونید یدی م  

. زد  اشاره وضعش   و  سر  به  سردرگم  

؟یدی رس   نجایا  به که  شد  ی چ  -   

  جز را،  شده  ی جد لی آه اصال   با  یتقر   روز؛  چند ن یا یط

. بود ده یند رها   سر  صحبت  موقع   

... االن  اما  

. بود  یجد واقعا   او  

.  بزنم   حرف خوادی نم   دلم -   

  در را اشی زندگ  یها  ی تباه  تمام  ل ی دل ی کس  و

. زد  نقش   سرش  

! " طهماسب   رها"   
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  ر یتقص یتمام انداختن بود ی لطف  یب  ی کم د یشا  البته

. رها  تنها گردن  به  ها  

. د یکش کثافت  به رها را  لی آه  اصل در  

. کرد معتاد  الدی م را  ل یآه  

. کرد غربت   یآواره فتاح  حاج  را  ل یآه  

. کرد فلج  غربت را  ل یآه  

. درآورد پا  از خودش ی نادان  را  ل یآه  

... کردند تباه باهم  همه را  لیآه  و  
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. آوردند   را  ی سفارش   یها ین یس  

  جان به ها  زده  ی قحط مثل  قایدق  نیطن   و ل یآه

. افتادند  ی کباب   یها گوشت   

. آمد ی نم  باال شانی ها نفس  آخرش که  خوردند  انقدر   
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  ی ظ یغل  نبات   یی چا لی آه  شد؛  تمام  که شان ی غذا

. کرد  درست   خودش یبرا  

  نفس قیعم   و  گذاشت   لبش یرو را  انیقل شلنگ

. گرفت  

. کرد فوت ن یطن صورت  در را دودش  

. خوامی م  منم -   

  فوت  که یآورد یدرم یباز  تنگ دینبا   االن  مگه... عه  - 

. داستانا  نیا  و صورتم  تو  نکن  

  درون یها  ی نی ری ش  از  ی ک ی و   کرد نازک  ی چشم  پشت 

. برداشت  را ین یس  

؟ یآخر سال   -   

  با را ی درس  یها  کتاب  بود  شده.  بود متنفر سکوت   از

... نه  سکوت اما  کردی م  کند؛ دوره ن یطن  

. آمد  رون یب نی طن  یها لب  ن یب از  ینامفهوم"   هوم"   

نه؟  مگه   مدارس   شده  شروع  تازه -   
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. آره -   

...   غذ   بود  خوب -   

. خورد  زنگ  تلفنش  تمامش؛  مهین  یجمله نیب  

. بود ناشناس  شماره  

. باشد ساکت   زد اشاره ن یطن به  

بله؟  -   

: شد بلند  ی زن  گرعشوه و  نازک یصدا  

خودته؟  خط ل یآه  -   

. کرد ز یر  چشم دقت  سر از  ل یآه  

  شماره یکس به آمده رانیا  ی وقت   از آمدی نم   ادشی

. باشد داده  

شما؟   -   

. کرد ی معرف را خودش  دل دو  و  گرفت  ی نفس  زن  

... هستم  رها -   

. افتاد اش شده  سر یها  دست  نیب  از  انیقل شلنگ  
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. د یچ ی پ بهم  اشمعده  

: گفت  عی سر  رها کند  قطع  را  یگوش خواست  تا  

  خوامی م . رانم ی ا من . حرفم به  کن گوش لحظه  ه ی - 

! نمت یبب  

 

63پارت#  

 

. دید را لی آه ی رو آن  باالخره  امروز ن یطن  

  تر  تلخ و  تر یجد  ششی پ سال  پنج   از که ییرو   همان

!بود  

 چفت ی ها دندان نیب  از  و دهیکش  درهم را  شی ها اخم

. کرد غرش   شده  

  که دنت ید بدم  کفاره  دیبا صداتم  دادن گوش  واسه - 

!  بت یمص   وا  گهید  

. دیبگو  گری د یاکلمه رها نگذاشت و  
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. بست چشم و کرد  قطع را  تلفن  

. بست  چشم تیعصبان  شدت  از  

  خورده  جفتشان از  که یا یباز و  رها و  الد یم  یافهیق

. کردی م   کشی نزد  یی مو  را جنون  مرز بود؛  

  ای  اش شده  مشت   دست  از بترسد دانستی نم  ن یطن

. کبودش صورت  از  شود  نگران  

. د یکوب لی آه  یبازو  به را دستش آرام  

؟ ی خوب  -   

. داد جواب اریاخت  ی ب  

!اری اخت یب  کامال  

. کند ی م  دای پ  همزبان کی  که  غربت  در  یبی غر مانند   

... ستمی ن  خوب -   

  یها چشم به  و کرد  خم صورتش ی رو را  سرش

. شد  ره یخ سرخش   
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  عوض  اصال   لی آه  که دیبگو جرات  با توانستی م  حاال

  خودش کردن فراموش در  ی سع   فقط  لی آه نشده؛ 

! بس  و داشته   

. بزند  جا ال یخ یب  را خودش  خواستهی م  

  خوب که کار  ینجای ا به  تا خب، و یالابال  را خودش

... بوده   موفق  

هو؟ ی تو  یشد  ی چ مگه؟ گفت ی چ  بود؟ ی ک  -   

  نیب  که رنگ   خوش ی آب  یگو دو آن  ش،یها ی خی

  نی طن یها  ی شم ی  به  را بود،  شناور  خون  یایدر

. دوخت   

... رها -   

!بود  اریاخت  ی ب  

. بود  کرده دا یپ  همزبان غربت  در  

. کرد شی دایپ  نیطن  افکارش، در  بود شده  گم  

. کرد ی م  ش یدایپ نیطن   افکارش، در شد ی م  گم  
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: داد ادامه  

... ران ی ا اومده رها -   

  یبرا گر ید کس  چی ه نه  و ل یآه  نه رها، نه قتا  یحق

  را  ترحمش  دیشا ل یآه  یی تنها  اما؛ نبود مهم ن یطن

  سوزاند  دل دل، در  و کرد سکوت  که داد ی م  قلقلک

... شی برا  

 

64پارت#  

 

. خورد زنگ دوباره  لی آه  تلفن  

. زد  قل شیها  رگ  در خون  

 د، یشن ی م  را رها  ی صدا ی وقت  سوخت ی م  واقعا  قلبش 

. نداشت  دوستش  چوقت یه  چون داشتن  دوست از  نه  

! نفرت از  

. سوخت ی م   نفرت از  
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  به  دی سف  لباس   با که بود دهید را اشفرشته او آخر

  اشخانه از  د یسف کفن  با  و  آمده فتاح  حاج یخانه

. رفته   

  به شوهر  یخانه از  بچه دو  با  که نبود آذر  به  ادشی

. کرده  مکان  نقل معشوقه یخانه  

  بند ی پا فرشته  مثل   حتما    اش ندهیآ  زن  کردی م   گمان

... است   

! فرشته  بالنسبت   اصال که  بود یطور  رها  اما  

  با ن یطن  رود؛  ی گوش  سمت دستش  نکهیا  از  قبل

. رفت  کش را  ی گوش  شده  قلمبه یدلسوز  همان  

  گرشید دست و  کرد دور  را  همراه  تلفن  دستش  کی  با

. گرفت  لی آه صورت ی جلو را  

. بکش ق یعم   نفس -   

. بود  حمله یآماده نیکم  در  ببرِ  مثل   

:دی غر  

! ویکوفت اون بده -   
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. داد  تکان  ی نف نشانه  به  را  سرش ن یطن  

  انجام  کار عقل  یرو از ... ی هست   ی عصب   االن - 

. یدینم  

:دی کش عربده و  بست چشم  

. بده  پسش یاوردین  باال  سگمو یرو   تا ن یطن -   

  و بکوبد  صورتش در را ی گوش  داشت  دوست ن یطن

  واقعا  لی آه اما؛ بزند رون یب رستوران  از  انیگو  پدرت گور

!بود پناه  ی ب  

  هشتاد  زنی پ  یاندازه که  ساله  هجده دخترک  را  نیا

... دیفهم یم  داشت  تجربه ساله  

! بدم جوابش من  بذار -   

. کرد نگاهش دل دو  

کرد؟ ی م   اعتماد دیبا  

  به  تو یزندگ  مگه  شه؟  کنده شرش یخوای نم  مگه  - 

  داره هم ی ل یخ  اون بدون بفهمه رها که ی دینکش  گوه
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  رها  به  که ینشد  دخترباز   مگه گذره؟ی م  خوش  بهت 

؟ ی باش خراب یبلد هم  تو  ی کن  ثابت   

. کرد نگاهش  مبهوت  

  ی حت  که  را، شی کارها  پشت  دهیخواب یها منطق

  با  نیطن  د؛ یبگو  خودش  با  ذهنش  در نداشت جرات

! بود دهی کوب صورتش در  بلند یصدا  

 

65پارت#  

 

. شد  منجمد  شیها  رگ  در خون  

! دخترک نیا  بود ترسناک چقدر  

. شد قطع یگوش  زنگ  

  را  ی گوش   و  فرستاد رونیب  دار صدا  را نفسش  ن یطن

. گذاشت شی پا  ریز  
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  و یکن  حمله  که نیا . دم یم  جواب من زد  زنگ باز اگه  - 

! کنهی نم درست  رو یزیچ  یبد فحش   

. کرد نگاهش یگرید دید  از  لی آه نباریا  

. بدنش و  تن  جز یدید  

! بودن همخواب  جز یدید  

... بود بارش یزی چ واقعا نکه ی ا مثل   

  شده   تر آرام یکم ش،یپ  لحظه  چند به  نسبت  حاال

. بود  

؟ ی بگ  یخوا یم  ی چ  -   

.داد شیها  چشم به  ی چرخ  

  راه ی کش  س ی گ و  سیگ  دخترت  دوست قالب   در - 

. ندازمی م  

.  گرفت  اش خنده نیطن  ی تخس  از  

!کن سیسرو  دهنشو -   

! کنم ی م   سیسرو  دهنشو -   
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. زد زنگ  دوباره رها لحظه   همان و  

. گرفت صورتش یجلو را یگوش ن یطن  

  را سبز  یرهیدا  و کرد  صاف  را  شیصدا یا سرفه  تک با

. د یکش  

  لی آه  به را خودش و  گذاشت  بلندگو ی رو را تماس

. چسباند   

. بزند حرف رها   اول تا  کردند ز یت  گوش جفتشان  

: گفت  شک  با  

؟ یشنوی م   ل؟یآه  -   

  ادامه کرده  بغض  مخ، یرو  و  دار ناز یصدا  همان با

:داد  

  برا دلم... شده   تنگ برات دلم... نمتی بب  خوامی م  - 

... بده جوابمو... لی آه.  شده  تنگ انمینو  

  دانیم وارد  خاک و گرد با  که  بود نی طن  نجایا  حاال

. شد یم  
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  فرو  نقشش در  کامال   و  گذاشت هم یرو  را چشمانش

. رفت  

! لی آه دهان  و  چاک یب  و  طهی سل  دختر  دوست   

... گهید بار   هی... خوادی م   دلم -   

:داد ادامه  و   گرفت  ینفس یخونسرد  و نه یطمان  با  

  دوست  ی گوش  یرو رو  ت شماره  گهید  بار ه ی فقط - 

!  هرزه که یزن   نیبب پسرم  

: دیپرس   زده  بهت  رها  

؟ ی هست  یخر کدوم گهی د تو -   

 

66پارت#  

 

 یگوش  در و داد فاصله   لیآه  از را  صورتش   ی کم  ن یطن

: دیکش  غیج  
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 من  که هم  دوم! نداشتته آبادِ  و  جد هفت  خر  که  اول - 

 بهم  اعصابمو زنگات   با یدار!  ی عوض   دخترشم دوست 

  نمیب یم  ختتوی ر گهیم  َهَول؟  انقدر هم دختر . یزیر یم

 یخوا ی م  ی چ! زنم ی م ر یکه شنومی م  صداتو  ره؛ی گی م  عنم

   اره؟ی پت  گهید

. کرد نگاهش  ده یپر  باال  یابروها  با  ل یآه  

! بود جانور که الحق   

... کوچک جانور  نیا  از دی ترسی م   دیبا  

. را  دادن یباز  و کردن یباز نقش  بود بلد  خوب  

: گفت  نفس به اعتماد یب و   لکنت  با رها  

!زنشم من...  من  -   

:زد  دار صدا شخندین یقلدر   با ن یطن  

 همه  خواب ریز  که ش؟ییهرجا سابق   زن  همون...هه  - 

 نه   یبود چرکش دستمال تو! ایب  خودت به  چارهی ب بود؟

! زنش  
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  شوهر  دخترِ  دوست  یی پروا   ی ب  از خط طرف آن  رها  تن

. بود  افتاده رعشه  به  سابقش  

... ا یح ی ب  یدختره تو...  تو -   

.کرد قطع  را  حرفش یخونسرد با ن یطن  

ا؟ یح  ی ب  -   

. زد قهقهه  

  ی معن  یدونی م  اصال   تو ا؟یح  ی ب  ی گفت   من  به  االن - 

   ه؟ یچ ایح

: گفت  محکم و  یجد نباریا  و کرد  جمع را اشخنده  

  ازش یی بو تو که هیزی چ  بارز مصداق  قا  یدق ا یح - 

  یباز صفت ی ب  یجور یوقت   ی عنی  ا یح! ینبرد

  ی وقت   ی عن ی  ندازه، ی م  لنگ  جلوت گربه که  یدرآورد

 هم، رو ی خت یر  گهید ناموس یب  ه ی با  و  ی داشت  شوهر

  عشق   بچه پدر گور ی گفت  و   ی داشت  بچه  ی وقت   ی عن ی

  که  ی ن ک یدلتنگ اظهار یای ن گه ید بچسب،  رو حال  و

! خانوم هرزه   
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. شد  ختهیر  لی آه  جگر یرو  خنک آب  مثل  یزیچ  

  تمام را اشچندساله حسرت نیطن  شدی نم  باورش

. کند  

 تف  رها صورت  در نگونهیا  را قتیحق  بار کی   داشت  آرزو 

. توانست ی نم  هربار و  کند  

  ن؛ یطن  حاال  و  کردی م   قفل ت ی عصبان شدت از  هربار

... شناختشی م  شتر ی ب  گذشت ی م  شتریب  هرچه  

 

67پارت#  

 

. گرفت  لی آه  سمت   را  ی گوش   

. کرد  قطع -   

. بود  صورتش یرهی خ همچنان حرفش  به توجه   ی ب  

. داد تکان صورتش یجلو را یگوش ن یطن  

. گهید رش ی بگ -   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
208 

. گذاشت  بشی ج درون را ی گوش  و  کرد فوت را نفسش  

: کرد زمزمه د؛ینشن  هم خودش که ی حد در  آرام،  

... آذر ی کوچولو دختر  یشد  بزرگ  چقدر -   

  لی آه  دهان سمت   را  گوشش که دینفهم  یزیچ ن یطن

. د یکش  

؟ ی چ  -   

. گهید  میبر پاشو گمی م  ی چی ه -   

. ندارم  لباس -   

 قی آالچ از  و  برداشت  را  نشیماش  چی سو  و عصا  ل یآه

. زد  رونیب  

. برات بخرم  میبر ایب  -   

! ازاش در دمی نم  یزی چ -   

!ازاش   در خوامی نم  یزی چ -   

. افتاد  راه  سرش پشت و  داد تکان  سر تیرضا  با  
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  دا یپ را  یمجهز پاساژ فراوان یها جو  و  پرس از بعد

. کردند  

  به  و  رفت ی م  د یخر دخترباز لِ ی آه با بود بار نیاول 

!بود هم بار  نی آخر گمانش   

  و یعفت  ی ب   یها خواب  لباس جز یز یچ  چشمش

! دیدینم   را  یتور یها  ر یز  لباس  

  تاپ و  آوردی م  در دیخر یها پاکت   از  را ها  بلند نیآست 

. گذاشت ی م  شانیجا  را  ی وجب  مین  یها دامن  و  

 د یخر یها ساک  دستش از شده   یکفر ن یطن   سر  آخر

. زد رون یب پاساژ  از  ض یغ   با و  کرد رها پاساژ   وسط را  

: گفت  لب  ر یز و  انداخت باال  ی اشانه ل یآه  

  خرمی م  خودم. یکنی م  قهر  که راستم  و چپ به  - 

!اصال    

  اشی عفت  یب و  ی داشتن دوست  یها لباس  ی تمام  و

  پرداخت از  بعد و  گذاشت  دیخر  یها ساک   درون را

. رفت نشیماش   سمت   
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. بود داده هیتک  در  به یحرص  ن یطن  

  پاکت دنید اما  ردی بگ  شیبرا  یزیچ  لیآه کردی نم  گمان

. کرد بلند  نهادش از آه  د؛ یخر یها  

  ده یخر شیبرا وارانه   انسان زی چ کی  ی حت  بود  محال

... باشد   

. نکرد  صحبت  لیآه  با کلمه کی   الیو  خود تا  

. نبود  مهم  شی برا با  ی تقر  هم ل یآه  

 

68پارت#  

 

  دیآی م  دیخر از  مادرشان  تا  که  یی ها بچه   پسر مثل 

  سالن وسط  دارند؛ را  شانیها  یباز اسباب ذوق

  دور ذوق با  را  یعفت  ی ب  یها لباس  و   بود  نشسته

. بود  دهیچ خودش  

: دیکش داد ستمی ب  بار یبرا  
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  چس... رو  عروسکا  نیا  نیبب  من  جان  ایب ... ن یطن - 

! خب  بپوششون  ایب ... نشو   

:زد ادی فر  خودش مثل   کالفه گری د نبار ی ا ن یطن  

. رو اونا بپوشه  خرابت   یعمه  بده -   

  و و یما و خواب لباس  و  ری ز  لباس ست  یجعبه ل یآه

: گفت  حسرت با و  گرفت دست  در را  ی راحت   لباس  

  رحم... خورده آب پام   ونیل یم  چند فقط جعبه  نیهم  - 

!کن  

  شیرو  به رو   و آمد  رون ی ب ل یآه  اتاق از  حوصله  ی ب

. نشست  

. ی باش  ده یخر درست  زیچ  هی  اگه واال  -   

. آورد  رونیب  تک تک یکالباس ست و کرد باز  را  جعبه  

  اشیبرسر خاک  یها لباس نیب  ی ف یلط شلوار   و بلوز 

. بود  

:زد  غر  و  گرفت  صورتش یجلو  را  لباس  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
212 

پس؟ ه یچ ن یا -   

. داد  تکان تاسف نشانه  به  را  سرش ن یطن  

. یکن  حروم پول  یبلد  فقط! گهی د مفته  پول -   

  سمتش  را تکه ک ی ی ویما  حرفش  به توجه ی ب  ل یآه

: گفت  زده  ذوق  و  گرفت  

.  استخر  میبر ای ب نویا بپوش   برو -   

. گفتی م  را  الی و یدهیسرپوش استخر   

  ها،  کدورت وجود   با یحت آمدند ی م  باهم یوقت بارها 

  در عزا   از ی دل  یجمع دسته و  رفتندی م  استخر  به

... آوردند ی م  

  براق ی کالباس   دیسف   راه راه یوی ما  شده  دل دو ن یطن

. زد چنگ را  

. بود شده   دل دو  

. بود  نرفته   استخر ل یآه  با  تنها حاال تا  
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 دستش  درون  ی ویما به داشت  هوا در پا ک ی  همچنان

. کرد بلندش جا از  لی آه  که کردی م   نگاه  لیآه  و  

  اتاقم تو رمی م منم ...  نکن استخاره انقدر نییپا  برو - 

. بردارم شنا  لباس  

. داد تکان  سر   نامطمئن  

  و برداشت  جعبه از را ی کالباس  ساتن   روبدوشامبر

  الی و یدهیپوش سر استخر  همان  ای نی زم   ریز  سمت 

. برداشت قدم  

  کارش زدی م  ادیفر  روحش و  قلب  در  ،یقو یحس

  پوتاالموسی ه  ریز  درست   یزی چ اما؛ ست ین  درست 

... کرد ی م  سفر  نیا  از بردن  لذت به  وادار  را او  مغزش   
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. بود  نشسته ی حساب   تنش در و یما  

. زد  رختکن  یقد نه یآ ی جلو ی چرخ  
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. بود  لخت  تکه  ک ی  باال تا کمرش نییپا  از  

  ی بزرگ  ی ض یب  جلو، از  و بود  افتاده  گردنش دور  و یما  بند

  شکم که بود خورده  برش   نافش نییپا تا   نهی س  ری ز از

. کردی م  انی نما را تختش  

 را   لی آه نظر  درصد صد نافش، نگ یرس ی پ  بود مطمئن 

. کندی م  جذب  

. بود  باز همچنان شیموها   

. خت ی ر چپش یشانه  یرو را همه  

  ی تو را  خودش برسد  سر  لی آه  نکهیا از  قبل  ع،ی سر

. کرد  پرتاب استخر   

!بود شنا عشقِ   

. دیرقص  آب  در تنگ از شده رها یِ ماه مانند   

. آمد استخر سمت  دست  به   ی گوش  لیآه  طرف  آن  از  

.کرد جلب را نی طن   توجه ادشی فر یصدا  

بگم؟  دروغ که  عارم  ی ب  انقدر تو  مثل یکرد فکر -   
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. مکث   هیثان  چند  

!جرقه  مثل زد،  ی حرف  تلفن  پشت شخص  

. شد   منفجر وار  باروت ل یآه  

! االهللاالاله... یکهیزن  ار ین  منو پسر  اسم -   

 خود  تا عصا،  بدون که بود خته ی ر  بهم را  اعصابش انقدر 

. بود  رفته  لنگان استخر   

. رفت سمتش  کنجکاو ن یطن  

. بگذار  بلندگو یرو را تماس زد  اشاره  

. شد  بلند  رها گر عشوه  یصدا  

  زده لک  دلم  من  ی ول ... خراب من...  بد  من  نیبب - 

! مادرم منم لی آه نشو  بدجنس. نمتونیبب  

. بزند  ی حرف  نتوانست  یحت خنده شدت  از  ل یآه  

. کند چه بود  مانده ن یطن  

. کرد نگاه  لیآه یخنده از  سرخ صورت به  

!داشت  ترس اشخنده  
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... زن  ن یا از فتاح حاج پسر  تک بود دهینکش کم  

زد؟ ی م   ی حرف د یبا  ی عن ی  

: گفت  آرام ل،ی آه انیپا   ی ب  یخنده  از کالفه رها  

  ه یبق به یدرآر  منو  حرص نکهی ا واسه  ست ی ن الزم   - 

. کنن  یباز دخترتو دوست نقش ی بگ   

! ندارد دختر دوست  بوده  گفته الدیم  

. بود مطمئن   

. گرفت نبض  اشی شان ی پ  یشده  برجسته رگ  
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. ندانست   زیجا ن یا  از شیب  را  سکوت  ن یطن  

. بردی م   باال صدا که  بود او حال  

ل؟ یآه  هی ک -   

. نداشت  کمک توقع  درواقع ل یآه  
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.خورد زنگ تلفنش بود،  زده رونی ب که  الیو  از  

  او  ش یها عصب   یرو ی تات   ی تات  با  رها استخر، یتو تا

. کرد ل یتبد  فعال  آتشفشان به  را  

... ن یطن و  

  آب  ناخواسته ای  خواسته  ،یقدر  به امروز  دخترک نیا

. دیدی م   ونشی مد را خودش  که  بود  شده  آتشش  یرو  

  دراز سمتش  را  لش یموبا   حرف یب ن،ی طن  جواب در

. کرد  

  وسط بودن  طهیسل  یپا ی وقت  اما،   دیترسی م  ن یطن

!کند غصب   را  شیجا یکس نداشت  دوست بود؛  

  کند؛ ی م  استفاده که یکلمات تک  به  تک کرد ی سع 

! باشد  رها  رخالصیت  

!  نزن زنگ ل یآه  به گهی د گفتم  بهت  واضح  یل یخ -   

: گفت  مطمئن   رها  

  ست ی ن الزم ! نداره  دختر دوست  لی آه دونمی م  من  - 

. دیکن  یباز  نقش  
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 و  زی ر الدی م که  نیا  بر  ی مبن   را لی آه  شک  رها، نان ی اطم

 نی ق ی به  گذاشته؛ رها  دست  کف را  اشی زندگ  درشت 

. کرد  لی تبد  

. کرد  ی وانگ ید ن یطن  و  دییسا  بهم دندان  

. کرد ی معرف   را  خودش کارش عاقبت به فکر  ی ب  

!  نمی طن  من! جون رها  غلطه  بن  و خ یب از  اطالعاتت  - 

...  لم یآه دختر دوست  من!  آذر دختر مهرگان، ن یطن

باورش؟  واست  سخته هنوز   

. کرد سکوت  رها  

  نه داشت،  را  ل یآه  یهیاول   غلط   ری تصو همان  ن،یطن از

... هست االن که  یلعبت نیا  

. زد صدادار  پوزخند   

  خودتو شده   باعث  یچ ل؟ی آه ی بابا  زن دختر  ن؟یطن - 

؟ ی کن  سهی مقا من  با  

  در باشد،  مهم  شیبرا   رها حرف  یاذره نکهیا  ی ب  ن یطن

. داد را   جوابش یخونسرد کمال  
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  حسابت آدم لی آه  ی کن  فکر شده   باعث  ی چ  تو - 

!  تره  پست  وون ی ح از کنهی م  انتیخ که  ی کس  کنه؟یم

  زنگ لی آه به  همچنان که یخوشحال یل ی خ گهی د تو

  عنتر   شده  تنگ برات  دلم ی گ یم  پررو  پررو  و یزنیم

! خانوم  
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. کرد دراز نی طن  سمت   را دستش  ل یآه  

  و یگوش کن  قطع... رو هرزه کهی زن کن ولش  - 

.  کن بالک  شمارشم  

  کردی نم باور ابلهانه همچنان،. د یشن را  شیصدا  رها

. کند  عمل  او  به  نسبت  تفاوت ی ب   انقدر ل یآه  

  کرد، ی عمل   را  لی آه حرف  بالفاصله ن،ی طن   ی وقت   اما

! ندارد یشوخ یکس با امروز، لی آه که  دیفهم  

. گذاشت استخر  کنار را  ی گوش  ل یآه  
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. د یپر آب ی تو و  کند را  لباسش  ی معطل   ی ب  

  باال  را  سرش  ضرب کی بعد  و ماند   آب فشار ر یز  ی کم

. آورد  

  رصد کرد فرصت  تازه  نیطن و  خورد سر  تنش  یرو آب

... را  لختش  بدن و  تن کند  

. بود  ده یورز و  چی پ در  چیپ  ش یها عضله  

  گردنش پشت  تا  ش یها نه یس  از ی ک ی  یرو  از  یی تتو

. عضالتش از  تر  چی پ  در چی پ بود،  شده ده یکش  

  اشی شان ی پ ی رو ره ی ت و  سی خ اشیی خرما یموها

  تیجذاب  نهمهیا  از  نیطن اگر  بود احمقانه  و  بود  ختهیر

کرد؟یم  ضعف  

. داد تکان  راست  و  چپ   به را  سرش  

! فتاح پسر  یبرا   بلرزاند دل توانست ینم  

. کرد  حبس  نفس د یکش آب  ر یز  را  تنش  

  ی ب  از  شی ها  شش  ی ن یسنگ  کردی م  احساس

. کند ی م  پرت ل یآه بدن و تن  از را  حواسش ،یی هوا  
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. بود رفته در بد  لی آه اسم  

! نداشت   خبر نیطن افکار از  یکس  

  شیبازو  از  انداخت دست ل یآه  که امدین  باال انقدر 

. دشیکش باال و  گرفت  

  با  هوا و  شد  نییپا و  باال  شدت   با اش نهیس  ی قفسه

. شد ش یها ه ی ر وارد فشار   

.افتاد سرفه   به  

. کرد  نگاهش  زده بهت  ل یآه  

!  ی زن ی م  خل  ینگ یبگ ن یهمچ  آخه  ؟یا وونه ید - 

کنه؟ی م  خفه آب ری ز خودشو  یاسکل  کدوم  

: گفت  نفس   نفس با  

کنه؟ خفه خودشو تونهی م  ی احمق  کدوم -   

. افتاد  نیطن مارک   یویما  به  چشمش ل یآه  

. رفت  ادشی  کردن بحث   
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  بدنش به ی چرخ  و  گرفت  را  ن یطن یها شانه  رتی ح با

.داد  

  خوشگله انقدر چرا نیا...  ی وا... یوا...  نمی بب  بچرخ - 

تنت؟  تو  
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. کرد نگاهش ی چپ  چپ ن یطن  

. رم ی م  یبگ  گهی د کلمه ه ی -   

:گفت  کشدار  حرفش  به توجه ی ب  ل یآه  

  عمو  حاال بزن  چرخ هی!  شو  ی عصبان  فقط  تو...  جون - 

... نهیبب  

. چرخاند را  نیطن   حرفش  با همزمان و  

  مقدمه یب  کدفعه،ی  و  کرد و رصد  را  نش ییپا  تا  باال

. زد  را  حرفش  
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. میبزن   رل ایب  -   

. ماند  باز تعجب  از  ن یطن دهان  

  لی آه بودن  وانهید به شتریب  گذشت،ی م  شتریب  هرچه

. بردی م   ی پ  

:زد  لب  مبهم  

؟ ی چ ... چ  -   

  ن یطن  دست  مچ تا شانه از  وار،   نوازش  را دستش 

. کرد تکرار یخونسرد  کمال در و  دیکش  

!می بذار قرار  ایب  -   

  ی معن  شی برا  را  لی آه یها  حرف آمدی م  ی کس  کاش

. کردی م  

:گفت  لکنت  با  

! لیآه  دارم  پسر  دوست ... من...  من  -   

. شد  ره یخ  چشمانش به  یجد ل یآه  
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.  کن کات. ی دار پسر دوست ،یندار  که شوهر  - 

! االن نیهم  

. فرستاد رونیب  منقطع  را نفسش  ن یطن  

: دیپرس  جیگ  

تو؟ چته  هست   معلوم   چی ه -   

  نیطن چشمان  به صاف را شرورش  یها  یخ ی  ل، یآه

. دوخت   

 زمان   هر از  رگذارتری تاث  و کرد  خم صورتش   در  را  سرش

:زد  پچ ؛یگرید  

   به؟ی عج  شی چ باشم داشته دختر دوست  نکهی ا - 

! دارم  پسر  دوست   من  گمی م  -   

. کرد رها   را ن یطن  دست  کالفه  

. رفت عقب   ی قدم   

  من با ی داشت  پسر  دوست  یوقت  یکرد  غلط  تو خب  - 

. یزد الس   
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.بود  مبهوت و مات  نیطن نگاه  

... من  -   

.  زهرمار  و من  -   

.زد چنگ  را  لشیموبا   و  دیکش استخر کنار  به را خودش  
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... شمارشو  بگو -   

. درآمد انجماد حالت  از  ی کم  حاال نیطن مغز   

؟ یخوای م  ی چ  واسه -   

:داد جواب تفاوت   ی ب  و  انداخت  باال  ابرو ل یآه  

  کلش و سر   وقت   چند نیا که همونطور  بگم  خوامی م  - 

!  نشه دا یپ هم  بعد  به  االن از  نشده  دایپ  

: گرفت  نیطن  ی جلو را  یگوش و  کرد باز را  د یکل صفحه   
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  پسر  دوست   به اول  شدنمونو دوست خبر خوامی م  - 

... رو  شماره  ری بگ.  بدم  سابقت  

  ل یآه  که کرد  نگاهش  شده  خشک همچنان ن یطن

: گفت  دوباره   

؟ ی هست   ی چ معطل . افتاد   دستم گهی د ری بگ -   

. گرفت  ل ی آه دست  از را  ی گوش  لرزان دستان  با  

پسر؟  دوست   

  که دهیدر چشم سوارِ  پرادو پسرک آن  اسم  شدی م

  پسر  دوست  را  بود داده شماره  نفرشان  چهار به

 گذاشت؟ 

!شدی نم   قطعا    

  لیآه  یگوش ی خاموش  به  رو   دِ یکل صفحه به  معذب

. زد  زل  

  را دیرس  ذهنش  به  لحظه  آن  در که ی ابهانه نیاول 

  گل در درازگوش  وانیح کی  از  زتریتم  حاال، و  کرد بازگو 

. بود کرده ریگ  
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کرد؟ ی م  لی آه مورد  در یفکر چه  

  باور را  مضحکش   دروغ درخشان، یسابقه  آن  با  یمرد

 کند؟

: دیپرس  آرام  اطیاحت  محض  

نه؟   یندار پسر  دوست  -   

. شد  مچاله  دستش  در  ی گوش   

. نداد امانش  ل یآه  

. کرد پرتاب سکو  سمت   و د یکش  دستش  از  را ل یموبا   

. د یکش خودش سمت   و  زد چنگ را  کمرش  

  رهیخ شمش ی  همرنگ چشمان به خمار،  آخر،  بار یبرا

. شد  

  نیطن  یزده خ ی صورت  در بلندش،   و گرم یها  نفس

. شدی م  پخش   

  را چشمانش اریاخت یب . خت ی ر نییپا  یهر دلش

. بست   
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  ی هول  هول  یبوسه آن اما، بود  دهیبوس   را  لی آه کباری

! کجا ن یسنگ یفضا  نیا  و  کجا  

. د یکش ی نم  هم نفس   ی حت  

.بود وارد کارش به  خوب ل یآه  

. کرد لمس را  ن یطن  یگونه  لبش،  با  آرام  

. کرد لمس  فقط  د؛ینبوس  
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 و  دی کش ن ییپا  ن،یطن صورت  پوست  با مماس  را لبش 

. آمد  فرود لبش  کی نزد ییجا  

.کرد یخال  زانو دوباره  نیطن و  د یبوس را  لبش ی گوشه  

. د یکش باال را تنش و  زد چنگ را  کمرش  ل یآه  

  یدی سف  و بود افتاده  اششانه  یرو  حال یب  گردنش

. زدی م  چشمک لی آه یها  لب به ب ی عج   گردنش،  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
229 

. بود  اشرابطه  است ی س د؛ی نبوس   را لبش   کار  اول  نکهیا  

... را  مقابلش طرف  کردن تشنه داشت  دوست   

. برد فرو  ن یطن گردن در  را  سرش  

 دی بوسی م  و دی بوس ی م  و  گرفت ی م  نفس و  دیبوسی م

  کما تا  گری د ی بوسه کی  ن یطن  و  گرفت ی م  نفس و

!داشت فاصله  

. د یکش عقب   را  سرش  

. شدن   باز لی آه  شدن  دور  با  همزمان  نی طن چشمان   

  به  ی حت  که بود دهید لیآه  از  را  یی ها  نیاول  امروز و

. دیدی نم  هم خواب  

. خونش  در غرق یها  چشم مثل   

. صشیحر صورت  مثل   

. اش شده یجد یها  ی خی  مثل   

... انش یم  در یک ی  یها نفس و  رفته باال  ضربان مثل   

. کرد کج  نیطن   صورت ی رو را  سرش  
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  لب  ل،ی آه یها  یخ ی  و  لی آه  صورت نی طن چشمان 

. کردندی م  رصد را  نی طن  یاقلوه سرخ  یها  

بود؟ وقتش  حاال  

! بود وقتش   

. گرفت  دندان  به  را نی طن  نییپا لب  

  در  رسما   نی طن  حاال و آمد سر   به  بوسه ک ی فرصت

. زدی م   پا  و دست  ی نبات  ی زندگ   

. کرد  لی آه  گردن بند را  دستش جفت درمانده  

  سردو تنش  و ختی ری م  نییپا ی هر همچنان دلش

  لبش بر  بوسه توجه  ی ب  لی آه و شدی م  سردتر

... زدی م  

  یرمانی س  پسر  نیا آخر نه،  که ری س  ی وقت   باالخره

! نداشت   

  عقب   شد،  سر   بوسه شدت  از  شیها  لب  که  ی وقت 

. د یکش  
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 آزاد  ن یطن  کمر  دور  از را دستش لحظه  کی  یفاصله به

. کرد  

. رفت  فرو  آب ر یز رمق ی ب  ن یطن  

. دیخند محو  ل یآه  

! بود ده یکش را دخترک  جان یرهی ش  

. جان یرهی ش  نیا  بود نی ر یش  ب ی عج  

 

75پارت#  

 

  ش یبرا بکر   یها لب  آن  از  کندن دل که  ن یریش  انقدر 

. آمدی م  ممکن  ری غ   با  ی تقر  

.زد  بغل  را ن یطن  رمق ی ب  تن  و رفت آب  ریز  

. نشاندش  استخر  لب  و  گرفت  کمرش  از  

. ادعا پا  تا  سر  دخترکِ  نداشت  رو  به  رنگ  

. زد  اشنداشته یرو و  رنگ  به یزیآم   تمسخر شخند ین  
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  لب  ه ی. م یبخواب یک با میخواست ی م  باش  رو ما - 

. دختره  کرد غش   گرفتم  

. کرد نگاهش   نیآتش چشمان  با حال ی ب  ن یطن  

  دستام نیهم  با  تا... بگو   گهید کلمه هی ... کلمه ه ی - 

! کنم ت خفه آب  ریز  

. زد قهقهه  دیق  ی ب  ل یآه  

  همراه  تلفن به  لی آه که  شد  سکوت نشان یب  ی کم

. زد  اشاره  اش شده  پرت  

. بده موی گوش ن یطن -   

  باز را  نستاگرامشیا ی صفحه و  گرفت  دست  را  ی گوش 

. کرد  

. نداشت  صفحه در  ی ت یفعال  چی ه صبح از  

  و  درست حالش هنوز که  نیطن  به   ی نگاه  مین

. انداخت  بود  امدهی ن  جا ی حساب   

. د یکشی م  آتش به را  مغزش   ی طان ی ش  یفکر  
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. کرد  باز  را  صحبت  سر   شرارت  با  

... ن یطن -   

.کرد نگاهش حرف ی ب  ن یطن  

نه؟  می زد رل  گه ید االن   تو  و من  -   

. نداشت  یجواب  ره یخ نگاه   جز ن یطن  

.کرد باز بناگوش تا  را  ششین  

. رضاست عالمت سکوت   خب  -   

. نستا ی ا بذارم  عکس ه ی بغلم   ایب  

: دیکش غ یج ن یطن  

  عکس  یخوای م   فالوور ونیلی م چند  با ؟یشد  وونه ید - 

شه؟   جهنم  میزندگ  فردا از  که  ی کن  پست  منو   

. داد تکان  ی منف  نشانه  به را  سرش  

. عکس  تو  ندازمی نم صورتتو. آب  تو ایب  -   

.کرد نگاهش  مشکوک ن یطن  

: گفت  تخس ل یآه  
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. آب  تو ای ب. کن  گوش  زتیعز   پسر دوست حرف به  -   

  ست ی ب زبان دوباره و دی پر آب ی تو تر،  تخس ن یطن

. د یکش  رونیب  غالف از   را اش یمتر  

 

76پارت#  

 

.  ورم   هی  به پسر  دوست  -   

. بغلم  تو ایب  حاال. زم یعز   فراوون  سپاس  -   

. ستادی ا  لیآه  کینزد فاصله، قدم  مین  با  

  تن  به  کامل را  تنش و زد  چنگ را کمرش  دوبار ل یآه

. چسباند خودش  سیخ  

: زد پچ گوشش در  

  حلقش تو ته  تا  شی پ  نیم چند  نیهم تا انگار  نه  انکار - 

. ره یگی م  فاصله  من  برا... بودما   

. دیکوب  لی آه  سفت   ینهیس  به سر  با ن یطن  
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 صورت و  ستادی ا استخر ی اصل  ی نما به پشت ل یآه

. چسباند  لختش  ینهیس   به  را ن یطن  

. ختی ر طرفش  کی  را  نیطن   بلند و س یخ  یموها  

. شد   انینما  نیطن  یبرهنه یشانه  

. بود  شده  تتو کتفش  ی رو یف یظر و  زیر  سنجاقک  

  عکس  کی  در  خواست ی م  را  دخترک یی بایز  تمام

. دهد نشان   

  استخر  نیسنگ  دکور که کرد میتنظ  یطور  را  ی گوش 

. باشد دایپ درونش   

. کرد  اش یاستور بالفاصله  و  گرفت  را عکس  

... اضافه  متن چ یه بدون   

شد؟   تموم -   

. زد شخند ین  

. حال  و  عشق  میبر. شده   شروع  تازه -   

. کرد نگاهش ناباور ن یطن  
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  ی داشت  ؟ی کرد ی م  عبادت  ی داشت   االن تا  پس - 

!گهید یکردی م  حال و عشق   

. دی کش رون یب آب از را خودش  

. مین یبب  آفتابو  غروب ای در لب میبر  شو  حاضر برو -   

. آمد  رون یب  آب از  لی آه  سر  پشت   

:زد  غر  لب   ریز  

... ها  بوده آب  تو کله هی االن   نیهم تا انگار  نه  انگار -   

  نصفه  و  انداخت  گردنش دور را کوچکش   یحوله ل یآه

. کرد خشک حوله  با را  شی موها مه ین  

 چه  ند یبب  کرد چک  رفت ی م  اتاقش  سمت   که  همانطور

. کردند نگاه   را اش یاستور ی کسان   

  کی  شناخت ی نم  را  چکدامشانی ه که  ینفر هزار 

  چشمش  ی تو یِ آب کیت  آن با  طهماسب  رها طرف؛

. گرید  طرف  کی هم  

... زنک آن  سوزاندن   از شد  خنک  دلش  دوباره   
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  هوا که یوقت  تا  و رفتند  ساحل لب  ن،ی طن همراه  به

. ماندند   همانجا شد  کی تار کِ ی تار  

 

77پارت#  

 

  دیخر و شام   خوردن از  بعد و  زند شهر در ی کوتاه  دور

. بازگشتند الیو  به دوباره پرت؛  و خرت  

  هم یرو  شی ها چشم  یخستگ شدت  از ن یطن

. آمدی م  

... بودها  ییایدن  هم بودن افخم  لیآه دختر  دوست   

  که بوده احمق چقدر  رها  کردی م  فکر   مدت  تمام در

. داده دست  از را  لیآه  مثل  یمرد  

  داشت را اشروزه کی  دخترِ  دوست  عنوان تنها  د یشا

  که کردی م  خرجش  توجه و  پول یقدر  به  لی آه اما،

  آن با رها   سر  بر خاک د یبگو توانستی م  فقط

! ماتشیتصم   
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. برد الی و  داخل لیآه کمک را دیخر یها ساک   

  سمت  نکه،یا  از قبل و  گذاشتند در یجلو را همه

  وسط را  جفتشان ، ی زن  نازک یصدا بروند؛  اتاقشان

.کرد خشک راه  

! خان ل یآه  داری د مشتاق -   

! رها  

کرد؟ی م  ی غلط   چه نجایا  قا  ی دق رها  

. د یپر جفتشان  سر از  خواب  

. کرد زیر   چشم ن یطن  و د یکش هم  در  ابرو ل یآه  

  لباس  اما نبود یابسته گوش و چشم  دختر خودش

  همجنس از  شدی م  باعث  رها یزننده ش ی آرا  و جلف

. بکشد خجالت  بودنش  

بود؟ کرده  دایپ را ل یآه کجا از  

:دی غر  اش شده  چفت  یها دندان ن یب از  ل یآه  

تو؟   یایب داده  راه   رو  تو یسگ   کدوم -   
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. چرخاند  سالن   دور تا  دور  را  چشمش رها  

  نگهبانا . بودم  فتاح حاج عروس  باالخره - 

. شناختنم ی م  

. گرفت را  سوالش  جواب ن یطن  

  یبرا بود  مجلل  یادیز  الیو  نیا  و  بود فتاح  حاج  عروس 

... نماندن خاطر در  

. زد  اشاره ال یو  در به ی عصبان  ل یآه  

.یاورد ین  باال سگمو  یرو  تا کن گم گورتو  -   

. زد  لبخند دهی در  و خونسرد  

... جاش به دمیند که  پسرمو. نم یبب  پسرمو اومدم  -   

. کرد نگاه ن یطن   یپا تا  سر  به  ریتحق  با  

. دمید شوهرمو  خواب ریز  -   

  از  قبل اما افتاد نیچ  ت ی عصبان از  لی آه چشم ی گوشه

: گفت  آرام ن یطن  بزند؛ یحرف نکهیا  

رخواب؟ یز  -   
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  خودش به  متفکر یاافهیق و  شد  کی نزد رها  به  ی قدم 

. گرفت  

 

78پارت#  

 

: دیپرس رها  از متعجب   

؟ یبود عمر   هی  تو  که یزی چ همون  ی عنی  خواب ریز  -   

  خودش دوباره و  کرد گرد  اقی اشت با  را  شی ها چشم

: داد ادامه  

  ه ی تو  که یکار  همون  ی عنی  رخوابی ز! درسته... آره - 

  نسبت  ه یبق به  خودتو شغل چرا . زم یعز  یکرد ی م  عمر 

؟ یدی م  

  مقابلش  یِ رستانی دب دختر  بودن طهی سل  از  رها  چشم

. شد  گرد  

! بشنود  حرف بچه  الف  ک ی از نداشت  توقع   
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. رفت ادشی  ت ی عصبان لحظه ک ی ل یآه  

  شکل لبش  یرو   خنده ی منحن ن یطن  ی جواب  حاضر  از

. گرفت  

: گفت  خودش خاص  یِ قلدر با  و کرد زیر   چشم ن یطن  

 هم  خونه فاحشه به . میندار از ین  رابطه برا  هیپا  به  ما - 

.  بفرستن   ی روسپ  که  مینزد  زنگ  

: داد ادامه  که کردند  نگاهش نامفهوم   لیآه  و  رها  

   ؟یخوای م  یچ قا یدق نجا ی ا تو پس - 

. شدی م   خنک لیآه جگر و  کردی م   ری تحق ن یطن  

  زبانش قبل از شتر ی ب  لحظه هر رها و  گفت ی م  ن یطن

. آمد ی م  بند  

  ی ب  یساله زده یس  دخترک همان واقعا    نیطن نیا

بود؟ پا  و دست  

بود؟ شده   گرگ انقدر  چطور  

. د یلرزی م  ت ی عصبان شدت از  رها  تن  
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. برداشت ترک   اشیخونسرد  نقاب  

؟ ی بزن  حرف  ینطوریا  من با  ی کن ی م  جرات چطور تو -   

  یبرا را  دانیم  و ده یکش کنار  راحت  الیخ با  ل یآه

. بود  کرده  ی خال  نیطن   کمال  و  تمام جوالنِ   

. کرد نگاهش  زده  بهت  ی ش ینما  ن یطن  

 روت   چطور بگو تو  خواد؟ی نم جرات که زدن  حق حرف - 

  ل یآه  یرو تو  یای ب ی گر هرزه همه اون از بعد  شه ی م

؟ ی کن  نگاه  

: گفت  ی حرص  رها  

  یکنی م  شو یخوار  پاچه  انقدر که  ی ل یآه  نیهم  - 

  حسابت هم آدم ش یپ  سال  پنج تا  که همونه 

. کردی نم  

. شد   دانیم  وارد لی آه بزند؛ جا ن یطن  نکهیا  از  قبل  

. گرفت شی پ را  نیطن  روش  ت؛ یعصبان  یجا به  

. انداخت  باال ابرو   
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 ی ها رابطه  یخور  گوه که ی شد  کار ی ب  انقدر دا  یجد - 

  کهی زن  من یالیو   از رون یب  شو  گم برو  ایب ؟یکن ی م  منم

! زیچ  همه  ی ب  

. رساندن  جنون مرز به  را  رها  شانی رفتارها با  

  را زخمش  رفتن  از قبل  خواست ی م  فقط که ی انقدر

. بزند   

 

79پارت#  

 

  را  لی آه غرور  خواست ی م  بود؛ شده ر یتحق که  خودش

. بشکند  هم  

. کرد نگاه  جفتشان  به  اشک لبالب  چشمانِ  با  

: زد لب  کی ستریه  

  انت ی خ بهت  که نشدم   مونیپش  هم  بار هی  ی حت  - 

. بود انت ی خ اقتت یل  تو ! کردم  
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: داد ادامه عقده با  و  دیخند  

  قت یشف   قیرف!  الدیم  با یدی فهم ی م  که یوقت  افت ی ق - 

...  بود  یدنید  داشتم رابطه   

.  دییسا  بهم را  شیها دندان  ل یآه  

. زمزمه   حد  در یزیچ  

: گفت  بفهمند  ن یطن  و  خودش فقط که یحد در  

. دم یینجو شوخرخره تا کن دور چشام  جلو از  نوی ا -   

: گفت  را  حرفش  یهیبق  روز یپ ی افهی ق با رها  

کردم؟ انتیخ بهت  ازدواج  از  بعد یکرد فکر -   

. زد قهقهه  

  تخت  تو هم  ازدواجم قبل  شب  هی  ی حت  من چاره یب  - 

. بود الدیم  

. شد ی م  منفجر  داشت  لیآه ی شان یپ  رگ  

. کردی نم  درک را  بودن  زن بهم  حال از حجم نیا ن یطن  

. افتاد  ل یآه  به  نگاهش لحظه  کی  
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  احتمال از خبر اش؛گرفته نبض  ی ها رگ  و  کبود صورت

. دادی م   اشسکته  

:داد ادامه   ی رحم  ی ب  با رها  

  آخه ؟یری بگ یا  ان  ید شی آزما ان ینو  از هی چ نظرت - 

! الدیم  هم بودم دهیخواب تو  با  هم  شدنم  حامله از  قبل  

: گفت  زده بهت  ن یطن  

... ییمعنا  تمام  به ی هرزه  ه ی واقعا   تو -   

. شد   وانهی د لی آه که بود نشده  تمام  حرفش ن یطن  

  و  کرد پرتاب رها سمت   را  آمد دستش  دم ز یهرچ

: دیکش عربده  

 منو  پسر  اسم یخوری م  گوه تو... ار ین  منو پسر  اسم - 

 یکن ی م   غلط  تو... ی ذاری م   گهی د ناموس یب  هی  کنار

... من  پسر به...  من  بچه به  

کرد؟ ی م  سکته  داشت  

! کردی م  سکته  داشت  
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. شد   ور  حمله رها  سمت  ل،ی آه حال از ده ی ترس ن یطن  

. دشیکش در سمت  و  گرفت  شهیر از  را  شیموها   

: گفت  داد و  غی ج با  

  نجا یا ی ایب جا  به...  ارهیپت  کهیزن گهید کن گم  رو گورت - 

  ثبت  خونه  فاحشه هی  گمشو برو  یبناز افتخاراتت به

  برگرد برو  ی ب  سال  ی روسپ  ن یبهتر زهی جا... کن  نام

. خانوم  ی عوض خودته  مال   

 

80پارت#  

 

. شد  روان  شیها  اشک  شیموها  درد از رها  

. زد  چنگ را  نیطن  دست  

. کند باهم را ن یطن  گوشت   و  پوست   درازش یها ناخن  

. افتاد جانش به  لگد  با  و  نکرد ینامرد هم ن یطن  

. دیدی نم   چشمش  یجلو را رها  
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! وانیح  دی بگو آمدی نم   دلش ی حت  

... رها مثل  ی پست   موجود به  داشت  شرف  صد وان یح  

. بود  آمده فرود زانو دو  یرو  لیآه  طرف  آن  از  

. کند  شک  پسرش  به نداشت  دوست   

  ادی فر  را  نسبتشان  بودن ی خون  ی خی یها  چشم  آن

... را   صفت  طانیش  زن  آن کند  لعنت خدا  اما زدی م  

. گرفتی م  آتش ان ینو فکر با  قلبش   

. کند تکه تکه را الدیم  داشت  دوست   

 یخوار  با را  رها و  کرد  خبر را نگهبان داد و  غیج  با ن یطن

. انداختند  رون یب  الیو  از تر  تمام  هرچه  

. زد  هیتک  در  به نفس نفس  با  و بست را سالن در  

. سوخت ی م  دستش   

. ی وحش   کهیزن -   

. افتاد  لیآه  به نگاهش  
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  شده  خی م نی زم  در شی زانو  دو مانده؛  حالت  همان در

. بود  

. د یکشی نم  هم نفس یحت و مسخ  نگاهش  

. خت یر  شی برا سرد  آب  ی وان یل  ع یسر ن یطن  

. گذاشت  اششده خشک یها لب  یرو را وانیل  

. نیا  از کمی  بخور -   

.خوردی نم  تکان  

... ل یآه  -   

. دیچک  اشکش یقطره نیاول  و زد  پلک .  زد  پلک  

. د ید را  لیآه   یهیگر! گری د یبار نیاول   

  اشک و خوردی نم  تکان  ثابت،  یانقطه از نگاهش

. د یچکی م  یگرید از  پس  ی ک ی  شیها  

. دندی لرز لی آه یها لب  

  رهی خ نیطن  چشم در و زد  ی چرخ  چشمش مردمک

. شد  
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... بچه  -   

. کرد کج  را  گردنش  

. بود  شده پناه  ی ب  ی کودک  مثل   

:دی پرس  نیطن از  

! منه  یبچه بگو...  بگو  منه؟  پسر! من یبچه...  انینو -   

 

81پارت#  

 

  حال  یب ن یطن برداشت؛  که را  ال یتک  یبطر  نیدوم

. دی کش را  راهنشیپ  نیآست   

:زد لب کشدار و  مست   

! ی کن ی م  دوز اُِور... کن  تمومش -   

  با  ل یآه گذاشت ی نم ی حت  رها،  یِ سم یها حرف

. شود مست راحت   الیخ  

. زد پس  را  نیطن  دست  
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  یرو  شده  دهیچ یها شات   و الس یگ  به توجه   ی ب

. رفت   باال نفس ک ی و  گذاشت لبش  یرو  را ی بطر  ز؛یم  

. رفت سمتش  خوران تلو تلو .  شد بلند جا از ن یطن  

. ماندی نم  ثابت دم کی  گردنش  

... هم  شی ها چشم  

. دش یکوب ز ی م  یرو  دیکش دستش از زور به  را یبطر  

. گرفت  لیآه  سمت   تعادل ی ب  را  اش اشاره انگشت  

. یری می م ... ر ...نخو ... گفتم... بهت  -   

. کرد نگاهش  حرف ی ب  سرخ،  یچشمان با  ل یآه  

 ی بطر خودش  و  داد هی تک زیم   یلبه  به را دستش  ن یطن

. رفت   باال را  

. دادی نم  امانش  یالحظه سکسکه  

 دهانش  در  را ز ی م ی رو یشده  لیگر  گوشت از ی اتکه

. گذاشت   

. د یدی م  مات  را ز یچ همه  چشمش  
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 شده   هم  ی نی رزمیز  بار مِ یمال  بنفش نور  و   کی تار  یفضا

. دنشیند  علت   بر  دیمز بود  

  درست  حواس   و  هوش ل؛یپات   و مست که هم  خودش

. نداشت ی حساب  و  

 یفضا  یرو اش،ی چوب  یصندل یرو  نشستن یجا به

. نشست   لیآه  و  خودش یصندل ن یب یخال  

. شد  نی زم پخش ی اسفناک طرز  به  

. دی خند  بلند افتادنش از  ل یآه  

  نیزم  ی رو از را نیطن  کرد  ی سع  سست،   ی دستان  با

  ی رو هم  خودش بلکه  نشد موفق تنها  نه  اما کند بلند

. افتاد دخترک  

  و  مرده روحِ  به   گفت ی م  راهیب  و  بد  بسته  چشم ن یطن

  دست  پشت با  و  زدی م  قهقهه ل،ی آه و  لی آه  یزنده

  پاک دانست ی نم   را  آمدنشان لی دل که یی ها اشک 

. کردی م  
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  ساله  ی س  یزن  نورپرداز،  ر ی ز یک یتار در شان؛ یرو  روبه 

. بود  نشسته  

  از  تشین  و قصد تمام  نکهیا  اما  نبود   مشخص اش افهیق

  است ن یطن  و ل یآه  اهیس  زاغ  زدن چوب  بار؛  به  آمدن

! بود  مشخص وضوح  به  

 

82پارت#  

 

. بودند دهی خواب گری کدی   کنار دراز به دراز  جفتشان  

... الکل  و  عطر  و دود یبو  کشدار؛ یها  نفس  

! شده داغ یسرها   و سست  یها اراده  

.بود گذاشته هم ی رو را  چشمانش جه یسرگ   از ن یطن  

 ملتهبش  صورت به و  چرخاند سمتش صورت اما ل یآه

. شد   رهیخ  

. کند  رها را  مغزش   داشت  دوست   
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کرد؟ی م  فکر هم دخترک  یندهی آ به  

... درصد  کی  ی حت ! نه  

. بود  دهی پوش یل  شورتک  با  ی مشک   باز قهی  تاپ  

.کرد رصد را  تنش ن ییپا تا باال  لی آه چشم  

. خواستش ی م  دلش  

. خواست ی م   را دختر  نیا  امشب  دلش  

است؟   بکر هنوز  نیطن  دانست ی م  

... داشت  شک  

  و بود انداخته کار از را مغزش   منطق  قسمت  الکل

. دیکش ی م   شعله  سرش  در هوس   

. زد  چمبره ن یطن تن  یرو  

  را  صورتش و  گذاشت سرش   طرف  دو را  شی ها دست

. برد  ک ینزد  
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  احتمال هم درصد  کی اما  زد را چشمش فلش   نور

 نی طن و  او از ت ی وضع آن  در بخواهد ، ی کس که دادی نم

. ردی بگ عکس  

. شد  خم نیطن صورت یرو  

  شد،  پخش دخترک صورت در که  گرمش یها  نفس

. کرد باز را خمارش  یها  چشم ن یطن  

  یها ل یم  با مست،  مرد  و زن  بود  آمده ه یآ مگر  آخر

باشند؟ هم آغوش  در وار   چکی پ  شده، دار یب  

  گذاشت  نیطن  لبان  یرو دی ترد با را  بوسه ن یاول ل یآه

  و  شد  دهیچی پ گردنش دور که نیطن  دست اما،

  از  هم  لیآه یاری هوش ذره ک ی همان  اش؛ ی همراه 

. د یپر  سرش  

.. فلش  نور و  

... فلش   نور  

... فلش   نور  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
255 

  ن یطن توانست ی نم  آمدی م  هم  زلزله اگر حالت  آن در

  یجا که فلش  ز یناچ نور  کی  کند؛ متوقف  را  لیآه  و

!داشت را خود  

. نشست ن یطن تاپ بند  ی رو دستش   

  و  تن  لیآه . بودند  افتاده رونیب  لخت  شی ها  سرشانه

... کردی م  نوازش و  دی بوسی م  را  اشی شم ی ابر بدن  

. نبودند یواد  آن در اصال   و خوردند ی م  تاب چیپ  هم در  

  تر  صیحر  بود  که آنچه  از  را  لی آه ن،ی طن   ی همراه 

!کردی م  

 

83پارت#  

 

  ی ب   کردند مکان  نقل  نفره سه  یکاناپه به  نیزم یرو از

... هم در دندیتن  له یپ  ت؛ی جمع به توجه  

  یِ خال خواب اتاق  آخرشان، مقصد  و خوردند تاب و  چیپ

. بود بار  
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  را بکرشان  یها  صحنه آخر یلحظه  تا که  ی ن یدورب و

... کرد شکار  

 

**** 

 

: دینال لب   ریز  

...  سرم   -   

. بودند  نگرفته فاصله هم  از هنوز   شی ها چشم  

. گرفت  فرا را جانش  تمام  درد که داد تنش  به یتکان   

.کرد باز را  چشمانش از ی ک ی  

. بود ناآشنا  شیرو  به  رو  یفضا  

. آوردی م  بند  را نفسش درد  

  احساس  را کمرش یرو  ،ی دست  یگرم و  ی ن یسنگ

. کرد  
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  اشی ن یب یها  عصب  به ی زیهرچ  از  قبل کی الل  یبو

. د یچسب  

. داشت انفجار  امکان هرلحظه درد، شدت  از سرش  

. آورد ی م  دست  به را اشیاریهوش  داشت  کم کم  

  به و  کرده جمع  الی و از  را  دررفته  زهوار لِ ی آه شب، ید

. بود   آورده دوستانش از ی ک ی  ی ن یزم  ر یز  بار  

... بعد و  خوردند الکل خرخره تا  

... ن یطن  بعد،  

. بودند مات  ر یتصاو  

... افتاد ن یطن  

. کردند  حمله  ر یتصاو  

د؟ی بوس را  ل یآه  

!شدند  واضح گرفته؛ مه  ر یتصاو  

... اتاق نیا  

!بود  بکرش جسم  و  روح مسلخگاه   اتاق، نیا  
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. نشست   تخت  یرو ضرب  کی  

. خورد سر تنش  ی رو  از ملحفه   

. بود ده یخواب  ل یآه  کنار  تخت، در  مادرزاد  لخت   

  ی غلط  چه شب ید جهنم؛ به شی فرسا طاقت  دردِ 

بود؟ کرده  

  تحمل  قهیدق  چند طول  در که  ی عصب  شوک  شدت  از

. د یکش غی ج ی پ  در یپ  بود؛ کرده  

. شد  زی مخ ی ن  تخت   یرو هراسان  ل یآه  

. اوردین تاب  گری د ل؛ی آه ی برهنه  بدن دن ید  با ن یطن  

. شد  روان   شی ها اشک   

. زد هق   و د یکش عقب  تخت  یرو  را خودش  

 

84پارت#  
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  یصدا با  تخت ی رو از که  رفت   عقب  عقب  انقدر 

. افتاد ی وحشتناک   

!شد  اشیانتحار یدکمه انگار، افتادنش  

. کردن  هیگر  و  زدن  غیج  به کرد  شروع  

. زدی م  را خودش  

. دیکش ی م   را  شیموها   

. بود  نکرده   درک را  ت ی موقع  هنوز ل یآه  

.کرد نگاه ن یطن  لخت  تنِ  به مبهوت  و  مات  

  را خودش  دوباره و  دیچ ی پ  تنش دور  را  ملحفه ن یطن

. دی کش تر عقب   

  سرش  پشت وارید به  محکم  که  رفت  عقب  انقدر 

. برخورد   

  شماره  به  نفسش و  شده گشاد چشمش مردمک

. بود افتاده   

. داد هی تک  واری د به  حال ی ب  
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. بود  آمده بند شی ها  اشک و  شده قطع  شیها  غیج  

. شد  ره ی خ لی آه به شده مسخ   

. کرد کر را گوشش قلبش،  ضربان   

. چرخاند اتاق دور  تا  دور را  نگاهش  دوباره ناباور  

:دیپرس  نامطمئن  دار، خش  یی صدا با  ل یآه  

نجا؟ یا خبره  چه... چه  -   

. آوردی م  ادی به  داشت  کم  کم هم ل یآه  

  از  گرم  ییسرها  و  شدند  ده یکوب  تخت  به  یها تن

... الکل   و هوس   

. شد  خشک  لحظه  کی  از  تر کم  دهانش بزاق  

!بود  دختر ن یطن  

!بود  باکره ن یطن  

... کرد  یمست عالم   در شبی د را  اشی زندگ  خبط نیاول   

  گذشته روز یبرا کردی م  احساس که یدختر  ی زندگ 

!  دیکش  گند به  را، است  ونشیمد  
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. تیموقع  کردن درک  از بود عاجز ن یطن  

. د یچ ی پ بهم  اشمعده  

. زد عق  اتاق   وسط  همانجا  

. آورد ی م  باال ی پ  در  ی پ  و  بود شده  خم  

 ن ییپا  از را  شی ها  لباس  و شد  بلند جا  از سست ل یآه

. زد  چنگ تخت   

  میوخ  حال واقع  در . نبست را  رهنش ی پ  یها دکمه

. فتدی ب بستنش   فکر  به  ی حت  نگذاشت  ن یطن  

  توانست ی م  یسخت   به که  بود نزار و  دهی پر رنگ انقدر 

. دهد صی تشخ   سرش  پشت  ور ید گچ  از را  صورتش   

 گشاد ش یها چشم  و  ختهیر   دورش شانی پر  شیموها 

. بود  شده  

 

85پارت#  
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. اش یفکر ی ب  از خورد بهم  حالش ل، یآه  

دخترک؟  با بود  کرده چه  

. نشست  کنارش زانو  دو یرو  

. گرفت را اشملحفه  از زده رونی ب دستِ   

. ماند لحظه  کی  اشیسرد  از  

. نداشت  هم زدن غی ج ینا ی حت  گرید ن یطن  

. بود نکرده صحبت  کالم کی  

.کرد ش یصدا سردرگم ل یآه  

. نمتیبب... ن یطن -   

. د یآی م   یی فضا چاله از لیآه  یصدا کردی م  احساس  

. خفه و  دور همانقدر  

. شد یخاکستر  اتاق   

  ی ک دی نفهم   نیطن و  دیچرخ و دیچرخ سرش  دور

. افتاد   هم یرو  شی ها چشم  
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  ی ب  ن یطن  بدن  کرد احساس لحظه ک ی فقط  ل یآه

. شد  شل   مقدمه  

  بخورد  اتاق کف یها پارکت  به  سرش  نکهیا  از  قبل

  آغوش در  ییکذا یملحفه همان  یرو  از را  بدنش

. د یکش  

. زدی م  نبض مغزش   

. کند درست  را  اوضاع چطور  دانست ی نم  

  واج   و  هاج  او  و  بود  افتاده  آغوشش در هوش یب ن یطن

. کردی م  نگاهش  

... کردی م  بد را  حالش ملحفه یرو خونِ   

! کردی م  بد  خودش وجود از را  حالش  

: کرد زمزمه عاجز   لب   ریز  

. خوردم  من  بود  ی گه چه...  ی وا کنم؟  یغلط   چه -   

  هرلحظه و  شده  جانش ی خوره که  ی وجدان   عذاب  با

  را  نی طن یها  لباس اندازتش؛یب  هیگر  به  بود ممکن 

. کرد تنش  
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. شد  خارج  اتاق  از زده بغل  را دخترک  

. نبودند   بار   سالنِ  در جمع  سر هم نفر  سه د یشا  

. نبود  هم  نیطن دوستِ  جلف؛ دخترکِ  آن  ی حت  

  کند ش یدایپ  توانست ی نم که یی عصا و   لنگانش یپا

  کی  هم کردنش حمل  و  نیطن زدن  بغل طرف؛  کی

. گرید طرف  

! بود شده  جهنم شی برا ای دن رسما    

 بلکه   خودش؛ یزندگ  تنها  نه صبح  تا  شب  ک ی عرضِ  در

... بود  ده یکش  گند به  هم را  نیطن ی زندگ   

. بود دهیبر را امانش  پا، درد  

  معتاد  کرد،ی نم  تعارف که خودش  با داشت، سردرد

. ده ینرس مغزش به یزیچ  شده  داریب یوقت   از  و بود  

 

86پارت#  
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... سوزدی م  شی ها  عصب  کردی م  احساس  

.بود امده ین بهوش  هنوز ن یطن  

 یورود  سمت  و  شد  اده یپ نی ماش  از شل   یپا  همان با

. رفت  مارستان یب  

: دیکش داد  

...  کمک ادیب  ی ک ی  -   

. کرده  غش   ی کس  چه د یبگو  دانست ی نم  

  دخترِ  اش؟خوانده خواهر  زنش؟ دخترش؟ دوست 

اش؟ ینامادر  

 غذا   و  آب یب ابان یب  در تمام  هفته ک ی که  ی کس  مانند 

... بود  گمشده و سردرگم  باشد، کرده یرو  ادهیپ  

:کرد  التماس نباریا  

! کمک ادیب  ی ک ی ... رهی می م  داره دختره -   

  یرو  را ن یطن  بعد،   ی کم  و دند یرس  ادشی فر به باالخره

. بردند اورژانس اتاق  سمت  برانکارد   
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. افتاد راه نیطن  برانکارد دنبال سرکنده  مرغ مثل  قا  یدق  

:دی کش را دستش  پرستارها از ی ک ی  

  حال  از  ممکنه هرلحظه  خودت شما  ؟یر یم  کجا آقا - 

. یبر  

. کرد نگاهش  شده  سرخ ی ها چشم  با  

  یبند  بسته دِ یسف پودر گرم  چند  آن  دردش،  یدوا

. بود  بشیج در شده  

. کرد پاک  راهنی پ نی آست با  را  اشی شان ی پ  یرو عرقِ   

:دیپرس  پرستار حرف  به توجه   ی ب  

کجاست؟  ی بهداشت  س یسرو   -   

  معطل  لحظه کی  لی آه و  زد  اشاره دست  با  پرستار 

. نکرد   

. داد ه یتک  یی دستشو ی بسته  در به  

. درآورد بشیج  از را  نیکوکائ  ی بسته  
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  اشی گوش  یصفحه یرو  را دیسف  یها  ستالیکر

. ختیر  

  از منظم  و  کیبار  خط چند بانکش عابر  کارت  با

. کرد  درست   ها  ستالیکر  

. د ینرس پول  کردن  رول به  کارش   

  اشی ن ی ب گر ید سوراخ  با  و  گرفت  را  اشی ن یب  طرف  کی

. دیکش  باال  را کوک  یها نیال  محکم  

. گذاشت هم  ی رو ه یثان چند را  چشمش  

... بود کرده نابود را خودش  

  بود،  نرمال  نوارش که یمغز  با  گذشت،  که ی کم

.  رفت نیطن اتاق  سمت   

داشته؟ رابطه -   

. اعترافش  از بود  متنفر  

. آره -   
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87پارت#  

 

!بوده اولش بار -   

  آورده، بار به دانست ی م  خودش که  را یگند  نبود الزم 

... اورندی ب ش یرو به  

 تموم   ِسرمش  میمنتظر فعال  ... نه ییپا  ی لی خ  فشارش - 

. میکن  چکاپش بعد  تا  بشه  

. داد تکان دکتر یها  حرف د ییتا  در  یسر  

. نشست ن یطن  تخت   کنار را ساعت   کی  کل  

. کرد لعنت  را  خودش و  گرفت  را دستش   

. د یلرز ن یطن  پلک  باالخره  

... کرد باز را شیها  چشم آرام  

. شد   پر  بغضش ل،ی آه یها  ی خی  دن ید با  

  اشک یبهار  باران مث   دوباره امدهی ن  آمده بهوش 

. ختیر  
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. بست چشم درد با  ل یآه  

کند؟ لعنت   را رها  خدا  

کند؟ لعنت  را خودش  

... ن یطن  

! نه ن یطن  

  ل یآه  راه در کند ثواب خواست ی م  که هربار ن یطن

. شدی م  کباب  

  که بود دهینرس  ی پست  از  درجه  نیا به   هنوز ل یآه

. کند حرمت  یب   را یدختر  

 خبط  نیهمچ بود  بارش نیآخر و  نیاول که  قسم  خدا به

! ی بزرگ   

... بود نکرده عفت   ی ب  دختر  

! نداشت   رابطه دختر  با  تاحاال اصال    

... نیطن  با بود  کرده چه  
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  نیطن با رابطه یبرا که  یی ها  یباز زانیآو  از  گذشته 

. بخوابد  او با نی طن  کردی نم  فکر  وقت   جیه  بود؛ درآورده   

... حاال  

 که  امروز نیهم تا  ن یطن  ی کودک  ی ها صحنه تمام حاال

  چشمانش  یجلو بود دهیخواب بغلش در  عور   و  لخت 

. آمد ی م  

... کردی م  اشخفه امروز وجدان   عذاب  

. خورد  گوشش   به  نیطن مرتعش یصدا  

...  ل یآه  -   

. کرد نگاهش منتظر  

. دیترک یبد یصدا  با بغضش  

م؟یکرد کار ی چ ما -   

 

88پارت#  
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. برداشت  ترک الش یخ  یب  یپوسته  

. گرفت  را، ن یطن   ِسُرم به وصل دستِ   

!یدختر دونستمی نم  من...  من...  منو   نیبب -   

... کرد تازه  را دلش  داغِ  جمله ک ی با  ل یآه  

. گرفت اوج  اشهیگر  

. زد  هق بلند  بلند  

 ن یطن   اشک از سی خ صورت  دست  با  شده،  هول ل یآه

. کرد قاب  را  

. نکن   هیگر  خب؟ کنمی م  درستش  -   

  بار خودش مغز   یها عصب فقط  که یحد  در لب،   ری ز و

: کرد زمزمه بسوزد؛ وجدان،   عذاب  فشار از  گرید  

  باهات ی غلط   نیهمچ  که  پستم چقدر من آخه  - 

.  کردم  

. دیچی پ خودش  به درد از ن یطن  

!روحش  تنش، سرش،  دلش،  
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. دی کش ی م  ر یت اد،یز  درد از وجودش  بند بند  

.کنم صدا پرستارو کن  صبر -    

  به  یها اشک و  ده،یچسب بهم یها  دندان نیب  از

. دیکش  غیج  دهیرس دهان  

. رم ی می م  دارم...  دارم درد -   

. شد  روانه  در سمت   ی معطل   ی ب  

  به  زده هیتک  خودش،  و  آورد نیطن سر  یباال  را  پرستار 

  و مرده   با اول   از گر ی د بار  کی  تخت، یرو   به  رو  وارِ ید

. کرد کیعل  و سالم  الدی م  و  رها خودش، یزنده  

. بود کرده قفل مغزش   

؟یشوهرش   -   

. کرد نگاه  دکتر به جیگ  

من؟  -   

؟ ی داشت  رابطه باهاش تو -   

. د یلرز چشمش مردمک  
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. شد  فلج زبانش  

. داد تکان   دییتا  در را   سرش  فقط  

. کرد نگاهش   غضب   با زن  

  داره دختره ؟ی کرد فرار  جنگل از  مگه   ی حساب  مرد - 

س؟ رابطه وضع  چه ن یا بار نیاول  واسه... ده ی م  جون  

. برداشت  ترک گلو در  شیصدا  

. بودم مست ...  من  -   

. داد تکان  تاسف نشانه به  یسر  

 

89پارت#  

 

  ی ل یخ بدنش.  شه مرخص  نکنم فکر   حاالها حاال - 

. فهیضع  

  نگه صاف  را  ل یآه جان یب  تنِ   کردی م  همت وار،ید

. داشت ی م  
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  کرده ی ته  قالب   اول کالم  دو همان  با که لیآه  وگرنه 

!بود  

 ده یکش  ن یطن  دور که یاپرده به دکتر، یشانه  یرو از

.کرد نگاه بودند،  

. نداشت  حس ش یزانوها  

. برد کشان کشان اتاق  یکاناپه تک تا را خودش  

  باز  و  دی شنی م   را ن یطن  درد سرِ   از یها  ناله یصدا

. کردی م  لعنت  را خودش  

. د یکش رون یب  ب یج  از را تلفنش  

. شود   او دامن  به  دست بود مجبور   

. بود نکرده  هضم را  افتاده اتفاقات  هنوز  خودش  

. سد ی بنو توانست ی م  هم  بسته چشم  را  اششماره  

زد؟ی م  زنگ   دیبا  

  لی آه بفهمد تا  که داشت وجود  ی می تضم  چه اصال  

نکند؟  قطع  را  ی گوش  است  خط پشت   
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. نوشت را   شماره  د،یکل صفحه  یرو  

. بود دل دو همچنان  

. شد بلند ن یطن درد سرِ   از  ادیفر یصدا  گر ی د بار  

. فشرد بهم محکم   را  چشمش  

  یندار خودت طرف نفرو  ه ی. ل ی آه ادیب  بهت  لعنت  - 

! ی عوض   

. کرد نگاه  رند  یشماره  به حرص با  

! آروش پدرت گور -   

. کرد برقرار را  تماس  و  

. بود  دهی خواب لش یموبا  یرو  شه یهم  مثل   

. داد جواب نخورده بوق  کی  

الو؟  -   

. دیکش  دندان به را  نشیری ز لب  

. شد بددهن  صبر، ی ب  شه یهم مثل  آروشا  

؟ ی کن ی م  سکوت  ی زن ی م   زنگ  خله  تییجا -   
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. کردی م  صحبت نگونه یا   و است به یغر  کردی م  فکر   

  خط پشت ل یآه  دیفهمی م   که یوقت حال  به  یوا

. است   

. کرد یم  باز را  بستش  و  چاک ی ب  دهانِ  آن  دوباره   

: زد شیصدا  نامطمئن  

... آروش -   

 سکوت   قهیدق  ک ی قا یدق ه،ی ثان سه ه، یثان  دو  ه،یثان   کی 

!کرد  

 

90پارت#  

 

  کی  لی آه که  یقدر به . دیکش ی نم  هم نفس   ی حت

. شده قطع  تماس کرد گمان لحظه  

؟ ی هست   آروش؟  الو -   

!مرده آروش . ی گرفت  اشتباه -   
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:زد  شیصدا  عجله با  کند  قطع  را  تماس   نکهیا  از  قبل  

  من  یدونی م . نکن قطع! خودمو دادم ا*گ  به! آروشا - 

.کنم ی کار تو لی م  برخالف که  ستمی ن یآدم  

. لی آه  اعصاب به  زد زهر   صدادارش شخند ین  

:دی غر  

  سال  سه... نزنم   زنگ بهت  یگفت ! بار هی  همون جز  - 

  هم  چپت  به  و ی دیفهم رانی ا اومدم . نزدم زنگت  آزگارِ 

. موت تار   هی فدا همش . نبود  

:داد ادامه  ترتلخ و گرفت ی نفس   

  آچمز  بد االن یول   ،ی اوک ی ن ی بب  ختمویر  یخوای نم  - 

  حرفام  نیا از   تر  کار و کس ی ب .  دادم به برس . شدم 

. دارم  و یکس  تو جز ی کن  فکر که هستم  

: گفت  تنها  لی آه  یها کردن جز و عز  تمام  جواب در  

. شت ی پ ادی ب بگو یماه به  -   

. گرفته رو  انی نو تهرون   ی ماه  شمالم،  من  -   
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:دیپرس  حوصله یب و   کرد فوت  کالفه را نفسش  

؟یکرد  یغلط   چه -   

. شد  مشت  شیموها در دستش   

. آوردم باال گند  -   

. زد  هیکنا  

!  تهی شگیهم  کار  که اون -   

. بودم  نکرده یغلط  نی همچ   تاحاال -   

!  کن صبر... نکرده  غلط  تو  کنمی نم   احساس  که من  -   

. افتاد  باالخره  اششده  کج یدوزار  

. دیکش  غیج  

شمال؟  یبرد ی برداشت  رو ی بدبخت  کدوم -   

گفت؟ی م   دیبا  

. داد قورت استرس با را  دهانش  آب  

. زد لب  فیضع  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
279 

... ن یطن -   

؟ ی ک  -   

. کرد  تکرار بلندتر   ی کم  

. ن یطن -   

. د یچ ی پ آروشا  ینهیس  در نفس  

آذر؟  دختر  -   

 

91پارت#  

 

. بود زیچ  همه یایگو  ل یآه  سکوت  

. رفت لی تحل  شیصدا  

  کار آخر... بچه  یپا نزن  مادرو  گناه گفتم  بهت  صدبار - 

  ی ب  انقدر یکرد  وقت   ی ک  شرف؟  ی ب   یکرد خودتو

  االن... دختر  اون بود بچت   یجا آشغال ؟ ی ش  ناموس 

... االن   ؟یشد  خنک  
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.کرد کور را نطقش آورده،  جوش یمغز با  

  و اش ی ع  من؟ مورد در یکرد فکر یچ... نمیب  سایوا - 

 باعث ی چ  ی ول . قبول باشه بندم؛ و  دیق  ی ب  و  ی الابال 

دم؟ی خواب  نیطن با  نهی ک رو از ی کن  فکر  شده  

: دیپرس  تمسخر با  

؟یکرد بدبخت  مردمو  دختر یزد عشق  رو از  پس -   

. فشرد انگشت با  را  اشگرفته نبض  یقهیشق ل یآه  

  ؟یایم ... من  از  بدتر خودشم! آروش بودم  مست  - 

. داغونم   

. متنفرم  ازت  -   

. زد لب  

. دونمی م  -   

. فتمیم  راه   االن -   

 

****** 
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. کرد سد را  راهش  ی جلو پرستار   

. رون ی ب  دییبفرما. شده  تموم مالقات ساعت  -   

. داشت را توقعش  

  مارش، پوست پولِ   فیک از را  نخورده تا ی ها پول چک

. د یکش رونیب  

  صحبت  به شروع بود، خودش مختص که یآرامش با

. کرد  

  جامعه قشر نیتر  میرح دل  پرستارا  من،  نظر به  - 

. هستن   

: گفت  ربط ی ب .  چرخاند دستش در  را  پول فیک  

.  واسش  شدم   ادهیپ  تومن چند  ی ول  که، یکوچ  -   

. انداخت شده   خشک  پرستارِ  به ی نگاه  لبخند با  

!  گمی م  پولمو ف یک. گرفتمش  دست  باره نیاول  امروز - 

... ماره  پوست   
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. کرد نگاه  پول ف یک  به  حسرت با دخترک  

.داد ادامه  آروشا  

  ی لی خ  پرستارا که، گفتم ی م  داشتم... آها - 

  دادن خبر  بهم یوقت  مثال. باالس   تشونیانسان

  ساعت   پنج  از بعد مارستان؛یب  گوشه افتاده  خواهرت

  به  دمیام  نجا،ی ا تا تهرون از  کردن ی رانندگ  نگرون دل

. بود پرستارا هیرحم  دل  

 

92پارت#  

 

. گذاشت   پول فیک  درون نهیطمان  با را  ها پول چک  

  فِ یک  لبخند با  و  کرد باز را  پرستار ی شده خشک  دستِ 

. گذاشت  دستش درون را  پول چک  از پر  

  از خواهرو منِ  که  کنهی م   تشکر ازتون ت ی انسان - 

. دی ار یدرب  ی نگران   
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  از را خودش و کرد مشت  را پول فی ک جوان دخترِ 

. دی کش کنار آروشا راه یجلو  

:گفت ی مصنوع یاخنده با  

  خواهش  دییبفرما.  شی نگران و  خواهره باالخره، - 

  هروقت  دیآورد   مارویب  لیوسا   دمی م  اطالع.  کنمی م

. دیبر ی م  فی تشر اتاق  یتو  اومدن دکتر  

. داد تکان  سر تیرضا  با  

. زد غر لب   ری ز و  بست   سرش  پشت  را اتاق در  

  که ی زن...  لی آه  بشورمت  خونه  شور مرده  تخت   سر  - 

 ف یک اون شه  حرومت. دهی م  لمی تحو لبخندم  الشخور

. قشنگم  پول   

. کرد نگاهش   باز دهان  با  ل یآه  

شد؟ ی م   سال  سه  

... بودش   دهید که بار نیآخر  از  

  دهیکش ادیفر  سرش   بر  هیگر و  اشک  با که یبار نیآخر

 دلم باشه،  برف ری ز  سرم کبک مثل خوادی م  دلم"  بود
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  تو  سرت  چه؟ تو  به . تیخر  به  بزنم خودمو خوادی م

  میزندگ  تو  گهید! لیآه نمت ینب . باشه خودت  ی زندگ 

. " نمتینب  

  برگشته بهم بدتر  حاال و گر ی کدی  از  بودند شده   جدا بد

. بودند  

. شد بلند جا  از  معذب  

  را  لی آه مصدومِ   یپا گر ید حرف  هر  از  قبل آروشا نگاه

. گرفت نشانه  

. بود نگرانش  ش،یها ی سرسخت   وجود  با هنوز   

  اشی آب  چشم یکوچولو پسر  یبرا بود  زده  لک دلش

. جانی ه  از  شده  سرخ   سفتِ  ی ها  لپ  آن  با  

  ارتباطش  که بود  نکرده شیصدا  عمه هم  بار  ک ی هنوز 

. کرد قطع  لی آه با  را  

. زد  شی صدا خفه  

... آروش -   

. د یدی م  صورتش در  را  مرحومه  یفرشته  
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. بود  دهیند  را  خواهرش صورت سال  سه  

  ده ینشن هم  را مادرش  ادآورِ ی ی صدا ی حت  سال  سه

... بود  

. زد  برق  اشک از  شی ها چشم  

 

93پارت#  

 

  محکم  را  تنش کند؛ باز لب   از  لب  آروشا،  نکهیا  از  قبل

. دیکش  آغوش در  

 برادرش  کمر  دورِ  را اش شده  خشک  یها  دست آروشا

. کرد حلقه  

.ادیم  بدم  ازت  -   

. دیخند  بغض با  ل یآه  

. معرفت   ی ب  -   

. زد پس  را دستش   
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.یزد  یگند چه  نمیبب  ا یب! کویخ  کنار  بکش  -   

. افتاد  هوش  ی ب  نیطن  به نگاهش  

. دیچرخ  ل یآه  سمت   شده   گشاد ی ها چشم  با  

!شده   داف چه  نه؟یطن ن یا -   

. دیخند  سرش، یها ی مشغول   دل تمام ن یب ل یآه  

. شود  عوض نبود قرار   چوقتی ه تخس یآروشا  

بود؟  دختر  -   

. کرد  زمزمه  ی نامفهوم "  هوم "  ل یآه  

.سرت تو  خاک  -   

. رفت  ن یطن  تخت  سمت   

. خوابه زدن آرامبخش -   

شه؟ ی م  مرخص  ی ک  -   

. تهرون میبرگرد  دیبا.  برمشی م  فردا -   

. کرد نگاهش یسوال   آروشا  
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شمال؟   اومده نگفته مگه  آذر به  -   

. نه  -   

. سرت  تو   خاک بازم -   

 اش آشفته یموها   و چروک  یها لباس  به   ی نگاه  مین

. انداخت  

: گفت  تفاوت  ی ب  

  ی زامب  هیشب .  برس  روت و  سر به  الیو  گمشو برو - 

. یشد  

... ن یطن -   

.کرد نگاهش هیسف   اندر عاقل  

  یتون یم  ی گه  چه یباش نجا یا  لش تن  یتو مثال - 

؟ یبخور  

. زد پوزخند   

  رفته ادم ی تویمحمد  اخالق نیا  دمت یند سال  سه  - 

. ری بگ تماس بود  یکار  رفتم   من. ی روان   کهی زن.  بود  
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  در به  و  انداخت  اششانه  یرو را  اشیروسر   آروشا

. زد  اشاره  

. ببند  سرت  پشت  درم. کم  شرت  -   

 

94پارت#  

 

. برداشت  را  اول قدم  اط یاحت  با  

؟ یایب راه   ی تون ی م  -   

 شده،  نازل سرش بر  که  ی آسمان  یبال شوک   از هنوز 

. د ید سرش  یباال را  آروشا که بود،  امدهین  رونیب  

. داشت  وحشت  زن نی ا از شهیهم  

 یشده  دهیدر لِ یآه  از شتریب   برابر  صد اشیی پروا  ی ب

. بود  روزها  نیا  

  به  جفتتونو  کرده  زرده دو تخم   داداشم خان  دمیشن  - 

. داده چخ  
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  یحماقت  یادآوری  لحظه، به لحظه  کردی م  تمام  کاش

... را  بود  کرده که  

. فشرد بهم را  اشکش از سیخ  یها چشم  

  یشانه یرو  ترحم  با  و درآورد را  خزش  یپالتو  آروشا

. انداخت ن یطن  

  انگشت  بند  کی  عمق   به هرکدام دخترک، چشمان ریز

. بود  متورم  ه یگر شدت از  شیها  چشم و  رفته گود  

  از هر و خورده  ترک  هم اششده دی سف   یها لب

. کرد ی م  تر  را خشکش یها  پوست  خونابه، ،ی گاه  

. گرفت  را  ش یبازو  ریز  

. لی آه  نِ یماش  تا  برمت ی م  من  به  بده ه یتک -   

. داشت  درد  

. داشت  درد هنوز   

. قلبش هم کمرش، هم دلش، هم  

. دند یکشی م  غ یج وقفه یب  مغزش یها  سلول  
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. بود  کرده بخت اهیس  را خودش  اشتباه  حرکت  کی  با  

  و  نشسته  کروکش نیماش  پشت که دید را  ل یآه

. بود گذاشته  نیماش ی پنجره یلبه  را  آرنجش  

. کند ی م  را  لبش   پوست  ی عصب   

  و  بودند  گذاشته سر  پشت را  اول ی مرحله  فعال

! شدی م  شروع داشت تازه ها  ی بدبخت   

.  زد  خشکش لحظه ک ی ن یطن  دنید با  ل یآه  

 که  ی نزار حالِ   آن با  را دخترک  ی وقت   شدی م  بد  حالش

. د یدی م  بود؛ اشی بان   باعث  خودش  

: دیپرس  لیآه به  رو  آروشا  

  د یبا  من باشه؟ بهش حواست  تهرون   تا  ی تون ی م  - 

. ارم ی ب خودمو نیماش   

. کرد نگاه   آروشا به التماس  با ن یطن  

 

95پارت#  
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: گفت  بشنوند خودشان فقط  که یطور  آرام،  

  رو  تو  ،ی ول  یندار  ازم ی خوش  دل دونم ی م ... آروشا - 

  ساعت   چند لی آه  با تونمی نم . امیب تو  با من  بذار  خدا

. شهی م  بد حالم ... حالم ... بمونم   نیماش  هی  تو  

. شد  بلند لی آه یصدا  

. بهشه حواسم ندارم  ی مشکل  من  -   

  مشابه  یی ها  تجربه با بود،   ی زن  هم آروشا  باالخره

! نیطن  

  ممکن عاشقانه یرابطه نیاول  از بعد دانست ی م

  به رسد چه  بردارد؛ خش  زنانه فی لط  روح  است 

  جدا شی ها  دخترانه از  ی مست  عالمِ   در  که ینی طن

... بود  شده  

. کرد فوت  کالفه را نفسش  

.  ن یطن  ادی م  خودم با...  لی آه  برو -   

. داد تکان  سر   ی کوتاه   مکث با  ل یآه  
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 یروزها  قاتل  از بترسد  داشت، حق دخترک

... روشنش   

  هوا  تو آذر روز  و  حال نی ا  با.  من  خونه  ارشیب  پس - 

. چشه فهمهی م  

  هم  ی ل یخ نه ه؟ یگور کدوم  تو خونه دونمی م  چه من  - 

! ادیم  خوشم ختتی ر از  

. د یکش یق یعم   نفس  اعصابش  کنترل  یبرا ل یآه  

  تا.  دهنت تو ختنی ر جراره عقرب زهر  که،  یندار زبون  - 

! ی زن ی م  ویک ی  یکنی م  وا  

م  شما   و  گرفت  را  نی طن یشانه  آروشا  

. کرد تیهدا  بلندش ی شاس   نیماش   

: داد جواب نی ح همان در   

. اد ینم خوشم  تو  از  فقط  من  ی کن ی م  اشتباه   یدار نه  - 

. یزنی م  فک چقدر  گه ید  گمشو  

  با  نیماش  که شود تمام  حرفش نگذاشت  لی آه 

. شد  کنده جا از  یبد یصدا  
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. کرد غرولند   لب   ریز  

  چرا  کرده؟ میمری آلزا  انقدر دنشیند سال سه  ناموسا   - 

! شی م*تخ  اخالق نیا نبود ادم ی آخه  

. خورد زنگ  لش یموبا   

. بود بانو  ماه  

؟یماه جونم  -   

. دیچیپ  ی گوش  در  اشخسته یصدا  

ل؟ ی آه یی کجا -   

شده؟ یچ. شهرم  از رونیب  -   

 

96پارت#  

 

  کرده تب  حاال  تا  شب ی د انینو   ایب  تر عی سر...  مادر  ایب  - 

. آدی نم  نییپا تبش  کنمی م  کار هر  

. ختیر  فرو دلش در یزیچ  
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:دی پرس نگران اراده،   ی ب  

  ستمی س  بچه  سرش؟  باال یاوردی ن دکتر  چرا  - 

... شیمن یا  

  یبرا  خونش  زدن قل وسط  زدن،  حرف وسط   ناگهان،

. داد جوالن سرش   در رها  نحس یصدا  خونش؛  هم  

  آخه ؟یری بگ یا  ان  ید شی آزما ان ینو  از هی چ نظرت" 

!  الدیم  هم بودم دهیخواب تو  با  هم  شدنم  حامله از  قبل

 " 

. د یکش ری ت قلبش   

. زن  نیا  بود رتی س  و ید چقدر  

. گرفت  آتش ان ینو یبرا جگرش  

  شک  با  بانو  ماه که شد  یطوالن  انقدر سکوتش 

. کرد شیصدا  

شد؟   قطع ل؟ی آه ی هست  -   

. داد فرو یسخت  به  را  دهانش ینداشته بزاقِ   
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. شد  رو   آن به  رو  نیا  از کال  

 ادی ب دکتر  بگو بکنم؟  تونمی م   چکار امیب من... هستم - 

! گهید  نتشیبب  

. کرد شیصدا  ناباور بانو  ماه  

.  باش ر یپذ  ت ی مسئول  کمی خدا  یرضا محض!  لیآه  - 

  هر  ما یتی  مثل رو بچه نی ا انقدر ادینم  خوش رو  خدا

. ی ک ی  دست نیندازی م  ساعت  

.داد باال  سر  جواب حوصله  ی ب  

؟یدی م  جو  چرا ی ماه رو  بچه  ی گرفت  روز ه ی -   

. کرد  قطع را لی آه حرف  حرص با  

  ر یخ مامان اون از  اون ؟ی چ  کشک ؟ی چ  جوِ  - 

 نم یا! نکنه کنه، لعنتش خدا  بگم دونم ینم که شدهیند

  ی پ  شهمه  ساله  جدهیه  پسر انگار  که الواط یتو از

  گهی د ارمینم اسمتو  ی عل  یوال   به. ی هست  ی تلل  ی لل ی

! تبچه  سر  باال یای ن  شب  تا  اگه  
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  شی رو  را تلفن دهد  لیآه  به دفاع  یاجازه آنکه ی ب  و

. کرد  قطع  

! ندارد ی شوخ  اصال   شی بانو  ماه بود  مطمئن ل یآه  

  را ی عل   یوال  قسم ی وقت   و  بود زار ی ب خوردن قسم از

  را  خودش شب   تا  اگر بود   مطمئن لی آه  خورد؛ی م

  ماه   ی زندگ  از  شهی هم یبرا  نرساند، انینو  سر  یباال

... شودی م   حذف بانو   

 

97پارت#  

 

  ان،ی نو  سوختنِ   حال در  ی شان ی پ  یرو را سردش دست

. گذاشت   

. کرد نگاه  زردش صورت به  غم  با  

. نشود خواب  بد ان ینو تا  آورد نییپا را  شی صدا تن  

شد؟   ینجوری ا چرا  ن یا ی ماه  -   
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 بار   یبرا  و کرد  ختم کامل را  صلواتش حرص، با  بانو  ماه

. داد  فشار را  شمار  صلوات  یدکمه آخر  

  مدل! بچه نی ا  برا یری گی نم  که پرستار بگم؟ ی چ  - 

  حواسش جا  به.  رمشی بگ  خوامی م  انگار ... ی ریگ یم

  از طفلکو! خانم فرشه  و  قر  دنبال  همش  باشه  بچه به

  یباز  باهاش باغ تو برده رهن یپ  ال  هی با  آورده  حموم

! پاشه جا  از  تونه ی نم مبچه خورده  سرما .  کرده  

  باال مت ی مال با  را ان ینو  یشانیپ  در شده  پخش   یموها

. زد  

. کار  سر   گهی د ادی ن... اخراجه  بگو بهش  -   

  و  لب  فقط! ی بابات  اون مثل  جونت  از  دور هم تو - 

  بچه  نیا تونمی نم  که  رزنیپ  منِ   ی حساب  مرد . نیدهن

  باال ادیب  انسان  مثل ری بگ  پرستار  هی.  کنم  بزرگ رو

  امروز خودم  من.  کن اخراج  رو  ه یقبل اون  بعد  سرش

.  کنه  مواظبت   ازم  ادیب یک ی  دیبا  فردا  

. کرد نگاهش  محض ی کالفگ  با  
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  باال ارم یب  دکتر مارستان؟ی ب ببرمش  کنم  دارشیب  - 

  کنم؟ ی غلط   چه  واسش؟ رم یبگ  د یجد پرستار سرش؟

  انقدر  قسم خدات  همون  به ی ماه . کنم ی م   همونو بگو 

. نذاشته  واسم  دنیکش  نفس یجا که  دارم ی بدبخت 

  باال قوز  نشو   گهید تو . سهی سرو  نطورشم ی هم دهنم

! قوزم  

. کرد نگاه  لیآه  یپا  تا  سر  به  تاسف با  

  که ییبالها  همه !  خداس از  یدور خاطر  به  ش همه - 

. تهیمعص  و  گناه خاطر به ی کش ی م  یدار  

. داد تکون  سر شخند ین  با  

  من  چون دی خواب  قمیرف  با  زنم ... آره! ت ی معص و  گناه - 

.  کردم گناه  

. زد  اشاره لنگانش یپا  به حرص با  

  دور تو یخدا  از من  چون شدم ل یعل  ی جوون  تو - 

! شدم  
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  واری د کنج  فرشته،  عکس قاب ی حوال  یی جا را نگاهش

. داد ادامه دورگه یی صدا با  و  داشت  نگه ثابت   

  من  چون کرد ممیتی  زد اورده ین در  تخم از  سر  - 

  ای  هستم؟  منم  رفته  ادشی  کال   که اونه ا ی دمش؟یند

... که اونه دمیشا  

  را حرفش ل؛ی آه  یگونه یرو  بانو  ماه امان ی ب  یل یس

. کرد  قطع  

 

98پارت#  

 

. کرد نگاه بانو ماه  یبرافروخته صورت به بهت  با  

  تو  کرد؟ مت ی ت ی اورده ین در  تخم   از سر ! بچه  نگو  کفر - 

  از  مادرتو  تو  اگه ! لی آه یاورد ی ن در  تخم  از  سر  هنوزم

  از  کردمو بزرگ سال  یس  که  یابچه من یداد دست

.  دادم دست  
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  اشسوخته ینهی س  به  و اشک از سیخ  ی چشمان  با

. زد  ضجه و  دیکوب  

  یندار حق  تو  ؟ ی شی م ش ییخدا  منکر  ی چ  واسه - 

  کهی ت بدن  که ی من .  یبش تش یم یرح و  رحمان   منکر

  دستام  با دخترمو یشده  خشک تن پسرمو،  یپاره

  و  ارمیم جا  به شو سجده شب  تا صبح کردم؛ چال

  شک  حکمتش به  بخوام که م یک من.  کنمی م  شکرش

  واسه ه یچ بت یمص  یدونی نم  هنوز که  یی تو  بعد  کنم؟

  ییخدا  همون  اگه د بچه   ؟ی کن ی م  خدات خدات من

  روت  به  ببنده  چشم لحظه ه ی ازش ی برگردون  رو  که

. شهیم  کونیف  کن اتیدن  

.زد اشاره اتاق در  به  دست  با  

  اتییگو کفر  به ی خوای م  اگه من یخونه  از  رون ی ب  برو - 

  تو. یخورد  خودتو یکارها چوب  تو! لیآه  یبد  ادامه

  خدا  گردن یخود  ی ب . یخورد خودتو ی ال یخ ی ب  چوب

! خودتو یها  حماقت  ننداز   
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  بانو ماه یها  حرف به  قا  یعم   قلبش؛ اعماق  از  ،یی جا

. داشت اعتقاد  

. کند  باور خواست ی نم  اما مغزش   

  ماه حرف به  موقع  همان اگر که کند باور   خواستی نم

  مورد  در شتر ی ب  ی کم  فقط ،ی کم  و دادی م  گوش بانو 

  که د یشا کرد؛ی م  ق یتحق اش گذشته  یزندگ و  رها

. د یرسی نم   نجایا  به  کار بعدا    

  به شد،  فلج  یجوان  در که ییپا  کند؛ باور   خواستی نم

  خودش  یجا ی ب  یخوشگذران و  ی اط ی احت  ی ب   خاطر

. بود  

. گفتی م  راست  بانو ماه که  دیشا مادرش؟  و  

. دانستی نم   لیآه که  بود  رفتنش در  ی حکمت   

  گناهان یپا   به  نسوختن  و  رفتن  پاک  مثل  ی حکمت 

! فتاح حاج یرهیکب  ره،یصغ  
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  که یی خدا از  کرد قهر و  برگرداند  یرو  دوباره آخر در  اما

  منکر یرو به بود بسته  چشم هم  لحظه آن  در  ی حت

. شدنش   

  و انداختی م   ی کس  گردن را راتیتقص یتمام  دیبا

  آن در ییجا  هنوز که ،یی خدا  از  بهتر ی کس  چه خب،

! داشت  مانیا  تشیرحمان   به قلبش؛ یپستوها  

. فرستاد  رونیب  صدادار را نفسش  

. بده امی پ بهم یداشت  یکار.  رمی م  من  -   

 

99پارت#  

 

. نکرد  هم نگاهش  ی حت  بانو  ماه  

. شناخت ی نم  را  لشیآه  

  را وال ی ه نیا  حاال؛ و  بود شده  گم راهش به سر پسر 

! شناخت ی نم  
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.افتاد راه به اشخانه سمت   درمانده  ل یآه  

  مغزش  در که ی ایریدرگ از  حواسش  کردن پرت یبرا

. گرفت  را آروشا  یشماره بود؛  

. داد جواب نخورده بوق  کی  

  از ختت،ی ر بر  عالوه  که  بگم رفته ادمی  من د یشا  - 

  نیا  از  عجبم در  هنوز آخه نه؟ ادینم خوشم هم صدات

.  مزاحمت  همه  

  بود ی نعمت  هم آروشا یها  درآوردن حرص نی هم اصال  

. شی برا  

  پرت  مغزش؛ در رفته نشانه یها  ری ت از  حواسشی کم 

. شد  

ن؟ ییکجا -   

. خونت  می دیرس   تازه -   

. که  یندار کارت  -   

. رم یبگ   ی نگهبان از  دیتهد  با  خوامی م  -   
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  برو. آروش  ی ست ی ن بشو درست  تو...  نچ نچ نچ - 

. کنم  صحبت   باهاش خودم بده وی گوش  

. گرفت ی نگهبان   سمت   را تلفن حرف  ی ب  

. داره  کار شما   با...  افخمه -   

. کرد نگاه آروشا و  نیطن  ی پا  تا سر   به ین یبدب با مرد  

  هم  او گوش به یحت افخم، ل یآه  باز روابط  یآوازه

. بود دهیرس  

. خدمتم  در. آقا   سالم  -   

  رو تلفن   االن که یخانوم اون  ی سعادت  یآقا. سالم   - 

  دیبد  رو  واحد دک ی کارت . هستن خواهرم   دستتون داد

. نداره یمورد  بهشون   

. بهشون  دم یم  االن چشم  -   

  یب  که باشد   برگردانده   آروشا به  را  یگوش داد احتمال

. کرد قطع را  تماس حرف  

. گرفت نگهبان  سمت را  دستش آروشا  
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. شهی م  نیزم   پخش االن   موته  به  رو دختره نیا  بده -   

  واحد  تال یج ی د کارت و  گفت  لب   ریز  ی استغفرالله مرد

. گذاشت   دخترک دست در را  ل یآه  

  داشت؛ ل ی آه با  که  ی لحظات  تمام  یادآور ی  از ن یطن

  یدراماها شروع  ینقطه  برج، نیا  و کردی م  وحشت 

!بود تلخش  

 

@shahregoftegoo 

 

 :�🌺�حوالی هیچستان  

100#پارت  

 

در واحد را که باز کردند، صدای بی خیال میالد بلند  

 شد. 

 کجا بودی آهیل؟  -
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چشمان ریز شده و آروشا بی خیال نگاهش طنین با 

. کرد  

ی ورود کنایه زدن را آغاز کرد. از همان لحظه  

خب خدا بخواد دِر سطل زباله رو   -

باز کردیم. اولین آشغال گندیده  

خودشو نشون داد. بازم باید منتظر  

 باشیم یا با تو ختم شد؟

 میالد قهقهه زد. 

هنوزم زبونت تنده دختر.  -   

گوه خورمی؟ -   

الد از بی پروایی و زمختی آروشا که هیچ  می

همخوانی با صورت زیبا و ظریفش نداشت؛ چهره  

 درهم کشید. 

 قبل از اینکه دهان باز کند آروشا دوباره شروع کرد. 
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لشتو جمع کن بیرون از خونه تا   -

آهیل بیاد. حوصله ندارم با شل  

 مغزا سر و کله بزنم.  

ره زد. کمی خودش را از جلوی در کنار کشید و اشا   

 شرت کم!  -

میالد بی توجه به تحقیر هایش گردن کشید و صورت 

 بی روح طنین را از نظر گذراند. 

جن دیده دختره؟ هیچ شباهتی با   -

اون روزی که اومده بود خونه آهیل  

 نداره! 

 آروشا دوباره با دو کالم سر تا پایش را قهوه ای کرد. 

 گوه خورشی؟ -

 میالد ناباور خندید. 

خودتو نگه دار. احترام  -   

از ریختت خوشم نمیاد گمشو بیرون.  -   
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 و طنین، دلش پیچ خورد از وقاحت این مرِد نامرد!

کسی که حتی به ناموس رفیقش هم رحم نکرده  

 بود. 

با همان چشم های سردی که نفرت از سرتاسرش  

کشید نگاهش کرد.زبانه می   

  ی این دو ماده ببر صدا باالمیالد طلبکار از نگاه خیره

 برد. 

چتونه بابا؟ انگار ارث باباتونو خوردم.  -   

ارثشو نه ولی مال بابامو خوردی. نوش جونت.   -   

 بی پروا و بد دهن!

 صد پله بدتر از برادرش. 

 دست طنین را گرفت و سمت کاناپه برد. 

بشین تو من ببینم این الشخور   -

خواد. چی می   

 میالد با هیزی بدن آروشا را از نظر گذراند. 
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110#پارت  

 

خوب کوبیدی از اول ساختی ها   -

 آروشا. انقدر در و داف نبودی قبال. 

 آروشا جدی نگاهش کرد. 

ای حس شوخ طبعی. خالی از ذره  

اوال  که اسم منو میاری دهنتو آب   -

 بکش مرتیکه نجس. 

 میالد به پشتی مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت. 

برو خداروشکر کن ناموس رفیقمی   -

دادم که تا  می وگرنه درسی بهت  

قیام قیامت فراموشش نکنی با  

 من چطور باید صحبت کرد. 

حرفش به قدری مضحک بود که طنین نتوانست  

 صدای بلند پوزخندش را مهار کند. 
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 میالد چپ چپی نگاهش کرد. 

چی شد زبون وا کردی عروسِک   -

 آهیل؟ 

آروشا با قلدری جلویش ایستاد و جلوی دیدش را سد 

 کرد. 

مرتیکه... فکر کردی من هوی  -

شوخی دارم باهات؟ هنوز آروشا  

افخم رو نشناختی! من پوستتو  

کنم اگه تو خونه  زنده زنده می 

ت هرز  افخم ها چشای کور شده

 بره! 

پوزخند دوم طنین انقدر بلند و از ته دل بود که به  

 قهقهه تبدیل شد. 

آروشا کمی دیر دست جنبانده بود برا پوست کندِن  

اموس. این دزد ن   

ی طنین گفت: میالد متعجب از خنده  
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 کال  خانوادگی ردی هستید.   -

ی کوکاکوالی روی میز را  آروشا بطری نیم خورده

برداشت و در آرامش روی سر و صورت میالد خالی  

 کرد. 

ی میالد، با خونسردی گفت: در جواب صورت بهت زده  

گم...  واقعا  از صمیم قلب می  -

ی  فضولی من و خونواده م به تو

ای  نخاله نیومده! هنوز به درجه

نرسیدی که بخوای با ما هم 

صحبت شی. اون رفاقت شخمیت  

با آهیل هم بذار پای احمقی  

 برادرم! 

کرد. میالد با دهان باز مانده از تعجب نگاهش می   

 آروشا واقعا  دیوانه بود! 

سر و صورت و تمامی لباس هایش خیس و چسبنده  

 شده بودند. 
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ای آروشا تکان داد. سرش را با تاسف بر  

تو خلی به خدا.  -   

تو که عاقلی گمشو بیرون از خونه آهیل تا خود   - 

 خرش بیاد راهت بده. 

 

102#پارت  

 

با صورت مچاله شده از انزجار دستی به تنش کشید 

 و ادامه داد. 

زنم.بینمت کهیر می اصال  می  -  

میالد با بدخلقی کاپشنش را برداشت و سمت در  

 رفت. 

نگار من کشته  همچین میگه ا -

 مردشم. 

 قبل از اینکه در را باز کند، در با صدای تیکی باز شد. 
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ای پیروز به آروشا نگاه کرد. با قیافه  

ی  اینم از آهیل خان... دیگه زبونتو کوتاه کن دختره - 

 سلیطه! 

شم باید دهنمو طاهر  باهات همکالم هم که می  - 

 کنم از کثافت! 

 آهیل با ضرب در را باز کرد. 

 میالد سرخوش سمتش چرخید. 

به به... چه عجب چشم ما به   -

 جمال شما روشن شد آقا! 

 طنین، دلش فرو ریخت از آمدن آهیل. 

اش با میالد! هم برای حال بدش، هم برای رویارویی   

 هنوز به یاد داشت دیوانگی هایش را! 

یخی های غوطه ور در خونش؛ هیچ اثری از رحم و   

 مروت درونشان نبود. 

کشید... ز آبی هایش شعله می جنون، ا   
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 طنین با تنی رعشه گرفته خودش را به آروشا رساند. 

میالد متعجب از سکوت آهیل دستش را جلوی  

 صورتش تکان داد.

هو... کجایی کلک؟ سالم کن عمو   -

 ببینه. 

ی آهیل، چهار ستون بدن طنین را لرزاند. نگاه خیره  

خبر  در آن جمعیت فقط او از افکار مسموم آهیل 

 داشت و بس! 

حتی آروشا هم از رفتار ضد و نقیض آهیل تعجب کرده 

 بود. 

 میالد دوباره بهت زده پرسید:

وات د هل؟ چرا امروز همه جنی   -

 شدن؟ 

ی فهمیدن تکان داد و سمت در  سرش را به نشانه

 رفت. 
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اوکی اگه انقدر از بودن من  -

رم. ناراضی هستید خودم می   

ی در بنشیند؛  قبل از اینکه دستش روی دستگیره

 آهیل در را یک ضرب بست. 

شانه های آروشا از صدایش باال پرید و طنین جیغ  

 کشید. 

 میالد متعجب ابرو باال انداخت. 

خوای برم؟چته خو؟ مگه نمی  -  

 

103#پارت  

 

 آهیل بی حرف سمت آشپزخانه رفت. 

زد. چیزی در دل طنین قل می   

 دلشوره امانش را بریده بود.

کشید. دست آروشا را   
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آروشا از سردی بیش از حد دست های طنین؛ با  

 حیرت نگاهش کرد. 

 تو چرا انقدر یخ کردی؟  -

 صدای میالد بلند شد. 

برم یا نرم آهیل؟ بابا یه کالم حرف   -

بزن ببینم االن مود خوبته یا مود  

 عنته؟ 

به جای جواب، صدای بهم خوردن کشوهای آشپزخانه 

 که به گوش طنین خورد؛ سرش گیج رفت. 

داد که آهیل دیوانه شده باشد! حتمالش را می ا  

 خوبی طنین؟ چت شده؟  -

 کلمه ها را گم کرده بود. 

 کلمه هایی مثل " میالد را از تیررس آهیل دور کن. " 

 یا مثال " تا برادرت قاتل نشده پلیس را خبر کن. " 
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یا حداقل " به آمبوالنس زنگ بزن تا قبل از مردن میالد 

 او را ببرند! " 

از شدت ترس قفل شده بود.  اما فکش   

 آروشا نگران صورتش را کاوید. 

تشنج مشنج نکنی بیفتی رو   -

 دست... 

صورت رنگ پریده تر از قبل و نگاه میخ طنین به ورودی  

آشپزخانه باعث شد آروشا، حرفش را تمام نکرده؛ رد  

. نگاهش را بگیرد  

آهیل با ساطور گوشت خورد کنی، مقابل میالد  

 ایستاده بود. 

د گیج نگاهش را بین ساطور درون دستش و  میال

 صورت بی حسش چرخاند. 

 چی... چی شده آهیل؟  -

 با طمانینه سمتش رفت. 

 باالخره صدای خش دار و سردش بلند شد. 
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من چرا... چرا باید به بچه خودم به   -

 خاطر توی تخم حرومی شک کنم؟ 

ی چشم " هین " کشدار آروشا و مردمک گشاد شده

نقطع طنین با آن حال خرابش  میالد یک طرف؛ نفس م

 هم یک طرف دیگر. 

 میالد ترسید قدمی عقب رفت. 

 

104#پارت  

 

دو... نم... از ...  ... نمی نمی  -

 چی... 

ی بلند آهیل شیشه های ساختمان را لرزاند. عربده  

برم برا  تو می حرومزاده من جنازه -

 آزمایش دی اِن اِی!  

 میالد از ترس نزدیک بود شلوارش را خیس کند. 
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 طنین به گریه افتاد و آروشا رسما  قفل کرده بود. 

 گردنش را عصبی چرخاند. 

ببین به لطف تو و اون زنیکه بی   -

همه چیز من خیلی وقته پرونده  

روانی دارم! االن بکشمتم کک  

گزه!احدالناسی نمی هیچ   

 میالد دو دستش را مسالمت آمیز سمت آهیل گرفت. 

ببین... داری... داری اشتباه  -

کنی... من... می   

وار  ی ناغافل و دیوانهاش؛ با ضربهتمام نطق باز شده

 آهیل به پهلویش، کور شد! 

 صدای فریاد دردناکش روح آهیل را آرام کرد. 

زد. اینبار آروشا جیغ کشید و طنین ضجه    

خوِن غلیظ راه گرفته روی سرامیک های سفید سالن 

ی وحشتناکی خلق کرده بود. حال صحنه  
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زانوهای میالد از درد تا شد و عرق سرد تمام وجودش  

 را فرا گرفت. 

دستش را محکم روی زخم شکمش فشرد و نگاه  

اش را به آهیل دوخت. ترسیده  

 آهیل در آن لحظه واقعا  ترسناک شده بود. 

الی سِر میالِد غرق در خون ایستاد. بی حس با  

 طنین روی زمین نشست. 

دست هایش را روی گوشش گذاشته بود و زار   

زد. می   

 آروشا با دستانی لرزان تلفنش را بیرون کشید. 

میره...  آهیل... آهی...ل... می  -

 زنگ... زنگ بزن... 

آهیل با نفس نفس نگاه را به صورت کبود و نفس  

ی میالد دوخت. بریده  

گ بزنم آمبوالنس؟  زن -  
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 نیشخند زد. 

حوصله دردسر ندارم؛ بذار وقتی   -

کنیم.مرد جنازشو یه کار می   

 آروشا دوباره هیستریک جیغ کشید. 

احمق االن خون جلو چشماتو   -

فهمی داری خودتو  گرفته نمی 

کنی! بدبخت می   

ی اورژانس را فراموش کرده بود. شماره  

کشید. طنین بی وقفه جیغ می   

محال بود دیگر سالم شود. این دختر   

 

105#پارت  

 

میالد هر لحظه بیشتر به دروازه های جهنم نزدیک  

شد. شد و آهیل جگرش هرلحظه خنک تر می می   
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اش را سمت خودش  جلوی پای میالد زانو زد و شانه

 کشید. 

 با ترسناک ترین لحن ممکن در گوشش پچ زد. 

دعا کن زنده نمونی ولد زنا! وای   -

زنده نمونی که   میالد فقط دعا کن

ی اگه یه روز دیگه رو این کره

خاکی اکسیژن حروم کنی؛ خودم  

 جهنمو واست میارم رو زمین!

 نفس های آخرش بود شاید که به خرخر افتاده بود... 

به لطف تماس آروشا؛ آمبوالنس در کوتاه ترین زمان  

ممکن خودش را رساند و بعد پلیس بود که به دست  

. زدهای آهیل دستبند می   

ریخت. لرزید و اشک می طنین همچنان از ترس می   

 آروشا هنوز مات بود و موقعیت را درک نکرده بود! 

با دکتر خانوادگیشان تماس گرفت و خواهش کرد هر  

ی آهیل برساند. طور که شده خودش را به خانه  
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طنین را با آرامبخش خواباند و بعد پیگیر پرونده های  

 روانی آهیل شد. 

ردی آهیل چیزی بود که پزشک های   دیوانگی و مغز

 آمریکا هم روی کاغذ ثبتش کرده بودند. 

تقریبا  چند ساعت بعد، راحت تر از آب خوردن، آهیل را 

ی حاج فتاح خدا بیامرز و پرونده های  با روابط پیچیده

اش از بازداشتگاه درآوردند. پزشکی   

آروشا پشت فرمان نشست و با اعصابی خراب لب  

 زد. 

که چقدر ازت بدم میادو    مفهوم این -

تونن برسونن!  کلمه ها واقعا  نمی 

 بدون ازت متنفرم! 

ی سرد ماشین تکیه  بی حوصله سرش را به شیشه

 داد.

س هنوز؟زنده -   
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خوای تا ببرمت بیمارستانش  رفته زیر هوا! می  - 

ش کن! بالشت بذار رو صورتش خفه  

 بی ربط به حرف آروشا گفت: 

نه؟ نویان شبیه منه مگه  -  

 اخم هایش را درهم کشید. 

چی گفته اون پتیاره که تو   -

 اینجوری ریختی بهم؟ 

 مظلوم به آروشا نگاه کرد. 

بگیر...   DNAمیگه از نویان آزمایش   -

گه بچه مال تو نیست! می   
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گیجی بیش از حد و سنگینی سرش؛ اثرات آرامبخش  

با دوز باالیی بود که دکتر به محض دیدن وخامت  

رایش تجویز کرده بود. حالش ب  

 زبانش از خشکی، به سقف دهانش چسبیده بود. 

 کمی تنش را تکان داد. 

 سردی ملحفه و تخت، ناآشنا بود برایش. 

کرد اما پلک های  سنگینی نگاهی را احساس می 

اش؛ قابلیت باز شدن نداشتند... سنگین شده  

اش نشست. دست سردی روی پیشانی   

اش را ه شقیقهموهای خیس از عرق و چسبیده ب 

اش را نوازش کرد. کنار زد و با انگشت شست گونه  

پلکش لرزید.    

اش را باال آورد و با تمام جانی که  دست خواب رفته

نداشت، روی چشمانش کشید. باالخره آن لعنتی  

های بهم چسبیده، کمی از یکدیگر فاصله گرفتند و 
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بالفاصله یخی های خسته ی آهیل، یشمی هایش 

. را زدند..   

 چشم هایش تا آخرین حد باز شد. 

آهیل با دیدن حس مزخرفی که از سرتاسر صورتش  

شد، خودش را جمع و جور کرد و دستش  ساطع می 

 را پس کشید. 

 طنین نگاه دزدید و معذب، تنش را منقبض کرد. 

 با صدایی دو رگه، یک ضرب پرسید: 

 میالد مرد؟  -

ی نفی تکان داد. آهیل بی حرف سرش را به نشانه  

سش را آسوده بیرون فرستاد اما، تک به تک  نف

 عضالتش همچنان منقبض بود. 

کمی خودش را عقب کشید که آهیل از روی تخت  

 بلند شد. 

رم بیرون. بخواب من می  -  
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 بی آنکه نگاهش کند گفت:

 گوشیمو بده بعد برو.  -

تلفن همراه را از روی پاتختی برداشت و دست طنین  

 داد.

 امر دیگه؟  -

کرد. نمی هنوز نگاهش    

 برو.  -

ی فهمیدن تکان  همانطور که سرش را به نشانه

داد؛ سمت در رفت. می   

طنین گوشی را جلوی صورتش گرفت؛ با آنالیز  

 صورتش قفل تلفن همراه باز شد. 

لیست اعالن هایش، پر از سیل تماس های از دست 

 رفته و پیامک بود. 
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حتی   آذر، طرالن، یلدا و مابقی اعضای اکیپشان و

ی سام هم بین آن حجم تماس از دست رفته  شماره

کرد. خودنمایی می   

ی طرالن را گرفت. اول شماره  

هنوز درست یک بوق هم نخورده بود که صدای جیغ  

 گوش خراش طرالن در گوشی پیچید. 

معلوم هست کدوم گوری هستی   -

عوضی؟ کجا مردی که آذر به  

خودش جرئت داده اومده خونه  

دنبالت؟ حاج بابا   

 دهانش از حیرت باز ماند. 

 مگر چند روز خانه نرفته بود؟

اش را پیچاند، یک شب با آهیل خودش یک روز مدرسه

را بدبخت کرد، دو روز در بیمارستان بود، یک شب  

میالد چاقو خورد و او بیهوش شد و خب مثل اینکه  
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کرد خیلی خیلی بیشتر  زمان غیبتش از آنچه فکر می 

 بود ! 

طرالن...  حالم بده -  

 صدایش نگران شد. 

خبرت چرا صدات خروسی شده؟   -

چه غلطی کردی؟ وای طنین تو  

آخر با این کله شق بازیات کار  

دی. دست خودت می   

اش  ی اشکی بی اجازه راه خودش را روی گونهقطره

 گرفت. 

 کار دادم دست خودم!  -

 طرالن حتی نفس کشیدن هم یادش رفت. 

 با لکنت فقط پرسید:

ودی این چند وقت؟ کجا... کجا ب  -  

قبل از اینکه دهان باز کند جوابش را دهد، آروشا داخل  

 اتاق آمد. 
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 آهیل غذاتو داد؟  -

 طرالن با شنیدن نام آهیل بی اختیار جیغ کشید. 

 کل این مدت با اون پسره بودی؟ -

ی طنین بلند شد. ناله  

آروشا بی توجه به موبایل کنار گوش طنین، دوباره  

 گفت: 

بخور تا باز نرفتی زیر  بیا یه چی  -

ِسُرم. منو باش تو رو سپردم به  

ی بی مصرف! عرضه یه  اون پسره

 غذا دادن هم نداره... 

 بی حال اشاره زد بیرون رود.

خوره. طرالن پشت  نه آروشا حالم داره بهم می  - 

ری بیرون باهاش صحبت کنم؟ خطه. می   

ذارم بیا بخور. اوکی حرفات تموم شد غذاتو می  -   
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108#پارت  

 

 ناچار سر تکان داد. 

ی طرالن  به محض بیرون رفتنش صدای تحلیل رفته

 بلند شد. 

تو رو خدا تا سکته نکردم بگو چی   -

 شده؟ 

با گریه، با ضجه، با ترس، با پیشمانی و حسرت از  

اش گفت و طرالن از آن  تمام حماقت های یک شبه

 طرف زار زد به حال این قِل نادانش. 

ید و خفه زمزمه کرد. اش را باال کشآب بینی   

تو چه خبر؟ امیرسام بهم زنگ زده   -

 بود... چی شده این چند وقت؟ 

 نفسش را با افسوس بیرون فرستاد. 

دونی چند  خوشحال خانوم می  -

روزه مدرسه نرفتی؟ خونه هم که  
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نبودی... آذر گرخیده بود. شب  

قبلشم مثل که زده بودید به تیپ و  

تاپ هم اینم ترسیده نکنه از خونه  

ذاشتی رفتی. پاشد اومد خونه  گ

 حاج بابا... امیرم اونجا بود.  

 چشمش را با درد بست. 

اون کله خر رو کجای دلم بذارم آخه؟  -   

دونم طنین فقط زودتر خودتو جمع و جور کن  من نمی  - 

که همین االن هم دیر شده واسه برگشتن به روال  

 سابق زندگیت. 

خونه. رم باشه... یکم سر و وضعم اوکی شه می  -   

ی امیر بعد از خداحافظی سرسری با طرالن؛ شماره

 سام را گرفت. 

کشمت! طنین به جون خودت  می  -

کنم. زنده زنده چالت می   

 تک خند زد. 
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شه حرص نخور شیرت خشک می  -

 پسر عمو. 

 عصبی عربده کشید. 

زهرمار عفریته... این مرحله از   -

خراب بازی واسه آذر هم قفله! تو  

کنی؟  غلطی می دقیقا  داری چه 

این که عمو باال سرت نیست دلیل  

نمیشه فکر کنی بی کس و کاری  

خواد... هر گهی دلت می   

 بی حوصله بین حرفش پرید. 

خوای همینجوری  سامی اگه می  -

 زر زر کنی تا قطع کنم؟ 

دانست این دختر آنقدر همه بی خیال است، که  می 

نگرانی  اگر یک کالم دیگر ادامه دهد بی توجه به  

کند. خانمان سوزش، گوشی را رویش قطع می   

 سعی کرد بر خودش مسلط شود. 
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   109#پارت

 

 بنال... کجا بودی؟  -

یک لحظه فکر کرد اگر حقیقت را بگوید چه اتفاقی  

ه تنش لرزید از  برایش رخ خواهد داد و به ثانیه نکشید 

تصور بالیی که امیرسام و عموهایش سرش  

آوردند. می   

ته بودم شمال. با دوستام رف -  

دروغ نگفت... فقط کمی تا قسمتی حقیقت را تحریف  

 کرد!

. امیرسام دوباره آمپر چسباند  

تو خیلی غلط کردی پاشدی یه   -

مثل این بی صاحابا بی   هفته 

اینکه به کسی بگی رفتی شمال!  

من اگه دستم به تو و اون  
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دوستای عفریته تر از خودت برسه  

گم بهتون... که می   

را قطع کرد.  دوباره حرفش   

هوی هوی! باز رم کردی که سامی...   -   

االن کدوم گوری هستی؟  -   

 نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند. 

 در سرش بی صدا لب زد " اتاق خواب آهیل افخم " 

 و صدا به دروغ بلند کرد. 

تازه رسیدیم تهران. خونه دوستمم.  -   

آدرس بده بیام دنبالت. االن! -   

توالت به خودش افتاد. ی میز نگاهش از آینه  

دید؟ با این قیافه امیر سام را می   

پسرِک همه فن حریف قطعا  در هوا مچش را  

گرفت! می   

خوام شام بخورم... بعِد شام... می  -   
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زبون نفهِم خر! تا اون روی سگمو باال نیاوردی آدرس   - 

 بده. 

 عاجزانه جیغ کشید. 

شاممو  خرفت فشارم پایینه از گشنگی... بذار  - 

زنم بیا دنبالم. کوفت کنم بعد خبرت زنگ می   

نیم ساعت وقت داری!  -   

نیم ساعت غذا، نیم ساعت آماده شدن، یه ساعت  - 

دم بوس بای.دیگه آدرس می   

ی حرف دیگری به سام دهد تلفن را  و بی آنکه اجازه

 رویش قطع کرد.

خواست کمی زمان  شام که سرش را بخورد؛ فقط می 

اش را  ی از گور بلند شدهبسان مرده یبخرد تا قیافه

 درست کند. 

 با کرختی از روی تخت بلند شد. 

 آروشا را صدا زد. 

 یس؟ تو سالنم طنین بیا...  -
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آهیل را دید که چشم هایش را بسته و سر به پشتی  

کند. مبل تکیه داده؛ نخ به نخ سیگار دود می   

 

   110#پارت

 

  آروشا هم بی خیال روی مبل رو به رویش نشسته

کند. بود و میوه پوست می   

 هول زده گفت: 

 پسر عموم داره میاد دنبالم.  -

اختیار باز شدند. چشم های آهیل بی   

هنوز در همان حالت بود، فقط با چشم های خیره به  

 سقف؛ برای حرف های طنین گوش تیز کرد. 

 آروشا ابرو باال انداخت. 

با این قیافه؟ -   

لوازم آرایش داری؟ -   
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دنبال کیفش گشت. با چشم به   

 تو کیفمه بردار خودت.  -

 سمت میز پاتند کرد. 

 سرش یک لحظه گیج رفت. 

زانوهایش نیمه خم شدند، آهیل در جایش نیمخیز  

 شد. 

 طنین کف دستش را سریع سمتش گرفت. 

 خوبم.  -

 بی توجه به حرف طنین، رو به آروشا کرد.

آروش یه آب قندی جیزی بده   -

 بهش... مثل میت شده! 

اش را پراند. حالی که از جا بلند میشه تکهآروشا در   

 دست باعث بانیش درد نکنه! -

اش  آهیل دوباره چشم بست و به حالت قبلی 

 برگشت. 
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بعد از چهل دقیقه گریم و آرایش، لباس های گران  

 قیمتی که در شمال آهیل برایش خریده بود را تن زد. 

کرد. اش می رفت؛ زندهلباس ها تن سنگ می   

کرده که جای خود داشت... طنیِن سانتال   

شلوار نود سانتی سفیدی که سر دو زانویش پاره  

بود. کت زرد جیغ، روسری کوچک با طرح های پیچ در 

 پیچ زرد و سفید و بنفش. 

کفش های پاشنه بلند زرِد ست شده با کیف کوچک  

 مارکش. 

ی  عطر و ساعت قرض گرفته از آروشا؛ کال  آن مرده

دار تبدیل کرده بود... متحرک را به زنی بر و رو   

 آروشا سر تا پایش را با تحسین برانداز کرد. 

همین این ریختی رفتی جلو اون   -

 تخم جن که بال مال سرت آورده. 

 معذب موهای بلندش را کمی داخل داد. 
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   111#پارت

 

خوام  من همیشه این ریختی نیستم االن فقط می  - 

 حال افتضاحم معلوم نباشه. 

ا این سر و وضع رد نشو به نظرم. االن از جلو آهیل ب - 

م راه افتاد. اون مرتیکه  من که دخترم آب از لب و لوچه

 همه کاره که جای خود داره! 

 صدای زنگ موبایلش اجازه نداد  جواب آروشا را دهد. 

 امیر سام بود. 

 تماس را رد کرد و سمت در قدم برداشت. 

آهیل بدون اینکه از جایش بلند شود، با چشم طنین  

درسته قورت داد.  را  

اش را  بعد بی خیال نگاه گرفت و چشمان آرایش شده

 صید کرد. 

مو داری... اگه چیزیت شد  شماره -

 زنگ بزن بیام ببر... 
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 نگذاشت ادامه دهد. 

خواد. امیر هست. نمی  -  

 آهیل با تمسخر چشم ریز کرد. 

گی پسر حاجی  به امیر جون می  -

 سیخم زده ببرم دکتر زنان؟ 

حیایی آهیل در سینه گره خورد. نفسش از شدت بی   

 سریع سمت در رفت. 

 خداحافظ.  -

ی طبقه روی آسانسور بیفتد و  از ترس اینکه شماره

امیرسام بیکار پیگیر شود؛ دقیقا از واحد آهیل تا البی  

برج را طوری طی کرد که انگار سگ هار دنبالش  

 گذاشته. 

 با نفس نفس خودش را در البی انداخت. 

برزخی تیپش را رصد کرد.  یامیرسام با قیافه  
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بدون کالمی حرف آرنجش را در دست فشرد و سمت 

 سراتوی سفیدش کشاندش. 

 طنین را بی مالحضه درون ماشین پرت کرد. 

 تمام جانش تیر کشید. 

کسی نبود بگوید بی وجدان این دختر به زور  

 آرامبخش کمی آرام شده. 

این حجم از خشونت علیه کسی که دنیایش را باخته  

 اصال  روا نیست! 

 سامی...  -

 فریادش کالم طنین را در نطفه خفه کرد. 

 ببند دهنتو!  -

 

112#پارت  

 

 تنش را ترسیده سمت در کشید. 
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 طنین من بی غیرتم؟  -

 جواب نداد. 

ترسید، هم قهر کرده بود به اصطالح! هم می   

 جواب منو بده.  -

کف دستش را چندبار محکم روی فرمان کوبید و اینبار  

پرسید: بلندتر   

س  من بی غیرتم که تو یه هفته -

گم و گور شدی بی اینکه به  

 کسی بگی؟ 

 طنین مردمک چشمش را کالفه در حدقه چرخاند. 

خودش کم بدبختی نکشیده بود که حاال امیرسام  

کرد... اینگونه توبیخش می   

زنما!من دارم با تو حرف می  -  

 چشم هایش از هجوم اشک گرم شد. 
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ار جلوی آروشا غرورش با  یک بار جلوی آهیل و یک ب

 اشک هایش پایین آمده بود. 

توانست حال ناخوشش را بهانه کند  خب آن موقع می 

 اما حاال؛ کامال  حواسش سر جایش بود!

سرش را باال گرفت و با نفس عمیق سعی کرد جلوی 

 اشک های سیل شده پشت سد چشمانش را بگیرد. 

سکوتش که طوالنی شد، امیرسام نیم نگاهی  

انداخت. سمتش   

اش، فهمید کمی زیاده روی  با دیدن فک قفل شده

 کرده. 

به آذر زنگ بزن بگو میای خونه حاج بابا.  -   

نمیام اونجا من.  -   

 چپ چپ نگاهش کرد. 

ای  باید بفهمیم کدوم خراب شده -

 بودی یا نه؟ 

 طنین دیوانه بود. 
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اش واقف! امیرسام هم کامال بر دیوانگی   

شد. دریده به چشمان امیرسام خیره    

کنم!یه کلمه دیگه ادامه بدی پشیمونت می  -   

خوای چه... مثال می  -   

اش تمام شود. نگذاشت حتی جمله  

در ماشین را باز کرد و با تمام سرعتی که داش از  

 ماشین پیاده شد. 

تا امیرسام از شوک خارج شود؛ او دربست گرفته و 

 آدرس عمارت حاج فتاح را داده بود... 

هایش  ا هم در تمام پیام رسانشماره های امیرسام ر

 مسدود کرد. 

 

113#پارت  

 

شد. به غول مرحله داشت نزدیک می   
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 آذر!

برد اما االن که مقصر  سر سوزنی حسابش را نمی 

شد زبان درازش را  بود، کمی تا قسمتی مجبور می 

 غالف کند. 

 با استرس در را باز کرد. 

 من اومدم.  -

 جوابی نشنید. 

اسفبارش سوخت که  شاید خدا دلش به حال وضع 

 آذر خانه نبود. 

با ته مانده رمقی که برایش مانده بود، خودش را درون  

اتاقش انداخت و با همان لباس ها روی تخت پهن  

 شد. 

 چشمانش بر اثر داروها همچنان گرم بود. 

زحمتی نکشید برای خوابیدن و تقریبا  دوباره از  

 خستگی بیهوش شد. 
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برگشت. طبق عادتِ این آذر نزدیک سپیده دم به خانه 

چند روز غیبت دخترک؛ ناامید در اتاقش را باز کرد و  

 نالید. 

شد توی سلیطه هم یکم  چی می  -

متانت طرالن تو وجودت بود؟ اصال   

بخت منو از اول سیاه نوشتن. نه  

از شوهر شانس میارم نه از بچه...  

خبرتو بیارن طنین. من که مثل روز  

  جلو چشمم روشنه یه گندی باال 

... می   

ی تخت؛ حرفش را  با دیدن حجم مچاله شده گوشه

 خورد. 

 ناباور نزدیکش شد. 

 طنین؟  -

 طنین با غرولند غلتی سر جایش زد. 

 آذر اینبار بی مالحظه جیغ کشید. 
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 گیس بریده کجا مرده بودی؟ -

 چشم های طنین تا آخرین حد باز شد. 

 با نفسی تند شده یک ضرب نشست. 

بکشیم؟خوای نیومده چته آذر؟ می  -   

شدم. حاج  کاش مرده بودی از دستت راحت می  - 

فتاح یه عمر آبرو نخریده واسه خودش که توی بی آبرو  

 یه شبه نقش بر آبش کنی!

 نیشخند زد. 

 تلخ نیشخند زد. 

اون خیرندیده یه آهیل پس انداخته صدقه جاری دنیا   - 

زنه به آبروش؛ هم اونور آخرتشه. هم اینور تگری می 

... کنن توچوب می   

بی شرف پشت سر میت درست صحبت کن.  -   

 بی حوصله به آذر نگاه کرد. 
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114#پارت  

 

کنم مامان. نصفه  فازتو درک نمی  -

شبی خودت معلوم نیست از کجا  

اومدی رفتی باال منبر برا من از  

زنی؟ میت و آبرو حرف می   

 با حرص به خیالی طنین تشر زد. 

فکر کردی همه مثل خودت بی   -

برن پی عارن که نصف شب 

عیاشیشون؟ خونه خالت بودم 

 بیشعور. 

 پتویش را روی سرش کشید و پشت به آذر کرد. 

به من چه؟ برو شوهر کن اصال.   -

 مگه مهمه؟ برو بیرون بذار بخوابم. 

 پتو را از سرش چنگ زد. 
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پاشو سوهان روح من... پاشو من   -

بمیرم راحت شم از دستت...  

پاشو تا سگ نشدم طنین. یه  

رفتی اخراجت  س مدرسه نهفته

کنن احمق!می   

به گندی که با آهیل باال آورده بود کنایه زد، دخترک   

 خودآزار. 

 مگه آهیل مرده منو اخراج کنن؟ -

 صدای آذر تحلیل رفت. 

 پیش اون پسره بودی؟ -

 جوابش را نداد.

 طنین چکار کردی؟ -

با اوقات تلخی از تخت کنده شد و سمت کمدش  

 رفت. 

نگ زد. اش را چمانتوی زاپاس مدرسه   

 زدی خودتو بدبخت کردی نه؟ -
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اش را با وسواس  سر تا پای بیش از حد آراسته شده

 کاوید و دوباره با خودش تکرار کرد. 

آره دیگه خودتو بدبخت کردی که این ریختی آوردنت   - 

 خونه. 

با سامی اومدم.  -   

اش را جلوی دهانش  آذر بهت زده دست یخ کرده

 گذاشت. 

ین  بهش که چیزی نگفتی؟ طنین ا  -

رسوایی به گوش عموهات بخوره  

برن!سرتو می   

ی اسکار  بغضش دوباره در نقش تیغ در گلو، برنده

 شد. 

ای تر شوند. نگذاشت اما یشمی هایش ذره  

ایش ست  براقش را با بوت نقره پالتوی پافر صورتی 

 کرد. 
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مقنعه مشکی را سرش کشید و کیف ست بوتش را 

 برداشت. 

گم؟می فهمی چی  طنین می  -  

 جلوی میز توالتش ایستاد. 

لوازم آرایش مارک آروشا، همچنان سرجایشان خشک  

 شده بودند. 

 

115#پارت  

 

 با دستمال مرطوب کمی از غلظت آرایشش کاست. 

 پسره بال مال که سرت نیاورد؟  -

ی صبرش لبریز شد. کاسه  

 منظورش دقیقا از " بال مال " چه بود؟ 

ی که با  شد همان یک شب شوماگر مفهومش می 

اش را هم  ی سفید زندگی آهیل گذراند و تنها نقطه
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گفت که بله! " بال مال " سرم  لکه دار کرد؛ باید می 

آمده، اما به خاطر نفهمی و حماقت خودم نه زیاده  

 خواهی آهیل!

هربار که یادش به همراهی آهیل در معاشقه  

رفت. افتاد دلش مالش می می   

ا یک دل سیر  دوست داشت وقتش را داشته باشد ت

 تمام جانش را پاک کند. 

کرد بوی گند تعفن گرفته. احساس می   

کنی؟ مامان ولم می  -   

حتما باید ولت کنم تا کوس رسواییت عموهای   - 

 وحشیتو خبر کنه بیان زنده زنده چالت کنن نه؟ 

 بی حس به آذر خیره شد. 

یه عمر باال سرم نبودن! از االن به   -

خواد باد  بعد رگ غیرتشون می 

نه؟  ک  

ی حرفش را داد کشید. ادامه  
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خورن تو زندگی من گوه می  -

دخالت کنن... اگه یه کلمه حرف  

بزنن به همون خدایی که  

بندم  نمیشناسیش آذر چشم می 

رو همه چی و ازشون شکایت  

کنم. اینو بگو بهشون. من می 

خراب دو عالمم که بشم به اونا  

هیچ ربطی نداره! همونطور که تا  

ز االن به بعد هم االن نبودید؛ ا 

نباشید! هم تو، هم اون عموهای  

 خوش غیرتم. 

صدای بوق سرویسش نگذاشت بیش از این کری  

 خوانی کند. 

 سمت در دوید. 

تمام طول مسیر قنبرک زده به ماشین ها و درخت ها  

ماند. کرد و چیزی یادش نمی نگاه می   
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وارد مدرسه که شد؛ برخالف همیشه کسی  

ستانش. استقبالش نیامد. حتی دو   

کرد با تاسف و حیرت سر در  هرکس که نگاهش می 

پراند. ای می کرد و یاوهاش می گوش کناری  

 گیج از سنگینی نگاه ها سمت کالسش روانه شد. 

شان، یلدا، شمیم، طاهره،  از اکیپ به ظاهر صمیمی 

 نیال؛ هیچکدام سمتش نیامدند. 

 

116#پارت  

 

سنگین شد که  بعد از ورودش فضای کالس به قدری  

 طنین کامال  فهمید مشکل وجود اوست. 

 متعجب پرسید:

ارث باباتونو خوردم اینجوری نگاه   -

کنین؟ می   
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از تمام بچه های کالس جیک کسی درنیامد. تا  

 باالخره نیال نیشخند صداداری زد. 

کنه، کثافت کاریا رو این می  -

جوابشو ما باید پس بدیم، دو قورت  

 و نیمش هم باقیه! 

فهمید مشکل کجاست. ی هنوز نم   

چه مرگته نیال؟ سرویس دادی پولت ندادم؟ -   

دی طنین خانوم! سرویسو که فعال شما می   -   

 بدقلق گفت: 

کنی برا  چی داری بلغور می  -

 خودت؟ مخت تاب برداشته؟

 یلدا هم به خودش جرات حرف زدن داد. 

مخ کسی تاب برنداشته، تو دیگه شور قضیه رو   - 

 درآوردی! 

تونه دیگه کثافت باشه آخه!ی آدم چقدر م  -   
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 کیفش را عصبی روی میز پرتاب کرد و داد کشید. 

یکی میشه به منم بگه تو این   -

خراب شده چه خبره؟ خیر سرم  

 بعد یه هفته اومدم مدرسه!

 طاهره آرام گفت: 

گوشی که داری خدا بخواد؟ برو تو   -

 گروه مدرسه ببین چی شده!

مخاطب داشت. شان بالغ بر دویست نفر گروه مدرسه  

کردند. اش هزارتا را هم رد می پیام های ناخوانده  

 پیام ها تمامش بد و بیراه بود. 

 فحش هایی که نثار شخص طنین نام کرده بودند. 

دانست چرا اسمش نقل گروه است. همچنان نمی   

 دیگر مابقی پیام ها را نخوانده رد کرد. 

 تا به چند عکس و ویدیو رسید. 

کرد. فیلم اول را باز   
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خورد. او بود که دور آهیل پیچ و تاب می   

ی فیلم برداری شده، صورت طنین را  نور بفنش و زاویه

 کامال  واضح در تصاویر انداخته بودند. 

 فشارش در کمتر از یک لحظه افتاد. 

 رنگش مثل شخصیت های کارتونی یکباره سفید شد. 

 زانوهایش را حس نکرد. 

 ناتوان روی صندلی پخش شد. 

 

117#پارت  

 

بندهای تاب به دست آهیل در تنش سر خورد و او  

حاال عالوه بر تصاویر مات ذهنش؛ فیلم تاریک ترین  

کرد. اش را هم نظاره می شب زندگی   

 گرمی اشک روی گونه هایش را حس کرد. 

 صورت آهیل مشخص نبود اما، تنش کامال  واضح بود. 
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 تنی که دور بدن طنین قفل شد. 

نگ زد. دست هایی که لگنش را چ  

 سری که در گردنش فرو رفت و وای!

وای از طنینی که بعد از دیدن آن فیلم ها، یکبار دیگر  

 مرده بود! 

عکس ها همان بود و در تمامیشان صورت طنین واضح  

اش  و از کل هیک و صورت آهیل تتوی روی شانه

 مشخص بود. 

اش یک درصد هم قابلیت شناسایی  وگرنه چهره

 نداشت! 

دید،  ی گوشی را مات می صفحه با چشم هایی که 

ی ناآشنا که این تصاویر را  چشمش به شماره

 فرستاده بود خورد. 

 این ها به کنار، مهم پیام زیر تصاویر بود! 

ساله از  دبیرستان فرشته با مرد   18ی دختر " رابطه 

 متاهل! " 
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و بعد، عکس های برش داده شده از آهیل لختی که  

ده بود و آن تتوی  ای را در آغوش کشیزن و بچه

 مزخرف! 

آن زن و بچه احتمال زیاد رها و نویان بودند اما، در این  

 عکس ها هم صورت هیچکدامشان مشخص نبود. 

 فقط طنین بخت برگشته، اقبالش سیاه شده بود. 

 گوشی برایش یک تن وزن داشت. 

اش افتاد و  موبایل از بین انگشت های سر شده

اش هزار تکه شد. صفحه  

منصوری، مثل صور اسرافیل قیامت را در  صدای 

 سرش زنده کرد. 

مهرگان گورتو گم کن بیا دفتر   -

 همین االن. 

 جان از تنش رفت. 

 آهیل برایش نحس بود! 
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از اولین برخوردشان تا به حال، انواع و اقسام مصیبت  

ها بر سر طنین نازل شده بود و این دوتای اخیر دیگر  

 نوبرش را آورده بودند!

رفت. دید و سرش گیج می ی چشمش مات م   

زد. تنش یخ کرده و گوشش زنگ می   

مرد و خودش خبر نداشت. داشت می   

ی متحرک پشت سر منصوری به راه افتاد. مثل مرده  

شنید. ی بچه ها را نمی طعنه و کنایه  

 بدبخت شده بود!

 بیچاره دخترک... 

 

118#پارت  

 

کرد پوستش آتش گرفته و عرق سرد راه احساس می 

ی کمرش پیدا کرده. خودش را روی تیره  
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کرد.زد، کرمی تهدید می منصوری داد می   

معاون های دیگرش با چشمان وق زده مرثیه  

. زدخواندند و گوش های او فقط زنگ می می   

 دریغ از فهمیدن یک کلمه حرف... 

اش خلسه را از سرش سیلی محکم کرمی روی گونه

 پراند. 

بر به مغزش حمله کردند. حاال صداها با قدرت هزار برا  

مدرسه رو با فاحشه خونه اشتباه گرفتی؟  -   

زنگ بزن ولیت بیاد!  -   

خانواده درست حسابی داری اصال ؟  -   

شرم حضور دارم با جناب افخم این رسوایی رو    - 

ت باشن! درمیون بذارم. حتی اگه برادر خونده  

ش را بگیرد. دیگر نتوانست جلوی نیشخنده  

اش را هم سر کرد. گونهسیلی کرمی آن طرف   
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خندی؟ بعد این افتضاحی که  می  -

خندی؟ پوستتو  به بار آوردی می 

کنیم. می   

 حس هایش پر کشیده بود. 

ی احساسات، بی حس شده  طنین از هجوم یکباره

 بود. 

 با چشمان بی فروغش به منصوری نگاه کرد. 

میشه تلفن بدید زنگ بزنم سرپرستم بیاد؟  -   

ی بی حیا.  صداتو ببر... دختره -   

ی بی خانواده. چطور روت میشه تو چشم  دریده - 

 ماها نگاه کنی؟ 

هر چه از دهانشان درآمد بارش کردند و او از افت  

 فشار، مغزش بی حس بود. 

ی مرزه را روی  انگار که دنتول زهرماری با آن عصاره

 چربی های مغزش خالی کرده باشند. 

 بی حسِ بی حس بود. 
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افکار یکی در میانش مانند نسیمی مغزش را خنک  

. کردمی   

دادند، خالقش را مالقات  اگر کمی بیشتر ادامه می 

کرد. می   

 کسی تلفن بی سیم را در صورتش پرتاب کرد. 

زنگ بزن والدینت بیان این گندی   -

که زدی رو جمع کنن. زودتر باید  

ببرنت مدرسه شبانه روزی. اینجا  

ی  خترهجای هرز پریدن نیست. د

 بی خانواده. 

کردند و  اش اشاره می ی نداشتهپی در پی به خانواده

 اثرات دنتول مغزش را می پراندند. 

گیرد. کرد صورتش دارد گر می کم کم احساس می   

 کسی حق نداشت یتیم بودنش را در سرش بکوبد! 

کسی حق نداشت هرز پریدن مادرش را پای او  

... بنویسد  
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 کسی حق نداشت! 

 

119#پارت  

 

 گوشی را در دست گرفت. 

رقصید و  موبایل آذر جلوی چشمش می   شماره

ی زیادی رند آهیل را گرفتند. انگشتانش، شماره  

صدای خواب آلودش پس از چند بوق، در گوشی  

 پیچید. 

بله خانوم منصوری؟  -   

طنینم! -   

اش، آهیِل خواب  خودش وحشت کرد از صدای گرفته

 مانده که جای خود داشت. 

طنین؟ رفتی مدرسه؟  چی شده   -

 حالت بد شده؟ بیام ببرم... 
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 بین حرفش پرید. 

ی بی خانواده!  گن دخترهبهم می  -

گن  خوان آدمم کنن. می اینا می 

اخراجی! باید خونواده نداشتم بیاد  

مو  واسه خبطی که کردم، پرونده

بذاره زیر بغلم ببرتم مدرسه شبانه  

 روزی. 

 خواب از سر آهیل پرید. 

اینکه آذر پشت خط است کری  منصوری به گمان 

 خوانی کرد. 

پس چی فکر کردی؟ با مرد متاهل   -

رابطه داشتی میخوای رو سرمون  

هم حلوا حلوات کنیم؟ بگو زودتر  

بیان وجود نحست رو از مدرسه ما  

 ببرن!

شاید تیغ گلوی طنین، واگیر دار بود که به صدای آهیل  

 هم سرایت کرد. 
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چی میگن اینا طنین؟ چی شده؟  -   

م پخش شده.  س و فیلمامون تو مدرسهعک   -   

آمد آب دهانش را قورت داد. اشکش یک دم بند نمی 

 بی صاحاب! 

بی توجه به گوش های فعال و مغز های فعال تِر دور و  

 برش؛ صدایش زد. 

آهیل میگن با مرد متاهل رابطه   -

گن من یه خونواده رو  داشتم. می 

گن اینا؟ یا االن  پوکوندم! چی می 

گندتو جمع کن... یا  م  بیا مدرسه

 بیا... 

 منصوری تلفن را از دستش کشید. 

بی همه چیز زنگ زدی به دوست   -

 پسرت به جای خانوادت؟  

 بی توجه به عز و جز های منصوری حسرت خورد. 

ای که ناتمام ماند! حسرت جمله  
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م! " " یا بیا باال سر جنازه  

کرد تا آهیل وخامت اوضاع  اش را کامل می باید جمله

مد. را بفه  

 نگذاشتند. 

نگذاشتند حتی آخرین حرفش را بزند، این دخترکی  

 که آش نخورده و دهان سوخته شده بود!

 

120#پارت  

 

آهیل بیا پایین دیگه. چرا دست   -

کنی؟ االن دختره رو  دست می 

کنن!تیکه پاره می   

 عاجز به آروشا نگاه کرد و بی توجه به حرفش پرسید: 

کی عکسا رو پخش کرده آخه؟  -

گرفته اصال ؟  کی عکس  
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 آروشا با لبخندی حرصی لب زد: 

تونه گرفته باشه؟  ت کی می جز اون زن پتیاره - 

 نشناختی هنوز ذات خرابشو؟ 

وای آروش... به خدا اگه کار اون زنیکه باشه؛ دیگه   - 

کنم! کوتاه نمیام! روزگارشو سیاه می   

آروشا در ماشین را باز کرد و دست آهیل را محکم  

 کشید. 

فعال  بیا طنینو نجات بده تا اون   -

ناظمای وحشیش زنده زنده  

 سالخیش نکردن!

نیم ساعت از تماسش با آهیل گذشته بود و قدر نیم  

 قرن حرف شنیده بود از کادر آموزشی. 

چرخی ، که چه طور بیشتر حرف ها هم حول این می 

 این رسوایی بزرگ را با جناب افخم درمیان بگذارند. 

فریاد بکشد؛ سر دیگر این  طنین دوست داشت 

الشان آهیل افخم است! رسوایی عظیم  
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آن مرد عضالنی با تتوهای پیچ پیچ و بچه بغل؛ آهیل  

 افخم است! 

شدند و او، خیره به در  صداها، قاتل روح و روانش می 

پروراند که اگر چند  ی دفتر؛ رویایی در سر می بسته

ی دیگر آهیل نرسد، بی شک خودش قاتل  دقیقه

شود. می   جسمش  

 و باالخره انتظار به پایان رسید! 

در دفتر مدیر با صدای بلندی چهار طاق باز شد و  

 آهیل و آروشا وارد شدند... 

ی سرها با طرف در چرخید. همه  

رنگ تک تکشان با دیدن آهیل پرید و طنین تازه  

 توانست نفس بکشد. 

آهیل با دیدن صورت طنین، بی توجه به جمعیت  

ده سمتش رفت. خشک شده، وحشت ز  

 جلوی طنین، روی زانو نشست. 
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دو طرف صورت طنین را در دست گرفت و نگران از  

 قیافه ی نزارش پرسید: 

خوبی طنین؟ چرا این شکلی   -

 شدی؟ 

 آروشا رو به کرمی تشر زد: 

معلوم هست تو این خراب شده دارید چه غلطی   - 

کنید؟ می   

ی مهرگان هستید؟ شما چه کاره  -   

 

121#پارت  

 

 آروشا رگ حمایتش بد باال زده بود. 

گند را برادرش زده؛ حرف را دختر طفل معصوم باید  

شنید. می   

ی سپر به زن حمله کرد. با سینه  
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خواهرشم.   -   

خواهرتونو جمع کنید خانوم محترم. با مرد متاهل   - 

ی سرافکندگی این چیزا رو جلوی  رابطه داشته! مایه

خواهرتون یه زندگی رو نابود  جناب افخم بگم ولی 

ی خوشبخت به خاطر هوسبازی... کرده! یه خانواده  

 آروشا اجازه نداد زن حرفش را کامل کند. 

ای زیر گوشش کشید. با تمام قدرتش سیلی   

از صدای سیلی همه ساکت شدند و سر سمتشان  

 چرخاندن. 

اش را سمت کرمی  آروشا با حرص انگشت اشاره

 گرفت. 

ش پیرزن! یه  از سنت خجالت بک -

پات لب گوره و انقدر راحت آبروی  

بری؟یه دختر هیجده ساله رو می   

اش گذاشت و  کرمی بهت زده دستش را روی گونه

 سمت آهیل چرخاند. 
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جناب افخم این خانوم روی کارمند   -

دولت دست بلند کرد. ازتون 

کنم شما باهاشون  خواهش می 

 برخورد کنید. 

ی گذاشت  طنین بی حس سرش را روی پشتی صندل 

 و به خوش خیالی کرمی نیشخند زد. 

ی  توانست امیدوار باشد که کرمی دست در النهمی 

 زنبور کرده با این کارش! 

 آروشا با تمسخر حرفش را ادامه داد: 

جناب افخم قصد ندارید به دسته   -

 گلتون رسیدگی کنید؟ 

ی طنین چشم گرفت  آهیل از صورت سرد و رنگ پریده

. و پشت میز مدیریت نشست   

بارید. از صورتش کالفگی می   

شان بنشینند. با سر اشاره زد همه  
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اش را در  آروشا کنار طنین نشست و دست یخ زده

 دست گرفت. 

اش را با دو انگشت فشرد و کادر  ی بینی آهیل تیغه

 آموزشی را خطاب قرار داد. 

از اول تعریف کنید ببینم قضیه   -

 چیه. 

افقی به   منصوری از جا بلند شد و تلفن همراهش را

 دست آهیل داد.

دونم گفتین طنین رو شما و  می  -

حاج فتاح به فرزند خوندگی 

گرفتید. سخته براتون حتما که  

جواب محبتاتونو اینطوری داده.  

ولی بهتره اول این فیلم رو ببینید  

تا بفهمید ما چرا انقدر عصبانی  

 هستیم. 
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122#پارت  

 

برد. آهیل بی حرف گوشی را گرفت و آروشا صدا باال    

من حالم از تو و امثال توی سر تا   -

خوره. آروشا  پا مدعی بهم می 

نیستم دهن تک تکتونو سرویس  

. آهیل اللی؟ یه چیزی بگو  نکنم

 بهشون خب! 

 چشم هایشان از حدقه بیرون زد. 

آمد که با آدم های  کم کم داشت دستشان می 

اند. اشتباهی در افتاده  

بود! اما هنوز سورپرایز اصلی مانده   

اش هر  آهیل فیلم ها را یک به یک دید و رگ شقیقه

 لحظه بیشتر متورم شد. 

و در آخر پیام زیر فیلم ها، شکش را به یقین تبدیل  

 کرد. 
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توانست آن ای که فقط رها می عکس های سه نفره

 ها را داشته باشد. 

شد. اش آتش بلند می از بینی   

 منصوری حق به جانب گفت:

که این   دیدحاال به ما حق می  -

 دختره رو... 

ی آهیل برق از سرشان پراند: عربده  

 خفه شو!   -

ترسید آهیل از روی عصبانیت کاری کند. آروشا باز می   

سمتش رفت و لیوان آبی برایش از پارچ روی میز  

 ریخت. 

دانست آهیل، حاج فتاح نیست که آبرویش برایش می 

 مهم باشد! 

بزند به تمام  توانست گند  در کم تر از یک ثانیه می 

 آبروی خاندان مزخرفشان!
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ی آخر، یک نفس سر کشید و بعد  لیوان آب را تا قطره

طوری روی میز کوبیدش که شیشه هایش هزار تکه  

 شد. دستش را هم زخم کرد.

موبایلش را از جیب بیرون کشید و در تاریخچه.ی  

ی رها گشت. تماس هایش دنبال شماره  

کنی؟  آهیل باز داری چه کار می  -

 االن عصبی هستی... 

در بین صحبت های آروشا، یکی از کار آموزشی  

خواست از در خارج شود که آهیل دوباره بی اینکه  

 جواب آروشا را دهد، صدا روی سر انداخت. 

هیچ کس حق نداره از اتاق بره   -

بیرون! برو آروش در رو قفل کن.  

 بشینین تا تکلیفتونو روشن کنم!

 تماس را برقرار کرد. 

 

123#پارت  
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صدای عشوه گر رها که به گوشش خورد؛ با تن  

انداخت تنها یک  صدایی آرام که لرزه بر اندام رها می 

 چیز گفت: 

من آبرو تو رو نبرم؛ بی غیرت  -

عالمم! فیلم من و زنمو پخش  

کنی؟ طهماسب از این لحظه  می 

به بعد فقط بگرد دنبال سوراخ  

 موش که پیله کردم بهت دیگه! 

ای از خودش دفاع کند. و امان نداد کلمه  

 تلفن را روی میز پرت کرد و رو به جمع گفت: 

یه موضوعی اینجا باید شفاف   -

 سازی شه! 

ی طنین یخی های شعله ورش را به چشمان بسته

 دوخت. 
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تمام شایعه های مربوط به طنین   -

باید در کمترین زمان ممکن پاک  

 شه! 

 منصوری ناباور نگاهش کرد. 

شایعه فیلمش... جناب افخم کدوم   -   

فیلم و زهر مار! اون مرد توی فیلم منم! -   

اش کوبید: تخت سینه  

 من! -

ی تتو را  ی پیراهنش را عصبی پایین کشید و دنبالهیقه

 نشانشان داد. 

اون تتوی کوفتی مال منه! طنین   -

کنید دو  زن منه! چی بلغور می 

ساعته واسه خودتون؟ بدم باباتونو  

کله   یبیارن جلو چشاتون؟ آوازه

خر بازیای پسر ناخلف حاج فتاح به  

 گوشتون نخورده؟ 
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 هیچکس دیگر حتی جرات نکرد نفس بکشد! 

 با تحقیر پرسید:

اخراج؟ طنینو از مدرسه اخراج   -

کنید؟ نصف مدرسه به نام طنینه!  

تونه همتونو با لگد بندازه  می 

 ببرون! 

 دستش را عصبی روی صورتش کشید و عربده زد: 

بود کرده؟ خانواده خوشبختو نا -

چقدر حقیرید آخه؟ یکم تحقیق  

کنید بد نیست بقران! از کدوم  

ای که طنین خراب کرده  خانواده

زنید؟ این دختر فتنه  حرف می 

 گریش کجا بود؟

 دست خونینش را مشت کرد و از جا بلند شد. 

ففط یه روز وقت دارید شایعه های   -

مزخرفو تغییر بدید! وگرنه به جرم  
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ی خصوصیم  انتشار فیلم و عکسا

 پدرتونو درمیارم!

و بعد، به چشم به آروشا فهماند طنین را هرچه  

 سریع تر از مدرسه خارج کند. 

به کمک آروشا داخل ماشین نشست و سرش را به  

ی خنک تکیه داد. شیشه  

 

124#پارت  

 

منو ببرید خونه.  -   

مدیر و معاونات به آذر چیزی نگفتن؟  -   

دونم... نمی  -   

گاهش کرد. آهیل از داخل آینه ن   

 دو دل بود برای گفتن حرفش. 
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تونی بیای  هروقت خواستی می  -

 خونه من! 

طنین به جای جواب؛ صورتش را بیشتر سمت پنجره  

 چرخاند. 

گه طنین! باالخره  آهیل راست می  -

غلطیه که کرده. باید جورش هم  

 بکشه.  

 برای خاتمه دادن به بحث گفت: 

 آذر االن خونه نیست. اوکیم من.  -

ماشین را جلوی عمارت نگه داشت. آهیل   

 کاری داشتی زنگ بزن.  -

 به سر تکان دادنی اکتفا کرد و از ماشین پیاده شد. 

 همانطور که انتظار داشت، آذر خانه نبود. 

بی آنکه لباسش را درآورد خودش را روی تخت  

 انداخت. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
383 

 مسخ شده به سقف زل زد.

 مغزش پر بود از خالی. 

ده اما تاریک شدن  نفهمید چقدر در همان حالت مان

داد. اتاقش؛ خبر از غروب خورشید می   

 چشمانش گرم شد. خواب در آغوشش کشید. 

شاید ساعت سه نصف شب بود که آذر گیج و منگ  

 به خانه رسید. 

 تا خرخره الکل خورده بود. 

رفت. تلو تلو می   

کل شب، فیلم های پخش شده از دخترش، جلوی  

انست پیک  توداد و او تنها می چشمانش جوالن می 

 های مشروبش را سنگین تر بردارد. 

 با چشمانی خیس از اشک وارد اتاق طنین شد. 

 بی مالحظه در را بهم کوبید و چراغ را روشن کرد. 

 طنین با تکان شدیدی از خواب پرید. 
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 بی حرف به حال نزار آذر نگاه کرد. 

از وقتی دکتر اخطار جدی به خاطر چرب بودن کبدش  

ار را یک خط قرمز کشیده بود. داد؛ دور الکل و سیگ   

 اما االن؛ سخت نبود حدس زدن علت حاِل آذر. 

مردی... طنین کاش می  -  

 قلبش مچاله شد. 

 

125#پارت  

 

زانو هایش را در آغوش کشید و به آرزوهای رنگین  

 مادرش گوش فرا داد. 

اومدی!کاش اصال  به دنیا نمی  -  

اش را به سر زانوهایش چسباند. گونه  

طنین را از باالی کمد پایین آورد.آذر چمدان   
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طنین من تو رو به آبروم ترجیح   -

دم! بفهم اینو... نمی   

دانست؟ آذر روباه دورویی بود که برخالف  مگر نمی 

 تمام فاحشه گری هایش؛ خوب بلد بود حفظ ظاهر را! 

دانست. پس چرا دوباره خیلی خوب این موضوع را می 

 چشمش سوخت از شنیدنش... 

ایش از اشک خیس شد... چرا سر زانوه   

در کمدش را باز کرد و بی حال وسایلش را داخل  

 چمدان ریخت. 

قبل از اینکه اون عموهای وحشیت   -

سرم خراب شن... خودم از خونه  

ندازمت بیرون. می   

با پشت دست عصبی صورتش را پاک کرد و مابقی  

 وسایل را در چمدان چپاند. 

گم طنین مرده خب؟ گم... می می  -  

را باال کشید و کشدار لب زد: اش آب بینی   
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طنین واست به مجلس ختم  -

گیرم... طنین آبرومندانه می 

خرم هم  اینجوری هم آبرومو می 

جون تو رو! طنین عموهات و حاج  

بابات اون فیلما رو ببینن خونمون  

کشن. رو به آتیش می   

 زیپ چمدان پر شده را کشید. 

 کف دستش را رویش کوبید. 

ش. پر تا  کارتتو هم گذاشتم داخل -

ریزم واست. فقط یه  پر پول می 

جوری زندگی کن که بتونم به  

همه بگم مردی! طنین ما آبرو  

تونم... داریم. نمی   

 با صدای بغض دارش؛ حرف آذر را قطع کرد.

کنم حتی  آذر... دیگه رغبت نمی  -

 مامان صدات کنم!  
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. تن سستش را از تخت جدا کرد  

فت. چمدان را از دست آذر کشید و سمت در ر  

گور پدر ساعت! مرده که شب و   -

شناسه... نصف شب نمی   

چقدر خدا را شکر کرد که آژانس تاکسی، سر  

شان هست. کوچه  

 چمدان به دست تا آژانس رفت. 

ای  لباس هایش همان لباس های صبح بود. بدون ذره

 تغییر. 

 

126#پارت  

 

با فرم مدرسه، چهار نصف شب در خیابان جوالن  

غیرت آذر!داد و خوشا به  می   

ای آژانس بسته بود. در شیشه  
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 کف دستش را چند بار به شیشه کوبید. 

 نگاه منشِی مرد؛ به سر و وضعش آزار دهنده بود. 

 در را برایش باز کردند. 

ی آهیل را داد. بی حرف پس و پیش؛ آدرس خانه  

تونی ببریم اونجا؟  می  -  

 مرد دو دل سر تکان داد. 

ی خاموش برج، از  جلوی برج آهیل که رسید؛ چراغ ها

 آمدن پشیمانش کرد. 

 اما چاره ای نداشت. 

 جایی نداشت. 

 کسی را نداشت! 

 زنگ واحدش را زد. 

 از جلوی دوربین آیفون کنار رفت تا آهیل جواب دهد. 

 کسی جواب نداد که دوباره زنگ زد. 
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اینبار صدای خش دار و خواب آلود آهیل در آیفون  

 پیچید. 

 کیه؟  -

د. خودش را جلوی دوربین کشی  

 چشمان بی فروغش را به لنز آیفون دوخت. 

 خواب از سر آهیل پرید. 

طنین تویی؟ چی شده باز؟  -   

باز کن درو بیام باال.  -   

ی برهنه جلوی در منتظرش ماند. آهیل با نیم تنه  

با دیدن چمدان درون دست طنین متعجب نگاهش  

 کرد. 

 آذر از خونه انداختم بیرون.   -

فشرد. آهیل چشمش را با درد بهم   

 جایی ندارم برم.  -

 خودش را از جلوی در کنار کشید. 
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کنم. بیا داخل. حلش می  -  

هنوز پایش را داخل خانه نگذاشته بود که زنی با  

 لباس زیر از اتاق خواب آهیل بیرون آمد. 

اش بهم پیچید از دیدن این صحنه. معده  

 چشمش سیاهی رفت. خانه دور سرش چرخید. 

آن زن... فیلم ها در مغزش پخش شدند و   
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آهیل بالفاصله بعد از دیدن چشم های سفید  

اش؛ در آغوشش کشید. شده  

تن بی رمق طنین را بین بازوانش قفل کرده بود تا  

 پخش زمین نشود. 
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نفسش را کالفه بیرون فرستاد و گردنش را چند درجه  

دانست  سمت دختری که حتی نامش را هم نمی 

 چرخاند. 

رم تموم شد.  برو بیرون دیگه. کا -   

اول پولم.  -   

 آهیل کف دستش را محکم روی صورتش کشید. 

کنم برات. برو کارت به کارت می  -  

زن با لبخندی حرص درآر سرش را به چپ و راست  

 تکان داد. 

 آهیل زیر لب با حرص زمزمه کرد:

 گور بابات زنیکه ج...  -

طی یک حرکت ناگهانی دستش را زیر زانوی طنین  

کرد. انداخت و بلندش   

 بمون همینجا االن میارم پولتو.  -
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رو تختی را با یک دستش سریع کشید و طنین را روی 

 تخت خالی گذاشت. 

کرد اگر تن و  ای احساس می حقیقتا به طرز احمقانه

ای که آن زن رویش جوالن داده،  بدن طنین به روتختی 

شود. بخورد؛ آلوده می   

 آخر طنین را فقط خود کثافتش فتح کرده بود!

چک پول ها را از کیف پولش بیرون کشید و با لباس  

 های دخترک بیرون برد. 

موهای هفت رنگش را زیر روسری کوتاهش سر داد و  

قبل از اینکه از در خارج شود، با لوندی به آهیل نگاه  

 انداخت. 

مو بزن اگه خواستی باهام... شماره  -   

الزم نکرده. زودتر برو فقط...   -    

در این وضعیت دیده بود؛ عذاب   از اینکه طنین او را

 وجدان داشت. 

آمد!و کمی که نه، خیلی از خودش بدش می   
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 در را بست و سمت آشپزخانه حرکت کرد.

 گیج دور خودش چرخید. 

دانست چه کند. نمی   

ی آروشا را گرفت و خودش را برای شنیدن  شماره

. رکیک ترین کلمات عمرش آماده کرد  
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گوشی پیچید. اش در صدای گرفته  

میری آهیل از دست  چرا نمی  -

راحت شم؟ باز تو پیدات شد شب  

و نصف شب آرامشو ازم بگیری  

 ک... خان؟ 

ی چشمش از آن الفاظ زشت چین خورد. گوشه  

دی به من؟ آروش؟ یه لحظه گوش می  -   
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ها بنال.  -   

طنین باز از حال رفت. چه کارش کنم؟  -   

خواد؟طنین نصف شبی خونه تو چی می  -   

اول بگو چی بدم بهش. اون داستان داره.  -   

 نفسش را در تلفن صدادار بیرون فرستاد. 

 خبرت عسل داری تو خونه؟ -

 آهیل متفکر سرش را خاراند. 

نچ.  -   

درد... شکر داری؟ -   

آره.  -   

نمک؟  -   

اونم آره.  -   

 آروشا بشکنی در هوا زد و با پیروزی ادامه داد. 
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حله پس! برو نمک و شکر و آب یخ   -

قاطی کن بده بخوره. مثل سرم  

 فشارشو میاره باال. 

آهیل از تصور ترکیب سمی آروشا صورت در هم  

 کشید. 

میره؟ نمی  -   

اون نه، ولی تو رو اگه تا دو ثانیه دیگه گوشی قطع   - 

کنم زنده بذارم!نکنی تضمین نمی   

 آهیل با نیشخند گفت: 

 اوکی بای.  -

آروشا قطع  و در کمال بی فرهنگی گوشی را روی 

 کرد. 

اش را  ی یک قاشق چایخوری، ترکیب سرمی به اندازه

 چشید و صورت در هم کرد از طعم ابر مزخرفش! 

 خدا رحمتت کنه طنین.  -

اش گذاشت و آرام تکانش داد. دستش را روی شانه  
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 طنین پاشو واست به به آوردم.  -

 طنین بی رمق، کمی پلکش را از هم فاصله داد.  

 دهنتو وا کن.  -

اومت نداشت. جان مق  

آهیل یک قاشق پر، از آب قنِد نمکی را درون دهان  

 طنین ریخت. 
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 تنها واکنشش فشردن چشمهایش بود و بس. 

 دخترک واقعا از پا افتاده بود!

کل یک لیوان را که به خوردش داد؛ باالخره کمی  

 توانست چشم باز کند. 

جایی ندارم برم.  -   

دونم. می  -   
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
397 

تقصیر توئه! -   

آهیل با زبان، لپش را باد کرد و چرخی به چشمانش  

 داد.

دونم! یکم بی انصافیه ولی اینم می  -   

برام خونه بگیر.  -   

اش باال پرید. ابروهای آهیل از درخواست ناگهانی   

 بمون خونه خودم.  -

ی لباسش را به بازی گرفت. طنین گوشه  

آرامش ندارم کنارت.  -   

گی! یه  ی می متجاوز قرن بیستم که نیستم اینجور  - 

غلطی کردیم دوتامون خواستیم. جورشم با هم  

کشیم. ننداز گردن من همه چیو. می   

با چشمانی خیس، به یخی های خونسرد آهیل خیره  

 شد. 
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جورشو بکش! من اندازه خودم   -

کشیدم... تویی که بی خیال گند  

باال آوردت زن میاری خونت و بساط  

عشق و حالت بر پاس. من به نوبه  

چیمو باختم!  خودم همه   

 تمسخر آمیز ادامه داد. 

فهمی من دختر بودم؟  اصال  می  -

درکی داری از بکارت از دست  

م؟ اینجا ایرانه آهیل! کل  رفته

سنجن.  زندگی منو با یه بکارت می 

 کل زندگی منو تو تباه کردی... 

 کالفه دستی به صورتش کشید. 

باشه باشه فهمیدم. من بیشتر   -

وی  مقصرم که کنارت بودم و جل

خودمو نگرفتم. قبول! مسئولیتشو  

. گیرمگردن می   
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طنین منتظر نگاهش کرد. کنجکاو بود بداند مسئولیت  

 پذیری در قاموس آهیل، چه معنایی دارد. 

 آهیل نفسش را یک ضرب بیرون فرستاد و گفت: 

برمت ترمیم کنی! می  -  

 چشم های طنین از حدقه خارج شد. 

 بهت زده خندید. 

ان! حاشا به غیرتت آهیل خ -

 حاشا!  

آهیل چهار زانو روی تخت نشست و کالفه نگاهش  

 کرد. 

حاشا و کوفت! من که با هر  -

زنی دارم عربی سازی می 

گم من  رقصم... آقا دارم می می 

م  خربزه خوردم؛ چشمم کور، دنده

شینم!  نرم، پای لرزش هم می 

 دیگه باالتر از این؟
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شد. مستقیم به یشمی های لرزان طنین خیره    

 جدی پرسید: 

اگه ترمیم نه چی پس؟ چی کار   -

 کنم؟

 طنین خسته به تاج تخت تکیه داد. 

ای که ازم گرفتیو بکش! جور آینده -  

 آهیل نیشخند زد. 

خوای بگیرمت؟ بی خیال  نکنه می  -

بابا! تموم کن افکار پوسیده رو.  

واسه یه شب عشق و حال بیام  

 بگیرمت؟ زکی...  
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با آرامش مطلق لیوان درون دستش را روی پا تختی  

 گذاشت و سوالی گفت: 

مگه خرم گمشده باز زن بگیرم؟   -

شی عین روز  برمت ترمیم می می 

اولت... تو هم دیگه کوتاه بیا! فکر  

 کن یه تجربه بوده. 

 طنین با حرص نگاهش کرد. 

واسه توی استاد مجرب یه تجربه   -

ت اضافه شده!  به تجربیات دیگه

واسه من جدا شدن از دنیای 

 دخترونگیم بود.

 آهیل نمایشی چشمش را گشاد کرد. 

گردونم بهت دنیای  برمی  -

 دخترونگیتو... ترمیم... 

. حرفش را با جیغ قطع کرد  
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وحمو  جسممو ترمیم کنی ر  -

خوای چکار کنی؟ خاطره های  می 

خوای چه  اون یه شب کوفتیو می 

 کاری کنی؟ 

ی لبش کشید. آهیل زبانش را گوشه  

 متفکر لب زد. 

خوای نکنه جدی جدی می  -

 بگیرمت؟  

 طنین بالشت کنارش را محکم توی صورتش کوبید. 

نه که ماشاهللا پسر شاه پریونی،   -

آقایی و متانت از سر و روت 

خوام هر  ه همون می باره، واس می 

 طور شده خودمو بندازم بهت. 

 به سر تا پای خودش، اشاره زد و ادامه داد:
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نیس که یه شصت سالیم هم   -

شده و کسی نگرفتتم. واسه  

 همون! 

 آهیل با طلبکاری جواب داد: 

دلت هم بخواد... فکر کردی خدا   -

ده دست گربه ای که  گوشتو می 

تو باشی؟ صد سال سیاه بشین  

یرمت. تا بیام بگ   

 از بین دندان های چفت شده غرید: 

ی زن باِز معتاد!مرتیکه -  
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آهیل موبایلش را در دست گرفت و حین اینکه کارش  

داد با خباثت لب زد: را انجام می   

 شوگر ددی جذاب!  -
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 طنین نیشخند زد. 

سقفو بگیر نریزه رومون ستون.   -

ی جذابیت!  نارسیس. الهه  

آهیل با شیطنت لب پایینش را گاز گرفت و با نگاه  

 خاصی گفت: 

 اوف! شوگر نگو بگو سوپر هات! -

 طنین دندان هایش را با حرص روی هم فشرد. 

زنم سامی بیاد ببرتم.  زنگ می  -

 انگِل رو مخ. 

 باز در قالب خونسردش فرو رفت.  

ی و امثالهم. ک** لق سام -  

 طنین از شدت بهت زدگی نمی توانست حرف بزند. 

فقط با شوک بالشت را بار دیگر در صورت آهیل کوبید  

 و جیغ کشید: 

آشغاِل بد دهن.  -   
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... قربون سامِی خوش دهنتون -   

 طنین سعی کرد آهیل را عصبانی کند. 

خانم آورده بودید تختتونو گرم کنه   -

 جناب، خوشیتونو ناخوش کردم؟

ا خب طنین کمی کوچک بود برای در افتادن با این  ام

 مرد هفت خِط همه کاره! 

 این را وقتی فهمید که بی پروا جواب گرفت. 

کنه، اون  تختمو که پتو گرم می  -

اومده بود باال تنه، پایین تنه رو صفا  

بده که داد. تو خیالت راحت باشه.  

 نگران اون نباش.  

آهیل تقریبا  دو برابر او سن داشت و قدر موهای  

 سرش تجربه... 

 آن هم چه تجربه هایی! 

 تخصصش بازی با زنان بود و بس. 
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ل حیرت زده  طنین هر لحظه بیشتر از بی شرمی آهی

شد. می   

خوای از خودت چیه؟ تو هم می  -

بخار مخار نشون بدی؟ تختو ول  

 کنی منو گرم کنی؟ 

 سعی کرد خودش را نبازد. 

سعی کرد بحث جنجالی و کامال   جدا از بحث االن راه  

 بیندازد. 

راستی میالد مرد؟ کشتیش؟ االن   -

شی؟ باید  یعنی قاتل حساب می 

 فرار کنی؟ 
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ی ناگهانی  نوبت آهیل بود که از این تغییر جبههحاال 

 تعجب کند. 
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طنین با کنجکاوی نمایشی خودش را نزدیک آهیل  

 کشید. 

ی آهیل  اش را نوازش وار روی گونهانگشت اشاره

 کشید و با هیجان ساختگی گفت: 

واو... من تاحاال یه قاتلو از نزدیک   -

ندیده بودم. میشه بگی چه  

ت  مرهحسی داری؟ از زندگی روز 

خورن؟  برام بگو. قاتال غذا هم می 

 شماها... 

کرد و چرت و پرت  طنین پی در پی آهیل را ترور می 

پراند. می   

بین حرف هایش ناگهان، آهیل کالفه کف دست  

 داغش را روی لب های طنین گذاشت. 

 تن طنین لرز خفیفی گرفت از این لمس ناگهانی. 

 آهیل صورتش را مماس با صورت طنین جلو برد. 
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زد، مژه هایش در چشم  به قدری که اگر پلک می 

آمد. طنین فرود می   

شد و نفس های گرمش روی صورت طنین پخش می 

 طنین؟ 

آورد. داشت کم می   

ی ثابت و مشخص داشت و  بازی با آهیل یک نتیجه

این دخترک احمق؛ همیشه با آگاهی از نتیجه پا به  

گذاشت! میدان می   

از  چه خبرته دختر؟ یه سره تخته گ -

س ری! میالد زندهداری می 

 خبرش؛ ولی تو...  

 دستش را آرام روی لبش حرکت داد و پایین آورد. 

 با شیطنت، مماس با لبش، زمزمه کرد: 

 قاتل دوس؟  -

دست طنین دوباره داشت دور بالشتش مشت  

شد که آهیل جفت دستش را قفل کرد. می   
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د نه د! قرار نشد وحشی بازی   -

حث  درآری که... بیا بریم سر ب

 جذابمون... 

 طنین با شرارت به یخی هایش خیره شد. 

ای  حق با توئه... جواب بده آینده -

خوای پس  که ازم گرفتیو چطور می 

 بدی؟

نیشخند تمسخر آمیز آهیل، دندان نیش طالیش را   

 نمایان کرد. 

فکر اینکه بگیرمتو از سرت بیرون   -

 کن دختر آذر!  

 آرام طنین را به عقب هول داد.

ک افتاد. نرم روی تش   

 

133#پارت  

 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
410 

ی  چشمش تتوهای پیچ در پیچ تر از عضالت برهنه

 آهیل را قاپید. 

کرد. حرارت تنش را لمس نکرده، حس می   

ی گوش طنین  آهیل لبش را نوازش گونه روی الله

 کشید و با صدای بم شده پچ زد: 

جای اون حالی که ناخوش کردی   -

 نظرت چیه خودت یه حالی بدی؟

حلوگیری از قلبی که داشت ضربان  طنین برای 

گرفت؛ سرش را چرخاند تا از لب های آهیل فاصله  می 

 بگیرد اما صورتش بدتر، در گردن سفت آهیل، گم شد. 

 منقطع نفس کشید. 

 نفس کشید و نفس برید. 

 نفس کشید و دلش پیچ خورد از تصوراتش. 

 عطر اللیک تلخش، با عطر تیز زنانه ادغام شده بود. 

داد! آهیل، بوی زنی دیگر می تن   
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کرد... تختش، گرمای تن زنی دیگر را ساطع می   

اش پرید. حس و حاِل نداشته  

دید که روی تن  حاال به جای خودش؛ آهیل را می 

همان زنی که حاضر بود قسم بخورد آهیل حتی  

اش را هم به یاد ندارد، چنبره زده. قیافه  

که با   بوسد و همچون تک تک لحظه هاییتنش را می 

گذراند... طنین گذرانده؛ با او می   

ی لخت آهیل کوبید. دستش را بی جان روی شانه  

 دنبال صدایش گشت. 

 در تصوراتش جا مانده بود. 

کنار آن عطِر تیز زنانه که با اللیک همیشگی فاتح  

 تنش مخلوط شده. 

ی گوش آهیل با مهارت هر چه تمام تر با زبانش، الله

. دخترک را به بازی گرفت  

حق نبود یک بازیکن آماتور مثل طنین؛ با حریفی به  

 قدری آهیل در یک رینگ بیفتد... 
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 تنش سست شد. 

اش هم... اراده  

اما قبل از اینکه دوباره کار دست خودش دهد؛ با تمام  

اش، آهیل را به عقب هول داد. رمق باقی مانده  
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زده  ی بزرگ خانه، به گرگ و میش هوا زل از پنجره

 بود. 

کرد. نخ به نخ سیگار روشن می   

 سیگار بعدی را با آتش قبلی... 

کم تر از یک ساعت دیگر کالس های طنین برگزار  

شد و او همچنان خواب بود. می   

کرد مسئولیت تک تک لحظه های  احساس می 

 زندگی طنین از این به بعد روی دوش خودش است. 
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اما هر  دوست نداشت به عذاب وجدانش پر و بال دهد 

دفعه، با دیدن شیطنِت فرار کرده از یشمی های  

کرد. طنین؛ خودش را لعنت می   

ایست که او باید  کرد طنین دختر بچهاحساس می 

 بزرگش کند. 

اش خارج کرد. دود سیگار را از بینی   

ی روی میز  فیلتر سیگار را در لیوان آب نیم خورده

 انداخت و از جا بلند شد. 

نست اجازه دهد طنین بخوابد. توابیشتر از این نمی   

هرچند که سر جمع شاید یک ساعت هم نخوابیده  

 بود. 

 یک دستش را به چهار چوب در تکیه داد و در زد. 

 صدای خش دارش بلند شد. 

طنین یا پاشو بیا بیرون یا من میام   -

 تو. باید بری مدرسه... 

 صدایی از جانب طنین نیامد.  
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ی در را پایین کشید. دستگیره  

من میام تو... خب پس  -  

در را آرام باز کرد. چشمان باز طنین دلش را بدتر از  

. ی قبل ریش کردچند دقیقه  

کشید! دخترک بی صدا زجر می   

 خسته به چهار چوب در تکیه داد. 

 نخوابیدی هنوز؟ -

ی نفی تکان داد.طنین سرش را به نشانه  

تونی بری مدرسه؟ می  -  

 خودش را زیر پتو پنهان کرد. 

. دوست ندارم -   

تونی بری؟  گم می نگفتم دوست داری یا نه. می  - 

کشی؟ می   

 تنها سر تکان داد.
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آهیل بی خیال دستی در هوا تکان داد و عقب گرد  

 کرد. 

 پس حاضر شو تا برسونمت.  -
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 ماشین را جلوی در دبیرستان طنین پارک کرد. 

خدا بخواد قصد نداری که باهام بیای؟  -   

بیام یه دور دیگه تهدیدشون کنم  خوام  اتفاقا می  - 

 کاریت نداشته باشن. 

طنین بی حوصله از ماشین پیاده شد و سرش را روی 

 پنجره خم کرد. 

قربون دست پنجوالت. بذار کمرم   -

راست شه از نسخه قبلی که  

برامون پیچیدی؛ بعد دردسر جدید  

 درست کن. 
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کند؛ بی خیال  آهیل انگار نه انگار که با او صحبت می 

ین پیاده شد و جلوتر از طنین به راه افتاد. از ماش   

با حرص پایش را زمین کوبید و همانطور که از کنار  

شد، غر زد:آهیل رد می   

خوندم  یاسین تو گوش خر می  -

گرفتم تا توی  بیشتر جواب می 

 قزمیت! 

جو کالس همچنان برایش سنگین بود. اهمیتی  

داد. نمی   

ر برابر  ای دبی محلی جماعِت به ظاهر دوستش، ذره

 سختی هایی که کشیده بود اهمیت نداشت. 

کیفش را خونسرد روی میزش پرت کرد سرش را  

 رویش گذاشت. 

کرد کالسشان زودتر برگزار برخالف همیشه آرزو می 

 شود. 
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کمی در همان حالت ماند تا اینکه صدای باز شدن در،  

ی کالس را خواباند. همهمه  

شنید. ی یکی از همکالسی هایش را ی خفهزمزمه  

معلوم نیست باز چه نمایشی   -

خواد برامون راه بندازه. می   

ی مقابلش؛  کنجکاو سرش را بلند کرد و با دیدن صحنه

 خون در رگ هایش منجمد شد! 

حقیقتا یاسین در گوش خر خوانده بود بیشتر متوجه  

شد تا اینکه به آهیل گفت نمایشی دیگر راه  می 

 نیندازد. 

تخس شده ایستاده    کرمی و منصوری در کنار آهیلِ 

 بودند. 

ای سکوت کالس را شکست. کرمی با تک سرفه  

سالم بچه ها صبحتون به خیر. یه   -

موضوع مهمی راجع به شایعه  
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های اخیر بود که باید باهاتون در  

ذاشتم. میون می   

با لبخندی که تنها طنین و آهیل مصنوعی بودنش را  

 مطمئن بودند، دستش را سمت طنین دراز کرد. 

اینجا دخترم. بیا  -  
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ی بی خانواده"  "دخترم" با لبخنِد امروز؛ همان "دختره

 با نگاه های سنگیِن دیروز بود!

کرد این پول و قدرت... چه ها که نمی   

 با قدم های سست سمتشان رفت. 

ی طنین گذاشت و کرمی دست سردش را روی شانه

 با لحنی متاثر رو به کالس گفت: 
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در مورد   تمام شایعه هایی که -

طنین جان پخش شده بود، از سر  

حسادت بود که ما رو به قضاوت  

 اشتباه دچار کرد. 

ی طنین و آهیل را پوزخند صریح یلدا، نگاه سرد و خیره

 سمت خودش کشاند. 

 منصوری تهدیدآمیز رو به یلدا پرسید: 

خانوم خنجری اگه موضوع خنده   -

داری هست بلند بگید ما هم 

 بخندیم. 

و کنایه شانه باال انداخت. یلدا با نیش   

چی بگم واال خانوم. فیلم به اون واضحی رو که از   - 

تونن فتوشاپ کنن! سر حسادت نمی   

طنین جان نامزد دارن. اون آقای داخل فیلم...  -   

 آهیل دوباره کارشکنی کرد!

 حرف کرمی را قطع کرد و یک ضرب گفت:
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طنین نامزد منه! بعد از اینکه دیپلم   -

عقد کنیم. اون   خوایمگرفت می 

مرد توی فیلم هم منم. تا جایی  

دونمم زن ندارم. سوال  که می 

 دیگه؟ 

چشمان ناباورشان، باعث شد تا آهیل یکبار دیگر  

 تیشه بزند به آبروی افخم ها... 

بی توجه به اینکه تنها مرد جمع است، دکمه های  

پیراهن سفیدش را یکی پس از دیگری باز کرد و تتوی 

اش را نشان بچه  و عضالت پیچیده ی لخت روی شانه

 ها داد. 

ی دخترها بلند شد. صدای " هین " کشیده  

منصوری و کرمی دهانشان مانند ماهی بیرون افتاده  

شد. از آب، باز و بسته می   

اون مرد توی فیلم من بودم! یک   -

بار دیگه بشنوم کسی حرفی به  

زن من زده؛ قانونی برخورد  
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افترا  کنم. به جرم تهمت و  می 

ندازمتون هلفدونی. می   

طنین هول شده دو طرف پیراهن مارکش را بهم  

 کشید. 

همانطور که داشت با بیشترین سرعت ممکن  

بست لب زد: هایش را می دکمه  

خوبه گفتم دردسر درست نکن و   -

گفتم دردسر  اینجور کردی. اگه می 

خواستی چکار  درست کن می 

 کنی؟ 
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ی  طنین، با نگاهی خاص خیرهآهیل از باالی سر 

 تقالهایش بود. 
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رسید و  طنین خیلی پخته تر از سنش به نظر می 

کرد.همین پختگی، توجه آهیل را جلب می   

مچ دستانش را به نرمی کشید و کنار خودش نگهش  

 داشت. 

ی شخصیتش خاک  ای که مدت ها بود گوشهبا جذبه

برد. خورد، نگاهش را دور کالس چرخاند و صدا باال می   

س! پس  این مسئله دیگه مختومه -

ی داغ تر از آش  لطف کنید کاسه

نباشید و توی زندگی خصوصی  

بقیه دخالت نکنید. چون اون موقع  

ای باهاتون برخورد  واقعا طور دیگه

کنم. می   

توز، خیره به یلدا گفت: نگاه کینه  

الخصوص افراِد به ظاهر  علی  -

 دوست طنینم... 

 طنین شوکه نگاهش کرد. 
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همیده بود؟ ف   

 چطور حواسش بود؟ 

 گفت طنینم... 

 شاید که میم مالیکتش شیرین بود. 

 شاید! 

شاید هم که طنین کمبود محبت داشت که یک میم  

آمد!مالکیت ساده در نظرش شیرین می   

 کرمی به دنبال سخرانی آهیل، ادامه داد:

بله دیگه عزیزانم. از االن به بعد   -

هیچ بحثی رو در این باره نبینم.  

میدوارم که طنین جان هم مارو به  ا

خاطر قضاوت زود و اشتباهمون  

 ببخشه. 

شاید بدذاتی بود اما، نگاه کیش و ماتِ تک تک  

داشت... همکالسی هایش، لبش را به خنده وا می   
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ترس و لرز کرمی و منصوری، حسادت دوستانش و  

ی مابقی، باعث میشد از حضور آهیل  صورت بهت زده

 کنارش حض ببرد. 

داشت امروز، با همین اتفاق ها تمام شود اما   امید

 انگار تازه شروعش بود. 

وقتی زنگ آخر خورد و با خیال راحت داشت از مدرسه  

شد، با دیدن ماشین آذر و آهیل کنار هم،  خارج می 

 نفسش باال نیامده در سینه گره خورد. 
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مشتاق دیدار آهیل خان. چقدر   -

عوض شدی، نشناختمت. وقتی  

ومدی ایران نباید یه سر به ما  ا

زدی؟می   
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آهیل با پوزخند به ماشین چند میلیاردی زیر پای آذر  

 اشاره زد و تکه پراند. 

نباید هم بشناسی آذر جون! پول   -

 ددی خوب بهت ساخته...  

آهیل برگشته بود و حاال دیگر اهرم فشاری به نام  

 حاج فتاح وجود نداشت! 

دندانش بود... گوشت آذر تمام و کمال زیر   

ی کارشکنی هایش زیر  دانست که پروندهآذر خوب می 

 دست آهیل است. 

ی چیزها! از باال کشیدن سهم االرثش تا بقیه  

دانست آهیِل این روزها چقدر خطرناک  همین که نمی 

رساند. شده مغزش را به مرز جنون می   

 سعی کرد بحث را عوض کند. با تعجب پرسید: 

 جلو مدرسه طنین چی کار  -

کنی؟ می   

 آن روی شیطانی آهیل بیدار شده بود. 
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 با نیشخند گفت: 

فعال که بودن تو اینجا تعجب برانگیز   -

 تر از بودن منه!

 آذر مصنوعی خندید. 

ی دخترم  اینکه اومدم مدرسه -

 چیش عجیبه؟

 آهیل چشم هایش را نمایشی گرد کرد. 

دختری که چهار نصف شب از   -

 خونه انداختیش بیرون؟  

آذر بهت زده نگاهش کرد. دخترش نصف شب به آهیل 

 پناه برده بود؟ 

 اومد پیش تو؟  -

اش را به ماشین شاسی بلند جدیدش داد  آهیل تکیه

 و به رو به رو خیره شد. 

 از خودش بپرس.  -
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آذر رد نگاهش را دنبال کرد و به یشمی های یخ  

ید. ی طنین رسزده  

 خونسرد سمتشان قدم برداشت. 

انگار نه انگار که آذر آنجا ایستاده باشد، سمت در  

 شاگرد رفت و خطاب به آهیل گفت: 

 میام خونت.  -

 آذر خشک شده نگاهش کرد. 

 من اینجا ایستادما خانوم! -

ی  طنین بی تفاوت نگاه گرفت و با گرفتن دستگیره

سقف ماشین، خودش را باال کشید و سوار ماشین  

. شد  

 

139#پارت  

 

 آهیل با خباثت شانه باال انداخت تمسخر آمیز لب زد:
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دونم... من که بعید می  -  

و بعد خواست سوار ماشین شود که آذر سریع  

 بازویش را کشید. 

بذار باهاش حرف بزنم. دیشب   -

حالت عادی نداشتم. یه چرتی  

 پروندم. این دختره آواره شد. 

 آهیل صورتش را متفکر کرد. 

کنم. از  اینجوری فکر نمی من که   -

قدیم گفتن مستی و راستی!  

حرف دلتو زدی بهش آذر.  

بعدشم... من اینجا برگ چغندر  

 نیستم که. میاد خونه من. 

آذر بی توجه به حرف آهیل ماشین را دور زد و به  

ی طرف طنین کوبید. شیشه  

 بده پایین این المصبو یه لحظه.  -

ایین داد. با نگاهی خیره به رو به رو. شیشه را پ  
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شنوم. می  -  

 آذر تنش را باال کشید و سر در گوش طنین فرو کرد. 

پاشو بیا پایین بی آبرو. بیشتر از   -

این انگشت نمای خاص عاممون  

ری  خوری تنها می نکن. تو گوه می 

خونه یه پسر مجرد. اونم کی؟  

 آهیل افخم؟ 

 طنین با نگاهی ناباور نگاهش کرد. 

ببخشید که نصفه شب وقتی از   -

پرتم کردی بیرون نرفتم تو   خونه

پارک رو کارتن بخوابم. ببخشید که  

به جا خونه همسایه رفتم خونه به  

م! من عذر  اصطالح برادر خونده

خوام. می   

 آذر بی خیال وجود آهیل صدا باال برد. 
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کدوم برادر خونده؟ همونی که   -

 دست مالیت کرد؟

آهیل بی حوصله سرش را جلو کشید و جدی به آذر  

. نگاه کرد   

آذر من االن سگم! یه چی نگو که پشیمونت کنم...   - 

زنی که هرکی ندونه فکر  چرا یه طوری حرف می 

الجوشن؟ ای و من شمربن ذیکنه تو پیغمبر زادهمی   

گم؟ دست مالیش نکردی؟ تو به دختر  دروغ می  - 

 هیجده ساله تجاوز کردی. 

 آهیل عصبی فریاد کشید: 

زنیکه هیچی نفهم حرف دهنتو   -

ه کن بعد تفش کن بیرون!  اول مز

ایه؟ چی  تجاوز دیگه چه صیغه

 میگی برا خودت؟ 

 طنین این بار دخالت کرد. 
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140#پارت  

 

آذر تو عوض بشو نیستی. فقط   -

واسه اینکه به بی مسئولیتیت  

خوای همه کاسه  فکر نکنی می 

کوزه ها رو بشکنی سر یه نفر.  

محض اطالع هم باید بگم آهیل  

خودسر کاری نکرده. من یه کرمی  

ریختم که اینجوری شد. جفتمون  

 مقصریم.  

ای عصبی گفت:آذر با خنده  

این پسره دختربازه! مختو زده  -

ی خر!  رهدخت  

 طنین با تاسف سر تکان داد.

کسی مخ منو نزده. فکر کردی من   -

چیم آذر؟ من فقط بر خالف تو بلدم  
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تقصیرامو گردن بگیرم. مسئولیت  

پذیری سرم میشه. من آهیلو بردم  

تو اون بار کوفتی. من مشروب  

دادم دستش، من باهاش مست  

کردم، من به پر و پاش پیچیدم.  

نکنه؟ مگه کیه اون که کاری  

 یوسف پیغمبر؟

 دست آذر بی رمق از روی در سر خورد. 

طنین قبل از اینکه شیشه را باال بکشد حرف آخرش را  

 هم زد. 

راستی... فکر این که من برگردم   -

ت رو هم از سرت بیرون کن.  خونه

حاضرم کارتن خواب شم ولی  

ای که منو ازش  برنگردم تو خونه

 بیرون انداختن. 

زد:آذر سخت شده، لب    
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خوام  گه می امیرسام دنبالته... می  -

 عقدش کنم. 

گردن آهیل آنی سمتشان چرخید.    

 منتظر به واکنش طنین نگاه کرد. 

گور پدر امیرسام و تو باهم مامان! اونم یکیه مثل   - 

خواد  تون. بگو دوره برده داری تموم شد. می بقیه

عقدم کنه که چی شه؟ تو خونه زندانیم کنه آدم  

 شم؟ 

دونی تا به خواستش نرسه دست  خوب می خودتم  - 

داره. منم با این وصلت موافقم.  از سرت بر نمی   

منم کشکم! موافقی برو زنش شو. مگه من...  -   

آهیل کالفه از بحث بی پایانی که آذر به راه انداخته  

بود، میان حرف هایشان، تنش را روی تن طنین خم  

 کرد و مستقیم به آذر نگاه کرد. 

ون غیرت نداشتش  آقا امیرسامت  -

اجازه میده زنش قبال با یکی دیگه  
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خوابیده باشه؟ یا باید برگ  

 پزشکی قانونی نشونش بدم؟

 آذر وحشت زده نگاهش کرد.

آهیل خونواده حاجی، مثل من   -

نیستن که کاری نکنن. تحمل  

کنن بی آبرویی رو. سر طنینو  نمی 

ش! دیوونه بازی  ذارن رو سینهمی 

 درنیار. 

 

141#پارت  

 

گه عهد قجره که واسه بکارت، دختر بکشن؟ مگه  م  - 

شهر هرته؟ برو آذر... برو که امروز بیشتر از ظرفیتت  

 گند زدی به اعصابم. 

کنین. شما دوتا دارین ما رو بی آبرو می   -   
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آذر یه کار نکن بپیچم به پر و پات به فنات بدما! برو   - 

دم. من دیوونم کار مار دستت می   

ای که با  آهیل، فقط ارثیه  آذر از هر سری تهدیدهای

داد. ناحق باال کشیده بود جلوی چشمش جوالن می   

دانست  شناخت. می بی کله بازی های آهیل را می 

حاال که اهرم فشارش نیست، سخت است مهار این 

 هیوالی بیدار شده. 

تسلیم شده قدمی عقب رفت که ماشین با صدای  

 بدی از جا کنده شد. 

شیشه تکیه داد.طنین بی صدا سرش را به    

اشک هایش یکی پس از دیگری صورتش را خیس  

 کردند. 

 با صدایی بغض دار پرسید:

کل ارزش زن، به بکارتشه؟ چرا یه   -

کنن که حس  طور باهام رفتار می 

یه تیکه آشغال بهم دست میده؟  
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گه؟  چرا کسی به تو چیزی نمی 

چون مردی؟ چون تو نیازتو برآورده  

؟  کردی و من گناه کبیره کردم

یعنی فقط بکارت نشونه حیا و  

عفت دختره؟ هرکی باکره نباشه  

ست؟ فاحشه  

 آهیل با دلسوزی نگاهش کرد. 

 به هق هق افتاد. 

خواد وقتی مامان خودم، می  -

شوهرم بده که آدم شم، چه  

 توقعی از بقیه باید داشته باشم؟ 

 آهیل راهنما را زد و ماشین را کناری نگه داشت. 

ریخت و  ه اشک می طنین با یشمی های یخ زد

کرد. همچنان داشت از عالم و آدم شکایت می   

 آهیل بازویش را نرم گرفت و سمت خودش کشید. 
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تنش را در آغوش گرفت. صورت طنین صاف، روی  

ی لخِت از یقه های بازش بیرون زده؛ فرود آمد. سینه  

 بوی اللیک در مشامش چسبید. 

 تنش گرم شد، دلش هم... 

رآغوش کشیدن آهیل، با تمام  اش بند آمد. این دگریه

 آغوش هایش فرق داشت. 

داد. بوی تنها نبودن... این بغل، بوی حمایت می   

در افکارش غرق بود که نشستن لب های آهیل روی  

 موهایش، مهر تایید زد به پای تمام احتماالت ذهنش! 
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 سوالی گفت: 

خوای من باشم جای تموم  می  -

 اونایی که ولت کردن؟ 
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نگاه کرد.   یخی های گرمش طنین به   

 آهیل برای بار دوم، دیگر سوال نکرد؛ اطالع داد:

خوام جای تموم اونایی که  من می  -

ولت کردن باشم. به قول تو، آدم  

باید مسئولیت پذیر باشه. 

خوام مسئولیت زندگیتو تمام و  می 

 کمال به دوش بکشم.  

طنین بی حرف نگاهش کرد. شاید هم با  

یِل جدیدی که فرقش زمین تا  قدردانی از آهکمی 

 آسمان بود با آن روی بی خیالش... 

اش را با زبان تر کرد و تک خند  آهیل لب خشک شده

 زد. 

تونم سر قولم وایسم  تا کجا می  -

 به نظرت؟ 
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طنین سرش را به بازوی عضالنی آهیل تکیه داد و  

همانطور که با ناخن اشکال نامفهوم را روی لباس  

زد: کشید لب سفیدش می   

بینم، فرق  این آهیلی که من می  -

کردم  داره با اونی که فکر می 

شناسم.  می   

 آهیل تلخ خندید. 

بینی، آهیلیه  که تو می  این آهیلی  -

که پشیمونش کردن از حامی  

بودن. تو یکی پشیمونم نکن از  

 حمایتت! 

 طنین سرش را به نشانه تایید تکان داد. 

کنم.  پشیمونت نمی  -  

خودش را عقب کشید و  آهیل با مکث کوتاهی، 

 ماشین را به راه انداخت. 

 باهام میای بریم بیمارستان؟ -
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 گیج نگاهش کرد. 

چیزیت شده؟ -   

خوام برم باال سر میالد. به قول آروشا  نه می  - 

اونقدری به خودم مطمئن نیستم که بالشت نذارم رو 

 سرش نفسشو نگیرم. 

 لبخند محوی روی لب های طنین نشست. 

میام باهات.  -   

عدش میای بریم پیش نویان؟ ب  -   

میام.  -   

بعدش میای بریم بگردیم؟  -   

 با نگاهی عاقل اندر سفیه نگاهش کرد. 

یه کلمه دیگه حرف بزنی خودمو از   -

ندازم پایین. فعال برو  ماشین می 

بیمارستان ببینیم چقدر کارت طول  

کشه. می   
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با نگاهی سخت شده، جلوی در اتاق میالد ایستاده 

 بود. 

نین فشار آرامی به پشتش وارد کرد. ط  

 برو تو دیگه.   -

 گردنش را سمت طنین چرخاند. 

کنم برم  دونی چیه؟ حس می می  -

تو نفس کشیدنشو ببینم دلم  

ش  خواد پا بذارم رو خرخرهمی 

 نفسشو بُِبرم. 

 طنین با ترس نگاهش کرد.  

خوای بری تو؟ خب چرا می  -   
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با این لجن س. کارم هنوز  خوام مطمئن شم زندهمی  - 

 خان تموم نشده. 

 دست آهیل را سمت پذیرش کشید. 

وضعیت بیمار اتاق سیصد و سیزده   -

 رو بپرس. 

به زور طنین، سرش را روی پیشخوان پذیرش خم  

 کرد. 

 خانوم وضعیت بیمار اتاقِ...   -

منتظر به طنین نگاه کرد. شماره اتاق را یادش رفته  

 بود. 

خنگ. سیصد و سیزده!  -   

مار اتاق سیصد و سیزده رو  آره. وضعیت بی - 

خواستم بدونم. می   

به چارت بیماران، پرسید:   زن با نگاهی   

نسبتتون؟  -   
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ضاربم.  -   

 طنین با دهان باز نگاهش کرد. 

 زن نامفهوم سر تکان داد: 

 چیچی؟  -

قبل از اینکه دوباره بگوید طنین نیشگونی از بازویش  

 گرفت. 

کرد. " آخ " بلند آهیل توجه چند نفر را سمتشان جلب   

دست دیگرش را تند تند روی جای نیشگون کشید و  

 با غیض به طنین خیره شد. 

چه مرگته زنیکه وحشی؟ سوراخ   -

 شدم. 

 طنین با حرص لب زد: 

ایه احمق.  خلی؟ ضارب؟ ضارب دیگه چه صیغه -   

نسبت پرسید خب.   -   

 سرش را دوباره روی پیشخوان خم کرد. 
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 دوستشم خانوم. مرده شور...  -

ی طنین حرفش را نصفه گذاشت. سقلمه  

 با حرص دوباره تکرار کرد. 

 فقط دوستشم. -
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 زن با نگاهی مشکوک به کارهای آهیل گفت: 

تونن از  فقط افراد درجه یک می  -

 وضعیت بیمار اطالع داشته باشن. 

 آهیل بالفاصله دست به جیب شد. 

چند چک پول تا نخورده را روی دفتر پیشخوان  

 گذاشت. 

 فامیل درجه یکم.  -

 زن با نگاهی خیره به حجم زیاد چک پول ها گفت: 
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گفتین. از اول می  -  

 طنین با تاسف سر تکان داد.

آخر تو و آروشا به یه رشوه نگیر،   -

دین دهنتون سرویس  رشوه می 

. حقی که جفتتون بچه  شهمی 

 های حاج فتاحید!

 آهیل مرموز خندید. 

ی کارد به پهلوشون خورده  ضربه -

بود. یکی از کلیه هاشون به خاطر  

ضربه از کار افتاده. هنوز که عمل  

پیوند انجام نشده، به خاطر لیست  

پِر پیوند هم ممکنه حاال حاالها  

انجام نشه. هوشیاریشون در  

سطح نرماله، خون زیادی هم از  

دست داده بودن که رسیدگی شد  

 بهش.  

ی آویزان نالید:آهیل با قیافه  
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همین؟  -   

بله؟  -   

گم این که هیچ کوفتیش نزده. سگ جونی  می  - 

 چیزیه؟ 

زن با دهان باز نگاهش کرد. طنین سریع دست آهیل  

ی تصنعی انگشت  را طرف در کشید و با خنده

اش را اول به طرف آهیل گرفت و بعد کنار  اشاره

ی خودش چرخ داد. به معنی اینکه این احمق  شقیقه

را.  قاطی دارد شما جدی نگیرید حرف هایش  

دستش را محکم مثل نوازش کردن روی سر آهیل  

 کشید و بلند بلند گفت:

باز قرصاتو نخوردی پسرم؟ چندبار   -

بهت گفتم وقتی میخوایم تو مال  

 عام ظاهر بشیم داروهاتو بخور. 

 حیرت زده پرسید: 

با منی؟  -   
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نه مخاطبم عمه خدا بیامرزمه. روانی جلو زنه میگی   - 

 همین؟ چه سگ جونیه طرف؟ 

تفاوت شانه باال انداخت و سمت ماشین رفت.   بی   

حاال باید بریم کجا؟  -   

بدبخت آلزایمری، خوبه خودت گفتی... باید نویان رو   - 

 بیاری. 
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نویان از وقتی سوار ماشین شده بود، انگار که آدم  

فضایی دیده باشد به طنین خیره شده بود و آخر کار؛  

برجش نگه داشت،  وقتی آهیل ماشین را جلوی 

خودش را جلو کشید و با صدایی مثال آرام در گوش  

 آهیل پچ زد: 

بابایی این خانومم مثل لورل   -

 خوردی؟
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 طنین فکش از جلبِی نویان افتاد. 

اش را  آهیل لبش را محکم گاز گرفت تا جلوی خنده

 بگیرد. 

لرزید، سوال کرد:با صدایی که از شدت خنده می   

چطور؟  -   

! نخورش تموم میشه... خیلی کوچولوعه -   

شان بلند شد. طنین و آهیل همزمان صدای خنده  

کرد. نویان همچنان مشکوک به طنین نگاه می   

 طنین از ماشین پیاده شد و در عقب را باز کرد. 

جفت دستش را طرف نویان گرفت و با صورتی بامزه  

 گفت: 

 میای بغلم؟  -

 چشمش را ریز کرد. 

اگه بوسم نکنی میام.  -   

بوست نکنم؟ چرا  -   
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شد گفت: آهیل در حالی که از ماشین پیاده می   

وسواس داره توله سگ. بوسش   -

کشه. کنی تا شب آژیر می   

 طنین با لبخند خبیث به نویان نگاه کرد. 

کنم. قوِل قول.  باشه بوست نمی  -

 حاال میای بغلم؟

نویان با یخی های کپی برابر اصِل آهیل نگاهش کرد و  

. خودش را در آغوشش انداخت   

تا واحد آهیل، طنین یک بند سوال های چرت و پرت  

 پرسید. تا جایی که نویان با جیغ جیغ گفت: 

نویان اسمت چیه یعنی چی؟ اگه   -

دونی من آقا نویانم چرا باز  می 

پرسی؟می   

 طنین به قهقهه افتاد.  

ی آهیل کوبید. اش به شانهبا شانه  

 طرف مثل خودت بی اعصابه.  -
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 آهیل کمرنگ لبخند زد. 

 هنوز حرف های رها را فراموش نکرده بود.

شد دل کندن از این حجم خواستنی؟ ولی مگر می   

 

146#پارت  

 

 طنین تا وارد شد، امانش نداد. 

کیفش را کنارش رها کرد و دو دستی نویان را  

 چسبید. 

لپ های گرد و سفیدش را کامل در دهانش کرد و   

 آرام گاز گرفت. 

 نویان شوکه جیغ کشید. 

ی  بست که با دیدن صحنهدر را می   آهیل داشت 

 مقابلش هنگ کرد. 
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دانست بخندد یا زار بزند از دست بچه بازی  نمی  

 هایشان. 

طنین لپش را هنوز ول نکرده بود که نویان ناچار  

 موهایش را کشید و با جیغ جیغ گفت: 

 ولم کن وحشی خانوم. خوردیم.   -

سرش را عقب کشید که به خاطر دندان های قفل  

ین بیشتر دردش آمد. ی طن شده  

 با گریه به آهیل گفت: 

بابا بیا بخورش. ولم کن. کاش   -

 بابام خورده بودت.

آهیل با تاسف سمتشان آمد و دهان طنین را از لپ  

 نویان فاصله داد.

 و بعد مشت نویان را از موهای طنین باز کرد. 

 نویان را در آغوش کشید و با خنده به طنین گفت: 

 مرسی که بوسش نکردی.  -
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 نویان تند تند دستش را روی جای گاز طنین کشید. 

با لب های آویزان دستش را دور گردن آهیل حلقه کرد  

 و نالید: 

 تو رو خدا بخورش.   -

طنین سرخوش از آزاری که رسانده بود، با نیش باز از  

جلوی پدر و پسِر زیادی تخس رد شد و سمت اتاق  

 آهیل پا تند کرد.

خودش فاصله داد و به جای  آهیل صورت نویان را از 

اش خیره شد. دندان طنین روی گونه  

ی کوچک و منظم قرمز،  ی یک دایرهدقیقا  به اندازه

 روی لپ سفیدش رد انداخته بود. 

 منم بوست کنم خوشت نمیاد؟ -

 نویان خودش را لوس کرد. 

 لپ مجروحش را سمت لب های آهیل برد.

دندان ها را  آهیل با خنده و قربان صدقه، رد تک تک 

 بوسید. 
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بوسید یا رد دندان  حاال اینکه داشت پسرش را می 

دانست و خدایش... های طنین را، فقط خودش می   
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 بالشت را محکم روی گوشش فشار داد. 

ی دومی بود که دست تنها نقش پرستار بچه را  هفته

کرد! برای طنین و نویان بازی می   

و مزخرفاتی که    صدای بلند پاتریک و باب اسفنجی 

کردند، سردردش را چند برابر  داشتند بلغور می 

کرد. می   

برای بار هزارم صدای جیغ جیغ نویان و طنین بلند  

 شد.  

ی بازیگر زِن فیلم ترکی محبوب  یک لحظه صدای گریه

ای بعد، چرت و پرت های باب  آمد و دقیقهطنین می 

 اسفنجی! 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
454 

دای بین آن هیاهو، گهگاه هم که نه، یک بند ص

شد.  دعوای جفتشان بلند می   

کالفه بالشت را به دیوار رو به رویش کوبید و با  

ی برزخی روی تخت نشست. قیافه  

 هوا تاریک شده بود و چراغ های اتاق خاموش بود. 

 با بی حوصلگی از اتاق خواب بیرون زد. 

رسید. صدایشان حاال واضح تر به گوشش می   

تو چرا انقدر کله خری بچه؟ -   

ت چرا انقدر بی ادبی خانوِم آدم خور؟ خود -   

طنین با دندان های بهم چسبیده کنترل را از دست  

 نویان بیرون کشید. 

پاشو برو سر درس و مشقت   -

 فیلمم شروع شده. 

نویان با بدخلقی خودش را روی طنین انداخت و  

اش را پس بگیرد. سعی کرد کنترل مصادره شده  
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 کارتن منم شروع شده.   -

ی مورد نظرش را انتخاب کرد و بعد با  شبکهطنین 

 پیروزی برای نویان زبان درآورد. 

کرد. آهیل با دهان باز نگاهشان می   

نویان از شکست عظیمش، با صدای بلندی زیر گریه  

 زد. 

داد. آهیل همچنان ناباور؛ از سر تاسف سر تکان می   

ی آرامی به بازوی نویان  طنین با انگشت اشاره ضربه

 کوبید. 

بچه زرزرو...   هی  -  

ی نویان شدت گرفت.  گریه  

 خودتی...  -

طنین با صورت مچاله از آبغوره گیری های بی پایان  

 نویان؛ کنترل را در آغوشش انداخت. 
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با قهر از جا بلند شد و خطاب به آهیِل فلک زده؛  

 حرصی غرید: 

 بچه که پس ننداختی؛ تخِم جنه!  -

ی طنین نگاه کرد. نویان با نگاهی مظلوم به راه رفته  

 معصومانه از آهیل پرسید: 

 قهره؟  -

ی ندانستن شانه باال انداخت که نویان  آهیل به نشانه

با لب هایی آویزان، کنترل به دست پشت سر طنین  

 به راه افتاد. 

بیا دوست باشیم... طی طی قهر   -

 نکن. 

 داد طنین از اتاق خواب بلند شد. 

 طی طی باباته! -
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ستشان زار زار گریه کند. آهیل کم مانده بود از د   

ی آروشا را گرفت گوشی را روی بلندگو  شماره

 گذاشت. 

پشت میز نهار خوری نشست و دستش را به سرش  

 گرفت. 

شنوم. می  -  

 با عاجزانه ترین لحن موجود در دنیا نالید:

آروشا... من بمیرم. جون نویان.   -

جون ماهی. تو رو به روح فرشته  

پاشو بیا منو از دست این  

گودزیالها نجات بده. دهنمو 

 ساییدن! 

ی آروشا گوشش را پر کرد. قهقهه  

به این زودی کم آوردی مرد خانواده؟  -   

من گوه خوردم آروش! من غلط کردم! نجاتم بده. بیا   - 

 یکیشونو ببر حداقل. 
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 آروشا بی خیال گفت: 

بکش برادر من... بکش که  -

 دستپخت خودته!

نویان از گردنش  همان لحظه طنین، در حالی که 

 آویزان شده بود از اتاق بیرون آمد. 

. زندنفهمید آهیل دارد با تلفن حرف می   

 با ذوق گفت: 

خوایم بریم  آهیل من و نویان می  -

 شهربازی! 

 آهیل عصبی خندید. 

دیدی؟ یکم روشون بدم میگن  -

 پوشکشونم من عوض کنم! 

 صدای خندان آروشا بلند شد. 

تادی  زنیکه پیر کردی داداشمو... اف -

پای اون بچه فکر کردی بچه  

 هستی؟ 
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. طنین شوکه به گوشی نگاه کرد  

 

149#پارت  

 

عه...آروشا تویی؟ سالم. نویان   -

گم که. میگه من نمی   

نویان دوباره صلح را کنار گذاشت و موهای طنین را  

 چنگ زد. 

دروغگو خودت گفتی به بابایی   -

 بگم بریم شهربازی. 

 طنین با غضب سرش را عقب کشید. 

ر دیگه به موهام دست بزن تا  یبا -

 بهت بگم چی میشه.  

 اینبار آهیل خطاب به آروشا گفت: 

میای ببریشون پارک؟   -   
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کجا ببرم؟  -   

 آهیل همانطور که از پشت میز بلند میشد جواب داد: 

دونم واال ببرشون یه  نمی  -

چراگاهی چیزی بچرن واسه  

 خودشون. 

آروشا کالفگی را از تک تک کلمه های آهیل  

فهمید. می   

 با خنده گفت: 

آماده باشید نیم ساعت دیگه میام   -

رم. دنبالتون. یه مین دیر کنید می   

طنین و نویان با ذوق به یکدیگر نگاه کردند و سمت  

 اتاق دویدند تا آماده شوند. 

هنوز چند دقیقه نگذشته بود که تلفن آهیل زنگ  

 خورد. 

جانم ماهی؟ -   

سالمتو خوردی بچه؟   -   
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ی برای خودش ریخت و با چاپلوسی  آهیل لیوان آب 

 حال و احوال کرد. 

به به... سالم و صد سالم به ماه بانوی قشنگم.   - 

 قرص قمر... 

بسه بسه. همون آهیل بی تربیتو به این یکی   - 

دم. ترجیح می   

 با خوش رویی گفت: 

دست شما درد نکنه دیگه ماه   -

 خانوم! بی تربیتمونم کردی... 

 بی توجه به حرفش پرسید:

م نویان کجاست مادر؟ صداش نمیاد.چهب  -   

داره با آروشا میره شهر بازی.  -   

 مشکوک پرسید:

 با پرستار نویان همخونه شدی؟ -

 سخت تکذیب کرد. 
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 نه... چرا باید همخونه شم؟ -

خواست  هنوز چیزی از طنین برایش نگفته بود و نمی 

 بگوید! 

 

150#پارت  

 

معصیت نکنی مادر. گرفتار   -

گیره. می شی. خدا قهرش می   

 نفسش را صدادار بیرون فرستاد. 

ماهی باز زنگ زدی نصیحت   -

 کنی؟  

 اتمام حجت کرد. 

اش فرسنگ ها با چیزی که بود فاصله  این روی نوه

 داشت. 
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آهیل خان نصیحتی ندارم بکنم   -

وقتی خودت خوب و بدتو  

دونی.  می   

 با حسرت ادامه داد: 

از قدیم گفتن نرود میخ آهنین در   -

خوای بکن. می سنگ. هرکار    

 آهیل لیوان آب را یک نفس سر کشید. 

 برای خاتمه دادن به بحث تایید کرد. 

گی. بله شما درست می  -  

 همان لحظه صدای بلند طنین آمد. 

آهیل ما رفتیم پایین تا آروشا بیاد.   -

 بابای. 

آهیل از گافی که داده بود لب هایش را محکم بهم  

 فشرد. 

 لحن ماه بانو طلبکار شد. 
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ید همخونه شی؟ تو دور  که چرا با -

ی همون فتاح از خدا  از جونت لنگه

بی خبری. انگار یزید و معاویه. باز  

اون مرده شور برده یه حفظ 

. توی خیر ندیده  کردظاهری می 

کنی! علنا  فساد می   

 آهیل در کمال خونسردی لبش را متفکر گاز گرفت. 

 داری زود قضاوت میکنی ماهی.  -

 ماه بانو حق به جانب گفت:

 توضیح بده تا قضاوت نکنم.  -

 سعی کرد با معمولی ترین لحن ممکن بگوید: 

 بابا دختره طنینه!  -

 صدای " هین " کشدار ماه بانو بلند شد. 

حاال یا لحن آهیل معمولی نبود یا ماه بانو توجهی به  

 لحن نداشت!
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ت  خاک بر سرم. به خواهر خونده -

 هم نظر داری؟

سرهم تکرار  عصبی دستش را روی میز کوبید و پشت  

 کرد. 

ماهی ماهی ماهی! چرا عصبیم   -

کنی؟ اومده پیش نویان. می   

 ماه بانو با تمسخر گفت: 

جدیدا روابطتون انقدر حسنه شده ما بی خبریم؟  -   

دم. جریان داره. میام برات توضیح می  -   
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دستش را روی دهانش گذاشت و سمت سرویس  

 بهداشتی دوید. 
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در دست یکدیگر، با طمانینه  آروشا و نویان هم دست 

 پشت سرش رفتند. 

 آروشا به نویان گفت: 

 خیلی سوسوله نه؟  -

اش را که طنین هرروز جای دندانش  نویان با گله، گونه

کرد سمت آروشا گرفت. را رویش تمدید می   

خوره. منو هرروز  وحشیه! آدم می  -

خوره... می   

دوباره آروشا با قربان صدقه انقدر لپ نویان را کشید تا 

 صدایش بلند شد. 

طنین با رنگی زرد و پریده از سرویس بهداشتی خارج  

 شد. 

چکید. از سر و صورتش آب می   

 آروشا با تمسخر به سر تا پایش نگاه کرد.  

خانوم شجاع! یه چرخ و فلک   -

رفتیم انقدر کولی بازی درآوردی.  
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بعد برا من رنجر، رنجر هم  

کنی؟ می   

 با نیشخند ادامه داد: 

ال بازیت عمو جون. با نویان  برو دنب -

 باید بری توپ بازی تو. 

طنین بی توجه به حرف های آروشا دستش را روی  

اش گذاشت و روی اولین نیمکت  ی بهم پیچیدهمعده

 نشست. 

دی بخورم؟ حالت  یه چیزی می  -

 تهوع دارم هنوز. 

 آروشا به نشانه فهمیدن سر تکان داد. 

وفه رفت. نویان را کنار طنین نشاند و خودش سمت ب   

ی سرد طنین نویان دست های کوچکش را روی گونه

 گذاشت و با معصومیتی کودکانه لب زد: 

میری؟داری می  -  
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طنین با لبخند زورکی سرش را به چپ و راست تکان 

 داد.

داد.دهانش طعم زهرمار می   

انگار یک بسته قرص آهن پودر کرده، درون دهانش  

 خالی کرده باشند. 

. کت آبمیوه سمتشان آمدکمی بعد آروشا با پا  

طنین هنوز قلپ اول را نخورده بود که احساس کرد  

اش، دوباره سمت  ی معدهتمام محتویات نداشته

 دهانش هجوم آوردند. آروشا با نگرانی نگاهش کرد. 

 چته تو دختر؟  -

 نامفهوم گفت:

ده. دهنم طعم آهن می  -  
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گفت و نفهمید تیرخالص را در مغز و افکار آروشا  

 شلیک کرده است!  

 طفلی یادش به دوران بارداری خودش افتاد. 

حالت تهوع های پدر دربیار و دهانی که هرچه   

داد!شست باز بوی آهن می می   

 آهیل جفتشان را بدبخت کرده بود.  

 دخترک بیچاره... 

 با چشمانی نگران نگاهش کرد. 

ینجوری شدی؟ کی تا حاال ا  -  

 طنین گردنش را بی رمق به پشتی صندلی تکیه داد. 

 بی حال لب زد:

یه هفته هست دهنم طعم قرص   -

ده. امروز از صبح حالت  آهن می 

تهوع هام شروع شد. تو چرخ و  

 فلک دیگه نتونستم تحمل کنم. 
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خواست حاِل طنین را بیشتر از این خراب  دلش نمی 

 کند. 

فت. از احتمال درون ذهنش چیزی نگ  

 نه به طنین... 

کرد. آهیل را اما احتماال تکه تکه می   

ی  کنارش نشست. دستش را روی پیشانی یخ کرده

 طنین گذاشت. 

فشارت پایینه. بذار به آهیل بگم   -

 بیاد ببرتت درمونگاه. 

 سکوتش را پای رضایتش گذاشت. 

. کمی بعد آهیل با کیفی کوک سمتشان آمد  

متش رفت و با  نویان تا پدرش را دید دوان دوان س

اش لب زد:کودکانه نگرانی   

میره  بابایی... طی طی داره می  -

 ولی میگه نمی میره. 
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 آهیل کنجکاو به طنین و آروشای کسل نگاه کرد. 

چی شده. چرا کشتیاتون غرق   -

 شده؟ 

ی برزخی نگاهش کرد. آروشا با قیافه  

طنین سوار چرخ و فلک شدیم   -

حالش بد شد یکم. بیا کمک کن  

ماشینش کنیم. سوار   

 آهیل اخم هایش را درهم کشید. 

وقتی ترس از ارتفاع داره چرا   -

بریش چرخ و فلک؟ می   

 طنین بی رمق غرید: 

 من ترس از ارتفاع ندارم! -

خواست سر آهیل را جدا کند. آروشا دلش می   

بیا ببریمش تو ماشین تا بهت بگم   -

 ترس از ارتفاع چیه. 
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 آهیل به پای نیمه لنگانش اشاره کرد. 

که فلجم! خودت باید ببریش.   من -

 نهایتا  بتونم از دور تشویقتون کنم. 

 

153#پارت  

 

طنین که توی ماشین نشست؛ آروشا بالفاصله  

 دست آهیل را کشید. 

 پشتش را طرف طنین کرد و خودش جلویش ایستاد. 

اش برایش  دانست چطور از احتمال گند باال آوردهنمی 

 بگوید. 

 آهیل متعجب نگاهش کرد. 

مشب باز چت کردی رو من. چته؟ ا -  

آروشا بی توجه به حرفش با استرس بازویش را  

 کشید. 
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آهیل من فکر کنم طنین حامله   -

 باشه!

 نگاه آهیل سخت شد. 

 رگ های روی فکش از فشار زیاد بیرون زد.

احتماال چرت و پرتتو واسه خودت  -

 نگه دار آروش!

بازویش را با ضرب از دست آروشا بیرون کشید اما قبل  

ینکه راهش را کج کند، آروشا با حرفش آب سرد  از ا

 روی تنش خالی کرد. 

میگه یه هفته هست حالت تهوع   -

ده.  داره. دهنش طعم آهن می 

 آشنا نیست واست این حالتا؟ 

ای جلوی  دنیا با آن عظمتش؛ در کم تر از صدم ثانیه

 چشمان آهیل سیاه شد! 

. بی حال به کاپوت ماشین تکیه زد  
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پرستی  آروشا تو رو به هرکی می  -

بیخیال این یه مورد شو! فقط این  

یه قلمو کم داشتم... تخم حروم  

 پس ننداخته بودم که انداختم.  

 سرش را گیج تکان داد. 

مگه میشه آخه؟ المصب فقط با یه   -

شب رابطه تخ*ی؟ توان موشکه  

 مگه؟ 

کند تر نشوند نگاهش  آروشا با چشمانی که جان می 

 کرد. 

چند وقت با بهزاد بودم؟   مگه من -

 بیشتر یه بار؟ 

آهیل با رگ گردن برجسته و چشمان به خون  

 نشسته صدا باال برد. 

 اسم اون لجنو جلو من نیار.  -

 آروشا با نفس عمیقی بر خودش مسلط شد.  
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دونم. عقلم قد  من دیگه نمی  -

ده. فقط از یه چیز مطمئنم،  نمی 

طنین اگه حامله باشه؛ و بفهمه  

ی  و و خودشو و بچهس ت که حامله

زنه. تو شکمشو باهم آتیش می   

شود اگر این  دانست طنین دیوانه می آهیل می 

 احتمال درست باشد. 

همین االن ببرش آزمایشگاه. نذار   -

بفهمه واسه چیه! فقط خودمون  

مطمئن شیم تا بعد یه خاکی به  

 سرمون بگیریم.

 

154#پارت  

 

  با تعجب به زنی که داشت سرنگ را از خونش پر

کرد، خیره شد. می   
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 بعد از بیرون رفتنش از آهیل پرسید: 

مگه آزمایشگاه فقط صبح باز   -

 نیست. 

 آهیل با استرس لبش را گاز گرفت. 

ی آروشا بود. االن اومد. آشنا -  

با نارضایتی دستش را روی جای سوزن گذاشت و غر  

. زد  

آزمایش خون واسه چیه دیگه.   -

فشارم باال پایین شد. یه سرم  

. بریم دیگهبزنه   

. آهیل با حرص نگاهش کرد  

 امر دیگه خانوم دکتر؟  -

 پشت چشمش را براش نازک کرد و پرسید: 

 نویانو کجا گذاشتی؟  -

 متفکر گفت: 
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تو ماشین خوابیده.  -   

بخوان یکیو بکشن بدن دست تو.  -   

آستین مانتویش را پایین کشید و سمت در آزمایشگاه 

 رفت. 

نویان.  رم تو ماشین پیش  من می  -

جوابش اومد خبرم کن ببینم چه  

. خواید سرم بیاریدبالیی می   

 آهیل در تایید حرف هایش سر تکان داد. 

یک ساعت تمام، عرض نیم متری راهرو آزمایشگاه را  

 از استرس متر کرد. 

زد. قلبش در دهانش می   

هایشان بود! شد، تازه اول بدبختی اگر طنین باردار می   

برایش تا متصدی  یک ساعت، یک قرن گذشت 

 آزمایشگاه جواب به دست سمتش آمد. 

 زن با تاسف ابروهایش را باال انداخت. 
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حقیقتا  با دیدن سن خانومتون   -

تونم حدس بزنم که توقع  می 

 تبریک ندارید! 

آهیل احساس کرد در کمتر از یک ثانیه تمام تنش  

 منجمد شده! 

 زیر زانوهایش خالی شد. 

تکیه داد.با جان کندن به دیوار پشت سرش   

س؟ حا... حامله -   

متاسفانه بله! -   

 آهیل وسط بیمارستان نشست. 

دقیقا وسط بیمارستان، روی سرامیک های سرد و  

 کثیفش پهن شد. 

 

155#پارت  
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 روی نیمکت محوطه نشسته بود. 

خورد اما از درون داشت  باد سرد به صورتش می 

سوخت. می   

 کف دستش را محکم روی صورتش کشید. 

. لو از گالیه به آسمان نگاه کردبا نگاهی مم  

کنی نه؟  داری امتحان می  -

خوای ببینی کی کم میارم؟ می   

 تلخ خندید و با تاسف سر تکان داد. 

دونی... من  خودت که بهتر می  -

 خیلی وقته کم آوردم! 

 اینبار نگاهش را به ماشین مدل باالیش دوخت.  

طنین با محبت، نویان را در آغوش کشیده بود و  

کرد. نوازش می سرش را   

 صدایش لرزید.  
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ی  ی مهر و موم شدهشاید که باالخره شیشه

 احساساتش ترک برداشته بود!

 با صدایی دورگه زیر لب ادامه داد: 

من که عادت کردم؛ حداقل این   -

 دخترو دیگه پای من نسوزون!

صدایی بازدارنده در مغزش فریاد کشید " خدا مسئول  

 بی فکری های تو نیست! " 

ن توانش سعی کرد تلنگر بزند " خدا مسئول  با آخری

 حماقت های تو نیست! " 

اما هیچوقت دیواری کوتاه تر از خدایش پیدا نمی کرد  

 تا کاسه کوزه ها را سرش خراب کند. 

شاید که هنوز آن پستوهای قلبش، ایمان داشت به  

 رحمان و رحیم بودنش!  

شود اگر گنِد به بار  مطمئن بود طنین دیوانه می 

. اش را بفهمدآورده  

شد برایش. دلش ریش می   
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شد! امسال تازه هفده سالش پر می   

اش، به لطف  چندی مانده به تولد هجده سالگی 

اش در  اندهی حرومی برادر خو هوس یک شبه؛ نطفه

دانست... شکمش بود و خودش نمی   

 دوباره نگاهش کرد. 

کرد و پسرِک مادر ندیده  نویان بیدار شده را نوازش می 

کرد از رقص دست های پر محبت زنی بهتر  عشق می 

 از مادرش!

 

156#پارت  

 

از صبح تا حاال این بار هفتمه که   -

باال میاره. جناب افخم داره جون  

یم؟ زنگ  میده دختره. چکارش کن

 بزنیم آمبوالنس؟
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صدای " نه " بلند آهیل از پشت خط، حتی به گوش  

 طنینی که دو متر آن طرف نشسته بود هم، رسید. 

 منصوری با تعجب گفت: 

آخه شاید مسموم شده باشه.   -

 طبیعی نیست انقدر... 

در بین صحبت های منصوری، در دفتر باز شد و زنی  

 وارد. 

بینی طنین پیچید که  ی زن آنچنان زیربوی عرق زننده

ی  دیگر نتوانست تحمل کند و تمام محتویات نداشته

. معده اش را در سطل کنارش خالی کرد  

. زدعق خشک می   

اشک از چشمش جاری شده بود.    

منصوری ترسید از حال وحشتناک طنین در گوشی پچ  

 زد:

 باز داره باال میاره چکار کنم؟ -

ی: آهیل با گفتن جمله  
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
483 

اونجا. االن میام  -  

گوشی را قطع کرد و با تمام سرعتش سمت  

ی طنین به راه افتاد. مدرسه  

ی آروشا گذاشته بود چون  نویان را از دیشب خانه

 طنین صبح مدرسه داشت و اعتباری به خودش نبود. 

 منصوری به محض دیدن آهیل سمتش رفت. 

آرام و مشکوک گفت:    

جناب افخم حال طنین مثل زنای   -

ما هم این روزا رو   بارداره! باالخره

تونه یه  سپری کردیم. این نمی 

مسمومیت ساده باشه. مسمویت  

کنه. معده رو با بو تحریک نمی   

 آهیل نگران به طنین نگاه کرد. 

روی صندلی های دفتر منصوری دراز به دراز افتاده و  

اش گذاشته بود. آرنجش را روی پیشانی   

 منصوری را کنار زد و سمتش رفت. 
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اش نشست. کنار صندلی روی دو زانو   

ی نحیفش گذاشت و سعی کرد  دستش را روی شانه

 بلندش کند. 

شنوی؟ طنین... صدامو می  -  

اش برداشت و کمی  دستش را از روی پیشانی 

 چشمان بی حالش را از هم فاصله داد. 

 

157#پارت  

 

 با کمک آهیل روی صندلی نشست. 

 دلش بهانه گیر شده بود و تنش ضعیف. 

ا در آغوش آهیل انداخت. بی اختیار خودش ر  

 سرش را در گردنش پنهان کرد و عمیق نفس کشید. 

 اللیک سردش دقیقا مثل متوکلوپرامید عمل کرد! 

 حالت تهوعش را آنی برطرف کرد... 
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ی خون؛ صورتش را به  مثل خون آشام های تشنه

گردن آهیل چسبانده بود و عطرش را یک بند بو  

کرد. می   

لخِ آهیل بود. گویا ویارش، اللیک سرد و ت  

شد. منصوری دود از سرش بلند می   

طنین و آهیل رسما  محیط مدرسه را با اتاق خواب  

 اشتباه گرفته بودند! 

 چت شده؟ خوبی؟  -

 طنین با بغض سرش را بیشتر در گردنش فرو کرد. 

 حالت تهوع دارم.  -

اش را گرفت تا از خودش دورش کند، اما  آهیل شانه

آهیل کرد و دوباره سرش  ی  طنین دستش را بند یقه

 را به منشا اللیک چسباند. 

 بو میاد.  -

 آهیل مات نگاهش کرد. 
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بو چی میاد؟ -   

بوی بد...  -   

 با شک خودش را بو کرد. 

دم؟من بو بد می  -  

ای لوس شده؛ بیشتر خودش را در  طنین مانند گربه

 آغوش آهیل جا داد. 

تو بو خوب میدی. حالت تهوعم   -

 تموم میشه وقتی بوت میکنم. 

 آهیل تا ته ماجرا را گرفت. 

کرد حالت  رها ویارش روی بوی سیب بود. تا بو می 

شد. تهوعی که داشت تمام می   

اش هم  طنین اما مثل اینکه حتی بارداری ناخواسته

 قصد دیوانه کردنش را داشت... 

 بوی عطر او ویارش بود. 
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ای که  دانست بخندد یا گریه کند از کرمچالهنمی 

 درونش معلق شده! 

 

158پارت#  

 

 بریم بیمارستان؟ -

ی منصوری،  بی توجه به چشمان به خون نشسته

ی نفی تکان داد و پیراهنش را  سرش را به نشانه

. اش چسبانددوباره به بینی   

این لباستو بدی من حله همه   -

 چی. 

 آهیل کالفه زیر بازویش را گرفت و از جا بلندش کرد. 

پاشو ببرمت خونه اینجا میری   -

خوری بدتر  ی غذای بوفه رو م 

 میشی. پاشو کیفت کجاست؟ 

 بی حرف به کالسش اشاره کرد. 
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 اوکی برو تو حیاط من االن میام.  -

 و خونسرد سمت کالس طنین به راه افتاد. 

 منصوری وحشت زده صدایش زد: 

جناب افخم... صبر کنید کجا دارید   -

رید؟ جناب افخم! می   

 مسخره به منصوری نگاه کرد.

کیفشو بیارم. االن گفتم برم  -   

خواد شما زحمت بکشی. میگم بچه ها بیارن.  نمی  - 

 پره دختره اونجا. 

 دهان کجی کرد. 

خوام بخورمشون که! نمی  -  

بعد از اینکه کوله پشتی را از منصوری گرفت؛ به  

همراه طنین سمت ماشین جدید شاسی بلندش  

 رفتند. 
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طنین انگار خودش نبود. دخترکی لوس درونش  

 برخواسته بود!

لب هایی آویزان به ماشین غول پیکر آهیل نگاه  با 

 کرد. 

 حالم بده...  -

 آهیل ابرو باال انداخت. 

برمت خونه! واسه همین دارم می  -  

در ماشین را برایش باز کرد و با سر اشاره زد سوار  

 شود. 

 طنین حرصی وزنش را روی در ماشین انداخت. 

 از بین دندان های چفت شده غرید: 

عنی انقدر  گم حالم بده یوقتی می  -

بده که نتونم سوار این دیالقت  

 بشم!  

 جفت ابروهای آهیل از بهت باال پرید. 
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ی تفهیم تکان داد و بعد، طی یک  سرش را به نشانه

حرکت ناگهانی از کمر طنین گرفت و سوار ماشینش  

 کرد. 

 

159#پارت  

 

 نویان رو برداریم بعد بریم خونه.  -

 آهیل نیشخند زد. 

باباش رفته  چیه پسرم به  -

تونی یه لحظه هم ازش دل  نمی 

 بکنی؟ 

اش کرد. طنین پوزخند تمسخر آمیزی حواله  

اتفاقا  چون برعکس توی گوشت   -

تلخ یه سوییت به تمام معناست  

 دلم براش تنگ میشه. 

ی چشم نگاهش کرد. آهیل با شرارت از گوشه  
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دونی  انکار کن. ولی خودت که می  -

تونی از جذابیت های من  نمی 

وشی کنی! چشم پ  

 طنین نگاهش را به پنجره ی کنارش داد و با گفتن: 

آرزو بر جوانان عیب نیست   -

... چه اشکال داره تو هم  پسرم

 رویای خودتو داشته باشی؟

 به بحث خاتمه داد. 

نویان به محض سوار شدن، خودش را در آغوش طنین 

 انداخت. 

 و آهیل... 

آهیل بی اراده سعی کرد جلوی افتادن نویان روی  

 شکم طنین را بگیرد. 

 کامال  بی اراده!

گفت  انگار نه انگار که تا دیروز، به زمین و زمان کفر می 

 به خاطر نطفه ی حرامی که خودش پس انداخته... 
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آهیلی که کم کم با اتفاقات این روزها داشت پوست  

انداخت. می   

ای که به لطف رها و میالد و لجن هایی  پوسته

ود؛ حاال با نرمی طنین  مثلشان، دور خودش کشیده ب

داشت! و گرمی وجودش داشت ترک برمی   

نویان با کنجکاوی دستش را درون چشم های یشمی  

 طنین کرد. 

ای هنوز؟ طی طی زنده -  

ی تهدید نشانش داد. طنین دندان هایش را به نشانه  

 اسم من چیه؟ -

 نویان تخس تکرار کرد: 

 طی طی!  -

طنین مثل همیشه امانش نداد. لپ های گرد و  

فیدش را یکجا درون دهانش کرد. س  

 نویان بالفاصله با جیغ جیغ گفت: 
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طنینی... طنین! طنین خانوم...   -

 وحشی خانوم... ولم کن! 

 

160#پارت  

 

بوی کرم ضد آفتاب نویان زیر بینی طنین پیچید و برای  

اش پیچ خورد.بار هزارم در این چند ساعت اخیر؛ معده  

بازوی آهیل سریع سرش را عقب کشید و با دست به 

 کوبید تا شیشه را پایین دهد. 

 دیگر چیزی برای باال آوردن نداشت. 

سرش را از پنجره بیرون برد و تند تند نفس عمیق  

 کشید. 

 آهیل خسته پرسید:

 بهتری؟  -

 سر تکان داد. 
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ی  ، دست نرمش را روی گونهنویان با نگرانی کودکانه

 طنین گذاشت و با بغض گفت: 

ی طی! میری ط هنوز که داری می  -  

شان  از نگرانی و معصومیت نویان جفتشان خنده

 گرفته بود. 

تا به برج آهیل رسیدند، نویان یک بند طنین را نوازش  

 کرد. 

پرسید. و هر از گاهی حالش را می   

 انقدر که اعتراض آهیل از حسادت بلند شد. 

تا ماشین را نگه داشت، طنین نویان را در آغوش  

پرید. کشید و از ماشین پایین   

داشت چیزی در دل آهیل  قدم به قدمی که برمی 

کرد. شد و صدایی مغزش را پر می خالی می   

کشد "  چیزی مثل نگرانی های پدری که فریاد می 

 مواظب خودت و جنینت باش! " 
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وقتی با شوخی و خنده وارد البی برج شدند، صدای  

 خشمگین مردی هر سه نفرشان را درجا خشک کرد. 

گرامیتون شمال  پس با این دوست   -

 تشریف داشتید نه؟ 

کرد و امیر سام با  طنین شوکه به امیر سام نگاه می 

رگ گردنی در حال انفجار، به طنین بچه بغل و مرد  

 پشت سرش... 

مردی که ظاهرش، تتوهای پیچ در پیچ و لباس های 

اعیان و عضالت ورزیده و دندان نیش طالیش فریاد  

زد که یک فرد معمولی نیست! می   

یل اما دوباره غول خونسردی، نگرانی هایش را  آه

 بلعیده بود. 

 با نگاهی سرد و خشک سر تا پای امیر سام را کاوید. 

 و با لحنی تحقیر آمیز پرسید:

تو رو سننه که با کی شمال بوده؟   -

 مفتشی؟ 
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161#پارت  

 

اش را تهدید آمیز سمت آهیل  امیر سام انگشت اشاره

 گرفت. 

 تو یکی خفه شو!  -

تعجب تصنعی ابرو باال انداخت. آهیل با   

تو تخم و ترکه کی هستی که به   -

دی با من خودت جرات می 

 اینطوری حرف بزنی بچه؟ 

 امیر سام عصبی پوزخند زد:

آره دیگه در برابر تو که قدر خر پیر   -

شم  سن داری بچه محسوب می 

من. اون طنین مادر سگ هم جای  

ته مرتیکه پفیوز! بچه  

: طنین صدا روی سر انداخت   
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دهنتو ببند سامی... فضولمی؟   -

چرا مثل کارآگاه راه افتادی دنبالم؟  

پرم؟به تو چه که با کی می   

ی طنین را فشار داد. آهیل آرام شانه  

 طوری که فقط خودشان بشنوند زمزمه کرد:

 اصال  فحش نده بهش...   -

طنین هر لحظه بیشتر از خونسردی آهیل متعجب  

شد. می   

 سامی بودی بچه جون؟   -

لی به طنین خیره شد. سوا   

 اسم پسرمون چیه طنین؟  -

 به جای طنین، امیر سام عربده کشید:

اسم طنین منو به زبون نجست   -

 نیار مادر به خطا!

 یخی های آهیل سخت شد. 
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حتی طنین هم از حساسیت بیش از حد آهیل، به  

اش با خبر بود. ی مرحومهروی فرشته  

 ترسیده به چشم های سردش نگاه کرد.

گور خودش را با توهین به مادر آهیل کنده   امیر سام

 بود. 

نویان ترسیده از جر و بحثی که هر لحظه بیشتر  

گرفت؛ صورتش را در گردن طنین پنهان داشت اوج می 

 کرد. 

 آهیل دستش را پشت کمرش مشت کرد.

اش را؛ با نفس  دود بلند شده، از مغز داغ کرده

 عمیقی بیرون فرستاد... 

 لبخند خونسردی زد.  

ی درون  ی ظریف و نطفهای که اگر طنین با آن جثهو

اش را  شکمش وجود نداشتند؛ آنقدر مشت گره گرده

کوبید تا یک به یک دندان  در دهان امیر سام می 

 هایش خرد شوند! 
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 با کنجکاوی نمایشی طنین را آرام چرخاند. 

طنین اسم آقا کوچولو رو کجات   -

 نوشتن که من ندیدم؟ 

 

162#پارت  

 

جدی در چشمان امیر سام نگاه کرد.و بعد   

طنین مگه سگه که صاحاب  -

 داشته باشه مرد حسابی؟ 

 امیر سام با خشم گفت: 

مرتیکه حرومزاده تو یه خل و چلی   -

 چیزی هستی نه؟ 

 آهیل ابروهایش را باال انداخت تک خند زد. 

 سرش را سمت نگهباِن خشک کج کرد. 
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سرشان  با چشم و ابرو و اشاره، به دوربین باالی 

 اشاره زد که جهت دوربین را عوض کند. 

به محض اینکه نگهبان خیالش را بابت تغییر جهت  

دادن دوربین، راحت کرد؛ با لحن ترسناک و آرامی رو  

 به امیر سام گفت: 

 به من گفتی مادر به خطا؟   -

 نیشخند زد و ادامه داد: 

 حرومزاده رو با من بوی؟  -

ن گذاشته  طنین دستش را با نگرانی روی گوش نویا 

ی بی حس  کشید از قیافهبود و خودش استرس می 

ی آهیل. شده  

ی میالد و سرامیک های  ش شکم پاره شدههمه

خونی و نگاه سرد و بی تفاوت آهیل جلوی چشمانش 

 بود. 

 با استرس صدایش زد. 

 آهیل...  -
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 آهیل اما دوباره خون جلوی چشمانش را گرفته بود. 

 از ترس به گریه افتاد. 

و خدا کاری نکن! تو رو  آهیل تو ر -

 خدا... 

امیر سام بهت زده به طنین نگاه کرد و ناباور زیر لب  

 زمزمه کرد:

 آهیل؟ آهیل افخم؟  -

 تنش لرز نشست. 

اگر آهیل هم رگ حاج فتاح را داشت، تا پدر امیر سام  

کرد. آورد رهایش نمی را در نمی   

شد وسط رینگ میدان خالی کند... اما دیگر نمی   

دیدن گریه های طنین، کمی، تنها کمی از  آهیل با 

 حالت جنونش فاصله گرفت. 

 با چند نفس عمیق سعی کرد خودش را کنترل کند. 

لرزید لب زد: با صدایی که از خشم می   
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با نویان برید باال تا من تکلیفمو با   -

 این روشن کنم.

 طنین طفلک دیگر به هق هق افتاده بود.

گفت:  قبل از رفتنش فقط عاجزانه به آهیل  

 تو رو خدا نکشش!  -

 

163#پارت  

 

امیر سام بی خبر از همه جا، به حرف طنین خندید و 

 با مسخره بازی گفت: 

کنم از  آهیل خان التماست می  -

جونم بگذر... وای مامانم اینا...  

 نکشیمون قاتل!

وقتی در نگاه آبی آهیل، اثری از شوخی ندید؛  

اش را فرو خورد. خنده  
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 حق هم داشت. 

دانست اگر آروشا با حالتی بین مرگ و  ی او که نم  

ی اورژانس را نگرفته بود؛ آهیل االن با  تشنج شماره

ی قتل جلوی رویش ایستاده بود. سابقه  

دانست آهیل با همین یخی های خاموش اوکه نمی 

 شده، منتظر باالی سر میالد ایستاده بود تا جان دهد!

در آسانسور که روی صورت نگران طنین بسته شد، 

 آهیل امانش نداد. 

داد تک تک دندان و انگار کسی در مغزش دستور می 

 هایش را پایین بیاور. 

کشید به انبار باروت  انگار کسی در مغزش، جرقه می 

 ذهن متشنجش... 

کشیدند که گل بگیر  یک دم، عصب هایش را می 

 دهانی را که انگ خطاکار بودن به مادرت زده. 

. شد آهیل واقعا دچار جنون آنی می   
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به طوری که یک لحظه حتی خودش را هم 

شناخت! نمی   

امیر سام دوباره آن دهان گشادش را باز کرد تا ثابت  

ی جنون آمیز مرد مقابلش  کند که اصال  از قیافه

 نترسیده... 

 اما آهیل حتی فرصت نداد آوای از دهانش خارج شود!

با قدمی بلند خودش را امیر سام رساند و کف  

ی امیر سام کوبید. قدرت تخت سینهدستش را با    

ی پشت سرش افتاد. امیر بهت زده روی کاناپه  

اش را محکم فشرد و روی صورتش خم  آهیل شانه

 شد. 

انداخت به تن و بدن  با صدایی آرام که بدتر رعشه می 

 امیرسام، لب زد:

گیرم دهنی  ببین منو... من گل می  -

 رو اسم مادرمو بیاره بعد تو؟

ی ترسناک آهیل کال الل شده بود. جذبهامیر سام از    
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توانست قورت دهد. حتی آب دهانش را هم نمی   

 آهیل تک خند زد.  

ترسید. او باید بیشتر می   

ی لبش کشید و چند  صاف ایستاد. شستش را گوشه

 ثانیه سرش را پایین انداخت. 

ی طنین را با خودش مرور  احتماال داشت خواسته

کرد... می   

 

164#پارت  

 

تی که بی هوا در دهان امیر سام کوبید؛ غافل  با مش  

 گیرش کرد. 

دستش را روی گلویش گذاشت و جوری فشار داد که 

خواهد جانش را بیرون بکشد... انگار همین لحظه می   
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ی باالی سرشان اشاره  با سر به دوربین مداربسته

 زد. 

فکر کردی جوابتو ندادم اللم؟ نه   -

جوجه فوکولی! اون دوربین کوفتی  

سرم تک تک صداها رو شنود    باال

خوام پدر بی  کنه... من می می 

 پدرتو درارم با فیلم اون دوربین!   

 امیر سام به تقال افتاده بود. 

 نزدیک بود جانش در برود. 

وضعیت انقدر قرمز بود که دیگر نگهبان برج هم به  

 تکاپو افتاد... 

ی واحد آهیل را گرفت. شماره  

ا گریه از جمعشان جدا مطمئن بود تنها آن دختری که ب

تواند آهیل نویان را آرام کند. شد می   

با بلند شدن صدای زنگ تلفن، طنین تقریبا سمت  

 تلفن حمله ور شد. 
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 نویان بق کرده روی مبل در خودش مچاله شده بود. 

هنوز الو نگفته بود که نگهبان با ترس، تند تند در  

 گوشی زمزمه کرد: 

خانوم آقای افخم االن این پسره   -

کشن. به خدا قسم  الجونو می 

دونم چکار  کشنش... من نمی می 

کشن!کنم. برم جلو خودمم می   

طنین با استرس اشک هایش را پس زد و در تلفن  

 جیغ کشید: 

زنگ بزن پلیس... بدو االن   -

کنه... بدبختمون می   

 نویان بیشتر در خودش جمع شد. 

ی آروشا گشت. طنین با استرس دنبال شماره  

لرزید که تلفن از دستش سر خورد. انقدر می دستش   

 عصبی دوباره جیغ کشید. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
508 

نویان از دیدن حالت های طنین به گریه افتاد و بیشتر  

 خودش را در کاناپه پنهان کرد. 

طنین کف زمین نشست و با همان دستان بی ثبات  

ی آروشا را گرفت. شماره  

صدایش که در گوشی پیچید، بی اختیار با جیغ و گریه 

مش را صدا زد:نا  

 آروشا! آروشا بدبخت شدیم...  -

آروشای بخت برگشته، کال بی آنکه فرصت توضیح  

اش را فهمیده و  دهد؛ گمان کرد طنین ماجرای بارداری

 سعی کرد آرامش کند. 

 

165#پارت  

 

آروم باش دختر... چیزی نشده که   -

 دیدتو مثبت بگیر. 

 طنین گیج از حرف هایش با صدایی بغض دار گفت:
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چیمو مثبت بگیرم آروشا؟  دید  -

 پاشو بیا که آهیل بدبختمون کرد. 

آروشا سعی کرد موقعیت را عادی جلوه دهد تا  

 استرس طنین کم تر شه. 

غربت بازیا چیه زن؟ همه یه روزی   -

شن! حاال اینکه تو توی  حامله می 

هجده سالگی شدی هم اصال   

چیز بدی نیست. مامان من پونزده  

ومدم... سالش که بود من به دنیا ا   

 طنین رسما  مات شد از حرف هایش. 

خواست ابرویش را درست کند، زد بد  خیر سرش می 

 تر چشم و چالش را هم کور کرد! 

 بی وقفه ادامه داد:

من به آهیل گفتم االن موضوع   -

بارداریتو بهت نگه ولی این  

ی کله خر... پسره  
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 گوشی از بین دستان طنین سر خورد. 

گفت و طنین... می آروشا همچنان داشت    

 دیگر اینجا نبود!

اش دوباره دارد باال  احساس کرد محتویات معده

آید... می   

 تنش به یکباره یخ کرد. 

اش را کمی آرام کند. سعی کرد ذهن بهم ریخته  

 یک بار از اول مرور کرد. 

اش با آهیل  تقریبا  یک ماه از همخوابگی از سر مستی 

گذشت. می   

اش دقیقا  دو هفته عقب افتاده بود... ماهانهو عادت   

حالت تهوع ها و بوی عطر آهیل که مثل آب روی آتش  

کرد!عمل می   

به محض چیده شدن پازل کنار یک دیگر، زنی در  

 سرش شیون کرد " طنین فلک زده... بیچاره شدی! " 
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آروشا چند بار نگران نام طنین را صدا زد و وقتی  

رعت سمت برج آهیل به راه جوابی نگرفت، با تمام س 

 افتاد. 

طنین روی سرامیک های سرد نشسته و صامت به  

ای زل زده بود. گوشه  

آمد تا چند لحظه پیش برای چه حاال اصال  یادش نمی 

کرده... چیزی گریه می   

آورد!حاال، دیگر نام خودش را هم به خاطر نمی   

 

166#پارت  

 

ه تن  ماشین های پلیس و آمبوالنس جلوی برج، لرز ب

 آروشا انداخت. 

اش دوباره دسته گلی آب  مطمئن بود برادر بی کله

داده؛ بی خبر از آنکه دسته گل اصلی را خودش آب  

 داده بود... 
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 با پریشانی سمت البی برج دوید. 

ماموری بین آهیل خشمگین و پسرکی با دهان پاره  

 ایستاده بود. 

 سعی داشت نگذارد بهم بپرند. 

یین آمده بودند و کنجکاو به  بعضی از ساکنین برج پا 

کردند. ی به راه افتاده نگاه می معرکه  

 آهیل ورود آروشا را ندید. 

 سمت پیشخوان نگهبانی پا تند کرد. 

 چه خبره اینجا؟  -

ی مقابل انداخت  نگهبان با تشویش نگاهی به صحنه

 و شروع کرد به گفتن تمام ماجرا: 

واال من دیدم آقای افخم دارن این   -

کنن، زنگ  خفه می  بنده خدا رو

زدم اون خانوم جوونی که  

کنن. بهم شون زندگی می خونه

گفتن پلیس خبر کنم. به گمانم  
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اوشون با شما تماس گرفتن تا  

بیاید جناب افخم رو جمع و جور  

 کنید. 

کرد.کیف آروشا روی دستش سنگینی می   

وزنش هم گویا برای زانوهایش زیادی بود که تنش را  

د. به پیشخوان تکیه دا  

الکی الکی خودش ماجرای بارداری را به طنین گفته  

 بود!

 طنین... 

 با یادآوری طنیِن تنها، جان به پاهایش بازگشت. 

 سریع سمت نگهبانی برگشت. 

آهیل فقط زد؟ یعنی پسره اصال  هیچکاری نکرد؟   -   

اون آقا فحاشی کردن...   -   

ی  آروشا با چشم به دنبال دوربین های مداربسته

گشت. البی   
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 با خوشحالی به دوربین اشاره زد. 

شنود داره... فیلمو بده سریع من   -

زنگ بزنم وکیلم بیاد این کره خر رو  

 آزاد کنن. 

و بعد با " ببخشید خواهرشم " " یه لحظه اجازه بدید 

" گفتن از بین مامور ها رد شد و خودش را به آهیِل  

 برزخی رساند. 

زد: نیشگون ریزی از بازویش و در گوشش پچ   

این سری رو من گند زدم! به   -

س... طنین گفتم حامله  
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 آهیل با چشمان گشاد شده نگاهش کرد. 

 آروشا دوباره سر در گوشش برد و زمزمه کرد: 
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زدی صورت پسره رو آش و الش   -

ندازنت زندان منم دیگه  کردی می 

اعدامتم کنن به سرهنگ زنگ  

زنم... دو ماه نشده اومدی  نمی 

ایران دومین باریه که پات به 

شه! کالنتری وا می   

 آهیل مضطرب به آروشا نگاه کرد: 

گفت    گور بابای من... طنین چی  -

 وقتی فهمید؟ 

 مثل بچه های خطاکار نگاهش کرد. 

هرچی صداش زدم دیگه جواب   -

 نداد منم اومدم اینجا... 

 عصبی موهایش را چنگ زد.

 ریدی آروشا!  -

را باال کشید و    آروشا بی توجه به حرفش، سرش

 دوباره در گوشش زمزمه کرد:
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ببین تا نشستی تو ماشین خودتو   -

بزن به غش ببرنت بیمارستان.  

فرستم فیلمای دوربینو  وکیلمو می 

چک کنه به جرم فحاشی از اون  

شکایت کنه تو هم یه غلطی کن  

 دیگه من برم سر طنین! 

 متفکر سرش را تکان داد. 

 یک دفعه با درد چشم بست. 

با چشم گرد شده نگاهش کرد.   آروشا  

اش را چنگ زد و صورتش از دستش سمت چپ سینه

 درد مچاله شد. 

کرد.آروشا با چشم گرد شده نگاهش می   

زانوهایش یواش یواش تا شدند و آهیل جلوی پای  

 آروشا افتاد. 

 آروشا ترسیده تکانش داد:

 آهیل... احمق چت شده؟  -
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آهیل تنش سست شده کف زمین پخش شد و  

 چشمانش روی هم افتاد. 

کرد. آروشا از ترس داشت سکته می   

کارکنار اورژانسی که نگهبان محض احتیاط گفته بود  

 بیایند سریع به آهیل رسیدگی کردند. 

کرد که  آروشا همچنان حیرت زده داشت نگاهش می 

آهیل، طوری که کسی متوجه نشود کمی الی پلکش 

ازی را از االن  را باز کرد و با چشمک به آروشا فهماند ب

 شروع کرده. 

آروشا نفسش را حرصی بیرون فرستاد همانطور که 

زیرلبی انواع و اقسام فحش ها را به ناف آهیل  

ی وکیلش را گرفت. بست، شمارهمی   
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 در واحد را آرام باز کرد. 
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 سکوت خانه زیادی ترسناک بود! 

 صدا زد:

 طنین؟   -

یان بود که با  ی نوبه جای صدای طنین، بغض کودکانه

 صدای بدی شکست!

 عمه؟ عمه آروش؟  -

 دلواپس سمت سالن دوید. 

ی مبل بلند کرده بود و  نویان خودش را روی دسته

کشید. سمت در گردن می   

اش شدت  با دیدن آروشا لب هایش آویزان شد و گریه

 گرفت. 

 دستش را سمت آروشا گرفت تا بغلش کند. 

ید و سرش را  آروشا با مهربانی نویان را در آغوش کش

 به سینه چسباند. 
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هیش... هیش... عمه قربونت بره   -

م؟ طنین  چت شده تو بچه

 کجاست؟ 

 رد انگشت نویان را گرفت. 

ی طنین،  ی از گور در رفتهی مثل مردهبا دیدن قیافه

 بی اختیار جیغ کوتاهی کشید. 

 طنین؟  -

 رنگش مثل گچ شده بود. 

درونش وجود  شانه هایش افتاده و اصال  اثری از حیات 

 نداشت! 

 دوباره صدایش زد: 

 طنین؟  -

داد نگاهش کرد. طنین با نگاهی که بوی مرگ می   

م؟ اون  از کجا فهمیدید حامله -

آزمایش خونی که آهیل ازم  

 گرفت؟ 
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 همه چیز را از سکوت آروشا فهمید. 

 منگ سرش را چرخاند. 

 سقط کنم؟   -

 آروشا با ناراحتی سعی کرد منصرفش کند:

که! سنت کمه... خطرنا -  

اش پرسید: گانهنویان با لحن بچه  

 طی طی نی نی داره؟  -

 گفت و تیر را از چله در مغز طنین رها کرد. 
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 با چندش نگاهی به سرم درون دستش انداخت. 

به لطف تشخیص دقیق دکتر، مرض خاصی برایش در  

ی بخت  نظر گرفته نشد و او در حالی که سرباز وظیفه
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ا نگه داشته، روی  ی سرمش ربرگشته، کیسه

 صندلی های کالنتری نشسته بود. 

امیر سام گاز خونین را محکم تر روی دهان چاک  

اش فشرد و نامفهوم گفت: خورده  

دم. من رضایت نمی  -  

ی مقابلش انداخت. سرگرد، گذری نگاهی به پرونده  

اینطور که مشخصه کسی که باید   -

رضایت بده شما نیستی جناب  

 مهرگان.  

یشتر روی صندلی چرمی پخش کرد  آهیل خودش را ب 

ی امیر سام  و پوزخند صداداری به صورت سرخ شده

 زد. 

ی صحبت به هیچکدامشان نداد. وکیل آروشا اجازه  

 خودش بحث را دست گرفت: 
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جناب سرگرد طبق مدارک و  -

شواهدی که در اختیارتون  

 قراردادیم؛ این آقا... 

 با دست به امیر سام اشاره زد. 

توهین و هتاکی  به موکل بنده  -

کردند! جرایم علیه اشخاص و  

شرافت افراد همونطور که در 

 جریان هستید مجازات داره. 

نیم نگاهی سمت آهیل خونسرد که خودش را روی 

 صندلی پهن کرده بود انداخت. 

به سختی توانست دوباره رشته کالم را دست بگیرد.    

تونه چنان آسیب  این جرایم می  -

رد کنه  ای به شخص مذکور واجدی

که من خودم توی خیلی از موارد  

دیدم مداوا و درمانش خیلی  

 دشوار تر از آسیب های فیزیکیه... 
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ی تایید تکان داد. آهیل با تاسف سری به نشانه  

خواست سر آهیل را  یوسفی، وکیل آروشا دلش می 

 از تنش جدا کند. 

جناب مهرگان در مال عام به موکل   -

بنده هتک حرمت کرده و طبق  

ی هشتصد و سی و نه قانون  ماده

مجازات اسالمی در ابتدا توهین رو  

 با لفظ عام مطرح کرده. 

کرد. امیر سام با دهان باز به آهیل نگاه می   

 آهیل هم با تخسی رو به امیر سام لب زد:

م خدشه دار شده... روحیه -  
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یوسفی با نفس عمیقی سعی کرد خودش را کنترل  

 کند. 
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 ادامه داد: 

ع جناب سرگرد توهین و  در واق  -

فحاشی به هر ترتیب و عنوان و  

حدت و شدتی که باشه، حاال  

سبک یا سنگین، عنوان مجرمانه  

 داره و مشمول مجازات قانونیه... 

امیر سام عصبی گاز استریل را کف اتاق پرتاب کرد و  

 صدا باال برد:

شما که انقدر دو تا فحش رو گنده   -

کنی بگو جرم اقدام به قتل  می 

چیه؟   هم  

 آهیل با تعجب ساختگی ابرو باال انداخت: 

اقدام به چیچی؟ -   

کشتی مرتیکه! داشتی منو می  -   

 یوسفی بی توجه به کلکلشان؛ رو به سرگرد گفت: 
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ادعاهای مجرم تنها در صورت  -

داشتن شاهد و مدرک قابل  

بررسیه... که خب تا اونجایی که  

من اطالع دارم کسی رو ندارن  

 ایشون. 

اش اشاره زد:سام به دهان پاره شدهامیر   

م زده دک و دهنمو  پس عمه -

 سرویس کرده؟

 سرگرد کف دستش را محکم روی میز کوبید. 

حرمت اینجا نگه دار آقا حد خودتو   -

 بدون. 

 یوسفی دوباره سرگرد را خطاب قرارداد. 

مطمئنم خودتون کم به پرونده   -

های اینجوری برخورد نکردین جناب  

اطمینان سرگرد. اما محض  

گم، متهم هیچ شاهدی برای  می 
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اثبات حرفش نداره... پس حتی ما  

تونیم شک رو بر خودزنی متهم  می 

خواسته برای موکل  بذاریم که می 

 بنده پاپوش درست کنه. 

 نیش آهیل تا بناگوشش چاک خورد. 

 یوسفی صحبتش را از سر گرفت: 

طبق مدارکی که در اختیارتون قرار   -

از قبیل زنا   دادم، الفاظ رکیک متهم

زاده و توهین به مادر مرحوم موکل  

 بنده، موجب حد قذفه!  

ی تایید حرف هایش تکان داد. سرگرد سری به نشانه  

تون رو  تونید شکایت نامهمی  -

تنظیم کنید. تا اون موقع هم جناب  

 مهرگان بازداشت هستند. 

 امیر سام با دهان باز نگاهشان کرد. 
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چیچی و بازداشته جناب سرگرد؟   -

کشت... ین آقا داشت منو می ا  

 آهیل تخس نگاهش کرد: 

 شاهد داری؟  -
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 نگهبانی که اونجا بود...  -

 سرگرد مداخله کرد: 

حرف های نگهبان برج، تماما  با   -

حرف های وکیل جناب افخم 

 همخوانی داشتند. 

 امیر سام گر گرفته از جا بلند شد. 
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خب معلومه خریدنش... توقع   -

د نگهبان برج  ندارید که جناب سرگر

 اینا علیه خودشون شهادت بده؟  

 آهیل دوباره کولی بازی درآورد. 

کیسه سرم را کشید و با طلبکاری به امیر سام نگاه 

 کرد. 

م فحاشی  مردک به مرده و زنده -

م آسیب دیده... از  کردی، روحیه

شدت شوک روحی روانی رفتم زیر  

سرم... برا من حرف از شاهدم  

زنی؟ می   

ندید. امیر عصبی خ  

دهن منو چاک دادی مثل شمر   -

م داشتی  نشسته بودی رو سینه

کردی برا من حرف از  م می خفه

زنی؟ روحیه آسیب دیده هم می   
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 آهیل با ناباوری نگاهش کرد.

خوای بندازی  خودزنی کردی می  -

گردن من؟ برو بچه جون برو دنبال  

بازیت خودتم بکشی من رضایت  

 بده نیستم!

ی سرم بازی کرد.لولهبعد با ناراحتی با   

 و زیر لب گفت:

ی عزیزم... ی خرد شدهروحیه -  

ی آهیل  سام با عصبانیت به نمایش راه انداختهامیر

 نگاه کرد. 

ی... مرتیکه -  

ای ادامه دهد؛ آهیل با طلبکاری  قبل از اینکه کلمه

اش را سمتش گرفت و رو به یوسفی  انگشت اشاره

 تند تند گفت: 
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از خودش بی  ببین داره به بزرگ تر   -

کنه! گفت مرتیکه  احترامی می 

 بهم... این جرمی چیزی نداره؟ 

یوسفی با حالتی بین سکته و تشنج دندان هایش را  

 بهم فشرد و تصنعی لبخند زد. 

 جناب افخم؟  -

 آهیل دوباره روی صندلی لش کرد. 

البد جرم نداره دیگه... ولی بی   -

شخصیتیش همینجا مشخص  

 شد! 
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لحظه در اتاق باز شد شد حاج مصطفی، یا  همان  

 همان حاج بابای طنین و امیر سام وارد شد. 

 آهیل با دیدنش نیشخند کنج لبش جا خوش کرد. 
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اش! پدر شوهر سابقِ نامادری  

 پدر بزرگ امیر سام و طنین... 

به خودش حتی زحمت نداد به حرمت ریش های  

 سفیدش از جا بلند شود. 

نش با رنگ پریده از جا پرید. اما امیر سام به محض دید  

 آهیل خوب از بر بود این حالت ها را... 

که بین  نگاه بی احساس حاج مصطفی و تسبیحی 

چرخاند و آن جای مهری حاضر بود  انگشتانش می 

کند؛  قسم بخورد تنها برای ریا هر دم پررنگ ترش می 

کرد که حاج مصطفی از همان هم  مطمئنش می 

بس! قماش های حاج فتاح است و  

حاج مصطفی نگاهی به آهیل انداخت و از روی  

 سیاست لبخند زد. 

آهیل اما ادا بلد نبود. نفرت چشمانش را با سخاوت  

 خرجش کرد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
532 

بینم که دردسر  امیر جان می  -

 درست کردی... 

آهیل دوست داشت عق بزند و همانجا باال بیاورد  

 ریاکاری این جماعت را! 

شان مثل هم بودند... همه  

فهمیدند خانواده چیست. نمی   

چیست!  بچه  

اصال  درکی از نسب های خونی داشتند؟ به وهلل اگر  

 داشته باشند... 

شان را  کردن آبرو داری آبروی نداشته فقط از زندگی 

کشیدند. کردند و جانماز آب می می   

ای که از بزرگ شدن زیر دست حاج فتاح  طبق تجربه

" معنی پوستت  داشت، مطمئن بود این " امیر جان  

دهد و خب به درک! کنده است را می   

اش تمام  کند کار نا تمامش را خودش با نوهلطف می 

 کند... 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
533 

 حاج مصطفی با سیاست نزدیک آهیل نشست. 

آهیل خان باید باشی شما...   -

گم؟درست می   

 آهیل با شرارت نگاهش کرد.
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آهیل افخم! پسِر شوهر   -

  عروستون... عروس سابقتون در

 اصل! 

 حاج مصطفی لبخند ساختگی زد و سر تکان داد. 

صد هزار ماشاهللا چقدر بزرگ   -

 شدی پسرم... 

 با پوزخند نگاهش کرد. 
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دونم بابا زیر  واال تا جایی که می  -

خاکه... پسر شما هم رو به روت  

نشسته. جبهه اشتباهی رو  

واسه خاروندن انتخاب کردی 

 حاجی! 

ل فکر نکرده،  مصطفی ابروهایش را با تعجبی که آهی 

 مطمئن بود ساختگی است، باال انداخت. 

خدا رحمت کنه حاج فتاح رو...   -

 فوت کردن؟ 

با نیشخند خودش را نزدیک مصطفی کشید و آرام لب  

 زد:

در سر خور بودن عروس شما که   -

شکی نیست! دونه دونه  

کشه ولی  شوهراشو می 

حاجی... از اینا بگذریم به نظرت  

  یکم عجیب نیست این حرف ها 

 بین من و تو؟ 
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با خنده     با دست به خودش و حاج مصطفی اشاره زد

 گفت: 

آخه المصب های الکچری... من   -

پسر خونده عروس فراریتم! چی  

داری دل میدی قلوه میگیری با  

 من؟

 حاج مصطفی زیر لب " استغفراللهی " زمزمه کرد. 

خدا رو خوش نمیاد این حرف ها   -

پشت سر میت پسر جان.  

 معصیته... 

اش اوج گرفت. ل خندهآهی  

بیخی حاجی من شعورم به   -

جانماز آب کشیای شما قد 

ده... ببخشید عبادات شبانه  نمی 

 روزتون منظورمه! 

آمد. زدی خونش در نمی حاج مصطفی را کارد می   
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این پسر بویی از شعور نبرده بود و خودش هم  

 بدبختانه قبولش داشت! 

 سعی کرد بر خودش مسلط شود. 

کرد از آزار دادنش. عشق می و آهیل پست هم   

دعواتون سر چی بوده پسرم؟ اینو   -

خواستم ازت بپرسم. می   

اش  ی چشم نگاهش کرد و سعی کرد خندهاز گوشه

 را کنترل کند اما دوباره به خنده افتاد. 

پسرت اونجاس حاجی... چی   -

باعث شده فکر کنی جوابتو  

دم؟ می   

 مصطفی عاصی شده گفت:

کنی؟ می تو چیزی مصرف  -  

ی آهیل دوباره بلند شد. قهقهه  
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174#پارت  

 

خودش را سمت حاج مصطفی کشید با شیطنت کمی 

 و چشمک زد. 

خوای؟ همه چی... تو چی می  -

ساقی حالل خور تو دست و بالم  

 زیاده! بیارم؟ بچینم؟ بپیچم؟

حاج مصطفی از سر تاسف سر تکان داد و از جا بلند  

 شد. 

ایش هیچ اثری روی کامال  متوجه شد که سیاست ه

آهیل ندارد و این پسر کال مخ ردی تر از این حرف  

 هاست... 

 امیر جان تو بگو چی شده پسرم.  -

امیر که انگار منتظر جرقه بود تا منفجر شود، با حرص  

 گفت: 
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آذر طنین رو از خونه انداخته  -

بیرون... بعد طنین هم فکر کرده ما  

بی غیرتیم پاشده رفت خونه  

ش! برادرخونده  

 چشمان آهیل از شنیدن لفظ برادر خوانده چین خورد. 

خواست آن برگ آزمایشی که خبر از  دلش می 

داد را در صورتشان  اش درون شکم طنین می نطفه

 بکوبد. 

 مصطفی متفکر سر تکان داد.

به نظر منم درست نیست   -

خواید  پسرم... تو طنین که می 

عقد کنید؛ چه بهتر که از همین  

ودت. سر  االن بیاریش خونه خ

فرصت هم یه مجلس سنگین  

گیریم. براتون می   

 آهیل با ابروهای باال پریده نگاهشان کرد. 
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ای دوباره خودش را دخالت داد:با تک سرفه  

خوام! در مورد طنین عذر می  -

کنید یا گونی سیب  صحبت می 

 زمینی؟ 

 امیر سام با پرخاش گفت: 

 تو رو سننه؟  -

 یخی های آهیل دوباره سخت شد. 

اون روی سگ منو باال نیاری  تو تا  -

بندی... قشنگ دهنتو نمی 

دونم اینو! بعدشم طنین مگه  می 

سفیه یا بی صاحابه که شماها  

گیرید؟ واسش تصمیم می   

 مصطفی گفت: 

طنین حق نداره رو حرف ما حرف   -

بیاره... بعدم کی بهتر از امیر  

ی  سامم برای طنین؟ کی یه بچه
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طالق که باری به هر جهت بار  

گیره؟ صالحش اینه  رو می اومده 

بره خونه شوهر تا آدم شه! شما  

هم بهتره توی این بحث های  

 خانوادگی دخالت نکنی. 

 نفس آهیل به شماره افتاده بود. 

ی پیشش نبود! حاال دیگر اثری از آرامش چند دقیقه  

 بی اختیار، از بین دندان های چفت شده غرید: 

ی منه! طنین خانواده -  

 

175#پارت  

 

داد.شا خبر از وضعیت قرمز خانه می نگاه آرو   

 نویان در آغوشش خواب بود. 

 آهیل صدایش را پایین آورد و با تشویش پرسید:
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 االن کجاست؟ -

 با سر به اتاق خوابش اشاره زد. 

 آهیل عاجزانه درخواست کرد. 

آروش تا فردا، پس فردا میشه نویان رو ببری خونه   - 

 خودت؟

ل و چل! وقتی  ذارمش بین شما دو تا خ نه پس می  - 

رسیدم باال سرش طنین که مثل مرده از تو گور در  

طنین...  رفته. این بچه هم داشت پس میفتاد از قیافه  

 آهیل لبش را با زبان خیس کرد. 

 خوابه؟  -

 آروشا با ترحم سر تکان داد. 

قرصش دادم... آهیل داشت سکته   -

کرد! تو عمرم انقدر عذاب می 

وجدان نگرفته بودم که از دیدن  

ال و احوال طنین گرفتم!ح  

 دل آهیل از تصور حال طنین، بهم پیچ خورد... 
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 چه بالیی مانده بود سر دخترک بیاورد؟ 

 کال  ورق برگشته بود! 

 اول طنین به قصد اذیت پا پیش گذاشته بود و حاال... 

 آهیل بی منظور آزار هایش را رسانده بود. 

زد. نفسش را صدادار بیرون فرستاد و به در اشاره    

خب تو برو دیگه من برم پیش   -

 طنین. 

 آروشا نگران نگاهش کرد. 

س...  آهیل اصال  تنهاش نذار! بچه -

سنش کمه. این اتفاق های اخیر  

واسه زن سی ساله هم هضمش  

 سنگینه چه برسه به طنین دیگه! 

آهیل نگاهش را با خستگی در اتاق خواب دوخت و  

 لب زد:

... حواسمه. -  
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 آروشا با گفتن:

ی با همیشه فرق داره  این سر -

ممکنه یه کاری دست خودش بده!  

ش رو دیدم آهیل... من نگاه مرده  

 سمت در قدم برداشت. 

جوشید. دل آهیل مثل سیر و سرکه می   
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صدای بسته شدن در را که شنید، سمت اتاق خواب 

 پا تند کرد. 

اش را به چهارچوب در  به عادت این چند وقت، شانه

 تکیه داد. 

هش را به صورت بی روح طنین انداخت. نگا  

 حتی در خواب هم اخم داشت. 
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 سنگینی نگاهش، باعث شد پلک طنین بلرزد. 

 سمت تخت قدم برداشت. 

کرد!باید خیالش را بابت بودنش راحت می   

ای که دست  فهمید در این باتالق خودساختهباید می 

زند تنها نیست... و پا می   

د و به آهیل خیره  طنین با بدخلقی چشمش را باز کر

 شد. 

کرد که آهیل  اش می شاید داشت با نگاهش سالخی 

اش را طرفش گرفت و تایید کرد:انگشت اشاره  

باز منو اون اونجوری نگاه نکن! قرار   -

نشد تا تقی به توقی خورد من  

 مقصر شم که... 

 لب طنین عصبی باال پرید. 

مِن فلک زده بار اولم بود داشتم   -

کردم! توی می خودمو بدبخت 

دختربازم بار اولت بود با یکی رابطه  
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داشتی که تخم دو زرده کاشتی  

 تو شکمم؟

 دستش را مسالمت آمیز باال آورد. 

یه بار برا همیشه بیا این بحثو   -

ببندیم! مست بودم! مثل سگ  

مست بودم! اسم خودمم یادم  

نمیومد بعد تو توقع پیشگیری از  

 من داشتی؟ 

ک شد. چشمانش لبالب پر از اش   

 پشتش را طرف آهیل کرد و پتو را روی سرش کشید. 

با صدایی که مشخص بود دارد خون جگر قورت  

دهد تا در گلو نشکند، گفت: می   

آهیل برو بیرون! هر چقدر هم ادعای اپن مایندی   ‐

خوام خفت  بینمت می داشته باشم؛ باز وقتی می 

 کنم!

 کنارش روی تخت نشست و پتو را کنار زد.
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طنین! من تا تهش باهات    ببین منو -

کنی؟ دیگه از چی اینجوری لرز می   

طنین صورتش را بیشتر در بالشت فرو کرد و اشک  

کردند. هایش باز نافرمانی   

از خودم متنفرم... حالم از خودم   -

خوره... از تو بدم میاد... از  بهم می 

مامانم بدم میاد... از بابام! از همه  

 بیزارم... 
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 هق زد. 

ل من حتی از این چیزی که تو  آهی -

شکممه هم هم بدم میاد... این...  

 این... 

 آهیل کنارش دراز کشید و تنش را محکم بغل زد. 
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 هیش... هیش... درست میشه.  -

ی آهیل کوبید. مشت هایش را ناتوان به سینه  

چی درست میشه؟ عکس و   -

فیلمایی که ازم پخش شده؟ 

بکارتم که رفته؟ این کوفتِی تو  

خوام بهش  شکمم که حتی نمی 

م که از خونه  فکر کنم؟ یا خونواده

پرتم کردن بیرون؟ چی درست  

 میشه لعنتی؟ 

اش با صدای بدی شکست و ادامه  بغض فرو خورده

 داد:

فقط یه راه داره اونم مردن منه!   -

بدبختیام باهم    میرم همهاگه من ب

شه... درست می   

 حقیقتا  تن آهیل لرزید از حرفش. 

 محکم تر در آغوشش کشید. 
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و لب زد:اش گذاشت لبش را روی پیشانی   

به چیزای چرت و پرت فکر نکن!   -

حالت خوب نیست االن فقط منفی  

کنی. بافی می   

 طنین با خشم آهیل را به عقب هول داد.

با تشویش رو به روی تخت   از روی تخت پایین رفت و 

 ایستاد. 

میشه تو برام از نکات مثبت اخیر   -

 صحبت کنی؟ 

اش را به  آهیل تا دهان باز کرد؛ طنین انگشت اشاره

اش گذاشت. ی سکوت، روی بینی نشانه  

هیس! هیچی نگو! بذار من  -

 بگم...  

مشتش را محکم روی شکمش کوبید که آهیل بی  

 اختیار سمتش نیمخیز شد. 

حرص ادامه: طنین با   
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بذار برات از شناسنامه سفیدم و   -

این... این کوفتی که قراره فامیل  

مهرگان بیاد پشت بند اسم 

کوفتی ترش بگم! منفی بافی؟  

واقعا آهیل من به چیه این زندگی  

 باید دل خوش کنم؟ 

آهیل واقعا  توانایی نداشت این آتشفشان فعال را آرام 

 کند. 

 با احتیاط سمتش رفت. 

ت قراره  ناسنامهکی گفته ش -

سفید باقی بمونه؟ ناسالمتی  

 بچه من تو شکمته!

 طنین با ناله روی پارکت های اتاق پخش شد. 
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لعنتی من فقط هجده سالمه!   -

آشغال من فقط هجده سالمه!  

منم آدمم... منم مثل هر دختر  

ای آرزو دارم واسه خودم! دیگه  

 آهیل کنارش نشست و جفت دستش را گرفت. 

د تند و با اطمینان گفت: تن  

بگو... بگو من تک تکشو برات  -

کنم! طنین من یه بار  برآورده می 

قول دادم جای تمام نداشته هاتو  

پر کنم... آدمی نیستم که شونه  

 خالی کنم از زیر قول و قرارم!

حاال طنین حرف هایش؛ از گله و شکایت فاصله گرفته  

 بود. 

 شاید رنگ درد دل کردن داشت... 

ای  ثل هر آدم دیگهمنم م -

خواستم عاشق شم! ازدواج  می 
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کنم... لباس عروس بپوشم. از  

زندگیم لذت ببرم بعد بچه دار  

ای که از عشق  شم... بچه

 زندگیمه.  

با یشمی های خاموشش به آهیل نگاه کرد و ادامه  

 داد:

ای که باباش منو واسه خودم  بچه -

 دوست داره... 

وس تن  احتماال  آهیلی که با عشق لباس عر

اش لذت برده بود. ش کرده و از زندگی معشوقه  

آهیلی که از عشقش بچه دار شده و آخرت زندگی  

اش به جهنم ختم شده بود؛ چیزی از آرزوهای  رویایی 

فهمید. یک دختر هجده ساله نمی   

 سعی کرد متقاعدش کند. 

ببین طنین این زندگی که تو   -

گی مال قصه هاست! واقعیت  می 
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زهرماره... قبولش کن.  تلخه! مثل 

از بین آدما یک در هزار این 

خوای رو دارن! ای که تو می زندگی   

 طنین بی حرف نگاهش کرد.

شود دوباره  آهیل به خیال اینکه دارد متقاعد می 

 شروع به صحبت کرد. 

ببین منو! من همه جوره پات  -

 وایستادم! 

 نگاه طنین ترس داشت. 

ترسید! اگر آهیل عاقل بود؛ باید می   

اش کرد: ی طنین شوکهسوال بی پرده  

 دوستم داری؟  -

 کیش و... 

 نداری!  -

 مات! 
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شد. ذهنش متمرکز نمی   

خبر داده بودند میالد بهوش آمده و او همچنان درگیر  

اش به سوال مغز سوراخ کِن طنین بود!جواب نداشته  

پشت در اتاق خصوصی میالد ایستاده بود و به جای  

ی  اش؛ صورت بی حس شدهآماده کردهتهدید های 

داد. طنین جلوی چشمانش جوالن می   

نفسش را صدادار بیرون فرستاد و با ذهنی پریشان  

ی در را پایین کشید. دستگیره  

میالد روی تخت نشسته بود و داشت نهار کوفت  

کرد. می   

 با شنیدن صدای در نگاهش سمت در چرخید. 

پرید. نگاهش که به آهیل خورد رنگش یکباره    
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 غذا در گلویش گیر کرد و به سرفه افتاد.

آهیل خونسرد در را پشت سرش بست و سمت  

 میالد قدم برداشت. 

میالد ترسیده خودش را عقب کشید و صدایش را روی  

 سر انداخت: 

 پرستار... دکتر... کمک!  -

 آهیل عاقل اندر سفیه نگاهش کرد. 

با کدوم عقل سلیمی فکر کردی  -

؟کسی میاد کمکت لجن خان  

 میالد نفس هایش از ترس به شماره افتاده بود. 

ی رو به رویش نشست. آهیل اما خونسرد روی کاناپه  

خوام بکشمت نترس!  االن نمی  -  

کرد. میالد همچنان ترسیده نگاهش می   

آهیل با طمانینه نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند و  

سمت میالد خم شد.   کمی   
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کشید: میالد بالفاصله دوباره فریاد   

 پرستار! کمک! -

 آهیل با تاسف نگاهش کرد.

به خودت بیا مرد! آهیل افخم   -

جلوت نشسته... نه اون ببو گالبی  

دونی  شیش سال پیش! پول می 

 چیه؟

دید. دید. عزرائیلش را می میالد آن لحظه آهیل را نمی   

کرد. داشت از ترس سکته می   

 آهیل با پوزخند صداداری به پشتی کاناپه تکیه داد. 

ا خرخره پول کردم حلقومشون!  ت -

شن! بگم الل  بگم کر شن؛ کر می 

شن! بگم کور شن؛  شن؛ الل می 

شن! پس نه منو دیدن، نه  کور می 

شنون، نه چیزی  صدای تو رو می 

تونن به کسی بگن!می   
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شرارت دوباره جای خود را در میمیک صورتش پیدا  

 کرد. 

 تکرار کرد:

دونی چیه؟ پول می  -  

ا شناختی که از آهیل داشت مطمئن بود  میالد ب 

خواهد چیز مهمی بگوید. می   

 خودش دوباره ادامه داد. 

پول... پول اون چیزیه که توی بی   -

سر و پا رو آدم کرد! پول اون چیزیه  

که به تو ت*خم خیانت کردن به  

 منو داد!

سرش را تاکید وار تکان داد و حرف مهمش را شروع  

 کرد:
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نعمته   مردن گاهی وقتا بهترین  -

 میالد...  

 به خنده افتاد. 

تو حتی لیاقت مردنم نداشتی! تو   -

مردی خیلی خوش به  اگه می 

شد... تو زنده موندی تا  حالت می 

من بشم ملک عذابت! تو زنده  

موندی تا من تک به تک چیزایی  

 که بهت دادمو ازت بگیرم! 

 میالد حاال فهمیده بود اصل ماجرا چیست... 

کرد. دق می فهمیده بود و داشت   

مرد!داشت می   

من تو رو آدمت کردم میالد توکلی!   -

 بعد واسه من دور برداشتی؟ 

 میالد رسما  الل شده بود. 
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این اعالم رسمی جنگ آهیل بود و وای به حال  

 میالد... 

تو اگه پول من نبود سگ محلت   -

داد... با آدما گشتی دور  نمی 

 برداشتی؟ 

آمد از  می کرد و جگرش حال  پی در پی تحقیرش می 

اش. نگاه سوخته  

اش. از نگاه باخته  

اش. از نگاه مرده  

. نمایشی چشم گرد کرد  

رفتی  راستی وقتی داشتی می  -

اون دنیا یه خبر مهم رو از دست  

دادی! رها طهماسب قرارداد یه  

فیلم جدید گرفته... بعد چند سال  

که بازیگر محبوب دل ها از خارج  
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ل  برگشته قراره پر قدرت با یه سریا 

 برگرده!  

ی حرفش... سخت نبود حدس ادامه  

میالد با صدایی خشدار سرش را به نشانه نفی تکان 

 داد و گفت: 

کاری به اون نداشته باش... اون   -

بره! تازه داره از زندگیش لذت می   

 آهیل قهقهه زد.

 

181#پارت  

 

به چپ و راستم همزمان که داره   -

بره! لذت می   

 جدی شده نگاهش کرد. 
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و با هم غلط  هم اون هم ت  -

کنین نفس راحت بکشین  می 

وقتی من مثل عزرائیل باال 

 سرتونم!  

 میالد به اصطالح عاشق پیشه گفت: 

رها تقصیری نداره... من عاشقش   -

 شدم. هرکار میخوای با من بکن.   

 آهیل مستقیم به چشمانش نگاه دوخت: 

ببین منو میالد توکلی! عقل   -

داشته باش! بترس از این آهیلی  

ونتو کرده...  که قصد ج  

 دیوانه وار خندید و ادامه داد:

تونی تصور کنی چی  تو حتی نمی  -

 در انتظارته.  

 حرفش درست بود. 
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توانست تصور کند این آهیل جدید  میالد اصال  نمی 

 چقدر خطرناک است. 

 این هیوالی بیدار شده تا چه حد بی رحم است... 

 آهیل از جا بلند شد و سمت در قدم برداشت. 

میالد هنوز نفس راحتش را بیرون نفرستاده بود که  

 آهیل، قبل از خارج شدن حرف آخرش را زد. 

اش! همان تیر خالص همیشگی   

پیام منو به اون زنیکه بی پدر و   -

 مادر برسون! 

 میالد با چشمان از جا در آمده نگاهش کرد.  

 آهیل با همان خونسردی جدید ترسناکش لب زد:

وش  بهش گفتم دنبال سوراخ م -

بگرده... اینکه حرفمو جدی نگرفت  

 دیگه مشکل خودشه!  

 میالد با التماس صدایش زد:
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 آهیل اون بی تقصیره...  -

 آهیل چشمانش به نشانه تمسخر چین خورد. 

زنی لجن خان!  خیلی حرف می  -

کوپنت هرچی بیشتر پر باشه،  

کنم!  بیشتر دهنتو سرویس می 

پس به نفعته دهنتو ببندی...  

 روشنه؟ 

تکان داد. عاجز سر   

 آهیل با لبخند رضایت بخشی گفت: 

خوبه! پس مثل یه بچه خوب میری   -

بهش میگی آهیل گفته بازی از  

ن شروع شد. قدم به قدمت تو  اال

میدون مینه! حواسش باشه  

منفجرم نکنه که زودتر از موعد؛  

کشم!دنیاشو به آتیش می   
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س؟ همین خونه -  

ز دیوار رو به طنین وحشت زده چشم های سردش را ا

 رویش گرفت و به در دوخت. 

 این صدا، صدای آشنایی بود، بیگانه! 

کرد با صاحب این صدای به گوشش خیلی غریبی می 

 آشنا... 

خواستند؟ اینجا چه می   

زانو هایش را بغل زده، با چشمان گرد شده همچنان 

 به در خیره شده بود. 

 پیدایش کردند!

 طنین بدبخت شد! 

آهیلی نبود که سینه سپر کند  پیدایش کردند و 

 برایش.... 
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تنها گیرش آوردند و آهیلی نبود که پا بگذارد روی  

شان تا رهایش کنند. خرخره  

 او حاج مصطفی بود و اگر پیدایش نمیکرد عجیب بود!

 صدای نحس امیر سام به گوشش خورد: 

حاجی مطمئنم اینجاست... طنین   -

وقتی رفت باال آسانسور رو این  

. طبقه ایستاد  

مگر این مردک االن نباید پشت میله های زندان  

 باشد؟ 

زنگ واحد، سکوت یخ زده خانه را خراش داد.     

 شانه هایش عصبی باال پرید. 

 دوباره صدای کریه امیر سام به گوشش خورد:

طنین، طنین، درو باز کن!   -

دونیم اونجایی... می   

باز هم صدای زنگ و این بار حاج مصطفی خط و نشان  

 کشید: 
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ی بی  یا باز کن این درو دخترهب -

آبرو! فکر کردی ما آبرومون رو از  

سر راه آوردیم که توی الف بچه  

بکنیش پیرهن عثمون به بادش  

 بدی؟

 تن طنین رعشه گرفته بود.

آمد؟ آهیل چرا نمی   

با زبون خوش بیا بیرون این   -

ی بخت برگشته همین امروز  پسره

ی ننگ از  عقدت کنه این لکه

رگان ها پاک شه! پیشونی ما مه  

مثل طفلی بی پناه خودش را پشت مبل سلطنتی  

 سالن پنهان کرد. 

کرد؟ی ننگ صحبت می از کدام لکه  

 صدای امیر سام ناقوس مرگش شده بود. 
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183#پارت  

 

ی عفریته اگه جایی چو  دختره -

ی حاجی شب رو خونه  بیفته نوه

مرد نامحرم مونده سرتو لب باغچه  

دا این بی  بریم! بیا بی سر و صمی 

 آبرویی هاتو تمومش کنیم. 

 بی صدا بغضش شکست. 

دوست داشت بر سرشان هوار بزند " نصفه شب که  

تان کجا  ی کوچه و خیابان شدم، غیرت باد کردهآواره

 بود؟ " 

ام ی حرامی خواست فریاد بکشد " از نطفهدلش می 

زنید؟ " ی ننگ می خبر دارید که حرف از لکه  

اصطالح خواست از در نصیحت  حاج مصطفی اینبار به  

 وارد شود. 
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طنین بابا اگه مثل بچه آدم بیای   -

دم روی این خبطی  بیرون، قول می 

که کردی چشم پوشی کنم.  

شه فکر  محرابم رفت؛ دلیل نمی 

 کنی بی صاحابی! 

خواستند بفهمند دختر هم  این جماعت، کی می 

 انسان است؟ 

خواستند بفهمند دختر هم آزاد است؟ کی می   

خواست  شان " می مغز های کوچک زنگ زده کی "

 کمی روغن بخورد؟ 

 دختر هم حق زندگی دارد... 

 دختر اشیاء نیست! 

 دختر حیوان نیست که صاحب داشته باشد! 

 دختر هم انسان است! 

 صدای نحس امیر سام دوباره گوشش را آزرد. 
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شکونم میام  به والی علی درو می  -

برمت محضر  کشم می از گیس می 

م طنین!  کن عقدت می   

زد و خبر نداشت همان موالی  دم از موالیش می 

متقیانش گفته " أيُّها الناُس ، إّن آدَم لَم يَلِْد َعبدا و ال  

 أَمة  ، و إّن النّاَس كلَُّهم أْحراٌر. 

اى مردم! آدم نه بنده اى زايید و نه كنیزى. مردم همه  

 آزادند... " 

آزادی که سرش را بخورد کاش فرصت نفس  

دادند... می  کشیدنش  

 جواد بنی اسدی چه زیبا این فرقه را تفسیر کرده بود:

دل خوشی مان همه این است،   -

 مسلمان هستیم! 

 فخر داریم که ما پیرو قرآن هستیم! 

 ما مسلمان دروغیم! مسلمان فریب... 

مان این شده؛ گندم؟ یاسیب؟ همه ی دغدغه  
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184#پارت  

 

 هر که از راه رسید آبروی دین را برد! 

 هر که آمد فقط از گرده ی این مذهب خورد!

 آب راکد بشود، قطع و یقین می گندد! 

خندد! مان می غرب یکدست به دینداری  

  در نمازت "خم ابروی نگار" آوردی!

 با عبادات چنین, گند به بار آوردی! 

 حاج مصطفی دوباره روی منبر رفت. 

دونی که اگه ابروی ما  بابا جان می  -

بی ابرویی رو با  خدشه دار شه ما 

کنیم. پس تا قضیه  خون پاک می 

کش دار نشده مثل انسان بیا  

بیرون. افته برا حاج مصطفی  
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ش رو از خونه مرد نامحرم  نوه

 بیرون بکشه. 

 بنی اسدی خوب شناخته بودشان: 

پاره کن رشته ی تسبیح و مرنجان   -

 دین را! 

 اینهمه کش نده این مد " و ال الضالین" را!

زدند و ته افتخارشان، کش دادن َمد " َو  دم از دین می 

 اَل الضَّالِّیَن " نماز شب هایشان بود و بس!

 دریغ از دانستن اصل دین... 

 کسی با لگد به در کوبید. 

 شانه های طنین از ترس باال پرید. 

شکنیم خودمون  به وهلل درو می  -

میایم تو اون وقت دیگه باید جای 

رخت عروس، رخت سیاه به تن  

 کنی! 
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جماعت به ظاهر مومن، از قماش همان عرب   این

های جاهل بودند که دخترانشان را زنده به گور  

کردند! می   

ی قتل را عوض کرده بودند. این ها فقط شیوه  

برای آبرو، دخترشان را زنده زنده، در گور مردی که  

انداختند تا باالخره نفس ببرد و دوستش نداشت، می 

 آبرو... 

غریبه مرد اما، آبرویمان حفظ  دخترمان در چنگ مردی  

 شد، قربة الی هللا! 

که ای کاش مرده شور ببرد تمام این آبروهای بوی  

 تعفن گرفته را... 

 حاج مصطفی تاکید کرد: 

بی آبرویی فقط با خون شسته   -

شه... می   

 و کسی فریاد کشید " بِأَّيِ َذْنٍب ُقتِلَْت؟ 

 به كدامین گناه كشته شده است؟ " 
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ه خیال خودش رامش کند. امیر سام خواست ب  

 

185#پارت  

 

بیا مثل بچه آدم ببرم عقدت کنم.   -

بریم سر خونه زندگیمون. تو باری  

به هر جهت بار اومدی. از آذر توقع  

رفت البته. زنم  بهتر از این نمی 

کنم. عقد کنیم  بشی درستت می 

کنم. به کمک خدا آدمت می   

 دوباره صدای حاج مصطفی... 

ا دوال  من این همه سال جلو خد -

راست نشدم که هم خونم 

پیشش رو سیاهم کنه... من این  

م  همه سال نوکری موال رو نکرده

م  که اوالد ناخلف توی نسل و ذریه
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پا بگیره! من این همه کار خیر  

نکردم که تهش آخر عاقبتم بشه  

 این...  

رفت و شعر تکه تکه در شان، نفسش می با هر جمله

شد: سرش پخش می   

علی رمز مسلمانی  بردن نام   -

 نیست. 

 دین به اینقدر عزاداری طوالنی نیست. 

 علی از قوت جهان لقمه ی نانی برداشت. 

 قدم خیر که برداشت نهانی برداشت. 

 جانفدا؟ 

شیعه؟    

محب؟    

دوست؟    

کدامی ای دوست؟    
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 تو خودت حکم کن!

اینجا چه کسی پیرو اوست؟    

 مال مردم خوری و گردن کج پیش خدا؟ 

پری و توی حرم با موال؟ در سرا با   

 شیخ هامان به شکم بارگی عادت کردند!

 روسا نیز به خونخوارگی عادت کردند! 

 مومن واقعی آنست که الگو باشد... 

 آن زبان در خور ذکر است که حقگو باشد!

 هرکه پیشانی او زخم شده مومن نیست! 

 پیر وادی شدن ای دوست؛ به سال و سن نیست! 

محاسن دین نیست! دین تسبیح و مناجات و   

 به خدای تو قسم پیرو دین خودبین نیست! 

کشید اش قفل نشده بود تا فریاد می کاش زبان لعنتی 

" این همه سال جلوی خدایت خم و راست شدی یا  

 مردم؟ " 
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کنی یا مردم؟ " " برای خدایت عبادت می   

اش بهم پیچ خورد و بی اختیار بلند عق زد. معده  

 

186#پارت  

 

ی امیر سام کل برج را فرا گرفت: عربده  

خودتو به موش مردگی نزن! اون   -

تونه به تو به  ی زن باز نمی مرتیکه

 چشم خواهر خونده نگاه کنه!

 خواهر؟ 

 دستش روی شکمش مشت شد. 

اش... دانستند و نطفهآهیل را برادر خوانده اش می   

 نه!

اش در بطن طنین داشت جان  ی حرامی نطفه

گرفت. می   
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به قرآن درو وا نکنی بد   طنین  -

 میبینی... 

 با لگد به جان در افتاد. 

 د باز کن این سگ مصبو...  -

با هر ضربه، ترسیده خودش را روی سرامیک سرد  

داد و عقب عقب میرفت. سر می   

گذاشتند... زنده اش نمی   

گذاشتند؟ می   

 مسلما نه... 

 آبرو برایشان مقدس تر از خون دختِر بی آبرویشان بود!

 طنین...  -

 به دیوار برخورد کرد. 

خوب گوشاتو وا کن ببین چی   -

 میگم... 

 گوش هایش کر شد. 
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 آروشا! 

 اون روی سگم دیگه داره باال میاد!  -

دستش را روی کاناپه پشت سرش کشید و تلفن را  

 چنگ زد. 

 دوباره به در لگد کوبید. 

 شماره را با حالتی منگ گرفت. 

بهت حق انتخاب دادیم... اگه امروز   -

حکم مرگ خودتو امضا کردی.  نیای 

 ما بی غیرت نیستیم طنین! 

 غیرت در مرام آن ها چه بود؟

 عزرائیلی که سر دخترش را با داس برید؟

 برای آبرو... 

 غیرت برایشان اینگونه معنا شده بود؟

وار به جان در افتاد. امیر سام دیوانه  
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شنید که سعی در آرام صدای ضعیف مصطفی را می 

دردانه پسرش داشت. کردن   

 قلبش مچاله شد. 

 الو؟  -

 

187#پارت  

 

ی نجاتش را شنیده. احساس کرد صدای فرشته  

 قبل از اینکه حرفی بزند؛ فریاد حاج مصطفی بلند شد:

همین امروز باید بشینی پای  -

ی عقد طنین. بسه دیگه  سفره

 هرچی واسه خودت جولون دادی!

 طنین خشک شده تلفن را در دستش فشار داد. 

دای بلند مصطفی به آن طرف خط هم رسیده بود. ص  

چیزی در دل آروشا فرو ریخت.    
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یا پیغمبر باز چی شده؟ این صدا   -

 کیه؟ 

 توان لب باز کردن نداشت. 

 شدت ضربه ها به در زیادتر شدند. 

 طنین هق هقش اوج گرفت. 

 آروشا داد زد:

گم چه خبر شده؟ _ هی با توام... می   

 صدایش را گم کرده بود. 

د: نالی  

 آروشا...  -

 خودش وحشت کرد از گرفتگی صدایش. 

 یا قرآن چته تو؟ -

 زار زد. 

 نجاتم بده...  -

 و گوشی از دستش سر خورد. 
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 آروشا هاج و واج به تلفن درون دستش نگاه کرد. 

 مضطرب صدایش زد: 

 طنین؟  -

 اما تنها بوق اشغال تلفن بود که نصیبش شد. 

داد. دلش گواه بد می   

تشخیص داده بود. صدای حاج مصطفی را خوب   

ای که طنین با آن تماس  شوکه بار دیگر به شماره

 گرفته بود نگاه کرد. 

 برج آهیل بود! 

 تنش یخ کرد. 

مصطفی تا پشت در خانه رفته بود و اگر دستش به  

کرد!رسید زنده زنده کبابش می طنین می   

 و سوال اینجا بود!

 آهیل دقیقا  کدام گوری است؟ 

 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
581 

188#پارت  

 

نویان فلک زده را محکم سمت در کشید و با  دست 

 قلدری برایشان صدا باال برد. 

آهیل برسه تک تکتونو تیکه پاره   -

ش  کنه! گم شین از جلو خونهمی 

هرچه سریع تر تا زنگ نزدم پلیس  

 بیاد! 

 مصطفی نگاهش را به زیر انداخت. 

برو دخترم من با شما صحبتی   -

 ندارم. 

هول داد. آروشا عصبی حاج مصطفی را به عقب   

کنی میای دم خونه  غلط می  -

ندازی سرت  داداش من صداتو می 

تن و بدن دختر طفل معصوم رو  

لرزونی! می   
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 مصطفی زیر لب گفت: 

 ال اله اال هللا...  -

 آروشا با حرص نگاهش کرد. 

بزنه به کمرت هللا! مرتیکه پیری   -

 فکر کردی نر بودن به صدای بلنده؟ 

 امیر سام دخالت کرد. 

حرف دهنتو بفهم ضعیفه!  -   

ضعیفه هفت جد و آباد نداشتته مرتیکه بی همه   - 

تون  چیز! اگه مردونگی به صدای بلنده که خر از همه

 مرد تره چون صداش بلند تره! 

 امیر سام نیشخند زد. 

برو خانوم... برو ما خوش نداریم با   -

 زن صحبت کنیم.

آروشا نه گذاشت، نه برداشت، یک راست سیلی  

ی حواله صورت امیر سام کرد. محکم   
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اینو زدم جای ننه بابات که به موقع   -

نزده بودن! اگه دوبار زده بودن تو  

دهنت االن انقدر گشاد و بی  

کردی!مصرف بازش نمی   

 دستش را سمت آسانسور گرفت. 

گمشین زودتر تا پلیس خبر نکردم! درسته در بازه   - 

ولی قرار نیست که هر آشغال بی سر و پایی هول  

 بخوره بیاد داخل!

تونی بکنی! هیچ غلطی نمی  -   

 آروشا تخس نگاهش کرد. 

ی صد و  تلفنش را بیرون کشید و بی معطلی شماره

 ده را گرفت. 

خواستم گزارش یه ورود  الو می  -

غیر قانونی به ملک شخصی رو  

 بدم! 
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حاج مصطفی با دندان های قفل شده دست امیر  

 سام را سمت آسانسور کشید. 

این خونواده باز برامون  بیا بریم تا   -

 شر درست نکردن!
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 تن سرد طنین را در آغوش کشید. 

 رفتن... تموم شد! آروم باش.  -

گفت. طنین اما هیچ چیز نمی   

 سکوت کرده بود. 

کرد همراه عزیزش چند وقتی  نویان احساس می 

 است که مثل سابق نیست. 

 با ناراحتی نگاهش کرد. 

 آروشا آرام تکانش داد. 
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بسه دیگه یه چرتی پروندن  هی!  -

خواد بهش فکر کنی... اونا نمی   

کرد اما، در میان حرف هایشان گم شده بود! فکر نمی   

 با حرف هایشان طنین را کشته بودند. 

 ظرفیتش را سر آورده بودند. 

دخترک از خودش متنفر بود، حاال از خودش بیزارش  

 کردند. 

خواست  نمی ی قتل ها که خون و خون ریزی  همه

 آخر!

یکی از فجیع ترین قتل های تاریخ بشریت؛ همین چند 

ی پیش رخ داد. دقیقه  

 اما کسی مردن دخترک را به چشم ندید!

ی روحش را در گورستان  آنها بی سر و صدا، جنازه

 جسمش حبس کردند. 

کنیم  به قول مهران مدیری " ما در دنیایی زندگی می 

کشد! " ی که کلمات؛ بیشتر از گلوله آدم م   
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
586 

 بی روح به آروشا نگاه کرد. 

 فکر کنم افتادم رو خونریزی...  -

 آروشا نگران پرسید:

خدا نگذره از سرشون... تو االن   -

خونریزی داری نشستی اینجا مثل  

کنی؟  ماست نگاه من می   

 به جای جواب، گفت: 

ری واسم از  پد ندارم... می  -

 داروخونه پد بهداشتی بگیری؟

داد. آروشا هول سر تکان   

ای! آره آره... لعنتی تو حامله -

خیلی خطرناکه خونریزی تو ماه  

 های اول بارداری... 

 نالید: 

فقط برو آروشا!  -   
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نویان باشه پیشت پس... من االن میام.  -   

 هول سر تکان داد. 

 نه نه اصال ! نویانم ببر با خودت...  -
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 پسرک بیش از حد توانش صحنه های ناگوار دیده بود. 

خواست شاهد چیزی باشد... گر نمی دی  

 آروشا متعجب نگاهش کرد. 

 دو قدمه! میام االن.  -

به محض بیرون رفتنش نویان سمت طنین آمد و  

 کنارش روی مبل نشست. 

 با دلسوزی نگاهش کرد و پرسید:

 طی طی ناراحته؟ -

 بغض دیواره های گلوی طنین را آزرد. 
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نویان  با چشمانی لبریز از اشک به صورت معصوم 

 خیره شد. 

میره نویان! طی  طی طی داره می  -

میره نویان! طی داره ذره ذره می   

 حاال نویان طفلی هم بغض کرده بود. 

 درد داره طی طی؟  -

 بغض و اشک طنین، با کلمه هایش فرود آمدند. 

درد داره... خیلی هم درد داره!   -

خوام تموم شه دردم. می   

بود.  ی طنین، نویان هم به گریه افتاده از گریه  

خب برو دکتر... ترسناکه ولی زود   -

شی! خوب می   

 با محبتی تلخ به نویان خیره شد. 

آرزو دارم یه لحظه جای تو باشم نویان!  -   

خب بیا جای من تا حالت خوب شه طی طی!  -   
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 صورت نویان را با دست قاب کرد. 

نفسش را لرزان بیرون فرستاد و سعی کرد منطقی  

اش کند. توجیه  

ی بگم گوش  نویان! یه چیز  -

دی؟  می   

ی تایید تکان داد. نویان سرش را تند تند به نشانه  

خوام خوب شم...  من می  -

خوام خیلی زود خوب شم!  می 

 واسم باید یه کاری کنی... 

 کودکانه اشک هایش را با پشت دست زدود.

 هرچی بگی قبوله!  -

ی طنین در فضای خانه بلند شد. های های گریه  

ی نویان گذاشت و نرم لب های سردش را روی پیشان 

 بوسید. 

واسه اینکه طی طی حالش خوب   -

شه باید یه کاری انجام بده! من  
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رم تو حموم... تو اصال  هر  می 

 اتفاقی هم افتاد نیا اونجا باشه؟ 
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 نویان دوباره سرش را تند تند تکان داد. 

طنین تن نرمش را در آغوش کشید و در گوشش لب 

 زد:

  شو! تو خوب زندگی تو خوب بزرگ   -

کن! تو حسرت چیزی رو نخور!  

طی طی خیلی دوستت داره  

 نویان!

نویان دست های کوچکش را دور گردن طنین حلقه  

 کرد. 

نویان هم خیلی طی طی رو   -

 دوست داره. 
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 برای بار آخر صورت نرم نویان را بوسید و عقب رفت. 

کاش مجبور نبودم این کارو انجام   -

. درد داره  بدم نویان! اما مجبورم..

کشتم! ذره ذره می   

فهمید. نویان چیزی از حرف هایش نمی   

 گیج نگاهش کرد. 

 طنین با لبخندی تلخ از تن کوچکش جدا شد. 

 سمت اتاق خواب آهیل رفت.  

 حمام آنجا بهتر بود! 

 پناه تر... 

ی آخر سمت نویان چرخید و با نگاهی که بوی  لحظه

داد لب زد:خداحافظی می   

... باشه؟قول دادی نیای ها -  

 کودکانه قول داد:

 نمیام! -
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راحت شد.  خیالش کمی   

کرد. باید عجله می   

خواست نجات پیدا کند. دلش نمی   

خواست آروشا سر برسد. دلش نمی   

 پاتند کرد. 

 با همان لباس ها وارد حمام شد. 

ی حمام را برداشت.  تیغ یکبار مصرف گوشه  

گذشت! لعنت به وقتی که داشت با سرعت می   

با تمام جان نداشته اش به دیوار کوبید و  تیغ را  

اش را جدا کرد. قسمت پالستیکی   

 به نفس نفس افتاده بود. 

شد؟ پشیمان می   

 حتی یک درصد!

نداشت.  ی زندگی او امیدی برای ادامه  

 جز آن حجم دوست داشتنی مچاله شده روی مبل... 
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 که حتی او هم سهم طنین نبود! 
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کرد. باید عجله می   

رش را به دیوار سرد حمام تکیه داد. کم  

 کمی آستینش را باال زد. 

دوست نداشت تن لختش را مامورین نعش کش  

 ببینند... 

ی مثلثی تیغ را روی ساعدش گذاشت و عمیق گوشه

 فشار داد. 

وقتی احساس کرد تیغ کامال  در گوشت و رگ هایش  

 نشسته دیگر امان نداد... 

یغ روی  زخمی به عرض مچ دستش و عمق نصف ت 

 مچش ایجاد کرد. 
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 نفسش... 

 خون گرم راه خودش را روی دستش پیدا کرد. 

 رگ زده بود! 

 رگش را... 

اش راه گرفته بود و اون  جوی خون از مچ بریده شده

کرد دنیای رنگینش حاال دارد رنگ واقعی  احساس می 

دهد... را نشانش می   

 همه جا خاکستری شد. 

 احساس سبک بودن داشت. 

تمام شده بودند! درد ها   

 زانوهایش آرام خم شدند. 

 کنار دیوار سر خورد. 

 گور پدر لباس هایی که با خونش رنگین شد. 

اش  آمد؛ او حاال کفنی لباس که دیگر به کار مرده نمی 

خواست! را می   
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سرما از انگشتانش شروع شد و کم کم به مغز  

 سرش رسوخ کرد... 

 پلک هایش آرام روی هم افتاد. 

بال زدن شاپرک... مانند   

سرش سنگین شد و به سبکی بال های همان  

 شاپرک کف حمام دراز به دراز افتاد. 

دردهایش رفته بودند و او؛ جایی حوالی هیچستان گم 

 شده بود... 

 شاید که اینجا پایانش بود! 

به زیبایی رقص یک رقاصه، نرم و سبک...    

با صدایی خندان در سرش زمزمه کرد:  و زنی   

خوابی مرا خواهد ربود... ناگهان  -  

 من تهی خواهم شد از فریاد درد!
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 سه کام، حبس... 

 کار خودش را کرده بود!

کلید های آسانسور برایش خنده دار ترین تصویر جهان  

 بودند. 

ی فلزی تکیه داده بود و به دایره های در حال  به دیواره

خندید. حرکت می   

خوران سمت واحد  در اتوماتیک که باز شد؛ تلو تلو 

 رفت. 

 رمز عبور را زد و در با صدای تیکی باز شد. 

دستش را بند دیوار کرد و کفشش را به سختی با  

 دمپایی هایش عوض کرد. 

ی نویان کمی حال خوشش را  صدای هق هق خفه

 ناخوش کرد. 

پاهایش را روی سرامیک ها سر داد و سمت سالن  

 به راه افتاد. 
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زد. ار می پسرک چنبره زده روی مبل؛ ز  

ای که دود کرده بود؛  مغز آهیل به خاطر گل رول شده

داد. دیرتر از حالت طبیعی واکنش نشان می   

همانطور سرمست خودش را روی اولین مبل سالن 

 انداخت. 

زنی؟ چته بچه نق می  -  

نویان که انگار منتظر همین تلنگر باشد؛ بغض فرو  

اش را با صدای بلندی ترکاند. خورده  

 بچگانه نالید: 

خواد برم پیش طی طی. دلم می  -  

 آهیل شل و ول خندید. 

ی بی صاحب روی میز را، یک  لیوان آب نیم خورده

 نفس سر کشید و لب زد:

 برو پیشش خب!   -
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کرد تا مرد و مردانه  نویان تمام تالشش را داشت می 

بی هیچ بغضی با پدرش، پدِر چت و منگش صحبت  

 کند!

 گفته نرم...  -

ه بدون هیچگونه دلیلی خندید و بی خیال  آهیل دوبار

 اشاره زد. 

گم من گفتم... پاشو برو می  -  

 نویان هیجان زده سمت اتاق آهیل دوید. 

 با شوق صدایش زد: 

 طی طی؟  -
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 جوابی نشنید. 

 آخر جسم بی جان که صدا نداشت! 
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کنجکاو اشک هایش را پاک کرد و دور اتاق سر  

 چرخاند. 

بابا گفت  طی طی خوب شدی؟  -

 بیام پیشت... 

 کسی نبود... 

گرفت. دوباره صدایش داشت رنگ باران می   

طی طی من قولمو نشکوندم!   -

 بابایی گفت بیام اونو دعوا کنی... 

 در نیمه باز حمام توجهش را جلب کرد. 

 قدم های کوچکش را سمت حمام برداشت. 

 در را آرام هول داد. 

 طی...  -

طنین، حرفش  با دیدن تن بی جان و غرق در خون  

 نصفه ماند. 

 قدمی دیگر سمت آن تن غرق در خون برداشت. 
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 طی طی...  -

نفسش از ترس به شماره افتاده و مردمک چشمش  

 گشاد شده بود. 

ی طنین، روی مچ  نگاهش از صورت رنگ پریده

اش سر خورد. بریده  

 با وحشت به گریه افتاد. 

 تنش یکباره یخ کرد. 

شده بود! طفل معصوم حتی هنوز پنج ساله هم ن   

 حقش نبود دیدن این صحنه ها... 

اش بی تعادل درهم پیچید و او  پاهای سرد و برهنه

ی طنین؛  صاف روی خون های راه گرفته از مچ بریده

 افتاد. 

اش از گرمی خون دخترک، گرم شد.  تن یخ کرده  

دستش را بلند کرد و با دیدن آن حجم از خون لخته  

ش را خیس  شده و لزج چسبیده به دستش؛ شلوار

 کرد. 
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کرد. کشید و گریه می جیغ می   

مرد... نویان کوچک داشت می   

خورد. طنین تکان نمی   

تر بود!و این از همه ترسناک  

ی نویان داد کشید. آهیل کالفه از گریه  

ای مگه اذیتش  طنین بچه -

کنی؟ می   

 جوابی نشنید... 

ای کشید و از جا بلند شد. " نچ " بی حوصله  
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غرید: زیر لب    

ای... معلومه که بچه -  

 جیغ های نویان کر کننده تر شده بود. 
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 صدا باال برد:

ِد درد بابات بچه! چته هی ونگ   -

ری تو مخم؟زنی می ونگ می   

 وارد اتاق شد. 

 دقیقا  مثل ورود نویان؛ سرش را گیج دور اتاق چرخاند. 

کسی را که پیدا نکرد؛ چشمش روی در چهار طاق باِز  

 حمام نشست. 

حمام اتاق، منشا گریه های وحشتناک نویان و  

آمد بود! صدایی که از طنین نمی   

ی مقابل، روح از تنش جدا  اینبار آهیل با دیدن صحنه

شد! می   

نویان با صورتی سرخ از گریه و لباسی سرخ تر از  

ار سر خون؛ از جا بلند شد اما پاهایش روی خون و ادر

د. خورد و دوباره با صورت روی زمین افتا  

 زیر زانوهای آهیل یکدفعه خالی شد. 

 چهار چوب در را چنگ زد. 
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 احساس کرد از باالی دره به پایین پرتاب شده. 

 با زانو روی زمین افتاد. 

 وحشت زده صدایش زد:

طنین پاشو... طنین... این... این...   -

گن؟ این خونا چی می   

ی زیاد بند آمده بود. نفس نویان از گریه  

ش پرید. آهیل چت بودن از سر   

 فاز گل و دود و الکل از سرش پرید. 

 کال برق سه فاز بود که از سرش پرید. 

بی توجه به کثافت راه گرفته، توی حمام چهار دست  

 و پا سمت نویان رفت. 

 با دستان لرزان اول او را سمت خودش کشید. 

سعی کرد جلوی چشمانش را بگیرد اما؛ این کار  

ب بود!دقیقا  نوش دارو، بعد از مرگ سهرا  

 نویان هرآنچه را که نباید؛ دیده بود... 
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تپش قلبش حتی از روی پیراهن سفید هم مشخص  

 بود. 

 عرق سرد کل تنش را فرا گرفت. 

نویان را محکم تر به سینه چسباند و خودش هم به  

ی غرق خون طنین همراه پسرش بر سر شاید، جنازه

 زار زد. 

دانست چه خاکی بر سر بگیرد. نمی   

 

196#پارت  

 

 او هم انسانی بود، به ضعیفی هر انسان دیگر! 

 آدم ها... 

 امان از این آدم ها! 

شود؛ یاد خدایشان  تا کارشان جایی لنگ می 

افتند و خب او خداست... می   
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مرامش فرق دارد از زمین تا هفت آسمان با این آدم  

 ها... 

آدم های بی چشم و رویی که فقط موقع عجز و  

قع خوشی از یادش  کنند و مو ناتوانی یادش می 

برند! می   

 چاره نداشت... 

 آهیل بیچاره شده بود! 

 آهیل دستش به جایی بند نبود. 

دستش به جایی بند نبود و خودش را تنها دید که  

 دوباره یاد خدایش افتاد! 

زد؟ با چه رویی صدایش می   

با همان رویی که موقع سر خوشی؛ تند و تند کفرش  

بت هایش  گفت و او را مقصر تمام مصیرا می 

دانست؟ می   

 نه!
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با همان رویی که از ته قلب، به رحمان و رحیم  

 بودنش، ایمان داشت! 

کرد: شاید صدای ماه بانو بود که در سرش نجوا می   

 " ال إِلََه إاِلَّ أَنَت ُسْبَحانَک إِنِّی کنُت ِمَن الظَّالِِمیَن. 

هیچ خدایی جز تو نیست ، تو منزه هستی و من از  

"  ستمکاران هستم.   

آرام، با شرم، با خجالت، خیره به تن خونین طنین،  

 صدایش زد:

 خدا؟ -

 صدای ماه بانو رسا تر شده بود: 

له  غیاثَ   ال  َمن " یاغیاثَ   

 ای فریادرس آنکه فریادرسی ندارد... " 

اشک هایش روان شد و پسرک کوچکش را تنگ تر در 

 آغوش کشید. 

 خدایا...  -
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 به دور و برش نگاه کرد. 

 تنهای تنها بود... 

 بی کس! 

شدند:زمزمه ها واضح تر می   

لَه  ال َشفیقَ  َمن  " یا َشفیقَ   

 ای دلسوز کسی که دلسوزی ندارد... " 

 

197#پارت  

 

 جراتش بیشتر شد. 

 روی صدا کردنش هم بیشتر... 

رفت و خودش  نویان داشت در آغوشش از حال می 

داد.عقلش به جایی قد نمی   

 خودش... 

 خودش! 
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 خودش در آن لحظه هیچ چیز نبود.  

 هیچ چیز! 

 با عجز صدایش زد: 

خدایا تو رو به امام حسین قسم   -

 نجاتش بده!  

دانست کاری از دست خودش ساخته نیست. می   

مطمئن بود مرگ و زندگی طنین دست خداست و روحِ  

این تِن بی جان، روح این تن با این حجم از خوِن از  

االن عزرائیل را مالقات   دست داده؛ قطع به یقین تا به

 کرده... 

کرد دعای  التماس خدایش کرد؛ شاید که اجابت می 

ی رو سیه را! این بنده  

لَه  ال اَنیسَ  َمن  اَنیسَ  " یا  

 ای همدم کسی که همدمی ندارد... " 

صورت خیس از اشکش را روی سر نویان گذاشت و در 

 دل زار زد. 
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 زار زد و به پای خدایش افتاد. 

معجزه کردی... اینم بذار  این همه  -

تنگ همونا! به خودت قسم 

گردم! اگه طنینو نجات برمی 

گردم سمت خودت...  بدی... برمی 

 ببین! 

 سرش را بلند کرد. 

دانست خدا جایی همین نزدیکی است. می   

ی گلویش را فشرد. بغض دیواره  

دونی دیگه... از رگ  خودت می  -

دونی به  گردن نزدیک تری! می 

خورم؛ سرم  می خودت که قسم 

کنم!  ره! توبه می بره قولم نمی 

گردم!برمی   

بغضش مردانه شکست و هق هقش در فضای سرد  

 حمام پیچید. 
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من امیدی به این جسم بی جون   -

ندارم! ولی به تو دارم! من چشم  

ا معامله کنیم،  امیدم به توئه... بی 

من میام تو راهی که تو گفتی؛ تو  

 هم در عوض طنینو نجات بده!

 

198رت#پا  

 

دلش را نداشت سمت آن تکه گوشت افتاده در خون  

 خودش برود. 

 دلش را نداشت زنده بودنش را چک کند. 

ی خدایش. خواست همه چیز را بگذارد به عهدهمی   

ی همانی که خودش را " التَّوَّاُب الرَِّحیُم "  به عهده

خواند. می   

ی حقش... امید داشت به وعده  

کرد. ی اگر امید نداشت که گناه نم   
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ی  در واقع این ندای الهی همیشه در گوش همه

 بندگان است که:

 " هر چه که هستی بیا... 

 گر چه که پستی بیا... 

 توبه شکستی بیا... 

دوست نظر می کند!    

 نیمه شب خلوت است؛ مظهر هر رأفت است! 

 عاشق شوریده را؛ دوست نظر می کند! 

قشنگ  امیدش به بخشندگی خدایش بود و او چقدر 

 اجابت کرد دعایش را. 

 صدایش زد و او... 

اش... امان از صفت های تمام ناشدنی   

َعَواتِ " بود.   " ُمجِیَب الدَّ

اجابت کننده دعاها!    

 آهیل صدایش زد. 
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آهیل با رو سیاهی تمام، پس از سالها کفر و  

 سرپیچی صدایش زد و او چه قشنگ جوابش را داد. 

ه ارتشی از غیب به انگار که نیرویی نامرئی، انگار ک 

 کارها سرعت بخشیده بودند. 

 آروشا آمد؛ برخالف انتظار، دست و پایش را گم نکرد. 

انگار که خدا امروز صبرش را در وجود این زن عطا کرده 

 بود. 

 آمبوالنس آمد و طنین را برد. 

 آروشا نویان را بغل زد و آهیل... 

 دیگر دلش گرم بود! 

ای که خدا با زنده نگه  معاملهدلش قرص بود از 

 داشتن دخترک قبولش کرده بود! 

 دیگر اضطراب نداشت. 

ماند! انگار که از ته دلش مطمئن بود طنین زنده می   
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حاال او با لبخندی از سر راحتی به گردش کارها نگاه 

کرد. می   

کار را به خدا سپرده بود و همه چیز به قشنگ ترین  

شد... نحو ممکن داشت اجرا می   

 

199#پارت  

 

 دست لرزانش را دور دستمال مچاله شده پیچید. 

با ارتعاش بیش از حد صدایش که ناشی از بغض  

 چسبیده تنگ گلویش بود؛ زمزمه کرد:  

گن تاحاال دوبار تو خواب  دکترا می  -

 تشنج کرده. 

 آهیل آب دهانش را سخت قورت داد.  

بی حس سرش را به سرامیک سرد بیمارستان تکیه  

 داد.
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داره میاد... ماهی  -  

 بی حرف نگاهش کرد. 

 حرفی نداشت.  

 حسی نداشت.  

اش،  که پسر پنج سال نشدهاو در این نقطه از زندگی 

دوبار تشنج کرده بود از دیدن تن غرق خون دختری  

ی حرامش را در بطنش داشت؛ هجده ساله که نطفه

 هیچ حسی نداشت! 

اش  منتظر بود ببیند موج حکمت های خدا، تن خسته

کشد؟ه کدام ساحل می را ب  

ی آروشا برداشت چشمش را از روی صورت رنگ پریده

 و به عالمت "ورود ممنوع" اتاق عمل دوخت. 

شد. آمد دیگر همه چیز زیبا می ماه بانو اگر می   

گفت تا به علت  شان را می باید زیر و بم رابطه

رسید. خودکشی طنین می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
615 

طی  آروشا دوباره با استرس راهروی چند متری را  

 کرد. 

 بغضش برای بار هزارم در طول این مدت پر شد. 

مِن احمق چرا شک نکردم وقتی   -

 گفت خونریزی داره؟ 

آهیل گردن شکاند. خدا را شکر که پشتی صندلی  

 بلند بود! 

 سرش را بی رمق روی صندلی پالستیکی گذاشت. 

آروشا با گاز گرفتن لبش سعی کرد بغض لعنتی را فرو  

 دهد. 

ماهی بیاد کی جواب... وای االن   -  

ی آذری که بیمارستان را روی  صدای جیغ و گریه

سرش گذاشته بود؛ باعث شد آروشا حرفش را ناتمام 

 بگذارد. 

آهیل بی حوصله سرش را محکم به دیوار پشت  

 سرش کوبید. 
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آهیل امیدوارم خیر نبینی تو  -

زندگیت! به زمین گرم بخوری 

ی زن باِز عوضی! کار خودتو  مرتیکه

ی؟ کرد  

اش را با تمام قدرت سمت صورت آهیل  کیف دستی 

 پرتاب کرد و همزمان با گریه جیغ کشید: 

کشتی دخترمو پدرسگ. دلت   -

 خنک شد االن؟

 

 :�🌺�حوالی هیچستان  

200#پارت  

 

اش گذاشت. آهیل دستش را روی پیشانی ضرب دیده  

 با حرص چشم هایش را بست. 

کردند. جیغ های آذر مانند مته، مغزش را سوراخ می   
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چه بالیی سرش آوردی که   -

 اینجوری از زندگی بریده بود؟ 

ی پیراهن خونین آهیل را کشید و ضجه زد. یقیه  

خدا لعنتت کنه آشغال که مثل زالو   -

من! اون از وقتی    افتادی رو زندگی 

که حاجی زنده بود نذاشتی یه آب  

خوش از گلوم پایین بره؛ اینم از  

... مو جوون مرگ کردیاالن که بچه  

 آهیل با چشمان به خون نشسته نگاهش کرد. 

اش افتاده بود؟ او مثل زالو روی زندگی   

 واقعا؟ 

گرفت موقع گفتن این حرف ها؟ اش نمی آذر خنده  

ی پیراهن آهیل جدا آروشا با خشم دست آذر را از یقه

 کرد. 

کاسه کوزه چیو سر داداش من   -

شکونی آذر؟ نذار دهنم وا شه  می 
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حرمت بینمون  که همون یه ذره 

 هم از بین میره!

ای توام با گریه سمت آروشا برگشت. آذر با خنده  

حرمت؟ واقعا  االن واسه من حرف   -

زنی؟ وقتی دخترم!  از حرمت می 

جوون هیجده سالم معلوم نیست  

زنده بمونه یا نه! معلوم نیست اگه  

زنده بمونه سالم باشه یا نه! االن  

روت میشه توی روی من نگاه  

رف از حرمت بزنی بی  کنی و ح 

 شرف؟ 

 آهیل دست خونینش را مشت کرد. 

شد مشتش را درون دهان گشاد این زنک کاش می 

 بکوبد! 

 آروشا دیگر صبرش تمام شد. 

 صدا باال برد:
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آهیِل مادر مرده روحشم از این   -

قضیه خبر نداره! برو زنگ بزن از  

خونواده مصطفی بپرس بگو چیکار  

کردن که دختره یه ساعت از  

نشون نگذشته رگشو زده!رفت  

 پای آذر سست شد. 

توقع هرچیز را داشت جز اینکه پای خانواده حاج  

 مصطفی درمیان باشد! 

 با لکنت زبان گفت: 

 اون... اونا طنینو کجا دیدن؟  -

 حاال لرزش صدای آروشا هزار برابر شده بود. 

ی از خدا بی خبر با  اون مرتیکه -

ی بی غیرتش فاز غیرت نوه

و ساعت پشت در  برداشته بودن د

خونه آهیل واسه این زبون بسته  
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خط و نشون کشیدن... خدا  

دونه چیا که بهش نگفتن!می   

 

201#پارت  

 

ای به عظمت دنیا و تمام  نفسی گرفت و با خستگی 

 موجودی هایش، ادامه داد:

وقتی من رسیدم با مرده متحرک   -

فرقی نداشت. به کاهدون زدی 

  آذر! باید یقه یکی دیگه رو بگیری 

 جای آهیل... 

 آهیل! 

 و امان از آهیلی که تازه اصل ماجرا را فهمیده بود. 

کرد دستی نامرئی قصد خفه کردنش را  احساس می 

 دارد. 

 تند تند نفس کشید. 
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آمد لب زد:آذر ناباور، با صدایی که از ته چاه درمی   

 حاج مصطفی؟ -

از دیگری باز کرد.  آهیل دکمه هایش را یکی پس  

تنفسش بند آمده بود؟چرا راه   

 خفه تر زمزمه کرد:

 امیرسام؟  -

 آهیل دستش را رفت و برگشتی روی گلویش کشید. 

 امیرسام! 

کرد. اش می آمد قطعا  تکه پارهاگر دم دستش می   

 بی اختیار از جا پرید. 

 آروشا با احتیاط نگاهش کرد.

االن تنها چیزی که نیاز نداریم گند   -

رنیار  باال آوردن توئه! دیوونه بازی د

 بتمرگ سر جات!

 بی توجه به آذر، نیم نگاهی سمت آروشا انداخت. 
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 نفسم باال نمیاد.   -

 آذر مات شده روی صندلی سر خورد. 

 چه بر طنین گذشته بود؟ 

 آروشا تهدیدآمیز نگاهش کرد.

خوری ری یه هوا می فقط می  -

ای  میای! آهیل هیچ غلط دیگه

کنی خب؟ نمی   

رمق راهروی  نصفه و نیمه سر تکان داد و بی 

 بیمارستان را درپیش گرفت. 

اش را در دست گرفت. آذر گوشی   

توانست درست شماره بگیرد. حتی نمی   

 نفسش از گریه بند آمده بود.

ی حاج مصطفی را گرفت. شماره  

اش را داشته باشد. به خاطر طرالن مجبور بود شماره  
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به محض اینکه صدای پر ابهت پیرمرد در گوشش  

الید: پیچید؛ عاجزانه ن  

چیکار کردی حاج مصطفی؟ تو با   -

ی من چیکار کردی مرد مومن؟ بچه  

 

202#پارت  

 

باالخره بیمارستان لقمان حکیم بود و مورد های  

اش! فراوان خودکشی اورژانسی   

خواست با قدم زدن حالش کمی بهتر  خیر سرش می 

 شود... 

ای چهار نفره؛ صورتش  ی خانوادهصدای ضجه و مویه

کشید. را درهم   

کرد تا ورودی بیمارستان برود. پاهایش یاری نمی   

ی گریان  روی همان صندلی لعنتی، نزدیک به خانواده

 نشست. 
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زِن میانسال خانواده خودش را روی زمین انداخته بود 

زد. و بر سر و صورتش چنگ می   

پسر جوانشان، کمر خم کرده به دیوار تکیه زده بود و 

یانسال... ریخت و مردی ممردانه اشک می   

مردی میانسال که آهیل در همان چند دقیقه به  

 چشم، دانه دانه سفید شدن موهایش را دید! 

مردی میانسال که در همان چند دقیقه به پیرمردی با 

ای به خاک نشسته بدل شد... چهره  

خواست با تاسف خبر بد را  صدای دکتری که می 

 اعالم کند، در سرش پتک زد:

مرگ و زندگی  واقعا  متاسفیم...  -

دست خداست. متاسفانه کاری از  

دست ما برنیومد. دخترتون 

شاهرگشو زده بود. به بیمارستان  

نکشیده توی اورژانس تموم کرده!  

 خدا صبرتون بده. 
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با تاسف و تاثر گفت و انگار که با تاسف و آرزوی صبر  

 دکتر؛ قرار بود دخترک جوانشان به آنان بازگردد... 

یکدیگر را در آغوش کشیدند و  اخم هایش بی اراده  

 چیزی مثل خار ماهی، عمیق در گلویش فرو رفت. 

شد. لپش را از  چیزی مثل بغضی که فرو خورده نمی 

 داخل گاز گرفت. 

حاال دیگر نخ مشکی در موهای مرِد پیر شده پیدا  

کرد. نمی   

 حاال دیگر پسرک کمر خم نکرده بود؛ کمر شکانده بود!

کوبید؛ او جایی  ت نمی حاال دیگر زن بر سر و صور

گرفت... نزدیک دخترش داشت آرام می   

 شاهرگش را زده بود؟ مثل طنین؟ 

تند تند آب دهانش را قورت داد اما بغض چهار میخ،  

خفت گلویش را گرفته بود. خدا معجزه کرده بود که  

 دکتر هنوز با تاثر و تاسف خبِر.... 

 نه!
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حتی فکر کردن به مرگ طنین، فکر کردن به مرگ  

کسی که از کودکی جلوی چشمانش جان گرفته و  

 بزرگ شده بود؛ درد داشت! چه رسد به.... 
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. پرستاری کنارشان آمد تا مثال  تسلی خاطر دهد  

زیر بغل مادری که روحش داشت با شیون هایش پر  

کشید را گرفت و بلندش کرد. می   

 خدا صبرتون بده مادر جان...   -

 کمی این پا و آن پا کرد. 

ای که  آهیل هم این میان، فقط مسخ شده به زندگی 

در عرض چند ثانیه جلوی رویش از هم پاشید نگاه  

کرد. می   

 زن مرثیه خواند:
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پرستوم... پرستو... دخترم... دختر   -

ی کوچولم... نازم... بچه  

کار داشت؟ بغض کوفتی آهیل به چشمش دیگر چه    

زد... گلو بس نبود؛ حاال به چشمش هم نیشتر می   

ی جواِن کمر شکانده اوج گرفت. هق هق مردانه  

گن پرستو پر  پوریا مامان... می  -

 کشیده! 

 مرِد پیرمرد شده بغضش شکست. 

شد در بین مرثیه سرایی  شاید داشت تمام می 

 همسرش... 

ی  ی دردناک مقابلش چشم گرفت. قفسهاز صحنه

سوخت. ش می ا سینه  

پرستاِر وقت نشناس کاغذی را سمتشان گرفت.  

دانست چطور بحث را پیش بکشد. طفلک نمی   

گم... خانوم واسه آرامش روح  می  -

دخترتون قصد ندارید یه کار خیر  
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انجام بدید؟ جون چند نفر رو 

تونید واسه شادی روح  می 

 دخترتونم که شده نجات بدید. 

افتاد. ی آهیل بالفاصله دوهزاری کج شده  

 نگاه زن خاموش شد. 

 پرستار با ترس و لرز کاغذ را نزدیک برد و ادامه داد: 

 اگه رضایت بدید به اهدای عضو...  -

. زن با جنونی آنی سمت پرستار حمله کرد  

 جیغ کشید: 

من تن تک دخترمو تیکه پاره   -

خواید  کنم! بی وجدانا می نمی 

شم تیکه پاره کنید؟ جنازه  

سرپا ایستاده بود؛ با زانو    جوانی که به لطف دیوار،

 روی زمین افتاد.

اشک بی اختیار روی صورت آهیل جاری شد. هنوز  

 کسی خبری از طنین نیاورده بود.  
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اش  اش قل زد. بی اختیار دستش را روی معدهمعده

 گذاشت و عق زد. 

 با بدبختی خودش را به در  ورودی رساند. 

هیل  گفت و آ او از اهدای عضو پرستوی پر کشیده می 

ای  کرد کسی همچین حرف های مشابهخدا خدا می 

 را تحویلش ندهد... 
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 با بیچارگی کنار فضای سبز بیمارستان ایستاد. 

. آمدناتوانی بیش از حدش اینجا به چشم می   

طنین هنوز از اتاق عمل بیرون نیامده بود و او هنوز  

 مطمئن نبود از معامله با خدایش... 

اش را نشان داده. دانست او معجزهمی   
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دانست آن خانواده را خودش جلوی چشمش  می 

 آورده. 

خواست یادآوری کند بردن طنین برایش کاری  می 

 نداشت؟ 

خواست یادآوری کند آهیل قول برگشتن داده؟ می   

 نفسش را سنگین بیرون فرستاد. 

 نگاهی به آسمان صاف انداخت. 

بیرون...  نوکرتم فقط سالم بیاد  -

خورم ایندفعه دیگه سر  قسم می 

 به راه شم! 

اش  صدای ماه بانو درست از پشت سرش؛ شوکه

 کرد. 

حتما  باید کار به اینجا بکشه تا   -

صداش کنی؟ حتما  باید بذاری به  

 مو برسه تا یادش بیفتی؟ 
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کف دستش را محکم روی صورتش کشید تا اثری از  

. اشک نماند  

آن بغض خوره شده؛    اما به محض برگشتنش دوباره

 جانش را دندان زد. 

 بغضش مردانه در گلو شکست. 

 گند زدم ماهی... گند!  -

اش را با یک دست روی سرش  ماه بانو چادر مشکی 

نگه داشت و با دست دیگر بازوی آهیل را گرفت و به  

 داخل هدایتش کرد. 

 بیا ببینم چیکار کردی عزیِز عزیزم.  -

یا آهیل زیادی   کرد آروشا ماه بانو هروقت احساس می 

کرد. بی مادرند؛ آن ها را عزیِز عزیزم، خطاب می   

خواست یادشان بیاورد که آن ها هم عزیز کسانی  می 

 هستند. 

 که آن ها تنها نیستند! 

 آهیل شروع کرد به گفتن. 
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ی ورودش به خاک ایران، تا دیدن مچ های  از لحظه

ی طنین. بریده  

 همه را مو به مو تعریف کرد و اشک ریخت. 

پسرِک بی مادر؛ همه چیز را برای ماه بانوی مادر  

 تعریف کرد. 

حتی آن قول و قرارش با خدا و معجزه های پی در  

اش... پی   
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 سرش سنگین بود. 

 پلک هایش سنگین تر... 

سوخت.  دست چپش می   

شد. اش سخت باال و پایین می ی سینهقفسه  
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نفس کشیدنش به لطف ماسک اکسیژنی بود که  

 صورت بی حسش حتی حسش هم نکرد... 

 تنش کرخت بود.  

 حسی مثل بی حسی مطلق!

ای عمیق... مثل افتادن در سیاهچاله  

افتادند. کم کم عصب هایش داشتند به کار می   

ی رویش را لمس کرد. سردی ملحفه  

دست راستش را سعی کرد بلند کند اما، سوزش  

 پوست پشت دستش این اجازه را نداد. 

هایش را از هم فاصله داد. به سختی پلک  

 نور سفید چشمش را زد. 

صدای بوق منظم مانیتور؛ ریتم بوق آزاد مغزش را  

 مختل کرد... 

گرفتند. کم کم خاطره ها داشتند جان می   

اش نشست. نگاهش بی معطلی روی مچ بریده  
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بخیه های لعنتی او را دوباره به این زندگی؛ بخیه زده  

 بودند! 

شده؛ سرم های رنگی و  کیسه های خون آویزان  

زد. کوفت و زهرمار فقط حالش را بهم می   

 همچنان سرش سنگین بود.

دستش را بی جان بلند کرد، اما دوباره لخت روی  

 تخت افتاد. 

 صدایی آشنا ذهنش را از آن بی صدایی مطلق درآورد. 

س دختر!زنده بودنت معجزه -  

 الزم به نگاه کردن نبود.  

متعلق به مادربزرگ آهیل و آروشا این صدای جا افتاده 

 بود. 

 نگاهش را به سقف سفید دوخت. 

ی چشمش راه گرفت. اشک بی اختیار از گوشه  

رسید. هنوز خون به مغزش نمی   
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 اعتراف راحت شده بود... 

ترسیده نفسش را بیرون فرستاد و اشک هایش  

 شدت گرفت. 

 صدای گرفته و بی حالش بلند شد: 

 پشیمون شدم!  -

 هق زد. 

 لحظه آخر پشیمون شدم!  -
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 پس شاید؛ برگشتنش دو عامل داشت! 

ی  یکی آن پسرک بی پناهی که پناهش را گوشه

حمام، بین خون و جسد نیمه جان دخترک پیدا کرده  

 بود... 
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ی آخر؛ با فکر جنین درون  یکی هم دخترکی که لحظه

شکمش، پشیمان شده بود از حماقتی که زود  

اش کرده بود! عملی   

 با نفس عمیقی اشک هایش را کنترل کرد. 

 سرش را به سختی سمت ماه بانو چرخاند. 

برایش مهم نبود کسی بفهمد باردار بوده که صدالبته  

 تا االن همه فهمیده بودند... 

اش را بلند کرد. دوباره صدای خفه  

س؟ م... زندهبچه... بچه -  

 حقیقتا  ماه بانو برایش خبر خوشی نداشت! 

اما...  بچه زنده بود  

فعال هیچی معلوم نیست. دختر تو   -

زنده موندن خودت معجزه بود؛ 

ت هم داری؟توقع زنده بودن بچه  

 چشم های طنین دوباره تر شد. 
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خواد بمیره... دلم نمی  -  

 لبش را محکم گاز گرفت. 

خواست... حتی به آروشا  دلم می  -

گفتم کاش بشه... کاش بشه  

 سقطش کنم ولی... 

ای که هم از کام مرگ  الهگریه برای دختر هجده س 

اش را از دست  کرد بچهبرگشته بود، هم گمان می 

 داده که عیب نبود!  

 بود؟

جون داشت... زنده بود... شاید...   -

شاید حسش کردم که لحظه آخر  

 پشیمون شدم! شاید... 

اش که بلند شد ماه بانو دستش را با  صدای گریه

 احتیاط در دست گرفت. 

آروم. جنینت سقط  آروم دختر...  -

نشده. ولی به خاطر نارسایی  
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خون به خودت و جنین فعال هیچی  

 معلوم نیست!

 طنین باالخره نفسش را آسوده بیرون فرستاد... 

 یادش به نویان افتاد. 

 نگران به ماه بانو نگاه کرد. 

 نویان که نیومد باال سرم. اومد؟  -

 سکوت ماه بانو دوباره اشک طنین را درآورد.

حالی مطلق نالید: با بی   

حاج خانوم تو رو خدا حرف بزنید.   -

علم غیب ندارم که از سکوتتون  

 چیزی بفهمم!

 

207#پارت  

 

 چی بگم دختر؟ -
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 با بیچارگی پرسید: 

 کی پیدام کرد؟ -

 ماه بانو لب خشکش را با زبان تر کرد و زیر لب گفت: 

 ال اله اال هللا...   -

 دوباره نالید: 

حاج خانوم!  -   

نویان...  -   

ای کشید. با شنیدن نام نویان، " هین " خفهطنین   

تو رو قرآن نگید نویان اومد باال   -

 سرم. 

 ماه بانو با تاسف سر تکان داد. 

 خوب میشه حالش... نگران نباش.  -

طنین سرش را با دنیایی از پشیمانی روی بالش  

 کوبید. 

سوخت. دلش به حالش طفل معصوم می   
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در چه  توانست بکند که حتی تصورش را هم نمی 

 وضعیتی پیدایش کرده... 

 آهیل در اتاق را باز کرد و وارد شد. 

 آرام رو به ماه بانو گفت: 

 هنوز به هوش نیومده؟  -

ی زار آهیل؛ دوباره و دوباره و  طنین با نگاه به قیافه

 دوباره چشمش پر شد. 

آهیل که سکوت ماه بانو را دید؛ نگاهش جستجوگرانه 

 روی صورت طنین نشست. 

مان بازش، به در تکیه زد. با دیدن چش  

 به در تکیه زد و فقط نگاهش کرد. 

به در تکیه زد و فقط نگاهش کرد و در دل خدا را  

 هزاران هزار بار صدا زد!

 صدا زد و تشکر کرد. 

 صدا زد و به خودش یادآور شد که برگردد... 
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 به یمن برگشتن طنین، برگردد!

هم  چشمش را باالخره بعد از چند روز، با آرامش روی

 گذاشت. 

نفسش را صدادار بیرون فرستاد و دوباره به یشمی  

 های طنین خیره شد. 

 بی صدا لب زد:

 خوبی؟  -
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 ماه بانو جلوی در نمازخانه ایستاد. 

عمیق به آذری که کتاب دعا در دست داشت نگاه  

 کرد. 

افتاند. آدم ها، دیر یاد خدا می   

افتاند... نمی افتاند؛ یاد خدا آدم ها، تا گیر نمی   
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دانست؟ اما کسی چه می   

ای  شاید خدا به این قشر از بندگانش به طور ویژه

 عنایت داشت!

دانست تنها امید این جماعت گنهکار  شاید می 

داد. خودش هستند که بالفاصله جوابشان را می   

 دخترت بهوش اومد.  -

 آذر چشمش روی عبارات عربی خشک شد. 

ریخته بود که دیگر از  انقدر در این چند روز اشک 

 خیسی چشمانش متنفر بود!

 هق هقش بلند شد. 

 کتاب دعا را همانطور جلوی صورتش گرفت. 

 همه از اعماق قلبشان به خدا ایمان داشتند. 

شدند... ش می اما فقط دیر متوجه  

توانست با زِن شوهِر دختر  ماه بانو حرف خاصی نمی 

 مرحومش داشته باشد. 
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دهد و برود. خواست خبر را ب فقط می   

در راهروی بیمارستان، آروشای تازه از راه رسیده را  

 دید. 

 سالم ماه خانوم.  -

 در جواب سالمش سری تکان داد. 

 آروشا کیفش را روی صندلی گذاشت. 

 شما برو خونه دیگه من هستم.  -

ماه بانو نگاه دلواپسش را بار دیگر دور تا دور  

 بیمارستان چرخاند. 

ی؟هوای اون بچه نویان هم دار -  

آروشا برای اینکه خیالش را راحت کند با اطمینان سر  

 تکان داد. 

خیالت تخت ماهی خانوم. من   -

هستم. آهیلم هست. تازه کلی  

پرستار و این داستانا هم باال سر  

 بچه هستن. برو خونه شما. 
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ماه بانو همچنان دلش رضا به رفتن نبود اما، اصرار زیاد  

قرص کرد. آروشا و اطمینان خاطرش؛ کمی دلش را   

 آذر جلوی در اتاق طنین ایستاده بود. 

خواهد چه کند. دانست دقیقا  می نمی   

شود. داخل برود اعصاب طنین خط خطی می   

کند. بیرون بماند خودش از نگرانی دق می   

ای که فهمید طنین حامله بوده افتاد... یادش به صحنه  
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 دنیا بر سرش آوار شده بود. 

داشت و خب مثل هر مادر دیگری؛  همین یک بچه را 

هرچقدر هم که راه و رسم مادر کردن بلد نباشد آخر  

... اش داردآرزوهایی برا بچه  
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ی شاید  ی از مرگ برگشته با بچهو طنین هجده ساله

هنوز درون شکم؛ چیزی نبود که یک مادر برای  

 فرزندش بخواهد!

 حاج مصطفی آمده بود. 

شارالتانش بلند شده بود. آذر دوباره آن روی   

گری هرچه تمام تر حراست را خبر کرد تا  با سلیطه

 مصطفی را راه ندهند. 

 اما امیرسام که آمد؛ گذاشت داخل شود. 

ی گوشش کرد و بعد، ای حوالهبا دلی سوخته کشیده

دوباره حراست را خبر کرد تا شرش را هرچه سریع تر  

 از باالی سر دخترکش کم کنند. 

که نبود!   کم چیزی  

اش را تا پای مرگ برده بودند... دختر هجده ساله  

دانست اگر خودش هم بخواهد،  طرالن نیامد و می 

دهد بیاید. حاج مصطفی اجازه نمی   

 آهیل از اتاق بیرون آمد. 
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 نیم نگاه سردی سمتش انداخت. 

 سردتر لب زد:

االن نبینتت به نفع جفتتونه.   -

تونی بری!حالش خوبه می   

دمین بار پرسید:آذر برای چن  

س؟چرا نگفتی طنین حامله -  

 اینبار دیگر آهیل دست از نادیده گرفتن برداشت. 

طنین بهوش آمده بود و زبان صد متری آهیل هم به  

 همراهش از خواب ناز بیدار شده بود! 

 با تمسخر نگاهش کرد. 

گفتم که بری با پول ددی  بهت می  -

واسه نوه ددی سیسمونی  

 بگیری؟ 

هایش را بهم سایید.  آذر حرصی دندان  
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کاش یکم شعور داشته باشی   -

بفهمی اون دختری که کردی 

ی  عروسک خیمه شب بازیت؛ بچه

 منه! 

آهیل با بهت زدگی ساختگی دستش را روی دهانش 

 گذاشت و چشم گرد کرد. 

 هین حاال چکار کنیم؟   -

صورتش دوباره جدی شد و سر در گوش آذر کرد و  

 سخت شده لب زد: 

! کارت سخت  آخه من بی شعورم -

 شد که... 
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اش را به طور منظم با  طنین جلسه های مشاوره

کرد. آروشا دنبال می   

رفت  البته که اگر صدبار دیگر هم پیش مشاور می 

هیچوقت خودش را به خاطر شب ادراری های نویان  

بخشید. نمی   

نداشت! پسرک یک ماه بود خواب راحت   

ی دیگر نوبت سونوی سالمتش برای آن  دو هفته

ی در مضیقه بود. بچه  

به طرز ترسناکی در این یک ماه هیچ خبری از حاج  

اش نبود. ی پسریمصطفی و نوه  

 آذر هم بود. 

 از دور... 

ی دوری و دوستی را پیشه کرده بود!همان گزینه  

 و آهیل... 

 آهیلی که قصد داشت از ماه جدید توبه کند. 
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 تمام شیشه های مشروبش را بیرون ریخته بود. 

 گل هایش را هم... 

 اما از خیر کوکائین هایش نتوانست بگذرد. 

 ریاضت را با تنهایی شروع کرده بود. 

 خدا به قولش عمل کرد و حاال نوبت آهیل بود. 

خورد و  ات می گفت این توبه به درد عمهماه بانو می 

جدید کمی بیشتر به آهیل در جوابش گفته بود از ماه 

آورد. دین روی می   

کرد. روی مبل دراز کشیده بود و فوتبال نگاه می   

شکست و پوستشان را با  تخمه ها را با هیجان می 

ریخت. بی نظمی تمام روی سرامیک ها می   

هر از گاهی مادر و خواهر داور را مورد عنایت قرار  

داد. گاهی هم بازیکنان تیم حریف. می   

اش  نقش مربی تیم مورد عالقه خودش هم که در

بازیکنان را با صدای بلند مورد تهدید و تمسخر قرار  

داد. می   
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 با داد و بیداد هایش طنین از خواب پرید. 

خواست اتاق نویان خیلی از سالن فاصله  خدا می 

 داشت. 

شد. وگرنه پسرک طفل معصوم دوباره بی خواب می   

د. لباس سر همی سفید و صورتی راه راهی تنش بو  

ی  موهایش را باالی سرش گوجه کرد و با قیافه

 میرغضب از اتاق خارج شد. 

 با حرص به آهیل نگاه کرد. 

کار و زندگی نداری تو مثل خاله   -

زنکا صبح تا شب نشستی تو  

 خونه؟ 
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ی سنگین طنین؛ مشت دیگری  بی توجه به تیکه

تخمه برداشت و فحش زشتی نثار بازیکن تیم حریف 

کارت زرد گرفته بود، کرد.که   

 طنین از بی چاک و دهانی آهیل چشم گرد کرد. 

ی اتاق نویان انداخت. هول نگاهی به در بسته  

زهرمار... چه طرز حرف زدنه؟ نویان   -

گیره فردا به  شنوه یاد می می 

خوای پس  گه می خودت می 

بیفتی که چرا همچین حرفی بهت  

 زده. 

 نیم نگاهی سمت طنین انداخت. 

تخمه ها را کف زمین تف کرد. پوست    

 و با دهانی پر از تخمه گفت: 

ت شبیه جادوگر شهر اوز  چرا قیافه -

 شده؟ 
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طنین کنارش روی مبل نشست و با تمام حرصش؛  

 کوسن مبل را توی صورتش کوبید. 

 عمه پیریت شبیه جادوگر اوزه!   -

 آهیل خودش را کمی عقب کشید. 

فعال دست بهم نزن نامحرمی! تا   -

دستت خسته   ببینم کی از 

شم توبه شکنی کنم باز عزی  می 

 جون بیاد ببرتت... 

 طنین ناباور خندید. 

 عزی جون؟  -

مشت دیگری تخمه برداشت و زیرلب همانطور که  

 شش دنگ حواسش پرت فوتبال بود، گفت: 

 همون عزرائیل خودمون!  -

 طنین زیر لب به نشانه تاسف نچ نچی کرد. 
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هنوز نیومده ببرتت به گوه خوردن   -

.. با همه آره با عزرائیلم  بیفتی.

 آره؟ 

 آهیل با هیجان سر جایش نیمخیز شد و فریاد کشید: 

بزن... بزن پدرسگ! بزن... گل!   -

 گل! گل! 

تخمه ها را در هوا پخش کرد و دوباره با هیجان  

 خودش را روی مبل پرتاب کرد. 

 طنین از حرص جیغ کشید. 

 آهیل!  -

 با شوق نگاهش کرد. 

 ها؟ -

زد. طنین زورکی لبخند    

قصد نداری بری یه قبرستونی جز   -

خونه؟ بیست و چهار ساعت دارم  

کنم... ریختتو تحمل می   
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ببخشید که تو خونه خودمم اجازه   -

 ندارم بمونم! 

طنین با همان لبخند تصنعی بازوی آهیل را نیشگون 

 گرفت و غرید: 

 من که گفتم واسم خونه جدا بگیر.  -

و کف دستش  آهیل محکم پشت دست طنین کوبید  

 را تند تند جای نیشگون کشید. 

ی  جیز جیگر بزنی سلیطه -

گم دست نزن به  خیرندیده... می 

 من فعال تو ریاضتم! 

 طنین با پوزخند به ساعت اشاره زد. 

قرار بود از امروز نماز و عبادت  -

 شروع شه مرد ریاضت کشیده... 
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 آهیل با طلبکاری نگاهش کرد. 

 که چی؟ صبح خواب موندم! -

اش روی لبش جا خوش  مچنان لبخند حرصی طنین ه

 کرده بود. 

االن چی؟ االن خوابی؟  -   

حاال وقت بسیاره...  -   

 طنین یکبار دیگر به ساعت اشاره کرد. 

دقیقا یک ساعت دیگه آفتاب  -

ره. وقت بسیار کجات؟ می   

آهیل بی حوصله تلوزیون را خاموش کرد و سمت  

، رفت. شان جا مانده بودجانماز ماه بانو که در خانه  

 خب...  -

 طنین با تفریح نگاهش کرد. 

ت! شروع کن. به جمال بی نقطه -  

 مثل پسر بچه های تخس سرش را خاراند. 
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 قبله کدوم وره؟ -

 طنین به قهقهه افتاد. 

خونه توئه! من باید بگم قبله کدوم   -

 وره؟ 

 حاال آهیل حرصی نگاهش کرد. 

خیلی ببخشید که هرروز ختم   -

م  خونهانعام و نماز جماعت بوده تو 

 که بدونم قبله کدوم وره. 

ی قبله نما را روی موبایلش  طنین با تاسف برنامه

 نصب کرد. 

بره  تو آدم شدنت هم به آدم نمی  -

 آهیل. 

 و بعد با دست جهت قبله را نشانش داد.

 اینوری بخون.  -
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آهیل رو به قبله و دقیقا پشت به طنین ایستاد و  

 قامت بست. 

را گفت و بلند بلند شروع به خواندن  " هللا و اکبر "  

ی حمد کرد. سوره  

طنین همچنان دست به سینه و با تفریح داشت  

کرد. نگاهش می   

ی حمد، آهیل پرسید:یکدفعه بعد از تمام شدن سوره  

بعد حمد چی بخونم؟  -   

 طنین با چشم گرد شده، دو دستی بر سرش کوبید. 

ل میشه  باطله آقا از اول... وسط نماز حرف نزن باط - 

 نمازت! 

آهیل دندان هایش را بهم فشار داد و ایندفعه با  

 صدایی آرام تر پرسید: 
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 بعد حمد چی بخونم سلیطه؟ -

 طنین با نیشخند جواب داد:

 بعد حمد قل هو هللا بخون.  -

ی نمازش را از سر گرفت. آهیل ادامه  

 بسم هللا رحمن رحیم...  -

 طنین با خنده گفت: 

آهیل االن ادامه بدی نماز   -

ی قبلیتو؛ هیچ تاثیری  شکسته

نداره بشکون از اول! دارم میگم  

 باطله! 

 با حرص سمتش چرخید: 

ت چیه؟ خب از اول بگو  کوفت خنده -

وسط نماز حرف نزن... نه وسطش  

 که باز از اول بخونم! 

 طنین خونسرد گفت: 
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قامت ببند دوباره بخون آفتاب  -

 غروب کرد دیگه تا تو بخونی!

ل را از اول طی کرد و برای بار  آهیل دوباره تمام مراح 

 دوم نماز ظهرش را خواند. 

رکعت اول بود که رکوع رفت.    

 سبحان... سبحان...  -

 دوباره یادش رفته بود.  

در همان حالت رکوع؛ گردنش را صد و هشتاد درجه  

 سمت طنین چرخاند. 

ی ذکر را طنین بگوید. با چشم و ابرو اشاره زد ادامه  

کرد. طنین اما بهت زده نگاهش    

 توقع داشت صفر کیلومتر باشد اما نه انقدر! 
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 آرام زمزمه کرد:

 پیس پیس... سبحان؟ سبحان؟  -

 طنین با دهان باز گفت:

آهیل بزنه به کمرت این نمازی که   -

تو داری میخونی! پشت به قبله  

 بخون راحت!  

 بی توجه به طنین دوباره گفت: 

 پیس پیس...  -

 طنین کالفه نالید: 

 پیس پیس؟  -

 همچنان در رکوع بود. 

بیا باال شاسکول... بیا باال ریدی   -

 باز!  

آهیل با صورتی سخت داشت در باال آمدن مقاومت  

کرد. می   
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استاد صورتتو برگردونی از قبله   -

شه! اونوقت پیس  نماز باطل می 

 پیس هم میکنه برا من!  

 آهیل دوباره گردنش را سمت قبله چرخاند. 

 سبحان...  -

 طنین صورتش را متفکر درهم کشید و ادامه داد: 

ایکیو جلبک هم داشتی کارمون   -

راه میفتاد. مغز نخودی همین االن  

یس  پگفتم تو نماز حرف نزن. پیس

خوای کنی؟ ادامه هم می می 

 بدی؟

کرد. دوباره داشت مقاومت می   

 سبحان...  -

 طنین " نچ " کشداری کشید. 

بخدا باطله... گردنت شکست   -

 تموم کن این بازی کثیفتو! 
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 با صورت قرمز صاف ایستاد و عربده کشید:

مثل آدم همون اول کار بگو چه   -

کوفتایی نمازو باطل میکنه شونصد  

م!بار از اول خوند  

 طنین با چشم ریز شده پرسید: 

تو قبل از نمازت وضو گرفتی که   -

 خدا بخواد؟ 

 آهیل ناباور گفت: 

 مگه وضو اختیاری نبود؟  -

طنین از جا بلند شد و بی توجه به آهیل راه اتاق  

 خواب را در پیش گرفت. 

یعنی من گل بگیرم مدرسه ای رو   -

که تو توش درس دینی خوندی 

االرض! مفسد فی   
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 امروز روز موعود بود. 

گفت حماقت طنین روی بچه  سونوی سالمتی که می 

 اثر گذاشته یا نه! 

 آهیل با استرس روی فرمان ماشین ضرب گرفته بود. 

 نویان کالفه از تاخیر طنین نق زد:

خوام  طی طی چرا نمیاد؟ من می  -

 زودتر نی نیشو ببینم... 

آهیل نفسش را صدادار بیرون فرستاد و با لبخند  

ختگی سمت نویان برگشت. سا  

خواست جواب  خیلی دلم می  -

سوالتو داشتم بابا ولی خودمم تو  

یه شرایط صددرصد مشابهت گیر  

 افتاد. 

 نویان با حرص لبخندی زد و مثل خودش جواب داد:
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خواد معنی  منم خیلی دلم می  -

حرفاتو بفهمم بابا!  صد در دد 

 چیه؟

 آهیل اصالح کرد. 

صد در صد!  -   

همین...  -   

با استرس انگشتانش را دور فرمان ماشین پیچید و با  

 حواس پرتی گفت: 

. فهمی بزرگ شدی می  -  

 جیغ نویان بلند شد. 

. لگدی از پشت به صندلی آهیل زد  

 خیلی بدی!  -

آهیل به خاطر لگد نویان به پشتی صندلی، چپ چپ  

. نگاهش کرد  

 تو هم خیلی کره خری!  -
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.زبان درآوردنویان طلبکار چشم گرد کرد و   

 اگه من کره خرم پس تو هم خری! -

 آهیل بهت زده نگاهش کرد. 

بی تربیت! چه طرز حرف زدن با   -

 بزرگتره؟ 

 نویان در جوابش بار دیگر زبان درآورد. 

بچه ها از بزرگتراشون تربیت یاد   -

. گیرنمی   

آهیل دوباره خواست بازخواستش کند که طنین با  

 طمانینه در ماشین را گشود.

تنها به گفتن یک جمله اکتفا کرد. آهیل   

بچه نیستید که شماها...   -

 گودزیالیید! 

 طنین به سختی سوار ماشین شد. 

 آهیل تکه پراند:
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به به... منور کردید بانو! االن هم   -

 نمیومدی! 

 

216#پارت  

 

طنین با صورت مچاله شده نگاهش کرد و با تحقیر  

 گفت: 

راهتو برو راننده... تو رو چه به این   -

 حرفا! 

 آهیل ناباور خندید. 

دور منو آدم که نگرفته... بین یه   -

مشت دراکوال و گودزیال و هرچی  

 خونخواره گیر افتادم! 

 با حسرت آهی کشید و ادامه داد: 

هی حاج فتاح کجایی ببینی تک   -

 پسرت شوفر شخصی شده... 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
667 

اش را در دست گرفت و دوباره  طنین بی توجه گوشی 

 گفت: 

تمرکزمو    شوفر جون کمتر نق بزن -

ریزی بهم. می   

 آهیل تنها با تاسف سر تکان داد. 

زبانم قاصر است از وصف حالم...   -

هی خدا. یه روز ما هم برا  

 خودمون برو بیایی داشتیم. 

 نویان با کالفگی دوباره لگدی حواله صندلی آهیل کرد. 

طی طی راست میگه بابا خیلی   -

زنی. حرف می   

 شگفت زده از درون آینه نگاهش کرد. 

ندازی  ه تو مگه خری جفتک می بچ  -

طرف بابات؟ کو اون مرد ساالری؟  

کو اون ابهت قیصر؟ کو اون شکوه  

 فردین؟ 
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 طنین لبش را مسخره تا بناگوش کش داد.

گی قیصر!  خودت داری می  -

 فردین... تو آهیلی حاجی! آهیل! 

 آهیل با صورتی طلبکار نگاهش کرد. 

خب. که چی؟ آهیل به زبون یه   -

دونی  نمی  جایی یعنی شجاع!

 بدون! 

ی گوگل را جلوی ی باز شدهطنین با نیشخند، صفحه

 صورتش گرفت و با صدای بلند خواند:

آهیل نام نوعی پرنده است که   -

پری   معروف به مرغ انجیر خوار و

  است. شاهرخ 

 با نویان پقی زیر خنده زدند. 

س؟ بابایی پرنده -   

کنیم... پرِی  تازه نویان پری جونم میتونیم صداش  - 

 شاهرخ! 
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 آهیل دندان هایش را بهم سایید. 

نور به قبرت نباره حاجی اینم اسم   -

بود برا ما گذاشتی؟ این همه ممد  

چسبوندی  تو جهانه! یه ممد می 

تنگ اسممون تا با سی سال سن  

اینجوری مضحکه خاص و عام  

 نشیم! 

. اش را کنترل کندطنین نتوانست بیشتر از این خنده  
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شدی مثال؟ یا آهیل ممد؟ممد آهیل می  -   

ممد خالی!  -   

 نویان زبان ریخت: 

 ممد پری؟  -

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
670 

 آهیل با عصبانیت برایش خط و نشان کشید. 

 شما یکی ساکت شو لطفا.  -

 طنین به حمایت از نویان گفت: 

س ممد پری جون؟ چه وضع حرف زدن با بچه -   

خفه شو ها...  -   

 طنین با شیطنت اضافه کرد:

پری شاهرخ اینا؟  ممدِ  -  

 آهیل نیشخند زد. 

بدبخت یکی اینا رو میگه که   -

خودش اسم درست درمون داشته  

 باشه! نه توی نخاله که... 

 با تمسخر اسمش را گفت: 

 طنین؟ نجوا؟ صدا؟ صوت؟  -

 پوزخند صدادار طنین روانش را شاد کرد. 

 فرهنگ نداری بدبخت!  -
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
671 

 آهیل با شرارت گفت: 

کنی؟ سوختی چرا بحثو عوض می  -  

 طنین صورتش را سمت پنجره چرخاند. 

ادامه بده... جواب ابلهان   -

 خاموشیست... 

 آهیل شروع کرد به سوت زدن. 

جواب بده دیگه! نجوا... سوت  -

زنم باید انقدر فرز باشی سریع  می 

جواب بدی. از عملکردت راضی  

 نیستم مهرگان!

 طنین انقدر محلش نداد تا باالخره خودش خسته شد. 

ب دکتر زنان نگه داشت. ماشین را جلوی مط   

 دوباره استرس گرفته بود. 

 از ماشین پیاده شد و نویان را در آغوش کشید. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
672 

در سمت طنین را باز کرد و کمکش کرد از ماشین  

 پایین بیاید. 

شد. اش می ی ظریف طنین بیشتر باعث نگرانی جثه  

 تنش توان بارداری نداشت!

طنین لبش را با استرس گاز گرفت.    

گه؟ یعنی چی می  -  

آهیل با اطمینان دستش را دور کمر این روزها کمی  

اش انداخت. پهن شده  

گه از االن به خودت هیچی نمی  -

 استرس نده! 

زد... و کاش یکی این حرف ها را به خودش می   
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 دکتر خنجری از دوستان آذر بود.  
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اصال آهیل به پیشنهاد آذر طنین را برای سونو آورده  

 بود. 

 طنین هم آشنایی دورادوری با او داشت. 

در حدی که فقط " سوری " گفتن های آذر به دکتر  

 خنجری را یادش بود. 

زنی میانسال با موهای بلوند و ناخن های الک زده در 

اش. روپوش پزشکی   

آمد دوست آذر باشد. یلش می به استا   

 نویان با هیجان به مانیتور اشاره کرد. 

 بابا نی نی اینجا میاد باال؟  -

 آهیل آرام در گوشش زمزمه کرد: 

بینی؟ اونجا رو می  -  

ی مانیتور اشاره کرد. با دست به صفحه  

 نویان بامزه سر تکان داد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
674 

نی نی اونجاست! سیاه و  -

 سفیده... 

گیر از اینکه چیزی  بهانهنویان گردنش را جلو کشید و 

شد لب برچید. از تصویر متوجه نمی   

 نی نی که چیزیش معلوم نیست.  -

 آهیل بی حواس فقط لب زد:

 نی نی کنجده هنوز.  -

ای که در چشمانش مشهود بود به  و بعد با نگرانی 

 صورت دکتر خنجری نگاه کرد.

 اخم های از سر دقتش، ته دل آهیل را خالی کرد. 

نه تنها دست کمی از آهیل نداشت. طنین هم حالش   

 بلکه بدتر هم بود. 

 بی اختیار دست آهیل را چنگ زد. 

خواست. دلش کمی تسلی خاطر می   

گفت؟ چرا دکتر چیزی نمی   
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آهیل با لبخند تصنعی نگاهش کرد و دست سردش را  

 آرام فشار داد. 

 باالخره دکتر خنجری با جان کندن لب باز کرد. 

ه جیزی  خوام از یطنین جان... می  -

 مطمئن شم. 

 طنین با نگاهی مضطرب، منتظر نگاهش کرد. 

 آهیل نفسش حبس شد. 

خواست بپرسد  حس خوبی به سوالی که می 

 نداشت. 

 و پرسید:

قبل از بارداری آزمایش غربالگری   -

 نرفته بودی؟

 و آهیل حسش درست بود!
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ی دهانش را به سختی قورت طنین بزاق خشک شده

 داد.

لکنت گفت:با   

 چط... چطور مگه؟  -

خنجری عینکش را روی موهای مرتبش گذاشت و  

 جفت ابرویش را باال انداخت. 

دونم واال چطوری بگم... نمی  -  

 حتی نویان هم به غیر عادی بودن فضا شک کرده بود.

 نفسش را سنگین بیرون فرستاد. 

انگشتش را آرام روی قسمتی از مانیتور کوبید با  

 دشواری گفت: 

بینید؟ این قسمتو می  -  

 هر دو سرتکان دادند. 
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بچه آب دور سرش زیاده! احتمال   -

عقب موندگیش باالس... احتمال  

که نه من در این مواقع صد درصد 

کنم! عقب موندگی رو تایید می   

شد؟ چهار ماه می   

 چهار ماه! 

 چهار ماه با جنین درون شکمش انس گرفته بود. 

د تا با جنینش  چهار ماهی که نیمی از آن فقط تلف ش

 انس بگیرد و بعد... 

 قلبش فشرده شد. 

شاید خجالت داشت گفتنش اما او، این اواخر حتی با 

کرد. جنینش صحبت می   

کرد. تصورش می   

 چشمانی آبی، همرنگ نویان... 

 پوستی گندمی مثل خودش! 
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 دوست داشت دختر شود. 

است!  گفتند بچه عقب ماندهاما حاال می   

لی پشت سرش نشست. آهیل بی تعادل روی صند   

س؟ عقب... عقب مونده -  

فهمید اما  نویان چیزی از حرف هایشان را نمی 

ی آهیل  دستش را به نشانه تسکین روی شانه

 گذاشت. 

 خنجری کالفه نفسش را بیرون فرستاد. 

معموال ما در اینجور مواقع دستور   -

دیم. چون این بچه اگه  سقط می 

به دنیا هم بیاد مدت زمان زیادی  

مونه!می زنده ن  

زیر چشمی نگاهی به آهیل رنگ و رو رفته انداخت و  

 ادامه داد: 

دونید! بازم هر طور خودتون می  -  
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 اشک در چشمان طنین جوشید. 

رسید. حرف زدن سخت به نظر می   

 آهیل به جای او، با صدایی خفه پرسید: 

اگه... اگه به دنیا بیاد چقدر زنده   -

مونه؟ می   

باال انداخت. خنجری شانه   

تونه حتی  تونه یه ماه... می می  -

 چند سال...  

 سعی کرد برای سقط متقاعدشان کند. 

کنه! رسما   اما بچه زندگی نمی  -

شه... با عذاب به دنیا  زجرکش می 

ره. میاد و با عذاب از دنیا می   

 صدای تپش های نرم قلبی در مغزشان پتک زد. 
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 چهار ماهش بود!

 چهار ماه! 

تپید... می قلبش   

بغض طنین بی اختیار روی ریتم تپش های بی رمق  

 طفلش شکست. 

س!  ولی اون زنده -  

 هق زد. 

تپه! قلبش دار می  -  

 جیغ کشید: 

 چطوری بکشمش؟  -

 خنجری با درد چشم بست. 

به دنیا بیاریش قراره خیلی بیشتر   -

 زجر بکشه طنین جان... 

آهیل زبانش را جوید تا درد، شاید که حواسش را از آن 

تخوان ماهی گیر کرده در گلویش؛ دور کند! اس  
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 حتی نویان هم بغض کرده بود. 

فهمید و بغض کرده  کم و بیش حرف هایشان را می 

 بود. 

اش گذاشت. را روی پیشانی  طنین آرنجش  

 بدون تالش برای حفظ غرورش زار زد. 

 بلند بلند زار زد.

 این بود حس مادرانه! 

میان است؛ ات در گفت وقتی پای بچهحسی که می 

 غرور کیلویی چند؟

آهیل با یخی های کدر شده به طنین نگاه کرد و  

 خطاب به خنجری گفت:

سقط بچه چهار ماهه واسه طنین   -

 خطر نداره؟ 

 مستقیم، با بیچارگی به خنجری نگاه کرد.

 نگاه کرد و نالید:
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 اون فقط هیجده سالشه!  -
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تور را  خنجری با عذاب وجدان از جا بلند شد و مانی

 خاموش کرد. 

چند برگ دستمال کاغذی روی شکم طنین گذاشت و 

 پشت میزش نشست. 

اگه دکترش خوب باشه نه... خطر   -

 آنچنان زیادی نداره. 

 آهیل نویان را از بغلش پایین گذاشت. 

کشید. حاال وزن خودش را هم به سختی می   

 نویان که جای خود داشت. 

 عصبی کف دستش را محکم روی صورتش کشید. 

دید؟ ی سقط رو خودتون می برگه -  
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خنجری سر خودنویسش را برداشت و شروع به پر  

 کردن کاغذ کرد.

نویسمش... االن می  -  

کرد. طنین همچنان داشت گریه می   

ای وا رفته رو به نویان لب زد:آهیل با قیافه  

 بابا خودت راه میای؟  -

 نویان لب برچیده سر تکان داد.

بود. ی آهیل سنگین  ی سینهقفسه  

 فقط خدا به فریاد طنین هجده ساله برسد... 

 سمتش رفت. 

 کمک کرد لباسش را درست کند. 

کرد.   دستش را گرفت و بلندش  

 پاشو...  -

 با چشمانی غرق خون به آهیل نگاه کرد. 

 تقصیر منه! من احمق...  -
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آهیل خودش روی زانو خم شد و مانتویش را بهم  

 کشید. 

هیش... هیچکس مقصر نیست.   -

شاید... شاید قسمتش نبوده بیاد  

 رو دنیا... شاید... 

مردی در سرش غرید " کاش خودت حداقل به حرف  

 هایت ایمان داشتی! " 

 و نداشت... 

توانست غبطه نخورد به حال  حقیقتا  هیچ رقم نمی 

که باید قلبش را به محض تپیدن از کار   طفل معصومی 

انداختند! می   

از جا بلندش کرد.  دستش را زیر بغل طنین انداخت و  

 یک ضرب پرسید:

خانوم خنجری خودتون دکتر  -

 مناسب واسه سقط سراغ دارید؟ 

 پرسید و قلب جفتشان در سینه مچاله شد... 
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زنه؟ از صبح تاحاال داره ونگ می  -  

 آهیل سرزنش گر نگاهش کرد. 

آروش ونگ چیه؟ دکتره تو تخم   -

تو  چشماش نگاه کرد گفت بچه

ه... گوه بگیرن این  باید بکشی... ا

گیری باز از  زندگیو که هر جا رو می 

کنه!  یه ور دیگه فرو می   

 آروشا به نویان اشاره کرد. 

اش نشسته بود اما تمام  پای کارتن مورد عالقه

 حواسش این طرف سالن بود. 

ببین توله سگ کپی خودته! یه   -

 پارچه خاله زنک!

 آهیل با تاسف نگاهش کرد.
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م که هر  یعنی من از گاو کمتر -

سری تو اوج به گ*ایی زنگ  

زنم تو بیای بهم دل داری می 

بدی... گاو شعورش از من بیشتره  

 به قرآن! 

اش را در دهان گذاشت و  آروشا سیب پوست کنده

 بیخیال گفت: 

 مگه شک داشتی تا االن؟  -

 آهیل حرصی نفسش را فوت کرد. 

گم دکتر گفت بچه رو  زنیکه می  -

 باید سقط کنید! 

 آروشا گاز دیگری به سیب درون دستش زد. 

 بیخیال گفت: 

 خب بکنید!  -

 آهیل ناباور نگاهش کرد. 
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وای... آروشا تو دیگه چی   -

هستی! اصال  پاشو برو گمشو  

تون... من خرم اگه یه بار  خونه

. دیگه به تو زنگ بزنم  

جوید. سیبش را می آروشا همچنان بیخیال   

 گاو بودی که...  -

ی دستمال کاغذی را سمتش پرت آهیل حرصی جعبه

. کرد  

 فقط خفه شو! -

 آروشا کمی از قالب خونسردش بیرون آمد. 

ی اتاق آهیل انداخت. نیم نگاهی به در بسته  

 صدایش را پایین آورد و لب زد:

تو توقعت خیلی بیجا بوده داداش   -

من! من وقتی طنین رگشو زد؛  

ای که  یگه دل کندم از اون بچهد
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قرار بود به دنیا بیاد! هم خدا رو  

خوای هم خرما؟ می   

 بی حرف نگاهش کرد. حق با او بود!

وقتی زنده ماندن طنین خودش معجزه بود؛ چه توقعی 

ی بی روحِ درون بطنش داشت؟ از بچه  

 آروشا با تاسف سر تکان داد.

ش بر  این دختر هنوز روحیه -

نانی داری که  نگشته! چه اطمی 

دوباره خودکشی نکنه بعد سقط  

 بچه؟ 
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 هنوز دلش رضا نبود.  

 پای رفتن نداشت! 
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بازوهایش را در آغوش کشید و با چشمان اشکی به  

 تابلوی بیمارستان نگاه کرد.

لبش را محکم گاز گرفت تا وسط خیابان بغضش  

 نشکند. 

 آهیل دستش را کشید. 

بیا... هرچی بیشتر فکر کنی   -

شه. یشتر واست سخت می ب  

 سرش را بی رمق به بازوی آهیل تکیه داد.

 امروز تکون خوردنشو حس کردم.  -

 کمر آهیل لرزید. 

 طنین بیچاره... 

 عاجز نگاهش کرد و برای بار آخر پرسید: 

واقعا  مجبوریم سقطش کنیم؟ اون   -

س آهیل! جون داره... زنده  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
690 

آهیل دستش را پشت کمر طنین گذاشت و کمی به  

 جلو هولش داد.

برا خودشه... برا اینکه بیشتر زجر   -

 نکشه! 

 طنین دیگر کوتاه آمد. 

 اما هنوز دل چرکین بود... 

داخل بیمارستان شدند و کارهای پذیرش را انجام  

 دادند. 

 خنجری هم آنجا بود. 

لباس بیمارستان را تن طنین کردند و منتظر دکتر  

. بیهوشی نشستند  

لگرم کننده گفت: خنجری دست طنین را گرفت و د  

ست!این کار به نفع همه -  

 طنین جوابش را نداد. 

شه... زود تموم می  -  
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کرد. آهیل تکیه زده به در نگاهشان می   

 خنجری دوباره گفت: 

 استرس نداشته باش اصال .  -

.. استرس که نه اما.  

 با صدایی خش دار سوالش را پرسید: 

 جنسیتش چی بود دکتر؟  -

 خنجری شوکه نگاهش کرد.

 انتظارش را نداشت. 

 دست آهیل از چهارچوب در سر خورد. 

 و طنین تلخ خندید. 

 تلخ خندید و سوالش را اصالح کرد. 

یعنی... جنسیتش چیه؟ آخه هنوز   -

س بچه!زنده  
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خنجری با عذاب وجدانی که قصد خفه کردنش را  

 داشت لب زد:

 دختره...  -

خودش را گرفت!طنین تلخ تر خندید و اشک دوباره راه    

دختری که احتماال قرار بود یخی های آهیل را به ارث  

 ببرد با پوست گندم گون خودش... 

 دختری با موهای لخت او و لب های خوش فرم آهیل. 

توانست زندگی قشنگی  دختری که احتماال می 

 داشته باشد. 

 آن دنیا البته!

 آهیل تحمل نکرد. 

 از اتاق بیرون زد. 

شد این زجر بی پایان!کاش زودتر تمام می   

 کمی در همان حال ماند تا خنجری از اتاق بیرون آمد. 
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ش  دارن واسه بیهوشی آماده -

کنن. می   

 نگاهش کرد. 

کشه؟عملش چقدر طول می  -  

 خنجری شانه باال انداخت. 

دونم... دقیق نمی  -   

خواد بچه سقط کنه؟ به آذر گفتی دخترش می  -   

 خنجری نگاه دزدید. 

 آره.  -

شدت گرفت. پوزخند آهیل    

گفتی و باز نیومده! جالبه... حس   -

ش اینجا گم و گور شده.  مادرانه  

 خنجری دستش را در جیب روپوش سفیدش سر داد.

به من سپرده حواسم بهش   -

 باشه. 
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 آهیل با حرص خندید. 

خودش علیله اگه خدا بخواد بقیه   -

ش باشه! باید حواسشون به بچه  

فرستاد. خنجری نفسش را کالفه بیرون   

ی آهیل، زمزمه کرد:بی توجه به کنایه  

 قراره خیلی درد بکشه!  -

ی آهیل پیچید و دیگر باال نیامد. اکسیژن در سینه  

 خنجری ادامه داد:

چون از هفته نهم بارداریش رد   -

شد با دارو سقط  شده دیگه نمی 

شد. کنه. باید عمل می   

 آهیل منتظر نگاهش کرد.  

چون فقط هیجده سالشه این   -

واسش سنگینه... امیدوارم   عمل

 از پسش بر بیاد. 
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 آهیل بهت زده نگاهش کرد. 

 امیدواری از پسش بر بیاد؟  -

 ناباور خندید و ادامه داد:

 االن حرفت جدی بود؟   -

خنجری همچنان خیره خیره، بی حرف نگاهش  

کرد. می   

 ناگهان آهیل فوران کرد. 

 مشتش را جایی کنار صورت خنجری فرود آورد. 

 از بین دندان های چفت شده غرید: 

زنیکه د اگه این دختر سالم از اتاق   -

عمل نیاد بیرون که من پدر تو و  

 اون آذر پتیاره تر از تو رو در میارم!  
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 خنجری از ترس شانه هایش باال پرید. 

کمی خودش را جمع و جور کرد که آهیل با جدیتی  

 ترسناک، آرام ادامه داد:

ز االن تا  ببین منو ُدکی جون... ا -

وقتی که طنین از اتاق عمل بیاد  

بیرون و روزهای بعد از عملش،  

کافیه فقط اتفاقی واسش بیفته.  

دیگه اون موقع تو آهیل االن رو  

بینی! اون موقع تو تک پسر  نمی 

بینی که  ناخلف حاج فتاح رو می 

حتی آذر ت*خم نداره باهاش کل  

 بندازه. 

کرد از  خنجری با دیدن اوضاع بهم پیچیده سعی 

خودش دفاع کند چون کامال  مشخص بود این آهیل  

ای در  افخمی که مقابلش ایستاده هیچ شوخی 

 کارش نیست!

 ببینید جناب افخم...  -
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
697 

آهیل بی تفاوت به حرف هایش خنجری را کنار زد وارد  

 اتاق طنین شد. 

ی آخر، اتمام حجت کرد. فقط لحظه  

حوصله گوش دادن به خزعبالتتو   -

تونی از  کنار... می ندارم. بکش 

االن کارتو با شمع روشن کردن تو  

امام زاده ها و نذری دادن واسه  

 سالمتی طنین شروع کنی. 

 و در را به روی صورت مات خنجری بست. 

دکتر بیهوشی باالی سر طنین ایستاده بود و داشت  

برای تست هوشیاری، سوال هایش را پی در پی می 

 پرسید. 

اش را کرده  صد کشتن بچهای که ق طنین اما از لحظه

 بود، در این عالم نبود!

 دخترک زندگی نباتی را پشت سر گذاشته بود. 
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شد  این داروهای شیمیایی که شوخی حساب می  

 برایش... 

آرام آرام پلک هایش روی هم افتادند و آهیل تکیه زده  

 به در نگاهش کرد. 

 در ذهنش تکرار کرد هوایت را دارم. 

ه درد نکشد. در ذهنش التماسش کرد ک  

ای خردسال، قلبش با  و در ذهنش، انگار که پسر بچه

شد... دیدن تن وصله به تخت طنین؛ مچاله می   
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دستش را محکم روی میز منشی کوبید و عربده  

 کشید: 

گفتم با اجازه کدوم سگ بی   -

صاحابی این لجن خان رو راه دادید  
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تو شرکت من؟ بجای شهین مهین  

منو بده! بافتن جواب    

منشی با استرس دستش را برای بار هزارم، به  

اش کشید و با ترس و لرز لب زد:مغنعه  

جناب افخم همیشه جای شما   -

آقای توکلی به امور شرکت 

کردن. چه وقتی  رسیدگی می 

آمریکا بودید چه وقتی که اومدید  

 ایران.  

اشت هایش را بهم پیچید و با صدایی که هرلحظه  

ت آرام تر ادامه داد:احتمال شکستن داش   

 آخه من از کجا...  -

 عصبی بین حرف منشی پرید. 

با دست به میالدی که رنگ پریده روی صندلی چرم  

 شرکت وارفته بود اشاره زد. 
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این پفیوز از تمام مقاماش عزل   -

دونن بعد  شده! کل شرکت می 

اونوقت منشی احمق هنوز  

دونه؟ نمی   

 رنگ صورت دخترک با گچ دیوار فرقی نداشت. 

منتظر بود هر لحظه آهیل یکی از وسایل دور و  

 اطرافش را سمتش پرتاب کند. 

 از بی ثباتی اخالقی رئیسش خیلی شنیده بود. 

 در بهترین حالت ممکن آرزو داشت تنها اخراج شود. 

 سالم اخراج شود! 

 آهیل طی یک حرکت ناگهانی سمت میالد حمله برد. 

ی پیراهن  یقهی پیراهنش را چسبید و از همان  یقه

 بلندش کرد. 

آخه بیشرف حتما باید بزنم  -

بکشمت که وجود نجِست از  

زندگیم پاک شه؟ باید سرتو ببرم  
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ت که بفهمی  بذارم رو سینه

 شوخی موخی تو کارم نیس؟

 عرق سرد روی کمر میالد راه خودش را گرفت. 

عصب پاهایش مثل بیماران مبتال به ام اس، از کار  

 افتاده بود. 

کرد، بی شک روی مبل  اش را ول می یقه اگر آهیل 

شد. پالس می   

تک تک صحنه های آن روز شوم، از جلوی چشمش  

گذشت. می   

 من فقط اومدم...  -

 آهیل وسط حرفش محکم روی مبل پرتش کرد. 
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تمرگی همینجا تا زنگ بزنم  می  -

وکیلم بیاد به صورت رسمی و  

 قانونی دهنتو ب*گاد. 

مال  هویدا بود اما با این حال  ترس در چشمان میالد کا

 سعی کرد همچنان موضع خودش را حفظ کند.  

دستش را روی دسته های مبل گذاشت و سعی کرد  

 و صاف بنشیند. 

تا خواست دهانش را برای گفتن پرت و پالیی جدید  

اش کرد:ای بلند خفهباز کند، آهیل با عربده  

 ببند دهنتو بیناموس.  -

امکان داشت پاره  اش هر لحظه  رگ های پیشانی 

شوند و خون های لخته شده روی صورت میالد  

 بپاشند.  

ی خون فرقی  سفیدی چشمانش که دیگر با کاسه

 نداشت. 
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منشی بخت برگشته، فقط خشک شده نظاره گر  

 بود. 

کشید!حتی نفس هم نمی   

ی یوسفی، وکیل آروشا را گرفت. شماره  

ی  شمارهفرزاد یوسفی سر میز شام بود که با دیدن 

ی گوشی، غذا در گلویش پیچید. آهیل روی صفحه  

 زیر لب زمزمه کرد. 

ی  یا قمر بنی هاشم. باز این ننه -

 مکافات زنگ زد.

 مادرش با مهربانی خندید و پرسید: 

مگه کیه که پسر محکمم اینطوری   -

 رنگ از روش پریده؟ 

از پشت میز غذا خوری بلند شد و با صورت برافراشته 

 لب زد:

داداش کوچیکه هند جگر خاره!   -

 یزیده... یزید! 
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 و سپس تماس را متصل کرد. 

اش گرفته  اش، خندهحاج خانوم از حرص خوردن دردانه

 بود. 

 بله جناب افخم. خیر باشه؟ -

 آهیل بی معطلی حرفش را اصالح کرد. 

دلتو صابون الکی نزن فرزاد جون.   -

 اتفاقا  شره اونم از نوع شیطانیش! 

با حرص روی هم فشار داد.  فرزاد چشمانش را   

بله... بفرمایید.   -   

دم چی به  بیا شرکت من کامل برات توضیح می  - 

 چیه. 

 و بعد در کمال بی شعوری تماس را قطع کرد. 

 فرزاد بهت زده به موبایل درون دستش نگاه کرد. 
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دیده شده یه بار این خونواده   -

واسه دستوراتشون خواهش  

 کردن؛ مردن! 
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اش کرد و  زره فوالدی تن اعصاب بخت برگشتهفرزاد،  

 بسم هللا گویان در دفتر آهیل را گشود. 

ی فلزی کنار سرش، فرود آمد. به محض ورود پوشه  

آب دهانش را صدادار قورت داد و دستش را حائل  

 سرش کرد. 

 صدای داد آهیل شانه هایش را از جا پراند. 

 گفتم صداتو ببر لجن خان!  -

اعالم حضور کرد.  ایفرزاد با تک سرفه  

 سالم...  -
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آهیل با شنیدن صدای فرزاد، یک ضرب سرش را بلند 

 کرد. 

 بیا بیا که خوش موقع اومدی. -

 نیم نگاهی به میالد انداخت. 

رنگش، چشمانش و کال همه چیزش؛ هیچ شباهتی  

 به زنده ها نداشت! 

آهیل با غضب خودکار درون دستش را در صورتش  

 پرتاب کرد و غرید: 

بر منو نگاه نکنا سگ. هوی بر و  -  

حقیقتا فرزاد از همه جا بیخبر؛ دلش برای مرِد گردن  

 خم کرده سوخت. 

 در دلش افسوس خورد برای بخت بدش. 

 گیر عجب هیوالیی افتاده بود!

آهیل با عجله و بی حوصله از پشت میز کارش بلند   

 شد. 
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فرزاد بیا بشین اینجا من لب مطلبو   -

 بگم بهت برم. 

اش میالِد سر به زیر نشست و کیف دستی فرزاد کنار 

گذاشت.  را کنارش  

 در خدمتم.  -

اش را سمت میالد دراز کرد. آهیل انگشت اشاره  

ماشین، خونه، شرکت، ویال،  -

سهام کارخونه و هر کوفت و  

ای که به این لجن  زهرمار دیگه

 خان واگذار شده رو ازش بگیر. 

 میالد آرام زمزمه کرد: 

ه سال  حداقل سهمم از این هم  -

 سگ دو زدنو بده. 

 آهیل غرش کرد:

خفه خون بگیر بی ناموس تا دهنتو   -

 بیخ تا بیخ جر ندادم! 
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 میالد دوباره موش شد و فرزاد کنجکاو... 

آهیل لیست بلند باالیی از ریز و درشت چیز هایی که 

 به میالد واگذار کرده بود، در بغل فرزاد انداخت. 

 از یه لباس زیرشم نگذر!  -
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اش سپرد و  ا خیال راحت میالد را دست وکیل زبدهب

 راهش را سمت بیمارستان کج کرد. 

ی آروشا را گرفت. بین راه شماره  

 مثل همیشه، بوق اول نخورده جواب داد. 

 بنال.  -

ی ماشین گذاشت و کف دستش  آرنجش را لب پنجره

 را روی لب هایش کشید. 

بهوش اومده؟ -   
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نه هنوز.  -   

بیمارستان نگه داشت. ماشین را جلوی   

دکتره نگفت چقدر دیگه باید بهوش   -

 بیاد؟ 

 صدای متفکر آروشا به گوشش خورد. 

خوره. الل  داره هی تکون تکون می  -

خواد چکار کنه. شو ببینم می   

 با تاسف سری تکان داد و تلفن را در جیبش سر داد. 

 سمت اتاق طنین پا تند کرد. 

 نگرانش بود. 

ل زندگی سراسر بی  شاید برای اولین بار در طو 

اش. معنی   

 برای کسی نگران بود. 

آورد. اش را بدست می طنین تازه داشت هوشیاری  

 درد سرتاسر وجودش را فرا گرفت. 
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سوخت. زیر دلش می   

 از درد. 

 از گرمای خون... 

پیچید و سردرد امان نفس  اش بهم می معده

داد. کشیدنش نمی   

 بین پلک هایش انگار چسب ریخته بودند. 

از خشکی زیاد به سقف دهانش چسبیده بود. زبانش   

کشید دیگر  گوش هایش هم که بس سوت می 

شنید. صدایی نمی   

 آروشا با نگرانی سمتش آمد. 

 خوبی؟  -

فهمید. فهمید و نمی می   

کمی پلک هایش را از هم فاصله داد که نور چشمش  

 را زد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
711 

اش سر جایش  با احساس هجوم محتویات معده

 نیمخیز شد. 

تمام جانش رسوخ کرد. درد در   
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 آروشا سطل را برایش نگه داشت. 

آمد و  طنین با هربار عق زدن، بخیه هایش کش می 

کرد.رسما  مرگ را با چشمانش نظاره می   

 آهیل رنگ پریده نگاهش کرد. 

کرد. کشید و آهیل قالب تهی می او درد می   

کشید از درد و شاید که آهیل هم درد می 

 کشیدنش... 

تار باالی سرش آمد. پرس   

 وضعیت طنین را چک کرد.  
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نگاهی به سرمش انداخت و یک سری اقدامات  

عجیب و غریب دیگر که هیچکدامشان سر  

آوردند... درنمی   

 طنین رنگ به رو نداشت. 

 به طرز نگران کننده ای ضعیف شده بود. 

 آروشا از پرستار پرسید: 

چون بچه چهار ماهش شده بوده   -

 انقدر ضعیف شده؟ 

ستار آرام خندید. پر  

ش که چهار ماهه نبوده.  بچه -  

 آروشا متعجب به آهیل نگاه انداخت. 

 آهیل جدی شده، گفت:

 چهار ماهم رد کرده بود.  -

 پرستار دوباره خندید. 
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کنید. این سقط  حتما  اشتباه می  -

جنینی که خانومتون انجام دادن 

قانونیه... توی سقط قانونی جنین  

داشته  باید حتما زیر چهار ماه سن 

 باشه. 

کرد. طنین کم کم داشت وقایع اطرافش را درک می   

 آهیل سمت پرستار نیمخیز شد و هیستریک خندید. 

دقیقا چهار ماه پیش ازش آزمایش   -

 خون گرفتیم جوابش مثبت شد! 

 پرستار آرامشبخش لبخند زد.

کنید. بچه اگه  حتما  اشتباه می  -

وارد ماه شونزدهم بارداری بشه؛  

قانونی اجازه سقط پزشک 

ده... نمی   

 آهیل ناباور نگاهش کرد. 
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خواد  پزشک قانونی از کجا می  -

 بفهمه بچه چند ماهس؟ 

ی سرم طنین را عوض کرد و بی تفاوت پرستار کیسه

 لب زد:

کنه  استعالم پزشک که تایید می  -

 بچه هنوز چهار ماهش نشده!
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ی ما حتی قلبش  ولی بچه -

تپید! می   

 پرستار مصرانه تکرار کرد: 

کنید... اشتباه می  -  

کرد. طنین هاج و واج به بحث پیش آمده نگاه می   

 آهیل برافروخته رو به آروشا گفت: 
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زنگ بزن این پتیاره خنجری بیاد   -

 اینجا ببینم چه گو*هی خورده. 

 آروشا با صورتی متفکر لب زد:

همینجا بود اتفاقا... قبل از اینکه   -

طنین.  برسی اومد باال سر   

ی خنجری را  تا آهیل خواست اول و آخر و مرده و زنده

 سر و ته کند؛ در باز شد. 

خنجری در حالی که دست در جیب روپوش سفیدش  

 کرده بود لبخند زنان وارد شد. 

 بهوش اومدی عزیزم؟ -

 آهیل میرغضب نگاهش کرد.

گن بچه چهارماهه رو هیچ  می  -

دن.  قبرستونی اجازه سقط نمی 

یل موثق شما واسه  بعد اونوقت دل 

 سقط جنین ما چی بوده؟  

 خنجری یکه خورد. 
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 آهیل با خشم ادامه داد:

فقط نگو چهارماهه نبوده که با سر   -

رم تو دیوار دیگه!می   

 به لکنت افتاد. 

 بچه... بچه مشکل داشت.  -

 آهیل حرصی لبخند زد. 

گم گم بچه چش بود. می نمی  -

گربه ای که تو باشی محض رضای  

گیره...  خدا موش نمی   

کند ظاهرش حفظ شود خنجری با صورتی که جان می 

 رو به پرستار گفت: 

عزیزم شما چند لحظه بیرون   -

ایستی؟می   

 بعد از رفتن پرستار؛ دوباره حرف هایش را تکرار کرد. 

بچه مشکل داست.  -   
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ستعالم غلط دادی پزشکی  گم چرا ا زنیکه می  - 

ته؟ قانونی؟ غیر از اینه که کاسه ای زیر نیم کاسه  

 خنجری دست پیش را گرفت که پس نیفتد. 

تونستم  طنین جای دخترمه. نمی  -

تحمل کنم بچه ناقص به دنیا بیاره.  

آینده کاری خودمو به خطر  

 انداختم. فقط به خاطر طنین!
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 آهیل بلند قهقهه زد. 

ای نیستی که محض  تو گربه -

رضای خدا موش بگیره! تو هم 

 قماش آذری...  

خنجری مضطرب، دست های لرزانش را در جیبش  

 مخفی کرد. 
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ی من و آذر فرا تر از یه  رابطه -

ست. دوستی ساده  

 آهیل بی اختیار داد کشید: 

د پدرسگ چون زیادی باهم قاطی   -

ترسم کار دست این  شدید می 

 بچه داده باشی! 

هیل تکانی خورد. طنین از داد آ   

 بی حال لب زد:

 آروم باش...  -

ی عصبی به یشمی های اشکی طنین، خیره  با خنده

 شد. 

شه دوست و رفیقا  تو باورت می  -

ت از سر انسان دوستی یه  ننه

کاری کنن؟ یعنی آذر جدیدا انقدر  

 پاک و معصوم شده؟ 

اش گذاشت. طنین ساعد دستش را روی پیشانی   
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دونم... من هیچی  نمی  -

دونم... نمی   

 بغض و بغض و بغض! 

دانست. تنها چیزهایی بود که در آن لحظه می   

ی آهیل گذاشت. آروشا دستش را روی شانه  

االن آروم باش... شاید واقعا همین   -

 که میگه باشه!

 آهیل بهت زده نگاهش کرد. 

گم طنین سنش کمه  حاال می  -

کنه. تو دیگه چرا آروش؟  شک نمی 

واسه چی چرت و پرتاشو باور  

کنی؟  می   

اش خارج شد. آروشا از قالب مهربانی   

 دوباره راه تخریب شخصیتی را در پیش گرفت. 

شاید به خاطر اینه که ما مثل تو   -

 مریض پارانوئیدی نیستیم! 
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 آهیل مطمئن تکرار کرد:

ات شرط  من سر شاهرگم باه  -

ای زیر نیم بندم یه کاسهمی 

ست... کاسه  

خنجری که موقعیتش را در خطر دید؛ سعی کرد  

 خودش را تبرعه کند. 

واقعا  بی جا شک کردید جناب   -

کردن جواب افخم. فکر نمی 

 محبتمو اینطوری بدید. 

 آهیل خونسرد از جا بلند شد. 
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من هنوز جوابی ندادم... میفتم   -

ببین منو دکی...   دنبال ماجرا و  

اش را تهدیدوار سمتش گرفت. انگشت اشاره  
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وای به حالت اگه دست از پا خطا   -

. اونوقت دیگه باطل  کرده باشی 

کردن پروانه پزشکیت حداقل  

ایه که در جواب محبتات هدیه

گیری! می   

ی دفاع بیشتر به خنجری دهد از  و بی آنکه اجازه

 بیمارستان بیرون زد. 

درون ماشینش نشست. با اعصابی مخدوش   

ی چند گرمی کوکائین زیر و  جیبش را به دنبال بسته

 رو کرد. 

ی یوسفی را گرفت. در همان حال شماره  

تلفن را روی بلندگو گذاشت و روی صندلی کنارش  

 پرتاب کرد. 

 بله جناب افخم؟ -

 در داشبورد را بی نتیجه بهم کوبید. 
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جناب افخم بابام بود که مرد.   -

تاح رو نیار جلو  آهیلم. هی قیافه ف

 چشمم با افخم افخم کردنت. 

 ناامید پاکت سیگارش را برداشت. 

 بله آهیل خان.  -

ای به ته پاکت سیگار زد. ضربه  

 اوضاع چطور پیش رفت؟  -

 فرزاد نفسش را کالفه بیرون فرستاد. 

واال این بنده خدا که جیکش هم   -

درنیومد از وقتی تو رفتی. هرچی  

 گفتم گفت باشه. 

بین لب هایش گذاشت و زمزمه کرد:سیگار را    

 بره گم شه سگ پدر.  -

 فرزاد خواست کمی بر اصول وجدان قدم بردارد. 

 با احتیاط گفت: 
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ولی به نظرت درسته همه چیزشو   -

ازش بگیری؟ حقیقتا  اینطور که من  

فهمیدم یک درصد هم همچین  

کرده!  وضعیتی رو پیشبینی نمی 

 هیچی از خودش نداره. 

روشن کرد. آهیل سیگارش را   

کام عمقی از سیگار گرفت و با بی خیال ترین حالت  

 ممکن لب زد:

حساب کن ببین سهمش چقدره.   -

دم. همه رو صدقه می   

 فرزاد از زبان نفهم بودن آهیل به خنده افتاد. 

دی به خودش؟ آخه چرا نمی  -  
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 دود سیگار را از بینی بیرون فرستاد. 
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یام حاال بهش  خوام سر به تنش نباشه ب من می  - 

 لطف هم کنم؟ خبرش بیاد... 

از لحاظ قانونی حق با شماس ولی اینجا اصال قانونم  - 

کنه حقشو بدید. که دور بزنیم؛ وجدان حکم می   

آهیل کام عمیق دیگری از سیگار گرفت و بی ربط به  

 موضوع پرسید:

فرزاد ول کن این شر و ورا رو...   -

ساقی خوب تو دست و بالت  

 نیست؟ 

اباور به تلفن نگاه کرد.فرزاد ن  

 ساقی؟  -

آهیل دود سیگار را اینبار طوالنی تر حبس کرد و بعد 

 همراه با حرف زدنش دود را بیرون فرستاد.

ساقی... ساقی دیگه! گل، کوک،   -

 ماش، نگو که تاحاال نزدی؟

 فرزاد با حرص جواب داد: 
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وکیل پایه یک دادگستری فارغ   -

التحصیل از بهترین دانشگاه 

سراسری ایران با معدل نوزده و  

نود؛ رو چه حسابی باید گل و  

 کوک زده باشه؟

 آهیل ته سیگار را با خنده از پنجره بیرون انداخت. 

 سیگار بعدی را بین لب هایش گذاشت. 

ساقی خوب پیدا کردم خبرت میکنم بیا باهم بریم    - 

فضانوردی... حیفه این همه استعداد وکیلمون پایمال  

 شه. 

انه به کاهدون زدی آهیل خان. من همچین  متاسف - 

 آدمی نیستم. 

 آهیل پوست لبش را با تفریح کند و لب زد:

تو چاییت که شیره حل کردم دادم به خوردت...   - 

شی! میای بریم بیرون؟ همچین آدمی هم می   

خیر.  -   
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 بی توجه نق زد:

زهرمار... مرتیکه ضدحال! من  -

م سررفته. حوصله  

شد. می دود از سر فرزاد بلند   

گوشی را جلوی دهانش گرفت و با صدایی که جان  

کند، باال نرود؛ غرید: می   

مطمئنی سی و سه سالته آهیل   -

ت هم  خان؟ به نظر من که از بچه

 بچه تری! 

 آهیل بی خیال قهقهه زد. 
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 نویان سرش را روی پای ماه بانو گذاشت. 
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 معصومانه، همانطور که با مروارید درشت درون گردن 

کرد؛ لب برچید. ماه بانو بازی می   

 چرا طی طی همیشه مریضه؟  -

ماه بانو پر محبت دستی به صورت گرد و سفید نویان  

 کشید. 

 طنین رو دوست داری مادر؟ -

 نویان با هیجان سر جایش نشست. 

هم من، هم عمه آروش، هم بابا،   -

طی طی رو دوست داریم. تو هم  

 دوستش داری؟

زد. ماه بانو مهربان لبخند   

وقتی تو دوستش داری، منم  -

 دوستش دارم. 

 نویان هیجان زده، دستانش را روی دهانش فشرد. 

 با دست به ماه بانو اشاره زد گوشش را نزدیک بیاورد. 
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اش در گوش ماهی لب زد: با لحن بچگانه  

خوام بهت بگم  یه رازی رو می  -

 ماهی... 

 ماه بانو دلش از شیرینی پسرک غنج رفت. 

 بگو مادر.  -

نویان خودش را باالتر کشید و دستان کوچکش را روی 

 گوش های ماه بانو فشرد. 

لرزید مثال  آرام، در گوشش  با صدایی که از هیجان می 

 جیغ کشید: 

خوام بزرگ شدم با طنین  می  -

 ازدواج کنم. 

 ماه بانو یکدفعه زیر خنده زد. 

 از شدت خنده، سرش به عقب پرت شد. 

ه بانو؛ روی مبل  نویان بی توجه به خنده های ما

اش زد. نشست و دستش را زیر چانه  
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پر حسرت آهی کشید و به دیوار رو به رویش خیره  

 شد. 

اش را جمع کرد و پرسید: ماه بانو به سختی خنده  

م؟ چته بچه -  

 نویان دوباره آه کشید. 

من طی طی رو دوست دارم   -

ماهی... ولی... فکر کنم... فکر  

 کنم... 

جلو کشید. ماه بانو کنجکاو خودش را   

 فکر کنی چی مادر؟  -

 نویان با نگرانی نگاهش کرد. 

فکر کنم طی طی بابایی رو  -

 دوست داره! 
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 بابات هم طنین رو دوست داره؟  -

 نویان دوباره، بزرگانه دستش را زیر چانه زد. 

 با حسرت گفت: 

حاال که خیلی باهم دوست   -

شدیم، یه راز دیگه هم بهت  

گم ماهی... می   

بانو با صبوری سرش را تکان داد. ماه    

 بگو مادر.  -

 نویان بامزه حرص خورد. 

وقتی بابایی طی طی رو دوست   -

شم. تو و عمه  داره من ناراحت می 

اشکال نداره ماهی... ولی 

 بابایی... یه طوری دوستش داره... 

 ماه بانو با خنده و قربان صدقه، لپ سفتش را کشید. 
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بچه اینا چیه تو بهش فکر   -

کنی؟ می   

 نویان مظلوم با انگشت هایش بازی کرد. 

خواد زنمو بدزده... بابایی می  -  

تقریبا  بین حرف های نویان بود که آهیل در را باز کرده  

 و پشت ستون پناه گرفته بود. 

با شنیدن حرف آخر نویان، دیگر بیش از این نتوانست  

 خودش را کنترل کند. 

ید. از پشت سر، بی هوا نویان را درآغوش کش  

گی پدرسوخته برا  چی می  -

 خودت؟

 نویان ترسیده چشمانش را بست و جیغ کشید. 

 هیچی...  -

 آهیل با شیطنت به یخی های گرد نویان خیره شد. 

 یعنی از ماهی بپرسم؟  -

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
732 

 نویان تند تند سرش را تکان داد و باز جیغ کشید: 

 ماهی ساکت شو...  -

و بعدش مظلوم سرش را سمت ماه بانو چرخاند و  

ادامه داد:  وارزمزمه  

 خواهشمندانه....  -

 ماه بانو با چشمانی خندان مطمئن نگاهش کرد. 

 آهیل نویان را باال انداخت. 

 پسرک ترسیده دستش را دور گردنش حلقه کرد. 

اش داد کشید: با صدای بچگانه  

تم. کافر نکن بچه -  

ای گرفت. آهیل با خنده لپش را گاز جانانه  

ش را هدیه کرد. قبل از اینکه دادش دربیاید، خبر خوش  

اومدم ببرمت خونه نویان. طی   -

 طی جونت مرخص شده! 
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237#پارت  

 

اش گذاشت. گوشی را بین گوش و شانه  

با دستش زیر بغل طنین را گرفت و سمت مبل  

 سلطنتی برد. 

 فعال  بهش مسکن دادم.   -

 آهیل پرسید:

 درد داره هنوز؟ -

 طنین با کمک آروشا روی مبل نشست. 

داری؟می پرسه درد  -  

ی منفی تکان داد.طنین سرش را به نشانه  

نداره... مسکنه قوی بود.  -   

خب خداروشکر. ما هم کم کم راه میفتیم. ماهی   - 

 نهار درست کرده واسمون. بده بهم، اومدم. 
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آروشا شال طنین را از دور گردنش برداشت و مانتوی 

 جلو بازش را از تنش دراورد. 

خواد عجله کنی حاال...  نمی  -

خوای بیای فقط لش کنی رو  می 

مبل جور تو هم من بکشم. بمون  

همونجا تو رو خدا حداقل تو دست  

 و پام نیستی اینجوری.  

 آهیل پوزخند صداداری زد. 

آره دیگه من چیم به آدم رفته بود   -

که این یکی رفته باشه؟ تو خونه  

ده. خودم راهم نمی   

تماس  آروشا با صورت مچاله شده به گوشی زل زد و 

 را بی هیچ حرفی به روی آهیل قطع کرد. 

 نیم نگاهی به طنین انداخت. 
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من تمام جوارحم از بس عرق   -

کردم؛ داره بهم میچسبه. ربع  

 ساعت اشکال داره تنهات بذارم؟  

 سرش را به نشانه منفی تکان داد. 

خب پس واست هرچی ممکنه   -

ذارم اینجا. جلدی  الزمت باشه می 

 اومدم. 

م بست. طنین با آرامش چش  

 برو خیالت راحت.  -

آروشا که وارد حمام شد؛ طنین بی جان سرش را به  

 پشتی مبل تکیه داد. 

نگاهش به غذاهای روی میز میفتاد، دلش بهم پیچ  

خورد. می   

 صدای زنگ در، به گوشش خورد. 

 بلند گفت:
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زنی  بیا تو... از کی تاحاال در می  -

 تو؟ 

 صدای آهیل را نشنید. 

باالتر برد. به سختی صدایش را   

 آهیل... بیا تو دیگه!  -
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 به جای جواب، دوباره صدای زنگ در بلند شد. 

 بهت زده به در نگاه کرد. 

 کر هم شدی خدا بخواد؟  -

 باز هم جوابی نشنید. 

. ی مبل گرفت و بلند شدبا مشقت دستش را به لبه  

ای که خورده بود، درد نداشت  به خاطر مسکن قوی

سوخت. اما بخیه هایش می   
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نفس نفس زنان، به بدبختی خودش را جلوی در  

 رساند. 

زد:کرد؛ زیر لب غر می همانطور که در را باز می   

چقدر جدیدا گشاد بازی درمیاری.   -

در هم من باید واست وا کنم.  

کنه تو جای  هرکی ندونه فکر می 

 من زاییدی! 

 جوابی که نشنید سرش را بلند کرد. 

 چرا...  -

رف در دهانش خشک شد. با دیدن زن مقابلش، ح  

 رها طهماسب چطوری آپارتمان آهیل را پیدا کرده بود؟

 نگاه اغواگرش، غرق تمسخر شده بود. 

سر تا پای طنین را از نظر گذراند و دست به سینه، در  

 کمال پررویی وارد خانه شد. 

با حرف های طنین دیگر خیالش از نبودن آهیل راحت  

 شده بود. 
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زخند گفت: وسط سالن ایستاد و با پو   

کنی جای  خوب داری عشق می  -

گذره؟ من ها! خوش می   

 طنین نفسش را عصبی بیرون فرستاد. 

بیا برو گمشو بیرون زنیکه پتیاره.   -

اینجا رو با فاحشه خونه اشتباه  

گرفتی. راهتو گم کردی! خودم  

کنم چطور گم شی  راهنمایت می 

 بیرون. 

شنید. حرف های طنین را که نمی   

شکمش خشک شده بود! فقط چشمش روی    

 حامله بودی؟  -

اشک سعی داشت به سد غرور طنین نیشتر بزند و  

 چشمش را تر کند. 

 اما طنین خوب مهارش کرد!
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از همون یه شبی که خودتو   -

 انداختی بهش حامله شدی؟

 طنین دندان هایش را بهم فشرد. 

 ببند دهنتو!  -

 با روی مخ ترین حالت ممکن خندید. 

چرا؟ حقیقت تلخه؟ ت*خم  -

ومتون کجاست االن؟ حر  
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 طنین دیگر تاب نیاورد. 

اش توهین  داشت به دخترک بی گناِه از دست رفته

کرد!می   

 بی توجه به درد شکمش سمت رها هجوم آورد. 

 می کشمت کثافت.  -
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 جیغ کشید: 

کنم آشغال  من تو رو تیکه تیکه می  -

 هرجایی. 

ی رها را دور دستش پیچید و  موهای شالقی اتو شده

تمام توان کشید. با   

داد رها بلند شد و او هم متقابال همین به صورت  

 طنین چنگ زد. 

رها درشت جثه تر از طنین بود و قطعا  زورش هم  

 بیشتر. 

 با تمام توانش طنین را هول داد. 

در حالت عادی دیوار مقاومتی طنین انقدر زود  

شکست. نمی   

 اما االن! 

 محکم روی زمین افتاد.  

پیچید. از درد به خودش می   
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 زیر دلش خیس شد. 

حاال دیگر مطمئن نبود بخیه هایش سالم مانده  

 باشند... 

سلیطه گریتو باید حتما نشون   -

دونم چه پاچه  بدی؟ باور کن می 

 پاره ای هستی! 

کف دستش را روی پوست متورم سرش گذاشت و با  

 تحقیر ادامه داد:

مرد پونزده سال از  همین که با یه  -

خودت بزرگتر ریختی رو هم؛ هول  

ده! بودنتو نشون می   

کشید. طنین گوش هایش از درد سوت می   

زد و طنین فقط تکان خوردن  رها پی در پی حرف می 

شنید!لب هایش را به همراه سوت ممتد سرش می   

آروشا از صدای جیغ و داد؛ سریع لباسش را پوشید و  

 بیرون رفت. 
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شان  ای که زمانی عروس خانوادهدریدهبا دیدن زن 

 بود، یکه خورد. 

 توقع هرکسی را داشت جز او... 

طولی نکشید که نگاهش روی طنین چنبره زده  

 نشست. 

 ترسیده صدایش زد: 

 طنین...  -

 رها با شنیدن صدای آروشا شوکه سمتش چرخید! 

 با پای خودش سمت قبرش روانه شده بود... 
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ی مستقیم دعوای  باز شد، صحنهدر آسانسور که 

 وحشتناک آروشا و رها بود!

 آهیل با دهان باز به صحنه مقابلش خیره شد. 
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نویان هم وحشت زده خودش را پشت پای آهیل  

 پنهان کرد. 

طنین با رنگ و روی پریده و خیس از عرق به کنار در  

 تکیه داده بود. 

 ظرف های غذا از دست آهیل رها شد. 

اش ساختمان ا گرفت و عربدهخون جلوی چشمانش ر 

 را لرزاند. 

سگ پدر حرومی تو با چه جرئتی   -

 وجود نجستو آوردی اینجا؟ 

آروشا دستش را روی گلوی رها گذاشته بود و با  

داد. نفرت فشار می   

اگه بالیی سر طنین بیاد، به خدا   -

کنم عوضی! ت می قسم تیکه تیکه  

 بغض نویان با صدای بدی شکست. 

اش کل راهرو را فرا گرفت. کودکانههق هق   

 رها با صورت کبود نگاهش را سمت نویان چرخاند. 
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 چشمانش آنی پر شد.  

 دستش را ناتوان سمت نویان دراز کرد و خفه لب زد:

م... بچه -  

اش کوبید. آروشا بی معطلی تخت سینه  

ت؟ بچه -  

 پر حرص خندید. 

ت؟ االن تو تخم چشمای من  بچه -

ت بگیره  ندهزل زدی و بدون اینکه خ

م؟ گفتی بچه  

 بلندتر خندید. 

 تو یکی نوبری به قرآن!  -

چرخید. آهیل نگاهش بین طنین و نویان می   

پیچید و نویان دوباره شاهد  طنین از درد به خودش می 

 خشونت بود!

 صدای سرد آروشا به گوشش خورد. 
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فکر کردی کی هستی زنیکه؟ حاال   -

چون پنج شیش سال پیش داداش  

ی خورد خام  احمق من یه گ*ه

ی نداشتت شد که دلیل  قیافه

شه هر غلطی دلت خواست  نمی 

 کنی! 
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آهیل دیگر خیالش راحت بود که آروشا قرار است مرده  

ی رها را جلوی چشمش بیاورد. و زنده  

نویان را بغل زد و دستش را دور کمر طنین گذاشت؛ از 

 جا بلندش کرد.

 سمت اتاق خوابش هدایتشان کرد. 

ی رها کوبید. ا دوباره تحقیر آمیز تخت سینهآروش  
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یه دختر هرجایی بی خانواده رو   -

کردیم عروسمون، شد لک ننگ  

 کل خاندان افخم!  

 با تمسخر نگاهش کرد و خونسرد ادامه داد:

اگه آهیل تا االن به خاطر کثافت   -

کاری هات سکوت کرده؛ تو که  

نباید فکر کنی که زندگی چقدر گل  

 و بلبله...  

رها حتی وقتی که با آهیل ازدواج کرده بود هم از  

ترسید. آروشا می   

همان زمان هایی که عمیق در نقش عروس خوب  

 خانواده فرو رفته بود. 

س حس  کرد پاهایش را از تر االن احساس می 

کند. نمی   

 عصبانیت آهیل در برابر آروشا هیچ بود!  

 آروشا اژدهای طغیان کرده بود... 
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 با صدای لرزان سعی کرد محکم بگوید: 

تونی بکنی مثال؟ چه غلطی می  -  

آب دهانش را قورت داد و تند تند کلمه ها را ردیف  

 کرد:

نه خیلی خونواده خودتون سر و   -

سامون داشت. یه پسر یتیم با یه  

اهر مطلقه! یه بابای زن باز و  خو

ای که همسن دخترش  مادرخونده

بود! بیچاره من لطف کردم زنش  

 شدم... 

ی صورت رها کرد. آروشا سیلی محکمی حواله  

 مستقیم به چشم هایش خیره شد. 

یتیم بودن صد شرف داره به   -

ای که  ای مثل تو. مطلقهحرومزاده

کنه یه تار  حریم خودشو حفظ می 

ه هیکل کسی که  موش میارزه ب 
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شوهر دارن و همچنان در کمال  

بی حیایی با بقیه مردا الس  

ی بی آبرو مثل  زنن... یه لکاتهمی 

 تو! 

 رها نفس نفس زنان سعی کرد بغضش را حفظ کند. 

 آروشا جدی نگاهش کرد و تهدید آمیز گفت: 

تو باید هر ثانیه بترسی از نفسی   -

که راحت کشیدیش! اینکه تو بی  

ریشه و اصل و   بته و بی رگ و

نسبی و معلوم نیست اصال  ننه  

شه اجازه  بابات کیه، باعث نمی 

داشته باشی واسه خودت جولون  

سلیطه...  بدی زنیکه  
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رها مردمک چشمش از تحقیر های پی در پی آروشا  

 لرزید و اشکش بی اختیار روی صورتش راه گرفت.  

 آروشا ترسناک نگاهش کرد.

اتو کج بذاری من  از االن به بعد پ -

ت رو به عذات مادِر نداشته

شونم!  می   

اش را جلوی صورتش تکان داد. انگشت اشاره  

یه بالیی به سرت میارم آشغال   -

بی سر و پا که روزی هزاربار بگی  

 صد رحمت به دیوونگی آهیل!

ی  قبل از اینکه رها دهانش را باز کند؛ آروشا یقه

 پیراهنش را گرفت و سمت در هولش داد.

 هری... نبینمت دیگه!  -

 و در را روی صورت مات و مبهوتش بست. 

 با نگرانی سمت اتاق آهیل رفت. 
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طنین روی تخت دراز کشیده بود و تند تند نفس  

کشید. عمیق می   

آهیل هم باالی سر تخت، چشمش به طنین بود و  

فشرد. سر نویان را به سینه می   

طنین بی رمق خودش را روی تخت باال کشید و با  

آورد. دست اشاره زد دارد باال می   

ی اتاق را نزدیکش برد. آروشا با عجله سطل گوشه  

 به جای محتویات معده، فقط خون باال آورد. 

 آهیل و آروشا با ترس نگاهش کردند. 

 طنین از درد به گریه افتاد. 

دید. رفت و قیافه هایشان را تار می سرش گیج می   

 آروشا جفت دستش را به سرش گرفت. 

خود خدا... چکارش کنیم؟ چت  یا  -

 شد؟ چرا خون باال میاری؟

 آهیل دهانش از استرس خشک شده بود.
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 با لکنت تنها لب زد: 

 زنگ بزن اورژانس...  -

طنین بی حال دست سردش را روی دست آروشا  

 گذاشت. 

خواد... قبال هم اینطوری نمی  -

 شده بودم. 

داد: تکه تکه نفسش را با درد بیرون فرستاد و ادامه   

یه شربت دارم... با یه قرص...   -

 متخصص گوارش داده بهم. 

 آهیل با عجله پرسید: 

کجاست؟ بگو بدمت...  -   

خونمون!  -   
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 با اعصابی خراب، کلیدش را در قفل در انداخت. 

 از این حیاط متنفر بود. 

مهم نبود چند سال بگذرد؛ اینجا حتی پس از صد  

 سال مردن، باز هم مسلخش بود... 

ای داغ به لبش بخیه خورد.  زهرخند مانند منگنه  

 با آجر به آجر این عمارت خاطره داشت. 

شد... خاطره هایی که هیچگاه دلتنگشان نمی   

نگاهش به ردیف ماشین های آخر سیستم پارک  

 شده دور تا دور عمارت افتاد.

پوزخندی به خوش اشتهایی زن بابای زیادی  

 باکالسش زد. 

این بود؛ دیگر خدا رحم پارکینگش کند. وضع حیاط که   

گذارد. مشخص بود آذر هیچ چیز به دلش نمی   

کرد با پول های آهیل مادر مرده... خوب عشق می   

 با تهوع سرش را به چپ و راست تکان داد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
753 

کرد. نباید فکر می   

در ذهنش التماس کرد امروز حداقل چشمش به  

 ریخت آذر نیفتد... 

یده بود که بار دومش  اما دنیا کی باب میلش چرخ

 باشد؟ 

ای درون یخچال را برای  ی قهوهباید شربت، با شیشه

برد. اش می زخم معده  

 خانه ساکت بود. 

آهیل مشتاق سعی کرد خودش را فقط در نهایت  

 سرعت به یخچال برساند. 

 حتی وقتی وارد سالن هم شد زنگ نزد. 

اش احساس ناراحتی  به جهنم که ممکن بود نامادری

 کند. 

ر یخچال را باز کرد و با دیدن شربت، خوشحال  د

اش را در دست گرفت. شیشه  
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ای از شادی عمل موفق آمیز قبل نگذشته  هنوز ثانیه

 بود که؛ صدا منحوس آذر به گوشش خورد. 

خوشحالم که باالخره بی دردسر   -

 تونستی سقطش کنی... 

 شیشه در دست آهیل مشت شد. 

اون پسره... آهیل. شک نکرد به   -

 چیزی؟ 

 آهیل نگاهش ناباور روی راهرو نشست. 

 از چه حرف میزد؟

 آذر این بار با حسرت نفسش را بیرون فرستاد. 

ست... اینطوری به نفع همه -  
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خواست به احتمال ذهنش بها دهد. آهیل دلش نمی   
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امد؛ آذر باید  اگر احتمال ذهنش درست از آب درمی 

طول و  فروخت و قبری به  تمام ماشین هایش را می 

کرد.... عرض خودش، تهیه می   

سوری اونا جفتشون االن   -

گرفتن. یه  احساسی تصمیم می 

کرد.  نفر باید منطقی برخورد می   

 لب آهیل تمسخر آمیز کش آمد. 

حاال تو بیا هرچی مدرکه سر به   -

نیست کن. از این پسره بعید 

نیست دوباره بیافته دنبال علت  

 پنهان کاریت و سوری... 

ار بیرون فرستاد و ادامه داد:نفسش را صداد  

جفتمونو مرده بدون اگه آهیل   -

افخم بفهمه بچه سالم رو فقط  

 واسه صالحدید خودمون انداختیم. 

ی شربت از دست آهیل رها شد. بی اختیار شیشه  
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ای با شنیدن صدا سکوت کرد. آذر لحظه  

سوری واستا ببینم صدا چی بود از   -

 تو آشپزخونه. 

وسط آشپزخانه ایستاده  آهیل با چشمان غرق خون  

 بود. 

آذر به محض اینکه چشمش به آهیل خورد؛ گوشی از  

در پی جیغ زدن.  دستش افتاد و شروع کرد پی   

شد. رگ گردن آهیل از شدت تورم داشت منفجر می   

ی آذر لب زد:خیره به چشمان وحشت زده  

 جفتتونو از االن مرده بدون!  -

 آذر دستش را روی قلبش گذاشت. 

پایان کارش بود!  اینجا دیگر   

حتی فکر به مجازات شدنش توسط آهیل، چهار  

لرزاند. ستون تنش را می   

 آهیل عصبی نیشخند زد و گیج تکرار کرد:
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 بچه سالم رو سقط کردین؟  -

 تن آذر لرزید. 

 ناگهان آهیل بلند عربده کشید: 

مرده شور ببرتت عوضی بی   -

خودت هم رحم  وجدان که به بچه

کنی!نمی   

سکسکه افتاد. آذر از ترس به   

ذاری  آدمی تو؟ اسم خودتو می  -

 آدم؟ وهلل که از حیوون پست تری! 

 دستش را به کمرش زد و ادامه داد: 

پدرسگ دخترت جون داد زیر این   -

 عمل!
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به نفعش بود که توی این سن   -

بچه نداشته باشه. به... به نفعش  

 بود... که... که... جوونی... 

عمارت را لرزاند. غرش آهیل شیشه های    

 فقط خفه شو! -

 با دست به گوشی واژگون شده اشاره زد. 

به اون خنجری حرومزاده بگو تا   -

پرونده پزشکیشو باطل نکنم و یه  

عمر خونه نشینش نکنم آروم  

گیرم... منتظرم باشه! نمی   

 قلبش شروع به تیر کشیدن کرد. 

 دستش روی قلبش مشت شد. 

داد. داشت جان می   

خاطر حمایت مادرش تکه تکه کرده بودند؟ طنین را به   

اش را به صالحدید همچین زنی سالخی  طفل زنده

 کرده بودند؟ 
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 خدا رحمشان کند! 

 فقط خدا رحمشان کند...  

 دوباره ناباور پرسید: 

آخه چطوری انقدر حیوونی؟ این   -

حجم از حرومزادگی از اختیارات  

انسان خارجه! توی مادر سگ چی  

 هستی آذر؟

گچ دیوار فرقی نداشت.  رنگ آذر با  

ی  حتی شاید رنگ گچ دیوار آبرومندانه تر از رنگ لحظه

 او بود!

 آهیل با کینه سر تکان داد. 

تک تک سهم االرثی که باال   -

کشیدی و ولت کردم به حال  

کشم  خودت رو از حلقومت می 

 بیرون آذر!

ی هیستریک دوباره پرسید:با خنده  
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بچه منو به صالحدید تخ*می   -

کشی؟ خودت می   

 آذر زانوهایش شل شد. 

بی شرف خودت نیومدی   -

بیمارستان باالسرش که نبینی  

گذره؟ اسم خودتو  چی بهش می 

گذاشتی مادر؟ اسم لجن خودتو  

گذاشتی آدم؟ اون بچه قلبش  

زد!می   

 چشمانش تر شد. 

به قرآن شما کافرید... به قران که   -

خون جماعت بی وجدان شما  

 مباحه! 

تهدیدآمیز جلوی صورت آذر تکان  اش را انگشت اشاره

 داد.
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آذر از ریال تا قرون سهم االرثمو از   -

کشم بیرون به  حلقومت می 

صالحدید خودم! به گدایی  

اندازمت جوری که واسه نون  می 

شبت التماس کنی! به صالحدید  

 خودم... 
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 آرام دستش را از روی چشم های طنین برداشت. 

تونی نگاه کنی... حاال می  -  

نین آرام پلک هایش را گشود. ط  

ی مقابلش نگاه کرد. بهت زده به سوییت تزئین شده  

تنها نور اتاق، نئون های بنفشی بود که روی  

 صورتشان سایه انداخته بود. 
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ای  دو طرف ورودی را با بادکنک های هلیومی نقره

 رنگ؛ جاده کشیده بودند. 

  رسید که ای رنگی می انتهای جاده به میز استیل نقره

 با گل های طبیعی بنفش تزئین شده بود.

روی میز را کیکی بزرگ با هجده شمع و جعبه های  

 ریز و درشت پر کرده بودند. 

اش؛ سمت میز  آهیل با نهایت جنتلمنی دختربازانه

اش را از جیب درآورد. حرکت کرد و فندک نقره  

برای اولین بار سرتاپا مشکی پوشیده بود و عجیب به  

این کت و شلوار اعیان مشکی  تنش نشسته بود 

 رنگ... 

تک تک شمع ها را روشن کرد و با سر به طنیِن بهت  

 زده، اشاره زد نزدیک شود. 

بیا اینجا... اولین باره برا یکی تولد   -

گیرم دیگه خودت همکاری کن  می 

 تر نزنم! 
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 اشک در چشمان طنین حلقه زد. 

 ناباور خندید. 

نداشت...  اصال  توقع همچین حرکتی از طرف آهیل را  

 با صدایی لرزیده از بغض لب زد: 

 آهیل...  -

آهیل مطمئن پلک هایش را روی هم فشرد و لبخند  

 زد. 

 تا شمعات آب نشده آرزو کن! -

 طنین پشت میز ایستاد. 

های کم جاِن سایه انداخته روی کیک  خیره به شعله

ای؛ آرزو کرد. بنفش و نقره  

 آرزویی بزرگ و نامفهوم... 

دانست چطوری قرار بود  خودش هم نمی آرزویی که 

 به حقیقت بپیوندد. 

درب و داغونش، سر و سامان بگیرد!  آرزو کرد، زندگی   
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 پلک هایش را روی هم فشرد و شمع ها را فوت کرد. 

آهیل تک تک حرکاتش را با لبخندی محو، نظاره گر  

 بود. 
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بعد از فوت کردن شمع نوبت به   -

رسه! کادو ها می   

ا لب های آویزان به کیک نگاه کرد. طنین ب  

 پس کی کیک بخوریم؟  -

ی روی میز را در  آهیل بی توجه، بزرگترین جعبه

 آغوشش انداخت. 

خوری اول این! کیک هم می  -

 گشنه... 
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طنین چپ چپی نگاهش کرد و بی حرف جعبه را باز  

 کرد. 

لباس شبی از جنس حریر بنفش و صندل های پاشنه  

ای... بلند نقره  

زیبایی لباس گرفت. نفسش از   

 دوباره با بغض به آهیل خیره شد. 

 خیلی خری...  -

اش گذاشت و آهیل با نیشخند دستش را روی سینه

 سرش را خم کرد. 

 نوکرم... ارادت داریم!  -

طنین با پشت دست، نم صورتش را گرفت و آهیل را 

 چرخاند. 

خوام بپوشمشون،  می  -

گردی!برنمی   

:زمزمه کرد آهیل دستی به گردنش کشید و نامطمئن  
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دم! قول نمی  -  

ی  طنین اول شال و مانتوی جلو بازش را روی شانه

 آهیل انداخت و بعد شومیزش را. 

 تعارف نکن تو رو قرآن...  -

دستانش را از آرنج رو به باال خم کرد و با لودگی ادامه 

 داد:

چیز دیگه داشتی بنداز رو  -

های این حقیر... شاخه  

داری بود که روی دستش  و جوابش، شلوار جین زاپ  

 افتاد! 

 آب دهانش را به زور قورت داد.

شمرم برمیگردم... تا ده می  -  

 طنین با عجله لباس را تن زد.

 یک...  -
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اش را تنظیم کرد و نگاهی به  دو بند نازک سر شانه

ی کنار دستش انداخت. آینه  

 سه...  -

 زیر لب غر زد:

 درست بشمار! -
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اش و  بند نازک روی شانهی زیادی شل و دو یقه

کوتاهی تا وسط ران لباس، بیشتر از لباس شب، به  

خورد... لباس خواب می   

 شیش...  -

رسید. دستش به بندهای پشت سرش نمی   

هشت...  -   

شمری!چقدر هم که داری درست می  -   
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 کمرش کامال لخت بود. 

 ده! -

 و امانش نداد... 

به محض چرخیدن، طنین را در آغوش کشید و  

روی کمر لختش لغزاند. دستش را    

 میاد بهت...  -

 لبخند مثل پروانه روی لبش نشست. 

 برگرد واست ببندمش.  -

 پشت به آهیل ایستاد. 

لمس دستان داغش با پوست سرد تنش، بیشتر از  

کرد، دلش را لرزاند... چیزی که تصور می   

 توقع نداشتم تولدم یادت باشه.  -

جلویش  آهیل جلوی پایش زانو زد و صندل هایش را 

 گذاشت. 
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بیشتر از این چیزا حق داری گردن   -

 من!

بهت زده به آهیلی که جلوی پایش زانو زده داشت  

بست نگاه کرد. بند صندل هایش را می   

حتی توقع نداشتم این حجم از   -

جنتلمنی رو تو خودت قایم کرده  

 باشی... 

 آهیل نیشخند زد. 

خیلی چیزای دیگه هم قایم کردم.   -

 درآرم ببینی؟

سش را صدادار بیرون فرستاد. طنین نف   

دونستم... تا یه سقفی بیشتر  می  -

 واست قفلش وا نشده. 

 دستش را نرم روی موهای کوتاهش کشید. 

تا همینجا هم بیشتر از توانت مایه   -

دونم. گذاشتی... قدر می   
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 آهیل از پایین نگاهش کرد. 

یخی هایش طوری جدی شد که یک لحظه قلبش را  

ین ریخت. احساس نکرد و دلش هری پای   

اون طوری شیطانی نگاهم نکنا!   -

 چی تو سرت... 

وسط حرفش، آهیل یک ضرب دستش را زیر زانو و  

پشت کمرش انداخت و مثل عروسک چینی، بغلش  

 زد!
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فرماید: دنبال راز  شاعر می  -

آفرینشی، من پی اینکه تن تو رو  

 آفریده کی؟  

نشست. طنین ریز خندید و آهیل آرام روی تخت   

 خیره به یشمی های خندان طنین لب زد:
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یه خدایی پره با سلیقگی که هی   -

تونستی بیشتر از این  می 

 خواستنی بشی...  

 طنین خیره به دلبری هایش نگاه کرد. 

قرص ماهمی ببین تو این شب   -

 دیرین. 

 یخی های آهیل، روی لب هایش سر خورد. 

 تلخ لیوان و لبت شیرین.   -

گاز گرفت و منتظر نگاهش  طنین با شیطنت لبش را 

 کرد. 

هم خوب و هم بدش دیدیم. این   -

ریم.دنیا رو باهم، تا تهش می   

 لبخند دندان نمایی به بیت پایانی آهنگ زد. 

اش پیدا شد. چال گونه  

ی آرامی روی چال  آهیل سرش را خم کرد و بوسه

ی طنین زد. گونه  
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 این بار سوالی گفت: 

ریم؟این دنیا رو تا تهش می  -   

باید بگم؟ من  -   

 آهیل سرش را بلند کرد و به سقف خیره شد. 

 کالفه نفسش را بیرون فرستاد. 

چقدر سخته...  -   

اینکه بگی؟  -   

اش  لرزاند خیرهاش، که دل می دوباره با نگاه جدی

 شد. 

اینکه با این یه تیکه پارچه تو بغلم   -

باشی و من درحالی که رو تخت  

ت رو ببوسم! نشستم باید گونه  

. قیم روی لبش نشست نگاهش مست   
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اینکه نباید به این فکر کنم که االن   -

ای تونستم چه کارای دیگهمی 

 باهات کنم اینجا... 

ی پهن آهیل پنهان کرد. طنین سرش را در سینه  

 آهیل سعی کرد فضا را با شوخی عوض کند. 

کنم بهش فکر  حاال سعی می  -

خواد خجول شی.  نکنم نمی   

پنهان کرد. اش طنین بیشتر سرش را در سینه  

بخدا اگه این رنگ و روغنا که   -

مالیدی به خودت رو پیرهنم لک  

بندازه باید عین همین لباسو  

 واسم بخری! 

طنین از عمد صورتش را مثل گربه به پیرهن آهیل  

 کشید. 

 دادش بلند شد:
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نکن توله سگ! کیکت آب شد.   -

پاشو جا کرم ریختن کیکتو قاچ کن  

 بخوریم. 
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طلبکار نگاهش کرد. طنین   

خوام که امروز تولد  خیلی عذرمی  -

 منه ها! 

 آهیل در جلد خونسردش فرو رفت. 

کنم. نزن این حرفو  خواهش می  -

شم.ناراحت می   

 طنین با تاسف برایش سر تکان داد و سمت میز رفت. 

ی کنار کیک را برداشت. کارد تزئین شده  
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اش زد  چانهآهیل با چشمانی کنجکاو، دستش را زیر 

 و به طنین خیره شد. 

طنین در حالی که مشکوک به واکنش هایش چشم  

 دوخته بود؛ چاقو را روی کیک گذاشت. 

 آهیل هیجان زده به جلو خم شد. 

 طنین دیگر تحمل نکرد. 

کارد را کنار کیک انداخت و صدایش را به اعتراض باال  

 برد:

برم. این طور که تو چشم من نمی  -

  م بمب کنگرد کردی حس می 

گذاشتی توش منتظری ببینی  

ترکم.چطوری می   

 آهیل بهت زده نگاهم کرد. 

من؟ االن با منی؟  -   

با خود خودتم! هیچی ازت بعید نیست واال...  -   

 پشت میز نشست و طلبکار ادامه داد:
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ترکونیمون بعد هم  زنی می می  -

خواستم دور هم گی می می 

 بخندیم. 

د شد. ای کشید و از جا بلنآهیل نچ کالفه  

زیبای من، تنها تویی صبر و قرار   -

من. همه دار و ندار من... گو*ه  

 نزن تو سوپرایزم شاپرک. 

 طنین با اطمینان سر تکان داد.

االن دیگه مطمئن شدم. خودتم   -

زنم به  تیکه تیکه کنی دست نمی 

کیکه! اصال  من امشب این حجم از  

تابم... لطافتت رو برنمی   

ش را به طنین  آهیل چشم های المذهب سگ دار 

 دوخت. 

حقیقتا  خیلی وقت بود اینطور به کسی نگاه نکرده  

 بود!
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از آن نگاه های اغواگرش که مادر ترزا را هم به زانو  

 درمیاورد. 

 دوباره بامزه برایش خواند:

زیبای من؟ تنها تویی صبر و قرار   -

 من... همه دار و ندار من. 

طنین در حالی که مشتش را از زیر میز نامحسوس 

کرد تا خفه  کوبید و التماس قلبش می وی پایش می ر

 شود؛ لبخند حرص درآری زد.
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زیبای تو و دار و ندار و شاپرک و   -

کفترت خب اگه بره رو هوا که دیگه  

ی توئه؛  لخته لخته و مثله مثله

 آقای صبر و قرارم! 
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آهیل قولنج گردن را شکاند و بی حوصله سمت طنین 

 رفت. 

اونه که بحران ها رو به  آدم موفق  -

 فرصت تبدیل کنه! 

 طنین نامفهوم نگاهش کرد.

آهیل خونسرد کیک کوچک روی میز را در دست  

 گرفت. 

من هروقت خواستم تا تهش جنتل   -

 طوری رفتار کنم، تو نذاشتی! 

 طنین پوزخند زد. 

اما هنوز یک ثانیه از پوزخند زدنش نگذشته بود که  

صورتش کوبید.  آهیل در کمال بیشعوری کیک را در  

 صورت طنین پر شد از کیک و خامه. 

مثل پسر بچه های تخس، دست به سینه کنار  

 ایستاد. 
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دینگ... دانگ... دونگ... حاال بگرد   -

 دنبال معمای کیک. 

طنین ناباور، در حالی که خامه از صورتش چکه  

کرد سرش را بلند کرد.می   

 زدی؟ واقعا  زدی؟ -

 بی حرف نگاهش کرد. 

دیگه! گاو... خاک تو سرت  گاوی  -

خواستم اون کیک رو  من می 

بخورم وحشی جنگلی! فرهنگ  

 تولد گرفتن نداری هنوز. 

 آهیل پایش را روی زمین کوبید و اعتراض کرد:

معمای کیک رو پیدا کن!   -   

معمای کیک بخوره تو سرت. با این تولد گرفتنت.  -   

ای زبان نفهم دوباره حرفش را تکرار کرد. مثل بچه  

گمت معمای کیک رو پیدا کن. ی م -  
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 طنین عاجزانه نگاهش کرد. 

معمای کیک دیگه چه کوفتیه   -

المصب؟ نویان برام تولد گرفته بود  

کرد. کمتر از تو خرابکاری می   

آهیل اینبار دیگر با چشمان به خون نشسته نگاهش 

 کرد. 

ی  دندان هایش را بهم سایید و حرصی سمت الشه

 کیک قدم برداشت. 

زبون نفهم.احمق  -  

 طنین بهت زده پرسید:

 با منی؟  -
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ی کیک  ی جنازههمانطور که دستش را در دل و روده

چپاند؛ نق زد:می   

 نه با خانجون خدابیامرزمم. زنیکه.  -

 و مشتی کیک جلوی صورتش گرفت. 

طنین ترسیده درحالی که دستمال کاغذی ها را روی  

کشید لب زد: صورتش می   

تو صورتم به  سر جدت دیگه نزن  -

خدا فهمیدم نرمال نیستی. 

دونستم اصال... می   

ی نفی تکان داد. آهیل سرش را به نشانه  

خوای باز بزنی؟ نه چی؟ می  -  

 دوباره سر تکان داد. 

م. هنوز زبون ایما  من شرمنده -

 اشاره یاد نگرفتم. خاک تو سرم.  

آهیل با حسرت آه کشید و دستش را بیشتر جلوی  

 صورت طنین دراز کرد. 
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اگه مرحمت و بزرگی کنی. منت سرم بذاری اون یه   - 

چس مثقال زبونت رو بچرخونی بگی دردت چیه زبون  

شم. بسته؛ ممنون می   

بگیرش.  -   

طنین با چندش تکه کیک را از کف دست آهیل  

ی  برداشت اما، زیر کیک های درون دستش، جعبه

ای رنگی را دید. جواهر سرمه  

 ناباور به آهیل نگاه کرد. 

خوای اینو بدی اعته می دو س -

 بهم؟

 آهیل چشم دزدید و پشت سرش را معذب خاراند. 

ی مکعبی را گشود. طنین با ذوق توام با تاسف جعبه  

تونستی به جا این کثافت کاریا  خیلی شیک می  - 

ی لباسه بهم بدیش. مثل جعبه  

ببینش.  -   

ی برلیان درون جعبه ماتش برد. طنین با دیدن حلقه  
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ی  در آن لحظه داشت، جز حلقهتوقع هرچیزی را 

 ازدواج. 

 االن... االن این... این چیه؟ -

آهیل صدادار نفسش را بیرون فرستاد و کنارش  

 نشست. 

حلقه ازدواجه دیگه دانشمند.  -   

برا کیه؟  -   

 با ترحم نگاهش کرد. 

واسه دوست دخترم خریدم.   -

گذاشتم تو کیک تولد تو. نظر بدی  

اگه خوب بود برم بکوبمش تو  

 صورت اون. 
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شه... باورم نمی  -  

 آهیل حلقه را از دستش بیرون کشید. 

کدومش باورت نمیشه؟ اینکه   -

حلقه مال دوست دخترمه یا اینکه  

قراره بکوبمش تو صورت یکی  

 دیگه؟ 

 یک طور خاص نگاهش کرد. 

اندازد. نه از آن نگاه هایی که عاشق به معشوق می   

بیمار روانپریشش  از آن نگاه هایی که روانپزشک به  

اندازد... می   

زد. ترحم در چشمانش موج می   

 در جعبه را بست و دستش را پس زد. 

کنم نمک بازیای امشبتو... فراموش می  -   

ولی من جدی بودم.  -   

 مسخره خندید. 
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 زیادی تو نقشت فرو رفتی آهیل!  -

 حاال دیگر در نگاه آهیل اثری از شوخی نبود. 

خوام ازت  من واقعا امشب می  -

ستگاری کنم. خوا  

 طنین هم جدی شد. 

 گفتم شوخی مزخرفتو تموم کن!  -

 نیشخند زد. 

چرا فکر میکنی باهات شوخی   -

 دارم؟  

 طنین متفکر نگاهش کرد. 

پس مستی؟ یا رو دراگ داری   -

زنی؟حرف می   

آهیل حلقه را روی میز گذاشت و دو دست طنین را در  

 دستش گرفت. 
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نه مستم، نه چتم، نه شوخی   -

باهات! من فقط فکر کردم بعد  دارم 

اون همه داستانی که باهم 

داشتیم؛ وقتش شده رسمی  

 باهات باشم... 

 طنین تلخ خندید. 

دونم خیلی وقته چیزی واسه  می  -

از دست دادن ندارم آهیل! ولی  

کنم از دنیا یه ازدواج با  فکر می 

عشق طلب داشته باشم. نه یه  

ازدواج که حتی خواستگاریشم  

ده... ذیری می بوی مسئولیت پ  

ی طنین کشید. آهیل پشت دستش را روی گونه  

تو واسم مهمی! مهمی که همچین تصمیمی   - 

گرفتم. ولی از من بپرس... از منی که دو برابر تو  

تجربه دارم... عشق وجود نداره طنین. حداقل نه  

ی ما! واسه دوره و زمونه  
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دوستم داری؟ -   
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 آهیل مات نگاهش کرد. 

اشتن چه بود؟ دوست د  

کردند؟دوست داشتن را چطوری تعریف می   

 نامطمئن لب زد:

 من... من فکر کنم...  -

ی کالمش را پاره کرد. صدای زنگ تلفن طنین رشته  

 طرالن بود. 

آهیل کف دستش را کالفه روی صورتش کشید و به  

 تلفنش اشاره زد. 

زنیم. جوابشو بده بعد حرف می  -  
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تکان داد و تماس را وصل  طنین به نشانه تایید سر 

 کرد. 

 جونم طرالن؟  -

 صدای خوشحال طرالن در گوشی پیچید. 

 تولدمون مبارک خواهری!  -

ی لب طنین جا خوش کرد. تلخ خند، دوباره گوشه  

با ده دقیقه تاخیر به دنیا آمده بودند و دنیایشان به  

ی ده سال با یکدیگر تفاوت داشت. اندازه  

در دنبال کالس تست و  وقتی خواهر دو قلویش در به 

ی سقط  ی بیمارستان عذای بچهکنکور بود، او گوشه

اش را گرفته بود... شده  

وقتی او با مردی پونزده سال از خودش بزرگتر،  در  

  یکی از اتاق های مجلل هتل های معروف تهران،

اش  داشت به پیشنهاد ازدواج از سر مسئولیت پذیری

ز نشسته بود  کرد؛ خواهر دوقلویش پشت می فکر می 
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زد و بعد شمعش و با چشم بسته آرزویش را لب می 

کرد... را فوت می   

 دنیا عجیب نامرد بود!

 مصنوعی خندید و طوطی وار تکرار کرد: 

 مبارک باشه...  -

 لبخند مصنوعی و دردناکش، آهیل را نگران کرد. 

شد... دوست داشتن بلد نبود و نگران می   

بخند  دانست دوست داشتن چیست و از لنمی 

رفت... ماسیده روی لب های طنین؛ در فکر فرو می   

 عجیب احمق بود، این پسرِک فقط قد دراز کرده! 

 صدای شاد طرالن دوباره در گوشی پیچید. 

خواد بهت تبریک  امیرسام هم می  -

بگه؛ گوشی دستت باشه... از من  

 خداحافظ. 
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 نفس طنین در سینه حبس شد. 

کار؛ بدتر از قبل   و آهیل احساس کرد یک جای

لنگد. می   

 صدای بم امیرسام بلند شد. 

به به... طنین خانوم. خوبی  -

 عزیزم؟ تولدت مبارک... 

وحشت هایی که در کمتر از یک ساعت پشت در  

 کشیده بود را به یادآورد. 

شان را... کلمات تیز و برنده  

همان کلمه هایی که ترجیح داد، بمیرد تا تیزی را از  

ردارد... بیخ گلوی مغزش ب   

گفت؟ حاال تولدش را در نهایت بی شرمی تبریک می   

 آهیل نگران تکانش داد. 
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 بی صدا لب زد:

میگه؟  چی شدی؟ چی  -  

شد. صدای طنین انگار از ته چاه بلند می   

 تنها یک کالم گفت: 

 ممنون.  -

ی دهان به  لیاقت تشکر نداشت اما، طنین حوصله

 دهان گذاشتن با او را نداشت... 

بریم بیرون امشب؟ من و تو  میای   -

 و طرالن. مثل قدیما! 

ی علی  دوست داشت بر سرش هوار بکشد کوچه

 چپ هوا خوب است؟ 

زنی وقتی تک تک حرمت  از کدام قدیم ها حرف می 

 ها را شکستی؟ 

 هیچ چیز دیگر مثل قدیم ها نیست! 

 من با تو جایی نمیام.  -
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 اخم های آهیل درهم رفت. 

مخاطب پشت خط طنین    تیز تر از آنی بود که نفهمد

 عوض شده. 

گوشی را بی مالحظه از دستش کشید و تماس را  

 روی بلندگو گذاشت. 

 صدای امیرسام در فضای خالی سوئیت اکو شد. 

امشب تولدته طنین. تنها   -

خوای بمونی خونه که چی  می 

شه؟ بیا بریم واست تولد بگیریم  

 سه تایی... 

ی خون شناور شد. یخی های آهیل در کاسه  

گردنش طوری باد کرد که هر لحظه احتمال  رگ 

آمد. انفجارش می   

 از بین دندان های کلید شده غرید: 

کدوم خری گفته طنین روز تولدش   -

 قراره تنها بمونه؟ 
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 دستش مشت شد و صدایش را باال برد:

هنوز اونقدر بدبخت نشده که یکی   -

 مثل تو بخواد از تنهایی درش بیاره! 

ی آهیل  مشت گره خورده  طنین دستش را روی

 گذاشت و دلجویانه فشار داد.

مرتیکه تو پیش طنین چی   -

خوای؟ می   

 آهیل هر لحظه ممکن بود از عصبانیت منفجر شود. 

 حسش جدید بود. 

 انگار بسته ای تیغ در گلویش شکسته بودند. 

خواست بایستد. انگار که قلبش از تپش زیاد می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
794 

چسباند؛ حتی  می وقتی امیرسام خودش را به طنین  

 به حرف! 

کرد سطل آب جوش روی سرش خالی  احساس می 

کنند... می   

توی مادرسگ یه بار دیگه به طنین   -

زنگ بزن تا من بهت بگم دنیا  

 دست کیه! 

طنین برای اینکه جلوی باال گرفتن بحث را بگیرد؛  

گوشی را از دست آهیل بیرون کشید و وسط یاوه  

کرد.گویی های امیرسام، تماس را قطع   

پیشانی آهیل عرق نشسته بود و نفسش به شماره 

 افتاده بود. 

 از جا بلند شد و عصبی وسط اتاق قدم رو رفت. 

ذاشتی دو تا  چرا قطع کردی؟ می  -

فحش ننه بابا دار بارش کنم. بی  

 پدر! 
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طنین گوشی را کناری پرتاب کرد و سمت آهیل قدم  

 برداشت. 

ک  آهیل دستش را سمت تلفن دراز کرد و هیستری 

 خندید. 

گه تو پیش طنین چکار  می  -

کنی!  می   

 بلندتر خندید. 

به تو چه حرومی من پیش طنین   -

کنم... بزنم دهنشو صاف  چکار می 

 کنما. 

 طنین با آرامش صورت آهیل را بین دستانش قاب کرد. 

سرش را در صورتش خم کرد و مستقیم به یخی های 

 غرق خونش نگاه کرد. 

باش! ببین منو... هیش. آروم   -  

آهیل پلکش را روی هم فشرد و عمیق عطر سرد و  

 شیرین طنین را نفس کشید. 
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
796 

 

257#پارت  

 

ای دوست داشتنی؛ نرم در  گربه طنین مثل بچه

 آغوشش خزید. 

دستانش را دور گردنش حلقه کرد و خودش را باال  

 کشید. 

برا کسی که نمیارزه الکی حرص و   -

 جوش نزن!

ن پنهان کرد. آهیل سرش را بین شانه و گردن طنی  

 تند تر نفس کشید. 

دونم. ولی  س می خیلی مسخره -

بدم میاد انقدر خودشو مستحق تو  

دونه!  می   

 دندان هایش را بهم فشرد و غرید: 
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کنه، دوست دارم  وقتی صدات می  -

 دندوناشو بریزم تو دهنش! 

ای که تا پشت لبش آمده بود را فرو خورد. طنین خنده  

دارم. ی غیرتی دوست برادر خونده -  

آهیل یک ضرب سرش را عقب کشید و تهدید آمیز  

 نگاهش کرد. 

جونم؟ برادر خونده؟ واجالفتا! باز   -

باید مامانت کنم که دیگه از این  

 حرف های سمی نزنی؟ 

 طنین بامزه خندید. 

همون یه بار واسه هفت پشتم   -

بسه. بریم خونه دیگه؟ نویانو  

خوام امشب ببینم... می   

اش زد. آهیل پوزخندی به خواسته  

بینی بسه دیگه! باباشو می  -  

 دوباره بامزه خندید و سمت مانتوی جلو بازش رفت. 
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شم کادوهامو بیاری... ممنون می  -  

مانتو را روی همان لباس زیادی بازش تن زد و سمت 

 در رفت. 

 صدای داد آهیل، از جا پراندش. 

 هوی... کجا؟  -

 طنین متعجب سمتش چرخید. 

رم تو البی تا بیای دیگه. می  -  

 دهانش را برایش کج کرد. 

 با این لباسم حتما!  -

طنین دو طرف مانتو را بهم کشید و سر تا پای خودش  

 را از نظر گذراند. 

چشه تیپم؟ خیلی هم خوبه.  -   

نسیم بیاد تا فیها خالدونت پیداس بیا برو شلوار بکن  - 

 پات منو سگ نکن. 
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 "شش ماه بعد" 

 

خیابان رد شد.  دست نویان را گرفت و با عجله از   

صدای بوق ماشین ها و زنگ تلفنش، اعصابش را  

ریخت. هرلحظه بیشتر بهم می   

 در مهدکودک بسته شده بود. 

اش گذاشت. پشت دستش را کالفه روی پیشانی   

چه کنیم نویان خان؟ بازم   -

ت دیر شد. مدرسه  

رفت آویزان شود که طنین زود  لب های نویان می 

 دست به کار شد. 

مدیرت زنگ بزنم. در رو  صبر کن به   -

کنن. باز می   
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کمی بعد سرایدار مهدکودک نویان در را برایشان باز  

 کرد. 

 دست در دست بودید راهی دفتر مدیر شدند. 

 مدیر مهد نویان با دیدن طنین از جا بلند شد. 

 با خوش رویی گفت: 

سالم خانوم افخم. چه عجب   -

چشم ما به جمال شما روشن  

 شد. 

کرد را،  کارکنان مهد دریافت می تمام احترامی که از 

 مدیون کمک های مردمی غیرقابل شمارش آهیل بود!

کال  عادتشان بود با پول برای خودشان یار جمع  

کردند. می   

 زوری لبخند زد.

سالم. مرسی. نویان امروز هم   -

خواب موند اگه اشکال نداره بذارید  

 بره سر کالسش. 
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ویان  زن میانسال با لبخندی گشاده دستی به سر ن

 کشید. 

س  چه اشکالی داره دیر بیاد؟ بچه -

دیگه طبیعیه خواب بمونه. برو سر  

 کالست عزیزم. 

نویان معذب دست مدیرش را پس زد و به طنین نگاه  

 کرد. 

ی سفید ای روی گونهطنین روی زانو نشست و بوسه

 نویان زد. 

برو سر کالست عروسکم. خودم   -

 میام دنبالت باشه؟ 

ی گاه و بی گاه طنین عادت  نویان دیگر به بوسه ها

 کرده بود. 

داد. وسواس نشان نمی   

ی پا بلند شد. لبخندی به حرفش زد و روی پنجه  

ش را بوسید. او هم به تقلید از طنین، گونه  
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دم سر کالس  طی طی قول می  -

 نخوابم. 
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طنین از اینکه نویان هم از خواب آلودگی خودش خبر  

 داشت، به خنده افتاد. 

هفت روز هفته، شش روزش معلمش عکس نویان  از 

که سرش را روی میز گذاشته و خواب هفت پادشاه را 

فرستاد.بیند؛ برایش می می   

او و آهیل هر دفعه با دیدن عکس از خنده روده بر  

شدند و بعد به روش های مختلف سعی  می 

کردند اشتیاق نویان به کالس را زیاد کنند. می   

ای نداشت... اما نتیجه  

 برو سرکالست جوجه.  -
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جوجه گفتن های جدید آهیل، به او هم سرایت کرده  

 بود. 

نویان که رفت؛ مدیرش با احترام به طنین اشاره زد  

 بنشیند. 

بنشینید خانوم افخم بگم واستون   -

 یه چیزی بیارن. 

بین صحبت های مدیر برای بار هزارم صدای زنگ  

 موبایلش بلند شد. 

سکوت باال آورد و   ی اش را به نشانهانگشت اشاره

 تلفن را جواب داد.

بله؟  -   

خانوم مهرگان شما اخراجی!  -   

 گوشی را با شانه و گردنش گرفت. 

بی حوصله دستش را به دنبال سوییچ ماشین در  

 کیفش چرخاند. 

 کی گفته اخراجم؟ -
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اش در گوشش پیچید:صدای جدی  

گم! اخراجی! من می  -  

جلوی  پیروز سوییچ ماشین را چنگ زد و گوشی را 

 دهانش گرفت. 

 یه لحظه گوشی باشه خدمتتون.  -

 و بعد رو به مدیر کرد. 

شاهللا یه وقت دیگه مزاحمتون  ان -

شم. می   

دوباره گوشی را روی گوشش گذاشت و سمت در  

 خروج به راه افتاد. 

گفتیم؟ خب چی می  -   

گفتیم اخراجت کردم! می  -   

 طنین دزدگیر ماشین را زد و سوار شد. 

جم کردی. من  تو برای خودت اخرا -

 دارم میام شرکت. 
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260#پارت  

 

 آروشا حرصی خودکارش را روی میز کوبید و غر زد:

چه وضع سر کار اومدنه خانم؟ با   -

داداشمم همین برخورد رو داشتی  

که خل شده دیگه! منشی از مدیر  

 عامل دیرتر میاد... واجالفتا!. 

طنین هم نفسش را صدادار بیرون فرستاد و مثل  

زد:خودش نق   

منشی چیه عزیزم؟ رسما  کوزت   -

گیر آوردین تو و داداشت! پرستار  

ش هستم، آشپز شخصیش  بچه

هستم، رخت شور خانوادگیتون  

هستم، منشی اختصاصیش  
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هستم، توقع داری سر تایم هم به  

ش برسم؟همه  

 آروشا با خباثت اضافه کرد. 

ش. یادت رفت بگی اینو... همخونه -  

ی زبان بسته خالی  طنین تمام حرصش را سر دنده

 کرد. 

نخیرم. آهیل از کمپ برگرده قول   -

 داده واسم خونه بگیره.. 

ی نبود آهیل، استرس می  آروشا با یادآوری دوباره

 گیرد.: 

طنین پاشو بیا شرکت آرشیو ها    -

رو بده دست من عصر باید بری  

دنبال آهیل. دکترش گفته امروز  

 عصر مرخصه... 

دهد و با  ر می طنین پایش را بیشتر روی گاز فشا

 گفتن: 
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 ربع ساعت دیگه شرکتم.  -

کند. تماس را قطع می    

کمی بعد ماشین آهیل را جلوی شرکت نگه داشت و  

 سوییچ را در بغل نگهباِن تا کمر خم شده پرتاب کرد.. 

پاهایش را با حرص روی سرامیک های شرکت  

داشت. کوبید و سمت اتاق ریاست قدم برمی می   

ندساِن آویزان بخش فناوری، از اقبال بدش، یکی از مه

 بین راه گیرش انداخت. 

اوغور بخیر طنین جون! حاال هم   -

 نمیومدی... 

طنین با تمسخر نگاهش کرد و دوباره زبان نیش دارش 

 را از غالف درآورد. 

شرمنده به خدا... نیس تو نونمو   -

دی! واسه همون.  می   

کند. پرویزی تا سالن مدیریت همراهیش می   

. خنددبا لودگی می   
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دشمنت شرمنده شاپرک. حاال   -

چرا از دنده چپ پاشدی سر  

 ظهری؟ 

زند. طنین لبخند گشادی به رویش می   

 شاید چون از تو خوشم نمیاد! -

خندد. پرویزی دوباره می   

 

   261#پارت

 

 عصبانیتتم خوردنیه...  -

قبل از اینکه جوابش را دهد، سنگینی نگاهی را روی 

کند. جفتشان احساس می   

ی آروشا  کند، با صورت برافروختهبلند می سرش را که 

شود.. رو به رو می   
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دست به سینه، به چهارچوب در دفتر تکیه زده و با  

کند.  چشمانش اشعه پرتاب می   

شود. نفسش در سینه حبس می   

دهد. اش ادامه می پرویزی همچنان به نمک بازی  

اش  بی خبر از اینکه آروشا با چشمانش دارد تیکه پاره

کند. می   

ایستد. طنین سر جایش می   

کند. پرویزی متعجب نگاهش می   

چی شد؟ ترمز کردی... نظرت   -

خوای بهم توجه  عوض شده می 

 کنی؟ 

دهد. به جای طنین، آروشا جوابش را می   

خوای تا  توجه دوست داری؟ می  -

من به طور ویژه بهت توجه کنم  

 مهندس دوزاری! نظرت چیه؟

کند. پرویزی بهت زده نگاهش می   
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گوید: می   با لکنت   

 سال... سالم...  -

پراند:آروشا بی آنکه جوابش را دهد تکه می   

معلوم نیس داداشم شرکت وا   -

. پرویزی سه  کرده یا آژانس ازدواج

شماره رفتی سر کارت تا سگ  

 نشدم! 

دهد و راهش را کج  پرویزی تند تند سر تکان می 

کند می   

 خواهر برادر یک از یک دیوانه ترند! 

آروشا جای آهیل را گرفته   در طول سه روزی که 

 کارمندان، هزاران بار دعا کردند که آهیل زودتر برگردد. 

 کار با آهیل سخت و با آروشا تقریبا غیرممکن بود! .! 

 بیا تو اتاقم.  -

افتد. طنین پشت سرش راه می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
811 

آرشیو ها رو طنین راست و    -

ریست کن تا دو ساعت دیگه با  

تمام گزارش این چند روز رو میزم  

 باشه. 

دهد. طنین با خستگی سرتکان می   

شود و فرزاد  قبل از خارج شدنش، در اتاق باز می 

آید. هراسان داخل می   

 باید حرف بزنیم. -

شود. نگاه آروشا کمی نگران می   

 

262#پارت  

 

مسئولیت های شرکت به خودی خود استرس زا  

 هستند. 

 به قدری که دیگر جایی برای تنش اضافه ندارد. 
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گوید:طنین می   

 با من کار نداری دیگه؟.  -

گوید:. رود و خطاب به طنین می جدی سمت فرزاد می   

نه شما بیرون باش. بگو فرزاد  -

شنوم.. می   

شود. فرزاد دوباره با پرونده هایش درگیر می   

نیروی جدید واسه شرکت   -

 استخدام کردی؟

گوید:نشیند و بیخیال می پشت میزش می   

بر  آره... طنین درخواستی ها رو  -

 اساس رزومه پذیرش کرده. 

. زندفرزاد لبخند عصبی ای به رویش می   

چرخونی  شرکتو اینجوری می  -

 خسته نشی یه وقت! 

کند. آروشا متفکر نگاهش می   
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رواله کاره! از چی اینجوری اسفند   -

 رو آتیش شدی؟

پرسد:فرزاد می   

چندتا نیروی جدید استخدام   -

 کردید؟ 

دهد. آروشا خونسرد جواب می   

کال . سه تا   -   

از نزدیک دیدیشون تاحاال؟ -   

. گیردآروشا کالفه با انگشت روی میز ضرب می   

جلسه معارفه فرداست. امروز قرار   -

شد کارهای اداری انجام شه...  

پرسی  این مزخرفات چیه داری می 

فرزاد؟ خوبه تمام کارهای  

 اداریشون با خودته. 

کشد و با می ی قطور بیرون ای از بین پروندهفرزاد ورقه

کوبد. ضرب روی میز می   
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بخون....  -   

چیو؟ -   

فرزاد با انگشت اشاره، روی نام فرد استخدامی  

کوبد. می   

اسمشو بخون.  -   

بهزاد موالیی...   -   

شود. چشمش گرد می   

خواند: نامطمئن دوباره از روی اسم می   

 به... بهزاد...بهزاد موالیی؟  -

گیرد. می  لبخند حرصی فرزاد عمق  

دیونی اگه فکر کنی این  آفرین. م  -

 فقط یه تشابه اسمیه! 

دهد. آروشا آب دهانش را قورت می   

کند. شالش را کمی شل تر می   

آید. نفسش سنگین باال می   
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263#پارت  

 

 خودشه... نه؟ -

ی بهزاد را هدف قرار فرزاد این بار جای دیگری از رزومه

دهد. می   

اینجا رو هم بخون. باید برات جالب   -

 باشه. 

کاو چشمش را در امتداد انگشت فرزاد  آروشا کنج

چرخاند. می   

 وضعیت: متاهل؟  -

کند. فرزاد فقط سکوت می   

آورد  اشک طوری به سمت چشمان آروشا هجوم می 

بیند.. که تمام تصاویر پیش رویش را تار نی   

کشد  . فرزاد کالفه دستی به صورتش می   
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شوهر سابقتو استخدام کردی  -

اون  آروشا... اصال از تو گذشته 

چطوری روش شده با اون بالهایی  

که سرت آورد بیاد تو شرکت  

 داداشت کار کنه؟ 

اش را سمت پرونده دراز کرد اروشا انگشت اشاره  

 با بغض لب زد:.

رفته عشق دنیا رو کرده وقتی من   -

از افسردگی یه سال تو اتاقم   

چپیده بودم... وقتی من یه سال  

تمام چشمم نور خورشید رو ندید  

رفته ازدواج کرده خوش و خرم  اون  

حاال برگشته که دوباره از کجای  

م بخوره؟خانواده  

دارد. فرزاد پرونده را از جلویش برمی   

پدرسگ چه بالهایی که سرت درنیاورد توی دادگاه  - 

طالق. حاال می.خوای چکار کنی؟ آهیل بیاد ببینه اینو 
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دونی خودت حتی بعد از  خون به پا میشه می 

نمیکرد مثل عزرائیل دنبالش بود... طالقتون ولش   

 نگران به فرزاد نگاه کرد. 

تونم بکنم؟ بندازش بیرون دیگه!چه کاری می -   

زد سرتاپایش آتش فرزاد با همان لبخندی که فریاد می 

 گرفته لب زد. 

پروفسور قرارداد دادی امضا کرده.   -

واسه لغو قرارداد غرامت باید بدی.  

غرامتم شرکت باید بده که کم  

خوای یواش  لی نیست!  می پو

 یواش به آهیل بگیم؟ 

 آروشا تند تند سر تکان داد. 

اون تازه ترک کرده. امروز بعد چند    -

وقت میاد خونه ب بسم هللا برم  

بهش بگم بهزاد اومده شرکت منم  

استخدامش کردم؟ خب هیچی  
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دیگه میره یه راست مورفین تزریق  

 میکنه به خودش! 

 

264#پارت  

 

کشد. ی به پشت گردنش می فرزاد کالفه دست   

پس فعال هیچکاری نکن. این  -

پسره هم امروز اومده شرکت. من  

 میرم ببینم چکار میشه کرد... 

با چشمانی که هرلحظه احتمال بارش داشت  

 نگاهش کرد. 

 قلب فرزاد از دیدنش در آن وضعیت آتش گرفت. 

 فرزادی که در بدترین شرایط آروشا کنارش بود... 

خودش خبر نداشت...  شاید دلش لرزیده و  
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مثل آهیلی که هنوز موفق نشده بود جواب سوال  

 شب تولد طنین را پیش خودش بدهد الاقل! 

رم پرونده ها و گزارش ها رو از  می  -

گیرم دیگه تا اتمام  طنین می 

ساعت اداری از اتاقم بیرون 

رم.  نمی   

دهد. فرزاد نگران سر تکان می   

پاشو بیا تا خودم هستم بگیر   -

ترسم این مرتیکه  ازش. می 

 روببینی. 

آروشا تند تند زیر چشمش را پاک کرد و از جا بلند  

 شد. 

 بریم.  -

فرزاد دستش را با فاصله از کمرش نگه داشت و در را  

 برایش باز کرد. 
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طنین با دیدنشان از جا بلند شد و پوشه ها رو روی  

 هم گذاشت. 

آوردم واست آروش. می  -  

خودش مسلط  آروشا با نفس عمیقی سعی کرد به 

 شود. 

نه کار دارم. هرچی تاحاال مرتب   -

کردی رو بده چک کنم. خودت هم 

برو دنبال آهیل دیگه. تا اونجا  

 برسی خودش یه ساعتی راهه... 

طنین بی حرف سر تکان داد و پوشه و پرونده ها را در 

 دست آروشا گذاشت. 

 سالم رئیس.  -

 گردن فرزاد یک ضرب سمت صدا چرخید. 

آروشا غیرارادی گشاد شد. مردمک چشم   

بهزاد خودش با پای خودش سمتش آمده بود!    

 هنوز گربه صفت و بی چشم و رو بود... مثل قبل. 
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مانند ربات روغن نخورده، به جان کندن گردن خشک  

اش را حرکت داد. شده  

جان داد تا مردمک گریزانش را روی چشمان بهزاد  

 ثابت نگه دارد. 

داد!به معنای واقعی کلمه؛ جان   

آروشا یک تای ابرویش را باال انداخت و با تعجب  

. ساختگی نگاهش کرد  

 

265#پارت  

 

می خوای؟   تو اینجا چی  -  

کرد. فرزاد مثل مار زخمی نگاه می   

ی حمله بود. نگاهی که هرلحظه آماده  

 بهزاد لبش را به نشانه پوزخند، کج کرد. 
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فکر کردم خودت دلت برام تنگ   -

 شده استخدامم کردی. 

ا ناباور خندید. آروش  

 دست فرزاد مشت شد. 

بی اختیار زیر لب طوری که فقط آروشا و طنین  

 شنیدند؛ گفت: 

 مرتیکه بی ناموس  -

 نگاه آروشا سمتش چرخید. 

با نفس های شمرده شده، تارگتش بهزاد را نشانه  

 رفته بود. 

 بهزاد سنگینی نگاهش را روی خودش احساس کرد. 

عه تو همون وکیلش نیستی؟ چه   -

 جیک تو جیک شدین باهم. 

کرد. طنین هاج و واج به جو سنگین نگاه می   

دانست جریان چیست. نمی   
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فرزاد بی اراده سمت آروشا قدم برداشت و دستش را  

 دور کمر آروشا حلقه کرد. 

فکر نکنم بشه گفت وکیل جناب   -

موالیی. از اون مهم تر فکر 

ی من و آروش  کنم رابطهنمی 

 دخلی به شما داشته باشه. 

حتی آروشا از کار فرزاد بهت زده شد. بهزاد و زبان بند 

اش که جای خود داشت. آمده  

 فرزاد ادامه داد

استخدامتون هم اشتباه منشی   -

بود. در اسرع وقت بهش رسیدگی  

کنم. اصال نگران نباشید. می   

که دستش را پشت کمر آروشا و بعد اینبار همانطور 

 گذاشته بود؛ سمت اتاقش هدایتش کرد. 

 بریم آروشا جان؟ -

 آروشا گیج سر تکان داد و همراهش داخل اتاق شد. 
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 در را که بست؛ واکنش های جفتشان متفاوت شد. 

چشمان آروشا از خوشحالی برق زد و بی اختیار به  

 خنده افتاد. 

 فرزاد غرورش را خریده بود! 

دانست. قدر می   

. فرزاد کالفه گره کراواتش را شل کرد  

 

266#پارت  

 

ببخشید... دست خودم نبود یه    -

لحظه دیدم داره با تمسخر نگاهت  

 می کنه دیگه... 

 آروشا خودش را در آغوشش انداخت. 

 حرفش با حرکت ناگهانی آروشا نصفه ماند. 
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مرسی... اگه تنها بودم   -

دونستم چکار کنم. نمی   

 فرزاد نفسش در سینه حبس شد. 

 آغوشش حس های خفته را بیدار کرد... 

همان دوست داشتنی که سالها پنهانش کرده  مثل 

 بود... 

 

• * * * * * 

 

 

 همراه آقای افخم؟  -

 طنین از جا بلند شد و سمت دفتر مشاور رفت. 

 منم. بفرمایید.  -

مرد میانسال با تعجب نگاهی به سرتاپای طنین  

 انداخت. 
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همسرشون هستید؟ سنتون کم   -

خوره. می   

 طنین جدی شده نگاهش کرد. 

ود؟خیر. امرتون همین ب  -  

 محترمانه گفت خفه شو! 

ای مصلحتی خودش را جمع و جور مشاور با تک سرفه

 کرد. 

خواستم خوام. می نه عذرمی  -

درمورد اقای افخم باهاتون صحبت  

 کنم. 

 طنین سرتکان داد و منتظر نگاهش کرد. 

این روش ترک کامال جدیده. در   -

عرض سه روز بدنشون رو با روش  

های خودمون تماما پاِک پاک  

م. از اینجا به بعدش بر کردی

ی شماست. عهده  
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 طنین مضطرب دستش را مشت کرد. 

 یعنی باید چه کار کنم؟ -

لیستی از رژیم غذایی و داروهای آهیل را جلوی طنین 

 گذاشت. 

ی اول، بیمار بدنش سم زدایی  ببینید. در وهله - 

شده. یعنی از لحاظ جسمی هیچگونه خماری ای  

باید کمکش کنید تا   نداره اما از نظر روانی... شما

 فکرش سمت مواد مخدر نره. 

خب باید چه کار کنم که ذهنش سمت مواد مخدر   - 

نره؟ این بیست و چهار ساعت شبانه روز یا رول گل  

ی لبش بود یا لوله تو بینیش. چطوری بهش  گوشه

 فکر نکنه؟ 
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 مشاور کمپ دست هایش را در هم حلقه کرد. 
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سعی کرد تشویش طنین را آرام  به صندلی تکیه داد و  

 کند. 

معموال آدما برای فرار از یه مشکل   -

روحی یا ذهنی که از یه تراژدی  

دگیشون نشات میگیره؛ به  توی زن

مواد مخدر رو میارن. هرگونه  

استرس، اضطراب، فکر منفی یا،  

تونه دوباره بیمار رو  عصبانیت می 

به دام اعتیاد بکشونه... موسیقی  

مناسبه  و ورزش هم خیلی 

 واسش. 

دهد. ی فهمیدن سر تکان می طنین به نشانه  

داروهاش هم دکتر نسخه نوشته   -

میدیم باتون از داروخونه تهیه کنید  

لطفا سر دقت مصرف کنن. هم  

 ضد افسردگیه هم واسه دردش.  

دهد. اندازد و ادامه می نیم نگاهی به ساعت می   
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دیگه فکر کنم آورده باشن آقای   -

 افخم رو. 

دارد. همراه مشاور کمپ، سمت سالن قدم برمی به   

شناسد! آید را نمی آهیلی که از در بیرون می   

شناسد... واقعا  نمی   

 تقریبا  تمام عضله هایش را از دست داده. 

اش بیرون زده. هیکلش نصف شده و استخوان گونه  

هیچ تصوری ندارد که در طول این سه روز چه بر  

 سرش آمده! 

شود و سمت آهیل قدم  ند می بهت زده از جایش بل

. داردبرمی   

دوست دارد مثل همیشه بالفاصله هیجانات  

اش را بروز دهد. منفی   

خواهد بلند بگوید:دلش می   

 یا خدا چی به سرت اومده؟  -
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ی آهیل را به  اما مشاور تاکید اکید داشته که روحیه

 هرروشی شده حفظ کند. 

دهد. لبخند مصنوعی اش را کش می   

 سالم.   -

کند. یره نگاهش می آهیل خ  

زند. مردمک چشمانش دو دو می   

بدنش ضعیف شده و مغزش بیش تر از این جواب  

دهد. نمی   

خواهد فقط روی تختش بیفتد و کسی کاری دلش می 

 به کارش نداشته باشد. 

دهد. سرش را برای طنین تکان می   
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کاش هرچه سریع تر از آن چهاردیواری خفه کننده  

کنند... دورش   

کند. در ماشین را برایش باز می   

بده من ساکتو آهیل.  تو بشین   -

 راحت باش. 

کند. به سر تکان دادنی اکتفا می   

 تمام طول مسیر را ساکت است. 

... حقیقتا هیچگونه آشنایی با این آهیل جدید ندارد  

 آهیل است و لودگی های بی موردش. 

ا آزار  ای که دارد؛ طنین ر این بی حالی و بی رمقی 

. دهدمی   

اش تنگ شده. دلش برای سرزندگی   

مثال اگر مثل همیشه بود، االن باید به محض دیدن  

طنین پشت ماشین گران قیمتش، صدایش را روی  

انداخت: سرش می   
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خودت به گور سیاه! ماشینم خش   -

میفتاد میخواستی چکار کنی  

 سلیطه؟ 

ولی انقدر بی رمق بود که طنین شک داشت حتی  

شد سوار ماشین خودش شده و یا اینکه  فهمیده با 

کند. طنین بدون گواهینامه دارد رانندگی می   

وقتی صددرصد مطمئن شد آهیل هوش و حواس  

درست و حسابی ندارد که دید جلوی در واحدش  

 ایستاده و به صفحه کلید خیره شده. 

آمد. رمز در را یادش نمی   

 بی نهایت ضعیف شده بود. 

 در را برایش باز کرد. 

محض وارد شدن روی اولین مبلی که دم دستش   به

 آمد خودش را رها کرد. 

 طنین با چشم حرکاتش را دنبال کرد. 

 همانجا لباس هایش را در آورد و وارد آشپزخانه شد. 
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پزم آهیل. واست غذا می  -  

 آهیل کمی روی مبل جا به جا شد. 

اش بلند شد. صدای گرفته  

 بلدی مگه؟  -

 چه عجب. 

! باالخره صدایش را شنید  

با خوشحالی مضاعف از شنیدن صدای آهیل جواب  

 داد:

خوام ماهیچه بذارم آب پز شه.  می  -

خواد که... بلدی نمی   

 آهیل دوباره خاموش شد. 
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نفسش را صدادار فوت کرد و به نشانه فهمیدن سر  

 تکان داد. 

ی یخ زده را درون آب جوش و با نهایت  ماهیچه

. اش کرداضافهخالقیت، کمی نمک و ادویه   

 درون سالن سرک کشید. 

خوری؟ آهیل قهوه می  -  

 " هوم " کشداری گفت. 

با نهایت سرعتش، دو ماگ سرامیکی پر از قهوه آماده  

 کرد. 

لیوان ها را روی میز جلوی آهیل گذاشت و رو به  

 رویش نشست. 

خوای لباساتو عوض کنی؟ نمی  -  

 آهیل بی حوصله سر جایش نشست. 

 خوبه همینا...  -

داغ و تلخ را یک ضرب سر کشید.  یقهوه  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
835 

ش کمی از داغی قهوه درهم رفت اما در عوض  قیافه

. حالش جا آمد  

 طنین دوباره سعی کرد به حرف بکشدش. 

چطور بود اونجا که رفتی؟ مگه غذا   -

دادنت اینقدر الغر شدی... نمی   

 صورت آهیل مچاله شد. 

شه؟  هیچی یادم نمیاد باورت می  -

بود. دو  کل سه روز ِسرم تو دستم 

بردن  گرفتن؛ می نفر زیر بغلمو می 

آوردن.  و می   

 طنین با کنجکاوی نگاهش کرد. 

یعنی جدی جدی سم زدایی کردن بدنتو؟ االن درد   - 

 نداری؟ 

مو تحویل  هیچی... نا هم ندارم ولی. رسما جنازه - 

 دادن. 

دهد. طنین لبخند ملیحی تحویلش می   
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عزیزم دیگه خود کرده را تدبیر   -

موقع که با نیش باز  نیست! اون 

کردی فکر اینجا ها  رول گل دود می 

کردی... رو هم می   

کند و برای انتقام، ماگ  آهیل چپ چپی نگاهش می 

کشد. ی او را هم سر می قهوه  

کردم لذتم  من داشتم زندگیمو می  -

بردم واال... یه از خدا بی خبری  می 

 منو ورداشت برد کمپ! 

از صدتا فحش بدتر  طنین دوباره آن لبخند ملیحش که  

اش کرد. بود را حواله  
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آره که فردا پس فردا به حول و قوه   -

نشستین رول  الهی با نویان می 

کردین... درست می   

 آهیل فقط دهانش را برایش کج کرد. 

این بابا کیه... مشاور کمپ! گفت   -

باید بری ورزش. آهنگ گوش کنی  

 و این داستانا. 

 بالفاصله جواب داد:

کنم. خونه ورزش می تو  -  

 طنین با تمسخر نگاهش کرد. 

زرنگی؟ دکی جون گفته یه لحظه   -

هم تنها نباید باشی. و از این 

منگل بودن بکشی بیرون و به  

 آغوش اجتماع برگردی... 

 آهیل لبش را متفکر جمع کرد. 
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دکی جون غلط کرده من قبلشم   -

 تو اجتماع بودم. 

 طنین با دلسوزی نگاهش کرد. 

دونه روابط نمی  بگردم... هنوز  -

اجتماعی چیه! به دعواهای 

بیست و چهار ساعتت با ملت و  

گن روابط  ضرب و شتم هات نمی 

گن اجتماع اجتماعی؛ می 

 گریزی... 

 آهیل در مقابل حرصی لبخند زد. 

آمد طنین بود!جلوی تنها کسی که همیشه کوتاه می   

رم باشگاه مجموعه  پس می  -

 خودمون... 

شد گفت: لند می طنین همانطور که از جا ب  

اینم یه نمونه بارز دیگه از اجتماع   -

خوای بری اونجا که تا  گریزیته! می 
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یکی گفت باال چشمت ابروئه  

بزنی دک و دهنشو سرویس  

 کنی... 

 آهیل با چشم رفتنش را دنبال کرد. 

شد آهیل سرزنده باشد. کال  طنین وجودش باعث می   

 دوباره روی خبیثش را بیدار کرد. 

به مغزش هجوم آوردند.  افکار شیطانی   

تو هم باهام بیا باشگاه! اصال  -

مجموعه فرشته جزو کامل ترین  

مجموعه هاست مگه خلم وقتی  

خودم باشگاه دارم برم باشگاه  

 یکی دیگه پول بدم؟ 

 طنین در قابلمه را برداشت. 

ی ماهیچه به شدت زشت شده بود. قیافه  

 زیرلب بی توجه به آهیل با خودش گفت: 
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احتماال  آخرش مجبور شم پنیر   -

 پیتزا بریزم توش خوشمزه شه. 

 آهیل با شنیدن حرفش چشم هایش گشاد شد. 

 از جا پرید و داخل آشپزخانه رفت. 
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کنی دیگه؟ شوخی می  -  

 طنین جدی نگاهش کرد. 

پنیر پیتزا رو تو هرچی بریزی  -

شه. خوشمزه می   

 آهیل با دهان باز به قابلمه نگاه کرد. 

چه رو ریختی تو قابلمه بپزه؟ ماهی  -  

 طنین بی خیال گفت: 

ریختم تو تنگ؟ باید می  پس -  
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 آهیل ناامید سر تکان داد. 

نچ نچ نچ... من احمقم که از تو   -

انتظار چیزی بیشتر از این داشتم.  

 بردار سرشو ببینم چیکار کردی.

 طنین بی تفاوت سر قابلمه را برداشت. 

اصطالح غذا و بوی  ی مزخرف به آهیل با دیدن قیافه

 گندش، چشمانش پر از تاسف شد. 

 دستش را با ترحم روی سر طنین کشید. 

اشکال نداره. باالخره از تو بیشتر   -

رفت.  از این انتظار نمی   

 با چندش نگاه دیگری به قابلمه کرد. 

فقط قربون دستات بپیچش تو   -

چندتا پالستیک که گربه ها نخورن  

اسهال شن. خودتم بپوش بریم  

ن یه کوفتی بخوریم. قراره  بیرو

 گشنگی بکشیم با این اوصاف. 
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 طنین چشمانش را در کاسه چرخاند. 

ایش بی لیاقت. لیاقت محبت منو   -

نداری. بشکنه این دست که نمک  

نداره. کم برات پختم خوردی 

 کثافت؟ 

اش حلقه کرد. آهیل دستش را دور شانه  

پیتزا و الزانیا و پاستا رو که عمه   -

برو بپوش طنین   ی منم بلده!ننه

 مثل سگ گشنمه. 

ی تلف شده نگاه کرد و  طنین با حسرت به ماهیچه

 گفت: 

متاسفم. کاری ازم برنمیاد.   -

خواد بندازتت دور. خداحافظ... می   

 پکر سمت مانتو و شالش رفت. 
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مجبورم به غذای طنین پزم خیانت   -

کنم و جهت سالمت جسم و جان  

 ایندفعه رو استثنائا همراهیت کنم. 

اش را گرفت. آهیل به زور جلوی خنده  

 چقدرم که تو ناراحتی...  -

 در را برایش نگه داشت. 

طنین چاشنی بمب پنهان آهیل بود! در بدترین شرایط 

توانست حالش را خوب کند... هم می   

و چقدر خوب که در بین تمام نداشته هایش، طنین را  

 داشت. 

 هرچند نصفه و نیمه! 
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اش و با دست محکم روی گوشی ای کشید  خمیازه

 کوبید تا آالرم اعصاب خرد کن قطع شود. 

یک چشمش را خواب آلود باز کرد و به ساعت کنار  

. پاتختی نگاه کرد  

داد. ساعت هفت صبح را نشان می   

 سر جایش نیمخیز شد. 

 قوسی به کمرش داد و به کنار دستش نگاه کرد. 

دید. نویان خواب هفت پادشاه را می   

وی تنش تنظیم کرد و از روی تخت پایین آمد. پتو را ر  

 سالنه سالنه از اتاق بیرون رفت. 

پشت دستش را محکم روی چشمش کشید تا کمی  

. جلویش را ببیند  

 پشت در اتاق آهیل ایستاد. 

 ساعت هفته بلند شو.  -

 صدای آهیل نیامد. 
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 با پا به در اتاقش کوبید. 

من بیشعورم االن میام تو ها...   -

 خودت پاشو! 

 دوباره جوابی نشنید. 

 سرش را بلند کرد و خطاب به خدا گفت:

سپارم  خدایا خودمو به خودت می  -

 این گاو لخت نباشه... مرسی اه. 

 و در را یک ضرب باز کرد. 

دستش را روی چشمش گذاشت و صدایش را روی  

 سرش انداخت: 

مردک ملعون تن لشتو جمع کن یه   -

صبح تازه رو شروع کن... پیرم  

 کردی... پاشو دیگه اه! 

 آهیل ترسیده از خواب پرید. 

 با نفس نفس روی تخت نشست. 
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چه خبرته زنیکه روانی؟ قصد   -

جونمو کردی؟ بهت ساخته نبودم  

خوای راهی اون دنیام کنی؟ می   

. طنین از بین انگشتانش نگاهش کرد  

اش زیر پتو. اش لخت بود و پایین تنهباال تنه  

 جیغ کشید: 

اون تن صاحب   خبرت یه چی بکن  -

ت.  مرده  

آهیل آب دهانش را به زور قورت داد و گیج دنبال  

 ساعت گشت. 

 چشمش با دیدن عقربه ها گرد شد. 

 با دهان باز نالید:

بی وجدان. بی شرف. کثافت!   -

ساعت هفت صبح چی از جونم  

خوای؟ می   
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ی کشدار دیگری کشید و سرش را  طنین خمیازه

 خواب آلود خاراند. 

د بری باشگاه. پاشو آهیل  بای -

 خوابم میاد. 

 آهیل عصبی نگاهش کرد. 

 دندان هایش را بهم سایید. 

 غرید:

فکر کردی وقتی انقدر شیک و   -

مجلسی تر زدی تو صبح زیبام  

ذارم بری بخوابی؟ خودتم می 

کنی میای باشگاه  لشتو جمع می 

 باهام! 

 طنین مسخره نگاهش کرد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
848 

میگم بهش. تو فقط لیست کن   -

! یادت نره  

آهیل بی خیال دوباره روی تخت خوابید و پتو را روی  

 سرش کشید. 

 پس باشگاه کنسله شب بخیر.  -

 خواب از سر طنین پرید. 

کوسن روی تخت را برداشت و محکم توی سر آهیل  

 کوبید. 

تف تو قبر بابات. پاشو میام  -

 باهات.  

ای زد و از زیر پتو بیرون  آهیل زیر پتو لبخند پیروزمندانه

 آمد. 

نویانو آماده کن ببریم خونه ماه   -

 بانو. خودتم حاضر شو. من پاشدم. 

کرد از در اتاقش طنین با چشمانی که خون چکه می 

 بیرون رفت. 
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سگ باهات رفتار نامناسب داشته   -

باشه آهیل. داروغه ناتینگهامه  

 انگار... مرتیکه دیکتاتور! 

اش را بوسید. آرام روی صورت نویان خم شد و گونه  

شی مادر؟ ن... بلند می جیگر طنی -  

. نویان غلتی روی تخت زد  

اش  طنین دوباره روی صورتش خم شد و تند تند گونه

 را بوسید. 

 نویانم...   -

 دوباره بوسیدش. 

 عشق طنین...  -

 دوباره بوسیدش. 

 عسل خان...  -

نویان باالخره رضایت داد و آبی های خندانش را باز  

. کرد  
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 لب طنین هم به خنده باز شد. 
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سرش را در گردن نرم نویان فرو کرد و شروع کرد فوت  

 کردن. 

نویان غش غش خندید و دستش را دور گردن طنین  

 حلقه کرد. 

آهیل به چهارچوب در اتاق طنین تکیه زده بود و با  

کرد. لبخند نگاهشان می   

توانست این صحنه را با اختالف، به عنوان بهترین  می 

ی عمرش ثبت کند! صحنه  

 طنین نویان را بغل زد و از جا بلند شد. 

 نگاهش به آهیل افتاد. 

. آهیل بالفاصله لبخندش را جمع کرد  
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خدا بده شانس! ما رو مثل اسیر   -

کنه این  های تبعیدی بیدار می 

 جغله رو انگار شاهزاده... 

 طنین با عشق به نویان نگاه کرد. 

خودتو با نویان مقایسه نکنا...   -

 نویان عشق منه! 

توجه به آهیل دوباره نویان را بوسید و با خنده از  و بی 

 تقالهایش پرسید: 

 مگه نه؟ مگه نه؟  -

خندید. نویان با خوشرویی و خواب آلویی فقط می   

و بین تمام این اتفاقات شیرین، پسرکی تخس در مغز 

پرسید:آهیل بیدار شده بود و یک بند می   

 پس تو برای طنین چی هستی؟  -

ی ماه بانو گذاشتند و سمت  هبا یکدیگر نویان را خان

ی فرشته راه افتادند. باشگاه مجموعه  
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مدیر باشگاه با دیدن آهیل از جا بلند شد و با  

 خوشرویی حال و احوال کرد.

به به... آهیل خان... چه عجب یاد   -

 ما کردی! 

 طنین با دهان باز به پسر خیره شد. 

 هیکلش خیلی راحت دو برابر آهیل بود... 

ش کوبید. اآهیل به شانه  

 چاکر داش فرشاد.   -

فرشاد به طنین نگاه کرد و دستش را سمتش دراز  

 کرد. 

 سالم عرض شد. خوش اومدید.  -

طنین جوابش را نداد که آهیل حرصی از نگاه  

اش، با آرنج به پهلویش کوبید. خیره  

 طنین بی اختیار سمتش چرخید. 

 هوی وحشی دردم اومد.  -
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اش غر زد:چفت شدهآهیل از بین دندان های   

 فرشاد با شماس.  -

 طنین با لبخند سمت فرشاد چرخید. 

 سالم... مرسی از لطفتون.  -

ی بینشان؛ پرسید:فرشاد با خنده از رابطه  

 خانوم با شماس آهیل؟ -

آهیل با صورتی سرخ از عصبانیت، سعی کرد لبخند  

 زورکی بزند. 

خوایم باهم بریم قسمت  آره. می  -

 وی آی پی. 

میزش نشست و به نشانه تفهیم  فرشاد پشت  

 سرتکان داد. 
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دونم. خانوم رو بگو  تو رو که می  -

 مشخصاتشو ثبت کنم. 

 با شنیدن سن طنین، بی اختیار قهقهه زد. 

کنی دیگه؟ دبیرستانی تور می  -  

قبل از اینکه آهیل حرفی بزند، طنین سریع با طنازی  

 گفت: 

 خواهرشم. سوء تفاهم نشه!  -

مانده بود. آهیل دهانش از حرف طنین باز   

ای  بهت زده به خودش اشاره زد و نامفهوم و سکته

 لب زد:

 خواهرم؟  -

 ابروهای فرشاد از تعجب باال پرید. 

دونستم  واو. دم حاجی گرم. نمی  -

 دختر دبیرستانی داره... 

 آهیل هنوز شوکه بود.  
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 نتوانست دهانش را بجنباند حتی! 

طنین با لبخند موهایش را پشت گوشش داد و بحث  

ض کرد. را عو   

کنید بخش وی  راهنماییمون می  -

 آی پی؟

فرشاد با تیش باز از پشت میزش بلند شد و با دست  

 هدایتشان کرد.

 البته... از این طرف بفرمایید.  -

فرشاد از در دفترش بیرون رفت، طنین سرخوش  

پشت سرش راه افتاد که وسط راه دستش محکم  

 توسط آهیل کشیده شد. 

 حیرت زده سمتش چرخید. 

 چته؟ -
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 آهیل ناباور به خودش اشاره زد. 

 داداش؟ من؟ ناموسا ؟   -

 طنین دستش را بیرون کشید و برایش چشم گرد کرد. 

 چی بگم پس؟ -

 و بعد بی خیال پشت سر فرشاد راه افتاد.

ی طنین خیره شده بود.آهیل خشک شده به راه رفته  

دختره پاک خل شده! زده به   -

 سرش... 

تایید تکان داد و دوباره با خودش  سرش را به نشانه 

:تکرار کرد  

آره کامال  عقلش زایل شده! دست   -

خودش نیست... درستش  

کنم. نگران نباش آهیل.  می 

شه... درست می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
857 

 طنین با حیرت به سالن وی آی پی نگاه کرد. 

واقعا  یکی از کامل ترین و بزرگترین باشگاه هایی بود  

دید. که می   

د و رو به رویشان ایستاد. فرشاد دستش را بهم کوبی  

خب... برید لباساتونو عوض کنید   -

بیاید بهتون برنامه بدم. امروز فقط  

 خودتون هستید. 

آهیل همانجا لباس هایش را کند و تنها با یک شورتک  

 و رکابی کنار فرشاد ایستاد. 

طنین اما بعد از چند دقیقه که از رختکن خارج شد،  

 ماجرا هیجان گرفت... 

ای بسته بود. االی سرش گوجهموهایش را ب   

ی گردنی پوشیده بود که پیرسینگ نافش را  نیم تنه

کرد و جفت کتفش بیرون افتاده بود.  نمایان می   

 حتی آن سنجاقک ریز تتو شده پشتش... 

 ساپورتش هم تا باالی زانویش بود. 
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آمد. زدی خونش در نمی آهیل را کارد می   

ی کشید،  دیگر وقتی فرشاد با دیدن طنین سوت ریز

 نزدیک بود تا مرز جنون برود!

فرشاد کمی خودش را جمع و جور کرد و به ساعت  

 اشاره زد. 

نیم ساعت هوازی بزنید تا بیام   -

جدا جدا به هرکدومتون بگم چی  

 کار کنید. 

 طنین سمت تردمیل رفت. 

 آهیل هم روی تردمیل کنار دستش ایستاد. 

 با عصبانیت گفت: 

پوشیدی؟  این چه کوفتیه  -

دونستی باشگاه مختلطه؟نمی   
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طنین همانطور که خونسرد داشت بدنش را گرم  

کرد؛ با تعجب نگاهش کرد. می   

چرا ندونم؟ من جلو تو هم   -

پوشم... همینطوری لباس می   

 آهیل سرعت تردمیلش را بیشتر کرد. 

 این دختر امروز قصد جانش را کرده بود! 

م؟ من بقیه -  

گاهش کرد.طنین بی تفاوت ن  

همین که جوابش را نداد، خودش آهیل را تا مرز  

 دیوانگی برد... 

کل ساعت های تمرینشان، آهیل قشنگ ده کیلو وزن  

 کم کرد بس از دست طنین حرص خورد. 

به محض اینکه داخل ماشین نشستند، آهیل بی  

 وقفه شروع کرد:
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من سگم اگه فردا تو رو بیارم   -

 باشگاه. 

متوجه حسادت آهیل شده بود.  طنین حاال دیگر کامال    

برد از حرص دادنش. و عجیب لذت می   

 با تعجب ساختگی سمتش چرخید. 

 چرا؟ -

 آهیل پایش را محکم روی پدال گاز فشار داد. 

زهر مار و چرا! زنیکه سلیطه تو   -

دیگه پشت گوشتو دیدی  

بینی... باشگاهم می   

 طنین بی تفاوت شانه باال انداخت. 

 نیار! خودم میام.  -

ی زبان بسته خالی  آهیل تمام حرصش را سر دنده

 کرد. 
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خاره این ریختی لباس  تنت می  -

 می پوشی؟ 

 طنین با همان خونسردی روی اعصابش جواب داد:

 به تو چه؟  -

 آهیل هیستریک خندید. 

به من چه؟ آره... به من چه اصال    -

خواد بکن.  برو هر غلطی دلت می 

 من چه کارتم؟

در جلدش فرو رفته بود  طنین با همان شیطانی که 

 لب زد:

 همینو بگو...  -

 دیگر واقعا  آهیل دیوانه شد! 

. تا به خانه رسیدند یک کلمه با طنین حرف نزد  

به محض رسیدنشان هم درون اتاقش رفته بود و در را  

 محکم بهم کوبیده بود... 
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 طنین هم که از شدت خوشی روی ابرها بود! 
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خورد. می  ای آرام به در اتاقش ضربه  

هنوز حتی یک اپسیلون از حرص و خشمش هم کم 

 نشده... 

شود. صدای طنین بلند می   

 بیا شام بخور.  -

 دهان باز کرد بگوید:

خوام خودت تنها بخور! نمی  -  

 اما وسط راه پشیمان شد. 

 چه دلیلی داشت این همه واکنش نشان دادن؟ 

 به قول طنین به او چه؟ 
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مرد دیگری به   واقعا به او چه ربطی داشت که توجه 

 طنین ساعت ها مثل اسفند روی آتش شده بود؟ 

خورم. به درک نیا خودم می  -  

 از جا بلند شد و در را باز کرد.

 با طنین چشم در چشم شد. 

 طنین پیروزمندانه تای ابرو باال انداخت. 

چه عجب خانوم کوچولو اعتصابو   -

 تموم کردن. 

 دهان کجی به حرفش کرد و سمت آشپزخانه رفت. 

 پشت میز نشست. 

چند لحظه بعد طنین صندلی رو به رویش را بیرون  

 کشید. 

 آهیل با نهایت بی توجهی شروع به خوردن کرد. 

طنین دستش را زیر چانه زد و با دقت خیره به صورت  

 آهیل شد. 
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شمرد. تک تک لقمه هایش را می   

آهیل اگر با خودش عهد نکرده بود کاری به کارش  

را می رسید تا دست از   نداشته باشد االن حسابش

اش بردارد. نگاه خیره  

 کالفه لیوان آبی برای خودش ریخت. 

 طنین باالخره سر صحبت را باز کرد. 

گفتی از کمپ بیای واسم خونه   -

گیری. می   

آهیل شوکه تمام آب درون دهانش را با پوفی بیرون  

 فرستاد. 

 کی گفتم؟  -

 طنین با چشم گرد نگاهش کرد. 

نداریما آهیل! خودت دو دره بازی   -

قول دادی بهم. بعدشم... درست  

ت بمونم. نیست دیگه خونه  
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آهیل قاشق درون دستش را با ضرب روی میز پرت  

 کرد. 

 مسخره خندید. 

م  آها... یه سال اوکی بود خونه -

باشی، یه شبه آیه نازل شده  

حرام است طنین مهرگان با این  

ی حقیر زیر یه سقف باشه! بنده  

 طنین با آرامش جواب داد:

شیش ماه پیش داستان فرق   -

دونی... داشت. خودتم خوب می   

اش بلندتر شد. خنده  

 از جا برخواست.  

 دست هایش را از هم باز کرد و به طنین خیره شد. 
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ست؟ اوکی خونه  دردت االن خونه -

هم می گیرم برات... ببینم دیگه  

 دردت چیه! 

 طنین مظلوم نگاهش کرد. 

اینطور عصبی وایسادی بشین.  -

تونم حرف بزنم. باال سرم نمی   

کند تا بر اعصابش مسلط شود. آهیل جان می   

کند... جان می   

 دوباره پشت میز نشست. 

 با نفس عمیقی گفت: 

 بفرما...   -

طنین سرش را پایین انداخت و با غذای درون  

. بشقابش بازی کرد  

آهیل بی حوصله گفت:    

ش! بقیه -  
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و یکدفعه حرفش را زد.  طنین لبش را گاز گرفت   

خوام برم دانشگاه. می  -  

 ابروهای آهیل متفکرانه گره خورد. 

چه دانشگاهی وقتی کنکور ندادی؟  -   

آزاد یا غیرانتفاعی...  -   

 آهیل دوباره خندید. 

 حرصی قهقهه زد. 

کرد،  معجزه رخ داده بود!  امشب اگر سکته نمی   

خوام برم دانشگاه...  پس نگو می  -

للی تللی!  خوام برم یبگو می 

 تعارف نداریم که باهم. 

 سرزنشگر صدایش زد:

 آهیل...  -
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لیوان آب دیگر برای خودش ریخت و یک نفس سر  

 کشید. 

با چند نفس عمیق پی در پی سعی کرد آرامشش را 

 به دست بیاورد.

باشه... باشه... دانشگاهتم اوکی   -

کنم. دیگه؟می   

 طنین با ناز به رویش لبخند زد. 

همین...  -   

تموم؟ سیگارام کجاست؟  -   

 طنین ترسیده نگاهش کرد. 

شه بکشی... تازه... نمی  -  

 از پشت میز بلند شد و سمت سینمای خانگی رفت. 
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طرف گفت سیگار مورد نداره... تو   -

اون نسخه مسخه و پرهیز هاشم  

 نوشتتش. 

 آهنگی اتفاقی پخش کرد. 

 صدایش را تا آخر زیاد کرد. 

. صدای آهنگ جمع کردطنین چشمش را از بلندی   

 داد کشید: 

آپارتمانه آهیل صداشو کم کن  -

 ملت خوابن. 

 آهیل اصال  روی مبارک خودش نگذاشت. 

ی فرزاد را گرفت. تلفنش را برداشت و شماره  

طنین با تاسف از آشپزخانه بیرون آمد و صدای آهنگ 

 را کم کرد. 

 صدای فرزاد در گوشی پیچید:

بله؟  -   
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ن. کجایی؟ بیا بریم بیرو -   

 طنین کنجکاو نگاهش کرد. 

فکر اینکه این ساعت از شب با زنی دیگر قرار مالقات  

 گذاشته باشد مثل خوره به جان مغزش افتاده بود... 

 فرزاد متعجب گفت: 

 االن؟  -

 آهیل از جا بلند شد و سمت اتاق خوابش رفت. 

 در همان حین گفت: 

همین االِن االن! ربع ساعت دیگه   -

 جلو در خونتم. 

استرس شروع به کندن پوست لبش کرد. طنین با    

 آهنگ را کامال خاموش کرد و بلند از آهیل پرسید: 

 به سالمتی کجا نصف شبی؟  -

آهیل سوییچ به دست با دکمه های باز از اتاق خارج  

 شد. 
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بست  همانطور که داشت تند تند دکمه هایش را می 

 سمت در قدم برداشت. 

ری آهیل؟ گم کجا می می  -  

داد:با نیشخند جواب   

 َدَدر! -
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 کالفه به عقربه های ساعت نگاه کرد. 

 خواب موندم.  -

داد. نه صبح را نشان می   

 سمت اتاق آهیل پا تند کرد.

 پاشو آهیل خواب موندیم.  -

 اما تخت مرتب آهیل مثل خاری در چشمش فرو رفت!

 از دیشب تاحاال برنگشته بود.
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 امروز ورق برگشته بود. 

آمد. زدی خونش در نمی کارد می اینبار طنین را    

 طنین و آهیل در اصل فقط قد دراز کرده بودند. 

اما هنوز بچه هایی بودند که خودشان هم 

خواهند. دانستند از زندگی چه می نمی   

کردند، افسارشان پاره  تا کمی به یکدیگر توجه می 

شد و به محض بی توجهی تا مرز جنون  می 

رفتند...  می   

خواهند! زندگی لعنتی چه می  فهمیدند ازکاش می   

 وسط های ظهر بود که آهیل به خانه برگشت. 

 با کیفی کوک گفت: 

ای که واست  طنین بیا بریم خونه -

 گرفتمو نشونت بدم... 

 دمق همراهش رفت. 
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ی  سوار آسانسور که شدند، آهیل به جای دکمه

ی باال را فشار داد. همکف، دکمه طبقه  

ریم؟ کجا داریم می  -  

دهد:باز جواب می   نیشآهیل با   

واحد طبقه باال رو دادم مبله کنن...   -

 باال بمون! 

دهد: زند و ادامه می ای روی صفحه کلید در می ضربه  

 رمزش تاریخ تولدمه...  -

زند. طنین پوزخندی به حرفش می   

گوید:از عمد می   

یه چی بذار یادم بمونه... فردا پس   -

فردا رمز در خونه خودمم یادم 

 میره. 

خندد. خره می آهیل مس  

مونه... نترس. یادت می  -  
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زند. و رمز را می   

دهان طنین از شیک بودن دکور داخل خانه باز  

ماند. می   

پر هایم... چقدر طول کشید این   -

 شکلیش کنی؟ 
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آهیل با افتخار دست به سینه ایستاد و ابرو باال  

 انداخت. 

 خیلی خوب شده نه؟  -

 طنین با ذوق سر تکان داد. 

شرکت دیزاین داخلی اومدن این  از   -

 ریختیش کردن من کاری نکردم. 

 طنین با چشم هایی درخشان داخل خانه شد. 
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کشید  همانطور که با ذوق روی مبل ها دست می 

 گفت: 

رفت. از اولشم ازت توقعی نمی  -  

 آهیل چپ چپ نگاهش کرد.

حیِف من... تو سایت دانشگاه هم   -

 ثبت نامت کردم. 

ل قلب شده بود سمتش  طنین با چشم هایی که شک 

 چرخید و طی یک حرکت ناگهانی در آغوشش پرید. 

 آهیل دستش را بی تعادل دور کمر طنین حلقه کرد. 

 چه تشکر زیبایی...  -

. اش را سمت صورت طنین بردگونه  

اینجا رو هم ببوس حاال که داری   -

کنی. ولخرجی می   

اش  طنین با نیش باز، بوسه ای سطحی روی گونه

 کاشت. 
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اینبار مستقیم نگاهش کرد و لبش را غنچه کرد. آهیل   

 حاال اینجا...  -

طنین با انگشت اشاره سرش را از خودش دور کرد و  

 از آغوشش پایین پرید. 

 ببین خودت جنبه نداری...   -

ی لبش  اش را گوشهآهیل بند وسط انگشت اشاره 

 کشید و نیشخند زد. 

 طنین با ذوق چرخی وسط خانه زد. 

د و بادمجانی جزو رنگ های مورد دیزاین اسپورت سفی

ی طنین بود. عالقه  

ی کپ خودش را رها کرد و با شیطنت به  روی کاناپه

 آهیل چشم دوخت. 

رنگش هم خودشون انتخاب  -

 کردن؟ 

 آهیل هم خودش را کنارش روی کاناپه انداخت. 
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ی فوق خاص  نخیر... این از سلیقه -

 خودم برگرفته شده. 

ع کرد. طنین لبش را به زور از خنده جم  

تو رو خدا... سقف رو بگیر نریزه رو   -

سرمون حاال که اون باالهایی. به  

جا این حرف ها پاشو بریم پایین  

 وسایلمو بیاریم.
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به لطف آهیل، ساعت نه صبح باالخره توانسته بود  

ی ساعت یازده شرکت خواب  بخوابد و برای جلسه

 مانده بود. 

نشست.   با موهای ژولیده سر میز صبحانه  
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مادرش با حیرت عینکش را از روی چشمش برداشت  

و نگاهی به فرزاد که ساعت دوازده ظهر پشت میز  

خورد، انداخت. نشسته بود و داشت صبحانه می   

 

بسم هللا... فرزاد جنی شدی  -

 مادر؟ چه وقت صبحونه خوردنه؟ 

 

فرزاد با چشمانی که به زور باز نگهشان داشته بود  

 نگاه مادرش کرد. 

 

 قهوه داریم؟   -

 

مادرش با تعجب از جا برخواست و کتری را پر از آب  

 کرد و روی گاز گذاشت. 
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ذارم. االن واست چایی می  -  

 

ی آروشا را گرفت. سر تکان داد و شماره  

 بوق دوم نخورده جواب داد. 

 

 معلوم هست کجایی؟  -

 

 از پشت میز بلند شد. 

 

از خان داداشت بپرس... تا نه صبح   -

برداشته دنبال خودش تو  منو 

کنه و  خیابونا سیگار دود می 

خوره! معلوم نیست  شکالت می 

زنه مردک. چشه. حرف هم نمی   
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گوید: آروشا بی حواس می   

 

بهزاد اومده شرکت من چیکار   -

 کنم؟

 

گیرد. ی فرزاد آنی نبض می شقیقه  
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 االن میام...  -

 

دهد: تر ادامه می آروشا با صدایی آرام  

 

زودتر بیا فقط از صبح تاحاال چپیدم   -

 تو اتاق ریاست بیرون هم نرفتم. 
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شود و بیخیال چایی دم  فرزاد با کالفگی آماده می 

ی مادرش با نهایت سرعت خودش را به شرکت  کرده

رساند. می   

دهد  دیدن بهزادی که با بیخیالی در شرکا جوالن می 

رود. روی اعصابش می   

د. کندر اتاق آروشا را باز می   

 

رسما به سنگ پا گفته زکی   -

 مردک مفت خور! 

گذارد و  اش می آروشا با استرس دستش را روی بینی 

شود. از پشت میز بلند می   

 

شنوه صداتو! هیس... می  -  

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
882 

تاثیرات آهیل است یا ذات واقعی فرزاد مشخص  

بندد و  نیست اما، با بیخیالی در را پشت سرش می 

گوید:نسبتا  بلند می   

 

شنوه! الشخوری  به چپم که می  -

 که شاخ و دم نداره... 

 

فرستد و چشمش  آروشا نفسش را صدادار بیرون می 

گذارد. را روی هم می   

 

آهیل فردا میاد شرکت   -

سرکشی... بهزادو ببینه خونشو  

ریزه. چه خاکی تو سرمون  می 

 بریزیم؟ 

 

کند. فرزاد چند لحظه بی حرف نگاهش می   
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ی منشی شرکت را می گیرد. و بعد شماره  

 

 بفرمائید رئیس.  -
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زند: کند و بی صدا لب می آروشا کنجکاو نگاهش می   

 

کنی؟ داری چکار می  -  

 

اش را  ی بینی با دو انگشت شست و اشاره تیغه

زند:فشارد و در تلفن لب می می   
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یوسفی هستم وکیل شرکت.   -

لطفا وصلم کنید بخش حساب  

 داری. 

 

شود:می ایندفعه دیگر صدای آروشا بلند    

 

کنی؟ گم داری چیکار می فرزاد می  -  

 

دارم گندی که باال آوردیم رو قبل از   -

کنم.اینکه آهیل بیاد جمع می   

 

 

فهمد به  پیچد می از صدای بوقی که در گوشی می 

 بخش حسابداری وصل شده. 

رود: یک راست سر اصل مطلب می   
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بخوایم قرارداد رو با ورودی جدید   -

خسارت  فسخ کنیم چقدر باید 

 بدیم؟ 

 

در حالت عادی رقم چشم گیری   -

ی شرکت  نیست اما االن بودجه

خواین قرارداد رو  کافی نیست. می 

 فسخ کنید؟ 

 

 

نشیند. نگاهش روی صورت مضطرب آروشا می   

 این دختر بیشتر از این چیزها برایش ارزش دارد. 

 

قرارداد رو فسخ کنید هزینه رو   -

شم. شخصا  متقبل می   
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• * * * * * * * *  

 

تمام شهریه رو یک جا پرداخت   -

کنید؟ می   

 

دهد و کارت را سمت متصدی دراز  سری تکان می 

کند. می   

 

از االن دیگه طنین رسما   -

 دانشجوی اینجاست درسته؟
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گوید:دهد و رو به طنین می مرد سری تکان می   
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شاهللا از شروع ترم جدید  آره. ان -

س ها. تشریف بیارید سر کال   

 

 طنین در دلش عروسی به پا شده. 

شد آهیل انقدر مطیع هرچه بگوید قبول  باورش نمی 

 کند. 

 از دفتر که خارج شدند، آویزان بازوی آهیل شد. 

 

ت بود  مرسی... هرچند وظیفه -

 دوست عزیز. 

 

کند. آهیل از باال نگاهش می   

 

ش! ای همهنیم مثقال بچه -  
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خندد. طنین سرخوش می   

ساختمان اصلی خارج نشدند، که صدای  هنوز از  

ی زنی متوقفشان می کند: حیرت زده  

 

 آهیل خودتی؟ -

 

گوید: دهد و زیرلب می طنین چرخی به چشمانش می   

 

ماشاهللا آهیل جان جایی نمونده   -

 آباد نکرده باشی! 

 

 آهیل چپ چپی نگاهش کرد و سمت زن برگشت. 

زنی با مانتو شلوار رسمی خاکستری و مقنعه  

 مشکی.  
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 کمی چشمانش را ریز کرد. 

 زن گالیه آمیز گفت: 

 

 یعنی فقط منو یادت نیاد!  -

 

کند. ای حضور خودش را اعالم می طنین با تک سرفه  

شود؛ بی خیال  توجه زن که سمتش جلب می 

گوید: می   

 

توقع بس تخیلی از این دوستمون   -

داری گلم. این قدر موها سرش  

خوای تو  دختر دیده. چطور می 

اشی؟ یادش مونده ب   
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پرسد:کند و ناباور می زن چشمانش را گرد می   

 

 آهیل؟ مگه زن نداره؟  -

 

گیرد، و لب یخی های آهیل یکدفعه رنگ آشنایی می 

شود. هایش به خنده باز می   

 

باران! اه... زن چقدر عوض   -

 شدی... 

 

باران سرخوش از اینکه آهیل باالخره به مغزش فشار  

اندازد. شناخته، ابرو باال می آورده و او را    
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دیدی من همه نیستم! یادشه   -

منو... بعدشم؛ همچین به من  

گی چقدر عوض شدی انگار  می 

 خودتو تو آینه ندیدی! 

 

طنین با سگرمه های درهم به خوش و بش هایشان  

کند. نگاه می   

 

 آهیل که متوجه شد برایش توضیح داد:

 

 باران دوست دوران دانشگاهمه...  -

 

با دست به طنین اشاره زد: و بعد   
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م.  ایشونم طنینه، خواهر خونده -

 اومدیم اینجا ثبت نامش کنیم.

 

کند. طنین با دهان باز نگاهش می   

انگار نه انگار این مردک، دهان طنین را سر یک  

 برادرخوانده گفتن، صاف کرد.

خندد و از بین دندان های کلید شده، زیر  حرصی می 

ودشان بشنوند لب  گوش ِآهیل، طوری که فقط خ

زند: می   

 

 خواهرخونده؟  -

 

زند. آهیل خودش را به آن راه می   

زند: کند و بی صدا لب می پرسشی نگاهش می   
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 چی پس؟  -
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باران بین حرفشان می پرد و بهت زده تر از قبل می  

 گوید: 

 

پشمام... تو همون طنین   -

کوچولویی که سایه آهیل رو با تیر  

زد؟می   

 

دهد: لبخندش را کش می طنین   
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در اصل من فقط یه طفل معصوم   -

ذاشت آب بودم که آهیل نمی 

 خوش از گلوم پایین بره. 

 

کند و تا مرز  اش حلقه می آهیل دستش را دور شانه

دهد.  خرد شدن استخوان، به خودش فشارش می   

کند:با صدایی آرام زمزمه می   

 

به نفعته هرچه زودتر این پروژه آبرو   -

منو تموم کنی خانوم بردن  

 مهرگان! 

 

ی شبیه عالمت خندد و به قیافهمی   طنین هم زورکی 

 سوال باران نگاه میکند. 

گوید: آهیل برای عوض کردن جو می   
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خیلی وقته همو ندیدیم. هروقت   -

 وقت داشتی بگو بریم بیرون. 

 

اندازد و با اشتیاق  باران نگاهی به ساعتش می 

گوید: می   

 

وم شد. االن بریم. کارم تم  -  

 

قلنبه شده، نفسش را سنگین   طنین با حسادتی 

فرستد. بیرون می   

دوست دارد بلند بگوید شما بروید به سالمت، من هم 

گردم به همان برج خراب شده و دوباره کنج  برمی 

نشینم، زانوی غمم را بغل می گیرم. عزلت می   

 

 اما خب دوست ندارد انگ حسادت بخورد!
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کند و گران  معمول رگ جنتلمنش گل می آهیل طبق 

کند. ترین رستوران شهر را برایشان رزرو می   

در طول راه بس از خاطرات دوران دانشگاهشان  

 گفتند، طنین حالت تهوع گرفت. 

کرد در جمعشان اضافه است! رسما  احساس می   

نشینند، طنین همچنان الم تا کام  دور میز که می 

زند. حرف نمی   

پرسد: ی باران کنجکاو م  

 

راستی رها کجاست؟ از میالد هم   -

 خبر داری؟ 
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کند. آهیل کالفه با زبانش لپش را باد می   

کند. زند و منتظر نگاهش می طنین دست زیر چانه می   

دهد. دوست دارد ببیند چه پاسخ می   

شود باران مشکوک  سکوتش که طوالنی می  

پرسد: می   

 

 نکنه... نکنه جدا شدین؟  -

 

ریزد و یک نفس باال خودش می  آهیل لیوان آبی برای

رود. می   

کند سریع بحث را ببندد. سعی می   

ی رها هنوز برایش باز است، امروز و فرداست  پرونده

که تالفی تک تک کارهایی که سرش آورده را  

 دربیاورد!

.فعال  گذاشته خوب اوج بگیرد  
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ی پیش،  سریالی که قرار بود بازی کند، هفته

بود و تازه روی آنتن شروع اش تمام شده فیلمبرداری

 به پخش کرده بود. 

امروز و فردا بود که در اوج خوشنامی، شهرتش را لکه  

 دار کند! 

 

 رفت با میالد. جدا شدیم.  -

 

 نفس باران از شدت بهت قطع شد. 

 دستش را روی دهانش گذاشت و ناباور لب زد:

 

شه... زنت و رفیقت... باورم نمی  -  
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نگران شد. نگاه طنین    

. آمدآهیل هیچوقت با این موضوع کنار نمی   

آمد. هیچ مردی کنار نمی   

کرد. کاش باران تمامش می   

آهیل سنگینی نگاه طنین را که احساس کرد، سرش  

. را سمتش چرخاند و نگرانی نگاهش را خواند  

 یخی هایش خندان شد. 

خوشحال بود که هنوز کسی را دارد که نگران روان  

شود... اش می بهم ریخته  

همانطور که به چشمان طنین خیره بود، به باران  

 گفت: 

 

گذشته ها گذشته دیگه. مهم  -

 االنه! 
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 طنین بالفاصله نگاه دزدید و از جا بلند شد. 

 

  رم دستشویی. هرچی من می  -

واسه خودتون سفارش دادید 

 واسه منم بدید. 

 

و امان نداد کسی حرفی بزند، با سرعت نور ناپدید  

 شد. 

ای زد. ل بی اختیار تک خندهآهی  

دانست طنین از نگاه معنی دارش خجالت  می 

 کشیده. 

 باران بشکنی جلوی صورتش زد. 

 پرسشی نگاهش کرد. 

 باران با شیطنت پرسید: 
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 دوستش داری؟ -

 

 آب دهانش در گلویش پرید. 

 بهت زده گفت: 

 

گی؟ برام ارزش داره.  چرا چرت می  -

و احترام براش قائلم. دوست  

ایه؟ داشتن چه صیغه  

 

خندد. باران بلند می   

 

آخ آخ آخ... دِل آهیل خان مغرور   -

تونه به خودش  سریده و نمی 

بقبولونه عاشق شده! این نگاهت  

جدیده آهیل. حتی رهای افسونگر  

 هم این نگاهو نداشتی! 
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کند. صورتش را مچاله می   

 

گم برام مهمه...  کم چرت بگو. می  -

ست داشتن چرته! ارزشمنده... دو  

 

زند یک کلمه از حرف  باران با حالتی که فریاد می 

گوید: دهد و می هایش را باور نکرده سر تکان می   

 

بله... بله... حق با شماست. فقط   -

باید یه چند جلسه برات کالس  

فشرده بذارم چگونه خود را گول  

 نزنیم! 
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توانند صحبت  گردد و دیگر نمی طنین سر میز برمی 

را ادامه دهند و آهیل یک نفس راحت از   شیرینشان 

کشد. دست باران می   

 

• * * * * * * * 

 

 بیا پایین.  -

 

اش حالش بهم  با وجود اینکه تماما از دیوار های خانه

خورد، اما سخت مقاومت کرد. می   

 برای آهیل نوشت: 

 

 راحتم. کارت رو بگو.  -
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م سر رفته بچه پاشو بیا  حوصله -

 پایین. 

 

 

دهد. محکم بهم فشار می طنین چشمش را   

 زیر با خودش گفت: 

 

باالخره باید از یه جایی شروع   -

ت با آهیل رو کم کنی.  کنی رابطه

 از همین االن شروع کن. 

 

دهد و  سری در تایید حرف های خودش تکان می 

نویسد: مصمم برایش می   

 

با دوستات برو بیرون من سرم   -

 شلوغه. 
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اندازد. ی می و بعد به وضع اسف بارش نگاه   

با تاپ و شلوارک روی مبل لم داده و از شدت بیکاری 

شمرد. ترک های دیوار را می   

 آهیل دوباره پیام داد:

 

کنی؟ داری چیکار می  -  

 

ناخن انگشت شستش را توی دهانش کرد و عصبی  

 جوید . 

 نق زد: 
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به تو چه مرتیکه. اه... مگه تو   -

وقتی شب تا صبح بیرونی من  

کجایی؟ پرسم می   

 

 با حرص برایش نوشت: 

 

رم بیرون کار دارم. دارم می  -  

 

رفت. ی چتش بیرون نمی از صفحه  

 

. خوردکرد درجا دوتا تیک می تا پیام را ارسال می   

 

خوای بری؟ بیا پایین کجا می  -

رسونمت. می   
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ی لجبازی افتاده بود.طنین امروز روی دنده  

 جواب داد:

 

رم. قرار دارم. خودم تنها می  -  

 

اش زنگ خورد. وشی گ  

 نگاهی به نام آهیل روی صفحه کرد. 

 نیشخند زد. 

 

 باید فضول خان سیوش کنم. -

 

ی برقراری تماس را لمس کرد. و دکمه  

 

 بله؟  -
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 یک راست سر اصل مطلب رفت: 

 

 با کی قرار داری؟ -

 

ی لباسش بازی کرد و دروغی سر هم  طنین با گوشه

. کرد  

 

. شناسی نمی دوستم. تو  -  

 

 آهیل با طعنه گفت: 
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کدوم دوستت؟ تو که جز ما با   -

ره. با  کسی آبت تو یه جوب نمی 

خوای بری بیرون طنین؟ کی می   

 

 در همه حالت بلد بود حرصش را دربیاورد. 

خورد، در صدایش  سعی کرد اثری از حرصی که می 

 مشهود نباشد. 

 

 هست یه نفر... تو چیکار داری؟ -

 

 آهیل مصرانه گفت: 

 

 خب بیا تا برسونمت.  -
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رم. آهیل کار نداری؟ اوکی  تنها می  -

 خداحافظ. 

 

 

 و بین طنین گفتنش، تماس را قطع کرد. 

 

خدا بگم چی کارت نکنه. االن باید   -

 پاشم برم کدوم گوری؟ 

 

ی طرالن را گرفت. بین مخاطبینش شماره  

دهد:بوق اول نخورده جواب می   

 

 جونم آجی؟   -

 

جود.می بی حوصله لبش را   
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 کجایی؟  -
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 خونه حاج بابا.  -

 

خوابد. بادش می   

 

 میای بریم بیرون؟  -

 

تو بیا اینجا حاج بابا با امیرسام   -

خواستن بار بیارن. رفتن یزد. می   
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پرسد:نامطمئن می   

 

 مطمئنی نمیان؟ -

 

 آره بابا... کی میای؟  -

 

 

اندازد و تسلیم  طنین نگاهی به دور و اطرافش می 

گوید:می شده    

 

 االن.  -

 

• * * * * * * * * * 

 

 چرخی دور خانه زد. 
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از آخرین باری که اینجا آمده بود خیلی وقت  

گذشت. می   

 

لباساتو بذار تو اتاق من. بیا بشین   -

 برات میوه آوردم. 

 

شود. دهد و وارد اتاق طرالن می سری تکان می   

عروسک های آویزان باالی تختش، روتختی و پرده  

ر و کتاب و رمان های روی میزش و  های صورتی، دفت

عکس خواننده های معروفش روی دیوار، حقیقت  

زندگی های زمین تا آسمان متفاوتشان را در سرش  

 کوبید. 

 تلخ خندید و زیرلب با خودش گفت: 

 

. تو  تو یکی خوش باش حداقل -

کن.  سنی که هستی زندگی   
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را کنار خواهرش روی مبل  شود خودشوارد سالن می 

اندازد. می   
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 چه خبرا طرطر خانم؟  -

 

کند. اش به طنین نگاه می با همان شرم همیشگی   

کند. لبش را با زبانش تر می   

کند چیزی سر جایش نیست. طنین احساس می   

گوید:جدی می   

 

 بگو چی شده.  -
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گیرد. با هیجان لبش را گاز می   

 

قراره حاج بابا اینا که از یزد میان،   -

واده عمو بیان  امیرسام با خان

 خواستگاریم. 

 

. مانددهان طنین از حیرت باز می   

 

 امیرسام؟  -

 

دهد. با ذوق سر تکان می   

خندد. طنین هیستریک می   

 

ت دیوونه شدی؟ عقل تو کله -

 نیست تو؟ 
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شود. طرالن دلخور می   

اما طنین حتی به چشمان دلگیرش توجه هم  

برد. کند و غیرارادی صدایش را باال می نمی   

 

طرالن واقعا؟ االن تو اینجوری داری   -

واسه ازدواج کردن با امیرسام بال  

زنی؟  بال می   

 

کند:سرزنشگر صدایش می   

 

کنی؟ طنین. چرا اینطوری می  -  

 

ایستد. شود و رو به رویش می طنین از جا بلند می   
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کند با آرامش و مهربانی، به خواهر زبان  سعی می 

ن دخترک  ی تن اینفهمش بفهماند امیرسام وصله

 ساده لوح نیست! 
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عزیز من... خواهر من... تو مگه   -

یادت رفته همین چند ماه پیش به  

خواستن منو عقد سام  زور می 

 کنن؟

 

کند:طرالن ناباور نگاهش می   

 

تو االن داری به من حسادت  -

کنی؟ می   
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کند. طنین یک لحظه به گوش هایش شک می   

پرسد: بهت زده می   

 

 چی؟  -

 

گوید:طرالن حق به جانب می   

 

تو چون امیرسام تو رو نگرفته،   -

خواد با من ازدواج کنه داری  می 

کنی. حسادت می   

 

افتد. طنین به خنده می   

آید. خندد که نفسش بند می انقدر می   

دهد. سرش را با تاسف تکان می   
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بچه ای... بچه... مغزت رشد   -

زنی  نکرده. یه طوری حرف می 

ط برای اینکه زیر  انگار یادت رفته فق

بار حرفاشون نرم، یه سر رفتم اون  

 دنیا و برگشتم.

 

کند. نگاهش می  طرالن با زبان نفهمی   

 

از کجا معلوم راست بگی؟   -

امیرسام همه چیز رو برام تعریف  

 کرده.  

 

 اخم های طنین درهم رفت. 

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
920 

تونه زده  چی گفته؟ چه زری می  -

باشه که خودشو از اون جنایت  

کنه؟  ش تبرئهاحمقانه  

 

 طرالن نگاهش را دزدید. 

 

موندی گفت تو خونه آهیل می  -

خواسته لطف کنه برا اینکه  می 

آبرومون تو در و همسایه نره  

 عقدت کنه. 
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 چشم های طنین با یادآوری آن روز نحس سرد شد. 

دانست و همچنان امیرسام و هنوز اصل ماجرا را نمی 

دانست. اش می حاج مصطفی را قاتل بچه  
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 بی خبر از اینکه مادرش پشت تمام این قضایا بوده... 

 دندان هایش را بهم سایید. 

 گفت: 

 

من واقعا دیگه حرفی با تو ندارم   -

طرالن. کسی که مغزش انقدر  

کنه آبرو با این  کوچیکه فکر می 

ره، حرف من رو  چیزها می 

فهمه! نمی   

 

گیرد. طرالن بی توجه به طنین، حرفش را از سر می   

خیال اینکه طنین از همه چیز بی خبر است و بی  به 

زند. خودی به امیرسام انگ می   

داند که امیرسامی که سنگش را به سینه  نمی 

زند یک دور خواهرش را تا دروازه های جهنم برد و  می 

 برگرداند. 
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خواست خودش را  دانست اما نمی شاید هم می 

 اذیت کند. 

 با طرفداری صددرصد گفت: 

 

ه خاطر خانواده  امیرسام فقط ب -

خواست اینکار رو کنه.  مهرگان می 

که بعدش هم آهیل جونت تا  

جایی که از دستش بر اومد هم  

ضرر مالی زد به حاج بابا و  

امیرسام هم چند نفر رو فرستاد تا  

سر حد مرگ امیرسام رو زدن و  

کامال واضح به حاج بابا گفت تو  

مال آهیلی و کسی دیگه جرات  

 نکنه سمتت بیاد.  

 

 چشم طنین از شنیدن کارهای آهیل گرد شد. 
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دلش خنک.  و کمی   

 از خودش کینه ای تر آهیل بود. 

 و چقدر لذت برد از شنیدن کارهایش... 

 طرالن ادامه داد:

 

دیگه امیرسامم گفت من برای  -

خواستم آبروش حفظ  خودش می 

شه. حاج بابا هم دیگه ازت قطع  

 امید کرد.  

 

 طنین خندید. 

اندازه خنده دار تعریف کرده بودند. ماجرا را بیش از   

آمد.  کاری از دستش برنمی   

 طرالن هم، هم قماش آنان شده بود. 
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قرار شد از سفر که برگشتن بیان   -

 خواستگاری من. 

 

کند نگاهش کرد. نگاه می  طنین انگار که به یک احمق  

 

تو هم اصال با این قضیه مشکلی   -

 نداری؟ 

 

 طلبکار پرسید:

 

باید مشکل داشته باشم؟چرا  -  
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طنین دوباره سرش را به نشانه تاسف برایش تکان  

 داد.

 

موفق باشی خواهر. کسی که   -

شه بیدار کرد، اما  خوابه رو می 

کسی که خودشو زده به خواب رو  

نه! تو خودتو به خواب زدی... فردا  

فردا هر بالیی سرت اومد   پس

اسم منو جرات داری بیار رو زبونت  

 فقط! 

 

تمام سرعتی که داشت لباس هایش را تن زد و از  با 

 خانه خارج شد. 

 

• * * * * * * 
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ی موبایلش،  چک کردن ساعت مچی و صفحه

 وسواس شده بود. 

روی پله های ورودی برج، مقل یک بی خانمان  

اش را باز  نشسته بود و هر ده ثانیه یکبار قفل گوشی 

کرد تا بلکه خبری از طنین شود. می   

دریغ... اما   

اش نزدیک به دوازده  عقربه های ساعت مچی 

شدند و طنین همچنان نیامده بود. می   

شد. مغزش از عصبانیت داشت منفجر می   

 عادت نداشت انقدر از طنین دور شود. 

 انقدر بی خبر.... 

نگهبان از درون البی با تعجب به این روی جدید آهیل 

کرد. نگاه می   

آن همه دبدبه کبکبه،  برایش جدید بود که آهیل با 

اینگونه روی پله های سنگی، بدون نگرانی برای  
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کثیف شدن لباسش چنبره زده و منتظر چشم به  

 خیابان دوخته... 
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باالخره تاکسی زرد رنگی جلوی ساختمان نگه  

 داشت. 

 آهیل مثل فنر از جا کنده شد. 

اش مست و پاتیل از  ی پایینی پسر الابالی همسایه

خارج شد و باز هم خبری از طنین نشد! تاکسی   

ی جلوی پایش زد. عصبی لگدی به سنگ ریزه   

ی طنین را گرفت و دوباره بوق نخورده، زنی از  شماره

اش خبر داد... خاموشی همچناِن گوشی   

اش غرید: از بین دندان های چفت شده  
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یعنی فقط من دستم به تو   -

نرسه... من تو رو امشب پیدا  

 نکنم! 

 

تیشرت مشکی خاکی شده و شلوار    با همان

اش سمت پارکینگ رفت. ورزشی سفید لک شده  

امشب شده بود خاک وجب به وجب تهران را الک  

شد. کرد؛ باید طنین پیدا می می   

اش  عادت نداشت اینطوری از نبود کسی، شقیقه

 نبض بگیرد... 

 عادت نداشت قلبش از نگرانی فشرده شود. 

ی آذر بود. خانهاولین جایی که به ذهنش رسید   

 بی توجه به ساعت دستش را روی زنگ گذاشت. 

 آذر هراسان از خواب پرید. 

ی برزخی آهیل از پشت آیفون اشهد  با دیدن قیافه

 خودش را خواند. 
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دانست باز چه کار کرده اما، استرس تمام جانش  نمی 

 را فرا گرفت. 

 در را بی هیچ حرفی برایش باز کرد. 

ابگرد ها شده بود. آهیل اما آن لحظه مثل خو   

دستش را به چهار چوب در تکیه داده بود و نگاهش را  

. چرخانددور خانه می   

 اما طنین را اینجا هم پیدا نکرد. 

فهمید شخصی که جلویش ایستاده آذر  حتی نمی 

 است! 

 فقط گیج نگاهش کرد و پرسید: 

 

 طنین اینجاست؟  -

 

کرد. آذر با چشم گرد شده نگاهش  
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@shahregoftegoo 

 

 :�🌺�حوالی هیچستان  
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 نه... طنین...  -

 

خواست بپرسد دخترم کجاست؟ می   

ی شعورش اجازه نداد. اما ته مانده  

حق نداشت ابراز نگرانی کند بعد از آن همه گند باال  

 آورده... 

 آهیل بیشتر از این نایستاد. 

 راهی خانه آروشا شد. 

شد. قلبش داشت از جا کنده می   

ی آروشا باشد. کرد طنین حداقل خانهلتماس خدا می ا  @romandl
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 مشتش را پی در پی روی فرمان ماشین کوبید. 

 

تو رو خدا اینجا باش. دارم خل   -

 میشم. 

 

ی آروشا را  دوباره مثل دیوانه ها پی در پی زنگ خانه

 فشرد. 

 نویان طفلک با گریه از خواب پرید. 

برادرش نگاه  ی ی رنگ پریدهآروشا ترسیده به چهره

کرد. می   

دستش را گرفت داخل خانه ببرتش اما آهیل نشستن 

خواست. نمی   

فقط دوست داشت آروشا بگوید طنین اینجاست و او  

 یک نفس راحت بکشد. 
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  چرا این ریختی شدی آهیل؟ چی  -

 شده؟ 

 

دستش را کالفه روی گردنش کشید و عاجزانه  

 پرسید: 

 

 طنین اینجاست؟  -

 

. اخم های آروشا درهم رفت   

 

 نه... دعواتون شده؟  -

 

اش بند آمده بود و متعجب به حال و  نویان حاال گریه

کرد. احواالت جدید پدرش نگاه می   

 بچگانه پرسید:
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 طی طی کو بابا؟  -
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به نویان نگاه کرد.   آهیل مسخ شده فقط  

نفهمید چه گفته.   حتی   

 با ذهنی مشغول عقب گرد کرد تا از خانه خارج شود. 

نگران پشت سرش راه افتاد. آروشا    

کجا میری؟ با این مغزت که شیش   -

و هشت میزنه نشین پشت  

فرمون االن خودتو به کشتن 

 میدی. 

 

فهمید. گوید؛ اما نمی شنید آروشا چه می و آهیل می   
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خواست هرچه سریع تر طنین را پیدا کند. فقط می   

ی خاج  آمد خانهآخرین جایی که به ذهنش می 

 مصطفی بود. 

قدری استرس داشت که دیگر مهم نبود آنجا  به 

اش است. ی عتیقهی حاج مصطفی با نوهخانه  

 فقط آرزو داشت حداقل آنجا باشد... 

ی حاج مصطفی را که زد، طرالن متعجب  زنگ خانه

 آیفون را برداشت. 

 

 آهیل؟  -

 

آهیل به خیال اینکه صدای طنین است، چشمانش  

 ستاره باران شد. 

 اما با زمختی گفت: 
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یا گمشو بیرون. ب -  

 

 طرالن بهت تصویر خشن آهیل نگاه کرد. 

گمان کرد حتما طنین واو به واو حرف هایش کف  

دست آهیل گذاشت که ساعت دو نصف شب اینطور  

اش ظاهر شده. طلبکار جلوی در خانه  

خبر نداشت آهیل زبان بسته به مغزش هم خطور  

کند که طرالن را با طنین اشتباه گرفته. نمی   

گلی صورتی، سفیدش را روی سرش کشید شال گل 

 و با سالم و صلوات دم در رفت. 

آهیل به محض اینکه سرش را بلند کرد، ذوقش کور 

 شد. 

این دختر هرچقدر هم شبیه به طنین، زمین تا آسمان  

 با طنین او فرق داشت... 

ی آخر دنیاست. کرد اینجا نقطهاحساس می   

 تمام امیدش ناامید شده بود.
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 با همان حاِل ناامید طوطی وارانه پرسید:

 

 طنین اینجاست؟  -

 

 طرالن یکه خورده تکرار کرد: 

 

 طنین؟ مگه نیومد خونه؟  -

 

 حالت چشمان آهیل عوض شد. 

 

 طنین اینجا بود؟ -
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گشت. امید داشت ذره ذره برمی   

 با هیجان پرسید:

 

رفت؟ تازه رفته؟   کی  -  

 

جمله، سوزن برداشت و و طرالن خیلی شیک با یک 

 بادکنک هیجانش را ترکاند: 

 

عصر رفت از اینجا. یکم بحثمون   -

 شد. عصبی شد زد بیرون. 

 

خشم، ناگهان از نوک انگشت پایش تا مغز استخوان  

 سرش ریشه دواند. 

 کاش جای طرالن امیرسام جلوی رویش بود. 
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زدش. آمد می که از توانش برمی  تا جایی   

شد. دلش خنک می   

مشت کرد.   دستش را  

را بسته نگه داشت. با جان کندن دهانش  

طرالن را بجود.   یدوست داشت خرخره  

سوار ماشینش شد و ماشین را به مقصد ناکجا آباد  

 روشن کرد. 

که امشب در طی سه ساعت   تمام حس هایی 

ی ترازو  تجربه کرده بود را اگر روی یک کفه

نکبت   گذاشتند، و تمام سی و چندسال زندگی می 

  بارش را هم آن طرف دیگرش، حس های دیوانه

... کردی امشبش با اختالف سنگینی می کننده  
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. اش زنگ خوردگوشی   

 فرزاد بود. 

 بی حوصله جواب داد. 

 

فقط اگه مهمه بگو. اگه نه قطع   -

 کن!

 

ی فرزاد نگرانش کرد. صدای بهت زده  

 

آهیل االن اومدم شرکت یه پرونده   -

بودم وردارم. طنین تو  جاگذاشته 

 شرکت بود. حالش خوبه؟ 

 

 دهان آهیل جا ندارد از این باز تر شود. 

 شوکه می پرسد: 
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 طنین تو شرکته؟  -

 

دونستی؟نمی  -  

 

 

کند:آهیل بی توجه به سوالش، سوال می   

 

 دیگه کی تو شرکته؟  -

 

 هیچکس.  -

 

 

فرستد و سمت  آهیل نفسش را آسوده بیرون می 

افتد. می شرکت به راه   
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  تو برو خونه خودم حواسم بهش -

 هست. 

 

• * * * * * * * 

 

ی مبل دفترش، معلوم نبود دختِر چمباتمه زده، گوشه

چه قدرتی داشت که فقط با دیدنش تمام استرس  

 هایی که در این چندساعت کشیده بود فروکش شد!

اش را به چهارچوب در تکیه داد. شانه  

بر از ساعت های  نفس های بلند و لرزان طنین، خ

داد.گریه کردنش می متوالی   
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قلبش بی دلیل برای منطقش و با هزار دلیل برای  

 احساسش،  مچاله شد. 

 آرام کنارش روی مبل نشست. 

که در مشام طنین پیچید، بی   بوی اللیک سردش

 اختیار دلش گرم شد. 

اش حلقه کرد. آهیل محتاط دستش را دور شانه  

منتظر این تلنگر باشد، خودش را   طنین که انگار 

یکدفعه در آغوش آهیل انداخت و بغضش با صدای  

 بدی شکست. 

 با هق هق غرولند کرد:

 

 فرزاد دهن لق...  -

 

اش را روی سرش  ای چانهآهیل با لبخند کنترل شده

تر در آغوشش کشید. گذاشت و محکم  
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هیش... خل و چل... چرا اینطوری   -

زنی تو؟ داری زار می   

 

ی پهن آهیل تکیه داد و با  طنین صورتش را به سینه

 فین فین گفت:

 

 با طرالن دعوام شد.  -

 

 لبخند روی لب های آهیل عمیق تر شد. 

 

دونم. می  -  

 

 طنین متعجب سرش را بلند کرد. 
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 اینو دیگه از کجا؟  -

 

کند. آهیل جدی نگاهش می   

 

تو منو به پشم بز هم حساب   -

گی ساعت سه  کنی. نمی نمی 

یه خبر به این مادر  نصفه شبه 

مرده بدم بگم چرا نرفتم خونه...  

تونم نگرانت نشم!من که نمی   

 

 چشمان اشکی طنین غرق در بهت شد. 
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 نصف شبی رفتی خونه حاجی؟  -
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کند. سکوت آهیل، حرفش را تایید می   

 

دیگه کیا رو این موقع شب زا به   -

 راه کردی؟

 

زند و حرصی  اش می ی آرامی به پیشانی آهیل ضربه 

گوید: می   

 

هوی اینا افتخار نداره ها... اگه   -

زدی دهنت  اینطوری زار نمی 

 سرویس بود االن! 

 

طنین دوباره با یادآوری دعوایش با طرالن، چشانش پر  

 از اشک شد. 
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 آهیل نچ بلندی کشید و گفت: 

 

 کوفت... باز چت شد؟  -

 

امیرسام   زنیکه خر! میخواد با -

 ازدواج کنه... 

 

 

زند. آهیل پقی زیر خنده می   

 

طرالن با اون بچه خوشگله؟  -

س خب... ساییده  

 

کند. طنین چپ چپی نگاهش می   
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کنه. داره زندگیشو خراب می  -  

 

به تو چه؟ تو چه کاره ای این  -

 وسط؟ 

 

 

 اثری از شوخی در صدایش نیست. 

 طنین جبهه میگیرد:

 

خواهرمه  یعنی چی به من چه؟  -

 ناسالمتی! 

 

ی آرام دیگری به پیشانی طنین  آهیل دوباره ضربه

زند. می   
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خنگ! واسه همین چیزاس که   -

همیشه چوب تو آستینته دیگه!  

چندبار وقتی تو داشتی به چوخ  

رفتی اون اومد مثل تو یقه جر  می 

 بده واست؟ 

کند:طنین سریع توجیح می   

 

 اون فرق داره.  -

 

رسد: پ با تمسخر می   

 

چه فرقی؟ نیست یه ده سالی   -

ازت کوچیکتره... واسه همون.  

برای یکی بمیر که واست تب کنه!  
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ی تو  نه طرالنی که مرده و زنده

براش فرقی نداره. تو رو خدا به  

 خودت بیا طنین. 

 

داند صددرصد حق با آهیل است اما کماکان  می 

کند. مقاومت می   

 

 طرالن اینطوری نیست...   -

 

کند و بی رودربایستی  نگاهش می  آهیل خونسرد

کوبد. حقیقت را در صورتش می   

 

دونست تو از دست  یعنی نمی  -

امیرسام چی کشیدی؟ االن این  

وسط طرالن یه طفل معصوم گول  

 خورده شد؟  
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این همان موضوعی بود که از عصر تا حاال ذهن طنین 

 را به خود مشغول کرده بود. 

گوید: آهیل منطقی می   

 

طرالن از بچگی پیش حاج   -

مصطفی بزرگ شده. پیش کسی  

که تو رو یه لکه ننگ واسه  

فهمی چی  دونه! می خانوادش می 

گم طنین؟ می   

 

فهمید. می   

فهمید! خیلی خوب هم می   
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 آهیل ادامه داد:

 

تو از دید اونا فقط یه دختر بی بند   -

ی آذره. نه  و باری که دست پرورده

  ن چیزا رو از بچگی ... و ایچیز دیگه

تو مخ طرالن خوندن. پس خودشو  

دونه و تقصیر  کامال از تو جدا می 

خودش هم نیست. اینطوری بزرگ  

 شده. 

 

گرمی اشک های راه گرفته روی صورتش، حس ضعف 

. دارد  

که طنین از آن بیزار است!  چیزی  

کند. آهیل سرش را در صورتش خم می   
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گم؟ دروغ می  -  

 

کشد و مشتش را ناراحت تخت می اش را باال آب بینی 

کوبد. ی آهیل می سینه  

 

 متنفرم از این که حق با توئه! -

 

شود. خندد و از جا بلند می آهیل می   

 

خودت رو بکن،  تو زندگی  پس -

همونطوری که این چندسال  

کردی. دخلی به طرالن نداری  می 

تو... واسه عروسیشونم برو یه  

 تبریک بگو برگرد.  
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دهد. تکان می طنین متفکر سر    

 

با توئه...  بازم حق -  

 

گوید: کند و می آهیل دستش را سمتش دراز می   

 

دی بیا  حاال هم اگه افتخار می  -

 بریم خونه. صبح شد... 

 

• * * * * * * * * 
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گیرد برای  اش را سمتش می باران انگشت اشاره

کند:هزارمین بار تکرار می   
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 دوستش داری! -

 

دارد و  ای دور سینی را برمی آهیل یکی از کلوچه ه 

چپاند. کالفه در دهان باران می   

غرد:بی توجه ناله هایش می   

 

تو هم مخ ما رو تیلیت کردی. بعد   -

عمری با هم اومدیم بیرون. هی  

گه دوستش داری  مثل طوطی می 

دوستش داری. زهرمار خب. مگه  

بچه هیجده سالم تو این سن  

 عاشق شم؟  

 

اندازد و بیشتر در را باال می باران با شیطنت ابروهایش  

شود. صورت آهیل خم می   
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 بهش درخواست دوستی بده...   -

 

زند. آهیل با یادآوری تولد طنین، نیشخند می   

 

کجای کاری... بهش درخواست   -

 ازدواجم دادم! 

 

گذارد و "  باران هیجان زده دستش را روی دهان می 

کشد. هین " می   

 

 خب... اون چی گفت؟  -

 

شود. مچاله می صورت آهیل   

آورد:با دهان کج شده ادای طنین را درمی   
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 گفت " دوستم داری؟ "  -

 

باران انگار که مهیج ترین فیلم سال را دارد تماشا  

کند. می   

اش زد و با اشتیاق پرسید: دستش را زیر چانه  

 

گفتی؟ خب تو چی  -  
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 آهیل مسخره لبخند زد. 

 

 جواب ندادم...  -
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ای پنچر شد. عهی باران یکدف قیافه  

 دستش را در هوا تاب داد. 

 

خاک بر سرت... چرا نگفتی  -

 دوستش داری؟

 

دیگر داشت کفرش را با تکرار مکرر این جمله  

آورد. درمی   

 

خری یا خودتو زدی به خری؟  -

شونصدبار گفتی... گفتم واسم  

مهمه. ارزش داره. ولی جوون  

هیجده ساله نیستم که االن  

 عاشق شم!

 

دهد. تاسف برایش سر تکان می باران با   
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به سن و سال   عشق چه ربطی  -

داره؟ بابای من هشتاد سالشه  

شه و تولید  هنوز داره عاشق می 

کنه... مثل می   

 

زند:آهیل با خنده کنایه می   

 

بابای تو دیگه توانش اسب بخاره...   -

 با ما مقایسه نکن اون بزرگوار رو! 

 

کند می  گیرد اما به سختی سعیاش می باران خنده

اش را حفظ کند. موضع  

 

ی  رو عوض نکن. اصال رابطه بحث  -

 تو و طنین چیه؟
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شود. چشم آهیل گرد می   

 

یا خدا چه سوالی هم پرسیدی...   -

یعنی بخوام واضح بگم، روابط 

دیفرانسیلی از رابطه من و طنین  

 ساده تره!

 

کند که آهیل بی  باران همچنان منتظر نگاهش می 

دهد. شان می از رابطهای کلی مقدمه خالصه  
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خیلی اتفاقی با هم خوابیدیم،  -

خیلی اتفاقی تر حامله شد و  

خیلی اتفاقی تر تر زندگیش به  
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خاطر من به فنا رفت. من کامال  

غیر اتفاقی بهش درخواست  

ازدواج دادم که مسئولیت گند هام  

رو گردن بگیرم که اونم غیر اتفاقی  

ن  تر درخواستم رو رد کرد. همی

بود در   دیگه. سوالی چیزی

 خدمتم... 

 

حاال یک نفر باید بیاید فک باران را از کف کافه جمع  

 کند. 

پرسد: با لکنت می   

 

همین... همین دیگه؟ مرد   -

 حسابی ریدی خب! 

 

زند. آهیل ملیح لبخند می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
961 

 

دونم... می  -  

 

تون چطوره؟ االن چی؟ االن رابطه -  

 

 

کشد. آهیل دستش را پشت گردنش می   

دهد:سردرگم جواب می   

 

ش رو جدا  دونم... تازه خونهنمی  -

کرده بعد یه سال، یه سال و  

 نیم... 

 

 باران با چشم ریز شده نگاهش کرد. 
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اون روز طنین رو تو دانشگاه ثبت   -

 نام کردی؟

 

کند. به سر تکان دادنی اکتفا می   

شود. باران جدی می   

 

خوام الکی جو بدم  ببین اصال نمی  -

ی درآرم... اما اگه  یا عصر هجر باز

ت رو باهاش درست نکنی،  رابطه

 دیگه محاله درست شه! 
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کند که باران رک  آهیل پرسشی نگاهش می 

گوید: می   
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ره دانشگاه... اونجا  دختره داره می  -

پسرهای همسن خودش رو  

شه  بینه. کارت سخت می می 

 رفیق! 

 

گیرد. قلبش ضربان می   

نظرش هوای ابری زیادی  داند اما به  دلیلش را نمی 

 گرم شده... 

تابد. انگار آفتاب مستقیم در مغزش می   

 با صدایی گرفته لب زد:

 

گی چکار کنم؟می  -  

 

دهد. اش را می زند و ایدهباران دلش را به دریا می   
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تو مگه مدرک دانشگاهیت با من   -

 یکی نیست؟ 

 

 گیج جواب داد:

 

 خب... چه ربطی به طنین داره؟  -

 

دی شرورانه است. لبخند باران زیا  

 

بیا بشو استاد دانشگاهش... با   -

که تو داری تو  اون اسم و رسمی 

کنن. هوا قبولت می   

 

. مانددهان آهیل حیرت زده باز می   
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 ناباور به خودش اشاره زد. 

 

 من؟   -

 

 دستش را جلوی صورت باران گرفت. 

 

 با این تتوها؟  -

 

کند: با نیشخند حرفش را تکرار می   

 

دانشگاه؟ بشم استاد  -  
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 باران چرخی به چشمانش داد.

 

کی به تتوهات کار داره حاال؟   -

کنیم.  می  تهش برات کاورش

بهترین کار اینه جلو چشمش  

 باشی آهیل! 

 

کوبد: کف دو دستش را روی میز می   

 

گم. مخمو زدی! خب تبریک می  -

کنن... بریم ببینیم پذیرشم می   

 

 باران لبخند رضایت بخشی زد. 
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طنین نگو... روز اول دانشگاه  به  -

 اونجا همو ببینید.  

 

 آهیل خبیثانه خندید و چشمانش برق زد. 

 

 چه شود...  -

 

 باران با کنایه گفت: 

 

اصال تو آش و ماست معلومه   -

دوستش نداری و اینا فقط واسه  

حس مسئولیت پذیریته!  

دونی؟ می   

 

• * * * * * * * * * 
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میز فرزاد  ی ساعت کادو پیچ شده را روی  جعبه

 گذاشت. 

برای حل و فصل کردن ماجرای بهزاد، بدون اینکه  

بگذارد برادر کله شقش وارد ماجرا شود، دنیا دنیا  

 سپاسگزارش بود.   

کرد حداقل با یک کادو باید حس  احساس می 

اش را بروز دهد. قدردانی   

 با لبخند محوی به میز مرتبش نگاه کرد. 

رزاد از دفتر کارش  سریع عقبگرد کرد تا قبل از آمدن ف

خارج شود، اما از شانس بد؛ همان لحظه فرزاد وارد  

 اتاق شد.  

 متعجب به آروشا نگاه کرد. 
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 خیر باشه... از اینورا؟  -

 

 آروشا هول کرد.

خیلی ضایع خودش را جلوی میز فرزاد کشید تا  

ی کادو مشخص نشود.جعبه  

 

اومدم باهات کار داشتم نبودی.  -

. خداحافظ. رم..دارم می   

 

 فرزاد بی اراده خندید: 

 

هستم که االن کجا بری؟ اون چیه   -

 قایم کردی؟ 

 

. آروشا نگاهش را دور و اطرافش چرخاند  

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
970 

 امکان ندارد زیر بار برود. 

 

هیچی. یادم رفت چه کارت  -

 داشتم. من رفتم. 

 

خواست رد شود، فرزاد مچ  از کنار فرزاد که می 

 دستش را گرفت. 

خم کرد و با لحنی خواستنی در  سرش را در گوشش 

 گوش آروشا لب زد: 

 

خانوم رئیس شما بخوای هی   -

اینطوری دلبری کنی کالهمون بد  

ره تو هم ها... می   

 

قلب آروشا، ناگهان انگار سقوط آزاد را تجربه کرده  

 باشد. 
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 هری پایین ریخت. 

 فرزاد نرم خندید و سرش را عقب کشید. 

 

 نفس بکش...  -

 

فهمید تمام مدت نفسش را حبس  با گفتن فرزاد، تازه 

 کرده بوده. 

ی فرزاد را فوت کرد و آرام تخت سینه صدادار نفسش

 کوبید. 
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 مسخره...  -

 

ی فرزاد از خجالتش بلند شد. خنده  
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 آروشا امان نداد چیز دیگری بگوید. 

 سریع از اتاق خارج شد. 

ی کادو را باز کرد. فرزاد جعبه  

برایش خریده بود. ساعت مارک زیبایی   

ساعت را با لبخند گشادی که یک لحظه از صورتش  

رفت، روی مچش بست. کنار نمی   

مطمئن بود همین آروشا ساعت را روی مچش ببیند، 

اش به دلش نشسته... فهمد چقدر هدیهمی   

 

• * * * * * * 

 

میکروفن ها و دوربین ها و فلش های اعصاب خرد  

هیچکدامشان  کنشان، آن هم جایی که قرار نبود  

 حضور داشته باشند، ترس را به دل رها انداخت... 
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همین دیروز برای موفق بودن سریالش مراسم تقدیر و  

 قدردانی برایش گرفته بودند!

 

خانوم طهماسب شما عکس و   -

کنید؟ فیلم ها رو تایید می   

 

 رها گیج به خبرنگار نگاه کرد.

  مدیر برنامه هایش با دست جلوی هجوم خبرنگاران را

گرفت اما آن ها مثل سیالب بیشتر خروش  می 

کردند. می   

 

وقتی با دوست شوهرتون   -

 همخواب شدید بچه هم داشتید؟

 

 چشمان رها از سوال خبرنگار گرد شد. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
974 

 

گن جناب توکلی همکار  مدارک می  -

 شوهرتون بودن. درسته؟ 

 

. دنیا دور سرش چرخ خورد  

 آهیل کار خودش را کرده بود!
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شد. ممنوع تصویر می   

کرد!سریال اوج نگرفته، سقوط می   

 

حس بدی نداشتید از اینکه به   -

 اعتماد همسرتون خیانت کردین؟
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مدیر برنامه هایش هم هاج و واج به هرج و مرج نگاه  

کرد. می   

 زیر گوش رها پرسید: 

 

گن اینا؟ رها چی می  -  

 

 رنگ از روی رها پریده بود. 

دانست چه جوابی دهد... نمی   

 

به عنوان یه مادر از کارتون   -

 شرمنده نیستید؟ 

 

از بین جماعت خبرنگاران، چشمش به آن طرف  

 خیابان افتاد. 
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ی بنفشش، هر هر به  آهیل تکیه زده به ماشین کوپه

خندید. ریشش می   

اش را که دید، با خوشحالی برای دست  نگاِه بازنده

ی به راه افتاده  تکان داد و با چشم و ابرو به همهمه

اره زد... اش  

 رها بیشتر از این نتوانست فشار ها را تحمل کند. 

ی  دنیا پیش چشمش سیاه شد و بین حلقه

 خبرنگاران از حال رفت... 

 آهیل با خنده سر تکان داد و سوار ماشینش شد. 

 زیر لب گفت: 

 

 این اولیش!  -

 

. موبایلش زنگ خورد  

 طنین بود. 
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 مطمئن بود تا االن خبر ها را دیده... 

ی سبز را لمس کرد. دایره  

ی طنین در ماشین پیچید:صدای بهت زده  

 

 کار تو بود؟ -
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 آهیل با رضایت خندید. 

 

ای تر از چیزیم که  من خیلی کینه -

 فکرشو کنی طنین خانوم!  

 

 طنین با دهان باز به رو به رویش خیره شد. 

 ناباور لب زد: 
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المصب طرف خاکشیر شد! یعنی   -

ش رو ریختی رو آب،  پتهیه طوری  

که اگه همین االن فرار نکنه و  

ای که  برنگرده همون خراب شده

ازش اومده، سنگسارش  

کنن... می   

 

گیرد. لبخند آهیل بیشتر عمق می   

 

سرش بیاد کمشه!  بهتر... هرچی  -  

 

پرسد: طنین متفکر می   

 

 با میالد چکار کردی؟ -
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آهیل همانطور که حواسش را به جلویش داده بود،  

 بیخیال جواب داد:

 

اونو که خیلی وقت پیش تسویه   -

 حساب کردم باهاش. 

 

 طنین کنجکاو گفت: 

 

 چه کارش کردی؟ -

 

هیچی هر چی داشت و نداشت   -

ی منفی  رو ازش گرفتم. به نقطه

 رسید!  

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
980 

 

پرد. ابروهای طنین باال می   

 

تو هم بد موجود خطرناکی   -

 هستیا... 

 

 صدای آهیل جدی شد. 
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خطرناک نیستم. من فقط با  من  -

هرکس اونطور که لیاقتشه رفتار  

کنم. می   

 

 طنین با لبخندی محو گفت: 
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 با من چطور؟  -

 

ی طنین را در ذهنش تجسم کرد. قیافه  

 ضربان قلبش یک لحظه غیر طبیعی شد و نفس رفت. 

 ترسیده محکم پایش را روی ترمز کوبید. 

 طنین با شنیدن صدای ترمز، نگران پرسید:

 

شدی؟ چی   -  

 

کشید.  تند تند نفس عمیق  

اش گذاشت و مبهوت ی سینهدستش را روی قفسه

 به جلویش خیره شد. 

 

 فکر کنم اثرات ترک کردنه...  -
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 طنین گیج گفت: 

 

اثرات ترکه؟ چت شد؟ چی  -  

 

 صدای بوق ماشین های پشت سرش بلند شد. 

 وسط خیابان نگه داشته بود. 

رکت  نفس عمیقی کشید و دوباره ماشین را به ح

 درآورد. 

 

 هیچی قلب درد دارم.  -

 

اش، سعی کرد با صدایی  طنین با سرکوب نگرانی 

 معمولی بپرسد: 
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 آخرین بار کی رفتی چکاپ؟  -

 

 روزی که رفتم کمپ.  -

 

 

تازه هم چک شدی. چیز   پس -

 عجیبی نبود تو نتایج؟ 
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 سردرگم جواب داد:

 

نه... همه چی طبیعی بود. یعنی   -

آزمایشام نبود.  چیز خطرناکی تو 

 ول کن حاال اینو. کجایی؟ 
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 صورت طنین از حرص درهم شد. 

 

تونم باشم؟ خونه! کجا می  -  

 

آماده شو میام دنبالت با نویان بریم   -

بیرون شام بخوریم... یه ربع دیگه  

 جلوی خونه هستم. 

 

 

• * * * * * * * * * 

 

از صدای در زدن های پی در پی، هراسان چشمش را  

 باز کرد. 
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 کیه؟  -

 

 صدای جیغ طنین بلند شد. 

 

کمک... کمک... تو رو خدا بیا   -

 بگیرش... 

 

آهیل بهت زده در را باز کرد و با دیدن سر و وضع طنین 

 یکه خورد. 

موهای بلندش باز دورش رها شده بود و لباس خواب 

اش، رفع حاجتی فقط مناطق  ساتن نیم وجبی 

داد... ممنوعه را پوشش می   

پایین انداخت که  با چشمان گرد شده سرش را 

. ی دیگری را مشاهده کردصحنه  

اش! پاهای سفید و کشیده  
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ی بازش توجهش  یک ضرب سرش را بلند کرد که یقه

 را جلب کرد. 

 نفسش تند شد. 

 با صدای خشدار گفت: 

 

با این سر و وضع تو راه پله ها   -

 اومدی پایین؟ 
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اش شد. طنین تازه متوجه سر و وضع  

دستانش را ضربدری روی تنش گرفت. با جیغ کوتاهی   

 

 روت رو کن اونور!  -
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آهیل صورتش را چرخاند و همانطور که به دیوار نگاه  

کرد، زیرلب گفت: می   

 

حاال انگار چیز جدیدیه من ندیدم   -

 تاحاال! 

 

گفت. اش که چیز دیگری می اما ضربان قلب باال رفته  

 آهیل متفکر دستش را روی قلبش مشت کرد. 

 

زنه. تند می باز داره  -  

 

طنین یک لحظه یادش رفت برای چه آمده و پوشش 

 چگونه است. 

 با نگرانی بازوی آهیل را کشید. 
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 چت شد؟ باز قلبته؟  -

 

ای آهیل بی حواس سرش را چرخاند و درست لحظه

که با طنین چشم در چشم شد، قلبش دوباره  

 ریتمش مختل شد. 

 

آی... قلبم... وای... قلقلی  -

تاحاال قلبت قلقلی  شه. می 

 شده؟ 

 

 طنین با دهان باز نگاهش کرد. 

 

 دادی دستمون؟ -
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آهیل با یادآوری موقعیتشان، دوباره نگاهش را به  

 سقف دوخت. 

بازویش را از دست طنین بیرون کشید و با تک  

ای صدایش را صاف کرد. سرفه  
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من خوبم... تو چرا سر صبحی   -

 قشقرق راه انداختی؟ 

 

ی... آهیل... سوسک!  هین... وا -

سوسک تو تختم بود! بالداره!  

 وایی... چندش... 

 

 

 آهیل یکدفعه بلند زیر خنده زد. 
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گمشو سلیطه... تو منو درسته   -

دی. اونوقت واسه یه  قورت می 

سوسک، لخت و عور با پای پتی  

 دویدی اومدی دم خونه من؟

 

 طنین مظلوم نگاهش کرد و لب برچید. 

ای کشید و با کف دست صورت  کالفهآهیل " نچ " 

 طنین را به جهت مخالف چرخاند. 

 

خواد واسه یه سوسک  حاال نمی  -

قیافه خر شرک بگیری به خودت.  

برو یکی از لباسا من و بپوش بیا  

رم بکشمش. باال. می   
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ی حرف زدن به طنین بدهد، سمت  و بدون اینکه اجازه

 واحدش راه افتاد. 

ده بودند... انگار درون خانه بمب ترکان  

ی تاسف تکان داد. سری به نشانه  

 

واو... دست خوش! این حجم از   -

خواد...  کثافت بودن هنر می   

جعبه های پیتزا و آلومینیوم های هات داگ معلوم نبود 

 مال چند روز پیش است. 

 پایش روی چیز نرمی رفت. 

 با تعجب نگاه کرد. 

 سوتین طرح باب اسفنجی طنین کف زمین پالس بود. 

خنده، بند سوتین را سر انگشتش چرخاند و سوت  با 

 زنان سمت اتاق خواب قدم برداشت. 
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ی اتاق خفت کرد و با سوسک طفل معصوم را گوشه

 یک ضربه راهی آن دنیایش کرد. 

 طنین از وسط سالن داد کشید: 

 

 کشتیش؟  -

 

321#پارت  

 

آهیل بی حواس نگاهی به دور و اطراف اتاق انداخت  

 و جواب داد. 

 

 آره.  -

 

 طنین با عجله داخل اتاق شد. 
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ی سوسک اشاره زد و التماس  با چندش به الشه

 کرد:

 

 تو رو خدا آهیل... بندازش دور.  -

 

ی سوسک را برداشت آهیل با دستمال کاغذی الشه

شد، دستمال را و وقتی داشت از جلوی طنین رد می 

 نزدیک صورتش کرد. 

 

 یوهاهاها...   -

 

عقب کشید. طنین با جیغ خودش را    

 

 وحشی خان!  -
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آهیل با خنده از اتاق بیرون رفت و رستمال را درون  

 سطل آشغال انداخت. 

شست، به طنین گفت: همانطور که دستش را می   

 

مگه یه ساعت دیگه اولین کالست   -

شه؟ شروع نمی   

 

کوبد. طنین دو دستی توی سرش می   

 

 پاک یادم رفت! -

 

• * * * * * * 

 

گذارد. می ی صندلی کیفش را روی دسته  

دهد. سرش را به کیفش تکیه می   
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
995 

شود.استاد وارد کالس می   

خوابد. همهمه می   

 

322#پارت  

 

اش را شنید:صدای ریز دختر پشت سری  

 

یا صاحب زیبایی و جذابیت!  -

 دانشجوئه یا استاد؟  

 

کند. طنین کنجکاو سرش را بلند می   

ای پوشیده و با  با دیدن آهیل که کت و شلوار سورمه

عینک فرام مشکی پشت میز نشسته، دهانش باز  

ماند... می   
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شود و جلسه  آهیل جدی از پشت میز بلند می 

اندازد. معارفه راه می   

 

سالم. آهیل افخم هستم. اولین   -

ای هست که به عنوان استاد  دوره

برداشتم. امیدوارم باهم دیگه کنار  

بیایم. کالس من فقط چندتا قانون  

د هیچ  داره که اگه رعایت کنی

زنیم. مشکلی باهم بهم نمی   

 

اش را بلند میکند: انگشت اشاره  

 

اول اینکه وسط حرف زدنم مزه   -

کنید. چون کالهمون بد  پرونی نمی 

ره تو هم. می   
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کند: انگشت وسطش را بلند می   

 

دوم اینکه وسط تدریس سوال   -

نپرسید. جایی یادداشت کنید  

 سواالتتون رو بعد از اتمام بپرسید. 

 

کند: بعد انگشت شستش را بلند می و   

 

رسیم به امتحانا...  و در آخر می  -

اینجا سر چهار راه نیست نمره  

گدایی کنید. فوق العاده دستم  

خشکه تو نمره دادن. پس چه بهتر  

که مثل بچه های خوب خودتون  

بخونید. هربار هم که به من 

التماس کنید؛ یه نمره ازتون کم  

کنم!می   
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زدنش، چشمش به طنین افتاد. بین حرف   

 چشمانش کم مانده بود کف کالس بیفتد. 

گیرد.اش را می به جان کندن جلوی خنده  

 

323#پارت  

 

سر حضور و غیاب، با مکث کوتاهی اسم طنین را صدا  

 زد:

 

 طنین مهرگان؟ -

 

کند. طنین همچنان مسخ شده نگاهش می   

اش مشخص  آهیل لبش را به دندان کشید تا خنده

 نشود. 
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 جدی گفت: 

 

 خانوم مهرگان غائبن؟  -

 

 چشم طنین از این همه خباثت آهیل بیشتر گرد شد. 

 بی حال دستش را بلند کرد.

 

 هستم استاد...  -

 

ی لیست  سری به نشانه تایید تکان داد و سراغ ادامه

 رفت. 

هم   بعد تدریسش را آغاز کرد و طنین تقریبا یک کلمه

 از حرف هایش نفهمید! 

آهیل از عمد روی صندلی  کالس که تمام شد، 

 نشست و با کاغذ های جلوی دستش بازی کرد. 
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بچه های کالس یکی پس از دیگری، از کالس خارج  

 شدند. 

 و طنین همچنان مات و مبهوت به آهیل زل زده بود... 

وقتی آخرین نفر هم از در کالس خارج شد؛ طنین  

 سمت در هجوم برد و در کالس را بست. 

آهیل قدم برداشت. طلبکار سمت میز   

اش  مشتی به بازویش کوبید با چشمان گرد شده

 نگاهش کرد. 

 

 چقدر تو نامردی!  -

 

. شکندمقاومت آهیل درهم می   

خندد... بلند بلند می   

خندد. دستش را روی دلش گرفته و بی وقفه می   
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وای... طنین... وای مردم. یعنی   -

حاضرم همه چیمو بدم یه بار دیگه  

ت رو ببینم.  دهاون قیافه بهتون ز

 خدا بود المصب! 

 

324#پارت  

 

 طنین مشت دیگری به بازویش کوبید. 

 حرصی گفت:

 

کوفت. مردک... صاف تو چشمام   -

گی خانوم کنی می نگاه می 

مهرگان غائبن؟ کثافت...  

 شارالتانی چیزی هستی تو؟

 

کند. دهد و وسایلش را جمع می با خنده سر تکان می   
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خدا خیرت  روح و روانم شاد شد.  -

 بده. 

 

وقتی سمت در قدم برداشت، طنین متعجب صدایش  

 زد:

 

 آهیل! کو عصات؟ -

 

خسته نباشی دالور! تازه فهمیدی   -

رم؟ خودم راه می   

 

 

 طنین هیجانزده جلویش ایستاد. 

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
1003 

 چند وقته پات خوب شده؟  -

 

 آهیل نیم نگاهی به پایش انداخت. 

 

خیلی وقته. اوایل به خاطر اینکه   -

تصادفم بود، خیلی مشکل  بعد از 

داشتم. االن که چند سال گذشته  

خودش بهتر شد. دکتر هم 

خواد برم دیگه... نمی   

 

 همان موقع تلفنش زنگ خورد. 

 نام باران را هم آهیل دید، هم طنین! 

 گوشی را کنار گوشش گذاشت و با گفتن:

 

 دارم میام. امون بده.  -
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 دستی برای طنین تکان داد و از کالس خارج شد. 

ی  و نفهمید که همان یک نام کوتاه روی صفحه

اش، روز طنین را به کل خراب کرد... اسکرین گوشی   

 

• * * * * * * * * 

 

325#پارت  

 

باران جدیدا قلب درد دارم. یعنی   -

گیرم. یه طوری انگار  تپش قلب می 

ریزه پایین. هری دلم می   

 

 باران متفکر نگاهش کرد. 
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مدلی  بیشتر چه موقع هایی این   -

 هستی؟ 

 

یاد صبح افتاد که طنین را آن طور، آن هم انقدر نزدیک  

 خودش دید... 

و بعد یاد وقت هایی افتاد که با طنین چشم در چشم 

شود. می   

خورد، یا پیام  اش زنگ می و بعد وقت هایی که گوشی 

کند که طنین است. آید و او فکر می می   

 لبخند روی لبش ماسید... 

ش خم شد. باران کنجکاو در صورت   

 

 چت شد؟  -

 

کشد. آهیل نفس عمیقی می   
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بینم  عجیبه... هروقت طنین رو می  -

یا یه چیزی مربوط به طنین پیش  

شم. میاد اینطوری می   

 

کند. باران ناباور نگاهش می   

 

بعد االن دنبال این هستی که   -

شی؟ بفهمی چرا اینطور می   

 

 آهیل به نشانه تایید سر تکان داد. 

اش کوبید. توی پیشانی باران با کف دستش   
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خِر خدا... این که دیگه تفکر نداره!   -

فهمه عاشق بدنتم داره می 

کنی... شدی. خودت مقاومت می   

 

 آهیل هیستریک خندید. 

 

گمشو بابا... عشق رو بذار دم   -

کوزه آبشو بخور. عشق چیه؟  

 احتماال به طنین آلرژی پیدا کردم. 

 

326#پارت  

 

فشارد. می باران دندان هایش را بهم    
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بذار یه طور دیگه این مسئله رو   -

 حل کنیم.  

 

کند و به پشتی  آهیل دستانش را درهم قالب می 

دهد. صندلی تکیه می   

 

 حل کنیم...  -

 

کند. باران دست چپش را بلند می   

 

 فکر کن اینجا طنین ایستاده.  -

 

دهد. آهیل با دقت گوش می   

 

 خب...  -
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کند. باران دست راستش را بلند می   

 

هم پنج تا آدم دیگه که تو  اینجا  -

شناسیشون. نمی   

 

 خب...  -

 

 

کوبد. باران دستانش را بهم می   

 

حاال فکر کن یه تریلی داره میاد و   -

تونی طنین رو نجات  تو فقط یا می 

بدی، یا این پنج نفر... کدوم رو  

دی؟نجات می   
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اندازد. بی تفاوت شانه باال می   

 

 معلومه طنین! -

 

کند. می باران سوال را عوض    

 

خب حاال فکر کن بین اون پنج نفر   -

 زن حامله هم هست... 

 

327#پارت  

 

دم. بازم طنین رو نجات می  -  

 

شود. صورت باران مچاله می   
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حتی اگه بین اون پنج تا عالوه بر   -

 زن حامله، بچه هم باشه؟

 

دهد. سرش را به نشانه تایید تکان می   

 

دم. بازم طنین رو نجات می  -  

 

پرسد:ایندفعه ناباور می باران   

 

 حتی اگه منم اونجا باشم؟  -

 

 بیخیال جواب داد:

 

دم... بازم طنین رو نجات می  -  
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. زندآهیل می  ی محکمی به پیشانی باران ضربه  

غرد:از بین دندان هایش می   

 

گم. تست عاشقیت  تبریک می  -

صددرصد مثبته. ولی انسانیتت  

 منفی هزاره! 

 

تاسف تکان داد. آهیل سرش را به نشانه    

 

 کمتر فیلم ببین.  -

 

ای باال انداخت. باران شانه  
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مقاومتت قابل ستایشه اما ببین   -

رسی به حرف من. تا مثل  کی می 

سگ پا سوخته نیفتی دنبال  

فهمی من چی  طنین؛ نمی 

گم! می   

 

• * * * * * * * * * 

 

328#پارت  

 

فرزاد کالفه نگاهی به ساعتش انداخت و دوباره در  

 زد. 

با خودش گفت:  زیر لب   

 

نیم ساعته ما رو معطل خودش   -

 کرده...  
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 صدای طنین از پشت سرش بلند شد. 

 

 آقا فرزاد؟  -

 

 سمتش چرخید. 

 

 سالم. صبحتون بخیر.  -

 

اش را روی دوشش  طنین بند های کوله پشتی 

ی باقی مانده را پایین آمد. انداخت و دو پله  

 مشکوک به در واحد آهیل نگاه کرد. 

 

بخیر. آهیل خونه  صبح شما هم  -

 نیست؟ 
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شود، آهی  فرزاد که انگار دوباره داغ دلش تازه می 

 کشید و گفت:

 

دونم واال از ساعت هفت دارم  نمی  -

زنم. خونه هست اصال ؟در می   

 

فکر اینکه ممکن است آهیل شب قبل را به خانه  

 نیامده باشد، مثل موریانه در مغز طنین میافتد. 

اران گذرانده... فکر اینکه تمام شب را کنار ب  

بی توجه به فرزاد، در حالی که افکارش هی بیشتر و  

کندد؛ با صورت برافروخته رمز در را  بیشتر پیشروی می 

شود. زند و وارد می می   

 صدایش را روی سرش انداخت:
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 آهیل؟   -

 

 و بعد زیرلب زمزمه کرد: 

 

یعنی فقط شب رو تو خونه نیومده   -

گم بهت... باشی! می   

 

329#پارت  

 

ای مکث کرد. لحظه  

 با تعجب بلند از خودش پرسید: 

 

اصال به من چه که شب رو کجا   -

 بوده؟  
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کند. فرزاد با تعجب، توام با خنده نگاهش می   

همان لحظه، آهیل با باال تنه برهنه، هدفون روی  

 گوش، از آشپزخانه خارج شد... 

 فرزاد و طنین با دهان باز نگاهش کردند. 

اش فریادی کشید و با  دو نفر درون خانه  آهیل با دیدن

. اش را مخفی کنددست سعی کرد باال تنه  

ی عضالنی  طنین هم سعی کرد چشمش را از باال تنه

 و پیچ در پیچش بگیرد... 

 

شما دوتا تو خونه من چی  -

خواید؟ می   

 

طنین حاال که دیگر خیالش صددرصد بابت خانه بودن  

یدان را خالی  آهیل راحت شده، با لبخند ملیحی م

کند. می   
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دستش را به نشانه " بای بای " در هوا تکان داد و  

 مثل دود ناپدید شد. 

کند. آهیل منتظر به فرزاد نگاه می   

 فرزاد طلبکار می گوید: 

 

بله؟ سوالی داری جناب افخم؟ از   -

هفت صبح ما رو عالف خودت 

 کردی! خدا خیر بده طنین رو... 

 

 خانوم!  -

 

 

گیج نگاهش کرد.  در را پشت سرش بست و  

 آهیل اصالح کرد:
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طنین خانوم! کشمش هم دم  -

 داره. 

 

ای زد و روی مبل نشست. فرزاد تک خنده  

 

بیا آهیل بگو چکار داشتی سر   -

 صبح منو کشیدی اینجا. 

 

330#پارت  

 

شود. ی آهیل یکدفعه جدی می قیافه  

نوبتی هم باشد، نوبت نقش اصلی داستان است.  

 آذر!

نشست و خیلی ضربتی سر اصل  روبروی فرزاد  

 مطلب رفت. 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
1020 

 

خوام ادعا ارث و میراث کنم.  می  -

وقتی حاج فتاح مرد، انقدر مال و  

منال به جا گذاشت که هرکی یه  

تیکه ورداشت صداشم درنیومد.  

ایش خیلی  این وسط زن صیغه

بیشتر از حقش خورد! با آروشا  

صحبت کن؛ به صورت قانونی  

ا  خوام از آذر شکایت کنم. تمی 

ریال آخر ارث فتاح رو از حلقومش  

کشم بیرون. می   

 

• * * * * * * * * * * *  

 

 هوا تقریبا تاریک شده بود که از شرکت برگشت. 
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جلوی در البی طنین را دید که برخالف تیپ اسپورت  

ای زده بود. اش؛ اینبار تیپ زنانههمیشگی   

کیفش را روی ساعدش انداخته بود و با کفش پاشنه  

رفت... ر جلوی در قدم رو می بلند، منتظ  

 اخم هایش درهم رفت. 

دستانش را در جیب شلوارش سر داد و سمتش  

 رفت. 

 صدایش زد:

 

 طنین؟  -

 

 سمتش چرخید. 

 خوشحال از دیدنش سمتش آمد. 

 

 سالم آهیل...  -
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 جفت ابروی آهیل باال پرید. 

 سوالی پرسید:

 

 طرالن؟  -

 

 مضطرب لبخند زد. 

 

331#پارت  

 

 خودمم.  -

 

ریزبینانه سر تا پایش را ایندفعه با دقت تر، از نظر  

 گذراند. 
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خوای اینجا؟ چی می  -  

 

مردمک چشم گریزانش، خبر از استرس بیش از  

داد. حدش می   

 هول دستش را درون کیفش گرداند. 

 

 اومدم... اومدم کارت دعوت بدم.  -

 

انقدر اضطراب داشت که حتی چندتا از وسایل داخل  

او چیزی نفهمید. کیفش بیرون ریخت و   

باالخره کارت نباتی رنگی را از کیف چرمش بیرون  

 کشید. 

 سمت آهیل درازش کرد. 
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با طنین تشریف بیارید من و   -

شیم... سامی جان خوشحال می   

 

پوزخند صدادار و تمسخر آمیز آهیل، به هیچ وجه  

 دست خودش نبود! 

ای بود که از شخصیت طرالن  " بچه " تنها کلمه

کرد. می برداشت   

سر سری، نگاهی به کارت دعوت انداخت و سر تکان 

 داد.

 

گم.به طنین می  -  

 

 طرالن لبخند لرزانی زد. 
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ممنون. من میرم دیگه... خدا..   -

 خداحافظ. 

 

آهیل خودش را از جلوی در کنار کشید و با دست  

 تعارف کرد. 

 

 به سالمت...  -

 

332#پارت  

 

رسی  طرالن که از در خارج شد؛ کارت را با دقت بر

 کرد. 

ی دیگر بود. تاریخ عقد یک هفته  

ی چت طنین را باز کرد. صفحه  

 پیام داد:
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م... کارت دارم. " " بیا خونه  

 

 و سوار آسانسور شد. 

 همزمان با طنین جلوی در واحدش رسید. 

اش را از گوشش بیرون کشید و با  طنین هندزفری

 تعجب به آهیل نگاه کرد. 

 

 چی شده؟  -

 

 بیا تو...  -

 

 

برایش باز کرد. در را    

 طنین روی مبل نشست و بی صبرانه پرسید: 
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 بگو دیگه... چی شده؟  -

 

 آهیل کارت دعوت را روی میز انداخت. 

 

 ببینش.  -

 

 طنین کنجکاو کارت را برداشت. 

 

با دیدن محتوای داخل کارت؛ محکم چشمانش را  

 بست. 

 

 کار خودشو کرد.  -

 

 آهیل بی توجه به حال طنین؛ سوال کرد:
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خوای چکار کنی؟ می  -  

 

رم. سوال داره؟ معلومه که نمی  -  

 

 

 آهیل نچ بلندی کشید. 

 

333#پارت  

 

کنی... اتفاقا  باید بری.  اشتباه می  -

خیلی شیک و سرزنده، با من!  

باید سر پا بودنتو مثل خار بکنی تو  

 چشم تک تکشون طنین! 
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 چشمان طنین تر شد. 

 سرش را پایین انداخت. 

 

 آهیل ادامه داد:

 

تو روز عقد بهترین لباس این شهر   -

پوشی، با بهترین ماشین  رو می 

ری جلوی کسایی که  طوری می 

دور انداختنت؛ که زندگی خوبت  

 سیلی شه تو گوششون... 

 

 انگشتش را جلوی صورت طنین با تحکم تکان داد: 

 

باید بفهمن هیچ احتیاجی به هیچ   -

کدومشون نداشتی، نداری و  

 نخواهی داشت! 
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• * * * * * * * * * * *  

 

لباسش را بهترین طراحان تهران در عرض شش روز  

 طراحی کرده بودند. 

آرایشگرش، فقط بازیگران و مدل ها را گریم و آرایش  

اش با آهیل، طنین را هم کرد؛ اما به لطف آشنایی می 

 درست کرد. 

آهیل عزمش را جزم کرده بود که تک نگین مهمانی  

 امشب؛ طنین باشد!

دا نکند که آهیل به یک چیزی پیله کند... و خ  

آید. تا به دستش نیاورد؛ کوتاه نمی   

باالخره پس از ساعت ها انتظار؛ طنین از اتاق بیرون  

 آمد. 
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های ریز و  لباس سنگین عمارتِی هفت رنگ با پروانه

ی لباس کار شده  درشت که از روی سینه تا دنباله

 بود. 

یخته بودندن و اش را دورش باز رموهای شنیون شده

ای روی سرش بود. نیم تاج سلطنتی   

برق چشمان سبزش، با ست زمردش یکی شده  

 بود... 

ترکیب هنرنمایی آرایشگر، با زیبایی صورت طنین، از   

 دختر روبرویش یک قاب دیدنی خلق کرده بود! 

 

334#پارت  

 

طوری زیبایی و جذابیت طنین نفس گیر شده بود که  

ید. آهیل پاهایش به زمین چسب  

یادش رفت نفس بکشد و دوباره همان داستان  

 تکراری ریتم مختل قلبش... 
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 طنین چرخی دور خودش زد. 

 

 چطور شدم؟  -

 

 آهیل هنوز نفسش باال نیامده بود. 

 طنین سرش را با ناز در صورت آهیل خم کرد. 

 

 جناب افخم؟  -

 

آهیل آب دهانش را صدادار قورت داد و گره کراواتش را  

 شل تر کرد. 

 

 خو... خوب شدی. -

 

 شیطان امشب درون طنین ظهور کرده بود!
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 با عشوه تای ابرویی باال انداخت. 

 

 همین؟  -

 

آهیل مردمک لرزان چشمش را، از یشمی های طنین 

برداشت و بی حواس دستش را به دنبال پاکت  

 سیگار، روی جیب کتش کشید. 

با دستی که نامحسوس برای خودش و کامال   

لرزید؛ یک نخ سیگار  می محسوس برای طنین 

ی لبش گذاشت. گوشه  

دستش را حائل سیگار کرد و با انگشت شستش،  

 فندک زد. 

کام عمیقی از سیگارش گرفت و دودش را از بینی  

 بیرون داد. 

 پشتش را سمت طنین کرد و سمت در راه افتاد. 
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 بریم...  -

 

   335#پارت

 

ی لب طنین نشست. لبخند کجی، گوشه  

هیل را دیوانه کند! امشب قصد کرده بود آ  

قرارشان این بود که امشب وسط مراسم بروند و  

ی آنچنانی آهیل را بدهند و پس از نیم ساعت  هدیه

 برگردند. 

گفت عقل مردم در چشمشان است... آهیل می   

 نمیبینند که عروسی طرالن است. 

اش را کنارش دارد. بینند که طرالن خانوادهنمی   

بزرگ شده!  بینند چه کسی غرق در محبت نمی   

بینند چه کسی بیشتر از همه در چشم است... می   
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کنند که چه کسی پولدارتر و تجملی  به این نگاه می 

 تر است! 

اش راحت  اند تا ببینند چه کسی ظاهر زندگی نشسته

 تر از باطن زندگی خودشان است... 

اند سوژه پیدا کنند و حسرت بخورند! نشسته  

بخورند... محبت چیزی نیست عام حسرتش را   

 شاهانه زندگی کردن در این روزگار، حسرت خور دارد!

اش را در پارکینگ باغ پارک  آهیل ماشیِن پالک وارداتی 

 کرد. 

همان اول بسم هللا، از صدای اگزوز ماشین نگاه  

 خیلی ها سمتشان چرخید. 

 مراسم را مختلط گرفته بودند. 

کرد و  هرکس دوست داشت حجابش را رعایت می 

خواست به سبک خودش لباس پوشیده  هرکس نمی 

 بود... 
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آهیل بی خیال دستش را در جیب کتش سر داد و از  

 ماشین پیاده شد. 

آمد... زدی، خونش در نمی حاج مصطفی را کارد می   

با دیدن آهیل تمام حس های بد دنیا سمت دلش  

 هجوم آورد. 

 امیرسام هم فقط کنجکاو از جایگاه نگاهشان کرد. 

م خوشحال از حضور خواهرش در  طرالِن ساده لوح ه

 مراسم عقدش بود... 

آهیل در را برای طنین باز کرد و جلویش خم شد و  

 دستش را سمتش دراز کرد.

 

 آرام لب زد: 

 

دن؟ مادموازل افتخار می  -  
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336#پارت  

 

طنین ظریف خندید و دست سردش را درون دست  

 گرم آهیل گذاشت. 

شانه به  دستش را دور بازوی آهیل حلقه کرد و  

ی یکدیگر سمت جایگاه رفتند. شانه  

 نگاه اکثر مهمانان روی آن ها نشسته بود. 

انگار که زوج اصلی مراسم امشب؛ طنین و آهیل  

 بودند... 

یکی یکی مهمانان با دیدن طنین دهانشان باز  

ماند. می   

 طنین حاال احساس اعتماد به نفس بیشتری داشت. 

است! کرد امشب او ملکه  احساس می   

 به جایگاه رسیدند. 
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اش را به  یاد توصیه های آهیل افتاد و لبخند زوری

 طبیعی ترین حالت ممکن روی لبش نشاند... 

 امیرسام و طرالن از جا بلند شدند. 

طرالن با شادی خوش آمد گفت و امیرسام محو  

ی طنین شد. زیبایی خیره کننده  

 با خودش که تعارف نداشت. 

ا االنش را، عاشق این دختر  تمام سال های نوجوانی ت

 عموی تخسش بود... 

وقتی تمام درهای رسیدن به او را بسته دید، تصمیم  

 گرفت با بدل عشقش ازدواج کند! 

ی امیرسام روی طنین را دید، از  آهیل که نگاه خیره

 عصبانیت دستش در جیبش مشت شد. 

 سرش را زیر گوش طنین خم کرد و گفت:

 

 جعبه کادو ها رو بده.  -
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ی  ن سری به نشانه فهمیدن تکان داد و دو جعبهطنی

 مخمل ساعت ست مارک را سمت طرالن گرفت. 

 

مبارک باشه عزیزم... از طرف من   -

 و آهیل. ناقابله. خوشبخت بشی. 

 

و نرم دستش را فشرد و صورتش را در حد اینکه  

ی طرالن مماس شود، بوسید. اش با گونهگونه  

ده کرد. آهیل هم به تبریک خشک و خالی بسن    

و با نهایت سرعت سعی کرد طنین را از دید امیرسام  

 دور کند. 

 

337#پارت  
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ی کور باغ نشستند. در نقطه  

 طنین نفسش را صدادار بیرون فرستاد. 

 

حس کردم وسط خوناشاما احاطه   -

 شدم... 

 

آهیل با اخمی که از بدو ورود ناخواسته روی  

اش نشسته بود؛ ساعتش را روس مچش  پیشانی 

 تنظیم کرد و گفت: 

 

درست حس کردی. از دستشون   -

مکیدن. اومد خونتو می برمی   

 

طنین با صورت مچاله سر تکان داد و دستش را برای 

 خدمتکار بلند کرد. 
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آهیل چشمش به سینی پر شده از جام های رنگی  

 افتاد. 

 مچ طنین را در هوا گرفت و غرید: 

 

دیگه چی؟ همینم مونده اینجا   -

 الکل بخوری... 

 

ی طنین به هوا رفت. هقههق  

 

آروم بابا حرص نخور... رو چه  -

حسابی فکر کردی حاجی تو عقد  

کنه؟  ش مشروب سرو می نوه  

 

 آهیل مشکوک نگاهش کرد.

 یکی از جام ها را برداشت و جلوی بینی اش گرفت. 
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بوی تندی که به مشامش نخورد، کمی از شربت را  

 چشید. 

 

 آب آلبالوعه!  -

 

نیشخند جام را از دستش کشید و درست از  طنین با  

 همانجایی که آهیل لب زده بود، یک نفس باال رفت. 

ی مقابلش شد.  نگاه آهیل میخ صحنه  

کرد که ریتم مختل  دیگر کم کم داشت قبول می 

 قلبش، فقط به طنین ربط دارد و بس... 

اش شود، سریع  قبل از اینکه طنین متوجه نگاه خیره 

د. صورتش را برگردان  

صورت برگرداندنش همان و چشم در چشم شدنش با  

اش، همان! منفورترین آدم زندگی   
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338#پارت  

 

 آذر با دیدن نگاه رگ دار آهیل، تنش لرزید. 

از وقتی که آهیل ماجرای سقط جنین را فهمیده بود،  

ترسید. سر حد مرگ از او می   

هرجا که یک هزارم درصد احتمال حضور آهیل را  

گذاشت! پا هم نمی داد حتی  می   

 و خب به هیچ وجه انتظار نداشت آهیل را اینجا ببیند. 

 با رنگ و رویی پریده سرش را پایین انداخت. 

و عصبی آهیل را دنبال کرد.   طنین کنجکاو نگاه خیره  

 با دیدن آذر بلند گفت:

 

 عه... آذر هم اینجاست!  -

 

 آهیل هیچ واکنشی نشان نداد که طنین صدایش زد:
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 آهیل؟  -

 

هیل یک ضرب از جا بلند شد و دست طنین را پشت  آ

 سرش کشید. 

 

تا یه کاری دست خودم و این   -

زنیکه ندادم منو ببر بیرون از 

 اینجا... 

 

• * * * * * * * * * * * 

 

گذشت و طنین هنوز  چند روزی از عقد طرالن می 

ی آهیل را نفهمیده بود. علت نفرت فوران شده  
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اش  نین را به خانهپس از مدت ها ماه بانو آهیل و ط

 دعوت کرده بود.

 نویان و آروشا هم آنجا بودند. 

 طنین کمک ماه بانو میز نهار را چید. 

دانست آنجا، در میان آن خانواده،  طنین دقیقا نمی 

 حکم چه چیزی را دارد! 

 

 بفرمایید نهار بچه ها...  -

 

 ماه بانو گفت و با دست به میز اشاره زد. 

 سرزنش گر گفت: 

 

زحمت میز رو کشید. آروشا  طنین  -

 خانوم! 
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339#پارت  

 

 آروشا لبخند دندان نمایی زد و پشت میز نشست. 

 

 دمش گرمه طنین خانوم...  -

 

 آهیل دستانش را بهم زد و روی صندلی نشست. 

 

به به... ماهی جون چه کرده،   -

 همه رو دیوونه کرده. 

 

 ماه بانو با خنده گفت: 

 

 غذاتو بخور از دهن افتاد بچه.  -
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ن هم در آن بلبشو روی پای طنین نشست. نویا   

 

 طی طی دلت برام تنگ شده بود؟  -

 

ی سفید و تپل نویان  ای روی گونهطنین با محب بوسه

 گذاشت. 

 

دلم واست شده بود قدر سوراخ   -

دونی چقدره؟ جوراب مورچه! می   

 

نویان بامزه خندید و خودش را بیشتر به طنین  

 چسباند. 

 

پوشه طی  می مورچه مگه جوراب   -

 طی؟ 
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ماه بانو نویان را از آغوش طنین جدا کرد و روی  

 صندلی خودش نشاند. 

 

بیا پایین مادر بذار طنین غذاشو   -

 بخوره. 

 

 طنین معذب گفت: 

 

راحتم حاج خانوم. بذارید تو بغلم   -

 باشه چند روزه ندیدمش... 

 

340#پارت  

 

 آهیل جدی به بشقاب غذای طنین اشاره زد و گفت: 
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ذاتو بخور، نویان هم شما اول غ  -

خوره، بعد تا هروقت  غذاشو می 

دلت خواست بغلش کن. یعنی  

 چی سر نهار این لوس بازیا؟

 

طنین و نویان همزمان به یکدیگر نگاه کردند و ریز ریز  

 خندیدند. 

بعد از نهار، طنین که حسابی حس کدبانو بودن گرفته  

 بود، کمک ماه بانو ظرفهای نهار را شست. 

ا هم درمورد ریاست شرکت صحبت  آهیل و آروش

کردند. می   

گفت آروشا رئیس شرکت باقی بماند و  آهیل می 

اش را بکند. خودش یک گوشه زندگی   

آروشا هم از آنجایی که میل شدیدی به دیدن  

ی فرزاد داشت؛ از خدا خواسته قبول کرد. هرروزه  
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ظرف ها که تمام شد، طنین درحالی که داشت  

کرد، کنار اپن ایستاد. می دستش را خشک    

آمد. برای گوشی آهیل تند تند داشت پیام می   

 رمز موبایلش را بلد بود. 

دانست اسمش چیست، رمز  با حسی که نمی 

 گوشی را زد و تلگرامش را باز کرد. 

کرد پیام های رگباری از طرف باران نباشد  خدا خدا می 

شد. که روزش خراب می   

داد! و خدا اینبار جوابش را   

 پیام ها از گروه دانشجویانش بود. 

 شروع کرد به خواندن پیام ها:

 

 " استاد تو رو خدا امتحان نگیرید. " 
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" استاد افخم حداقل نصف فصل رو امتحان بگیرید نه  

 کلش رو. به خدا وقت نمیکنیم بخونیم " 

 

 " آقا من نمرم منفی میشه اگه فردا امتحان باشه! " 

 

اره داغ دلش تازه شد. با خواندن پیام ها دوب  

هرچه التماس آهیل کرده بود که سوال ها را با پارتی  

 بازی دراختیارش قرار دهد، آهیل کوتاه نیامده بود. 

 

341#پارت  

 

ی چت نگاه کرد. یک لحظه خبیثانه به صفحه  

 در سالن سرک کشید. 

 آهیل همچنان غرق در صحبت با آروشا بود.

 با استرس تند تند تایپ کرد:
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تحان فردا کنسله... انقدر ننالید. ولی بار اول و  " ام

 آخریه که کوتاه میام! " 

 

هول هولی یکبار از روی پیام خواند و بعد بی درنگ  

 ارسالش کرد. 

گوشی آهیل را روی بی صدا گذاشت و زیر کش  

 سوتینش جاسازش کرد... 

حتی تا موقع رفتن هم، وقتی آهیل در به در دنبال   

موبایلش بود و هی با گوشی او به خطش زنگ  

زد؛ جیکش درنیامد! می   

 صبح زودتر از همیشه به دانشگاه رفت.  

با استرس روی نزدیک ترین صندلی به میز آهیل  

 نشست و منتظر شد. 

ی بچه های کالس وارد شدند و در آخر  کم کم همه

به دست داخل شد... آهیل برگه   
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سالم سالم. صبح همگی بخیر.   -

زود درست بشینید تا ورقه ها رو  

 پخش کنم. 

 

ی چت شد و پیام تقدیر و  طنین سریع وارد صفحه

 تشکر بچه ها را رد کرد. 

روی پیام خودش که از قول آهیل داخل گروه فرستاده  

 بود نگه داشت. 

ی پوکر آهیل،  در میان اعتراض بچه ها و چهره

محسوس سمت سطل آشغال رفت و در راه  نا

 برگشت گوشی را روی میز آهیل گذاشت. 

 

 استاد کدوم ورقه؟  -

 

 خودتون گفتین کنسله!   -
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اش نگاه کرد. آهیل با ابروهای باال پریده به گوشی   

 

342#پارت  

 

 بچه ها همچنان به اعتراض کردن ادامه دادند:

 

کنید دیگه؟ استاد شوخی می  -  

 

هیاهوی دانشجو ها پیام را خواند و بهت  بی توجه به  

 زده به طنین خیره شد. 

طنین با مظلومیت لبخندش را تا بناگوش کش داد و  

 بلند گفت:
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استاد افخم هیچوقت حرفشون   -

شه! دوتا نمی   

 

 و آهیل کیش شده را، به کل مات کرد... 

 

دیگر تا آخر کالس، آهیِل میرغضب، مثل سگ هار  

گرفت! پاچه می   

اینکه کالس تمام شد؛ بلند رو به طنینی که  به محض 

رفت، داد کشید: داشت در می   

 

مهرگان بشین سر جات. همه   -

بیرون فقط مهرگان بمونه کارش  

 دارم. 

 

سریع کالس را خالی کردند و آخرین نفر با ذکر فاتحه  

 برای طنین، در کالس را بست. 
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آمد. آهیل مثل اژدها از دماغش دود می   

ن گرفت: اش را سمت طنیگوشی   

 

 این دست تو بود؟ -

 

 طنین لبش را گاز گرفت و سرش را پایین انداخت. 

 

 اوهوم.  -

 

 این پیامو تو گذاشتی تو گروه؟  -

 

 

اش بازی کرد:ی مغنعهبا گوشه  

 

 اوهوم...  -
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343#پارت  

 

 دوباره داد آهیل بلند شد: 

 

ی االهللا... دخترهاوهوم و الاله -

 ابلیس. این چه کاری بود؟ 

 

نگاهش کرد. تخس   

 

خواستی وقتی گفتم سواال رو  می  -

دادی که اینطوری  بده، می 

رسیدم هم  کردم. چطور می نمی 

درس بخونم هم بیام خونه ماه  

 بانو؟ 
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 آهیل ناباور صدایش زد:

 

 طنین؟  -

 

 طنین هم با لحن خودش حق به جانب گفت: 

 

 آهیل؟  -

 

کوفت و آهیل. اینجا من استاد   -

دیگه  افخمم و تو دانشجو... یک بار 

 ببینم این کارت رو تکرار کردی... 
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طنین بین حرفش پرید و با صدای کلفت ادایش را  

 درآورد: 

 

ببینم یکبار دیگه این کارت رو تکرار   -

 کردی... 

 

آهیل سمتش خیز گرفت که طنین تند و تیز، کیفش را  

 برداشت و از زیر دستش فرار کرد. 

آهیل  قبل از اینکه از در خارج شود، شکلکی برای 

 درآورد و فلنگ را بست. 

ی طنین خندید... آهیل بی اختیار از شیطنت برگشته  

اش را بشکند اما این دوست داشت هرروز کاسه کوزه

اش را حفظ کند. سرزندگی   
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ی ماشینش  آروشا برای بار آخر، خودش را در شیشه

کند. شیشه می   

شود؛  وقتی از مرتب بودن سر و وضعش مطمئن می 

دارد. اعتماد به نفس سمت در رستوران قدم برمی  با  

ای برای اینکه چرا فرزاد امشب شام دعوتش هیچ ایده

 کرده، ندارد... 

بیند. از دور فرزاد را می   

نشاند و سمتش  ی لبش می لبخند نرمی گوشه

رود. می   

 

 سالم...  -

 

شود و صندلی را برای آروشا  فرزاد از جا بلند می 

کشد. بیرون می   
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 سالم. مرسی اومدی.  -

 

شد  دیگه شما گفته بودی... می  -

 نیایم؟ 

 

 

اش  نشیند و از زبان بازیفرزاد رو برویش می 

خندد... می   

 

اول شام بخوریم بعد حرف بزنیم   -

 یا... 

 

کند: آروشا سریع حرفش را قطع می   
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 اول حرف بزنیم بعد شام بخوریم.  -

 

 تا همین االن هم بیش از ظرفیتش صبر کرده. 

دهد. فرزاد سری به نشانه تایید تکان می   

 

زنیم. فقط دیگه  خب... حرف می  -

هرچی سوتی دادم و فن بیان  

نداشتم به بزرگی خودت ببخش.  

خوام  اولین باره تو زندگیم می 

 همچین چیزایی بگم... 

 

 چیزی در دل آروشا فرو ریخت. 

 

 راحت باش.  -
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345#پارت  

 

کشد. فرزاد معذب دستی به گردنش می   

 

دونم از  ش... راستش نمی راست -

دونم چی  کجا شروع کنم. نمی 

بگم اصال. کلی خودمو آماده کرده  

بودم چی بگم بهت. ولی تا 

 دیدمت کال  همه حرفام یادم رفت. 

 

 آروشا بی اختیار، قهقهه زد. 

 

چرا هول شدی تو؟ من همون   -

آروشام... تو هم همون فرزاد.  

 حرفتو بزن. 
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ش زل زد. فرزاد چند لحظه بی حرف در چشم  

 و یکباره حرفش را گفت: 

 

 دوستت دارم.  -

 

 آروشا توقع نداشت انقدر رک حرفش را بزند. 

 بهت زده نگاهش کرد. 

 فرزاد هول شده، سعی کرد گندش را جمع کند: 

 

گم... من خیلی وقته که  یعنی می  -

خودتو دوست دارم. خیلی وقته که  

خواد دوست داشتنمو  دلم می 

شه  شه... می می بهت ابراز کنم. 

 بهم فرصت بدی؟
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کند. آروشا با قلبی ضربان گرفته نگاهش می   

خواهد دوست  شاید بی حیایی باشد اما، دلش می 

 داشتن این مرد را امشب در شهر جار بزند! 

دهد. آب دهانش را صدادار قورت می   

کند و بی مقدمه جواب  لبش را با زبانش تر می 

دهد: می   

 

دارم! من... منم دوستت  -  

 

گیرد و رو به فرزاِد ای خش صدایش را می با تک سرفه

دهد: مبهوت ادامه می   

 

شه بهم فرصت بدیم همو  می  -

 بیشتر بشناسیم؟ 
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346#پارت  

 

 آذر بهت زده پرسید:

 

 احضاریه دادگاه؟   -

 

 وکیل آذر نگاهی به ورقه انداخت. 

 

بچه های حاج فتاح ادعای ارث و   -

خوای چیکار  میراث کردن. می 

 کنی؟ 

 

 آذر با استرس وسط سالن قدم رو رفت. 
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تونم بکنم؟ اینا همش  چیکار می  -

 زیر سر آهیله... 

 

زیر سر هرکس! آذر تو یه زن صیغه   -

ای بودی که حتی اسمت هم تو  

شناسنامه حاج فتاح ثبت نشده...  

اما اندازه ی پسرش ارث باال  

 کشیدی! 

 

 

 مضطرب انگشتش را درهم پیچاند. 

 

قدر گیرم میاد؟ از لحاظ قانونی چ -  

 

 یک هشتم!   -
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 آذر وا رفته خودش را روی مبل انداخت. 

 

یعنی کال یه خونه هم گیرم   -

 نمیاد... 

 

و این دقیقا همون چیزیه که آهیل   -

خواد! نباید سر به سرش  می 

ذاشتی آذر. می   

 

 

 همان لحظه صدای پیام موبایلش بلند شد. 

 آهیل چند عکس برایش فرستاده بود. 

باز کرد. عکس کانکس های فلزی در  عکس ها را 

. ی شهر را برایش فرستاده بودحومه  
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 زیرش نوشت: 

 

انتخاب کن زن بابا... کدوم به   -

سلیقه االنت نزدیک تره. همونو  

خرم!واست می   

 

347#پارت  

 

آهیل وقتی ماجرای اصلی سقط جنین طنین را برایش  

 گفت، حال طنین تا یک هفته طبیعی نبود.

ذشته، در تراس واحد آهیل،  ی گمثل یک هفته

کرد. نشسته بود و به ماه نگاه می   

اش را پر کرد و کنارش  آهیل ماگ سرامیکی قهوه

 ایستاد. 

اش گذاشت و به نرده ها  ی صندلی ماگ را روی دسته

 تکیه داد. 
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خوای دربیای از این کنج  کی می  -

 عزلت نشینی؟

 

اش را روی زانویش گذاشت و از پایین به  طنین گونه

یل نگاه کرد. آه  

 

خیلی ناراحتم آهیل... از اینکه از   -

خودی خوردم... از اینکه از مادرم  

ضربه خوردم! نه که اولین بارم  

 باشه ها نه... 

 

اش حلقه  آهیل کنارش نشست و دستش را دور شانه

 کرد. 

 

@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
1071 

خب حاال توام... انگار اولین باره   -

من و تو از ننه بابا میره درمون!  

دیگه. سر شدیم... عادت کردیم    

 

ی آهیل گذاشت. سرش را آرام روی شانه  

 

 آهیل؟  -

 

 از بین لب هایش نامفهوم گفت: 

 

 هوم؟  -

 

اش را باال کشید و با دلی پر، لب زد:بینی   

 

 بگو جونم...  -
@romandl



                     @shahregoftegoo 

 
1072 

 

آهیل سرش را در صورت طنین خم کرد و کشدار و با  

 خنده گفت: 

 

 جووونم؟  -

 

348#پارت  

 

ی آهیل  مشتی به شانهدل طنین هری پایین ریخت. 

 کوبید و کمی از تنش فاصله گرفت. 

 

 اینطوری نگو جونم! -

 

 چطوری بگم جونم؟ -
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 " نچ " بلندی کشید و از روی صندلی بلند شد. 

 

 اصال نگو جونم! -

 

آهیل لبش را گاز گرفت و چند لحظه در سکوت به  

 طنین خیره شد. حاال او صدایش زد:

 

 طنین؟  -

 

آهیل مثل مرد مسِت  طنین پرسشی نگاهش کرد. 

گوید؛ دستوری  ای که در بیداری هذیان می خواب زده

 گفت: 

 

 باهام ازدواج کن! -
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طنین بی رمق خندید. او که از اول تکلیفش با خودش  

 مشخص بود. آهیل را دوست داشت!

کرد از بودن هر جنس مونثی کنارش.  حسادت می 

توانست داشته  عاشق حمایت هایش بود و نمی 

کرد آهیل فقط از سر ترحم  گمان می  چون باشدش.

دهد. هربار درخواست ازدواج می   

بعد از شنیدن درخواست ازدواج آهیل؛ سوال   

اش را پرسید: همیشگی   

 

 دوستم داری؟ -

 

 آهیل خیره نگاهش کرد. 

 

 دوستت ندارم.  -
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 یشمی های طنین سرد شدند. تلخ خندید. 

 قبل از اینکه چیزی بگوید، آهیل ادامه داد:

 

دارم... ولی حس  دوستت ن -

کنم مثل پسر بچه های می 

ای  هیجده ساله، با سی و خرده

سال سن، عاشق شدم!  

همونقدر نابه حسم... یه طور که  

کنم  بینمت حس می هربار می 

قلبم از بلندترین قله جهان سقوط  

 آزاد کرده. 

 

 طنین یکه خورده نگاهش کرد. 

 واقعا انتظار نداشت آهیل همچین جوابی بدهد... 

ش بند آمده بود. زبان   
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 آهیل ادامه داد:

 

حاال نوبت توئه جوابمو بدی...   -

کنی؟ باهام ازدواج می   

 

349#پارت  

 

شان روی غلتک افتاد و کنار  سالها بعد، وقتی زندگی 

 هم رشد کردند. 

سالها بعد، وقتی که دخترک چشم آبی دیگری با  

 صورت طنین به دنیا آمد... 

پخته شده از بازی  سالها بعد، وقتی آهیل با مغزی 

تر برای کودکش پدری کرد... روزگار؛ اینبار حساب شده  

حاال که پس از سالها سختی، به آسایش رسیده  

  بودند، از خاکستری ترین قلب های دنیا، باهم برای

 کودکشان نوشتند:
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ی خواب ها نیاز به چشم بسته ندارند. " همه  

شود رویا دید... گاهی با چشم باز هم می   

ود در کابوس دست و پا زد و ناگهان کسی از  شمی 

ات پیدا  اش در کابوس زندگی ناکجا آباد، سر و کله

 شود. 

ی نجات! بشود فرشته  

 بشود کور سوی امید، در قعر تاریکی... 

 اما هنر صبر کردن است.  

ی نجات. صبر کردن تا آمدن فرشته  

 هیچ آدمی سیاه نیست... 

و حال نوبت به   یا خیلی زود سفیدی هایش را رو کرده 

سیاهی هایش رسیده، یا هم اینکه سیاهی هایش  

 برای ماست و سفیدی هایش برای دیگران. 

 درکل آدم سیاه و سفید نداریم. 
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 همه از دم خاکستری هستند. 

 خاکستری کم رنگ، خاکستری پررنگ!

 یکی سیاهی هایش بیشتر، یکی سفیدی هایش... 

 زندگی هم کاغذ بی رنگ خداست. 

تیم که باید روی بوم نقاشی رنگ  اینجا ما هس

 خودمان را نشان دهیم. 

 بگوییم چند مرده حالجیم! 

 از شب تیره گالیه نکنیم که روز روشن در راه است. 

 از زمستان غر نزنیم، زمستان نویِد بهار است! 

مان را دوست داشته  و آدم بد های داستان زندگی 

 باشیم... 

دانیم.نمی تا آن ها نباشند، قدر خوب ها را   

شود. و گاهی، چه خوب عدو سبب خیر می   

مثل آن مردابی که آخرش به نیلوفر آبی ختم 

شود... می   

@romandl



                     @shahregoftegoo 
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اگر روزی، جایی حوالی هیچستان گیر کردی، فقط  

 صبوری کن. 

ی نجات تو هم در راه است... " فرشته  

 

 #پایان 

 #حوالی_هیچستان 

 #بهار_محمدی

 

 چهارم/ آبان ماه/ یک هزار و چهارصد 

@romandl


